กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ จำนวน 500 เล่ม
ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา พุทธจิตวิทยา ชีวิตและความ
ตาย จิตวิทยาการแนะแนวและพระพุทธศาสนา
ที่ปรึกษำ
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธกิารบดี || พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ || พระสวุรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา || พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต || พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่าย
ต่างประเทศ || พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ || พระครูสงัฆรักษ์เอกภัทร
อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ || พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา
พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร. อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
บรรณำธิกำร || ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร || พระครูพิพิธปริยัติกิจ,ดร.
กองบรรณำธิกำร ||
กองบรรณำธิกำรภำยใน
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ดร.
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ

กองบรรณำธิกำรภำยนอก
รศ.ดร.สาเนียง เลื่อมใส มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร.ท.ดร.ผศ.บรรจบ บรรณรุจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.สมโภช เอี่ยมสุภาษิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นอ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค วิทยาลัยการทัพอากาศ
ผศ.ดร.ธีรโชติ เกดุแก้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เลขำนุกำรวำรสำร || พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ,ดร.
ผู้ช่วยเลขำนุกำรวำรสำร || นิจวรรณ ใจสุข, รัชดา ลาประไพ
ศิลปกรรม || สมโภช บินศรี, ญาณินี ภู่พัฒน์
สำนักงำน || สานักงานวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ภาควิชาจิตวิทยา ชั้น 3 (A303) โซน A คณะมนุษศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
13170 โทร. 035-248000
สถำนที่พิมพ์ || ห้างหุ้นส่วนจากัด เชน พริ้นติ้ง
เลขที่ 7/414 หมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนนทบุรี 11140 โทร.02-927-8194

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม (Peer Review)
ภำยในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1. พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.
2. พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
3. พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
4. พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5. พระมหาสุริยา วรเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
6. พระมหาวิเชียร ปริชาโน, ดร.
7. พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร.
8 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
9. พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
10. ศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช เอี่ยมสุภาษิต
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คะเนตรนอก
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
15. รองศาสตราจารย์ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์

ภำยนอกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1. พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ)
2. พระมหาบุญศรี ญาณวุฑิฒ,
โ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
3. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตเจริญ
4. ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกดุพิทักษ์
5. ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ป่ินเขื่อนขัตย์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สาเนียง เลื่อมใส
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศรีอรรถ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
12. รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ เทวรักษ์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สาเนียง เลื่อมใส
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิธาสถิตกุล
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกดุแก้ว
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มุกดี
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
22. Prof. Ven.Dr.Khammai Dhammasami

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธรี โรจน์

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มั่น เสือสูงเนิน
20. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
21. ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
22. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์
23. อาจารย์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติวัฒนา
24. อาจารย์ ดร.อดุลย์ คนแรง
25. อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท
26. อาจารย์ ดร.กมลาส ภูวชนาธิพงษ์
27. อาจารย์ ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
28. ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
29. ดร.ประเสริฐ ธิลาว

วัดญาณเวศกวัน
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปกร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปกร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปกร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาล้ยสงขลานครินทร์
University of Oxfrord

23. น.อ.ดร.นภัทร แก้วนาค
24. อาจารย์ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
25. อาจารย์ ดร.สมร เกตุสม
26. พล.โท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร
29. อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า
30. อาจารย์ ดร.ธานี ชูกาเนิด
31. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ ทิพย์วารี
32. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ทิมมานพ

วิทยาลัยกองทัพอากาศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาล้ยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สถาบันพลศึกษายะลา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บรรณาธิการ
ฉบับนี้ “วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์” เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กรกฎาคม –
ธันวาคม 2558 ทุกบทความกองบรรณาธิการได้ส่งให้กรรมการกลั่นกรองบทความของแต่ละสาขาวิชาเป็น
ผู้อ่าน และมอบให้เจ้าของบทความนาไปปรับปรุงแก้ไขก่ อนการตีพิมพ์แล้ว และสาคัญที่สุดคุณภาพของ
บทความต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index
Centre) เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาขึ้นสู่ TCI ต่อไปได้
ฉบับนี้ นาเสนอบทความวิชาการ 9 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย และบทความวิชาการ
ภายใน 4 เรื่อง และภายนอก 5 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาสาระสาคัญและเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป ดังนี้
บทความที่น่าสนใจเรื่องแรก ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิตกับหลักพุทธธรรมในคัมภีร์ธัมม
สังคณี โดย อุไรวรรณ หิรัญเทพ ซึ่งมีเนื้อหาสาระสาคัญ ดังนี้ สภาวะจิตที่เป็นกุศลมี 4 ระดับคือ 1).กุศลระดับ

เบื้องต้น 2).กุศลระดับ ฌาน 3).กุศลระดับฌานสูงสุด 4).กุศลระดับไม่มีกิเลส สภาวะจิตที่เป็นอกุศลมี 3 ลักษณะ
คือ (1).เห็นแก่ตัว (2).โกรธ (3).ลักษณะหลง สภาวะจิตที่เป็นอัพยากตจิตมีลักษณะไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาป
กุศลจิตมีกระบวนการทางาน 56 สภาวะ อกุศลจิตมีกระบวนการทางาน 32 อัพยากตจิตมี กระบวนการทางาน 10
สภาวะและ 56 สภาวะความสั มพั นธ์ ระหว่ างสภาวะจิ ตกั บขั นธ์ 5 มี ความสั มพั นธ์ กัน ด้า นความเป็น ขัน ธ์ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิตกับปฏิจจสมุปบาทด้าน หลักธรรมอาศัยกันเกิดขึ้นกับจิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาวะจิตกับหลักกรรมคือจิตเป็นผู้สั่งให้ทา กรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิตกับอริยสัจ 4 คือจิตที่เป็นเหตุ
และผล ความสัมพันธ์ระหว่าง สภาวะจิตกับอินทรีย์และพละนั้น มีความสัมพันธ์กันด้านส่งเสริมผลักดันให้ความดี
ความงาม ความสาเร็จปรากฏชัดเจนขึ้น
บทความที่น่าสนใจเรื่องที่สองคือ จิตวิทยาสังคมกับการปรับพฤติกรรมการรับรู้ของบุคคลในการด
ารงชีวิต โดย พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ ได้ผลการวิจัย ดังนี้ จิตวิทยาสังคมทาให้การปรับพฤติกรรมการ
รับรู้ในการดารงชีวิตของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ ในสังคมภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อค่านิยม
อุคมคติ เจตคติ และปทัสถานของสังคม การเปลี่ยนทัศนคติการโน้มน้าวและชักชวน การร่วมมือแข่งขันระหว่าง
บุคคล ภาวะ ผู้นาและการตัดสินใจของกลุ่มอิทธิพลของกลุ่มชนในสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม และ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงต่อกันในสังคม โดยพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งสามารถส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก
รวมถึงพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่งได้ เมื่อบุคคลนั้นๆ เกิดการปฏิสัมพันธ์กันทั้งโดยตรง และโดยอ้อม นั่นคือ
พฤติกรรมทางสังคมเป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของบุคคลและสังคมที่มีผ ลกระทบ ต่อพฤติกรรมระหว่างบุคคลใน
สังคมเดียวกัน พฤติกรรมทางสังคม จึงมีความส าคัญที่ครอบคลุม พฤติกรรมทุกด้านที่มนุษย์แสดงออกต่อสังคม
การรับรู้ทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลนั้นจะมีการรับรู้ถึงพฤติกรรมและความรู้สึก
นึกคิดของบุคคลหรือกลุ่มคนใน สถานการณ์ต่างๆ เสมอ การรับรู้ดังกล่าวจาเป็นต้องอาศัยการตีความหมาย และ
ผลจากการตีความ นี้ก็จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบสนองบุคคลแต่ละคนในสังคมด้วย

กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทาให้วารสาร มจร
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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ปรับปรุงแก้ไขผลงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่าน และเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSCIOUSNESS AND THE PRINCIPLE
OF BUDDHAMMA IN THE DHAMMASANGANĨ
อุไรวรรณ หิรัญเทพ
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

บทคัดย่อ
งานวิจั ยเรื่ องความสั มพัน ธ์ระหว่างสภาวะจิตกับหลั กพุทธธรรมในคัมภีร์ธัมมสั งคณี มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1).ศึกษาสภาวะจิตที่เป็นกุศล อกุศลอัพยากตะในพระพุทธศาสนา 2).เพื่อ
ศึกษาขบวนการทางานของจิตตามแนวพระพุทธศาสนา3).เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิต
กั บ หลั ก ธรรมในคั ม ภี ร์ ธั ม มสั ง คณี วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง เอกสาร
(Documentary Research)
ผลการวิจัยพบว่าสภาวะจิตที่เป็นกุศลมี 4 ระดับคือ 1).กุศลระดับเบื้องต้น 2).กุศลระดับ
ฌาน 3).กุศลระดับฌานสู งสุ ด 4).กุศลระดับไม่มีกิเลส สภาวะจิตที่เป็นอกุศลมี 3 ลั กษณะคือ
(1).เห็นแก่ตัว (2).โกรธ (3).ลักษณะหลง สภาวะจิตที่เป็นอัพยากตจิตมีลักษณะไม่เป็นบุญและไม่เป็น
บาป กุศลจิตมีกระบวนการทางาน 56 สภาวะ อกุศลจิตมีกระบวนการทางาน 32 อัพยากตจิตมี
กระบวนการท างาน 10 สภาวะและ 56 สภาวะความสั มพั นธ์ ระหว่ างสภาวะจิ ตกั บขั นธ์ 5 มี
ความสั มพัน ธ์กัน ด้านความเป็ น ขันธ์ 4 ความสั มพันธ์ร ะหว่างสภาวะจิ ตกับ ปฏิจจสมุปบาทด้าน
หลักธรรมอาศัยกันเกิดขึ้นกับจิต ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิตกับหลักกรรมคือจิตเป็นผู้สั่งให้ทา
กรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิตกับอริยสัจ 4 คือจิตที่เป็นเหตุและผล ความสัมพันธ์ ระหว่าง
สภาวะจิ ต กั บ อิ น ทรี ย์ แ ละพละนั้ น มี ค วามสั ม พั นธ์ กั น ด้ านส่ ง เสริ ม ผลั กดั น ให้ ความดี ความงาม
ความสาเร็จปรากฏ
คาสาคัญ: สภาวะจิต, พุทธธรรม, ธัมมสังคณี
ABSTRACT
This research, entitled The Relationship between Consciousness and the
Principle of Buddhadhamma in the Dhammasangani, has three objectives: 1) to
study states of wholesome, unwholesome, and indeterminate consciousness in
Buddhism, 2) to study the working processes of consciousness according to
Buddhist principles, and 3) to study the relationship between states of
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consciousness and the principle of Buddhadhamma in the Dhammasangani. This is
a documentary research.
In this research, it was found that the states of wholesome consciousness
can be divided into four levels: 1) the initial level of states of wholesome
consciousness, 2) the Jhana level of states of wholesome consciousness, 3) the
highest Jhana level of states of wholesome consciousness, and 4) the
defilementless level of states of wholesome consciousness. The states of
unwholesome consciousness are of three kinds: 1) ones rooted in greed, 2) ones
rooted in hatred, and 3) ones rooted in delusion. The states of indeterminate
consciousness are neither wholesome nor unwholesome. The wholesome
consciousness can happen in 56 states, the unwholesome consciousness in 32
states, and the indeterminate consciousness in 10 states.
The relationship between states of consciousness and the five aggregates
is that consciousness and states of consciousness are important elements of four of
the five aggregates. The relationship between states of consciousness and the
dependent origination is that consciousness is the basis on which dependently
arising states occur. The relationship between states of consciousness and the law
of cause and effect is that consciousness is the one to give an order to commit an
action. The relationship between states of consciousness and the four noble truths
is that consciousness is the knower of the four truths, the functions with regard to
them and the completions of those functions. The relationship between states of
consciousness and the five controlling faculties as well as the five powers is that
these latter two sets of principles directly concern the cultivation of mindfulness in
the consciousness, which will lead to true wisdom and liberation.
Keyword: Consciousness, the Principle of Buddhadhamma, Dhammasangani.

1.บทนา

ในทางพระพุทธศาสนาให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องจิตเป็นอย่างมากมีคากล่าวว่าการที่คน
จะมี ค วามสุ ข หรื อ ความทุ ก ข์ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ จิ ต ความพอใจไม่ พ อใจในสิ่ ง ของหรื อ ผู้ ค นตลอดถึ ง
สิ่งแวดล้อมรอบกายเกิดขึ้นเป็นประจาในชีวิตประจาวันนาไปสู่ความเบื่อหน่ายหรือความชอบใจก็
ขึ้นอยู่กับจิต อาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุ บันนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงจิตของบุคคลผู้
ประกอบอาชญากรรมนั้ น เป็ น จิ ต ที่ ไม่ ดี เ ป็ น จิ ต หยาบตรงกั นข้ า มถ้า สั ง คมมี ก ารเอื้ อเฟื้ อ เผื่ อ แผ่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นจิตที่ดีมีคุณภาพไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทราบว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ห้ามได้ยาก
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พร้อมทั้งสอนให้ควบคุมให้ได้ดังข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรมบทว่า “จิตที่ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษา
ยาก ห้ามยากผู้มีปัญญาสามารถควบคุมให้ตรงได้เหมือนช่างศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้นจิตนี้ย่อมดิ้น
รนไปมาเหมือนปลาที่ถูกยกขึ้นจากน้าโยนไปบนบก ฉะนั้นดังนั้นผู้มีปัญญาจึงควรละบ่วงแห่งมาร”
(ขุ.ธ. (ไทย) 25/34/35)
จากพุทธพจน์ทาให้มองเห็นความดิ้นรนของจิตในชีวิตประจาวันของคนทั้งหลาย กล่าวคือ
ดิ้นรนในการทาร้ายร่างกายของบุคคลที่เราไม่ชอบใจ ดิ้นรนอยากได้ของบุคคลอื่น ดิ้นรนอยากได้
ภรรยาหรือสามีของบุคคลอื่น ดิ้นรนในการโกหกหลอกลวงบุคคลอื่นเลี้ยงชีพ ดิ้นรนในการดื่มน้าเมา
นาไปสู่การทะเลาะและฆ่ากันตาย ถ้าจิตดิ้นรนไปในทางที่ดีก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมรอบ
ข้างถ้าดิ้นรนในทางไม่ดีก็เป็นโทษและทาให้สังคมเดือดร้อนจิตมีอานุภาพสร้างสรรค์ส รรพสิ่งใน
ขณะเดีย วกั น ก็ ทาลายสรรพสิ่ ง ในคั มภี ร์ ท างพระพุท ธศาสนามีเ นื้อ หาเกี่ย วกั บเรื่อ งจิ ตกระจั ด
กระจายอยู่ ใ นหลายคั ม ภีร์ แ ละธั ม มสั ง คณี เ ป็น คั ม ภีร์ ที่ มีก ารแสดงเกี่ ยวกั บจิ ต การแบ่ ง จิ ต เป็ น
หมวดหมู่ สภาวะของจิตระดับชั้นของจิต กระบวนการทางานของจิต และความสัมพันธ์สภาวะจิต
กับหลักพุทธธรรม

2. ขอบเขตของการวิจัย

ผู้ วิจั ย จะศึกษาสภาวะจิ ต ความหมาย ลั กษณะ ประเภทการท างานของจิ ต หน้าที่ของจิ ต
คุณสมบัติของจิต ระดับชั้นของจิตที่เป็นกุศล อกุศล อัพยากตะ พร้อมทั้งยกตัวอย่างบุคคลที่มีระดับ
จิตต่างๆ ตลอดถึง ความสัมพันธ์ของสภาจิตกับขันธ์ 5 ปฏิจจสมุปบาท 12 อริยสัจจ์ 4 หลักกรรม
หลักอินทรีย์ 5 หลักพละ 5โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คัมภีร์วิสุทธิมรรค คัมภีร์อัฏฐสาลินีอรรถกถา คัมภีร์อภิธัมมัตถภาวินีฎีกา คัมภีร์สัมโมหวิโนทนีอรรถ
กถา คัมภีร์อภิธรรมาวตาร

3. คาจากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

1. สภาวะจิต หมายถึง สภาพที่นึกคิด ความคิด เป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งอารมณ์ เช่น การได้
ยินเสียง ผู้ได้ยินคือจิต เสียงคืออารมณ์หรือตัวถูกรู้และหมายถึง จิต 4ประเภท ได้แก่ (1) กามาวจร
จิต -จิตที่เป็นพื้นฐานในการทาความดีและความชั่ว (2) รูปาวจรจิต -จิตที่เป็นผลของการบาเพ็ญ
กรรมฐาน (3) อรูปาวจรจิต - จิตที่เป็นผลของการบาเพ็ญกรรมฐานระดับสูง และ (4) โลกุตตรจิต –
จิตที่อยู่เหนือโลกประหาณกิเลสได้หมดสิ้น
2. วิญญาณ หมายถึง ความรับรู้ทางทวารทั้ง 6 ได้แก่ จักขุวิญญาณ คือความรับรู้ทาง
ตา โสตวิญญาณ คือความรับรู้ทางหู ฆานวิญญาณ คือการรับรู้ทางทางจมูก ชิวหาวิญญาณ การรับรู้
ทางลิ้น กายวิญญาณ การรับรู้ทางกาย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวจิตกับหลักพุทธธรรม ในงานวิจัยนี้ หมายถึง สภาวะจิต
ที่เกิดขึ้นทางานร่วมกับ ขันธ์ 5 ปฎิจจสมุปปาท 12อริยสัจ 4หลักกรรม อินทรีย์ 5 และ พละ 5
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4.คัมภีร์ธัมมสังคณีหมายถึง คัมภีร์แรกของพระอภิธรรมปิฎกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตและ
สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิต
4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง เอกสาร (Documentary Research) มีขั้นตอนการวิจัย
ดังต่อไปนี้ศึกษาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539คัมภีร์อรรถ
กถามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คัมภีร์วิสุทธิมรรค คัมภีร์อัฏฐสาลินีอรรถกถา คัมภีร์
อภิธัมมัตถภาวินี ฎีกา คัมภีร์ สั มโมหวิโ นทนี อรรถกถา คัมภีร์ อภิธรรมาวตารวิเคราะห์ ข้อมูล จาก
เอกสารสรุปนาเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

5. ผลการวิจัย
5.1 ศึกษาสภาวะจิตที่เป็นกุศล อกุศลและอัพยากตะในพระพุทธศาสนา

ความหมายของจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ มีหน้าที่คิด ธรรมชาติที่สั่งสมในสันดานของตน
และเป็นความงดงามอย่างยิ่ง มีลักษณะ 5 ประการ (1) ดิ้นรนไปในอารมณ์ 6 คือรับอารมณ์ทาง
ทวารตา ทวารหู ทวารจมูก ทวารลิ้น ทวารกาย ทวารใจ เหมือนปลาที่ถูกเหวี่ยงขึ้นบกซึ่งมีแต่จะดิ้น
รนลงน้าอย่างเดียว (2) กวัดแกว่งหวั่นไหวไม่อาจจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวได้นาน ดุจทารกไม่อ าจ
ทรงตัวอยู่ในอิริยาบถได้นาน (3) รักษายากให้ดารงอยู่ในอารมณ์ธรรมที่เป็นสัปปายะได้ยากการที่จะ
รักษาจิตให้มั่นคงคิดอยู่แต่สิ่งที่ดีตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ทาได้ยากมาก (4) ห้ามยาก ห้ามหรือกันมิให้
ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาได้ยากไม่ใช่แต่เพียงการรักษาจิตให้อยู่ในความดีเท่านั้นที่ทาได้
ยากแม้การห้ ามจิ ตจากความชั่ว คือ ความพยายามระวังจิตไม่ให้คิดในสิ่ งที่ไม่ดีนั้น ก็ทาได้ยาก
เหมือนกัน (5) ควบคุมได้ยากชอบใฝ่หาแต่อารมณ์ที่น่าปรารถนา ย่อมเกิดดับเร็ว หน้าที่ของจิตมี 14
อย่างคือ (1) ปฏิสนธิจิตมีหน้าที่นา สัตว์ มนุษย์ เทวดา พรหม เกิด (2) ภวังคจิต หน้าที่รักษาสัตว์
มนุษย์ เทวดา พรหม ไม่ให้ตาย 3.อาวัชชนะ หน้าที่คานึงถึงอารมณ์นั้นให้สาเร็จ (4-8) ทัสสนจิต
สวนจิตฆายนจิต สายนจิต ผุสนจิต หน้าที่ เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส (9)สัมปฏิจฉนจิต ทาหน้าที่ รับอารมณ์ต่อจาก
(
13) ตทาลัมมณจิต ทาหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากชวนจิต 14. จุติจิตทาหน้าที่ ตายประเภท
ของจิตคือ 1. กามาวจรจิต 2. รูปาวจรจิต 3. อรูปาวจรจิต 4. โลกุตตรจิต กุศลจิตมี 4 ระดับคือ
(1).กุศลกามาวจร(2).กุศลชั้นรูปาวจร (3)กุศลอรูปาวจรและ(4).กุศลชั้นโลกุตตระ อกุศลจิตมี มี 3
ระดับคือ (1) อกุศลโลภจิต (2)อกุศลโทสจิต (3) อกุศลโมหจิต อัพยากตจิตที 3 ระดับคือ (1).อัพ
ยากตจิตที่เป็นผลของกุศล (2) อัพยากตจิตที่เป็นผลของอกุศล (3)อัพยากตจิตที่เป็นกิริยาจิต
5.2 ศึกษาขบวนการทางานของจิตตามแนวพระพุทธศาสนา
กระบวนการทางานของจิตที่เป็นกุศลพบว่ามีสภาวะจิตเกิดร่วมกันจานวน 56 สภาวะ
เริ่มต้นด้วย1.จิตกระทบ 2.จิตรู้สึกชอบ 3.จิตจาในสิ่งที่ดีงาม 4.จิตที่มีความตั้งใจ 5.จิตที่ทาหน้าที่รู้

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

6.จิตคิดอย่างแนบแน่นในอารมณ์ที่ดี 7.จิตพิจารณาและจิตเพ่งอารมณ์ในอารมณ์ที่ ดี 8.จิตอิ่มเอิบ
ปราโมทย์ ยินดีอย่างยิ่ง9. จิตมีความสุขทางใจ10.จิตตั้งมั่นนิ่งในอารมณ์ที่ดี 11.จิตที่ทาให้มีความ
มั่นใจในความดีนั้น 12.จิตที่มีความอุตสาหะ เข้มแข็ง 13. จิตที่มีความทรงจาระลึกได้ในสิ่งที่ตน
กาลังกระทา 14. จิตที่ตั้งมั่นในกุศลคุณความดี 15.จิตที่มีปัญญา 16. จิตที่เป็นใหญ่ในการทาความดี
17.จิ ตที่มีความดีใจตลอดเวลา 18.จิตที่หล่ อเลี้ ยงให้ร่างกายมีความสดชื่น 19.จิตที่มีความเห็ น
ถูกต้อง 20.จิตที่มีความเห็ นถูกต้อง 21.จิ ตที่มีความขยันโดยถูกต้อง 22.จิตที่มีความระลึกอย่าง
ถูกต้อง 23.จิตที่มีความตั้งมั่นอย่างถูกต้อง 24.จิตที่มีความเชื่อเลื่อมใสในความดีที่ได้ทาไปแล้ว 25.
จิตที่มีกาลังในการอุตสาหะ 26.จิตที่มีกาลังแห่งสติ 27.จิตที่มีกาลังแห่งสมาธิ 28.จิตที่มีกาลังแห่ง
ปัญญา 29.จิตที่กาลังแห่งความละอายบาป 30.จิตที่กาลังแห่งความสะดุ้งแต่บาป 31.จิตที่มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 32.จิตไม่มีความเบียดเบียนอาฆาต 33.จิตที่มีความฉลาดรู้ชัด 34.จิตที่ไม่โลภ 35.จิต
ที่ไม่คิดร้ายใคร 36.จิตที่ค้นคิด ใคร่ครวญ 37.จิตที่ละอายต่อบาป 38.จิตที่สดุ้งต่อบาป 39.ความรู้สึก
ความจา การคิดนึกสงบ 40 จิตที่สงบทางใจ 41.ความรู้สึก ความจา การคิดนึกที่เบาสบาย 42.จิตที่
เบาสบายทางใจ 43.ความรู้สึก ความคิดนึก นุ่มนวล 44.จิตที่นุ่มนวล 45.ความรู้สึก ความจา การคิด
นึ ก ที่ค วรแก่ การท าความดี 46.จิ ตที่ ควรแก่ก ารทาความดี 47.ความรู้ สึ ก ความจ า การคิ ดนึ ก ที่
คล่องแคล่ว 48.จิตที่คล่องแคล่ว 49.ความรู้สึก ความจา การคิดนึกที่ตรง 50.จิตที่ซื่อตรง 51. จิตที่
ไม่หลงลืม 52.จิตที่รู้เท่าทัน 53.จิตที่สงบตั้งมั่น 54.จิตที่รู้แจ้ง 55.จิตที่มีความเพียรทางใจ 56.จิตที่
ไม่ฟุ้งซ่าน
กระบวนการทางานของอกุศลจิตผู้วิจัยยกตัวอย่างจิตที่เป็นโลภจิตมีกระบวนการทางาน
32สภาวะดังนี้คือ 1.ความกระทบ 2.ความสาราญทางใจ 3.ความจาได้ 4.ความจงใจ 5.จิต 6.ความ
ตรึก 7.ความตรอง ความพิจารณา 8.ความอิ่มเอิบ 9.ความสาราญทางใจ 10.ความตั้งอยู่แห่งจิต 11.
การปรารภความเพียร 12.ความตั้งอยู่แห่งจิต 13.มนินทรีย์ 14.โสมนัสสินทรีย์ความสาราญทางใจ
15.อายุ ความดารงอยู่ 16.ความเห็นผิด 17.ความตรึก 18.การปรารภความเพียรทางใจ 19.ความ
ตั้งอยู่แห่งจิต 20.การปรารภความเพียรทางใจ 21.ความตั้งอยู่แห่งจิต 22.กิริยาที่ไม่ละอายต่อการ
ประพฤติทุจริต 23.กิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริต 24.ความโลภ 25.ความไม่รู้ 26.ความ
โลภ 27.ความเห็นผิด 28.กิริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริต 29.กิริยาที่ไม่เกรงกลั วต่อการ
ประพฤติทุจริต 30.ความตั้งอยู่แห่งจิต 31.การปรารภความเพียรทางจิต32.ความตั้งอยู่แห่งจิต
กระบวนการทางานของอัพยากตจิตผู้วิจัยยกตัวอย่างจักขุวิญญาณจิต โสตวิญญาณจิต
ฆานวิญญาณจิต ชิวหาวิญญาณจิต กายวิญญาณจิต มีกระบวนการทางาน 10 ประการ คือ 1.ผัสสะ
2.เวทนา 3.สั ญ ญา 4.เจตนา 5.จิ ต 6.อุ เ บกขา 7.เอกั คคตา 8.มนิ น ทรี ย์ 9.อุ เ ปกขิ น ทรี ย์ 10.
ชีวิตินทรีย์
5.3ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิตกับหลักธรรมในคัมภีร์ธัมมสังคณี
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิตที่เป็นกุศลกับขันธ์ 5 คือสภาวะจิตที่เป็นกุศลจิตพร้อมทั้ง
สภาวธรรม 56 สภาวะนั้ นมีความสั มพันธ์กันดังนี้ เวทนา โสมนัสสิ นทรีย์ ปิติ สุ ข เป็นเวทนาขันธ์
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สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ สภาวธรรม 49 คือ ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริพละ โอตตัปปะพละ อโลภะ อโท
สะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาบาท สัมมาทิฏฐิ หิริโอตตัปปะ กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตล
หุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตาปาคุญญตา กายุชุก
ตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถ วิปัสสนา ปัคคาหะ อวิกเขปะ เป็นสังขารขันธ์ สาหรับ จิตและมนิ
นทรีย์ เป็นวิญญาณขันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวจิตที่เป็นอกุ ศลกับขันธ์ 5 คือ เวทนา โสมนัสสินทรีย์ ปีติ สุข
เป็นเวทนาขันธ์ สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ สภาวธรรม 25 คือ ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริ
ยินทรีย์ สมาธินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ
สมาธิพละอหิริกพละ อโนตตัปปะพละ โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ
ปัคคาหะ อวิกเขปะ เป็นสังขารขันธ์ สาหรับ จิตและมนินทรีย์เป็นวิญญาณขันธ์
ความสั มพั น ธ์ร ะหว่า งสภาวะจิ ตที่เ ป็นอั พยากตจิต ที่เป็น จักขุ วิญญาณจิต กับขั นธ์ 5
ดังนี้คือ เวทนา อุเปกขินทรีย์ อุเบกขาเป็นเวทนาขันธ์ สัญญาเป็นสัญญาขันธ์ สภาวธรรม 4 สภาวะคือ
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์เป็นสังขารขันธ์ สาหรับจิตและมนินทรีย์เป็นวิญญาณขันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาท 12 คือ อวิชชาคือโมหเจตสิก สังขารคือเจตนา
เจตสิก วิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณ 19 สภาวะ นามรูปคือเวทนา สัญ ญา สังขารและกัมมชรูป
สฬายตนะคือมี 6 ในส่ ว นที่เป็ นจิ ตคือมนายตนะ ผั ส สะคือผั ส สเจตสิ ก เวทนาคือเวทนาเจตสิ ก
ตัณหาคือโลภเจตสิก อุปาทานคือโลภเจตสิกและทิฏฐิเจตสิก ภพคือกรรมภพ คือเจตนาเจตสิกที่อยู่
กุศลกรรมและอกุศลกรรม ชาติคือความเกิดขึ้นของขันธ์ 5 ส่วนชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์
โทมนัส อุปายาส ความเก่าแก่ของวิบากนามขันธ์และกัมมชรูป มรณะคืออาการดับของโลกียวิบาก
จิตและกัมมชรูป โสกะ คือโทมนัสที่ประกอบในโทสมูลจิต ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสเป็น
อาการของโทมนัสที่ประกอบในโทสมูลจิต
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมและสภาวจิต มีความสัมพันธ์คือ จิตสั่งให้ทากรรมทางกาย
ทางวาจาและทางใจ จิตคิดดีก็ทากรรมดี จิตคิดไม่ดีก็ทากรรมไม่ดี จิตเป็นผู้สั่งให้ทากรรมต่างๆ
ความสัมพันธ์กับอริยสัจและสภาวะจิต คือ ทุกข์คือโลกียจิต 81 เจตสิก 51 (เว้นโลภะ)
สมุทัย คือโลภเจตสิก มรรคคือเจตสิก 8 สภาวะที่ประกอบกับมรรคจิต นิพพานเป็น สภาวะจิตที่
ปราศจากโลภ โกรธ หลง
ความสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์กับสภาวะจิตคือ อินทรีย์ 5 เป็นเจตสิกด้านดีทั้งหมดดังนั้น
เจตสิกนี้เมื่อเกิดกับจิตแล้วทาให้จิตมีพลังบวก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพละ 5 กับสภาวะจิตนั้น
พละเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตเมื่อพละ 5 เกิดกับจิตทาให้จิตมีพละกาลัง ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
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หลั กธรรมเกี่ย วกับจิตและคุณสมบัติของจิต อาจจะเป็น แนวทางให้ กั บ
บุ ค คลต่ า งๆ ทุ ก อาชี พ สามารถน าไปเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาตนและการใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันเพราะการฝึกจิตให้อยู่กับกุศลอยู่เสมอทาให้บุคคลนั้นๆมีความสุขในครอบครัว องค์กร
ชุมชนนาไปสู่การช่วยเหลือสังคม ความเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1) ศึกษากระบวนการทางานของจิตในคัมภีร์วิภังค์
2) ศึกษากระบวนการทางานของจิตในคัมภีร์ปัฏฐาน

5.สรุป

สภาวะจิตในทางพระพุทธศาสนามีเป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในวันหนึ่งๆ
จะพบว่ามีทั้งสุขทั้งทุกข์ ความรัก ความชัง ความเหงา ความเศร้า เสียใจ โศกสลด ความกลัว ความ
กังวล ความอิจฉาริษยา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากได้ ความอยากมี ความอยาก
เป็นความดี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความไม่อาฆาต ความสามัคคี ความเมตตา ความสงสาร ความยินดี
ที่บุคคลอื่นได้ดี นอกจากนั้นบุคคลทั้งหลายยังได้เห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ได้ยินเสียงที่ดีหรือไม่ดี ได้กลิ่นที่ดี
หรือไม่ดี ได้ลิ้มรสที่ดีหรือไม่ดี ได้สัมผัสที่ดีหรือไม่ดี มีความนึกคิดที่ดีหรือไม่ดี
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จิตวิทยาสังคมกับการปรับพฤติกรรมการรับรูข้ องบุคคลในการดารงชีวิต

SOCIAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR OF INDIVIDUALS PERCEIVED IN LIVING
พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ
รัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเชฐ
บทคัดย่อ
จิตวิทยาสังคมทาให้การปรับพฤติกรรมการรับรู้ในการดารงชีวิต ของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
ในสังคมภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อค่านิยม อุคมคติ เจตคติ และปทัสถาน
ของสังคม การเปลี่ยนทัศนคติการโน้มน้าวและชั กชวน การร่วมมือแข่งขั นระหว่างบุคคล ภาวะ
ผู้นา และการตัดสินใจของกลุ่มอิทธิพลของกลุ่มชนในสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม และ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงต่อกันในสังคม โดยพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งสามารถส่งผลต่อความคิด
ความรู้สึก รวมถึงพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่งได้ เมื่อบุคคลนั้นๆ เกิดการปฏิสัมพันธ์กันทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม นั่นคือ พฤติกรรมทางสังคมเป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของบุคคลและสังคมที่มีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมระหว่างบุคคลในสังคมเดียวกัน พฤติกรรมทางสังคม จึงมีความสาคัญ ที่ครอบคลุม
พฤติกรรมทุกด้านที่มนุ ษย์แสดงออกต่อสังคมการรับรู้ทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคม การ
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลนั้นจะมีการรับรู้ถึงพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหรือกลุ่มคนใน
สถานการณ์ต่างๆ เสมอ การรับรู้ดังกล่าวจาเป็นต้องอาศัยการตีความหมาย และผลจากการตีความ
นี้ก็จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบสนองบุคคลแต่ละคนในสังคมด้วย
คาสาคัญ: จิตวิทยาสังคม, ปรับพฤติกรรม, การรับรู้
ABSTRACT
The psycho-social behavior in recognition of the existence of human
interaction in the social environment influences the beliefs, values. Saudi sharp
motto, attitude and social norms, changing attitudes to influence and persuade.
The collaboration between the competition and the decision of the party
leadership. The influence of social groups on the behavior of its members. And the
behavior of individuals acting together in society. The behavior of one person can
affect thoughts, feelings and behaviors of another person has. When that person
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the interaction of both direct and indirect, that is to study the social behavior of
individuals and social influences affect behavior between individuals in the same
society.
Social behavior is important to cover all aspects of human expression,
behavior, social perception, and social behavior, social. The interaction of the
individual to be aware of the behavior and emotions of a person or group of
people in different situations, always recognizing the need for interpretation. As a
result of this interpretation, it will influence the behavior of the response to each
individual in society.
Keywords: Social Psychology, Behavior, Perception.

1. บทนา

มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ไม่มีการแยกตัวออกไปอยู่โดดเดี่ยวตามลาพัง
ประสบการณ์ ต่ า งๆ ที่ บุ ค คลได้ รั บ เป็ น ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ หรื อ มี
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ความสัมพันธ์ของคนในสังคมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคล 2 คน หรือ
มากกว่าติดต่อสื่อสารกัน และมีความสัมพันธ์ต่อกัน เช่น พูดคุย วางแผนงานร่วมกัน ร่วมงาน กัน
ต่อต้านหรือแข่งขันกัน หรือแม้แต่ขณะอยู่คนเดียวยังนาเอาความคิด และการปฏิบัติของสังคม มาใช้
เช่น การรับประทานอาหาร การแต่งกาย สังคมรอบตัวจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งใน
ด้านความรู้สึกนึกคิด การรับรู้และการแสดงออกต่าง ๆ (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2545 : 23)
พฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลในสังคมคือ การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
บุคคลอื่นที่มีต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคล หรือที่เราเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ทาสังคม
เช่น พฤติกรรมของอาจารย์มีอิทธิพลต่อพฤติต่อ พฤติกรรมของนักเรียน ถ้าอาจารย์มองนิ สิต นิสิต
จะตั้งใจและสนใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของอาจารย์ด้วย ถ้านิสิตทาท่าเบื่อหน่ายไม่
สนใจอาจารย์ อาจารย์ก็เกิดความรู้สึกท้อถอยที่จะสอนต่อไป ถ้าศึกษาทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
คือ การศึกษาทางด้านจิตวิทยาสังคมมีความแตกต่างจากจิตวิทยาสาขาอื่นๆ
นักจิตวิทยาสังคมสนใจศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคลทั่วไปที่มีต่อสถานการณ์ที่
กาหนด ขณะที่จิ ตวิทยาสาขาอื่น เช่น จิ ตวิทยาบุ คลิ กภาพ หรื อจิ ตวิทยาพัฒ นาการ สนใจการ
ตอบสนองของปั จ เจกบุ ค คล หรื อ ประเภทของปัจ เจกบุ คคลที่มี ต่ อสถานการณ์ ต่า งๆ กั นอาจ
ยกตัวอย่างได้ดังนี้ นักจิตวิทยาสังคมจะศึกษาว่า คนทั้งหลายมีการตอบสนองอย่างไรเมื่อเกิดไฟไหม้
แต่จิตวิทยาบุคลิกภาพจะศึกษาว่าคนที่ชอบเก็บตัวจะมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่ออยู่คนเดียวและเมื่ออยู่
ต่อหน้าผู้อื่น (จารอง เงินดี, 255 : 27)
จิตวิทยาสังคมเน้ นโลกตามการรับ รู้ซึ้งมีผลต่อการตอบสนองของบุคคล ถ้าเรารับรู้ว่า
บุ ค คลอื่ น ๆ เป็ น คนโกง ดุ ร้ า ย ไม่ มี ค วามคิ ด หรื อ เป็ น มิ ต ร สิ่ ง นี้ จ ะมี ผ ลต่ อ การตอบสนองหรื อ
พฤติกรรมของเราที่มีต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยโลกตามการรับรู้ของบุคคลมักลาเอียง และบิดเบื อนไปตาม
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ความต้องการและความปรารถนาของผู้รับรู้ เช่น ถ้าเราดูการแงฟุตบอลระหว่างทีมไทยกับเกาหลี
โดยเราเชียร์ทีมไทย เรามักรู้สึกว่ากรรมการบงโทษทีมไทยด้วยความลาเอียงแต่ลงโทษทีมเกาหลีด้วย
ความยุติธรรมหรือน่าจะลงโทษมากกว่านี้ด้วยซ้าไป และมักจะเห็นว่าผู้ทีมเกาหลีเล่ นแรงกว่าผู้เล่น
ทีมไทย
จิตวิทยาสังคมมุ่งศึกษาบุคคลอิทธิพลของบุคคลที่มีการแสดงพฤติกรรมต่อกันและกัน
รวมทั้งการรับรู้และการตอบสนองของบุคคลทั่วๆ ไปที่มีต่อสถานการณ์หนึ่งๆ ได้แก่ อิทธิพลของ
สังคมและการปฏิสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลอื่นในลักษณะทางเดียว ส่วนการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นพฤติกรรมของบุคคลมีทัศนคติซึ่งกันและกันในลักษณะที่มีการโต้ตอบ และ
มีปฏิกิริยาต่อกันและกันอิทธิพลทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ (วิไลวรรณ ศรีสงครามและ
คณะ, 2549 : 2)

2. ความหมายของจิตวิทยาสังคม

จากการศึกษาของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมได้อธิบายความหมายของพฤติกรรม
ทางสังคมที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนชนที่มีต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคม เพื่อสรุปเป็น
กฎเกณฑ์สาหรับใช้พยากรณ์และควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มชนนั้นๆ ต่างๆ ดังนี้
จิตวิทยาสังคม หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหาคาอธิบายว่าความคิด ,
ความรู้สึก และพฤติกรรมต่างๆ ของคน ได้รับผลกระทบหรืออิท ธิพลจากการแสดงออก จากการ
จินตนาการหรือการแสดงนัยของผู้อื่นอย่างไร นิยามของคาว่า ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม ใช้ใน
ความหมายที่รวมถึงตัวแปรทางจิตวิทยาที่สามารถวัดปริมาณได้ การที่เราสามารถถูกจินตนาการ
หรือเป็นนัยที่ผู้อื่นแสดงออกมาแสดงให้เห็นว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลทางสังคม หรืออาจ
เรียกว่าเป็นแรงกดดันทางสังคม ซึ่งแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ตัวคนเดียวก็ได้รับอิทธิพลเช่นกัน
เช่นในเวลาที่เราดูโทรทัศน์ การใช้หรือโต้ตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมส์ อินเทอร์เน็ต หรือ
การทาตามบรรทัดฐานหรือธรรมเนียมของสังคมการร่วมมือ คือเป็นสถานการณ์ที่สมาชิกในกลุ่มมี
การทางานร่วมกัน หรือช่วยกันทางานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (ถวิล ธาราโภชน์, 2532 : 79)
จิตวิทยาสังคม หมายถึง การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่นผู้คนมี
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร และผู้คนมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไรบ้างส่วนของ ผู้คนคิดอย่างไร
เกี่ย วกับ ผู้ อื่น ศึกษาเรื่ องความเชื่อ เจตคติ ค่านิ ยม ความคิด เห็ น ภาพลั กษณ์ ภาพในความคิ ด
(Stereotype) การอนุมานสาเหตุ (Attribution) ปัญญาทางสังคม (Social Cognition) มี
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร ศึกษาเรื่องความก้าวร้าว การช่วยเหลือผู้อื่น ภาวะผู้นา การเปลี่ยนเจต
คติของคนอื่น การโน้มน้าวใจคนอื่น การคล้อยตาม การร่วมมือ การแข่งขัน การแสดงตนและการ
ประจบประแจงมีอิทธิพลทางสังคม (งามตา วนินทานนท์, จิตวิทยาสังคม, 2535 : 49)
จิตวิทยาสังคม หมายถึง การศึกษาพฤติกรรม ความคิด และความรู้สึกของบุคคล หรือ
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่น หรือกลุ่มคน เช่น ศึกษาถึงความรัก ความ
เกลียด การทางาน การช่วยเหลือ ความเชื่อถือ การต่อสู้ การสื่อสาร เป็นต้น หรือาจกล่าวได้ว่า
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จิตวิทยาสังคม คือการศึกษาถึงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
บุคคลอื่นหรือสังคม ไม่ว่าบุคคลหรือสังคมจะอยู่ร่วมด้วยในขณะนั้น อยู่ในความคิดคานึง หรืออยู่
โดยอ้อมก็ตาม (สุชา จันทร์เอม, 2536 : 67)

3. องค์ประกอบของการรับรู้ทางสังคม

การรู้สึกและการรับรู้เป็นกระบวนการในการรับข้อมูลจากสิ่งเร้าภายนอกผ่านอวัยวะรับ
สัมผัส ความรู้สึกที่รับเข้ามาจะถูกตีความหมาย โดยอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้ทาให้อินทรีย์
มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การรู้สึกและการรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการเกิดพฤติกรรม
ถ้าการรู้สึกและการรับรู้บกพร่องหรือผิดพลาดย่อมทาให้พฤติกรรมของอินทรีย์ผิดไปจากปกติ ซึ่งมี
องค์ประกอบของการรับรู้ทางสังคมประกอบด้วยดังนี้
1) เจตคติ หมายถึง ท่าทีความรู้สึก ความเชื่อ และแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ต่อ บุ คคล หรือสิ่งของ หรื อความคิด แต่ในความหมายของศัพท์ คือ ความพร้อมที่จะปฏิบัติ
(Readiness to act) ดังนั้นอาจเขียนได้ใหม่ว่า เจตคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิด ความรู้สึกและแนวโน้มของพฤติกรรมที่บุคคลมีต่อบุคคล สิ่งของและสถานการณ์ต่างๆ ไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งสภาวะความพร้อมทางจิตจะอยู่นานพอสมควร ถ้าเรามีท่าทีความรู้สึกหรือ
เจตคติเชิงบวกเราย่อมปฏิบัติออกมาในทางบวก แต่ถ้าเรามีท่าทีความรู้สึกเชิงลบเราก็ปฏิบัติออกมา
ทางลบ
2) การรับรู้ภาพพจน์ตนเอง การรับรู้ภาพพจน์ตนเอง เป็นการทาความเข้าใจตนเองทั้ง
ทางบวกและทางลบบุคคลจะทาความเข้าใจตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ร่างกาย เช่น สารวจดูว่า
ตนเองมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ด้านจิตใจมีนิสัยใจคอแบบไหน ชอบสีอะไร และไม่ชอบสีอะไร เป็น
ต้น การทาความเข้าใจตนเองนี้จ ะทาให้คนสรุ ปภาพพจน์ของตนเองได้ว่าตนเป็นคนอย่างไร ซึ่ง
เรียกว่าอัตมโนภาพ (Self Concept) ปัจจัยที่ทาให้เกิดการรับรู้ตนเอง
3) การรับรู้บุคคลอื่น การรับรู้ตนเองทาให้บุคคลเกิด ประสบการณ์และรู้ว่าตนเองมี
ลักษณะที่ควรรับรู้ในเรื่องต่างๆ ความสามารถและความถนัด บุคคลควรรู้ตนเองว่ามีความสามารถ
และความถนัดในด้านใด เพื่อประโยชน์ ในการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียน และการเลือก
สาขาอาชีพ ต่อไปในอนาคต หากบุคคลเลือกอาชีพได้ตรงกับความถนัดและความสามารถแล้วย่อม
เกิดผลดีต่อตัวบุคคลนั้นเอง และต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานในองค์การนั้นด้วย
4) การขัดแย้งระหว่างบุคคล เมื่อบุคคลรับรู้คนอื่นผิดพลาดไปอาจทาให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือ ระหว่างกลุ่มตามมาได้ ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ
จนถึงขั้นเป็นเหตุการณ์ ใหญ่โต ลุกลามเป็นปัญหายุ่งยาก เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญ หา
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ มีผลมาจากการขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุการ
ขัดแย้งระหว่างบุคคล คือ ความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความแตกต่างทางความคิดและ
ทัศนคติ ความแตกต่างทางค่านิยม และพฤติกรรมมิได้เป็นไปตามที่คาดหวัง
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5) การสร้างมิตรภาพระหว่างบุคคล หลักพื้นฐานในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เพื่อความประทับใจร่วมกัน ความรักใคร่ ความชอบพอกัน เป็นมิตรกัน เป็นหนทางที่นาไปสู่
มิตรภาพ การใช้ชีวิตร่วมกัน ตลอดจนการทางานร่วมกัน โดยความสัมพันธ์ของบุคคล (สงวน สุทธิ
เลิศอรุณ, 2529: 113)

