




วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { ก }

ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ กันยายน – ธันวาคม  ๒๕๖๐ Vol.1 No.3 September – December 2017 
จํานวน : ๕๐๐  เลม 

กําหนดการเผยแพร  ปละ  ๓  ฉบบั 
 ฉบับที่  ๑  มกราคม – เมษายน / ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม / ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม 
วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผูสนใจทั่วไปไดมีโอกาสเผยแพรผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรและแขนงวิชาที่เกี่ยวของอันไดแก พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร การ
จัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะหที่เสนอทางออกของปญหาใหแกสังคม 
คณะกรรมการทีป่รึกษาวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน 
 พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.   อธิการบดี 
 พระราชวรเมธี, ดร.    รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 พระสุวรรณเมธาภรณ, ผศ.ดร.   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิชาการ 
 พระราชวรมุนี, ดร.    รองอธิการบดีฝายกจิการนิสิต 
 พระเมธีธรรมาจารย    รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 
 พระโสภณวชิราภรณ    รองอธิการบดีฝายกจิการตางประเทศ 
 รศ.ดร. สุรพล  สุยะพรหม   รองอธิการบดีฝายกจิการทัว่ไป 
 พระมหาสมบูรณ  วุฑฺฒิกโร, ดร.   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร.   คณบดีคณะพุทธศาสตร 
 พระครูโสภณพุทธิศาสตร, ดร.   คณบดีคณะครุศาสตร 
 พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร.   คณบดีคณะสังคมศาสตร 

พระครูสังฆรักษเอกภัทร  อภฉินฺโท, ผศ.ดร.  คณะบดีคณะมนุษยศาสตร 
พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺโญ, รศ.   รองคณบดีคณะสังคมศาสตร 

บรรณาธกิาร :     พระครูรัตนสุตาภรณ, ดร. 
ผูชวยบรรณาธิการ :     สิริกมล  ทองเชื้อ 
กองบรรณาธิการ : 
 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พระศรีศาสนบัณฑิต    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พระครูโกวิทอรรถวาที, ดร.   วิทยาเขตแพร 
 รศ.ดร.ประภาษ  เพ็งพุม   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผศ.ดร.สุพรต  บุญออน    วิทยาเขตนครสวรรค 
 ผศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนชาง   วิทยาเขตนครสวรรค 
เลขานุการ  : 
 สิริกมล  ทองเชื้อ 
ศิลปกรรม  : 
 พระดนุสรณ  ชุติวาท ี
สํานักงาน  : 
 สํานักงานวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน 
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 พีเค.ดีไซต ๙๙/๒๓๖ หมู ๗ ซ.๖ ตําบลบึงพระ อําเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพษิณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐๘๒-๘๘๒๗๙๙๓ 
 
 



{ ข } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 
วารสาร มจร พุทธชินราชปรทิรรศน (Peer Feview) 
ผูทรงคุณวุฒิจากภายใน 
๑. พระมหาสุรศักด์ิ  ปจจนฺตเสโน, ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระมหายุทธนา  นรเชฎโฐ, ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. พระครูสังฆรักษกิตติศักด์ิ  กิตฺติปฺโญ, ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. พระมหากฤษณะ  ตรุโร, ผศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. พระครูสิริรัตนนุวัตร, รศ.ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. ศ.ดร.บุญทนั  ดอกไธสง     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. รศ.ดร.ปรีชา  คะเนตนอก     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐. ผศ.ดร.ประพันธ  ศุภษร     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๑. ผศ.ดร.แมชีกฤษณา  รักษาโฉม    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒. ดร.ณัทธีร  ศรีดี      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๓. ดร.พิธพิบูลย  กาญจนพิพธิ     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๔. ดร.แสวง  นิลนามะ     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕. ผศ.ดร.ประพัฒน  ศรีกูลกิจ     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

๑. รศ.ดร.สนม  ครุฑเมือง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๒. รศ.ดร.พัชรินทร อนันตศิริวัฒน     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓. รศ.ดร.ชัยวัฒน  สุทธิรัตน     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๔. รศ.ดร.สมคิด  ศรีสิงห     มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

๕. รศ.ดร.เกษม  สาหรายทพิย     ขาราชการบําราญ 

๖. รศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๗. รศ.สุทธิชัย  ยังสุข      มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๘. รศ.บุญรักษ  ตัณฑเจริญรัตน     มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูลสงคราม 

๙. รศ.ฤกษชัย  คุณูปการ     มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูลสงคราม 

๑๐. ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ     มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูลสงคราม 
๑๑. ผศ.ดร.ฟารุง  มีอุดร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๒. ผศ.ดร.สมหวัง  แกวสุฟอง     มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
๑๓. ผศ.ดร.อภิญวัฒน  โพธิ์สาน     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๔. ผศ.ดร.ประดิษฐ  นารีรัตน     มหาวิทยาลัยราชภฎักําแพงเพชร 

๑๕. ผศ.ดร.สกล  เกิดผล     มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูลสงคราม 

๑๖. ผศ.ดร. ชูเกียรติ  จารัตน     มหาวิทยาลัยราชภฎับุรีรัมย 
๑๗. ผศ.ดร.สุวัฒน  วรานุสาสน     มหาวิทยาลัยราชภฎักําแพงเพชร 

๑๘. ดร.สานุ  มหัทธนาดุล     วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ 

๑๙. ดร.คุณากร  คงชนะ     มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูลสงคราม 
๒๐. ดร.อานนท  หินแกว     มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สารจากผูอํานวยการ 

 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทําแผนในการ

พัฒนาอาจารยทุกมิติ ท้ังการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

วิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสงเสริมใหคณาจารยทุกทาน ได

ผลิตผลงานทางวิชาการ เชน การเขียนบทความ  การแตงหนังสือ หรือตํารา รวมถึงการศึกษา

คนควา เพ่ือสรางและพัฒนาตอยอดองคความรูใหเปนสถาบันอุดมศึกษาทางดานปรัชญาและ

พระพุทธศาสนา รวมท้ังศาสตรสมัยใหม อันจักเปนแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญในภูมิภาค 

 จึงขออนุโมทนาขอบคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณาจารยทุกทาน รวมท้ังผูสนใจท่ัวไป ท่ีได

นําเสนอบทความทางวิชาการอันเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาและเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

ขอขอบคุณและเจริญพรขอบคุณกองบรรณาธิการทุกทาน ท่ีไดเสียสละเวลา ในการจัดทําวารสาร 

มจร พุทธชนิราชปริทรรศน ฉบับท่ี ๓  กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ จนสําเร็จลุลวงเปนรูปเลมท่ี

ทานกําลังศึกษาอยูนี้ 

 

 

พระศรีรัตนมุนี, ดร. 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 



ถอยแถลงบรรณาธิการ 

 วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศนนี้ เปนฉบับของปท่ี ๑  ฉบับท่ี ๓ กันยายน – ธันวาคม 

๒๕๖๐ โดยไดรับความสนใจจากคณาจารย  นักวิชาการอิสระ ในหลายหนวยงาน ไดนําเสนอ

บทความซ่ึงถือไดวา เปนบทความท่ีมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาองคความรู และเพ่ือศึกษา

คนควา ในแวดวงการศึกษาปรัชญา พระพุทธศาสนา และทางสังคมศาสตร 

 กองบรรณาธิการ ไดสงบทความเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับการแตงตั้ง ตรวจสอบคุณภาพ

ของบทความ ท้ังในเรื่องของบทคัดยอ ความเปนมาและความสําคัญของเรื่อง เนื้อหาถูกตองตาม

หลักวิชาการ หรือระเบียบวิธีการศึกษา การแสดงความคิดเห็น ตรงตามประเด็นของเรื่อง เปนตน 

ทําใหไดบทความท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชน ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน และผูสงบทความ

ทางวิชาการทุกทาน ท่ีไดนําเสนอบทความท้ังหมดนี้ ซ่ึงกองบรรณาธิการ หวังเปนอยางยิ่งวา 

วารสารฉบับนี้ คงจักเปนประโยชนอยางยิ่งตอการการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาไทยใหกาวไกล

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยสืบตอไป 

 

 

   พระครูรัตนสุตาภรณ, ดร. 

   บรรณาธิการ  
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บทบรรณาธิการ 

 

ดวยวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ฉบับนี้เปนปท่ี  ๑  ฉบับท่ี  ๓  มีคณาจารยของ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช นักวิชาการและผูสนใจท่ัวไปไดนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลาย
หัวขอจากหลายสาขาวิชาท้ังนี้ กองบรรณาธิการไดสงผลงานทางวิชาการเหลานี้ไปใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองบทความทางวชิาการของแตละสาขาเปนผูอานและมอบใหเจาของบทความนําไปปรับปรุง
แกไขกอนการตีพิมพเปนท่ีเรียบรอยแลว  และดวยความตั้งใจของท่ีมีความประสงคจะทําวารสาร
เลมนี้ใหสมบูรณตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Jourrnal Citation Index 
Centre)    ซ่ึงเนื้อหาสาระในเลมประกอบดวยเรื่องดังตอไปนี้ 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ บทความเรื่อง  “วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท” 
พบวาวิญญาณตามความเขาใจของคนท่ัวไปเปนเรื่องท่ีนากลัว ไมมีใครอยากท่ีจะพบเจอเพราะเปน
สิ่งท่ีคนถูกสอนมาวาวิญญาณของคนเกิดข้ึนไดในชีวิตหลังจากความตายของคนแตละคนและ
สามารถใหคุณและโทษแกคนท่ีอยูเบื้องหลังได  ซ่ึงความเขาใจในขอดังกลาวนี้เปนความเขาใจท่ี
ตรงกันขามกับวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทมิไดหมายถึง
วิญญาณท่ีเกิดข้ึนหลังจากความตาย แตหมายเอาวิญญาณท่ีมีอยูในคนและคนนั้นยังมีชีวิตอยู
สามารถรับรูอารมณตางๆ ได 

พระครูวินัยธรปญญา ปฺญาวโร  บทความเรื่อง “ประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตามหลักไตรสิกขา” พบวา  นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ
ฝกอบรมทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพ่ือสรางคุณธรรมความดีใน
การการดําเนินชีวิตอยางไมประมาทและมีคุณภาพ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การนํา
หลักธรรมมาประยุกตในการบริหารจัดการท้ังในองคกร ภาครัฐ เอกชน สังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ โดยการนําหลักไตรสิกขา 

พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ  บทความเรื่อง  “เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล”  พบวาระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลทําใหแนวโนมของโลกเปลี่ยนแปลงไปหลายอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งมีการเปลี่ยน
แนวคิดจากระบบรวมศูนยมาเปนแบบการกระจายใหบริการ เชน การบริการของธนาคารผาน
เอทีเอ็ม การสรางรานคากระจายไปทุกหนทุกแหง โครงสรางขององคกรมีลักษณะติดตอประสาน
รายไดสองทิศทาง ท้ังใหการจัดองคกรมีขนาดกะทัดรัด และรูปแบบองคกรจะแบนราบ หรือมีลําดับ
ชั้นการบังคับบัญชานอยลง แตจะมีรูปแบบลักษณะเครือขายเพ่ือการทํางานรวมกัน การดําเนิน
ธุรกรรมตาง ๆ จะตัดคนกลางหรือกิจกรรมท่ีอยูตรงกลางออกไป ทําใหกิจกรรมตาง ๆ มีลักษณะ
จากปลายสูปลาย 

วีระ  จุฑาคุปต  บทความเรื่อง  “ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะห นโยบาย

สาธารณะของไทย”  พบวาขอสังเกตเก่ียวกับการศึกษาการวิเคราะหนโยบายสาธารณะของไทย “ 
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กรอบแนวคิดท่ีจะใชในการสังเกต ไดแก การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และ

การประเมินผลนโยบาย ในกรณีของไทยการศึกษาการกําหนดนโยบายการวิเคราะหนโยบายจะเริ่ม

จากการกําหนดนโยบายหรือระบุปญหาของนโยบาย ซ่ึงปญหาท่ีใดจะเปนปญหาท่ีนํามาสูการ

กําหนดนโยบายมักจะเปนปญหาท่ีระบุโดยฝายขาราชการ  มากกวาเปนปญหาท่ีมาจากประชาชน 

โดยเฉพาะในชวงท่ีการเมืองไทยอยูในระบบอํามาตยาธิปไตย 

กิตติศักดิ์ แทงทอง  บทความเรื่อง  “แนวคิดในการนําเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสูการ
ปฏิบัต”ิ  พบวาการนําพุทธธรรมไปใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจของนักธุรกิจชาวพุทธเหลานี้ท่ี
นาสนใจคือ การจะนําพุทธธรรมไปใชใหไดผลจริง ผูนําไปใชจะตองเปนผูไดรับการหลอหลอม
ทางดานพุทธธรรมจนสามารถปฏิบัติดวยตนเองไดกอน จากนั้นจึงจะสามารถนําพุทธธรรมไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพโดยจะตองมีกุศโลบายในการนําไปใชดวย 

บุญเตือน  ทรัพยเพชร  บทความเรื่อง  “ฆราวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว”  
พบวา ฆราวาสาภิบาล  หลักการปกครองครอบครัว ถือวาเปนหลักการปกครองครอบครัวมิติใหม
แหงการบริหารจัดการ แกไขปญหา กับสถาบันครอบครัว ในสถานการณปจจุบัน ท่ีสถาบัน
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)  สรางท่ีอยูอาศัย  สรางอาชีพ   สรางรายได  สรางความพอเพียง   

บูรณาการกับศาสตรท้ัง ๓ คือ ศาสตรพระราชา  ศาสตรสากล  และ ศาสตรภูมิปญญาทองถ่ิน  

 สุขสันต เขียวพลอย  บทความเรื่อง  “ประสิทธิภาพในการบริหารงานยุคใหม”  พบวา

การบริหาร เปนกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการและสั่งการควบคุมกํากับความพยายามของ

สมาชิกขององคการและใชทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จในเปาหมายขององคการท่ีกําหนดไว ลักษณะท่ี

สําคัญของการบริหารใหมีประสิทธิภาพนั้น ไดสังเคราะหไว ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ตองกําหนดวัตถุประสงค

หรือจุดมุงหมายทุกครั้ง  ๒. ตองปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ   ๓. ตองดึงความ

รวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน  ๔. ตองพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 

วัฒนา สุราษฎรมณี  บทความเรื่อง  “บทบาทของพระสงฆไทยและวัดตอประชาชนใน

ยุคปจจุบัน”  พบวาโลกในยุคปจจุบันเปนโลกไรพรหมแดน ความเจริญกาวหนาทางวัตถุ

เจริญกาวหนาไปอยางมาก แมโลกจะกาวหนาไปมากแคไหน สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือศาสนา สําหรับ

ประเทศไทย คนไทยพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักประจําชาติ องคกรทางพุทธศาสนาไมวาจะเปนวัด 

และพระสงฆ อยูคูสังคมไทยมาชานาน จากอดีตจนถึงปจจุบัน บทบาทของพระสงฆและวัด ไมวาจะ

{ ฆ } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  



บทบาทดานการปกครอง บทบาทดานการศึกษา บทบาทดานการสงเคราะห บทบาทดานการเผย

แผ บทบาทดานการสาธารณูปการ ท่ีมีตอประชาชน และสังคม ยังคงดําเนินอยูและสืบไป  

อํานาจ  สาเขตร  บทความเรื่อง  “ภาวะผูนํากับการบริหารทรัพยากรมนุษย”  พบวา
ภาวะผูนําของผูบริหารในองคการเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับพนักงานในองคการ การบริหาร
จะสําเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับผูบริหาร ภาวะผูนําจึงเปนสิ่งสําคัญในการบริหารองคการ ซ่ึงจะตอง
นําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณสามารถปฏิบัติงานตางๆใหสําเร็จมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 

สุทัศน  อาสนาชัย  บทความเรื่อง  “มหาจุฬา : ภาษาบาลี”  พบวาพระพุทธเจาใชภาษา
บาลีในการประกาศพระศาสนา การศึกษาภาษาบาลีคือการศึกษาพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตคือสมัย
พุทธกาล เพราะภาษาบาลีเปนภาษาท่ีบันทึกคําสอนในทางพระพุทธศาสนาในรูปของพระไตรปฎก
ของพุทธศาสนาฝายเถรวาท ภาษาบาลีถือวาเปนภาษาท่ีเกาแกภาษาหนึ่ง ในตระกูลอินเดีย-ยุโรป 
ภาษาบาลีท่ีใชเปนภาษาในการทําสังคายนาในแตละครั้ง และการศึกษาภาษาบาลีนี้ก็สืบทอดเผยแผ
มาโดยลําดับตั้งแตอดีตคือในอินเดีย ศรีลังกามาจนถึงสําหรับประเทศไทยเริ่มมีการจารึกภาษาบาลี
ดวยอักษรขอมเปนอันดับแรกในสมัยสุโขทัย  แตในยุคตอมาก็มีการปริวรรตเปนอักษรไทย และมี
การแปลจากภาษาบาลีฉบับอักษรไทยไปเปนภาษาไทย 

 

 

 

ดวยความปรารถนาดียิ่ง 

พระครูรัตนสุตาภรณ, ดร. 

บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
 

กองบรรณาธิการ ก 

คณะกรรมการกลั่นกรอง ข 

บทบรรณาธิการ ค 
 

วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑ 

 :  พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ  จนฺทาโภ 

ประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา ๑๓ 

 :  พระครูวินัยธรปญญา  ปฺญาวโร 

เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล ๒๕ 

 :  พระวิทวัส  ปภสฺสรญาโณ 

ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะห นโยบายสาธารณะของไทย ๓๙ 

 :  วีระ  จุฑาคุปต 

แนวคิดในการนําเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสูการปฏิบัติ ๔๙ 

 :  กิตติศักดิ์  แทงทอง 

ฆราวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว ๖๓ 

 :  บุญเตือน  ทรัพยเพชร 

ประสิทธิภาพในการบริหารงานยุคใหม ๗๑ 

 :  สุขสันต  เขียวพลอย 

บทบาทของพระสงฆไทยและวัดตอประชาชนในยุคปจจุบัน ๘๑ 

 :  วัฒนา  สุราษฎรมณี 

ภาวะผูนํากับการบริหารทรัพยากรมนุษย ๙๕ 

 :  อํานาจ  สาเขตร 

มหาจฬุา : ภาษาบาลี ๑๐๗ 

  :  สุทัศน  อาสนาชัย 
ภาคผนวก  ๑๒๓ 
 ข้ันตอนการดําเนินงานของวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ๑๒๕ 
 คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ ๑๒๖ 
 หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปรทิรรศน ๑๓๓ 
 ใบตอบรับสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน    ๑๓๔ 

{ จ } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  



คือรักแหงราชัน 
 

วิชชุมมาลาฉันท  ๘ 
  

  รักแหงราชัน   ม่ิงขวัญแผนดิน 
 เมตตาไมสิ้น    ทวมทนคนไทย 
 ดั้นดนปาเขา    บรรดาทุกขภัย 
 ดําเนินถ่ินใด    ดับไฟรมเย็น 
 
    เจ็ดสิบกวาป   ทุกท่ีทรงงาน 
 ปวงชนเบิกบาน    พากเพียรบําเพ็ญ 
 เดินตามรอยพอ    เติมตอจําเปน 
 ทวยราษฎรทรงเห็น   คุณงามความดี 
 
  จากไปเพียงราง   แบบอยางยงัอยู 
 ท่ัวโลกเชิดชู    ฟนฟูทุกท่ี 
 เกิดเปนคนไทย    ภูมิใจพรอมพล ี

แทนคุณภูมี    ภักดีราชัน 
 
กลอนสุภาพ 
  
 เหมือนบัญชาฟาประสงคสงมาเกิด  บุญล้ําเลิศคุมแผนดินสิ้นภัยผอง 
๗๐  ปท่ีครองราชยชาติปรองดอง   ทรงปกครองดวยเมตตาบารมี 
เสด็จสวรรคาลัยจากไปแลว   ยังท้ิงแนวสืบสานงานทุกท่ี 
ตามรอยบาทนอมนําทุกกรณี   ศาสตรและทฤษฎีของพระราชาโปรดอยาลืม 

 
 

ดวยสํานักในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได 
ผูชวยศาสตราจารยลํายอง  สําเร็จด ี
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วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
Spirit in Theravada Buddhist Philosophy 

 

พระครปูลัดสุวัฒนพทุธคุณ จนฺทาโภ 
 

บทคัดยอ 

วิญญาณตามความเขาใจของคนทั่วไปเปนเรื่องที่นากลัว ไมมีใครอยากที่จะพบเจอเพราะ

เปนสิ่งที่คนถูกสอนมาวาวิญญาณของคนเกิดข้ึนไดในชีวิตหลังจากความตายของคนแตละคนและ

สามารถใหคุณและโทษแกคนที่อยูเบื้องหลังได  ซึ่งความเขาใจในขอดังกลาวน้ีเปนความเขาใจที่

ตรงกันขามกับวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทมิไดหมายถึง

วิญญาณที่เกิดข้ึนหลังจากความตาย แตหมายเอาวิญญาณที่มีอยูในคนและคนน้ันยังมีชีวิตอยู

สามารถรับรูอารมณตางๆ ได กลาวคือวิญญาณการรับรูอารมณเทากับอายตนะและอารมณ ๖ คู คือ 

วิญญาณทางตา ไดแกการเห็น  วิญญาณทางหู ไดแกการไดยิน วิญญาณทางจมูก ไดแกการไดกลิ่น  

วิญญาณทางลิ้น ไดแกการรูรส  วิญญาณทางกาย ไดแกการสัมผัสรูสิ่งตองกาย วิญญาณทางใจ 

ไดแกการรูอารมณทางใจ หรือรูเรื่องในใจ วิญญาณดังกลาวน้ีเปนวิญญาณที่ตองอาศัยซึ่งกันและกัน

เกิดข้ึนจึงจะสามารถรับรูอารมณได  

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 

                                                             
 อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
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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 น้ันเปนภาษาบาลี สวนคําวา ใจ เปนภาษาไทย จิต

วิญญาณเปนคําภาษาบาลี ในคัมภีรทั้งหลายไมมีการใชศัพทสมาสกันอยางน้ี แตคําน้ีมาจาก

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ สวนในทางฝายพระพระพุทธศาสนาถือวาจิตเปนตัวนําในทุกสิ่งทุก

อยาง จิตเปนใหญ ทุกสิ่งทุกอยางสําเร็จจากจิต ถาจิตไมดี การกระทําก็ไมดี ในทางอันตรงกันขามถา

จิตดี การกระทําทุกสิ่งทุกอยางก็ดีตามไปดวย เชน ครั้งในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตจิตไมดี ถูกความ

อยากครอบงํา ปรารถนาในทางเลวทราม การพูดการกระทําออกมาทางกายจึงไมดี ตนเองคิดไมดี 

ทําไมดียังไดชักชวนใหอชาตศัตรูราชกุมารกระทํากรรมไมดี อันเปนเหตุตัดรอนมรรคผลไปดวย ถา

จิตดี การพูดกดี็การกระทําก็ดี พฤติกรรมที่แสดงออกมาทุกอยางก็ดี เชน พระอานนทเถระมีจิตดี

ทานจึงพูดดีทําดี จนพระพุทธเจาตรัสวา๑ พระอานนทมีสิ่งอัศจรรยในตัว ถาบริษัท ๔ คือ ภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เขาพบพระอานนท เพียงไดพบก็ยินดี พระอานนทแสดงธรรมใหฟง เพียง

แสดงธรรมก็ยินดี ภิกษุยังไมอิ่ม เมื่อพระอานนทหยุดแสดง  

ดังน้ัน 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.  
๒ พระมหาสมปอง มุทิโต แปลเรียบเรียง, คัมภีรอภิธานวรรณนา. (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพธรรมสภา, 

๒๕๔๒), หนา ๒๐๓.  
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(มนติ ชานาตีติ มโน) ที่เรียกวาวิญญาณ เพราะรูสิ่งตางๆ ชัดเจน (วิชานาตีติ วิฺาณํ) ที่เรียกวา 

หทยะ เพราะนําไปสูความยินดีของตน (หรติ อตฺตโน อาธารนฺติ หทยํ) ที่เรียกวา มานสะ ก็เพราะ

มานสะน้ันก็คือใจ (มโน เอว มานสํ) ทานพระสารีบุตรเถระไดอธิบายคําวาจิตไววาเปนคําที่เปน

ไวพจนของกันและกัน เชน คําวา ใจ ไดแก จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย 

วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุ ที่เกิดจากผัสสะ เปนตนน้ัน น้ีเรียกวาใจ ใจน้ีไปพรอมกัน 

คือ เกิดรวมกัน ระคนกัน เกี่ยวเน่ืองกัน  เกิดพรอมกันดับพรอมกัน  มีวัตถุอยางเดียวกัน  มีอารมณ

อยางเดียวกัน   

เมื่อไดอธิบายความในสวนของคําวา จิต มาถึงตรงน้ีแลวก็จะเห็นคําวา วิญญาณ เกิด

ปรากฏตามมาดวย เหตุเพราะวาคําทั้งสองคําน้ีเปนคําเน่ืองดวยกัน และเมื่อไดยินคําวาวิญญาณ 

ชาวพุทธไทยที่ยังมีความเขาใจนอย ในการศึกษาทางพระพุทธศาสนาตางก็พากันเขาใจวา เปน

วิญญาณที่ออกจากรางของคนที่ตายแลวซึ่งจะพากันเรียกวาผี  คําวา “ผี” ความหมายน้ีใน

พระไตรปฎกใชคําวา อมนุสฺส (อมนุษย) ในฉบับภาษาไทยแปลวา ผี สวนผีสิง ทานใชคําวา ยกฺข

ปริคฺคหิต บุคคลที่ถึงแกกรรมตายไปในพระไตรปฎกใชคําวา โอปปาติกะ เชนในขอความวา 

ภิกษุณีนันทาเปนโอปปาติกะเพราะสังโยชนเบื้องตํ่า ๕ ประการสิ้นไปปรินิพพานในภพน้ัน ไมหวน

กลับมาจากโลกน้ันอีก อุบาสกกกุธะเปนโอปปาติกะเพราะสังโยชนเบื้องตํ่า ๕  ประการสิ้นไป

ปรินิพพานในภพน้ันไมหวนกลับมาจากโลกน้ันอีก  คําวา “จิตกับวิญญาณ” พระพุทธเจาทรงสอนวา 

จิตที่ด้ินรน กวัดแกวง รักษายาก หามยาก ผูมีปญญาสามารถควบคุมได การฝกจิตที่ควบคุมไดยาก 

เปลี่ยนแปลงงาย ชอบใฝหาแตอารมณที่นาปรารถนา เปนความดีเพราะจิตที่ฝกแลวยอมนําสุขมาให 

จิตที่คุมครองแลวยอมนําสุขมาให จิตที่ต้ังไวผิดพึงทําใหไดรับความเสียหาย สวนจิตที่ต้ังไวชอบยอม

อํานวยใหไดผลที่ประเสริฐย่ิงกวาที่มารดาบิดาก็ทําใหไมได เพราะในหมูมนุษย คนที่อดกลั้นถอยคํา

ลวงเกินไดช่ือวาเปนผูฝกตนไดแลวเปนผูประเสริฐที่สุด ดังน้ัน จิตกับวิญญาณในเรื่องน้ีเปนสิ่ง

เดียวกัน แตแสดงพฤติกรรมออกมาตางกัน 

คําวา “วิญญาณ” น้ันเปนคําที่คนทั้งหลายเคยไดยินกันมาชานานแลวไมวาคําน้ันจะมีการ

พูดถึงกันในทางใดก็ตาม แตก็มีคนจํานวนไมมากนักที่จะมีความเขาใจในเรื่องของวิญญาณโดยอยาง

ละเอียดลึกซึ้ง เพราะวาในคําวาวิญญาณน้ีมีความหมายที่สลับซับซอนยากตอการเขาใจ แตคน

โดยทั่วไปมักจะนํามาพูดกันจนเปนเรื่องธรรมดา มองขามความสําคัญของวิญญาณที่เปนสวนหน่ึงใน

รางกายและวิญญาณที่มีอยูในสัตว พืช รวมไปถึงเช้ือโรคทั้งหลายดวย เพราะวาวิญญาณคือพลังงาน

ของชีวิต หมายถึงวิญญาณเปนพลังงานที่กอใหเกิดชีวิต ที่ใดมีชีวิต ที่น่ันมีวิญญาณ แตตางกันตรงที่
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คนและสัตวมีประสาทสัมผัส สวนตนไมไมมีประสาทสัมผัส ความรูสึกเจ็บปวดเหมือนคนและสัตวจึง

ไมมี๓  

วิญญาณน้ันมีอยู ๒ ประเภท คือ 

๑. วิญญาณท่ีมีความรูสึกนึกคิดท่ีเปนไปโดยไมรูสึกตัว วิญญาณในสวนน้ีเรียกวา 

ภวังควิญญาณหรือภวังคจิต 

๒. วิญญาณท่ีมีความรูสึกนึกคิดท่ีเปนไปโดยรูสึกตัว วิญญาณในสวนน้ีเรียกวาวิถี

วิญญาณหรือวิถีจิตในตนไมมีแตภวังควิญญาณ สวนวิถีวิญญาณไมมี พวกพืชหรือสัตวช้ันตํ่าที่ยังไม

มรีะบบประสาท ไมมีสมองน้ันมีแตภวังควิญญาณ สวนวิถีวิญญาณยังไมมี คําวา ภวังควิญญาณ 

ตามศัพทแปลวา วิญญาณที่เปนรากฐานของชีวิต เชนตนไมจะเกิดข้ึนมาเปนตนอะไรน้ัน ปจจัย

สําคัญอยูที่เมล็ดของมัน เมล็ดมะมวงจะตองโตข้ึนเปนตนมะมวง เมล็ดมะมวงเปนสิ่งที่มีชีวิตเพราะ

มันงอกข้ึนมาได เพราะน้ันในเมล็ดมะมวงจะตองมีวิญญาณ และวิญญาณในเมล็ดมะมวงที่เปน

ตัวการสําคัญที่ทําใหตนมะมวงเกิด และเจริญเติบโตข้ึนมาโดยลําดับ วิญญาณที่ทําหนาที่อยางน้ี

เรียกวาภวังควิญญาณ ๆ ทําหนาที่ของมันโดยไมรูสึกตัว การที่ภวังควิญญาณในเมล็ดมะมวงสราง

ตนมะมวงข้ึนมาไดน้ันมันจะตองมีความรูสึกและความนึกคิดดวย แตความรูสึกนึกคิดน้ีเปนไปโดย

ไมรูสึกตัว เพราะฉะน้ัน ภวังควิญญาณจึงเรียกอีกอยางหน่ึงวา จิตไรสํานึก สวนวิถีวิญญาณน้ัน 

เมื่อเกิดความรูสึกอยางไรก็ตาม เราจะรูสึกตัววามันมีความรูสึกนึกคิดอยางไร เพราะฉะน้ัน 

วิญญาณสวนน้ีจึงเรียกอีกอยางหน่ึงวา จิตสํานึก๔ 

เนื้อหา  

การที่จะศึกษาในเรื่องใดเรื่องหน่ึงน้ันมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองรูถึงความหมายในเรื่อง

น้ันกอนที่จะลงมือทําการศึกษา เพราะวาไมเชนน้ันเราอาจจะดําเนินไปในทางที่ผิดก็ได การศึกษาใน

เรื่องวิญญาณน้ี เราอาจจะพูดไดวาเปนการศึกษาเรื่องของชีวิตที่เกี่ยวกับความเปนอยูของมนุษย 

เพราะวาถาคนเราไรซึ่งวิญญาณแลวน้ันก็จะไมสามารถที่ดํารงภาวะความเปนคนที่สมบูรณอยูได น่ัน

หมายถึงวาจะตองตายละสังขารไป เพราะวาสังขารน้ันมี ๒ ประเภทคือ สังขารที่มีใจหรือวิญญาณ

ครอง และสังขารที่ไมมีใจหรือวิญญาณครอง ในสวนของคนเราน้ันธรรมชาติสรางมาใหเปนสังขารที่

มีใจหรือวิญญาณครอง ถาปราศจากวิญญาณไปเสียแลวน่ันเราอาจจะหมายถึงความตายตามคน

ทั้งหลายเขาใจกัน แตก็ไมมีใครอยากที่จะพบกับสัจธรรมน้ีที่เปนความจริงแทถาวร 

                                                             
๓ พร รัตนสุวรรณ, วิญญาณคืออะไร ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ,๒๕๒๘), หนา ๑๒. 
๔  เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๔-๑๕. 



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 5 }

ความหมายของวิญญาณ 

คําวา “วิญญาณ” น้ันมีทานผูรูหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใหความวา วิญญาณ น. สิ่งที่เช่ือกันวามีอยูในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อ

ตายจะออกจากกายลองลอยไปหาที่เกิดใหม ; ความรับรู เชนจักขุวิญญาณ คือรับรูทางตา โสต

วิญญาณ คือ ความรับรูทางหู เปนขันธ ๑ ในขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ; โดย

ปริยายหมายถึง จิตใจ เชน มีวิญญาณนักสู มีวิญญาณศิลปน๕ ทานพระพุทธทาสไดใหความหมาย

ของวิญญาณไวหลายนัยแตความหมายโดยอรรถะน้ันวิญญาณหมายถึง๖  

๑. วิญญาณในฐานะที่เปนวิญญาณธาตุ: เปนสิ่งที่ควรพัฒนาใหย่ิงข้ึนไปจนถึงกับสามารถ
สัมผัสอายตนะสูงสุด คือนิพพาน 

๒. วิญญาณธาตุเปนธาตุตามธรรมชาติ: สามารถปรุงหรอืพฒันาเปนวิญญาณทางอายตะได 
๓. วิญญาณ (ที่ถือกันวาจุติ ปฏิสนธิไดน้ัน); เปนของลัทธิอื่นซึ่งไมใชพุทธศาสนา 
๔. วิญญาณหกตามอายตนะเปนวิญญาณในพุทธศาสนา 
๕. วิญญาณในความหมายพิเศษลกึซึง้ที่ตองรูแจง หมายถึงนิพพาน 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของวิญญาณวา ความรูแจงอารมณ ,

จิต , ความรูที่เกิดข้ึนเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกกระทบกัน เชน รูอารมณในเวลาที่

รปูมากระทบตา เปนตน ไดแก การเห็น การไดยินเปนอาทิ๗ 

จากการใหนิยามความหมายในขางตนน้ันสรุปไดวา วิญญาณเปนสิ่งที่มีอยูภายในรางกาย

ของมนุษยเปนประตูที่คอยรับรูอารมณที่เขามากระทบทางอายตนะภายใน และอายตนะภายนอก 

ถามนุษยสูญเสียวิญญาณไปก็จะทําใหไมสามารถรับรูอะไรไดเลยน่ันคือจะตองตาย วิญญาณจึงเปน

สวนที่สําคัญที่สุดในการรับรูของมนุษยเรา    

ประเภทของวิญญาณ 

คําวา วิญญาณ น้ันสามารถที่จะจําแนกออกเปน 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),พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๒๘, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม,๒๕๕๙), หนา ๓๖๘. 
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วิถีวิญญาณ หรือจะแปลกันตามศัพทวา วิญญาณที่อยูในวิถี หมายเอาการรับรูอารมณทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งการรับรูอารมณน้ีเกิดข้ึนพรอมดวยปจจัยภายนอกเขามากระทบกัน 

ในที่น้ีหมายถึงอายตนะภายในและอายตนะภายนอก ดังน้ันวิญญาณที่คอยรับรูอารมณในสวนน้ีก็คือ

วิญญาณทั้ง ๖  ดังน้ันวิญญาณ ๖ ความรูแจงอารมณ ประกอบดวย๘ 

๑. จักขุวิญญาณ    ความรูอารมณทางตา   คือ  รูรูปดวยตา, เห็น 
๒. โสตวิญญาณ    ความรูอารมณทางหู     คือ  รูเสียงดวยหู, ไดยิน 
๓. ฆานวิญญาณ   ความรูอารมณทางจมกู  คือ รูกลิ่นดวยจมูก, ไดกลิ่น  
๔. ชิวหาวิญญาณ  ความรูอารมณทางลิ้น   คือ  รูรสดวยลิ้น, รูรส 
๕. กายวิญญาณ    ความรูอารมทางกาย    คือ  รูโผฎฐัพพะดวยกาย, รูสึกสัมผัส 
๖. มโนวิญญาณ    ความรูอารมณทางใจ    คือ  รูธรรมารมณดวยใจ, รูความนึกคิด 
ดังน้ัน วิถีวิญญาณ จึงเปนวิญญาณที่รบัรูอารมณทางทวารทัง้ ๖ มีจักขุทวาร เปนตน 
ภวังควิญญาณ เปนวิญญาณที่รับรูอารมณโดยไมรูสึกตัวซึ่งมักจะเรียกกันวา จิตใตสํานึก 

(subconscious mind) เทียบตามหลักจิตวิทยาคือ ความรูสึกที่เกิดภายใตดวงความคิด เปนจิตที่

เกือบจะหมดความรูสึกจริงๆ ความจริงนับแตเวลาที่ไดปฏิสนธิแลว จนถึงเวลาตายถือวาเปน

ภวังคจิต แตเมื่อมีสิ่งเรา (stimulus) มาย่ัวเขาทางทวารทั้ง ๖ วิถีจิตหรือจิตคิดรูจึงเกิดข้ึน๙ และอีก

นัยหน่ึงบางแหงก็เรียกวา ภวังคจิต คือ จิตที่เปนองคแหงภพ, ตามหลักอภิธรรมวา จิตที่เปนพื้นอยู

ระหวางปฏิสนธิและจุติ คือ ต้ังแตเกิดจนถึงตาย ในเวลาที่มิไดเสวยอารมณทางทวารทั้ง ๖ มีจักขุ

ทวารเปนตน แตเมื่อใดมีการรับรูอารมณ เชน เกิดการเห็น การไดยิน เปนตน ก็เกิดเปนวิถีจิตข้ึน

แทนภวังคจิต เมื่อวิถีจิตดับหมดไป ก็เกิดภวังคจิตข้ึนอยางเดิม๑๐ วิญญาณในประเภทน้ีทําหนาที่เปน

องคแหงภพ กลาวคือ นามรูป เพราะนามรูปเกิดข้ึนไดเหตุมีวิญญาณเปนปจจัย (วิฺาณํ ปจฺจยนาม

รูป) นามในที่น้ีหมายถึงในขันธ ๕ กลาวคือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในสวนของรูปน้ัน 

หมายถึง มหาภูตรูป และอุปาทายรูป โดยเริ่มจากมีปฎิสนธิวิญญาณที่เกิดโดยการอาศัย

องคประกอบ คือ เมื่อใดมารดาบิดาอยูรวมกัน มารดามีระดู และคันธัพพะก็ปรากฏเมื่อน้ันเพราะ

ปจจัย ๓ ประการประชุมพรอมกันอยางน้ี การถือกําเนิดในครรภจึงมีได๑๑ และมีวิญญาณปฏิสนธิ 

การที่จะมีวิญญาณมาปฏิสนธิไดอยางไรน้ันมีคําบาลีที่ไดแปลเปนไทยวา “เหมือนอยางวาพืชชนิดใด

ชนิดหน่ึง อันบุคคลหวานลงในนา อาศัยรสแหงแผนดินและยางในพืชเขาทั้งสองอยาง ยอมงอกข้ึน
                                                             

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

หนา ๑๐๒. 
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๒๘๐. 
๑๑ ม.มู. ๑๒/๔๐๘/๔๔๔. 
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ฉันใด ขันธธาตุอายตนะทั้ง ๖ เหลาน้ี ก็ยอมอาศัยเหตุเกิดข้ึนฉันน้ัน และยอมสลายลงไปเพราะดับ

สลายแหงเหตุ”๑๒ การที่จะมีสัตวมาปฏิสนธิไดน้ันตองอาศัยวิญญาณน้ีเพราะวาวิญญาณเปนปจจัย

แหงรูปนามๆ จึงเกิดมีได 

วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

วิญญาณที่จะกลาวถึงในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ีจะตองรูวา วิญญาณน้ันหมายถึงความรูแจง 

วิญญาณน้ันบางทานก็วา ปฏิสนธิวิญญาณ สวนวิญญาณที่ทั่วไปหมายเอาวิญญาณในขันธ ๕ บาง 

วิญญาณในวิญญาณ ๖ บาง ที่กลาววาวิญญาณในขันธ ๕ น้ันไดแก จิตใจ ที่พระพุทธองคทรงตรัสไว

ในคาถาธรรมบทวา๑๓ ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจ ถาคนมีใจช่ัว ก็จะ

พูดช่ัวหรือทําช่ัวตามไปดวย เพราะความช่ัวน้ัน ทุกขยอมติดตามเขาไป เหมือนลอหมุนตามรอยเทา

โคที่ลากเกวียนไป ฉะน้ัน สวนวิญญาณในวิญญาณ ๖ หมายเอาความรูแจง ในเมื่ออายตนะภายใน

กับอายตนะภายนอกกระทบกัน กลาวคือ เมื่ออายตนะภายในซึ่งเปนแดนรับรูกระทบกับอารมณ 

(อายตนะภายนอก) ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกรูก็จะเกิดความรูจําเพาะดานของอายตนะแตละอยางข้ึน เชน ตา

กระทบรูป เกิดความรูเรียกวา เห็น หูกระทบเสียง เกิดความรู เรียกวาไดยิน เปนตน ความรูจําเพาะ

แตละดานน้ีเรียกวา วิญญาณ แปลวา ความรูแจง คือรูอารมณ ดังน้ัน 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  ดังน้ันจึงสรุปไดวา อายตนะ ๖ อารมณ ๖ และวิญญาณ 

๖ มีความเกี่ยวเน่ืองกันคือ  

๑. จักขุ    - ตา เปนแดนรับรูรปู - รูป เกิดความรูคือ จกัขุวิญญาณ – เห็น 
๒. โสตะ   - หู เปนแดนรบัรูสัททะ - เสียง เกิดความรูคือ โสตวิญญาณ – ไดยิน 
๓. ฆานะ  - จมูก เปนแดนรบัรูคันธะ - กลิ่น เกิดความรูคือ ฆานวิญญาณ – รูกลิ่น 
๔. ชิวหา  - ลิ้น เปนแดนรับรูรส - รส เกิดความรูคือ ชิวหาวิญญาณ – รูรส 
๕. กาย    - กาย เปนแดนรับรูโผฏฐัพพะ - สิ่งตองกาย เกิดความรูคือ กายวิญญาณ – รูสิ่ง

ตองกาย 
๖. มโน   - ใจ เปนแดนรับรู ธรรม - เรื่องในใจ เกิดความรูคือ มโนวิญญาณ – รูเรือ่งใจ 
แมวาวิญญาณจะตองอาศัยอายตนะและอารมณกระทบกันจึงเกิดข้ึนได แตการที่อารมณ

เขามาปรากฏแกอายตนะก็มิใชวาวิญญาณจะเกิดข้ึนไดเสมอไป จําตองมีความใสใจ ความกําหนดใจ 

                                                             
๑๒ พระมหาประวัติ คงฺคปฺโ,ตายแลววิญญาณไปไหน, หนา ๑๓๔. 
๑๓ ขุ.ธ. ๒๕/๑/๒๓. 
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หรือความใสใจประกอบอยูดวยวิญญาณจึงจะเกิดข้ึน เชนในกาลบางคราว เวลาหลับสนิท เวลา

ฟุงซานหรือใจลอย เวลาที่ใจจดจอแนวแนอยูที่กิจอยางใดอยางหนน่ึง ตลอดจนอยูในสมาธิ รูปและ

เสียงเปนตนผานเขามาอยูในวิสัยที่จะไดเห็นไดยิน แตก็ไมไดเห็นไมไดยิน หรือในเวลาที่เขียนหนังสือ

มีใจจดจออยูจะไมรูสึกสวนของรางกายที่แตะอยูกับโตะและเกาอี้ ตลอดจนมือที่แตะกระดาษและน้ิว

ที่แตะปากกาหรือดินสอ ในเมื่ออายตนะและอารมณเขามาถึงกัน แตวิญญาณยังไมเกิดข้ึน ยังไม

เรียกการรับรูไดเกิดข้ึน การรับรูจะเกิดข้ึนตอเมื่อมีองคประกอบเกิดข้ึนครบทั้งสามอยางคือ 

อายตนะ อารมณ และวิญญาณ ในภาวะน้ีมีคําเรียกวา “ผัสสะ” หรือ “สัมผัส” แปลตามรูปศัพทวา

การกระทบ แตก็มีความหมายในทางธรรมวา การประจวบหรือบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ 

อารมณ และวิญญาณ เขาใจความหมายงายๆ ก็คือ ผัสสะ หมายถึง การรับรูน่ันเอง เพราะวาผัสสะ 

หรือสัมผัส หรือการรับรูน้ี ก็มีช่ือเรียกแยกออกเปนอยางๆ ไปตามทางรับรูคืออายตนะ หรือวิญญาณ

น้ันๆ ครบจํานวนทั้ง ๖ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส และมโน

สัมผัส๑๔  ดังน้ันจะเห็นไดวาการที่วิญญาณจะเกิดข้ึนไดน้ันจะตองมีองคประกอบอื่นเขามาเกี่ยวของ

ดวย เพราะวาเปนของสืบเน่ืองกันอยางเปนขบวนการและมีรูปแบบ 

ความสัมพันธของวิญญาณ 

ความสัมพันธกันของวิญญาณทั้ง ๒ ประเภท คือ วิถีวิญญาณ และภวังควิญญาณ ที่ไดกลาว

แลวในขางตน ในรางกายคนเราน้ันมีสิ่งที่สําคัญอยู ๓ สิ่ง คือ วิญญาณ จุติจิต และปฏิสนธิจิต 

