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 || ดร.สุวัฒสัน รักขันโท, ดร.วิชชุดา ฐิติโชติวัฒนา
กองบรรณำธิกำร ||
กองบรรณำธิกำรภำยใน
กองบรรณำธิกำรภำยนอก
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.
รศ.ดร.สาเนียง เลื่อมใส มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
รศ.ไพบูลย์ เทวรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
รศ.ดร.ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา
ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
ผศ.ดร.สาระ มุขดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ดร.สุวัฒสัน รักขันโท
นอ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค วิทยาลัยการทัพอากาศ
ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
ดร.วันวิสาข์ ทิมมานพ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง
เลขำนุกำรวำรสำร || อาจารย์ เชน นคร
ผู้ช่วยเลขำนุกำรวำรสำร || นิจวรรณ ใจสุข, พัทธนันท์ บุญแรง, 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, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 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. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิธาสถิตกุล
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกดุแก้ว
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มุกดี
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
22. Prof. Ven.Dr.Khammai Dhammasami

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธรี โรจน์

17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 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. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร
28. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 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
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับนี้ เป็นปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กรกฎาคม –
ธันวาคม 2560 บทความที่จั ดพิมพ์ ในเล่มนี้ทั้ งหมด กองบรรณาธิ การได้ ส่ง ไปให้กรรมการกลั่น กรอง
บทความทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้อ่าน และมอบให้เจ้าของบทความนาไปปรับปรุงแก้ไขก่ อน
การตีพิมพ์แล้ว และสาคัญที่สุดคุณภาพของบทความต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (Thai Journal Citation Index Centre) เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาขึ้นสู่ TCI ต่อไปได้ ฉะนั้น โดย
ฉบับนี้เน้นการนาเสนอบทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัย 14 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย
และบทความวิชาการ ภายใน 6 เรื่อง และภายนอก 8 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาสาระในเล่มที่น่าในใจดังนี้
บทความที่น่าสนใจเรื่องแรก การศึกษาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคาภาษาอังกฤษ
ตามหลักสทัศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดย พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวโส ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาก ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1) นักเรียนร้อยละ
76.50 ไม่มีปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะท้ายคา ภาษาอังกฤษ มีเพียงร้อยละ 23.76 ที่มีปัญหาในการออกเสียง
2) การเปรียบเทียบการออกเสียง พยัญชนะท้ายคาภาษาอังกฤษกับสถานภาพของนักเรียน พบว่า นักเรียนชาย
และนักเรียนหญิงมีการ ออกเสียงพยัญชนะท้ายคาภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกันทางนัยยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วน
การ เปรี ยบเทีย บสถานภาพของโรงเรียนพบว่า มีค วามแตกต่ างอย่ างมี นัย ยะสาคัญที่ ระดับ 0.05 3) วิธี การ
แก้ปัญหาคัดสรรครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกเสียงและฝึกให้นักเรียนฟังเจ้าของภาษา พูดผ่านวีดีทัศน์ เพื่อ
ช่วยพัฒนาการออกเสียงให้ดียิ่งขึ้น
บทความที่ น่ า สนใจเรื่ อ งที่ ส องคื อ ผลของโปรแกรมปรั บ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญาที่ ส ง่ ผ ลต่ อ
พฤติ กรรมกล้ า แสดงออกของ นั กเรี ย นชั้ น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นวิเชี ยรกลิ่ นสุ ค นธ์ อุ ป ถัม ภ์ จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา โดย พิชชาพัชร อรรถบท และ มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ได้ศึกษาวิจัยจนได้ผลการวิจัยที่น่าสนใจ
โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกหลังการเข้าร่วม โปรแกรมปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญา 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนและหลังการ เข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญา
ของนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่ง ทดลองซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง กลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียนวิเชียร กลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาฯ และต่อผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าสถิติใช้ Non Parametric Statistics (The Wilcoxon
Matches Pairs Signed Rank Test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุม่ ทดลองมีคะแนนจาก
แบบประเมิน พฤติกรรมกล้าแสดงออกภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้
เข้าใจความหมาย ตระหนักถึงความสาคัญของการมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก
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การศึกษาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคาภาษาอังกฤษ
ตามหลักสัทศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
A STUDY OF ENGLISH FINAL CONSONANT PRONUNCIATION SKILLS
ACCORDING TO PHONETICS OF PRATHOMSUEKSA 6th STUDENTS IN
KANTARALAK MUNICIPALITY of SI SA KET PROVINCE

พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาทักษะการออกเสียงพยัญชนะ
ท้ายคําภาษาอังกฤษ ตามหลักสัทศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมือง
กันทรลั กษ์ จั งหวัดศรี สะเกษ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการออกเสี ยงพยัญชนะท้ายคํา
ภาษาอั ง กฤษ ตามหลั ก สั ท ศาสตร์ 2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการออกเสี ย งพยั ญ ชนะท้ า ยคํ า
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสัทศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคํา
ภาษาอังกฤษ ตามหลักภาษาศาสตร์ การวิจัยนี้เป็นแบบผสมวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2559
จํานวน 84 คน
ผลวิจัยพบว่า : 1) นักเรียนร้อยละ 76.50 ไม่มีปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะท้ายคํา
ภาษาอังกฤษ มีเพียงร้อยละ 23.76 ที่มีปัญหาในการออกเสียง 2) การเปรียบเทียบการออกเสียง
พยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษกับสถานภาพของนักเรียน พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีการ
ออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกันทางนัยยะสําคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนการ
เปรี ย บเทีย บสถานภาพของโรงเรี ยนพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญที่ระดั บ 0.05 3)
วิธีการแก้ปัญหาคัดสรรครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกเสียงและฝึกให้นักเรียนฟังเจ้าของภาษา
พูดผ่านวีดีทัศน์ เพื่อช่วยพัฒนาการออกเสียงให้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ : การออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ
ABSTRACT
This article was a part of thesis of “A Study of English final consonant
pronunciation skills according to phonetics of Prathomsueksa 6th students in
Kantaralak municipality of Si Sa Ket province”. There are 3 objects; 1) to study
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pronunciation of English final consonant according to Phonetic rules 2) to compare
the problem of pronunciation of English final consonant being distinguished as
student status and school status 3) to study how to solve the problem of
pronunciation of English final consonant as Phonetic rules of Prathomsueksa 6th
students in Kantaralak municipality in Si Sa Ket province. This research was the
mixed research method; quantitative research and qualitative research. Group
sample was 84 of Prathomsueksa 6th students who are studying second semester of
academic year 2016.
The results were found as follows:
1) an average at 76.50 of all students did not have the problem of
pronunciation and an only average at 23.76 has the problem 2) The comparison of
pronunciation of Engliosh final consonant with student status found that the boy
and the girl students were not different to pronounce English final consonant at the
significant level of 0.05 but the comparison with school status was different at the
significant level of 0.05 3) How to solve the problem should choose the
professional teacher on pronunciation and train student to listen to native speaker
via VDO. It will help to develop pronunciation.
Keyword: English final consonant pronunciation

1. บทนา

การเรียนภาษาอังกฤษ เรามักจะนึกถึงไวยากรณ์ คําศัพท์ การฟัง การอ่าน และการ
เขียนเป็นสําคัญ แต่ว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษมักจะไม่คํานึงถึงหรือถูกเพิกเฉย ถึงแม้ว่าหลายคน
มักจะมาศึกษาเอาภายหลัง ครูหรือสถาบันบางแห่งอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะเพิ่มการออกเสียงเข้าไป
ในเนื้อหาวิชาที่สอน และนักเรียนมักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเพราะเวลาไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่มักไม่สอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ ดังนั้นโรงเรียนหรือสถาบันติวการสอนภาษาจึงเน้น
การสอนหลักไวยากรณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วคนฟังเข้าใจสิ่งที่พูด
การออกเสียงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ในสมัยนี้จะเอาเพียงแค่อ่านออกเขียนได้คงไม่มีความสําคัญอีก
ต่อไป การเรียนภาษาทุกภาษาเพื่อสื่อสารกับคนให้เข้าใจนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารผ่านการ
พูด ดังนั้นภาษาอังกฤษก็เช่นกันเมื่อจําเป็นต้องพูดต้องใช้ในชีวิตประจําวัน ถ้าเขียนถูก อ่านได้ แต่
พูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่เข้าใจก็ถือได้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษล้มเหลว
โดยทั่วๆ ไป มนุษย์ในสังคมจะต้องติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสื่อที่เป็นหลักคือ “การพูด”
และคําพูดหรือภาษาพูดนี้เองที่จะเชื่อมโยงให้มนุษย์มีความผูกพันใกล้ชิดและทําความเข้าใจกันได้
อย่างลึกซึ่งจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้น แต่อย่างไรก็ตาม “การเขียน” หรือภาษา
เขี ย นก็ มี ค วามสํ า คั ญ เช่ น กั น โดยเฉพาะในแง่ ข องการบั น ทึ ก เรื่ อ งราวต่ า งๆเพื่ อ ถ่ า ยทอด
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารด้านวัฒนธรรมของมนุษยชาติ หากแต่มนุษย์ใน
สังคมต่างๆมิได้มีการใช้ “ภาษาเขียน” เป็นสื่อในการถ่ายทอดความคิดมากไปกว่าการใช้ “ภาษา
พูด” ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเราพบว่ามีภาษาต่างๆ ในโลกที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันอยู่มากมายถึง
5,000 ภาษาด้วยกัน แต่มีเพียงไม่กี่ร้อยภาษาเท่านั้นที่มีประชากรที่รู้หนังสือเป็นส่วนมากหรือมี
ระบบตัวเขียนที่เป็นของตัวเอง เราอาจกล่าวได้ว่า “สื่อ” ที่มนุษย์ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดคือ
“ภาษาพูด” และเราทุกคนต่างก็ยอมรับว่ามนุษย์สามารถจะถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกต่างๆ
ออกมาได้ดีกว่าในรูปแบบภาษาพูด ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่มนุษย์จะพูดหรือสื่อความหมายเข้าใจกันได้นั้น
ต้องเกิดจากการเปล่งเสียงหรือการออกเสียง โดยเฉพาะผู้ที่เรียนภาษาที่สองถือว่าเป็นเรื่องยากใน
การออกเสียง เมื่อออกเสียงเพี้ยนความหมายย่อมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการออกเสียงให้ถูกต้องหรือ
ใกล้เคียงของเจ้าของภาษาจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่เรียนภาษาที่สอง (อมร ทวีศักดิ,์ 2542 : 1)
จากการที่ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุจําพรรษาในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะ
เกษ มี ความสนใจศึ กษาการออกเสี ย งพยั ญชนะท้ายคํ าภาษาอังกฤษ ตามหลั ก สั ทศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งประกอบด้ว ย โรงเรียนอนุบาล
ดํารงราชานุสรณ์ โรงเรียนบ้านสว่าง และโรงเรียนอรจันทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อ
ทราบถึงปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขการออกเสียงพยั ญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ ตามหลั ก
สัทศาสตร์
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1) เพื่อศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ ตามหลักสั ทศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2.2) เพื่อเปรี ย บเทีย บปั ญหาการออกเสี ยงพยั ญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ ตามหลั ก
สัทศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จําแนก
ตามสถานภาพของนักเรียน และสถานภาพของโรงเรียน
2.3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ ตามหลัก
สัทศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยได้ศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคําที่เป็นปัญหาโดยศึกษาเสียงท้ายคําของเสียงนั้นๆ ซึ่ง
เสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
(1) เสียงหยุดหรือกัก (Stops)
(2) เสียงแทรก (Fricatives)
(3) เสียงกึงเสียดแทรก (Affricates)
(4) เสียงนาสิก (Nasals)
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(5) เสียงกระดกลิ้น (Tap or Flap)
(6) เสียงข้างลิ้น (Lateral)
3.2 ขอบเขตด้านสถานที่
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จํานวน 3 โรงเรียน คือ
โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์ โรงเรียนอรจันทร์วิทยา และโรงเรียนบ้านสว่าง
3.3 ขอบเขตด้านประชากร
1) ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีส ะเกษ ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลดํารงราชานุสรณ์ จํานวน 350 คน โรงเรียนบ้านสว่าง จํานวน 16 คน และโรงเรียนอรจันทร์
จํานวน 53 คน รวมทั้งสิ้น 419 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาในภาค
เรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ในเขตเทศบาลเมื อ งกั น ทรลั ก ษ์ จ.ศรี ส ะเกษ จํ า นวน 84 คน
ประกอบด้วยนักเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์ จํานวน 70 คน โรงเรียนบ้านสว่าง
จํานวน 3 คน และโรงเรียนอรจันทร์ จํานวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
4. วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรี
สะเกษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์ จํานวน 350 คน โรงเรียนบ้านสว่าง จํานวน 16 คน
และโรงเรียนอรจันทร์ จํานวน 53 คน รวมทั้งสิ้น 419 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรี
สะเกษ จํานวน 84 คน ประกอบด้วย นักเรียน โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์ จํานวน 70 คน
โรงเรียนบ้านสว่าง จํานวน 3 คน และโรงเรียนอรจันทร์ จํานวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สมบูรณ์ ตันยะ, 2549 : 108) ซึ่งมีขั้นตอนการ
สุ่มดังนี้
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการ
ออกเสียงของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 ในเสียงที่เป็นปัญหาจากกลุ่มเสียงทั้งหมด ได้แก่ (1)
เสียงหยุดหรือกัก (Stops) (2) เสียงแทรก (Fricatives) (3) เสียงกึงเสียดแทรก (Affricates) (4)
เสียงนาสิก (Nasals) (5) เสียงกระดกลิ้น (Tap or Flap) (6) เสียงข้างลิ้น (Lateral) จํานวน 6
ชุด แต่ละชุดจําแนกตามกลุ่มเสียง และแต่ละชุดประกอบด้วยคําศัพท์หน่วยเสียงละ 8 คํา ของธีรา
ภรณ์ พลายเล็ก (2555 : ภาคผนวก
1.3 การเก็บข้อมูล
ขั้ น ที่ 1. ขอหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากศู น ย์ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง ผู้ อํานวยการโรงเรียนอนุบ าลดํารงราชา
นุสรณ์ โรงเรียนบ้านสว่าง และโรงเรียนอรจันทร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้แนะนําตัวเองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยครั้งนี้
จากนั้นนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยประสานผู้ทรงคุณวุฒิ ครูต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษาและอาจารย์ผู้สอบวิชา
ภาษาอังกฤษ ทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล จนครบทั้ง 3 โรงเรียน ภายใน 2 สัปดาห์
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูล เชิงสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ คะแนน ความสามารถในการออกเสี ยง
พยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างสถานภาพของนักเรียนและสถานภาพ
ของโรงเรียนใช้สถิติเป็นค่า t-test ในการคํานวณ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ และมีความรู้เกี่ยวกับการการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ
ตามหลักสัทศาสตร์ จํานวน 5 รูป/คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง (Structured
in-depth-interview) ซึ่งได้จากปั ญหาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ ตามหลั ก
สัทศาสตร์ ในการวิจัยตอนที่ 1 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงไป จํานวน 3 เสียง ตามลําดับ เป็นข้อ
คําถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
2.3 การเก็บข้อมูล
1) ขอหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการขอสั ม ภาษณ์ จ าก ศู น ย์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอสัมภาษณ์ข้อมูลจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การสอนภาษาอั ง กฤษ และมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การการออกเสี ย ง
พยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ ตามหลักสัทศาสตร์
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2) ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การติ ด ต่ อ และขอสั ม ภาษณ์ คณาจารย์ แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ และมีความรู้เกี่ยวกับการการออกเสียงพยัญชนะท้าย
คําภาษาอังกฤษ ตามหลักสัทศาสตร์ ภายใน 2 สัปดาห์
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ คณาจารย์ แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ และมีความรู้เกี่ยวกับการการออกเสียงพยัญชนะท้าย
คําภาษาอังกฤษ ตามหลักสัทศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
5. ผลการวิจัย
1.1 จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เพศชาย มี
จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 43 เพศหญิง มีจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ในจํานวนนี้มีอายุ
11 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อายุ 12 ปี มีจํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 88 และเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจํานวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87 เรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีจํานวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 13 และมีครูต่างชาติร่วมสอน จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ไม่มีครูต่างชาติ
ร่วมสอน จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 81
1.2 จากการศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาพบว่า นักเรียนร้อย
ละ 76.50 ไม่มีปัญหาในการออกเสีย งพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ มีเพียงร้อยละ 23.76 ที่มี
ปัญหาในการออกเสียง เมื่อพิจารณาดูพบว่ากลุ่มเสียงที่เป็นปัญหามากที่สุดคือกลุ่มเสียงเสียดแทรก
ได้แก่เสียง [ з ] ร้อยละ 44.94 และ [ ð ] ร้อยละ 39.73 กลุ่มเสียงกึ่งเสียดแทรกได้แก่ [ ʤ ] ร้อย
ละ 31.84
1.3 เปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษระหว่างสถานภาพของ
นักเรียน พบว่า 1) ด้านกลุ่มเสียงหยุด เพศชาย ( X = 9.47) เพศหญิง ( X = 10.39) 2) ด้านกลุ่ม
เสียงเสียดแทรก เพศชาย ( X = 17.61) เพศหญิง ( X = 19.35) 3) ด้านกลุ่มเสียงกึ่งเสียดแทรก
เพศชาย ( X = 3.58) เพศหญิง ( X = 3.97) 4) ด้านกลุ่มเสียงนาสิก เพศชาย ( X = 2.13) เพศ
หญิง ( X = 3.01) 5) ด้านเสียงกระดกลิ้น ( X = 1.61) เพศหญิง ( X = 1.41) 6) ด้านเสียงข้าง
ลิ้น เพศชาย( X = 1.38) เพศหญิง ( X = 1.68) เมื่อเปรียบเทียบแล้วไม่มีความแตกต่างทางนัยยะ
สําคัญอย่างสถิติที่ 0.05
1.4 เปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษระหว่างสถานภาพโรงเรียน
พบว่า 1) ด้านกลุ่มเสียงหยุด นักเรียนที่สังกัด สช. ( X = 31.63) นักเรียนที่สังกัด สพฐ. ( X = 6.73)
2) ด้านกลุ่มเสี ยงเสีย ดแทรก นักเรี ยนที่สัง กัด สช. ( X = 49.90) นักเรียนที่สังกัด สพฐ. ( X =
13.89) 3) ด้านกลุ่มเสียงกึ่งเสียดแทรก นักเรียนที่สังกัด สช. ( X = 11.81) นักเรียนที่สังกัด สพฐ.
( X = 2.60) 4) ด้านกลุ่มเสียงนาสิก นักเรียนที่สังกัด สช. ( X = 7.72) นักเรียนที่สังกัด สพฐ. ( X
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= 1.47) 5) ด้านเสียงกระดกลิ้น นักเรียนที่สังกัด สช. ( X = 4.54) นักเรียนที่สังกัด สพฐ. ( X =
1.04) 6) ด้านเสียงข้างลิ้น นักเรียนที่สังกัด สช. ( X = 5.27) นักเรียนที่สังกัด สพฐ. ( X = 1.00)
เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ 0.05
1.5 วิธีการแก้ปัญหาพบว่า ต้องเริ่มจากครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเสียงเป็นอย่างดี
ได้แก่ เชี่ยวชาญด้านสัทศาสตร์ และอวัยวะการออกเสียงกล่าวคือต้องรู้ว่าจะควบคุมการออกเสียง
อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎของเสียงนั้นๆ เมื่อครูจะสอนต้องอธิบายเสียงภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์
แทนเสียง ฝึกให้นักเรียนออกเสียงโดยเริ่มจากคําง่ายๆไปหาคํายากจนนักเรียนมีความคุ้นเคยกับ
เสียงเป็นอย่างดี ต่อจากนั้นให้นักเรียนฝึกการฟังเสียงจากเจ้าของภาษา และเลียนแบบเสียงจากการ
ฟังบทสนทนาที่ง่ายๆ สิ่งที่สําคัญการฝึกนักเรียนฟังให้มากและออกเสียงตามจะเป็นประโยชน์ต่ อ
พัฒนาการออกเสียงได้ดีขึ้น
6. อภิปรายผล
1. จากการใช้แบบทดสอบพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียง
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการออกเสียง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีปัญหา เมื่อพิจารณา
จะเห็นว่าเสียงที่มีปัญหามากที่สุดในการออกเสียงมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเสียงเสียดแทรก ได้แก่ เสียง[
з ] และ [-ð] คิดเป็นร้อยละ 44.94 และ 39.73 กลุ่มเสียงกึ่งเสียดแทรก [ ʤ ] คิดเป็นร้อยละ
31.84 จากกรณีดังกล่ าวจะเห็ นได้ว่า ถึงแม้จะพบนักเรียนส่ว นใหญ่ไม่มีปัญหาในการออกเสียง
พยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ แต่ก็พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งก็ยังคงมีปัญหา เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว
ภาษาไทยนั้ น มี ตัว สะกดแต่ไ ม่มีก ารออกเสี ยงตัว สะกดซึ่ งแตกต่ างจากภาษาอั งกฤษโดยสิ้ น เชิ ง
โดยเฉพาะกลุ่มเสียงที่เป็นปัญหาคือกลุ่มเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย จึงค่อนข้างยากสําหรับคนไทยจะ
ออกเสียงดังกล่าวได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ กรองแก้ว ไชยปะ (2548 : 152) ที่ได้
กล่าวถึงปัญหาการออกเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ โดยกล่าวถึงปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ
เดี่ยวต้นพยางค์ ภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะเดี่ยวต้นพยางค์ 21 เสียง แต่เมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษ
แล้ว ภาษาอังกฤษมีเสียงพยัญชนะที่ไม่มีในภาษาไทยถึง 9 เสียง ได้แก่ [g, v, θ, ð, z, ʃ , з, ʤ, r]
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูเบต ไข่ชัยภูมิ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
ท่ามะไฟหวาน อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า เสียงพยัญชนะท้ายคําที่เป็นปัญหา
ในการออเสียง คือ 1) กลุ่มเสียงกึ่งเสียดแทรก 2) กลุ่มเสียงเสียดแทรก 3) กลุ่มเสียงหยุดหรือเสียง
กัก คิดร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาคือ 71.28, 61.97, และ 51.78 ตามลําดับ
2. จากการเปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษกับสถานภาพของ
นักเรียน พบว่า นักเรีย นชายและนั กเรี ยนหญิงมีการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษไม่
แตกต่างกันทางนัยยะสําคัญที่ 0.05 กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อการออกเสียง
พยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียน
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3. จากการเปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษกับสถานภาพของ
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนทั้งสองมีการออกเสียงพยัญชนะที่แตกต่างกัน กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า
โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มน้อยกว่าโรงเรียน
ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากว่าโรงเรียนที่
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะต้องคัดสรรครูที่มีคุณภาพสูงและใส่ใจใน
การเรียนการสอน เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเก่งขึ้นและสามารถเรียนรู้ได้ไว และสอนทักษะการเรียนรู้
ต่างๆให้กับนักเรียนโดยตลอด ซึ่งข้อดีก็จะเป็นผลดีกับเด็กอย่างมากเพราะเด็กสามารถเรีย นรู้และ
เข้าถึงวิชาที่สอนได้มากขึ้นและง่ายกว่า เพราะการที่นําครูที่เรียนจบเอกภาษาอังกฤษไปสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ครูไม่เชี่ยวชาญ ทําให้การสอนในแนวนี้ไม่เป็นผลดีกับตัวเด็กเพราะเด็กจะ
ไม่สามารถเข้าใจวิชาที่ตัวเองเรียน เรียน แต่โรงเรียนรัฐบาลจะนําครูที่บรรจุเป็นเงินของทางหลวง
เข้ามารับราชการ หรือสอบครูผู้ช่วยต่างๆเข้ามา และจะนําครูที่ไม่ได้จบเรื่องวิชาที่สอนมาสอนอีก
วิชาหนึ่ง ปัจจุบันจะพบได้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมให้บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนมาก
ยิ่ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ ประไพ นิ ล น้ อ ย (2548 : 3) ศึก ษาปั จ จัย การตั ดสิ น ใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ใน
ภาพรวมให้น้ําหนัก การตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยให้น้ําหนักการตัดสินใจด้านคุณภาพผู้บริหาร
และครู อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับการศึกษาของ จรูญ ภูมิสุทธิกุล (2549 :
3) พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนบูรณวิทย์เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีน้ําหนักการคัดสินใจระดับมาก โดยน้ําหนักการตัดสินใจ
ระดับมากอันดับ 1 คือ ด้านบุคลากรของโรงเรียน
4. การแก้ปัญหาวิธีการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ พบว่า โดยทั่วไปทราบดี
ว่าการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษนั้นเป็นการยากสําหรับคนไทย เพราะภาษาไทยไม่มี
การออกเสียงพยัญชนะตัวท้ายถึงแม้ว่ าจะเขียนตัวสะกดก็ตาม ดังนั้นคนไทยจึงเคยชินกับภาษาแม่
ของตัวเอง และที่สําคัญเสียงของภาษาอังกฤษบางเสียงก็ไม่มีในภาษาไทย วิธีการที่จะแก้ปัญหา
สําหรับคนไทยในการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษดังกล่าวได้ ต้องเริ่มจากครูผู้สอนต้อง
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเสียงในภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากคือต้องมีความรู้ด้าน Phonetics และ
Speech organ ว่าจะควบคุมเสียงอย่างไรให้ออกเสียงถูกตามหลักการของเสียงนั้นๆ เมื่อจะเริ่ม
สอนครูต้องอธิบายหน่วยเสียงภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์แทนเสียงนั้นๆและสอนให้นักเรียนออก
เสียงหรือฝึกตาม โดยการเริ่มจากให้นั กเรียนฝึกออกเสียงคําง่ายๆ เมื่อออกเสียงคล่องแคล่วแล้วก็
พัฒนาให้ออกเสียงคําที่ยากขึ้น จนกระทั่งนักเรียนมีความคุ้นชินกับเสียงเหล่านั้นเป็นอย่างดี จึงให้
นักเรียนฝึกฟังเสียงของเจ้าของภาษาและเลียนแบบเสียงค่อยๆพัฒนาจากบทสนทนาง่ายๆ สิ่งที่
สําคัญคือต้องฝึกฟังและออกเสียงตามให้มากๆและสม่ําเสมอจะช่วยให้นักเรียนออกเสียงได้ดีขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในด้านอื่นๆ
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2. ควรมีการศึกษาพัฒนาการออกเสียงระหว่างโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน
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ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