4. ลักษณะของพฤติกรรมทางสังคม

ลักษณะของพฤติกรรมทางสังคมที่เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลมีลักษณะดังนี้
1) การร่วมมือและการแข่งขัน โดยธรรมชาติมนุษย์อยู่ในสังคมจะมีความพึงพอใจที่อยู่
ร่ ว มกั บ กลุ่ ม ต้ อ งการที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในกลุ่ ม ต้ อ งการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นสมาชิ ก ด้ ว ยกั น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิกจะทา ให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยม รวมทั้งปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานของกลุ่ม และมีภาษาใช้ในกลุ่มของตนโดยเฉพาะทาให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มได้ การ
ร่วมมือ (Cooperation) การร่วมมือเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมารวมกลุ่มกัน
ทางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายมีการพึ่งพาอาศัยกัน โดยอาจยอมเสียผลประโยชน์ส่วนน้อย เพื่อหวัง
ความสาเร็จอันเป็นผลประโยชน์ส่วนใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามกับการแข่งขันการ
ร่วมมือมีหลายระดับตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงระดับมาก (ลักขณา สริวัฒน์, 2544 : 37)
2) การขัดแย้งและการต่อรอง การขัดแย้ง (Conflict) เป็นการกระทาระหว่างกัน เพื่อ
มุ่งบรรลุผลเป้าหมายเช่นเดียวกับการ แข่งขัน แต่ความขัดแย้งจะยึดเป้าหมายโดยมีการท าลาย
สมรรถนะของฝ่ายตรงกันข้าม ถ้าคู่แข่ง ถูกทาลาย ฝ่ายตนย่อมจะได้ชัยชนะ การขัดแย้งจึงเป็น
ปฏิสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์จากการเสียผลประโยชน์ของฝ่ายตรงข้าม การขัดแย้งทาให้เกิด
ความบาดหมาง และอาจเพิ่มความรุนแรง จนถึงขั้นทาลายซึ่งกันและกัน ซึ่งทาให้เกิดปัญ หาในการ
ขจัดความขัดแย้งเป็นอย่างมาก
สาเหตุของการขัดแย้ง ทิศนา แขมมณี (2542 : 25) ได้สรุปว่าปัญหาการขัดแย้งระหว่าง
บุคคล หรือระหว่างกลุ่มอาจมีสาเหตุมาจากกรณี ดังนี้
1) ความคิดเห็นต่างกัน เพราะว่าบุคคลมีความแตกต่างกัน จึงมีความคิดเห็นต่างกัน อัน
เป็นสาเหตุทาให้เกิดการขัดแย้งขึ้น
2) วิธีการคิดต่างกัน เมื่อบุคคลหรือกลุ่มมีวิธีการคิดต่างกันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิด
การขัดแย้งได้
3) การรับรู้ต่างกัน เมื่อบุคคลหรือกลุ่มมีการรับรู้ต่างกัน ย่อมจะเป็นสาเหตุให้เกิดการ
ขัดแย้งได้
4) ค่านิยมต่างกัน เมื่อบุคคลหรือกลุ่มมีค่านิยมต่างกัน ก็ทาให้เกิดการขัดแย้งได้
5) อคติที่มีต่อกัน เมื่อบุคคลหรือกลุ่มมีอคติในใจ จะทาอะไรก็ย่อมขัดแย้งเสมอ
6) ผลประโยชน์ที่ขัดกัน เป็นเรื่องสาคัญทีท่ าให้บุคคลหรือกลุ่มขัดแย้งกันได้อย่างรุนแรง

5. รูปแบบอิทธิพลทางสังคม
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ปัจจัยที่ทาให้มนุษย์ อยู่รวมกันในสังคม มนุษย์นั้นไม่สามารถอยู่ตามลาพังได้ตลอดชีวิต
เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการในหลายๆ ด้าน และความต้องการดังกล่าวนั้นก็จะมีอยู่และพร้อมที่
จะตอบสนองก็แต่ในสังคมเท่านั้น สาหรับความต้องการที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้มนุษย์อยู่รวมกัน
เป็นสังคม ได้แก่
1) ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์อยู่
แล้ว เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น ความต้องการเหล่านี้สมาชิกใน
สังคมจะให้การตอบสนองกันและกันเป็นประจา
2) ความต้องการทางจิตใจ ความต้องการทางกายภาพนั้นมนุษย์สามารถตอบสนองได้
เองโดยไม่ต้องพึงพาสมาชิกในสังคม เช่น เมื่อหิวก็สามารถเดินไปหาอาหารทานตามลาพังได้ แต่
ความต้องการทางจิตใจนั้นเป็นความต้องการที่แสวงหาตลอดเวลา และต้องอยู่ในสังคมเท่านั้นจึงจะ
ตอบสนองความต้องการนี้ได้ เช่น ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความนับถือ และความเอาใจใส่
เป็นต้น
3) ความต้ อ งการที่ จ ะสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการ
เจริญเติบโตทางวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์ ด้วยเหตุที่ความต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะ
เป็นไปได้ ก็ต่อเมื่อมนุษย์เกิดการสร้างสรรค์ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน
เพื่อการถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง (ทรงพล ภูมิพัฒน์, 2541: 24)

6. อิทธิพลของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล

เนื่องจากวิชาจิตวิทยาสังคมเป็นการศึกษาบุคคลในสังคม ดังนั้น บุคคล จึงเป็นสิ่งเร้าที่มี
ผลต่อพฤติกรรมของเรา ซึ่งจะกระทาโดยผ่านกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ การเร้าการเสริมแรง
และการเปรียบเทียบทางสังคม อิทธิพลทางสังคมนี้เกิดขึ้นโดยที่บุคคลอื่นไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
1) การเร้า ทางสังคม ถ้าเราสังเกตพฤติก รรมในชีวิตประจาวัน จะพบว่า การเพียงแต่
ปรากฏกายของยุ คคลอื่น ๆ โดยที่เขาไม่ได้ทาอะไรเลยก็มีผ ลต่อพฤติกรรมของเรา เช่น เราได้
ซักซ้อมการกล่าวสุนทรพจน์ไว้เป็นอย่างดีแต่เมื่อต้องพูดต่อหน้าคนจานวนมาก เราอาจลืมข้อความ
บางข้อความที่เตรียมไว้แล้วก็ได้ ถ้าเราวิ่งออกกาลังกายมาพักใหญ่รู้สึกเมื่อยล้าและวิ่งช้าลงแล้ว แต่
เมื่อมาพบนักวิ่งอีกกลุ่มหนึ่ง เราจะรู้สึกว่ามีกาลังและวิ่งได้เร็วขึ้น
2) การเสริมแรงทางสังคม การเสริมแรงทางสังคมยังเป็นอักวิธีหนึ่งที่บุคคลอื่นมีอิทธิพล
ต่อพฤตอกรรมของเราซึ่งมนุษย์ ทาหน้าที่เป็นทั้งแหล่งที่ให้รางวัลและแหล่งของการลงโทษมนุษย์
ด้วยกัน เช่นการให้รางวัล คือ พวก เงิน คะแนน การกอด การจูบ การยกย่อง เป็นต้นการลงโทษ
เช่น การขู่ การตี ทาให้รู้ สึกผิด ตัดออกจากสั งคม เป็นต้นบุคคลจะให้แรงเสริมปฐมภูมิ ต่อการ
ดาเนินชีวิต เข่น อาหาร น้า ที่อยู่อาศัย บุคคลจะให้แรงเสริมทุติยภูมิ เช่น เงิน การยอมรับ ความรัก
เป็นต้น ที่จริงแล้ว ตัวเงิน ไม่อาจให้รางวัลแก่เราโดยตรงได้ไม่ทาให้เราอิ่ม หรือหายกระหาย แต่
สามารถนาเงินไปซื้ออาหารมาบาบัดได้ความหิวหรือกระหายทาให้เรา มีความสุขได้

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



3) การเสริมแรงทางภาษา เช่น พ่อแม่ มักจะใช้การเสริมแรงภาษาในการอบรมสั่งสอน
ลูก เช่น เมื่อลูกพูดจาไพเราะพ่อแม่ชมว่า เก่ง แต่พ่อแม่มักให้ความสนใจ และความรักแก่ลูกมาก
เกินไปทาให้การเสรมแรงด้อยประสิทธิภาพลง ถ้ามีคนแปลกหน้าเป็นผู้ให้อาจมีประสิทธิภารมากว่า
เช่น นักวิจัยพบว่า ในการศึกษาเด็กวัยก่อนเรียนที่กาลังเล่น หยอดลูกหิน ลงหลุมอยู่นั้นเมื่อผู้ใหญ่
แปลกหน้าให้แรงเสริมทางภาษา เช่น เก่ง ยอดไปเลย สุดยอด ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ
เด็กมากกว่าการเสริมแรงที่พ่อแม่ให้อย่างมาก (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546 : 52)

7. กระบวนการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคม

กระบวนการที่ก่อให้ เกิด พฤติกรรมทางสั งคมในการทาตามหรือเลี ยนแบบข้างต้น จะ
เกิดขึ้นโดยผ่าน 3 กระบวนการ คือ การเร้า การเสริมแรง และการประเมิน ดังกล่าวต่อไปนี้
1) การเร้าทางสังคม การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม พฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออก
เกิดจากการเร้าทางสังคม ทั้งสิ้น เช่น เร้าให้กระตือรือร้น เร้าให้เกิดการเอาอย่า ง หรือเร้าให้เกิด
ความรู้สึกต่างๆ เป็นต้น สิ่งเร้า ทางสังคม หมายถึง “บุคคล” ที่มีอิทธิพล ซึ่ง “เพียงแต่บุคคลอื่น
ปรากฏกายเท่านั้นจะมีผลต่อ พฤติกรรมของสังคม” จะเห็นว่า คนไข้เมื่อได้ฟังคาพูดของนายแพทย์
ที่ปลอบใจ ก็จ ะทาให้มี กาลั งใจในการต่อสู้ กับอาการเจ็บป่วยจากที่เคยเบื่อหน่ายในชีวิ ต ก็ขยัน
ปฏิบัติตนตามที่หมอแนะนา
2) การเสริมแรงทางสังคม พฤติกรรมทางสังคม เกิดจากการเร้าโดยบุคคลอื่นที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง นอกจากการเร้าแล้ว การเสริมแรงทางสังคมก็มีความสาคัญ มากในการแสดงถึงอิทธิพล
ของผู้อื่นที่มีต่อเรา กล่าวคือ “มนุษย์” จะเป็นผู้เสริมแรงทางสั งคม ด้วยการให้รางวัลต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
แรงเสริม แบ่งเป็นแรงเสริมปฐมภูมิ และแรงเสริมทุติยภูมิ แรงเสริมปฐมภูมิ เป็นแรงเสริม
ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต อันได้แก่ปัจจัย 4 หรือสิ่งที่จะนามาซึ่งปัจจัย 4 คือ เงิน แรงเสริมทุติยภูมิ
เช่น การที่บุคคลให้ การยอมรับ ทักทาย ให้ความสนใจ หรือการให้ความ สาคัญการเสริมแรง
นอกจากวิธีที่บุคคลอื่นกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้ว การเสริมแรง ยังให้ในลักษณะ
กระตุ้นให้หลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการช่วยปรับพฤติกรรม ทางสังคม เช่น
การตัดสิทธิพิเศษ หรือการจา กัดผลที่ควรได้ให้มีจานวนน้อยลง การเสริมแรงทางภาษาทั้งภาษาพูด
และภาษากายถือได้ว่า เป็นการเสริมแรงที่มี ประสิทธิภาพมาก คือการกล่าวคา “ยกย่อง” หรือ
แสดงอาการ “ยกย่อง” เช่น ยิ้ม พยักหน้า โอบไหล่ หรือประสานสายตา เป็นต้น
การทดลองกับเด็กวัยก่อนเรียนที่กาลังหยอดลูกหินอยู่ เมื่อผู้ใหม่แปลกหน้าให้แรงเสริม
ทางภาษา เช่น “เก่งจัง เยี่ยมมากเลย” จะมีอิทธิพลให้เด็กตอบสนอง คือ พยายามและพอใจ
มากกว่า การเสริมแรงทางภาษาจากพ่อแม่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะพ่อแม่ให้ความสนใจและรักลูกมาก
และ เสริมแรงทางภาษามาโดยตลอด ทาให้ประสิทธิภาพของการเสริมแรงทางภาษาด้อยลง (มาลี
จุฑา, 2544 : 67)
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8. ปัจจัยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

บุคคลจะมีความสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นระหว่างบุคคล ถ้าหากมีปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย
1) ความพึงพอใจร่วมกัน หมายถึง ความพอใจที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกัน เกิดเป็นความ
ชอบพอระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และผลเสียที่ทั้ง 2 ฝ่าย
ต่างจะได้รับ เช่น ความพอใจ หรือความอาย ความน่าเบื่อ โดยบุคคลจะคาดหวังถึงผลประโยชน์ที่
ตนควรได้รับ ถ้าหากเปรียบเทียบหรือ ประเมินผลแล้ว รู้สึกว่าตนได้รับผลประโยชน์ไม่เป็นไปตาม
ระดับที่ตนคาดหวังไว้ก็จะไม่มี ความสุข ความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นทาให้คง
ความสัมพันธ์นั้นๆ ไว้เมื่อ ผลประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่าที่คาดหวังไว้
2) ความเอื้อเฟื้อ คือ การที่บุคคลได้ให้ประโยชน์ของตนเองต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นได้รับ สิ่ง
ที่ต้องการ ซึ่งการให้จะทาให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึ กที่ดีต่อผู้ให้ ความสั มพันธ์จะคงอยู่ ฉะนั้นผู้แสดง
ความเอื้อเฟื้อก็จะได้รับประโยชน์จากผู้รับด้วย เพราะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสายตาผู้อื่น ส่งผลให้
ตนรู้สึกภูมิใจตนเองด้วย แต่ข้อควรระวังในการให้หรือการแสดงความเอื้อเฟื้อ ก็คือควรจะพิจ ารณา
ว่าอีกฝ่ายต้องการหรือไม่ การเอื้อเฟื้อบางครั้งจะไม่มีประโยชน์ถ้าอีกฝ่ายไม่ต้องการ เพราะการที่
บุคคลยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่น จะรู้สึกตนเอง อ่อนแอ และคุณค่าในตนลดลง ก็ได้
3) ความไว้วางใจ การไว้วางใจเป็นสิ่งที่ทาให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เพราะ
คนที่ไว้วางใจใครจะนาไปสู่การเปิดเผยตนเองด้วยความบริสุทธิ์ใจ บุคคลที่แสดงความ ไว้วางใจผู้อื่น
จะมีส่วนกระตุ้นให้อีกฝ่ายรู้สึกในคุณค่าของตนเอง รู้สึกว่าตนเป็นคนดี เขาจึง ไว้วางใจและที่เขา
ไว้วางใจเรา เพราะเขามีความบริสุทธิ์ใจต่อเรา ความรู้สึกเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจะเป็น ตัวกระตุ้นให้อีกฝ่าย
เปิดเผยตนเองมากขึ้น และไว้วางใจเป็นการตอบแทนด้วย ความสัมพันธ์ทาง สังคมจะมีระดับสูงมาก
4) บรรทัดฐานส่วนบุคคล คนทุกคนย่อมมีบรรทัดฐานส่วนตัวที่ตนยึดมั่นและ การ
แสดงออก พบว่าคนที่มีความสัมพันธ์กันจะมีบรรทัดฐานส่วนตัวใกล้เคียงกัน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
, 2536: 72)

9. วิธีการปรับพฤติกรรมทางสังคม

การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) คือ การนาเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ
ทางจิตวิทยาที่ได้ผ่านการวิจัย ทดสอบแล้ว มาใช้ในการศึกษาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยวิธีการ
อย่างเป็นระบบ และเป็นวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิคในการปรับพฤติกรรมซึ่งมีวิธีการหลักๆ 4 วิธี คือ
1) การควบคุมตนเองและการบังคับตนเอง คือการที่บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรม
หรือการกระทาของตนเองได้ โดยที่เขาสามารถเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย และกระบวนการที่จะ
นาไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยตัวเขาเอง การควบคุมตนเองและการบังคับตนเองถือว่าเป็นเป้าหมายสาคัญ
ของการปรับพฤติกรรม เพราะการปรับพฤติกรรมมุ่งหมายที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่
ไม่พึงประสงค์ให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยเขาสามารถบังคับและควบคุมตัวเขาเองได้ ให้
ประพฤติปฏิบัติหรือกระทาแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม จึงถือว่าได้บรรลุเป้าหมายของการปรับพฤติกรรม
การปรับพฤติกรรม โดยการพัฒนาการควบคุมตนเองนั้น เราสามารถนาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ได้

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



หลายประการ เช่นการควบคุมสิ่งเร้าไม่ให้มากระตุ้นให้เกิด พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การสังเกต
ตนเองในพฤติกรรที่แสดงออกต่างๆ และหมั่นยับยั้ง การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองในเรื่อง
พฤติกรรมที่ถูกต้อง และการพัฒนาความรับผิดชอบให้มากขึ้นหรือในระดับที่สูงขึ้น
2) การสร้างพฤติกรรมใหม่ เป็นเทคนิคสาหรับใช้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่โดย
การเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่เราคาดหมายว่าจะนาไปสู่พฤติกรรมที่ต้องการเช่นต้องการมาทางานเช้า
กว่าเดิม หรือทางานให้ มีความผิดพลาดน้อยลง โดยดาเนินการตามขั้นตอนคือ ขั้นแรกเลือก
พฤติ ก รรมเป้ า หมายที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น ขั้ น ตอนที่ ส อง เลื อ กตั ว เสริ ม แรงทางบวกที่
เหมาะสม ขั้นตอนที่สาม ลงมือปฏิบัติแต่งพฤติกรรมพร้อมกับการให้การเสริมแรงคือการให้รางวัลใน
พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้การลงโทษ ในพฤติกรรมที่บกพร่อง แต่ทั้งนี้มีวิธีหนึ่งที่
น่าสนใจคือเทคนิคการเลียนแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมของ
ตัวแบบซึ่งได้แก่พฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งพฤติกรรมของตัวแบบสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ให้แก่ตนเองหรือบุคคลที่เราต้องการสร้างพฤติกรรม
3) การลดพฤติกรรม การลดพฤติกรรมหมายถึงการตัดทอนหรือลบพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ออกไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นได้ซึ่ง
เราสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การลงโทษ ซึ่งผู้ลงโทษจะต้องเข้าใจหลักการในการลงโทษ ดังนี้
3.1 ถ้าจะลงโทษต้องลงโทษให้รุนแรงที่สุดโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคลว่าเคยได้รับโทษสถานใดมาแล้ว
3.2 การลงโทษไม่ควรเพิ่มโทษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพราะอาจทาให้ผู้ถูกลงโทษค่อยๆ
ปรับตัวและทนต่อการลงโทษได้ จนทาให้การลงโทษไม่ได้ผล
3.3 ลงโทษทันทีและทุกครั้งที่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ปรากฏขึ้น
3.4 ควรให้แรงเสริมแก่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ควบคู่กันไปด้วย
4) การเพิ่มพฤติกรรมหรือคงพฤติกรรมไว้ เมื่อมีการสร้างพฤติกรรมให้กับบุคลากรแล้ว
ส่งที่ส าคัญยิ่งคือการธ ารงรั กษาพฤติกรรมให้คงอยู่ถาวรหรือนานที่สุด ซึ่งคงต้องอาศัยหลั กการ
เสริมแรงในทางบวกเป็นหลัก แต่หากจาเป็นอาจเสริมแรงในทางลบก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 การเสริมแรงทางบวก คือ สิ่ งเร้าที่ทาให้ บุคคลเกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อ
พฤติ กรรมที่ จ ะด ารงอยู่ กล่ าวคื อเกิดการตอบสนองที่ จะมีพฤติก รรมนั้น ๆ บ่ อยขึ้น ซึ่ ง หลั ก การ
เสริมแรงทางบวก
1) โดยให้แรงเสริมทันทีที่พฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิด
2) ตัวเสริมแรงที่ให้ต้องมีขนาดและมีปริมาณมากพอ
3) ถ้าเป็นแรงเสริมทางสังคมผู้ให้ต้องแสดงออกอย่างจริงใจ
4) ต้องใช้การเสริมแรงไปตามขั้นตอนเริ่มต้นจากพฤติกรรมย่อยที่เป็นพื้นฐานก่อน
4.2 แรงเสริมทางลบ คือ สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ที่บุคคลไม่พึงพอใจ ซึ่งบุคคลอาจหลบ
เลี่ยงหรือลีกหนีได้ด้วยการทาพฤติกรรมบางอย่าง บุคคลจะกระทาพฤติกรรมนั้นมากขึ้น ถ้าเขาเชื่อ
ว่าจะช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้ หลักของการเสริมแรงทางลบก็คือ การให้สิ่งเร้ าที่ไม่
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พึงพอใจตลอดเวลาเพื่อจะได้แสดงพฤติกรรมหลีกหนีจากสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจนั้น (สมโภชน์ เอี่ยม
สุภาษิต, 2541 : 54)

10. บทสรุป

สรุปโดยรวมหลักการที่สาคัญที่สุดของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมทางสังคมอยู่ที่
การปฏิบั ติตามวิธี การต่างๆ ที่กล่ าวมาจากอิทธิพลทางสั งคมพฤติก รรมของบุ คคลหนึ่ งมีผ ลต่ อ
พฤติกรรมและทัศนคติของอีกบุคคลหนึ่งส่วนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลต่อซึ่งกันและกัน
โดยจิตวิทยาสังคมเป็นการศึกษาอิทธิพลของบุคคลทีมีต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของ
บุคคลพฤติกรรมเป็นผลจากสิ่งเร้าทางสังคม โดยผ่านกระบวนการเร้าจากการเสริมแรงและการได้รับ
ข้อมูลการเร้า โดยการปรากฏกายของผู้นั้นจะทาให้พฤติกรรมที่เด่นอยู่ แล้วเด่นยิ่งขึ้นและพฤติกรรม
ที่ด้อยยิ่งด้อยลง ซึ่งบุคคลเป็นแหล่งของแรงเสริมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษมีปัจจัยที่ทาให้
บุ ค ค ล ช อ บ ห รื อ ไ ม่ ช อ บ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น คื อ ค ว า ม ใ ก ล้ ชิ ด ค ว า ม ค ล้ า ยค ลึ ง กั น ค ว า ม
แตกต่าง ความคุ้นเคย ความสมดุล และผลประโยชน์ ผลเสียที่จะได้รับ เมื่อบุคคลจะถูกลงโทษถ้ามี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากกลุ่มบุคคลไม่กลัวการลงโทษเมื่ออยู่ในภาวะไร้มนุษยธรรม โดยเราสังเกต
พฤติกรรมของบุคคลอื่น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการติดสินที่จะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา
กระบวนการเปรียบเทียบทางสั งคมจากตัวบุคคลอาจเกิดคล้อยตามกลุ่ม โดยเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือความเชื่อของตนตามพฤติกรรมและความเชื่อของกลุ่ ม และการยอมทาตามหรื อ
ยอมรับเป็นส่วนตน ด้วยกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง โดยศึกษาปฏิกิริยาของผู้อื่นที่มีต่อเรา
ด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของตนเองส่งผลต่ออิทธิพลทางสังคมมีความตั้งใจเกิดจากการเชื่อฟังผู้มี
อ านาจ และการชั ก ชวนให้ เ ปลี่ ย นทั ศ นคติ ซึ่ ง จะต้ อ งอาศั ย ผู้ สื่ อ สารที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และน่ า พึ ง
พอใจ นอกจากนั้นอาจเปลี่ยนทัศนคติ โดยทาในเกิด การขัดแย้งทางความคิด และอิทธิพลทางสังคม
โดยตั้งใจที่รุนแรงที่สุด
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลขึ้ น อยู่ กั บ การวิ เ คราะห์ ผ ลประโยชน์ ม ากกว่ า ผลเสี ย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะคงอยู่ เมื่อประโยชน์ที่ได้สูงกว่าระดับความคาดหวังการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมขึ้นอยู่กับการรับรู้ทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยการเกิดความประทับใจ และการระบุสาเหตู
ของพฤติ กรรม ความประทับ ใจครั้ งแรกครั้ งหลั ง ลั กษณะที่เ ป็น แกนกลางและเนื้อ เรื่ อง ความ
ประทั บ ใจครั้ ง แรกมี อิ ท ธิ พ ลมากกว่ า ความประทั บ ใจครั้ ง หลั ง โดยการระบุ ส าเหตุ
พฤติกรรม คือ การศึกษาว่าเหตุใดบุคคลจึงแสดงกรรมหนึ่ง ๆ ออกมา ซึ่งอาจมีสาเหตุจากตัวบุคคล
เอง หรือจากสิ่งแวดล้อมปัจจัยที่มีผลต่อการระบุสาเหตุของพฤติกรรม คือ ความแตกต่าง ความเป็น
เอกฉันท์ และความสม่าเสมอการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มก่อให้เกิดบทบาทต่างๆ ของสมาชิกและ
อัตราการเสี่ ย งที่สู งกว่าการอยู่ ตามล าพังความสั มพันธ์ระหว่างกลุ่มคล้ ายความสั มพันธ์ระหว่าง
บุค คล ต่ า งกั น ตรงที่ ไ ม่ มี ส มาชิ ก คนใดมี อานาจเด็ ด ขาดในกลุ่ ม และความขั ด แย้ งระหว่ า งกลุ่ ม
ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลจากมลภาวะทาง
เสียง
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การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต

ADAPTATION IN CRISIS SITUATIONS OF LIFE
ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์ *
ประยูร สุยะใจ1
บทคัดย่อ
จิตวิทยาสังคมทาให้การปรับพฤติกรรมการรับรู้ในการดารงชีวิตของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
ในสังคมภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อค่านิยม อุคมคติ เจตคติ และปทัสถาน
ของสังคม การเปลี่ยนทัศนคติการโน้มน้าวและชักชวน การร่วมมือแข่งขันระหว่างบุคคล ภาวะผู้นา
และการตั ด สิ น ใจของกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ มชนในสั ง คมที่ มี ต่อ พฤติ ก รรมของสมาชิ ก กลุ่ ม และ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงต่อกันในสังคม โดยพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งสามารถส่งผลต่อความคิด
ความรู้สึก รวมถึงพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่งได้ เมื่อบุคคลนั้นๆ เกิดการปฏิสัมพันธ์กันทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม นั่นคือ พฤติกรรมทางสังคมเป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของบุคคลและสังคมที่มีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมระหว่างบุคคลในสังคมเดียวกัน พฤติกรรมทางสังคม จึงมีความสาคัญที่ครอบคลุม
พฤติกรรมทุกด้านที่มนุ ษย์แสดงออกต่อสังคมการรับรู้ทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคม การ
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลนั้นจะมีการรับรู้ถึงพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหรือกลุ่มคนใน
สถานการณ์ต่างๆ เสมอ การรับรู้ดังกล่าวจาเป็นต้องอาศัยการตีความหมาย และผลจากการตีความ
นี้ก็จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบสนองบุคคลแต่ละคนในสังคมด้วย
คาสาคัญ: จิตวิทยาสังคม, ปรับพฤติกรรม, การรับรู้
ABSTRACT
Social psychology makes adaptation of perceptual behaviors in human
life, social interaction, social environment which is influencing beliefs, values,
attitudes, and attitudes of society. Changing attitudes, persuading and persuading
Leadership and decision-making among influential people in the society on the
behavior of group members and the behavior of the person acting in society. Such
a behavior of one person can affect the thoughts, feelings. Including the behavior of
another person when the person direct and indirect interaction is a social behavior
that studies the influence of individuals and societies on interpersonal behavior in
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society. So it is important to cover all aspects of human behavior in society and
social perception of social behavior. The interaction of the person is always aware
of the behavior and the will of the person or group of people in situations. Such
recognition requires interpretation and the result of this interpretation will influence
the behavior of each person in the society.

บทนา

บุคคลที่มีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพ เป็นต้นว่ามีปมด้อย มีความคิดวิตกกังวล ก็เพราะ
เหตุที่บุคคลนั้นมีตนที่ตนมองเห็นไม่สอดคล้องกับตนที่เป็นจริงหรือสถานการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ 2 ทางคือ ประเมินตนเองสูงเกินความเป็นจริง หรือประเมินตนเองต่ากว่าความเป็นจริงก็
ได้ ดังนั้น ตัวอย่างที่บุคลิกภาพจะมีปัญหาต้องมองลักษณะ 3 แบบคือ
(1) ตนที่ตนมองเห็น (Self-Concept) แนวคิดเกี่ยวกับตนที่ตนมองเห็น คือภาพของตน
ที่ เห็ นเองว่ าตนเป็ นคนอย่ างไร ลั กษณะเช่ นไร คื อใครมี ความรู้ ความสามารถลั ก ษณะเฉพาะตน
อย่างไร เช่น คนสวย คนหล่อ คนเก่ง คนร่ารวย คนมีชาติตระกูล คนต่าต้อยวาสนา คนช่าง
พูด คนขี้อาย คนเก็บตัว คนเงียบ คนสร้อยเศร้า คนสนุกสนาน คนเข้าสังคมเก่ง โดยทั่วไปคน
รับรู้มองเห็นตนเองหลายแง่หลายมุม อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาพที่คนอื่นเห็น เช่นคนที่ชอบ
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อาจไม่เคยนึกเลยว่า ตนเองเป็นบุคคลประเภทนั้น หรือคนที่เห็นแก่ตัว อาจ
ไม่มีความรู้สึกสงสารคนอื่น หรือแม้แต่คนที่มองตนเองดีเลิศประเสริฐศรี แต่กลับมองไม่เห็นความดี
ของคนอื่น เป็นต้น
(2) ตนตามที่เป็นจริง(Real Self) แนวคิดเกี่ยวกับตนตามที่เป็นจริงคือลักษณะตัวตน
ที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง บ่อยครั้งที่ตนมองไม่เห็นข้อเท็จจริงของตน ยิ่งในปัจจุบันยุคของคนมีโลก
ส่วนตัวสูง มีการเสพติดกับวัตถุนิยมเกือบทุกชนิด จนลืมไปว่าชีวิตหน้าที่ตัวตนที่แท้จริงอยู่ตรงไหน เพราะ
เป็นกรณีที่ทาให้รู้สึกเสียใจ เศร้าใจ ไม่เทียมหน้าเทียมตากับบุคคลอื่น ๆ รู้สึกผิดเป็นบาป ดังนั้น การ
มองตนตามที่เป็ น จริ งจะเป็ น ส่ ว นที่ทาให้ ค นได้พัฒ นาตนเอง พัฒ นาบุคลิ กภาพได้อย่า งถูกต้อ ง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
(3) ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) แนวคิดเกี่ยวกับตนตามอุดมคติคือ ตัว ตนที่อยากมี
อยากเป็น อยากจะได้ พยายามแสวงหาสิ่งที่จะตอบสนองกับความต้องการให้เพียงพอกับความยาก
แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นในสภาวการณ์ปัจจุ บัน เช่น นายเอ เป็นขับรถรับจ้าง แต่นึกฝันอยากจะเป็น
เศรษฐีมคี นขับรถให้นั่ง นางบีถูกสามีทอดทิ้งไม่มีความรับผิดชอบ แต่หวังจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่
พร้อมหน้ากัน นางสาวดี เป็นคนชอบเก็บตัว แต่นึกอยากเป็นคนเก่งทางสังคม เข้าคนง่าย เข้าคน
เก่ง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพลวงตา จะทาให้คนอยู่กับความฝันมากเกินไป เกิดอาการฝัน
กลางวัน ฝันลมๆ แล้งๆ อยู่กับอนาคตที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน
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จากแนวความคิดที่ว่าถ้าตนที่ตนมองเห็นกับตนตามที่เป็นจริง มีความแตกต่างกันมาก
หรือมีข้อขัดแย้งกันมาก บุคคลคนนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลก่อปัญหาให้แก่ตัวเองและผู้อื่น ใน
รายที่มีความแตกต่างกันรุนแรง เขาอาจเป็นโรคประสาท และ/หรือโรคจิตได้ Rogers อธิบาย
ว่า ประสบการณ์ในการทาจิตบาบัดทาให้เขาสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่า คนที่มีปัญหาทาง
จิ ต ใจและบุ ค ลิ ก ภาพ คื อ คนที่ มี ข้ อ ขั ด แย้ ง ระหว่ า งตนที่ เ ป็ น จริ ง กั บ ตนที่ ต นมองเห็ น อย่ า ง
รุนแรง ความสลับซับซ้อนของความขัดแย้งนี้ จะให้กลไกทางจิตมีความลี้ลับซับซ้อน มีปมและ
เงื่อนไข ซึ่งทาให้เขามีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจและบุคลิกภาพ อาจจะถึงขั้นรุนแรงปรับสภาพเข้า
กับสังคมไม่ได้
ในมุมมองแนวคิดของ Rogers เชื่อว่าเป้าหมายหลักในการทาจิตบาบัดตามแนวของเขา
คือ การคลี่คลายความซับซ้อนในกลไกทางจิตให้แก่ผู้ป่วย จนทาให้เห็นส่วนของตนที่เป็นตัวจริง
แท้ และส่วนของตนที่ตนมองเห็น และการปรับตัวตนทั้ง 2 แบบนี้ให้สามารถผสมผสานกลมกลืน
กันได้ (Congruence) Rogers อธิบายว่า ผู้ที่มาขอรับการบาบัดทางจิตจากเขา เกือบร้อยละ
ร้ อ ยเป็ น ผู้ ที่ ตั ว ตนทั้ ง สองแบบแตกต่ า งกั น มาก (Incongruence) จ าเป็ น ต้ อ งพยายามเข้ า ใจ
บุคลิกภาพทั้งสองส่วนนั้นอย่างดี เพื่อประสิทธิภาพในการบาบัด ซึ่งกระบวนการศึกษาบุคลิกภาพ
ในเรื่องตัวตนของตนนั้น นับว่าเป็นผลดีของการปรับตัวตามที่ตนมองเห็นให้ตรงกันกับตนตามที่ เป็น
จริง และตนตามอุดมคติ ทั้งในการดาเนินชีวิตประจาวันและทั้งสองในการทาจิตบาบัด ได้แก่ ความ
มั่นคงของอารมณ์และบุคลิกภาพ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีสมรรถภาพสูงในการประกอบภารกิจ
ตามหน้ า ที่ ไม่ เ คยมี ค วามวิ ต กกั ง วล ไม่ ค่ อ ยใช้ ก ลไกป้ อ งกั น ตั ว เอง บุ ค คลเหล่ า นี้ มี ก ารพั ฒนา
บุคลิกภาพของเขาไปสู่ความวัฒนะเสมอ แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อบุคคลไม่สามารถปรับตัว ปรับ
อารมณ์ แ ละสภาพจิ ต ใจกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น คื อ ปั ญ หาความเครี ย ด คนสมั ย นี้ มี
ความเครียดมากและดูเหมือนว่าความเครียดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันไปแล้ว
นักจิตวิทยาหลายท่านยอมรับว่า ความเครียดถือเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตที่สาคัญที่สุด
ในโลก เพราะว่าความเครียดจากความวิตกกังวลจะทาให้ไม่มีความสุข ความไม่สบายใจ ทาให้เกิด
โรคต่าง ๆ ทางร่างกายตามมา เช่น ปัญหานอนไม่หลับ แผลในกระเพาะอาหาร โรคเบาหวาน
กาเริบ หลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคเริมที่อวัยวะเพศกาเริบ โรคหอบ และโรคมะเร็ง ความเคียด
ทาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง จากการขาดงาน ทางานไม่มีประสิทธิภาพ
และผลของการทางานลดน้อยลง ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเป็นเหตุชักจูงให้
บุคคลปรับตัวในทางที่ผิด บางคนหาทางระบายความเครียดด้วยการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ติดยาเสพ
ติดให้โทษ หลายคนหมกมุ่มอยู่กับการพนัน มีชีวิตเสี่ยงกับโชคลาภ มีบางคนที่ต้องตัดสินใจคิดสั้น
ทาอัต วินิ บ าตกรรมฆ่าตั ว ตาย จึ ง ทาให้ มองเห็ น ผลกระทบจากความเครี ยดต่อสภาพจิ ตใจและ
ร่างกาย การปรับตั วต่อความเครียด และการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมการปรับตัวที่ดี จะช่วย
สร้างสรรค์ส่งเสริมให้คนสามารถแก้ปัญหาความเครียดนั้น ๆ ได้
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ความหมายและบ่อเกิดของความเครียด
ความเครี ย ดเป็ น สถานการณ์ ที่ คั บ แค้ น ที่ มี ผ ลท าให้ เ กิ ด ความกดดั น ทางอารมณ์
ความเครียดจะเกิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลบางครั้งความเครียดอาจจะเกิดขึ้นกับร่างกาย เมื่อมีการ
ใช้ พ ลั ง งานมาก และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงต่ อ ขบวนการทางสรี ร วิ ท ยาของร่ า งกาย โดยเฉพาะ
สภาวการณ์ที่มีความเสี่ยงมีลักษณะถูกคุกคามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทาให้เกิดความรู้สึกลาบาก
ใจ จาเป็นต้องหาทางออกหรือข้อแก้ไข ซึ่งบ่อเกิดของความเครียดมีหลายสาเหตุ เช่น
1.ความเครียดที่เกิดจากสาเหตุทางร่างกาย เช่น การเจ็บป่วย การมีโรคประจาตัว รวมทั้ง
การพิการหรือการสูญเสียอวัยวะที่เป็นสิ่งจาเป็นในการดาเนินชีวิต มีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว
และอาชีพทาให้ ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น นอกจากนั้ น ความเครี ยดอาจเกิดจากความต้องการทาง
ร่างกายตามธรรมชาติและเกิดจากสภาพแวดล้อมการทางานในชุมชนที่ต้องเสี่ยงกับการบาดเจ็บและ
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
2.ความเครียดที่เกิดจากความต้องการทางจิตใจ ประกอบด้วยความคับข้องใจและความ
ขัดแย้งในใจ เพราะความคับข้องใจจัดว่ าเป็นความเครียดที่เกิดจากส่วนจิตใต้สานึกของสภาพจิตใจ
และมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนมากที่สุด จะเห็นได้ว่า คนที่มีความคับข้องใจ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจุบัน อยากจะปฏิรูปสังคม อยากจะให้ตนมีอานาจวาสนา อยากจะให้พรรคพวกของตนได้รับการ
ยอมรับ เมื่อคนเรามีความต้องการแล้วความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ทาให้คนผิดหวัง
เกิดความล้มเหลวจากการกระทา จึงมีความรู้สึกเสียหน้าทาให้เกิดความเครียดเพราะเสียเกียรติเสีย
ศักดิ์ศรี
3.ความเครียดที่เกิดจากสังคมและสภาพแวดล้อม ในภาวะความเครียดที่ทาให้เกิดความ
กดดันได้ง่าย เช่น การก่อเหตุจลาจลทางการเมือง ความร้อน ความหนาว เสียงดังที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ความเหม็น หรือการอยู่ในที่คับแคบ ความเงียบ ความมืดและภัยคุกคาม ภัยพิบัติน้า
ท่ ว ม ไฟไหม้ ล้ ว นมี ผ ลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ต่ อ ทุ ก คน หากจ าเป็ น ต้ อ งมี ชี วิ ต อยู่ ใ น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเหล่านี้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น ส่วนสิ่งแวดล้อมของสังคม
ชุมชน มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนแออัด มีอาชญากรรมมาก คนในชุมชนติดยาและสารเสพติดให้
โทษ หากบุคคลต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็จะมีปัญหาในการปรับตัวทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นสาเหตุเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
4.ความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิต จากผลการวิจัยของโฮล์มกับราเฮ อ้าง
ในลิขิต กาญจนาภรณ์ [4]พบว่า ความเครียดต่อเหตุการณ์ในชีวิตที่กลุ่มตัวอย่างจัดลาดับไว้มี 43
รายการ เรียงจากลาดับแรกที่มีความเครียดสูงที่สุด สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่นั้น การตาย
ของคู่ครองคู่สมรสหรือญาติ ผู้ใกล้ชิดถือว่าเป็นความเครียดรุนแรงที่สุดของชีวิต รองลงมาคือการ
หย่าร้าง การแยกกันอยู่ การถูกจาคุก การตายของญาติ การเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ปัญหาชีวิตสมรส
การออกจากงาน การมีปัญหาทางเพศ ทั้งวัยรุ่นก็มีลาดับของความเครียดคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่ ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงของอายุ ในแต่ ละช่วงวัย
คนจะเผชิญกับปัญหาความเครียดที่แตกต่างกัน ดังตารางที่แสดงไว้

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

ตาราง แสดงเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตและค่าการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิต
(Life Events and Weighted Values)
เหตุการณ์ในชีวิต
LCU
เหตุการณ์ในชีวิต
สามีหรือภรรยาเสียชีวิต
100
เปลี่ยนหน้าที่การงาน
หย่าร้าง
73
ลูกแยกจากครอบครัวไปอยู่ที่อื่น
แยกกันอยู่กับสามีหรือภรรยา
65
มีปัญหากับเขยหรือสะใภ้
การตายของคนในครอบครัว
63
ได้รับการยกย่องในความสาเร็จ
เข้าพิธีแต่งงาน
50
ภรรยาเริ่มทางานหรือออกจากงาน
ถูกให้ออกจากงาน
47
เริ่มเข้าเรียนหรือสาเร็จการศึกษา
คืนดีกับคู่ที่เคยแยกทางกัน
45
ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่าง
เกษียณอายุการทางาน
45
มีปัญหากับหัวหน้างาน
ความเจ็บป่วยของคนในครอบครัว 44
เปลี่ยนชั่วโมงการทางาน
การตั้งครรภ์
40
การย้ายที่อยู่อาศัย
มีปัญหาทางเพศสัมพันธ์
39
การย้ายสถานที่เรียน
มีสมาชิกเพิ่มในครอบครัว
39
เปลี่ยนแปลงวิธีการพักผ่อน
การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน 38
เปลี่ยนกิจกรรมทางสังคม
การเสียชีวิตของเพื่อนสนิท
37
เปลี่ยนแปลงเวลานอน

LCU
29
29
29
28
26
26
24
23
20
20
20
19
18
16

ตาราง (ต่อ) แสดงเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตและค่าการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิต
การเปลี่ยนงาน
36
จานวนคนในบ้านเปลี่ยนไป
ทะเลาะกับสามีหรือภรรยา
35
เปลี่ยนนิสัยการกินอาหาร
ถูกยึดทรัพย์ที่จานองไว้
30
การมีวันหยุดหรือเวลาว่าง
การฝ่าฝืนกฎระเบียบบางอย่าง

15
15
13
11
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กล่าวโดยสรุป ความเครียดของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีการจราจรแออัด ฝนตกรถติด
บางคนรู้ สึ กท้อแท้ หดหู่ ไม่อยากออกจากบ้านไปไหน แต่บ างคนรู้สึ กตื่น เต้น สนุกสนานในการ
เดินทางท่ามกลางคนหมู่มาก ในปัจจุบันตัวเร่งเร้าของความเครียดมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า ค่าครองชีพสูงขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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อากาศเป็ นพิษ อาหารที่ไม่ถูกสุ ขลั กษณะ ภาวะความรู้สึ กโดดเดี่ยว สั งคมอยู่แบบตัว ใครตัว มัน
อย่ า งไรก็ ต ามคนเรามั ก เชื่ อ ถื อ ว่ า ความเครี ย ดคื อ ภั ย ร้ า ย ความเครี ย ดคื อ มะเร็ ง ทางอารมณ์
ความเครียดเป็นต้นเหตุให้ประสิทธิภาพในการทางานลดน้อยลง แต่อั นที่จริง คนเราจาเป็นต้อง
เปลี่ ยนแนวคิดถือวิกฤตเป็นโอกาส ให้ เกิดการตระหนักรู้ว่า ความเครียดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในทางการเมือง ทาให้เราเกิดแหล่งการเรียนรู้ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น ความโหดร้ายในสังคม ทาให้
คนไทยเกิดความรักเห็นใจกันและกัน ความเครียดสามารถทาให้เกิดแรงกระตุ้นประสิทธิภาพในการ
ทางานได้ หากศึกษาจากประวัติศาสตร์เราจะพบว่านายทหารในสมัยโบราณที่มีความเชี่ยวชาญและ
สามารถรบชนะข้ า ศึ ก ศั ต รู ไ ด้ ก็ เ พราะ เขามี ขั น ติ ค วามอดทนในการที่ จ ะเอาชนะสิ่ ง นั้ น คื อ
ความเครียด การกีฬาเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เราเห็นว่า ความเครียดมีประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพ
ได้ การวิ่งออกกาลังกาย ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และทาให้หัวใจแข็งแรงขึ้นจนเพียงพอแก่การรับมือ
กั บ ปั ญ หาทางกายภาพ และความเครี ย ดที่ เ กิ ด แก่ หั ว ใจเราเอง เราอาจจะพู ด กั น เรื่ อ งลด
ความเครียดในที่ทางาน แต่ความเครียดเองเช่นกันที่กระตุ้นให้เราอ่านหนังสือ กระตุ้นให้เราทางานดี
ขึ้น รวมทั้งบังคับให้ขับรถยนต์อย่างระมัดระวัง ดังนั้นสรุปได้ว่าความเครียดในระดับอ่อนจนถึงปาน
กลางเป็นสิ่งที่กระตุ้นการทางานของเราให้มีประสิทธิภาพประสบความสาเร็จดีขึ้น จึงควรมีท่าทีอยู่
กับความเครียดด้วยความเข้าใจและปรับตัวพัฒนาบุคลิกภาพอย่างสมดุล

การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต

ความจริ งของชีวิตตามแนวคิดเชิงพุทธจิตวิทยาให้ความสาคัญต่อกลไกทางจิตในการ
ปรับตัวเกี่ยวกับจิตใต้สานึกหรือในระดับภวังคจิต เพราะจิตมนุษย์ดิ้นรน กวัดแกว่งควบคุมยาก ซึ่ง
พระพุทธองค์ได้ตรัสพุทธภาษิตกล่าวถึงลักษณะของจิตไว้ว่า ลักษณะจิตมนุษย์ ดิ้นรน แกว่งไกว
ป้องกันยาก ห้ามยาก จิตดิ้นรนเหมือนปลา ถูกโยนขึ้นไปบนบก มีแต่จะดิ้นรนลงน้าถ่ายเดียว จิต
ควบคุมยาก เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ใฝ่ไปในอารมณ์ที่น่ารัก น่าใคร่ จิตเห็นได้ยาก ละเอียดอ่อน
แส่ไปในอารมณ์ใคร่และจิ ตท่องเที่ยวไปได้ไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไร้รูปร่าง อาศัยอยู่ในร่างกาย
ดังนั้นลักษณะจิตดังกล่าวนี้ พระพุทธองค์จึงได้สอนให้รักษาจิต ควบคุมจิตฝึกจิตให้สงบ เมื่อจิต
สงบแล้ ว ทุ กอย่ างก็จ ะสงบไปหมด ผู้ มี ส ติปั ญญาพึ งรัก ษาจิต เพราะจิ ต ที่อ บรมดีแ ล้ ว น าสุ ขมา
ให้ ดังนั้น กลไกทางจิตในการปรับตัว เมื่อคนเราเกิดความเครียดก็จาเป็นต้องปรับตัวให้ได้ ทั้งนี้เพื่อ
รักษาระดับความสมดุลทางจิตใจเอาไว้ ทาให้สภาพของความเป็นตัวของตัวเองดารงอยู่ต่อไป คนที่
ไม่เคยพัฒนาจิตตนเอง จะปรับตัวไม่ได้อาจจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป เช่น รู้สึกตนเป็นคน
มีปมด้อย ตนเป็นคนที่ไม่มีความสามารถ รู้สึกด้อย ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง การยอมรับตนเองลดลง
หากเกิดอาการรุนแรงเป็นเอามากก็จะทาให้ชีวิตสับสนวุ่นวาย ความคิดเกี่ยวกับตนเองเปลี่ยนแปลง
ไปในทางลบ มีโอกาสเสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่อาการทางจิตประสาทและความผิดปกติของพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ด้านอื่นๆ ก็จะตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร สุยะใจ[5] อ้างใน ซิกมันต์
ฟรอยด์[6](Sigmund Freud )ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับกลไกป้องกันตัวที่สาคัญได้แก่
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1. Repression การเก็บกด เกิดจากความปรารถนาถูกขัดขวางและบังคับให้หมดไปจาก
จิตสานึก เช่น การที่คนมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาเพราะได้เก็บกดความรู้สึกเจ็บปวดไว้ การเก็บกด
อาจควบคู่ปรับการหาสิ่งทดแทน เช่น เด็กที่เก็บกดความรู้สึกมุ่งร้ายพ่ออาจแสดงความมุ่งร้าย ต่อ
รูปแบบของอานาจอื่น ๆ
2. Projection เกิดจาก Neurotic Anxiety หรือ Moral Anxiety เปลี่ยนมาเป็น
ความกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความวิตกกังวลเดิมคือความกลัวการถูกลงโทษจากภายนอก จึงง่ายแก่การที่
จะเปลี่ยนมาเป็นความผิดของผู้อื่น เช่น การกล่าวว่า “เขาเกลียดฉัน” แทน “ฉันเกลียดเขา” การ
โยนความผิดให้ผู้อื่นจะสนองเป้าหมาย 2 ระดับ คือ เป็นการลดความวิตกกังวลเมื่อเปลี่ยนมากลัวสิ่ง
ที่มีอันตรายน้อยกว่าและบุคคลสามารถแสดงแรงผลักดันออกมาโดยปลอมแปลงว่าเป็นการป้องกัน
ตัวจากศัตรู
3. Reaction Formation เป็นการแทนที่แรงผลักดันที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลโดย
การแสดงตรงกันข้าม ความเกลียดจะแสดงออกโดยความรัก แต่ความรู้สึกเดิมยังคงอยู่ พฤติกรรมที่
แสดงออกสามารถแยกได้ว่าเป็นความรู้สึกแท้จริง หรือตรงข้ามกับวามรู้สึกจริงเพราะพฤติกรรมของ
ความรักที่เกิดจากการปกปิดความเกลียดจะมีลักษณะเกินความจริงมากเกินไป
4. Fixation and Regression การพัฒนาของบุคลิกภาพตามปกติ จะเป็นไปตามลาดับ
ขั้นจนกระทั้งบรรลุวุฒิภาวะ แต่ละขั้นก็จะประสบความคับข้องใจ และความวิตกกังวล ซึ่งถ้ามาก
เกิ น ไป จะท าให้ ก ารพั ฒ นาหยุ ด ชะงั ก ชั่ ว คราวหรื อ ถาวรบุ ค คลจะเกิ ด อาการชะงั ก ขึ้ น
เรียกว่า fixation
กลไกที่เชื่อมโยงกับ fixation คือ Regression เมื่อบุคคลเผชิญกับประสบการณ์ที่ขมขื่น
จะแสดงพฤติกรรมถอยกลับ เช่น ดูดนิ้ว ร้องไห้ติดตามครู หรือซุกอยู่ที่มุมห้อง การถอยกลับมักจะ
ถอยไปสู่ขั้นที่พัฒนาการชะงักงัน คนที่เคยติดแม่ก็จะหวนกลับมาแสดงอีกเมื่อเผชิญความวิตกกังวล
มาก ๆ จะเห็นได้ว่าเรื่องการเก็บกดนี้จัดว่าเป็นแนวคิดของทฤษฏีของนักจิตวิเคราะห์เพื่อนามา
พิจารณาลักษณะทางบุคลิกภาพ ซึ่งการเก็บกดที่บุคคลได้รับรู้และตระหนักในเหตุการณ์ที่เป็นความ
ทุกข์แล้ว จะส่งเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์นั้น เข้าสู่ภาวะจิตไร้สานึก หากเมื่อเก็บกดเรื่องเช่นนี้แล้ว บุคคล
ก็จะไม่รับรู้เรื่องนั้นอีกต่อไป
การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีกระบวนการและกลไกทาง
จิตในการป้องกันตัวเองที่บุคคลเลือกนามาใช้อย่างไม่รู้ตัวนี้มีส่วนที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับตัว
แก่ผู้ใช้ที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจาวัน ดังนี้
1.การใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตนเองถือเป็นเครื่องมือทดแทนเป้าหมายจริงที่ยัง
ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองในกรณี ที่ ไ ม่ มีท างเลื อ กอื่น ที่ จ ะไปให้ ถึ ง เป้ า หมายนั้ น เป้ า หมายที่ เ ลื อ ก
แสดงออกโดยใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตัวเองนี้เป็นสิ่งที่ทดแทนได้ชั่วคราว เมื่อเลือกใช้แล้วก็จะ
มีความสบายใจไปชั่วขณะ ลดความเครียดลงได้ชั่วคราวทาให้มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดใน
ขณะนั้น
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2.การใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตนเอง เป็นหลักกระบวนการหรือวิธีการหนึ่งที่จะลด
หรือผ่อนคลายความเครียดลงได้ชั่วคราว มีผลดีทางด้านจิตใจ คือทาให้เ กิดความรู้สึกว่าถอยไปตั้ง
หลักได้ เกิดกาลังใจ สามารถที่จะทาการต่อสู้ครั้งใหม่ได้ มิได้ทาให้คนหมดความหวังหรือล้มทั้งยืน
ในทันที โดยเฉพาะเมื่อยามที่คนต้องผจญกับความเครียดหรือปัญหาที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ในชีวิต การถอย
ไปตั้งหลัก 1 ก้าว มีความหมายมากที่สุด ในกรณีนี้กลไกทางจิตในการป้องกันตัวเองทาได้ดีมากที่
ผ่อนคลายในเชิงพฤติกรรมต่อการตอบสนอง
3. การใช้ความวิตกกังวล ความคับข้องใจ ความขัดแย้งใจ และความเครียดล้วนเป็ น
สภาพอารมณ์ที่ทาให้ศักดิ์ศรีของคนลดลง ทาให้คนต้องพบกับความผิดหวัง ต้องมองตัวเองในทาง
ลบ ทาให้คนรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง เสียหน้า ซึ่งในสภาพความเป็นจริงแห่งธรรมชาติ
แล้ว มนุษย์ไม่ต้องการตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ มนุษย์พยายามอย่างสุดกาลังที่จะต้องรักษาหน้าของ
ตัวเองเอาไว้ กลไกทางจิตในการป้องกันตนเองเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้คนสามารถรักษาหน้าของ
ตัวเองไว้ได้และถือเป็นการปรับพฤติกรรมที่ลดความตึงเครียดลงได้
4.การใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตัวเอง ซึ่งเปรียบเสมือนกันชนหรือเกราะกาบังที่ไม่
เปิดโอกาสอันตรายจากภายนอกเข้าไปทาร้ายสภาพจิตใจ เป็นกันชนหรือเกราะกาบังเท่านั้นมิใช่เป็น
การให้ภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขในการป้องกันสิ่งที่จะมากระทบจากภายนอก
5.การใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตนเองบางชนิดที่บุคคลเลือกนามาใช้เป็นพฤติกรรมที่
สังคมยอมรับ เป็นการให้คุณค่า เมื่อคนเลือกใช้แล้วก็เท่ากับว่าได้คุณค่าใหม่เกิดขึ้น นาไปสู่ความ
ภาคภูมิใจก็ได้ ในประเด็นที่มีส่วนตรงกันข้าม พฤติกรรมที่เลือกแสดงออกมาชนิดไม่เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ถ้าเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าบุคคลได้สร้างปัญหาใหม่ๆ ให้กับตัวเอง สิ่งนี้จะเป็นอันตรายต่อ
สภาพจิตใจเป็นอย่างมาก เพราะบุคคลเมื่อไม่คิดจะหาวิธีแก้ไขปัญหาตามเชิงเหตุผลและหลักของ
ความเป็นจริง ในทางตรงกันข้ามได้เพิ่มปัญหายุ่งยากขึ้นอีก
สรุปโดยรวม หลักการที่สาคัญที่สุดของการปรับตัวและการบริหารความเครียดไม่ได้อยู่ที่
การปฏิบัติตามวิธีการต่างๆที่กล่าวมา หากแม้แต่เราสามารถนาความเครียดที่เกิดขึ้นไปประสานกับ
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทางาน นอกจากนี้เราต้องมีความเข้ าใจที่ถูกต้องต่อเรื่อง
บริหารความเครียดทั้งเรื่องโภชนาการ การออกกาลังกาย การพักผ่อน และความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ด้ว ย หากเรามีความเข้าใจกับ เรื่องต่าง ๆ เหล่ านี้ ไม่น านนักเราจะสามารถกาหนดวิธีการแก้ไข
ความเครียดเฉพาะตัวได้ เมื่อนั้นสุขภาพจิตที่ดีกว่าเก่าและความสุข จะเป็นของเราได้ ซึ่งจะมีการ
พัฒนาความพร้อมเกี่ยวกับสุขภาวะด้านกาย สังคม อารมณ์และระดับสติปัญญาอย่างบูรณาการ
ดังนั้นหลักการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต จึงสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ความ
ทุกข์ ความเครียดที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ทั้งทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิ จและสังคมที่เกิดขึ้นใน
ที่ทางาน ทุกคนมีโอกาสที่จะประสบกับปัญหาความเครียดในองค์กร แต่เราจะปรับตัวเองอย่างไรที่
จะอยู่กับสถานการณ์ที่กดดันเหล่านั้นได้ เพราะปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้ไข ไม่ได้มีไว้ให้เป็นทุกข์ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักพุทธจิตวิทยาให้เราได้พินิจวิเคราะห์ประเด็นของความทุกข์ไว้ว่า ความเครียดหรือ
ความทุกข์ คือสิ่งที่ทนอยู่ได้ยากอันเกี่ยวกับกายและจิตใจ (โรคทางกาย โรคทางใจ) ได้แก่ พยาธิ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



ทุก ข์ ห รื อ ทุ ก ขเวทนา เป็ น ทุ ก ข์ เป็ น โรค หรื อ ความเจ็ บ ป่ ว ยทางกาย อย่ า งที่ เ รี ย กว่ า โรคกาย
(Physical Diseases) ซึ่งถ้าอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไม่ทาหน้าที่ตามปกติร่างกายเกิดโทษ เกิด
อัน ตรายก็เป็ นทุกข์ และสั น ตาปทุกข์ ทุกข์คือความรุ่มร้อน หรือทุกข์ร้อน ได้แก่ ความกระวน
กระวาย เพราะถูกไฟคือ กิเลส พวกราคะ โทสะ และโมหะเผา ทุกข์เพราะถูกกิเลสถือเป็นโรคทาง
จิต(Mental Diseases) และปกิณณกทุกข์ ได้แก่ทุกข์เบ็ดเตล็ด หรือทุกข์ที่จรมา ได้แก่ ความเศร้า
โศก ความร่าไรราพัน ความเสียใจ และความคับแค้นใจ ทุกข์ประเภทนี้อาจก่อให้เกิดโรคจิต โรค
ประสาท โรคเก็บกดหรือโรคซึมเศร้าได้ถือเป็นอันตรายอย่างมาก ดังนั้น การที่ชีวิตของเราจะประสบ
ความสาเร็จและให้มีความทุกข์น้อยที่สุด แต่ให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น จงพยายามปรับตัวปรับใจตาม
รักษาจิตของตนเองให้ดี เพราะจิตที่ฝึกดีแล้ว จิตที่คุ้มครองดีแล้วและจิตที่ตามรักษาดีแล้ว ย่อมนา
สุขมาให้ ซึ่งการข้ามพ้นหรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางจิตใจของบุคคลจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลนั้น
เกิดปัญญา เพราะเมื่อใดที่บุคคลเกิดปัญญาแสดงว่าบุคคลนั้นเกิดความเข้าใจถึงความจริงของชีวิต
เข้าใจถึงกฎของธรรมชาติจนสามารถยอมรับความเป็นจริงแท้ของชีวิตได้ และสอดคล้องกับหลัก
พุทธศาสนสุภาษิตในการเตือนใจเพื่ออบรมจิต ไว้ว่า “ผู้มีปัญญา ทาจิตที่ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษา
ยาก ห้ามยาก ให้ตรงได้ เหมือนช่างศร ดัดลูกศรให้ตรงได้ ฉะนั้น”[7]
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ภาษาและความหมาย

LANGUAGE AND MEANING
คำเอียง กองสิน
บทคัดย่อ
ภำษำและควำมหมำย เป็นของคู่กัน มีภำษำที่ใดก็มีควำมหมำยที่นั่น ภำษำถ้ำปรำศจำก
ควำมหมำย ก็ไม่ได้ชื่อว่ำเป็นภำษำ องค์ประกอบส ำคัญของภำษำมี 3 ประกำร คือ 1. เสียง 2.
ไวยำกรณ์ 3. ควำมหมำย กำรเขียนบทควำมนี้ ผู้เขียนใช้หนังสือ ตำรำภำษำศำสตร์ ของอำจำรย์ผู้มี
ชื่อเสียงหลำยท่ำน เช่น พยำอนุมำนรำชธน ศำสตรำจำรย์คุณหญิงสุริยำ รัตนกุล อำจำรย์ประสิทธิ์
กำพย์กลอน และดร.วิจินต์ ภำนุพงศ์ เป็นต้น บทควำมนี้ถึงแม้จะไม่ยำว แต่ผู้เขียนได้เลือกเอำแต่
แก่นแท้ คือ เพชรน้ำหนึ่งของวิชำภำษำศำสตร์มำเขียนไว้ เพื่อให้ท่ำนผู้อ่ำนได้รู้ว่ำ คำว่ำ ภำษำ ใน
ภำษำสกฤต และภำสำ ในภำษำบำลี ต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร ควำมหมำยของภำษำที่กว้ำงออกไป
ดังเช่น ประสิทธิ์ กำพย์กลอน ให้ควำมหมำยของคำว่ำ ภำษำ ว่ำ สำเนียงบอกภำษำ กิริยำบอก
ตระกูล ลุงคำจับปูทะเลขำย แกก็มีควำมสุขตำมภำษำตระกุลคำโดดเป็นต้น ท่ำนผู้อ่ำน อ่ำนจบแล้ว
ได้แนวคิดเกี่ยวกับภำษำอย่ำงไร
คาสาคัญ: ภำษำ, ควำมหมำย
ABSTRACTS
Language and meaning are pairs. Any language has meaning there.
Language without meaning it is not called a language. The main components of the
language are: 1. Sound 2. Grammar 3. Meaning To write this article. The author uses
the book. Linguistic Textbook Many famous teachers such as Paya Anunanaram.
Prof. Khunying Suriya Ratanakul, Prof. Prasit Kukwangkol and Dr. Wichin Panupong.
This article is not even long. But the author chose the essence of the linguistics of
linguistics to write. In order for the reader to know that the words in the language
of the Pali and Pali language are different or not, the meaning of the broader
language, such as the efficiency of the language, means that the accent language.
Family talk Uncle Crab Catching Sea for Sale You are happy by the language, the
words are singular, etc. Readers have already read the concept of language.
Keywords: Language, Definition


ภำควิชำภำษำศำสตร์ คณะมนุษย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
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ภำษำ คือ อะไร ? พจนำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 ให้ควำมหมำยไว้
ว่ำ ภำษำ คือ ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อควำมหมำยของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภำษำไทย
ภำษำจีน หรือเพื่อสื่อควำมหมำยเฉพำะวงกำร เช่น ภำษำรำชกำร ภำษำกฎหมำย ภำษำธรรม
ภำษำปรัชญำ ภำษำเสียง ตัวหนังสือ หรือกริยำอำกำรที่สื่อควำมหมำยให้เข้ำใจกันได้ เช่น ภำษำพูด
ภำษำเขียน ภำษำท่ำทำง ภำษำมือ (ภำษำใบ้ ) ภำษำคน หรือชำติที่พูดภำษำนั้น ๆ เช่น มอญ เขมร
ลำว ญวน เมียนม่ำ เป็นต้น (รำชบัณฑิตยสถำน, 2546 )
พระยำอนุมำนรำชธน นักนิรุติศำสตร์ไทย เขียนไว้ในตอนที่ 1 ในหนังสือนิรุติศำสตร์ว่ำ
ภำษำ คือเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสำร เพื่อควำมเข้ำใจกันในสังคม หรือเพื่อถ่ำ ยทอดวัฒนธรรมที่
มนุษย์ประดิษฐ์คิดขึ้น จำกรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อสืบทอดทำงวัฒนธรรม ดังนั้น ภำษำและ
วัฒนธรรมจึงเป็นของคู่กัน เหมือนเงำตำมตัวแยกกันไม่ออก (อนุมำนรำชธน, 2522)
ศำสตรำจำรย์ คุณหญิง ดร.สุริยำ รัตนกุล ได้ให้ควำมเห็นว่ำ วิชำอรรถศำสตร์เป็นวิชำว่ำ
ด้วยเรื่องของควำมหมำย คือกำรศึกษำถึงแนวคิด ควำมหมำย วิธีกำรที่ภำษำสื่อควำมหมำย หรือ
ศึกษำเกี่ยวกับประเภทต่ำง ๆ ของควำมหมำย นั่นคือ กำรศึกษำว่ำ ภำษำสื่อควำมหมำยได้อย่ำงไร
มีควำมหมำยอะไรบ้ำงที่ภำษำสื่อออกมำ ได้แก่ คำ วลี ประโยค และข้อควำมต่ำง ๆ ที่ต่อเนื่องที่ยำว
กว่ำประโยค ทำได้อย่ำงไร ควำมรู้ที่ได้ศึกษำเกี่ยวกับภำษำนี้ จะช่วยให้เรำทรำบธรรมชำติของภำษำ
ได้ดีขึ้น นั่นก็คือ ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรสื่อควำมหมำยได้ดีที่สุดของมนุษย์ มนุษย์นอกจำกจะมี
เครื่องมือในกำรสื่อควำมหมำยแล้ว มนุษย์ยังมีเครื่องมือ อื่น ๆ อีกมำกมำยหลำยวิธี เพื่อใช้ในกำร
สื่อควำมหมำยได้ เช่น กำรใช้ภำษำท่ำทำง (Gesture) ได้แก่ กำรส่ำยหน้ำ (face swinging) กำร
พยักหน้ำ (Nodding) กำรชูนิ้วมือแตะปำก (Mouth touching with fingers) กำรทำบุ้ยปำก
(protruding the lips) etc. แม้กระทั่งระบบสัญญำณต่ำง ๆ เช่น สัญญำณธง สัญญำณควันไฟ
สัญญำณจรำจร สัญญำณที่เป็นสำกลบำงอย่ำง เช่น ติดรูป ผู้ชำย และผู้หญิง เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ำ ไป
ห้องสุขำ กำรติดรูปบุหรี่แล้วขีดพำดฆ่ำ แสดงว่ำห้ำมสูบบุหรี่ บำงสถำนที่ก็ใช้ระบบรหัส ในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 นิยมใช้รหัสลับกันมำกในทวีปยุโรป เช่น กำรใช้ระบบรหัสลั บภำษำดอกไม้
(flower language) ในประเทศเยอรมัน ซึ่งนับว่ำเป็นกำรสื่อควำมหมำยในระบบสัญญำณ ต่อมำ
กำรสื่อสำรควำมหมำยของภำษำแบบยุโรป ก็แพร่หลำยขำยเข้ำมำในเอเชียบ้ำง เช่น เครื่องหมำย
ทำงกำรค้ำ กำรบิน ไทยใช้เครื่องหมำยดอกบัว หมำยถึง บริษัทบัว หลวงเป็นต้น ยื่นดอกกุหลำย
หมำยถึง ควำมรัก ยกธงขำวให้ดู หมำยถึง ยอมแพ้ ชูหัวแม่มือคว่ำลงข้ำงล่ำง หมำยถึงสอบไม่ผ่ำน ชู
นิ้ว มือ 2 นิ้ ว หมำยถึง สอบผ่ ำ น หรื อชนะ สั ญญำณที่ก ล่ ำ วมำทั้ง หมดนั้ นล้ ว นแต่ เป็ นเรื่อ งแห่ ง
ควำมหมำยของของภำษำทั้งสิ้น (สุริยำ รัตนกุล, 2555)
อย่ำงไรก็ตำม นักภำษำศำสตร์ กล่ำวว่ำ ภำษำพูดเท่ำนั้นที่ได้ชื่อว่ำเป็นภำษำที่สมบูรณ์
ที่สุดของมนุษย์ เพรำะจะได้ชื่อว่ำเป็นภำษำต้องมีองค์ประกอบเหล่ำนี้
1. เสียง (Sound)
2. ไวยำกรณ์ (Grammar)
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3. ควำมหมำย (Meaning)
นั่ น หมำยควำมว่ ำ เสี ย งธรรมชำติ เ ป็ น แหล่ ง ที่ ม ำของภำษำ ถ้ ำ ปรำศจำกเสี ย งจำก
ธรรมชำติแล้ว ภำษำก็ไม่มีในโลก ภำษำถ้ำปรำศจำกควำมหมำยแล้ว ก็เป็นภำษำไม่ได้ เพรำะกำร
สื่อสำรกันไม่รู้เรื่อง ถ้ำเรียงคำลงในประโยคไม่ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์แล้ว กำรสื่อสำรของภำษำก็
จะไร้ผล ดังนั้น ภำษำต้องประกอบด้วย 3 ประกำร ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว คือ เสียงต้องมำก่อน ต่อมำ
ก็ไวยำกรณ์ เข้ำมำช่วยปรุงแต่งให้มีควำมหมำยถูกต้องตำมระเบียบของกำรเรียงคำในประโยค อัน
สุดท้ำยได้แก่ ควำมหมำยของภำษำ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็สำมำรถสื่อสำรกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีผู้อ่ำนบำง
ท่ำนถำมว่ำ องค์ ป ระกอบของภำษำ 3 ประกำร คือ เสี ย ง ไวยำกรณ์ และควำมหมำย ถำมว่ ำ
ควำมหมำยมำก่อนได้หรือไม่ ต่อมำเป็นไวยำกรณ์ และสุดท้ำยคือเสียง ตอบว่ำได้ในกรณีที่เรำใช้
ภำษำสัญญำณ เช่น เรำมองเห็นไฟจรำจร เช่น ไฟแดง เรำรับรู้ว่ำ "หยุด" (stop) ไฟเหลืองเรำรับรู้ว่ำ
"เตรียมตัว" (precaution) และสุดท้ำย คือ ไฟเขียว เรำรับรู้ว่ำ "ผ่ำนได้" (go) ไม่ต้องมีเสียงสัญญำณ
เลยก็ถือว่ำใช้ได้ คือภำษำสั ญญำณนั่น เอง แต่กำรเรียงคำสั่ งผิ ดกฎไวยำกรณ์ ก็ถือว่ำเป็นภำษำ
สื่อสำรไม่สำเร็จ สั่งให้หยุด เขียนเป็น "หยัด" เตรียมตัว เขียนเป็น "ตัวเตรียม" สั่งให้ผ่ำนได้เขียนเป็น
ได้ผ่ำน คำสั่งในลักษณะนี้ชื่อว่ำ เป็นคำสั่งที่ผิดพลำดทำงไวยำกรณ์
โดยทั่วไปรูปจำลองของภำษำ (model) ที่ปรำกฏในตำรำอรรถศำสตร์ทั่วไปซึ่งจะปรำกฏ
ดังนี้
เสียงในภำษำเป็นอันดับหนึ่ง ไวยำกรณ์เป็นอันดับสอง และยังมีไวยำกรณ์เป็นอันดับสำม
ดังนี้
เสียง (Sound)
ไวยำกรณ์ (Grammar)
ควำมหมำย (Meaning)
หรืออำจกลับกันดังนี้
ควำมหมำย (Meaning)
ไวยำกรณ์ (Grammar)
เสียง (Sound)
รูปจำลองทั้งสองแบบใช้ได้ เพรำะมองภำพของภำษำสมเหตุสมผลฟังขึ้น จัดเป็นภำษำได้
ด้วยกันทั้งนั้น อันหนึ่งเป็นภำษำธรรมชำติ เสียงต้องมำก่อน อันที่สองเมื่อสัญญำณของภำษำเกิด
ควำมหมำยของภำษำก็เกิดตำมมำ เช่น สัญญำณไฟจำรำจร สัญญำณธง สัญญำณควัน สัญญำณ
ก้อนเมฆเป็นต้น
เมื่อกล่ำวโดยสรุป ภำษำของมนุษย์สำมำรถย่อลงกล่ำวโดยสังเขปดังนี้
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อำจำรย์ปรีชำ พิชินพงศ์ ได้อธิบำยควำมหมำยของภำษำไว้ว่ำ คำว่ำ ภำษำ มำจำกภำษำ
สันสกฤต ซึ่งตรงกับคำว่ำ "ภำสำ" ในภำษำบำลี คำว่ำ ภำษำ ในภำษำบำลีและภำษำสันสกฤตมี
ควำมหมำยตรงกัน คือ หมำยถึง ถ้อยคำ หรือคำพูด เมื่อนำคำสองคำ คือ "ภำษำ" ในภำษำสันสกฤต
และ "ภำสำ" ในภำษำบำลี ภำษำที่ว่ำด้วยถ้อยคำ หรือคำพูดนั้น ก็ได้ขยำยกว้ำงออกไปเมื่อถูกนำเข้ำ
มำใช้ในภำษำไทย (ปรีชำ ทิชินพงศ์, 2522)
เมื่อผู้เขียนได้ศึกษำผลงำนของอำจำรย์ปรีชำ พิชินพงศ์แล้ว จับควำมได้ว่ำ ควำมหมำย
ของภำษำที่ขยำยกว้ำงออกไปนั้ น ควำมหมำยของภำษำมิได้จำกัดอยู่เฉพำะเสียงพูด และกริยำ
อำกำรเท่ำนั้น แต่ยังใช้ในลักษณะอื่น ๆ ได้อีกด้วย ดังตัวอย่ำงกำรใช้คำ "ภำษำ" ดังที่ ดร.วิจินต์ ภำนุ
พงษ์ ได้ยกตัวอย่ำงกำรใช้คำภำษำในควำมหมำยดังนี้ (วิจินตน์ ภำณุพงศ์, 2532 : 15)
- สำเนียงบอกภำษำ กริยำบอกตระกูล หมำยถึง ฟังเสียงพูดจะบ่งบอกพื้นฐำนกำรศึกษำ
กำรแสดงออกทำงพฤติกรรมเมื่อยู่ร่วมกับสังคม ผู้มีกำรศึกษำดี หรือผู้มีประสบกำรณ์ดีกว่ำ กรอยำ
มำรยำทที่ด้อยกว่ำจะปรำกฏให้เห็น
- ประสบกำรณ์มีควำมสำคัญต่อกำรเรียนรู้ภำษำ คนที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว
ชำวต่ำงชำติที่พูดภำษำอังกฤษ จะสำมำรถเรียนรู้ภำษำอังกฤษได้ดีกว่ำบุคคลที่ไม่มีประสบกำรณ์
เช่นนั้นเลย
- ลุงทุยท่ำนมีควำมสุขตำมภำษำคนบ้ำนป่ำ ตำมภำษำในที่ฉันมี ได้หมำยควำมว่ำ ภำษำ
ที่ใช้พูด เด็กคนนี้เล่นซุกซนตำมภำษำเด็กนั่นเอง
- เด็กคนนี้โตเป็นสำวแล้ว ยังไม่เป็นภำษำเลย เธอยังเป็นยำยเฉิ่มไม่รู้จักโตสักที
- ภำษำมอญ-เขมร เป็นภำษำในตระกูลภำษำออสโตร-เอเซียติก มูนดะมอญขะแมใช่หรือ
ไม่ใช่ อำจำรย์ครับ
- หุงข้ำวภำษำอะไร ข้ำวไหม้หมด
เรื่องรำวที่เกี่ยวกับคำว่ำ "ภำษำ" ไม่เกี่ยวกับคำพูด แต่คำว่ำ "ภำส" เป็นเรื่องรำวที่
เกี่ยวกับสำนวนภำษำ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



เมื่อกล่ำวโดยสรุป ควำมหมำยของภำษำตำมควำมเข้ำใจของคนทั่วไปก็คือ เครื่องมือ
พิเศษอย่ำงหนึ่งของมนุษย์ ที่ใช้สื่อสำรกันโดยกำรพูด กำรเขียน และกำรแสดงอำกัปกิริยำท่ำทำงทั้ง
3 ลักษณะ
เลียวนำร์ด บลูมฟิลด์ (Leonard Bloomfield, 1933 ) ได้แสดงควำมคิดไว้ว่ำ ภำษำที่
แสดงออกทำงกำรพูด หรือวจนภำษำ สำคัญที่สุดคือ สำคัญกว่ำภำษำลำยลักษณ์ และภำษำท่ำทำง
รวมกัน ทั้งนี้เพรำะภำษำพูด หรือภำษำเสียงเป็นภำษำแท้จริงของมนุษย์ กล่ำวคือเสียงพูดของ
มนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจำกกระแสลมที่พุ่งผ่ำนขึ้นมำจำกปอด ปอดนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นของเสียง ผ่ำน
เส้นเสียง (vocal cords) แล้วผ่ำนออกมำทำงช่องปำก (oral cavity) หรือช่องจมูก (nasal cavity)
ทำงใดทำงหนึ่ง หรือทั้งสองทำง นอกจำกนั้นก็มีอวัยวะส่วนอื่น ๆ ช่วยในกำรออกเสียงอยู่หลำยส่วน
ขั้นตอนในกำรออกเสียงของมนุษย์จึงมีควำมสลับซับซ้อน และควรมีกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น
จึงมีขั้นตอนในกำรออกเสียงภำษำ ซึ่งนึกภำษำศำสตร์ผู้เชี่ยวชำญแบ่งไว้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นที่ 1 ยังไม่เป็นขั้นเกิดเสียง เป็นเพียงกำรเริ่มทำงำนของกระแสลม (Airstream)
ภำยในปอด กระแสลมเกิดควำมดันสูงขึ้น จึงพุ่งขึ้นมำทำงหลอดลม (windpipe)
2. ขั้นที่ 2 ขั้นทำเสียง เป็นขั้นแปลงกระแสลมจำกปอดให้เกิดเป็นเสียง อวัยวะสำคัญที่
ทำให้เกิดเสียง คือ เส้นเสียง (vocal cords) ซึ่งอยู่บริเวณเส้นลูกกระเดือก (Adams apple) มี
ลักษณะเป็นเอ็นเนื้อบำง ๆ สองเส้น เส้นเสียงจำทำหน้ำที่ปิดเปิด ปล่อยให้กระแสลมผ่ำนสะดวกบ้ำง
ไม่สะดวกบ้ำง แล้วแต่ประเภทของเสียงนั้น ๆ (ประสิทธิ์ กำพย์กลอน และนิพนธ์ อินสิน, 2530)
3. ขั้นที่ 3 ขั้นกล่อมเกลำเสียง เป็นขั้นที่อวัยวะต่ำง ๆ ที่อยู่เหนือหลอกลมขึ้นมำภำยใน
ปำก ช่วยกล่อมเกลำลมที่ผ่ำนเส้นเสียงขึ้นมำแล้วให้กลำยเป็นเสียงต่ำง ๆ ตำมต้องกำร ให้สังเกตดุ
เวลำร้องเพลง นักร้องพยำยำมกล่อมเกลำเสียงให้เดินตำมตัวโน๊ต (วิไลวรรณ ขนิษฐำนันท์, 2530)
ในหน้ ำ ที่ 13 ผู้ เ ขี ย นได้ อ ธิ บ ำยเกี่ ย วกั บ กำรก ำเนิ ด เสี ย งในภำษำ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ริ่ ม เรี ย น
ภำษำศำสตร์ได้เรียนรู้เป็นพื้นฐำนบ้ำงไม่มำกก็น้อย
ผู้เขียน ขอนำผู้อ่ำนไปเรียนรู้ประเภทใหญ่ ๆ ของภำษำ 3 ประเภท ด้วยกัน
1. วจนภำษำ (Speech communication) เป็นภำษำที่เกิดจำกเสียงพูด ซึ่งกระแสลมที่
พูด พุ่งขึ้นมำจำกปอด ผ่ำนเส้นเสียง (vocal cords) ซึ่งอยู่ที่ลูกกระเดือก แล้วกระแสลมจะผ่ำน
ออกมำทำงช่องคอ (Larynx) ช่องปำก (oral cavity) หรือ ช่องจูมก (nasal cavity) แล้วแต่กรณี
ให้ท่ำนผู้อ่ำนลองนึกภำพไอด้วย หรือให้นำกระดำษมำหนึ่งแผ่น อ่ำนไปด้วยแล้วเขียนไปด้วย แล้ว
ถำมตนเองว่ำ ตรงไหนเป็นตำแหน่งของปอด ตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งกระแสลม (Airstreams) มัน
ตรงไหนบ้ำงเป็นต้น อ่ำนแผงผังให้เข้ำใจ แล้วกระแสลมจะผ่ำนที่ช่องปำก (larynx) ช่องปำก (oral
cavity) ช่องจมูก (nasal cavity) หรือที่เรียกกันว่ำพยัญชนะนำสิกนั่นเอง อวัยวะต่ำง ๆภำยในปำก
เช่น ลิ้นไก่ (uvular) เพด่ำนอ่อน (velar) เพดำนแข็ง (hard pate) ปุ่มเหงือก (Alveolar) ฟัน
(teeth) ริมฝีปำก (bilabials) เป็นต้นก็จำหน้ำที่กล่อมเกลำลมที่ผ่ำนออกมำทำงเส้นเสียงให้เกิดเป็น
เสียงสระและเสียงพยัญชนะขึ้น นี้เป้นควำมสำมำรถของมนุษย์ กล่ำวคือ มนุษย์สำมำรถทำเสียง
เลียนแบบสัตว์ทั้งหลำยได้ไม่ต่ำกว่ำ 100 สำยพันธ์ ส่วนสัตว์ทำเหมือนมนุษย์ไม่ได้ เสือเป็นนักล่ำตัว
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ร้ำยฉกำจฉกรรจ์ เมื่อล้ำนปีที่แล้ว เวลำล่ำสัตว์อื่นเป็นอำหำร จะกระโดดตระปบแล้วกัดที่คอเหยื่อ
ทุกวันนี้กำรล่ำสังหำรเหยื่อก็ยังใช้วิธีกำรเหมือนเดิม นั่นแสดงว่ำกำรพัฒนำศักยภำพของตนเองช้ำ
มำกสู้มนุษย์ไม่ได้ ดังนั้น ในด้ำนกำรสื่อสำรด้วยเสียง มนุษย์ก็สำมำรถดัดแปลงเสียงให้สูง-ต่ำ ดังค่อย
หรือแผ่วเบำ กระซิบได้ เสียงที่ออกมำในลักษณะดังกล่ำว
ถ้ำเรำสำมำรถใช้เสียงสื่อควำมหมำยได้ก็จะเป็นภำษำเสียงได้
2. ภำษำลำยลักษณะ (Non speech) อวัจนภำษำเป็นภำษำที่มนุษย์ใช้สื่อควำมหมำย
กัน โดยมนุษย์ใช้ตัวอักษร หรือเขียนหนังสือ หรือใช้ตัวเขียนบนดินเหนียว หรืออำจจะเขียนลงบน
เปลือกไม้ส่งถึงกันในสมัยโบรำณ ส่งเมล์ถึงผู้รับ รวมถึงสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ที่สัมผัสได้ด้วยตำและมือ
(ประสิทธ์ กำพย์กลอน) รูปภำพ แสงสี เครื่องหมำย อำณัติสัญญำณต่ำงๆ เช่น เครื่องหมำยจรำจร
เครื่องหมำยห้ำมเดินเหยียบสนำมหญ้ำ ห้ำมทิ้งขยะ ห้ำมนำอำหำรมำกินในห้องสมุด ห้ำมถ่มน้ำลำย
ห้ำมสูบบุหรี่ในสถำนที่รำชกำรเป็นต้น
3. ภำษำท่ำทำง (Non-Verbal communication) เช่น ภำษำที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อ
ควำมหมำยถ่ำยทอดสื่อสำรทำงอำรมณ์ และควำมรู้สึกนึกคิดโดยใช้กริยำท่ำทำงเป็นสื่อ แสดงให้รู้ว่ำ
ผู้สื่อสำรต้องกำรอะไร ซึ่งอำจจะแสดงให้ผู้รับสำรทรำบทำงสีหน้ำ กำรสอดส่ำยทำงสำยตำ ตลอดจน
กำรแสดงให้ปรำกฏด้วยกริยำอำกำรต่ำง ๆ เช่น เป็นมิตรหรือเห็นด้วย ก็ส่งยิ้มให้ รับไม่ได้ก็สั่นศีรษะ
โกรธก็ทำสีหน้ำบูดบึ้ง มีอำกำรไม่สบำย ก็ทำหน้ำเศร้ำสร้อย ใช้มือกุมหัวเป็นต้น เรำจะสังเกตเห็น
กับพวกหนวกและใบ้ ทั่วไป ส่วนคำศัพท์ที่นำมำใช้ กับภำษำท่ำทำงก็ มักจะใช้คำศัพท์ที่ไม่ตรงกัน
เนื่ อ งจำกวิ ช ำนี้ เ ป็ น วิ ช ำใหม่ ใ นวงกำร บ้ ำ งก็ เ รี ย กว่ ำ ภำษำเงี ย บ หรื อ Silent
Language
สหรัฐอเมริกำ บ้ำงก็เรียกภำษำร่ำงกำย (Body Language) อังกฤษ ส่วนประเทศไทยจะรู้ในนำมว่ำ
ภำษำใบ้ หรือภำษำมือ สุนิต คุณำกร ภำษำท่ำทำง ภำษำใบ้หรือภำษำท่ำทำง ถึงแม้วส่ำกำรสื่อสำร
จะได้ใช้เสียงพูด แต่ก็มีควำมจำเป็นจะต้องมีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนด้วยเพรำะจะสำมำรถใช้ใน
ยำมคับขัน ในสมัยสงครำมเย็น โจรคอมนิสต์ หรือผู้ก่อกำรร้ำยใช้ ซิกแมนถึงกัน ว่ำจะพบกันที่ไหน
จะทำอะไรบ้ำง จะใช้ภำษำรหัส (Code) (สุมิตร คุณำนุกร, 2519 : 235)
เมื่อ กล่ ำ วโดยสั ง เขป ควำมหมำยของภำษำที่ คนทั่ ว ไปเข้ำ ใจก็ คือภำษำ เพรำะเป็ น
เครื่องมือพิเศษของมนุษย์ เครื่องมือชิ้นแรกที่เป็นวัฒนธรรมชิ้นหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้ำมอบให้แก่มนุษย์
จงรักษำไว้ให้ดี อย่ำให้ถูกทำลำย หรือสูญหำย เช่น อย่ำทำให้เสียงวิบัติ อย่ำทำให้ไวยำกรณ์ตกหล่น
หำยไป เรียงคำต่ำง ๆ ลงในประโยคให้ถูกต้องตำมหลั กทฤษฎี หน้ำที่ของคำ เช่น คำนำมทำหน้ำที่
อะไรได้ คุณนำมวำงไว้ในตำแหน่งไหนบ้ำง และคำกริยำทำหน้ำที่อะไรในประโยค กำรเรียนภำษำใน
ระบบโบรำณ (tradition Grammar) จะเน้นในด้ำนของกำรท่องจำ (Learned by heart) ยึดครู
เป็นศูนย์กลำง (Teachers center) ผู้ที่จำควำมรู้ได้เหมือนครูนั้นแหละ ที่ยอมรับได้ว่ำเป็นที่ยอมรับ
ของนักเรียน เป็นบุคคลที่ถูกกล่ำวถึงทั้งหมู่บ้ำน (talk of the town) ทีเดียว เมื่อกำรเรียนด้วย
วิธีกำรท่องจำ นักเรียนก็รู้สึกเบื่ออำจำรย์ผู้สอบ และเบื่อตำรำด้วย ถึงมีปัญหำในด้ำนกำรเรียนภำษำ
ตำมโรงเรียนหรือตำมสถำบันต่ำง ๆ ในภำคพื้นยุโรป จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำรสอนภำษำก็ไม่
ชัดเจน ผู้เรียนก็ไม่แน่ใจว่ำ เมื่อเรียนจบแล้วจะสำมำรถนำควำมรู้ที่เรียนไปประกอบอำชีพอะไร
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เมือ่ ครูอำจำรย์ที่สอนอยู่ตำมโรงเรียน และสถำนบันกำรสอนภำษำต่ำง ๆ มำประชุมกัน
ต่ำงก็มีควำมคิดพร้อมต้องกันว่ำ ใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (scientific method) เข้ำมำช่วยในกำร
สอนภำษำ วิชำที่เกิดใหม่ในสังคม ภำษำทั้งหลำย คือ วิชำภำษำศำสตร์ (Linguistics) ทุกขั้นตอน
ของกำรสอนภำษำต้องดำเนินกำรตำมวิธีกำรวิทยำ แผนในกำรออกเสียงภำษำทั้งหลำยในโลก ยึด
ตำม IPA (International Phonetic alphabet) แอสไซซิเอชั่น กำรเรียนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
(child center) เรียนด้วยกำรปฏิบัติลงมือด้วยตนเอง ต้องกำรพูดภำษำอังกฤษคล่อง ก็พูดเองบ่อย
ๆ พูดทุกวัน ต้องกำรเขียนภำษำอังกฤษถูกต้องแม่นยำ ก็ต้องเขียนบ่อยๆ อ่ำนภำษำอังกฤษให้มำกๆ
ส่วนครูต้องสอนด้วยวิธีสำธิต แสดงตัวอย่ำง (pattern) ประโยคภำษำอังกฤษให้นักเรียนชม เมื่อ
มอบงำนให้นักเรียนปฏิบัติ ครูก็ตรวจดุงำนของนักเรียนว่ำสำมำรถทำได้หรือไม่ งำนที่มอบหมำยให้
นักเรียนทำบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้ำไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ครูก็ต้องสอนใหม่ อย่ำปล่อยไปตำม
เวรตำมกรรมเรียนต้องรู้