วิญญาณน้ันมีอยูในตัวของมนุษยขณะที่ยังมีชีวิตอยู เมื่อมนุษยตายไปวิญญาณน้ันก็พลอยดับไปดวย 

คลายกับกองเพลิงที่เมื่อฟนมอดไปไฟก็ดับไปดวย ถาจะมีการเกิดใหม ก็ตองมีวิญญาณดวงใหม

เกิดข้ึน สวนในสัตวที่ไปเกิดน้ันคือจุติ และในขณะที่เกิดแลวจะมีปฏิสนธิจิตเกิดข้ึนพรอมกันไปดวย 

แตในการที่เราจะรู ถึงความสัมพันธของวิญญาณน้ันจะตองอาศัยหลักทางจิตวิทยาเขามามี

สวนประกอบดวยโดยมีการแบงจิตออกเปน ๒ ประการ 

๑. หมายเอาภวังคจิต หรือปกติจิตๆ เปนดวงวิญญาณที่แทจริง (Rational soul) ตรงกับคํา
วา Subconscious mind ในทางจิตวิทยา และตรงกับคําวา ชีโว – ผูเปน ในภาษาบาลี 

๒. หมายเอาความที่ปกติจิตน้ันถูกระคนดวยเครื่องเศราหมอง 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 ประเภทน้ีวา เหมือนกอนนํ้าแข็งใหญที่ลอยอยูใน

มหาสมุทร สวนนอยของกอนนํ้าแข็งที่ลอยเหนือพนระดับนํ้า “เปนจิตรูคิด” (Consciousness) 

สวนใหญที่จมใตระดับนํ้าซึ่งสามารถบงการเคลื่อนไหวของสวนบนได เพราะความใหญของมันน้ัน 

คือ จิตใตสํานึก (Subconscious mind) แมวาจิตจะไดถูกแบงออกเปน ๒ ลักษณะเชนน้ีก็ตาม แต

เมื่อถึงกลาวโดยความละเอียดอาจจะยากตอการเรียนรูก็ตาม ในเรื่องน้ีพระพุทธองคทรงแสดงไวใน

ยมกวรรคธรรมบทวา  “ปกติจิตน้ันเปนภวังคจิต ธรรมชาติของภวังคจิตน้ัน ไมถูกโทษประทุษราย 

อุปมาดังนํ้าซึ่งเดิมก็เปนนํ้าใสบริสุทธ์ิ แตครั้งภายหลังเมื่อนํ้าน้ันถูกระคนดวยของสกปรกมีสีตางๆ 

เปนตน จึงไดกลายสภาพไปเปนนํ้าสกปรก นํ้าที่ระคนดวยสีตางๆ แลวน้ันจะวาเปนนํ้าใสอันเดิม

น่ันเองก็ไมใช จะวาเปนนํ้าใหมก็ไมเชิง ขอน้ีฉันใด จิตตามปกติก็ฉันน้ัน” แมในอภิธรรมก็เหมือนกัน 

ยอมเปนการยากที่จะแยกวา ไหนเปนภวังคจิต ไหนเปนวิถีจิต เพราะการเกิดของจิตยอมเปนวงกลม

เสมอ กลาวคือ ขณะจิตที่ ๑ – ๒ เปนภวังคจิต แมครั้นวิถีจิตน้ันว่ิงไปจนหมดขณะของมันแลว ก็จะ

ตกภวังคตามเดิมอีก เชนน้ีเรื่อยๆ ไป๑๕ 

ดังน้ันความสัมพันธกันของจิตทั้งสองสวนจึงเปนความสัมพันธที่ยากจะแยกออกจากกันได

เพราะวาเปนของเน่ืองดวยกัน ทํางานดวยกันเหมือนดังลูกโซที่เกี่ยวพันกันเปนวงกลม 

สรุป 

การที่ไดศึกษาวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทมาตามลําดับต้ังแตตน พอที่จะสรุปเน้ือความ

และความสําคัญของวิญญาณไดวา คําวา “วิญญาณ” มีความหมายที่ลึกและมีความสลับซับซอนกวา

ที่คนทั่วๆ ไปจะเขาใจได เพราะวาคนสวนมากจะเขาใจวาวิญญาณก็คือสิ่งที่มีอยูในรางกายของ

มนุษยและมนุษยทุกคนจะตองมีวิญญาณเพื่อที่จะมีชีวิตอยู ซึ่งตรงน้ีอาจจะมองไดวาเขารูจัก

วิญญาณเพียงดานเดียวเทาน้ัน สวนความเปนจริงทางการศึกษาแลวน้ันวิญญาณมีอยูในมนุษยหลาย

สวนดวยกัน เชน วิญญาณทางจักขุ เพื่อเห็นรูป เปนตน ซึ่งจะตางกันกับความรูเดิมของคนที่

สวนมากจะเขาใจวาวิญญาณมีอยูก็คือเวลาที่คนตายเพราะวิญญาณจะออกจากรางของคนที่ตายน้ัน

แลวจะเรียกวิญญาณตรงสวนน้ันวา “ผี” จึงเกิดความกลัวตอวิญญาณ แตในทางพุทธปรัชญามิได

หมายถึงวิญญาณที่ตายแลวเรียกกันวาผี ถาตีความวาวิญญาณเปนผี ก็แสดงวาในรางกายของมนุษย

มีผีอยูมาก ในพุทธปรัชญาทานประสงคเอาอายตนะที่มีอยูในกายตนมาเปนวิญญาณ กลาวคือ 

                                                             
                   

๑๕ พระมหาประวัติ คงฺคปฺโ, ตายแลววิญญาณไปไหน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร
,๒๕๑๙),หนา ๑๐๓-๑๐๖. 
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ความรูสึก ความรับรูในอารมณที่ผานมาทางอายตนะกระทบกันจึงทําใหเกิดวิญญาณทางตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และใจ  

นอกจากน้ันยังมีวิญญาณอีกประเภทหน่ึงที่คนโดยสวนมากยังไมไดพูดถึงกันและไมรูดวยวา

ในรางกายของคนจะมีวิญญาณประเภทน้ีอยู ในวิญญาณประเภทน้ีมีอยูแตมิไดแสดงตัวตนออกมาให

คนเห็นเมื่อคนเริ่มจะเห็น วิญญาณประเภทน้ีก็หายไปจึงทําใหคนเราน้ันคนหาไมเห็นกําหนดไมได 

เรียกวิญญาณชนิดน้ีวา ภวังควิญญาณ หรือภวังคจิต หมายถึงจิตใตสํานึก หรือไรสํานึก ซึ่งวิญญาณ

ชนิดน้ีเปนวิญญาณที่แทจริง เชน การที่คนนอนหลับละเมอการกระทําตางๆ ในขณะหลับอยูภายใต

การควบคุมบังคับบัญชาของจิตใตสํานึก เปนสวนที่เราสะสมความหวัง ความหวาดกลัว ความ

เดือดรอน และความไมพอใจตางๆ ไว จิตใตสํานึกไมเพียงแตควบคุมแขนขา และกลามเน้ือของผู

ละเมอเทาน้ัน ยังยืมกลไกบางอยางของจิตรูสํานึกไปใชดวย การปฏิบัติเชนน้ีมักเปนการกระทําในสิ่ง

ที่จิตรูสํานึกอยากทําอยูแลว ดังน้ันเมื่อจิตใตสํานึกมีอํานาจตอการกระทําของบุคคลในขณะหลับ 

และในขณะเวลาที่คนเรานอนหลับฝนไป หรือละเมอไป ในทางวิทยาศาสตรก็ยังยอมรับวาเปนเรื่อง

ของจิตดวงน้ีดวย และแมในทางพระพุทธศาสนาก็มีการกลาวไววา ในขณะที่คนนอนหลับฝนไปน้ัน

เปนเพราะจิตตกภวังค ดังน้ันการตัดสินวา จิตใตสํานึกจึงถูกตองดวยหลักฐานเหตุผลและขอเท็จจริง

ทุกประการ 
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ประสิทธิภาพการพฒันาทรพัยากรมนุษยตามหลักไตรสกิขา 
THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  

IN ACCORDANCE WITH THE THREEFOLD TRAINING (TISIKKHA)  
 

พระครูวินัยธรปญญา ปฺญาวโร 
*  
 

 
บทคัดยอ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ
ฝกอบรมทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพื่อสรางคุณธรรมความดีใน
การการดําเนินชีวิตอยางไมประมาทและมีคุณภาพ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การนํา
หลักธรรมมาประยุกตในการบริหารจัดการทั้งในองคกร ภาครัฐ เอกชน สังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ โดยการนําหลักไตรสิกขา คือ ศีล หมายถึง การรักษากายวาจาใหเปนปกติเรียบรอย 
สมาธิ หมายถึง การต้ังใจมั่นในสิ่งน้ัน ๆ ปญญา หมายถึง ความรอบรูในกองสังขารและสภาวธรรม
ตาง ๆ นํามาประยุกตใชในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นไดวาการนําหลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ และปญญา นํามาปฏิบัติแลวยอมจะนําพาชีวิตทั้งใน องคกร ภาครัฐ เอกชน สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว อยางย่ังยืน มั่นคง มั่งค่ัง 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 

มนุษยโลกที่เกิดมาในยุคดึกดําบรรพตลอดถึงยุคปจจุบันน้ี ทุกคนตางก็มีเหตุปจจัยที่ตอง
ดําเนินชีวิตใหมีความเปนไปตามหลักการตามระบบกลไกลตาง ๆ บางก็สําเร็จในชีวิต บางก็ลมเหลว
ไมประสพความสําเร็จในหนาที่การงานตาง ๆ ดังน้ัน เพื่อใหชีวิตของตนเองและของบุคคลอื่น ตลอด
ถึงการดําเนินการบริหารจัดการตาง ๆ ตามองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน ตลอดถึง
ครอบครัว ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนํา หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปญญา มาพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจุบันไดใหความสําคัญ “ทรัพยากรมนุษย” เปนทรัพยากรที่มี
คุณคาและมีความสําคัญอยางย่ิงตอการปฏิบัติงานทุกประเภท แมวิทยาการหรือเทคโนโลยีตางๆ จะ
กาวหนากวางไกลไปเพียงใดก็ตาม มนุษยก็ยังถือไดวาเปนปจจัยที่มีคาและสําคัญย่ิงตอการทํางานอยู
ไมเปลี่ยนแปลงและดูเหมือนนับวาจะทวีความสําคัญมากข้ึนทุกที ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมีบทบาทเปนสวนหน่ึงในกิจกรรมสําคัญอยางย่ิงในทุกๆ องคกรทั้งตางประเทศและคนไทย
ปจจุบันไมจํากัดในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ ศาสนา เช้ือชาติ การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ๑ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพผูบริหารจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพึ่งหลักธรรม
ในการบริหาร ซึ่งในที่น้ีจะกลาวถึงหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพราะสิกขาเปนตัวการ
ฝกหรือการพัฒนามนุษยในดานรางกายและจิตใจ เมื่อฝกไดผลจนสิ่งที่ฝกน้ันกลายเปนวิถีชีวิตของ
เขามันกก็ลายเปนมรรคไป พอมรรคเกิดข้ึนแลวก็พาเขาถึงจุดหมายของการศึกษาหรือการพัฒนา
น้ัน๒ การนําหลักไตรสิกขา มาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรักความเมตตาแกตนเองและผูอื่นใหมีความคิดเห็นที่เปน
สัมมาทิฎฐิ ปลูกฝงใหมีความรักแกสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยการพัฒนาความ
ประพฤติที่เกี่ยวของกับการอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคม ใหอยูในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยไมคด
โกง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตางๆ โดยไมเบียดเบียน การพัฒนาจิตใหเจริญงอกงาม มีความเพียร
พยายามอดทนตอการฝนฝาอุปสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมาย การพัฒนาปญญาใหรูเขาใจโลกและชีวิต

                                                             
๑ ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๓๙), หนา ๒๑. 
๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ศึกษา ฝกฝน พัฒนาตน ใหสูงสุด, พิมพครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร, ๒๕๔๘), หนา ๑๑๐.   
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ใหตามความจริงสามารถจัดการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนของตนเองและองคกร 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
การศึกษาเลาเรียนของบุคคลเขากับบัวสี่เหลา และทรงจําแนกประเภทของบุคคลที่จะเขารับ
การศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่สําคัญคือ พระพุทธเจามุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
ตัวอยางเชน การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มต้ังแตการรับคนเขามาบวช 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) ไวอยางสั้นทีสุ่ดวา คือ “การใชทรพัยากรมนุษยใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร” และกลาวเพิ่มเติมวา “ผูบรหิารทกุระดับตองเกี่ยวของกบัการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยอาศัยพลังความสามารถของคนปฏิบัติงานใหสําเร็จ๖ 

สรุปไดวา องคการที่มีรูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชกับแนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดประสิทธิผล  ซึ่งมีองคประกอบคือ 
สภาพแวดลอมขององคกร, การประมวลผลสารสนเทศและการตัดสนิใจเลือก, การปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงองคกร, เปาหมายขององคกร, ชนิดของงานที่ทําใหเปาหมายสําเร็จ, การออกแบบ
องคกร, ขนาดและความซับซอนขององคกร, วัฒนธรรมองคกร และอํานาจและหนาที่ สวนการ

                                                             
 ๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพ : นามมีบุคส
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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ปฏิบัติงานใหไดผลดีน้ัน จะตองไดรับการตอบสนองทั้งภายในและภายนอก เชน รายได ความมั่นคง
ในการปฏิบัติงานสภาพแวดลอม ตําแหนงหนาที่ การยอมรับจากหมูคณะและความจงรักภักดีตอ
องคกร 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานในดานตางๆ เปนกาํลงั
สําคัญในการพัฒนาองคกร สังคม อีกทั้งยังเปนกําลังในการพัฒนาประเทศอีกดวย ดังน้ันควร
ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของมนุษย จึงไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคา และมีประสิทธิภาพมาก ย่ิงข้ึน๗ ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมาย ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน 

บรรยงค โตจินดา ไดกลาวถึง วิวัฒนาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบงออกเปนหลาย
ยุค ดังตอไปน้ี คือ 

๑. ยุคดึกดําบรรพ จุดกําเนิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยยุคดึกดําบรรพอาจกลาวไดวา 
มีวิวัฒนาการมาต้ังแตเริ่มรูจักใชเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ที่ใชในการดํารงชีวิต เมื่อมนุษยรูจัก
ประดิษฐเครื่องใชตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมจําเปนตองมีการถายทอดความรูความ
ชํานาญใหแกญาติพี่นอง พวกพองของตน ซึ่งเปนวิธีชวยใหการปฏิบัติงานไดผลดีข้ึนเกิดการเรียนรู
จากชนรุนหน่ึงถึงชนอีกรุนหน่ึง ในระยะแรกเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ยังไมเปนกระบวนการ
ที่เปนระบบ แตเปนการพัฒนาดานฝมือ โดยถายทอดความรูตามธรรมชาติ 

๒. ยุคเริ่มประวัติศาสตร ยุคน้ีเปนยุคที่มนุษยมีอารยธรรมสูงข้ึน ดังปรากฏจากแหลง 
กําเนิดอารยธรรมที่สําคัญๆ ของโลก เชน กรีก โรมัน อียิปต จีน อินเดีย เปนตน กําเนิดชางฝมือ
ประจําสํานักและตระกูลตางๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึง เปนลักษณะการฝกงาน 
(Apprenticeship) โดยผูที่รับการฝกอบรมจะไดรับการสอนงานและกินอยูเสร็จที่บานครูหรือ
นายจาง 

๓. ยุคสมาคมชาง (Gild) การอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดมีการพัฒนาข้ึนตาม
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม ซึ่งในระยะตอมาไดมีการรวมตัวของชางฝมือเปนสมาคมวิชา ชีพ 
(Trade-guild) เพื่อรักษาผลประโยชนของบรรดาชางฝมือที่เปนสมาชิกเนนการฝกอบรมดานงาน
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 ความหมายและแนวคิดทฤษฎีขางตนน้ัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ไดรวดเร็วย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็เปนการ
พัฒนากิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ซึ่งมีการดําเนินการอยางเปนระบบโดยองคการ เพื่อสงเสริม 
สนับสนุน และปรับปรุงใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางานที่เหมาะสม มี
การเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตทางจิตใจและบุคลิกภาพที่ดีข้ึน ทั้งในงานปจจุบันและเพื่อเตรียมพรอม
สําหรับงานในอนาคต อันจะสงผลตอความสามารถขององคการในการแขงขัน และการพัฒนางาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชงิพุทธตามหลักไตรสิกขา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาน้ันมีหลักธรรม
ในการสงเสริมทางความเจริญ ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และวัตถุเพื่อสนองความตองการของมนุษยมี
หลักการทั้งหมดที่จะสรางเสรีภาพในชีวิตของทุกคนเพื่อใหคนมีความอิสระอยางแทจริง 
 หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระพุทธศาสนาน้ัน มี ๒ มิติ คือ๙ 

๑. มองมนุษยในฐานะที่เปนบุคคล หมายถึง การมองวามนุษยเปนทรัพยากรอยางหน่ึงของ
สังคมเรียกวา ทรัพยากรมนุษยซึ่งถือวา เปนทรัพยากรมีคุณคาอยางย่ิงและจําเปนที่ตองมีการพัฒนา
ทรัพยากรน้ี  

๒. มองมนุษยในฐานะที่เปนชีวิต คือ ทั้งกายและใจ การพัฒนาในขอน้ีเปนการวางกรอบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเชิงรูปธรรมและนามธรรม คือ การมองมนุษยในแงขององคประกอบ
ของชีวิต 

การพัฒนามนุษยมีแหลงใหญอยูที่มโนกรรม ซึ่งเปนตนกําเนิดแหงอารยธรรมของมนุษยชาติ
ที่ปรากฏในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนความเห็น ความเช่ือ เจตจํานงหรือทัศนคติ เปนตน ซึ่งสงผล
ใหเกิดกายกรรม และวจีกรรม ตามมาอยางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือ เมื่อคิดอยางไรก็
จะทําและพูดเชนน้ัน หรือเมื่อทําและพูดอยางไรก็จะสะทอนถึงความคิดวาเปนอยางไร ดังน้ันการมี
ความเขาใจในมโนกรรมวา มีความสําคัญและสงผลอยางไร ทั้งตอตนเองและตอโลก ยอมจะทําให
เราสามารถเลือกที่จะประกอบมโนกรรมที่ถูกตอง และสงผลดีทั้งตอตนและตอโลก น่ันคือ การทําให
เกิดการพัฒนาตนและโลกไปในทิศทางที่ถูกตองพรอมกันไป๑๐ 

เมื่อมนุษยเปนผูสรางอารยธรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนในโลกโดยมีมโนกรรมอยูเบื้องหลัง ซึ่งเปน
ตนกําเนิดของสิ่งเหลาน้ี ดังน้ัน การพัฒนามนุษยที่อาศัยมโนกรรมที่ถูกตอง จึงมีความสําคัญเปน
อยางย่ิงตอการสรางอารยธรรม 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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ตัวช้ีวัดถึงทิศทางแหงการพัฒนามนุษย ความหมายของคําน้ีจึงสามารถเปนตัวบอกนัยของมโนกรรม
ไดทางหน่ึง  

ดังน้ันจึงมีความหมายของคําวา “การพัฒนามนุษย” ตามนัยโดยทั่วไปและนัยทาง
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 

คําวา “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลวา ความเจริญ มาจากบาลีวา 
“วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลวา ความเจริญ ความงดงาม เพิ่มขยายข้ึน ฝกฝน ทําใหยืนยาวข้ึน 
และนํามาใชในภาษาไทย ก็มีความหมายวา ความเจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย๑๑  

คําวา “พัฒนา” หรือ “วฒฺนา” ในภาษาบาลีน้ัน แปลวา รก คือ รกอยางหนาแนน เชน รก
หญา ผมบนศีรษะรก ก็เรียกวา พัฒนา คือ เปนความเจริญดวยเหมือนกัน ถาบุคคลมีความประพฤติ
หรือการกระทําที่ไมมีประโยชนอะไรในโลกน้ี ก็เรียกวา คนทําโลกใหรก รวมความคําวา “พัฒนา” 
แปลวา ทําใหรก หรือสรางความรก ถาจะใหรกไปดวยคนดี หรือทรัพยากรมนุษยที่ดีแลว 
จําเปนตองสงเสริมปลูกสราง ทัศนคติโดยตองพัฒนาทางจิต ซึ่งเปนผูนําของกาย ถาจะใหรกไปดวย
ปญหายุงยาก รกไปดวยความโกลาหลวุนวาย ก็ตองพัฒนาวัตถุ การพัฒนาที่สมบูรณแบบจําเปนตอง
พัฒนาใหครบทั้ง ๒ ดาน กลาวคือ ควรพัฒนาทั้งทางวัตถุ และทางจิตใจใหควบคูกับทัศนคติ 
โดยเฉพาะทัศนคติเปนการพัฒนาทางดานจิตใจจะตองเนนเปนพิเศษ เพราะการพัฒนาถูกตองดีแลว 
ก็จะสามารถควบคุมการพัฒนาทางดานวัตถุใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองไดและการพัฒนาจิตที่
ถูกตองก็คือ พัฒนาจิตใหมีธรรมเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจจนกระทั่งพัฒนาจิตใหมีสมาธิ ต้ังมั่น 
มั่นคง สะอาด สวาง จากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย จนเปนจิตที่ควรแกการทํางาน สามารถจะ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได๑๒  

นักปราชญผูรูศัพทศาสตรไดใหความหมายของคําวา “มนุษย” เมื่อประมวลแลวคงได
ความหมายเปน ๓ ประการ คือ๑๓ 

๑. คําวา “มนุษย” หมายความวา เปนเหลากอ, เช้ือสายหรือลูกหลานของมนู  
๒. คําวา “มนุษย” หมายความวา เปนผูรูเหตุและมิใชเหตุ ซึ่งไดแกผูที่รูจักดี รูจักช่ัว รูจัก

เหตุ รูจักผล รูจักบาป บุญ คุณและโทษน่ันเอง ผูรูจักประโยชน และมใิชประโยชน  
๓. คําวา “มนุษย” หมายความวา ผูมีใจสูง สูงโดยหนาข้ึน มากข้ึน พอกพูนข้ึน กอข้ึน สั่ง

สมข้ึน คือ ปฏิบัติฝกหัดอบรมสั่งสมข้ึนน่ันเอง ใจที่ประกอบดวยมนุษยธรรม คุณธรรม มีศีลธรรม
หรือใจที่คิดเปนบุญ เปนกุศล 

                                                             
๑๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งที่ 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 ในการพัฒนาจิตของบุคคลตามแนวพุทธน้ีเปนการฝกใหบุคคลมีจิตใจสงบถือวา เปนการทําให
บุคคลไดพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สังคมตองการ ผูที่ไดรับการอบรมทางจิตใหถูกวิธีจะ
สามารถพัฒนาจิตได คํากลาวที่ไดวา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” จึงเปนความจริง เพราะเมื่อบุคคล
มีจิตใจสงบและคิดแตในสิ่งที่ดีแลว ก็จะมีผลทําใหรางกาย พฤติกรรม หรือการประพฤติปฏิบัติ
เปนไปแตในสิ่งที่ดีงาม การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน บุคคลทุกคนจําเปนที่จะตองลงมอื
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง จึงจะสามารถพัฒนาจิตได เพราะการพัฒนาจิตใจในลักษณะน้ี เปนการฝกจิต
ใหลดจากกิเลสและเกิดความอดกลั้นตอสิ่งย่ัวยุทั้งหลาย 

ธรรมชาติของชีวิตมนุษย คือ เปนสัตวที่ตองฝกและฝกได การที่มนุษยเราจะมีชีวิตที่ดีงาม 
เราจะตองศึกษาฝกฝนพัฒนาตนเองใหดีข้ึนไป ในระบบการดําเนินชีวิตของเราซึ่งประกอบดวย
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เมื่อเราฝกฝนพัฒนามีการศึกษา ก็ทําใหการดําเนินชีวิตของเราดีข้ึน 
แตถาเราไมเรียนรู ไมฝก เราที่เปนมนุษยน้ันก็จะดําเนินชีวิตใหไมดีเลย ทั้งน้ี เพราะมนุษยอยูดวย
สัญชาตญาณอยางเดียวไมพอ๑๔ 

การพัฒนาบุคคล ตองมีการปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปญญา การศึกษาที่สมบูรณตองทําความ
เปนมนุษยใหถูกตองและสมบูรณ อันประกอบดวย  

๑. ความฉลาดหรือสติปญญาในข้ันพื้นฐานพอตัว คือ พอแกความตองการ คือ การเรียน
หนังสือ  

๒. มีความรูเรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว คือการเรียนอาชีพ  
๓. มีมนุษยธรรม คือ มีความเปนมนุษยอยางถูกตอง คือ การเรียนความเปนมนุษย ซึ่ง

กระทําไดดวยการสอน การอบรมจริยธรรม๑๕ 
การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทําใหเปน ใหมี

ข้ึน การฝกอบรม การพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนา ๔ คือ ประกอบดวย๑๖  
๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับ

สิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันในทางที่เปน คุณ มิใหเกิดโทษ 
ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  

๒. ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีล ใหต้ังอยูใน
ระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เกื้อกูลแกกัน  

                                                             
๑๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลาพัฒนาคนกนัใหม, (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 และสดช่ืน เบิกบาน 
เปนสุขผองใส เปนตน  

๔. ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจ
ทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนให
บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา  

ดังน้ัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ เปนกระบวนการในการพัฒนามนุษยในองคการ
โดยการนําคําสอนของพระพุทธเจามาเปนฐานคิด ใหมีความรูความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 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
อยูใตอํานาจครอบงํา ของมันพรอมกับที่เรามีปญญาเพิ่มข้ึนและดําเนินชีวิตดวยปญญามากข้ึน
ตามลําดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมดทุกขก็หมดก็บรรลุหมายเปน นิโรธ โดยสมบูรณ๑๘ 

บุญมี แทนแกว ใหความหมายของไตรสิกขาวา หมายถึง ขอปฏิบัติ ๓ ข้ัน คือ  
๑. ข้ันศีล ไดแก การเวนช่ัว ประพฤติดี ปฏิบัติเพื่อความปกติสงบเรียบรอยไมทําใหตนและ

ผูอื่นเดือนรอน ขอปฏิบัติเหลาน้ีเรียกวา ศีลสิกขา แปลวา สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เปนข้ันศีล  
๒. ข้ันสมาธิ ไดแก การฝกฝนหรืออบรมจิตใจใหเหมาะสม ต้ังมั่นในลักษณะที่พรอมจะ

ปฏิบัติงานคือ พิจารณาความเปนจริง เพื่อเปนพื้นฐานของการเจริญปญญา การฝกบังคับจิตใจใหต้ัง
มั่นโดยระลึกรูตัวทั่วพรอม ดังน้ีเรียกวา จิตตสิกขา  

๓. ข้ันปญญา ไดแก การฝกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงใหเกิดความรูความเขาใจที่
ถูกตองตามความเปนจริง หมายถึง กาฝกฝนอบรมจนเกิดความรูแจงเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงถึงกับเกิด
ความสลดสังเวชเบื่อหนายในสิ่งที่ไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตาไดจริง ๆ การฝกฝนเชนน้ี
เรียกวา ปญญาสิกขา๑๙ 

การพัฒนาตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มที่หลักการของการศึกษา เพราะการ
ภาวนาหรือการพัฒนาน้ัน แทที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันกับการศึกษา หรือสิกขา สิ่งที่ตองศึกษา หรือสิ่งที่
                                                             

๑๗ ฌาน ตรรกวิจารณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๔๔), หนา ๒.   

๑๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจกัร, 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 ดังน้ี๒๐ 

๑. ศีล คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม ทางกาย และ
วาจา ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตองมีผลดี สิ่งแวดลอมที่เราเกี่ยวของสัมพันธ มี ๒ 
ประเภทคือ สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก เพื่อนมนุษย (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งสัตวอื่นทั้งหลายทั้งปวงดวย)  

๒. สมาธิ หมายถึง การฝกพัฒนาในดานจิตใจ มีความสําคัญอยางย่ิงเพราะจิตใจเปนฐาน
ของพฤติกรรม เน่ืองจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดข้ึนจากความต้ังใจหรือเจตนา และเปนไปตาม
เจตจํานงและแรงจูงใจที่อยูเบื้อหลัง ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงามแลว ก็จะควบคุมดูแลและนํา
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามดวย แมความสุขความทุกขในที่สุดก็อยูที่ใจ ย่ิงกวาน้ัน ปญญาจะเจริญ
งอกงามได ตองอาศัยจิตใจที่เขมแข็งสูปญหา เอาใจใส มีความเพียรพยายามที่จะคิดคนไมทอถอย 
ย่ิงเรื่องที่คิดหรือพิจารณาน้ันยาก หรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ย่ิงตองมีจิตใจที่สงบแนวแน ไมฟุงซานไมพลุง
พลานกระวนกระวาย คือ ตองมีสมาธิจึงจะคิดไดชัดเจน เจาะลึกทะลุไดและมองเห็นทั่วตลอด จิตที่
ฝกดีแลว จึงเปนฐานที่จะใหปญญาทํางานและพัฒนาอยางไดผล  

๓. ปญญา หมายถึง การพัฒนาปญญา ซึ่งมีความสําคัญสูงสุดเพราะปญญาเปนตัวนําทาง
และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแคไหน ก็อยูที่วาจะมีปญญา
ช้ีนําหรือบอกทางใหเทาใด และปญญาเปนตัวปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ เชน เมื่อจิตใจ
อึดอัดมีปญหาติดตันอยู พอเกิดปญญารูวาจะทําอยางไร จิตใจก็โลงเปนอิสระไดการพัฒนาปญญา
เปนเรื่องกวางขวางแยกออกไปไดหลายดานและมีหลายข้ันหลายระดับ 

ไตรสิกขาน้ันเปนกระบวนการที่สําคัญ ในการพัฒนามนุษยคือการจัดต้ังระบบระเบียบแบบ
แผนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันของมนุษย ซึ่งเน้ือหาสาระที่สําคัญของไตรสิกขา น้ัน
ไดสอดแทรกอยูในหลักธรรมตางๆ เชน สอดแทรกอยูในหลักโอวาทปาติโมกขดวยเหตุน้ีผู วิจัยจึง
จําแนกพุทธโอวาทที่แสดงถึงความสําคัญของไตรสิกขาออกเปนดานตางๆ ดังน้ี 

๑. ไตรสิกขาเปนหลักธรรมใหญเพื่อกําจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏใน
อนุพุทธสูตร วาดวยการตรัสรูธรรมเปนเหตุสิ้นภพวา  

ภิกษุทั้งหลาย เพราะไมรูแจงแทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยว
เรรอนไปตลอดกาลยาวนานอยางน้ี ธรรม ๔ ประการ อะไรบาง คือ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปญญา 
และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาไดแลว ภวเนตติสิ้นไปแลว ธรรมเหลาน้ีคือ ศีล สมาธิ ปญญาและ
วิมุตติอันยอดเย่ียมพระโคดมผูมียศไดตรัสรูแลว ดังน้ันพระพุทธเจาจึงตรัสบอกธรรมแกภิกษุ
ทั้งหลาย เพื่อความรูย่ิง๒๑ 

                                                             
๒๐ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ

ที่ โรงพิมพโรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๙), หนา ๖๗.   
๒๑ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑/๑-๒.   
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๒. ไตรสิกขารากฐานที่สําคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร วา พระพุทธองคทรง
ใหคําแนะนําภิกษุรูปหน่ึงวา หากเธอไมอาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทที่บัญญัติไวไดครบถวน
บริบูรณ ก็ใหพึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพ่ือการละราคะ โทสะ โมหะ ทําใหเปนผูไมประกอบ
อกุศลกรรม เพราะสิกขา ๓ ประการน้ีเปนที่รวมของสิกขาบท น้ันเอง๒๒ 

๓. ไตรสิกขาเปนกระบวนการฝกศึกษาพัฒนามนุษยเปนกระบวนการพื้นฐานในการฝก
พฤติกรรมที่ดีของมนุษยใหดีย่ิงข้ึน ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตร วา ภิกษุผูทําใหบริบูรณในศีล ทํา
พอประมาณในสมาธิ และปญญา ยอมสามารถบรรลุเปนพระโสดาบัน หรือเปนพระสกทาคามี 
ขณะที่ภิกษุผูทําใหบริบูรณในศีล และสมาธิทําพอประมาณในปญญา ยอมสามารถบรรลุเปนพระ
อนาคามี สวนภิกษุผูทําใหบริบูรณในศีล สมาธิ ปญญา ยอมหลุดพนจากอาสวะกิเลสทั้งปวง๒๓ 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึงความสําคัญของไตรสิกขา หรือ (การศึกษา) 
ที่เกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนามนุษยที่สมบูรณตามหลักพระพุทธศาสนาไววา การศึกษา หมายถึง การ
เรียนรูเพื่อเปนมนุษยที่เต็มบริบูรณ เพราะไดรับการพัฒนาทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงมีจิตใจที่เปยมดวยปญญา จึงเปนอิสระหลุดพนจากการบีบค้ันของอํานาจกิเลสตัณหาดังคํากลาว
ที่วา “ทุกขมีเพราะยืด ทุกยืดเพราะอยาก ทุกขมากเพราะพลอย ทุกขนอยเพราะหยุด ทุกขหลุด
เพราะปลอย” เมื่อปลอยวางแลวยอมหลุดพนทุกข และพบความสุขสงบคือสันติ ดังน้ันมนุษยที่
สมบรูณในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผูบรรลุวิมุตติ คือเปนอิสระหลุดพนจากทุกขทั้งปวงเพราะ 
ฉะน้ัน วิมุตติจึงเปนเปาหมายของการศึกษาตามหลักไตรสิกขาดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา “สมาธิที่มี
ศีลอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ปญญาที่มีสมาธิอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก 
จิตที่มีปญญาอบรมแลวยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพนน้ีก็คือวิมุตติซึ่งเปนบรม
สันติ เมื่อคนเราบรรลุถึงวิมุตติแลวถือวาเปนมนุษยที่สมบูรณ เรียกวา พระอเสขะ หมายถึงผูจบ
การศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนา๒๔ 

ความสําคัญของไตรสิกขาที่นํามาแสดงขางตนน้ันเปนเครื่องยืนยันไดวา ไตรสิกขา เปนหลัก
คําสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธสาสนิกทุกคนควรนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองใหมีชีวิตที่ดีงาม เพื่อ
จัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งลักษณะแหงความสัมพันธตางๆ ใหอยูใน
ภาวะที่เหมาะสมและพรอมที่จะเปนอยูปฏิบัติกิจและดําเนินการตางๆ เพื่อกาวหนาไปอยางได ผลดี
ที่สุด สูจุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององคกร ของชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติตอไป 

สรุปไดวา พระพุทธศาสนาใหมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา กลาวคือ มนุษยตองเปน
ผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแกคุณสมบัติทางกาย ทางวาจา ทาง
ใจ และทางสติปญญาที่สงผลไปสูภายนอกตน เปนความสัมพันธกับมนุษยและวัตถุ ซึ่งแสดงออก
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พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๔๑-๔๒.   
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ผานพฤติกรรมทางกายและวาจา มนุษยทุกคนที่เกิดมา จําเปนตองมีกรอบ หรือ มีเสนทางที่เราตอง
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ตามหลักของ ไตรสิกขา นํามาปฏิบัติแลวยอมจะนําพาชีวิต องคกร สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
ไปสูความดีงาม และความสุขความเจริญไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เศรษฐกิจไทยในยคุดิจิทัล 
Thailand's economy in the digital age 

 
พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ* 

 
บทคัดยอ 

 

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทําใหแนวโนมของโลกเปลี่ยนแปลงไปหลายอยางโดยเฉพาะอยางย่ิงมี

การเปลี่ยนแนวคิดจากระบบรวมศูนยมาเปนแบบการกระจายใหบริการ เชน การบริการของ

ธนาคารผานเอทีเอ็ม การสรางรานคากระจายไปทุกหนทุกแหง โครงสรางขององคกรมีลักษณะ

ติดตอประสานรายไดสองทิศทาง ทั้งใหการจัดองคกรมีขนาดกะทัดรัด และรูปแบบองคกรจะแบน

ราบ หรือมีลําดับช้ันการบังคับบัญชานอยลง แตจะมีรูปแบบลักษณะเครือขายเพื่อการทํางานรวมกนั 

การดําเนินธุรกรรมตาง ๆ จะตัดคนกลางหรือกิจกรรมที่อยูตรงกลางออกไป ทําใหกิจกรรมตาง ๆ มี

ลักษณะจากปลายสูปลาย เชน จากผูผลิตสูผูใชโดยไมตองมีคนกลาง ดังน้ันเศรษฐกิจดิจิตอลจึงเปน

ระบบเศรษฐกิจใหมที่ประเทศกําลังพัฒนาตองรีบปรับตัวและใชประโยชนจากกลไกทางเทคโนโลยี

ใหทัน ดังน้ันหากมีการผลักดันนโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลน้ีใหสําเร็จยอมจะสงผลตอการพัฒนา

ประเทศไทยใหกาวไกลใหทันประเทศอื่นมากข้ึน และมีแนวโนมวาประชาชนจะมีความสะดวกสบาย

ในการใชชีวิตประจําวัน อีกทั้งเปนการกระตุนการลงทุนภายในประเทศใหเพิ่มมากข้ึนอีกดวย 
 

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 

                                                             
* อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  



{ 26 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

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 ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอันนําไปสูการปรับตัวเพื่อใหเกิดความสามารถในการ

แขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนทุกประเทศทั่วโลกกําลังมุงสูกระแสใหมของการเปลี่ยนแปลงที่

เรียกวา สังคมความรู (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-

Based Economy) ที่จะตองใหความสําคัญตอการใชความรูและนวัตกรรม (Innovation) เปน

ปจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกวาการใชเงินทุนและความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหขอมูล

ขาวสารและความรู ซึ่งประกอบกันเปน “สารสนเทศ” น้ัน สามารถลื่นไหลไดสะดวก รวดเร็ว จน

สามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง ต้ังแตระดับบุคคลข้ึนไปถึงระดับองคกรอุตสาหกรรม ภาค

สังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหวางประเทศ จนกระทั่งภาวะ “ไรพรหมแดน” อัน

เน่ืองมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ไดเกิดข้ึนในกิจกรรมและวงการตางๆ และ

นับเปนความกลมกลืนสอดคลองกันอยางย่ิง ที่การพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบดวยภาค

การศึกษา และการฝกอบรมเปนเรื่องราวของการเรียนรูสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนขอมูล 

(Data) ขาวสาร (Information) ก็ตาม  

ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพยีง 

เครื่องมือสนับสนุนการทํางานเฉกเชนที่ผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยาง

แทจริงและจะเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการ 

และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทย

จึงตองเรงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

ดังน้ันเศรษฐกิจดิจิทัลจึงเปนระบบเศรษฐกิจใหมที่ประเทศกําลังพัฒนาตองรีบปรับตัวและ

ใชประโยชนจากกลไกทางเทคโนโลยีใหทัน ดังน้ันหากมีการผลักดันนโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลน้ี
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ใหสําเร็จยอมจะสงผลตอการพัฒนาประเทศไทยใหกาวไกลใหทันประเทศอื่นมากข้ึน และมีแนวโนม

วาประชาชนจะมีความสะดวกสบายในการใชชีวิตประจําวัน อีกทั้งเปนการกระตุนการลงทุน

ภายในประเทศใหเพิ่มมากข้ึนอีกดวย 
 

ความหมายของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy : DE) 
 

เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy : DE) คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต

มวลรวมของประเทศใหทันกับโลกในยุคปจจุบัน ต้ังแต Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบน

พื้นฐานของความรู และ Creative Economy ที่วางเปาหมายในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ใหกับ

สินคาและการบริการผานทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 

ปจจุบันคนไทยจํานวนมากใชเทคโนโลยี Digital ทั้งการเลน Facebook, Smartphone  

และ Tablet แตสิ่งที่พบมากที่สุดคือการใชเพื่อความบันเทิง และไมไดถูกนําใชในดานการทํางาน

มากนัก ดังน้ัน การเรงพัฒนาความรู การสรางความตระหนักดานการใชเทคโนโลยี Digital ใหกับทุก

ภาคสวนน้ันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การทองเที่ยว การขนสง 

และการทําอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเขาสู Digital Economy โดยเนนการปฏิรูป

การศึกษาใหเยาวชนไทยมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากข้ึน มีพื้นฐานของ

งานวิจัยและพัฒนาทางดานไอทีเพื่อลดการนําเขาอุปกรณ Hardware, Communication และ 

Software จากตางประเทศ ทั้งยัง พัฒนาใหมีการใชซอฟตแวรที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางของนักพัฒนาซอฟตแวรทั่วโลกโดยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ

ทางดานไอทีใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน เมื่อสังคมไทยมีความ

ตระหนักดาน Digital มากข้ึนการใชขอมูลออนไลนตางๆ ก็มากข้ึนดวย 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 แตเปนเรื่องของประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ และขีด

ความสามารถในการแขงขันดานการทํางาน ลดตนทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกคา 

๓. Digital Consumption คือ การนําเทคโนโลยีมาใชเปนชองทางการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่มีอยูเดิม และการใชเทคโนโลยี Digital มาประยุกตเพื่อใหได

ประสิทธิภาพในการทําธุรกิจตางๆ 

นอกจากน้ี เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดใหม และเพื่อกาวใหทันกับยุคไอที ในการ

ใหบริการ และ ถายทอดความรูสูภาคประชาชนอยางทั่วถึง จึงควรใหความสําคัญและต้ังเปาที่จะ

ปฏิรูปประเทศสูเศรษฐกิจเชิง Digital อยางจริงจัง เพื่อใหมีการขนสงขอมูลจํานวนมากโดยสื่อสาร

ผานระบบอินเตอรเน็ต และมีโครงขายอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง เช่ือมตอกันทั่วทุกพื้นที่ดวยความ

รวดเร็ว และการรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถลดชองวางเชิง Digital ลด

ตนทุนที่เปนสวนสําคัญอยางหน่ึง ที่ทําใหประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงไอทีได และลด

ความซ้ําซอนในการสรางเครือขายของหนวยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยได

เครือขายที่มีคุณภาพและประหยัดการลงทุนสูงสุดเมื่อเขาสูระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

เออีซี ในป พ.ศ. 2558 
 

เศรษฐกิจไทยภายใตบริบทใหมท่ีเติบโตชาลง 
 

ขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวา “แกน” ของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยลดลงอยาง

ตอเน่ืองในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา (รูปภาพที่ ๒) สิ่งดังกลาวมีความสําคัญเน่ืองจากสะทอนให

เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของประเทศในระยะยาวที่ลดลง สรางความกังวลใจใหกับผูบริหารงาน

ทางเศรษฐกิจวาประเทศไทยจะ ‘ติดกับดักรายไดปานกลาง’ และไมสามารถหลุดพนข้ึนไปเปน

ประเทศที่มีรายไดสูงดังที่ไดวาดฝนไว นักเศรษฐศาสตรพยายามคนหาสาเหตุจากสิ่งที่เกิดข้ึนและ มุง

ประเด็นไปที่ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่เกิดข้ึนจากปจจัยภายในประเทศและตางประเทศ 

เชน การเขาสูสังคมชราภาพและการคาระหวางประเทศที่มีแนวโนมลดลง 
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รูปภาพท่ี ๑ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สมประวิณ มันประเสริฐ และดนุพล อริยสัจจากร (๒๕๕๗), ผูเขียนคํานวณ 

แมปจจัยแวดลอมดังกลาวจะมีสวนในการอธิบายปรากฏการณชะลอตัวลงของการเติบโต

ทางเศรษฐกิจไทยทีก่ําลังเกิดข้ึน แตสาเหตุสําคัญอีกประการที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติของระดับ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจคือ “โครงสรางสถาบันทางเศรษฐกิจ” ที่ตองเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับกับ

ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึน 
 

ความไมสมดุลระหวางสถาบันทางเศรษฐกิจและระดับการพัฒนาของประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยแลว หลักฐานเชิงประจักษที่สนับสนุนแนวคิดขางตน คือ ผลการ

ประเมินขีดความสามารถในการแขงขันที่บงช้ีวาไทยกําลังเผชิญกับการขาดแคลนนวัตกรรมควบคูไป

กับปญหาการพัฒนาทางสถาบัน จากรายงาน Global Competitiveness Report ป ๒๕๑๕ – 

๒๕๑๖ ที่จัดทําโดย World Economic Forum (WEF) ประเทศไทยมีผลการประเมินสวนใหญอยู

ในเกณฑดีทั้งดานสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค คุณภาพ

ของแรงงาน การทํางานของระบบตลาด และระดับการพัฒนาของตลาดการเงิน อยางไรก็ดี ไทยได

คะแนนคอนขางตํ่าในหมวดระดับการพัฒนานวัตกรรม (๓.๔ จาก ๗) และการพัฒนาเชิงสถาบัน 

(๓.๗ จาก ๗) เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแลว (๔.๖ และ ๕.๐ จาก ๗ ตามลําดับ)    

ดังน้ัน สิ่งดังกลาวเปนเครื่องบงช้ีอาการของประเทศไทยไดอยางดีวา สถาบันทางเศรษฐกิจ

ของไทยว่ิงตามระดับการพัฒนาของประเทศไมทัน หรืออาจกลาวไดวา “ประเทศไทยติดกับดัก

ตัวเองจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึน” ดังน้ัน การพัฒนาโครงสรางเชิงสถาบันจึงเปน

ทางออกในการยกระดับศักยภาพในการเติบโตของไทยในอนาคต 
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รูปภาพท่ี ๒ ผลการประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เทียบกับประเทศพัฒนา
แลว 