EFFECTS OF THE COGNITIVE BEHAVIOR MODIFICATION PROGRAM FOR
ASSERTIVE BEHAVIORS OF MATTHAYOMSUKSA TWO STUDENTS AT
WICHIANKLINSUKHON UPPATHAM SCHOOL PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA
PROVINCE
พิชชาพัชร อรรถบท
มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญา 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนและหลังการ
เข้าร่ วมโปรแกรมปรับ พฤติกรรมทางปัญญาของนักเรียนที่เข้าร่ว มโปรแกรม ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลองซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียนวิเชียร
กลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 85 คน ผู้วิจัย
ให้นักเรียนทาแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออก กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 20 คน เข้าร่วม
โปรแกรม 10 ครั้งครั้งละ 50 นาทีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) โปรแกรมปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออก 2) แบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออก 3) แบบบันทึก
การเรียนรู้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาฯ
และต่อผู้ วิจั ย วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ ยค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าสถิติใช้ Non
Parametric Statistics (The Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบประเมิน
พฤติกรรมกล้าแสดงออกภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ทาให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ เข้าใจความหมาย ตระหนักถึงความสาคัญของการมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก
คาสาคัญ: พฤติกรรมทางปัญญา, พฤติกรรมกล้าแสดงออก
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ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study effects of the cognitive
behavior modification program for assertive behavior of matthayomsuksa two
students at Wichianklinsukhon UppathamSchool PhraNakhon Si Ayutthaya province
2) to compare assertive behavior of students before and after participated in the
program. This research was the quasi experimental. The population consisted 85
students of Matthayom two at Wichianklinsukhon Uppatham School in the second
semester, year of 2016 The research asked students to do the evaluation of
assertive behavior test. The 20 students were experimental group. The students of
experimental group were tested the program for 10 sessions, 50 minutes per each
session. The instruments for study this research were used: 1) the Cognitive
Behavior Modification Program for Assertive Behaviors 2) the evaluation of assertive
behavior 3) the Student’s Self-Report in each session 4) the Student’s Opinion
Questionnaire towards the Cognitive Behavior Modification Program and the
researcher. Mean, standard deviation, Non Parametric Statistics (The Wilcoxon
Matches Pairs Signed Rank Test) were utilized for analyzing data.
The research results indicated that: 1) the posttest scores from evaluation
of assertive behavior of the population were higher than pre-test scores at .05 level
of significance. 2) the Student’s reported that participating in the enhancing
assertive behaviors program helped them to learning, understanding and
recognizing the importance of having assertive behaviors.
Keyword: Cognitive Behavior Modification, Assertive Behaviors

บทนา

ปัจจุบันโลกมีการเจริญก้าวหน้าอย่ารวดเร็วมาจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทาให้มี
การพัฒนาอย่างกว้างไกลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมการศึกษา รวมทั้งด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดาเนินชีวิตของคน ดังนั้นการที่จะทาให้คนมีทักษะที่ช่ว ยให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงจาเป็นต้องพัฒนา
บุคคลให้มีความรู้ มีคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษา ดังนี้ “ในการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม
มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ” การ
เจริญก้าวหน้าล้าสมัยนี้ทาให้บุคคลในสังคมมีวิถีในการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและด้วยสภาพ
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลกระทบต่อเยาวชนก่อให้ก่อปัญหาในเด็กและเยาวชนเป็นอย่าง
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มากทั้งทางปั ญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านการปรั บตัว ปัญหาด้านอารมณ์ และจิตใจ ปั ญหา
สุ ข ภาพ ปั ญ หาความรุ น แรง ปั ญ หาเด็ ก ติ ด เกม ปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หาทางเพศ ฯลฯ
(กระทรวงศึกษาธิการ),2554 : 1) โดยเฉพาะวัยรุ่นในช่วงอายุ 12-18 เป็นวัยที่มีความอยากรู้ อยาก
เห็น และชอบเลียนแบบเป็นอย่างมาก รวมไปถึงความต้องการให้เป็นยอมรับในกลุ่มเพื่อนและสังคม
รอบด้าน จึงทาให้พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลและแต่ละครั้งมีทั้งความเหมาะสมและไม่
เหมาะสม โดยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากกว่า ถ้าหากมี
ความบกพร่องเกี่ยวกับการกล้าแสดงออก บุคคลนั้นมักจะพบกับปัญหาทั้งในด้านการติดต่อ และ
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งจะทาให้เกิดความยากลาบากทั้งในการเรียน การทางาน และเกิด
ความวิตกกังวลต่างๆตามมา (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2553 : 57)
การศึกษาไทยมีการปรับปรุงและพัฒนามาตลอด แต่ยังคงประสบปัญหาอยู่อีกหลาย
ประการ เช่นการเปิดโอกาสในบุคคลเข้ารับการศึกษาได้ไม่ทั่วถึง และมีการเรียนการสอนมักเน้นไป
ในทางการท่องจา ส่งผลให้เยาวชนขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การศึกษาที่จัดอยู่ในปัจจุบันเป็น
แบบแยกส่วน ไม่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตในสังคม (เทอดศักดิ์ ไชยสมปาน, 2557 : 1) ซึ่ง
ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยควรได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพราะการเรียนการสอนจะ
ส่งผลต่อชีวิตของเยาวชนในแต่ละช่วงวัยมีการดาเนินชีวิตที่ แตกต่างกัน โดยเฉพาะวัยรุ่นในช่วงอายุ
12-18 เป็นวัยที่มีความอยากรู้ อยากเห็น และชอบเลียนแบบเป็นอย่างมาก รวมไปถึงความ
ต้องการให้เป็นยอมรับในกลุ่มเพื่อนและสังคมรอบด้าน จึงทาให้พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละ
บุคคลและแต่ละครั้งมีทั้งความเหมาะสมและไม่เหมาะสม ถ้าหากวัยรุ่นขาดความมั่นคงทางจิตใจ ไม่
มีความสามารถในการปรับตัว และ ไม่กล้าแสดงออก จะส่งผลให้เกิดเป็นปัญหา เช่น การแสดงออก
โดยละเลยสิทธิที่พึงมีของตนเอง และประสบความล้มเหลวที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึก ความคิดเห็น
และความต้องการต่างๆของตน สุดท้ายปล่อยให้ผู้อื่นล่วงเกินสิทธิของตนเองหรือมีการแสดงออก
ของความคิดเห็น และความรู้สึกต่างๆในลักษณะที่ไม่มั่นใจ ลังเลใจ หลบหน้าหรือขอโทษในสิ่งที่ไม่
จาเป็น ทาให้ผู้อื่นไม่ใส่ใจ ไม่เห็นคุณค่าในตัวของผู้แสดงพฤติกรรมดังกล่าว (ชลลดา ทวีคูณ, 2556 :
75) สิ่งที่จะช่วยให้สามารถปรับตัว และแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม คือ การปรับพฤติกรรม
ซึ่งการปรับพฤติกรรมมีเทคนิคที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้และเห็นบ่อยๆคือ การลงโทษ การ
เตือ น การใช้เ งื่อนไข เป็ น ต้น แต่ เป็ น การปรั บพฤติกรรมภายนอกเท่านั้ นจึง ทาให้ ไม่ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวรดังนั้นการปรับพฤติกรรมไม่ควรมุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ควรคานึงถึงการเปลี่ยนทางด้านความรู้สึกนึกคิดหรือที่เรียกกันว่า การ
ปรั บ พฤติกรรมทางปั ญ ญาซึ่งการปรั บ พฤติก รรมทางปัญญาเป็น กระบวนการการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมภายนอกโดยการเปลี่ ยนความคิด การตีความการตั้งข้อสันนิษฐาน หรือกลวิธีในการ
สนองตอบ หรื ออี กนั ย หนึ่ งคื อ การเปลี่ ย นตั ว แปรทางปัญ ญาเพื่อ ให้ เ กิด การเปลี่ ยนพฤติ กรรม
ภายนอก ดังนั้นเป้าหมายการปรับพฤติกรรมทางปัญญาจึงอยู่ที่การเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก โดย
จัดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายในหรือปัญญา (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553 : 77 ) ปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะด้านพฤติกรรมที่แสดงออกโดยสามารถเห็นได้วัดได้เท่านั้น ดังนั้น
เยาวชนจึงต้องมีการปรับพฤติกรรมฝึกการกล้าแสดงออก เพื่อที่จะช่ว ยให้เยาวชนรู้จักการแสดง
ความคิดเห็น รักษาสิทธิประโยชน์ของตนและผู้อื่น และดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยตระหนักถึงความจาเป็นในการสร้างโปรแกรมปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิเชียรกลิ่น
สุคนธ์อุป ถัมภ์ จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธยา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมี
พฤติกรรมกล้าแสดงออก และมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งส่งผลให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกหลังการเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญา
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาของนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม
สมมุติฐานงานวิจัย
นักเรียนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกหลังการเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญา
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่2โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์
อุปถัมภ์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 3 ห้องมีนักเรียนทั้งสิ้นจานวน 85 คนโดยจัด
ห้องเรียนแบบคละระดับความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิเชียรกลิ่น
สุคนธ์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน1ห้องโดยผู้วิจัยให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
2 ให้นักเรียนที่ทาแบบวัดพฤติกรรมกล้าแสดงออกใช้วิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยเลือกนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกต่าจานวน 20 คน เป็นกลุ่ม
ทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จาแนกเป็น 2 ประเภทคือเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
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โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อการกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้น ปีที่ 2 เป็นโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาฯที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนใน
การสร้างดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมทางปัญญาอาทิหนังสือทฤษฎีและ
เทคนิคการปรับพฤติกรรมของ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556 หนังสือจิตวิทยาการศึกษาของ (สุ
รางค์ โค้วตระกูล, 2553) และศึกษาจากงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการกล้าแสดงออกอาทิหนังสือจิตวิทยาการปับพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนของ (นภาพร ปรีชามารถ, 2545) การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมของ
(ประทีป จินงี่, 2540) หนังสือเทคนิคการพั ฒนาบุคลิกภาพของ (ชลลดา ทวีคูณ, 2556) เอกสาร
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และจากงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การปรับพฤติกรรมทางปัญญา
และการกล้าแสดงออก
3. นาความรู้จากของข้อ 1 และข้อ 2 มาบูรณาการร่วมกันแล้วจัดทาโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 10
ครั้งโดยโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาฯแต่ละครั้งประกอบด้วย 1) ชื่อกิจกรรม 2)
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาฯ3) กระบวนการและวิธีการดาเนินจัด
กิจกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้ในแต่ละครั้งและ 4) วิธีการประเมินผล
4. นาโปรแกรมปรั บพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเพื่อตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งความสอดคล้ อ งและความเหมาะสมของโปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญาฯใน
รายละเอีย ดต่างๆได้แก่ชื่อกิจ กรรมวัตถุป ระสงค์ของโปรแกรมการปรับ พฤติกรรมทางปัญญาฯ
กระบวนการและวิธีการดาเนินการรวมทั้งกิจกรรมแต่ละครั้งและวิธีการประเมินผล
5. นาโปรแกรมปรั บพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปีที่ 2 มาปรับและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อทาการตรวจสอบด้านความสอดคล้อง
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การดาเนินกิจกรรมการประเมินผลสื่อและอุปกรณ์แล้วจึงรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาแก้ไข
6. นาโปรแกรมปรั บพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาเสนอให้อาจารย์
ที่ป รึ กษาวิทยานิ พนธ์ห ลั กตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าโปรแกรมการปรับ พฤติกรรมทางปัญญาไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 ชุดดังนี้
แบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออก
แบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแบบประมา
เมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกของเปรมจิต บุญธรรม (2546), วนิดา พรชัย (2548),พรชนก เรืองวีร
ยุทธ (2550), และสกล ศรีสุขล้อม (2553) แบ่งองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมด้านภาษาท่าทาง
1.1 การประสานสายตา
1.2 การวางท่าทาง
1.3 น้าเสียง
2. พฤติกรรมด้านภาษาถ้อยคา
2.1 การพูดแสดงความรู้สึก
2.2 การพูดเกี่ยวกับตนเอง
2.3 การพูดทักทาย
2.4 การยอมรับ และกล่าวคาชมเชย
2.5 การแสดงความคิดเห็น
2.6 กล่าววาจาเพื่อรักษาสิทธิ
แบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกประกอบด้วยข้อคาถาม 30 ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ได้แก่ “ทุกครัง้ ” “บ่อยครั้ง” “นานๆครั้ง” และ “ไม่เคย”
ประกอบด้วยข้อคาถามเชิงบวก 22 ข้อ ข้อคาถามเชิงลบ 8 ข้อมีคะแนนรวมทั้งฉบับเท่ากับ 120
คะแนน
แบบบันทึกการเรียนรู้
แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญา เมื่อ
เสร็ จ สิ้ น โปรแกรมการทดลองแต่ ล ะครั้ ง ลั กษณะแบบบั น ทึก การเรีย นรู้มี ลั กษณะของค าถามที่
เกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละครั้ง เป็นการรายงานตนเองเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่ได้
เรียนรู้ ประสบการณ์ จ ากการร่ วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้ า
แสดงออก ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ก่อนนาไปใช้ในการทดลอง
แบบสอบถามความคิดเห็น
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมการปรับพฤติ กรรมทางปัญญา
และต่อผู้วิจัยโดยให้นักเรียนประเมินจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาฯเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองทั้ง 10 ครั้ง
ความเชื่อมั่นและความตรงของแบบสอบถาม
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้นาแบบประเมิน
พฤติกรรมกล้าแสดงออกที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบข้อคาถาม
และให้คาชี้แนะเบื้องต้น จากนั้นส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบข้อคาถาม โดย
ถือเกณฑ์ตัดสินอย่างน้อย 2 ท่าน มีความเห็นว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องกัน จากนั้นนาแบบ
ประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผู้เชี่ยวชาญ แล้งจึงนาแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบไป
ทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นวั ง น้ อ ยพนมยงค์ วิ ท ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 20 คน
ความเที่ยง (Reliability)ผู้วิจัยนาแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วมาหาค่าความเที่ยงด้วยการหาค่าความสอดคล้องภายในของแบบสารวจวิเคราะห์โดยใช้สูตรหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า(Alpha-Coefficient) ของครอนบาคได้ค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ 0.74
การดาเนินการทดลอง
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยดาเนินการทดลองดังนี้
1. ผู้ วิจั ย นาหนั งสื อจากหัว หน้ าภาควิช าจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อขออนุญาตในการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างและขออนุญาตในการใช้สถานที่ในการดาเนินการ
ทดลอง
2. ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทาแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการที่นักเรียน
ทาแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ผู้วิจัยดาเนินการนาโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้า
แสดงออกโดยดาเนินการกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่2
4. ให้ นั กเรี ย นกลุ่ มทดลองเข้าร่ว มโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมกล้าแสดงออก และทาแบบบันทึกการเรียนรู้เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองโปรแกรมการปรับ
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พฤติกรรมทางปัญญาในแต่ละครั้งเพื่อผู้วิจัยจะได้นามาสรุปเนื้อหาและทราบถึงสิ่งที่นักเรียนได้รู้ใน
แต่ละครั้ง
5. เมื่อผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามที่กาหนดแล้วผู้วิจัยนาแบบวัดประเมินพฤติกรรมกล้า
แสดงออกซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดก่อนการทดลองมาวัดกับนักเรียนกลุ่มทดลองภายหลังการทดลอง
(Post-test) รวมทั้งให้นักเรียนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรียนที่มีต่อ
โปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกและต่อผู้วิจัย
6. นาคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนกลุ่มทดลองมา
วิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบก่อนและหลั งการทดลองโปรแกรมปรั บ พฤติกรรมทางปัญญาที่ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมกล้าแสดงออกและทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนกลุ่มทดลองรวมทั้งนา
ข้อมูลจากแบบบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้และความคิดเห็ นของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมในแต่
ละครั้งของนักเรียนกลุ่มทดลองมาสรุปเนื้อหา
7. นาข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกและต่อผู้วิจัยมาสรุปข้อเสนอแนะจากการ
เข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาฯ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจาก
แบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง
สถิติสาหรับการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
สถิติหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัด โดยใช้วิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินพฤติกรรมกล้าเสดงออก โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α- Coefficient) ของครอ
นบาค
สถิติสาหรับการทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมิน พฤติกรรมกล้ าแสดงออกของกลุ่มทดลอง ด้ว ย
สถิตินันพาราเมตริก (Non Parametric Statistics) The Wilcoxon Matches Pairs Signed
Rank Test
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อศึกษา
ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปั ญญา เพื่อปรับพฤติกรรมกล้า แสดงออกของนักเรียนกลุ่ ม
ทดลองก่อนและหลังการทดลอง ใช้รูปแบบการทดลองที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (One Group
Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีการวัดตัวแปรตามก่อนทดลองและหลังการทดลองนักเรียนในกลุ่ม
ทดลองมีจานวน 20 คนโดยการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงก่อนและ
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หลั ง การทดลองโปรแกรมมี จ านวนทั้ ง สิ้ น 10 ครั้ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนจากแบบประเมิ น
พฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้ าแสดงออกของนักเรียนกลุ่ มทดลอง และผลการทดสอบสมมติฐ าน โดย
นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองที่ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมปรั บ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญาที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมกล้ า
แสดงออกมีคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
เข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลงานวิจัย
อภิปรายผลวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ 1) ผลของการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรม
ทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออก 2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออก และต่อผู้วิจัย
1) ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้า
แสดงออกของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นวิ เ ชี ย รกลิ่ น สุ ค นธ์ อุ ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุ ธ ยา พบว่า ภายหลั งการเข้าร่วมโปรแกรมปรับ พฤติกรรมทางปัญญาที่ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมกล้าแสดงออก นักเรียนมีคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมกล้ าแสดงออกสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น ไปตามสมมติฐ าน จากผลการทดลอง
ดังกล่าวแสดงว่าโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออก สามารถ
พัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาครั้งนี้อธิบายได้ว่า โปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
กล้ า แสดงออก สามารถพั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมกล้ า แสดงออกได้ จ ริ ง ด้ ว ยการฝึ ก ตาม
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาในการสร้างกิจกรรมของโปรแกรมปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกผู้วิจั ยได้ใช้หลักกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
ปั ญ ญา ซึ่ ง จะเน้ น การเปลี่ ย นแปลงทางปั ญ ญา คื อ การเปลี่ ย นแปลงความคิ ด เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคการเสนอตัวแบบ เทคนิคการฝึกการสอนตนเอง
และเทคนิคการแก้ปัญหา (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553) โปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญา ช่วย
ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญและทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ทา
ให้นักเรียนสามารถพัฒนาการมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
โดยอภิปรายตามทฤษฏีการปรับพฤติกรรมดังนี้
การเสนอตัวแบบ ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการเสนอตัวแบบเพื่อให้นักเรียนได้เห็นต้นแบบหรือ
แบบอย่างที่ดี เพื่อให้แสดงพฤติกรรมกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านทางสื่อวีดีทัศน์ หรือ
รู ป ภาพ ซึ่ งนั ก เรี ย นจะได้เ ห็ น แบบอย่ างที่เ สมื อนจริง ได้ทราบถึง ลั ก ษณะที่ดี ของการเป็น ผู้ ที่ มี
พฤติกรรมกล้าแสดงออกที่เหมาะสมได้เห็นลักษณะการพูดคุย การสนทนา การใช้น้าเสียง ท่าทางใน
การแสดงออกต่อผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Folder (1980 อ้างใน นภาพร ปรีชามารถ,
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2545) ที่ว่าการเสนอตัวแบบ ทั้งด้านภาษาและท่าทางจะช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้ได้เร็วกว่าการให้
คาแนะนา
การฝึ กการสอนตนเองผู้วิจัย ให้นักเรียนฝึกการสอนตนเอง เป็นการฝึกให้ นักเรียนพูด
เกี่ยวกับตนเองโดยเริ่มจากการให้นักเรียนดูตัวแบบพูดว่าจะทาอะไร แล้วให้นักเรียนพูดตาม ครั้ง
แรกให้พูดด้วยเสียงอันดัง จากนั้นค่อยๆพูดให้เบาลง รู้จักการใช้ท่าทางที่เหมาะสมในระหว่างที่พูด
จนในที่สุดพูดกับตนเองภายในใจ สามารถบอกได้ว่าตนเองชอบ หรือ ไม่ชอบอะไร ตนเองอยากทา
อะไร มีความประทับใจต่อตนเองต่อเพื่อนอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต), 2556
ที่กล่าวว่า การฝึกให้พูดตามสิ่งที่เขาพูด ได้พูดระบายความในใจออกมา พบว่าบุคคลมีพฤติกรรมดี
ขึน้
เทคนิคการแก้ไขปัญหาเป็นเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานสาคัญของพฤติกรรมทางสังคม ผู้วิจัยเริ่มจากการฝึกให้นักเรียนรับรู้
ว่ามีปัญหาเกิดขึ้น โดยการสร้างสถานการณ์จาลอง แล้วให้นักเรียนคิดหาทางแก้ปัญหา ให้นั กเรียน
รู้จักการสารวจปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจปัญหา ตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหา หา
วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมจากนั้นจึงเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ (สมโภชน์
เอี่อมสุภาษิต, 2556 ได้แบ่งกระบวนการแก้ปัญหาออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหา 2) ขั้นกาหนดปัญหาและตั้งเป้าหมาย 3) ขั้นเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา 4)
ขั้นตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 5) ขั้นดาเนินการปัญหาตามวิธีการที่เลือกและประเมินผลที่
เกิดขึ้น ฉะนั้นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาจะฝึกให้นั กเรียนพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออก และ
สอดคล้ อ งกั น จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว่ า โปรแกรมปรั บ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญาที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมกล้าแสดงออก สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ (นุสสรี คันธิก, 2553 ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05
2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมกล้าแสดงออก และต่อผู้วิจัยจากการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออก และต่อผู้วิจั ย พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้า
แสดงออกก่อนการทดลองอยู่ ในระดับ น้ อยถึงปานกลาง และมีความคิดเห็ น ต่อโปรแกรมปรั บ
พฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกหลังการทดลองอยู่ในระดับปานกลางถึง
มากที่สูง (2.10-4.75) แสดงว่านักเรียนที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯได้รับความรู้และประสบการเรียนรู้
ตามวัต ถุป ระสงค์ ของโปรแกรมปรั บ พฤติ กรรมทางปัญ ญาที่ ส่ ง ผลต่อ พฤติ กรรมกล้ า แสดงออก
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นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และยังตระหนักถึงความสาคัญในการมี
พฤติกรรมกล้าแสดงออก สามารนาไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจาวัน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. การศึกษาโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออก
พบว่าสามารถพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนได้ ดังนั้นโปรแกรมปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญาดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้ครู หรือบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับนักเรียน
น าไปใช้ ในการจั ดกิจ กรรมเพื่อ พัฒ นาพฤติกรรมกล้ าแสดงออก โดยการน าโปรแกรมไปใช้อาจ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน อีกทั้งควรศึกษาและทาความ
เข้าใจโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อปรับพฤติกรรมกล้าแสดงออกให้ละเอียด เพื่อที่จะ
ทาให้การนาไปใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
2. จากการจัดโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออก
พบว่านักเรียนสนใจในกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงมากว่าการฟั งบรรยาย อ่านแล้วเขียนคาตอบใน
ใบงาน ผู้วิจัยขอเสนอว่าสาหรับผู้ที่สนใจนากิจกรรมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมกล้าแสดง ไปใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะ
ทาให้นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมฯมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3. การดาเนินโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออก ผู้
วิจับพบว่านักเรียนบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวตอบคาถามผิด ผู้วิจัยขอเสนอว่า
สาหรับผู้ที่สนใจนากิจกรรมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงควร
แสดงความเป็นกันเอง พูดกระตุ้นให้รู้สึกมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้บอกกับนักเรียน
ว่าคาตอบของนักเรียนไม่มีถูกหรือผิด และเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยได้กล่าวชมเชยและ
ให้กาลังใจนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และให้ความร่วมมือในการ
ทากิจกรรม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรน าโปรแกรมปรั บ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญาที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมกล้ า แสดงออกไป
ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อเพิ่มพฤติกรรมกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
ของพฤติกรรมกล้าแสดงออก โดยผู้วิจัยควรสร้างกิจ กรรมให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลและผลที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้น ละ
นาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนต่อไป
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ศึกษาระบบคาภาษาส่วยที่พูดในอาเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ

A MORPHOLOGICAL STUDY OF KUY SPOKEN IN UTHUMPHORNPHISAI
DISTRICT SISAKET PROVINCE
พระครูโสตถิบุญญากร (สวัสดิ์ งาวิลัย) 
บทคัดย่อ
ระบบคาภาษาส่วยที่พูดในเขตตาบลหนองห้าง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษนั้น
เป็นภาษาพูดที่ประกอบไปด้วยคามูล (Simple forms) และ คาประสม (Compound forms)
และยังสามารถแบ่งประเภทของหน่วยคาภาษาส่วยออกได้ 2 ประเภท คือ หน่วยคาอิสระ (free
morphremes) และ หน่วยคาผูกผัน (bound morphremes) ส่วนชนิดของคาภาษาส่วยนั้น มี
คานาม ,คาสรรพนาม, คากริย า, คาคุณศัพท์ ,คาวิเศษณ์ ,คาลักษณะนาม,คาบอกเวลา, คานับ
จานวน,คาบุพบท, คาสันธาน, คากาหนด, คาปฏิเสธ และคาลงท้าย การสร้างคาในภาษาส่วยนั้นมี
การสร้างอยู่ 4 ประเภท คือ การสร้างคาแบบประสมคา, การสร้างคาแบบเติมหน้าและกลางคา,
การสร้างคาแบบซ้าคา และการสร้างคาแบบยืมคา สาหรับพยางค์นั้นคาในภาษาส่วยประกอบไป
ด้วยคาพยางค์เดียว, คาสองพยางค์ และคาหลายพยางค์ ส่วนประโยคในภาษาส่วยนั้นประกอบไป
ด้วยภาคประธาน, ภาคกริยา และภาคกรรม
คาสาคัญ : ระบบคา,ภาษาส่วย,หน่วยคา

ABSTRACT

The objectives of this thesis were (1) to study morphology of kuy spoken
in Uthumphonphisai District, Sisaket province and (2) to analyze word formation of
kuy Dialect in Uthumphonphisai District Sisaket Province and the procedure of doing
the research data was collected vocabulary 1,624 words from six informants.
Findings from the results of the study were as follows
The study of morphology in Kuy language spoken in Uthumphonphisai
District, Sisaket province consists two categories. There were simple forms and
compound forms and can classified kuy language two types, free morphremes and
bound morphremes. Kinds of the words were noun, pronoun, verb, adjective,
adverb, classifiers, adverb of time, numberals, Preposition, conjunction,
determinative, negators and final particles. Word formation of Kuy language were 4


นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
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kinds, compounding, affixation, reduplication and loaning. For the Syllabic of kuy
language there were Monosyllabic words, Dissyllabic words and Polysyllabic words.
Structure of sentences of Kuy language were subject + verb + object.
Keywords : morphology, kuy speaking, morphremes.