ลักษณะทั่วไปของภาษา

ภำษำเป็นของคู่กันกับมนุษย์มีอยู่กับมนุษย์ตั่งแต่ดึกดำบรรพ์ คนที่พูดภำษำก่อนเพื่อน
คือ คนที่เกิดก่อนคัมภีร์ไบเบิ้ลคริสต์ศำสนำสอนว่ำ อดัม และอีวำ (Adam and Eva) เป็นผู้พูดภำษำ
มนุษย์เป็นคนแรก เพรำะเขำทั้งสองได้รับมอบหมำยให้เฝ้ำสวนสวรรค์เอเดน และทั้งสองก็เป็นต้น
กำเนิดของมนุษย์นี้เป็นเรื่องของตำนำนอย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำทำงภำษำศำสตร์ ทำให้เรำทรำบ
ลักษณะทั่วไปของภำษำ ภำษำเป็นทำสรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของมนุษย์ตั้งแต่เช้ำยันค่ำ ยกเว้นเวลำนอน
หลับเท่ำนั้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงสรุปลุกษณะของภำษำออกได้เป็น 7 ลักษณะดังนี้
1. ภำษำเป็นเครื่องมือสื่อสำรของมนุษย์ มนุษย์ใช้ภำษำติดต่อสื่อสำรกับคนอื่น อย่ำง
น้อยก็ใช้ภำษำสื่อสำรกับภรรยำ ลูกหลำนหว่ำนเครือในครอบครัวของตนเอง ดังนั้น จึงกล่ำวได้ว่ำ
ภำจึงเป็นเครื่องมือสื่อสำร ถ้ำสังคมปรำศจำกภำษำ สังคมจะเป็นอย่ำงไร เรื่องนี้น่ำคิด
2. ภำษำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเสียงและควำมหมำย (sound and meaningful unit)
โดยปกติมนุษย์สำมำรถทำเสียง ได้หลำยเสียง แต่ก็ใช่ว่ำจะเป็นภำษำได้ทั้งหมด เพรำะบำงเสียงไม่มี
ควำมหมำย เช่น เสียงกรน เสียงละเมอ เสียงหัวเรำะ เสียงร้องไห้ เสียงผิวปำก กระแอม กระไอ เป็น
ต้น เสียงเหล่ำนี้ไม่จัดเป็นภำษำ เพรำระไม่มีควำมหมำยกำหนดแน่นอน บำงคนอำจหัวเรำะร้องไห้
เพรำะดีใจ หรือเสียใจ เช่น สอบผ่ำน หรือถูกหวยรำงวัลที่หนึ่ง ได้ยินเสียงหัวเรำะดีใจ บำงคนก็
ร้องไห้เพรำะดีใจก็มี เช่น กำรสอบไล่ครั้งนี้ตั้งใจอ่ำนหนังสือ ไม่หลับไม่นอน ครำวที่แล้วสอบไม่ผ่ำน
ครำวนี้ทุ่มเทอย่ำงเต็มที่ เมื่อสอบเสร็จก็รอฟังผลอย่ำงใจจดใจจ่อ เมื่อประกำศผลสอบมำปรำกฏว่ำ
สอบผ่ำนได้คะแนนอยู่ในระดับเกรด A ดีใจมำกเลยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว ร้องไห้เพรำะดีใจมำก
ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ ภำษำต้องประกอบด้วยเสียงและควำมหมำยเสมอ
3. ภำษำมีลั กษณะเป็ นระบบระเบียบ ระบบระเบียบในที่นี้ หมำยถึง ภำษำแตะละ
ภำษำมีลักษณะจำกัด คือ ภำษำแต่ละภำษำต้องมีหน่ อยเสียง มีพยำงค์มีหน่วยคำมีคำ มีโครงสร้ำง
และมีป ระโยคของตนโดยเฉพำะ โครงสร้ ำงของเสี ยงของหน่ ว ยค ำ คำ วลี และโครงสร้ ำงของ
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ประโยคจะไม่เหมือนกัน เช่น ส้รำงคำในภำษำมีวิภัตติปัจจัย ก็จะมีข้อจำกัดอีกแบบหนึ่ง คำ ๆ หนึ่ง
จะประกอบด้วย รำก (root) + ฐำน (base) +ปัจจัย + วิภัตติ เช่น คำว่ำ
คจฺฉติ มำจำก คมธำตุในควำมไป ---> คจฺฉ ---> คจฺฉติ
ปัสสติ มำจำก ปสฺส ธำตุในควำมเห็น ---> ปสฺส ----> ปสฺสติ
ส่วนโครงสร้ำงภำษำในตระกูลคำโดด คำว่ำ
/ปำ/ สำมำรถผันวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง คือ
ปำ สำมัญ (-)
ป่ำ เอก (\)
ป้ำ โท (^)
ป๊ำ ตรี (/)
ป๋ำ จัตวำ (v)
แต่ละคำต่ำงก็มีควำมหมำยของตนโดยเฉพำะ
4. ภำษำเป็นเครื่องมือของสังคม หรือพูดอีกสำนวนหนึ่ง ภำษำเกิดขึ้นเพรำะสัญญำ
ประชำคม ซึ่งสังคมนั้น ๆ ตกลงกันบนพื้นฐำนของวัฒนธรรมแห่งชำติพันธุ์ของสังคม ในกำร
กำหนดภำษำขึ้นใช้จึ งไม่มีหลั กเกณฑ์อะไรแน่นอนตำยตัว และไม่มีใครให้เหตุผลไว้ว่ำ สัตว์ชนิด
เดียวกันอวัยวะของร่ำงกำย อำหำรชนิดเดียวกันมีชื่อเรียกต่ำงกันในหมู่คนไทย "ลิง" อังกฤษเรียก
"monkey" ในหมู่คนไทยเรียก "สุนัข" อังกฤษเรียก "dog" เขมรเรียก "จะแก" จีนเรียก "จอ" ในหมู่
คนไทยเรียก "อำหำร" อินเดียเรียก "มำยะ" บำลีเรียก "โภชนะ" เป็นต้น เมื่อถำมเจ้ำของภำษำก็
ได้รับคำตอบว่ำ ไม่ทรำบเพรำะบรรพบุรุษพำเรียกมำอย่ำงนั้น อีกประกำรหนึ่ง ภำษำไทยกรุงเทพฯ
เรียกว่ำ "มะละกอ" ไทยถิ่นเหนือเรียก "มะก๋วยเทด" ไทยอีสำนเรียก "บักหุ่ง" ไทยใต้เรียก ล่อกอ
เป็นต้น มีเหตุผลอันใดจึงเรียกเช่นนั้น คำตอบคือไม่ทรำบนั่นเอง
5. ภำษำมีพลังแห่งควำมงอกงำมยิ่งพูดก็ยิ่งงอก ยิ่งเขียนก็ยิ่งงำม เมื่อหยุดกำรใช้ภำษำ
อำจเลือนหำยตำยเสียก็ได้ รัชกำลที่ 6 ทรงพระรำชนิพนธ์ไว้ว่ำ สำมวันหมั่นฝึกซ้อมดนตรี อักขระห้ำ
วั น หนี เ นิ่ น ช้ ำ เจ็ ด วั น จำกนำรี เ ป็ น อื่ น พระองค์ ท รงใช้ ค วำมหมำยว่ ำ ศิ ล ปวิ ท ยำกำรทุ ก สำขำ
ตลอดจนคำถำอำคมที่ศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำไม่หมั่นบ่ำสำธยำยก็จะสูญหำย
6. ภำษำเกิดจำกกำรเรียนรู้ ไม่มีมนุษย์คนใดเรียนรู้ภำษำมำแต่กำเนิด ครูคนแรกที่สอน
ภำษำให้ ลูก คือ มำรดำที่เลี้ย ง พี่ ๆ น้อง ๆ ในครอบครัว เมื่อเติบโตขึ้นก็ ถูกส่งไปเรียนภำษำที่
โรงเรียนกับคุณครู จะหยิบยื่นภำษำให้กันเหมือนมรดกไม่ได้ มนุษย์พูดใช้ภำษำ ภำษำก็ยิ่ง งดงำม
แตกฉำนขึ้นตำมลำดับ
7. ภำษำมีลั กษณะเป็น วัฒนธรรม วัฒ นธรรมนั้นย่อมมีควำมเจริญงอกงำมและมีกำร
เปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ กำรเมืองและสังคมเปลี่ยนไป ภำษำและวัฒนธรรมก้ย่อมเปลี่ยนไป
ตำม เมื่อมีกำรคบค้ำสมำคมกันหลำยชำติหลำยภำษำหลำยวัฒนธรรม โอกำสที่ภำษำและวัฒนธรรม
จะพบกันครึ่งทำงก็มีมำก
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เอำละครับผมเขียนบรรยำยให้ท่ำนผู้ได้อ่ำนเพื่อประดับควำมรู้และประสบกำรณ์ ก็เห็นว่ำ
สมควรแก่กำลเวลำขอกล่ำวคำว่ำสวัสดี
ผู้เขียนได้สำธยำยเรื่องภำษำและควำมหมำยของภำษำพอสมควร บรรณำธิกำรท่ำนสั่งว่ำ
บทแต่ ล ะบทมี ค วำมยำวไม่ เ กิ น 7 หน้ ำ กระดำษ บทควำมของผู้ เ ขี ย นอำจยำวมำกกว่ ำ 7
หน้ำกระดำษ ต้องขออภัย
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วิธีคิดเชิงเหตุผลตามหลักพุทธจิตวิทยา

RATIONAL THINKING METHOD ACCORDING
TO BUDDHIST PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES
เริงชัย หมื่นชนะ
บทคัดย่อ
ก่อนคริสตศักราช 469 มนุษย์เริ่มหันมาสนใจเรื่องจิตหรือความคิดที่เป็นนามธรรมใน
ตัวตนว่า ทาไมคนเราต้องคิด ต่อมาก็พบว่ามนุษย์เรานั้ นเชื่อว่า สมองเป็นตัวผลิตความคิด เริ่มต้น
ด้วยโสคราตีส (Socratis, 470-399 B.C.) ที่กล่าวว่า วิญญาณหรือจิต เป็นตัวบงการให้มนุษย์คิด
หรือกระทาสิ่งต่างๆ ต่อมามีกลุ่มนักจิตหลายกลุ่ม คือ กลุ่มทฤษฎีพัฒนาการ ประกอบด้วย กีเซลล์
(Gesell, 1911) อีริคสัน (Erikson, E.H, 1923) และทอแรนธ์ (Torrance, 1963) กลุ่มทฤษฎีการ
สร้างความรู้ ประกอบด้วย พีอาเจต์(piaget, 1936) และ วีก็อทสกี้ (Vygotsky, 1934) กลุ่มทฤษฎี
พุทธิปัญญา(Cognitive theory) ประกอบด้ว ย บรุน เนอร์ (Bruner, 1957) คลอสเมียร์
(Klausmeire, 1985) และกาเย่ (Gagne, 1985) และกลุ่มทฤษฎีสติปัญญา ประกอบด้วย การ์ด
เนอร์ (Gardner, 1983) และ สเติร์นเบอร์ก (Sternberg, R, 1949)
ความคิดเชิงเหตุผลตามแนวพุทธจิตวิทยามีกระบวนการ 3 ขั้นตอนคือ กระบวนการ
ดาเนินชีวิตที่ดีคือ จะต้องรู้จักคิดแก้ปัญหาเป็น คิดเป็น และรู้จักเสพและบริโภคเป็น ระบบความคิด
ที่มีเหตุผล คือ ปรโตโฆษะ (การอบรมสั่งสอนที่ดีงาม) และโยนิโสมนสิการ (การคิดถูกวิธีถูกทาง) 10
ประการคือ คิดแบบสาวหาเหตุปัจจัย แยกแยะส่วนประกอบ สามัญลักษณ์ อริยสัจ อรรถธรรม
สัมพันธ์ เห็นคุณและโทษทางออก รู้คุณค่าแท้และคุณค่าเทียม เร้าคุณธรรม อยู่กับปัจจุบัน และแบบ
วิภัชวาท
คาสาคัญ : ทฤษฎีความคิด, ความคิดเชิงเหตุผลตามหลักพุทธจิตวิทยา
ABSTRACT
Before 469 A.D., human beings began to study mind or thinking which was
abstract term in himself that why human beings had to think after that, it was
found that brain was the main factor to produce thinking. It began with Socratis,
(470-399 B.C.) which said that soul or mind command human being to think or to
perform a lot of things. Later on, there were many psychological groups :
Development Theoretical Group consisted of Gesell (1911),Erikson,E.1923) and
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Torrance (1963), Constructivism Group consisted of Piaget (1736), Vygotsky(1934),
Cognitive System Theoretical Group consisted of Bruner(1957), Klausmeier (1985)
and Gagne(1985) and Intelligence Group (1983) consisted of Gardner(1983)and
Sternberg R. (1985).
Rational thinking according to Buddhist psychological principles had 3
processes: to proceed a good way of life, Buddhist psychological rational thinking
development process and Buddhist psychological rational thinking
(Yonisomanasikara) 10 parts in search of cause and components, analysis of
components, common characteristic, the noble truths/problem solving, the
relationship of Dhamma welfare, merits and demerits even a way out, an
awareness of real and false values, a stimulus to virtues, living way the present
and a distribution of topics of Dhamma.
Keywords: thinking theory, rational thinking according to Buddhist psychological
principles

บทนา

1. ความหมายของความคิด
สมองเป็นต้นกาเนิดความคิดของมนุษย์ ซึ่งอยู่ในส่วนหน้าที่ถือว่า เป็นส่วนที่สาคัญที่สุด
เกี่ยวกับความคิดนั้นได้มีผู้ที่ให้ความหมายไว้ดังนี้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550 : 4) กล่าวว่า การฝึกฝน การรู้จักคิดหรือคิด
เป็นซึ่งเป็นตัวนาและเป็ นปัจจัยชักพาไปสู่ความสาเร็จ ความคิดเห็นที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ เป็นแกน
ของการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อ้างถึงใน ทิพวัลย์ ศรีจันทร์ และคณะ (2546 : 2) กล่าวว่า
การคิดเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เป็นการจัดเรียงข้อมูลที่สมองได้ รับและทาการ
แปลความหมายข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
วนิช สุธารัตน์ (2544 : 7) กล่าวว่า การคิดเป็นการแสดงออกถึงการกระทา วิธีการหรือ
กรรมวิธีที่เกิดจากการทาหน้าที่ของจิตในเรื่องต่างๆ ที่มีการกระทาเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน เช่น
การคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เป็นต้น
วิทวัฒน์ ขัติยะมานะ และอมลวรรณ วีระธรรมโม (2547 : 2) กล่าวว่า การคิดเป็น
คุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ ที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การคิดจะเชื่อมโยงกับสมรรถภาพทางสมอง
มนุ ษย์ มีส มองใช้ในการคิด การคิดเป็ นกระบวนการประมวลการข้อความรู้เพื่อให้ เกิดสิ่ งที่ดีขึ้น
ถูกต้อง ชัดเจนและสร้างสรรค์ โดยอาศัยองค์ประกอบด้านการรับรู้ ด้านความรู้สึก ด้านจินตนาการ
รวมถึงประสบการณ์และความรู้เดิม
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สรุปได้ว่า ความคิดเป็นกิจกรรมทางสมองเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหนักบ้างเบา
บ้าง ตามแต่ลักษณะของปัญหาที่เข้ามากระทบสมองจะทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล จาแนกแยกแยะ
แปลความหมายข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ขั้ น เป็ น ตอน การคิ ด ที่ เ ป็ น สั ม มาทิ ฏ ฐิ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ตั ว น าไปสู่
ความส าเร็ จ ที่ก่อให้ เกิดการแก้ปั ญหาอย่ างมีเหตุผ ลเหมาะสม เพื่อให้ ผ ลผลิ ตของความคิดที่คิด
ออกมานั้นมีคุณภาพ
2. ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับความคิด
2.1 ทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการ (Development Theories)
2.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซล (Gesell’s Theory of Development,1911)
กีเซลล์ กล่าวว่า กระบวนการคิดจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ดวงตาจับวัตถุที่เคลื่อนไหวเมื่อมี
การใช้มือสัมผัสวั ตถุและขณะเดียวกันเมื่อมีการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมากยิ่งขึ้น ความคิดก็จะ
เกิดขึ้นในลักษณะซับซ้อนขึ้นด้วย และมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวสามระดับ ดังนี้ คือ
1.1 ระดับวงจรหรือกลไกในการดารงชีวิต เป็นกระบวนการคิดเพื่อทาให้สามารถปรับการ
ดาเนินชีวิตตามแบบของมนุษย์ทั่วๆ ไปได้ เช่น รับประทานอาหาร นอน ตื่น ขับถ่ายตามระบบ ของ
การดาเนินชีวิตของมนุษย์ทั่วๆ ไปได้ตามปกติ
1.2 การสร้างความสั มพัน ธ์ ระหว่างตนเองกับ วัตถุ สถานที่ ระยะทาง และเวลาเป็ น
กระบวนการคิดและการเรียนรู้เรื่องของวัตถุต่างๆ
1.3 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นกระบวนการคิดและการเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องด้วย
2.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริคสัน(Erikson’s Psychological Theory of
Deveopment)
อิริค เอช. อิริ สัน (1963 : 66-67) ได้ให้ความสนใจ ขั้นพัฒนาการทางสังคมและ
บุคลิกภาพของบุคคลตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา ได้แบ่งออกเป็น 8 ขั้น ตามลาดับ อธิบายความหมาย
โดยย่อ ดังนี้
1. พื้นฐานความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ (Basic trust versus mistrust) อายุระหว่าง
0-18 เดือน ในวัยนี้ทารกจะต้องสร้างความรักครั้งแรกขึ้นมาให้ ได้ การเลี้ยงดูที่ดีให้ความอบอุ่น
ความรัก และความทนุถนอมจะสร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจระหว่างทารกกับผู้เลี้ยงดู แต่ถ้า
เลี้ยงดูไม่ดีทารกจะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจขึ้นมาแทนที่
2. ความรู้สึกอิสระหรือความระแวงไม่แน่ใจ (Autonomy versus shame / doubt)
อายุระหว่าง 18 เดือน ถึง 3 ปี เป็นระยะที่เด็กใช้พลังงานที่มีอยู่มากมายในตัวเองออกมาทางทักษะ
ทางกายภาพหลายๆ อย่ า ง ประกอบด้ว ย การเดิ น การใช้ มื อ หยิ บ จั บ ฉวย และการควบคุ ม
กล้ามเนื้อหูรูดของทวารหนัก
3. ความคิดริเริ่มหรือความรู้สึกผิด (Intuitive versus guilt) อายุระหว่าง 3 ปี ถึง 6 ปี
ในระยะนี้เด็กจะแสดงความแข็งแรงคล่องแคล่วมากขึ้น เกิดความคิดที่จะทาสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อน
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แต่ถ้าผู้เลี้ยงดูไม่เข้าใจ อาจจะใช้วิธีการที่ค่อนข้างหนักและรุนแรงเกินไป เพื่อยับยั้งพฤติกรรมของ
เด็กก็จะมีผู้เลี้ยงดูไม่เข้าใจ อาจจะใช้วิธีการที่ค่อนข้างหนักและรุนแรงเกินไป เพื่อยับ ยั้งพฤติกรรม
ของเด็กก็จะมีผลให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าตนเองกระทาผิด หรือรู้สึกผิด
4. ความมีวิริยะกล้าแกร่ง หรือความรู้สึกด้อย (Industry versus) อายุระหว่าง 6 ปี ถึง
12 ปี ในระยะนี้เด็กมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างมากมาย สิ่งที่สาคัญที่สุดในระยะนี้ก็
คือโรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้เด็กที่มีวิริยะหรือขยันหมั่นเพียรได้มีโอกาสแสดงออก และต้องแก้ไข
พัฒนาเด็กที่มีความรู้สึกด้อยไปพร้อมๆ กัน
5. มีเอกลักษณ์หรือความสับสนของบทบาท (Identity versus role confusion) เป็น
ระยะของวัยรุ่น สิ่งที่วัยรุ่นต้องการคือ สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองทางด้านอาชีพ ด้านบทบาทการ
แสดงออกตามเพศของตน ด้านสังคมการเมืองและศาสนา สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในระยะนี้ก็
คือ กลุ่มของเพื่อนสนิท
6. ความรู้สึกใกล้ชิดผูกพัน หรืออ้างว้างโดดเดี่ยว (Intimacy versus innovation) เป็น
ระยะของวัย หนุ่ ม สาว ซึ่ งแต่ ล ะคนจะต้ องหาวิ ธีก ารสร้ า งความใกล้ ชิด ผู กพั น และพั ฒ นาระดั บ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ สิ่งที่มีความสาคัญในขั้นนี้ก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ โดยมีความรัก
เป็นพื้นฐาน แต่หากพัฒนาการเกิดความล้มเหลวมาตั้งแต่ต้น เมื่อมาถึงระยะนี้จะรู้สึกอ้างว้างโดด
เดี่ยว และแยกตัวเองออกจากกลุ่ม
7. คิดถึงคนรุ่นหลังหรือเห็นแก่ตัว (Generativity versus stagnation) เป็นระยะวัย
กลางคนในระยะนี้ผู้ที่พัฒนามาจนเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ จะแสดงออกด้วยการทาหน้าที่ของ
พ่อ แม่อย่างถูกต้อง
8. คุณค่าของความเป็นมนุษย์หรือความไร้คุณค่า (Ego integrity versus despair) เป็น
ระยะสุดท้ายของชีวิตในช่วงเวลานี้บุคคลจะประเมินคุณค่าของตนเอง คุณค่าของความเป็นมนุษย์
เกิด จากการทาหน้าที่ของมนุษย์อย่างสมบูรณ์
2.1.3 ทฤษฎีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์
อี.พี.ทอแรนซ์(Torrance,1963)ได้แบ่งพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กแรกเกิด
จนถึงระยะวัยรุ่นตอนปลาย โดยค่อยๆเกิดขึ้นตามวัยของเด็ก
2.2 กลุ่มทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism)
2.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์ (Piaget’s Theory of Intellectual
Development)
ฌอง พีอาเจต์ ( 1936 : 28-29) ได้ทาการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ โดยมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1.1 พัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาสติปัญญามีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ วุฒิภาวะ (Maturation)
ประสบการณ์ (experience) และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (social transmission)

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



1) วุฒิภาวะ เป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ มาก
วุฒิภาวะ หมายถึง ความเจริญเติบโตทางด้านสรีระ โดยเฉพาะระบบประสาทและการทางานชอง
ต่อมไร้ท่อ วุฒิภาวะทาหน้าที่เสมือนกับการเปิดตัวให้ชีวิตหลุดพ้นจากเกราะหรือ เปลือกที่ห่อหุ้มมา
แต่ เ ดิ ม ท าให้ มนุ ษ ย์ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เกิ ด ความคิ ด และปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สิ ง แวดล้ อ มอย่ า งถู ก ต้ อ ง
กลมกลืน
2) ประสบการณ์ ที่ เ กิ ด จากการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ธรรมชาติ (Psysical
experience) ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กสัมผัส ก้อนหินจะรู้สึกก้อนหินมีน้าหนั ก มีรูปทรง และเมื่อ
น้าหนักของก้อนหินเพิ่มขึ้น หมายถึง ขนาดและ ปริมาตรของก้อนหินก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ความรู้อย่างที่
สองเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์เกี่ยวกับ ความคิดหาเหตุผลและทางคณิตศาสตร์ (logic
mathematical experience) เป็ นความรู้ที่เกิดขึ้น จากการกระทากั บวัตถุเช่นเดียวกัน แต่
กาหนดการกระทานั้นๆ ออกมาในลักษณะของนามธรรม
3) กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ท างสั ง คม เป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด จากการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทาให้บุคคลเรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทั้งหลายได้
อย่างรวดเร็ว
1.2 วิ ธี ก ารจั ด ระบบความคิ ด เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด ระบบ
ความคิด (organization) เป็นการที่บุคคลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสติปัญญา (scheme)
ในสมองอยู่ตลอดเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ทาให้การปรับตัว (adaptation) ของบุคคล
สามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ การจัดระบบความคิดของบุคคลจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยวิธีการ 2 วิธี
คือ การดูดซึม และการดูดซับ (Assimilation) และการปรับเปลี่ยน (Accommodation)
1.3 สภาวะสมดุล (Equilibrium) ตามความคิดของพีอาเจต์ การที่บุคคลพยายาม
จัดระบบความคิดด้วยการดูดซับ และการปรั บเปลี่ยนตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว ถ้าสามารถทาได้
สาเร็จ สภาวะสมดุลก็จะเกิดขึ้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ ถ้าบุคคลมีโครงสร้างของสติปัญญา
สาหรับ เหตุการณ์ไดอยู่แต่เดิมแล้ ว เมื่อพบกับสถานการณ์ใหม่ โดยที่โ ครงสร้างของสติปัญญา
ดังกล่าวยัง สามารถทางานได้ บุคคลสามารถปรับตัวได้ สภาวะสมดุลก็เกิดขึ้น แต่ถ้าโครงสร้างของ
สติปัญญาที่มี อยู่ทางานไม่ได้ก็จะเกิดภาวะอสมดุล (Disequilibrium) ซึ่งเป็นสภาวะความขัดแย้ง
ทางความคิดและ ปัญญา (Cognitive Conflict) บุคคลจะมีความรู้สึกไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์ ก็จะ
เป็นพลังผลักดันให้ บุคคลแสวงหาวิธีการผ่านการดูดซับ และการปรับเปลี่ยนใหม่ เมื่อเป็นดังนี้การ
จัดระบบความคิดของ บุคคลจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าพัฒนาขึ้นอีก
1.4 ขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญา พีอาเจต์ได้จัดกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญา
(Cognitive process) ออกเป็น 4 ขั้น คือ
การใช้ประสาทสัมผัส ก่อนการคิด การคิดอย่างเป็นรูปธรรม การคิดเป็นนามธรรม
2 . 2 . 2 ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ท า ง สั ง ค ม ข อ ง วี ก็ อ ท ส กี้ ( Vygotsky's
SocialConstructivism)
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แนวความคิดของวีก็อทสกี้ (1934: 28-29) ที่สาคัญมีอยู่ 3 เรื่อง เรื่องแรกเป็นการ
อธิบายว่า ปฏิสั มพันธ์ทาง สังคมช่วยให้เ กิดกระบวนการทางสมองระดับสูง (Higher mental
process) ในบุ คคลได้อย่างไร เรื่ อง ที่ส องเป็นเรื่องความส าคัญของเครื่องมือทางวัฒนธรรม
(Cultural tools) ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการ พัฒนาความคิดและสติปัญญา และเรื่องที่สาม เป็นเรื่อง
ของภาษา ซึ่งเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่ มี บทบาทสาคัญมากที่สุดในการพัฒนาความคิดและ
สติปัญญาของมนุษย์
2.2.3 กลุ่มทฤษฎีพุทธปัญญา (Cognitivism)
ก) ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรุนเนอร์ (Bruner’s Theory of Discovery
Lerning,1957)
กระบวนการคิดที่ใช้เป็นหลักในการเรียนรู้ของมนุษย์ตามแนวคิดของบรุน เนอร์ มีอยู่ 3
ขั้นดังต่อไปนี้
1.1ขั้นการคิดจากการกระทา (Enactive representation) การเรียนรู้ในขั้นนี้เกิดขึ้น
จากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยการสัมผัสจับต้องด้วยการใช้มือ ใช้ปากกับวัตถุสิ่งของ
ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
1.2 ขั้นการคิดตามจินตนาการ (Iconic representation) เป็นขั้นการคิดที่เกิดขึ้นโดย
การสร้างจินตนาการหรื อมโนภาพ (imagery) ขึ้นในใจ เป็นการคิดที่เกิดขึ้นจากการได้ผ่านการใช้
ประสาทสัมผัส มาจนสามารถรู้จักและจดจาสิ่งต่างๆ ได้ เด็กที่มีอายุ 5-8 ปี สามารถสร้างมโนภาพ
ของวัตถุ บุคคล สิ่งของขึ้น มาได้แล้ว ทั้งๆ ที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้มิได้ปรากฏอยู่ตรงหน้า ขั้นนี้จะตรงกับ
ขั้น การคิดอย่างเป็นรูปธรรมของพีอาเจต์
1.3 ขั้นการคิดด้วยการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic representation) เป็นขั้นของการคิดที่
เด็กสามารถคิ ดหาเหตุผ ลในที่สุ ดก็จ ะเข้าใจสิ่ งที่เ ป็นนามธรรมได้ ขั้นนี้ ตรงกับ ขั้นการคิดที่เป็ น
นามธรรม ของพีอาเจต์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข) ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing
Theory) ของคลอสเมียร์ (Klausmeier,1985)
คลอสเมียร์ กล่าวว่า การทางานของสมองมนุษย์มีลักษณะเหมือนการทางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คือ มีการ ป้อนข้อมูล (input) ผ่านกระบวนการปฏิบัติการ (Programmed
operations) ซึ่งทาหน้าที่ปฏิบัติการโดยอาศัยข้อมูลจากหน่วยความจา และปฏิบัติตามคาสั่งที่ได้รับ
ซึ่งในขั้นสุดท้ายก็จะประมวลผล (Output) ออกมา
ข้อมูลในความจาระยะยาวประกอบด้วยความจาในเรื่องๆ ดังนี้
2.1 ความจาทางด้านภาษา เป็นความจาเกี่ยวกับความหมายของสิ่งต่างๆ ที่เก็บไว้ใน
ลักษณะของคา ข้อความ มโนภาพ หรือในลักษณะอื่นๆ ข้อมูลส่วนนี้มีความสาคัญสาหรับการเรียนรู้
การดาเนินชีวิต รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
2.2 ความจาทางด้านเหตุการณ์ เป็นลั กษณะของความจาที่ผูกมัดอยู่กับสถานที่บุคคล
รวมทั้งเวลา เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลแต่ละคน
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2.3 ความจ าทางด้ า นความรู้ สึ ก เป็ น ความจ าที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ อารมณ์ ความซาบซึ้ ง
ความสุข ความทุกข์ ความอิ่มเอิบ เบิกบานใจ รวมทั้งการมองเห็นและเข้าใจในคุณค่าของสิ่งต่างๆ
2.4 ความจาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เป็นความจาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของ ร่างกาย หรือวัยวะต่างๆ ซึ่งมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต และการเรียนรู้
2.5 ความจาทางด้านวิธีการ เป็นความจาที่เกี่ยวข้องกับการกระทาสิ่งต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เรียนรู้วิธีการ หรือขั้นตอนของการกระทามาก่อน เป็นความจาที่ทาให้บุคคลสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ
เช่น การขี่ ม้า การว่า ยน้ า การท าอาหาร การแยกตัว ประกอบในวิช าคณิต หรื อวิธี การคิ ดตาม
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ค. ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne's Theory of Conditions of
Learning,1985)
โรเบิร์ต เอม. กาเย่ (2537 : 190-191) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้จัดให้กระบวนการ
คิดเป็นส่วนสาคัญของสมรรถภาพในการเรียนรู้ของบุคคล โดยที่สมรรถภาพในการเรียนรู้จะต้อง
อาศัยองค์ประกอบห้าชนิด คือ ทักษะทางสติปัญญา สมรรถภาพทางภาษา ทักษะการใช้ยุทธศาสตร์
การคิด ทักษะการเคลื่อนไหว และทัศนคติ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ทักษะทางสติปัญญา(Intellectual skills) ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการ
ดารงชีวิต ของมนุษย์ เริ่มต้นจากการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย การใช้ภาษา ทักษะทาง
สติปัญญาเป็น กระบวนการคิดเริ่มจากการเรียนรู้สิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากและมีความสลับซับซ้อน ซึ่ง
กาเย่ได้แบ่ง ทักษะทางสติปัญญาหรือความสามารถทางด้านการคิดออกเป็น 5 ระดับ จากต่าไปหา
สูง ดังนี้ คือ
1.1) การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination learning) ก็คือ ความสามารถในการ
จาแนกแยกแยะสิ่งเร้าต่างๆ ทั้งที่คล้ายคลึงกัน และที่แตกต่างกันออกจากกันได้ ทั้งนี้เพื่อจัดรูปแบบ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง
1.2) การเรียนรู้ความคิด (Concept learning) เป็นความคิดในการจัดกลุ่มของวัตถุ
เหตุการณ์ รวมทั้งสิ่ งต่ างๆ เข้าเป็ น กลุ่ ม (categories) โดยอาศัยหลั กความเหมือนกัน หรื อ
คุณสมบัติร่วมกัน (generalization) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทาให้กลุ่ม วัตถุ เหตุการณ์และสิ่งต่างๆ
เหล่านั้น มีความแตกต่างจากกลุ่มของวัตถุหรือสิ่งอื่นๆ เหตุผลที่จะต้องจัดวัสดุหรือสิ่งต่างๆ เข้าเป็น
กลุ่มหรือหรือเป็นระบบ ก็เพื่อลดความสลับซับซ้อนในการเรียนรู้ และเพื่อกาหนดพฤติกรรมในการ
ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
1.3) การเรียนรู้กฎเกณฑ์ (Rule learning) เป็นการเข้าใจหลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
ตลอดทั้งการสามารถติดตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาได้ เช่น จากการทดลองพบว่า สสารทุกชนิดจะเผา
ไหม้ในที่มีก๊าซออกซิเจน ดังนั้น กฎที่ตั้งขึ้นได้ก็คือ การเผาไหม้ของสสารต้องอาศัยก๊าซออกซิเจน
1.4) การเรียนรู้กฎเกณฑ์ในระดับสูงหรือการแก้ปัญหา (Higher order rule learning
หรือ Problem solving) เป็นการใช้ทักษะทางด้านการคิด ที่จะรวมหรือหาความสั มพันธ์ของ
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กฎเกณฑ์ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป นามาผสมผสานหรือ นามาใช้ร่ว มกันเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งถือว่าเป็น
กระบวนการพัฒนาทางความคิดในชั้นสูงสุดของทักษะทางสติปัญญา
2. สมรรถภาพทางภาษา (Verbal information) เป็นสมรรถภาพที่แสดงออกมาทาง
ภาษา พูด ภาษาเขีย น การพิมพ์ ซึ่ง จะต้ องอาศัยกระบวนการคิดที่ชัดเจน และเป็น ระบบด้ว ย
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา ทักษะด้านการเคลื่อนไหว และทัศนคติ
2.3 กลุ่มทฤษฎีทางสติปัญญา (Intelligence Theory)
2.3.1 ทฤษฎีพหุปัญญา (Gardner’s Theory of Multiple Intelligences,1983)
องค์ประกอบของสติปัญญาตามแนวความคิดของ การ์ดเนอร์ (1985 : 190-191) ที่
เรียกกว่าว่า พหุปัญญา (Multiple Intelligences) ประกอบด้วย ศักยภาพทางสติปัญญาของบุคคล
จานวน 8 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและความ
เคลื่อนไหว ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านเข้าใจตนเองและด้านเข้าใจธรรมชาติ
2.3.2 ทฤษฎีพัฒนาปัญญาแนวสามศร (Triarchic Theory)
โรเบิร์ต เจ สเติร์นเบิร์ก (1985 : 11-15) สเติร์นเบิร์ก อธิบายว่าสติปัญญาของมนุษย์
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก ที่มีการทางานร่วมกันอยู่ 3 องค์ประกอบย่อย (Sub theory)
ดังต่อไปนี้
1) องค์ประกอบด้านปัญญาวิเคราะห์ (Componential sub theory) เป็นกระบวนการ
คิด แก้ ปั ญ หา ซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ เ กิด ขึ้ น ภายในจิ ต ใจของบุ คคล ประกอบด้ ว ยการประมวล
วิเคราะห์ ข่าวสาร การปรับความรู้เป็นความคิดมุ่งสู่การแก้ปัญหา การนาความคิดไปสู่การปฏิบัติ
การเข้ารหัสเชื่อมโยงเปรียบเทียบ เพื่อทาความเข้าใจปัญหา ตลอดจนการเลือกไปสู่การปฏิบัติ การ
เชื่อมโยงเปรียบเทียบ เพื่อทาความเข้าใจปัญหา ตลอดจนการศึกษาจัดกลุ่มหาความสอดคล้องของ
ข่าวสาร และการจัดการสรุปประเด็นต่างๆ ไว้เป็นระบบ
2) องค์ประกอบ (Experiential sub theory) เป็นวิธีการนาประสบการณ์มาแก้ปัญหา
ใหม่ รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลอย่างคล่องแคล่วในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วยความสามารถที่จะ
เผชิญสิ่งใหม่ เผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถ ประมวลความรู้ข้อมูล ข่าวสาร
มาใช้แก้สถานการณ์ได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว
3) องค์ประกอบด้านบริ บทของสังคม (Contextual sub theory) ได้แก่ ปัจจัย
ภายนอก เป็นความสามารถทางสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคล
ประกอบด้ว ย ความสามารถในการปรั บ ตนเองให้ เ ข้ากับ บริ บ ทของสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม การ
เลื อ กใช้ บริ บ ทของสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ กิ ด ประโยชน์ รวมทั้ ง การสร้ า งรู ป แบบวิ ธี ก ารที่
สอดคล้องกับบริบท ดังกล่าว เพื่อการแก้ปัญหาให้เกิดความสาเร็จ
ดังนั้น จะเห็น ได้ว่า ทฤษฎีสามศรเป็นทฤษฎีของการคิดซึ่งให้ ความสาคัญทั้งปัญญา
ภายใน และกระบวนการคิด วิธีการประมวลความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และการปรับกระบวนการทาง
ปัญญา คือ การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต เป็นกระบวนการคิดที่สอคล้องกับ
ความคิด วิเคราะห์ ซึ่งได้กล่าวถึงอย่างละเอียดต่อไป

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



2.4 ความคิดเชิงเหตุผลตามหลักพุทธจิตวิทยา( Rational, Reasonableและ
Logical Thinking) เมื่อพิจารณาตามความหมาย มีการให้ความหมายไว้ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 343) ได้ให้ความหมายว่า เหตุคือสิ่งหรือ
เรื่องที่ทาให้ เกิดผล เค้ามูล เรื่องต้น เครื่องก่อเรื่อง ความคิดหาเหตุผล วิธี หนทาง เรื่องที่เกิดจาก
กรรม จานวน เลขที่ได้จากการบวกลบคูณหาร รวมเป็นเหตุผล หมายถึง เหตุหรือสิ่งของหรือเรื่องที่
ทาให้เกิดผล
กิรติ บุญเจือ (2534: 3) กล่าวว่า ความคิดทางตรรกศาสตร์ หมายถึง ความคิดที่ว่าด้วย
กฎเกณฑ์การ ใช้เหตุผลซึ่งเกิดจากความคิด โดยแสดงออกมาทางภาษาที่แสดงออกถึงเหตุผลที่ต้องมี
ข้อความหนึ่งมา สนับสนุนที่เรียกว่าการพิสูจน์
วนิช สุธารัตน์ (2545 : 7) กล่าวว่า การคิดเชิงเหตุผล คือการคิดที่มนุษย์พยายามใช้
เหตุผ ลที่มีอยู่มา สร้ างความสั มพันธ์กับความรู้ใหม่ เพื่อเป็นการหาข้อสรุป สร้างกฎเกณฑ์ หรือ
พิสูจน์ความจริงโดยใช้ ภาษาเป็นสื่อ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2550 : 4) กล่าวว่า คาว่าโยนิโสมนสิการนั้น มีคา
ที่เป็นไวพจน์ที่ใช้แทนกันได้ คาว่า การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล คิด
อย่างมีเหตุหมายถึง การคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาว
หาสาเหตุให้ เข้าถึงต้นเค้า หรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามลาดับ
กล่าวได้ว่า ความคดเชิ งเหตุผล คอ ความคิดเกิดจากเหตุที่จะทาให้เกิดผล โดยอาศัย
ข้อสรุปหรือการพิสูจน์เพื่อค้นหาความจริง แหล่งทีม่ าของเหตุและผลนั้นๆ
2.5 การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลตามหลักพุทธจิตวิทยา
การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลตามหลักพุทธจิตวิทยานั้น หมายถึง กระบวนการ ดาเนิน
ชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาใน 3 ประเด็นหลัก คือ
2.5.1 การดาเนินชีวิตทีด่ ี
2.5.2 กระบวนการพัฒนาความคิดหรือปัญญา
2.5.3 ความคิดเชิงเหตุผลตามหลักพุทธจิตวิทยา (โยนิโสมนสิการ)
ก) ความหมายของโยนิโสมนสิการ
ข) วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
2.5.1 การดาเนินชีวิตที่ดี
การดาเนินชีวิตของคนเรานั้น จะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อการอยู่รอด เพื่อนาชีวิตให้ข้ามพ้น
สิ่งบีบ คั่นติดขัดคับข้อง เป็นอยู่ได้ด้วยต่างรู้จักแก้ปัญหาของชีวิต ประกอบกิจกรรมหรือทาการต่างๆ
ทางกาย วาจา และใจ อยู่ถูกต้อง รู้จักพูด รู้จักทา รู้จักคิด รับรู้อารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทาง
อายตนะทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และการรู้จักเสพหรือบริโภคให้เป็น คือ การรู้จักเสพ
รู้จักบริโภค รู้จักกิน รู้จักใช้ ในลักษณะที่ว่า กินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนาเป็น คบคนเป็น ใน
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หนังสือวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม สรุ ปไว้ว่า การดาเนินชีวิตที่ดีนั้น สรุปได้ 4 ประการ คือ (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2550 : 3)
1. การแก้ปัญหาเป็น (การล่วงพ้นปัญหา)
2. การคิดเป็น พูดเป็น สื่อสารเป็น ทาเป็น (การทากรรม)
3. ดูเป็น ฟังเป็น ดมเป็นจิ้มเป็น สัมผัสเป็น คิดเป็น (การรับรู้)
4. การกินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนาหรือคบหาเป็น
2.5.2 กระบวนการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลตามหลักพุทธจิตวิทยา
เป็นกระบวนการที่ดาเนินอยู่ภายในตัวบุคคล ที่เริ่มต้นด้วยการศึกษา คือการพัฒนาตนที่
มีปัญญาเป็นแกนกลางของการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ค่านิยมที่
ถูกต้องดีงาม เกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคม ตรงกับคาสอนในมรรค 8 ข้อที่ว่า สัมมาทิฏฐิ ความ คิดเห็นที่
เป็นสัมมาทิฏฐินั้น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2550 : 5) กล่าวว่า แยกได้ 2 ระดับ คือ
1. ทัศนะความคิดเห็น แนวความคิด ทฤษฎี ความเชื่อ ความนิย ม ค่านิยม จาพวกที่เชื่อ
หรือ ยอมรับรู้การกระทาและผลการกระทาของตน หรือสร้างความสานึกในความรับผิดชอบต่อการ
กระทาของ ตน พูดอย่างชาวบ้านว่า เห็นชอบตามคลองธรรม เรียกสั้นๆ ว่า กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ
เป็นสัมมาทิฏฐิ ระดับโลกีย์ เป็นขั้นจริยธรรม
2. ทัศนะ แนวความคิด ที่ มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่งเหตุ
ปัจ จั ย ความรู้ ความเข้าใจสิ่ งทั้งหลายตามสภาวะของมันหรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียงไปตาม
ความชอบ ความชั ง ของตน หรื อ ตามที่อ ยากให้ มั น เป็ น อยากไม่ ให้ มั นเป็ น ความรู้ค วามเข้า ใจ
สอดคล้องกับความเป็นจริงแห่งธรรมดาๆ เรียกสั้ นๆ ว่า สัจจานุ โลมิกญาณ เป็น สัมมาทิฏฐิแนว
โลกุตระ เป็นขั้นสัจธรรม
ตัวสัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็นที่ถูกต้องดีงามนั้น จะเป็นศูนย์กลางเป็นแกนนา และเป็น
หลัก ในกระบวนการศึกษา ทาให้บุคคลดาเนินชีวิตที่ดีงาม โดยดาเนินการ 3 ขั้นตอน ที่เรียกว่า
ไตรสิกขา (สิกขา หรือ หลักการศึกษา 3 ประการ) คือ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2550 :
9)
1. อธิ สี ล สิ ก ขา คื อ การศึ ก ษาด้ า นหรื อ ขั้ น ตอนที่ ฝึ ก ปรื อ ให้ เ กิ ด มี สั ม มาวาจา
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติวินัย
และความสัมพันธ์ ทางสังคมถึงมาตรฐานของอารยชนเป็นพื้นฐานแก่การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี
2. อธิ จิ ต ตสิ ก ขา คื อ การศึ ก ษาด้ า นหรื อ ขั้ น ตอนที่ ฝึ ก ปรื อ ให้ เ กิ ด มี สั ม มาวายามะ
สัมมาสติ และ สัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิ ต
สมรรถภาพจิต และ สุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาปัญญา
ได้ดี
3. อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ และ
สั ม มาสั ง กั ป ปะ เจริ ญ งอกงามขึ้ น จนบุ ค คลมี ค วามพร้ อ มทางปั ญ ญาถึ ง มาตรฐานของอารยชน
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สามารถดารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา มีจิตใจผ่องใส เบิกบาน ไร้ทุกข์ หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่น
ต่างๆ เป็น อิสรเสรีด้วยปัญญาอย่างแท้จริง
กระบวนการศึ ก ษาทั้ ง 3 ประการนี้เ ป็ น กระบวนการที่ ส าคัญ ในการที่ จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความคิด หรือปัญญาให้บุคคลนั้นๆ มีความประพฤติมีการแสดงออกเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม
มีความคิด ที่เป็นเหตุเป็นผล คือ มีปัญญาในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา หรือการดาเนินชีวิตโดยไม่
ขาดปัญญา ตัวสัมมาทิฏฐินั้นเป็นเหมือนเสาเข็มที่เป็นแกนกลาง เป็นตัวเชื่อมต่อให้ส่วนต่างๆ ของ
เสาปู น หรื อ เจดีย์ มีค วามคงทนมั น คงแข็ง แรงไม่ใ ห้ เ สานั้ น โค่ นล้ มหรือ พัง ทลายได้ ง่า ย ฐานของ
ความคิดที่ดีมีเหตุมีผลนั้น คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ
1. ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากอื่น หรือ การกระตุ้นชักจูงจากภายนอก ได้แก่ การสั่ ง
สอน แนะนา การถ่ายทอด การโฆษณา คาบอกเล่า ข่าวสาร คาชี้แจงอธิบายจากผู้อื่น ตลอดจนการ
เรียนรู้ เลียนแบบจากแหล่งต่างๆ ภายนอก หรือิทธิพลจากภายนอก แหล่ง สาคัญของการเรียนรู้
ประเภทนี เช่ น พ่ อแม่ ครู อาจารย์ เพื่ อ น คนแวดล้ อ มใกล้ ชิ ด ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ บั ง คั บบั ญ ชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลมีชื่อเสียง คนโด่งดัง คนผู้ได้รับความนิยมในด้านต่างๆ หนังสือ สื่อมวลชน
ทั้งหลาย สถาบันทาง ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น
2. โยนิโ สมนสิการ แปลว่า การทาในใจโดยแยบคาบ หรือคิดถูกวิธี แปลง่ายๆ ว่ า
ความรู้ จักคิด หรือคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมีระเบียบหรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การ
รู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เช่น ตามที่สิ่งต่างๆ มันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุ
ปัจจัย สืบค้น ถึงต้นเค้า สืบสาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่ งนั้น ๆ เรื่องนั้นๆ ออกให้เห็นตามสภาวะที่
เป็นจริง
บรรดาปัจจัย 2 อย่างนี้ ปัจจัยข้อที่ 2 คือ โยนิโสมนสิการเป็นแกนกลาง หรือส่วนที่ขาด
ไม่ได้ของการศึกษา การศึกษาจะส าเร็ จผลแท้จริง บรรลุ จุดมุ่งหมายได้ก็เพราะปัจจัยข้อที่ 2 นี้
ปัจจัยข้อที่ 2 อาจให้เกิดการศึกษาได้โดยไม่มีข้อที่ 1 แต่ปัจจัยข้อที่ 1 จะต้องนาไปสู่ปัจจัยข้อที่ 2
ด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาที่แท้จริง การค้นพบต่างๆ ความคิดริเริ่ม ความก้าวหน้าทาง
ปัญญาที่ สาคัญๆ และการตรัสรู้สัจธรรม ก็สาเร็จได้ด้วยโยนิโสมนสิการ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต), 2546 : 17)
ในบทความนี้นี้ จะเน้นไปที่ปัจจัยตัวที่ 2 คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ ทาให้เกิด
ความคิดเชิงเหตุผลในทางพุทธจิตวิทยา
2.5.3 ความคิดเชิงเหตุผลตามหลักพุทธจิตวิทยา (โยนิโสมนสิการ)
ก) ความหมายของโยนิโสมนสิการ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 : 19)
โยนิโสมนสิการนั้น ประกอบด้วย โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ ซึ่ง แปลว่า
เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิธี ทาง (องฺ.อ.(บาลี) 1/154, 533/177) ส่วนมนสิการ แปลว่า
การทาในใจ การคิด คานึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา (ส.ข. (บาลี) 17/87/53) เมื่อรวมเข้าเป็นโยนิโส
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มนสิการ คือ การทาในใจโดยแยบคายนี้ มีความหมายแค่ไหนเพียงใด คัมภีร์ชั้นอรรถกถาและฎีกาได้
ไขความไว้โดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่ๆ ดังต่อไปนี้
1. อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอย่างมีวิ ธี หรือ คิดถูกวิธี
หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริงสอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ทาให้หยั่งรู้สภาวะ ลักษณะ
และสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย
2. ปถมนสิ การ แปลว่า คิ ด เป็ น ทาง หรื อคิ ดถู กทาง คื อ คิ ดได้ต่ อเนื่ องเป็ น ล าดั บ
จัดลาดับได้หรือมีลาดับ มีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตาม แนว
เหตุผล เป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสน ไม่ใช่ประเดี่ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ที่นี้เดี่ยวเตลิดออกไปเรื่อง นั้น
ที่โน้น หรือกระโดดไปกระโดดมา ต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ทั้งนี้รวมถึงความสามารถที่จะชักความ นึก
คิดเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้อง
3. การณมนสิการิ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้น เหตุ คิดตามเหตุผ ล หรื อคิด อย่ างมี
เหตุผล หมายถึง การคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบ สาวหา
สาเหตุให้เข้าใจถึงต้นเค้า หรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามลาดับ
4. อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล คือใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึง ประสงค์ เล็ง
ถึงการคิดอย่างมีเป้าหมาย ท่านหมายถึง การคิดการพิจารณาที่ ทาให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุกเร้าให้
เกิดความเพียร การรู้จักคิดในทางที่ทาให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาที่ทาให้มี
สติ หรือทาให้จิตใจเข้มแข็งมันคง เป็นต้น
กล่าวได้ว่า ความคิดที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการนั้น เป็นการคิดที่มีลักษณะ 4 ประการ คือ
คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล และคิดเร้าอารมณ์ แต่ในการคิดหนึ่งครั้งนั้นอาจเกิดพร้อมทั้ง 4
ประการ คืออาจเกิดเพียงหนึ่งหรือสอง หรือสามประการก็ได้
ข. วิธีคิดแบบเชิงเหตุผลตามหลักพุทธจิตวิทยา
วิธีคิดเชิงเหตุผ ลตามหลั กพุทธจิ ตวิทยา ก็คือการนาเอาโยนิ โ สมนสิ การมาใช้ในทาง
ปฏิบัติ หรือโยนิโสมนสิการที่เป็นภาคปฏิ บัติการ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิก าร หรือเรียกสั้นๆ ว่าวิธี
โยนิโสมนสิการนี้ แม้จะมีหลายอย่างหลายวิธี แต่เมื่อว่าโดยหลักการ ก็มี 2 แบบ คือ โยนิโสมนสิการ
ที่มุ่ง สกัดหรือกาจัดอวิชชาโดยตรง และโยนิโสมนสิการที่มุ่งเพื่อสกัดหรือบรรเทาตัณหา โยนิโส
มนสิการที่ มุ่ง กาจัดอวิช ชาโดยตรงนั้น ตามปกติเป็นแบบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุ ด
เพราะทาให้เกิด ความรู้ค วามเข้าใจตามเป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่ง จาเป็น สาหรับการตรัสรู้ ส่วนโยนิโส
มนสิการแบบสกัดหรือ หรือบรรเทาตัณหา มักใช้เป็นข้อปฏิบัติขั้นต้นๆ ซึ่งมุ่งเตรียมพื้นฐานหรือ
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมให้เป็นผู้พร้อมสาหรับการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไป เพราะเป็นเพียงขั้นขัด
เกลากิเลส แต่โยนิโสมนสิการหลายวิธีใช้ประโยชน์ได้ทังสองอย่าง คือ ทัง กาจัดอวิชชา และบรรเทา
ตัณหาไปพร้อมกันมี 10 ประการดังนี้
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เป็นวิธีคิดที่สืบสาวหาเหตุและปัจจัย ที่จะส่งให้เกิดผล
เหตุ อย่างนี้จะทาให้เกิดผลอย่างนี้ เป็นวิธีคิดแบบอิทัปปัจ จยตา เป็นกระบวนการคิดแบบปัจจัย
สัมพันธ์ ระหว่างเหตุและผล หรือคิดแบบสอบสวนหาเหตุและผล
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2. วิธี คิด แบบแยกส่ ว นประกอบ เป็ นวิ ธีคิด ที่แ ยกส่ ว นต่า งๆ ออกเป็น ส่ ว นย่ อยเป็ น
อนั ต ตา ไม่ ค งที่ ไ ม่ เ ที่ ย งแท้ ไ ม่ ยั่ ง ยื น เป็ น สภาวะที่ ว่ า งเปล่ า เช่ น ขั น ธ์ 5 เมื่ อ แยกออกก็ จ ะ
ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ และสามารถแยกออกเป็นย่อยๆ ออกไปได้อีก
3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ เป็นวิธีคิดให้รู้เท่าทันความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย ที่ต้อง
เป็นไปอย่างนั่นตามกฎธรรมดาของมัน มีความไม่เที่ยง (อนิจจัง) ไม่อาจคงอยู่ในสภาพเดิมได้ (ทุก
ขัง) ไม่อาจเป็นตัวตนของมันเองได้ตลอดไป (อนัตตา)
4. วิธีคิดแบบอริยสัจ/ คิดแบบแก้ปัญหา เป็นวิธีแบบสาวจากผลไปหาเหตุ คิดทุกข์เป็น
ผล สมุทัยเป็นเหตุ นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ
5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ เป็นวิธีคิดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่ง
หมาย จุดหมาย เป้าประสงค์กับหลักการปฏิบัติ หลักความดีงาม เป็นคิดที่วางจุดมุ่งหมายให้ตรงกับ
หลักปฏิบัติซึ่งจะทาให้เกิดผลตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนลอย
6. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก เป็นวิธีคิดที่ย่อมรับว่าสิ่งต่างๆ นั่น มีครบทุกด้าน
คือ มีทั้งด้านดีและด้านเสี ย และมีทางออก ทางหลุดพ้น ทางที่ปราศจากปัญหาที่เป็นส่วนเสียและ
ส่วน ดีได้ ด้วยการไม่ติดอยู่ในส่วนดีและส่วนเสียนั้นๆ เป็นวิธีแก้ปัญหา หรือวิธีปฏิบัติที่ออกไปจาก
ภาวะที่ ไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการ
7. วิธีคิดแบบรู้ คุณค่าแท้และคุณค่าเทียม เป็นวิธีคิดเกี่ยวข้องกั บ การบริโ ภคใช้ส อน
ปัจจั ย 4 และสิ่ ง อานวยความสะดวกต่างๆ มองให้ เห็นว่าสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น มีคุณค่ามี
ประโยชน์ แก่เรา คุณนั้น มี 2 ประการ คือ คุณค่าแท้ คือสิ่ งที่ส นองหรือให้ ประโยชน์แก่ชีวิตเรา
โดยตรง โดยใช้ปัญญา พิจารณาถึงคุณค่าของสิ่งนั้น เช่น อาหาร รถยนต์ เสื้อผ้า บ้านที่อยู่อาศัย แค่
ไหน เท่าไร จึงจะพอดี พอเหมาะแก่ชีวิตเรา และคุณค่าเทียม เป็นเสริมที่เกินเลยจากคุณค่าแท้ เช่น
ทานอาหารต้องมีดนตรี ขับกล่อง รถยนต์ต้องโก้หรูมีอุปกรณ์ครบเครื่อง อย่างดี
8. วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม เป็ นวิธีคิดแบบเร้ากุศล เร้าคุณธรรมหรือวิธีคิดแบบกุศล
ภาวนา คือ การเจริญ หรือ การทาใจชักนาทาแต่สิ่งดี ชักนาความคิดให้เดินไปในทางที่ดีงาม เป็น
ประโยชน์ สร้างสมความเคยชินที่ดีงามแก่จิต บ่อยๆ จนเกิดเป็นนิสัย
9. วิธีคิดอยู่กับปัจจุบัน หมายถึง การตั้งสติ (สติปัฏฐาน) ระลึกรู้เต็มตื่นอยู่กับสิ่งที่กาลัง
เกิดขึ้น กาลังเป็นไปอยู่ กาลังรู้ หรือกาลังกระทาในปัจจุบัน ทันทุกขณะ ไม่พึงหวนละห้อยถึงสิ่งที่
ล่วง ไปแล้ว ไม่พึงเพ้อหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง มองเห็นชัดในสิ่งที่เป็นปัจจุบันในที่นั้นๆ และพิจารณาด้วย
10. วิธีคิดแบบวิภัชวาท เป็นวิธีคิดที่เกิดจากสภาวะที่ ปรุงแต่ง คาพูดวจีสังขาร อันได้แก่
วิตก และวิจาร เป็นการคิดจาแนกโดยแง่ด้านความจริง โดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆ ให้
ครบทุกแง่ทุกด้าน วิเคราะห์ แยกแยะให้รู้ เท่าทันภาวะที่สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นจากองค์ประกอบย่อยๆ
ต่างๆ ประชุมกับเขา จาแนกโดยลาดับขณะคือ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ลาดับความสืบทอดแห่งเหตุ
ปัจจัย ซอยออกไปเป็นแต่ละขณะและจาแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยเป็นการคิดที่สืบสาวหา
เหตุซอยย่อยออกไปเป็นแต่ละขณะและจาแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุ ปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์สืบ
ทอดกันมาของสิงต่างๆ
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วิธีคิดเชิงเหตุผลตามหลักพุทธจิตวิทยานี้ สามารถสรุปเป็นหลักใหญ่ๆ ได้ 5 ประการ คือ
วิธีคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยวิธีคิดแบบแยกส่วนประกอบ วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิด
แบบเห็นคุณและโทษทางออก และวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม
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SELF-DEVELOPMENT ACCORDING TO THE MAHASATIPATTITHAN 4
พระครูภาวนาสังวรกิจ วิ.
บทคัดย่อ
บทความนี้ได้รวบรวมวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเองตามแนวมหาสติปัฏ ฐาน 4
เพราะเป็ นแก่น แท้ตามหลั กคาสอนในทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถน าไปพัฒ นาจิตใจ อัน จะ
นาไปสู่การชาระจิตของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ สะอาดหมดจด จนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิพพาน อัน
เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องเริ่มต้นที่ การบารุงรักษาจิตให้
เข้มแข็ง ผ่องใสบริสุทธิ์ จะต้องฝึกฝนให้จิตสงบนิ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการฝึกจิตให้
สงบ คือการทาสมาธินั่นเองสมาธิหมายถึง ภาวะของจิตที่ตั้งมั่น กาหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ไม่ฟุ้งซ่านไปหาสิ่งอื่นหรือเรื่องอื่นจากสิ่งที่กาหนด
ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรืออารมณ์เดียวและจิตตั้งมั่นนั้นจะต้องเป็นกุศล ลักษณะของสมาธิ
คือ จิตจะเกิดความสงบ เยือกเย็น สบายใจ มีความผ่อนคลาย เอิบอิ่มใจ ปลอดโปร่ง และมีความสุข
การบริ หารจิตอยู่เป็น ประจ า ย่ อมได้รั บประโยชน์ในคือการทาจิตใจสบาย ไม่มีความวิตกกังวล
ความเครียด มีความจาดีขึ้น ให้บุคลิกภาพเข็มแข็ง หนักแน่นมั่นคง สงบเยือกเย็น ไม่ฉุนเฉียวเกรี้ยว
กราด มีค วามสุ ภ าพอ่ อ นโยนการศึ ก ษาเล่ า เรี ยนและการท างาน เกิ ดผลดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ การมีจิตเป็นสมาธิ รวมทั้งมีผลเกื้อกูลต่อสุขภาพร่างกาย เช่น ชะลอความแก่ ทาให้ดู
อ่อนกว่าวัย และรักษาโรคบางอย่างได้ เช่น โรคความดัน โรคกระเพาะอาหาร เป็นต้นและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การพัฒนาตนเอง พัฒนาปัญญา อันจะทาให้สามารถพัฒนาไปสู่การชาระจิต
ของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจด จนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิพพาน อันเป็นจุ ดมุ่งหมายสูงสุด
ทางพระพุทธศาสนา
คาสาคัญ : การพัฒนาตน, สติปัฏฐาน
ABSTRACTS
This article has gathered the practice of self-development, according to
the Mahasatipattithan 4. It is the core of the teachings that is a direct way for the
purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the
extinguishing of suffering and grief, for walking on the path of truth, for the
realization of Nirvana, the ultimate goal of Buddhism. Dharma practice must begin
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with a strong and pure mental concentration, so that practicing mental can calm on
a particular subject. The purpose of mental training is meditation itself, referred to
mental states, and determined to be one of the thing, that do not be distracted by
anything else from what determined one's emotional state and commitment. With
the practice of meditation, they can actually get the mind to rest on, what they
want it to rest on and the mind becomes clearer and more peaceful. Regular
mental management can both benefit the mind and body system. Without anxiety
and stress, practitioner will improve memory, strengthen the bile, calm, not angry,
and mindfulness. The significant beneficial can be seen on the improvement of
education and job functions, when the mind is remain focusing. Getting the most
beneficial out are self-development and developing intelligence that can lead to
the purification of the mind which will attain Nirvana.
Keywords: Self-development, Consciousness