 
ที่มา: World Economic Forum (2015) 

 

บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล : ความทาทายและโอกาส๒ 

ประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาและการนําไอซีทีมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุน 

(enabling technology) การพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ที่ไดมุงเนนใหประเทศไทยมีโครงสราง

พื้นฐานดานไอซีที โดยเฉพาะอยางย่ิงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (broadband) กระจายอยางทั่วถึง

เสมือนบริการสาธารณูปโภค ข้ันพื้นฐานทั่วไป ประชาชนมีความรอบรู เขาถึง สามารถพัฒนาและใช

ประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน อุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพิ่มข้ึนตอระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการสรางรายไดและ คุณภาพชีวิตดีข้ึน และไอซีทีมีบทบาทตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สําหรับปจจุบัน รัฐบาลไดตระหนักถึง

อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ซึ่งเปนทั้งโอกาสและความทา

ทายของประเทศไทย ที่จะปรับปรุงทิศทางการดําเนินงานของประเทศ ดวยการใชประโยชนสูงสุด

จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความทาทายและโอกาสของประเทศไทยดานเศรษฐกิจและ สังคม ความ

ทาทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล และสถานภาพการพัฒนาดานดิจิทัลในประเทศไทย  ใน

ปจจุบัน สามารถสรุปโดยสังเขปไดดังตอไปน้ี 

 

                                                             
๒ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ. (2559). บทบาทภาครัฐภายใตบริบทใหมของเศรษฐกิจไทย. 
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ทิศทางการพัฒนาประเทศ: ความทาทายและโอกาสของประเทศไทยในภาพรวม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและการ

เปลี่ยนแปลง ของบริบทโลก ทําใหสภาพแวดลอมของการพัฒนาประเทศไทยในปจจุบันและที่จะ

เกิดในอนาคต ๒๐ ป เปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญ โดยสภาพแวดลอมดังกลาวเปนทั้งเงื่อนไข ปญหา 

ความทาทาย ที่ประเทศไทย จะตองเผชิญและแนวทางรองรับหรือแกไข ซึ่งเปนโอกาสสําหรับการ

พัฒนาประเทศ หากประเทศไทยสามารถ ปรับเปลี่ยนตนเองใหสามารถใชประโยชนจากโอกาส

เหลาน้ัน๓ 

 โดยบริบทที่เปนความทาทายและโอกาสของประเทศไทย มีตัวอยาง ไดแก 

 1) กาวขามกับดักรายไดปานกลาง 

 การกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (middle income trap) ที่ประเทศไทยตกอยูในภาวะ

ดังกลาวอยางยาวนาน การกาวขามกับดักรายไดปานกลางไปสูการเปนประเทศที่มีรายไดระดับสูง

เปนหน่ึงในเปาหมายการพัฒนาประเทศเรงดวนของรัฐบาล ดวยการลงทุนและพัฒนาอตุสาหกรรมที่

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 นอกจากน้ี SMEs มีการเขาถึงและใชงาน

เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ ๔ 

๓) ปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

• การใชประโยชนจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงการกาวสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ 

ที่มีผลกระทบโดยตรงตอประเทศไทย การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลาย

                                                             
๓ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 

กรุงเทพฯ : ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา. 
๔ ไทยรัฐ. ไขรหัส "ประเทศไทย 4.0" สรางเศรษฐกิจใหม กาวขามกับดักรายไดปานกลาง. 
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ศูนยกลาง กอปรกับปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจช้ันนําของโลกไดแก 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน เปนตน จะเปนประเด็นยุทธศาสตรสําคัญในการ

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

• การใชโอกาสจากการที่ประเทศไทยมีจุดเดนตรงที่ต้ังอยูกลางคาบสมุทรอินโดจีนใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตวมากอันเปน

รากฐานมั่นคงของการผลิตในภาคเกษตรกรรม มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายที่สุด

ประเทศหน่ึง คุณภาพฝมือแรงงานเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

๔) แกปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคม 

การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ซึ่งมีหลากหลายมิติ ทั้งดานการพัฒนาคุณภาพคน 

ดานการศึกษา ดานรายได ดานโอกาสทางสังคมและการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ รวมถึงบริการ

ของภาครัฐ และยังรวมถึงความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (digital divide) หรือความแตกตางและ

ชองวางระหวางผูที่สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลกับผูที่เขาไมถึง ไมเขาใจ 

และไมสามารถใชประโยชนจากไอซีที 

๕) บริหารจัดการสังคมผูสูงอาย ุ

การบริหารจัดการกับการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและของประเทศไทยอยางตอเน่ือง จาก

รายงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ ประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรสูงอายุมากข้ึนอยาง

ไมเคยมีมากอน โดยคาดกันวาจํานวนผูมีอายุมากกวา ๖๕ ป จะมีจํานวนราวรอยละ 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 

 การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปนเครื่องมือในการสราง

ศักยภาพของทุกคน ยกระดับคนไปสูสังคมฐานความรู ใหมีความสามารถสามารถขยับไปสูการผลิตที่

ใชเทคโนโลยีหรือรูจักใชเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารในการประกอบอาชีพมากข้ึน สําหรับคนทั่วไป

เทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยใหเขาถึงขอมูลขาวสาร สามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนที่ฉลาด รูเทาทันสื่อ 

                                                             
๕ สมประวิณ มันประเสริฐ, และ ดนุพล อริยสัจจากร. (2557). การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร 

และผลกระทบตอตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคของไทย. วารสารประชากรศาสตร ปที่ 30 ฉบับที่ 2, 67-92. 
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เทาทันโลกดวย 

 ๗) แกปญหาคอรัปชั่น 

 การแกไขปญหาคอรรัปช่ัน ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังของประเทศ สงผลกระทบตอโครงสรางและ

การพัฒนาประเทศในทุกมิติ คอรรัปช่ันเปนอุปสรรคอันดับหน่ึงในทรรศนะของนักลงทุนตางชาติที่

จะตัดสินใจลงทุนและทําธุรกิจในประเทศไทย โดยกรณีคอรรัปช่ันที่สําคัญคือการทุจริตในการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐและการใชงบประมาณประจําป ทั้งน้ีองคการบริหารสวนทองถ่ินมีสถิติเรื่องรองเรียน

ทุจริตสูงสุด จําเปนตองมีการสรางความโปรงใสใหกับภาครัฐดวยการเปดเผยขอมูลเพื่อใหภาค

ประชาสังคม เขามามีสวนในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐไดภายใตขอบเขตของกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

๘) ภัยคุกคามไซเบอร 

การจัดการกับภัยในรูปแบบใหมๆ รวมถึงภัยคุกคามจากสารสนเทศรูปแบบตางๆ มีการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยางตอเน่ือง จึงตองเตรียมความพรอมเพื่อรับมือ เพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากรในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการพัฒนาทักษะความรู เพื่อ

ปองกันตนเองและหนวยงาน ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีหรือภัยคุกคาม และลดความเสียหาย

จากผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 

 ความทาทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล 

เทคโนโลยีดิจิทัลเปนเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลอยางมากตอการใชชีวิตของประชาชนทุกคน 

การดําเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมทุกๆ องคกร แตเทคโนโลยีดิจิทัลเปน

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลาและยากตอการคาดเดาในระยะยาว ดังน้ัน 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงตองตระหนักและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและนัยจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน ดังมีตัวอยางของการเปลี่ยนแปลง

และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดังน้ี 

๑) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบ กาวกระโดด โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาท 

สําคัญในชวง ๕ ปขางหนา ไดแก เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (new 

communications technology) เทคโนโลยีอุปกรณเคลื่อนที่เพื่อการเช่ือมตออินเทอรเน็ตแบบ 

ทุกที่ทุกเวลา (mobile/ wearable computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด (cloud 

computing) เทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (big data analytics) เทคโนโลยีการ

เช่ือมตอของสรรพสิ่ง (internet of things) เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ (๓D printing) และ



{ 34 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (cyber security) โดยมีเทคโนโลยีอื่น เชน robotics หรือ 

autonomous car เปนเรื่องสําคัญในอนาคตระยะยาว 

 ๒) การหลอมรวมของกิจกรรม 

เกิดการหลอมรวมระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลนและออฟไลน 

(convergence of online and offline activities) โดยที่เทคโนโลยีใหมหรือการใชเทคโนโลยีเดิม

ในรูปแบบใหมทําใหเสนแบงระหวางระบบเศรษฐกิจสังคมของโลกเสมือนและโลกทางกายภาพ

เกือบจะเลือนหายไป โดยกิจกรรมของประชาชน ธุรกิจ หรือรัฐ จะถูกยายมาอยูบนระบบออนไลน

มากข้ึน เชน การสื่อสาร การซื้อขายสินคา การทําธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู การดูแลสุขภาพ 

การบริการของภาครัฐ ฯลฯ 

 ๓) ผูบริโภคกลายเปนผูผลิต 

เกิดแนวโนมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหเกิดการผลิตมากข้ึน (consumption to 

production) โดยในอดีตที่ผานมาสังคมในระดับประชาชนยังใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การ

เขาถึงขอมูลขาวสาร หรือกิจกรรมสาระบันเทิงเปนสวนใหญ แตในยุคปจจุบันน้ันจะเปนโลกที่

ประชาชนและผูบริโภคกลายมาเปนผูผลิตโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทําใหเกิดผลผลิตและรายได

มากข้ึน 

 ๔) การแขงขันบนฐานนวัตกรรม 

เกิดการแขงขันที่อยูบนพื้นฐานของนวัตกรรมสินคาและบริการ ( innovation economy) 

โดยในโลกยุคดิจิทัลน้ี การแขงขันในเชิงราคาจะเปนเรื่องของอดีต (เชน การตัดราคา สินคาและ

บริการกันทางออนไลน) และธุรกิจที่ไมสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง

ธุรกิจ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการเดิมของตน หรือสรางสินคาและบริการใหมๆ ที่

ตอบสนองความตองการของตลาด จะไมสามารถแขงขันไดอีกตอไป 

๕) ยุคของระบบอัจฉริยะ 

เกิดการใชระบบอัจฉริยะ (smart everything) มากข้ึนเรื่อยๆ จากน้ีไปจะเปนยุคของการ

ใชเทคโนโลยีและแอปพลิเคช่ันอัจฉริยะตางๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนเรื่อยๆ 

ต้ังแตระดับประชาชนเชน 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 นอกจากน้ี ขอมูลสวนบคุคลมี

ความสําคัญมากทั้งในเชิงธุรกิจและการคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะกลายเปนประเด็นสําคัญที่สุดใน

ยุคของ big data 

 ๗) การแพรระบาดของภัยไซเบอร 

เกิดความเสี่ยงดานความปลอดภัยไซเบอรตามมาอีกหลายรูปแบบ เชน การกอกวน สราง

ความรําคาญแกผูใชระบบ การเขาถึงขอมูลและระบบโดยไมไดรับอนุญาต การยับย้ังขอมูลและ

ระบบ การสรางความเสียหายแกระบบ การจารกรรมขอมูลบนระบบคอมพิวเตอร (ขอมูลการคา 

การเงิน หรือขอมูลสวนตัว) หรือแมแตการโจมตีโครงสรางพื้นฐานที่มีความสําคัญย่ิงยวดที่สามารถ

ทําใหระบบเศรษฐกิจหยุดชะงักและไดรับความเสียหายหรือเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของ

ผูคน โดยที่ภัยไซเบอรเหลาน้ีลวนแลวแตพัฒนาอยางรวดเร็วตามความกาวหนาของเทคโนโลยี และ

บอยครั้งยังเปนเรื่องที่ทําจากนอกประเทศทําใหการปองกันหรือติดตามจับกุมการกระทําผิดเปน

เรื่องที่ยากและสลับซับซอนมากข้ึนอีกดวย 

 ๘) การเปลี่ยนโครงสรางกําลังคน 

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในเรื่องของโครงสรางกําลังคนทั้งในเชิงลบและเชิงบวก งาน

หลายประเภทโดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และภาคบริการ จะเริ่มถูกทดแทน

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถทําไดดีกวาและมีประสิทธิภาพมากกวา (เชน พนักงานขายต๋ัว การใช

บริการทางการเงิน) ขณะเดียวกันก็จะมีงานรูปแบบใหมที่ตองใชความรูและทักษะสูงเกิดข้ึน เชน 

นักวิทยาศาสตรหรือผูเช่ียวชาญดานขอมูล ผูเช่ียวชาญดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ผูเช่ียวชาญ

ดานโซเชียลเน็ตเวิรค นักธุรกิจดิจิทัล ฯลฯ นอกจากน้ีจะมีงานบางประเภทที่อาจตองเปลี่ยนบทบาท

ไป เชน ครูกลายเปนผูอํานวยการสอนมากกวาผูสอน 
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สรุป 
 

เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล เปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนําเอา

เทคโนโลยีดิจิตอลเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของ

ประเทศใหทันกับโลกในยุคปจจุบัน ต้ังแต 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  

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไมหยุดย้ัง สงผลกระทบอยางมากตอวิถี

ชีวิต รูปแบบ กิจกรรมของปจเจกชนและองคกร รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถใน

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศ ดังที่ หลากหลาย

ประเทศไดตระหนักและมีการลงทุน พัฒนา และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อนําไปสู

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หมายถึง ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสาํคัญใน

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การใชชีวิตประจําวันของประชาชน การเปลี่ยน

กระบวนทัศนทางความคิด รูปแบบการมีปฏิสัมพันธของคนในสังคม การปฏิรูปกระบวนการทาง

ธุรกิจซึ่งรวมถึงการผลิต การคา การบริการ และการบริหารราชการแผนดิน อันนํามาสูพัฒนาทาง

เศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ของประเทศไทยน้ันจะต้ังอยูบนคุณลักษณะสําคัญที่เกิดจาก ความสามารถและพลวัตของเทคโนโลยี

ดิจิทัล อันไดแก 

๑. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเช่ือมตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประชาคมในประเทศและประชาคมโลกการเช่ือมตอดังกลาวน าไปสูการแบงปนทรัพยากร 

แนวคิดใหมและผลประโยชนรวมกันอยางไรพรมแดน โดยที่ประชาชนในประเทศสามารถมีบทบาท

และมีสวนรวมไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
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๒. การเขาสูระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง

นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสรางคุณคา และขีดความสามารถทางการแขงขันในระดับสากลตลอดจนการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ 

๓. การสรางและใชประโยชนจากขอมูลจํานวนมหาศาล ทั้งที่เปนขอมูลที่มีการบันทึกโดย

คน เชน ขอมูลการเงิน ขอมูลลูกคา ขอมูล social media และขอมูลที่มีการจัดเก็บโดยอุปกรณและ

ไหลผานเครือขาย (internet of things) มาวิเคราะหผานระบบประมวลผลขนาดใหญ เพื่อใช

ประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานในการผลิตและบริการ และสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันในยุคดิจิทัลของประเทศรวมถึงการใหบริการประชาชน 

๔. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่แพรกระจายแทรกซึมไปทุกภาคสวน เพื่อสรางโอกาสใหคนทุก

กลุมมีสวนรวมในการสรางและนําพาประเทศไทยไปสูสังคมที่ทุกคนสามารถกลายเปนผูผลิตและ

สรางมูลคา 
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ขอสังเกตเกี่ยวกับการศกึษาการวิเคราะห นโยบายสาธารณะของไทย 

Remarks on Education of Thailand public Policy Analysis. 

วีระ  จุฑาคุปต * 
 

บทคัดยอ 

บทความที่จะกลาวถึงน้ีจะกลาวถึง “ ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะของไทย “ กรอบแนวคิดที่จะใชในการสังเกต ไดแก การกําหนดนโยบาย การนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ในกรณีของไทยการศึกษาการกําหนดนโยบายการ
วิเคราะหนโยบายจะเริ่มจากการกําหนดนโยบายหรือระบุปญหาของนโยบาย ซึ่งปญหาที่ใดจะเปน
ปญหาที่นํามาสูการกําหนดนโยบายมักจะเปนปญหาที่ระบุโดยฝายขาราชการ  มากกวาเปนปญหา
ที่มาจากประชาชน โดยเฉพาะในชวงที่การเมืองไทยอยูในระบบอํามาตยาธิปไตย เมื่อเปนเชนน้ี ตอง
มีการจัดทําเคาโครงและกระบวนการพัฒนานโยบาย สถาบันองคกรที่เขามาเกี่ยวของในชวงที่
การเมืองอยูในระบบดังกลาว  ซึ่งไดแก สถาบันและองคกรในระบบราชการที่มีสวนเกี่ยวของทั้งใน
การริเริ่มและในการพัฒนานโยบายดังน้ี 

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

                                                             
*อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดทานา จังหวัดตาก. 
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บทนํา 

 สถาบันและองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับการริเริ่มและการพัฒนานโยบายของไทย การ
พัฒนานโยบายในประเทศไทยน้ันสวนใหญกระทําการในระบบราชการแทบทั้งสิ้น ฉะน้ัน  
กระบวนการในการพัฒนานโยบายของไทยในอดีต จึงผูกติดอยูกับลักษณะการจัดระบบและ
โครงสรางการบริหารราชการแผนดินตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ และ ๒๑๘ และ
กฎหมายระเบียบราชการอื่น ๆ จํานวนมากที่ออกตามความในกฎหมายแมบททั้งสองฉบับ 

                 นอกจากองคกรในระบบราชการแลวก็มีองคกรทางการเมืองในระดับชาติที่สําคัญๆ 
คือ สถาบันรัฐสภา และคณะรัฐบาล (คณะรัฐมนตร)ี ก็มีบทบาทในการริเริ่มและการพัฒนานโยบาย
มากเชนเดียว ทั้งน้ี เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ 

๑ สถาบันรัฐสภา รัฐสภาของไทยประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา๑  สถาบัน
รัฐสภามีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอกระบวนการพัฒนานโยบายของไทย ทั้งน้ี เพราะเปนสถาบันริเริ่ม
และพิจารณาอนุมัติกฎหมายเรื่องสําคัญ ๆ ที่ใชในการบริหารประเทศ การริเริ่มเสนอรางกฎหมาย
อาจกระทําไดสองทาง คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอทางหน่ึง  และคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
ทางหน่ึง นอกจากน้ัน รัฐสภายังมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาลอยางกวางขวาง การอภิปรายซักถามและการดําเนินการดวยวิธีอื่น ๆ ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา อาจมีผลใหรัฐบาลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงไดเชนเดียวกัน 

๒ คณะรัฐมนตร ีคณะรัฐมนตรีมีฐานะเปนศูนยกลางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
และเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในกระบวนการกําหนดนโยบาย คณะรัฐมนตรีเปนองคกรใน
รูปของคณะบุคคลที่มีฐานะเทียบเทากัน ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีฐานะเปนหัวหนาคณะ
รัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการ และรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนหน่ึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการบริหารราชการ
ของคณะรัฐมนตรีดําเนินการในรูปของการประชุม ซึ่งตามปกติแลวจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประมาณสัปดาหละ ๑ ครั้ง และอาจมีการประชุมเปนกรณีพิเศษอีกเปนครั้งคราวตามแต
สถานการณ 
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ในการริเริ่มและการพัฒนานโยบายของคณะรัฐมนตรีน้ันมีองคกรหลายฝายที่มีสวน
เกี่ยวของ  กลาวคือ เรื่องราว ขาวสารขอมูล รวมทั้งรางนโยบายที่จะเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
อาจมาจากขอเสนอของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ หรืออาจมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ใน
กรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนอกฎหมายผานคณะรัฐมนตรี ) หรืออาจมาจากการริเริ่มของ
คณะรัฐมนตรีเองก็ได  ในการพัฒนานโยบายน้ันมีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งทํา
หนาที่ในการสํารวจขอมูล วิเคราะหนโยบาย แผนงาน และการประสานนโยบายดานตาง ๆ จํานวน
มาก หนวยงานเหลาน้ี ไดแก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สํานัก
งบประมาณ สํานักสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
สถิติแหงชาติ สํานักงาคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนตน นอกจากน้ัน ยังมีคณะกรรมการและคณะที่
ปรึกษาตาง ๆ อีกจํานวนมาก เชน คณะกรรมการรวมฝายรัฐบาลและเอกชน (กรอ) คณะที่ปรึกษา
ฝายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี เปนตน 

๓ หนวยราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน การเริ่มนโยบายในเรื่อง
ปลีกยอยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการและการใหบริการสาธารณะแกประชาชนประจําวัน
จํานวนมากมายหลายรอยหลายพันเรื่องเกิดข้ึนในหนวยราชการระดับกองหรือเทียบเทา ซึ่งเปน
หนวยปฏิบัติงานเฉพาะดาน หนวยงานระดับกองน้ีมีจํานวน มากที่สุดและขยายตัวอยางรวดเร็วใน
ระบบราชการไทยในชวง ๓๐ กวาปที่ผานมา อาจจะกลาวไดวานโยบายที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ประชาชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดเริ่มข้ึนในหนวยงานระดับลาง 
และผานการเห็นชอบหรือการอนุมัติในข้ันสุดทายจากหนวยราชการระดับกรม และกระทรวงในรูป
ของระเบียบ คําสั่ง และประกาศของกระทรวง กรม ทบวง กรมตาง ๆ แทบทั้งสิ้น จึงนับวาหนวย
ราชการต้ังแตระดับกระทรวงและกรมลงมามีบทบาทอยางสําคัญในการริเริ่มและการพัฒนานโยบาย
ของไทยในอดีตและปจจุบัน 

               สําหรับหนวยราชการสวนทองถ่ินน้ัน มีบทบาทในการกําหนดนโยบายดานการบริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินตาง ๆ มากเชนเดียวกัน แตเมื่อเปรียบเทียบกับหนวย
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคแลวนับวาหนวยการปกครองสวนทองถ่ินยังมีบทบาทในเรื่องน้ี
นอยกวาหนวยราชการดังกลาวอยูมาก ทั้งน้ี หนวยการปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถใน
ทางการคลังและการเงินคอนขางตํ่าเปนสวนใหญ 
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กระบวนการพัฒนานโยบาย จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาการริเริ่มนโยบาย
สาธารณะในกรณีของไทยอาจมีข้ึนไดในหนวยงานระดับตาง ๆ ในสวนของกระบวนการพัฒนา
นโยบายจะมีหนวยงานระดับตาง ๆ เขามาเกี่ยวของดังตอไปน้ี๒ 

๑ หนวยปฏิบัติงานระดับกองอาจเปนจุดเริ่มตนนโยบายเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน เชน  
นโยบายการใหการบริการประชาชนดานตาง ๆ เปนตน นโยบายที่ริเริ่มในระดับกอง อาจตองเสนอ
ขอความเห็นชอบในหลักการและขออนุมัติงบประมาณ จากหนวยงานระดับกองหรือระดับสูงข้ึนไป
ตามแตกรณี 

๒ หนวยงานระดับกรม อาจเปนทั้งหนวยริเริ่มนโยบายและอาจเปนหนวยงานใหความ
เห็นชอบนโยบายโดยเฉพาะหนวยงานระดับกองเสนอข้ึนไปก็ได สําหรับนโยบายที่กรมริเริ่มน้ันสวน
ใหญเปนนโยบายเฉพาะดาน แตมีขอบเขตกวางขวางกวากรณีที่ริเริ่มจากหนวยงานระดับกอง  
นโยบายบางเรื่องกรมอาจใหความเห็นชอบได แตบางเรื่องตองขอความเห็นชอบจากกระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตร ีหรือรัฐสภาตามแตกรณี เน่ืองจากหนวยงานระดับกรมเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ใน
การบริหารราชการอยางกวางขวางและเดนชัดมากกวาหนวยงานประเภทอื่น ๆ  ในสวนกลาง ดังน้ัน  
หนวยงานระดับกรมจึงมีบทบาทในการริเริ่มและการใหความเห็นชอบนโยบายจํานวนมาก 

๓ หนวยงานระดับกระทรวง อาจสามารถริเริ่มนโยบายบางเรื่องที่มีลักษณะเปนการ
บริหารงานทั่ว ๆ ไปในกระทรวงของตนเอง  และอาจมีอํานาจใหความเห็นชอบนโยบายของกรมได
ในบางเรื่องที่กฎหมายใหอํานาจไวอยางไรก็ตาม ในกรณีที่ตองอนุมัติงบประมาณดําเนินการ จึงตอง
เสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามลําดับ 

๔ การริเริ่มนโยบายในระดับกระทรวง อาจผานทางสายการเมืองได โดยรัฐมนตรีวาการ
หรือชวยวาการกระทรวงอาจริเริ่มนโยบาย โดยขอความเห็นหรือปรึกษากับปลัดกระทรวงในทาง
ปฏิบัติ จากน้ันก็อาจอนุมัติ หรือเห็นชอบนโยบาย หรืออาจเสนอขออนุมัติทั้งในหลักการและ
งบประมาณจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามลําดับก็ได ตามแตกรณี 

๕ คณะรัฐมนตรี อาจเปนองคกรริเริ่มนโยบายและอาจพิจารณาอนุมัตินโยบายที่หนวย
ราชการและนักการเมืองหรือรัฐมนตรีเสนอข้ึนไปก็ได นอกจากน้ัน การริเริ่มนโยบายอาจมาจาก
ความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีคนหน่ึงคนใด หรืออาจริเริ่มหนวยงานในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาตาง ๆ ก็ได 

 สถาบันทางการเมืองที่ไมเปนทางการกับการพัฒนานโยบาย จากที่กลาวขางตน การ
กําหนดนโยบายของไทยเปนเรื่องของสถาบันทางการเมืองที่เปนทางการ ที่เปนเรื่องของระบบ

                                                             
๒Ibid., pp. 53 – 55. 
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ราชการ ขาราชการ ที่ เปนเชนน้ันเพราะ ระบบการเมืองไทย (ดังที่กลาวมาแลว) นับต้ังแต
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เปนตนมา เปนระบบการเมืองโดย “ระบบราชการ “ หรือ “แบบ
ระบบราชการ “ หรือที่เรียกกันวา “ระบบอํามาตยาธิปไตย“ (Bureaucratic  Policy ) ที่
หมายความวาเปนระบบการเมืองที่ระบบราชการทั้งทหารและพลเรือนครอบงําระบบการเมือง
ขณะเดียวกันก็มีบทบาทสําคัญในกระบวนการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายของระบบการเมือง 

น่ันหมายความวา ในการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องราวตาง ๆ ลวนมา
จากการริเริ่มของระบบราชการ  ซึ่งลักษณะของระบบการเมืองดังกลาวมีมาต้ังแตการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ๒๔๗๕ และพุงข้ึนสุดยอดในสมัย จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต และเสื่อมลงหลังเหตุการณ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เมื่อกลุมนอกระบบราชการ (Extra – Bureaucracy) มีบทบาทและอิทธิพล
ทางการเมืองมากข้ึน 

เมื่อเปนเชนน้ีในกระบวนการตัดสินใจหรือการกําหนดนโยบาย จึงเปนเรื่องของระบบ
ราชการ  มาในระยะหลัง สถาบันการเมืองที่ไมเปนการเมือง อันไดแกกลุมผลประโยชนและพรรค
การเมือง  อาทิ กลุมธุรกิจ ไดเขามามีสวนรวมหรือ เขามามีบทบาทในกระบวนการดังกลาว ดัง
ปรากฏในกรณีของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของไทยที่กลุมชนช้ันนํา อันไดแก ขาราชการ ทั้ง
ทหารและพลเรือนระดับสูง มีบทบาทสําคัญในกระบวนการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ของไทย  บทบาทของขาราชการดังกลาว (รวมทั้งนักวิชาการดวย) เห็นไดชัดเจนในการวางตัวบุคคล
เหลาน้ีในจุดสําคัญของการจัดทํานโยบายกลาวคือ ในระดับคณะกรรมการและโดยเฉพาะในระดับ
คณะทํางานจะเห็นไดวา  คณะทํางานของคณะรัฐมนตรีจะตองประกอบดวยขาราชการ และ
นักวิชาการเสมอ ไมวารัฐบาลจะประกอบไปดวยพรรคการเมืองกี่พรรคมีรัฐมนตรีเจากระทรวงที่มี
ภูมหลังแตกตางกันเพียงใด แตแกนหลักของโครงสรางการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของไทย
ประกอบดวยขาราชการการเมืองเปนหลักเสมอ๓ 

เพราะระบบการเมืองไทยดังกลาวมาแลววาเปนระบบการเมืองโดยระบบราชการหรอืระบบ     
อํามาตยาธิปไตย จึงทําใหกลุมขาราชการซึ่งเปนกลุมชนช้ันนําสามารถครอบงํากระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจขณะเดียวกันไดอาศัยการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในการสรางและขยายฐาน
อํานาจทางการเมือง 

สําหรับพรรคการเมือง ในระยะแรก ๆ ไมคอยจะมีบทบาท เพราะระบบการเมืองของไทย
ดังกลาวฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติเกือบตลอดเวลา จึงทําใหการกําหนดนโยบายทาง

                                                             
๓
ชัยอนันต  สมุทวณิช  ไตรลักษณรัฐกับการเมืองไทย  สถาบันนโยบายศึกษามูลนิธิคอนราดอเดเนาว  

กรุงเทพ ฯ 2538 หนา 158 
 



{ 44 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

เศรษฐกิจเปนเรื่องของกลุมขาราชการเรื่อยมา โดยเฉพาะในสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท ที่
ปรากฏวารัฐมนตรีที่มีภูมิหลังอาชีพรับราชการและกลุมขาราชการระดับกลาง กลาวไดวาเปนผู
ครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ 

พรรคการเมืองในยุคของรัฐบาล ที่จะมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอยูบางก็
ในชวงที่การเมืองเปนประชาธิปไตย ยกตัวอยางในสมัยรัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช กรณีของ
นโยบายเงินผันและการสรางงานในชนบท ถือเปนตัวอยางของพรรคการเมืองไดมีบทบาทในการ
กําหนดนโยบาย หรือกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ก็จะมีกลุมสหภาพแรงงาน สมาคมการคา  
คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ 

กรณีของกลุมแรงงานหรือกลุมสหภาพแรงงาน แมจะมีพระราชบัญญัติแรงงานพ.ศ.๒๔๙๙ 
ที่กฎหมายดังกลาวยอมรับสถานภาพตามกฎหมายของแรงงานและยินยอมใหกรรมกรมีสิทธินัดหยุด
งาน๔  แตกฎหมายฉบับดังกลาวตอมาไดถูกยกเลิกไปตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๑๕ 
 

จนกระทั่งมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่๑๐๓ วาดวยการคุมครองแรงงานและแรงงาน
สัมพันธ  รวมทั้งการมีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ จึงทําใหมีสหภาพแรงงานที่ใน
ระยะแรกไมไดมีอํานาจตอรองที่เข็มแข็งมีอํานาจตอรองที่เข็มแข็งข้ึน๖  สหภาพแรงงานในชวงน้ันที่
ดูจะมีอํานาจตอรองเขมแข็ง จะมีเฉพาะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (เพราะสหภาพแรงงานเอกชน
ถูกขัดขวางขมขูจากนายจาง) อยางไรก็ตาม แมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะมีความเข็มแข็ง แต
บทบาทของสหภาพแรงงานดังกลาวในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสวนใหญจะมีลักษณะ
ของการเรียกรองผลประโยชนที่จํากัดเฉพาะกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงความไมเปนธรรมที่ไดรับจาก
นายจาง ขอพิพาทแรงงาน 

โดยทั่วไปบทบาทขอสหภาพแรงงานในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ หากนํามา
เปรียบเทียบกับบทบาทของสมาคมการคา ที่นับต้ังแตรัฐบาลไดสงเสริมใหจัดต้ังสมาคมการคาและ
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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ทั้งน้ี เปนเพราะการรวมตัวมีเอกภาพ, มีความมั่นคง ที่สําคัญมีความสัมพันธในเชิงอุปถัมภที่แนน  
แฟนกับกลุมขาราชการ นอกเหนือไปจากน้ันมีผูนําที่เขมแข็ง และที่สําคัญไมโดยแยกสลายเหมือน
กลุมสหภาพแรงงาน อยางไรก็ตาม การเขามามีบทบาทหรือการมีสวนรวมในกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะมีลักษณะของการเขารวมแบบปรึกษาหารือ เสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาเศรษฐกิจมากกวาที่จะตอรองกับรัฐ หรือกลุมผลประโยชน 

มีขอสังเกตวา การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะการมีสวนรวมใน
กระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ 

ประการท่ีหน่ึง สวนใหญมีลักษณะเนนหนักไปในอาณาบริเวณของภาครัฐมากกวา โดยกลุม
ผลประโยชนเปนตัวประกอบ กลาวอีกนัยหน่ึงกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจของไทยยังมีลักษณะเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวย กลไกของระบบราชการ
เปนหลัก กลุมผลประโยชนไมวาจะเปนกลุมชาวไรออย กลุมโรงสี สมาคมการคา หอการคา สหภาพ
แรงงาน เปนตน แมจะมีสวนรวมแตก็มีสวนรวมในลักษณะที่เปนตัวประกอบในแงที่การเคลื่อนไหว
เปนครั้งเปนคราว เพื่อกดดันการตัดสินใจหรือการกําหนดนโยบายของรัฐบาล๘  ตรงน้ีสะทอนใหเหน็
วาการที่กลุมผลประโยชนดังของพรรคการเมือดังกลาวไมอาจอาศัยโครงสรางและกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายที่ฝายรัฐเปนผูกําหนดใหมีข้ึน เพื่อเปนกรอบกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับ
เอกชนหรือระหวางเอกชนดวยกันเอง เมื่อเปนเชนน้ี กลุมพลังใหม (New Forces) ที่เกิดข้ึนภายใน
ระบบเศรษฐกิจ เมื่อจะเขามามีความสัมพันธกับระบบราชการจึงตองไดรับการกลั่นกรองจากพลัง
อํานาจทางการเมืองของขาราชการเสียกอน ไมวาจะเปนวิถีความสัมพันธองคประกอบของ
คณะกรรมการ  ระเบียบวิธีดําเนินงานแมในกรณีของระบบการเมืองก็เชนกัน โครงสรางและ
กระบวนการของฝายนิติบัญญัติมิไดปลอดจากการควบคุมโครงสรางอํานาจเดิมของระบบราชการ
เพราะภายในระบบการเมอืงที่ผานมา พลังทางการเมืองของพรรคการเมืองยังออนแอและไมเปน
อิสระ ฝายบริหารสามารถแทรกแซงไดทั้งจากชองทางของวุฒิสภาที่มาจากการแตงต้ังกับชองทาง
ของสภาผูแทนราษฎร โดยผานทางสวนของพรรคการเมืองที่ฝงตัวไวกับพลังอํานาจในระบบ
ราชการ๙ 

ประการท่ีสอง นับต้ังแตการจัดต้ัง กรอ. ซึ่งในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ให
เปนองคกรสูงสุดที่ฝายรัฐบาลกับภาคเอกชนรวมกันแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ปรากฏวา
กลุมธุรกิจไดใชองคกรน้ีผลักดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหลายดาน  ไดรวมกับฝายรัฐบาล
ดําเนินนโยบายเรงรัดการสงออก การฟนฟู การลงทุน การเสริมสรางบทบาททางเศรษฐกิจ
ตางประเทศ เปนตน ตอมาไดมีการขยายแนวคิด กรอ. ลงไปในระดับลางทั้งในระดับภูมิภาคและ
                                                             

๘
Ibid’, p. 174 

๙
Ibid., pp. 174 - 175 
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ระดับจังหวัด แตดังไดกลาวมาแลวในขอสังเกตประการที่หน่ึงแลววา บทบาทหลักของการกําหนด
และดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจยังเปนบทบาทของรัฐ 

ประการท่ีสาม กลุมผลประโยชนที่กลาวขางตน เวลาแสดงบทบาทตอการกําหนดนโยบาย
มักแสดงบทบาทดังกลาวผานกลไกรัฐบาลและสถาบันการเมืองตาง ๆ ดังน้ี 

กระทรวง  ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐที่ มีหน าที่ กํ าหนดนโยบาย  อาทิ  
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
เปนตน 

สถาบันการเมืองเหลาน้ีเปนหนวยงานที่เปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนตาง ๆ ตองการ 
Lobby เมื่อหนวยงานของรัฐเหลาน้ีจะกําหนดนโยบาย ตัวอยางเชน กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม จะตองพบกับตัวแทนของกลุมนายจางและลูกจาง ในการพิจารณากําหนดคาจาง
แรงงานข้ันตํ่า  โดยกลุมนายจางจะเปนกลุมที่ตองการใหรักษาอัตราคาจางเดิมไว ในขณะที่กลุม
ลูกจางยอมตองการใหเพิ่มคาขางข้ันตํ่า เปนตน 

ในทํานองเดียวกัน กระทรวงพาณิชยจะตองเผชิญกับตัวแทนของผูประกอบการคาที่
ตองการปรับราคาสินคาใหสูงข้ึนตามตนทุนที่เพ่ิมข้ึน ตัวอยางเชน ในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ กลุม
ชาวไรออยพยายามกดดันขอราคานํ้าตาลเพิ่มใหสูงข้ึนกิโลกรัมละ ๓  บาท และแสดงความไมพอใจ
อยางมากที่กระทรวงพาณิชยเพิ่มใหเพียงกิโลกรัมละ ๕๐ สตางค โดยขูวาจะยกขบวนนับหมื่นคนมา
แสดงพลังที่กรุง เทพมหานคร เปนตน หากรัฐบาลไมยอมทบทวนการตัดสินใจ ยังผลให
คณะกรรมการกลางออยและนํ้าตาลเพิ่มข้ึนอีกกิโลกรัมละ ๒ บาท เปน ๒.๕๐ บาท ซึ่งทําใหกลุม
ชาวไรออยพอใจและหยุดการแสดงพลังกดดันรัฐบาลช่ัวคราว เพื่อรอการตัดสินใจข้ันสุดทายของ
รัฐบาล 

แตเน่ืองจากการปรับราคาสินคาใหสูงข้ึนมีผลกระทบตอผูบริโภคและภาวะคาครองชีพ  
รวมทั้งอัตราเงินเฟอ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจึงตองฟงเสียงของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
ดวย จึงไมยอมสนองตอบความตองการที่สูงเกินไปของกลุมชาวไรออย 

คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการกําหนดนโยบายบริหารราชการแผนดิน เปนสถาบัน
การเมืองที่กลุมผลประโยชนตาง ๆ ตองการเสนอแนวคิดของกลุมใหรับทราบ และโดยเฉพาะอยาง
ย่ิง  นายกรัฐมนตรีเปนบุคคลที่กลุมผลประโยชนตาง ๆ ตองการพบมากที่สุด เน่ืองจากเช่ือวา  
นายกรัฐมนตรีสามารถสนองความตองการของพวกเขาไดเร็วข้ึน ทั้ง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีเปนเพียง
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รัฐมนตรีคนหน่ึงในคณะรัฐมนตรีเทาน้ัน๑๐  ดังจะเห็นไดวา เมื่อกลุมผลประโยชนไดรับความ
เดือดรอน  อาทิ สมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสาน ชาวสวนยาง  ซึ่งพากันมาชุมนุมที่หนา
ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกรองตอนายกรัฐมนตรี แทนที่จะขอพบรัฐมนตรีที่มีหนาที่โดยตรงในการ
แกไขปญหาที่กลุมกําลังเผชิญอยู 

อยางไรก็ตาม มาในระยะหลัง ๆ โดยเฉพาะในชวงหรือในยุคปฏิรูปการเมือง กลุม
ผลประโยชนโดยเฉพาะกลุมธุรกิจ กลุมองคกรเอกชนที่ไดรับการจัดใหอยูในภาคประชาชนไดเขามา
บทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเพิ่มข้ึนกวาเดิม ทําใหการกําหนดนโยบายหรือการตัดสนิใจที่
สําคัญเปนเรื่องของฝายการเมือง กลไกรัฐ (ภาคราชการ) ภาคเอกชน (กลุมธุรกิจ) และภาค
ประชาชน  (ไดแก องคเอกชน องคกรอาสามสมัคร) สาเหตุที่เปนเชนน้ันเพราะบทบาทของรัฐใน
การพัฒนาประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแงของการมีบทบาทที่จํากัดลดนอยลง อํานาจเหลาน้ี
บางอยางไดเคลื่อนยายจากรัฐ ประกอบกับรัฐเองเริ่มตระหนักถึงขีดจํากัดของตนที่ไมสามารถแกไข
ปญหาที่สลับซับซอนน้ันไดตามลําพัง ทําใหมีการประสานรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนกลุมตาง ๆ  
ในลักษณะไตรภาคีและพหุภาคี และรวมมือกับรัฐมากข้ึน๑๑ 

ประการท่ีสี ่หากพิจารณาถึงโครงสรางทางสังคมและอํานาจการตอรองของกลุมชนหรือ
กลุมผลประโยชนในสังคมไทย โดยเฉพาะชวงที่ระบบการเมืองเปนระบบอํามาตยาธิปไตยอาจกลาว
ไดวา  กลุมที่เปนฝายไดเปรียบหรือฝายที่กลุมอํานาจน้ัน ไดแก กลุมทหาร ขาราชการ และกลุม
ธุรกิจ สวนกลุมที่เสียเปรียบ ไดแก กลุมชาวไรชาวนา กลุมยางพารา กลุมแรงงาน และประชาชน
โดยทั่วไป ในกลุมชนช้ันที่เปนฝายไดเปรียบน้ัน แตเดิมอํานาจในการกําหนดนโยบายและการ
บริหารงานสวนใหญจะอยูกับกลุมทหาร ขาราชการ สวนกลุมธุรกิจน้ันมักจะไมมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายโดยตรง  แตจะเปนผูที่ประกอบการคาธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยอยูภายใต
ระบบอุปถัมภของกลุมขาราชการ 

               อยางไรก็ตาม ในหลายทศวรรษที่ผานมาเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตข้ึน และ
กลุมธุรกิจเจริญเติบโตและมีอํานาจการผูกขาดเศรษฐกิจมากข้ึน ทําใหกลุมธุรกิจเริ่มมีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่ระบบการปกครอง
ประเทศเปนการเมืองแบบแขงขันในรูปของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กลุมธุรกิจสามารถ
ใชฐานเศรษฐกิจของตนแสวงหาอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองทั้งทางตรงและทางออมไดมากข้ึน 

                                                             
๑๐พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
๑๑อานรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องน้ี  ไดแก  PasukPhongpaichit. Civilising, The State : Civil 

Societies and Politics in Thailand. The Wertheim Lecture 1999  Center for  ASEAN  Studies  
Amsterdam. 1999. 
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แนวคดิในการนําเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสูการปฏบิัต ิ
The Concept of Bringing Economic Buddhism into Practice. 