1.บทนา

ชาวส่วย (กูย, กวย) เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาพูดใช้ในกลุ่มของตนเองซึ่งเป็นภาษาใน
ตระกูลออสโตรเอเซียติก (Austroasiatic) ตระกูลย่อยมอญ-เขมร จากการศึกษาเอกสารและเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ชาวส่วย(กูย, กวย) เดิมมีภูมิลาเนาอยู่ในแขวงอัตตะปือ จาปาศักดิ์
และสาละวัน ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนที่จะอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา กลุ่มชาติ
พันธุ์นี้จะเรียกตัวเองว่า กูย กวย ซึ่งจะออกเสียงสระแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นแต่มีความหมาย
เหมือนกันคือ “คน” แต่ถูกเรียกจากกลุ่มคนลาวหรือคนไทยว่า “ส่วย” ซึ่งหมายถึงสิ่งของที่นาส่งให้
ชนชั้นผู้ปกครอง พ.ศ. 2450 จังหวัดศรีสะเกษยังเป็นเมืองที่มีชาวกูย,กวย อาศัยอยู่ทั้งเมืองมีพวก
ลาวเวียง (สาขาเวียงจันทน์) ปะปนอยู่บ้างบางหมู่บ้าน วัฒนธรรมลาวได้เข้ามามีอิทธิพลในหมู่ชาว
กูย,กวย จึงทาให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมกัน ชาวกูย,กวยที่จังหวัดศรีสะเกษพูดภาษาลาวด้วย
สาเนียงภาษากูย,กวยสามารถใช้สระเอือได้ ในขณะที่ลาวเวียงเดิมมีแต่สระเอีย ร่องรอยที่แสดงให้
เห็นว่าศรีสะเกษเดิมเป็นเมืองที่ชาวกูย,กวยอยู่กันทั้งเมืองก็คือตัวเลขสามะโนครัวสมัยนั้นและการ
เรียกขานชาวศรีสะเกษว่า“ส่วยศรีสะเกษ”อยู่จนทุกวันนี้ (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2533 : 34)

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระบบคาของภาษาส่วยที่พูดในอาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อวิเคราะห์การประกอบคาของภาษาส่วยในถิ่นอาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาระบบคาภาษาส่วยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารและคุณภาพ (Documentary
and Qualitative Research) มีวิธีการและลาดับขั้นตอนดาเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการ
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตารา เอกสาร และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้
1 ดาเนินการศึกษาค้นคว้าหนังสือ ตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาส่วย
2 ดาเนินการศึกษาค้นคว้าหนังสือ ตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีระบบคา
ทางภาษาศาสตร์
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3 สารวจพื้นที่ภาคสนามเบื้องต้นที่คัดเลือกไว้ของชุมชนชาวส่วย ที่บ้านเจียงวงศ์ บ้าน
ฟ้าผ่า บ้านพงพรตหมู่ที่3 บ้านหนองใหญ่ บ้านหนองมอญ บ้านพงพรตหมู่ที่17 ตาบลหนองห้าง
อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
3.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1 เก็บข้อมูลภาษาส่วยภาคสนามโดยการคัดเลือกผู้บอกภาษาจาก 6 หมู่บ้านคือบ้านเจียง
วงศ์ บ้านฟ้าผ่า บ้านพงพรต หมู่ 3 บ้านหนองใหญ่ บ้านหนองมอญ บ้านพงพรตหมู่17 ตาบล
หนองห้าง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยคัดเลือกหมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชายก็ได้ และมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
2 สัมภาษณ์ผู้บอกภาษาตามรายการคาศัพท์ที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
จานวน 1,624 คาศัพท์ รวมทั้งให้ผู้บอกภาษาพูดคุยกันแล้วบันทึกเสียงไว้นาเสียงที่บันทึกไว้มา
ถ่ายทอดเสียง (Transcription) เป็น “สัทอักษร” (Phonetic Alphabet) (เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์,
2554 : 30 -33)
3 นาข้อมูลคาศัพท์ที่ได้มาสามารแบ่งคาศัพท์ภาษาส่วย (กูย กวย) ออกตามหมวดหมู่
ความหมายต่างๆได้ดังนี้คือ
1) คานาม (Noun)
2) คาสรรพนาม (Pronoun)
3) คากริยา (Verbs)
4) คาคุณศัพท์ (Adjectives)
5) คาวิเศษณ์ (Adverbs)
6) คาลักษณะนาม (Classifiers)
7) คาบอกเวลา (Adverb of Time)
8) คานับจานวน (Numberals)
9) คาบุพบท (Preposition)
10) คาสันธาน (Conjunction)
11) คากาหนด (Determinative)
12) คาปฏิเสธ (Negators)
13) คาลงท้าย (Final Particles)
3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
1 วิเคราะห์ประเภทของหน่วยคาต่างๆว่าเป็นคาประเภทใด
2 วิเคราะห์ประเภทคาต่างๆตามชนิดและหน้าที่
3 วิเคราะห์การประกอบคาต่างๆ
4 วิเคราะห์โครงสร้างพยางค์ของคาต่างๆ
5 วิเคราะห์หาหน่วยคาที่ปรากฏอยู่ในคาต่างๆว่ามีจานวนเท่าใด
(1) คาที่มีพยางค์เดียวมีความหมายเดียวจัดเป็นหนึ่งหน่วยคา
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จัดเป็นสองหน่วยคา
หนึ่งหน่วยคา

(2) คาที่มีสองพยางค์มีความหมายเดียวแต่สามารถแยกคาหลักมาพูดโดดๆได้
(3) คาสองพยางค์มีความหมายเดียวไม่สามารถแยกพูดเป็นส่วนๆได้จัดเป็น
(4) คาหลายพยางค์มีความหมายเดียวสามารถแยกคาหลักพูดเป็นส่วนๆได้

จัดเป็นสองหน่วยคา
6 วิเคราะห์หมวดคาและหน้าที่ของหมวดคา
3.4 ขั้นตอนสรุปผลและนาเสนอผลการวิจัย
1 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลและนาผลการวิเคราะห์มาเสนอข้อมูล
2 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

4. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาระบบคาภาษาส่วย (กูย,กวย) ที่พูดในอาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษนั้น
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เฉพาะภาษาส่วย 6 หมู่บ้านในเขตตาบลหนองห้าง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี
สะเกษ คือหมู่บ้านเจียงวงศ์, บ้านฟ้าผ่า, บ้านพงพรตหมู่ที่ 3, บ้านหนองมอญ, บ้านหนองใหญ่และ
บ้านพงพรต หมู่ที่ 17 ข้อมูลในการวิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาจากหมู่บ้านดั งกล่าว
เป็นชาย 5 คนและหญิง 1 คนผลจากการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1.อาศัยลักษณะคา การสร้างคา ความหมายและพยางค์ สามารถแบ่งหน่วยคาออกได้ 2
ประเภท คือ หน่วยคาอิสระ (free morphremes) และหน่วยคาผูกผัน (bound morphremes)
(วิจินตน์ ภาณุพงศ์, 2520 : 8)
๑) หน่วยคาอิสระ (free morphremes) ได้แก่หน่วยคาที่มีความหมายและ
สามารถเกิดขึ้นอย่างอิสระตามลาพังได้ เช่น/kuәy/ “คน”,/kɔ :n/ “ลูก”,/sa:y/ “พี่”,/sɛ :m/“
น้อ,”
/kɛ :ŋ/ “เอว,”/kla:ŋ/ “เหยี่ยว,” /klɔ :ŋ/ “อุจาระ” ฯลฯ
2) หน่วยคาผูกผัน (bound morphremes) หรือหน่วยคาไม่อิสระที่ไม่สามารถ
เกิดขึ้นตามลาพังได้ต้องเกิดร่วมกับหน่วยคาอิสระจึงจะประกอบเป็นคาขึ้นมาได้ เช่น
ตารางแสดงตัวอย่างหน่วยคาผูกผัน (bound morphremes)
หน่วยคาอิสระ +หน่วยคาไม่อิสระ
คาแปล
ชนิดคา
หน่วยคาอิสระ หน่วยคาไม่
หน่วยคาประสาน
อิสระ
/khan/ +
คานาม
/klɛ :ŋ/
→ /khanklɛ :ŋ/ ต้นหว้า
คานาม
/cɛ :m/ + /ɂɨ:t/
→ /cɛ :mɂɨ:t/ นกกะปูด
หนูพุก
คานาม
/ ɂnay/ +
→/ ɂ
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2. ชนิ ด ของค าภาษาส่ ว ย มี ค านาม (Noun),ค ากริ ย า (Verbs), ค าสรรพนาม
(Pronoun), คาคุณศัพท์ (Adjectives), คาวิเศษณ์ (Adverbs), คาบอกเวลา (Adverb of time),
คาลักษณะนาม (Classifiers), คาบุพบท (Preposition), คาสันธาน (conjunction), คากาหนด
(Determinative)คานับ (Numberals),คาปฏิเสธ (Negators), คาลงท้าย (Final Particles),
1) คานาม คือคาที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ สถานที่ สภาวะ ลักษณะ และ
คุณธรรม ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน แบ่งออกเป็น 5 ชนิด
(1) คานามทั่วไป คือคานามที่เป็นชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่
ทั่วๆไปไม่ชี้เฉพาเจาะจง เช่น /kuәy/”คน”, /kɔ :n/ “ลูก”, / ɂdɛ :l/ “เมีย”
(2) ค านามเฉพาะ คื อ นามที่ เ ป็ น ชื่ อ เฉพาะของคน สั ต ว์ สิ่ ง ของ และ
สถานที่ เช่น คน /ci:r ɂsak/ “จีระศักดิ์”, สัตว์ /tu:b/ “ตูบ”, สิ่งขอ /ɂ ɂ
ɂ/ “อิซูซุ ,
สถานที่ /
ɛ :ˆ “วัดพระแก้ว”
(3) คาสมุหนาม คือคานามที่เป็นชื่อของหมู่คณะ, กลุ่ม, ฝูง ตัวอย่าง เช่น
/kho: muәy pho:ŋ/ “โคหนึ่งฝูง”
(4) คาวัตถุน าม คือ นามที่เป็นชื่อของวัตถุซึ่งส่ ว นมากได้แก่นามทีเป็น
ของเหลว, แร่, ธาตุ, โลหะ /diәɂ/ “น้า
(5) อาการนาม คือ นามที่ไม่มีตัวตนและจับต้องสัมผัสไม่ได้เป็นเพียงกริยา
อาการเท่านั้น เช่น /lwaynɨ ɂ/ “ความรวดเร็ว”,/ ә:n/ “อาการมึนชา”
2) คาสรรพนาม คือคาที่ใช้แทนคานาม เพื่อหลีกเหลี่ยงการกล่าวซ้าซากเช่น บรุ
ษสรรพนามที่1ผู้พูด คือ/hay/“ฉัน”,บรุษสรรพนามที่ 2ผู้ฟังคือ /khun/“คุณ” บรุษสรรพนามที่ 3
/naw/ “เขา”สรรพนามตนเองเช่น /kә:/ “กู”สรรพนามเจาะจง เช่น /kе:/“นั่น”, สรรพนาม
คาถามเช่น /day/ “ใคร”
3) คากริยา คือคาที่แสดงถึงการกระทา เช่น/
“ไหม้”,
“กัด”/
kuәɂ/“อยู่”
4) คาคุณศัพท์ คือคาซึ่งใช้อธิบายหรือขยายคานาม เช่น/kɛ :t/“น้อย, /kɔ :ŋ/
“แข็ง”
5) คาวิเศษณ์ คือคาที่อธิบายหรือขยายคากริยา เช่น/khuәy/ “ช้า”/
bɔ :nniәɂ/ “ที่ไหน”, /daldɔ :ŋ/ “บ่อย”
6) คาลักษณะนาม หมายถึงคาที่ทาหน้าที่ขยายคานาม เช่น /thro:m/ “กอ
/phu:n/ “กอง”, /tuәl/ “ก้อน
7) คาบอกเวลา เช่น ɂŋay/ “วัน”, /dɨ әn/ “เดือน” / ɂmɔ :/ “ปี”
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8) คาบอกจานวน เช่น /muәy/เลขหนึ่ง /biәɂ/สอง /pay/สาม /pɔ :n/ สี่/
sɔ :ŋ/ห้า / ɂ
เลขหก/ ɂpho:n/ เลขเจ็ด / ɂkhɔ :n/ เลขแปด/ ɂkhɛ ɂ/
เลขเก้า/muәycә t/เลขสิบ
9) คาบุพบท คือคาเชื่อมคาอื่นกับคานาม หรือสรรพนาม เช่น / ɂnuŋ/“ใน”,
/buәn/ “ที”่ , /t ɂ/ “ถึง”
10) ค าสั น ธาน คื อค าที่ ใ ช้ เ ชื่อ ม ค า, กลุ่ ม ค า, หรื อ ประโยคเข้ า ด้ ว ยกั น เช่ น
/ ɂdɔ :/ “และ”, /lә:ɨ/ “ด้วย”
11) คากาหนด เช่น/kе “นั่น” ɛ “นี่”
12) คาปฏิเสธ คือคาที่แสดงอาการปฏิเสธข้อความระหว่างหน่วยประธานกับ
กริยา เช่น / ɂ “ไม่” ɂ “อย่า”
13) คาลงท้าย คือคาที่ทาหน้าที่เสริมประโยคเพื่อบอกทัศนคติและอารมณ์ เช่น
/ ɂ/ /kanyuәŋ “เดี๋ยว” әˇɂ “เถิด”
3. การสร้างคา คือ การรวมหน่วยคาตั้งแต่ 2 หน่วยคาขึ้นไปเข้าเป็นคาเดียว ก า ร ส ร้ า ง
คาในภาษาส่วยมีวิธีการสร้างคาดังนี้คือ
๑) การสร้ างสร้ างคาโดยการประสมคาคือการนาเอาหน่ว ยค าอิส ระตั้ง แต่ 2
หน่วยคาขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดเป็นคาที่มีความหมายใหม่ขึ้นมา เช่น
หน่วยคาต้นเป็นคานามและเป็นหน่วยที่มีความหมายสาคัญ ส่วนหน่วยที่ตามมา
เป็นคานามเช่นเดียวกันและเป็นส่วนขยาย ตัวอย่าง
/kɔ :n/ “ลูก” +/sɛ :m/ “น้อง” →/kɔ :nsɛ :m/ “ลูกน้อง”
คานามประสมกับคานามเช่นเดียวกันแต่ความหมายของคาประสมประเภทนี้จะ
เกิดมีความหมายใหม่ขึ้นโดยยังมีเค้าความหมายของหน่วยคาเดิมอยู่ เช่น
/muәy “หนึ่ง”+/c :t/ “สิบ” →/muәyc :t/ “สิบ”
คานามประสมกับคานามเมื่อเป็นคาประสมแล้วจะมีความหมายโดยเฉพาะ
/ ɂnay/“หนู” +/
“ชื่อเฉพาะ”→ ɂ
“หนูพุก”
คานามประสมกับคากริ ยา ความหมายสาคัญของคาประสมประเภทนี้อยู่ที่
หน่วยคาแรกส่วนหน่วยคาหลังเป็นเพียงส่วนขยาย เช่น
/diәɂ/ “น้า” +/sɔ ɂ/ “ขึ้น” → /diәɂsɔ ɂ/ “น้าขึ้น”
คากริยาประสมกับคานาม เมื่อประสมแล้วเกิดเป็นคาใหม่ขึ้นซึ่งมีความหมายเป็น
คารวมความหมายของสองหน่วยคา เช่น
“ตัด”+/sɔ ɂ/“ผม” → / ɔ ɂ/ “ตัดผม”
คากริยาประสมกับกริยาเมื่อประสมแล้วเกิดเป็นคาใหม่ขึ้นซึ่งมีความหมายเป็นคา
รวมความหมายของสองหน่วยคา เช่น
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เสียงดัง”

/hkɛ :l/ “คาราม”+/khraŋ/ “เสียงดัง”→/hkɛ :lkhraŋ/



“คาราม

๒) การสร้ างคาโดยการเพิ่มคาคือการนาหน่วยคาไม่อิสระไปเติมหน้า(prefix)
หรือเติมกลางคาอิสระ(infix) เช่น
เติมหน้าคาอิสระ (prefix)
/ŋ/ + /kray/
→ /ŋkray/ “กรรไกร”
เติมกลางคาอิสระ(infix)
/c :t/ + /sal/ + /muәy/ → /c :tsalmuәy/ “สิบเอ็ด”
๓) การสร้างคาโดยวิธีซ้าคาคือคาที่ประกอบด้วยหน่วยคาอิสระหน่วยเดียวนามา
กล่าวซ้าๆกันสองครั้งเช่น
/khuәy/“ช้า” → /khuәykhuәy/ “ช้าๆ”
๔) การสร้างคาโดยการยืมคาคือคาที่ยืมมาจากภาษาอื่น ส่วนมากเป็นคาที่ยืมมา
จากภาษาถิ่นลาวอิสาณและภาษาไทย เช่น
/cɔ :b/ จอบ
ภาษาไทย
/cɔ :k/ แก้วดื่มน้า
ลาวอิสาณ
4. โครงสร้างพยางค์ในภาษาส่วยสามารถแบ่ง คาต่างๆออกตามลักษณะของพยางค์ได้
เป็น 3 แบบ คือ
1) คาที่มีพยางค์เดียวจะลงเสียงหนักทุกคา เช่น /muә
“หนึ่ง” iәɂ/
“สอง” pray/ “สาม” /pɔ “สี่” ɔ :ŋ “ห้า” ฯลฯ
2) คาสองพยางค์นั้นพยางค์หน้าจะลงเสียงเบาพยางค์หลังจะลงเสียงหนักเช่น
ɂ
“เลขหก” ɂpho:n/“เลขเจ็ด” ɂkhɔ : “เลขแปด” ฯลฯ
คาสองพยางค์ที่เกิดจากคาพยางค์เดียว 2 คารวมกันจะลงเสียงหนักทั้งสองคา
เช่น /kɔ c
“ลูกหลาน” ɔ :nthruɂ “ลูกผู้ชาย” /kɔ :nsɛ :m “ลูกน้อง” ฯลฯ
3) คาหลายพยางค์ที่เกิดจากคาพยางค์เดียวรวมกับคา 2 พยางค์ จะลงเสียงหนัก
ที่คาพยางค์เดียวกับพยางค์หลังของคา 2 พยางค์ เช่น /paymі:c :t/ “สามสิบ” /paysalmuәy/
“สามสิบเอ็ด” /paysalbiәɂ/ “สามสิบสอง” ฯลฯ
คาหลายพยางค์ที่เกิดจากคา2พยางค์2คารวมกันลงเสียงหนักที่พยางค์หลังของคา
ทั้งสอง เช่น /ɂ
ɂwɛ :ŋ/“จิ้งหรีดดา” ɂ
ɂ “ปลาดุก”ɂ
ɂchɨ ŋ
“ปลาหรดลาย” ฯลฯ
5. ลักษณะพยางค์ภาษาส่วยอาศัยลักษณะคาต่างๆที่มีอยู่ในภาษาส่วยทั้ง 3 ประเภท
ดังกล่าว กาหนดสัญลักษณ์ใช้แทนหน่วยเสียงต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของพยางค์ ดังนี้
กาหนดให้ C
แทนหน่วยเสียงพยัญชนะตัวที่ 1
CC แทนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบตัวที่ 2
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V
แทนหน่วยเสียงสระสั้น ก้อง - ปรกติ
V₁ แทนหน่วยเสียงสระสั้น ก้อง – มีลม
VV แทนหน่วยเสียงสระยาวหรือสระประสม ก้อง – ปรกติ
VV₁ แทนหน่วยเสียงสระยาวหรือสระประสม ก้อง – มีลม
N
แทนหน่ ว ยเสี ยงพยัญชนะท้ ายที่ เป็น พยัญ ชนะนาสิ ก,อั ฒ สระ
หรือ พยัญชนะข้างลิ้นกับลิ้นรัว /m, n, ɲ , ɳ , w, y, l, r/
S
แทนหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายที่เป็นกัก, เสียงเสียดแทรก /p, t,
k, ɂ, c, h/
1) ลักษณะคาพยางค์เดียวในภาษาส่วยมีโครงสร้าง 10 แบบดังนี้
(1) C(CC)V เช่น /kay/ “อวัยวะเพศชาย” /kray/
"ถูก"
(2) C(CC)V₁ เช่น /c ɂ/ “เหลา” /thrɛ ɂ/ "เล็บ"
(3) C(CC)VVเช่น /kho:/ “วัว” /krɔ :/
"หอย"
(4) C(CC)VV₁ เช่น /kе:/ “นั่น”
/thriәɂ / "ตะโกน"
(5) C(CC)VS เช่น / / “กัด”
/
"กระด้งผัดข้าว"
(6) C(CC)VN เช่น /khiw/ “คิ้ว” /plaŋ/
"หญ้าคา"
(7) C(CC)VVS เช่น /kɔ :b/“จับ” /hlu:b / “ลูบ"
(8) C(CC)VV₁S เช่น /kuәɂ/“อยู่” /hliәb/ “ทา"
(9) C(CC)VVN เช่น /kɛ :l/ “เล่น” /kla:y/
"เลยไป"
(10) C(CC) VV₁N เช่น /thiәn/ “เทียน” /phliәw/ "จระเข้"
2) โครงสร้ างสองพยางค์แท้ (Disyllable) คือคาที่มีพยางค์แรกประกอบด้ว ย
หน่วยเสียงพยัญชนะต้น 1 หน่วยเสียงหรืออาจจะมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้าก็ได้และหน่วย
เสียงสระสั้นไม่มีพยัญชนะท้ายเป็นตัวสะกดจะลงเสียงเบา พยางค์ที่สองจะลงเสียงหนักประกอบด้วย
หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวหรือควบกล้า หน่วยเสียงสระสั้นหรือสระยาวหรือสระประสมและ
หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย
พยางค์แรก
พยางค์ที่สอง
C(CC)V
+ C(CC)Vเช่น / ɂ/ +/nay/ → / ɂnay/
"หนู"
C(CC)VVเช่น / ɂ/+/kaw/ → / ɂkaw/ "นั่ง"
C(CC)VSเช่น / ɂ +/tɛ ɂ/ →
ɂtɛ ɂ/
"ดิน"
C(CC)VNเช่น / ɂ/ +/san/ →
ɂsan/
"งู"
C(CC)VVSเช่น / ɂ/+/dә:b/ →/ ɂdә:b/
"ข้างล่าง"
C(CC)VVNเช่น ɂ/+/mɔ :n/→ ɂmɔ :n/
"ผู้สาว"
3) โครงสร้างสองพยางค์เทียม คือการนาคาพยางค์เดียวสองคามาประสมกัน
อาจเป็นพยางค์ที่มีความหมายหรือไม่มีก็ได้มี 3 แบบต่อไปนี้
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( ก) สองพยางค์เทียมแบบ
C(C)VV +C(C)V(V)N /ɂa:/+ /yi:l/→ /ɂa:yi:l/ "ค้างคาว"
+C(C)V(V)S /hɨ:/ +/biәt/→ /hɨ:biәt/
"เคี้ยว"
+C(C)VV /ɂa:/+/mɛ :/ → /ɂa:mɛ :/ "แม่"
( ข )สองพยางค์เทียมแบบ
C(C)V(V)N +C(C)VV
/laŋ/+/kaw// →/laŋkaw/ "ข้าวสาร"
+C(C)V(V)S /caŋ/+/ɂiәt/ →/caŋɂiәt/ "แคบ"
+C(C)VVN
/muәy/+/dɔ :ŋ/
→/muәydɔ :ŋ/ "ครั้ง"
( ค )สองพยางค์เทียมแบบ
C(C)V(V)S +C(C)V(V)S /bak/ + /khiәb/ →/bakkhiәb"น้อยหน่า"
+C(C)V(V)N /kә t/ + /dal/ →/kә tdal/ "รวย"
+C(C)VV /pa:k/ + /ka:/ →/pa:kka:/ "ปากกา"
4) คาหลายพยางค์ (Polysyllabic words) หมายถึงการนาเอาคาที่มีพยางค์เดียว
(Monosyllabic words) และคาสองพยางค์ (Disyllabic words) แบบใดแบบหนึ่งมาประสมกัน
หรือเรียงกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
แบบที่หนึ่ง Mono + Mono + Mono
/ɂ ɂ/ +/luәŋ/+/lɛ :ŋ/
→
/ɂ ɂluәŋlɛ :ŋ/"ไม้แก่น"
แบบที่สอง Dis + Mono
/ ɂnay/ + /duŋ/ →/ ɂnayduŋ/ "หนูบ้าน"
แบบที่สาม Mono + Dis
/pay/ +/mі:c :t/ →/paymі:cә:t/ "สามสิบ"
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หลักพรหมวิหาร 4 กับการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