บทนา

ในสังคมปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันกันทุกๆด้าน ทั้งการประกอบอาชีพการงาน การศึกษา
เล่าเรียน และการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเกิดความทุกข์ ความ
สับสนวุ่นวาย เกิดความเดือนร้อนมากมาย แต่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ ได้มีพระพุทธศาสนา มีวัด
มีพระสงฆ์คอยช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ โดยการนาเอาหลักคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธ
เจ้าไปชี้แนะเพื่อหาหนทางขจัดความทุกข์ ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้
การปฏิบัติธรรมในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแก่นของคาสอนที่
สามารถน าไปพั ฒ นาจิ ต ใจ สามารถไปสู่ ก ารช าระจิ ต ของผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์ ส ะอาดหมดจด
จนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิ พพาน อัน เป็ น จุดมุ่งหมายสู งสุ ดทางพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ทรงมอบพระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของ
พุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา การที่พุทธบริษัทใดพุทธบริษัทหนึ่ง ได้บรรลุธรรม
ระดับใดก็ตามด้วยการเจริญพระกัมมัฏฐานก็ย่อมจะทาให้พุทธบริษัทเหล่าอื่นเกิดความมั่นใจในการ
เจริญพระกัมมัฏฐานโดยเห็นว่า การเจริญพระกัมมัฏฐานเป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของ
มนุษย์ให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ ผู้ที่เคยเจริญพระกัมมัฏฐานอย่างไร้จุดหมายหรือมีความท้อแท้หมด
กาลังใจในการปฏิบัติ ก็จะมีกาลังใจในการปฏิบัติมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่สามารถบรรลุ
ธรรมระดับใดระดับหนึ่งก็สามารถพัฒนาจิตของตนขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถบรรลุ จุดหมาย
สูงสุดคือพระนิพพานได้ สังคมโลกก็จะได้รับประโยชน์คือสันติภาพ มีความสงบร่มเย็นพร้อม ๆ กับผู้
ปฏิบัติธรรม ปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกาลังประสบอยู่ เช่น การเบียดเบียนกัน การเข่นฆ่ากัน การแย่งชิง
ผลประโยชน์กัน ก็จะลดน้อยลงไปตามลาดับ เพราะอาศัยบุคคลผู้มีคุณภาพดี มีจานวนมากขึ้นใน
สังคม
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การปฏิบัติพระกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา มีหลายวิธีด้วยกัน ตามที่มีปรากฏหลักฐาน
อยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามคาสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถทา
ให้พุทธศาสนิกชน ได้พัฒนาตนจากระดับปุถุชนธรรมดาเป็นอริยบุคคล ด้วยการพัฒนาตนนั้นจะต้อง
อาศัยหลักการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานเพื่อฝึกฝนอบรมหลักกัมมัฏฐานในพระไตรปิฎกสมถกัมมัฏฐาน
พระพุทธศาสนาแบ่งพระกัมมฎฐานออกเป็น 2 วิธีปฏิบัติด้วยกัน วิธีที่ 1 เรียกว่า สมถกัมมัฏฐาน วิธี
ที่ 2 เรียกว่า วิปัสสนากัมมัฏฐาน
สมถกัมมัฏฐาน หมายถึง ความตั้งอยู่แห่ งจิต ความดารงอยู่ ความตั้งมั่น ความไม่ซัดส่าย
ความไม่ฟุ้งซ่าน ความที่จิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
และ วิปัสสนากัมมัฏฐาน คืออุบายวิธีสาหรับฝึกจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง
พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ 34 ข้อ 55 หน้า 30 ได้ให้ความหมายของ
วิปัสสนาไว้ว่า
กตมา ตสฺมึ สมเย วิปสฺสนาโหติยา ตสฺมึ สมเย ปญฺญาปชานานา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย
สลฺลกฺขณาอุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณา ปณฺฑิจฺจ โกสลฺล เน ปุญฺญเวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขา ภูรีเมธา
ปริณายิกา วิปสฺสนาสมฺปชญฺญ ปโตโท ปญฺญาปญฺญินฺทฺริย ปญฺญาพล ปญฺญาสตฺถ ปญฺญาปาสาโท
ปญฺญาอาโลโก ปญฺญาโอภาโส ปญฺญาปชฺโชโต ปญฺญารตนอโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏอยตสฺมึ สมเย
วิปสฺสนาโหติ
แปลความว่าวิปัสสนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉนปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความ
เลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกาหนดหมาย ความเข้าไปกาหนด ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ ภาวะ
ที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ ละเอีย ด ความรู้อย่างแจ่ มแจ้ง ความค้นคิด ความใคร่ครวญ ปัญญา
เหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องทาลายกิเลส ปัญญาเครื่องนาทาง ความเห็นแจ้ง ความรู้ดี ปัญญา
เหมือนรัตนะ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฎฐิ ในสมัยนั้น นี้ชื่อว่า วิปัสสนา ที่
เกิดขึ้นในสมัยนั้น
ในพระไตรปิฎกจะให้ความหมายของคาว่า วิปัสสนา ไว้หลายนัยก็ตาม แต่ผู้ปฏิบัติก็ต้อง
ผ่านกระบวนการฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฎฐาน ซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
พระไตรปิฎก จึงจะสามารถพัฒนาวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้นได้ หลักการฝึกเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
นั้น แม้ผู้ เข้าฝึ กจะมีส มาธิในระดับ ใดก็ตาม ก็ส ามารถนามาเป็นเครื่องมือในการเจริญวิปัส สนา
กัมมัฏฐานได้ แม้แต่จิตที่สงบชั่วขณะ (ขณิกสมาธิ) ก็สามารถนามาเป็นพื้นฐานในการเจริญวิปัสสนา
กัมมัฏฐานได้ ดังที่ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่า ปราศจากขณิกสมาธิเสียแล้ว วิปัสสนาย่อมมีไม่ได้
(วิ สุ ท ธิ . ฏีก า. 1/15/21) เพราะพระพุ ท ธศาสนาถื อ ว่ า การฝึ ก ฝนอบรมจิ ต ให้ เ กิ ด ปั ญ ญา ตาม
กระบวนการวิปัสสนากัมมัฏฐานถึงขนาดทาลายกิเลสได้ เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด เพราะการฝึกฝนอบรม
จิตนี้ย่อมจะทาให้ความไม่รู้(อวิชชา)หายไป เปรียบเหมือนแสงสว่างทาให้ความมืดหายไป ด้วยจิต
ของปุถุชนโดยปกติหนาแน่นไปด้วยกิเลส เมื่อได้รับการชาระโดยกระบวนการวิปัสสนากัมมัฏฐาน
แล้ว สภาพจิตก็จะบางเบาจากกิเลส เปลี่ยนไปในทางที่ดี จากสภาพจิตของปุถุชนธรรมดากลายเป็น
กัลยาณปุถุชน จนเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันต์ ซึ่งเป็นชีวิตในอุดมคติของพระพุทธศาสนา
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ดังนั้น เราจึงสามารถกล่าวได้ว่า พระอรหันต์ทุกรูปต้องผ่านการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน (สติปัฏ
ฐาน) มาแล้วทั้งนั้นในการปฏิบัติธรรมตามหลักที่ว่ามานี้ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1.การฝึกอบรมจิตหรือบริหารจิต
การฝึกจิต หมายถึง การบารุงรักษาจิตให้เข้มแข็งผ่องใสบริสุทธิ์ ซึ่งต่างกับการบริหาร
กาย เพราะการบริหารกายต้องทาให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เสมอแต่การบริหารจิต จะต้องฝึกฝนให้
จิตสงบนิ่ งอยู่ กับ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะ ซึ่งการฝึ กจิตให้ ส งบ คือการทาสมาธินั่นเองสมาธิ
หมายถึง ภาวะของจิตที่ตั้งมั่น กาหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่งติดต่อกัน
เป็นเวลานานๆ ไม่ฟุ้งซ่านไปหาสิ่งอื่นหรือเรื่องอื่นจากสิ่งที่กาหนด ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือ
อารมณ์เดียวและจิตตั้งมั่นนั้นจะต้องเป็น กุศล ลักษณะของสมาธิ คือ จิตจะเกิดความสงบ เยือกเย็น
สบายใจ มีความผ่อนคลาย เอิบอิ่มใจ ปลอดโปร่ง และมีความสุข
ในวันหนึ่ง ๆ จิตของเราคิดเรื่องต่าง ๆ มากมาย จิตย่อมจะเหนื่อยล้ า หากไม่ได้มีการ
บารุงรักษาหรือบริหารจิตของเราให้เข้มแข็งผ่องใสบริสุทธิ์ จิตจะอ่อนแอ หวั่นไหวต่อเหตุการณ์
รอบตัวได้ง่าย เช่น บางคนจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาจนเกินเหตุ เมื่ออยู่ในอาการ
ตกใจ เสียใจ โกรธ ดีใจ หรือเกิดความอยากได้ เพราะจิตใจอ่อนแอ ขุ่นมัวการทาจิตใจให้ผ่องใสหรือ
การฝึกจิตคือ การฝึกจิตให้มีสติสามารถควบคุมจิตใจให้จดจ่อกับสิ่งที่เรากระทา โดยระลึกอยู่เสมอ
ว่า ตนกาลังทาอะไรอยู่ ต้องทาอย่างไร พร้อมกับระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือมีสมาธิ
นั่นเอง เป็นการควบคุมจิตใจให้จดจ่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งใด สิ่งหนึ่ง โดยไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะหยุด
ทาสมาธิ
2. วิธีปฏิบัติฝึกอบรมจิต
1.เลือกสถานที่ที่เหมาะสม เช่น สถานที่ปลอดโปร่งไม่มีเสียงรบกวน
2.เลือกเวลาที่เหมาะสม เช่น ตอนเช้า ก่อนนอน เวลาที่ใช้ไม่ควรนานเกินไป
3.สมาทานศีล เป็นการแสดงเจตนาเพื่อทาใจให้บริสุทธิ์สะอาด
4.นมัสการพระรัตนตรัยและสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
5.ตัดความกังวลต่าง ๆ ออกไป
3.ขั้นตอนปฏิบัติ
1.นั่งท่าสมาธิ คือ นั่งขัดตะหมาด เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาวางทับมือซ้าย ตั้งตัวตรง
ดารงสติมั่น
2.หลับตาหรือลืมตาก็ได้ อย่างไหนได้ผลดีก็ปฏิบัติอย่างนั้น
3.กาหนดรู้ลมหายใจเข้า-ออก ลมหายใจกระทบตรงไหนก็รู้ชัดเจนให้กาหนดตรงจุดนั้น
4.เมื่อลมหายใจ-ออก จะกาหนดภาวนาด้วยหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่บุคคลที่ปฏิบัติ
5.ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ จนได้เวลาพอควรแก่ร่างกาย จึงออกจากการปฏิบัติ
6.แผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายการปฏิบัติระยะแรกๆ จิตอาจฟุ้งซ่าน สงบ
ได้ยาก หรือไม่นาน ต้องใช้ความเพียรพยายาม หมั่นฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จิตจึงจะค่อยสงบตามลาดับ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



ผลที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ จิตใจสงบ เยือกเย็น แจ่มใส เบิกบาน มั่งคง เข้มแข็ง มีพลัง มีความจาดี
ขึน้ และที่สาคัญ คือ ปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย
5. การบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
สติปัฏฐาน 4 หรือ ฝึกสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวนา เรียกกันโดยทั่วไปว่าสติปัฏฐาน เป็นวิธี
ปฏิบัติธรรมที่นิยมกันมาก และยกย่องนับถืออย่างสูง ถือว่ามีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวมี
พุทธพจน์ในมหาสูตรปัฏฐานสูตรว่า “...ภิกษุ ทั้งหลาย ทางนี้เป็นมรรคาเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของ
สัตว์ทงั้ หลาย เพื่อข้ามพ้นความโศกและปริเทวะ เพื่อความอัศดงแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุโลกุ
ตรมรรค เพื่อกระทาให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปัฏฐาน 4...”
สติปัฏฐาน 4 ประกอบด้วย
1.กายานุปัสสนา การพิจารณากายหรือตามดูรู้ทันกาย การตั้งสติอยู่ที่กิริยาของกาย มี
อยู่หลายจุดได้แก่
1) อานาปานสติ คือการตั้งสติกาหนดลมหายใจเข้าออก
2) กาหนดอิริยาบถ คือเมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือร่างกายอยู่ในอาการอย่างไร ก็รู้ชัด
ในอาการที่เป็นอยู่นั้น
3) สัมปชัญญะ คือสร้างสัมปชัญญะ ความรู้ตัว ในการกระทาหรืออาการเคลื่อนไหว
ทุกอย่างของกาย เช่น การก้าวเดิน การนุ่งห่มผ้า การกิน การอุจจาระ ปัสสาวะ
เป็นต้น
4) ปฏิกูลมนสิการ คือการพิจารณาร่างกายของตนตั้งแต่ศีรษะ จรดปลายเท้า ซึ่งมี
ส่วน ประกอบ ที่ไม่สะอาด มากมายมารวมอยู่ด้วยกัน
5) นวสีวถิกา คือการมองเห็นศพที่อยู่ในสภาพต่างๆกันโดยระยะเวลา 9 ระยะ ตั้งแต่
ตายใหม่ ๆไปจนถึ ง กระดูก ผุ ๆ แล้ ว ย้ อ นมาดูร่ า งกายของตน ก็ ต้อ งเป็ น เช่ น นั้ น
เหมือนกัน
2. เวทนานุปัสสนา เป็นการตั้งสติ ตามดูรู้ทันเวทนา คือเมื่อเกิดความรู้สึกสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี
เฉยๆก็ดี ก็ให้รู้ชัดตามที่เป็นอยู่ขณะนั้น
3.จิตตานุปัสสนา เป็นการตั้งสติ ตามดูรู้ทันจิต คือจิตของตนในขณะนั้นเป็นอย่างไร เช่น
มีราคะ ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ ฯลฯ ก็รู้ชัดตามที่มัน
เป็นอยู่ในขณะนั้นๆ
4. ธัมมานุปัสสนา เป็นการตั้งสติ การตามดูรู้ทันธรรม ได้แก่
1) นิวรณ์ 5 คือ รู้ชัดในกามฉันท์ พยาบาท เฉื่อยชา ฟุ้งซ่าน ลังเล ว่าสิ่งเหล่านี้
เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร เมื่อ เกิ ด ขึ้น แล้ ว ละเสี ยได้ อ ย่ างไร ให้ รู้ ชั ด ตามที่ เ ป็น ไปใน
ขณะนั้น
2) ขันธ์ 5 คือกาหนดรู้ว่าขันธ์ 5 แต่ละอย่างๆ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ดับไปได้
อย่างไร (ขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ)
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3) อายตนะ คือรู้ชัดในอายตนะการสัมผัสของประสาททั้ง 5 ว่าตาเห็นอะไร หูได้ยิน
อะไร เป็นสิ่งใดแน่ เป็นต้น
4) โพชฌงค์ 7 คือรู้ชัดในขณะนั้นๆว่า สติ ธรรม วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และ
อุเบกขา มีปรากฏอยู่ในใจตนหรือไม่ ถ้ายังไม่ปรากฏ จะปรากฏได้อย่างไร ที่
ปรากฏแล้ว เจริญบริบูรณ์หรือไม่
5) อริยสัจ คือรู้ชัดในทุกข์ที่เกิด ว่าเกิดจากอะไร มีเหตุอย่างไร และจะดับได้ด้วย
มรรคใด
การพิจารณาสติปัฏฐานทั้ง 4 ไม่ จาเป็นต้องหลีกหนีออกจากสังคม เพื่อไปนั่งปฏิบัติ
จาเพาะในกาลเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ควรปฏิบัติในชีวิตประจา เมื่อทุกข์เกิดขึ้น ก็ใช้สติพิจารณาทันที
เพราะโดยสาระของสติปัฏฐาน มีจุดที่ควรพิจารณาใช้สติกากับดูแลทั้งหมดเพียง 4 จุด คือ
1.ร่างกายและพฤติกรรมของมัน (กายานุปัสสนา)
2. เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ต่าง ๆ (เวทนานุปัสสนา)
3. ภาวะจิตที่เป็นไปต่าง ๆ (จิตตานุปัสสนา)
4. ความนึกคิดไตร่ตรองในธรรม ได้แก่ นิวรณ์ ขันธ์ 5 อายตนะ และ อริยสัจ (ธัมมา
นุปัสสนา)
การนาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิต และ
สังคม ผู้ที่ผ่านการบริหารจิตและเจริญปัญญามาเป็นอย่างดีจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดีงาม
ขึ้นได้หลายด้าน คือ
1. การเรียนรู้
1) ทาให้มีสมาธิมั่นคง มีความทรงจาแม่นยา แจ่มชัด ไม่พร่าไม่เลือนง่าย
2) ทาให้จับประเด็นของเรื่องที่เรียนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา
3) ทาให้เข้าใจเรื่องราวที่ลึกซึ้งได้มากกว่าและดีกว่าคนทั่วไปเช่น เรื่องหนึ่งคนทั่วไป
มองเห็นเพียงแง่เดียวแต่คนที่ฝึกจิตมาดีมองเห็นนับได้เป็น 10 นัย
4) ทาให้คนลดอหังการ เป็นคนใจกว้าง มีความหลงตัวเองน้อยพร้อมที่จะเรียนรู้จาก
บุคคลอื่นได้ตลอดเวลา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจะกลายเป็นบุคคลเรียนรู้ได้จากทุกคน จากทุกสิ่งและ
จากทุกปรากฏการณ์
2. คุณภาพชีวิต
1) คนที่ฝึกจิตแล้ว จิตจะมีลักษณะมีพลัง สงบ แจ่มใส นุ่มนวลควรแก่งาน
2) อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
3) ได้ญาณทัศน์ คือ ความสามรถพิเศษ เช่น มีฤทธิ์ มีตาทิพย์ หูทิพย์ฯลฯ
4) ทาให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
5) ทาให้กาจัดกิเลสอาสวะได้อย่างสิ้นเชิง
3. สังคม
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1) เป็นคนมีศีล ทาให้ไม่เป็นอันตรายต่อใครๆ ในสังคมสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
2) เป็นคนมีสมาธิ ทาให้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุ ข ท างานอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพเป็ น แบบอย่ างหรื อประจักษ์ พยานให้ คนในสั งคมเห็ นว่า คนที่ มี
สุขภาพจิตดีนั้น ชีวิตจะมีแต่ความราบรื่น สงบเย็น และเป็นสุข
3) เป็นคนมีปัญญา ทาให้ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของสังคมเป็นที่พึ่งของตนได้
เป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติได้ร่วมเป็นพลังสาคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่องค์กรไหน หรือทางานที่ไหน ก็ทาให้องค์กรนั้นๆมีความเจริญก้าวหน้า เป็น
ต้นซึ่งเป็นเครื่องวัดถึงความเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติ สามารถไปสู่การชาระจิตของผู้ปฏิบัติให้
บริ สุ ท ธิ์ ส ะอาดหมดจด จนกระทั่ ง ถึ ง บรรลุ ม รรคผลนิ พ พาน อั น เป็ น จุ ด มุ่ ง หมายสู ง สุ ด ทาง
พระพุทธศาสนา
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รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

THE TEMPLES DEVELOPMENT MODEL TOWARD TOURISM PLACE CULTURE
INTEGRATION
พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ การบุญ) 
บทคัดย่อ
ในสังคมโลกปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่สาหรับประเทศ
ไทย ซึ่ งปั จจุ บั นการท่องเที่ยวภายในวั ด เป็ น การท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรม มุ่งความสนใจพิเศษ
โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนอื่น ๆ ดังนั้นคิดว่าวัดจึงต้องมีการ
จั ด การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ หมาะสม ไม่ ใ ห้ ก ระทบกั บ ทรั พ ยากรภายในวั ด
โดยเฉพาะวัดที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นมรดกของชาติ
คาสาคัญ: การพัฒนาวัด, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ABSTRACT
In today's society Creative tourism it is a new concept for Thailand.
Currently, the temple inside. Cultural Tours Special attention is paid especially to
the participation of other community cultural activities. Therefore, the temple
needs to be managed to accommodate tourists. It does not affect the resources
within the temple. Especially temples and antiquities. The cultural heritage is a
national heritage.
Keywords: Temples Development, Toward Tourism Place Culture Integration

1. บทนา

สมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่มีการสร้างอาคารสถานให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์โดย
เฉพาะเจาะจง เนื่ องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งถาวร
ด้วยจะทาให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก อันจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายของการบวชที่มุ่งการ
บรรลุถึงโมกขธรรม ซึ่งเป็นหนทางเข้าสู่การนิพพานที่ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิต ตามแนวทาง
วิถีปฏิบัติของพุทธศาสนา เสนาสนะที่จะใช้อยู่อาศัยนั้น ทรงกาหนดสถานที่สาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย
พื้นฐานสุด คือ “รุกขมูลเสนาสนะ” อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้ แล้วให้จาริกไปเรื่อยๆ ทั้งนี้
เพื่อมิให้จิตมีสิ่งผูกพัน


โรงเรียนเส้าไห้วมิ ลวิทยานุกลู ต.เส้าไห้ อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี
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วิถีป ฏิบั ติเช่น นี้ ถือเป็ นแบบแผนพื้น ฐานทั่ว ไปของพระภิกษุทุกรูป อย่างไรก็ตามวัตร
ปฏิบัติของพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนา ก็มิใช่มุ่งเน้นให้บาเพ็ญวิปัสสนาญาณเพื่อชาระจิตให้หลุดพ้น
จากกิเลสแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หน้าที่หลักสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การจาริกออกไป ณ ที่
ต่างๆ เพื่อมุ่งสั่งสอนพระธรรมแก่ชาวบ้านชาวเมืองทั่ว ๆ ไปอีกด้วย ซึ่งเป้าหมายสาคัญของการ
ออกเผยแพร่คาสั่งสอนนี้ นอกจากเพื่อช่วยให้ประชาชนผู้ยังข้องเกี่ยวในทางโลกนั้นได้พบแสงสว่าง
แห่งหนทางแก่ชีวิตแล้ว ยังถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนายั่งยืนต่อไปอีกด้วย เพราะศาสนา
นั้นจะดารงอยู่ได้ก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน คือ
1. พระธรรมคาสอน
2. พระภิกษุผู้สั่งสอนพระธรรมนั้น
3. ประชาชนผู้รับพระธรรมคาสั่งสอนนั้นแล้วนาไปปฏิบัติ
เหตุนี้ในเวลาถัดมาเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกเริ่มออกเผยแพร่พระศาสนา ในที่
ต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้เลื่อมใสศรัทธาพากันบวชเป็นพระภิกษุจานวนมากมาย บางส่วนที่ไม่ได้บวชต่าง
ก็ให้ความอุปถัมภ์เกื้อกูลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งนคร ราชคฤห์ ทรง
ประกาศตนเป็นองค์ศาสนูปถัมภกต่อพุทธศาสนา ทั้งทรงถวาย “เวฬุวัน” ให้เป็นที่ประทับของพระ
พุทธองค์และเหล่าพุทธสาวก ซึ่งพระองค์ทรงรับไว้และเป็นมูลเหตุให้ทรงมีพระพุทธานุญาตให้
พระภิกษุสามารถรับอารามที่เหล่าทายกถวายได้ เวฬุวนาราม จึงถือได้ว่าเป็นวัดแห่งแรกของพุทธ
ศาสนา ความจริงแล้วควรจะเรียกว่า สานักสงฆ์ เพราะมีเพียงอาคารที่พักสาหรับพระสงฆ์เท่านั้ น
อีกทั้งเป็นเพียงที่พักชั่วคราวที่เสด็จผ่านมายังนครแห่งนี้ แต่ยามเสด็จออกจาริกไปยังพื้นที่อื่นอาราม
แห่งนี้ก็จ ะถูกปล่ อยทิ้งร้ างไว้ อารามในลักษณะเช่นนี้ยังมีอีกหลายแห่ง อาทิ เชตวนารามที่มหา
เศรษฐีอนาถบิณฑิกะแห่งกรุงสาวัตถีเลื่อมใสสร้างถวายจากการประชุมซื้ อที่ดินด้วยการใช้เหรียญ
ทองคาเกลี่ ยเต็มพื้นที่ทุกตารางนิ้ วที่ต้องการ หรือ ปุพพารามวิหารที่นางวิสาขาสร้างถวายเป็น
อาคารใหญ่ 2 ชั้น เรียกว่า “ มิคารมาตุปราสาท ” ซึ่งกล่าวกันว่าห้องพักสาหรับภิกษุอาศัยมากถึง
1,000 ห้อง (พินเยนทรนาถ เชาธุรี, 2541 : 80)
สมัยหลังพุทธกาลเมื่อมีการสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้น ทาให้บริเวณเหล่านี้เกิดเป็นที่ชุมนุม
ของเหล่าพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่เดินทางมาถึง ที่สุดแล้วก็เกิดมีพระภิกษุบางรูปสมัครใจที่จะอยู่
พานักเพื่อบารุงรักษาสังเวชนียสถานเหล่านั้น (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ, 2541 : 23 – 24)
ทั้งมีผู้ศรัทธาสร้างที่พักกุฎีสงฆ์ถวายแด่พระภิกษุดังกล่าว สถานที่นี้ในที่สุดได้กลายสภาพ
เป็น “วัด” ที่สมบูรณ์แบบ สืบทอดกันมาจนเกิดเป็นแบบอย่างชัดเจนดังปัจจุบัน ด้วยเหตุที่การสร้าง
วัดกลายเป็นประเพณีที่นิยมกันในที่ต่างๆ วัดจึงมีปรากฏอย่างแพร่หลายทั้งในเมืองใหญ่และชนบท
จนทาให้จุดมุ่งหมายเดิมของการบวชนั้นเปลี่ยนไปในเวลาต่อมา เพราะพระสงฆ์ส่วนหนึ่งมีที่พัก
อาศัยอย่างถาวรยึดติดใน เสนาสนะ แทนการมุ่งเน้นปฏิบัติเพื่อรื้อออกซึ่งความทุกข์และเพื่อทาให้
แจ้งแห่งการดับทุกข์ ซึ่งเป็นความหมายของการบวช เพราะคาว่าบวช มาจากคาว่า ป+วช แปลว่า
เว้นทั่ว หมายถึงเว้นห่างจากกาม จากกิเลส พระภิกษุในเวลาถัดมาจึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน 2 แบบ
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คือ ฝ่ายหนึ่งซึ่งยังคงตั้งมั่นอยู่กับแนวปฏิบัติเดิมนั่นคือปลีกความวุ่นวายจากโลกออกสู่ป่า เพื่อ
แสวงหาความวิเวก มุ่งเน้นทาง “วิปัสสนาธุระ” กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนิยมการอยู่ชิดติดวัดภายในเขต
ชุมชน โดยมุ่งเน้นการศึกษา คือการมุ่งศึกษาเพื่อให้รู้ถึงพระพุทธพจน์ พระธรรมวินัย รวมทั้งพระ
อภิธรรมต่างๆ การแยกออกเป็น 2 ลักษณะนี้มาแบ่งชัดเจนเป็น 2 ฝ่าย ในประเทศลังกา โดยเรียก
ฝ่ายที่อยู่ป่าว่า “พระอรัญวาสี” และเรียกฝ่ายที่อยู่ในเมืองว่า “พระคามวาสี”
พระภิกษุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอรัญวาสีหรือคามวาสี ทุกรูปจะต้องสังกัดไม่วัดใดก็วัดหนึ่ง วัด
ฝ่ายคามวาสีนั้นอยู่ภายในหรือรอบนอกเมืองที่มีชุมชนอาศัยอยู่ แต่วัดฝ่ายอรัญวาสีจะต้องถอยร่นให้
ห่างไกลชุมชนให้มากที่สุด แต่ความจาเป็นในการพึ่งพาอาศัยการแบ่งปันอาหารจากสังคมยังต้องมี
อยู่ ในพระวินัยกาหนดไว้ว่าวัดฝ่ายอรัญวาสีจะต้องตั้งไม่ห่างจากหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดจนเกินไป คือให้
อยู่ในระยะประมาณ 500 ชั่วคันธนู หรือประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อเอื้อให้พระภิกษุสามารถเดินไป
รับการบิณฑบาตและกลับมาทันฉันอาหารเพลก่อนเที่ยงวัน
วัดอรั ญ วาสี นิ ย มตั้ งอยู่ ในบริ เวณที่ เป็ นป่ าเขา ส่ ว นใหญ่มีเ พีย งกุ ฏิแ ละศาลาโถง
อเนกประสงค์ ไม่มีอาคารและแบบแผนมากนัก พระสงฆ์ฝ่ ายนี้ จะอยู่ จาวัดเฉพาะเพียงช่ว ง
เข้าพรรษา และจะมุ่งธุดงค์เข้าป่าลึก ปักกลด ฝึกหัดกรรมฐานจิต และจาริกไปเรื่อยๆ ก่อนกลับ
ออกมาจาพรรษาที่วัดอีกครั้งเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาใหม่ ความต้องการทาสังฆกรรมใดๆ ก็เพียงอาศัย
การกาหนดขึ้นใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจดีย์ดูเหมือนจะไม่มีการสร้างในวัด
อรัญวาสีหรือ“วัดป่า”แท้ๆเลย คงเป็นเพราะแนวความคิดของพระภิกษุสายนี้เน้นที่การปฏิบัติ
เพื่อให้เห็น “ธรรม” มากกว่า “รูป” ที่แม้เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัม มาพุทธเจ้า แต่ก็เป็นเพียง
ภาพสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่วิถีทางแห่งการหลุดพ้น
วัดคามวาสี สร้ างขึ้นสาหรับเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเมืองโดยตรง ภารกิจหลั กของ
พระภิกษุสงฆ์ฝ่ายนี้มุ่งไปในทางปฏิบัติด้านพิธีกรรมทางศาสนา และการเน้นศึกษาทางหนังสือเพื่อ
แสวงหาความรู้ สาหรับใช้ในการสั่งสอนฆราวาสมากกว่าฝึกปฏิบัติด้านวิปัสสนาธุระ พระสงฆ์ฝ่ายนี้
จึงมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกตลอด ทาให้แนวทางหลักด้านปฏิบัติต้องเปลี่ยนไป
จากการมุ่งหาหนทางเพื่อให้ “ตนเอง” พ้นจากสังสารวัฏ มาเป็นเพื่อช่วยให้ “ผู้อื่น” พ้นทุกข์แทน
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ใช่เพื่อมุ่งผลตรัสรู้และนิพพาน หากแต่การเน้นผลทางปริยัติธรรมทั้งคอยชี้แนะ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เวไนยสัตว์ทั้งปวงได้ ก็เท่ากับเป็นการสั่งสมทานบารมีและยกระดับจิตของ
ตนให้สูงขึ้นในขณะเดียวกัน ถือเป็นหลักสาคัญในการฝึกจิตเพื่อการ “ละวาง” วัดประเภทนี้จะมี
องค์ป ระกอบทางสถาปั ตยกรรมที่เป็น อาคารมากกว่าวัดอรั ญวาสี ตามความต้องการใช้งาน
การกาหนดแบบแผนทั้งด้านรูปแบบและแผนผังรวมมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจน แต่เดิมใน
ในปัจจุบันการสร้างวัดนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ส่วนใหญ่เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์
วัดวาอารามเดิมซึ่งชารุดและถูกปล่อยให้รกร้างให้กลับมาสู่สภาพเดิม และเน้นประโยชน์ใช้สอยมาก
ขึ้น ประกอบกับสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป คนในสังคมเน้นสร้างวัตถุมากกว่าการพัฒนาจิตใจ
รูปแบบการสร้างวัดจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลายวัดจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงวัดของตนขนาดใหญ่ มี
การพัฒ นาศาสนสถานที่ดึงดูดประชาชนให้เข้าวัดเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสร้ างรู ป เหมือน



ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

สักการะพระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนนับถือขนาดใหญ่ หรือการสร้างเทวะสถานภายในวัด ทั้งนี้เพื่อ
เป็นกลยุทธ์เบื้องต้นในการดึงดูดให้ประชาชนอยากเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น แต่ประเด็นที่สาคัญกว่านั้นคือ
เมื่อประชาชนเข้ามาวัดแล้ว จะทาอย่างไรให้เขาเหล่านั้นเข้าใจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองให้ดีขึ้น
แนวคิด แนวนโยบายในพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผู้เขียนมองว่า นโยบายที่ส่ งเสริมให้วัดพัฒ นาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ควรมีนโยบาย
ส่งเสริม ดังนี้
1) ให้ ความรู้ เกี่ย วกับ การจั ดการท่องเที่ย วอย่า งยั่ง ยืน แก่เจ้ าอาวาส พระสงฆ์ ในวั ด
รวมถึงกรรมการวัด เพื่อที่บุคลากรเหล่านี้จะได้มีข้อมูลในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัด เพราะถ้า
ขาดข้อมูลแล้ว การพัฒนาวัดคงจะพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ดังนั้น จึงควรให้ความรู้แก่บุคลากรในวัด
โดยอาจจั ดอบรม จั ดประชุมสั มมนา หรื อลงไปให้ ความรู้ โ ดยตรงยั งวัด เพื่อให้ เจ้ าอาวาสและ
บุคลากรในวัดได้มีความรู้ ความเข้าใจโดยตรงในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2) จัดงบประมาณสนับสนุนโดยส่วนราชการของจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัด งบประมาณสนั บ สนุ น วั ด ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาให้ กลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว โดยใช้ง บประมาณ
สนับสนุนจัดสร้างสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สร้างถนน สร้างลานจอดรถ สร้างห้องน้า สร้าง
อาคารจาหน่ายสินค้า โดยจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยอย่างทั่วถึง
3) จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเฉพาะที่ ค อยดู แ ลพั ฒ นาวั ด เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง อาจจะสั ง กั ด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือจะสังกัดกรมศาสนาก็ได้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดนโยบาย ในการพัฒนาวัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในอนาคตคือ
1) เรื่องความสะอาดเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะเมื่อมีผู้มาเที่ยวมากก็
ย่อมมีปัญหาในเรื่องการทิ้งขยะต้องมีที่ทิ้งขยะเพียงพอ โดยเฉพาะห้องสุขาต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษ
ยิ่งสะอาดมากก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่ว ยให้นักท่องเที่ยวพอใจ และชวนเพื่อน ๆ มาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะห้ อ งสุ ข าของคนพิ ก าร และผู้ สู ง อายุ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ห้ อ งสุ ข าไม่ จ าเป็ น ต้ อ งติ ด
เครื่ อ งปรั บ อากาศเหมื อ นบางวั ด ขอให้ ส ะอาดและมี ก ลิ่ น ที่ ห อม ไม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น การติ ด
เครื่องปรับอากาศเป็นที่เผยแพร่โรคติดต่อทางเดินหายใจโดยง่ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
2) ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดให้สวยงาม และมีที่นั่งพักอย่างเพียงพอให้กับผู้มาเที่ยว
ชม มองดูมุมใดของวัดก็สวยงาม อยากนั่งพักก็มีมุมที่นั่งพักเย็นสบาย ถ้าไม่มีลมตามธรรมชาติ ก็หา
พัดลมช่วย ไม้ดอก ไม้ประดับเป็นตัวช่วยสาคัญ
3) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องการจราจรภายในวัดเพื่อการจอดรถเป็นระบบ และการเข้า
ออก สะดวก
แนวคิดนโยบายในการส่งเสริมให้วัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ควรดาเนินการดังนี้