 
กิตติศักด์ิ แทงทอง * 

 
 บทคัดยอ 

 

 ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการนําพุทธธรรมไปใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจของนักธุรกิจ
ชาวพุทธเหลาน้ีที่นาสนใจคือ การจะนําพุทธธรรมไปใชใหไดผลจริง ผูนําไปใชจะตองเปนผูไดรับการ
หลอหลอมทางดานพุทธธรรมจนสามารถปฏิบัติดวยตนเองไดกอน จากน้ันจึงจะสามารถนําพุทธ
ธรรมไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพโดยจะตองมีกุศโลบายในการนําไปใชดวย เชน ตองใชวิธีคอยเปน
คอยไปในการฝกใหบริวารหรือพนักงานสามารถทําตามแนวคิดของพุทธศาสนาได และรูจักดัดแปลง
ประยุกตคําสอนใหเหมาะกับงานและสถานการณของแตละคน และการนําพุทธธรรมไปใชในการ
ดําเนินธุรกิจน้ันสามารถนําไปใชในดานตางๆ ขององคกร โดยมีหลักธรรมหรือแนวคิดจํานวนมากที่
สามารถนําไปใชไดโดยตรงก็โดยออมหรือโดยการปรับใหเขากับงานหรือภาระหนาที่น้ันๆ ซึ่งมีทั้ง
หลักธรรมที่เปนเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม หรือคุณคาทางจิตวิญญาณ เชน พรหมวิหาร 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 

                                                             
* อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
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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 
ถึงกระน้ัน ใชวาระบบทุนนิยมจะไมมีขอบกพรอง ระบบทุนนิยมมีขอบกพรองที่ถูกวิจารณและ
ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนความจริงหลายประการ เชน การเอาเปรียบผูที่ดอยกวา และความไม
เสมอภาคเน่ืองจากระบบทั้งระบบถูกขับเคลื่อนดวยความโลภและเห็นแกประโยชนสวนตนเปนหลัก 
 จากขอบกพรองดังกลาว ทําใหมีนักคิดหรือนักวิชาการพากันหาทางแกปญหาขอบกพรอง
เหลาน้ัน วิธีการแกปญหาประการหน่ึง คือการนําหลักพระพุทธธรรมอันไดแกหลักคําสอนหรือ
แนวคิดทางพระธรรมอันไดแก หลักคําสอนหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาชวยแกขอบกพรอง
ซึ่งสวนมากเปนเรื่องทางจริยธรรม ทําให เกิดแนวคิดเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร  (Buddhist 
economics) ข้ึนมา  
 ใน ค.ศ.๑๙๗๓ อี.เอฟ.ชูมาเคอร (E.F Schumacher) ไดเขียนหนังสือเรื่อง Small is 
deautiful ที่มีผูแปลภาษาไทยวา จิ๋วแตแจว๑ ซึ่งมีประเด็นสําคัญคือการดําเนินชีวิต ตามหลัก
สัมมาอาชีวะของพระพุทธศาสนา ชูมาเคอร จึงนับไดวาเปนนักวิชาการคนแรกที่จุดประกายเรื่อง
พระพุทธเศรษฐศาสตรเชิงพุทธข้ึนมา หลังจากน้ันไดมีนักคิดและนักวิชาการอีกหลายคนไดเสนอ
แนวคิดในเรื่องเศรษฐศาสตรโดยมีการเปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตรตะวันตกหรือใชแนวคิด
เศรษฐศาสตรตะวันตกเปนกรอบในการคิด เชน พระพรมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) อภิชัย พันธเสน
และ ประเวศ วะสี 
 ย่ิงไปกวาน้ัน การที่มีผูนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปใช
ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางดานเกษตรกรรม แสดงใหเห็นถึงการนําพุทธธรรมไป
ใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเน้ือหาที่สอดคลองกับพระ
พุทธหรือมีรากฐานมาจากพุทธธรรม ดังที่อภิชัย พันธเสน แสดงความคิดเห็นไววา เศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเน้ือแทก็คือ พุทธเศรษฐศาสตร แตที่ไมเนนวาเปนพุทธ

                                                             
๑
 ชูเมกเกอร, อี.เอฟ. ๒๕๒๘ จิ๋วแตแจว: เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ = Small is Beautiful: 

Economics as if people mattered. สมบูรณ ศุภศิลป แปล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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เศรษฐศาสตรเพราะพระองคทรงเปนศาสนูปถัมภกตองธรรมนุบํารุงทุกศาสนาการใชคําวาเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเปนคํากลางที่สามารถเขาใจและยอมรับไดสําหรับศาสนิกชนทุกศาสนา 
 ดังน้ัน จึงเปนเรื่องที่นาศึกษาเปนอยางย่ิงวา ลัทธิทุนนิยมมีความขัดแยงหรือไมอยางไรกับ
พุทธธรรม พุทธธรรมในดานเศรษฐกิจมีความเหมือนหรือความตางอยางไรกับหลักการและวิธีการกบั
ทุนนิยม และเราจะสามารถนําหลักพุทธธรรมมาใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม
ไดอยางไร จากบทความน้ีจะทําใหเราทราบคําตอบสําหรับคําถามเหลาน้ี และทําใหไดแนวทางและ
วิธีการสําหรับการนําพุทธธรรมไปประยุกตใชกับทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยมโดยเฉพาะการทํา
ธุรกิจแนวพุทธในสังคมไทย 
 
ความสําคัญของพุทธเศรษฐศาสตร 
 

 พุทธเศรษฐศาสตร๒ คือ การประยุกตแนวความคิดทางศาสนาพุทธเกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษยมาใชอธิบายหลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร เปนแนวทางใหมในการทําความเขาใจ
เศรษฐศาสตร ไมไดมีขอโตแยงมากมายอะไรนักเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะหที่นักเศรษฐศาสตร
สวนใหญในปจจุบันใชอยู การนําเอาวิธีการอนุมานเชิงตรรกะเขามาใชในวิชาเศรษฐศาสตร 
เชนเดียวกับการนําไปใชในวิชาอื่น ๆ แตขอสมมุติข้ันพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษยซึ่งนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักใชยังไมไดรับการตรวจสอบอยางเพียงพอ นักเศรษฐศาสตร
กระแสหลักสวนมากไมไดใหความสนใจเทาที่ควรในประเด็นน้ี สวนใหญจะยอมรับไปโดยปริยาย 
และนักเศรษฐศาสตรก็ไดสรางเครื่องมือการวิเคราะหข้ึนบนรากฐานที่เปราะบาง ผลที่ตามมาคือ
ขอสรุปสวนใหญที่ไดจากกระบวนการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรไมสามารถเผชิญกับการทาทาย
จากภาวะวิกฤตได ขอสมมุติพื้นฐานบางสวนที่สรางข้ึนมาจากเศรษฐศาสตรแบบด้ังเดิมที่เกี่ยวของ
กับธรรมชาติของมนุษยน้ันไมสอดคลองกับพฤติกรรมของมนุษยที่เปนจริงและบางครั้งก็ขัดแยงกับ
กฎธรรมชาติ ซึ่งทําใหพลังในการอรรถาธิบายของเศรษฐศาสตรแบบเดิมออนลงไปมาก 

เมื่อนําเอาแนวความคิดในเชิงพุทธเขามาทดแทนขอสมมุติฐานที่เปนปญหาดังกลาว ทําให
การมองปญหาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยและกฎเกณฑธรรมชาติใกลเคียงกับความเปนจริงมาก
ข้ึน และเพิ่มพลังในการอรรถาธิบายของเศรษฐศาสตรกระแสหลักใหหนักแนนมากข้ึน อยางนอยก็
ในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนเหตุผลหลักของบทความน้ีที่เรียกวา “ พุทธ
เศรษฐศาสตร” แนวคิดน้ีคอนขางแตกตางไปจาก “เศรษฐศาสตรสําหรับชาวพุทธ” โดยคําหลังไม
เกี่ยวของกับแนวคิดของเศรษฐศาสตรกระแสหลักเพียงพอ และมักจะเปนเพียงการตรวจสอบ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรจากมุมมองของชาวพุทธที่มีคานิยมและความเช่ือเปนของตนเอง ไมไดเปน

                                                             
๒ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๓๗. 
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การพยายามที่จะคนหาและตรวจสอบแนวความคิดเชิงพุทธและเชิงเศรษฐศาสตรในทางลึกอยาง
เพียงพอ 

ถาปราศจากการทาทายโดยตรงตอตัวแบบการคิดของเศรษฐศาสตรปจจุบัน จุดออนในการ
วิเคราะหของเศรษฐศาสตรกระแสหลักจะไมปรากฏข้ึน พุทธเศรษฐศาสตรไดเตรียมรับมือกับการทา
ทายน้ีโดยมุงไปยังจุดออนพื้นฐานของเศรษฐศาสตรกระแสหลักและนําเอาแนวคิดเชิงพุทธที่
สอดคลองกับความเปนจริงมากกวาเขามาทดแทนจุดออนน้ีซึ่งสวนหน่ึงคือความพยายามที่จะ
เยียวยาวิกฤตการณของการวิเคราะหที่ซ้ําเติมภาวะวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของเอเซียอยูใน
ปจจุบัน 
 

หลักการทางเศรษฐกิจของพุทธธรรม 
 พุทธธรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาจนํามาจัดเปนแนวคิดที่เปนหลักการ และแนวคิดที่เปน
วิธีการแบบเดียวกับที่ทํามาแลวในเรื่องทุนนิยม ซึ่งแนนอนวาเราไมอาจแยกแนวคิดเหลาน้ี ออกจาก
กันอยางเด็ดขาด แตแยกเพื่อสะดวกตอการอภิปราย และทําความเขาใจเทาน้ัน โดยในหัวขอน้ีจะ
จําแนกหลักการของพุทธธรรม ออกเปนหลักการทั่วไปและหลักการทางศีลธรรม เพราะพุทธธรรม มี
ทั้งแนวคิดที่เกี่ยวของกับเรื่องกิจกรรมหรือความเปนไปทางเศรษฐกิจโดยไมเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรม
โดยตรงและแนวคิดที่เปนเรื่องศีลธรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ๓ 
 หลักการท่ัวไป 
 หลักการหรือแนวคิดพื้นฐานทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกจิ ซึ่งเมื่อเดินตาม
แนวทางการอภิปรายที่ทํามาแลว จะมีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายดังตอไปน้ี 
 ๑. องครวมนิยม (Holism) 
 โดยทั่วไปแนวคิดที่ถือกันวาอยูตรงขามกับปจเจกนิยมที่ทุนนิยมยึดถืออยูคือ สมุหนิยม 
(Collectivism) ซึ่งเปนคําที่มักใช หมายถึง แนวคิดแบบสวนรวมเปนใหญ สวนรวมมิใชผลรวมของ
สวนยอย และสวนรวมสําคัญกวาสวนยอย คนแตละคนไมใชจุดหมายในตัวเอง แตเปนเพียง
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. 
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บุคคลไมเปนเพียงหนทางนําไปสูจุดหมายของสวนรวม และสวนรวมหรือสังคมก็ไมใชภาพมายาที่
เปนเพียงกลุมของปจเจกบุคคล ดังจะเห็นไดจากการใหความสําคัญแกเรื่องปจเจกบุคคลและรัฐที่ได
กลาวมาแลว ซึ่งแสดงใหเห็นความสําคัญของทุกสวนที่เกี่ยวของ จึงไมอาจช้ีชัดไดวาสวนยอยหรือ
สวนรวมสําคัญกวากัน แมแตสิ่งแวดลอมในธรรมชาติก็มีความสัมพันธกับมนุษย และพุทธธรรมก็ให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมไมย่ิงหยอนไปกวามนุษย ดังจะเห็นไดจากวินัยบัญญัติในพระวินัยปฎกที่มี
ขอหามเกี่ยวธรรมชาติ อยางตนไมและแมนํ้าไวดวย จึงไมอาจยืนยันอยางเด็ดขาดวาพุทธธรรมมี
แนวคิดที่ถือสวนรวมเปนใหญ ผูจัดทําบทความจึงขอเลี่ยงไปใชคําวา “องครวมนิยม” ซึ่งแมจะมีผูใช
ในความหมายเดียวกับสมุหนิยมเชนกัน แตก็มีการใชในความหมายอื่นที่หลากหลาย นอกจากน้ัน 
จากรูปศัพทยังสื่อความหมายที่ตางจากสมุหนิยมเล็กนอย เพราะคําวา “สมุห”  หมายถึง หมูหรือ
กลุม แต “องครวม” หมายถึงทั้งหมดซึ่งอาจตีความไดวาหมายเอาทุกสวนเปนองคประกอบคลาย
กับความหมายของ “องครวม” ในแงที่เปน “แบบแผนเช่ือมโยงองคประกอบตางๆ อยางมี
ความหมายในบริบทหน่ึงๆ” ซึ่งตรงกับแนวคิดของพุทธธรรมมากกวา เพราะพุทธธรรมให
ความสําคัญแกปจเจกบุคคลหรือกลุมสังคมรวมถึงสิ่งแวดลอมเหมือนกัน  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) อธิบายเรื่องน้ีไววา เศรษฐศาสตรแนวพุทธไมแยกโดดเด่ียว
จากความรูและความชัดเจนดานอื่นๆของมนุษย กิจกรรมดานเศรษฐกิจไมแยกจากกิจกรรมดาน
อื่นๆ ในการแกปญหาของมนุษย เพราะฉะน้ัน เศรษฐศาสตรไมเปนศาสตรที่เสร็จสิ้นในตัวโดยลําพัง 
แตอิงอาศัยกันกับวิทยาการดานอื่นๆ ในระบบความสัมพันธในชีวิตและสังคม 

ดังน้ัน เศรษฐกิจตามแนวคิดของพุทธธรรมจึงสัมพันธกับการดํารงอยูของมนุษยจึง
ประกอบดวยความสําคัญ ๓ อยางที่สัมพันธกัน คือ มนุษย ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม และสังคม 
พระธรรมปฎกเห็นวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธน้ันตองสอดคลองกับกระบวนการแหงปจจัยอยางครบ
วงจร การสอดคลองกับกระบวนการแหงปจจัยอยางครบวงจรตองอาศัยความสัมพันธดวยดีกับ
องคประกอบทุกอยางในระบบการดํารงอยูของมนุษยองคประกอบทั้ง ๓ น้ีตองประสานกันและ
เกื้อกูลตอกันในการดํารงอยูรวมกันและเดินไปดวยกัน๔ 

แนวคิดแบบองครวมของพุทธธรรมจึงใหความสําคัญแกทุกภาคสวนไมวาจะเปนปจเจก
บุคคลหรือมนุษยแตละคน สังคมที่เปนสวนรวมหรือธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสอนใหเกื้อกูลกัน
ไมเบียดเบียนกัน เพราะทุกภาคสวนมีความสําคัญตอกันการแปลกแยกหรือความไมเขาใจ
ความสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งอื่นๆทําใหเกิดปญหากับสิ่งตางๆ ตามมามากมาย พระธรรมปฏกก
ลาวถึงปญหาของการแปลกแยกชีวิตตนเองออกจากธรรมชาติของคนในสมัยปจจุบันวาทําใหสูญเสีย
ความสุขไป โดยระบุวามนุษยในยุคปจจุบันมีแนวโนมที่จะแปลกแยกจากธรรมชาติ ๓ อยาง คือ 
 ดานท่ี ๑ ความแปลกแยกจากธรรมชาติสิ่งแวดลอม คือการใชชีวิตที่หางไกลจากธรรมชาติ 
อยูแตกับสิ่งที่มนุษยประดิษฐสรางข้ึนที่มีอาคารบานเรือน ถนนหนทาง สิ่งของเครื่องใช และ

                                                             
๔ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๑. 
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เทคโนโลยีตางๆ เปนสวนมากจนกระทั้งมองไมเห็นธรรมชาติและเขาไมถึงโลกของธรรมชาติเลย 
ทั้งๆที่ชีวิตมนุษยข้ึนอยูกับธรรมชาติ ตองอาศัยธรรมชาติมีอาหารและนํ้าเปนตน จึงจะอยูได และสิ่ง
ตางๆในธรรมชาติ มีทั้งดอกไมและแสงแดด เปนตน ก็สามารถใหความสุขแกมนุษย นอกจากน้ัน แม
มนุษยจะอยูทามกลางธรรมชาติ แตถาใครมีจิตใจวาวุนเรารอน ชีวิตจิตใจก็ไมสามารถเขาถึง
ธรรมชาติ ไมซึมซาบความละเมียดละไมออนโยนของธรรมชาติ เขาก็ไมไดความสุขจากธรรมชาติ
เชนกัน 
 ดานท่ี ๒ ความแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย คือความหางเหินหรือขาดความสัมพันธที่ดีกับ
มนุษยซึ่งหมายรวมถึงคนในครอบครัว เพื่อนรวมงานและคนอื่นๆ ในสังคม หมายความวา การ
แขงขันกันทําใหคนเราหางเหินกัน หรือรูสึกกับคูแขงขันเปนปรปกษ ย่ิงไปกวาน้ัน แมแตเวลาอยูใน
บาน ใจก็มัวยุงอยูกับงานที่ตองแขงขันกัน จนทําใหเสียความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ความสุขที่จะ
เกิดจากความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนมนุษยจึงสูญเสียไป 
 ดานท่ี ๓ ความแปลกแยกจากกิจกรรมแหงชีวิตของตนเอง คือการสนใจสิ่งอื่นที่ไมใชผล
โดยตรงของกิจกรรมของตนเองที่กระทํา เชน การปลูกตนไม แตไมไดหวังที่จะเห็นตนไมโตหรือ
ตนไมงาม กลับไปหวังเงินที่ไดจากการปลูกตนไม เมื่อทํากิจกรรมดวยความคิดเชนน้ี ทําใหไมไดตาง
จากกิจกรรมของตนเอง แมแตการเดิน การยืน การนอนของตนเองก็กลายเปนความทุกขเพราะ
จิตใจมัวแตหวังรอผลตอบแทนเพียงอยางเดียว๕ 

๒. ธรรมชาติมนุษย : มนุษยมีท้ังความเห็นแกตัวและความเห็นแกผูอ่ืน 
  หลักการพื้นฐานทั่วไปอีกประการหน่ึงที่มาความสําคัญตอความคิด และแนวทางปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจตามแนวพุทธธรรมคือ แนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษย มนุษยโดยทั่วไปที่พุทธธรรม
เรียกวา “ปุถุชน” หรือคนที่ยังหนาแนนดวยกิเลสน้ันตามหลักพุทธธรรมมีทั้งธรรมชาติที่ดีและเลว มี
ทั้งความเห็นแกตัวและความเห็นแกผูอื่น แตละคนจะมีความดีและความช่ัวไมเทากัน ตางกันไปตาม
การฝกฝนอบรมพัฒนาตนเองของแตละคน บางคนอาจจะเห็นแกตัวมาก บางคนอาจจะเห็นแกตัว
นอย บางคนอาจมีคุณธรรมมาก บางคนอาจมคุีณธรรมนอย แตตราบใดที่ยังเปนปุถุชนก็ยังคงมีทั้ง
สองสวนน้ีอยู กลาวในเชิงอภิธรรม ปุถุชนมีทั้งกุศลจิตและอกุศลจิต เมื่อใดที่พัฒนาตนจนกลายเปน
อริยะก็จะม ีโลกุตรเพิม่ข้ึน และข้ันสูงสุดเมื่อสําเร็จเปนพระอรหันแลว จะมีแตกิริยาจิตและโลกุต
รจิตเพียงอยางเดียว 
 ปุถุชนหรือมนุษยทั่วไปยอมมีความอยากหรือความตองการที่อาจจะเรียกวาเปนความ
ตองการตามสัญชาตญาณเพื่อความอยูรอดและสนองตอบประโยชนของตนเอง ซึ่งพุทธธรรมเรียกวา
ตัณหา ซึ่งพุทธธรรมก็ยอมรับความจริงเรื่องน้ีวาตัณหาของมนุษยน้ันมีมากมายมหาศาลจนนับ
ประมาณไมไดดังพุทธสุภาษิตที่วา “แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี”๖ อยางไรก็ตามพุทธธรรมยังเช่ืออีก

                                                             
๕ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๑. 
๖ ขุ.ธ. ๒๕/๒๕๑/๑๑๐ 
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วา มนุษยยังมีความตองการอีกชนิดหน่ึงที่เปนความตองการที่ดีซึ่ง เรียกวา “ฉันทะ” (ฉันทะมีทั้ง
ชนิดที่เปนกุศลและอกุศล ในที่น้ีใชในความหมายของกุศลหรือเปนกุศลธรรมฉันนะ) ความตองการ
ฝายดีน้ีเปนความตองการเพื่อพัฒนาตนเองหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในดานศีลธรรมและ
คุณธรรม จึงเปนความตองการที่เห็นแกผูอื่นดวย 
 อน่ึง ในเรื่องของความเห็นแกตัวและเห็นแกผูอื่นของมนุษยน้ี พระพุทธเจาทรงสอนวา เมื่อ
ทุกคนรักตัวเอง ก็ควรคิดถึงผูอื่นดวย เพราะผูอื่นก็รักตัวเองเหมือนเรา ดังน้ัน จึงทรงสอนคนไมให
เบียดเบียนผูอื่นดวย ดังพุทธพจนในปยตรสูตรที่วา 
 บุคคลต้ังใจคนหาทั่วทุกทิศ 

ก็ไมพบใครซึ่งเปนทีร่ักย่ิงกวาตนในที่ไหนๆเลย 
สัตวทั้งหลายเหลาอื่นกร็ักตนมากเชนน้ันเหมือนกัน 
เพราะฉะน้ัน ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียนผูอื่น๗  
การที่ทรงสอนเชนน้ีแสดงวามนุษยสามารถคิดถึงผูอื่นได สามารถหลีกเลี่ยงการเบียดเบียน

ทํารายผูอื่นได และเมื่อโยงกับคําสอนอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องทานและจาคะ มนุษยไมเพียงแตจะไม
เบียดเบียนเพื่อนมนุษยดวยกันได ยังสามารถและควรชวยเหลือผูอื่นดวย ดังน้ัน มนุษยแมจะมี
ธรรมชาติรักตัวเอง มีความโลภ หรือความเห็นแกตัว แตก็ยังสามารถเห็นแกผูอื่นได 

พระปฎก (ป.อ.ปยุตโต) พระมหาเถระนักปราชญที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางของ
ไทยแสดงความเห็นในเรื่องน้ีไววา พุทธศาสนาพูดถึงความจริงเกี่ยวกับความตองการของมนุษยที่
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรไว ๒ ประการ 

ประการที่หน่ึง พุทธศาสนายอมรับวา มนุษยมีความตองการไมจํากัด แตความตองการมีอยู 
๒ ประเภท ความตองการที่ไมจํากัดน้ีเปนความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตนคือตัณหา สวนความ
ตองการอีกประเภทหน่ึงเปนความตองการคุณภาพชีวิตคือฉันทะ เปนความตองการที่มีขอบเขต
จํากัด 

ประการที่สอง มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาตนไดโดยสัมพันธกับการที่มนุษยตองการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต กลาวคือ การที่มนุษยตองการคุณภาพชีวิตน้ันแสดงถึงการที่มนุษยตองการ
พัฒนาตนเองหรือพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดีย่ิงข้ึน 

ดังน้ัน สาระอยางหน่ึงของการพัฒนามนุษยก็คือ การที่เราจะตองพยายามหันเหหรือ
ปรับเปลี่ยนความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตนมาเปนความตองการคุณภาพชีวิต 

๓. เสรีนิยม : มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสนิ 
แนวคิดอีกประการหน่ึงที่เกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจคือแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ แม

มโนทัศนเรื่องสิทธิ ไมปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยตรง และยังเปนที่ถกเถียงกันอยูในเชิงวิชาการ 
แตก็ยังพอกลาวไดวา แนวคิดบางสวนของมโนทัศนเรื่องสิทธิเขาดวยกันไดกับแนวคิดของศาสนา 
เพราะพระพุทธศาสนายอมรับความเปนเจาของ ชีวิตและทรัพยสินคลายกับแนวคิดเรื่องสิทธิ และ

                                                             
๗ ขุ.อุ. ๒๕/๔๑/๒๕๔ 
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การควบคุมตนเองดวยศีลก็คือ การใหสิทธิแกผูอื่นน้ันเอง ซึ่งแมจะเนนเสรีภาพทางใจโดยเฉพาะ
เรื่องนิพพานอันไดแก การปราศจากการครอบงําโดยกิเลส ซึ่งแตกตางเปนอยางมากกับเสรีภาพของ
แนวคิดตะวันตก อาจถูกครอบงําดวยกเิลสได แตก็ยอมรับเสรีภาพในดานกายภาพดวยเพราะพุทธ
ศาสนายอมรับความสามารถในการเลือกของมนุษยและสนับสนุนการเลือกที่ชอบธรรมและ
เหมาะสมกับตนเอง ดังจะเห็นไดจากคําสอนเรื่องกรรมและการปฏิเสธเรื่องวรรณะที่แสดงวา คน
สามารถเลือกสถานะและอาชีพตามการกระทําของตนเอง ไมมีใครลิขิตบังคับ จะเปนพอคาหรือจน
เลือกไดดวยการตัดสินใจลงมือทําของตนเอง อีกทั้งสามารถเลือกปรารถนาจะเปนพระพุทธเจา พระ
ปจเจกพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวก ก็ได เปนตน ดังน้ัน จึงกลาวไดวาพุทธธรรมยอมรับในเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และทรัพยสินคลายกับแนวคิดเสรีนิยมในตะวันตก เพียงแตตางกันใน
รายละเอียด 

นอกจากขอมูลในอัคคัญญสูตรที่แสดงถึงความเปนมาและยอมรับความมีกรรมสิทธในที่ดิน
และทรัพยสินของมนุษยยุคตนแลว การที่พุทธธรรมสอนเรื่องเบญจศีลและเรื่องกรรมวา การทําราย
รางกายและชีวิต รวมทั้งลักขโมยและประทุษรายตอทรัพยสินของผูอื่นเปนบาปและอกุศลกรรม
อยางหน่ึง เทากับการยอมรับมีกรรมสิทธในชีวิตและทรัพยสินของคน  และการสอนวาการบริจาค
หรือเสียสละทรพัยสิน อวัยวะ ตลอดจนถึงชีวิตเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนจะเปนบุญหรือกุศลกรรมอยาง
หน่ึงซึ่งเปนบารมีประการหน่ึงในบารมี ๑๐ ประการของผูบําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรูและเปน
พระพุทธเจาหรือพระอรหัน อันไดแกทานบารมี ก็แสดงการยอมรับความมีสิทธิในทรัพยสิน รางกาย
และชีวิตของคนรวมทั้งความมีเสรีภาพเหนือสิ่งเหลาน้ันและเสรีภาพในการเลือกกระทําดวย เพราะ
หากไมมีสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสิน รางกายและชีวิต ตลอดถึงการเลือกกระทําแลว การกระทํา
เหลาน้ันยอมไมอาจจะเปนบุญหรือบาปได เพราะการกระทําที่ไมมีสิทธิและเสรีภาพมารับรองยอม
ไมมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม หรือผลอันใดเกิดข้ึน เหมือนการเอามีดไปฟนกอนหินที่ไรชีวิตยอม
ไมมีบาปหรือความรับผิดชอบทางศีลธรรมใดๆ เกิดข้ึนหรือเหมือนการเอาสิ่งของที่ไมมีใครเปน
เจาของไปใหใครก็ไมไดเปนบุญ หรือความดีงามอันใดเพราะสิ่งเราน้ันใครๆ ก็เอาไปไดทั้งสิ้น ไมมี
การเสียสละใดๆเกิดข้ึน 
 

วิธีการทางเศรษฐกิจของพุทธธรรม๘ 
 แนวคิดในเรื่องวิธีการทางเศรษฐกิจพุทธธรรมมีความคาบเกี่ยวและความสัมพันธกับแนวคิด
ดานหลักการทางเศรษฐกิจของพุทธธรรมที่กลาวมาแลวอยางแนบแนนโดยมีประเด็นสําคัญที่ขอ
นํามาอภิปรายดังตอไปน้ี 

๑. ความรวมมือและการแบงปนชวยเหลือกัน 
วิธีการสําหรับการดําเนินการเศรษฐกิจตามหลักพุทธธรรมที่สําคัญประการแรกก็คือการใช

ความรวมมือกันและการแบงปนชวยเหลือกันโนการทํางานหรือดําเนินการทางเศรษฐกิจ แตก็ไมได
                                                             

๘ วิธีคิดตามหลักพุทธรรม. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๕๑. 
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ปฏิเสธการแขงขัน ดังที่พระธรรมปฎกไดอธิบายไววา “ในแงของเศรษฐศาสตรเขาบอกวาเปน
ธรรมชาติของมนุษยที่จะมีการแขงขันกันแต ในทางพุทธศาสนาบอกวามนุษยน้ันมีธรรมชาติทั้ง
แขงขันและรวมมือ” วิธีการดําเนินการทางเศรษฐกิจของพุทธศาสนาจึงยอมรับการแขงขันที่อยูใน
กรอบของศีลธรรม หรือยอมรับการแขงขันแบบสรางสรรคและเปนธรรมไมใชการแขงขันแบบเอารดั
เอาเปรียบหรือทําลายคูแขงขัน 

๒. การดําเนินการภายในกรอบของศีลธรรมและการทําประโยชนตอสังคม 
จากการที่พุทธะเศรษฐศาสตรยึดศีลธรรมทําเปนหลักการสําคัญ การดําเนินการทาง

เศรษฐกิจใดๆ จึงตองอยูภายในกรอบของศีลธรรม ตองไมมีผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณตางๆ 
อยางนอยก็ในระดับที่สังคมยอมรับได หรือไมมีผลกระทบตอสังคมจนเกิดความเสียหายรุนแรง หลัก
ศีลธรรมหรือความชอบธรรมจึงเปนหลักสําคัญที่ใชเปนแนวทางในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ดังที่
ปจจุบันนิยมพูดถึง“ธรรมาภิบาล” หรือ “บรรษัทภิบาล” ที่เปนหลักการบริหารหรือกระบวนการ
ตัดสินใจที่ดีงามคือดําเนินงานเพื่อสาธารณะและถูกตองตามหลักศีลธรรมและมนุษยธรรม ซึ่งเปน
เงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาอยางย่ังยืน 

๓. การทํางานโดยมีคุณคาทางจิตวิญญาณเปนแรงกระตุน 
พระธรรมปฎกใหความเห็นวา การมุงเอากําไรสูงสุดในทัศนะของทุนนิยมเปนจุดหมาย

สูงสุดหรือจุดหมายหลัก สังคมจะอยูไมได แตพุทธธรรมก็ไมไดปฏิเสธกําไรสูงสุดเสียทีเดียว เพียงแต
เธอเปนจุดหมายรอง โดยทานอภิปรายวา  

ถาขืนเอากําไรสูงสุดเปนเกณฑวัดความสําเร็จทั่วไปหมดในสังคมน้ีสังคมจะอยูไมได ตองพัง
แนๆ เพราะฉะน้ัน หลักการตามกฎธรรมชาติ คือ ความจริงที่แทน้ีจะตองรักษาไว เราก็ต้ังเปน
จุดหมายสูงสุดแลวจึงตามดวยจุดหมายรองของมนุษย  

จุดหมายสูงสุดของการต้ังโรงพยาบาลคือ การชวยใหประชาชนบรรเทาเบาบางจากโรคภัย
ไขเจ็บมีสุขภาพดีข้ึน จุดหมายสูงสุดน้ีเปนเกณฑวัดความสําเร็จที่แทของเราแตจุดหมายรองคือกําไร
สูงสุด เราก็ตองมีดวยแลวหาทางประสาน คือ ข้ันตนไมใหขัดกัน ถาเราไดกําไรจะทําใหประสิทธิผล
ในการรักษาพยาบาลยอหยอนลงไป เราตองหยุดและข้ันตอไป กําไรของเราไปเกื้อหนุนตอจุดหมาย
ที่แทอีกทีหน่ึง คือกําไรของเราไปเกื้อหนุนการชวยใหมนุษยหายจากโรคภัยไขเจ็บมีสุขภาพดีข้ึน๙  

จุดหมายสูงสุดที่พระธรรมปฎกพูดถึงก็คือเรื่องของจิตวิญญาณอันไดแกการทําหนาที่ที่
สอดคลองกับธรรมชาติหรือสัจธรรมและคุณธรรมน่ันเอง ซึ่งก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
พุทธธรรม เมื่อเอากําไรทางดานวัตถุเปนจุดหมายรองกําไรหรือความมั่งค่ังจึงไมใชแรงกระตุนหลัก 
คือเปนไดแคแรงกระตุนรอง การที่พุทธธรรมไมไดปฏิเสธจะเรื่องกําไร เพราะกําไรหรือโภคทรัพยยัง
มีความสําคัญดังไดกลาวมาแลว และการใชกําไรแรงกระตุนลองก็ยังมีประโยชนในระดับโลกิยะ 
เพราะชวยกระตุนใหเกิดความขยันในการประกอบอาชีพสุจริต ทั้งน้ีเน่ืองจากปุถุชนยังตัดกิเลสไมได 

                                                             
๙ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๑. 
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ความอยากไดกําไรจึงยังมีอยูและโภคทรัพยก็ยังมีความจําเปนทั้งตอการดํารงชีวิตและการปฎิบัติ
ธรรม เมื่อใชกําไรหรือโภคทรัพยเปนจุดหมายรองโดยมีจุดหมายหลักคือ กฏธรรมชาติหรือสัจธรรม
และคุณธรรมเปนตัวนําทาง การดําเนินการทางเศรษฐกิจก็จะเปนไปในทํานองครองธรรมและเกิด
ประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออม 

 

๔. ใชวิธีการแบบสายกลาง ท่ีเรียบงาย รูจักพอประมาณ 
ลักษณะสําคัญของวิธีการแบบสายกลางคือความเรียบงาย ความรูจักพอ  และรูจักประมาณ

ซึ่งกลาวอีกอยางก็คือ ความพอดีและความพอเพียงซึ่งตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ที่วาความเรียบงายรูจักพอ และรูจักพอประมาณหรือ
ความพอดีและความพอเพียง เปนลักษณะสําคัญของวิธีการแบบสายกลางของพุทธศาสนา ก็เพราะ
ลักษณะดังกลาวอยูตรงกลางระหวางวิธีการสุดโตง ๒ ดานคือทํามากไปกลับทํานอยไป เชน การ
บริโภคมากเกินไปกับการบริโภคนอยเกินไป  

การกระทําที่รูจักพอ (สันโดษ) คือการรูจักหยุดไมทําตอ ไมโลภมาก ซึ่งมาคูกับความรูจัก
ประมาณ (มัตตัญุตา) คือความรูวา เทาไหรควรหยุด ไมควรทําตอ ซึ่งจะชวยบอกใหเรารูจักพอ
รูจักหยุด เชน รูวาการออกแรงทํางานประมาณเทาไหรเหมาะสม ไมควรทํามากกวาน้ัน ทําใหเรา
หยุด ไมทํางานตอ ซึ่งกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือดูความพอดี และความพอเพียงแลวจึงหยุดไมทําตอไม
อยากขามหรืออยากไดมากกวาน้ัน 

ดังน้ัน การกระทําอะไรที่”พอดี”จึงหมายถึงไมมากไปและไมนอยไป ซึ่งเปนความหมาย
เดียวกันกับ”ทางสายกลาง” ที่อยูระหวางความสุดโตง ๒ อยางสวนความ”พอเพียง”ก็เปนเกณฑข้ัน
ตํ่าของความพอดีเปนสิ่งที่ตองมาดวยกันกับความพอดีคือการจะตัดสินวา เทาไหรพอดีก็ตองดูวา
อยางนอยมันเพียงพอตอสิ่งที่จะทําและความสามารถของตนหรือไม และความสามารถพึ่งตัวเองทํา
ไดหรือไม ถาไมพอและตองไปอาศัยผูอื่นมากไปก็จะเกินความพอดี เชน การบริโภคอาหารตองดูวา
บริโภคเทาไหรจึงจะพอดีไมมากไป ซึ่งจะทําใหอึดอัดแนนทองหรือทองเสีย และไมนอยไปจนไมอิ่ม
ซึ่งจะทําให ออนแรงไมมีกําลังจะประกอบกิจกรรมทําการงานตองบริโภคใหเพียงพอตอความ
ตองการของรางกาย 

 

๕. การใชปญญา ความรู ความมีเหตุผลและความรอบคอบ 
การดําเนินการดวยวิธีการแบบสายกลางดังกลาวจะตองสอบครูไปกับคนหาความรู ความมี

เหตุผลและความรอบคอบดวย จึงจะบังเกิดผล เพราะการจะรูจักประมาณไดตองอาศัยโยนิโส
มนสิการคือการพิจารณาอยางรอบคอบดวยปญญาความรู และความมีเหตุผล ดังจะเห็นไดจากการที่
พระพุทธเจามักตรัสถึงมัตตัญูตาคูกับอินทรียสังวรคือการสํารวมอินทรีย ซึ่งเปนเรื่องความ
รอบคอบในการรับรูอารมณตางๆ เชน ในสุขวิหารสูตร๑๐ แมจะเปนพุทธพจนที่สั่งสอนเพื่อการ
ปฏิบติัอยางเขมงวดสําหรับพระภิกษุ แตสําหรับคฤหัสถก็ตองทําในทํานองเดียวกันจึงจะไดผลใน

                                                             
๑๐

 ขุ.อิติ. ๒๕/๒๙/๓๗๖ 
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กิจกรรมของชีวิตประจําวัน และมัตตัญูตาและอินทรียสังวรยังมีความเกี่ยวโยงกับหลักธรรมหรือ
คุณธรรมขออื่นๆที่มีปญญาสติและความเปนพระพหูสูต เปนตน ดังปรากฏในคําสอนเรื่องจรณะ ๑๕ 
หรือที่ในเสขปฏิปทาสูตรเรียกวา”เสขปฏิปทา”๑๑  ซึ่งแสดงวาหลักธรรมหรือขอปฏิบัติเหลาน้ีมี
ความสัมพันธกันหรือเกื้อหนุนกัน 

 

๖. การรูจักประหยัดและการออม 
ในการใชวิธีการแบบสายกลางและการใชหลักธรรมตางๆ มีปญญาเปนตน ที่กลาวมาแลว

น้ันการรูจักประหยัดและการออมเปนวิธีการหน่ึงที่ถือไดวาแฝงรวมอยูในวิธีการเหลาน้ันดวย เพราะ
การรูจักพอ รูจักประมาณ และการบริโภคดวยปญญาทําใหเกิดการใชจายอยางประหยัด เพราะเปน
การใชจายอยางคุมคาและตรงตามความจําเปนซึ่งเปนความหมายของความประหยัด และเมื่อ
ประหยัดการใชจาย สิ่งที่ตามมาก็คือมีการออมหรือการสะสมทรัพยสินเกิดข้ึน เพราะมีทรัพยเหลือ
ใหสามารถออมไดหรือกลาวในทางกลับกัน เมื่อรูจักเก็บออม ก็จะทําใหรูจักประหยัด เพราะรูวาควร
ใชเทาไหรควรเก็บเทาไหร ผูที่สามารถประหยัดไดจะตองรูวาควรใชเทาไหรและควรเก็บเทาไหรการ
ประหยัดและการอดออมจึงมาดวย 

วิธีการใชทรัพยในอาทิยสูตรที่กลาวมาแลวที่พระพุทธเจาทรงสอนใหใชทรัพยในการบํารุง
เลี้ยงดูบิดามารดาและบุตรภรรยารวมทั้งทําพลี ๕ อยาง เปนตน แสดงถึงการใชทรัพยในเรื่องที่
จําเปนหรือเหมาะสมซึ่งอยูในขอบเขตของการประหยัด หากไมใชจายมากเกินไป และมีการแบง
ทรัพยไวใชในเรื่องอื่นแลวดังปรากฏในเรื่องการแบงทรัพย ในสิงคาลกสูตร ซึ่งพระพุทธเจาไดทรง
แนะนําวิธีการแบงทรัพยใวซึ่งแสดงถึงการประหยัดและอดออมดวยโดยตรัสวา 

คฤหัสถในตระกลูผู สามารถ 
ครั้นรวบรวมโภคทรัพยไดอยางน้ีแลว 
พึ่งแบงโภคทรัพยออกเปน ๔ สวน 
คือสวนหน่ึงใชสอย ๒ สวนใชประกอบการงาน 
สวนที่ ๔ เก็บไวดวยหมายใจวาจะใชในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไวได๑๒  
พุทธพจนน้ีทรงตรัสสอนใหรูจักเก็บออมทรัพยไวใชในยามจําเปน และสวนที่เอาไวใชสอยก็

คือการใชตามคําสอนในอาทิยสูตร ซึ่งเมื่อนํามาประสานเขาดวยกันก็จะพบวาทรงสอนใหรูจักใช อัน
ไดแกการประหยัด และรูจักออมดวย เพราะในการใชสอยทรัพยจะตองมีการกันสวนที่จะไวใชใน
ยามฉุกเฉินดวย ย่ิงไปกวาน้ัน เมื่อพิจารณาจากหลักการใชทรัพยในอาทิยสูตร เราจะพบวาการใช
การประหยัดและการออม นอกจากมีเปาหมายเพื่อการดํารงชีวิตใหอยูไดแลวยังมีเปาหมายทาง
ศีลธรรมและจิตวิญญาณดวย เพราะเปนการใชกันอยางประหยัดและออมเพื่ออบรมขัดเกลาตนเอง
และทําบุญชวยเหลือผูอื่น ดังจะเห็นไดจากการใชทรัพยเพื่อบํารุงเลี้ยงดูบุตรภรรยา บิดามารดา และ
บํารุงสมัมาภามสมณพราหมณหรือนักบวชซึ่งเปนการทําหนาที่และฝกฝนจิตใหรูจักรับผิดชอบ มี
                                                             

๑๑
 ม.ม. ๑๓/๒๓-๒๖/๒๕-๓๐ 

๑๒ ที.ปา. ๑๑/๒๖๕/๒๑๑-๒๑๒ 
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ความกตัญูและมีเมตตากรุณาการประหยัดและการออมจะชวยใหเรามีทรัพยที่จะใชในการทําสิ่ง
เหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและการประหยัดและการออมตามหลักพุทธศาสนาจึงไมไดมี
เปาหมายทางดานวัตถุเพื่อบางอยางแตมีเปาหมายทางดานศีลธรรมและจิตวิญญาณหรือมีเปาหมาย
ทางคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรมน่ันเอง 

 

๗. การพ่ึงตนเอง 
หลักการพึ่งตนเองของพุทธธรรมเปนหลักคําสอนที่ทราบกันโดยทั่วไปและเปนคําสอน

สําคัญ เพราะพุทธศาสนาไมไดสอนใหพึ่งผูอื่นอยางสิ่งศักด์ิสิทธตางๆมีเทพเจาใหชวยเหลือเปนตน 
แตสอนใหพึ่งตนทั้งในดานการดําเนินชีวิตประจําวันและการประพฤติเพื่อหลุดพน กลาวอีกอยางก็
คือการประสบความสุขในชีวิตทุกๆดานตองพึ่งตนเองเปนหลักต้ังแตระดับตํ่าไปจนถึงระดับสูง หรือ
ระดับโลกิยะไปจนถึงระดับโลกุตระ ดังพึ่งเห็นไดจากหลักคําสอนหรือพุทธพจนตางๆจํานวนมากที่
สอนในทาํนองน้ี เชน ตนแลเปนที่พึ่งตนของตน บุคคลอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได เพราะบุคคลที่ฝก
ตนดีแลว ยอมไดที่พึ่งอันไดโดยยาก๑๓ 

หลักการพึ่งตนเองของพุทธศาสนา แมจะมีนํ้าหนักไปในดานการปฏิบัติธรรมเพื่อไปสูสุคติ
ภพและมีนิพานเปนเปาหมายสูงสุด แตก็มีนัยแกการดําเนินชีวิตประจําวันดวย เพราะเทียบเคียงกับ
คําสอนตางๆ ดังเชนที่กลาวมาจะสื่อนัยวาจะเปนบิดามารดาหรืออาจารย แมกระทั้งพระพุทธเจาก็
ชวยเหลือไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน 

 

๘. การมีสวนรวมของรัฐ 
ในกูฎทนัตสตูร พระราชาไดรบัการแนะนําไมใหปราบปรามโจร ดวยการประหาร จองจํา 

ปรับไหม ตําหนิโทษ หรือเนรเทศ เพราะการทําอยางน้ีไมใชการกําจัดโจรที่ถูกตอง เพราะวาโจรที่
เหลือจากที่กําจัดไปแลวจักมาเบียดเบียนบานเมืองของพระราชาในภายหลังได แตการกําจัดโจรที่
ถูกตอง ตองอาศัยวิธีการตอไปน้ี คือ  

๑. ขอใหพระราชาพระราชทานพันธุพืชและอาหารใหแกพลเมืองผูขะมักเขมนในเกษตร
และการเลี้ยงปศุสัตวในบานเมืองของพระองค 

๒. ขอใหพระราชาพระราชทานตนไมแกพลเมืองผูที่ขะมักเขมนในพาณิชยกรรมใน
บานเมืองของพระองค 

๓. ขอใหพระราชาพระราชทานอาหารและเงินเดือนแกขาราชการที่ขยันขันแข็งใน
บานเมืองของพระองค 

เมื่อทําไดเชนน้ีพลเมืองเหลาน้ันจักขวนขวายในหนาที่การงานของตน ไมพากันเบียดเบียน
บานเมือง และจักมีกองพระราชทรัพยอยางย่ิงใหญ บานเมืองก็จะอยูรมเย็น ไมมีเสี้ยนหนาม ไมมี

                                                             
๑๓ ขุ.ธ. ๒๕/๑๖๐/๘๒ 
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การเบียดเบียน ประชาชนจะช่ืนชมยินดีตอกัน มีความสุขกับครอบครัว สามารถอยูไดอยางไมตอง
ปดประตูบาน๑๔ 

 
บทสรุป 

 

 จากการศึกษาครั้งน้ีที่มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อตองการทราบวิธีการนําหลักพุทธธรรม
ไปใชในการดําเนินการดานพุทธธรรมทางดานเศรษฐกิจ และเพ่ือนําพุทธธรรมมาเปรียบเทียบกับ
หลักการและวิธีการทางทุนนิยม ซึ่งจะนําไปสูการไดขอสรุปวา พุทธธรรมกับทุนนิยมขัดกันหรือไม 
ซึ่งเปนวัตถุประสงคขอสุดทาย พบวามีหลักการและวิธีการนําพุทธธรรมไปใชในการดําเนินการทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลาย และพุทธธรรมกับหลักการและวิธีการของทุนนิยม รวมถึงพุทธธรรมแบบ
ผสมที่ไมมีลักษณะสุดโตงก็ไมไดตางกันมากจนขนาดไปดวยกันไมได ดังน้ันพุทธธรรมแมจะขัดกับทุน
นิยมอยูบางแตก็ไมถึงไปดวยกันไมไดเลย 

ในเรื่องวิธีการนําพุทธธรรมไปใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ พบวาพุทธธรรมจะมีคํา
สอนหรือแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการทางเศรษฐกิจที่สามารถนําไปใชในดานตางๆไดแลว นัก
ธุรกิจชาวพุทธธรรมจํานวนไมนอยก็ไดนําหลักพุทธธรรมไปใชจริงในการดําเนินการทางธุรกิจของตน
ซึ่งก็ทําใหเกิดผลดีตอธุรกิจของตนแทบทุกคน และแนวคิดในการดําเนินพุทธธรรมไปใชในการ
ดําเนินธุรกิจของนักธุรกิจ เหลาน้ีเมื่อนํามาวิเคราะหเรียบเรียงแลวก็มีประเด็นและนาสนใจและผูอื่น
สามารถนําไปใชประโยชนไดเขนกัน 

นอกจากน้ัน ในประเด็นเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรมที่เศรษฐศาสตรกระแสหลักปจจุบัน
มองวาไมเกี่ยวกับกิจกรรมเศรษฐกิจแตเมื่อพิจารณาตลอดสายแนวคิดของทุนนิยมหรือนักคิดทาง
เศรษฐกิจและบริหารธุรกิจแลว พบวามีความเห็นตางกัน และนักคิดเหลาน้ียังยอมรับความสําคัญ
ของศาสนาและศีลธรรมอยู แมแตพวกที่คิดวาศาสนาและศีลธรรมอยูโดยออม เพราะการยอมรับ
เรื่องศาสนาและศีลธรรมน้ันเอง๑๕ 

ดังน้ัน จากการคนพบวา พุทธธรรมสามารถนําไปใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจไดและมี
ชาวพุทธจาํนวนมากไดนําไปใชโดยเฉพาะดานธุรกิจ รวมทั้งพุทธธรรมก็ไมไดตางจากหลักการและ
วิธีการของทุนนิยมถึงขนาดไปดวยกันไมไดเลย จึงพอสรุปไดวา พุทธธรรมกับทุนนิยมแมจะมีความ
ขัดแยงกันแตก็ไมไดขัดกันมากถึงขนาดไปดวยกันไมได 
 