FOUR BRAHMAVIHARA AND A WAY OF LIFE OF THE ELDERLY
IN UTHAI DISTRICT PHRNAKONSRI AYUTTHAYA PROVINCE
พระณัฐวัชช์ อภินนฺโท (ศรีสมเพ็ชร) 
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับพรหมวิหาร 4 ของผู้สูงอายุ ในเขต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพลต่อพรหมวิหาร 4 ของผู้สูงอายุ
ในเขตอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ คือ ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ทั้งชายและหญิง
อายุ ระหว่าง 60 ปี ขึ้นไปซึ่งในอาเภออุทัยมีจานวนประชาการผู้สูงอายุทั้งหมด 5,148 คนโดยจะ
เลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ แบบสอบถามถึงการ
มองโลกในแง่ดีของผู้สูงอายุ คาถามเกี่ยวกับหลักพรหมวิหาร 4 กับการดาเนินชีวิตชองผู้สูงอายุ สถิติ
ที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova)
ผลการวิจัย พบว่า
ผู้สูงอายุ ในเขตอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มี เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส โครงสร้างครอบครัว และสุขภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการนา
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
คาสาคัญ : หลักพรหมวิหาร 4, การดาเนินชีวิต, ผู้สูงอายุ
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ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to study the Four Brahmavihara
principles in the way of life of elderly in Uthai district, Ayutthaya Province 2) to
study the causes and problems of the elderly in Uthai district, Ayutthaya Province,
The samples were the elderly men and women aged 60 years and over in Uthai
district has all of the elderly the samples are 370 elderly people. Tool for data
collection are personal questionnaire. The statistics include the mean ( X ),
standard deviation (S.D.). T-test and One-way ANOVA.
The Research was found
1) To study level of four Bramavihara of the elderly in Uthai district,
Ayutthaya province, 2) to study factors affected to level of four
Brammavihara of the elderly in Uthai district, Ayutthaya province.
Keywords: Principle 4, lifestyle, elderly

บทนา
เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดและอัตราการตายไม่
สมดุ ล กัน เหมื อนในอดีต คือ มีอั ตราการเกิ ดมากกว่ าการตายท าให้ ภ าวะประชากรผู้ สู งอายุใ น
ประเทศไทยสูงขึ้นถึงประมาณ 5.97 ล้านคนในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 9.4 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้ง
ประเทศ อีกทั้งสังคมมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้นวิถีชีวิตของคนจึงเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวไม่
ค่อยมีเวลาให้แก่กัน เนื่องจากมีความจาเป็นต้ องออกไปประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจึงเกิดช่องว่าง ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคมค่อนข้างสูง อันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง
จากการที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัว มีอาชีพ มีรายได้ ต้องออกจากบ้านไปประกอบอาชีพได้พบ ปะ
ผู้คน มีอานาจในการตัดสินใจภายในครอบครัว แต่เมื่อถึงวัยสูงอายุ บทบาทดังกล่าวลดลงหรือหมด
สิ้นไป ประกอบกับภาวะเสื่ อมถอยของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย คิดช้า ทาช้า บางรายเกิดภาวะ
ซึมเศร้า เกิดความเหงา ความว้าเหว่ ความเครียดบางรายมีปัญหาในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนใน
ครอบครัวและชุมชนซึ่งไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัย ที่มีความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกาย
และจิตใจซึ่งต้องการความรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทรจากคนรอบข้างเป็นอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคนิคการแพทย์ การรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ การลดอัตราการเกิดและอัตราการตาย จึง
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ทาให้โครงสร้างประชากร ผู้สูงอายุมีจานวนสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ กาลังนาไปสู่ภาวะ ที่
เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Population Aging) ทาให้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เพราะมี จานวนประชากรผู้สูงอายุเกินกว่า ร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ประเทศไทย มี
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.6 และในปี 2549 มีประมาณ ร้อยละ 11 คาดว่าจะมี
ประชากรผู้สูงอายุถึง 10.7 ล้านคน หรือร้อยละ 15.28 ในปี 2563 (โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุน
เทียน, 2559 : ออนไลน์) คาสอนในพระพุทธศาสนาสอนให้คนเรารู้จักความจริงของธรรมชาติและ
ชีวิต ให้รู้จักตนเองพิจารณาแก้ไขปัญหาของตนด้วยหลักเหตุผลหลักคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ที่เรียกว่า พุทธธรรม พุทธธรรมเป็นการแนะแนวต้นแบบ เพราะการแนะแนวพุทธธรรมนี้
ส่งเสริมให้บุคคลรู้จักช่วยตนเอง ยอมรับศักยภาพของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้รู้จักใน
เงื่อนไข เหตุ-ปัจจัยและวิธีการซึ่งมีขั้นตอนครบถ้วนตามหลักการแนะแนว
หลักพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่ประกอบด้วยเมตตา มีความรัก มีความ ปรารถนาดี
ไมตรีจิตคิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นประสบแต่ประโยชน์และมีค วามสุขโดยทั่วกันมีความกรุณา หรือ ความ
สงสาร ด้วยการคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความเดือดร้อน ทั้งร่างกายและจิตใจ ในภาวะที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนใครรวมทั้ง ตนเอง มีมุทิตา
ความพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีอันเป็นความคิดรู้สึก เมื่อลูกหลานมีความก้าวหน้า มีความสุขและ
มีอุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเชื่อตามแนวทาง
พรหมวิหาร 4 กับ การประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของผู้ สูงอายุ ในเขตอาเภออุทัย จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาเป็นเครื่องมือในการศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ ใน
เขตอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าเป็นไปในลักษณะเช่นไร และเราจะมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาผู้สูงอายุด้วยหลักพุทธธรรมได้อย่างไรสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ พรหมวิ ห าร 4 ของผู้ สู ง อายุ ในเขตอ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพลต่อพรหมวิหาร 4 ของผู้สูงอายุ ในเขตอาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหาศึกษาวิเคราะห์ เอกสารเชิ งคุณภาพหลักพรหมวิห าร 4 ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 อรรถกถาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ พรหมวิหาร 4 หนังสือ ตารา
บทความ ข้อเขียน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพรหมวิหาร 4 กับการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ทั้งชายและหญิง อายุ ระหว่าง 60 ปี ขึ้น
ไปซึ่งในอาเภออุทัยมีจานวนประชาการผู้สูงอายุทั้งหมด 5,148 คน (สถิติประชากร อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559) โดยจะเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม 370 คน
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ค่าความเชื่อมั่นที่ 95 % ตามตารางของ (Yamame Taro, 1967) ด้วยวิธีการสุ่มโดยบังเอิญ
(Random) เป็ น การสุ่ ม จากสมาชิกของประชากรเป้ าหมายที่เป็นใครก็ได้ที่ส ามารถให้ ข้อมูล ได้
ครบถ้วน
3. ขอบเขตด้านเวลา ผู้ดาเนินการวิจัย ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานประมาณ 2 -3
เดือน คือระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2558
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มี อายุ
ระหว่าง 60 ปี ขึ้นไป อาศัยในเขตอาเภออุทัย ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2558 จานวน
ประชากร 5,148 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง เลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุจานวน 370 คน มีค่าความเชื่อมั่นที่+5%ตามตารางของ
Yamame ด้วยวิธีการสุ่มโดยบังเอิญ (Random) เป็นการสุ่มจากสมาชิกของประชากรเป้าหมายที่
เป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน เป็นการเลือกตัวอย่างที่มีลักษณะสอดคล้องกับนิยามของ
ประชากรที่สามารถพบได้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตาม
กรอบของ เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้
ทาการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และหลักพรหมวิหาร 4
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที t-testและ Ftest (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
ผู้ตอบแบบสอบภาม จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 60-65 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส
ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 5,000 บาทต่อเดือน อาชีพเดิมก่อนเกษียน ประกอบอาชีพ เช่น กสิกรรม
และรับราชการเป็นส่วนมาก และปัจจุบันอาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีโรคประจาตัว
ผลการเปรี ย บเที ย บสมมติ ฐ านส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ในเขตอ า เภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาที่มี เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส โครงสร้างครอบครัว
สุขภาพ ที่ต่างกัน นั้นมีผลต่อการนาหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



สมมติฐานที่ 1 ที่ว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ หลักธรรมพรหมวิหาร 4
ต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุที่มี
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ที่ว่า ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาต่างกันมีความเข้าใจหลักธรรม พรหมวิหาร 4
แตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีการศึกษาต่างกันมีความเข้าใจหลักธรรม พรหมวิหาร 4 แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 3 ที่ ว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี อ าชี พ ต่ า งกั น มี ก ารน าพรหมวิ ห าร 4 มาใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันแตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีการนาพรหมวิหาร 4 มาใช้ในชีวิตประจาวันแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ที่ว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่างกัน มีการนาพรหมวิหาร 4 มาใช้ใน
ชีวิตประจาวันแตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่างกัน มีการนาพรหมวิหาร 4 มาใช้ในชีวิตประจาวันแตกต่างกัน
โดยรวม
สมมติฐานที่ 5 ที่ว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานะภาพสมรสต่างกัน มีการนาพรหมวิหาร 4 มาใช้
ในชีวิตประจาวันแตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานะภาพสมรสต่างกัน มีการนาพรหมวิหาร 4 มาใช้ในชีวิตประจาวัน
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ที่ว่า ผู้สูงอายุที่มีโครงสร้างครอบครัวต่างกัน มีการนาพรหมวิหาร 4 มา
ใช้ในชีวิตประจาวันแตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติ ฐ านที่ ว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี โ ครงสร้ า งครอบครั ว ต่ า งกั น มี ก ารน าพรหมวิ ห าร 4 มาใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 7 ที่ ว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี สุ ข ภาพต่ า งกั น มี ก ารน าพรหมวิ ห าร4 มาใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันมากน้อยแตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพต่างกัน มีการนาพรหมวิหาร4 มาใช้ในชีวิตประจาวันมากน้อย
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผู้สูงอายุกับการประยุกต์พรหมวิหาร 4 ในการดาเนินชีวิต
ระดับการใช้หลักการใช้หลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา กับการ
ดาเนิ น ชีวิตของผู้ สู งอายุ เขตอาเภออุทัย จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยาล้ ว นอยู่ในระดับมากทั้งสิ้ น
อภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการดาเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุ เขตอาเภอ อุ ทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทุกด้าน
อันเนื่องมาจากความเข้าใจในการประยุกต์หลักธรรมพรหวิหาร 4 ในการดาเนินชีวิต เพราะพรหม
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วิหาร 4 เป็นธรรมของท่านผู้เป็นใหญ่ เป็นหลักธรรมสาหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจาใจที่จะช่วย
ให้เราดารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมานิต เตชวโร
(อุ ด นอก) (2550 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ กษาวิ จั ย เรื่อ ง “รัฐ ศาสตร์ แนวพุท ธ : พรหมวิ ห าร 4กั บ นั ก
ปกครอง” ได้อธิบายว่า พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมสาหรับผู้ใหญ่ ผู้นา หรือนักปกครอง ถ้านัก
ปกครองปฏิบัติตามย่อมได้รับความเคารพยกย่อง สรรเสริญ และเป็นที่รักที่พอใจของประชาชน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุทธิชัย ตชโย (ถาวรศิล) (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “ศึกษาเชิงวิเคราะห์พรหมวิหาร 4ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา”ได้อธิบายว่า ตามลักษณะ
ของการจัดหมวดหมู่ทางหลักธรรม พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่มีความสาคัญมากต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม เนื่องจากเป็นคุณธรรมอันดีงาม เป็นหลักปฏิบัติที่มนุษย์พึงยึดไว้ประพฤติปฏิบัติต่อ
กันและกัน
ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อพรหมวิหาร 4 ของผู้สูงอายุ
อารมณ์ความรู้สึกหรือพฤติกรรมบ้างอย่าง ย่อมจะต้องมีเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคคลนั้นๆ
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยส่วนตัวหรือปัจจัยภายนอก ซึ่งนั้นเป็นองค์ประกอบที่ทาให้บุคคลแสดงสิ่งเหล่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นผลดีต่อตนเองหรือไม่ดี ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อพรหม
วิหาร 4 ของผู้สูงอายุ ในเขตอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ของผู้สูงอายุมีดังนี้
ด้านสถานภาพสมรส
ด้านสถานภาพสมรส มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขของผู้สูงอายุ โดยผ่านภาวะสุขภาพ
กาย ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่อยู่กับคู่สมรสมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุที่เป็นหม้ายหรือหย่า หรือแยกกันอยู่กับ
คู่สมรส อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส จะมีคู่ชีวิตคอยให้คาปรึกษา ให้กาลังใจ ดูแลเอา
ใจใส่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ แต่ผู้ที่มีสถานภาพ หม้ายหย่า หรือแยกกันอยู่นั้น ก็จะไม่
มีคู่ชีวิตมาดูแลเอาใจใส่ นอกจากนี้สถานภาพสมรสมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขของผู้สูงอายุ
โดยรวม สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ Layard (2548 : 78 – 79) ที่อธิบายไว้ว่า สถานภาพ
สมรสมีความสัมพันธ์กับความสุข
ด้านอาชีพและรายได้
ด้านอาชีพและรายได้มีผลต่อความสุขโดยผ่านภาวะสุขภาพกายของผู้สูงอายุ โดย
ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพและมีรายได้ในการดูแลตัวเองจะมีความสุขมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
และต้องพึงพาลูกหลานการดูแลทั้ งนี้อาจเป็นเพราะการทางานทาให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจ
และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และการทางานบางอย่าง เช่น ด้านเกษตรกรรม ถือเป็นการออกกาลัง
กายแบบหนึ่ง จึงทาให้การทางานมีผลต่อสุขภาพ นอกจากนี้การทางาน มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสุขของผู้สูงอายุโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ Layard (2548 : 80 – 81) ที่
พบว่าการว่างงานทาให้สูญเสียความเคารพตนเองและลดความสุข และยังพบว่าการทางานยังมี
ความสัมพันธ์กับสุขภาพ อีกด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา คุ้มเพชร (2545 : 126) ที่
พบว่าผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพกับไม่ประกอบอาชีพมีความสุขแตกต่างกัน จากที่กล่าวมานี้เป็นการ
สรุปปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความสุข
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ด้านโครงสร้างครอบครัว
ด้านโครงสร้างครอบครัวมีอิทธิพลต่อความสุขของผู้สูงอายุ นั่นคือ การพบปะติดต่อกับ
บุตร ซึ่งมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุข โดยผ่านภาวะทางอารมณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร
เกศพิชญวัฒนา และคณะ (2543 : 21 – 27) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยียนจากบุตรจะทาให้
รู้สึกสบายใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการได้พบปะติดต่อกับบุตร เป็นลักษณะของการมีสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัวอย่างหนึ่ง และทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งการที่ปัจจัยนี้มีเพียงอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความสุขของผู้สูงอายุตอนต้นโดยผ่านภาวะทางอารมณ์ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุที่เข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยในด้านต่างๆ และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง มีการ
ปรับตัวเพื่อเตรียมเป็นผู้สูงอายุ รวมถึงเริ่มถอยห่างจากสังคม ดังนั้นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด ได้แก่
ความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือการพบปะติดต่อกับบุตรย่อมมีผลต่อภาวะทางอารมณ์
ด้านสุขภาพ
พบว่า สุขภาพกายมีอิทธิพลทางตรงต่อระดับพรหมวิหาร 4 ของผู้สูงอายุ โดยผู้ที่ไม่มี
โรคประจาตัวก็ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกที่ ดีเช่นกัน ซึ่งการมีสุขภาพกายที่ดีเป็นสิ่งที่จะทาให้สูงอายุ
สามารถดา เนินชีวิตได้อย่างปกติ ไม่เป็นภาระของผู้อื่น ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ มีกาeลังใจ
สามารถใช้ชีวิตประจาวัน หรือดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของชินัณ บุญเรือง
รัตน์ (2551 : 78) ที่ว่าสุขภาพกายและความสุขมีความสัมพันธ์ในทางบวก นอกจากนี้ภาวะทาง
อารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทธิลักษณ์ จันทร์ธน
สมบัติ (2552 : 153) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การระมัดระวังภาวะอารมณ์ เช่นหงุดหงิด ฉุนเฉียว น้อยใจ ทา
ใจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อเข้าสู่วัยสู่อายุ โดยถ้าทาได้ก็จะมีความสุข และสอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฎีของ Layard (2548 : 216-217) ที่กล่าวไว้ว่าความรู้สึกในเชิงบวก หรือการมีภาวะ
ทางอารมณ์ที่ดี จะทาให้มีความสุขเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ระดับสาเหตุและสภาพปัญหา ผลการวิจัยพบว่าระดับสาเหตุและสภาพปัญหา เพราะ
วิถีชีวิตของสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป อันได้แก่ จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทาร่วมกันและการออก
กาลังกายที่เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน สังคมได้งดงาม
2. การนาหลั กพรหมวิหาร 4 มาใช้ในการดาเนินชีวิต ผลการวิจัยพบว่าการนาหลั ก
พรหมวิหาร 4 มาใช้ในการดาเนินชีวิต อยู่ในระดับมากซึ่งดีอยู่แล้วแต่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ใน
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะวิถีชีวิตของสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องมี
การพัฒนาในด้านนี้ให้ยิ่งขึ้นไป อันได้แก่ จั ดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่าง
ให้มีประโยชน์และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
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1. ข้อค้นพบต่างๆที่ได้จากงานวิจัยเล่มนี้ เกิดจากการใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อทดสอบ
ทฤษฎีในเรื่องการนาหลักพรหมวิหาร 4 มาใช้ในการดาเนินชีวิตซึ่งอาจจะมีข้อจากัดในเรื่องการ
อธิบายข้อมูลที่เป็นไปอย่างผิวเผิน หากในอนาคตจะมีการวิจัยเชิงคุณภาพจะทาให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึก
และสะท้อนประเด็นที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น
2. ผู้วิจัยพบว่าสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยกับผู้สูงอายุเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง เพราะเป็ นเรื่อง
ของความไว้วางใจในการให้ข้อมูลและความร่วมมืออันดีต่อกระบวนการทาวิจัย ดังนั้นหากจะมีการ
วิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปการละเลยการสร้ า งสั ม พั น ธภาพและมุ่ ง แต่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เพี ย งอย่ า งเดี ย วจะเป็ น
ข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงอันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับด้วย
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

POLITICAL PARTICIPATION OF THE PEOPLE
อาณัติ นิลขาว
บทคัดย่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจนและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ถูก
เรียกว่าเป็นชนชั้นล่าง ชนชั้นรากหญ้า ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอดีตนั้นอยู่ในระดับ
ล่ า ง ได้ ส ร้ า งปรากฏการณ์ ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางการเมื อ งที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม
หลายเท่าตัว แต่ในปัจจุบันกระบวนการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเหล่านี้มีการพัฒนาที่
หลากหลาย มี ค วามชั ดเจนในการสร้ างพฤติก รรมทางการเมื อ งอย่า งเป็น รูป ธรรม มีก ารสร้ า ง
เครือข่าย สร้างพันธมิตร สร้างองค์กรทางการเมืองขึ้นโดยมีประชาชนระดับล่างเป็นฐานสาคัญที่เป็น
กลไกในการขับเคลื่อน ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ในระดับชาติของประชาชนเหล่านี้อย่างชัดเจน ภายใต้คาจากัดความที่ว่าด้วย “ประชาธิปไตย”
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม,การเมือง,ประชาชน
ABSTRACTS
Most people in the country are poor and farming. They are the lower
classes. Grass roots The level of political participation in the past is at the lower
level. The phenomenon of participation in political events is several times higher.
But nowadays, the political process of these people has developed in a variety of
ways. It is clear that the political behavior is concrete. There is a network. Create a
partner. The people in the lower level are the key drivers of the political system.
This resulted in a change in local political behavior. And at the national level of
these people clearly. Under the definition that "democracy"
Keywords: participation, politics, people

บทนา

ในประเทศไทยที่มีการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ยอมรับกัน
ทั่ว ไปว่า การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมืองของประชาชนเป็น องค์ป ระกอบส าคัญอย่ างยิ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามคานิยามของอับราฮัม
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ลินคอล์น อดีตประธานาธิบดี ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น หมายถึง การปกครองของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน (มงคลเลิศ ด่านธานินทร์ , 2551) ซึ่งอานาจสูงสุดหรืออานาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชนโดยประชาชนทาหน้าที่ในการปกครองตนเองโดยตรง แต่ในทางปฏิบัตินั้น
ไม่สามารถกระทาได้ จึงเกิดรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Government)
โดยประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปทาหน้าที่แทนตนในการกาหนดผู้ปกครอง (รัฐบาล) นโยบายและ
วิธี การปฏิ บั ติต ามนโยบายแต่ การเมื อ งการปกครองระบอบประชาธิป ไตยจะด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้นั้น แก่นแท้ของประชาธิปไตยมิใช่ “ความเป็นตัวแทน” หาแต่อยู่ที่ “การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง” ของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะการมีส่ วนร่วมทางการเมืองเป็นดัชนีชี้วัดการ
พัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งพฤติกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น สามารถกระทาได้หลายรูปแบบ เช่น การไปใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง การร่วมรณรงค์ทางการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง การตรวจสอบการทางานของ
รัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น
จากวิวัฒ นาการทางการเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมาในช่ว งระยะเวลาหนึ่ ง พบว่า
สาเหตุสาคัญที่ทาให้สภาพการเมืองไทยยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร คือ ความอ่อนแอของ
ภาคประชาชนที่ยังขาดความตระหนักถึง ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในทางการเมือง ปล่อยให้
การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองและข้าราชการที่มีอานาจเข้ามากาหนดนโยบายและปกครอง
บ้านเมือง แต่เมื่อผลของการปฏิรู ประบบการเมืองให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่ป ระชาชนมี
อานาจสูงสุดตามหลักการอย่างแท้จริง และสิทธิของความเป็นพลเมือง (Citizenship) ได้มีการแพร่
ขยายในหมู่ประชาชนซึ่งมีความเข้าใจในหลักการนี้มากขึ้น การตระหนักในความเท่าเทียมกันในสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะความพยายามทาให้สิทธิพลเมืองทางการเมืองและทางสังคมเกิดขึ้นจริงและ
สร้างความเป็นสากลของสิทธิพลเมืองให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการเมืองอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ได้กลายเป็นที่มาของ “การเมืองภาคประชาชน” โดยการเติบโตของภาคประชาชน
ดังกล่าวได้เกิดโครงสร้างทางสังคมที่ ซับซ้อน มีความความหลากหลายและกลายเป็นปัจจัย สาคัญที่
ทาให้ เกิดความเหลื่ อมล้าในทางเศรษฐกิจ และส่ งผลไปยั งความไม่เสมอภาคทางการเมืองด้ว ย
โดยเฉพาะการเข้าถึงศูนย์กลางของอานาจภายในรัฐจะตกไปอยู่เพียงเฉพาะแค่กลุ่มคนบางกลุ่มที่มี
โอกาสทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและทางสังคมเท่านั้น จนนาไปสู่การจาแนกความแตกต่างทางชน
ชั้นในสังคมไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพของการจาแนกชนชั้นก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นสภาวะที่รัฐได้
ก าหนดและออกแบบขึ้ น มาในอดี ต เป็ น ระยะเวลานานแล้ ว และแทรกซึ ม อยู่ ใ นโครงสร้ า งทาง
สังคมไทย (มงคลเลิศ ด่านธานินทร์, 2551)
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์แปลกใหม่ทางการเมืองไทยก็ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าคที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศมี ฐ านะยากจนและประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ได้ถูกเรียกว่าเป็นชนชั้นล่าง ชนชั้นรากหญ้า หรือชนชั้นไพร่ ซึ่งระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในอดีตนั้นอยู่ ในระดับล่าง ได้สร้างปรากฏการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่มี
ความเข้มข้นสู งขึ้น กว่าเดิมหลายเท่าตัว แต่ในปัจจุบันกระบวนการแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชนเหล่านี้มีการพัฒนาที่หลากหลาย มีความชัดเจนในการสร้างพฤติ กรรมทางการเมืองอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการสร้างเครือข่าย สร้างพันธมิตร สร้างองค์กรทางการเมืองขึ้นโดยมีประชาชนระดับ
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ล่างเป็นฐานสาคัญที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเมือง
ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติของประชาชนเหล่านี้อย่างชัดเจน ภายใต้ คาจากัดความที่ว่า
ด้วย “ประชาธิปไตย” (บุญทัน ดอกไธสง, 2552)
นิยามความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ให้นิยามคาว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ไว้ เช่น
(เจมส์ แอล เครย์ตัน, 2551 : 3) ได้กาหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็น
กระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยมต่าง ๆ ของสาธารณชนไว้อยู่ใน
กระบวนการตัด สิ นใจของรั ฐ และเอกชน เป็ นการสื่ อสารสองทางและเป็ นการมี ปฏิ สั มพั นธ์ที่ มี
เป้าหมาย เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าและที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2548 : 15) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่อานาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจานวน
น้อย แต่อานาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน เพื่อทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมส่วนรวม
เดวิด อิสตัน (Easton, David, 1971 : 202) กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่มี
ลักษณะสาคัญของกระบวนการทางการเมือง และกระบวนการในการจัดการต่อปัญหา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบริห ารของสังคมยุคใหม่ที่เน้นปัจจัยในด้านการมี ส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาคัญ
โดยเฉพาะการเสนอข้อเรียกร้อง (Demand) และการสนับสนุน (Support)
สถาบันประปกเกล้า (2545 : 2) อธิบายไว้ว่า “การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการ
จั ด สรรทรั พ ยากรของชุ ม ชนและของชาติ ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนโดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ให้คาปรึกษานะนา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจน
การร่วมควบคุมโดยตรงจากประชาชน”
สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ร่วมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของ
ชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล
แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนาปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรง
จากประชาชน หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วม
ตั ด สิ น ใจ ทั้ ง ในขั้ น ตอนการริ เ ริ่ ม นโยบาย การจั ด ท าแผนงาน โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น (คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, 2545) ในขณะที่การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (Political Participation) จึงสรุปได้ว่า เป็นกิจกรรมของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ กดดั น หรื อ โน้ ม น้ า วให้ รั ฐ บาล ผู้ น า ผู้ ก าหนดนโยบาย ผู้ มี อ านาจหรื อ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทุ ก



ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

กระบวนการทางการเมืองการปกครอง มีความเป็นหรือตัดสินใจ รวมถึง การเลือกผู้นา ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความสาคัญอย่างไร
การมีส่วนร่วมทางการมืองเป็นกลไกสาคัญเสมือนหัวใจในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็น
การกระทาที่มีผลต่อการได้มาซึ่งอานาจทางการเมือง หรืออานาจปกครอง การพ้นจากอานาจนั้น
รวมทั้งมีผลต่อนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ดังนั้น ผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งความชอบธรรมแห่งอานาจปกครอง (Legitimacy) อันมีที่มาจากเหตุผลและหลักนิติธรรมจะอ้าง
ความชอบธรรมแห่งอานาจปกครองนี้ก็ได้ต่อเมื่อผู้ถูกปกครองเชื่อว่าการใช้อานาจของผู้ปกครองนั้น
ถูกต้องตามกฎหมายและมีเหตุผลเพียงพอ ผู้ปกครองจึงต้องไม่ละเมิดกฎหมายและใช้อานาจการ
ปกครองอย่างมีเหตุผล นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของแต่ละประเทศยังเป็นเครื่องชี้
วัดอันจะแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ทางการเมือง เจตนคติทางการเมืองและพัฒนาทางการเมืองของ
ประเทศนั้น อาทิ ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุโรป รัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในทางการเมืองสูงและประชาชนนั้นมีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมที่จะ
เข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองทั้งในด้านองค์ความรู้ทางการเมืองการกล่อมเกลาทางการเมืองและ
วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นต้น
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
1. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึ กษาหารือกับสาธารณชนจะ
ช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้ง
ที่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนน ามาสู่ ก ารพิ จ ารณาทางเลื อ กใหม่ ๆ ที่ น่ า จะเป็ น ค าตอบที่ มี
ประสิทธิผลที่สุดได้
2. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้อง
ใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่คานึงถึงความ
ต้องการแท้จริงของประชาชนนั้น อาจนามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน อันทาให้ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด
3. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่าง
มั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ ลดข้อ
โต้แย้งทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล
4. การน าไปปฏิ บั ติ ง่ า ยขึ้ น การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจท าให้ ป ระชาชนมี
ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยาก
เห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย
5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุ ด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามา
แสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการ
แบ่งฝ่าย ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้
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6. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิด
ความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน
7. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้มาทางานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วง
กังวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการทางานขององค์กร ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์
ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้
8. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ
ทาให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็น
การฝึกอบรมผู้นา และทาให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการทางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต
การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน 10 กรณี
มีนักวิชาการได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการกระทาทางการเมืองใน
กรณีต่าง ๆ ไว้ 10 กรณี (วัชรา ไชยสาร, 2545 : 44-98) ดังนี้
กรณี ที่ 1 การกระทาเพื่อ สนั บ สนุ นหรื อเรี ยกร้ องกั บผู้ น าของรั ฐ บาล ในระอบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการได้ เช่น การชุมนุมคัดค้านหรือสนับสนุนการกระทาของ
รัฐบาล การออกเสียงประชามติ หรือการวัดมติมหาชน หรือการทาโพล (Pole) ที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
ความเห็ น ของมหาชน อัน จะมีผ ลต่ อการคัดค้านหรือสนับ สนุนการทางานของรัฐ บาลและสร้าง
ความชอบธรรมให้แก่รัฐบาล
กรณีที่ 2 ความพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการดาเนินการของรัฐบาลหรือการเลือก
ผู้นารัฐบาล เช่น การที่สื่อและประชานแสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล
หรือปรับคณะรัฐมนตรี
กรณี ที่ 3 การกระท าของพลเมื อ งของรั ฐ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด เช่ น การออกเสี ย
เลือกตั้ง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การร่วมชุมนุม และการยื่นข้อเรียกร้องในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย
กรณีที่ 4 การมีส่วนร่วมโดยการมีตัวแทน (Representation) ซึ่งประชาชนต้องออกเสียง
เลือกตั้งตัวผู้แทนทาหน้าที่แทนตน ตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเห็นว่า เป็นการมีส่วน
ร่วมกรณีหนึ่ง แต่ระบอบประชาธิปไตยโดยเห็นตรงกันว่า การมีตัวแทนไม่ใช่การมีส่วนร่วม
กรณีที่ 5 การกระทาอันแสดงถึงความรู้สึกแปลกปลอม (Alienation) ที่ทาให้ขาดความ
สนใจและขาดการกระทาได้ ซึ่งการไม่กระทาที่มาจากความรู้สึกแปลกปลอมนั้น อาจก่อให้เกิดผล
ทางการเมืองตามมา แต่ต้องพิจารณาให้ได้ว่า การไม่กระทาอันใดเกิดจากความรู้สึกแปลกปลอม
เป็นการมีส่วนร่วมและการไม่กระทาในกรณีอื่น ๆ ไม่เป็นการมีส่วนร่วม
กรณีที่ 6 การกระทาที่แสดงถึงความตื่นตัวทางการเมืองทั้งที่ตื่นตัวทางการเมืองมากและ
ตื่นตัวทางการเมืองน้อย เช่น ผู้รับสมัครเลือกตั้งหรือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ไม่ได้ไป
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ลงคะแนนเสียง แต่ชอบวิพากษ์วิจารณ์หรือถกเถียงเรื่องการบ้านการเมืองกับเพื่อนบ้าน หรือผู้ที่
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้ที่สนใจข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อต่าง ๆ
กรณีที่ 7 การมีส่วนร่วมในทางการเมืองเป็นการกระทาทางการเมืองทั้งที่มีความต่อเนื่อง
และเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงการกระทาทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรงด้วย เช่น การรับสมัครเลือกตั้ง
การติดตามข่าวสารทางการเมือง การก่อจลาจลวุ่นวาย หรือ การก่ออาชญากรรมทางการเมือง เป็น
ต้น
กรณีที่ 8 การกระทาที่ประสงค์จะมีอิทธิพลต่อผู้นาทางการเมือง และการมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติการและดาเนินการของข้าราชการได้ด้วย
กรณีที่ 9 การมีส่วนร่วมมิใช่การดาเนินการที่มีผลกระทบต่อการเมืองในระดับชาติเท่านั้น
แต่เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
กรณี ที่ 10 การปฏิบั ติทางการเมือง ซึ่งเป็ นเรื่ องที่อาจต่างกัน ได้ตามกาล เวลา และ
สถานที่ เช่น วันหนึ่งอาจนับได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ในอีกกาลเวลาหนึ่งอาจจะไม่
เป็นหรือในพื้นที่หนึ่งอาจถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในทางการเมือง แต่ในอีกพื้นที่หนึ่งอาจถือว่าไม่เป็น
ก็ได้
ระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (ถวิลวดี บุรีกุล , 2552 : 16) อาจแบ่งได้
หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นสาคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ ถ้า
ระดับการมีส่วนร่วมต่า จานวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้น
เพียงใด จานวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลาดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
เรียงตามลาดับจากต่าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่
1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่างๆ
เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ
2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ
ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดี
ข้อเสียของโครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การจัดทาแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่างๆ หรือ
การบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นต้น
3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ
และประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น
4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการกับประชาชนมี
ความรั บผิ ดชอบร่ ว มกันในการวางแผนเตรี ยมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้น จากการดาเนิ น การ
โครงการ เหมาะที่จะใช้สาหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก
เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาตตุลาการเพื่อ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น
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5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันดาเนิน
โครงการ เป็นขั้นการนาโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพื่อ
แก้ปัญหา ข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะท้อนถึงความ
ต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้น อยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการ
กระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึง
เพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้
รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่สาหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ ผลของการ
ประชามติ มี ทั้ ง แบบที่ มี ข้ อ ยุ ติ โ ดยเสี ย งข้ า งมาก และแบบที่ เ ป็ น เพี ย งการให้ ค าปรึ ก ษาแก่
คณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด (มาตรา 165)
ซึง่ รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นมีอยู่ 5 ประการ คือ
1. การออกเสียงเลือกตั้ง
2. การรณรงค์หาเสียง
3. การกระทา ของแต่ละบุคคลเป็นเอกเทศต่อปัญหาทางการเมืองและสังคม
4. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
5. กิจกรรมที่ใช้ความรุนแรง และอาจเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความสาคัญอย่างไร
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกลไกสาคัญเสมือนหัวใจในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็น
การกระทาที่มีผลต่อการได้มาซึ่งอานาจทางการเมือง หรืออานาจปกครอง การพ้นจากอานาจนั้น
รวมทั้งมีผลต่อนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ดังนั้น ผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งความชอบธรรมแห่งอานาจปกครอง (Legitimacy) อันมีที่มาจากเหตุผลและหลักนิติธรรมจะอ้าง
ความชอบธรรมแห่งอานาจปกครองนี้ก็ได้ต่อเมื่อผู้ถูกปกครองเชื่อว่าการใช้อานาจของผู้ปกครองนั้น
ถูกต้องตามกฎหมายและมีเหตุผลเพียงพอ ผู้ปกครองจึงต้องไม่ละเมิดกฎหมายและใช้อานาจการ
ปกครองอย่างมีเหตุผล นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของแต่ละประเทศยังเป็นเครื่องชี้
วัดอันจะแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ทางการเมือง เจตนคติทางการเมืองและพัฒนาทางการเมืองของ
ประเทศนั้น อาทิ ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุโรป รัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในทางการเมืองสูงและประชาชนนั้นมีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมที่จะ
เข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองทั้งในด้านองค์ความรู้ทางการเมืองการกล่อมเกลาทางการเมืองและ
วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นต้น
ข้อจากัดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สภาพเร้าระดมทางสังคม ถ้าสังคมมีการเร้าระดมทางสังคมต่า หมายความว่า ราษฎรที่
ได้รับการศึกษามีจานวนน้อย การเข้าถึงสื่อมวลชนก็มีน้อย การพัฒนาเป็นสังคมเมืองก็ต่า สิ่งเหล่านี้
ก็คือ ข้อจากัดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สาคัญ
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ภาวะทางเศรษฐกิจหรือการครองชีพ ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมีความมั่งคั่ง
จะมีโอกาสเป็นประชาธิปไตยได้มากกว่าประเทศที่ยากจน ในประเทศยากจนราษฎรเองจะมีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย แต่ถ้าความยากจน ความขาดแคลนและเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ
มีมากเกินไปจนอยู่ในภาวะเกินทนแล้ว อาจจะผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
มากขึ้นก็ได้
ข้อจากัดทางการเมือง ถ้าระบอบการเมืองเป็นระบอบประชาธิปไตยประชาชนก็จะมี
ส่วนร่วมทางการเมืองสูง แต่ถ้าการปกครองแบบเผด็จการ ประชาชนก็จะมีส่วนร่วมทางการเมืองต่า
และจะเป็นไปในรูปของการมีส่วนร่วม โดยการปลุกเร้าระดมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลนั่นเอง
วัฒนธรรมทางการเมือง ถ้าการมีบทบาททางการเมืองที่จากัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มบุคคล
เพียงไม่กี่ตระกูลซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีทั้งอิทธิพลและอานาจเงินทาให้คนมีความรู้ไม่อยากเข้ามายุ่ง
เกี่ยวทางการเมือง
ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
1. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความสาคัญของการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
2. โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ
3. การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชน
5.ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ
6. การไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง หรือ
หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ทาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถทางานให้ดีขึ้นได้เพราะไม่มีมาตรฐานในการทางานที่ชัดเจน
สรุปบทความ
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 18 ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการที่ตรงกันประการหนึ่งคือ
ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจสูงสุดที่เรียกว่า อานาจอธิปไตย แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนไทย
จะมิได้มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองเท่าที่ควร แต่เมื่อกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้
เข้าสู่ประเทศไทยก็ทาให้ประชาชนรู้ถึงการที่ตนควรมีสิทธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมในทางการเมือง
มากขึ้น น ามาสู่ การปฏิรูป ระบบการเมืองไทยที่เห็ นได้ชัดในรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งให้ความสาคัญกับกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก
แนวโน้มของระบอบประชาธิปไตยซึ่งกาลังดาเนินไปในทุกวันนี้ การเพิ่มขึ้นของการให้มี
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็นนิยามของประชาธิปไตย
ทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตามกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่
จะต้องกระทาก่อนการตัดสิ นใจของรั ฐ บาล รวมทั้ง ยังถือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้ มีก่อนการ
พิจารณาให้ ทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศของธนาคารโลกและธนาคารอื่นใน
ภูมิ ภ าค นอกจากภาครั ฐ แล้ ว บริ ษั ท เอกชนจ านวนมากได้ ด าเนิ น โครงการการมี ส่ ว นร่ ว มของ
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ประชาชนโดยถื อเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการตัด สิ น ใจเกี่ ยวกับ การหาที่ตั้ งโครงการ การจั ดการด้า น
สิ่งแวดล้อม หรือการเยียวยาแก้ไขแก่ผู้ ได้รับผลกระทบ เพื่อให้โครงการที่จะจัดทาขึ้นได้รับการ
ยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริง
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A STUDY OF THE LANGUAGE MIXTURE BETWEEN ENGLISH AND THAI OF
ENGLISH TEACHERS IN THE SECONDARY SCHOOLS OF TRAT PROVINCE
Narin Mookmanee
ABSTRACT
A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree
of Master of Arts (Linguistics) in topic “A Study of the Language Mixture between
English and Thai of English Teachers in the Secondary Schools of Trat Province”.
This study was a documentary research including a qualitative method and
quantitative one in nature with two objectives, namely, 1) to study the nature of
language mixture of English in Thai spoken by teachers in Trat Province; and 2) to
study the word usage of English in Trat province base on the situation.
Keyword:
5.1 Language mixture means using English mixes Thai.
5.2 Teachers means Teachers who teach in the secondary schools where
there are Matthayam 1 to 6 (grade 7-12) in Trat Province.
5.3 Trat secondary school means the secondary schools in Mueang Trat
District Trat Province.
5.4 Especial Vocabulary means the English vocabulary in one of the field
and was found in dictionary of terminal field, in English or Thai.
5.5 General Vocabulary means the vocabulary in normal context. It is not
the especial vocabulary and appears in published English dictionary.
Research Methodology
This study is a mixed research consisting of documentary, qualitative and
quantitative research. Researcher interviews which is concerned with professional
teacher’s background. Research method can be divided into five parts as below.
1 Research Direction
2 Research Design
3 Population/Informants
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4 Data Collection
5 Data Analysis
1 Research Design
The study is a documentary research including a qualitative and
quantitative methods focusing on the nature of language mixture of English in Thai
that has been spoken and study the word usage of English in Trat province base on
the situation.
2 Key Informants for the Qualitative Method
The tool of data collection of the qualitative research is In-depth interview
which tries to interview 10 key informants who are the Thai teachers of English
language at the second schools in Trat province. The in-depth interview is wellstructured on the nature of language mixture of English in Thai spoken, and to
study the word usage of English in Trat province. Moreover, the needed
information is collected from the secondary sources like books, journals,
newspapers, research works and documents related.
3 Population and Sample of the Quantitative Method
For the quantitative method a questionnaire is used to collect data on the
nature of language mixture of English in Thai spoken by teachers in Trat Province.
The population and sample of the study include 10 teachers and 40 students
obtained by a purposive sampling method.
4 The Tool of Data Collection for the Quantitative Method
The questionnaire is the tool of data collection for this part of the study. It
tries to evaluate the satisfaction of students on teachers’ using Satisfaction of
students towards teachers’ using English mixture in Thai while teaching and
explaining the content of the subject with 5 rate of scale of satisfaction:
5 Most
4 More
3 Fair
2 Less
1 least
5 Data Collection
5.1 Primary Data
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The primary data were collected by using in-depth interview and
questionnaire as the tools of data collection the details of which were illustrated
below.
Conducting in the process of informal interview with Thai teachers in this
study in order to help the teachers to feel free to answer all of the questions,
giving out suggestions from the teachers of Trat province School, Thailand.
The aim of the research is to study the nature of language mixture of
English in Thai spoken and to study the word usage of English in Trat province the
situation, this is the way to solve the problems of teachers from the suggestion of
the professional teachers who live in Trat province, Thailand. Before interviewing
professional teachers, researcher was preparing an interview, including recorder,
interviewee’s form and possible questions to be useful in this research study.
Typically, the questions could start from words such as ‘When, What, and How’
etc. However, while interviewing them, it should be noted that importantly,
answers and knowledge which are from questions.
The aim of the interview is to get data or information from informants.
These are carried on in face to face conversations or interviewed by telephone.
After that researcher sent a letter of self-introduction, research topic and research
objectives to the teachers who participated in giving information to be used in this
research study. All of the teachers who join in and interviews give their opinions,
experience of teaching work. Importantly, the appointment with the teachers was
made to confirm the date, time and place for an interview.
Interviewing process has spent over one and a half month. It commenced in
the period between 25 January to 15 March 2016. In these interviews, researcher
used an interview form to obtain basic biographical information and information
pertaining to the background of the informants, such as giving their name, surname,
address, gender, age, position, mobile number, and work experience. All
information was written down in the form.
As researcher already informed the teachers of the aims at this research
study, informal face to face conversational interviewing was conducted. All the
answers, opinions and suggestions from them were recorded with tape recorder
and taking notes. The interviews with professional teachers were conducted in Thai
and English. It used more times in the interviews; someone spent one hour, 30
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minutes, 20 minutes and different time according to the teachers. After collecting
data, researcher sent a ‘Thank letter’ to all teachers for interviews.
5.2 Secondary Data
In collecting data from many books, to select documents and journals from
the original text by emphasizing the study on the problems as well as the words
that differ from Thai culture in order to study the techniques of the teachers used
to solve these difficulties in teaching the books in order to transfer meaning as well
as maintain the form of the source text.
3.6 Data Analysis
6.1 The Analysis of the Qualitative Data
For analyzing data collected from key informants the researcher using the
content analysis in the process of having finished data collection, researcher
listened to the tapes recording from teachers and wrote transcripts of the
interviews. All of the answers were related to the research questions. Transcripts
were written in English as shown in chapter four. All of data collections were reread by the researcher in order to provide useful information to identify categories
and analysis of language mixture of English in Thai spoken by key informants, it
helps solve the problems of being professional teachers.
Moreover, the words and phrases of English mixture in Thai spoken by key
informants in the forms of IPA to support the teaching matter of conveying the
meaning and maintaining the form of the source text. When the teaching related to
the meaning, the teacher is responsible to make the readers understand the
meaning of the original. When considering a teaching in terms of maintaining the
form of the source text to convey the meaning, the teachers must try to convey to
the readers the structure of language or style of the original. Data analysis is in
accorded with informational transcripts that it has collected from professional
teachers already. The information was explicated and proved to be useful in this
research study for language mixture of English in Thai spoken by researcher. All
answers in these transcripts were analyzed to explain clearly and giving suggestions
which may be useful to help in solving the same problems in the upcoming future.
Finally, key informants have kindly given information based on their
experiences and suggestions for the benefits of the further study in forms of
suggestions.
6.2 The Analysis of the Quantitative Data

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



For analyzing the quantitative information collected by the questionnaire on
the satisfaction of students towards the opinions of students towards teachers who
use English mixture in Thai statistics including Frequency and Percentage were used
and the results were showed in tables.
Results
This research is documentary research and qualitative research by studies
nature of language mixture of English in Thai spoken
The Nature of Language Mixture of English in Thai Spoken by Teachers in Trat
Province
The following shows English language mixing with Thai Language spoken by
key informants who are 10 teachers of Secondary schools in Trat province.

te

ay/

1. Some words using in news;
Baseball
/ aa eet ɔ ɔ n/
Basketball
/kʰ ɛ ɛ ŋ k ɑ aat bɔ ɔ n/
Center
/sen təə haa ra tɕ um/
Champion
/tʃ ɛ ɛ m p a ra t a
/
Cheer
/ e tʃ ia bia/
Communist
/ at tʰ i kʰ ɔ ɔ
t/
Football
/ t ɔ ɔ n yiŋ/
Golf
/l
ɔ ɔ p/
Hall
/leen don trii nay hɔ ɔ /
Hockey
/kii laa hɔ ɔ k kii/
League
/ t ɔ ɔ n tʰ ay liik/
Park
/naŋ le a aa /
Poster
/poot təə daa raa/
roject
Rugby
Team
Tennis
Typhoon
Volleyball

/a
aa ra /
/tʰ əəm t ii sɔ ŋ/
/kʰ ɛ ɛ ŋ tʰ e t/
/pʰ aa taa
/
/wɔ ɔ n lee bɔ ɔ n tʃ aa haat/

/ r
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Vote
Scoop

/ t hay tʰ əə/
/sa
ʰ aa s t/

2. Some words using in Drinking and foods;
Apple
/p ɔ n ʔ ɛ ɛ p pəən/
Brandy
/laa a ra /
Cake
/kʰ eek kluəy hɔ ɔ m/
Cookie
/kʰ uk kii p
a aa /
Hamburger
/hɛ ɛ m bəə kəə kuŋ/
Ice-cream
/ʔ a sa ʰ riim l
eet/
Kiwi
/kii w a /
Salad
/sa at ʰ ak/
Sandwich
/sɛ ɛ
t uu/
Soda
/ aa s aa/
3. Other words;
Action
Bonus
Block
Cable
Card
Captain
Cartoon
Check
Clear
Clinic
Clip
Concrete
Copy
Corruption
Data
Design

/p aap pʰ a yon ʔ ɛ ɛ k t an/
/
at raa pii/
/blɔ ɔ k pʰ ɨ an/
/saay kʰ ee bən/
/ aat tʃ ɨ ən/
/ a ta ʰ rɨ əŋ bin/
/naŋ kaa tuun/
/tʃ ek ŋən/
/kʰ liə ŋaan/
/kʰ
ra saa/
/kʰ
t/
/tʰ a non kʰ ɔ ɔ r t/
/ ɔ ɔ p pii ʔ ee a saan/
/ra ɔ ɔ p kʰ ɔ ɔ ra t an/
/saay daa taa/
/dii saay ŋaa a /
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Digital
Electronics
Fashion
Focus
Free
Gang
Game
Gas
Gear
Graph
Guitar
Internet
Lens
Lobby
Lotion
Motor
Nuclear
Office
Queue
Resort
Review
Sensor
Series
Serve
Show
Stamp
Style
Tape
Technique
Update
Vaccine
Video