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



1) ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นแกนนาในการพัฒนา โดยประชุมเจ้าอาวาสของแต่ละวัดเพื่อ
ส ารวจความพร้ อมว่ าวั ดใดสามารถพัฒ นาได้ บ้ า ง วัด ท าเป็ น โครงการต่อ เนื่ อ งเพื่ อ การพัฒ นา
สนับสนุนงบประมาณ และให้ข้อมูลวิธีการจัดการพัฒนา
2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววัด โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้อง
เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น หลั ก ประชาสั มพัน ธ์วัด ที่เป็นแหล่ งท่องเที่ ยวและวัดที่เพิ่งเปิ ดตัว เองเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ สื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เพื่อกระตุ้น
ให้ประชาชนมีความต้องการที่จะมาเที่ยววัด
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทานโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ย วที่ จะพัฒนาขึ้น เช่น จั ดทาระบบถนนให้มีประสิทธิภ าพ และกว้างขวางสะดวกในการ
เดินทาง จัดทาระบบระบายน้า ระบบไฟฟ้าและน้าประปา เพื่อรองรับการขยายตัวของสถานที่
ท่องเที่ยว พร้อมดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าดู น่ามอง
4) วัดควรมีการบริหารบุคลากร การเงิน การดูแลสถานที่ เพื่อเป็นการพัฒนาวัด รวมถึง
การให้ข้อมูลวัด แก่นักท่องเที่ยวได้ การพัฒนาวัดแบบสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและ
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมได้

การจัดการพื้นที่การใช้สอยของวัด

ผู้เขียนมองว่าการจัดการพื้นที่การใช้สอยของวัดตามบทบาทหน้าที่เป็น 3 เขต คือ
เขตที่ 1 พุทธาวาส เป็นพื้นที่ตั้งของศาสนาสถานสาคัญ
เขตที่ 2 สังฆาวาส เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร
เขตที่ 3 ธรณีสงฆ์ เป็นพื้นที่ใช้บริการชุมชน หรือเขตสาธารณะเป็นพื้นที่ใช้เป็นสถานที่ตั้ง
อาคาร สิ่งก่อสร้าง และใช้ทากิจกรรมที่ให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1) ควรจั ดทาข้อมูล และฐานข้อมูล ของวัดที่ถูกต้องเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว บริษัท
ท่องเที่ยว
2) ควรจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดในวันสาคัญหรือเทศกาลสาคัญต่าง ๆ
3) ควรพัฒนาบุคลากรของวัดในด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยว
มัคคุเทศก์ แก่พระสงฆ์หรือบุคลากรภายในวัด
4) ควรพั ฒ นาจริ ย ธรรมการท่ อ งเที่ ย วในวั ด โดยยึ ด หลั ก กั ล ยาณมิ ต ร ๗ เพื่ อ การ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ทาตนให้เป็นที่รัก ทาตนให้เป็นที่น่า
เคารพ น่าเจริญใจชวนให้ระลึกถึง รู้จักพูดและให้คาแนะนาที่ดี อดทนต่อถ้อยคาตาหนิพร้อมที่จะรับ
ฟังและนาไปปฏิบัติ สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากลุ่มลึกให้เข้าใจอย่างง่ายดาย ไม่ชักนาหรือชักจูง
ในทางเสื่อม
นาพระนักพัฒ นาเข้ามาบริห าร เช่น พระรุ่นเก่า รุ่นใหม่ แต่ต้องยึดในหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง
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แนวคิดและนโยบายในการส่งเสริมให้วัดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตน่าจะมีการ
พัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน
1) อัตลักษณ์ของวัด
2) เอกลักษณ์ของวัด
3) สถานที่เคารพบูชา
4) ไหว้พระ ๙ วัด
5) นักท่องเที่ยวในอนาคตคาดว่าจะเที่ยวชมไหว้พระตามวัดต่างๆ กันมากขึ้น รวมทั้ง
ชาวต่างชาติด้ว ย วัดอาจจะมีมัคคุเทศก์ให้ คาอธิบายให้กับชาวต่างชาติก็น่าจะดี หรือจะทาป้าย
อธิบายไว้ก็ได้
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น กล่าวได้ว่า วัดทุก
วัดมีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูงมาก มีทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมา บางวัดมีความสาคัญแต่ครั้งก่อน
จนกระทั่ ง ถึ ง ปั จ จุ บั น และนอกจากประวั ติ ค วามเป็ น มาแล้ ว ยั ง มี คุ ณ ค่ า ทาบงศิ ล ปะผ่ า นทาง
สถาปัตยกรรมภาพเขียนจิตรกรรม จนกระทั่งข้าวของเครื่องใช้ในวัด เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นแหล่งวัฒนธรรมของวัดได้อย่างดี การพัฒนาจึงควรนาต้นทุนเหล่านี้มาใช้และบูรณาการให้
เหมาะสม เช่น การบูรณะโบราณสถาน
การบริหารจัดการควรมาจากความต้องการและความพร้อมของคนในชุมชน อาจทาใน
รูปแบบมีคณะกรรมการ แบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักการให้บริการทางการท่องเที่ยว
เมื่อมีคณะกรรมการแล้วก็จะสามารถร่วมมือพัฒนาในด้านสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
เช่น การจัดศูนย์บริการการท่องเที่ยว พัฒนารายการหรือโปรแกรมนานักท่องเที่ยวไปชุมชนเพื่อ
เสนอนักท่องเที่ยว จัดแบ่งหน้าที่การให้บริการตามความถนัดของแต่ละฝ่าย และต้องคานึงถึงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามไว้พร้อม ๆ กับการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย
แนวคิด และนโยบาย ควรจั ดรู ป แบบของวัดให้ ดี อย่ าให้ ดูเ หมื อนเป็น วัด ทางพาณิช ย์
มีเครื่องรางของขลั งมากเกินไป น่าจะพัฒนาด้านคาสั่งสอนให้ความรู้ บรรยากาศร่มรื่นอยากเข้าไป
ในวัด
แนวคิดในการส่งเสริมให้วัดเป็นที่ให้ความรู้ ความร่วมเย็นทั้งกาย และใจ คนที่เข้าวัดส่วน
ใหญ่ต้องการที่จะไปทาบุญ ถ้าทุกคนได้ทั้งความรู้ ความร่มเย็นทั้งกายและใจทุกคนก็จะอยากที่จะ
เข้าวัด
1) ประชุมวางแผนตามนโยบายของวัด ร่วมกันหลายฝ่าย เช่น ภาครัฐ วัฒนธรรมจังหวัด
อบจ. อบต. ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส หัวหน้าชุมชน และตัวแทนชุมชน เป็นต้น
2) ดึ ง ชุ ม ชนให้ มี ส่ ว นร่ ว ม ในด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เช่ น จั ด การแสดงพื้ น บ้ า น หรื อ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
3) จัดระเบียบในวัด ป้ายวัด ทางเข้า-ออก รั้ว ความร่มรื่น ความสะอาด และปลอดภัย
4) การสื่อสารเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เช่นจัดให้มีอาสาสมัคร คอยต้อนรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในวัด

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



แนวคิดหรือแนวนโยบายในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัดไปในทิศทางเดียวกัน โดยการ
เรียกผู้นาของวัด คือเจ้าอาวาส แต่ละวัด มาประชุมร่วมกัน เพื่อจะได้ดาเนินการไปเหมือน ๆ กัน
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป
1) ในแต่ ล ะวั ด จะต้ อ งมี จุ ด เด่ น ของวั ด ตนเองเป็ น อย่ า งดี และน าจุ ด เด่ น นั้ น สร้ า ง
หรือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด
2) วั ด แต่ ล ะวั ด ต้ อ งรู้ จุ ด เด่ น ของวั ด ตนเองเป็ น อย่ า งดี และน าจุ ด เด่ น นั้ น มาสร้ า ง
หรือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด
3) วัดแต่ล ะวัดต้องรั กษาความสะอาด สร้างบรรยากาศให้ ร่ว มรื่น มีที่จอดรุ ห้ องน้ า
สะอาด ซึ่งปัจจุบันวัดต่าง ๆ ทั่วไปนิยมทาห้องน้าสะอาด บางแห่งติดแอร์ มีการประกวดแข่งขันกัน
จึงทาให้นักท่องเที่ยวอยากเห็น อยากมาชม
4) จัดระเบียบร้านค้าที่ขายอาหาร ขายของที่ระลึกในวัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่
เป็นทาง ไม่ใช่ใครจะตั้งตรงไหนก็ได้ ควรจัดให้เหมาะสม
5) อยากให้วัดเป็นแหล่งความรู้อย่างแท้จริง เป็นที่พึ่งทางใจแก่คนทั่วไป โดยไม่มีธุรกิจ
การท่องเทียว หรือผลตอบแทนมากเกินไป
6) อยากให้นาเงินที่นักท่องเที่ยวมาทาบุญบริจาคให้แก่วัดนั้น นามาพัฒนาอย่างแท้จริง
และโปร่งใส ไม่นาไปใช้ในทางที่ผิด
นโยบายในการส่งเสริมให้วัด มีการพัฒนาวัด เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้
1) วัดเป็นศูนย์รวมพัฒนาจิตใจประชาชนให้เกิดความศรัทธาทางพุทธศาสนา ด้ายการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดความศรัทธาก็จะทาให้ทุก คนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วัดมากขึ้น
2) สร้ า งความประทั บ ในให้ กั บ ประชาชนด้ ว ยการต้ อ นรั บ เป็ น อย่ า งดี เ มื่ อ เกิ ด ความ
ประทับใจจะส่งผลให้ประชาชนเข้ามาร่วมทาบุญมากขึ้น
3) วัดเป็นศูนย์รวมการศึกษาทางพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้ความรู้แกประชาชนทุกระดับ
ทั้งในวัดและนอกวัด
4) สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งวั ด ชุ ม ชน โรงเรี ย นทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อประสานสัมพันธ์ร่วมกันในการพัฒนาวัด
5) เน้นจุดเด่นของวัดทางประวัติศาสตร์และวัฒนาธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและหา
รายได้พัฒนาวัด
วัดน่ าจะเป็ น ตัวอย่ างในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมและให้ ความรู้ สติปัญญาในด้าน
วัฒนธรรม และสอดแทรกด้านศาสนาเจ้าไปด้วย อาจเริ่มให้ความรู้ตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนถึงผู้ใหญ่
ตามลาดับ ทั้งนี้ต้องการรวบรวมความคิดในฝ่ายต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ชุมชนมาช่วยกันคิด
และจัดทาแผนนโยบายในการดาเนินการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกาหนด
ระยะเวลาให้ชัดเจน ว่าเท่าไร ทาในพื้นที่ไหน ก่อน – หลัง มีงบประมาณให้เท่าไร อนาคตจะเห็นว่า
เราไปในทิศทางใด
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ในสังคมโลกปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่สาหรับประเทศ
ไทย ซึ่ งปั จ จุ บัน การท่องเที่ยวภายในวั ด เป็ นการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรม มุ่งความสนใจพิเศษ
โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนอื่น ๆ ดังนั้นคิดว่าวัดจึงต้องมีการ
จั ด การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ หมาะสม ไม่ ใ ห้ ก ระทบกั บ ทรั พ ยากรภายในวั ด
โดยเฉพาะวัดที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นมรดกของชาติ
โดยส่วนตัวผู้เขียนวัดที่เป็นสถานที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม เป็นมรดกของชาติใน
เรื่องสาธารณูปโภค เช่น ลานจอดรถ ห้องน้าสะอาดสาหรับนักท่องเที่ยว จัดทาแผนที่บอกทาง ป้าย
อธิบายข้อมูลภายในวัด โดยสรุปแล้ว การพัฒนาวัดควรพัฒนาในสิ่งที่จาเป็น แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจแล้วก็
จาทาให้วัดหมดคุณค่า ไม่น่าเที่ยว ไม่น่าสนใจ
แนวโน้มการพัฒนาวัดหรือนโยบายสาหรับการท่องเที่ยวของวัด
1) การพัฒนาวัดไปในทิศทางที่สร้างเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
2) การพัฒนาวัดบนพื้นฐานของการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการหยิบเององค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์หรือเทคโนโลยีมาพัฒนาและส่งเสริมวัดในด้านที่ดี และดูแลทรัพยากรที่มีอยู่ของวัดให้คง
อยู่ในสภาพที่ดี
3) วัดต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ลุคลากร การดุแลสถานที่หรือโบราณสถาน
โบราณวัตถุที่มีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ และมีการพัฒ นาปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของวัดอย่าง
แท้จริง รวมถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนั กท่องเที่ ยว ตลอดจนการให้ความรู้ ความตระหนั กถึงการ
บริการที่ดี ที่ผู้ที่เป็นผู้ดูแลจัดการวัดให้กับนักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว เป็นคาที่มีความหมายกว้างขวาง มิได้หมายเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์ดังที่ส่วนมากเข้าใจ แต่การเดินทางเพื่อการ
ประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษาความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยือน
ญาติพี่น้องก็นับว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น จากความเจริญเติบโตของตลาดการท่องเที่ยว ที่มีอัตรา
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทาให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวประกอบด้วย
1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปบังแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้ มีความ
เข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบรณคดีในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบมีจิตสานึกต่อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่ประชาชนในท้องถิ่นมีส่ วนร่วมต่อการ
จัดการท่องเที่ยว
2) การท่องเที่ยวงามชมวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว เพื่อชม
งานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้รับความเพลิดเพลินตื่ นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์ เพื่อศึกษา
ความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และได้รับความรู้ มีความเข้าใจต่อสภาพ
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สังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสานึก
ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการท่องเที่ยว
3) การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มี
ลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลินได้
ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบและมีจิตสานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดย
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว
สรุป

ในสังคมโลกปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นแนวคิดใหม่สาหรับประเทศไทย
เท่าที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวในแง่ของเศรษฐกิจเท่านั้น สาหรับปัจจุบัน
การพัฒนาการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนไปเท่าที่เห็นจะมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ชุ ม ชนนั้ น ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วสอดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ
ประวัติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม ตลอดจนวิ ถี ชีวิ ต ในชุ ม ชนในเชิ ง การเรี ย นรู้ และทดลองให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
ประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชม ประโยชน์ที่ชาวบ้านในแต่ละชุมชนจะได้รับการพัฒนา เอื้อเฟื้อ
ประโยชน์ให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ สร้างจิตสานึก ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม โดยเฉพาะเรื่อง
ของการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนอื่น ๆ การชื่อชมในสุนทรียภาพของโบราณสถาน
โบราณวัต ถุ อั น มีค่ า ดั ง นั้ น คิ ดว่ า วัด จึ งต้ อ งมี ก ารจดการท่ อ งเที่ ยว เพื่ อ รองรับ นั กท่ อ งเที่ ยวให้
เหมาะสมไม่ให้กระทบกับทรัพยากรภายในวัด โดยเฉพาะวัดที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็น
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นมรดกของชุมชมและชาติ ซึ่งปัจจุบันการจัดการภายในวัดส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับนโยบายของเข้าอาวาสของแต่ละวัด บางวัดให้ความสาคัญ บางวัดไม่ให้ความสาคัญ การ
จัดการของแต่ละวัดขึ้นอยู่กับปริมาณนักท่องเที่ยว ถ้าวั ดมีการวางแผนรองรับที่ดีจะมีการจัดระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี เช่น ลานจอดรถ ห้องน้าสะอาดสาหรับนักท่องเที่ยว จัดทาแผนที่บอกทาง ป้าย
อธิบาย แต่วัดที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดังนั้นวัดต้องให้ความ
สนใจกระบวนการในการวางแผน และการบริหารจัดการ ถ้าต้องการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
หลายวัดคิดว่าไม่ใช้หน้าที่ของวัด แต่วัดก็ปฏิเสธหรือห้ามไม่ให้คนเข้าวัดปัจจุบันหลายวัดไม่มีการ
บริหารการจัดการที่ดีในที่สุดโบราณสถาน โบราณวัตถุก็จะถูกทาลายสูญหายหรือชารุดทรุดโทรม
หมดคุณค่าไปในที่สุด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควรจะมีการวางแผนร่วมกันให้วัดที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับทราบนโยบายการพัฒนาจะดีไม่น้อยที่จะได้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง 23และมีการบริหาร
บุคลากร ด้านการเงิน การดูแลสถานที่ให้ ความโปร่ งใส และมีการพัฒนาเพื่อประโยชน์ ของวัด
รวมทั้งให้ข้อมูลและความสะดวกแก่นักท่ องเที่ยว การพัฒนาวัดในทางสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมด้วย วัดมีการรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ในวัดให้คงสภาพที่
ดี และจัดสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพทั่วไป
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ความเชื่อและแนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคตของประเทศอินโดนิเซีย

BUDDHIST FAITH TRENDS IN THE COUNTRY'S FUTURE IN INDONESIA
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร
บทคัดย่อ
แนวโน้มพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย จะดารงอยู่ได้นานต้องมีการสังคายนา
พระไตรปิฎกเพื่อรังสรรค์หรือเรียบเรียงพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่
สาคัญที่สุด จาต้องอาศัยพุทธบริษัท 4 ได้แก่ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งปัจจุบันประเทศ
อินโดนีเซียแทบไม่มีให้เห็นแล้ว จึงต้องอาศัยผู้นาในการนาทูตทางพระพุทธศาสนามาช่วยในการเผย
แผ่ พ ระพุ ทธศาสนาและมาบวชเพื่อ ดารงพระพุ ทธศาสนาโดยการได้รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ น า
ประเทศหรือมีการร่วมมือจากคณะสงฆ์จากประเทศไทย ถึงแม้ประเทศอินโดนีเซียจะมี ศาสนสถาน
หรือศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่เป็นที่สักการบูชาของชาวพุทธที่สาคัญจนสามารถได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็น “มรดกโลก” ก็ตามที จะไม่สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ หากไม่มีผู้สืบทอด
โดยตรงก็มีแนวโน้มที่จะโดนกลืนโดยศาสนาอื่นเป็นแน่แท้
คาสาคัญ : อินโดนีเซีย, ศาสนาและความเชื่อ, แนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคต
ABSTRACT
Buddhism trends in Indonesia To exist for a long time there must be the
process of the Buddhist scriptures to create or compile the Buddhist scriptures,
which is considered the most important Buddhist principles. I have to rely on
Buddhist 4 companies, monks, nuns, monks, worshipers, which are currently not
seen in Indonesia. The leader of the Buddhist mission to assist in the propagation of
Buddhism and Buddhism to be supported by the leader of the country or the
cooperation of the Buddhist monks from Thailand. Although Indonesia is Religious
places or religious artifacts that are so sacred to the Buddhists that they can be
registered as "World Heritage" cannot inherit Buddhism. If no direct successor is
likely to be swallowed by another religion, it is unlikely.
Keywords: Indonesia, religion and belief, future buddhist trends
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ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ในจานวนน้อยกว่าศาสนา
อื่น แต่จากที่ผู้เขียนเคยเดินทางไปดูงานที่ประเทศดังกล่าวแล้ว อินโดนีเซียมีความน่าสนใจหลายๆ
ด้าน มีมนต์เสน่ห์บางอย่างที่น่าหลงใหลไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี หรือสังคม การ
ใช้ชีวิต เศรษฐกิจหรือการเมืองต่างๆ ผู้เขียนจึงได้แนวคิดและแนวทางการเขียนจากการไปศึกษาดู
งานและการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตารา ที่นักวิชาการได้เขียนไว้นามารวบรวมเรียบเรียงอย่างมี
ระบบและเชื่อถือได้ในลาดับต่อไป
อินโดนีเซียหรือชื่อทางการสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic Indonrsia) เป็นหมู่เกาะที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทร
อินเดีย และแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์ เนียว (อินโดนีเซีย: Kaimanta)
ประเทศปาปัวนิวกินี (อินโดนีเซีย :Irian) และประเทศติมอร์ตะวันออกบนเกาะติมอร์ (อินดนีเซีย :
Timor) (พินิจ จันทรและคณะ, 2556 : 221)
อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน แต่ต่อมาต้องตกอยู่
ภายใต้การปกครองของเนเธอร์ แลนด์อยู่ ป ระมาณ 301 ปีในเดือนมกราคม พ.ศ.2485 ซึ่งเป็น
สงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นบุ กอินโดนีเซีย และทาการขับไล่เนอเธอแลนด์เจ้าของอาณาจักรของ
อินโดนีเซียออกไปได้สาเร็จ จึงทาให้ผู้นาอินโดนีเซียตนสาคัญในสมัยนั้นให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นแต่
ไมได้ให้ ความวางใจกับญี่ปุ่นมากนัก เพราะมีเหตุเคลือบแคลงคือ เมื่อผู้รักชาติอินโดนีเซียจัดตั้ง
ขบวนการต่างๆขึ้นมา ญี่ปุ่นจะขอเข้าร่วมควบคุมและดาเนินการด้วย
เมื่อญี่ ปุ่ น แพ้ส งครามและประกาศยอมจานนต่อ ฝ่ ายพัน ธมิ ตร อิน โดนีเซี ยถือโอกาส
ประกาศเอกราชในปี พ.ศ.2488 แต่เนเธอร์แลนด์เจ้าของอาณานิคมเดิมไม่ยอมรับการประกาศเอก
ราชของอินโดนีเซียจึงยกกองทัพมาปราบปราม ผลจาการสู้รบปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์มาสามารถ
ปราบกองทัพอินโดนีเซียได้ จากนั้นอังกฤษซึ่งเป็น พันธมิตรกับเนเธอร์แลนด์จึงเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย
เพื่อยุติความขัดแย้งกัน โดยทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงลิงกิตยาติ (Linggadjti Agreement)เมื่อ
พ.ศ.2489โดยเนเธอร์แลนด์ยอมรับอานาจของรัฐบาลอินโดนีเซียในเกาะชวาและสุมาตรา
ต่อมาภายหลังเนเธอร์แลนด์ได้ละเมิดข้อตกลงโดยได้นาทหารเข้าโจมตีอินโดนีเซียทาให้
ประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย และอินเดีย ได้ยื่นเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเข้า
จั ด การ สหประชาชาติ ไ ด้ เ ข้ า ระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยตั้ ง คณะกรรมการประกอบด้ ว ย ออสเตรเลี ย
เบลเยีย ม และสหรัฐ อเมริกา เพื่อทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและเรียกร้องให้หยุดยิง แต่
เนเธอร์แลนด์ได้เข้าจับกุมผู้นาสาคัญของอินโดนีเซีย คือ ซูการ์โน และฮัตตา ไปกักขัง ต่อมาทหาร
อินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือนาตัวผู้นาทั้งสองออกมาได้ ในระยะนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างตาหนิการ
กระทาของเนเธอร์แลนด์อย่างยิ่งและคณะมนตรีความมั่นคงได้กดดันให้เนเธอร์แลนด์มอบเอกราช
แก่อินโดนีเซีย ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2592 อินโดนีเซียได้รับเอกราชแต่ความยุ่งยากยังคงมีอยู่
เนื่องจากเนเธอร์แลนด์ไม่ยอมให้รวมดินแดนอิเรียนตะวันตกเข้ากับอินโดนีเซีย ทั้งสองฝ่ายจึงต่าง
เตรียมการสู้รบกันอีก ผลที่สุดเนเธอร์แลนด์ ก็ยอมโอนอานาจให้สหประชาชาติควบคุมดูแลอิเรียน
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ตะวันตกและให้ชาวอิเรียนตะวันตกแสดงประชามติว่าจะรวมกับอินโดนีเซียหรือไม่ ผลการออกเสียง
ประชามติปรากฏว่าชาวอิเรียนตะวันตกส่วนใหญ่ต้องการรวบรวมอินโดนีเซีย สหประชาชาติจึน
โอนอิเรียนตะวันตกให้อยู่ในการปกครองของอินโดนีเซี ยเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2506 (พินิจ ,
2556 : 223)
ประวัติศาสตร์ที่เป็นความเจ็บชาของผู้นาประเทศ
จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องยังมีประวัติศาสตร์ที่ถูกรุกรานจากประเทศ
มหาอ านาจ มี ก ารล่ า อาณานิ ค มมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ ป็ น ความเจ็ บ ช้ าของผู้ น าประเทศ รวมถึ ง
ประชาชนชาวอินโดนีเซีย เมื่อกล่าวถึงความเชื่อและศาสนาของชาวอินโดนีเซียนั้นมีแนวคิดจาก
นักวิชาการและนักเขียนต่างๆ ดังที่ข้าพเจ้าจะได้นาเสนอเรียบเรียงดังนี้
เรื่องการอพยพของชาวอินโดนีเซียเดิมมีความเชื่อว่าคนรุ่นแรกมีการอพยพมาจากภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียหรือพม่า และอพยพมาจากภาคใต้และบริเวณของประเทศจีน โดย
อธิบายถึงการอาศัยของคนในอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่บนเกาะริมชายฝั่ง แต่เมื่อมีการศึกษามายิ่งขึ้น
การศึกษาถึงเรื่องการอพยพของคนอินโดนีเซียนั้นเปลี่ยนไป คือมีทฤษฎีที่แตกต่างปรากฏขึ้นว่าด้วย
คนรุ่นแรกนั้นอาจจะไม่ได้อพยพมาจากแดนไกลนัก แต่เป็นการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเพียงในหมู่
เกาะริมชายฝั่ง เพราะหลักฐานที่มีการศึกษาว่าด้วยหลักฐานในยุคหินที่เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ได้มี
ความแปลงเปลี่ ย นมากนั ก วั ฒ นธรรมมี อ ยู่ ไ ม่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงมากนั ก มี ค วามตายตั ว ไม่
เหมือนกับ มากนั กแบบการได้รับ อิทธิพลจากภายนอก ชนเช่าเดิมได้รั บอิทธิพลฮิน ดู พุทธ และ
อิสลามนั้นเกิดจากการได้รับอิทธิพลในเวลาต่อมาโดยศาสนาใหม่กับความเชื่อเดิมของคนรุ่นแรกนั้น
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแต่เป็นผสมผสานกันกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ปรับเปลี่ยนใหม่ให้ผสมกลมกลืน
กับที่มีอยู่
การศึกษาถึงเรื่องความเชื่อของคนอินโดนีเซียในยุคแรก พบว่าผู้คนนับถือลัทธิผี เชื่อว่า
ทุกสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมีพลังในตนเองหรือมีสมางัดคือวิญญาณของพวกเขาอยู่ สถานที่บางแห่ง
วัตถุบางอย่าง หรือบุคคลบางประเภทจะได้รับอานาจมาเป็นพิเศษ การนับถือภูตผีของคนยุคแรกจะ
มีอยู่ในทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นทะเล ภูเขา แม่น้า สัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งนี้เองยังมีการนับถือวิญญาณ
บรรพบุ รุษ ยกย่องเคารพบู ช า จึ งมีป รากฏพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับฝั งข้าวของเครื่องใช้ที่
อาจจะเป็น ประโยชน์ ต่อผู้ ที่ตายไปแล้ว เพื่อนาไปใช้ป ระโยชน์ในชีวิตหลังความตายระหว่างการ
เดินทาง
คาอธิบายในปัจจุบันมีการอธิบายจากหลักฐานในต้นคริสต์ศักราชว่า ชนบทต่างๆ และชน
เผ่าทั้งหลายอาศัยอยู่บนเกาะในอินโดนีเซีย อาจจะมีการติดต่อกับโลกภายนอกด้วยเช่นกัน แต่ก็เป็น
จานวนที่น้อยมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป การติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนบนเกาะกับโลกภายนอกก็มา
ยิ่ ง ขึ้ น น ามาซึ่ ง การค้ า ขายและแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมไม่ ว่ า จะเป็ น อิ ท ธิ พ ลอิ น เดี ย
(Indianisation) หรือ อิทธิพลศาสนาฮินดูและพุทธ อิทธิพลศาสนาอิสลาม (Islamisation) จนกระ
ทั้งการเข้ามาของตะวันตกที่มาพร้อมศาสนาคริสต์และอารยธรรมตะวันตก (Westernisation) โดย



ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

ในยุคเริ่มแรกการติดต่อกันเริ่มขึ้นด้วย นักแสวงบุญ พระและพ่อค้า (ค.ศ. 2- 414) ตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหลักฐานจากจดหมายเหตุจีนตั้งแต่
สมัยราชวงศ์ฮั่นที่มีการติดต่อกับอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจีนมีความสัมพันธ์ทางการ
ทูตติดต่อกับค้าขายกับผู้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวิทยาการ
การค้าและวัฒนธรรม (ทวีศักดิ์ เผือกส, 2555)
อิน โดนี เซีย เป็ น ประเทศที่มีช าวมุส ลิมมากที่สุ ดในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ศาสนาที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งชาติ 6 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์
นิกายโปรเตสแตนต์ นิกายโรมันคาทอลิก ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื๊ อ (อรอนงค์ ทิพย์
พิมล, 2557) มีสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละ88.22 รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ร้อยละ
8.92 ศาสนาฮินดูร้อยละ 1.81 ศาสนาพุทธร้อยละ 0.84 ลัทธิขงจื๊อและศาสนาอื่นๆร้อยละ 0.20
(Jesudas M.Athyal, 2015)
ทั้งนี้ก่อนการเข้ามาของศาสนาต่างๆ ชาวพื้นเมืองอินโดนีเซียมีความเชื่อในอานาจลี้ลับ
เหนือธรรมชาติ เชื่อว่ามีพลังบันดาลได้ทั้งคุณและโทษ ต่อมาเมื่อมีการติดต่อทาการค้ากับชาวอินเดีย
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูจึงเป็นศาสนาแรกที่ชาวอินโดนีเซียรับนับถือ ลาดับต่อมาคือศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
ศาสนาฮินดู
ศาสนาฮินดูเข้าสู่หมู่เกาะอินโดนีเซียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 โดยพ่อค้าชาวอินเดีย หนึ่ง
ในผู้เผยแพร่คนสาคัญนามว่า Sri Agastya อิทธิพลของศาสนาฮินดูเผยแพร่เข้าสู่ราชอาณาจักรหนึ่ง
ในกาลิมันตันตะวันออก นามว่า Kutai เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าศาสนาดังกล่าวได้ รับการสมาทาน
แล้วในหมู่เกาะอินโดนีเซีย กระทั่งภายหลังคริสต์ศตวรรษที่ 8 ศาสนา ฮินดูประดิษฐานอย่างมั่นคง
ในบาหลีจนกระทั่งปัจจุบัน (Jesudas M.Athyal, 2015 : 118)
เป็นที่ทราบกันดีว่า บาหลี คือดินแดนสวยงามและศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของ
เทพเจ้า ภูเขาที่สาคัญและสูงที่สุดคือ ภูเขาอากุง เป็นเขาพระสุเมรุและปฐวินาภีหรือสะดือแห่ ง
แผ่นดิน ทั้งเป็นที่ประทับของพระศิวะ ศาสนสถานสาคัญในพื้นที่ คือ ปุราเบซากิห์ (Pura Besaki)
หรือ วัดเบซากิ ตั้งอยู่บนเชิงเขาด้านทิศใต้ของภูเขาอากุง สร้างขึ้นเพื่อบูชาภูเขาลูกดังกล่าว จึงถือ
เป็นเทวาลัยที่สาคัญที่สุดในเกาะบาหลีเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558)
ทั้งนี้ตามความเชื่อทางศาสนาชาวบาหลีเชื่อว่าวัวเป็นพาหนะของเทพเจ้า ส่วนในเขตชวา
กลางมีศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก คือ จันดี ปรัมบานัน (Candi
Prambanan) หรือ จันดีราราจงกรัง (Candi Rara Jonggrang) ปัจจุบันทั้งชวาและบาหลีเป็น
สถานที่สาคัญของผู้ศรัทธาในศาสนาฮินดูและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
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ศาสนาพุทธ
พระพุทธศาสนาเข้าสู่หมู่เกาะอินโดนีเซียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4 ได้รับการเผยแพร่จาก
พ่อค้าชาวอินเดียในเกาะสุมาตรา ชวา และสุลาเวสี ราวค.ศ.423 มีพระภิกษุนามว่า Gunawarman
เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชวา มีอาณาจักร Kaling หรือ Ho Ling ยอบรับนับถือและเลื่อมใส
ศรัทธา โดยขณะนั้นมีผู้ปกครองเป็นราชินีนามว่า Ratu Sima (Jesudas M.Athyal, 2015 : 118)
ภาพรวมของพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียมีถึง 4 นิกาย คือ มหายาน วัชรยาน เถรวาท
และเอกยาน เนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนดังนั้นมหายานจึงได้รับการนับถืออย่าง
แพร่ ห ลายกว่ า นิ ก ายอื่น ส่ ว นนิ กายเถรวาทเพิ่ง เริ่ มเป็ นที่ ย อมรั บ นับ ถื อ จากพุท ธศาสนิ กชนใน
อิน โดนีเซีย เนื่ องจากหลักในการปฏิบัติของฝ่ ายเถรวาทเน้นในด้านการดารงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
ขณะที่ฝ่ายมหายานเน้นด้านพิธีกรรมและสังคมสงเคราะห์ ส่วนวัชรยานเน้นในรูปแบบของพิธีกรรม
(ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2556 : 222-228)
ศาสนสถานสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก คือ บุโ รพุทโธ ในเขตชวากลาง ถูกสร้างขึ้นในช่วงค.ศ.750-850 โดยราชวงศ์ไศเลนทร
แปลว่า “กษัตริย์แห่งภูเขา” ศาสนสถานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความคิดทางพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับจักรวาล จากภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นเป็นรูปโดมใหญ่มีสถูปรอบๆ เป็นสัญ ลักษณ์
ของจักรวาล ภาพแกะสลักรอบระเบียงทั้งสี่ด้านล้วนเป็นภาพพุทธประวัติ ส่วนใต้ฐานเจดีย์เป็นรูป
แกะสลักภาพนูนแสดงให้เห็นโลกของความใคร่และตัณหา คนดีจะได้รับรางวัลด้วยการไปเกิดใหม่ใน
ชีวิตที่ดีกว่าส่วนคนชั่วจะได้รับโทษในที่ที่ต่ากว่า (เอลชา ไชนุดิน, 2552)
มีผู้ให้ความเห็นว่าบุโรพุทโธไม่ใช่เพียงตัวแทนของพุทธจักรวาลและทาง 10 ขั้นเพื่อบรรลุ
นิพพานเท่านั้น แต่ยังมีความผูกพันกับอดีตกาล ดังนั้นบุโรพุทโธจึงไม่ใช่สถูปในความหมายดั้งเดิมคือ
เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุของพระพุทธเจ้า แต่เป็นสถานที่บรรจุพระศพของกษัตริย์ใน
ราชวงศ์ไศเลนทร จึงเท่ากับผูกโยงปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาเข้ากับการบูชาบรรพบุรุษกว่า แม้
ในระยะต่อมาราชวงศ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดอานาจลงแต่บุโรพุทโธยังคงอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน แต่ใน
ขณะเดียวกันเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปความเจริญของเมืองมีมากขึ้น ความสะดวกสบายในการ
ดาเนินชีวิตเป็นที่ต้องการของคนในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารก็เช่นกัน บริเวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ
กลายเป็นพื้นที่ตั้งสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์ ส่งผลต่อการลดทอนความสวยงามทางทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติของศาสนสถาน นอกจากนี้ บุโ รพุทโธยังกลายเป็น แม่เหล็ กทางเศรษฐกิจที่ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เกิดร้านค้าและป้ายโฆษณาจานวนมากบนถนนสายหลักที่มุ่งสู่ศาสนสถาน
จนไม่สามารถมองเห็นความงามของวิหารได้จากถนนเช่นในอดีต (National geographic, 2553 : 5659)

อย่างไรก็ตาม บุโรพุทโธยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในอินโดนีเซียทั้งยังเป็นที่
ยอมรับจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
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วิหารบุโรพุทโธ สิ่งก่อสร้างที่สุดมหัศจรรย์จากหินภูเขาไฟ
นอกเหนือจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งในอินเดียที่เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว “บุโรพุทโธ” หรือ บาราบูดูร์ (BARABUDUR) วิหารที่ตั้งอยู่บนเนินสูงของ
เกาะชวาภาคกลาง ในเขตเมืองยอร์คยาการ์ตา ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมชวา ในประเทศอินโดนีเซีย
ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งที่พุทธศาสนิกชนควรได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนแม้เพียงสักครั้งใน
ชีวิต ไม่เพียงแต่การเป็นมหาสถูปเจดีย์ที่มีความงดงามตามแบบศิลปะฮินดู-ชวา หรือศิลปะชวาภาค
กลางที่ผสมผสานงานศิลปะระหว่างอินเดียและอินโดนีเซียได้อย่างกลมกลืนที่สุดแห่งหนึ่ ง แต่ยัง
เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกอีกด้วย
ตามประวัติบอกว่า บุโรพุทโธ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้าโปรโก ห่างจากยอร์กยาการ์ตา ไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร โดยสร้างอยู่บนเนินสูงจากพื้นดินราว 15 เมตร จึงเป็นที่มา
ของชื่อ “บุโรพุทโธ” ที่แปลว่า “วิหารที่สร้างบนภูเขาสูง”กษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร เป็นผู้สร้าง
สถูปรูปทรงแบบมหายานแห่งนี้ด้วยหินภูเขาไฟตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือประมาณปีพุทธ–
ศักราช 1393 ซึ่งถ้าบวกลบคูณหารก็เป็นเวลานานกว่า 1,162 ปีมาแล้ว
รอบวิหารบุโรพุทโธเต็มไปด้วยหินสลักนูนต่า ซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไป แต่ละชั้น
แสดงคติธรรมทางพุทธศาสนา ชั้นแรก เป็นชั้นที่มีความหมายถึงการที่มนุษย์ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับการ
เวียนว่ายตายเกิด และวนเวียนอยู่กับกิเลส ตัณหา กามราคะ ที่เรียกว่าชั้น “กามธาตุ” ชั้นนี้มีภาพ
สลักที่น่าสนใจอยู่ถึง 160 ภาพ เป็นการเล่าเรื่องราวตาม “คัมภีร์ธรรมวิวังค์” ว่าด้วยเรื่อง “กฎแห่ง
กรรม” ซึ่งก็คือเรื่องของบาป บุญ คุณ โทษนั่นเอง
ชั้นที่สอง คือ “รูปธาตุ” มีลักษณะเป็นขั้น บันไดรูปกลม ฐาน 6 ขั้น สูงกว่าชั้นกามธาตุ
เล็กน้อย แสดงถึงการที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลส ทางโลกได้บ้าง แต่ก็ยังมีส่วนที่ยึดติดกับทางโลกอยู่
และชั้นสุดท้าย คือ “อรูปธาตุ” เป็นชั้นของการปฏิบัติขั้นสูงหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา ทั้งภวตัณหา
และวิภวตัณหา ชั้นอรูปธาตุนี้มีรูปสลักนูนต่าที่แสดงถึงพุทธประวัติถึงเกือบ 1,400 ภาพในบางตารา
ตีความว่าแผนผังของบุโรพุทโธน่าจะหมายถึง “จักรวาล” และอานาจของ “พระอาทิพุทธเจ้า” ซึ่ง
เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างโลกในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งในส่วนของพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่อยู่
บนยอดสูงสุดของ “บุโรพุทโธ” นั้น กล่าวกันว่า เป็นสัญลักษณ์แทนองค์ “พระอาทิพุทธเจ้า” ที่ใน
คติความเชื่อพระพุทธศาสนานิกายมหายานเชื่อว่าพระองค์คือผู้สร้างสรรพสิ่งนั่นเอง
ในชั้นบนสุดของบุโรพุทโธ ที่ถือว่าเป็นส่วนยอดสุดของวิหาร มีลักษณะเป็นฐานวงกลม
ใหญ่ ของเจดีย์ องค์ ป ระธาน เวลาที่ มองมาจากที่ ไกล จะเห็ นเป็น เหมื อนดอกบัว ขนาดใหญ่ ตั้ ง
ตระหง่านอยู่กลางหุบเขา มีผู้อุปมาภาพที่ปรากฏนี้ว่าเป็นดั่งสรวงสวรรค์ ที่แสดงถึงการหลุดพ้นจาก
ทุกสรรพสิ่งในโลก หรือที่เรียกว่านิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ
อีกสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ บุโรพุทโธ ก็คือ เจดีย์ทรงระฆังโปร่ง ฉลุเป็นช่อง
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เรียงรายอยู่โดยรอบ ในเจดีย์จะมีองค์พระพุทธรูปอยู่ข้างใน ซึ่งเชื่อกันว่า ถ้า
ใครสามารถยื่นมือไปสัมผัสองค์พระพุทธรูปในนั้นได้จะสมหวังและโชคดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บุ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