 

                                                             
๑๔ ท.ีสี. ๙/๓๓๘/๑๓๑-๑๓๒ 
๑๕ บริษัท ไทยวิจัยและอบรม จํากัด. ๒๕๔๔. การเตรียมตัวรับเศรษฐกิจใหม. กรุงเทพฯ : เอกสาร

วิชาการ. 
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ฆราวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว 
Public Governance Principles Govern Family 

 
บุญเตือน  ทรัพยเพชร* 

บทคัดยอ 

ฆราวาสาภิบาล  หลักการปกครองครอบครัว ถือวาเปนหลกัการปกครองครอบครัวมิติใหม
แหงการบริหารจัดการ แกไขปญหา กบัสถาบันครอบครัว ในสถานการณปจจุบัน ทีส่ถาบัน
ครอบครัวกําลังเผชิญกับวิกฤติอยูในขณะน้ี  อันประกอบดวยหลักดังน้ี   

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   

บูรณาการกับศาสตรทัง้ ๓ คือ ศาสตรพระราชา  ศาสตรสากล  และ ศาสตรภูมปิญญาทองถ่ิน  
หลักของฆราวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว เนนการทาํงานอยางมีความสุข  การ

สรางมนุษยสมัพันธที่ดีตอกันภายในครอบครัว การใหอภัยตอกัน ชวยกันสรางสิ่งที่เปนมงคลแกชีวิต
ตัวเองและครอบครัว ใหเกิดความมั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน 

คําสําคัญ: ฆราวาสาภิบาล, คลงัปญญา, คลงัเสบียง 

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 

สถาบันครอบครัวในปจจบุนัมปีญหาหลายดานเขามารมุเรามากมาย โดยเฉพาะเรื่อง
คาใชจายภายในครัวเรือน รายจาย มากกวารายรับ คนในครอบครัวจึงตองมีอาชีพเสริม หมายความ
วามีทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง ถาหัวหนาครอบครัวไมมีศาสตรและศิลปในการปกครองครอบครัว 
ก็ไมสามารถหารายไดเสริมใหแกครอบครัวได และ ไมสามารถสรางความอบอุนในเกิดข้ึนภายใน
ครอบครัวได เกิดภาวะครอบครัวแตกแยกฆรวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว  ถือวาเปน
หลักการปกครองครอบครัวมิติใหมแหงการบรหิารจัดการ  กับสถาบันครอบครัว ในสถานการณ
ปจจุบัน ทีส่ถาบันครอบครัวกําลังเผชิญกบัวิกฤติอยูในขณะน้ี  อันประกอบดวยหลกัดังน้ี  

 

๑. สูตร/ศิลป  (ศีล) 
 ๑.๑ วิสัยทัศนวิสัยทัศน มองการณไกล มิใชจะมีอยูกับทุกคน การวิเคราะห

ปญหา วารายไดไมพอใชสาเหตุมาจากอะไร  จะแกไขปญหาน้ันอยางไร จะสรางอาชีพเสริมได
อยางไร เปนวิธีคิดที่หาทางออกใหกับครอบครัว 

๑.๒ วินัย  ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ รูหนาที่ของตน  ปฏิบัติหนาที่ของตน 
สิ่งมีชีวิตแมแตพืช มันก็มีวินัยในตัวของมันเองปรับตัวไปตามสถานการณ มดแมลง ก็มีหนาที่
เหมือนกันกับมนุษย ถาเราสังเกตการทํางานของมด พวกมันจะมีระเบียบวินัยมาก มีพลังแหงความ
สามัคคี ทํางานเปนระบบมีข้ันตอนอยางนาอัศจรรย 
  ๑.๓  ไฟในตัว คือไฟ ความรูสึกแรงกลา  คือความปรารถนา  คือพลัง ที่เกิดจาก
ความเช่ือมั่น เปนแรงผลักดันที่ชวยใหเรารักษาวินัยเพื่อทําใหวิสัยทัศนเปนจริง ไฟในตัวเกิดข้ึนเมื่อ
ความตองการของมนุษยมาทาบซอนกับความสามารถพิเศษที่เปนเอกลักษณของมนุษยมนุษยมี
ความสามารถในตัว 

๑.๔ มโนธรรม  ธรรมะที่เกิดข้ึนภายในใจ เกิดข้ึนภายในจิตวิญญาณคุณธรรม
จริยธรรมน้ันไมใชจะเกิดข้ึนไดงายในจิตใจคน บางคนตองคอย ๆ ซึมซับ ศึกษาเรียนรูจากสิง่รอบตัว 
บางคนก็มีคุณธรรมจริยธรรมอยูในใจต้ังแตวัยเด็ก ไมตองพร่าํสอนอะไรกันมากนัก บางคนทําความดี
บางแลวเขาใจวาตนมีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อถูกรังแก หรือไมไดรับความเปนธรรม เกิดความทอแท
หมดกําลังใจ เลยไมใสใจในเรื่องของคุณธรรมอีกตอไป เพราะหมดความอดทน การดําเนินชีวิตของผู
ที่มีมโนธรรมยอมตรงขามกบัการดําเนินชีวิตของผูที่ถูกครอบงําดวยอัตตา  ลักษณะของคนที่มีมโน
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ธรรม  คือ รับรูไดเอง  รูจกัรบัผิดชอบ  มีศีลธรรม  ชาญฉลาด  ซื่อสัตยสจุริต  เอื้ออารี  ถอมตน  
ยุติธรรม  มีจริยธรรม  มีแรงบันดาลใจ  ใจกวาง  เห็นอกเห็นใจผูอื่น  ใหเกียรติผูอื่น มีอุดมการณ  
มุงอุดมการณ และทําอุดมการณของตนใหเปนจรงิ 

ขอ สูตร และ ศิลป น้ัน  อาจใชหลัก ๔ ว  ก็ได คือ 
 ๑) วิชา   
๒) วินัย     
 ๓) วิสัยทัศน   

 ๔)วิสุทธ์ิ - ใจซื่อ มือสะอาด) 
 ทุกสิง่ ทุกอยางน้ันตองเริ่มจากตัวเราเองกอนผูปกครองหรือหัวหนาครอบครัว ตองทําเปน
แบบอยางใหสมาชิกในครอบครัวเห็น ทําใหดู อยูใหเห็น 
 

๒. สุขภาพ  (สมาธิ) ใสใจในเรื่อง  ๖  อ  มีดังน้ี 
๒.๑ อาหารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ถาไมมีความรูในเรื่องโภชนาการ 

ประโยชนของอาหารที่มีความจําเปนตอรางกาย ไมคํานึงถึงความสะอาด กินเขาไปแลว ก็ไมแตกตาง
อะไร เหมือนกับการกินยาพิษเขาไปในรางกาย เหมือนคําสุภาษิตจีนวา “โรคเขาทางปาก  ภัยออก
จากปาก” 

๒.๒ อากาศอากาศอันบรสิุทธ์ิ ทําใหรางกายสดช่ืนกระปกระเปา มสีมาธิสมอง
ปลอดโปรง เหมาะสําหรับคิดวางแผนในการทํางาน 

๒.๓ ออกกําลังกายการออกกําลังกายมีประโยชนตอรางกายอยางไร เปรียบเทียบ
กันระหวาง สมองของมนุษย กับรางของกายมนุษย สมองของมนุษยเมื่อใชคิดวางแผนสําหรับการ
ทํางานมากเทาไรก็เกิดความเมื่อยลาเทาน้ัน แตระบบสมองจะแข็งแรง ในทางกลับกันถาไมใชสมอง
ในการคิดวางแผน แกปญหา ระบบสมองก็จะไมแข็งแรง คิดอะไรไมได คิดอะไรไมออก คิดอะไรไม
เปน วางแผนไมเปน  รางกายของมนุษยก็เชนเดียวกัน ออกกําลังกายอยูเสมอ ถึงจะเมื่อยลาเหน็ด
เหน่ือย แตรางกายอบอุน แข็งแรง รูสึกสดช่ืน หางไกลโรคภัยไขเจ็บ ในทางกลับกัน รางกายไมคอย
เคลื่อนไหวคือไมไดออกกําลังกาย รางกายก็จะออนแอ โรคภัย อาการเจ็บปวยเกิดข้ึนไดงาย เชนกัน 

๒.๔ อนามัย ความสะอาด ในเรือ่งอาหาร ที่อยูอาศัย เสื้อผา เปนปจจัยสําคัญใน
ความไมมีโรคของคนในครอบครัว  

๒.๕ อารมณ อารมณดีถึง ข้ันอารมณขันเลยย่ิงดี เพราะถามีอารมณดีแลวจะสงผล
ใหสุขภาพดีดวย เกิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว  เกิดความสัมพันธที่ดีในทีท่ํางาน อารมณดีน้ัน
หมายถึงการสงผลที่ดีตอการทํางาน ทําใหมีผลงานที่ดีตามมาดวย คนมีอารมณดีมีแตจะสรางมิตร 
ไรศัตรูคูอาฆาต ดังคําที่ ธอมัสพลูเฟอร นักประพันธชาวอังกฤษ กลาววา “ควรใชคําตลกเปนโล
ปองกันตัว แทนดาบทีท่ําใหผูอื่นบาดเจบ็”  
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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  เปนลาภอันประเสรฐิ”   
 ถาสุขภาพดี ปราศจากโรค ทั้งรางกายและจิตใจก็จะมีความเขมแข็งเหมาะสําหรบั

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 สําหรับเปนคาใชจาย ลงทุนที่มีความจําเปนตอการ
ดําเนินชีวิต เครื่องใชไมสอย บางสิ่งบางอยางที่สามารถซอมบํารุงได ก็ตองซอมบํารุงใหกลับมาใช
งานไดใหม  ใชทุนที่มีอยูอยางคุมคา 

๔. นา (ขันติ/วิริยะ) 
ขันติ ความอดทน คือ อดทนตองานที่ตรากตรําเหน็ดเหน่ือย  ถึงจะลําบากกายนาเหน่ือย

หนายเพียงไร ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกย่ัวถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ มี
ความเขมแข็ง หนักแนน ไมยอมละทิ้งงานของตน โดยมองวางานเปนหนาที่ที่ตนตองทํา ทําตนใหมี
ขันติ เหมือนกับแผนดิน 
  ๔.๑ สรางท่ีอยูอาศัย  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) ศาสตรภูมิปญญาทองถ่ิน   เชนปลูกและการใชสมุนไพร  เครื่องใชไมสอยที่

ผลิตข้ึนใชเอง  ความเช่ือพื้นบาน  เปนตน 
การทํางานอยางมีความสขุ 

การทํางานอยางมีความสขุ ก็เปนปจจัยสําคัญของการดําเนินชีวิตสมดังพระธรรมโกศาจารย 
พุทธทาสภิกขุ กลาวไวในมรดกที่ ๕๖๑  วา “จงทําใหงานของทาน ทุกช้ิน ทุกอนุภาค กลายเปน
ธรรมะ ดวยความมีสติสัมปชัญญะรูสึกอยูวาหนาที่น่ันแหละคือธรรมะ, ปฏิบัติหนาที่น่ันแหละคือ
ปฏิบัติธรรมะ แลวทานก็จะมีธรรมะอยูทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ทุกสถานที่ แลวทํางานทุกอยางไดสนุก
เหมือนเลนกีฬา มีความสุขเสียแลวในขณะที่ทํางาน ไมตองไปหาสถานเริงรมย  อบายมุข หรือยา
เสพติด. 

๒๓ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
ขอที่ ๒๑ ทํางานอยางมีความสุขพระองคก็ทรงใสใจในเรื่องน้ีฮอนดาไดบันทึกความสําเร็จในชีวิตของ
เขา  ขอ ๑ วา จงมีความสุขในการทํางานงานวิจัยที่นานที่สุดในโลกเนนในเรื่องความสัมพันธที่ดีตอ
กัน 

Harvard Study of Adult Development ดําเนินมากวา ๗๕ ปแลวโดยผูถูกวิจัยทั้ง 
๗๒๔ คนน้ันเหลือชีวิตรอดแค ๖๐ กวาคนเทาน้ัน ซึ่งผูเหลือรอดเกือบทั้งหมดอยูในวัย ๙๐ ปข้ึนไป 
แลวอะไรบางละ ที่บรรดานักวิจัยเรียนรูจากเรื่องราวกวา ๗๐ ปของ ๗๐๐ กวาชีวิตผานทางเอกสาร 
และขอมลูเปนหมื่น ๆหนาพวกเขาเรียนรูวา... “ความร่ํารวย” “ความโดงดัง” หรือ "การทํางาน
อยางหนักหนวง"  ไมใชคําตอบของ " การมีชีวิตที่ดี " หรือ "สุขภาพที่ดี" เลยแมแตนิดเดียว  แตเปน 
“ความสัมพันธที่ดี” ตางหาก ที่นํามาซึง่ "การมีชีวิตที่ดี"“Good relationships keep us happier 
and healthier.” ซึ่งน่ันเปนสิง่ทีส่ําคัญทีสุ่ด (Key Massage)โรเบริต บอกตอวา พวกเขาไดเรียนรู
อีก  ๓  บทเรียนล้ําคา ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ (Relationship) คือ 

๑. Connection is really good for us, loneliness kills.  คุณจําเปนตองมี
ความสัมพันธที่ดีกับคนรอบขาง ไมวาจะเปนคูครอง   เพื่อน  ครอบครัว  หรือสังคม  ก็ตาม ซึ่ง
ความสัมพันธเหลาน้ีจะทําใหคุณมีความสุขกวา  แข็งแรงกวา   และมีอายุที่ยืนยาวกวา   ในทาง
                                                             

๑พระธรรมโกศาจารย.(พุทธทาสภิกขุ) มรดกธรรม .กรุงเทพมหานคร. ธรรมสภา, ๒๕๓๘.  (หนา ๒๓) 
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กลับกนัความเหงาและความโดดเด่ียวน้ันเปนสิ่งอันตรายอยางย่ิง เพราะมันจะทําใหคุณมีความสุข
นอยลง  ทําใหรางกายคุณเริ่มแยลงต้ังแตวัยกลางคน  สมองเสื่อมเร็วข้ึน และมีชีวิตสั้นกวา 

๒. Quality is not Quantity. มันไมสําคัญที่ปริมาณ  หรือรูปแบบของความสัมพันธ  
เชน "จะตองแตงงานเทาน้ัน"  แตเปน “คุณภาพของความสัมพันธ” ตางหาก ที่จะเปนตัวบงช้ี
งานวิจัยช้ินหน่ึง ช้ีใหเห็นวา ความสัมพันธที่ไมดีของสามีภรรยา จะสงผลลบมากกวา  การหยารางที่
เขาใจกันเสียอีก 

๓. "Good relationships don’t just protect  our bodies they protect our 
brains."ความสัมพันธที่อบอุน มั่นคง ไวใจได พึ่งพาได ไมเพียงแตชวยใหมีสุขภาพกายที่ดีเทาน้ัน 
ยังดีตอสมองดวยความสัมพันธที่ดี จะทําใหมีความทรงจําที่ดี และสมองยังคงใชงานไดดีอยู ซึ่ง
ความสัมพันธที่ดีในที่น้ี  ไมไดหมายถึง ความสัมพันธที่ราบรื่นสุดๆ ไมทะเลาะกันเลย  แตเปน
ความสัมพันธที่รูวา เมื่อถึงเวลาที่ตองการจริง ๆ  เราจะมีคนที่พึ่งพาไดน่ันคือสิ่งที่ "โรเบิรตวาลดิน
เจอร "และทีมงานวิจัยของ ฮาวารด คนพบ ซึ่ง โรเบิรต บอกวา จริง ๆแลว ผูถูกวิจัยเหลาน้ีในชวงที่
ยังเปนวัยรุน หรือเริ่มเปนผูใหญใหม ๆ น้ัน ก็เช่ือเหมือนกับที่คนในยุคน้ีวา "ช่ือเสียง เงินทอง" จะทํา
ใหพวกเขา"ประสบความสําเร็จและมีชีวิตที่ดี" แตความจริงจากการศึกษากวา ๗๕ป  กลับกลายเปน
วา  คนที่ใหความสําคัญกับ"ความสัมพันธที่ดีกับคนรอบขาง" ตางหาก  คือ คนที่มีชีวิตที่ดีที่สุด      
โรเบิรต ชวนคิดวา “สิ่งที่ทําใหคนเรามองขาม ความสัมพันธที่ดีแลวหันไปใสใจกับ  ช่ือเสียง เงินทอง 
หรือ หนาที่การงานอาจเปนเพราะ การมีความสัมพันธที่ดีน้ัน  เปนเรื่องละเอียดออน ยากและไมรู
จบ แถมยังตองไดรับการใสใจตลอดเวลา จนหลายคนเลือกจะ "ทํางานหาเงิน" อยางเดียว  แตการ
เอาใจใส และการทาํความสัมพันธใหดี ไมไดยากขนาดน้ันแคเงยหนาจากจอมือถือ  แลวสบตาคน
รอบตัวใหมากข้ึน หาอะไรใหม ๆ ทํารวมกัน เพื่อใหความสัมพันธที่จืดจางกลับมามีสีสันอีกครั้ง  ทํา
อะไรงาย ๆ ที่ไมตองเสียเงิน เชน ชวนคนรักไปเดินเลน หรือติดตอญาติที่ไมไดเจอกันมานานแลว
เพราะชีวิตเราน้ัน  มารก เทวน บอกวา“มันชางสั้น แลวก็สั้นเหลือเกิน  สั้นเกินกวาที่จะมาโกรธกัน 
ทะเลาะกัน   หรืออิจฉาริษยากัน ควรมีแตเวลารักกันเทาน้ัน”  ซึ่งแคน้ีมันก็แทบจะไมพออยูแลว” 
(https://www.ted.com) จะเห็นไดวาความสัมพันธที่ดี เกิดข้ึน ณ ที่ใด ที่น้ันจะมีความสุขตามมา
อยางแทจริง 

 

ผูปกครองหรอืหัวหนาครอบครัว ตองมีความเปนสุภาพบรุุษตามอุดมคติของขงจื๊อ 
ลักษณะของสุภาพบรุุษตามอุดมคติของขงจื๊อ มีดังน้ี 

๑. สุภาพบุรุษตองเปนคนที่พึ่งตนเองหรอืเปนคนที่มีอสิรภาพ 
 ๒. สุภาพบุรุษตองเปนคนที่สํารวจตนเองอยูตลอดเวลา  
 ๓. สุภาพบุรุษตองมีความออนนอมถอมตน  
 ๔. สุภาพบุรุษตองใจกวาง 
 ๕. สุภาพบุรุษยอมไมมีกงัวลและไมมีความกลัว   
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 ๖. สุภาพบุรุษพรอมที่จะแกไขในสิ่งทีผ่ิด  
 ๗. สุภาพบุรุษตองไมเห็นแกลาภ ยศ   
ผูปกครองหรอืหัวหนาครอบครัว ตองเปนผูนําในการแกไขปญหา โดยใชแนวคิดแบบคติ

ของชาวญี่ปุน  หลักแนวคิดของคนญีปุ่น๒มีอยูวา 

“ความยากจนน้ัน    ทําใหคนเจ็บปวด 
ความเจ็บปวด     ทําใหคนคิด 
ความคิด   ทําใหคนฉลาด 
ความฉลาด   ทําใหเศรษฐกิจดี 
การมเีศรษฐกจิดี  ทําใหมีอสิระ 
การมีอสิระ   ทําใหมีความสุข” 

 ผูปกครองหรอืหัวหนาครอบครัวควรคํานึงถึงสิง่ที่เปนมงคลแกชีวิตและครอบครัว 
มงคล คือเหตุแหงความสุข ความกาวหนาในการดําเนินชีวิต ซึ่งพระพทุธเจาไดทรงแสดงไว

ใหพุทธศาสนิกชนไดพึงปฏิบัติ นํามาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจาตรัสตอบปญหาเทวดาที่ถามวา 
คุณธรรมอันใดที่ทําใหชีวิตประสบความสําเร็จ มีความเจรญิกาวหนา หรือเกิดมี "มงคลแกชีวิต" ซึ่งมี 
๓๘ ประการ แตผูเขียนยกมากลาวไวในบทความน้ี เพียง  ๓ มงคล เทาน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับ
เน้ือหาของบทความ  ไดแก 

มงคลที่ ๑๑ มาตาปตุอุปฏฐานํ๓ การบํารงุบิดามารดาคนที่หา ไดยากมากในโลกน้ี เพราะวา
ใน โลกน้ี มีเพียงสองทานคือพอและแม ไมสามารถหาผูอื่นใดมาแทนได เหลาลกูทั้งหลายตอง
คํานึงถึงพระคุณตอบสนองคุณทาน ไดบุญแรงมีความกตัููรูคุณพอแม เลี้ยงดูปรนนิบัติทานให
ไดรับความสุขสบาย 

มงคลที ่ ๑๒ ปุตฺตสงฺคโหการสงเคราะหบุตรเปนมารดา บดิา ทําหนาที่ใหบุตรมี ที่พํานัก 
เปนหลักแหลงสงเสรมิบุตร ธิดาของตน ใหไดวิชาความรูนําพาชีวิตตนพบแสงสวาง เพิ่มพูน ตระกลู
วงศรูจักวิธีเลี้ยงลูกใหลูกเปนคนดี เปนลูกแกวนําช่ือเสียงเกียรติภูมิมาสูพอแม  

มงคลที่ ๑๓ ทารสฺสสงฺคโหสามีภรรยาจะตองรูจักวิธีปฏิบัติตัวตอกันมีความเกรงอกเกรงใจ 
เคารพใหเกียรติกัน ไมนอกใจกัน ซึง่จะเปนการสรางสายสัมพันธของคนในครอบครัวใหอบอุน
ครอบครัวจะมีแตความรมเย็น เพียงยางเทาเขาบานกม็ีความสุขใจแลว เขาบานเหมอืนข้ึนสวรรค
การสงเคราะหภรรยา ตองไมทํา ใหชํ้าจิตตองสงเคราะห แกกัน ใหมั่นคงรกัยืนยง ดวยกัน ถึงวันตาย 

                                                             
๒อํานาจ เจริญศิลป.ทองญ่ีปุน. (กรุงเทพมหานคร : รุงแสง,) ๒๕๓๖. หนา ๙๕. 
๓พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕  พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๑๗ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิ

ติวุตตกะ-สุตตนิบาตเน้ือความพระไตรปฎก เลมที่ ๒๕  บรรทัดที่ ๔๑ - ๗๒.  หนาที่  ๓ - ๔. 
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สรุป 

ฆราวาสาภิบาลหลกัการปกครองครอบครวั ถือวาเปนหลกัการปกครองครอบครัวมิติใหม
แหงการบริหารจัดการ แกไขปญหา กบัสถาบันครอบครัว ในสถานการณปจจุบัน ทีส่ถาบัน
ครอบครัวกําลังเผชิญกับวิกฤติอยูในขณะน้ี อันประกอบดวยหลักดังน้ี   

๑) สูตร/ศิลป  (ศีล)  วิสัยทัศน วินัย  ไฟในตัว  และ  มโนธรรม   
๒) สุขภาพ (สมาธิ) ใสใจเรื่อง ๖ อ.  
๓) คลัง (ปญญา)  คือ คลังปญญา และ คลงัเสบียง   
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ประสิทธิภาพในการบริหารงานยุคใหม 
The Efficacy in the Management of a New Era 

 
สุขสันต เขียวพลอย* 

 
บทคัดยอ 

การบริหาร เปนกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการและสั่งการควบคุมกํากับความ
พยายามของสมาชิกขององคการและใชทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนด
ไว ลักษณะที่สําคัญของการบริหารใหมีประสิทธิภาพน้ัน ไดสังเคราะหไว ๔ ประการ ดังน้ี ๑. ตองกําหนด
วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายทุกครั้ง การบริหารเปนกิจกรรมอยางหน่ึง มิใชบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือ
กลุมใดกลุมหน่ึง ถาจะกลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารน้ันก็เรียกวาผูบริหาร ซึ่งในการบริหารงานน้ัน
จําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจนหรือไมก็ตาม
สวนการบริหารน้ันจะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย ๒. ตองปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายในและ
ภายนอกองคกร ถาผูบริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนก็อาจไดโดยการ
จัดหา เครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถย่ิงข้ึน ซึ่งจะเปน
ผลดีตอองคกรและผูปฏิบัติงานดวย ๓. ตองดึงความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน การบริหารเปน
เรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุมคน เพื่อดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน 
มิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงบุคคลเดียวเทาน้ัน ทั้งน้ี เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขต
ความสามารถกําจัด ทั้งดานกําลังกาย กําลังสมอง และเวลาจึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคล
มาชวยกัน ๔. ตองพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร การบริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดี ผูบริการควรมี
ความสามารถในการบรหิารใหมาบริหารในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 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 จะเห็นวาสวนหน่ึงเกิด
จากการมีนิสัยที่ไมคอยเหมาะสมหรือนิสัยที่ไมดีในการทํางาน ดังน้ันผูที่ปรารถนาความสําเร็จในการ
ทํางานและอยากมีความสุขในการทํางาน จึงควรพัฒนานิสัยที่ดี และมีเทคนิคในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ รูจักต้ังเปาหมายในการทํางาน กอนที่จะเริ่มตนในการทํางานทุกครั้งตองต้ังเปาหมาย
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ในการทํางานลวงหนา และตองเปนเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดใหอยูในรูปของการปฏิบัติการไดจริง 
ทั้งเปาหมายระยะยาว เปาหมายระยะกลาง และเปาหมายระยะสั้น การต้ังเปาหมายจึงเปนการวาง
แผนการทํางานไวลวงหนา ซึ่งจะชวยทําใหการปฏิบัติงานมีทิศทาง ผิดพลาดนอย และตรง
จุดมุงหมายขององคการ รูจักบริหารเวลา ทุกคนชอบพูดวา เวลาเปนของ มีคา แตนอยคนที่จะใช
เวลาน้ันใหคุมคาจริงๆ เราตองรูถึงความสําคัญของเวลาและการรูจักบริหารเวลาการบริหารเวลาให
เปนจะชวยลดความไมเปนระเบียบในชีวิต เพิ่มความสุข และความสําเร็จใหแกตนเองและการ
ทํางานได  
 

ความหมายของประสิทธิภาพและการบริหาร 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของบุคลากร องคการ เครื่องอํานวยความสะดวก การ
ปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งมุงผลผลิตผลลัพธโดยสัดสวนกับความพยายามที่ลงทุนไปกอนน้ัน๑ ประสิทธิภาพของ
ระบบราชการไว คลายคลึงกับการบริหารงานธุรกิจ แตเปนการบริหารงานในระบบราชการ และบวกกับ
ความพึงพอใจไวดวย กลาวคือ ประสิทธิภาพเปนแนวความคิดหรือความมุ งมาดปรารถนาในการ 
บริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ในอันที่จะใหการบริหารราชการไดผลคุมคากับการที่ไดจายเงินภาษี
อากรในการบริหารงานของประเทศ และจะตองกอใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน๒ ประสิทธิภาพ     
เปนแนวความคิดหรือ ความมุงมาดปรารถนาของการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะทําใหการ
บริหารราชการไดผลสูงสุดคุมกับการที่ไดใชจายเงินภาษีอากรไปในการบริหารของประเทศ และตองกอให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชน ซึ่งจากความหมายดังกลาว ถึงแมวาจะจํากัดขอบเขตเฉพาะการ
บริหารงาน ภาครัฐก็ตาม แตก็สะทอนใหเห็นถึงการเนนความมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของ
ประชาชน๓ ประสิทธิภาพหมายถึงการสนับสนุนใหวิธีการ บริหารที่จะไดรับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลือง  
คาใชจายนอยที่สุด น่ันก็คือการลดคาใชจายดานวัตถุ และบุคลากรลงในขณะที่พยายามเพิ่มความแมนตรง
ความเร็ว และความราบเรียบของการบริหารใหมากข้ึน๔ 
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การบริหาร หมายถึง การทํางาน ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยมีหลักการดังน้ี   
๑) ตองมีองคการ (Organization) และองคการน้ันตองมีการกําหนดวัตถุประสงค 

(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 หวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จน้ันไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยที่สุด และการดําเนินการเปนไปอยาง
ประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากรแรงงาน รวมทั้งสิ่งตางๆ ที่ตองใชในการดําเนินการน้ันๆให     
เปนผลสําเร็จและถูกตอง 

สวนการบริหาร หมายถึง ระบบที่ใชในการดําเนินการนําเอาทรัพยากรทั้งคน และวัตถุสิ่งของ 
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร การบริหารมีลักษณะเปนกระบวนการ 
ไดแก กระบวนการคิด การวางแผน การจัดองคกร การบริหาร งาน บุคคล การอํานวยการ การบังคับ การ
รายงาน การงบประมาณ การประสานงาน การควบคุมงาน การตัดสินใจ และนโยบาย 

ลักษณะของการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะที่สําคัญของการบริหาร การบริหารมีลักษณะสําคัญ ๘ ประการ ดังน้ี  
๑. การบริหารเปนกิจกรรมอยางหน่ึง มิใชบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหน่ึง ถาจะ

กลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารน้ันก็เรียกวาผูบริหาร   
๒. การบริหารเปนงานท่ีจุดหมาย ทั้งน้ีหมายความวา ในการบริหารงานน้ันจําเปนตองมีการ

กําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจนหรือไมก ็ตามสวนการบริหาร
น้ันจะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย  

๓. การบริหารเปนแนวทางสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสังคมภายใน และภายนอกองคกร ดังเชน 
ถาผูบริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนก็อาจไดโดยการจัดหา เครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถย่ิงข้ึน ซึ่งจะเปนผลดี ตอองคกรและ
ผูปฏิบัติงานดวย ตัวอยางผลกระทบตอสังคมภายนอกเปนตนวา ถาองคกรน้ัน ๆ มี นโยบายที่จะทํา

                                                
๕ ประทาน คงฤทธ์ิศึกษากร, สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : คณะ                      

รัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร, ๒๕๓๙), หนา ๑๗๖. 
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ประโยชนตอสังคม เชน สงเสริมการศึกษาในชุมชนโดยใหทุนการศึกษาหรือบริจาค เงินกอสรางโรงเรียนก็
นับวาองคกรน้ันมีสวนชวยพัฒนาสังคมภายนอกองคกรหรือองคกรบางแหงอาจ ไมนําพาตอความ
เดือดรอนรําคาญ ซึ่งองคกรของตนกอข้ึน เชนสิ่งเหลาน้ียอมเปนผลของการบริหาร อันมีอิทธิพลตอชีวิต
มนุษยและสิ่งแวดลอม                 

๔. การบริหารเปนเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุมคน ธุรกิจกอต้ังข้ึน เพ่ือดําเนินการ
ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคล หน่ึง เพียง
บุคคลเดียวเทาน้ัน ทั้งน้ี เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถกําจัด ทั้งดานกําลังกาย กําลังสมอง
และเวลาจึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน 

 ๕. การบริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดีก็แตโดยการรวมแรงรวมใจของบุคคลอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจ ทั้งน้ีเน่ืองจากบรรดาเจาของ เชนผูถือหุนอาจไมมีเวลาหรือ ความสามารถ
ในการบริหารจึงตองจัดหาผูอื่นที่มีความสามารถในการบริหารจึงตองจัดหาผูอื่นที่มี ความสามารถในการ
บริหารใหมาบริหารในองคกร  

๖. การบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพไดก็แตโดยการใชความรูความชํานาญ
และการฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการบริหาร เปน
วิชาชีพอยางหน่ึง ผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดไมจําเปนตองมีความรูทางเทคนิคในการ ปฏิบัติ
โดยตรง แตผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญในการบริหารอันอันไดแก การวางแผน การจัดองคการ   

๗. การบริหารเปนสิ่งท่ีไมมีตัวตนไมสามารถมองเห็นได แตสิ่งที่จะแสดงใหเห็นวา การ
บริหารดําเนินไปอยางไร ไดผลดีหรือไมเพียงใดน้ันก็คือ ผลงานเพราะวาผลงานจะเปนเครื่องวัด 
ความสามารถทางการบริหาร  ๘. เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาที่ผูบริหารเสียเองโดยทั่วไปแลว คณะ
ผูบริหารมักจะเปนกลุมบุคคลอ่ืนๆที่มีความสามารถทางการบริหารทําหนาที่ในนาม ของเจาของธุรกิจ๖ 
การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น (Getting things done through other people) 
และกลาววาหนาทีข่องผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จมี ๕ ประการตามคํายอ
ภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังน้ีคือ  

P คือ Planning หมายถึง การวางแผนเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อ 
ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคตผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลเพื่อกําหนดทิศทางขององคกร 

O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกรเปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกรมีการแบงงานกันทาํและการกระจายอํานาจ  

S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเปนการสรรหาบุคลากรใหมการพัฒนาบุคลากร และ
การใชคนใหเหมาะสมกับงาน  

                                                
๖ สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, พิมพครั้ง ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบรรณกิจ, 

๒๕๔๔), หนา ๗๘. 
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D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการเปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการดําเนินการตามแผน
ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูนํา  

C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
ภายในองคกรรวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๗ 

สรุปไดวา ลักษณะที่สําคัญของการบริหารใหมีประสิทธิภาพน้ัน ตองกําหนดวัตถุประสงค
หรือจุดมุงหมายทุกครั้ง การบริหารเปนกิจกรรมอยางหน่ึง มิใชบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหน่ึง 
ถาจะกลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารน้ันก็เรียกวาผูบริหาร ตองปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายในและภายนอกองคกร ตองดึงความ
รวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน เพื่อดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใช
เปนความสามารถของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงบุคคลเดียวเทาน้ัน ตองพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ผู
บริการควรมีความสามารถในการบริหารใหมาบริหารในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชความรู
ความชํานาญและการฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ  

การบริหารเชิงพุทธ 
การบริหาร (Administration) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอการดําเนินงานของ

องคกร เพราะการบริหารเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ หรือความลมเหลวขององคกร
ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเปนเครื่องบงช้ีใหเห็นถึง
ความเจริญกาวหนาของสังคม ความเจริญกาวหนาของวิทยาการตางๆ การบริหารเปนลักษณะการ
ทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคกรซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ การบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจและ
จําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม  

การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ทางพระพุทธศาสนามองวาการบริหารเปน
การดําเนินไปใหแหงกิจการที่กระทําดวยปญญา กระทําดวยความหวัง และตองทําเพื่อสังคมหรือ
นอยที่สุดทําเพื่อตัวเองตองมีการปองกันและแกไขปญหาอุปสรรคดวยสติปญญา๘เปนการทํางานให
สําเร็จโดยอาศัยคนอื่น (Getting thing done through other people ) เมื่อวาตามคํานิยามน้ี  

 การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปนรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจา
ตรัสรูน้ันคือในวันอาสาฬหบูชาเมื่อพระพุทธเจาทรงแสดง ปฐมเทศนาเปนการแสดงธรรมครัง้แรกแก
พระปญจวัคคียซึ่งทําใหเกิดพระสังฆรัตนะข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางน้ีพระพุทธเจาก็ตองบริหาร

                                                
๗ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๔. (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓ - ๕. 
๘ทานพุทธาสภิกข,ุ การบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ม.ป.ป.), หนา๙-๑๒. 
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คณะสงฆ๙การบริหารตองใชหลักธรรมผูบริหารตองมีหลักธรรมอยูในหัวใจ มีความรูมีความกลาหาญ 
มีความขยัน รูจักละสวนตัวบุคคล แลวไปเพิ่มแกสวนรวมและสังคมใหเกิดประโยชนสุข๑๐ 

 ผูบริหารงานที่ดีจะตองมีวิธีการบริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมมะสําหรับ
ผูบริหารคือจะตองมีความหนักแนนมั่งคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเช่ือมั่นใหแก
ลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานใหลูกนองตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจัก
กระจายอํานาจใหลูกนองไดชวยแบงเบาภาระงานของตนดังน้ันผูบริหารที่ดีจึงเปนผูที่คอยดูแล
ภาพรวมในการทํางานของบุคลากรในองคการ๑๑ 

 การบริหารจัดการของพระพุทธองคเพียบพรอมไปดวย ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ผูบริหาร
ผูนําและบุคลากรในองคกรรูไดรูจริง ปฏิบัติการไดจริง (Really Enlightened) ผลลัพธของงานหมุน
ขยับขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตรยุทธวิธีและแนวทางที่พระพุทธองคทรงพิสูจนมาแลวและบุลากร
ในพุทธบริษัทสามารถพิสูจนใหเห็นผลดวยตนเองไดหรือถามีปญหาก็มีพระพุทธองคและผูนําระดับ
ตางๆ คอยเปนกัลยานมติรชวยแนะนําจนบรรลุผลสําเร็จในที่สุดโดยวิธีการดังกลาวน้ีกอใหเกิด
เอกภาพและดุลยภาพในองคกรโดยสวนรวมหรือวามีความขัดแยงก็หาขอยุติเปนที่สุดไดและขอยุติ
น้ันก็จะเปนที่ยอมรับโดยสังคมทั้งหมดแลวจึงนํามาเปนบรรทัดฐานในทางปฏิบัติและบังคับใชเพื่อ
ความผาสุกของบุคลากรในองคกรอยางย้ังยืนตอไป๑๒ โดยหลักธรรมสําคัญที่บงถึงความเปนผูบรหิาร
น้ัน มีดังตอไปน้ี 

พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจย่ิงใหญกวางขวาง                 
ดุจ พรหม คือ 

๑) เมตตา ( ความรัก ) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคน
ประสบประโยชนและความสุข 

๒) กรุณา ( ความสงสาร ) คืออยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขใฝใจที่จะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกขยาก เดือดรอน ของคน และสัตวทั้งปวง 

๓) มุทิตา ( ความเบิกบานพลอยยินดี ) เมื่อเห็นผูอื่นอยูดีมีความสุขก็มีใจแชมช่ืนเบิก
บานเมื่อเห็นเขาประสบความสําเร็จงอกงามย่ิงข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย 

                                                
๙พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (ในวโรกาศที่ไดรับปริญญาบัตรศิลปศาสตร

ดุษฎีบัฒฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารองคการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพดาตาโปร
ดักส,๒๕๔๘),หนา ๙. 

๑๐พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม  กลฺยาโณ), การบริหารเชิงพุทธในทางการบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (ม.
ป.ท., ม.ป.ป.), หนา ๒๖-๒๘. 

๑๑พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี), คนสําราญงานสําเร็จ,พิมพคร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิซซ่ิง จํากัด (มหาชน),๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒. 

๑๒เมธาพันธ  โพธิธีโรจน, การวิเคราะหการจัดองคการบริหารตามแนวมนุษยศาสตร, พุทธจักร ปที่ 
๔๙ ฉบับที่ ๙ (เดือน ก.ย.,๒๕๔๘), หนา ๔๗. 
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๔) อุเบกขา ( ความมีใจเปนกลาง ) คือ มองตามความเปนจริงโดยวางจิตเรียบ
สม่ําเสมอ มั่นคงเที่ยงตรงดุจตราช่ัง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือช่ัวสมควรแกเหตุที่ตน
ประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม๑๓ 

หลักอคติ ๔ เมื่อมีคุณธรรมสมบูรณ การทํางานจะถูกตองเปนประโยชนย่ิงข้ึน ก็ดวยละ
อคติ ๔ ความลําเอียงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความวุนวายในสังคมเพราะสรางความแตกแยก
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 เพราะฉะน้ันจึงช่ือวาไมถึงความ
ลําเอียงในธรรมทั้งหลาย อคติมี ๔ ประการ ที่นักปกครองที่ดีเมื่อปฏิบัติหนาที่แลวพึงละเวน คือ 

๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ 
๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง 
๓) โมหาคติ ลําเอียงหลงหรือเขลา 
๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว๑๔ 
สรุปความวา ในทางพระพุทธศาสนาน้ัน คนเราน้ันเมื่อมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม 

เปนชุมชนเปนสังคม แตที่เราพูดวาอยูรวมกันน้ัน ความจริง ถาดูลึกลงไปจะเห็นวาตัวคนรวมกันจริง  
แตมักจะรวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางในน้ันคอนขางจะกระจัดกระจายที่วากระจัดกระจาย          
ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยางหลายประการ ตางจิตตางใจ ตางความรูสึก ตางความนึกคิดตาง
ความตองการตางความรู ความสามารถ ตางระดับของการพัฒนาเปนตน รวมกันอยู และรวมกันทํา 
เพื่อจะใหอยูกันดวยดี และทําการดวยกันไดผลบรรลุจุดหมายประสบความสําเร็จ 
 
การพัฒนาผูนําอยางสรางสรรค 

มนุษยตองเปนผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแก
คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญาที่สงผลไปสูภายนอกตนซึ่งแสดงออกผาน
พฤติกรรมทางกายและวาจาและเมื่อมีปฏิบัติในทุกดานครบถวนแลวในทางเปนความจริง เพราะเมื่อ
พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติเปนไปแตในสิ่งที่ดีงามยอมนําไปสูการพัฒนาอยางสรางสรรคได  

นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาหลายทานไดพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง
สรางสรรคไววา การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังจะเห็นไดจากการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน โดยที่พระพุทธเจาทรง

                                                
๑๓ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๖    ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.  
๑๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.  
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เทียบความพรอมในการศึกษาเลาเรียนของบุคคลเขากับบัวสี่เหลาและทรงจําแนกประเภทของ
บุคคลที่จะเขารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่สําคัญคือพระพุทธเจามุงใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง ตัวอยางเชน การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาเริ่มต้ังแตการรับคนเขามา
บวชที่ตองมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการให
การอุปสมบทแกกุลบุตร เมื่อบวชเขามาแลวพระบวชใหมจะตองไดรับการฝกหัดอบรมและ
การศึกษาเลาเรียนจากพระอุปชฌายโดยอยูภายใตการปกครองดูแลของทานจนพรรษา                   
ครบ ๕ พรรษา๑๕  

จากการทบทวน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรที่
สําคัญที่สุดของผูนํา เพราะมนุษยเปนตัวขันเคลื่อนที่สําคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการพัฒนาทุกๆ 
ดาน และจะทําอยางไรที่จะใหองคการน้ันมีคุณภาพ น้ันคือ ถาองคการน้ันมีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ
แลว จะตองคงรักษาบุคลากรน้ันใหอยูกับองคการใหนานที่สุดหรือมีการจัดการฝกทักษะใหกับ
บุคลากรในองคการก็ได เพ่ือที่จะไดพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการทํางานและมีการ
แกปญหาเมื่อมีอุปสรรคไดทันทวงที 

สรุป 
การบริหารน้ัน เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น ปจจัย

ที่สําคัญย่ิงอยางหน่ึงแหงความสําเร็จของการทําหนาที่ผูนํา คือ การเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติที่
เหมาะสม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซึ่งความตองการเปนตัวกําหนด
เปาหมายและทิศทางในการตัดสินใจ ถาเปลี่ยนความตองการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของคนน้ันได    
ผูนําที่ดีจะชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลให มี
ความตองการที่ถูกตองดีงามและใหหมู ชนมีการประสานความรวมมือเปน อันหน่ึงอันเดียวกัน 
เพราะการพัฒนาความตองการเปนการพัฒนาความสุขของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนอง
ความตองการ ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดดวย เมื่อทํา
อะไรตรงกับความตองการ ก็ทําใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็จะรวมมือทําอยางเปนไปเองโดย
ประสานกลมกลืนและเต็มใจจะหาทางทําให สําเร็จ จึงพรอมที่จะทําและทําไดงาย แตในทาง
ตรงกันขาม ถาผูนํากระทําการที่ฝนความตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งที่ทําก็
ยากจะสําเร็จ แนวทางการพัฒนามนุษยอยางสรางสรรค ควรนําวิถีพุทธจะผสมผสานระหวาง
แนวทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวทางอื่นๆและแนวทางของพระพุทธเจา สําหรับการ
พัฒนาเพื่อการปรับปรุงผลงาน เพ่ิมความรูความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนา
อยางสรางสรรคจะมีความเหมาะสมในการพัฒนามากข้ึน  
 

                                                
๑๕พระธรรมโกศาจารย ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๙. 
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บทบาทของพระสงฆไทยและวัดตอประชาชนในยคุปจจุบัน 

The Role of Thai Monks and Temples toward People in the Present Era. 

วัฒนา สุราษฎรมณี* 

          บทคัดยอ 

 โลกในยุคปจจุบันเปนโลกไรพรหมแดน ความเจริญกาวหนาทางวัตถุเจริญกาวหนาไปอยาง

มาก แมโลกจะกาวหนาไปมากแคไหน สิ่งยึดเหน่ียวจิตใจก็คือศาสนา สําหรับประเทศไทย คนไทย

พุทธศาสนาเปนศาสนาหลักประจําชาติ องคกรทางพุทธศาสนาไมวาจะเปนวัด และพระสงฆ อยูคู

สังคมไทยมาชานาน จากอดีตจนถึงปจจุบัน บทบาทของพระสงฆและวัด ไมวาจะบทบาทดานการ

ปกครอง บทบาทดานการศึกษา บทบาทดานการสงเคราะห บทบาทดานการเผยแผ บทบาทดาน

การสาธารณูปการ ที่มีตอประชาชน และสังคม ยังคงดําเนินอยูและสืบไป  ทุกๆบทบาทที่พระสงฆ

และวัดไดทําน้ัน ไมวาจะเปนบทบาทตอสังคมในคณะหมูสงฆ บทบาทตอประชาชน  ทุกบทบาทลวน

ทําเพื่อสวนรวมทั้งภาคประชาชน ภาคศาสนา และเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา ใหมั่นคงย่ังยืน 

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. 