/t ŋ tʰ
tɕ i tɔ ɔ n/
/t aaŋ ʔ e tʰ rɔ ɔ /
/dəən fɛ ɛ t an/
/tɕ ut
at ʰ aap/
/tɕ ɛ ɛ k frii/
/tʃ aa ɛ ɛ ŋ/
/len keem/
/ aat huŋ tom/
/kiə waaŋ/
/kraap sen troŋ/
/mɨ ɨ kii taa/
/tʃ ay ʔ in təə et/
/len mum kwaaŋ/
/lɔ ɔ p bii rooŋ rɛ ɛ m/
/loo t an tʰ aa p iw/
/ŋaan mɔ ɔ təə tʃ oo/
/ra ət niw kʰ lia/
/ʔ ɔ ɔ t ra saan ŋaan/
/tɕ ɔ ɔ ŋ kʰ iw/
/pʰ ak t r sɔ ɔ t/
/k ian rii wiw/
/kɔ ɔ ŋ sen səə/
/sii rii kaw lii/
/səəp ʔ aa haan/
/tʃ r
r t /
/ʔ aa kɔ ɔ sa tɛ ɛ m/
/sa taa aa tɛ ɛ ŋ tuə/
/ta a t eep/
/ t tʰ a yaa lay tʰ e /
/ʔ a eet ʰ aaw/
/ a s ɔ ɔ ŋ kan rook/
/kʰ lɨ əŋ tʰ ʃ aay wii dii ʔ oo/
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Virus
/ a rat saay pʰ a a /
Website
/ e sa ra sʊ əŋ/
The table 1 shows about groups of the nature of language mixture of English in Thai
spoken using in dairy life
Conclusion
This study is a documentary research including a qualitative method and
quantitative one aims to study the nature of language mixture of English in Thai
spoken and to study the word usage of English base on the situation of teaching,
the research in loan word the problems encountered by professional teacher who
are lecturing at Trat province. After analyzing the data and presenting the results of
the problems of loanword or using mix languages and teaching pointed out by
professional teacher, in this chapter, it presents conclusions, discussion, and
suggestions of loanword or mix languages teaching which are taken from
professional teachers.
Teachings works have been viewed basically activities and produced on the
basis of an interpretation of the meaning of the source text word to the target
meaning. The aim of speaking in mix languages teaching in this research is to
produce equivalent expressions in both of languages focusing on an accurate
communication in meanings. However, various constraints must be taken into
account. These constraints involve questions of context, the rules of meaning and
sound distance. Therefore, this research was carried out to study English and Thai
loanword problems encountered by professional teacher or speaker. Data
collection was provided through interviewing ten professional teachers who stay in
Trat province.
Furthermore, this research study explains the way to solve the problem of
loanword encountered by teachers who are working in various fields of teaching.
The method of using in this research is in-depth interview. Additionally, reviewing
the literature on loan English to Thai spoken problems are in the areas of
education, law, contract, movie, and psychologists. The interviewing data was
recorded on tape and summarized in notes. The data was transcribed in order to
analyze in accordance with the purposes of the study. The interpretation of the
results was explained in the descriptive portions of the thesis and given in terms of
answers to the research questions.
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This research study is presented on the basis of informational problems of
teaching by professional teachers. There are four main parts: 1) language, 2)
pronunciations, 3) general background knowledge, 4) other problems are the
barriers to effective spoken. In languages problems, they are from semantics and
grammatical structure. Semantic problems are from misunderstanding on idiomatic
expression, slang, technical term, and pronoun. Because English and Thai languages
are different from sound each other in terms of their word etc. and another
problem faced by teachers. The professional translators also point out that they
must be careful in using the verb of time in English, because, in English language,
time is very important. Additionally, using pronoun in English language is very
important, so we must be more careful in using it. The only one pronoun can be
explained carefully about its meaning. This is to show that one word of English can
be loan into Thai in many meanings and on different situations.
With regard to the cultural problem of teaching and techniques of spoken
problem, new technology problem is a big problem of spoken that is often
encountered by every teachers because English and Thai language on sound is
different. Sometimes, when teachers speak from the source word t to the target
word, they are confused in the way of keeping the main knowledge of cultural
features as original word. To understand clearly the English word, they try to find
the best techniques to reach their success in spoken. In the end, the problem of
spoken is that they do not have enough general background knowledge. It often
arises when they are teaching with which they are unfamiliar. Teaching work needs
to be knowledgeable over a wide range of subjects.
In addition, to find out the techniques of the English and Thai loanword is
involved in the studies which analyze the source word and the spoken word. The
importance of the aims of this study is not only the techniques of spoken, but also
the language usage in the spoken version. Most professional teachers who
participate in the interview used the techniques of teaching and speaking as a literal
teaching, free spoken and techniques to transfer the original meaning into the
natural structure of the target language. Regarding the language usage, it is
fundamental for the teachers to analyze the source language thoroughly in order to
select the words and transfer to the target language. But, some mistakes, however,
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are also found in translating works such as language interference, mistranslation,
and incomplete speaking.
The categorization of the problem of teaching is encountered by
professional teachers and possible solutions for each problem. The spoken
problems can be divided into three parts: linguistic problem, pronunciation
problem, background knowledge problem. Solving the problem of teaching
techniques is used to check the words or idioms from dictionaries, consulting Thais
and foreigners, searching for more supportive data from textbooks and electronic
source and using meaning-based speaking methods pointed out by teachers.
Bibliography
Appel, R., & Muysken. Language Contact and Bilingualism. New York: Routledge,
Chapman and Hall 1990.
Gibbons, J. Code-mixing and Code Choice: A Hong Kong case study. London:
Multilingual Matter. 1987.
Gruyter, 2003.p. 54.Richard, J. C, Platt. J & Platt, H. Dictionary of Language
Teaching
& Applied linguistics. London:Longman. 1992
Gumperz, John J. The Communicative Competence of Bilinguals. Language in
Society 1972
Kachru, B.B. Toward Structuring Code-Mixing: An Indian Perspective. International
Journal of the Sociology of Language, 1978.
Kannaovakun, P. The mixing of English and Thai in Thai Television Programs.
Manusya Journal of Humanities, 2003.
Matras, Yaron, "Mixed Languages: a Functional-Communicative Approach",
"Bilingualism:Language and Cognition / Volume 3 / Issue 2 / August
2000. Matras, Yaron, and Peter Bakker. The Mixed Language Debate: Theoretical
and
Empirical Advances, Trends in Linguistics Series. Volume 145. Walter de
Nopawong, Jirayu. Influence Foreign Language to Thai Language, Royal
Institute, April-June 2529.
Pataranit, Wongkhae. Education English Language Mixture in Thai Language,
Thesis

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



Master degree,Srinakharinwirot University 2525.
Thomason, Sarah Grey, and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization,
and Genetic Linguistics. University of California Press, 1991.
Utt Si Ha, Umpai. Using language for guide: Changing language Between Thai and
English, Thesis Master degree, Linguistics branch southeast asia, (Reserch
Institute for Languages and Cultures of Asia) 2530.
Wongsotorn, Utchara. Difinition and Transliteration, Journals Languages and
Linguistics, (January – June 2527). Zuckermann 2009, citing Hjelmslev
1938 and Schuchardt 1884.
Aomsart, Anan and Nouwarat Aomsart ลักษณะภาษาไทย Thai Manner. Bangkok :
Thaiwattanaphanit, 2520.
Changkhanyuen, Wanlaya. Development of Thai Borrowing Word From English :
Seminar, “Thai language and Thai Socail.
Office of National Identit Secretariat of the Prime Minister, 2526.
Crystal, D. (1997). The Cambridge Encyclopedia of Language. (24thed.) London:
Cambridge University Press
Giles, H., J. Coupland & N. Coupland. Contexts of Accommodation: Developments
in Applied Sociolinguistics. London: Cambridge University Press. 2010.
Jindaborisutt, A Study of English-Thai Code-Mixing in Public Relations Officers
of
Thai Commercial Banks Functioning in The Head Offices. (Master’s
project). Ramkhamheang University, Bangkok 1998
Kanadpon, W. (2000). A Study of the English-Thai Code-Mixing at GMITR
Electriconics Co., Ltd: A case study. (Master’s r ject) Gra ate Sch
K g M g t’s I st t te Tech g N rth Ba g
Khanitthanan, Wilaiwan. Influence of Foreign Language In Thai : The Seminar of
Thai Using, Board of the National Research Council.
Department of Philosophy The Ministry of Science Technology And
Energy, 2527.
Meakins, Felicity. Case-marking in Contact: The Development and Function of
Case-Marking in Gurindji Kriol'. Amsterdam: John Benjamins. 2011.
Phisanputra, Duangduen. History of Thai Education, Department of Foundation of
Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University
Dhitiwattana, N. (1997). The mixing of English in Thai by Lecturers of Different



ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

Disciplines at Kasersart University. (Master’s thes s). Ch a g r
University, Bangkok.
Rakthamying, Chanthanee.Using language of medical : English Language Mixture
Between Thai Language, Thesis Master degree, (Faculty of Art
Thammasart University) 2538.
Rakthumying, Chanthanee. The Language Using of Doctor: The Code - Mixing in
Thai and English. The Thesis of Master Degree of Art, Thummasart
University, 2538.
Wardhaugh, R. An Introduction to Sociolinguistics. (4thed) London: Blackwell
Publishers. 1992.
Wongphanitjareun, Sutthira.The Studying of Code-Mixing Between Thai and
English of Thai Radio Presenter in Bangkok. The Thesis of Master
Degree of Art, Thummasart University, 2537
Wongsothorn, Achara. Coining and Transliteration. Journal of Language and
Linguistics (January to June) 2527.
Ekola, T. Pantiliset on tour: Code-switching in Finnish magazine
advertisement. 2010.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/.../Ekola_Kandi.pdf search
date
25 June 2015
Ho, J. W. Y. Code-mixing: Linguistic Form and Socio-Cultural Meaning: The
International Journal of Language Society and Culture. Retrieved
from. (2007). http://www.educ.utas.au/user/tle/Journal/issues/2007/212.pdf search date. 25 June 2015.
Isharyanti, N. & M.Stella. Code Switching and Code Mixing in Internet Chatting
Between Yes, Ya and Si: A case study. (2009). Retrieved from
http://jaltcall.org/journal/articles/5_3_Cardenas.pdf search date
25 June 2015.
Jargon, n.1." OED Online. Oxford University Press, March 2015. Web. search date
4
May 2015.
Leung. Can empirical Study on Code-Mixing in Print Advertisements in Hong
Kong.
search date (2010). 4 May 2015.

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



Retrieved from http://scialert.net/fulltext/?doi=ajm.2010.49.61&org=10
LinguaLinks Library (2003). search date 25 June 2015
Muyasaroh, A. An Analysis of Indonesian-English Code Mixing Used in Cosmo
Girl
Magazine. Retrieved from. 2009.
http://etd.eprints.ums.ac.id/5417/1/A320040332.pdf
Scotton, M. C. (2004). Code Mixing in Teaching Vocabulary in Bilingual
Classroom.
Retrieved from http//www.yunus.hacettepe.edu.tr/mcelik/baglantilarla
swift.html
Wong, D. Code –Mixing in Hong Kong. Retrieved from . http;//www.
Linguistlist/org.ask-ling/code-mixing.html. 2004.



ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



การบริหารคนสี่จาพวกในองค์กร

MANAGEMENT OF THE FOUR GENERA IN THE ORGANIZATION
สมควร ดวงบรรเทา
นพดล ดีไทยสงค์

บทคัดย่อ

บุคคล 4 จาพวกในองค์กรประกอบด้วย 1. บุคคลจาพวกแรก คือ พวกที่มีสติปัญญาฉลาด
เฉลียว 2. บุคคลจาพวกที่สอง คนกลุ่มนี้มีวุฒิภาวะปานกลางถึงสูง ทางานตามที่ผู้นาต้องการ 3.
บุคคลจาพวกที่สาม มีวุฒิภาวะต่าถึงปานกลางมีความรู้ความสามารถไม่มากนัก 4. บุคคลจาพวกที่สี่
พวกที่ไร้สติปัญญา จาพวกที่ขาดคุณสมบัติ พวกหัวดื้อ มีทิฏฐิมานะดื้อรั้นอย่างแรงกล้า ไม่ยอมรับ
คาแนะนาหรือการพัฒนาอย่างใด ในการบริหารจัดการคนในองค์กรเราจาเป็นต้องใช้หลักในการ
จัดการให้ตรงกับบริบทของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นการใช้หลักภาวะผู้นาตามสถานการณ์โดยอิง
กับแนวคิดของ Hersey & Blanchard
คาสาคัญ : บุคคล 4 จาพวก,บริหารจัดการ, องค์กร
Abstracts
The four types of peoples in organizations include: 1. The first type of
person is the intelligent person. 2. The second type of person. This group has a
medium to high maturity. 3. The third type of person. The low to medium
knowledge is not very competent. 4. The fourth type of person. The innocent I do
not have the qualifications of the head of a stubborn strong tenacity. Do not accept
any advice or development. To manage people in the organization, we need to
master the context of that person, which is called situational leadership, based on
the Hersey & Blanchard concept.
Keywords : The four types of peoples, organization, management

บทนา

กระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเสรี การพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงของระบบข้อมูล
ข่าวสารแบบเครือข่าย รวมถึงพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน


นักวิชาการอิสระ
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ร่วมมากขึ้น และการเคารพในสิทธิมนุษยชน ทุกสังคมในโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบ
ซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ขณะเดียวกันสังคมไทย
กาลังเผชิญกับสภาวการณ์ใหม่ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในระดับโลก กระแสโลกาภิวัตน์
ทาให้เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศกาลังเลือนรางลงไป การเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน องค์ความรู้
สินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรียิ่งขึ้น หลายประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ
สูงมาก ในขณะเดียวกัน วิกฤตพลังงานน้ามันที่ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้นาไปสู่ความเดือดร้อน
ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ทุกประเทศทั่วโลก จนอาจจะกลายเป็ นประเด็นความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศที่รุนแรง
เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสู ง เช่นนี้ ได้มีผลทาให้ปัจจัยด้าน
"ผู้นา" (Leader) ทวีความสาคัญมากขึ้น เพราะ โลกยุคใหม่มีความสลับซับซ้อน ลื่นไหล จึงมีความ
เสี่ ย งสู ง ทั้ ง นี้ ค วามรู้ กั บ ประสบการณ์ จึ ง กลายเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ เพราะต้ อ งใช้ ค วามเข้ า ใจ
ประวัติศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้าง "วิสัยทัศน์" ชี้ทางนาพาองค์กรและผู้ตามเข้าสู่โลกยุคใหม่
ที่มากทั้งโอกาส ควบคู่กับการแข่งขันกับความขัดแย้ง ให้อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ ภารกิจสาคัญ
ต่อมาคือ การต้องสามารถสร้างศรัทธาความเชื่อมั่น เพื่อให้คนเดินตาม นั่นคือ การบริหารให้เกิดการ
เปลี่ย นแปลงสู่ สิ่ งใหม่ที่จาเป็น ซึ่งการยอมรับ ในตัวผู้ นาจะสาคัญยิ่ง นอกจากนี้ ผู้ นายังต้องเก่ง
บริหาร กากับหน่วยงานของคนให้มีการพัฒนาเป็นระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัย ลูกน้องทางานได้เก่ง
มีความสามารถในการใช้ไอที ทาผลงานและบริการประชาชนได้อย่างดี แล้วทั้งหมดโดยรวมก็คือ
การสามารถสร้างศักยภาพการแข่งขัน ให้ชนะเหนือคู่แข่งทั้งหลาย แต่จุดอ่อนที่มักมีมากับผู้นายุค
เก่าบางคนคือ ความโบราณ ใจแคบไม่พัฒนากับขาดความรู้ รวมทั้งการมีประสบการณ์ที่จากัดคับ
แคบจนไม่อาจตามทันโลกที่เปลี่ยน และจุดเสี่ยงก็คือ อุปนิสัยหรือสันดานอันมั่นคงถาวรที่แก้ไขยาก
ที่ยังคงมีอิทธิพลครอบงาความคิดของผู้นาคนนั้นอย่างเหนียวแน่นและมั่นคง
คนสี่จาพวกในพระพุทธศาสนา
หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ ได้ทรงพิจารณาพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วว่าเป็น
คุณธรรมอันลึกซึ้ง พระพุทธองค์ได้ทรงตรึกตรอง ทรงคานึงว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ ลึกซึ้งมาก
ยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตาม จึงยังทรงมิได้รับคาทูลอารธนาทีเดียว แต่ได้ทรงพิจารณาโดยพระญาณก่อน
ว่า เวไนยสัตว์ นั้นจาแนกเหล่าที่จะรองรับพระสัทธรรมได้เพียงใด จานวนเท่าใด ทรงจาแนกด้วย
พระญาณว่าเหล่าเวไนยสัตว์บุคคลที่จะรับพระสัทธรรมได้และไม่ได้มีอยู่ 4 จาพวก เปรียบได้ดัง
ดอกบั ว สี่ เ หล่ า อั น หมายถึ ง ปั ญ ญา วาสนา บารมี และอุ ป นิ สั ย ที่ ส ร้ า งสมมาแต่ อ ดี ต ของ
บุคคล แต่เมื่อพิจารณาพื้นฐานของมนุษย์ก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่า คนในโลกนี้มีความแตกต่าง
กัน ดังที่พระองค์ทรงเปรียบไว้กับดอกบัว 4 เหล่า (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/133/202) คือ
1. อุคฆฏิตั ญญู คือ พวกที่มีส ติปั ญญาฉลาดเฉลี ยว เป็นสั มมาทิ ฏ ฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็
สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว แม้ฟังเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ เปรียบ
ดังดอกบัวที่ชูดอกขึ้นพ้นน้าแล้ว สามารถที่จะบานสะพรั่งได้ทันทีที่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์
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2. วิ ป จิ ตั ญ ญู คื อ พวกที่ มี ส ติ ปั ญ ญาปานกลาง เป็ น สั ม มาทิ ฏ ฐิ เมื่ อ ได้ ฟั ง ธรรมแล้ ว
พิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมหรือชี้แนะเล็กน้อย จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลา
อันไม่ช้า สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องนั้นได้ เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้าซึ่งจะบานในวันถัดไป
3. เนยยะ คื อ พวกที่ มี ส ติ ปั ญ ญาน้ อ ย จ าพวกที่ มี คุ ณ สมบั ติ พ อแนะน าได้ แต่ เ ป็ น
สั ม มาทิ ฏ ฐิ เ มื่ อ ได้ ฟั ง ธรรมแล้ ว พิ จ ารณาตามและได้ รั บ การอบรมฝึ ก ฝนเพิ่ ม อยู่ เ สมอ มี ค วาม
ขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธาปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวัน
หนึ่งข้างหน้า เมื่อได้รับการอบรมเสมอๆ บ่อยๆ จ้าจี้จาใช ก็สามารถที่จะเข้าใจในหน้าที่การงานได้
เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้า รอวันที่จะพ้นน้าในวันต่อ ๆ ไป ซึ่งจะค่อย ๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ใน
วันหนึ่ง
4. ปทปรมะ คือ พวกที่ไร้สติปัญญา จาพวกที่ขาดคุณสมบัติ พวกหัวดื้อ มีทิฏฐิมานะดื้อ
รั้นอย่างแรงกล้า ไม่ยอมรับคาแนะนาหรือการพั ฒนาอย่างใด และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้ได้ฟังธรรมก็
ไม่อาจเข้าใจความหมายหรื อรู้ ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียร เปรียบเสมือน
ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้าเพื่อเบ่งบาน
บุคคลที่เปรียบได้กับดอกบัวดอกที่ 1, 2, 3 นั้นสามารถให้อนุศาสโนวาทแล้วสามารถ
บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้เร็ว ช้าต่างกันก็ด้วยปัญญา วาสนา บารมี และอุปนิสัย ที่ต่างกัน ซึ่ง
จาแนกเป็น พุทธเวไนย์ สาวกเวไนย์ ธาตุเวไนย์ ตามลาดับ ส่วนบุคคลซึ่งเปรียบเป็นบัวประเภทที่ 4
ไม่สามารถบรรลุอะไรได้ในชาตินี้ ด้วยขาดซึ่งปัญญา แต่จะเป็นอุปนิสัย วาสนา บารมีต่อไปในภาย
ภาคหน้า เมื่อทราบด้วยพระญาณดังนั้นแล้ว ด้วยพระกรุณาคุณ ทรงเล็งเห็นว่าโลกนี้ผู้ที่พอจะรู้ตาม
ได้ก็คงมีอยู่บ้าง เมื่อเล็งเห็นเหตุนี้ จึงตกลงพระทัยจะสอนธรรมให้แก่สัตว์ทั้งปวง จึงรับอาราธนาของ
ท้าวสหัมบดีพรหม
ทฤษฎีภาวะผู้นาตามสถานการณ์กับการจัดการคนสี่จาพวก
ทฤษฎีผู้ น าตามสถานการณ์ของเฮอร์ซี่ย์ เบลด์ ชาร์ ด (Hersey and Blanchard
Situational Theory) ได้นาแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มาประยุกต์ คือ พฤติกรรมที่มุ่งสร้าง
โครงสร้าง (Initiation Structure) และพฤติกรรมที่มุ่งความสัมพันธ์ (Consideration) และอธิบาย
ว่า ภาวะผู้นาแบบต่าง ๆ ประกอบกับความพร้อมของสมาชิกทาให้เกิดรูปแบบของการทางานของ
ผู้นา 4 รูปแบบ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556 : 208) แนวคิดนี้เน้นที่คุณลักษณะของผู้ตามที่เป็น
องค์ประกอบสาคัญของสถานการณ์ในการพิจารณาพฤติกรรมผู้นาที่มีประสิทธิภาพ ระดับความ
พร้อมของพนักงานแตกต่างกัน เช่น พนักงานที่มีความไม่มั่นคงในการทางาน มีความต้องการผู้นา
ที่แตกต่างจากคนที่มีความสามารถมากมีทักษะในการทางาน มีความมั่นใจและเต็มใจที่จะทางาน
แสดงถึงรูปแบบผู้นาต่าง ๆ 4 แบบดังนี้
1. ผู้ น าแบบบอกกล่ า ว (Telling) หมายถึง รูปแบบผู้ น าแบบสั่ งการและกาหนดทิ ศ
ทางการทางานที่ชัดเจนเป็นแนวทางสาหรับพนักงาน ความพร้อมของพนักงานต่า ต้องกาหนดสิ่งที่
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จะทาและวิธีการดาเนินงานให้ กากับและควบคุมอย่างใกล้ชิด ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความพร้อมต่า ไม่มีความสามารถและไม่เต็มใจ หรือจะมีความเสี่ยงเกินไปถ้าให้รับผิดชอบงานนั้น
2. ผู้นาแบบขายความคิด (Selling) หมายถึง การที่ผู้นาให้พนักงานได้พิจารณาปัจจัย
ภายในต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ ความพร้ อมของพนักงานปานกลาง อธิบายถึงสิ่งที่จะทาและให้
โอกาสในการทาความเข้าใจในงานที่จะทานั้น ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความสามารถ
แต่มีความเต็มใจหรือมีความมั่นใจที่จะทางานนั้น
3. ผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participating) หมายถึง ผู้นาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้อื่นเจริญก้าวหน้าโดยการแนะนาและพัฒนาทักษะในการทางานความพร้อมของพนักงานปานกลาง
เน้นการติดต่อสื่อสารสองทางและความร่วมมือ ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถที่
จะรับผิดชอบงานแต่ไม่มีความเต็มใจหรือมีความเสี่ยงเกินไปที่จะให้ทางานนั้น
4. ผู้ น าแบบการมอบหมายงาน (Delegating) หมายถึ ง ผู้ น าที่ สั่ ง การและให้ ก าร
สนับสนุนเพียงเล็กน้อย พนักงานมีความรับผิดชอบในงานอยู่แล้วในสถานการณ์การทางานนั้น
ความพร้ อ มของพนั ก งานสู ง ให้ ค วามเป็ น อิ ส ระในการท างานมาก ใช้ กั บ สถานการณ์ ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถ และมีความเต็มใจหรือความมั่นใจที่จะทางานนั้น (ยาเบ็น เรือง
จรูญศรี, 2558)
นอกจากนี้ Hersey & Blanchard ถือว่าเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้น ในระยะแรกเรียกว่า
ทฤษฎีวงจรชีวิตของภาวะผู้นา (Life-Cycle Theory of Leadership) โดยได้แบ่งพฤติกรรม
ออกเป็ น สองมิ ติ เช่ น เดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ รั ฐ โอไฮโอ คื อ พฤติ ก รรมมุ่ ง งาน ( Task
Behavior) ซึ่งผู้นาจะให้บุคคลหรือกลุ่ม ทาหน้าที่และมีความรับผิดชอบในงานว่า จะทาอะไร ทา
อย่างไร ทาเมื่อไร และทาที่ไหน เป็นต้น และ พฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์ (Relationship Behavior) ซึ่ง
ผู้นาจะใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทางหรือมากกว่า พฤติกรรมใดจะเหมาะสมกับสถานการณ์ใด
พิจ ารณาจากความพร้ อม (Readiness) ของผู้ ใ ต้บั งคั บ บัญ ชาใน 2 ด้า นคือ ด้ า นความสามารถ
(Ability) ดู จ ากความรู้ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ งาน และ ด้ า นความเต็ ม ใจ
(Willingness) ที่จ ะท าให้ งานส าเร็ จ ดูจ ากความเชื่อมั่น ความมีพั นธะผู ก พัน และแรงจู งใจที่จ ะ
ทางานนั้น ความพร้อมเหล่านี้จะแบ่งได้ 4 ระดับที่ต่อเนื่องกัน คือ ระดับต่า ระดับต่าถึงปานกลาง
ระดับปานกลางถึงสูง และ ระดับสูง ในแต่ละระดับซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมใดจะเหมาะสมกับ
ความพร้อมระดับใด
บูรณาการแนวคิดภาวะผู้นาตามสถานการณ์กับหลักบัวสี่เหล่าเพื่อคนสี่จาพวก
จากแนวคิดภาวะผู้นาตามสถานการณ์ของ Hersey & Blanchard นั้น ได้อธิบายถึง
หลักการบริหารคนในองค์กรตามสถานการณ์ซึ่งมุ่งเน้นที่สถานการณ์ของบุคลากร 4 จาพวก ซึ่งผู้นา
4 จาพวกจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการปกครองและใช้งานบุคคลนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่
เขาจะพึงมี ได้แก่
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1. บุคคลจาพวกแรก ในทางพระพุทธศาสนาเรียกกลุ่มบุคคลจาพวกนี้ว่า อุคฆฏิตัญญู
คือ พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว คนกลุ่มนี้มีวุฒิภาวะสูงมีความรู้ ความสามารถมีความเต็มใจและ
มั่นใจในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การบริหารคนกลุ่มนี้ใช้รูปแบบ
การมอบหมายงานให้ทา/มอบอานาจในการตัดสินใจ กลุ่มคนจาพวกนี้ในองค์กรเราเรียกว่าเป็นกลุ่ม
คนเก่ง (Talent) การใช้งานบุคคลกลุ่มนี้ผู้บริหารเพียงแต่มอบหมายงาน (Delegation) ให้เท่านั้น
ซึ่งหลักการมอบหมายงานนั้นควรใช้หลักเกณฑ์ โดย
- Specific: เฉพาะเจาะจง มีการระบุขอบเขตการทางานที่ชัดเจน
- Measurable: วัดผลได้ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความคืบหน้าหรือความสาเร็จของงาน
ได้
- Agreed: ยอมรับ งานที่จะมอบหมายนั้น ควรได้รับการยอมรับจากผู้รับมอบหมาย
- Realistic: เป็นงานที่สามารถบรรลุผลได้จริงในทางปฏิบัติ ไม่ใช่งานที่ยากเกินที่จะทาได้
- Time bound: มีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการทา
- Ethical: ต้องเป็นงานที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ศีลธรรม
- Recorded: สามารถบันทึกรวบรวมข้อมูลในการทางานได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
ผู้นาที่สั่งการและให้การสนับสนุนเพียงเล็กน้อย พนักงานมีความรับผิดชอบในงานอยู่
แล้วในสถานการณ์การทางานนั้นความพร้อมของพนักงานสูง ให้ความเป็นอิสระในการทางานมาก
ใช้กับสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถ และมีความเต็มใจหรือความมั่นใจที่จะทางาน
นั้น ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเปรียบคนจาพวกนี้ไว้ว่าบุคคลจาพวกนี้เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และ
เข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว แม้ฟังเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ เปรียบดังดอกบัวที่ชู
ดอกขึ้นพ้นน้าแล้ว สามารถที่จะบานสะพรั่งได้ทันทีที่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์
2. บุคคลจาพวกที่สอง ในทางพระพุทธศาสนาเรียกกลุ่มบุคคลจาพวกนี้ว่า วิปจิตัญญู คือ
คนกลุ่มนี้มีวุฒิภาวะปานกลางถึงสูง ทางานตามที่ผู้นาต้องการ การปกครองหรือใช้งานกลุ่มบุคคล
จาพวกนี้ต้องใช้หลักการเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participating) ผู้นาต้องมีการสื่อสารสองทางและ
รับฟังอย่างสนใจ เพื่อสนับสนุนผู้ตามให้พยายามใช้ความสามารถที่มีอยู่ ให้การสนับสนุน ไม่ออก
คาสั่ง ผู้นาและผู้ตามร่วมกัน ในการตัดสินใจ การบริหารคนกลุ่มนี้เน้นการทางานแบบการมีส่วนร่วม
ซึ่งผู้นาให้การสนับสนุนและส่งเสริมโดยการแนะนาและพัฒนาทักษะในการทางานความพร้อม ของ
พนั ก งานปานกลาง เน้ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารสองทางและความร่ ว มมื อ ใช้ ใ นสถานการณ์ ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานแต่ไม่มีความเต็มใจหรือมีความเสี่ยงเกินไปที่จะ
ให้ทางานนั้น ซึ่งวิธีปฏิบัติในการให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร อาจทาได้หลายวิธีแตกต่างกัน
สุดแต่ความเหมาะสม เช่น การจัดให้มีการร่วมประชุมออกความคิดเห็น การเปิดโอกาส ให้ผู้ปฏิบัติ
ให้ข้อเสนอแนะให้การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ และให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการปรึกษา
ผลงานต่าง ๆ และทบทวนเป้าหมาย หรือ จัดกลุ่มคุณภาพ กลุ่ม Q.C.(Quality Control) เพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันพิจารณา และแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มงานด้วยกันเอง (ธงชัย สันติวงษ์ ,
2543 : 138) ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเปรียบคนจาพวกนี้ไว้ว่าบุคคลจาพวกนี้เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว
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พิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมหรือชี้แนะเล็กน้อย จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลา
อันไม่ช้า สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องนั้นได้ เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้าซึ่งจะบานในวันถัดไป
3. บุคคลจาพวกที่สาม ในทางพระพุทธศาสนาเรียกกลุ่มบุคคลจาพวกนี้ว่า เนยยะ คือ
คนกลุ่มนี้มีวุฒิภาวะต่าถึงปานกลางมีความรู้ความสามารถไม่มากนัก พวกที่มีสติปัญญาน้อย จาพวก
ที่มีคุณสมบัติพอแนะนาได้ แต่มีความเต็มใจในการทางาน รับผิดชอบงานเป็นผู้ที่มั่นใจแต่ขาดความ
ช านาญ ต้ อ งได้ รั บ การอบรมฝึ ก ฝนเพิ่ ม อยู่ เ สมอ ก็ จ ะสามารถที่ จ ะเข้ า ใจในหน้ า ที่ ภ า ระงานที่
รับผิดชอบได้ การบริหารคนกลุ่มนี้ต้องหลักภาวะผู้นาแบบการขายความคิด (Selling) เป็นการที่
ผู้นาให้พนักงานได้พิจารณาปัจจัยภายในต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ ความพร้อมของพนักงานปานกลาง
อธิ บ ายถึ งสิ่ งที่ จ ะทาและให้ โ อกาสในการทาความเข้ าใจในงานที่ จะทานั้น ใช้ใ นสถานกา รณ์ ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความสามารถแต่มีความเต็มใจหรือมีความมั่นใจที่จะทางานนั้น ในกรณีแบบนี้
เราสามารถใช้เทคนิคการสอนงาน (Coaching) คือ การสอนงานลูกน้องของตนเอง เป็นเทคนิคหนึ่ง
ในการพัฒนาลูกน้องของตนเองซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ (เทคนิคการสอนงาน, 2558)
ขั้นตอน
เตรียมการ