โรพุทโธ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหว เถ้าถ่านของภูเขาไฟระเบิด หรือน้าท่วม
หลายครั้ง แต่ในที่สุดก็มีผู้ค้นพบและบูรณปฏิสังขรณ์จนกลายมาเป็น “มรดกโลก” ชิ้นสาคัญในทาง
พระพุทธศาสนา เป็นที่กราบไหว้และสักการบูชาของมนุษยชาติทุกๆปีจะมีพระสงฆ์จากหลากหลาย
นิกาย และพุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติแวะเวียนมาสักการะมหาวิหารนิกายมหายานแห่งนี้
ไม่ขาดสาย (ไทยรัฐออนไลน์, 2555 : หน้าแรก)
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริส ต์ทั้งนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ เข้าสู่อินโดนีเซียในช่ว ง
คริ สต์ศตวรรษที่ 6 โดยชาวโปรตุเกส ชาวดัตช์ และชาวอังกฤษ เริ่มเผยแพร่ ทางฝั่ งอิน โดนีเซีย
ตะวันออก อันประกอบไปด้วย โมลุกกะ สุลาเวสีเหนือ นุสา เต็งการา ปาปัว และกาลิมันตัน ต่อมามี
การเผยแพร่ตามชายฝั่งของเกาะบอร์เนียว ส่วนเกาะสุลาเวสี มีมิชชันนารีสอนศาสนาให้แก่ชาว
พื้นเมืองโทราจัน (Torajans) ทั้งยังมุ่งเผยแพร่ให้แก่ชาวพื้นเมืองในเกาะสุมาตราอีกด้วย ปัจจุบันใน
อินโดนีเซียมีชาวบาตัค(Batak)เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ รวมถึงคนในปาปัว
(Papua)และอัมบน(Ambon)ประมาณ 90% (Jesudas M.Athyal, 2015 : 120)
ศาสนาอิสลาม
การเผยแพร่ ศาสนาอิส ลามเข้าสู่ หมู่เกาะอินโดนีเซียมีอยู่หลายคาอธิบาย หนึ่งในนั้น
อธิบายว่าศาสนาอิสลามเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยพ่อค้าอาหรับในสุมาตรา
ทางตอนเหนือ ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 อาณาจักรเปอร์ลัค (Perlak) เป็นแห่งแรกที่ชาวเมือง
ได้หันมารับนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนอีกคาอธิบายหนึ่งชี้ให้เห็นว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ศาสนา
อิสลามในอินโดนีเซียได้รับการเผยแพร่จากรัฐกุเจรัต (Gujarat)ของอินเดีย เข้ามาทางสุมาตราและ
แพร่หลายมากขึ้นในชวาตะวันออก ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีหลายอาณาจักรที่ได้รับอิทธิพลจาก
ศาสนาอิสลาม เช่น เดมัค(Demak) มะทะรัม(Mataram) และบันเตน(Banten) เป็นต้น การ
เผยแพร่ศาสนาอิสลามเริ่มประสบผลสาเร็จในช่วงท้ายของศตวรรษที่ 15 เนื่องจากอาณาจักรต่างๆ
ในหมู่เกาะอินโดนีเซียราว 20 แห่งหันมารับนับถือศาสนาอิสลามจนกระทั่งปัจจุบันอินโดนีเซียถือ
เป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมจานวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในชวาและสุมาตรา
ประชาชนราวร้อยละ 98 นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนหนี่ ส่วนที่เหลือเป็นนิกายชีอะห์และอามาดี
ยะห์
เป็นที่ทราบกันดีว่าศาสนาอิสลามมีบทบาทในทางการเมืองและการดารงชีวิต อิสลามมิได้
เป็นเพียงแต่ศาสนาในทางธรรมแต่ยังเป็นศาสนาทางโลกที่มีบทบาทมาในอินโดนีเซียมาเป็นเวลา
ยาวนาน ประเด็นปัญหาสาคัญคือ การเกิดขึ้นของขบวนการต่อต้านรัฐ ภายหลังการได้รับเอกราช
จากเจ้าอาณานิคม แม้ว่ามุสลิมจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันกลับขาด
ความเป็นเอกภาพ เนื่องจากวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันมีมุมมองที่ขัดแย้งกันเองเกี่ยวกับแนวคาสอนของ
ศาสนา ขบวนการต่อต้านรัฐที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป แต่สาเหตุสาคัญที่ส่งผล
ให้เกิดผลกระทบทางสังคมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน คือ การประกาศก่อตั้งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ให้เป็นรัฐทางโลกไม่ใช่รัฐอิสลาม โดยประธานาธิบดีซูการ์โน ส่งผลให้เกิดกลุ่มต่อต้านรัฐหลายกลุ่ม
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อาทิเช่น ขบวนการนะห์ดาตุล อูลามะ(Nahdatul Uiama-NU) และกลุ่มญามาอะห์ อิสลามมิยะห์
หรือเจไอ(Jamaah Islamiyah-JI) เป็นองค์กรก่อการร้ายมุสลิมที่มีบทบาทมากที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังได้หันมาต่อต้านตะวันตกด้วย (จุลสารความมั่นคงศึกษา, 2550 : 537) ประการที่สองที่ทาให้เกิดการต่อต้านรัฐคือ การเข้าครอบครองดินแดนที่ไม่ใช่ของตนโดยรัฐบาล
กลาง อาทิเช่น ในอาเจะห์ ก่อให้เกิดขบวนการอาเจะห์เสรีหรือ GAM (Gerakan Aceh Merdeka)
แม้ว่าปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวจะสิ้นสุดลงไปแล้ว แต่สมาชิกกลุ่มได้ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นในนามพรรค
Patai Aceh หรือ PA พร้อมกับอุดมการณ์ทางการเมืองที่ยังคงอยู่คือการเรียกร้องเอกราชให้อา
เจะห์ (จุลสารความมั่นคงศึกษา, 2550 : 5-37)
นอกจากบทบาทในการต่อต้านรัฐแล้วมุสลิมบางกลุ่มยังทาการต่อต้านและสร้างความ
ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชาติแต่ต่างศาสนา คือ ชาวคริสต์ และชาวพุทธ มีการทาลายสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนสัญลักษณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนผู้บริสุทธิ์
ความหลากหลายทางศาสนาที่มีอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในประเทศแล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้
ประเด็น ส าคัญที่ต้องตระหนั กไว้เสมอคือความศรัทธาต่อศาสนาท่ามกลางบริ บ ททางสั งคมและ
การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยังคงยึดมั่นในคาขวัญที่ว่า “เอกภาพท่ามกลาง
ความหลากหลาย” แต่ในปัจจุบันความขัดแย้งระหว่างศาสนายังคงเป็นประเด็นสาคัญที่เหมือนจะ
สงบแต่อาจจะมีคลื่นใต้น้าในเรื่องความขัดแย้งในศาสนากันอยู่
ต่อมาเกิดการเข้ามาของอิทธิพลฮินดูและพุทธ โดยอิทธิพลที่อินโดนีเซียได้รับมาค่อนข้าง
ปรากฏชัดในภูมิภาค มาจารึกเป็นภาษาสันสกฤตในยุคแรกศาสนาฮินดูนั้นคนท้องถิ่นรับเข้ามาใน
สั ง คมโดยเฉพาะเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กษั ต ริ ย์ ช นชั้ น ปกครองในราชส านั ก เน้ น ถึ ง เรื่ อ งวรรณะและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นต่างๆที่อยู่ระหว่างกัน เน้นบทบาทของกษัตริย์ที่สภาวะเป็นพระ
เจ้า ในอีกด้านหนึ่งศาสนาพุทธก็ถูกรับเข้ามาในสถาบันที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไป โดยพุทธศาสนา
นิกายมหายานถูกรับเข้ามาเป็นการเน้นการปฏิบัติ และการสร้างวัดตลอดจนอนุเสาวรีย์ จนกระทั้ง
ในศตวรรษที่ 8 เป็ นต้ น มาลั ก ษณะการปกครองมีค วามเปลี่ ยนแปลงไปรูป แบบการปกครองมี
ลักษณะคล้ายกับอินเดีย โดยเฉพาะที่ปรากฏให้เห็นบนเกาะสุมาตราภาคใต้ที่เดิมเคยเป็นอาณาจักร์
ศรีวิชัยที่ยิ่งใหญ่ผลักเปลี่ยนแข่งขันกันมีอานาจกับอาณาจักรอื่นบนเกาะชวาตะวันออก อย่างเช่น
จังกาละ เคดิรี สิ งหัดส่าหรีและมัชปาหิต ทาให้เห็นได้ว่าในช่วง ค.ศ. 750 - 850 เป็นต้นมานั้น
สามารถพบกับปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มากมาย อย่างเช่น บุโรพุทโธ มรกดโลกที่สาคัญ
ของอินโดนีเซียที่ถ่ายทอดความคิดในศาสนาพุทธว่าด้วยพุทธศาสนาเกี่ยวกับจักรวาลที่ปรากฏภาพ
สลักขนาดใหญ่รอบระเบียงทั้งสี่ด้านว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ แต่เมื่อเข้ายุคของอิทธิพลศาสนา
อิสลามของเกาะชวา บุโรพุทโธอันยิ่งใหญ่ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ถูกปิดทับด้วยต้นไม้นานชนิดและ
ขี้เถ้าจากภูเขาไป และถูกค้นพบอีกครั้งโดยทหารของเจ้าอาณานิคมอังกฤษ และบูรณะด้วยความ
ร่วมมือของนักโบราณคดีจากฮอลันดา (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2555)
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การที่ประชาชนชาวอินโดนีเซียจะมีศาสนาได้นั้น เริ่มต้นจากความเชื่อต่างๆดังที่กล่าวมา
เบื้องต้นมีการเกี่ยวเนื่องกับเรื่องผีและแนวทางการดารงชีวิต ที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ทาให้เกิด
ความเชื่อเหล่านั้น ซึ่งในสมัยโบราณประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาฮินดู ต่อมาก็คือศาสนา
อิสลามและมีการนับถือพุทธศาสนาอีกด้วยซึ่งถ้าจะมองว่า เป็นการแข่งขันเรื่องศรัทธาในศาสนาก็คง
จะไม่ผิด เพราะอินโดนีเซียในสมัยก่อนศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมีผู้นับถือหรือมีผู้นับถือใน
ปริมาณใกล้เคียงกัน
อินโดนีเซีย ค.ศ. 1400 - 1700 การเผยแพร่ศาสนาอิสลาม และการเข้ามาของจักรวรรดิ
นิยม
ในศาสนาพุทธ แต่แล้วการมาถึงของศาสนาอิสลามนั้นก็ได้มาถึง ผ่านทางการค้าขายโดย
การสนับสนุนของพุทธศาสนิกชนโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าศาสนาอิสลาม
นั้นเริ่มปรากฏครั้งแรกในอินโดนีเซียเมื่อใด แต่หลักฐานที่สามารถระบุได้อย่างหนึ่งจากศิล าจารึกบน
หลุมฝั่งศพของชาวมุสลิมนั้นระบุเอาไว้ว่าถูกฝั่งเมื่อ ค.ศ. 1082
ศาสนาอิสลามพัฒนาขึ้นในอินโดนีเซียและเข้ามาแทนที่ศาสนาฮินดูและพุทธที่เก่าแก่กว่า
โดยที่ ศ าสนาอิ ส ลามได้ เ ข้ า มาปะปนกั บ ประเพณี ขนบธรรมเนี ย มและวั ฒ นธรรมที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
นอกจากนี้การแพร่ขยายของศาสนาอิสลามนั้นยังมาจากการเข้ามาของนักสอนศาสนาในนิกายซูฟี
เป็นนิกายที่มีความเชื่อในเรื่องลี้ลับซึ่งเดิมทีคนท้องถิ่นก็มีความเชื่อในเรื่องลี้ลับ นับถือภูตผีวิญญาณ
อยู่แล้วจึงดูเหมือนว่าการเข้ามาครั้งนี้จะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกด้วย
ในการแพร่ขยายของศาสนาอิสลาม คือ การแบ่งชนชั้นวรรณะของศาสนาฮินดูในอินโดนีเซียนั้น
ไม่ได้มีการแบ่งชนชั้นอย่างเคร่งครัดในแบบอินเดีย จึงทาให้การเข้ามาอิสลามไม่มีความยากลาบาก
ทั้งนี้การเข้ามาของอิสลามยังเข้ามาด้วยความสันติเกิดเป็นความผูกพัน แต่ศาสนากลับเป็นปัจจัย
หนึ่งที่เกิดขึ้นต่อการแข่งขันทางด้านค้าในหมู่เกาะ จึงทาให้เห็นได้ว่าการเข้ามาของศาสนาอิสลาม
นั้นเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลานานกว่าจะปรากฏให้เห็นชัด
อินโดนีเซีย ค.ศ. 1600 - 1900 การขยายอานาจถึงการเสื่อมสลายของจักรวรรดินิยม สู่
ยุคการเมืองและเศรษฐกิจถดถอย
การเข้ามาของชาวตะวันตกในอินโดนีเซียในเริ่มแรกเข้ามาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 16 - 18 เป็น
จุดเริ่มต้นของการปูพื้นฐานอิทธิพลทางด้านการค้าเพื่อก้าวไปสู่การขยายอิทธิพลเข้ายึดครองเป็น
อาณานิคมในศตวรรษที่ 19 - 20 สาเหตุการเข้ามาของชาติตะวันตก มาจากในศตวรรษที่ 15
ดินแดนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เคยเป็นเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียและยุโรปถูกปิดลงเพราะพวก
เติร์กที่เข้ามามีอานาจจึงปิดเส้นทางดังกล่าวไม่มีการคมนาคมอีกต่อไป สินค้าสาคัญในเอเชียที่ยุโรป
มีความต้องการมาก คือ เครื่องเทศที่ซื้อมาจากอินเดีย ต่อมาพ่อค้าวานิชในอิตาลี่ได้รับการผูกขาด
ให้ซื้อขายกับแถบเมดิเตอร์เรเนียนพ่อค้าวานิชจึงนาเครื่องเทศไปขายให้ยุโรปในราคาสูง เกิดความ
เป็ น เดือดร้ อนมากในยุ โ รป โดยเฉพาะสเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส อังกฤษ ดังนั้น ชาติเหล่ านั้น จึง
พยายามหาเส้นทางเดินเรือที่ต้องผ่านอ่าวเปอร์ เซีย เพื่อเดินทางเข้ามายังเอเชียด้วยตัวเอง เกิดเป็น
การสารวจเส้นทางนาไปสู่ยุคแห่งการค้นพบ



ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

ในสมัยก่อนประเทศอินโดนีเซียมีศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามควบคู่กันมาตลอดแต่
ปัจจุบันนี้ตามที่เคยมีประสบการณ์ในการไปดูงานที่ประเทศในประเทศนี้มาแล้ว ศาสนาพุทธเหลือไว้
แต่ศาสนวัตถุ เช่น พระเจดีย์บุโรพุทโธ เป็นต้น แต่ศาสนบุคคลหรือศาสนิกที่นับถือพระพุทธศาสนา
นั้นหาได้น้อยหรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ เป็นเมืองที่คงไว้แต่การนับถือของศาสนาฮินดูหรืออิสลามให้
เราได้เห็นอยู่ ณ ปัจจุบัน แต่ศาสนวัตุที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธก็ยังไม่ได้ ถูกทาลายเป็นที่
ย้ าเตื อ นว่ า ในอดี ต ประเทศนี้ เ คยมี ก ารนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธอยู่ ตามหลั ก ทางพระพุ ท ธศาสนา
พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักหรือตรัสไว้เกี่ยวกับการดารงมั่นของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกดังนี้
ก็ในคาที่ตรัสไว้ในที่สุดแห่งสูตรทั้งปวงว่า ก็ภิกษุเหล่านั้น ย่อมยังธรรมนี้ ให้อันตรธานไป
นั้น ชื่อว่า อันตรธานมี 5 อย่างคือย่อมยังธรรมนี้ให้อันตรธานไปนั้น ชื่อว่า อันตรธานมี 5 อย่างคือ
อธิคมอันตรธาน อันตรธานแห่งการบรรลุ 1
ปฏิปัตติอันตรธานอันตรธานแห่งการปฏิบัติ 1
ปริยัตติอันตรธาน อันตรธานแห่งปริยัติ 1
ลิงคอันตรธาน อันตรธานแห่งเพศ 1
ธาตุอันตรธาน อันตรธานแห่งธาตุ 1.
ใน 5 อย่างนั้น มรรค 4 ผล 4 ปฏิสัมภิทา 4 วิชชา 3 อภิญญา 6 ชื่อ
ว่า อธิคม. อธิคมนั้น เมื่อเสื่อมย่อมเสื่อมไปตั้งแต่ปฏิสัมภิทา. จริงอยู่ นับตั้งแต่พระพุทธเจ้า
ปรินิพพานได้ 1000ปีเท่านั้น
ภิกษุไม่สามารถจะให้ปฏิสัมภิทาบังเกิดได้
ต่อแต่นั้นก็
อภิญญา 6. แต่นั้นเมื่อไม่สามารถทาอภิญญาให้บังเกิดได้ ย่อมทาวิชชา 3 ให้บังเกิด. ครั้นกาลล่วง
ไป ๆ เมื่อไม่สามารถจะทาวิชชา3 ให้บังเกิด ก็เป็นพระอรหันต์สุกขวิปัสสก โดยอุบายนี้เอง ก็
เป็นพระอนาคามี พระสกทาคามี และพระโสดาบัน. เมื่อท่านเหล่านั้นยังทรงชีพอยู่ อธิคมชื่อว่ายัง
ไม่เสื่อม อธิคมชื่อว่าย่อมเสื่อมไปเพราะความสิ้นไปแห่งชีวิตของพระอริยบุคคลผู้โสดาบันชั้นต่าสุด
ดังกล่าวนี้ ชื่อว่าอันตรธานแห่งอธิคม.
ภิกษุไม่สามารถจะให้ฌาน วิปัสสนา มรรค และผล บังเกิดได้ รักษาเพียงจาตุ-ปา
ริสุทธิศีลชื่อว่าอันตรธานแห่งข้อปฏิบัติ.เมื่อกาลล่วงไป ๆ ภิกษุทั้งหลายคิดว่า เราจะรักษาศีลให้
บริบูรณ์และจะประกอบความเพียรเนือง ๆ แต่เราก็ไม่สามารถจะทาให้แจ้งมรรคหรือผลได้ บัดนี้ไม่
มีการแทงตลอดอริยธรรม จึงท้อใจมากไปด้วยความเกียจคร้าน ไม่ตักเตือนกันและกัน ไม่รังเกียจ
กันฯลฯภิกษุไม่สามารถจะให้ฌาน วิปัสสนา มรรค และผล บังเกิดได้ รักษาเพียงจาตุปาริสุทธิ
ศีล ชื่อว่าอันตรธานแห่งข้อปฏิบัติ.เมื่อกาลล่วงไป ๆ ภิกษุทั้งหลายคิดว่า เราจะรักษาศีลให้
บริบูรณ์และจะประกอบความเพียรเนือง ๆ แต่เราก็ ไม่สามารถจะทาให้แจ้งมรรคหรือผลได้ บัดนี้
ไม่มีการแทงตลอดอริยธรรมจึงท้อใจมากไปด้วยความเกียจคร้า ไม่ตักเตือนกันและกันไม่รังเกียจกัน
(ในการท าชั่ ว )ตั้ ง แต่ นั้ น ก็ พ ากั น ย่ ายี สิ ก ขาบทเล็ ก น้ อ ย.เมื่ อ กาลล่ ว งไป ๆ ต้ อ งอาบั ติ ป าจิ ต ตี ย์
ถุลลัจจัย ต่อแต่นั้นต้องครุกาบัติ.เพียงอาบัติปาราชิกเท่านั้นยังคงอยู่.เมื่อภิกษุ 100 รูปบ้าง 1000
รูป บ้างผู้ รักษาอาบัติปาราชิก ยั งทรงชีพอยู่ การปฏิบัติชื่อว่ายังไม่อันตรธาน จะอัน ตรธาน
ไป เพราะภิกษุรูปสุดท้ายทาลายศีล หรือสิ้นชีวิต ดังกล่าวมานี้ ชื่อว่า อันตรธานแห่งการปฏิบัติ.
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บทว่า ปริยตฺติ ได้แก่บาลีพร้อมทั้งอรรถกถาในพุทธพจน์คือ พระไตรปิฎก บาลี
นั้นยังคงอยู่เพียงใด ปริยัติก็ชื่อว่ายังบริบูรณ์อยู่เพียงนั้น (พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย : 167)
อินโดนีเซียมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล มีเกาะประมาณ 17,508 มีพื้นที่เป็นทะเลมากกว่า
พื้นดิน มีประชากร 235 ล้านคน มากเป็นอันสี่ของโลก ข้อมูลทางศาสนาระบุว่าชาวอินโดนีเซียร้อย
ละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 10 นับถือศาสคริสต์ซึ่งแบ่งเป็นร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์
นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ที่เหลืออีกร้อยละ 3 นับถือ
ศาสนาฮินดูและพุทธ ซึ่งแบ่งสัดส่วนได้คือร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือ
ศาสนาพุทธ (ศุภลักษณ์ สนธิชัย, 2549 : 5) ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่จากข้อมูลดังกล่าว
หมายความว่ามีชาวพุทธไม่ถึงสิบล้านคน
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาระบุว่า “ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศนับถือศาสนาอิสลาม แต่อดีตเคยมีพระพุทธศาสนา
แบบมหายานเข้ามาประดิษฐานอยู่ พระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองมาก ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 มี
โบราณสถานที่ ส าคั ญสองแห่ ง อยู่ ใ นอิน โดนีเ ซียคื อ โบโรบุดูร์ หรือ บรมพุท โธ ตั้ งอยู่ ที่ราบเกตุ
(kedu)ในภาคกลางของชวา ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตา (Jogjagata) ในปัจจุบันทางเหนือประมาณ
สี่สิบกิโลเมตร และพระวิหารเมนดุต (Mendut) ซึ่งอยู่ห่างจาก โบโรบุดูร์ไปทางทิศตะออกสาม
กิ โ ลเมตร ต่ อ มาเมื่ อ อิ ส ลามได้ ข ยายอ านาจครอบง าอิ น โดนนี เ ซี ย ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2012 ชาว
อินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขณะที่พระพุทธศาสนา
ตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน”
พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียมีส่วนผสมของฮินดูจนบางครั้งแยกกันไม่ออก ฮินดูและ
พุทธจึงอยู่ร่วมกันจนมีผู้มองว่า “ศาสนาพุทธแตกกิ่งก้านมาจากฮินดู แต่มีความอ่อนโยนและลึกซึ้ง
กว่า แผ่ขยายสู่จีนและผ่านทางการออกธุดงค์ของพระสงฆ์ ก่อนเข้าสู่ชวาและสุมาตรา โดยพื้นฐาน
แล้วศาสนาพถุทธ แตกสาขามาจากฮินดูก็จริง แต่ละทิ้งแนวคิดเรื่องวรรณะเช่นเดียวกับความเชื่อใน
เรื่องเทพเจ้าหลายองค์ และเสนอแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ชาวพุทธใน
อินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นคนจีน แม้จะเป็นพุทธที่ผสมผสานกับความเชื่อของบรรพบุรุษคือลัทธิเต๋า
และขงจื้อ แต่คนจีนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าตนเป็นคนพุทธ (ศิริพร โตกทองคา, 2549 : 63)
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียนั้นคงเหลือแต่ศาสนวัตถุ ซึ่งยังคงมีเหลืออยู่จนทา
ให้ดูว่าพระพุทธศาสนายังคงเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยก่อนแต่ความจริงนั้น มีเพียงศาสนวัตถุ
เท่านั้น พุทธศาสนิกชนเหลือน้อยเต็มที การศึกษาภาคปริยัติ เช่น การศึกษาเล่าเรียนธรรมะ เข้าวัด
ปฏิบั ติธ รรม การเทศน์ สอน บรรยายธรรม แทบหาไม่เจอ ไม่จาเป็น ต้องกล่ าวถึงการจะบรรลุ
คุณธรรมต่างๆอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมยิ่งหาได้ยากมาก ผู้เขียนเองเคยเดินทางไปดูงานที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ไปเห็นความเป็นไปเป็นมา มีปรากฏการณ์ที่ทาให้รู้ว่า พระพุทธศาสนานั้นถ้าขาดศาสน
ทายาทหรือขาดพุทธศาสนิกชนก็จะทาให้ขาดผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงได้นั้นเป็นไป
ได้ ย าก เหมื อ นมหาลั ย นาลั น ทาในประเทศอิ น เดี ย สมั ย ก่ อ น มี ถึ ง แม้ ค ณะสงฆ์ ข องไทยจะมี
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ความสั มพันธ์ที่ จ ะช่วยเหลือก็อาจจะโดยกลืน ไปด้ว ยศาสนาอื่นซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเราก็ยังเคย
ช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
พิธีอุปสมบทเสร็จเวลา 17.17 น. ขณะนั้นได้มีฝนตกลงมาเล็กน้อย พระสงฆ์และฆราวาส
ทาประทักษิณเวียนเทียนรอบเจดีย์แล้วเป็นอันเสร็จพิธี พระภิกษุที่ได้รับการอุปสมบทในครั้งนั้น
ปัจจุบันยังอยู่ในสมณเพศคือ “ชินธัมโม” อายุ หกสิบเจ็ดปีพรรษา 40 ส่วนอีกสี่รูปบางรูปลาสิกขา
บางรูปก็มรณภาพแล้ว พระชินธัมโมจึงเป็นพระที่มีอายุพรรษามากที่สุดในอินโดนีเซีย
ปัจจุบันคณะสงฆ์อินโดนีเซียมีพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมกุลบุตรได้เองดังที่ปรากฏใน
หนังสือพระธรรมทูตสี่สมัย ได้บันทึกไว้ว่า “ปีพุทธศักราช 2530 พระธรรมทูตได้เสนอพระเหียนกิม
สุเขโม ชาวอินโดนีเซีย ผู้ที่ได้มาบวชและศึกษาอยู่ในประเทศไทยผู้มีอายุพรรษาและคุณสมบัติที่จ ะ
เป็ น พระอุ ปั ช ฌาย์ ไ ด้ คณะสงฆ์ จึ งได้ แต่ ง ตั้ งให้ เ ป็น พระอุ ปั ช ฌาย์ รูป แรกของคณะสงฆ์ เ ถรวาท
อินโดนีเซีย”พระราชวราจารย์(วิญญ์ วิชาโน) (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 63)
เมื่อมีพระอุปัชฌาย์ก็มีการอุปสมบทกุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจานวนมาก
คณะสงฆ์เถรวาทแห่งอินโดนีเซียได้จัดการบริหารองค์กรด้วยตนเอง พระเหียนกิม สุเขโมเรียนจบ
จากคณะศาสนาปรัชญา สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย รุ่นที่ 33 พุทธศักราช 2530 รุ่น
เดียวกับพระเมธีธรรมสาร ผู้อานวยการมหาปชาบดีวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช หอม
ทวนลม อาจารย์ประจาคณะศาสนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงสร้างการ
บริหารของคณะสงฆ์เถรวาทในอินโดนีเซียวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 คณะสงฆ์ไทย มีสมเด็จพระวัน
รัตเป็นประธาน ได้ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์เถรวาทแห่งอินโดนีเซีย ทาให้ได้ทราบข้อมูลล่าสุดว่า
“คณะสงฆ์เถรวาทในอินโดนีเซียปัจจุบันที่สาคัญมีสองกลุ่มคือคณะสงฆ์อินโดนีเซียและคณะสงฆ์ไทย
(สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยสมัยที่ 21, 2530)
สรุป

แนวโน้มพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย จะดารงอยู่ได้นานต้องมีการสังคายนา
พระไตรปิฎกเพื่อรังสรรค์หรือเรียบเรียงพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่
สาคัญที่สุด จาต้องอาศัยพุทธบริษัท 4 ได้แก่ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งปัจจุบันประเทศ
อินโดนีเซียแทบไม่มีให้เห็นแล้ว จึงต้องอาศัยผู้นาในการนาทูตทางพระพุทธศาสนามาช่วยในการเผย
แผ่ พ ระพุ ทธศาสนาและมาบวชเพื่อ ดารงพระพุ ทธศาสนาโดยการได้รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ น า
ประเทศหรือมีการร่วมมือจากคณะสงฆ์จากประเทศไทย ถึงแม้ประเทศอินโดนีเซียจะมี ศาสนสถาน
หรือศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่เป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธที่สาคัญจนสามารถได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” ก็ตามที จะไม่สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ หากไม่มีผู้สืบทอด
โดยตรงก็มีแนวโน้มที่จะโดนกลืนโดยศาสนาอื่นเป็นแน่แท้
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ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม

THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL AND SOCIAL ASPECTS WHICH
CONCERNS IN QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY, ACCORDING TO BUDDHA
DHARM
โกศล จึงเสถียรทรัพย์
สุชน ประวัติด
ี
บทคัดย่อ
หลักพุทธธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิตของ
มนุษย์ เพื่อให้รู้ควำมเป็นจริงของโลกและชีวิต และให้รู้เท่ำทันของกฎธรรมชำติ จนสำมำรถอยู่กับ
โลกแห่งควำมเป็นจริงได้อย่ำงปกติสุข ควำมสำคัญของหลักพุทธธรรม และหลักธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนิ น ชีวิ ตของผู้ สู งอำยุ เ ป็ น แนวทำงให้ ผู้ สู ง อำยุ ได้ น ำไปประพฤติป ฏิบั ติ ว ำงตนได้ ถู กต้ อ ง
เหมำะสม ในฐำนะที่อยู่ร่วมกันในสังคม และแก้ไขปัญหำชีวิตที่สำคัญของผู้สูงอำยุได้แก่ ปัญหำด้ำน
ร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ ด้ำนสังคมกำรอยู่ร่วมกัน และด้ำนเศรษฐกิจและรำยได้ กำรนำหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยกำรรักษำกำย วำจำ และชำระจิตให้สะอำด จึงเป็น
กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้น มีควำมสุขได้ในปัจฉิมวัย
คาสาคัญ : ลักษณะทำงจิตและสังคม, คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ, ผู้สูงอำยุ
ABSTRACT
Elderly is the teaching of the Buddha. Used as a guide in the life of man.
To know the reality of the world and life. And knowingly of natural law you can live
with the reality of a normal life. The importance of Buddhism and principles
relevant to the lives of the elderly as a guide for elders to practice their proper
place. As is common in society. And fix the lives of older people are important. The
physical, mental and social coexistence. And economic and revenue Bringing
Buddhism to use it for good to themselves and others. With the treatment of body,
speech and mind to settle clean. It aims to develop the quality of life for the
better today. Happy in old age
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บทนา

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน เช่น องค์กำรอนำมัยโลก แบ่งองค์ประกอบของ
คุณภำพชีวิต 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนร่ำงกำย (Physical domain) ด้ำนจิตใจ (Psychological domain)
ด้ำนควำมสั มพัน ธ์ทำงสั งคม (Social relationships domain) และด้ำนสิ่ งแวดล้ อม
(Environmental domain) (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2541) ซึ่งแต่ละด้ำนมีควำมหมำย
ดังนี้
ด้านร่างกาย (Physical domain) เป็นกำรรับรู้สภำพร่ำงกำยของผู้สูงอำยุซึ่งมีผลต่อ
ชีวิตประจำวัน เช่น กำรรับรู้สภำพควำมสมบูรณ์แข็งแรงของร่ำงกำย กำรรับรู้ถึงควำมสุขสบำย ไม่มี
ควำมเจ็บปวด กำรรับรู้ควำมสำมำรถที่จะจัดกำรกับโรคภัยและควำมเจ็บปวดทำงร่ำงกำยได้ กำร
รับรู้ถึงพละกำลังในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน กำรรับรู้ถึงควำมเป็นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพำผู้อื่น กำรรับรู้
ถึงควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวของตน กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของ
ตน กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรทำงำน และกำรรับรู้ว่ำตนไม่ต้องพึ่งยำต่ำงๆหรือกำรรักษำทำง
กำรแพทย์อื่นๆ เป็นต้น
ด้านจิตใจ (Psychological domain) เป็นกำรรับรู้สภำพจิตใจของตนเอง เช่นกำรรับรู้
ควำมรู้สึกทำงบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง กำรรับรู้ภำพลักษณ์ของตนเอง กำรรับรู้ถึงควำมรู้สึก
ภำคภูมิใจในตนเอง กำรรับรู้ถึงควำมมั่นใจในตนเอง กำรรับรู้ถึงควำมคิด ควำมจำ สมำธิกำร
ตัดสินใจและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆ กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับ
ควำมเศร้ำหรือกังวล กำรรับรู้เกี่ยวกับควำมเชื่อต่ำงๆ ของตนที่มีผลต่อกำรดำเนินชีวิต เช่น กำรรับรู้
ถึงควำมเชื่อด้ำนวิญญำณ ศำสนำ กำรให้ควำมหมำยของชีวิต และควำมเชื่ออื่นๆ ที่มีผลในทำงที่ดี
ต่อกำรดำเนินชีวิต มีผลต่อกำรเอำชนะอุปสรรค เป็นต้น
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships domain) เป็นกำรรับรู้เรื่อง
ควำมสัมพันธ์ของผู้สูงอำยุกับบุคคลอื่น กำรรับรู้ถึงกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอื่นในสังคม
กำรรับรู้ว่ำตนได้เป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย รวมทั้งกำรรับรู้ในเรื่องอำรมณ์ทำง
เพศหรือกำรมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental domain) เป็นกำรรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผล
กำรดำเนินชีวิต เช่น กำรรับรู้ว่ำตนมีชีวิตอยู่อย่ำงอิสระ มีควำมปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต กำรรับรู้
ว่ำได้อยู่ในสภำพ แวดล้อมทำงกำยภำพที่ดี ปรำศจำกมลพิษต่ำงๆ กำรคมนำคม มีแหล่งประโยชน์
ด้ำนกำรเงิน สถำนบริกำรทำงสุขภำพ และสังคมสงเครำะห์ กำรรับรู้ว่ำตนมีโอกำสที่จะได้รับข่ำวสำร
หรือฝึกฝนทักษะต่ำงๆ กำรรับรู้ว่ำตนได้มีกิจกรรมในเวลำว่ำง เป็นต้น

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



คำว่ำ “คุณภำพชีวิต” แปลมำจำกภำษำอังกฤษว่ำ Quality of life ซึ่งงำนวิจัยใน
ต่ำงประเทศมักใช้ตัวย่อ QofL หรือ QoL เป็นคำที่ปรำกฏใช้เป็นครั้งแรกภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่
2 จนกระทั่งเป็ น ประเด็น ที่นั กวิช ำกำรหลำยสำขำ เช่น แพทย์ ศำสตร์ สำธำรณสุ ขศำสตร์ กำร
พยำบำล สังคมวิทยำ จิตวิทยำ เศรษฐศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ปรัชญำ และภูมิศำสตร์ ให้ควำมสนใจ
ศึกษำมำตั้งแต่ต้น ค.ศ.1970 พร้อมกับให้ควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไปตำมมุมมองของสำขำวิชำที่
ศึกษำ ซึ่งในระยะหลังพบว่ำมีงำนวิจัยด้ำนกำรแพทย์ พยำบำล และสำธำรณสุข ศึกษำคุณภำพชีวิต
ในฐำนะผลลัพธ์ของกำรดูแลสุขภำพอนำมัยบุคคล รวมไปถึงกำรนำไปใช้เป็นชื่อเรียกเพื่ออธิบำยหรือ
จัดประเภทตัวแปรด้ำนจิตสังคม จะเห็นได้ว่ำ คุณภำพชีวิต มีขอบเขตของควำมหมำยกว้ำงเสมือ น
เป็นร่มใหญ่ที่ครอบคลุมองค์ประกอบย่อยๆ เช่น สภำวะสุขภำพ สภำพร่ำงกำย สภำพกำรดำรงชีวิต
วิถีชีวิต กำรรับรู้ พฤติกรรม และควำมสุข (Simko, L.C., 1999, 22(3) : 1-11) เป็นต้น
คำว่ำ ผู้สูงอำยุ ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Elderly person เป็นสภำวะของบุคคลที่มีอำยุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีควำมอ่อนแอทำงร่ำงกำยและจิตใจ มีเจ็บป่วยหรือควำมพิกำรเกิดร่วมด้วย เป็น
วัยที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเสื่อมทำงร่ำงกำยและจิตใจ ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละบุคคล
วัยสูงอำยุเป็นระยะสุดท้ำยของชีวิตอำจยำวนำน 10-20 ปี หรือมำกกว่ำนั้น ถ้ำมีกำรเตรียมตั ว
เตรียมใจก่อนเข้ำสู่วัยนี้มำตั้งแต่วัยกลำงคน จะสำมำรถปรับตัวรับบทบำทวัยสูงอำยุได้สมควรแก่
ฐำนะ ซึ่งเกณฑ์กำรตัดสินควำมชรำ (cut – off point) อยู่ที่ 60 ปี ที่ใช้กำหนดผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป
เป็นคนชรำ หรือผู้สูงอำยุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกณฑ์ที่อิงกลุ่มประเทศโลกที่สำม
ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอำยุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกระบบสำธำรณสุข
ได้รับกำรพัฒนำมำกขึ้น กำรตระหนักถึงคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุจึงเป็นสิ่งสำคัญส่งผลให้ภำครัฐ
กำหนดมำตรกำรเตรียมกำรรองรับให้กำรดูแลผู้สูงอำยุเพื่อให้ผู้สูงอำยุเหล่ำนั้นมีคุณภำพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น โดยกำหนดยุทธศำสตร์ "กำรเตรี ย มควำมพร้อม สังคมไทยสู่ สั งคมผู้ สูงอำยุ" เป็นหนึ่งใน
ยุทธศำสตร์หลักของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 10 ด้วยกำรมีแผนผู้สูงอำยุ
แห่งชำติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) เพื่อกำหนดทิศทำงนโยบำยยุทธศำสตร์และมำตรกำรต่ำง ๆ
ที่ใช้ดำเนินกำรด้ำนผู้สูงอำยุให้ชัดเจน (วิพรรณ ประจวบเหมำะ, 2553) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำภำครัฐ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับระบบกำรดูแลและให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้สูงอำยุ เช่นกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคม กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดี โดย
ที่สิ่งเหล่ำนี้จะต้องมีกำรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อกำรวำงแผนและดำเนินกำรบนฐำนของกำรลงทุน
และใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ (Dijksterhuis, 2011 : 156)
กำรประเมิ นคุ ณภำพชี วิต แห่ งองค์ กำรอนำมั ย โลก ได้ใ ห้ ค วำมหมำยคุณ ภำพชี วิต ใน
ลักษณะที่เป็ น กำรรั บรู้ เกี่ยวกับ กำรใช้ชีวิตของแต่ล ะบุคคลตำมบริบทของวัฒ นธรรมและระบบ
ค่ำนิยมซึ่งสัมพันธ์กับเป้ำหมำย ควำมคำดหวัง และมำตรฐำนที่ตนตั้งใจไว้ (The World Health
Organization Quality of Life Assessment: WHOQOL: 1995 cited in Butler and
Ciarrochi, 2007: 607)
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คุณภำพชีวิตหรือกำรมีชีวิตที่ดีในผู้สูงอำยุ และกล่ำวว่ำ ผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ด้ำน (สิทธิอำภรณ์ ชวนปี, 2540 : 17) คือ
1) กำรมีควำมผำสุกทำงด้ำนจิตใจ (Psychological well-being) หมำยถึง กำรที่บุคคล
สำมำรถประเมินได้ว่ำ ประสบกำรณ์ในชีวิ ตที่ผ่ำนมำมีคุณภำพ โดยประเมินได้จำกผลกระทบระดับ
ควำมสุขที่ได้รับและควำมสำเร็จที่ได้บรรลุตำมควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
2) ควำมสำมำรถในกำรแสดงพฤติกรรม (Behavioral competence) หมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรทำหน้ำที่ของบุคคล ซึ่งรวมถึงกำรทำหน้ำที่ของร่ำงกำย กำรมีสุขภำพที่ดีกำร
รับรู้ที่ถูกต้อง และกำรพฤติกรรมทำงสังคมที่ถูกต้อง
3) สิ่งแวดล้อมของบุคคล (Objective environment) หมำยถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
3.1 สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ลักษณะภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ และที่อยู่อำศัย
3.2 บุคคลที่มีควำมสำคัญต่อผู้สูงอำยุ เช่น สมำชิกในครอบครัว เพื่อน
3.3 บุคคลอื่นทั่วไปที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอำยุ
3.4 สถำนภำพทำงสังคม อำยุ เชื้อชำติ และเศรษฐกิจ
3.5 สถำนภำพสังคมและวัฒนธรรมภำยในชุมชนที่ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่
4) กำรรับรู้คุณภำพชีวิต (Perceived quality if life) หมำยถึง กำรที่บุคคลมีกำร
ประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ ควำมผำสุ ก ทำงด้ ำ นจิ ต ใจ ควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ ำ ที่ ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลดังที่ได้กล่ำวมำ
แนวคิดเกี่ยวกับควำมผำสุกทำงใจของผู้สูงอำยุไทยซึ่งประกอบด้วยมิติต่ำง ๆ 5 มิติ คือ
ควำมสำมัคคีปรองดอง กำรพึ่งพำอำศัยกันและกัน ควำมสงบสุขและกำรยอมรับ กำรเคำรพนับถือ
และควำมเบิกบำน โดยแต่ละมิติรำยละเอียด ดังนี้
ความสามัคคีปรองดอง (Harmony) เกิดขึ้นระหว่ำงบุคคลในครอบครัว เช่น ลูกหลำน
กำรเป็นมิตรที่ดีต่อกันระหว่ำงเพื่อ น เพื่อนบ้ำน ตลอดจนควำมสำเร็จ ควำมก้ำวหน้ำของบุคคลใน
ครอบครั ว ลู ก หลำน นำมำซึ่ ง ควำมผำสุ ก ทำงใจของผู้ สู ง อำยุ ก ำรพึ่ ง พำอำศั ย กั น และกั น
(Interdependence) ผู้สูงอำยุแสดงควำมรู้สึกสบำยใจมีควำมสุขในกำรที่ตนเองได้ทำตนให้เป็น
ประโยชน์หรือช่วยเหลือลูกหลำน บุคคลในครอบครัว
ในขณะเดียวกันบุคคลในครอบครัวหรือลูกหลำนตอบแทนโดยกำรเลี้ยงดู ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะในยำมเจ็บป่ วย ควำมสบำยใจเกิดจำกกำรมีคุณค่ำในตนเองที่ผู้สู้อำยุรู้สึกว่ำ
ตนเองยังสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ มีประโยชน์แก่ลูกหลำน มิใช่พึ่งพำลูกหลำนฝ่ำยเดียว
ความสงบสุขและการยอมรั บ (Acceptance and calmness) กำรทำใจให้ยอมรับและ
หำควำมสงบในจิ ตใจ กำรปล่ อยวำงควำมคิดที่ทำให้ ไม่ส บำยใจ ปลงกับ สิ่ งที่ตนเองไม่ส ำมำรถ
ขัดขวำงหรือควบคุมได้ ทำใจให้สงบ ไม่คิดมำกหรืออำรมณ์เสีย ไม่กลุ้มกับสิ่งที่ทำให้ไม่สบำยใจ กำร
เคำรพนับถือ (Respect) กำรที่ผู้สูงอำยุรับรู้ มีควำมรู้สึกถึงกำรเคำรพให้เกียรติหรือคำแนะนำให้แก่
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ผู้อำวุโสน้อยกว่ำผู้รับฟังหรือปฏิบัติตำม กำรเคำรพนับถือที่ผู้สูงอำยุได้รับจำกบุคคลอื่น แสดงให้เห็น
ถึงควำมสำเร็จในชีวิตของผู้สูงอำยุในกำรดำรงชีวิต เป็นที่เคำรพนับถือของบุคคลในชุมชนนั้น ๆ
ความเบิกบาน (Enjoyment) ควำมรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวำ และสนุกสนำนรื่นรมย์กับสิ่ง
รอบตัว ควำมเบิกบำนจำกกำรทำกิจกรรมกับเพื่อนหรือกลุ่มผู้สูงอำยุในวัยเดียวกัน เช่นร่วมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอำยุ ไปวัด หรืออำจเป็นควำมเบิกบำนจำกกำรทำสิ่งที่ตนเองชอบงำนยำมว่ำงหรือเก็บ
เกี่ยวควำมสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่รอบตัว รวมทั้งกำรมีอำรมณ์ขัน

การวัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรเพิ่มของประชำกรสูงอำยุรวดเร็ว เนื่องจำกประชำกรมีอำยุยืน
ยำวมำกขึ้น และอำยุขัย เฉลี่ยของประชำกรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจำกอัตรำกำรตำยลดลง จำก
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์ และสำธำรณสุข โดยพบว่ำจำนวนประชำกรสูงอำยุในปี
พ.ศ.2550 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2503 มีจำนวนประชำกรสูงอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้น
ไป) 1.5 ล้ำนคนหรือคิดเป็นร้อยละ5.4 ของประชำกรทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 6.7 ล้ำนคนในปี 2548
และจะเพิ่มขึ้น เป็น 2 เท่ำในปี 2568 คือ14 ล้ ำนคน หรื อคิดเป็น 10.3 และ 20 ของประชำกร
ทั้งหมดตำมล ำดับ สถำนกำรณ์นี้ ทำให้ ป ระเทศไทยก้ำวเข้ำสู่ สั งคมผู้ สู ง อำยุ ซึ่ง หมำยควำมว่ ำ
ประเทศไทยมี ผู้ สู ง อำยุ มำกกว่ ำร้ อ ยละ10 ของประชำกรทั้ ง หมดหรื อประชำกรมีอ ำยุมั ธ ยฐำน
มำกกว่ำ 30
องค์กำรอนำมัยโลก ได้นิยำมคุณภำพชีวิตว่ำ เป็นกำรรับรู้ควำมพึงพอใจ และสถำนะของ
บุคคลในกำรดำรงชีวิตในสังคม โดยจะสัมพันธ์กับเป้ำหมำยและควำมคำดหวังของตนเองภำยใต้
บริบทของวัฒนธรรม ค่ำนิยม มำตรฐำนของสังคม และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิกำร และ
บริกำรด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนลักษณะทำงกำรเมืองกำรปกครองในสังคมที่อยู่อำศัย และสำมำรถ
ประเมินคุณภำพชีวิตในด้ำนวัตถุวิสัย และด้ำนจิตวิสัย (วรรณำ กุมำรจันทร์, 2543 : 4; อ้ำงถึงใน
The WHOQOL group, 1994)
นักวิชำกำรชำวต่ำงชำติที่ให้ควำมหมำยคุณภำพชีวิต ดังเช่น Padilla และ Grant (ศรี
เมือง พลังฤทธิ์, 2547:33; อ้ำงถึงใน Padilla & Grant, 1985 : 45) ให้ควำมหมำยคุณภำพชีวิตว่ำ
เป็นกำรรับรู้ควำมพึงพอใจที่เปลี่ยนแปลงไปตำมภำวะสุขภำพ คุณภำพชีวิตเป็นระดับควำมพึงพอใจ
ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ชีวิตของแต่ละบุคคล ลักษณะควำมพึงพอใจหรือควำมสุข ซึ่งสำมำรถ
ประเมินควำมพึงพอใจทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน เช่น กำรทำงำน ครอบครัว และที่อยู่อำศัย เป็น
ต้น ในทำงเดียวกัน Ragsdale และ Morrow (1990 : 355) กล่ำวว่ำ คุณภำพชีวิตหมำยถึง กำรรับรู้
กำรมีประสิทธิภำพ หรือควำมสำมำรถในกำรกระทำอย่ำงมีควำมหมำย เพื่อควบคุมหรือจัดกำรกับ
สถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเจ็บป่วยของตน ทั้งด้ำนจิตอำรมณ์ ควำมคิดและกำรดูแลรักษำ
คุณภำพชีวิตก็คือ ควำมผำสุก (Wellbeing) ซึ่งเป็นกำรรับรู้ของบุคคลต่อกำรมีชีวิตอยู่ ตำม
ประสบกำรณ์ของควำมพึงพอใจ ควำมรู้สึกเป็นสุขภำพและสุขใจ



ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

คุณภำพชีวิตของบุคคลที่มีสุขภำพกำย และสุขภำพจิตดี มีกำรดำเนินชีวิตได้อย่ำงปกติสุข
ในสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่เอื้ออำนวยต่อกำรพัฒนำภำวะเศรษฐกิจและสังคม คุณภำพชีวิตเป็นระดับ
สภำพกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ตำมองค์ประกอบของชีวิต ได้แก่ ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมควำมคิดและ
จิตใจ (อัจฉรำ นวจินดำ, 2524 : 43) เช่นเดียวกับ พัทยำ สำยหู (2526 : 31-34) สรุปคุณภำพชีวิต
เฉพำะตัวบุคคลว่ำ ประกอบด้วย กำรมีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจที่สมบูรณ์ กำรมีสติปัญญำที่จะ
ศึกษำหำควำมรู้กำรมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนหำเลี้ยงชีพ และกำรรู้จักหำควำมสุข ควำมพอใจให้
ชีวิตในทำงที่เหมำะสม คุณภำพชีวิตเป็นชีวิต ที่มีคุณภำพไม่เป็นภำระ และไม่ก่อให้เกิดปัญหำแก่
สังคม มีควำมสมบูรณ์ทั้งกำย จิตใจ มีควำมสำมำรถที่จะดำรงสถำนภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมือง ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและสังคม
สรุปควำมหมำยของคุณภำพชีวิตหมำยถึง ควำมพึงพอใจ ควำมเป็นอยู่ที่ดี มีควำมสุข มี
สุขภำพกำยดี มีสุขภำพจิตดีมีอำหำรกำรกินดี มีสิ่งของหรือเงินใช้ตำมควำมจำเป็น อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม

กำรประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้ำหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ ที่ทรงประกำศและ
บัญญัติไว้ เป็ นที่ทรำบกันว่ำภำยหลังพุทธปรินิพพำนแล้ว ได้มีกำรรวบรวมคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้ำอย่ำงเป็นระบบครบถ้วน อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่ำ คัมภีร์พระไตรปิฎก เพื่อให้เป็นแหล่ง
สืบค้นคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้ำ เป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้ำ
พุทธธรรม จึ งมีคุณค่ำสำหรับวิถีชีวิตของมวลมนุษย์โดยเท่ำเทียมกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ระดับสติปัญญำ ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล ที่จะนำมำพัฒนำตนเองให้เกิดควำมสุข ควำมเจริญ
งอกงำมในชีวิต เพรำะพระพุทธเจ้ำเป็นเพียงผู้ค้นพบทำงเดินของชีวิต แล้วนำมำบอกกล่ำวให้แก่
บุคคลอื่นเท่ำนั้น ดังที่พระองค์ตรัสว่ำ
“เธอทั้งหลายควรทาความเพียรเองเถิด ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้น
ผู้บาเพ็ญภาวนา ดาเนินตามทางนี้แล้วเพ่งพินิจอยู่ จักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารได้”
(ขุ.ธ. (ไทย) 25/276/117)
พุทธธรรมเป็นกำรแนะแนวต้นแบบเพรำะกำรแนะแนวพุทธธรรมนี้ ส่งเสริมให้บุคคลรู้จัก
ช่วยตนเอง ยอมรับศักยภำพของมนุษย์ในกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนให้รู้จักในเงื่อนไขเหตุปัจจัยและ
วิธีกำร ซึ่งมีขั้นตอนครบถ้วนตำมหลักแนะแนว ” (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2534 : คำนำ)
หลักพุทธธรรมหลำยประกำร ที่เหมำะสมสำหรับผู้สูงอำยุจะนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต
เพื่อให้ได้รับประโยชน์สุข ตั้งแต่ขั้นต้นในกำรลงมือปฏิบัติ กล่ำวคือ เริ่มตั้งแต่กำรรู้จักปฏิบัติตนที่ดี
ต่อสภำพสิ่งแวดล้อมภำยนอก ซึ่งเรียกว่ำ ควำมสำรวมอินทรีย์ทั้งหลำย (ม.อุ. (ไทย) 14/453463/504-510) มีสำรวมตำสำรวมหู สำรวมจมูก สำรวมลิ้น สำรวมกำยและสำรวมใจ เพื่อจะได้ใช้
เป็นพื้นฐำนของศีล คือ เจตนำงดเว้นจำกควำมชั่วทำงกำย และเจตนำงดเว้นจำกควำมชั่วทำงวำจำ
เรียกว่ำ พัฒนำด้ำนควำมประพฤติหรือพัฒนำด้ำนพฤติกรรมที่ดี อันเป็นช่องทำงให้จิตใจพัฒนำและ
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ช่วยให้ปัญญำงอกงำม อย่ำงน้อยพึงพัฒนำพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียน แต่เป็นพฤติกรรมที่สร้ำงสรรค์
เกื้อกูล (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2543 : 238) ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติและเข้ำถึง
สิ่งที่ดีงำมเป็นประโยชน์ ทำให้เข้ำใจและเห็นชีวิตที่มีคุณค่ำเป็นควำมดีงำม พร้อมกับทำให้มีอำยุยืน
ต่อไปด้ว ย ผู้ สู งอำยุ จึ งต้ องศึ กษำเรี ย นรู้ และทำควำมเข้ ำใจหลั กพุ ทธธรรม และน ำไปปฏิ บัติใ น
ชีวิตประจำวัน
คำสอนในพระพุทธศำสนำ สอนให้คนเรำรู้จักควำมจริงของธรรมชำติและชีวิต ให้รู้จัก
ตนเองพิจำรณำแก้ไขปัญหำของตนด้วยหลักเหตุผล หลักคำสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ที่เรียกว่ำ
พุทธธรรม “พุทธธรรมเป็นกำรแนะแนวต้นแบบ เพรำะกำรแนะแนวพุทธธรรมนี้ ส่งเสริมให้บุคคล
รู้จักช่วยตนเอง ยอมรับศักยภำพของมนุษย์ในกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนให้รู้จักในเงื่อนไข เหตุปัจจัย
และวิธีกำรซึ่งมีขั้นตอนครบถ้วนตำมหลักกำรแนะแนว” (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2534 :
คำนำ)
กำรทำให้ชีวิตของผู้สูงอำยุในช่วงระยะเวลำที่เหลืออยู่ เพื่ อเป็นกำรพักผ่อน และได้ทำ
ตำมควำมต้องกำรของตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพักผ่อนอย่ำงมีควำมสุข กำรได้ปลดปล่อยภำระ
และกำรปล่อยวำง ปรุงแต่งใจให้มีธรรม 5 อย่ำง คือ 1) ปรำโมทย์ มีควำมร่ำเริงเบิกบำนใจ 2) ปีติ
ควำมอิ่มใจ 3) ปัสสัทธิ ควำมผ่อนคลำยสงบเย็นกำยใจ 4) สุข โล่งโปร่งใจ 5) สมำธิ สงบใจตั้งมั่นไม่
มีอะไรมำรบกวน เป็นกำรปรุงแต่งจิ ตใจให้เกิดควำมเจริญงอกงำมในธรรม (พระพรหมคุณำภรณ์
(ป.อ. ปยฺตโต), 2550 : 58) คุณค่ำ ชรำอย่ำงมีคุณภำพ สรุปควำมว่ำ กำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย เป็นสัจ
ธรรมของชีวิตมนุษย์ทุกคน ไม่ว่ำจะยำกดีมีจนแต่หำกจะพิจำรณำถึงสิ่งที่เรำต้องประสบหลังจำกกำร
เกิดมำแล้ว ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่คนเรำไม่ต้องกำรทั้งนั้น กำรอยู่ในโลกได้นำนวัน จัดได้ว่ำเป็นผู้ที่มี
โชคดี เพรำะจะได้รับประโยชน์จำกกำรพิจำรณำสังขำรให้เห็นควำมจริงในมำยำชีวิต แต่สำหรับผู้ที่
ไม่พิจำรณำไม่เอำใจใส่ต่อกำรเจำะทำลำยของโมหะ อวิชชำก็แก่เสียเปล่ำ กำรมีชีวิตอยู่นำนวันไม่ได้
ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรเลย จึงจัดว่ำเป็นผู้ แก่ฟัก แก่แฟง แก่แตงแก่น้ำเต้ำ เติบโตเพรำะกินข้ำว
แก่เฒ่ำเพรำะอยู่นำน ชีวิตในตัวของคนๆ นั้น ไม่มีค่ำอะไรเลย คุณค่ำหรือรำคำของชีวิตจะเกิดจำก
กำรเรียนรู้ กำรใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดคุณมำกที่สุด (พระพิจิตธรรมพำที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวณฺ
โณ, 2536: 58)
หลักไตรลักษณ์ เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ สำมัญลักษณะ แปลว่ำลักษณะที่ทั่วไปหรือเสมอ
เหมื อ นกั น แก่ สิ่ ง ทั้ ง ปวง ซึ่ ง ได้ ค วำมหมำยเท่ ำ กั น ควำมหมำยของไตรลั ก ษณ์ (The Three
Characteristics of Existence) โดยย่อ มีดังนี้
1) อนิจจตา (Impermanance) ควำมไม่เที่ยง ควำมไม่คงที่ ควำมไม่ยั่งยืน ภำวะที่
เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลำยไป
2) ทุกขตา (Stress and Conflict) ควำมเป็นทุกข์ ภำวะที่ถูกบีบคั้นด้วยกำรเกิดขึ้นและ
สลำยตัว ภำวะที่กดดัน ฝืน และขัดแย้ งอยู่ ในตัว เพรำะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้ มีสภำพเป็นอย่ำงนั้น
เปลี่ยน แปลงไป จะทำให้อยู่ในสภำพนั้นไม่ได้ ภำวะที่ไม่สมบูรณ์มีควำมบกพร่องอยู่ในตัว ไม่ให้
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ควำมเสมออย่ำงแท้จริง หรือควำมพึงพอใจเต็มที่แก่ผู้อยำกด้วยตัณหำ และก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้ำไป
อยำกเข้ำไปยึดด้วยตัณหำอุปำทำน
3) อนัตตตา (Soullessness) ควำมเป็นอนัตตตำ ควำมไม่ใช่ตัวตน ควำมไม่มีตัวตนที่
แท้จริงของมัน สิ่งทั้งหลำยประกอบด้วยปัจจัยต่ำงๆ อันสัมพันธ์เนื่องกัน เกิดดับสืบต่อกันไปอยู่
ตลอด เวลำไม่ขำดสำยจึงเป็นภำวะที่ไม่เที่ยง เมื่อต้องเกิดดับไม่คงที่และเป็นไปตำมเหตุปัจจัยที่
อำศัยก็ย่อมมีควำมบีบคั้น กดดัน ขัดแย้งและแสดงถึงควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่ในตัว เมื่อทุกส่วน
เป็นไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลำขึ้นต่อเหตุปัจจัยเช่นนี้ ก็ย่อมไม่เป็นตัวของตัว มีตัวตน
แท้จริงไม่ได้
พุทธพจน์แสดงไตรลักษณ์ในกรณีของขันธ์ 5 ตัวอย่ำงที่เด่น ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลำย เพรำะเหตุนั้นแล รูป ...เวทนำ...สัญญำ... สังขำร... วิญญำณ อย่ำง
ใดอย่ ำงหนึ่ ง ทั้ ง ที่ เป็ น อดีต อนำคต และปั จ จุบั น ทั้ง ภำยในและภำยนอก หยำบหรื อ
ละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลำยพึงเห็นด้วยปัญญำอัน
ถูกต้อง ตำมที่มันเป็นว่ำ
“นั่นไม่ใช่ของเรำ เรำไม่ใช่นั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรำ” (ส.ข. (ไทย) 18/1 /1 – 2)
กำรรู้เท่ำทันในไตรลักษณ์ จะเป็นตัวเร่งทำให้ผู้สูงอำยุไม่อยู่ในควำมประมำท เพรำะเมื่อรู้
ว่ำสิ่งทั้งหลำยไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำไม่คงตัว จะต้องแตกสลำยกลับ
กลำยไป วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง พึงเร่งรัดทำกำรตำมเหตุปัจจัย จะต้องเร่งขวนขวำยป้องกันควำมเสื่อมที่
ยังไม่เกิดขึ้น แก้ไขปัญหำหรือควำมเสียหำยผิดพลำดที่ เกิดขึ้นแล้ว รักษำสิ่งที่ดีและทำสิ่งที่ดีเพื่อให้
เกิด ควำมเจริญงอกงำมต่อไป เช่น รู้ว่ำสิ่งทั้งหลำยไม่เที่ยง จะเสื่อมสิ้นสูญสลำยไปตำมเหตุปัจจัย
เมื่อต้องกำรควำมดีงำมควำมเจริญก็ต้องเพียรพยำยำมทำกรรมทั้งหลำย อันจะเป็นเหตุให้สิ่งดีงำม
นั้นดำรงอยู่ได้น ำนที่สุด และบังเกิดประโยชน์แก่ตนมำกที่สุด จึงเรียกว่ำ คุณค่ำด้ำนทำกิจ หรือ
คุณค่ำเพื่อควำมไม่ประมำท
ขันธ์ 5
ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบ 5 อย่ำงของชีวิต สิ่งทั้งหลำยที่มองเห็น ในรูปของส่วนประกอบ
ต่ำงๆ ที่มำประชุมกันเข้ำ ตัวตนแท้ๆของสิ่งทั้งหลำยไม่มี เมื่อแยกส่วนต่ำงๆ ที่มำประกอบกันเข้ำนั้น
ออกไปให้หมด ก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งนั้น สภำพของสิ่งทั้งหลำยในรูปของกำรประชุม ส่วนประกอบ
เช่นนี้ พุทธธรรมได้แสดงส่วนประกอบต่ำงๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งวัตถุและจิตใจหรือทั้งรูปธรรมและนำม
ธรรม กำรแสดงส่วนประกอบต่ำงๆ นั้น ในพระสูตรได้แสดงแบบขันธ์ 5
วิธีแบ่งแบบขันธ์ 5 (The Five Aggregates) พุทธธรรมแยกแยะชีวิต พร้อมทั้งองคำพยพ
ทั้งหมดที่บัญญัติเรียกว่ำ “สัตว์” “บุคคล” ฯลฯ ออกเป็นส่วนประกอบต่ำงๆ 5 ประเภท หรือ 5
หมวด เรียกทำงธรรมว่ำ เบญจขันธ์ คือ
1) รูป (Corporeality) ได้แก่ส่วนประกอบฝ่ำยรูปธรรมทั้งหมด ร่ำ งกำยและพฤติกรรม
ทั้งหมดของร่ำงกำย หรือสสำรและพลังงำนฝ่ำยวัตถุ พร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติกำรณ์ต่ำงๆ ของ
สสำรพลังงำนเหล่ำนั้น
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2) เวทนา ( Feeling หรือ Sensation) ได้แก่ ควำมรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจำก
ผัสสะทำงประสำททั้ง 5 และทำงใจ
3) สัญญา (Perception) ได้แก่ ควำมกำหนดได้หรือหมำยรู้ คือ กำหนดรู้อำกำรเครื่อง
หมำยลักษณะต่ำงๆ อันเป็นเหตุให้จำอำรมณ์ ( Object) นั้นๆ ได้
4) สังขาร ( Mental Formation หรือVolitional Activities) ได้แก่ องค์ประกอบหรือ
คุณสมบัติต่ำงๆของจิต มีเจตนำเป็นตัวนำ ซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือให้ชั่ ว หรือเป็นกลำงๆปรุงแปรกำรตริ
ตรึ กนึ กคิดในใจ และกำรแสดงออกทำงกำย ทำงวำจำ ให้ เป็นไปต่ำงๆ เป็นที่มำของกรรม เช่น
ศรัทธำสติ หิริ โอตัปปะ เมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ ปัญญำ โลภะ โทสะ โมหะ มำนะ ทิฐิ เป็นต้น
เรียกรวมอย่ำงง่ำยๆว่ำเครื่องปรุงของจิต เครื่องปรุงของควำมคิด หรือเครื่องปรุงของกรรม
5) วิญญาณ (Consciousness) ได้แก่ ควำมรู้แจ้งอำรมณ์ทำงประสำททั้ง 5 และทำงใจ
คือ กำรเห็น กำรได้ยิน กำรได้กลิ่น กำรรู้รส กำรรู้สัมผัสทำงกำย และกำรรู้อำรมณ์ทำงใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขันธ์ต่ำง ๆ ขันธ์ทั้ง 5 อำศัยซึ่งกันและกัน รูปขันธ์ เป็นส่วนกำยนำม
ขันธ์ทั้งสี่ เป็นส่วนใจ กำยกับใจทำหน้ำที่เป็นปกติ และประสำนสอดคล้องกัน ชีวิตจึงจะดำรงอยู่ได้
ด้วยดี เช่น กิจกรรมของจิตใจต้องอำศัยควำมรู้เกี่ยวกับโลก ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยอำศัยอำรมณ์ คือ รูป
กลิ่น รส และสิ่งต้องกำย ผ่ำนเข้ำมำทำงตำ หู จมูก ลิ้นและกำย อำรมณ์ทั้ง 5 ก็ดี ตำ หู จมูก ลิ้น
กำยก็ดี ต่ำงก็เป็นรูปธรรมอยู่ในรูปขันธ์ คือ เป็นฝ่ำยกำย ส่วนด้ำนจิตใจถือกำยเป็นเสมือนอุปกรณ์
สำเร็จรูปที่สร้ำงขึ้นมำรับใช้กิจกรรมของจิตใจ จึงถือว่ำจิตใจเป็นศูนย์กลำงแห่งกิจกรรมของชีวิต มี
ควำมกว้ำงขวำง ซับ ซ้อนและลึ กซึ้งมำก เป็นที่ ให้ คุณค่ำและควำมหมำยแก่ชีวิต และเกี่ยวข้อ ง
โดยตรง
กำรแสดงขัน ธ์ 5 นี้ มุ่งให้เห็ น ว่ำสิ่ งที่เรียกว่ำ สัตว์ บุคคล ตัวตนเป็นต้นนั้น เมื่อแยก
ออกไปแล้ว ก็จะพบแต่ส่วนประกอบ 5 ส่วนเหล่ำนี้เท่ำนั้น ไม่มีสิ่งอื่นเหลืออยู่ที่จะมำเป็นตัวตน
ต่ำงหำกได้ แต่ละอย่ำงก็มีอยู่เพียงในรูปที่สัมพันธ์เนื่องอำศัยกันไม่เป็นอิสระ ไม่มีโดยตัวของมันเอง
ขันธ์ 5 แต่ละอย่ำงนั้นก็ไม่ใช่ตัวตน จึงแสดงถึงควำมเป็นอนัตตำ สิ่งที่เรำเรียกว่ำ สัตว์ หรือบุคคล
หรือตัวตน เป็นเพียงชื่อที่สมมติขึ้นหรือ คำเรียกที่ให้แก่กำรรวมกันแห่งขันธ์ทั้ง 5 นี้ และขันธ์ 5
ทั้งหมดเป็นสิ่งไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ (ย อนิจฺจ ต ทุกฺข) (ชู
ศักดิ์ ทิพย์เกษร และคณะ (แปล), 2551 : 50)
กำรที่ผู้สูงอำยุมองเห็นสิ่งทั้งหลำย ในรูปของส่วนประกอบต่ำงๆ ของขันธ์ 5 ที่เข้ำมำ
ประชุมกันเข้ำว่ำ ตัวตนแท้ๆ ของสิ่งทั้งหลำยไม่มี จะช่วยทำให้ผู้สูงอำยุเข้ำใจ และเห็นคุณค่ำของ
ควำมเป็นจริง กำรรู้จักมองสิ่งทั้งหลำยตำมสภำวะล้วนๆ คือ มองเห็นสิ่งทั้งหลำย ตำมที่มันเป็น โดย
ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่นำเอำตัณหำอุปำทำนเข้ำไปจับ อันเป็นเหตุให้มองเห็นตำมที่อยำก หรือไม่อยำก
ให้มันเป็น แต่จะใช้ปัญญำเข้ำไปจัดกำรกับสิ่งทั้งหลำย ดังนั้น ผู้สูงอำยุ พึงขวนขวำยทำในสิ่งที่เป็น
กุศลธรรม ไม่ประมำทในชีวิต ที่เหลือเวลำอยู่
อริยสัจ 4
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อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมสำคัญที่ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศำสนำ ลักษณะ
ของคำสอนในพระพุทธศำสนำ เป็นกำรสอนควำมจริงที่เป็นประโยชน์ กล่ำวคือ ควำมจริงที่นำมำใช้
ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตได้ ส่วนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ แม้เป็นควำมจริงก็ไม่สอน และอริยสัจนี้ ถือว่ำ
เป็นควำมจริงที่เป็นประโยชน์ โดยเหตุนี้ พระพุทธเจ้ำจึงไม่ทรงสนพระทัย และไม่ยอมทรงเสียเวลำ
ในกำรถกเถียงปัญหำทำงอภิปรัชญำต่ำงๆ พระพุทธเจ้ำทรงให้ควำมสำคัญของอริยสัจว่ำ เป็นกำร
ประกอบกุศลธรรมอันยิ่งใหญ่ เปรียบดังกับรอยเท้ำช้ำง ซึ่งมีขนำดใหญ่ยอดเยี่ยมกว่ำรอยเท้ำของ
สัตว์อื่น
1) ทุกข์ แปลว่ำ ความทุกข์ หรือสภำพที่ทนได้ยำก ได้แก่ ปัญหำต่ำงๆของมนุษย์กล่ำว
ให้ลึกลงไปอีก หมำยถึง สภำวะของสิ่งทั้งหลำยที่ติดอยู่ในกฎธรรมดำแห่งควำมไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็น
อนัตตำ ซึ่งประกอบด้วยภำวะบีบคั้น กดดัน ขัดแย้ง ขัดข้อง มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์ในตัวเอง
ขำดแก่นสำรและควำมเที่ยงแท้ ไม่อำจให้ควำมพึงพอใจเต็มอิ่มแท้จริง พร้อมที่จะก่อปัญหำ สร้ำง
ควำมทุกข์ขึ้นมำได้เสมอ ทั้งที่เกิดเป็นปัญหำขึ้นแล้ว และที่อำจเกิดเป็นปัญหำขึ้นมำ เมื่อใดเมื่อหนึ่ง
ในรูปใดรูปหนึ่งแก่ผู้ที่ยึดติดถือมั่นไว้ด้วยอุปำทำน
2) ทุกขสมุทัย เรียกสั้นๆว่ำ สมุทัย แปลว่ำ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสำเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น
ได้แก่ ควำมอยำกที่ยึดถือเอำตัวตนเป็นที่ตั้ง โดยอำกำรที่มีเรำซึ่งเสพเสวย ที่จะได้ จะเป็น จะไม่เป็น
อย่ำงนั้นอย่ำงนี้ ทำให้ชีวิตถูกบีบคั้นด้วยควำมเร่ำร้อน ร่ำนรน กระวนกระวำย ควำมหวงแหนเกลียด
ชัง หวั่นกลัว หวำดระแวง ควำมเบื่อหน่ำย หรือควำมคับข้องติดขัดในรูปใดรูปหนึ่งอยู่ตลอดเวลำไม่
อำจปลอดโปร่งโล่งเบำ เป็นอิสระ สดชื่น เบิกบำนได้อย่ำงบริสุทธิ์สิ้นเชิง ไม่รู้จักควำมสุขชนิดที่
เรียกว่ำ ไร้ไฝฝ้ำ และไม่อืดเฟ้อ
3) ทุกขนิโรธ เรียกสั้นๆ ว่ำ นิโรธ แปลว่ำควำมดับทุกข์ ได้แก่ภำวะที่เข้ำถึง เมื่อกำจัด
อวิชชำ สำรอกตัณหำสิ้นแล้ว ไม่ถูกตัณหำย้อมใจหรือฉุดลำกไป ไม่ถูกบีบคั้นด้วยควำมรู้สึกกระวน
กระวำยควำมเบื่อหน่ำย หรือควำมคับข้องติดขัดอย่ำงใดๆ หลุดพ้นเป็นอิสระ ประสบควำมสุขที่
บริสุทธิ์สงบปลอดโปร่ง โล่งเบำ ผ่องใส เบิกบำน เรียกสั้นๆ ว่ำนิพพำน
4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกสั้นๆ ว่ำ มรรค แปลว่ำ ปฏิปทำที่นำไปสู่ควำมดับทุกข์
หรือข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ ทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำอริยสัจ คือ อริยมรรค มีองค์ 8 คือ
สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันตะ สัมมำอำชีวะ สัมมำวำยำมะ สัมมำสติ และ
สัมมำสมำธิ ที่เรียกว่ำ มัชฌิมำปฏิปทำ เพรำะเป็นทำงสำยกลำงซึ่งดำเนินไปพอดี ที่จะให้ถึงนิโรธ
โดยไม่ติดข้องหรือเอียงไปหำที่สุดสองอย่ำง คือ กำมสุขัลลิกำนุโยค (ควำมหมกมุ่นในเรื่องกำม)
และอัตตกิลมถำนุโยค (กำรประกอบควำมลำบำกแก่ตน หรือบีบคั้นทรมำนตนเองให้เดือดร้อน)
หำกผู้สูงอำยุในสถำนสงเครำะห์ ได้พิจำรณำเข้ำใจและรู้จักวิธีแก้ ไขปัญหำโดยนำหลัก
ฝ่ำยเหตุฝ่ำยผลในอริยสัจ 4 นำมำปฏิบัติด้วยควำมเพียรพยำยำมตำมหลักเหตุผลดังกล่ำวย่อมทำให้
พ้นจำกสภำพปัญหำ และควำมทุกข์ทำงกำยและจิตใจที่มีอยู่ได้ทุกขณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและสังคม

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งลั ก ษณะทำงจิ ต และสั ง คมที่ น ำมำเสนอในบทควำมครั้ ง นี้
ประกอบด้วย กล่ำวว่ำ เจตคติ หมำยถึง ท่ำทีควำมรู้สึก ควำมเชื่อ และแนวโน้มของพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีต่อบุคคล หรือสิ่งของ หรือควำมคิด หรือสภำวะควำมพร้อมทำงจิตที่เกี่ยวข้องกับควำมคิด
ควำมรู้สึ กและแนวโน้มของพฤติกรรมที่บุ คคลมีต่อบุคคล สิ่ งของ และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปใน
ทิศทำงหนึ่ง สภำวะควำมพร้อมทำงจิตจะอยู่นำนพอสมควร ถ้ำเรำมีท่ำทีควำมรู้สึกหรือเจตคติเชิง
บวก เรำย่อมปฏิบัติออกมำในทำงบวก แต่ถ้ำเรำมีท่ำทีควำมรู้สึกเชิงลบ เรำก็ปฏิบัติออกมำทำงลบ
(วิไลวรรณ ศรีสงครำม และคนอื่นๆ, 2549 : 260) ที่กล่ำวว่ำ เจตคติ เป็นนำมธรรมที่เกิดจำกกำร
เรียนรู้หรือประสบกำรณ์ในชีวิตของบุคคล และเจตคติมีควำมสำคัญต่อกำรตอบสนองทำงสังคมของ
บุ คคลเป็ น อย่ ำงมำก นั่ นคือบุ คคลมีพฤติกรรมอย่ำงไร หรือทำสิ่ งใดลงไป เจตคติจะเป็นเครื่อง
กำหนด เจตคติจึงเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภำพของบุคคล และบุคคลมีเจตคติต่อสิ่ งแวดล้อมต่ำง ๆ
ในลักษณะที่แตกต่ำงกันออกไป (สุชำ จันทร์เอม, 2544 : 270)
เจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบทำงกำรรู้
คิด (Cognitive Component) หมำยถึง กำรรู้ กำรคิด ควำมเชื่อ ตลอดจนข้อสนเทศทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุทำงเจตคติ เจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องประกอบด้วยควำมรู้เกี่ยวกับสิ่ง
นั้นเป็นอันดับแรก และเป็นควำมรู้ว่ำสิ่งนั้นมีคุณหรือมีโทษมำกน้อยเพียงใด เป็นควำมรู้หรือควำม
เชื่อถือที่ใช้ประเมินค่ำได้ 2) องค์ประกอบทำงควำมรู้สึก (Affective Component) องค์ประกอบนี้
เป็นส่วนสำคัญที่สุดของเจตคติ หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ควำมรู้สึกนี้
จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อบุคคลมีควำมรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั้นแล้วบุคคลจะต้องมีควำมรู้
ว่ำ สิ่งใดดีหรือไม่ดี ก่อนที่เขำจะมีควำมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น องค์ประกอบทำงควำมรู้สึกยัง
สอดคล้องกับองค์ประกอบทำงกำรรู้คิดด้วย กล่ำวคือ ถ้ำบุคคลรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งในทำงดีก็ย่อมจะ
เกิดควำมรู้สึกพอใจ แต่ถ้ำรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นในทำงไม่ดีก็ย่อมจะไม่ชอบไม่พอใจ 3) องค์ประกอบ
ทำงกำรพร้อมกระทำ (Action Tendency Component) หมำยถึง กำรที่บุคคลมีควำมพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริม สิ่งที่เขำชอบ พอใจ และพร้อมที่จะทำลำยหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขำไม่
ชอบ ไม่พอใจ เมื่อบุคคลมีควำมรู้เชิงประเมินค่ำ และมีควำมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นแล้ว สิ่งที่
สอดคล้องกันซึ่งติดตำมมำคือ ควำมพร้อมที่จะกระทำกำรให้สอดคล้องกับควำมรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้น
ด้วย ดังนั้น กำรรำยงำนถึงควำมพร้อมในกำรปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงเป็นเครื่องสะท้อนให้เข้ำใจเจต
คติของบุคคลได้ด้วย (งำมตำ วนินทำนนท์, 2534 : 212-214)
เจตคติมีลักษณะสำคัญหลำยประกำรต่ำง ๆ กัน แต่ลักษณะ ที่เป็นสำมัญในองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ซึ่งนักจิตวิทยำสังคมนิยมวัด คือ ทิศทำง และปริมำณขององค์ประกอบนั้น ๆ สำหรับทิศทำง
(Direction) หมำยถึง กำรประเมินค่ำควำมรู้ ควำมรู้สึก และควำมพร้อมกระทำไปในด้ำนที่เป็นบวก
หรือลบ เช่นเกี่ยวกับองค์ประกอบทำงควำมรู้ สำมำรถวัดได้ว่ำบุคคล มีควำมรู้ในประเด็นที่ต้องกำร
วัดในทำงที่ว่ำ สิ่งนั้นดีหรือเลว ส่วนองค์ประกอบทำงควำมรู้สึก สำมำรถ วัดว่ำบุคคลมีควำมรู้สึกต่อ
สิ่งนั้นไปในทำงบวกหรือลบ คือ ในทำงชอบและพอใจ หรือไม่ชอบ ไม่พอใจ ส่วนองค์ประกอบทำง
ควำมพร้อมกระทำ สำมำรถวัดได้ว่ำบุคคลพร้อมที่จะกระทำต่อสิ่งนั้นในทำงบวกหรือลบ ซึ่งทำงบวก
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หมำยถึง ควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ส่วนทำงลบ หมำยถึง ควำมพร้อมที่จะ
ทำลำย หรือขัดขวำงควำมเจริญของสิ่งนั้น ส่วนปริมำณ (Magnitude) นั้น หมำยถึงควำมเข้มข้น
หรือปริมำณควำมรุนแรงของเจตคติไปในทิศทำงบวกหรือลบ กล่ำวคือ บุคคลอำจมีเจตคติต่อสิ่งหนึ่ง
อย่ำงรุนแรงมำก และต่ออีกสิ่งหนึ่งเพียงเบำบำง ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับควำมสำคัญของสิ่งนั้นหรือขึ้นอยู่
กับควำมพัวพันของบุคคลกับเรื่องนั้น (งำมตำ วนินทำนนท์, 2534 : 214-215)

บทสรุป

วัยสูงอำยุเป็นวัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนร่ำงกำย จิ ตใจ และสังคม กำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนร่ำงกำยอันเป็นผลมำจำกควำมเสื่อมและควำมสำมำรถในกำรทำหน้ำที่ลดลง ก่อให้เกิดปัญหำ
ด้ำนต่ำงๆตำมมำ เช่นกำรเปลี่ยนแปลงของระบบกล้ำมเนื้อ และโครงกระดูกพบว่ำกล้ำมเนื้อเหี่ยว
กระดูกมีควำมแข็งแรงลดลงเนื่องจำกกำรสูญเสียเนื้อกระดูก ทำให้กระดูกเปรำะและหักง่ำยแต่ติด
ช้ำบำงคนอำจมีหลังโก่งทำให้กำรเคลื่อนไหวเชื่องช้ำ ไม่กระฉับกระเฉง และกำรทรงตัว ไม่ดี อำจทำ
ให้เกิดอุบัติได้ง่ำย กำรเปลี่ยนแปลงของระบบประสำทสัมผัสพบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรมองเห็น
กำรได้ยินลดลงทำให้มีควำมบกพร่องในกำรติดต่อสื่อสำร กำรรับรู้กลิ่นและรสลดลง เมื่อร่วมกับกำร
เปลี่ยนแปลงของระบบทำงเดินอำหำร ที่มีกำรย่อยและกำรดูดซึมไม่ดีเกิดอำกำรท้องอืด แน่นท้อง
และอำจจะรู้สึกเบื่ออำหำร ทำให้แบบแผนกำรรับประทำนอำหำรเสียไป เกิดกำรบริโภคที่ไม่ถูก
สัดส่วน ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำยประกอบกับวัยสูงอำยุ ต้องเผชิญกับเปลี่ยนแปลง
หน้ำที่กำรงำน ส่งผลทำให้รำยได้และควำมภำคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย และเมื่อมีกำรสูญเสียคู่
สมรสหรื อเพื่อนฝู งที่ใกล้ ชิด จะทำให้ รู้ สึ กท้อแท้ หมดหวัง บุคลิ กภำพเปลี่ ยนไปจะรู้สึ กน้อยใจ
อ่อนไหวง่ำย วิตกกังวล รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย และต้องกำรกำรพึ่ งพำมำกขึ้น รู้สึกขำดควำมอบอุ่น
ก่อให้ เกิดควำมเครี ย ด ส่ งผลให้ พฤติกรรมเปลี่ ย นแปลงได้ เช่นซึมเศร้ำ แยกตัว จำกสั งคม กำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมในผู้สูงอำยุ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในครอบครัว และสังคม กำรเปลี่ยนแปลง
ในครอบครัวนั้นจะพบว่ำผู้สูงอำยุจะลดบทบำทลง เช่นจำกกำรเป็นหัวหน้ำครอบครัวกลับเป็นผู้ที่
ต้องได้รั บกำรเลี้ ยงดูจำกบุตรหลำน และบำงคนอำจจะถูกทอดทิ้งให้ อยู่ตำมล ำพัง และจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสำหกรรมทำให้ผู้สูงอำยุบำงคนต้องเปลี่ยนแปลงกำร
ประกอบอำชีพ อีกทั้งกำรเกษียณอำยุรำชกำรจะส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีบทบำทและกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงสังคมลดน้อยลง เกิดกำรพึ่งพิงทั้งด้ำนกิจวัตรประจำวันตลอดจนกิจกรรมที่จำเป็นในกำรดำเนิน
ชีวิต ส่งผลกระทบด้ำนจิตใจของผู้สูงอำยุได้ ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอำยุทั้งด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจและสังคมจะส่งผลกระทบถึงกันและกันเป็นวงจรไม่รู้จบ มีผลให้คุณภำพชีวิตของ
ผู้สูงอำยุลดลง ดังนั้น คำสอนทำงพระพุทธศำสนำสอนให้รู้จักควำมจริงธรรมชำติของชีวิต ให้รู้จัก
ตนเองด้วยหลักกำรและเหตุผล สอนให้คนเรำรู้จักควำมจริงของธรรมชำติและชีวิต ให้รู้จักตนเอง
พิจำรณำแก้ไขปัญหำของตนด้วยหลักเหตุผล หลักคำสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ที่เรียกว่ำ
“หลักพุทธธรรม” ผู้ที่ปฏิบัติชอบตำมแนวทำงพุทธธรรมจะเกิดภำวะควำมประพฤติหรือกำรดำเนิน
ชีวิต ที่เรียกว่ำ มีศีล ประกอบแต่กุศลกรรม คือ ไม่มีโลภ โกรธ หลงปรำศจำกอวิชชำ ตัณหำและ
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อุปำทำนมำครอบงำ หรือชักจูงไปในที่ผิด และเป็นกำรกระทำด้วยใจที่เป็นอิสระ ผลที่ตำมมำ คือ ทำ
ให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภำพกำยดี ไม่มีโรค ควำมไม่มีโรคหรือควำมแข็งแรงมีสุขภำพดีเป็นภำวะที่สมบูรณ์ใน
ตัวเอง
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
1. สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สำนักงำนวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์
ภำควิชำจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170
โทรศัพท์: 035-248-000 ต่อ 8400
อีเมล์: allhjournal@gmail.com
2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบทความ
1) ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ตีพิมพ์บทควำมประเภทต่ำง ๆ ดังนี้
1.1) บทความพิเศษ บทควำมทำงวิชำกำรพิเศษ ที่เสนอเนื้อหำควำมรู้วิชำกำรอย่ำงเข้มข้น และผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักวิชำกำรในวงกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
1.2) บทความทางวิชาการ เสนอเนื้อหำควำมรู้ วิชำกำร กลุ่มเป้ำหมำย คือ นิสิต นักศึกษำ หรือ
ประชำชนทั่วไป
1.3) บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ รำยงำนผลงำนวิจัยใหม่ที่มีองค์ควำมรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวำรสำรอื่นมำก่อน
1.4) บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทควำมที่รวบรวมควำมรู้จำกตำรำ หนังสือ และ
วำรสำรใหม่ หรือจำกผลงำนและประสบกำรณ์ของผู้นิพนธ์มำเรียบเรียงขึ้น โดยมีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และ
วิจำรณ์เปรียบเทียบกัน
1.5) ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทควำมทบทวนควำมรู้ เรื่องแปล กำรย่อควำมจำกวำรสำร
ต่ำงประเทศ กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรวิจำรณ์ กำรแนะนำเครื่องมือใหม่ ตำรำหรือหนังสือใหม่ที่ น่ำสนใจ
หรือกำรประชุมทั้งระดับชำติและระดับนำนำชำติ
2) การส่งบทความ
บทควำมที่จะตีพิมพ์ในวำรสำรมนุษยศำสตร์ปริทรรศน์จะต้องส่งจดหมำยนำส่งบทควำม พร้อมต้นฉบับ
แบบพิมพ์จำนวน 3 ชุด มำทีก่ องบรรณำธิกำรวำรสำรฯ กรณีที่บทควำมได้รับกำรพิจำรณำให้ตีพิมพ์ บรรณำธิกำร
จะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทควำมต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้ำย พร้อมซีดีรอม (CD-ROM) 1 แผ่น ที่บรรจุเนื้อหำและ
ข้อมูลที่มีอยู่ในบทควำมทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องมีสำเนำเก็บไว้ด้วยเพื่อกำรอ้ำงอิง
3) การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเตรียมบทควำมให้ถูกต้องตำมรูปแบบที่ กองบรรณำธิกำร
วำรสำรฯกำหนด ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องและพิสูจน์อักษรก่อนส่งบทควำมให้กับกองบรรณำธิกำรวำรสำร
ฯ กำรเตรียมบทควำมให้ถูกต้องตำมข้อกำหนดของวำรสำรจะทำให้กำรพิจำรณำตีพิมพ์ มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
และทำงกองบรรณำธิกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำบทควำมจนกว่ำจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตำมข้ อกำหนดของ
วำรสำรฯ
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4) การเตรียมบทความ
บทควำมต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสำรบรรณ (TH Sarabun PSK)
ขนำดอักษร 16 จัดกั้นหลังกระจำยแบบไทย และมีระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัดหนึ่งช่อง (Double Spacing) ตลอด
เอกสำร พิมพ์หน้ำเดียวลงบนกระดำษพิมพ์สั้นขนำด B5 พิมพ์ให้ห่ำงจำกขอบกระดำษซ้ำยกับด้ำนบน 1 นิ้วครึ่ง
และด้ำนขวำกับด้ำนล่ำง 0.5 นิ้ว พร้อมใส่หมำยเลขหน้ำกำกับทำงมุมขวำบนทุกหน้ำ บทควำมไม่ควรยำวเกิน 8 –
12 หน้ำกระดำษพิมพ์ โดยนับรวมภำพประกอบและตำรำง
5) การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทควำมแต่ละบทควำมจะได้รับพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำมวำรสำร (Peer Review)
2 ท่ำน ที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง และได้รับควำมเห็นชอบจำกกองบรรณำธิกำรวำรสำรฯก่อน
ตีพิมพ์ โดยกำรพิจำรณำบทควำมนั้น ผู้พิจำรณำบทควำมจะไม่ทรำบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทควำม และ
ผู้เขียนบทควำมจะไม่ทรำบชื่อผู้พิจำรณำบทควำม (Double – Blind Peer Review )
3. ส่วนประกอบของบทความ
1) บทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อ ควรมีควำมยำวไม่เกิน 500 คำ โดยแยกต่ำงหำกจำกเนื้อเรื่อง บทควำมวิจัยและบทควำม
ปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจควำมทั้งหมดของเรื่อง ไม่
ต้องอ้ำงอิงเอกสำร รูปภำพ หรือตำรำง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective)
วิธีกำรศึกษำ (Methods) ผลกำรศึกษำ (Results) สรุป (Conclusion) และคำสำคัญ (Key Words) ซึ่งควรเรียบ
เรียงตำมลำดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจน ดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ
- วิธีการศึกษา ควรกล่ำวถึงวิธีกำรค้นคว้ำข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นำมำศึกษำ สถิติที่นำมำใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจำกกำรค้นคว้ำ ศึกษำ และผลของค่ำสถิติ (ในกรณีมี
กำรวิเครำะห์)
- สรุป ควรกล่ำวถึงผลสรุปของกำรค้นคว้ำและศึกษำ
- คาสาคัญ ควรมีคำสำคัญ 3 - 6 คำ ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษำ และจะปรำกฏอยู่ในส่วนท้ำย
ของบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยต้องจัดเรียงคำสำคัญตำมตัวอักษร และคั่นด้วย เครื่องหมำย
อัฒภำค (;)
2) ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
2.1) บทนา (Introduction) เป็นส่วนกล่ำวนำโดยอำศัยกำรปริทรรศน์ (Review) ข้อมูลจำก
รำยงำนวิจัย ควำมรู้ และหลักฐำนต่ำง ๆ จำกหนังสือหรือวำรสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษำ และกล่ำวถึงเหตุผล
หรือควำมสำคัญของปัญหำในกำรศึกษำครั้งนี้ สมมติฐำนของกำรศึกษำ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำให้
ชัดเจน
2.2) วิธีการศึกษา (Methods) กล่ำวถึงรำยละเอียดของวิธีกำรศึกษำประชำกรและกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกำรศึกษำ และวิธีกำรศึกษำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย รวมทั้งสถิติที่นำมำใช้วิเครำะห์ข้อมูล
2.3) ผลการศึกษา (Results) เป็นกำรแสดงผลที่ได้จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ในข้อ 2.2)
ควรจำแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยกำรบรรยำยในเนื้อเรื่องและแสดง
รำยละเอียดเพิ่มเติม ด้วยภำพประกอบ ตำรำง กรำฟ หรือแผนภูมิ ตำมควำมเหมำะสม
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2.4) การอภิปรายผล (Discussion) เป็นกำรนำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรวิเครำะห์ของผู้นิพนธ์
มำเปรียบเทียบกับผลกำรวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีควำมเข้ำใจหรือเกิดควำมรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยนั้น รวมทั้ง
ข้อดี-ข้อเสียของวิธีกำรศึกษำ เสนอแนะควำมคิดเห็นใหม่ ๆ ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้
เพื่อเป็นแนวทำงที่จะนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
2.5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) กำรแนะแนวกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2.6) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่ำวขอบคุณต่อองค์กร
หน่วยงำน หรือบุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือร่วมมือในกำรวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มำของเงินทุนวิจัย และหมำยเลขของ
ทุน วิจัย
2.7) เอกสารอ้ างอิ ง (References) ใช้ รูปแบบกำรอ้ำ งอิ งแบบ APA (American
Psychological Association)
3) การอ้างอิงแบบ APA
การอ้างอิงในบทความ
1. หนังสือ
1.1 คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสาคัญพิมพ์เป็นชุด ให้อ้ำงชื่อย่อคัมภีร์. เล่ม/ข้อ/หน้ำ.
และให้วงเล็บคำว่ำ (บำลี) ไว้หลังคำย่อในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับภำษำบำลีหรือวงเล็บคำว่ำ (ไทย) ไว้หลังคำ
ย่อในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับภำษำไทย
ตัวอย่ำงเช่น (ขุ.ชำ. (บำลี) 27/855/191).
1.2 หนังสือทั่วไป (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์).
ตัวอย่ำงเช่น พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2544).
(Venerable Dr. W. Rahula, 2004).
2. วารสาร ผู้เขียน, เล่มที่หรือปีที่ (ฉบับที่): หน้ำ.
ตัวอย่ำงเช่น พระครูสังฆรักษ์เกียรติศกั ดิ์ กิตฺติปญฺโญ, 3 (1): 14-28. K.N., Jayatileke, 77 (1): 10-15.
3. วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้วิจัย, ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่ำงเช่น พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, (2557).
4. การสัมภาษณ์ สัมภำษณ์(ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์), ตำแหน่ง(ถ้ำมี), วัน เดือน ปี.
ตัวอย่ำงเช่น สัมภำษณ์ พระมหำเผื่อน กิตฺติโสภโณ, (18 กรกฎำคม 2557).
5. เว็บไซต์ (ผู้แต่ง, วันที่เข้ำถึงข้อมูล).
ตัวอย่ำงเช่น พุทธทำสภิกขุ, (7 กันยำยน 2555).
6. ภาษาอังกฤษ (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์).
ตัวอย่ำงเช่น (Gordon Allport, 1961)
การเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม)
1. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
มหำจุ ฬ ำลงกรณรำชวิ ท ยำลั ย . (2539). พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.
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(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
1) หนังสือ ผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. จังหวัด: สำนักพิมพ์.
ประกำยรัตน์ ภัทรธิ ติ และกมลำ แสงสีทอง. (2545). จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.
2) วารสาร ผู้เขียน. “ชื่อบทควำม”. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่), หน้ำ.
รุ่งฤดี แผลงศร. “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะกำรอ่ำนภำษำไทยระดับสูงสำหรับผู้เรียนชำวต่ำงประเทศ”.
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 35 เล่ม 2 (กรกฎำคม - ธันวำคม 2556), 79-94.
3) วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัย. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. วิทยำนิพนธ์. สำขำวิชำ. คณะ. สถำบันกำรศึกษำ.
รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์ . (2559). “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธ
จิตวิทยา”.
ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต. สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ- รำชวิทยำลัย.
4) สัมภาษณ์ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์, (วัน เดือน ปี). ตำแหน่ง. สัมภำษณ์.
ชวน หลีกภัย, (19 พฤษภำคม 2541). นำยกรัฐมนตรี. สัมภำษณ์.
Ross, R., (5 May 1980). Associate Director, Cornell University Libraries. Interview.
5) เว็บไซต์ ผู้เขียน. (วันที่เข้ำถึงข้อมูล). ชื่อเรื่อง [ออนไลน์]. แหล่งที่มำ: ที่อยู่เว็บไซต์.
มณฑิร ำ พรศำลนุ วัฒน์ , แพทย์หญิง . (1 กรกฎำคม 2559). จิตวิท ยาของความรัก [ออนไลน์]. แหล่งที่มำ:
http://www.thaiclinic.com/medbible/love.html
2. ภาษาอังกฤษ Authority. (Year). Book. Place: Publishing House.
Carr, A. (2004). Positive psychology: The science of happiness and human strengths. New York:
Routledge.
Maslow, Abraham. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper and Row Publishers.
4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภำพประกอบและตำรำงควรมีเท่ำที่จำเป็น โดยพิมพ์หน้ำละ 1 ภำพ หรือ 1 ตำรำง สำหรับคำบรรยำย
ภำพและตำรำงให้พิมพ์เหนือภำพหรือตำรำง ส่วนคำอธิบำยเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภำพหรือตำรำง
5. ลิขสิทธิ์
เพื่ อให้เ ป็น ไปตำมกฎหมำยลิ ขสิ ทธิ์ ผู้ นิพ นธ์ ทุก ท่ำ นต้ องลงลำยมื อชื่ อในแบบฟอร์ม ใบมอบลิ ขสิ ท ธิ์
บทควำมให้แก่วำรสำรฯ พร้อมกับบทควำมต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้ำย นอกจำกนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่ำนต้องยืนยันว่ำ
บทควำมต้นฉบับที่ส่งมำตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมำตีพิมพ์เฉพำะในวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ เพียงแห่งเดียว
เท่ำนั้น หำกมีกำรใช้ภำพหรือตำรำงของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรำกฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมำแล้ว ผู้นิพนธ์ ต้องขออนุญำต
เจ้ำของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับกำรยินยอมต่อบรรณำธิกำร ก่อนที่บทควำมจะได้รับกำรตีพิมพ์
6. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
กำรติดต่อโฆษณำ กำรสั่งซื้อ และกำรสมัครเป็นสมำชิกวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ กรุณำ
ติดต่อ “วำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์” สำนักงำนวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ภำควิชำจิตวิทยำ
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยำ 13170 โทรศัพท์: 038-248-000 ต่อ 8400 E-mail: allhjournal@gmail.com

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

7. อัตราค่าวารสาร
กำหนดออกวำรสำรปีละ 3 ฉบับ จำหน่ำยรำคำฉบับละ 199 บำท (ไม่รวมค่ำส่ง)
8. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ 500 บำท
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หนังสือขอเสนอบทความในวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
เขียนที่....................................................
...............................................................
...............................................................
ข้ำพเจ้ำชื่อ..............................................ฉำยำ....................................นำมสกุล.........................................
ขอแจ้งควำมประสงค์ขอตีพิมพ์บทควำมเรื่อง
(ภำษำไทย)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ภำษำอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ซึ่งดำเนินกำรโดยคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย โดยบทควำมฉบับนี้ข้ำพเจ้ำได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ.............................. สำขำ
...............................................จำก (ชื่อสถำบัน)......................................................................................... เมื่อคณะ
บรรณำธิกำรของวำรสำรพิจำรณำแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทควำม ข้ำพเจ้ำมีควำมยินดีรับไปแก้ไขตำมมติ
ดังกล่ำวนั้น ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำได้ชำระค่ำธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทควำมลงในวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ตำม
อัตรำที่ได้กำหนดไว้ คือ
1) บทความวิชาการ และอื่น ๆ
ค่ำตรวจบทควำม 2,000 บำท และค่ำตีพิมพ์บทควำมที่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจ 1,000 บำท
2) บทความวิจัย
ค่ำตรวจบทควำม 2,000 บำท และค่ำตีพิมพ์บทควำมที่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจ 3,000 บำท

ลงชื่อ .........................................................
(..................................................................)
ผู้นิพนธ์บทควำม

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

ใบสมัครสมาชิก



ที่ ...................................................................
วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย) ...........................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
E–mail ......................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................................................
โทรสาร ................................................................................................
มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
( ) สมำชิกประเภทรำยปี 500 บำท (จำนวน 2 เล่ม)
( ) เล่มละ 250 บำท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
( ) เงินสด
( ) ธนำณัติ (สั่งจ่ำย.....................................................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนำม..............................................................................
โปรดนาส่งวารสาร วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
ที่ทำงำน
สถำนที่ติดต่อ ที่บ้ำน
เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ตำบล/แขวง....................
อำเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................
โทรสำร.......................................................E-mail...................................................

ลงชื่อ..........................................................
(
)
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