                                                             
* นิติกรปฏิบติัการ ที�ทําการปกครองจงัหวัด  ศาลากลางจงัหวดัพิษณโุลก 
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บทบาทของพระสงฆไทยและวัดตอประชาชนในยุคปจจุบัน 

 

บทนํา 

           ในสังคมไทยประชากรรอยละ ๙๐ สวนใหญนับถือพุทธศาสนา และพุทธศาสนาถือเปน

ศาสนาประจําชาติของคนไทย หลักธรรมทางพุทธศาสนา คือการสอนใหทําความดี ละเวนความช่ัว

ซึ่งพระสงฆถือเปนสื่อกลางในดานพิธีกรรม รวมทั้งการเปนสิ่งยึดเหน่ียวทางใจ ไมวาจะเปนการข้ึน

บานใหม โกนจุก พิธีกรรมทางศาสนาตางๆปฏิเสธไมไดวา พระสงฆเปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของคน

ไทย อีกทั้งในดานการปลุกเสกวัตถุมงคลตางๆ พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง ลวนเปนสิ่งที่อยูมาคู

กับสังคมไทยอยางยาวนาน ดังที่มีคํากลาวกันวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีดินแพงที่สุดในโลก 

เน่ืองจากพระเครื่องของประเทศไทย มีมูลคาสูงมาก แมกระทั้งชาวมาเลเซีย ฮองกง สิงคโปร ยัง

นิยมพระเครื่องของชาวไทย พุทธคุณ หรือพุทธศิลปเหลาน้ีสืบเน่ืองมาจากโบราณและพระสงฆผู

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เวลาคนไทย ชาวพุทธมีเรื่องเดือดเน้ือรอนใจ งานมงคลพิธีตางๆหรืองาน

อัปมงคล พระสงฆก็คือที่พึ่งของขาวพุทธ และในปจจุบันบทบาทของพระสงฆไดมีหนาที่และบทบาท

เปลี่ยนไปจากอดีต เชนการมีสวนรวมในการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐในการอบรม

จริยธรรม คุณธรรมแกเด็กและเยาวชน รวมทั้งการที่พระสงฆในยุคใหมเปนอาจารยสอนใหแกนิสิต

นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยช้ันนํา รวมทั้งการเปนนักพูด นักคิด นักพัฒนา ผูนําทางความคิดใหกับ

ประชาชนในสังคมไทย ในปจจุบัน  

          ประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรมายาวนานมีสถาบันที่อยูคูบานคูเมืองของคน

ไทยประกอบดวย ๓ สถาบันหลักคือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา พระมหากษัตริย โดยเฉพาะสถาบัน

ศาสนาชาวไทยโดยสวนมากน้ันนับถือพระพุทธศาสนามาเปนเวลาอันยาวนาน พระพุทธศาสนาจึงได

เขามามีบทบาทที่สําคัญย่ิงในการดํารงชีวิตของคนไทยมาทุกยุค ทุกสมัยและไดมีการผสมผสานจาก

ลัทธิอื่น หรือ วัฒนธรรมทองถ่ิน (P.A. Payutto, ๒๐๐๙) การดํารงอยูซึ่งพระพุทธศาสนาจําเปน 

ตองมีผูที่ทําหนาที่ในการเผยแผหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาอยางตอเน่ือง แมวาพระสงฆ

จะเปนนักบวชในพระพุทธศาสนา  แตในอีกบทบาทหน่ึงน้ันพระสงฆถือวาเปนพลเมืองของ

ประเทศชาติ และอยูภายใตกฎหมายเชนเดียวกัน แนวโนมที่เกิดข้ึนในอนาคตน้ัน พระสงฆจึงควรที่

จะเขาไปทําหนาที่ในการชวยรัฐพัฒนา “คนดี”ในมิติของศาสนา ใหกลายเปน “พลเมืองที่ดี”ของ

ประเทศชาติ ของโลก จําเปนอยางย่ิงที่รัฐจะตองเริ่มตนพัฒนาศักยภาพของพระสงฆใหเรียนรูและ

เขาใจในมิติดานน้ีมากย่ิงข้ึน และเปดพื้นที่ใหพระสงฆเขาไปทําหนาที่ดังกลาว อีกทั้งชวยสนับสนุน

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ทั้ งในแงงบประมาณและเครื่องมือตางๆ (PhramahaHansa 

Dhammahaso, ๒๐๑๔)                                                                                                                                                                                        
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 พระพุทธศาสนามีสวนชวยมากในการทําหนาที่กลอมเกลาจิตใจและจริตนิสัยพฤติกรรมของ

คนไทยใหมีความรัก ความสามัคคีตอสถาบันชาติและสถาบันกษัตริย เมื่อเกิดมีวิกฤติทางสังคมข้ึน 

พระสงฆมีบทบาทและหนาที่ในการประสานโดยการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นําพาเพื่อให

ประชาชนมีความสงบสุข ตลอดจนทําหนาที่แกไขปญหาทางสังคมใหกับประชาชนและประเทศชาติ 

วิถีชุมชนของคนไทยสวนใหญเปนลักษณะชุมชนเล็กๆ รอยละ ๙๐ กระจายกันอยูโดยทั่วไป สวนที่

เหลือรอยละ ๑๐ จะเปนชุมชนเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ เชนในเขตจังหวัด ภาค เขตอําเภอ      

เขตเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งความเจริญยังอยูในสังคมเมืองเสียเปนสวนใหญ การ

ดําเนินชีวิตของประชาชนสวนใหญจะเกี่ยวของกับวัดและพระสงฆ วัดจึงเปนศูนยกลางทางสังคม

และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย นอกจากน้ีวัดและพระสงฆยังเปนศูนยกลางชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

เปนสถานที่ปฏิบัติธรรม เปนแหลงรวมศิลปวัฒนธรรม เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

เปนตน จึงเห็นไดวา วัดและพระสงฆ มีความสําคัญตอสังคมและชาวพุทธในดานตางๆอยางมาก ซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่อยูเหนือจิตใจของประชาชนคนไทยและชาวพุทธ ผูที่

ไดรับการบวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนาจึงไดรับการยอมรับ นอกจากน้ีหากเปนพระภิกษุสงฆที่

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดวยแลว จะไดรับการยอมรับเปนอยางมาก  
 

       ปจจุบันประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆเพื่อใชในการปกครองคณะสงฆ การบวช

นอกจากจะเปนไปตามพระธรรมวินัยและประเพณีแลว ยังตองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคณะ

สงฆและกฎระเบียบแหงกฎมหาเถระสมาคมดวย คือ พระอุปชฌายที่ไดรับการแตงต้ังน้ัน ตองมี

คุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆกําหนด  จึงจะทําหนาที่ในการใหการบรรพชาอุปสมบทแก

กุลบุตรได พระอุปชฌายจะตองทําหนาที่เปนประธานรับผิดชอบในการตรวจสอบกุลบุตรที่จะบวช

และรับผิดชอบพิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบทตามบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคม ( ปจจุบันใช 

พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๓๕) 

       พระสงฆที่ไดรับการแตงต้ังเปนพระสังฆาธิการทําหนาที่บริหารกิจการคณะสงฆประชาชนมี

ความศรัทธาเช่ือมั่นที่จะนําบุตรหลานไปบวชเรียนและใหอยูในปกครองดวยน้ันยอมจะตองต้ัง

ความหวังไวคอนขางสูงที่จะไดรับการฝกฝนอบรมดานอุปนิสัยพฤติกรรมของบุตรหลานของตนให

เปนคนดีของพระพุทธศาสนา เปนผูนําทางคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมในชุมชนได 

        สําหรับพระสงฆที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสังฆาธิการระดับตางๆน้ันถือวามี

ความสําคัญตอองคกรพระพุทธศาสนามาก เพราะนอกจากจะตองปฏิบัติศาสนกิจตามหนาที่โดย

ปกติแลว ยังตองรับภาระหนาที่ในฐานะสังฆาธิการที่ไดรับมอบหมายจากทางคณะสงฆอีกสวนหน่ึง

ดวย จึงตองรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในศาสนกิจอื่นๆเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะพันธกิจ ๖ ดานคือ    
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ดานการปกครอง ดานการเผยแผ ดานการศึกษา ดานสาธารณูปการ ดานการสงเคราะห และดาน     

สาธารณสงเคราะห 

หนาท่ีและบทบาทของพระสงฆ     

      หนาที่และบทบาทของพระสงฆในพระพุทธศาสนา หนาที่หลักของพระสงฆในพระพุทธศาสนา 

ไดแกการศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาแลวปฏิบัติตาม พรอมทั้งนําหลักคําสอนมาเผยแผ

แกประชาชน 

      สําหรับพระสงฆไทย มีหนาที่และบทบาทที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยตรงแลเปน

หนาที่ตองปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๑. บทบาทดานการปกครอง ไดแก งานดานการบริหารพระภิกษุสามเณร ซึ่ง

พระสงฆที่มีความรู ความสามารถจะไดรับแตงต้ัง เปนเจาคณะตางๆ ตําแหนงสังฆราช เปนตําแหนง

สูงที่สุด รองลงมาไดแกเจาคณะหน เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล 

เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และเลขานุการแตละเจาคณะ เปนตําแหนงสุดทาย มหาเถรสมาคม ถือ

วาเปนองคกรปกครองสูงสุดของคณะทั้งสองนิกาย การปกครองคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดระบุใหสมเด็จ

พระสังฆราชในตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก เปนพระประมุขสงฆไทยและสงฆอื่น ทรงบัญชาการ

คณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ทรงตราพระราชบัญญัติสมเด็จ

พระสังฆราชโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย พระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม และสมเด็จ

พระสังฆราชทรงอยูในฐานะผูใดจะหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายมิได โดยมี

มหาเถรสมาคมเปนองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุด คณะสงฆและสามเณรตองอยูภายใตการปกครอง

ของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเปนประธานกรรมการ และมีกรรมการโดย

ตําแหนง และกรรมการโดยแตงต้ัง ในการปกครองคณะสงฆ แบบแผนการปกครองคณะสงฆ

แบงเปน ๒ สวน คือ สวนหลักกําหนดหนวยงาน เขตปกครอง ผูปกครองหรือผูรับมอบงานหรือคณะ

ผูรับมอบงาน ในการปฏิบัติงานการปกครองคณะสงฆ และสวนยอย ไดแก แบบแผนกําหนดอํานาจ

หนาที่ การควบคุมบังคับบัญชา การประสานงาน การต้ังผูรักษาการแทน และการวางระเบียบวิธี

ปฏิบัติอื่นๆ 

     พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโญ) ไดกลาวถึงระเบียบการปกครองคณะสงฆ

กําหนดใหมีเจาคณะมหานิกายและเจาคณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณร

ในนิกายน้ันๆ โดยมีระเบยีบการปกครองคณะสงฆสวนกลางและระเบียบการปกครอง คณะสงฆสวน

ภูมิภาค ดังน้ี 
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     ระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางมีมหาเถรสมาคมเปนศูนยรวมอํานาจการ

ปกครองและกิจการคณะสงฆทั้งสิ้นของคณะสงฆไทย เปนศูนยรวมเขตปกครองและเจาคณะใน

สวนกลางซึ่งเปนผูปกครองคณะสงฆสวนกลางโดยกําหนดเขตปกครองไดแกเขตปกครองบังคับ

บัญชาเจาคณะเจาอาวาสและพระภิกษุสามเณรในนิกายน้ันๆ ในสวนกลางจะแยกสวนการปกครอง

เปนคณะมหานิกาย เรียกวา หน มี ๔ หน คือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต ในสวน

ของพระธรรมยุต จะรวมเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคและวัดธรรมยุติทั้งหมดเขาเปนเขต

เดียวกัน 

การปกครองสงฆในสวนกลาง ไดแกเจาคณะใหญ ซึ่งเปนพระสังฆาธิการสังกัดในสวนกลาง

เปนผูประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราช มีมหาเถรสมาคมเปนหนวยงานในสวนกลาง 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 ทั้งน้ีคําวา 

การปกครอง แปลวาการควบคุมดูแล รักษา ควบคุมดูแล รักษา ควบคุมใหทานอยูในที่ควรจะอยู

ดวยเหตุน้ี พระสังฆาธิการจึงตองดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไป ดวยความเรียบรอยถูกตอง

ตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศและพระ

บัญชาของสมเด็จพระสังฆราช นอกจากน้ันพระสังฆาธิการยังตองทําหนาที่ระงับอธิกรณวินิจฉัยลง

นิคหกรรม การวินิจฉัยลงขออุทธรณคําสั่ง ตลอดจนถึงการควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู

อยูใตเขตปกครองช้ีแจง แนะนําการปฏิบัติหนาที่ของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปโดยความ

เรียบรอยพรอมทั้งการตรวจตรา การประชุมสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

ผูปกครองวัดก็คือเจาอาวาส ซึ่งเปนพระสังฆาธิการอับดับที่ ๙ เปนผูมีความรับผิดชอบตอ

การพระศาสนาอยางย่ิงใหญ เพราะจะตองปกครอง วัด มีความหมาย ๒ ประการ คือ หมายถึง

ศูนยกลางแหงศาสนาทั้งปวง และหมายถึง แหลงรวมของสวนประกอบที่สําคัญ ของพระศาสนา    

๕ ประการคือ 
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๑. ศาสนสถาน ไดแก พื้นที่ ต้ังของวัด และบริเวณวัด มีลักษณะเปนไปตามธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมเหมาะสมที่จะเปนเครื่องเสริมสรางความวิเวก ความสงบ 

๒. ศาสนวัตถุ ไดแกสิ่งปลูกสราง เปนเสนาสนะตางๆเปนปูชนียสถาน ที่แสดงถึงความ

ถูกตอง เรียบรอยนําไปสูความสงบสุข 

๓. ศาสนบุคคล ไดแกพระภิกษุ สามเณรที่มีลักษณะเปนสมณะ ต้ังอยูใน ศีลจารวัตร 

บําเพ็ญหนาที่ศึกษา ปฏิบัติแนะนําสั่งสอนเพื่อความสงบสุข บําเพ็ญสงคมสงเคราะหตามสมณวิสัย 

ศิษยวัดที่มีลักษณะเปนพุทธมากะ ตลอดถึงทายกทายิกาที่มีแนวแหงความเปนอุบาสกอุบาสิกามี

ความมั่นคงในพระศาสนาพอสมควร 

๔. ศาสนธรรม ไดแกระเบียบแบบแผน ขนบประเพณีทางศาสนา ตลอดจนถึงคําสั่งสอน 

และแนวปฏิปทาทางพระศาสนาที่ไดรับการยกยอง เชิดชูและศึกษาเลาเรียนดวยความเลื่อมใสใน

คุณคาเปนที่พึ่งทางใจ 

๕. ศาสนกิจ ไดแก งานตางๆทางพระศาสนา เชนการศึกษา การเผยแผหรืองานเสริมสราง

ความบริสุทธ์ิ ความมั่นคงของสังฆณฑล เพื่อความดํารงอยูดวยดีของพระศาสนา     
        

  ๒. บทบาทดานการศึกษา การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง

การศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอื่นๆ อันสมควรแกสมณะ การศึกษาของสงฆแตเดิมน้ัน

เริ่มตนมาแตสมัยพุทธกาลและบุคคลที่เขามาสูสังฆมณฑลในครั้งพุทธกาลตามประวัติความเปนมา

สวนมาก มักจะไดรับการศึกษาทั้งทางโลกและทางคดีธรรมมาอยางดี ตามลัทธิศาสนาในสมัยน้ัน 

เปนตนวาเรียนจบ ไตรเพทมากอนการศึกษาของสงฆในสมัยพุทธองคยังทรง 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 ช้ันคือ นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท นักธรรมช้ันเอก ถาเปนฆราวาส เรียกวา ธรรม

ศึกษาแบงออกเปน ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันธรรม ธรรมศึกษาช้ันเอก การศึกษาพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี ตามหลักสูตรแบงออกเปน ๘ ช้ันคือ บาลีประโยค ๑ – ๒ และเปรียญธรรม ๓ – ๙  

 ๒.  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา การจัดการเรียนตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการโดยกระทรวง ฯ ประกาศใหเปนระเบียบวาดวยโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา  มีต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหการศึกษาแก

พระภิกษุสามเณรทั้งวิชาสามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคูกันไป เพื่อใหพระภิกษุสามเณรมี

ความรูในหลักธรรมและหากพระภิกษุเหลาน้ีจะลาสิกขาก็สามารถนําวุฒิการศึกษาที่ไดรับไปศึกษา
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ตอหรือสมัครงานเพ่ือใชประกอบอาชีพได การศาสนศึกษา หมายถึงการศึกษาเลาเรียนพระธรรม

วินัยของพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ เปนกิจการของคณะสงฆประการหน่ึงที่สําคัญย่ิง

ในอํานาจหนาที่ของเถรสมาคม มีความตอนหน่ึงวา “ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา” ของ

คณะสงฆ (ม.๑๕ ตรี) การจัดการศาสนศึกษาดังกลาว คณะสงฆยังมิไดกําหนดวัตถุประสงคไวโดย

ชัดเจนแตโดยหลกัสูตร และเน้ือหาของวิชาแลว 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 ซึ่งในสวนของการศึกษาน้ัน เปน

การใหบริการดานการศึกษาแกพระสงฆ และประชาชน นับเปนหน่ึงการสรางพระภิกษุและ

ประชาชนใหไดประชาชนทีมีคุณภาพ และเปนกําลังของศาสนา เปนการอนุเคราะหสังคมดวยธรรม

ทาน การทีใหพระสงฆไดเขาไปมีบทบาททางการศึกษาของชาติ ดังกลาวน้ีจะทําใหเยาวชน และ

สังคมเห็นความสําคัญของวัด และพระสงฆ  

        ๓.  บทบาทดานการศึกษาสงเคราะห การศึกษาสงเคราะห หมายถึงการจัด

การศึกษาเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่นนอกจากการสาธารณะศึกษาหรือ

บุคคลที่กําลังศึกษาหรือกระบวนการสงเคราะหปวงชนทั้งกอนวัยเรียนและในวัยเรียนใหไดรับ

การศึกษาอยางตอเน่ืองในเรื่องตางๆตามสมควร การศึกษาสงเคราะหน้ันเปนการจัดการศึกษาใหแก

ประชาชนโดยทั่ว ๆ ไป  เชน  ศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนศูนยที่จัดต้ังข้ึนเพื่อ

เปนแหลงเผยแผพระพุทธศาสนานักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนในโรงเรียนสามัญในหลายระดับช้ัน 

เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กนักเรียน หรือโรงเรียนการกุศลของวัดเพื่อ

สงเคราะหเด็กยากจน เพ่ือสงเคราะหเด็กและเยาวชนชองชาติและพระภิกษุสามเณร ที่ยากจนให

ไดรับการศึกษาและไดรับความรูทั้งทางโลกและทางธรรม 

       ๔.  บทบาทดานการเผยแผ การเผยแผพุทธศาสนาเปนบทบาทหนาที่ของ

พระสงฆที่จัดตองทําการเทศนา อบรม สั่งสอน ประชาชนใหเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
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และต้ังอยูในสัมมาปฏิบัติเปนพลเมืองที่ดีของชาติ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปฺุโญ) 

ไดกําหนดหนาที่ หรือบาทบาทที่วัด ตางๆเจาคณะตําบล คณะสงฆอําเภอ และคณะสงฆจังหวัด 

เกี่ยวกับการเผยแผ ไวดังน้ี 

 ๑. หาอุบายวิธี ใหไดยินฟงโอวาท คําสั่งสอนหรือขอแนะนําที่เปนประโยชน 

 ๒. แนะนํา สั่งสอน อบรม ประชาชนใหเขาใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 

 ๓. เทศนาสั่งสอนประชาชนใหต้ังอยูในศีลธรรมและใหไดยินไดฟงเกี่ยวกับพระศาสนาโดย

ถูกตองกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ วัด และคณะสงฆในปจจุบันมีทั้งแบบประเพณี 

และปรับปรุง ใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน และแบบที่จัดเปนคณะ หรือหนวยงานเฉพาะจัดข้ึน มี

การดําเนินการดังน้ี 

 ๑. การเผยแผตามประเพณีคณะสงฆและตามประเพณีไทย ไดแก การเทศนาอบรมสั่งสอน

ประชาชนที่วัด ที่บาน และปจจุบันมีการปรับปรุงการเทศนทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

หรือบันทึกลงสื่อตางๆนําไปเผยแผในที่ตางๆ 

 ๒. การเผยแผแบบปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน ไดแกการบรรยายธรรม 

การสนทนา การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุม ที่วัดหรือที่อื่นๆ การผลิตแผนพับ สื่อธรรมะที่ใหเขาถึง

ไดงาย ในโลกปจจุบัน 

 ๓. การเผยแผแบบจัดเปนคณะ หรือหนวยงานเผยแผ หรือเปนสถานศึกษาเปนที่ประจํา 

หรือช่ัวคราวหรือการจัดกิจกรรมพิเศษที่จัดข้ึนภายในวัด หรือในหมูบานเปนตน 

 ๔. การเผยแผพระพุทธศาสนาดานคฤหัสถ  มีการต้ังเปนสมาคมเพื่อการเผยแผ

พระพุทธศาสนา เชน พุทธสมาคมแหงประเทศไทย การต้ังชมรมทางพระพุทธศาสนาใน

มหาวิทยาลัยและโรงเรียนตางๆ 

 ๕.  การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ บางวัดจัดใหมีปาฐกถาเปน

ประจําทุกสัปดาห หรือจัดกิจกรรมหลายประการ เชนการหลอเทียนเขาพรรษา การจัดงานวัน

สงกรานต การแหพระ การขนทรายเขาวัด การกอเจดียทราย สิ่งตางๆเหลาน้ีลวนถือเปนการเผยแผ

และทําใหประชาชนไดซึมซับวัฒนธรรมและไดแงคิดในการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของ

พระพุทธศาสนา 

 สรุป บทบาทดานการเผยแผคือ การทําใหพระพุทธศาสนาขยายวงกวาง ออกไป ให

แพรหลาย การดําเนินการเพื่อใหหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาไดแผหลายออกไป ทําให

ประชาชนชาวพุทธและผูเลื่อมใสศรัทธา นอมนําเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาใชใหเกิด

ประโยชนแกตนเองและสังคม 

๕. บทบาทดานการสาธารณูปการ การสาธารณูปการ หมายถึงการชวยเหลือ

อุดหนุนหรือเกื้อกูลคนสวนมากหรือคนทั่วไปหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับการดูแลและจัดการวัดใหอยูใน
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ความเรียบรอย เปนงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอมของวัดไดแก การกอสราง

และบรูณปฏิสังขรณ ศาสนวัตถุและศาสนสถานใหอยูเรียบรอยดีงาม ซึ่งไดแกการพัฒนาวัดใหเปน

ศูนยรวมจิตใจของประชาชนโดยมีพระภิกษุสงฆ เปนผูนําในการพัฒนาทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ 

ผูนําทางศาสนาของชุมชน เปนผูดูแลและรักษา และจัดการวัดของประชาชน ถือเปนการชวยเหลือ

ประชาชนและกิจการอื่นๆ ของวัดลวนเปนกิจการที่ใหการชวยเหลืออุดหนุนหรือเกื้อกูลประชาชนผู

เปนเจาของวัด หรือประชาชนทั่วไป จึงไดเรียกกิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการจัดการวัดวา

ดวยการสาธารณูปการในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๕๐๕ แกไข

เพิ่มเติมป พ.ศ. ๒๕๓๕  สรุปไดวา บทบาทดานการสาธารณูปการ การสาธารณูปการหมายถึง การ

ลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติและแตกตางกันตามลักษณะงาน การกอสราง การ

บูรณปฏิสังขรณ ไดแก การกอสรางศาสนวัตถุข้ึนมาใหม การซอมแซมของเกา การปรับปรุง

ตกแตงศาสนวัตถูและศาสนสถานทีมีอยูเดิมหรือเพิ่มเติมข้ึนมาใหม เพื่อใหการดําเนินการเปนไป

อยางเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 

 ๖. บทบาทดานการสาธารณสงเคราะห  การสาธารณสงเคราะห หมายถึงการ

ชวยเหลือสังคมในดานตางๆ การจัดกิจการอันเปนประโยชน เปนกิจกรรมที่วัดและพระภิกษุสงฆ

ดําเนินกิจการเพ่ือใหเปนสาธารณะประโยชนในดานสังคมสงเคราะหทั้งการสงเคราะหบุคคลและ

สาธารณะสงเคราะหโดยแยกลักษณะ มี ๔ ประการดังน้ี คือ 

 - การดําเนินกิจเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู อ่ืน ไดแก การที่ วัดและคณะสงฆ 

ดําเนินการเองซึ่งกิจอยางใดอยางหน่ึงมีวัตถุประสงคใหเปนสาธารณะประโยชน เชน กิจการหนวย

อบรม หองสมุดประชาชน การจัดอบรมใหประชาชนในทองถ่ิน 

 - การชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน ไดแกการชวยเหลือสนับสนุน

กิจอยางใดอยางหน่ึงซึ่งเปนการชวยเหลือรัฐหรือองคกรสาธารณประโยชน เชนการเปนแกนนําใน

การพัฒนาหมูบาน การพัฒนาตําบล และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน 

 - การเกื้อกูลสาธารณะสมบัติ ไดแกการรวมกันพัฒนา สถานที่อันเปนสาธารณะสมบัติ เชน

การสรางถนน การสรางโรงพยาบาล การสรางโรงเรียน 

 - การเกื้อกูลแกประชาชน ไดแก การชวยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ เชนอัคคีภัย   

วาตภัย อุทกภัย  วัดจะเปนสถานที่รวมตัวของผูคนเปนศูนยพักพิงที่ใหความชวยเหลือแกประชาชน 

๑. ดานการกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณวัดวาอาราม หมายถึง การเปนผูดูแลการ

สรางวัดวาอาราม และรักษาบูรณะซอมแซม 
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๒. ดานการบําเพ็ญสาธารณประโยชนแกสังคม ดานตางๆเชน การจัดการศึกษาแกเด็ก

ดอยโอกาส การตอตานยาเสพติด การบริจาคเงินทุนแกหนวยงานตางๆและการสงเสริมวิชาชีพตางๆ

เปนตน 

บทบาทของพระสงฆในปจจุบันท่ีปรากฏในสังคมไทย 

พระสงฆไทยมีบทบาทที่ไดปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องเหลาน้ี 

๑. การจัดการศึกษาแกชาวบาน (ทั้งมหาวิทยาลัย และระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนเด็กเล็ก) 

ในปจจุบันมีโรงเรียนที่อยูในการกํากับดูแลของสงฆหลายแหงทั้งระดับปฐมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ซึ่งมีการสอนต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม) มหาวิทยาลัยสงฆ สอนระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ซึ่งสถาบันการศึกษาเหลาน้ีมีพระสงฆเปนหลักในการขับเคลื่อนและเปน

แหลงผลิตบุคลากรของชาติ ไมวาจะเปน เด็ก เยาวชน  ประชาชนทั่วไป สามเณร พระภิกษุ ใหไดรับ

ความรู และพัฒนาตนเองเพื่อเปนกําลังที่สําคัญของชาติตอไป 

๒. การเปนครูสอนตามสถาบันการศึกษาตางๆ พระสงฆในโลกยุคปจจุบันไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปมาก ไมวาจะเปนนักบรรยายธรรม นักเทศน หรืออาจารยสอนตามสถาบันตางๆ  

๓. การชวยเหลือสังคมดานการบริจาคทุนทรัพยแกหนวยงานตางๆ พระสงฆเปนผูซึ่ง

เสียสละ อยางที่เห็นครูบาอาจารยหลายทาน ไดบริจาคทุนทรัพยเพื่อชวยเหลือ หนวยงานภาครัฐ 

เชน    หลวงพอคูณ ปริสุทธโธ ซึ่งบริจาคเงิน สรางโรงพยาบาลมหาราช หลวงตามหาบัว จัดผาปา 

ชวยชาติ ไดเงินและทองคํามาชวยชาติใหพนวิกฤต และพระสงฆอีกหลายๆทานที่ทานได บริจาคเงิน 

เพื่อสรางโรงเรียน สรางโรงพยาบาล สรางสิ่งที่เปนประโยชนแกประชาชนอยางมากมาย เปนตน 

๔. การชวยเหลือดานการรักษาโรคแกชุมชน (ดานสมุนไพร) พระสงฆ ผูนําในการรักษาโรค 

ดานสมุนไพรตางๆเน่ืองจาก ดังเห็นไดจาก หลายวัดในประเทศไทย ไดมีการปลูกพืชสมุนไพร และ

ผลิตยาสมุนไพรตามตําราพ้ืนบานหรือตามตําราแพทยแผนไทย ซึ่งเปนการนําประโยชนจากพืช

สมุนไพรที่มีในทองถ่ิน มาผลิตยาเพื่อชวยเหลือประชาชนอีกทางหน่ึง 

๕. การเปนผูนําชุมชนในการพัฒนาชุมชน พระสงฆเปนเสาหลักที่สําคัญในการพัฒนาชุมชน

เน่ืองจากพระสงฆเปนผูนําทั้งทางดานความคิด ความเช่ือ และเปนแกนนําในการพัฒนาตางๆ

ประชาชนและชาวพุทธจะใหความเคารพและรวมใจในการทํางานตางๆ ซึ่งจะสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี 

๖. การเปนผูรวมการแกไขปญหายาเสพติด อีกบทบาทหน่ึงของพระสงฆคือการเปน          

พระผูบรรยายปญหายาเสพติด รวมทั้งบรรยายธรรมใหความรูสอดแทรกสิ่งดีๆตางๆใหกับเด็กและ

เยาวชนรวมถึงชาวบาน 
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๗. การชวยเหลือดานการสรางสถานที่ราชการ สถานที่ราชการไมวาจะเปนโรงเรียน 

โรงพยาบาล หอสมุด และหองนํ้า ศาลาพักรอน หลายๆแหงสรางข้ึนจากการบริจาคเงินของ

พระสงฆดังที่เราเห็นกันในปจจุบัน หากไมมีพระสงฆผูทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติและสังคม

เหลาน้ี ยากที่สําเร็จไปไดดวยดี เน่ืองจากทางราชการบางครั้งอาจติดปญหาของบประมาณตางๆเงิน

บริจาคจากในภาคสวนของเอกชนและพระสงฆ สามารถทําใหสถานที่ตางๆเหลาน้ีสําเร็จ ลุลวงไปได

ดวยดี และเกิดประโยชนแกประชาชน 

๘. การเผยแผหลักธรรมผานสื่อวิทยุ โทรทัศน โดยการเปนผูแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม และ

การประพฤติปฏิบัติธรรม พระสงฆคือผูแสดงธรรม เผยแผหลักธรรมคําสั่งสอน ไมวาจะเปนรูปการ

บรรยายผานสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศนและสื่อมัลติมิเดียตางๆ  ซึ่งหลักธรรมเหลาน้ีเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปสามารถนําหลักธรรมคําสอนเหลาน้ีไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม  

หนาท่ีของพระสงฆตามพระธรรมวินัย 

         พระภิกษุสงฆ ซึ่งเปนบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหนาที่ศึกษา ปฏิบัติธรรม เผยแผคําสอน 

และสบืตอ พระพุทธศาสนาโดยตรง มีคุณธรรมและหลักความประพฤติที่ตองปฏิบัติมากมาย แต

กลาวตามหนาที่ทางศาสนาแลว มี ๖ อยาง ไดแก 

 ๑. สอนใหเวนจากความช่ัว  

          ๒. แนะนําสั่งสอนใหต้ังอยูในความดี 

 ๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี 

          ๔. ใหไดฟง ไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรู ไมเคยฟง 

          ๕. ช้ีแจงอธิบาย ทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง 

          ๖. สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุข 

          การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมทําใหเกิดความแตกแยก และเกิดความเสื่อมทางดาน

ศีลธรรมสวนตัวอยางรวดเร็วชาวพุทธเองก็หนีความจริงขอน้ีไปไมได และยังมีเรื่องทางโลกอีก

มากมายที่เปนปญหาทั้งอาชญากรรม การลักว่ิง ชิง ปลน ซึ่งทําใหเห็นวามีความรุนแรงมาข้ึนในโลก

ปจจุบัน ทั้งปญหายาเสพติด ซึ่งทําใหเห็นวาศีลธรรมของคนในยุคปจจุบันเสื่อมถอยลง  จึงมีความ

จําเปนที่จะตองดึงศีลธรรมของคนใหรักษาศีล ๕  ใหได และเพื่อการสรางระเบียบวินัยทางศีลธรรม

ใหกลับมา ขอเท็จจริงที่วา ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมเกิดข้ึนเพราะวาความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมอยางรวดเร็วเปนเครื่องช้ีวาการเรียกรองใหมีระเบียบวินัยในตนเองเปนสิ่งจําเปนย่ิงใน

กระบวนการพัฒนามนุษย พระพุทธศาสนาเนนการฝกปฏิบัติที่ตองบําเพ็ญ ๒ ประการคือ จิต

ภาวนา และปญญาภาวนา (สมุน อมรวิวัฒน, ๒๕๔๒ หนา ๘๙) จิตภาวนาเปนการฝกอบรมจิตใจให

เจริญงอกงามดวยคุณธรรม มีความเขมแข็ง มั่นคง เบิกบาน สงบสุข ผองใส พรอมดวยความเพียร 

สติ และสมาธิ สวนปญญาภาวนาเปนการฝกอบรมเจริญปญญา ใหรูเทาน้ัน เขาใจสิ่งทั้งหลายตาม
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ความเปนจริงจนมีจิตใจเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยกิเลสและความทุกข (พระเทพเวที ,๒๔๓๓, 

หนา ๒๐๓) 

 คณะสงฆไทยไดรวมจัดทํากิจกรรมหลายอยางที่เกี่ยวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 

เชน กอต้ังวัดและจัดใหมีพระธรรมทูตทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งพระสอนศีลธรรมที่

เขาไปในสอนในโรงเรียนและสังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันน้ี หมูบานแตละหมูบานตางๆ มี วัด

ประจําหมูบานของตนเปนศูนยกลางซึ่งถือวามีเปนสมบัติรวมของคนทั้งหมูบาน วัดจึงเปนศูนยรวม

ของคนทั้งหมูบานวัดจึงเปนศูนยรวมประชาชนและมีบทบาทดังตอไปน้ี 

 - วัดเปนสถานที่ชาวบานสงบุตรหลาน มาอยูรับใชพระสงฆและรับการฝกอบรมทางดาน

ศีลธรรม และการเลาเรียน และเปนการไดรับโอกาสทางการศึกษา เชนผูยากจนหรือขาดแคลนทุน

ทรัพยจะสงบุตรหลานมาบวชเปนสามเณร เพื่อไดศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก คือเปนการเปด

โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนผูที่มีรายไดนอยใหไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน ในปจจุบันมีผูมี

รายไดนอย หรือคนยากจนในประเทศ สงบุตรหลานเขามาศึกษาในโรงเรียนสงฆ หลายแหงใน

ประเทศ ทั้งพระสงฆและสถาบันของวัดลวนเปนสถาบันที่ผลิตบุคลการที่มีคุณภาพออกสูสังคม และ

เปนที่ที่ใหโอกาสผูยากจนและมีรายไดนอยใหไดรับโอกาสเทาเทียมผูอื่น 

 - วัดเปนสถานที่บุคคลที่นับถือพุทธศาสนาหรือชาวพุทธรวมทั้งผูที่ใหความสนใจในพระ

ธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยผานพระสงฆซึ่งเปนผูเผยแผพระธรรม

คําสั่งสอน ซึ่งในโลกยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหการเผยแผพระธรรมและ

คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทําไดงายข้ึนในรูปแบบที่หลายหลายข้ึนไมวาจะเปน facebook  utube 

สื่อ social multimedia ตางๆ ทําใหผูคนไดเขาใกลธรรมะมากข้ึน 

       - วัดเปนสถานที่ที่ผูคนในชุมชนไดมาเปนแหลงพักผอนกายใจ วัดเปนสถานที่สงบ ไมวาเรา

จะอยูในสังคมเมืองเพียงใด แมแตใจกลางเมืองหลวง วัดกลับเปนสิ่งที่สงบ เย็น แกผูเขาไปเสมอ 

เปรียบเสมือนสายนํ้าเย็นใหแกผูทุกขรอนไดเสมอ หรือแมแตกระทั้งเปนที่ที่พักใจใหแกผูทุกขรอน 

ทางกายและใจ เมื่อใดที่ไดเขาไปไหวกราบพระพุทธรูปหรือไปพบ พระสงฆผูมีวัตรอันงดงามของ

พระสงฆ จิตใจก็จะสงบข้ึน เปนที่ปฏิบัติธรรม ฝกฝนจิตใจใหลดความยึดมั่น ถือมั่นลง ทําใหมีจิตใจ

สงบและมีความสุขในชีวิตมากข้ึน 

     - วัดเปนสถานทีร่วมพล นัดพบปะ เปนที่จัดงานเทศกาลและมหรสพตางๆ ไมวาจะเปนงาน

ประเพณีสําคัญๆทางศาสนา งานบุญ งานบวช งานกอเจดียทรายในวันสงกรานต งานเทศนมหาชาติ 

และในอดีตวัดยังเปนที่นัดพบของหนุมสาว สังคมไทยต้ังแตเกิดจนตายลวนเกี่ยวพันธกับวัดและ

พระสงฆจนไมสามารถจะแยกออกจากกันได ถือเปนสวนหน่ึงในชีวิตของสังคมไทย  

     - วัดเปนตนกําเนิดของศิลปกรรมตางๆ จากอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนจิตรกรรม ภาพ

ฝาผนังโบสถตางๆซึ่งสะทอนใหเราไดเห็นรากเหงาทางสังคมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน สถาปตยกรรม
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ตางๆที่เกิดข้ึนบงบอกถึงศิลปวัฒนธรรมในแตละยุคแตละสมัย เปนแหลงเรียนรูใหกับชนรุนหลัง

ตอไป   

       - วัดเปนคลังแหงวัสดุ  ไมวาจะเปนจาน ชาม ชอน เครื่องใชตางๆ เวลามีงานบุญ งาน

บวช หรืองานศพ ชาวบานมักจะไปยืมของจากวัดมาเพื่อใชในงานตางๆถือไดวา วัดเปนคลังแหงวัสดุ

เครื่องใชตางๆแกประชาชน 

        - วัดเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน สวนพระสงฆน้ันเปนตัวแทน ของวัดในการแสดง

บทบาทตางๆเปนผูนําทางจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเช่ือ ความเคารพ เช่ือถือและ

การรวมมือกันใหเกิดความสามัคคี ความเปนระเบียบเรียบรอย  

 

สรุป 

 สิ่งเหลาน้ีลวนเปนขอพิสูจนใหเห็นถึงบทบาทของพระสงฆและวัดในสังคมวาเปนที่พึ่งหลัก

ใหกับประชาชนในทุกเภทและทุกวัยไมวาจะเปนผูนําทางจิต การสอนใหคนทําดีละเวนความช่ัวอัน

เปนหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา การสอนใหคนพนทุกข การเทศนานําพระธรรมคําสั่งสอนของ

สมเด็จพระสัมมาพุทธเจาใหกับประชาชนเพื่อใหพนทุกขและเปนการเผยแผและสืบทอด

พระพุทธศาสนา ดังน้ันพระสงฆและวัดจะตองสามารถปรับตัวใหเขากับในโลกยุคปจจุบันซึ่งเปนโลก

ไรพรหมแดน ไมวาจะเปนการใช internet smartphoneสื่อsocial ตางๆ เพื่อใหสามารถกาวไป

พรอมโลกยุคใหม และเปนแนวทางใหกับพุทธศาสนิกชนและผูที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ไดสืบทอด ไดศึกษาและปฏิบัติตาม เพื่อความรมเย็นเปนสุขของสังคมสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 



{ 94 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

เอกสารอางอิง 

พระเทพเวที (ประยุท ปยุตโต ). (2533) พจนานุกรมพุทธาสน ฉบับประมวลศัพท กรุงเทพ :                 

โรงพมิพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 กรมการศาสนา , พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505-2535 (กรุงเทพมหานคร สูตรไพศาล, 

2538)    หนา 263 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโญ ), เอกสารประกอบคํา บรรยาย เรื่องการคณะสงฆและการ

พระศาสนา,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ,2540), หนา 3-5. 

พระพุทธวรญาณ (ทองยอย กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ: 100 ปพระพุทธวรญาณ, หนา 52-53 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโญ ), วัดชวยชาวบานอยางไร,การแสวงหาเสนทาง การพัฒนา

ชนบทของคณะสงฆไทย, หนา 41(อัดสําเนา) 

พระมหาสมทรง สริินฺธโร และคณะ ,บทบาทของวัดและพระสงฆไทยในอนาคต (กรุงเทพมหานคร:

บริษัทเคล็ดไทย จํากัด,2525)หนา 42-43 

สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย (ชวง วรปฺุโญ) ,คูมือพระสงัฆาธิการวาดวยเรื่อง การคณะสงฆและ

การพระศาสนาในทวี พลรัตน (บรรณาธิการ) , (กรงุเทพมหานคร:โรงพิมพการศาสนา 

2540), หนา 148-155 

 



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 95 }

ภาวะผูนํากบัการบรหิารทรพัยากรมนษุย 
“Leadership with human resources management” 

 
อํานาจ  สาเขตร * 

บทคัดยอ 
 

 ภาวะผูนําของผูบรหิารในองคการเปนสวนหน่ึงที่มีความสมัพันธกับพนักงานในองคการ การ
บรหิารจะสําเรจ็หรือลมเหลวข้ึนอยูกับผูบริหาร ภาวะผูนําจงึเปนสิ่งสําคัญในการบริหารองคการ ซึ่ง
จะตองนําไปปรบัใชใหเหมาะสมกับสถานการณสามารถปฏิบัติงานตางๆใหสําเรจ็มปีระสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค 
 การบริหารงานในองคการมนุษยถือไดวาเปนทรัพยากรสําคัญที่จะชวยใหกระบวนการ
ทํางานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และสรางโอกาสการเจริญเติบโตขององคการ การสรรหา
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถ การบํารุง รักษา และการพัฒนาบุคลากรใหกาวหนาข้ึน 
จึงเปนการชวยใหองคการเจริญเติมโตย่ิงข้ึน 
 บทความน้ีผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดทางภาวะผูนําของบริหารและการบริหารทรัพยากร
มนุษยเพื่อใหผูบริหารและผูสนใจไดนําไปประยุกตใช เพื่อใหไดประโยชนตอการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, การบรหิารทรัพยากรมนุษย 
 

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. 