แสดงให้เห็น

ลองให้ปฏิบัติ

สิ่งที่ควรปฏิบัติ
1. ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ผู้ที่จะเรียนรู้งานนั้นมีคามใหม่ มีความกังวล หาก
ได้รับการต้อนรับและให้ความเป็นกันเองได้ จะลดการเกิดการตื่นเต้นได้
2. แจ้งขอบเขตงาน ที่จาทาการสอบงาน และไต่ถามว่าได้รู้งานมาแล้วเพียงใด
เพื่อลดการสอนงานที่ไม่จาเป็น หรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีความรู้ในงานนั้นจริงๆ เพื่อ
สามารถวางแผนการสอนได้ถูกต้องว่าต้องเน้นย้าตรงส่วนไหน
3. ทาให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ในสิ่งที่กาลังสอน เพราะเราไม่สามารถสอน
ในสิ่งที่คนไม่ต้องการเรียนรู้ได้
4. ให้ ผู้เรีย นอยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าการนั่งหรือยืน ด้านหน้า ด้านหลั ง
ผู้สอน ซึ่งรวมทั้งสถานที่ที่จะสอนงาน
1. การบอก การทาให้เห็นเป็นตัวอย่าง การอธิบายเหตุผล เป็นขั้นตอนที่สาคัญ
อย่างมากต่อความสาเร็จในการสอนงาน
2. ในการสอนต้องมีการเน้นย้าในจุดที่สาคัญ(key point)อยู่เสมอ ซึ่ง จุดที่
สาคัญ(key point)หมายถึงสิ่งที่หากทาไม่ถูกต้องจะทาให้งานนั้นเสียหาย หรือใช้
เวลานานกว่า
3. การสอนงานในแต่ละจุด ต้องทาให้ชัดเจนสมบูรณ์ โดยต้องทาการอธิบายช้าๆ
ในประเด็นที่สาคัญ
4. การแสดงให้ เ ห็ น นี้ ต้ อ งมี ก ารวางแผนเป็ น อย่ า งดี เพราะว่ า พนั ก งานมี
ความสามารถในการเรียนรู้จากัด ต้องมีการพักและตอกย้าเป็นระยะๆ -- อย่า
สอนเกินกว่าความสามารถในการเรียนรู้ได้ในช่วงเวลานั้นๆ
1. ก่อนให้ เขาทาการทดลองปฏิบั ติ ทาการทบทวนจุ ดส าคัญ สรุ ป ว่าต้องทา

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

ติดตามผล



อะไรบ้างและอย่างไร
2. ให้พนักงานทดลองทา เมื่อผู้เรียนทาไม่ถูกต้องให้ทาการแก้ไขข้อข้อผิดพลาด
โดยทันที การสอนที่ดีต้องปล่อยให้ผู้เรียนทาถูกและทาผิด
3. ให้พนักงานอธิบายในแต่ละจุดสาคัญ(key point)
4. ทาให้แน่ใจว่าพนักงานมีความเข้าใจในจุดที่สาคัญ(key point)
5. ให้พนักงานฝึกอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติได้
ทาการะบุพี่เลี้ยงหรือผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ทาการตรวจสอบความเข้าใจบ่อยๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามในสิ่งที่
ไม่เข้าใจ
กาหนดการเรียนรู้งานต่อไป

กลุ่มคนในองค์กรจาพวกนี้จาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่ในการสอนงาน ในลักษณะ “ทาให้ดู อยู่
ให้เห็น” เมื่อได้รับการฝึกฝน ฝึกอบรมบ่อย ๆ และได้รับการปรับปรุงทัศนคติทีดี ก็จะสามารถเป็น
บุคลากรที่ดี สร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรในอนาคตได้ ในทางพระพุทธศาสนาเปรียบคนจาพวกนี้
ไว้ว่าเมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธาปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และ
เข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้า รอวันที่จะพ้นน้าในวันต่อ ๆ ไป ซึ่งจะ
ค่อย ๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง
4. บุคคลจาพวกที่สี่ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกกลุ่มบุคคลจาพวกนี้ว่า ปทปรมะ คือ
พวกที่ไร้สติปัญญา จาพวกที่ขาดคุณสมบัติ พวกหัวดื้อ มีทิฏฐิมานะดื้อรั้นอย่างแรงกล้า ไม่ยอมรับ
คาแนะนาหรือการพัฒนาอย่างใด ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาอธิบายไว้ว่าคนกลุ่มนี้ยากต่อการพัฒนา
และฝึกฝน และมีโอกาสก้าวหน้ าน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย เปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลน
ตม ยั ง แต่ จ ะตกเป็ น อาหารของเต่ า ปลา ไม่ มี โ อกาสโผล่ ขึ้ น พ้ น น้ าเพื่ อ เบ่ ง บาน แต่ ห ากว่ า ใน
ภาวการณ์ปัจจุบันที่ในองค์กรยังมีคนจาพวกนี้อยู่ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารจะทาอย่างไรในการจัดการ
กับคนกลุ่มนี้ คนในองค์กรกลุ่มนี้ ผู้บริหารควรใช้หลักผู้นาแบบบอกกล่าว (Telling) หรือเรียกอีก
แบบหนึ่งว่าผู้นาแบบสั่งการจะใช้การปกครองคนในองค์กรในกรณีที่บุคลากรมีความพร้อมต่า เป็น
พวกไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถ ขาดความเต็มใจในการทางาน ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ วุฒิ
ภาวะต่า การบริ หารคนกลุ่มนี้ต้องใช้แบบของการสั่งงาน บอกทุกอย่าง ต้องกาหนดสิ่งที่จะทาและ
วิธีการดาเนินงานให้ กากับและควบคุมอย่างใกล้ชิด ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
พร้อมต่า ไม่มีความสามารถและไม่เต็มใจ หรือจะมีความเสี่ยงเกินไปถ้าให้รับผิดชอบงานนั้น ผู้ที่เป็น
ผู้บริหารจึงต้องใช้ศาสตร์และศิลป์พอสมควรในการสั่งงานกลุ่มนี้ ผู้บังคับบัญชาจะต้องยุ่งยากทั้ง
เรื่องของคนทางานและผลงานที่ออกมาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามผู้บริหารและ ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงส่วนมากได้ให้ความสาคัญและยอมรับว่าการสั่งงานและการติดตามงาน เป็นเรื่องสาคัญและ
ต้องใช้หลักการบริหารต่างๆดังกล่าวนั้น เพราะจะทาให้ผู้บังคับบัญชาทา งานได้ง่ายขึ้น และผลงาน
ที่ออกมาก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โดยองค์ประกอบของการสั่งงาน ได้แก่ 1) ผู้บริหารหรือผู้นา
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องค์การ พฤติกรรมของผู้นาในการแสดงออกมีผลต่อการชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมทั้งปวง 3) แรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรม 4) การ
ติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสั่งการระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน และเทคนิคการสั่งงานที่ดี (จินพร เพ็ชรฉกรรจ์, 2558) ควรประกอบด้วย 1) กระตุ้น
ความสนใจของลู กน้ องให้ ได้โดยการให้ ลู กน้องมีส่ วนร่ว มในการถามคาถาม ทวนประเด็น หรือ
ทดลองทาตลอดช่วงเวลาที่สั่งงานเป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่ง 2) เริ่มสั่งงานตามแผนที่วางไว้ หัวหน้า
งานอธิบายจุดประสงค์ของงานระบุสิ่งที่ต้องดาเนินการ หัวหน้างานอาจใช้การสาธิตหรือให้ลูกน้อง
ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่เตรียมไว้ 3) ทดสอบความเข้าใจของลูกน้องต้องทดสอบอย่างสม่าเสมอ
ตลอดการสั่งงาน และ 4) การติดตามผล จะต้องมีการติดตามความก้าวหน้าเมื่อเกิดการผิดพลาด
หัวหน้างานสามารถช่วยเหลือลูกน้องได้อย่างรวดเร็ว
บทสรุป

ในองค์กรปัจจุบันนี้จะประกอบด้วยบุคคลซึ่งในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่ามีสี่จาพวก
ซึ่งในการบริหารจัดการกับคนเหล่านี้ในองค์กรเราจาเป็นต้องใช้หลักในการจัดการให้ตรงกั บบริบท
ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นการใช้หลักภาวะผู้นาตามสถานการณ์โดยอิงกับแนวคิดของ Hersey
& Blanchard เป็นหลักโดยเปรียบเทียบให้เห็นชัดตามตามตาราง ดังนี้
ความสอดคล้องและการประยุกต์ใช้
แนวคิดภาวะผู้นาตามสถานการณ์
บัวสี่เหล่ากับคนสี่จาพวก
Hersey & Blanchard
1. อุคฆฏิตัญญู
ใช้หลักผู้นาแบบการมอบหมายงาน หรือผู้นา
- มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว
แบบสั่งการ (Delegating)
- เปรียบเหมือนบัวพ้นน้า
- สาหรับผู้มีความรับผิดชอบสูง ความพร้อมสูง
- มีความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะสูง
ให้ ค วามเป็ น อิ ส ระในการท างานมาก ใช้ กั บ
สถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถ
และมีความเต็มใจหรือความมั่นใจที่จะทางาน
นั้น
2. วิปจิตัญญู
ใช้หลักผู้นาแบบขายความคิด (Selling)
- มีสติปัญญาปานกลาง
- ใช้กับผู้มีความพร้อมปานกลาง
- ใ ช้ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า มี
- เปรียบเหมือนบัวปริ่มน้า
ความสามารถยั งไม่ ถึงเกณฑ์แต่มี ความเต็มใจ
หรือมีความมั่นใจที่จะทางานนั้น
3. เนยยะ
ใช้หลักผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participating)
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- มีสติปัญญาน้อย พอฝึกฝนได้
- เปรียบเหมือนบัวใต้น้า

4. ปทปรมะ
- มีความรู้น้อย ขาดความเฉลียวฉลาด
- มีทิฏฐิมานะดื้อรั้นอย่างแรงกล้า (อีโก้สูง)
- เปรียบเหมือนบัวในตม ไม่โตไปกว่านี้

บรรณานุกรม



- เน้ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารสองทางและความ
ร่วมมือ
- ใช้วิธีการสอนงาน (Coaching)
- ใช้ ใ นสถ านก ารณ์ ที่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญช า มี
ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานแต่ไม่มีความ
เต็มใจหรือมีความเสี่ยงเกินไปที่จะให้ทางานนั้น
ใช้หลักผู้นาแบบบอกกล่าว (Telling)
- ต้องกาหนดสิ่งที่จะทาและวิธีการดาเนินงานให้
กากับและควบคุมอย่างใกล้ชิด
- ใช้ ใ นสถานการณ์ ที่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บัญ ชามี ค วาม
พร้อมต่า ไม่มีความสามารถและไม่เต็มใจ หรือ
จะมีความเสี่ยงเกินไปถ้าให้รับผิดชอบงานนั้น
- ใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามองค์ธรรม พละ 5
ด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE BY POWER 5
ACCORDING TO MINDFULNESS MOVEMENT MEDITATION
ฐิติมา ตั้งจิตเมธี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามองค์ ธ รรม พละ 5 ด้ ว ยการเจริ ญ สติ แ บบเคลื่ อ นไหวติ แ บบเคลื่ อ นไหว กลุ่ ม ประชากร
ประกอบด้วยผู้ป่วยทั่วไปและสมาชิกของชมรมการแพทย์แผนไทยวัดบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี จานวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 15 คน คัดเลือกจากความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ใน
การทาวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณา
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และใช้สถิติ
อ้างอิงแบบ t- test ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมทั้งก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมแล้ว พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความศรัทธา อยู่ในระดับ มาก อันดับ 1 การทาสิ่ง
ใด ย่อมได้ผลตามสิ่งนั้น อันดับ 2 การหาความสุขทางใจด้วยการนั่งสมาธิ อันดับ 3 การเจริญสติ
แบบเคลื่อนไหวช่วยทาให้อยู่กับปัจจุบัน ด้านความวิริยะ อยู่ในระดับปานกลางอันดับ 1 สามารถ
เจริญสติได้ในทุกอิริยาบถ อันดับ 2 มีสติพร้อมในการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวทุกครั้ ง อันดับ 3 มีการ
ปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมือเสมอ ด้านสติ อันดับ 1 การเจริญสติทาให้อยู่กับปัจจุบันได้ อันดับ
2 การเจริ ญสติช่ว ยให้ ความจ าดีขึ้น อัน ดับ 3 มีความตื่นตัว มากขึ้นเมื่อฝึ กเจริญสติ การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตด้านสมาธิ อันดับ 1 สามารถทางานได้ดีขึ้นและถูกต้องเมื่อฝึกการเจริญสติ อันดับ 2
การทาสมาธิเป็นเรื่องง่ายขึ้น อันดับ 3 มีสติรู้สึกตัวมากขึ้นเมื่ อฝึกการเจริญสติ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านปัญญา อัน ดับ 1 ใส่ใจกับ สุ ขภาพตัว เองมากขึ้น อัน ดับ 2 การฝึ กเจริญสติช่ว ยทาให้ มี
ความสุข อันดับ 3 มีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อฝึกเจริญสติ โดยภาพรวมของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามองค์ธรรม พละ 5 พบว่า การเจริญสติช่วยทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
โดยระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านศรัทธา ด้านวิริยะ ด้านสติ ด้านสมาธิ และด้านปัญญา หลัง
การเข้ากิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: การพัฒนาชีวิต, องค์ธรรม พละ 5, การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว


สาขาวิชาชีวิตและความตาย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ABSTRACT
This thesis is a quasi-experimental research possesses two objective: to
study to improve the quality of life by power 5 according to the mindfulness
movement meditation. TheSampling group of 40 persons who are general patients
and 15 persons are chosenand voluntary for experiment from the member of
Ancients medical club at WatBangkrang. AmphoeMuangNonthaburi.The equipments
used for research arequestionnaires and interview. The statistics used for a data
analysis depends onstatistic descriptioncomprised of mean and standard deviation
for an analysis of general data and for usingthe statistics of t-test is an analysis of
comparism of experimental result in usinga set of activity before and after
participating activity
The result of research is found that when is a comparison of an average
beforeand after participating activity is founded that a development of life quality
in belief(Saddha) is on a high level which is distributed as the first level : making
anything result in the thing, as the secondlevel : searching happiness by making
meditation, as the third level : the mindfulnessmovement style makes one livewith
the present. The development of the quality ineffort (Viriya) on the moderate level
distributed as the first level :able to practice the mindfulness movement
styleinevery manner, at the second level : there is a complete mindfulness in
themovement practice every time, as the third level : there is always hand
mindfulnessmovement style. The development of life quality in mindfulness (Sati)
is at a high leveldistributed as the first level : amindfulness movement style make
one live with the present, as the second level : themindfulness movement style
make a better remember, as the third level : there is amore awakering when there
is a trainingof mindfulness movement style. Thedevelopment of life quality in
meditation (Samadhi) is a high level distributed as the first level : able to work
better andcorrect when there is a training mindfulness movement style, as the
second level :making meditation is easier, the third level : there is more awakening
when there is atraining mindfulness movement style. The development of life
quality in wisdom (Bhanya) on a high level distributed as the first level: much
interested in a self-health,as the second level : a training of mindfulness movement
style bring about happiness,as the third level : there is a life living with the more
reality when there is a training ofmindfulness movement style. By a common image
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of developing a life quality according to the principle of Gymnast five (Bala5) found
that a mindfulness movementstyle bring about a life quality better by the
development of life quality in belief, in effort, in mindfulness, in meditation &
inwisdom are after using a set of activity is upper meaningof statistics at level 0.01
Keywords: to improve the quality of life, power 5, mindfulness movement
meditation
บทนา

ปัจจุบันสภาพสังคมมีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณี สภาพแวดล้อม และ
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละวัน โดย
สภาพทางสังคมของคนที่อยู่ในเมืองที่มีความเจริญด้านวัตถุ จะต้องเผชิญการแข่งขันกับเวลา จราจร
หน้ าที่ การงาน ค่าครองชีพที่สู งขึ้น ทาให้ มนุษย์ต้องอยู่กับความเครียดเรื้อรังมานาน ส่ งผลให้
ร่างกายและจิตใจไม่สบาย เมื่อมนุษย์เน้นในหน้าที่ การงาน แต่ขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่ง
การละเลยการดูแลสุขภาพจะส่งผลต่อการดาเนินชีวิตทาให้เกิดสภาวะความไม่สมดุลในร่างกายใน
สถานที่ทางานก็เช่นกันต้องแข่งขัน รีบเร่งทางานให้ทันกับเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามกาหนด
ย่อมก่อให้เกิดอิริยาบถที่ไม่สมดุลกับร่างกาย เช่น ยืนมาก เดินมาก นั่งมาก เกิดสภาวะความเครียด
สภาวะภายในต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น กล้ามเนี้อ ลาไส้ ระบบหมุนเวียนโลหิต ทางานไม่ปกติบ่อยๆ
จนทาให้เกิดโรคต่างๆ จากสาเหตุของความเครียด การที่มนุษย์มีพฤติกรรมซ้าๆ นานวันเข้าย่อม
ส่งผลกับสุขภาพที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย โดยทั่วไปอาการเจ็บป่วยในระยะเริ่มแรกมั กจะไม่รักษา
เพราะระดับความอดทนยังมีอยู่มาก ก่อให้เกิดความสนใจในเรื่องความเจ็บป่วยน้อยและยังคงรักษา
พฤติกรรมเดิมๆ ไว้ เมื่อได้ร ะยะที่เหมาะสมก็ย่อมแปรสภาพเป็นโรคเรื้อรัง เมื่อยามร่ างการเรา
เจ็บป่วยจึงประสบกับความทุกข์ไม่สามารถที่ใครจะมาเจ็บป่วยแทนใครได้ มีแต่ตนเองเท่านั้นที่
เจ็บป่วยเอง ทรมานร่างกายเอง ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้นั้น บางครั้งก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เลย
ความทุกข์ของมนุษย์ที่ประสบมานั้น มีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นหลักสาคัญได้แก่การนาหลักพุทธ
ธรรมมาเป็นฐานในการดูแลตนเองให้พบกับความสุขทางกายและความสุขทางใจ โดยใช้ร่างกายนั้น
เป็นพื้นฐานสาคัญที่จะนาไปสู่สุขภาพใจ การใช้ร่างกายนี้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจได้เช่นกัน
โดยนัยนี้จะเห็นได้ว่า กายกับใจนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ดังในพระสูตรและพระวินัยได้
พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจไว้ว่า “เมื่อเบิกบานใจ ก็ย่อมเกิดปิติ เมื่อใจมีปิติ กายย่อมสงบ
เธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุข เมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น” (สุตันต. 1/466/203) เป็นสภาวะ
จิตมีความก้าวหน้าพร้อมที่จะเดินต่อไปให้เกิดปัญญา และสามารถนาจิตที่มีความพร้อมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการทางานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาหลักพุทธธรรมเรื่องพละ 5 คือ ธรรม
เป็นกาลัง 5 อย่าง (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2546 : เว๊ปไซด์) ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ ปัญญา มาเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่สาคัญในการพัฒนาและยกระดับจิต ว่าโดยภาพรวม
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พละทั้ ง ห้ า นี้ เ ป็ น หลั ก ธรรมที่ ผู้ เ จริ ญ สติ พึ ง รู้ ไ ด้ ว่ า ศรั ท ธาที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สั ม มาทิ ฏ ฐิ ต้ อ ง
ประกอบด้ว ยปัญญา และน าไปสู่ ปัญญา เช่น ได้ฟังเรื่องที่มีส าระ มีเหตุผลน่าเชื่อถือ เห็ นว่าจะ
นาไปสู่ความเป็นจริงได้จึงเริ่มศึกษาค้นคว้า เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาที่เริ่มจากการมีศรัทธาและ
กาหนดเป้าหมายหรือทิศทาง มีความเชื่อมั่นว่าจะได้เห็นความจริง จึงมีความเพียรคือวิริยะในการ
ค้นหาความจริงที่จะต้องคู่สมดลกับสมาธิ เพื่อไม่ให้เป็นความเพียรที่พลุ่งพล่านร้อนรน และไม่เป็น
สมาธิที่นิ่งเฉย เฉื่อยชา จึงต้องมีสติคอยเป็นตัวกากับ จัดปรับ และรักษาสมดุลให้เป้าหมายหรือ
ทิศทางที่วางไว้ก้าวไปอย่างราบรื่น หนักแน่นและมั่นคง กล่าวสรุปได้ว่า พละทั้ง 5 คือ ศรัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ ปัญญา ต้องสมดุลกันทั้งหมด โดยศรัทธาต้องปรับให้สมดุลกับปัญญา วิริยะต้องปรับให้
สมดุลกับสมาธิ ส่วนสติพึงเจริญให้มากเป็นเนืองๆ เนื่องจากเป็นหลักที่ต้องปรับสมดุลของจิตภายใน
ตัวเองอยู่แล้ว
- ศรัทธาพละ คือ ความเชื่อ กาลังการควบคุมความสงสัย
- วิริยะพละ คือ ความเพียร กาลังการควบคุมความเกียจคร้าน
- สติพละ คือ ความระลึกได้ กาลังการควบคุมความประมาท ไม่ใส่ใจ ไร้สติ
- สมาธิพละ คือ ความตั้งใจมั่น กาลังการควบคุมความฟุ้งซ่าน ไขว้เขว
- ปัญญาพละ คือ ความรอบรู้ กาลังการควบคุมความเพิกเฉย หลงงมงาย
กล่าวโดยสรุปเรื่องพละ 5 เป็นองค์ธรรมสาคัญในการนามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย
และสุขภาพใจ ทาให้เกิดมีปัญญาของผู้ที่มารับบริการการรักษาได้ตรงตามหลักและเหตุผลที่สามารถ
พิสูจน์เป็นจริงได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาหลักการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
2. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามองค์ธรรมพละ5ด้วยการเจริญสติแบบ
เคลื่อนไหว
ขอบเขตการวิจัย
1 ด้านเนื้อหาผู้วิจัยศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามองค์ธรรมพละ5ด้วยการเจริญสติ
แบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนจิตฺตสุโภ
2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้มารับการรักษาที่ชมรมการแพทย์แผนโบราณวัดบาง
กร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีจานวน 40 คน