                                                             
* อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยวิทยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

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 
  

การบริหารจัดการน้ันมีองคประกอบหลายอยาง ซึ่งหน่ึงในน้ัน คือการบริหารจัดการทีมงาน
ใหทํางานตามหลักหรือเปาหมายขององคกรที่คาดหวังไว จึงเปนความสําคัญของผูนําที่จะตองเขาใจ
ถึงแนววิธีในการบริหารทีมงาน มากกวาการลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง ผูนําจึงกลายเปนกลไกที่
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพหรือไม ถาองคกรใดก็ตามมีผูนําเชิงรุก ทํางานได
อยาง เฉียบคม แมนยํา มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เทากับวาองคกรน้ัน ๆ จะมีประสิทธิผลที่สูงสุด
สรางความย่ังยืนใหกับองคกร ดังน้ันในองคกรช้ันนําตาง ๆ จึงมีแนวทางในการพัฒนาความ
เจริญกาวหนาขององคกรผานการทํางานที่มี่ประสิทธิภาพของผูนํา เพราะผูนําที่มีประสิทธิ ภาพจะ
เขาใจหลักหรือแนวทางในการพัฒนางานผานการพัฒนาศักยภาพของคนใหทํางานใหตนเองไดอยาง
มีประสิทธิผล แนวทางการบริหารจัดการเชนน้ี นอกจากที่ผูนําจะมีทักษะความรูในการทํางาน การ
พัฒนาทีมงาน ยังตองมีความเขาใจในคนหรือพนักงานที่ทําใหกับตนอยางถองแท เขาใจหลักการ
บริหารพนักงานผานเครื่องมือที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติคือเครื่องมือที่ใชในการบริหารงาน
บุคคล ที่จะทําใหเวลาในการพัฒนาทักษะที่สําคัญของผูนําน้ันไดรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน หลักสูตร การ
สรางภาวะผูนําเชิงรุก “Dynamic Leadership for Department” จึงถูกออกแบบมาเพื่อให
สอดคลองกับการทํางานขององคกรใหผูนํามีความคลองตัวในการบริหารจัดการทีมงานที่ตนเองมี
ความรับผิดชอบผานกระบวนการของการบริหารจัดการที่เปนสากล รวมกับหลักการบริหารจัดการ
งานบุคคล ทําใหตนเองสามารถนําเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารทีมงานไปพัฒนาตอยอดสราง
ความกาวหนาใหกับองคกรได ดวยวิธีการที่มีระบบของการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีแนวทางที่
จะตองทํา และมีความเขาใจเครื่องมือในการสรางทีมงานที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ตามหลัก
แนวคิด “สรางผูนําที่ดี..ใหสรางทีมงานที่เขมแข็ง..เทากับการสรางการเจริญเติบโตที่ย่ังยืนใหกับ
องคกรน้ัน ๆ” 

 

ความสามารถของการเปนผูนํา ความสําคัญของความสามารถของการเปนผูนํา ไดแก 
๑. ความสามารถของการเปนผูนํา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร นําไปสูการทํางาน

เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการที่วางไว 
๒. ความสามารถของการเปนผูนํา เปนตัวกําหนดความแตกตางขององคกรที่ประสบ

ความสําเร็จ กับองคกรลมเหลว ซึ่งสะทอนโดยผูนําองคกร 
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ความหมายของผูนําและการเปนผูนํา 
  ผูนํา หมายถึง หัวหนากลุม ทีม หรือองคการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึน บุคคลที่มีบารมี และ

สามารถตัดสินใจไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถกระตุนบุคคลอื่นใหบรรลุเปาหมายที่วางไวได 
            ภาวะผูนํา หรือ การเปนผูนํา หมายถึง กระบวนการในการชักจูงใหพนักงานทํางานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร ความสามารถที่จะสรางความเช่ือมั่น และการสนับสนุนใหเกิดข้ึน
ระหวางบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของตอการบรรลุเปาหมายขององคกร ความสามารถในการชักจูงผูอื่นให
ทําตามในสิ่งที่ตนเองตองการได ความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนําและผูตาม ที่มีความต้ังใจตอ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
 ปเตอร ดรักเกอร (Peter Drucker) กูรูแหงการบริหารจัดการใหคําจํากัดความภาวะผูนํา
วา “คําจํากัดความของผูนําก็คือบุคคลที่มีผูตาม” ขณะที่ จอหน ซี แมกซเวลล (John C Mexwell) 
ใหคําจํากัดความภาวะผูนําวา “ภาวะผูนําคือการสรางอิทธิพล ไมมีอะไรมากหรือนอยกวาน้ี” ใน
ทัศนะของจอหน ดับบลิว การดเนอร (Johe W Gardner) ภาวะผูนํา คือ “กระบวนการชักจูงและ
ใหตัวอยางที่ปจเจกบุคคลกอใหเกิดการกระทําที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูนํา หรือ
วัตถุประสงครวมของทุกคน๑  
 สิปปนนท  เกตุทัต ใหความหมายวา ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน จะตองวิเคราะหตัดสินใจ โดย
มองอยางนก มองภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอยางหนอน เอากายใจและสมองเขาสัมผัส 
สามารถวางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคนและแผนเงินใหเขากัน กระจายและมอบใหเปน
นโยบาย๒ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ไดกลาวถึง ความเปนภาวะผูนําเปนองคประกอบประการหน่ึง
ซึ่งทําใหการบริหารงานของผูนําประสบผลสําเร็จ โดยเปนการใชพฤติกรรมของผูนําแตละคนทีส่ะสม
จากประสบการณหรือการรับรูเพื่อใชในการชักจูงใหผูใตบังคับบัญชาเต็มใจทําตามที่ผูนํา ตองการได
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเปนภาวะผูนํา มีทฤษฎีเกี่ยวกับความ
เปนผูนํา ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 

๑. ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา (Trait Theories of Leadership) เปนกลุมที่เนนการศึกษา
เกี่ยวกับคุณลกัษณะตางๆทีม่ีอยูในตัวผูนํา เชน สติปญญา ความรับผิดชอบ กลาวอกี
นัยหน่ึงเปนกลุมทีพ่ยายามแสวงหาคําตอบวา 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) เปนกลุมที่มุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกมากลุมน้ี
พยายามแสวงหาคําตอบวา ผูนําควรมีพฤติกรรมอยางไร 
          ๓.   ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ (Contingency Theories of Leadership) เปน
กลุมที่เนนศึกษาสถานการณตางๆที่เกี่ยวของกับความเปนภาวะผูนํากลุมน้ี จะพยายามตอบคําถาม
ที่วา ผูนําจะตองเรียนรูสถานการณอะไรบาง เพื่อที่จะไดนําคนอื่นได๓ 

รังสรรค  ประเสริฐศร ีไดกลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหน่ึงที่
จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน หรือเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนํา
กับผูตาม ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายรวมกัน หรือเปนความสามารถที่จะสราง
ความเช่ือมั่นและใหการสนับสนุนบุคคลเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ ผูนําเปนบุคคลที่ทําให
องคการประสบความกาวหนาและบรรลุผล๔ 

 

ความหมายของความสามารถของการเปนผูนํา 
            หมายถึง การรวบรวม พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตนมีและจําเปนตอการ
ทํางาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายในการทํางานที่วางไว และการเปน
ผูนําจะมุงเนนการพัฒนาที่สําคัญ ๒  ประการ คือ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาบุคคลอื่น หรือ
พนักงานในองคกรของตน 
 

แนวคิดของการเปนผูนํา 
            หนาที่สําคัญที่สุดของการเปนผูนํา คือ การสรางแรงจูงใจตอการทํางานอยางเต็มกําลัง 
และความสามารถในเกิดข้ึนกับผูใตบังคับบัญชา 
            กุญแจสําคัญ ๒ ประการตอการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ คือ ความนาเช่ือถือและความ
เช่ือมั่น และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของการเปนผูนํา 

หลักเกณฑของการเปนผูนํา ๑๑ ประการ คือ  
๑. รูจักตนเองและคนหาการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  
๒. มีทักษะความสามารถ  
๓. คนหาความรับผิดชอบ  
๔. ตัดสินใจในจังหวะเวลาที่เหมาะสม  
๕. แสดงตัวอยาง  

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

หนา 437 
๔ รังสรรค  ประเสริฐศร,ี ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนรัชการพิมพจํากัด, 2544),  

หนา 31 
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๖. รูจักบุคลากรของตนและคอยเฝาดูความเปนอยูของเขา  
๗. ใหขอมูลกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ  
๘. สรางความรูสึกรับผิดชอบ  
๙. แนใจวางานที่ไดรับมอบหมายมีความชัดเจน มีผูรับผิดชอบดูแล และสามารถทําให

สําเร็จลุลวงได  
๑๐. การฝกอบรมเปนกลุม  
๑๑. ใชศักยภาพและความสามารถขององคกรอยางเต็มกําลัง 

            ปจจัยของความเปนผูนํา คือ เปนผูตาม ผู นํา การสื่อสาร สถานการณ สวนหลัก           
๓ ประการของการเปนผูนํา คือ ตองรูวาตนเองเปนอะไร ตองทราบอะไร และตองทําอะไร 
            รูปแบบของการเปนผูนํา  วิธีการหรือประเภทของผูนําที่แตกตางกัน มีรูปแบบโครงราง ๔ 
แบบ คือ โครงรางทางโครงสราง โครงรางทางทรัพยากรมนุษย โครงรางทางการเมอืง และโครงราง
ทางสญัลกัษณ 

กระบวนการของการเปนผูนําที่ย่ิงใหญ และนําไปสูการเปนผูนําที่ย่ิงใหญ ประกอบดวย 
ทาทายกระบวนการ ในข้ันแรกเริ่ม ผูนําตองหากระบวนการที่ตนเองเช่ือมั่นวามีความ

จําเปนที่จะตองปรับปรุงอยางเรงดวน 
แบงปนวิสัยทัศน ข้ันตอมาคือ การแบงปนวิสัยทัศนในรูปของคําพูด ที่พนักงานสามารถที่

จะเขาใจไดอยางชัดเจน 
            ทําใหบุคคลอื่นหรือพนักงานสามารถทํางานได ตองใหเครื่องมือและแนะนําวิธีการในการ
แกปญหาแกพนักงาน 
            สรางรูปแบบในการทํางาน เมื่อกระบวนการในการทํางานมีความยุงยากข้ึน คนที่เปน
เจานายมักจะบอกวาอะไรคือสิ่งที่ตองทํา แตผูนําจะแสดงใหดูวาจะทํางานใหเสร็จไดอยางไร 
            กระตุนความรูสึกและจิตใจ แบงปนชัยชนะกับพนักงานของตน แตเก็บความเจ็บปวดและ
ความลมเหลวไวโดยลําพัง 
 

พฤติกรรมของผูนํา จะแบงเปน ๔ แบบ คือ  
๑. การเปนผูนําแบบสนับสนุน  
๒. การเปนผูนําแบบออกคําสั่ง  
๓. การเปนผูนําแบบมสีวนรวม  
๔. การเปนผูนําที่มุงการบรรลเุปาหมาย 
 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง  
เปนมุมมองรวมสมัยของเรื่องภาวะผูนํา ผูนําดังกลาวคลายคลึงกับผูนําบารมี แตแตกตาง

ตรงที่ความสามารถที่จะนําเอานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเขามาสูองคกร และผู นําแหงการ
เปลี่ยนแปลงจะนําพาองคกรผานการกระทําที่สําคัญ ๓ ประการ คือ 
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๑. ระลึกไดถึงความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และความมีชีวิตชีวา เพื่อที่จะ
รักษาไวซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสภาพแวดลอม และเพื่อรักษาระดับความไดเปรียบทางการ
แขงขัน 

๒. สรางวิสัยทัศนใหม การเปลี่ยนแปลงองคกรไดและกระตุนหรือสรางแรงจูงใจใหคนใน
องคกรทําใหกลายเปนจริงได 

๓. ทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน เพื่อที่เขาจะทําใหวิสัยทัศนของผูนํากลายเปนจริง 
 

ผูนําแบบโลกาภิวัตน 
การแขงขันทางธุรกิจหรือองคกรธุรกิจในปจจุบัน ไมไดอยูแตเพียงภายในประเทศเทาน้ัน 

แตกลายเปนองคกรแบบโลกาภิวัตน คือ มีการซื้อ ขายสินคาและการบริการระหวางประเทศตาง ๆ 
และการเปลี่ยนแปลงสูการเปนโลกาภิวัตน ลวนมีผลกระทบ เพราะการแขงขันแบบโลกาภิวัตน 
มุงเนนตอการสรางมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพสูงข้ึนแกลูกคา ผูนําในยุคปจจุบัน ตองมีความ
แตกตางจากการบริหารธุรกิจในอดีตเปนอยางมาก เพราะความตองการของลูกคาและพนักงานมี
ความแตกตางและเปลี่ยนแปลงไป และผูนําที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน จะตองประกอบดวย 
การคิดแบบโลกาภิวัตน เล็งเห็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาความชํานาญทางดาน
เทคโนโลยี สรางคูคาธุรกิจและพันธมิตร และสรางการมีสวนรวมในการเปนผูนํา 

 

ความแตกตางระหวางภาวะผูนํากับการบริหาร๕ 

ภาวะผูนํา การบริหาร 
กําหนดทิศทางท้ังหมด เขากําหนดทิศทาง
ทั้งหมดขององคการและใหวิสัยทัศน 

กําหนดทิศทางรายวัน ผูบริหารกําหนดทิศทาง
รายวันใหกับองคการ ทัง้น้ีข้ึนอยูกบัสถานการณ 

เพงเล็งไปยังผลลัพธ ผูนํามักเพงเล็งไปยัง
ผลผลิตเสมอ 

เพงเล็งไปยังกระบวนการ ผูบรหิารมักเพงเล็งไป
ยังกระบวนการในวิธีที่ใหไดผลลัพธสงูสุดโดยการใช
ทรัพยากรนอยทีสุ่ดผานการลดกระบวนการใน
องคการ 

เพงเล็งสิ่งแวดลอมภายนอกมากท่ีสุด ผูนําจะ
จับตาดูสิง่แวดลอมภายนอกมากทีสุ่ด สนใจ
ความมีประสิทธิผล ความสนใจของเขา 

เพงเล็งสิ่งแวดลอมภายในมากท่ีสุด ผูบรหิารมกั
จับตาดูสิง่แวดลอมภายในมากที่สุด สนใจความมี
ประสิทธิภาพ ความสนใจของเขา 

ยึดผูถือหุน ผูนําเพงเล็งไปยังผลประโยชนผูถือ
หุนและพยายามตอบสนองตอความพอใจของผู
ถือหุน 

ยึดถือบุคลากร ในที่น่ี จุดรวมคือบุคลากรของไม
อยูที่ประสทิธิพล อยูทีป่ระสิทธิภาพใชผูถือหุน 

                                                             
๕ ดร.ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การพัฒนาภาวะผูนํา, (สถาบันเพื่อความกาวหนาทางวิชาการปตตานี : 

2256),p.8 



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 101 }

ความตองการของลูกคา คิดเกี่ยวกับความ
ตองการของลกูคา 

ความตองการของคนงาน คิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
ขององคการเพื่อความตองการของลูกคา 

กําหนดพันธกิจ/วิสัยทัศน กําหนดพันธกิจและ
วิสัยทัศน 

กําหนดเปาประสงค/จุดประสงค กําหนด
เปาประสงคและจุดประสงคเพื่อทําใหบรรลุพันธกิจ 

หาทรัพยากรเพ่ิมเติม หาทรัพยากรเพิม่เติม
เพื่อทําใหพันธกิจบรรลผุล เขาพยายามมองหา
โอกาสอื่นๆเสมอ 

จัดการทรัพยากร ผูบรหิารจัดการทรัพยากรเสมอ 

มองหาเทคโนโลยี เขาปกปองเทคโนโลยี
สายตาเปดอยูเสมอเพื่อใหไดเทคโนโลยีใหมๆ  ที่
จําเปนตอการสรางความไดเปรียบ 

ใชเทคโนโลยี ผูบริหารใชเทคโนโลยีทีม่ีอยูเสมอ
และไมพยายามเปลี่ยนแปลง 

แสวงหาเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีจําเปน 
เขาแสวงหาเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่จําเปน 
และเช่ือวา “ตองเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลง” 

แสวงหาความมั่นคง/บริหารการเปลี่ยนแปลง 
ฝายบริหารพยายามบรหิารการเปลี่ยนแปลงและ
ชอบที่จะรักษาไวซึ่งความมั่นคงในองคการ 

สรางทีมโดยเฉพาะทีมท่ีสุดยอด ภาวะผูนํามัก
เพงเลง็ไปยังการสรางทีม โดยเฉพาะทีมที่สุด
ยอด บทบาทของผูนําก็คือการแสดงออกใน
ฐานะผูสอนแนะ และเปลี่ยนการทํางานของแต
ละคนเปนการทํางานโดยทมี 

บริหารทีมงาน จุดรวมของฝายบรหิารก็คือการทํา
สิ่งตางๆใหเสร็จโดยคน/ทีม 

 
บทบาทของผูนําในองคกร 

การทํางานใหงานในองคกรประสบความสําเร็จได นอกจากทักษะ ความรู ความสามารถ
และทัศนคติที่ผูบริหารมีแลว ยังรวมถึงความสามารถรอบตัวหรือความคลอง ในการแสดงบทบาทที่
แตกตางกันในแตละสถานการณ เพ่ือสนับสนุนการทํางานของพนักงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคกร และบทบาทที่แตกตางกัน ๕ แบบของการเปนผูนําที่ใชในสถานการณที่แตกตางกัน โดย
เปรียบเทียบกับน้ิวมือทั้ง ๕ บนมือของผูนํา โดยผูนําควรปรับใชบทบาททั้งหมดไดอยางเหมาะสม 
ซึ่งประกอบดวย บทบาทผูจัดการ บทบาทของผูสรางวิสัยทัศน บทบาทของผูฝกสอน บทบาทของ
นักการศึกษา และบทบาทของเอกอัครราชทูต 
 

ความฉลาดทางการเปนผูนําทางจิตวิญญาณ 
ผูนําควรมีความสามารถในการตัดสินปญหาที่ยากลําบากได หรือความสามารถในการออก

คําสั่งควบคุม หรือสรางแรงบันดาลใจและความจงรักภักดีใหเกิดข้ึนแกผูใตบังคับบัญชา ในสวนของ
ผูนําตองตองการสรางกิจการหรือธุรกิจในระยะยาวหรือทําใหเกิดความย่ังยืน ธุรกิจยังตองมุงเนนที่
ทุนอีก ๒ ประเภท คือ ทุนทางสังคม และทุนทางจิตวิญญาณ 
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ผูนํากับการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล 
การสื่อสารเปนเรื่องที่ไมไดยาก เพราะผูนําคิดวาตนเองมีความสามารถที่จะสื่อสารหรือพูด

ตอบุคลากรในองคกร แตการสื่อสารไมไดจํากัดอยูเฉพาะการพูดอยางเดียว และที่สําคัญตองรูจัก
เลือกจังหวัดที่จะสื่อสารใหเหมาะสม 

การสือ่สารถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารงาน ผูนําที่สื่อสารอยางมีประสิทธิผล ตอง
สามารถสะทอนคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรในระหวางการสื่อสารได 

ผูนําที่สื่อสารอยางมีประสิทธิผลตองสามารถสื่อสารวิสัยทัศนของตน และวัตถุประสงคของ
องคกรไดอยางชัดเจน รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของพนักงานในองคกร เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจ หรือปรับปรุงการทํางานใหดีมากย่ิงข้ึน 

ภาวะผูนําของนักบริหารทรัพยากรมนุษยเปนไปเพื่อชวยทําใหบทบาท 4 บทบาทหลักของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยที่ประกอบไปดวยการเปนหุนสวนกลยุทธ 

(Strategic Partner) การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) สนับสนุนความเปนเลิศใหแกพนักงาน 
(Employees’ Champion) และการเปนผูเช่ียวชาญดานการจัดการ 
(Administrative Expert) เกิดข้ึนจริง  อันจะทําใหเกิดการเพิ่มและสรางมูลคาที่จะเปน

ประโยชนอยางสูงสุดตอองคกร ในตอนน้ี 
ความเช่ือมั่นวาภาวะผูนําเปนการสรางใหเกิดแรงบันดาลใจแกผูอื่นเพื่อปลดปลอยพลังการ

กระทําควรคนหาวา อะไรคือปจจัยที่จะสงผลตอการสรางแรงบันดาลใจ และตองการความสามารถ
เชิงสมรรถนะ(Competency) อะไรเพื่อทําใหเกิดปจจัยดังกลาว โดยการศึกษาจากแนวคิดตาง ๆ 
และเรียนรูจากนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดแสดงบทบาทผูนําที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
องคกรและนอกองคกรของตน 

 

แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่ผูบริหารใชกลยุทธในการนําเอาศักยภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน หรือองคการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสูด มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี มี
ผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ สิ่งเหลาน้ีจะเกิดข้ึนได ปจจัยที่สําคัญคือ ความสามารถของ
ผูบริหารในการนําความคิดมาสูการปฏิบัติใหเกิดผล 

เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความเจริญอยางรวดเร็วและคนที่ เขาใจ
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงเทาน้ันจึงจะอยูรอด  และเจริญภายใตกฎเกณฑใหมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได  และเราตองทราบวาขอสมมติฐานเกาขอใดที่ไมสามารถนํามาใชไดอีกตอไป  ในศตวรรษที่  
๒๑  น้ี  ผูบริหารจะตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยสรางความเขาใจวาตองทําอยางไรบาง  
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่สามารถควบคุมและจัดการได  โดยเฉพาะคนที่อยูใน
องคการที่มีทั้งคนรุนเกาและคนรุนใหม 
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การที่องคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธ์ิภาพน้ัน หนวยงาน
จําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย 
จึงจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากร
บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี 
มีความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอ
การพัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวา เปน
ทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ 
พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการกําหนดงานหรือออกแบบงาน การ
วิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝกอบรมและพัฒนา 
คาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของ
ผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

วัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษย 
๑. เพื่อสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคการ 

(Recruitment and Selection) 
๒. เพื่อใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุด (Utilization) 
๓. เพื่อบํารุงรักษาพนักงานที่มีความสามารถใหอยูกับองคการนานๆ (Maintenance) 
๔. เพื่อพฒันาใหมีความรูความสามารถ (Development) 

 

ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย 
๑. ชวยใหบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ

จงรักภักดีตอองคการที่ตนปฏิบัติงาน 
๒. ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย เปนสื่อกลางใน

การประสานงานกับแผนกตางๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางาน
ในองคการใหเกิดประโยชนสูงสุดทําใหองคการเจริญเติบโตและพัฒนาย่ิงข้ึน 

๓. ชวยเสริมสรางความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคการและผูปฏิบัติงาน
ทําใหสภาพสังคมโดยสวนรวมมีความสุข ความเขาใจที่ดีตอกัน 

 

บทบาทหนาท่ีของผูนําการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 บทบาทหนาที่ของผูนําการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหองคการมีการใชทรัพยากรมนุษย
ใหเกิดประโยชนสูงสุด บรรลุเปาหมายขององคการ ดังน้ัน สมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษย    
(The Society for Human Resource Management : SHRM) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได
กําหนดไว 6 บทบาทหนาที่หลักดังตอไปน้ี (Byars & Rue 1997 : 5)  
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๑. การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย (Human resource 
planning, recruitment and selection) ดังน้ี 

๑.๑ การวิเคราะหงานเพื่อสรางความตองการเฉพาะของงานแตละงาน 
๑.๒ การคาดการณความตองการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหบรรลเุปาหมายของ  

องคการ 
๑.๓ การพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการตามความตองการที่กําหนดไว 
๑.๔ การสรรหาทรัพยากรมนุษยตามความตองการขององคการ 
๑.๕ การคัดเลือกและบรรจุในตําแหนงงานที่วาง 

๒. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย (Human resource development) มีหนาที่ดังน้ี 
๒.๑ การปฐมนิเทศและฝกอบรมพนักงาน 
๒.๒ การออกแบบการปฏิบัติงานตามแผนและจัดโปรแกรมการพัฒนา 
๒.๓ การจัดต้ังทีมงานที่มปีระสิทธิภาพ 
๒.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน 
๒.๕ การประเมินพนักงานเพ่ือการพฒันาอาชีพ 

๓. การจายคาตอบแทนและผลประโยชน (Compensation and benefits) มีหนาที่ดังน้ี 
๓.๑ การบริหารระบบการจายคาตอบแทนและผลประโยชนเพื่อพนักงาน 
๓.๒ การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนที่เปนธรรม 

๔. พนักงานและแรงงานสมัพันธ (Employee and labor relations) มีหนาที่ดังน้ี 
๔.๑ การรกัษาความสัมพันธอันดีระหวางองคการและสหภาพแรงงาน 
๔.๒ การออกแนวปฏิบัติงานทีส่รางความสัมพันธอันดีระหวางองคการและสหภาพ
แรงงาน 

๕. ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (Safety and Health) มีหนาที่ดังน้ี 
๕.๑ การบริหารดานความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 
๕.๒ การแกปญหาที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

๖. การวิจัยทรัพยากรมนุษย (Human Resource Research) มีหนาที่ดังน้ี 
๖.๑ การจัดหาขอมลูและสารสนเทศทรพัยากรมนุษย 
๖.๒ การจัดระบบการสื่อสารขอมูลการดําเนินงานของพนักงาน๖ 

 

ภารกิจหลักดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 โดยปกติในการแบงภารกิจหลกัใหสอดคลองกับสภาพการแขงขันทางธุรกจิมักจะแบงเปน 4 
ดาน คือ 

                                                             
๖
 รศ.ดร.นงนุช  วงษสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท, 2553), 

p.11-12 
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๑. การสรรหา (recruitment) หมายถึง การเสาะแสวงหาเพือ่เลือกสรรใหไดคนดีที่มี
ความรูความสามารถเหมาะสมกับงาน และทีส่ําคัญทีสุ่ด คือ สามารถปรับตนเองเขา
กับวัฒนธรรมของบริษัท (corporate culture)หรอื ปทสัถาน(norm) ขององคการ 

๒. การพัฒนา (development) หมายถึง การดําเนินการที่สงเสริมใหพนักงาน มีความรู  
ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณเพิ่มมากข้ึนในรูปแบบของการฝกอบรม การพัฒนา
การศึกษาของพนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ดําเนินการพัฒนาอาชีพพนักงาน ใหพรอมที่จะรับผิดชอบหรือเติบโตใน
ตําแหนงที่สูงข้ึนรวมถึงการปรับหรือพัฒนาองคการ ใหเปนองคกรที่ชนะในการแขงขันไดในที่สุด 

๓. การรักษาพนักงาน ( retention) หมายถึง ความพยายามที่จะทําใหพนักงานพึง
พอใจในการทํางาน ดวยการสรางบรรยากาศใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานมีโอกาสเติบโตกาวหนาในหนาทีก่ารงาน และมีรายไดเพียงพอกับความเปนอยู
และบริการตางๆทีห่นวยงานจัดใหพนักงาน ซึ่งเปนสิ่งจูงใจอยางหน่ึง 

๔. การใชประโยชน (utilization) หมายถึง การใชคนใหไดประโยชนสูงสุดตามแนวทาง
ในการจัดทําแผนกําลังคนเพื่อจัดคนใหตรงการงานใหไดงานที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถเพื่อประโยชนสูงสุดขององคการ 

ภารกิจทั้ง 4 ดานน้ีเปนปจจัยหลักที่สําคัญที่สุดในการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมวาองคกร
จะใชแนวคิด หรือวางแผนรูปแบบใด จําเปนที่จะตองกําหนดภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย
อยางชัดเจน และสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม เพื่อประสิทธิผลสูงสุดสูการบรรลุ
เปาหมายขององคกร๗ 

 

สรุป 
 

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

                                                             
๗
 ชัยธนัตถกร  ภวิศพิริยะกฤติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสวนสุนันทา, 2553), p.57-58 
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 การจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยถือเปน หัวใจสําคัญของการทํางาน ในทุกระบบของ
องคการ ไมวาจะเปนยุคโบราณหรือยุคปจจุบันที่มีเทคโนโลยีข้ันสูงมากมาย มนุษยจะเปนผูกําหนด
ชะตากรรมขององคกรโดยรวม เพราะผูที่จะใชนวัตกรรมตางๆเหลาน้ันใหมีคุณภาพ จะตองเปนการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพดวย ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญ
ต้ังแตการสรรหา เพื่อใหไดคนที่มีคุณภาพ ใชงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการพัฒนา
ฝกอบรมความรูใหมๆ และทักษะใหมใหกับพนักงานไดมีการปรับตัวอยูเสมอและสุดทาย คือ ตองมี
ระบบรักษาพนักงานใหอยูในองคการดวยความจงรักภักดีและความเต็มใจ ระบบการใหสวัสดิการ
และการสรางแรงจูงใจก็มีความสําคัญไมนอย ที่จะสามารถธํารงรักษาพนักงานไว ดังน้ัน ภาวะผูนํา
ของผูบริหารจะตองบริหารทรัพยากรมนุษยใหบรรลุเปาหมายจึงจะนับไดวาการบริหารทรัพยากร
มนุษยประสบผลดีอยางสูงสุด 
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มหาจุฬา : ภาษาบาล ี
Mahachula : Pali Language 

สุทัศน  อาสนาชัย 

บทคัดยอ 

พระพุทธเจาใชภาษาบาลีในการประกาศพระศาสนา การศึกษาภาษาบาลีคือการศึกษา
พระพุทธศาสนาต้ังแตอดีตคือสมัยพุทธกาล เพราะภาษาบาลีเปนภาษาที่บันทึกคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนาในรูปของพระไตรปฎกของพุทธศาสนาฝายเถรวาท ภาษาบาลีถือวาเปนภาษาที่
เกาแกภาษาหน่ึง ในตระกูลอินเดีย-ยุโรป ภาษาบาลีที่ใชเปนภาษาในการทําสังคายนาในแตละครั้ง 
และการศึกษาภาษาบาลีน้ีก็สืบทอดเผยแผมาโดยลําดับต้ังแตอดีตคือในอินเดีย ศรีลังกามาจนถึง
สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการจารึกภาษาบาลีดวยอักษรขอมเปนอันดับแรกในสมัยสุโขทัย  แตในยุค
ตอมาก็มีการปริวรรตเปนอักษรไทย และมีการแปลจากภาษาบาลีฉบับอักษรไทยไปเปนภาษาไทย 
ดัง น้ันการ ศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆแห งคณะสงฆ ไทย  
เปนสถาบันการศึกษาช้ันสูงของคณะสงฆ ซึ่งสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดทรงสถาปนาข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ พระภิกษุสามเณรผูที่ศึกษาในสถานศึกษาแหงน้ี  
จึงตองเรียนรูพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูง 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 
                                                             


อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
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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 าษา บ าลี เ ป น ภาษ าที่ เ ก า แ ก ภ า ษาห น่ึ ง  ใ นต ร ะกู ล อิ น เ ดี ย -ยุ โ ร ป๑ 
(อินโด-ยูโรเปยน) ในสาขายอย อินเดีย-อิหราน (อินโด-อิเรเนียน) เปนภาษาปรากฤตภาษาหน่ึง  
เปนที่รูจักกันดีในฐานะภาษาที่ใชบันทึกคัมภีรในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท (มีพระไตรปฎกเปน
ตน) โดยมีลักษณะทางไวยากรณ และคําศัพทที่คลายคลึงกับภาษาสันสกฤต ไมมีอักษรชนิดใด
สําหรับใชเขียนภาษาบาลโีดยเฉพาะ มีหลักฐานจารึกภาษาบาลีดวยอักษรตาง ๆ มากมายในตระกูล
อักษรอินเดีย เชน อักษรพราหมี๒อักษรเทวนาครี๓ จนถึง อักษรลาน๔ อักษรขอม๕ อักษรไทย อักษร
มอญแมกระทั่งอักษรโรมัน ก็สามารถใชเขียนภาษาบาลีไดสําหรับประเทศไทยเริ่มมีการจารึกภาษา
บาลีดวยอักษรขอมเปนอันดับแรกในสมัยสุโขทัย แตในยุคตอมาก็มีการปริวรรตเปนอักษรไทย และ
มีการแปลจากภาษาบาลีฉบับอักษรไทยไปเปนภาษาไทย จึงทําใหเกิดมาการเรียนรูพระพุทธศาสนา
ไดอยางกวางขวางย่ิงข้ึนโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรจนเกิดมีการแตงวรรณกรรมดานภาษาบาลีไว
มากมาย เชนในอาณาจักรลานนา พระสิริมังคลาจารย ไดแตง มังคลัตถทีปนีเปนตน ในยุคตอๆมา

                                                             
๑WILHELM GEIGER,A HISTORY OF - PALlLITERATURE,  Printed in India by Rekha Printers 

Pvt. Ltd. Published for the first time in ๑๙๓๓.Pages๑๑-๑๔. 
๒
อักษรพราหมี (อานวา พราม-มี) เปนตนกําเนิดของอักษรในอินเดียมากมาย รวมท้ังอักษรเขมรและ

อักษรทิเบตดวย พบในอินเดียเม่ือราว พ.ศ. ๔๓ มีความคลายคลึงกับอักษรอราเมอิกหรืออักษรฟนิเชีย อีกทฤษฎี
หน่ึงเชื่อวามาจากอักษรสินธุหรือฮารัปปา ที่ใชตั้งแต ๑,๔๕๗ปกอนพุทธศักราช อักษรพราหมีพบครั้งแรก ในจารึก
ของพระเจาอโศกมหาราชแหงราชวงศเมารยะ ในชวง พ.ศ. ๒๗๓ – ๓๑๑ 

๓อักษรเทวนาครี (दवेनागरीอานวา เท-วะ-นา-คะ-รี; อังกฤษ: Devanagari) พัฒนามาจากอักษรพราหมี
ในราวคริสตศตวรรษที่ ๑๑ ใชเขียนภาษาฮินดี ภาษาสันสกฤต ภาษามราฐี ภาษาบาลี ภาษาสินธี ภาษาเนปาล 
และภาษาอ่ืนๆในประเทศอินเดีย 

๔อักษรธรรมลานนา หรือ ตัวเมือง หรือ อักษรยวน ภาษาไทยกลางในอดีตเรียกวา ไทยเฉียง เปนอักษรที่
ใชในสามภาษา ไดแก ภาษาไทยถิ่นเหนือ, ภาษาไทล้ือและภาษาเขิน 

๕อักษรขอมพัฒนามาจากอักษรหลังปลลวะ ซ่ึงพัฒนามาจากอักษรปลลวะอีกทีหน่ึง เปนตัวอักษรของ
ราชวงศปลลวะในอินเดียใต ภายหลังไดมาติดตอกับภูมิภาคอุษาคเนยจึงไดถายทอดวัฒนธรรมซ่ึงรวมถึงตัวอักษรไว
ใหกับกลุมคนที่อาศัยอยูบริเวณน้ีอีกดวย  
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กอใหเกิดมีการสนับสนุนสงเสริมใหมีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีอยาง
กวางขวาง ทั้งในสวนของราชอาณาจักรและพุทธจักร๖ 

สําหรับในดานการศึกษาภาษาบาลีหรือภาษามคธ พระสงฆไทยนาจะมีการศึกษาภาษาบาลี
มาต้ังแตสมัยเริ่มแรกที่พระพุทธศาสนาเขามาเผยแผในประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวาร
วดี มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีอยางเปนระบบในสมัยอยุธยา การศึกษาบาลี
รุงเรืองย่ิงในสมัยลานนา มีการแตงคัมภีรบาลีข้ึนมากมาย คัมภีรที่แตงในครั้งน้ันยังใชเปนหลักสูตร
ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆไทยในปจจุบันดวย 

การศึกษาภาษาบาลีต้ังแตสมัยสุโขทัยสืบมาน้ัน มีองคพระมหากษัตริยเปนองคอุปถัมภให
การสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเปนที่เลาเรียนศึกษาของพระสงฆ มีการยกยอง
และถวายนิยตภัตรแกพระสงฆผูมีความรูภาษาบาลี และพระมหากษัตริยไทยบางพระองคยังทรง
เปนปราชญเช่ียวชาญในดานภาษาบาลสีามารถลงบอกบาลี (สอน) แกพระสงฆสามเณรดวยพระองค
เองก็มีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันวา 
นักธรรม เกิดข้ึนตามพระดําริของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส๗ เปน
การศึกษาพระธรรมวินัยในภาคภาษาไทย เพื่อ ให ภิกษุสามเณรผู เปนกํ าลั งสํา คัญของ
พระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยไดสะดวกและทั่วถึง อันจะเปนพื้นฐานนําไปสูสัมมา
ปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางไกลออกไปและยังมีการศึกษาอีกอยางหน่ึง ซึ่งจัดข้ึน
โดยคณะสงฆไทยคือ การศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย เปนสถาบันการศึกษาช้ันสูงของคณะสงฆ สําหรับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยน้ันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงสถาปนาข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีช่ือเดิมวา "มหาธาตุวิทยาลัย" และ
มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหมวา "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงคจะใหเปนอนุสรณเฉลิมพระเกียรติยศของพระองคสืบไป ดัง
ปรากฏในประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆิกเสนาศนราชวิทยาลัยลัย ซึ่งเปนสถานที่
ในการศึกษาดานพระพุทธศาสนาและวิชาช้ันสูง๘  

"ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังวิทยาลัยที่จะเลาเรียนพระไตรปฎกแลวิชาช้ันสูงข้ึน...เปน
ที่เลาเรียนของพระสงฆฝายมหานิกาย ไดต้ังไวที่วัดมหาธาตุราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงน้ี  
มีนามวา "มหาธาตุวิทยาลัย" ไดเปดการเลาเรียน แตวันที่ ๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร ศก ๑๐๘  
สืบมา แตสังฆิกเสนาสนสําหรับมหาธาตุวิทยาลัยน้ี ยังไมเปนที่สมควรแกการเลาเรียน ในสมัยที่การ

                                                             
๖ http://www.moe.go.th/main๒/his_edu.htm 
๗
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เปนสมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ ๑๐แหงกรุง

รัตนโกสินทร เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ไดรับมหาสมณุตตมาภิเษกเม่ือป พ.ศ. ๒๔๕๓ในรัชสมัย 
๘ http://www.mcu.ac.th/site/history.php  สืบคน  ๑๙/๕/๒๕๖๐ 
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เรียนเจริญข้ึนสืบมาน้ี จึงทรงพระราชดําริหที่จะทรงสรางสังฆิกเสนาสนสําหรับมหาธาตุวิทยาลัยน้ี
ข้ึนใหมใหเปนสถานอันสมควรแกการเลาเรียน ...ทรงพระราชอุทิศถวายถาวรวัตถุน้ี เปนสังฆิก
เสนาสน สําหรับมหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเปนที่เลาเรียนพระปริยัติสัทธรรมแลวิชาช้ันสูงสืบไปภายหนา 

— ประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆเสนาสนราชวิทยาลัย ร.ศ.๑๑๕ 
จากพระราชปรารภน้ี พระภิกษุสามเณรตอแตน้ีไปในภายภาคหนา จะตองเรียนรู

พระไตรปฎกและวิชาช้ันสูง คําวาเรียนรูพระไตรปฎก ก็คือการเรียนรูพระพุทธศาสนาการที่จะเรียน
พระพุทธศาสนาใหเขาใจไดอยางลึกซึ้ง ก็ตองเรียนรูภาษาบาลี เพราะภาษาบาลีคือภาษาที่บันทึกคํา
สอนของพระพุทธศาสนาเอาไวไมใหผิดเพี้ยนน้ันเองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดํารง
พระอิสริยยศ ๑๑พรรษา สิ้นพระชนมเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๔ พระชันษา ๖๑ป 

เน้ือหา 

แลวคําวา ภาษาบาลีคืออะไร? 

คําวา บาลี มาจากคําวา ปาลิ (Pali)  “ปาลี” สําเร็จรูปศัพทมาจากศัพทวา ”ปาล”  
ธาตุ แปลวา ”รักษา” ลง ณี ปจจัยในนามกิตก ปจจัยที่เน่ืองดวย ณ ใหลบ ณ ทิ้งเสีย เมื่อประกอบ
กันจึงมีรูปเปน ”ปาลี” หรือคําไทย เรียกวา ”บาลี” หมายถึง ภาษาที่รักษาพระพุทธพจนเอาไว ซึ่งมี
รูปวิเคราะหวา ”พุทฺธวจนํปาเลตีติ ปาลี” แปลวา ”ภาษาใด ยอมรักษาไว ซึ่งพระพุทธพจน เหตุน้ัน 
ภาษาน้ันช่ือวา ปาล”ี๙บาลีในฐานะเปนช่ือของภาษา คําวา ปาลิภาสา เปนคํายอหมายถึง “ภาษา
ของคัมภีร” คําแปลเต็มรูปของคําวาบาลี คือ “คัมภีรสําหรับสาธยาย” คัมภีรที่กําลังกลาวถึงอยูน้ี 
คือคัมภีรทางพระพุทธศาสนายุคแรก ๆ ซึ่งไดรับการรักษาสืบ ๆ กันมาเปนพิเศษโดยชาวพุทธฝาย
เถรวาท ในรูปแบบการสืบทอดตอ ๆ กันมาน่ันเอง คัมภีรเหลาน้ันไดอางกันวาเปนพระไตรปฎก  
แปลตามพยัญชนะแปลวา “สิ่งที่มีอยูในตะกรา ๓ ใบ” และไดรับการยอมรับวาเปน “พระพุทธ
วจนะ” โดยปกติ คําวา พระไตรปฎก เรียกกันในภาษาอังกฤษ วา “The Pali Canon”  

แลวพระไตรปฎกคืออะไร ? 

ศาสนาทุกศาสนา มีคัมภีรหรือตําราทางศาสนาเปนหลักในการสั่งสอน แมเดิมจะมิไดบันทึก
เปนลายลักษณอักษร แตเมื่อมนุษยรูจักใชอักษรก็ไดมีการเขียน หรือการจารึกคําสอนในศาสนาน้ัน 
ๆ ไว เมื่อโลกเจริญข้ึนจึงมีการพิมพหนังสือเปนเลม ๆได คัมภีรศาสนาเหลาน้ันก็มีผูพิมพเปนเลมข้ึน
โดยลาํดับพระไตรปฎก หรือที่เรียกในภาษาบาลวีา ติปฎกหรือเตปฎกน้ัน เปนคัมภีรหรือตําราทาง
พระพุทธศาสนาเชนเดียวกับไตรเวท เปนคัมภีรของศาสนาพราหมณ คัมภีร ไบเบิล (Bible)  
ของศาสนาคริสต อัลกุรอานของศาสนาอิสลาม 

                                                             
๙เสนาะ  ผดุงฉัตร, ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีบาลี, 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 แปลวา ๓ คําวา ปฎก แปลได  
๒ อยาง คือแปลวา คัมภีรหรือตําราอยางหน่ึง แปลวา กระจาดหรือตะกราอยางหน่ึง ที่แปลวา
กระจาดหรือตะกรา หมายความวา เปนที่รวบรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวเปนหวดหมู ไมให
กระจัดกระจาย คลายกระจาดหรือตะกราอันเปนภาชนะใสของฉะน้ัน 

พระไตรปฎกแบงออกเปนอะไรบาง ? 

         เมื่อทราบแลววา คําวา พระไตรปฎก แปลวา ๓ คัมภีร หรือ ๓ ปฎก จึงควรทราบตอไปวา  
๓ ปฎก น้ันมีอะไรบาง และแตละปฎกน้ัน มีความหมายหรือใจความอยางไร ปฎก ๓ น้ันแบงออก
ดังน้ี  
 ๑. วินัยปฎก วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี  
 ๒. สุตตันตปฎก วาดวยพระธรรมเทศนาทั่ว ๆ ไป  
 ๓. อภิธัมมปฎก วาดวยธรรมะลวน ๆ หรือธรรมะที่สําคัญระไตรปฎก 
แลวภาษาบาลี ซึ่งถือวามีความสําคัญตอการบันทึกพระไตรปฎกของตามคติความเช่ือของพุทธ
ศาสนาฝายเถรวาทหรอืหีนยาน มีมีพัฒนาทางดานศึกษาเปนมาอยางไร 

ประวัติการศึกษาภาษาบาล ี

พระภิกษุสามเณรผูมีศรัทธาที่ไดเขามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เมื่อบวชใน
พระพุทธศาสนาแลวมีภารกิจที่ตองทํา ๒ประการ คือ ประการแรก ไดแก คันถธุระ การศึกษาพระ
ธรรมวินัยซึ่งพระพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไว การศึกษาชนิดน้ีเนนภาคทฤษฎี และประการที่สอง  
คือ วิปสสนาธุระ การเรียนพระกรรมฐานโดยเนนลงไปที่การปฏิบัติทางกายวาจาและใจสําหรับ
การศึกษาที่เรียกวา “คันถธุระ” น้ัน ในสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูน้ัน พระพุทธเจาทรง
สั่งสอนสาวกเปนประจําทุกวันดวยการแสดงพระธรรมเทศนา คําสั่งสอนที่พระพุทธเจาทรงแสดงน้ัน 
ทรงแสดงดวยพระโอฐตามที่พระองคจะทรงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแกพุทธบริษัทซึ่งมี
เปนประจําทุกวัน ผูที่ฟงก็มีทั้งพระภิกษุสงฆและคฤหัสถ สําหรับพระภิกษุสงฆน้ัน เมื่อไดฟงพระ
สัทธรรมเทศนาของพระพุทธเจาแลวก็นํามาถายทอดแกสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกตอๆกันไป  

สําหรับคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทานจารึกไวในคัมภีรตางๆ ดวยภาษาบาลีซึ่งสามารถ
แบงลําดับช้ันของคัมภีรตางๆ ไดดังน้ี๑๐ 

พระไตรปฎก   เปนหลักฐานช้ัน ๑ เรียกวา บาลี 
คําอธิบายพระไตรปฎก เปนหลักฐานช้ัน ๒ เรียกวา อรรถกถา หรือ วรรณนา 
คําอธิบายอรรถกถา  เปนหลักฐานช้ัน ๓ เรียกวา ฎีกา 
คําอธิบายฎีกา   เปนหลักฐานช้ัน ๔ เรียกวา อนุฎีกา 

                                                             
๑๐เสนาะ  ผดุงฉัตร, ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีบาลี, อางแลว หนา  ๒๘ - ๓๖. 
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นอกจากน้ี ยังมีหนังสือที่แตงข้ึนภายหลังเปนทํานองอธิบายเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่มีในคัมภีร
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ หนังสือประเภทน้ี เรียกวา “ทีปนี” หรือ “ทีปกา” หรือ “ปทีปกา”  
และหนังสือที่อธิบายเรื่องปลีกยอยตางๆ ที่มีในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา หนังสือประเภทน้ี 
เรียกวา “โยชนา” หนังสือทั้งสองประเภทน้ีจัดเปนคัมภีรอรรถกถา 

จะเห็นไดวา คําสอนที่อยูในคัมภีรเหลาน้ี คําสอนที่อยูในพระไตรปฎกเปนหลักฐานสําคัญ
ที่สุด เพราะเปนหลักฐานช้ันแรกสดุ คําสอนที่อยูในพระไตรปฎกน้ันมีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ 
โดยจัดแบงเปน ๓ หมวด คือ 

หมวดที่ ๑ พระวินัย วาดวยเรื่อง ระเบียบ กฎ ขอบังคับควบคุมกิริยา มารยาท ของภิกษุ
สงฆ มีทั้งขอหามและขออนุญาต ทั้งน้ี เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในหมูสงฆ มี ๒๑,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ 

หมวดที่ ๒ พระสูตร วาดวยเรื่องราว นิทาน ประวัติศาสตร ที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนและ
ทรงสนทนากับบุคคลทั้งหลายอันเกี่ยวกับชาดกตางๆ ที่ทรงสอนเปรียบเทียบเปนอุปมาอุปไมย  
เปนตน มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ และ 

หมวดที่ ๓ พระอภิธรรมวาดวยธรรมข้ันสูง คือ วาดวยเรื่องเฉพาะคําสอนที่เปนแกน  
เปนปรมัตถ ในรูปปรัชญาลวนๆ มี ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ 

คําสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธน้ัน เรียกวา “ธรรมวินัย” ธรรมวินัยเปนสิ่งสําคัญมาก
ที่สุดของชาวพุทธ เพราะถือเปนสิ่งแทนองคพระศาสดา ดังพุทธพจนที่ตรัสกับพระอานนทกอนจะ
เสด็จดับขันธปรินิพพานวา  

“ดูกอนอานนท ธรรมวินัยอันใดที่เราบัญญัติไวแลว แสดงแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรมะและ
วินัยน้ันจักเปนศาสดาของพวกเธอเมื่อเราลวงลับไปแลว”  

ดังน้ันจึงกลาวไดวา พระไตรปฎกเปนคัมภีรที่สําคัญมากที่สุดของชาวพุทธพระไตรปฎกน้ัน
แตเดิมเปนภาษาบาลีซึ่งเปนภาษาที่มีใชในมัชฌิมประเทศที่เรียกวา แควนมคธ ในครั้งพุทธกาล 
ตอมาพุทธศาสนาแพรหลายไปในนานาประเทศที่ใชภาษาอื่น ประเทศตางๆ เหลาน้ัน มีธิเบตและจีน
เปนตนไดแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลีเปนภาษาของตน เพื่อประสงคที่จะใหเรียนรูไดงาย จะได
มีคนเลื่อมใสศรัทธามาก ครั้นไมมีใครเลาเรียนพระไตรปฎก ตอมาก็คอยๆ สูญสิ้นไป สิ้นหลักฐานที่
จะสอบสวนพระธรรมวินัยใหถองแทได  ลัทธิศาสนาในประเทศฝายเหนือเหลาน้ันก็แปรผันวิปลาส
ไปแตสวนประเทศฝายใตมี ลังกา พมา ไทย ลาว และ เขมร ประเทศเหลาน้ีคิดเห็นมาแตเดิมวา  
ถาแปลพระไตรปฎกเปนภาษาอื่นโดยทิ้งของเดิมเสียแลว พระธรรมวินัยก็คงคลาดเคลื่อน จึงรักษา
พระไตรปฎกไวในเปนภาษาบาล ี

การเลาเรียนคันถธุระก็ตองเรียนภาษาบาลีใหเขาใจเสียช้ันหน่ึงกอนแลวจึงเรียนพระธรรม
วินัยในพระไตรปฎกตอไป ดวยเหตุน้ีเองประเทศพุทธศาสนาฝายใตจึงสามารถรักษาลัทธิศาสนาตาม
หลักธรรมวินัยย่ังยืนมาได การศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี นอกจากจะ
เปนการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแลวยังไดช่ือวา เปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนาไวอีกดวย 
โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถาไมรูภาษาบาลีแลว ก็จะไมมีผูใดสามารถรูและเขาใจพระ
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พุทธวจนะในพระไตรปฎก ถาขาดความรูเรื่องพระไตรปฎกแลว พระพุทธศาสนาก็จะตองเสื่อมสูญ
ไปดวย 

ดวยเหตุน้ี พระมหากษัตริยผูเปนศาสนูปถัมภกต้ังแตโบราณมาจึงทรงทํานุบํารุง สนับสนุน
การเลาเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกยองพระภิกษุสามเณรที่เรียนรูพระพุทธวจนะใหมีฐานันดร 
พระราชทานราชูปการตางๆ มีนิตยภัตรเปนตน จึงไดทรงจัดใหมีวิธีการสอบพระปริยัติธรรมเพื่อให
ปรากฏตอชาวโลกทั่วไปวา พระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรูมากนอยแคไหน เพียงไร เมื่อปรากฏวา 
พระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรูถึงข้ันที่กําหนดไว พระมหากษัตริยก็ทรงยกยองพระภิกษุสามเณรรปู
ปนใหเปน “มหาบาเรียน” ครั้นอายุพรรษาถึงช้ันเถรภูมิ ก็ทรงต้ังใหมีสมณศักด์ิในสังฆมณฑลตาม
ควรแกคุณธรรมและความรูเปนครูอาจารย สั่งสอนพระปริยัติธรรมสืบๆ กันมาจนปจจุบันน้ี 

การศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย 

พระสงฆไทยนาจะมีการศึกษาภาษาบาลีมาต้ังแตสมัยเริ่มแรกที่พระพุทธศาสนาเขามาเผย
แผในประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวารวดี มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
บาลีอยางเปนระบบในสมัยอยุธยา การศึกษาบาลีรุงเรืองย่ิงในสมัยลานนา มีการแตงคัมภีรบาลีข้ึน
มากมาย คัมภีรที่แตงในครั้งน้ันยังใชเปนหลักสูตรในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ
ไทยในปจจุบันดวย 

การศึกษาภาษาบาลีต้ังแตสมัยสุโขทัยสืบมาน้ัน มีองคพระมหากษัตริยเปนองคอุปถัมภให
การสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเปนที่เลาเรียนศึกษาของพระสงฆ มีการยกยอง
และถวายนิตยภัตรแกพระสงฆผูมีความรูภาษาบาลี จนถึงแมพระมหากษัตริยไทยบางพระองค  
ที่ทรงเปนปราชญเช่ียวชาญในภาษาบาลี สามารถลงบอกบาลี (สอน) แกพระสงฆสามเณรดวย
พระองคเองก็มีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทรการจัดสอบบาลีหรือการสอบสนามหลวงจัดวาเปน
การวัดความรูช้ันสูงของคณะสงฆไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ สืบทอดมาต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึง
ปจจุบัน พระภิกษุสามเณรผูสอบไลพระปริยัติธรรมบาลีได องคพระมหากษัตริยไทยแตโบราณจะยก
ยองและใหเกียรติถวายสมณศักด์ิโดยเฉพาะ 

สมัยสุโขทัย 
สําหรับดานการศึกษาบาลีของพระสงฆไทยน้ันเริ่มมาต้ังแตครั้งสมัยกรุงสุโขทยัหรอือาจจะมี

มากอนหนาน้ันก็ไดแตยังไมมีหลักฐานในดานระบบการเรียนการสอนที่ชัดเจน ในสมัยพอขุน
รามคําแหงมหาราช ที่ไดอาราธนานิมนตพระสงฆจากนครศรีธรรมราชซึ่งไดศึกษามาจากลังกา มาต้ัง
วงศและเผยแพรที่กรุงสุโขทัย สวนในดานพระไตรปฎกที่พระสงฆใชศึกษาน้ันนํามาจากลังกาน้ัน 
เปนตัวอักษรสิงหล และไดปริวรรตเปนตัวอักษรขอม ถึงแมวาจะมีการประดิษฐอักษรไทยข้ึนมาใน
สมัยน้ีแลวก็ตามเพราะในสมัยน้ันคนไทยรับอิทธิพลของขอมไวทุกดาน ตัวอักษรขอมก็มีมาก สวนตัว
อักษรไทยที่พอขุนรามคําแหงประดิษฐข้ึนไมพอที่จะเขียนภาษาบาลี จึงใชอักษรขอมไปกอนและก็ใช
กันมาเรื่อยๆ จนเขาใจผิดกันตอมาวา อักษรขอมเปนอักษรจารึกพระไตรปฎก เปนอักษรศักด์ิสิทธ์ิ 
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จนมา ถึงสมั ยรั ตนโกสินทร  พระบาทสม เ ด็จพระจุ ลจอม เกล า เ จ าอ ยู หั ว  จึ ง โปรดฯ  
ใหจัดพิมพพระไตรปฎกข้ึนเปนอักษรไทย เพื่อลบลางความเขาใจผิดเกี่ยวกับอักษรขอม๑๑ 

ในยุคสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทเพราะพระองคทรงเปนปราชญ และเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา จารึกอักษรขอมเรียกพระองควา "กมรเต็งอัญศรีสุริยพงษรามมหาธรรมราชา"  
ทรงศึกษาพระพุทธศาสนามาต้ังแตพระเยาว เมื่อเสด็จข้ึนเสวยราชยจึงเปน "กษัตริยไทยพระองค
แรกที่ลาผนวชในขณะที่ยังครองราชยสมบัติอยู"การจัดการศึกษาของสงฆในยุคน้ี พระองคไดทรง
อุทิศพระราชมณเฑียรเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแกพระสงฆสามเณร ซึ่งตอมาในสมัยอยุธยาและ
สมัยรัตนโกสินทรก็ไดถือเปนแบบอยาง คือ ใหวังเปนที่สอนหนังสือ 

สมัยลานนา  
พระเจาติโลกราช สมัยลานนามีกษัตริยปกครองหลายพระองค แตยุคที่พระพุทธศาสนา

เจริญที่สุด จนอาจกลาวไดวาเปน "ยุคทองของพระพุทธศาสนา" แหงอาณาจักรลานนาก็วาได คือ 
ในสมัยของพระเจาติโลกราช ผูครองนครเมืองเชียงใหม ระหวาง พ.ศ. ๑๙๘๕ - ๒๐๒๐เพราะมีการ
ทําสังคายนาพระธรรมวินัย ครัง้ที่ ๑ ในประเทศไทยในสมัยพระเจาติโลกราชน้ีมีการจัดทําสังคายนา
พระธรรมวินัยชําระพระไตรปฎก จารึกลงในใบลาน เปนภาษาบาลีอักษรลานนาไทย๑๒ 
การสังคายนาครั้งน้ีถือเปนครั้งที่ ๘๑๓ ตอจากลังกา และเปนครั้งที่ ๑ ของดินแดนไทย กระทําที่วัด
โพธาราม เมืองเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ ทําอยู ๑ ปจึงสําเร็จ วัตถุประสงคคือขจัดความขัดแยง
กันระหวางสงฆ ๒ นิกาย คือลังกาเกากับลังกาใหม เมื่อแลวเสร็จทรงฉลองสมโภชสรางหอมณเฑียร
ในมหาโพธาราม เพ่ือประดิษฐานพระไตรปฎก เหตุการณน้ีเกิดตรงกับสมัย พระบรมไตรโลกนาถ  
แหงกรุงศรีอยุธยาผลของการสังคายนาครั้งน้ีทําใหพระพุทธศาสนาในลานนามีความเขมแข็ง รุงเรือง
และเปนที่เลื่องลือไปถึงประเทศเพื่อนบานดวย เมื่อพระศาสนารุงเรืองบานเมืองก็เปนปกแผน เปนที่
ยําเกรงของอาณาจักรใกลเคียงเชน สุโขทัย และอยุธยา เปนตน 

มีการจัดการศึกษาของสงฆ พระสงฆในอาณาจักรลานนามีหลายคณะทั้งลังกา รามัญ และ
ชาวพื้นเมือง แตไมมีการขัดแยงหรือแขงดีกัน ตางคนตางศึกษา คณะสงฆลานนาจึงแตกฉานใน
พระไตรปฎกมาก จนสามารถแตงคัมภีรตางๆไดมากมาย และคัมภีรที่แตงน้ีลวนแตงดวยภาษาบาลี
ทั้งสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยตางๆ เชน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทรแลว ไมมีพระสงฆสมัยใดที่
ชํานาญภาษาบาล ีแตงคัมภีรเปนภาษาบาลีมากมายอยางเชนสมัยลานนาเลย คัมภีรที่แตงไวในครั้ง
น้ันยังใชเปนหลักสูตรการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆไทยในปจจุบันอีกดวย 

                                                             
๑๑https://th.wikipedia.org การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆไทย  สืบคน  ๑๙/๕/

๒๕๖๐ 
๑๒คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. ๒๕๕๒ , พระไตรปิฎกศึกษา, โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กรุงเทพฯ. หน้า ๑๑๑- ๑๑๒. 
๑๓เสนาะ  ผดุงฉัตร, ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีบาลี, โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,

กรุงเทพฯ. ๒๕๓๒. หนา ๑๓๐ -๑๓๑. 
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เชน คัมภีรมังคลัตถทีปนี ที่แตงโดยพระสิริมังคลาจารย ใชเปนหลักสูตรเปรียญธรรม ๔-๕ ประโยค  
แตบางเรื่องก็สูญหายไป เหลือแตเพียงช่ือคัมภีร 

สมัยอยุธยา 
สมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มจาก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ทรงจัดการบานเมืองเขาเปนปกแผน 

แตยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก คงจะเปนยุคสมัยของ "สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ"
พระองคไดทรงออกผนวช เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๗ การเสด็จออกผนวชในครั้งน้ีนอกจากจะเปนพระราช
ศรัทธาของพระองค และสงเสริมพระพุทธศาสนาแลว ยังเปนผลกระตุนใหเจาเมืองอื่นที่สนับสนุน
พระพุทธศาสนาเกิดการต่ืนตัวอีกดวย นอกจากน้ี พระองคยังทรงสนับสนุนใหเจานาย และราษฎร
บวชเปนพระภิกษุสามเณร ดังเชนในป พ.ศ. ๒๐๒๗ โปรดใหพระโอรส (ตอมาคือสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๒) ผนวชเปนสามเณร พรอมดวยพระนัดดาอีกหลายองค เขาใจวา "ประเพณีที่เจานาย
ผนวช และขาราชการใหญออกบวช เพื่อเปนการเลาเรียนระยะหน่ึงน้ัน คงจะเริ่มมาแตครั้งน้ี" 

การจัดการศึกษาของสงฆในสมัยอยุธยา 
การจัดการศึกษาในสมัยอยุธยา คงยึดตามแนวการจัดสมัยสุโขทัย ดังปรากฏในพงศาวดาร

วา ในสมัยพระเจาทรงธรรม เมื่อกอนเปนเจานายผูใหญ มีพระนามวา "พระศรีสิงห" ตอมาไดลา
ผนวชไปเปนพระเจาแผนดิน เมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓ พระเจาทรงธรรม ไดเสด็จลงพระที่น่ังจอมทอง  
๓ หลัง บอกบาลีแกพระภิกษุสามเณรทุกวัน มีพระภิกษุสามเณรจากอารามตางๆ ไปเรียนเปน
จํานวนมาก 

สมัยธนบุรี 
มีการรวบรวมพระไตรปฎกหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา 

เมื่อ ป พ.ศ. ๒๓๑๐  วัดวา และบานเมือง ถูกเผาทําลายไปเปนจํานวนมาก คัมภีรพระไตรปฎกก็สูญ
หายไปดวยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จึงโปรดใหรวบรวมพระไตรปฎกโปรดใหสืบหาตนฉบับ
ตามหัวเมืองตางๆ ที่เหลืออยู นํามาคัดลอกไวเพื่อจะสรางพระไตรปฎกฉบับหลวงข้ึน ในคราวที่เสด็จ
ไปปราบชุมนุมเจานครศรีธรรมราช และเจาพระฝางที่อุตรดิตถ พระองคก็โปรดฯ ใหนําพระไตรปฎก
ในเมืองน้ันมาสมทบสอบทานตนฉบับดวย แตการสรางพระไตรปฎกฉบับหลวง ยังมิทันสําเร็จ ก็สิ้น
รัชกาลเสียกอน๑๔ 

การจัดการศึกษาของสงฆ 
พระองคไดโปรดใหมีกรมสังฆการีธรรมการ ทําบัญชีพระสงฆ หากพระสงฆรูปใดบอกเรียน

พระไตรปฎกไดมาก ก็ทรงถวายไตรจีวรผาเทศเน้ือละเอียด แลวพระราชทานจตุปจจัยแกพระสงฆ
สามเณรเหลาน้ัน ตามที่ไดเลาเรียนไดมากและนอย 

                                                             
๑๔

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

๒๕๖๐ 
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร 

พระพุทธศาสนาในสมัยน้ี เจริญรุงเรืองไมแพยุคใดที่กลาวแลวมา ทั้งน้ี เพราะมหากษัตริย
ไทยทุกพระองคทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก สงเสริมปรับปรุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ดาน 

รัชกาลท่ี ๑ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

พระองคเปนปฐมกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร ครองราชยเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕  โดยไดยึดแบบ
แผนบานเมืองและการพระศาสนามาจากสมัยอยุธยาพระองคไดทรงทํานุบํารุงฟนฟูพระพุทธศาสนา
ในดานตางๆ จากสภาพที่บอบชํ้า เสียหายจากภัยสงคราม ตอจากพระเจาตากสินมหาราช พระองค
พรอมดวยสมเด็จพระบวรราชเจา กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระอนุชาธิราช  
ไดดําเนินการในเรื่องน้ีอยางจริงจัง แมวาบานเมืองยังอยูในภาวะที่ตองทําศึกสงครามขนาดใหญอยู
ตลอดเวลาพระองคมีพระราชปณิธานอันแรงกลาที่จะสรางชาติไทยใหเปนปกแผนในทุกดาน  
ดังปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน ในพระราชนิพนธของพระองคตอนหน่ึงดังน้ี 

ต้ังใจจะอุปถัมภก      ยอยกพระพุทธศาสนา 
ปองกันขอบขัณฑสีมา       รักษาประชาชนและมนตรี  

ทรงเห็นวาคัมภีรพระไตรปฎกที่สรางไวสมัยกรุงธนบุรี ยังมีความคลาดเคลื่อนอยูมาก 
พระองคจึงโปรดใหทําการรวบรวมพระไตรปฎกสืบตอจากพระเจากรุงธนบุรี ดวยพระองคมีพระราช
ประสงคที่จะทําการตรวจสอบชําระความถูกตอง จึงโปรดใหประชุมพระบรมวงศานุวงศ พระเถระ
ผูใหญ และพระเปรียญ ตกลงเรื่องสังคายนา จัดหาผูรู ได ๒๑๘ รูป ราชบัณฑิต ๓๒ คน  
เปนกรรมการชําระจึงไดโปรดเกลา ฯ ใหมีการประชุมสงฆ เพื่อชําระพระไตรปฎกฉบับหลวง ที่ทําไว
ใหถูกตอง โดยใหพระสงฆ ๑๐๐ รูป มีสมเด็จพระสังฆราช (ศรี)เปนประธาน ประชุมกันที่พระที่น่ัง
อมรินทราภิเษกมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๓๓๑ ทําการสังคายนา
พระไตรปฎก การสังคายนาพระไตรปฎกครั้งน้ีนับเปนครั้งที่สองของไทย ไดทําการสังคายนาที่พระ
อุโบสถวัดพระศรีสรรเพชญ๑๕ (ปจจุบันคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร) เมื่อป  
พ.ศ. ๒๓๓๓๑เมื่อทําการชําระพระไตรปฎกเสร็จ ก็โปรดใหคัดลอกจําลองสรางเปนฉบับหลวงข้ึน 
เรียกวา "ฉบับทองใหญ" รวมทั้งหมด ๓๕๔ คัมภีร นําไปเก็บที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยัง
โปรดใหสรางอีก ๒ ฉบับคือ ฉบับรองทรง ๑ ฉบับทองชุบ๑ 

การจัดการศึกษาของสงฆ 
ในสมัยน้ีเริ่มมีการจัดสอบพระปริยัติธรรมเหมือนในสมัยอยุธยา โดยลอกแบบมาจากสมัย

อยุธยา คือมีการบอกหนังสือพระทั้งภิกษุและสามเณรในพระบรมมหาราชวังการศึกษาบาลีในครั้งน้ี
เริ่มจากการอานเขียนอักษรขอม เมื่ออานออกแลวจึงใหอานหนังสือพระมาลัย แลวทองสูตรมูลกัจ
จายน เรียนสนธิ เรียนนาม อาขยาตกิตกอุณณาทการก จบแลวข้ึนคัมภีรเรียนอรรถกถา ธัมมบทมัง
                                                             

๑๕เสนาะ  ผดุงฉัตร, ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีบาลี, โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
กรุงเทพฯ. ๒๕๓๒. หนา ๑๕๙ - ๑๖๑. 
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คลทีปนี สารัตถสังคหะ ปฐมสมันตปาสาทิกา วิสุทธิมัคคฎีกาสารัตถทีปนี เมื่อเรียนจบคัมภีร
ดังกลาวแลวก็จะมีขีดความสามารถที่จะอานพระไตรปฎกใหเขาใจได  

รัชกาลท่ี ๒ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

การสรางพระไตรปฎก 
เน่ืองจากพระไตรปฎกฉบับทองใหญ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ น้ัน สูญหายไปบางคัมภีรเพราะวัด

ตางๆ ขอยืมไปคัดลอก บางคัมภีรก็ชํารุด จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางซอมจนบริบูรณ ทั้งยังใหโปรดให
สรางฉบับใหมข้ึนอีก เรียกวา "ฉบับรดนํ้าแดง" แตการครั้งน้ีมิไดมีการชุมนุมคณะสงฆเพื่อชําระ 
เพียงแตซอม และจารฉบับใหมเทาน้ัน 

การจัดการศึกษาของสงฆ 
การกําหนดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเลาเรียนบาลีแตเดิมมา การเรียนการสอนของพระสงฆกาํหนด
ไวเพียง ๓ ช้ัน คือ 

บาเรียนตรี  เรียน พระสูตร 
บาเรียนโท  เรียน พระสูตร-พระวินัย 
บาเรียนเอก  เรียน พระสูตร-พระวินัย-พระอภิธรรม 
 

การเรียนคงจะมิไดเรียนทั้งหมด แตจะคัดเลือกบางเรื่องบางคัมภีรในแตละปฎกมาเรียน 
ความรูจึงอาจจะไมเพียงพอเผยแผ พระองคจึงไดทรงเปลี่ยนแปลงเสียใหมเปน ๙ประโยค กําหนด
หลักสูตรใหยากข้ึนตามลําดับ ตองสอบได ๓ ประโยคเสียกอน จึงจะไดเปนเปรียญ (พระมหา)  
เมื่อสอบได ๔ ประโยค ก็เรียกวา เปรียญ ๔ประโยค จนสอบไดประโยค ๙ เรียกวา เปรียญ ๙ 
ประโยค 

การสอบไลเปรียญธรรมบาลี 
การเรียนไดอาศัยตามวัดตางๆ แตการสอบน้ัน 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 เมื่อสอบประโยค ๓ ได 
เรียกวา มหาเปรียญ 

รัชกาลท่ี ๓ : พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
การสรางพระไตรปฎก 
ในรัชกาลน้ีมีการสรางพระไตรปฎกมากกวาที่แลวมา และสรางดวยฝมือประณีต ตรวจสอบ

อักขระพยัญชนะ อยางถ่ีถวน มีถึง ๕ ฉบับดวยกัน คือ ฉบับรดนํ้าเอก ๑ ฉบับรดนํ้าโท ๑ ฉบับทอง
นอย๑ ฉบับชุบยอ ๑ ฉบับอักษรรามัญ ๑ นอกจากน้ียังทรงสรางถวายวัดตางๆ อีก ๒ ฉบับ คือ 
ฉบับเทพชุมนุม ๑ ฉบับลายกํามะลอ ๑ การทําครั้งน้ี นับไดวา สมบูรณมาก เพราะไดอาศัยคัมภีร
จากลังกา และมอญ มารวมกันตรวจสอบดวยพระองคเห็นวา พระไตรปฎกเปนภาษาบาลี และเปน
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อักษรขอม จึงมีพระราชประสงคใหแปลเปนภาษาไทย จึงโปรดใหวางฎีกาพระสงฆ ที่จะถวายเทศน
เวร ในพระบรมมหาราชวัง ไดเลือกคัมภีรเทศนตามลําดับในพระไตรปฎก โดยโปรดใหแตงแปลเปน
สํานวนไทยไปเทศน ดังน้ันเราจึงไดคัมภีรพระไตรปฎกเปนอักษรไทยกันมากสมัยน้ี 

การจัดการศึกษาของสงฆ 
พระภิกษุที่สอบไดเปรียญ ๒ ประโยค ทางวังหลวงโปรดเกลาใหถวายสมณศักด์ิเปน "มหา

บาเรียน" พระองคก็ขอรับมาเปน "บาเรียนวังหนา" ไปกอน เพื่อเปนการบํารุงกําลังใจ และทรง
สงเสริมใหเลาเรียนตอจนไดเปน "บาเรียนวังหลวง" ตอไปนอกจากน้ี พระองคยังทรงถือเปนพระราช
ภาระ ที่จะบํารุงการศึกษาพระไตรปฎก แกพระภิกษุสามเณร เชน ทรงจางอาจารยบอกพระปริยัติ
ธรรมแกภิกษุสามเณรทุกพระอารามหลวง ตอมมามีผูเรียนมากข้ึนก็โปรดใหยายไปบอกพระปริยัติ
ธรรม ที่พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท และยังทรงรับอุปถัมภแกผูเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน ถาใคร
สอบบาลีไดก็จะพระราชทานรางวัล ถาเปนพระก็จะไดเลื่อนเปนพระราชาคณะ และถาโยมบิดา
มารดาทุกขยากก็จะทรงเลี้ยงดู ถาเปนทาสผูอื่น ก็จะโปรดจายพระราชทรัพยไปไถถอนใหเปนอิสระ  
ถาพระภิกษุสามเณรเหลาน้ันลาสิกขาออกมา ก็จะโปรดใหเขารับราชการในกรมกอง ตามที่สมัครใจ 

ดวยพระราชูปถัมภดังกลาวพระภิกษุสามเณรในรัชกาลที่ ๓ จึงมีวิริยะอุตสาหะ เลาเรียนทั้ง
ในกรุง และหัวเมือง ทําใหมีนักปราชญดานพระพุทธศาสนาเพิ่มมากกวาที่แลวมา โดยเฉพาะ
พระภิกษุสามเณรก็มีเพิ่มมากข้ึน ตามบันทึกของชาวยุโรป วาในกรุงเทพฯ มีประมาณหมื่นรูป  
ทั่วพระราชอาณาเขตมีประมาณ สองแสนรูป ซึ่งนับวามีจํานวนมากเมื่อเทียบกับประชากรในสมัย
น้ัน สวนพระเถรานุเถระตางก็สนับสนุนกิจการการศึกษาของคณะสงฆเพื่อสนองพระราชศรัทธาของ
พระองค และพระสงฆก็ไมเคยไปยุงเกี่ยวกับกิจการบานเมือง ตางทําหนาที่ของตน นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณอยางสูงย่ิงนัก 

รัชกาลท่ี ๔ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวออกผนวช 
เมื่อมีพระชันษาได ๑๔ ป พระองคทรงออกผนวชเปนสามเณรเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยครั้ง

หน่ึงกอน ตอมาเมื่อพระชันษาถึง ๒๑ ป จึงไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ เมื่อทําอุปชฌายวัตรครบ  
๓วันแลว จึงไดเสด็จไปทําวิปสสนาธุระ ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) ภายหลังไดกลับไปประทับที่
วัดมหาธาตุ ต้ังตนเรียนคันธธุระอยางจริงจัง และไดพระวิเชียรปรีชา (ภู) เจากรมราชบัณฑิตซึ่งมี
ความเช่ียวชาญย่ิงในขณะน้ัน เปนอาจารยสอนภาษามคธ ทรงศึกษาอยู ๓ ป ก็ทรงรอบรูภาษามคธ
เปนอยางดี จนไดเขาสอบแปลบาลีไดเปนเปรียญธรรม๕ ประโยค และตอมาไดทรงต้ังคณะ
ธรรมยุตินิกายข้ึน 

การศึกษาของสงฆ 
การศึกษาของสงฆสมัยน้ัน แบงออกเปนสวนใหญ ๒ สวน คือ คันธธุระ ๑ วิปสสนาธุระ ๑ 

คันธธุระน้ัน เรียนหนัก เริ่มตนดวยการเรียนภาษาบาลี และแปลพระไตรปฎก พยายามใหอานออก
แปลไดคนควาใหแตกฉาน สวนวิปสสนาธุระน้ัน ไมหนักนัก โดยการเรียนทางสมาธิวิปสสนา
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กรรมฐาน ทําใหใจสะอาดปราศจากกิเลศทั้งปวง เปนวิธีลัด และถือกันวาถาเกงทางวิปสสนาแลว
อาจจะทรงคุณวิทยาอาคมเวทมนตร เปนประโยชนในดานอื่น เชน วิชาพิชัยสงคราม เปนตนดวย 

รัชกาลท่ี ๕ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จข้ึนครองราชยในป พ.ศ. ๒๔๑๑ ขณะน้ันมี

พระชนมายุเพียง ๑๕ พรรษา เทาน้ัน จึงตองมีผูสําเร็จราชการแทนถึง ๕ ป ครั้น พ.ศ. ๒๔๑๖ 
มีพระชนมายุ ๒๐ พรรษา จึงทรงอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่๒๔ กันยายน  
พ.ศ. ๒๔๑๖ โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เมื่อครั้งดํารงพระยศเปน
พระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ เปนพระราชอุปชฌายะ 

การจัดการศึกษาของสงฆโดยใหวัดเปนโรงเรียน 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘พระองคโปรดใหพระราชาคณะ พระครูฐานานุกรม เปรียญ พระอันดับ 

เปนภาระพร่ําสอนแนะนําศิษยวัด เน่ืองจากวา เวลาน้ัน โรงเรียนยังไมแพรหลาย และไดมีพอแมนํา
ลูกไปฝากวัดเพื่อเลาเรียนหนังสือไทย ลายมือ วิชาหนังสือและเลขโหรเลขตลาด เปนตน เพื่อรักษา
วิชาเหลาน้ีไวเผยแผแกกุลบุตร และพระเณรสืบตอไป เพราะวิชาการเหลาน้ี เปนคุณประโยชนที่จะ
เรียนพระไตรปฎก เปนการเกื้อกูลตอพระพุทธศาสนา ถาเปนคฤหัสถก็จะเปนกําลังแกทางราชการ 
ดังน้ัน จึงโปรดแตงต้ังพระราชาคณะ พระครู ฐานานุกรม เปรียญ อันดับ ใหเปนครูวัดละ ๑ รูป  
เปนอยางนอย ทั้งพระอารามหลวงและอารามราษฎร ถาไมมีพระสงฆก็ใหคฤหัสถเปนครูก็ได โดยจะ
พระราชทานเงินเดือนใหทั้งสิ้น 

พระราชดําริใหสรางมหาวิทยาลัยสงฆของประเทศไทย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมุงหวังเพื่อจะขยายการศึกษาของชาติให

กวางขวางย่ิงข้ึนกวาการอานออกเขียนไดเทาน้ัน ทรงพิจารณาวา การพัฒนาประเทศจะเปนไปไมได 
ถาคนในชาติมีการศึกษาตํ่า พสกนิกรของพระองค ควรจะไดเลาเรียนใหมากเพื่อเปนกําลัง "สยาม
ใหม" ใหทันโลกตะวันตก จึงมีพระราชดําริที่จะจัดการศึกษาใหสูงข้ึน ถึงข้ันวิทยาลัยตอไป ดังน้ันจึง
ทรงสถาปนา มหาธาตุวิทยาลัย ข้ึนที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ 
เพื่อเปนที่เลาเรียนศึกษาภาษาบาลีช้ันสูง และสถาปนาอาคาร อาคารสังฆิกเสนาสนราชวิทยาลัยโดย
พระราชทานนามมหาธาตุวิทยาลัยใหมวา "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั" โดยมีพระราชปรารถเพื่อ
ปรับปรุงการศึกษาใหเปนระดับวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราช
ประสงคจะใหเปนอนุสรณเฉลิมพระเกียรติยศของพระองคสืบไป  

หลังจากกอต้ังแลว ก็มิไดดําเนินกิจการไปเปนระยะเวลาชานาน ตอมาเมื่อสุชีพ ปุญญานุ
ภาพ พยายามรื้อฟนกิจการมหามกุฏราชวิทยาลัย จนประสบความสําเร็จ กลายเปนมหาวิทยาลัย
สงฆข้ึนมาเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๘ ทางฝายคณะสงฆมหานิกายก็รื้อฟนกิจการมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในอดีตใหเปนระดับมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหยายการสอนพระปริยัติธรรมจาก
ศาลาบอกพระปริยัติธรรม ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปต้ังที่วัดมหาธาตุ เพื่อเปนที่เลาเรียน
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ของพระสงฆฝายมหานิกาย และคฤหัสถ โดยโปรดใหเรียกช่ือวา "มหาธาตุวิทยาลัย" และไดเปดทํา
การเรียนการสอนอยางเปนทางการมาโดยลําดับ 

ตอมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีลายพระหัตถเลขาถึงพระยาภาสกร
วงษเสนาบดี กระทรวงธรรมการ ปรารภถึงการที่ทรงจะเปลี่ยนช่ือมหาธาตุวิทยาลัยเปน มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘กันยายน ร.ศ. ๑๑๕  (พ.ศ. ๒๔๓๕) ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระอนุสรณถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ 
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ  
ใหสถาปนาอาคารขนาดใหญ สําหรับมหาธาตุวิทยาลัย และพระราชทานนามใหมวา มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพื่อเปนที่เลาเรียนพระปริยัติสัทธรรมและวิชาช้ันสูง และเพื่อเปนบุญนิธิแก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 
 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดานการพัฒนา
บุคลากรของประเทศใหมีความรู  ความเขาใจ สามารถนํามาประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน  
มีความสามารถในการรักษา และเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคงย่ิงข้ึน พระพิมลธรรม ( 
ชอย ฐานทัตตมหาเถร ) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ ในสมัยน้ันจึงจัดประชุมพระ
เถรานุเถระฝายมหานิกาย จํานวน ๕๗ รูป เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศใหมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูงในระดับมหาวิทยาลัย 
เปดสอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตรเปนคณะแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และ
มีพัฒนาการตามลําดับ ดังน้ี 

พ.ศ. ๒๕๐๐ ปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลมาเปนระบบหนวยกิต โดยกําหนดให
นิสิตตองศึกษา อยางนอย ๑๒๖ หนวยกิตและปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปกอนรับปริญญาบัตร  

พ.ศ. ๒๕๐๕ เปดสอนคณะครุศาสตร  
พ.ศ. ๒๕๐๖ เปดสอนหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

และเปดสอน คณะเอเซียอาคเณยและเปลี่ยนเปนคณะมานุษยสงเคราะหศาสตรเมื่อ  
พ.ศ. ๒๕๑๖ 

พ.ศ. ๒๕๑๒ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาเปนวิทยาลัยครูศาสนศึกษา 
และปรับเปลี่ยนหนวยกิตเปน ๒๐๐ หนวยกิต  การจัดการเรียนการสอนชวง ๒ ทศวรรษ
แรก ยังไมไดรับการสนับสนุนจากคณะสงฆและรัฐเทาที่ควร ทําใหประสบปญหาดาน
สถานะของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเปนอยางมาก แตก็สามารถจัดการศึกษามาได
อยางตอเน่ือง๑๖ 

พ.ศ .  ๒๕๒๗ รัฐบาล โดยการนําของ ฯพณฯ พล .อ . เปรม ติณสูลานนท  
ไดดําเนินการ เสนอรางพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา 

                                                             
๑๖มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๕๐. โรงพิมพมหาจุฬาฯ. 

หนา ๔๓๗ -๔๔๑ 
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โดยรัฐสภาไดใหความเห็นชอบ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงลงพระปรมาภิไธย 
แลวประกาศใชเปนกฎหมายต้ังแตวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนตนมา มีผลทําให
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมี ศักด์ิและสิทธิแหงปริญญา 
เชนเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่รัฐใหการ
รับรอง 

พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาล โดยการนําของ ฯพณฯ พล .อ ชวลิต ยงใจยุทธ ไดเสนอให
รัฐสภาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ สงผลให
มหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับของรฐับาล 
และเปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ เนนจัดการศึกษาวิชาการดาน
พระพุทธศาสนา ต้ังแตน้ันเปนตนมา 

บทวิเคราะหในดานพระราชปรารภ หลักสูตรและคุณสมบัติผูเรียนในมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในการกอพระฤกษสังฆ
เสนาสนราชวิทยาลัย ร.ศ.๑๑๕พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังวิทยาลัยที่จะเลาเรียน
พระไตรปฎกแลวิชาช้ันสูงข้ึน...เปนที่เลาเรียนของพระสงฆฝายมหานิกาย จากพระราชปรารภน้ี 
พระประสงคของพระองค คือการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูง แตจะขอวิเคราะหเฉพาะในสวน
ของการศึกษาพระไตรปฎก จากประวัติการศึกษาสงฆหรือแมกระทั้งของฝายฆราวาสก็ตาม ต้ังแต
อดีตคือยุคสุโขทัย หรือกอนยุคสุโขทัย จนมาถึงปจจุบันใหความความสําคัญกับการศึกษาภาษาบาลี
มาโดยตลอด เพราะการศึกษาบาลีก็คือการเรียนรูภาษาของพระบรมศาสนา และยังเปนการเรียนรู
คําสอนของพระพุทธเจาดวย เพราะคําสอนของพระพุทธเจาจะถูกบันทึกลงในพระไตรปฎกดวย
ภาษาบาลี จึงทําใหพระพุทธศาสนาไมเสื่อมคาย และยังมีการการเรียนการสอนสืบทอดกันมาต้ังแต
จนถึงปจจุบันน้ี โดยที่ทางฝายผูปกครองบานเมืองก็ใหการสนับสนุนทุกยุคทุกสมัย  

ในดานหลักสูตรของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงแมจะเปนการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาใหเปนมาตรฐานสากล แตก็ไมทิ้งวิชาการดานพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี เชน 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ป พ.ศ. ๒๔๙๓ ในสมัยน้ียังไมมีหนวยกิตแตคิดเปนรายวิชา ในดาน
การศึกษาภาษาบาลีแลว ตองเทียบไดไมตํ่ากวาเปรียญธรรม ๖ ประโยค ก็ถือวามากพอสมควร 

ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาเปนแบบหนวยกิตซึ่งผูเรียนตอง
มีภูมิความรูในดานภาษาบาลีไมตํ่ากวาเปรียญธรรม ๔ ประโยค และตองจบมัธยมศึกษาปที่ ๖  
ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปจจุบัน จบระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา ก็สามารถเรียน
ในหลักสูตรน้ีได แตถายังไมมีความรูดานภาษาบาลีตองเรียนหลักสูตรภาษาบาลีเสริม ๒๔ หนวยกิต 
ขอความที่กลาวมาทั้งน้ี จะเห็นคณะสงฆไทยใหความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษาบาลี เพราะ
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มหาจุฬาฯ เองก็เชนกัน ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะสงฆและอยูภายใตพระราชูปถัมภดวย  
ก็ตองใหเปนไปตามพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจา พระสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวคือพระองคทรงใหเปนที่ศึกษาพระไตรปฎก
และวิชาการช้ันสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ เพื่อจะพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมี
ความรู ความเขาใจ สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีความสามารถในการรักษาและเผย
แผพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคงย่ิงข้ึน 
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วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

ผานโดยมีการแกไข 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับบทความ 

รับรับบทความ 

กองบรรณาธิการตรวจ

เน้ือหาและรูปแบบของ

 

สงคืนผูเขียนปรับแกไข
เบ้ืองตน  ( ๗ วัน) 

    

 

กองบรรณาธิการตรวจ

เน้ือหาและรูปแบบของ

 

ไมผาน 

ไมผาน 

 

แจงผูเขียน 
ผานโดยไมมีการ

 
 

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคณุวุฒิ 

เพ่ือสงคืนผูเขียน 

ผูเขียนปรบัแกไขและสงคืนวารสาร (๗  วัน) 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรบับทความตีพิมพให 
ผูเขียนบทความทราบ (ออกหนังสอืตอบรับ) 

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพเพ่ือตีพิมพและเผยแพรตอไป 

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

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

อยางเขมขน  และผานการอานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ มีกลุมเปาหมาย
เปนนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

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

 ๒.  สวนบทคัดยอ (Abstract)   
  โดยแยกตางหากจากเนื้อเรื่อง  บทความวิจัยและบทความปริทรรศนตองมี
บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซ่ึงบทคัดยอควรเขียนใหไดใจความท้ังหมดของเรื่อง  ไม
ตองอางอิงเอกสาร  รูปภาพ  หรือตาราง  และลักษณะของบทคัดยอควรประกอบไปดวย  
วัตถุประสงค (Objective)  วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) 
และคําสําคัญ (Key words) ซ่ึงควรเรียบเรียงตามลําดับและแยกหัวขอใหชัดเจนดังนี้ 

-  วัตถุประสงค  ควรกลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
- วิธีการศึกษา ควรกลาวถึงวิธีการคนควาขอมูล ระเบียบวิธีวิจัยท่ีนํามาศึกษา  

สถิติท่ีนํามาใช 
- ผลการศึกษา ควรประกอบดวยผลท่ีไดรับจากการคนควา ศึกษา และผลของ

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

ปรากฏอยูในสวนทายของบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยตอง
จัดเรียงคําสําคัญตามตัวอักษร  และค่ันดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) 

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

๑. หนังสือ 
๑.๑ คัมภีรพระไตรปฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพเปนชุด 

ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคําวา (บาลี) ไวหลังคํายอในกรณีท่ีใช
พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บคําวา (ไทย) ไวหลังคํายอในกรณีท่ีใชพระไตรปฎกฉบับ
ภาษาไทยตัวอยางเชน ๑ขุ.ชา (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑ 
      ๑.๒ หนังสือท่ัวไป 
 ผูแตง, ชื่อเรื่อง, (สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปท่ีพิมพ), หนา. ตัวอยางเชน 
 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยล ๒๕๔๔), หนา ๓๘. 
 Venerable Dr. W. Rahula} What the Buddha Taught,(Bangkok; Haw Trai 
Printing2004)P.69. 
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๒. วารสาร 
 ผูเขียน, “ชื่อบทความ” , ชื่อวารสาร , เลมท่ีหรือปท่ี (เดือน ป). หนา. ตัวอยางเชน 
 พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ, ดร. “การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งชื่อเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”, มจร.สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี 
๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘ 
 K.N. , Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bidhi , 
vol.77 No, 1: 10-15. 
  ๓.  วิทยานิพนธ 
 ชื่อผูวิจัย, “ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ”, ระดับของวิทยานิพนธ,  (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปท่ีพิมพ. ตัวอยางเชน 
 อนุวัติ กระสังข, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสปริโภค
นิยม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗ 
  ๔. สัมภาษณ 
 สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอยาง 
 สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
  ๕. เว็บไซต 
 พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต). ธรรมประกาศโนบาย. (ออนไลน).
แหลงท่ีมา:http://www.brddhismth.Com/index.php?lay=show&ac=article&ld= 
538970572&Ntype=9     
 [๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 
  ๖. ภาษาอังกฤษ 
 Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row 
Publishers, 1970) 
  การเขียนบรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
(ก) ขอมูลชั้นปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 

(ข) ขอมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ 
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จํ าน ง  อดิ วัฒนสิ ทธิ์ .  สั ง คม วิทยาตามแนว พุทธศาสตร . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

   ๒) วารสาร 
        ผูเขียน, “ชื่อบทความ” , ชื่อวารสาร , เลมท่ีหรือปท่ี (เดือน ป) : 
หนา. ตัวอยางเชน 
       พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร, “การกําหนดประเด็น
ปญหา การตั้งชื่อเรื่องและการเขียนวัตถุประสงคการวาจัยทางสังคมศาสตร”,มจร.สังคมศาสตร
ปริทรรศน, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘ 
    ๓) วิทยานิพนธ 
        ทรงวิทย แกวศรี. “การศึกษาวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนา
ของพระพุทธเจา”. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีปณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
   ๔) สัมภาษณ  
        สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอยาง 

     สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 

๕) เว็บไซต 
            พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต). ธรรมประกาศโน
บาย. (ออนไลน). แหลงท่ีมา : http://www.brddhismth. 
Com/index.php?lay=show&ac=article&ld= 538970572&Ntype=9   
  [๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 
   ๖) ภาษาอังกฤษ 
        Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York 
: Harper and Row Publishers, 1970) 

๔.  สวนภาพประกอบ (Figure) และสวนตาราง (Table) 
 ภาพประกอบและตารางควรมีเทาท่ีจําเปน โดยพิมพหนาละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง 
สําหรับคําบรรยายภาพและตารางใหพิมพเหนือภาพหรือตาราง สวนคําอธิบายเพ่ิมเติมใหใสใตภาพ
หรือตาราง 

๕.  ลิขสิทธิ ์
 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ผูนิพนธทุกทานตองลงลายมือชื่อในแบบฟอรมใบมอบ
ลิขสิทธิ์บทความใหแกวารสาร ฯ พรอมกับบทความตนฉบับท่ีไดแกไขครั้งสุดทาย นอกจากนี้ ผู
นิพนธทุกทานตองยืนยันวาบทความตนฉบับท่ีสงมาตีพิมพนั้น  ไดสงมาตีพิมพเฉพาะในวารสาร 
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชปริทรรศน  เพียงแหงเดียวเทานั้น  หากมีการใชภาพหรือตารางของผู
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นิพนธอ่ืนท่ีปรากฏในสิ่งตีพิมพอ่ืนมาแลว  ผูนิพนธตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์กอน  พรอมท้ัง
แสดงหนังสือท่ีไดรับการยินยอมตอบรรณาธิการ  กอนท่ีบทความจะไดรับการตีพิมพ 

๖.  การติดตอโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
 การติดตอโฆษณา  การสั่งซ้ือ  และการสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราช
ปริทรรศน    กรุณาติดตอ  “บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน”    
สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 เลขท่ี ๒๑๗  หมู ๖  ตําบลบงึพระ  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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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตพิีมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน 

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

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

                                                                                             ผูนิพนธบทความ 
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ใบตอบรับสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน   

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

 
กราบมนัสการ/เรียน  บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน   
ขาพเจา (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู (ท่ีสามารถติดตอได)........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
E – Mail.................................................................................เบอรโทรศัพท............................................................ 
โทรสาร............................มีความประสงคจะขอรับสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน   
 (   )  สมาชิกประเภทรายป  ๓๐๐  บาท  (จํานวน  ๓  เลม) 
 (   )  เลมละ  ๑๕๐  บาท 
พรอมนี้  ขาพเจาไดสง 
 (   )  เงินสด 
 (   )  ธนาณัติ  (สั่งจาย.........................................................) 
 (   )  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย 
 (   )  แคชเชียรเช็ค  ในนาม......................................................................................................... 
โปรดนําสงวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน   
 สถานท่ีติดตอ    ท่ีบาน      ท่ีทํางาน 
 เลขท่ี..............ถนน.........................................หมูท่ี................ตําบล/แขวง................................................ 
 อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย............................. 
 โทรศัพท...................................................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี...................................................... 
 โทรสาร...............................................................E-Mail............................................................................ 
 
ลงช่ือ.................................................. 
(..................................................) 
 
(สําหรับเจาหนาที่) 
คาบํารุงป พ.ศ.............................. 
เลขที่ใบเสร็จ................................ 
ลงวันที่.............เดือน.............................พ.ศ.................. 
ลงบัญชีแลว............................................................. 
 