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



กลุ่มตัวอย่าง (Sample)ได้แก่ ผู้ป่วยทั่วไปที่มาใช้บริการที่วัดบางกร่าง ที่สนใจสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ จานวน 15 ราย ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560
ด้านสถานที่ ชมรมการแพทย์แผนโบราณวัดบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตด้านระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามองค์ธรรม พละ 5ด้วยการเจริญสติแบบ
เคลื่อนไหว” นี้ ในส่วนของการวิจัยเชิงทดลอง (Randomized Pretest – Post Group Design)
โดยการสุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง และเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า Liker’s
rating scale จานวน 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและทดสอบค่า
ความเชื่อมั่นที่ 0.87
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร ได้แก่ ผู้มารับการรักษาที่ชมรมการแพทย์แผนโบราณวัดบางกร่าง อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรีจานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ป่วยทั่วไปที่มาใช้บริการที่วัดบางกร่าง ที่สนใจสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ จานวน 15 ราย ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถามและชุดกิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ อิริยาบถที่ปฏิบัตินาน ๆ โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklists) และ/หรือเติมคาลงในช่องว่างที่กาหนด
ส่วนที่2แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้ / การพัฒนา / การปฏิบัติก่อนและหลังการ
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการปรับความสมดุลอิริยาบถแนวเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
ตามองค์ธรรมพละ5” มีระดับการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามองค์ธรรม พละ 5ด้วยการ
เจริญสติเคลื่อนไหวณชมรมการแพทย์ แผนโบราณวัดบางกร่างอาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี โดยมี
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อ
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นาทางในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและคัดแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบกลับมาและสมบูรณ์
จนครบจานวน 15 ชุด
ข้อมูลทุติยภูมิ
ได้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารต่างๆและสถิติในรายงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมเข้าเป็นส่วนประกอบของเนื้อหาและนาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนเฉลี่ย ความเข้าใจในการรับรู้ การพัฒนา การปฏิบัติในการเจริญ
สติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ที่มีต่อการปรับความสมดุลอิริยาบถในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา ตามองค์ธรรม พละ 5 เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ด้านศรัทธาด้านวิริยะ ด้านสติ ด้านสมาธิ และด้านปัญญา
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-Value ตามองค์
ธรรมพละ 5 ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรม ผลของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวง
พ่อเทียน จิตฺตสุโภ
สรุปผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 15 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 73.33 ตามลาดับด้านอายุพบว่าส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ 33.34 ด้านอาชีพ
พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพอิสระ เป็นร้อยละ 60. ด้านอิริยาบถ พบว่าผู้ที่มีอิริยาบถมากกว่า 1 อิริยาบถ
เป็นเวลานาน ๆ เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46.67
สรุปผลระดับความเข้าใจในการรับรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามองค์ธรรม พละ 5
ด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต
ด้านศรัทธา
ด้านวิริยะ
ด้านสติ

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง

จานวน
N

ค่าเฉลี่ย
̅

15
15
15
15
15

3.57
4.05
2.34
3.25
3.06

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.92
0.75
0.68
0.61
1.08

t-stat

P-Value

2.81

0.01

6.48

0.00

3.77

0.00
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ด้านสมาธิ
ด้านปัญญา

หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

15
15
15
15
15

3.95
3.07
3.96
2.97
4.07

0.69
1.04
0.75
1.12
0.75

3.56

0.00

5.07

0.00



เมื่อทาการทดลองระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านศรัทธา ด้านวิริยะ ด้านสติด้านสมาธิ
และปัญญา ทั้งภาพรวมและจาแนกเป็นทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยจากกลุ่มทดลองใช้ชุดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเจริญสติแบบ
เคลื่อนไหว ตามองค์ธรรม พละ 5 ได้อภิปรายผลลัพธ์ดังนี้
การพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต ทางด้า นร่ า งกาย ผู้ เข้า ร่ว มกิจ กรรมมี สุ ข ภาพดีขึ้ น ร่ างกาย
แข็งแรงมากขึ้น เนื่องจากการได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดความสมดุล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ มมีความเอื้อเฟื้อต่อกันโดยการ
แสดงความรู้สึกที่ การนาเสนอข้อมูล และร่วมแบ่งปันความคิดเห็นร่วมกันอย่างมีความสุข
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ยืน เดิน
นั่ง นอนให้เกิดความสมดุล ช่วยทาให้ลดอาการเจ็บป่วยมีผลทาให้สภาพจิตใจดีขึ้น อารมณ์ดี มีความ
ผ่อนคลาย รู้เท่าทันความคิดตนเอง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านปัญญา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ และสัมผัสได้ว่า การปฏิบัติ
เจริ ญสติบ่ อย ๆ ทาให้ มี การสะสมสติ มีความรู้ สึ กตัว ได้ต่อเนื่อง สามารถดาเนิ น ชี วิตได้อย่ างมี
ความสุข
สรุปผลการวิจัย : การที่คนจะเกิดโรคได้มีเหตุสืบเนื่องมาจากพฤติกรรม 8 ประการไม่
สมดุลตามการแพทย์แผนไทย เมื่อร่างกายและจิตใจมีความสมดุลกัน ทาให้ระบบการทางานต่าง ๆ
มีแรงกระตุ้นให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ อาการผิดปกติจะค่อย ๆ ดีขึ้นและยังสามารถ
ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
จึงมีความสาคัญในการสร้างความมีสติ ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพื่อช่วยปรับ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอนให้มีความสมดุลไม่ติดกับความเคยชินในการอยู่กับอิริยาบถใดอิริยาบถ
หนึ่งนาน ๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
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1. เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการน าไปใช้ ควรศึ ก ษารายละเอี ย ด และขั้ น ตอนการ
ดาเนินการวิจัยให้เข้าใจก่อนนาไปใช้
2. สามารถนาชุดกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การปฏิบัติการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ สามารถใช้ได้กับ
ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงชาวต่างชาติที่สนใจปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. ควรทาวิจัยเรื่องการเจริญสติด้วยโยคะภาวนา
2. ควรทาวิจัยเรื่องผลเปรียบเทียบของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน
จิตฺตสุโภ ระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติ
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ความสัมพันธ์มนุษย์กับสิง่ แวดล้อม

HUMAN RELATIONS WITH THE ENVIRONMENT
ชนันภรณ์ อารีกุล
อุทัย สติมั่น
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, 
บทคัดย่อ
การดาเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ล้วนเกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ระดับโมเดลกุลไปถึง
ระดับชีวภาค ทาให้สปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความเป็นจริงของ
สรรพสิ่งและการดารงชีวิต มนุษย์จะต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์เป็น
คนสร้างขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ และสามรถนาใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิต อาจจะนามาซึ่งการสูญ เสียเผาพันธุ์มนุษย์ได้ในอนาคต ผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ น้าเสีย เน่าเสีย สิ่งกลิ่นเหม็น ส่ งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์น้า ตลอดจนจานวนพื้นที่สีเขียวในเมืองหลวง ซึ่งจัดเป็นปอดของคนในเมือง ก็มี
จานวนจากัด ไม่สามารถเพิ่มจานวนสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นสถานที่ออกกาลัง
ของชุมชนได้ อากาศก็เป็นพิษ เกิดจากควันของท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์รถยนต์เป็นผลผลิต
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันนอกจากจะต้องใช้รถเพราะความจาเป็น
จริ ง ๆ แล้ วยั งใช้เพื่อความสะดวกสบาย และเพื่อการเชิดหน้าชูตาค่านิ ยมในสั งคม ปัญหาเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ไม่ได้ เกิดจากผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ เท่านั้น แต่เกิดจากวิถีดารงชีวิตมนุษย์ เพราะ
ค่านิยมและวัฒนธรรมสังคมบริโภคนิยมเป็นตัวกาหนด
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อม
ABSTRACT
Human life in modern times. They all relate to the things that relate
human beings to nature. Direct and indirect from the model level to the biological
level make the species of life change according to the state of life and life. Humans
are dependent on the natural environment, or what human beings create, all


ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
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around them. And three vehicles can be used for human and living organisms. May
cause loss of human species burn in the future. Impacts of natural degradation
Waste water what a stink Impact on human and aquatic life. The amount of green
space in the capital. The lungs of the city. It's limited. Cannot add a park to a
resting place. It is a place of community activity. The air is toxic. Caused by the
smoke of the car exhaust. Car products are the product of scientific and
technological progress. In addition to using the car, it is also necessary for comfort.
And to showcase social values. Environmental issues it is not a scientific product.
But it is a human way of life. The values and culture of the consumer society
determines.
Keywords: relationship, environment

บทนา

ปัจจุบันประชากรของโลก ได้ความตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมโลกที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาในหลายรูปแบบเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมโลก
ดังกล่าว ส่งผลเสียไปสู่ความไม่สมบูรณ์ของเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ความตระหนักในการ
แก้ไขเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาและบรรลุถึงการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น ได้ โดยการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ เอื้ อ อ านวยผลประโยชน์ อ ย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะ
ตอบสนองความจาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการดารงชีวิต เป็นปัจจัยพื้นฐานการดารงชีวิตของมนุษย์
การตอบสนองความต้องการทางกาย และความปลอดภัยมั่นคงก่อน เกิดความมั่นคงทางอาหาร ที่
อยู่อาศัย การดารงชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ เป็นสัตว์สังคม มีการปฏิสัมพันธ์ เกิดวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีการจัดลาดับชั้นทางสังคม มีความต้องการการยอมรับทางสังคม มนุษย์จึง
ต้องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาเป็นพื้นฐานสาคัญ ซึง่ เป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการดารงชีวิต
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
ศศินา ภารา กล่าวว่า ในทางสิ่งแวดล้อม มนุษย์จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่ง
เป็ น ผู้ น าเอาทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องโลกมาใช้ ป ระโยชน์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งแน่ น แฟ้ น กั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มตั้ ง แต่ เ กิ ด หากจะพิ จ ารณาถึ ง วิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ แ ล้ ว มนุ ษ ย์ เ ริ่ ม แรกรู้ จั ก ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาความคิดแห่ งการสร้างเทคโนโลยีอย่างง่ายๆ เช่น การนา
หินควอตซ์มาทาเครื่องมือในการตัดและสับ มีการนาหินมาตกแต่งรูปร่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ต่อมามีการประดิษฐ์และปรับปรุงให้ใช้งานในขอบเขตที่กวางขวางขึ้น ทั้งยังรู้จักนาชิ้น ส่วนของสัตว์
มาใช้สอย ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ า เข็มเริ่มแรกได้มาจากระดูกปลา ด้านอาหารการกินก็หา
อาหารในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การล่าสัตว์มาเป็นอาหาร เก็บของป่าเป็นอาหารและยารักษาโรค ใน
ขณะเดียวกันก็พยายามสังเกตและค้นหาประโยชน์จากธรรมชาติ
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มนุษย์มีแอนเดอธาล (Neanderthal) สามารถเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากไฟ เริ่มแรก
อาจจะเกิดจากการนาไฟมาใช้ในการหุงหาอาหาร ต่อมาได้ลุกลามออกไปไหม้ฝืนหญ้าจึงประยุกต์
นามาใช้งานอื่น ๆ ด้วยการทาการเพราะปลูกใกล้ที่พักอาศัย โดยไม่ต้องไปอาหารบ่อยครั้งหรือหา
อาหารไกลจาก ที่ อ ยู่ อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว่ า มนุ ษ ย์ จ ะเริ่ ม รู้ จั ก การท าลายทรั พ ยากรธรรม ชาติ
สิ่งแวดล้อม แต่ก็ไม่มีกรรมวิธีและทักษะทางเทคโนโลยีเพียงพอที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมาก
ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อมีผลกระทบก็จะมีระบบทดแทนในธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักนา
วิ ท ยาศาสตร์ ส มั ย ใหม่ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเกษตรกรรม และในรอบศตวรรษได้ มี ก ารพั ฒ น า
วิทยาการที่ก้า วหน้ า มากขึ้น เช่น การใสปุ๋ ย การคัด เลื อกพันธุ์ พืช สั ตว์ ซึ่ง บางครั้งก็ ก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบอย่างที่ไม่คาดถึง ดังกรณีการเก็บสารโปตัสเซียมคลอเรตไว้จานวนมากในโกดังเพื่อนามาร
ใส่เป็นปุ๋ยเร่งผลผลิตลาไยในชาวภาคเหนือ แล้วเกิดการระเบิดทาลายชีวิตมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมขึ้น
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 มนุษย์จึงต้องเรียนรู้อีกว่า เนื่องจากสารดังกล่าวใช้สาหรับทาระเบิดได้
ด้วย การเก็บสารโปตัสเซียมคลอเรตจานวนมากในที่เดียวกันเมื่อเกิดการสะสมความร้อนก็จะเกิด
ปัญหาขึ้น การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวจึงไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์ได้พึ่งพาและเรียนรู้
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งต่อไปนี้
1. เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม
2. เรี ย นรู้ เพื่ อน าธรรมชาติแ ละสิ่ ง ใกล้ ตัว มาใช้ป ระโยชน์ ห รือ ปรั บปรุง ให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตอยู่ ทั้งในแง่ปัจจัยสี่และในแง่ความสะดวกสบายในการมีชีวิตอยู่
3. เรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันปัญหาจากสิ่งแวดล้อม
แม้ว่ามนุษย์จะพยายามพึ่งพากลเรียนรู้ แต่ก็เกิดกับบุคคลบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องและบาง
เรื่องบางราวเท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนับวันจึงยิ่งก่อปัญหามากขึ้น ด้ว ย
เหตุที่มนุษย์เป็น การที่สาคัญที่สุ ดในการทาลายสิ่งแวดล้ อม ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ ยงหรือ
ป้องกันปัญหาจากสิ่งแวดล้อมด้วยการแก้ที่ถูกจุด คือ การแก้ที่พฤติกรรมของมนุษย์อันเป็นสาเหตุ
ของปัญหาซึ่งอาจจะได้ผลดีกว่าการใช้เทคโนโลยีตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และค่อยแก้ปัญหาที่
กาลังจะเกิด แต่พฤติกรรมของมนุษย์จะเป็นทางด้านบวกหรือลบขึ้นอยู่กับข้อใด ข้อหนึ่งหรือ
หลายข้อรวมกันต่อไปนี้ 1) การศึกษา ทั้งในห้องเรียนและจากประสบการณ์ 2) แรงจูงใจ ได้แก่
รางวัล เงินตอบแทน เงินอุดหนุนของรัฐ การยกย่องสังคม ภาษี ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การจับขัง 3)
ข้อมูลที่ได้รับ โดยข้อมูลจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจ เลือก และเกิดพฤติกรรมทาบวกหรือลบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (ศศิ น า ภารา, 2550 : 106-108) มนุ ษ ย์ จึ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงโดยตรงกั บ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
1. แหล่งปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการดารงชีวิต
มนุษย์ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมในรูปของปัจจัยสี่เพื่อการดารงชีวิต
ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐาน
และชุมชนของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเป็นปัจจัยในการดารงชีวิต
ในบริเวณพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้า ที่ราบรอบ ๆ ทะเลสาบ ที่ราบชายฝั่งทะเล จึงมัก



ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

เป็นแหล่งชุมชนโบราณที่ปรากฏหลักฐานอยู่จนปัจจุบัน เช่น อียิปต์ กรีก โรมัน จีน อินเดียและได้
กลายเป็นบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นของโลก นอกจากนี้รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนก็
เป็นไปตามสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น เช่น การตั้งถิ่นฐานของคนในที่ราบลุ่มมักตั้งอยู่ริมน้า
เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง มีความมั่นคงของทรัพยากรน้า ได้อาหารจากสัตว์น้า รูปแบบของชุมชน
จะยาวไปตามลาน้าและเป็นชุมชนถาวร ซึ่งต่างจากชุมชนของผู้คนในเขตแห้งแล้ง มักตั้งเป็นกลุ่ม
กระโจมและไม่ถาวร มีการเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ ๆ เป็นต้น (ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช, 2561)
1) อาหาร การดารงชีวิตของมนุษย์ต้องกินอาหาร แร่ธาตุและพลังงานต่าง ๆ จากพืช
และสัตว์ อาศัยน้าที่หมุนเวียนอยู่ในธรรมชาติในการดื่มและใช้ อาศัยดินและสภาวะอากาศเพื่อผลิต
ผลิตอาหาร การแสวงหาอาหารของมนุษย์ได้มีการพัฒนามาโดยลาดับ เริ่มต้นด้วยการเก็บหาอาหาร
จากแหล่งธรรมชาติ การนาอาหารมาเก็บสะสมไว้ที่บ้าน รู้จักเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการผลิต
อาหารจากทรัพยากรธรรมชาติได้เอง
2) ที่อยู่อาศัย เดิมทีมนุษย์อาศัยอยู่ตามแหล่งธรรมชาติตามร่มไม้ หุบเขาหรือถ้า จน
พัฒนามาสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันภัยจากธรรมชาติ สัตว์อื่น รวมทั้งการป้องกันภัยจากมนุษย์
ด้วยกัน และการเลือกที่อยู่อาศัยตามแหล่งที่สามารถหาอาหารได้สะดวกและปลอดภัย ดังนั้นการ
เลื อ กที่ อ ยู่ อ าศั ย ต้ อ งมี ค วามรู้ เ รื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3) เครื่องนุ่งห่ม เริ่มจากการนาใบไม้ เยื่อไม้และหนังสัตว์ที่หาได้มาห่อหุ้มร่างกายเพื่อให้
ความอบอุ่ น หรื อประดับ ร่ างกายเพื่อแสดงความสามารถในการแสวงหาทรั พยากร ธรรมชาติ
จากนั้นมีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากวัสดุที่หาได้ในถิ่นที่อยู่อาศัยสาหรับสมาชิกในครอบครัว จน
มาถึงการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อการค้าในยุคปัจจุบัน
4) ยารักษาโรค มนุษย์เริ่มใช้พืช สมุนไพรในการรักษาโรค ซึ่งใช้ครั้งละมาก ๆ ต่อมา
นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ตัวทาละลายที่เหมาะสม เช่น แอลกอฮอล์ อีเทอร์ สกัดเอาตัวยาแท้ๆ จากส่วน
ต่าง ๆ ของต้นไม้ แล้วทาให้ตัวทาละลายระเหยไป เหลือแต่ตัวยาไว้ แล้ว ทาให้เป็นผงหรือผลึกใช้กิน
แต่น้อย นอกจากการสกัดตัวยาจากสมุนไพรแล้ว มนุษย์ยังใช้วิธีสังเคราะห์ยาเลียนแบบตัวยาใน
สมุนไพรโดยใช้วัตถุดิบอื่นจากสิ่งแวดล้อม
2. พื้นฐานทางเศรษฐกิจและลักษณะอาชีพ
มนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นจะประกอบอาชีพแตกต่างกันไป ตามสภาพของพื้นที่และลักษณะ
ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น บริเวณที่ราบลุ่มมักจะมีอาชีพ ทาเกษตรกรรม บริเวณชายทะเลหรือ
เกาะต่าง ๆ ก็จะทาการประมง บริเวณทุ่งหญ้ามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ บริเวณที่เป็นแหล่งแร่ก็จะทาเหมือง
แร่เป็นอาชีพหลัก นอกจากนี้สภาพของพื้นที่และลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติยังมีผลต่อการผลิต
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่แตกต่างกันอีกด้วย
ในขณะเดียวกั นในวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคใหม่กระบวนการดารงชีวิตมีความสลับซับซ้อน
มากขึ้ น จนเกิด เป็ น ระบบเศรษฐกิ จ แบบต่า ง ๆ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบทุน นิย มที่ แ ผ่
กระจายไปทั่วโลก ตั้งอยู่บนพื้นฐานการผลิต การแลกเปลี่ยนและการบริโภค ภายใต้กระบวนการ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



เหล่านี้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเป็นปัจจัยสาคัญที่สุด ซึ่งได้มาจากสิ่งแวดล้อมนั่นเอง ดังนั้น
แหล่งใดมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์จึงมีความได้เปรียบและมีความสาคัญ ในขณะเดียวกันของเหลือใช้
จากกระบวนการต่าง ๆ ก็ทิ้งกลั บไปสู่สิ่ งแวดล้อมเป็นแหล่งรองรับ ซึ่งมีผ ลทาให้คุณสมบัติของ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปมากบ้างน้อยบ้างตามความสามารถในการปรับตัว และถ้าปรับตัวไม่ได้ก็ทาให้
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงปรารถนาส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ใน
ที่สุด
มนุ ษ ย์ มี ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมาโดยตลอด ในอดี ต มนุ ษ ย์ ใ ห้ ค วามสนใจด้ า น
สิ่งแวดล้อมไม่มากนักเนื่องจากมนุษย์เชื่อว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัวเรา
มากมาย จะมีให้ใช้ไม่มีวันหมด และไม่มีการเสื่อมโทรมไป ต่อเมื่อเวลาผ่านไป ประชากรโลกเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเริ่มลดน้อยลงและเสื่ อมสภาพลงเนื่องจากสาเหตุ
มากมาย รวมทั้งการใช้และการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการ
ของมนุษย์โดยตรงทาให้มนุษย์เริ่มตื่นตัวด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ระบบเศรษฐกิ จ ที่ ป ระกอบด้ ว ยการผลิ ต และการบริ โ ภค ย่ อ มมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงทั้งในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตใช้เพื่อการบริโภคและเป็นที่
รองรั บของเสี ย กล่ าวคื อ มี การน าทรั พยากรธรรมชาติมาใช้ ในขบวนการผลิ ตเพื่ อผลิ ตสิ นค้าให้ กั บ
ผู้บริโภค เช่น นาทรัพยากรดินและน้ามาผลิตข้าวเพื่อการบริโภค หรือมีการบริโภคสิ่งแวดล้อมโดยตรง
เช่น อากาศ หรือสิ่งแวดล้อมเป็นที่รองรับของเสียจากกระบวนการผลิต เช่น ขยะ น้าเสีย ควันพิษ เป็น
ต้น กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าเพื่อการบริโภค (Consumption goods) เป็นแหล่งจัดหาทรัพยากร
ต่าง ๆ (Supply of resources) เป็นที่รองรับของเสียต่าง ๆ (Receptacle of wastes) และเป็นที่ตั้ง
ถิ่นฐาน (Location space) ดังนี้
1. สิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าเพื่อบริโภค เช่น อากาศเพื่อหายใจ น้าเพื่อดื่ม ลมให้ความเย็น
และแสงแดด ให้ความอบอุ่น พลังงานและแสงสว่าง เป็นต้น
2. สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งจัดหาทรัพยากรเพื่อใช้ในการผลิต เช่น ทรัพยากรที่ดิน และ
ทรัพยากรน้า เป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญในการเพราะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ น้ามันเป็นปัจจัยการ
ผลิตด้านพลังงาน ป่าไม้เป็นเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร เป็นที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพ หรือลม
ช่วยพาละอองเกสรจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเพื่อการผสมพันธุ์ออกดอกผล เป็นต้น
3. สิ่ งแวดล้ อมเป็ น ที่ ร องรั บ ของเสี ย เช่ น น้ าที่ใ ช้แล้ ว จากโรงงานหรือครัว เรือนไหล
ลงสู่ แหล่ งน้ าธรรมชาติ ขยะต่าง ๆ น าไปฝั งกลบในดิน ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ปล่ อยออกสู่
บรรยากาศ ซากพืช ซากสัตว์ และซากมนุษย์ฝังลงในดิน เป็นต้น
4. สิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้งถิ่นฐาน เช่น ป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ น้าเป็นที่อยู่อาศัย
ของปลา และสัตว์น้า ที่ดินเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ เป็นต้น
3. ลักษณะทางวัฒนธรรม
รูปแบบวัฒนธรรมของมนุษย์แต่ละท้องถิ่น มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของการ
ปรั บ ตั ว ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ เช่ น การแต่ ง กาย การกิ น อาหาร
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ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเชื่อและค่านิยมต่าง ๆ ถูกกาหนดให้มีรูปแบบที่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นทั้งสิ้น นอกจากนี้สภาพแวดล้อมยังมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัยใจคอของ
มนุษย์อีกด้วย เช่น ในเขตอบอุ่นผู้คนมักมีนิสัยสุขุมรอบคอบ ใจเย็น กระตื้อรือร้น และขยัน แต่ใน
เขตร้อนผู้คนมักจะมีนิสัยที่ตรงข้ามกับเขตอบอุ่น เช่น เฉื่อยชา เกียจคร้าน ใจร้อน หงุดหงิดอารมณ์
เสียง่าย ขาดความรอบคอบ คนในเขตอากาศหนาวจะเป็นคนใจเย็นและ อดทน ส่วนคนที่อาศัยอยู่
ในป่ามักมีนิสัยดุร้าย ชอบการต่อสู้ และผจญภัย
4. การเมือง
การเกิดรัฐโดยธรรมชาติของรัฐใดรัฐหนึ่งจะเกิดขึ้นด้วยการมีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่มีความ
มั่นคงทางวัฒนธรรมและกาลังเข้มแข็งต่อสู้ รวบรวมกลุ่มชนกลุ่มอื่นที่มีขนาดเล็กหรืออ่อนแอว่าเข้า
มาอยู่ด้วยกัน กาหนดขอบเขตที่แน่นอนก่อเกิดรัฐขึ้นมาได้ กลุ่มชนกลุ่มนี้มักตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้า
มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ จึงมีกาลังพลมากกว่า อีกทั้งพื้นที่ราบสามารถติดต่อกันได้ง่าย การกระจาย
และสร้างวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ง่าย ทาให้มีความรู้สึกเป็นเนื้อเดียวกัน พวกเดียวกันอย่าง
หนาแน่น ความสามัคคี กาลังพลจึงเข้มแข็งกว่ากลุ่มคนที่อยู่บนพื้นที่ภูเขา-หุบเขา ซึ่งติดต่อกันยาก
กว่า ความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าจึงเป็นรัฐที่อ่อนแอกว่า การดารงอยู่ของรัฐในหุบเขาจึงขาดความ
ยั่งยืนมักถูกรัฐบนที่ราบลุ่มผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเสมอๆ เช่น อินเดียเกิดจากการรวบรวมของคน
ลุ่มน้าคงคา จีนเกิดจากคนบนที่ราบลุ่มแม่น้าหวงโห-แยงซีเกียง เมียนม่าร์จากคนบนลุ่มน้าอิระวดี
ฝรั่งเศสจากคนบนลุ่มน้าเซน หรืออังกฤษจากคนบนลุ่มน้าเทมส์ เป็นต้น (ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช, เว็บ
ไซด์)
นอกจากนี้ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างมากก็มีพื้นฐานสาคัญ
มาจากสภาพแวดล้ อ มอีก ด้ว ย เช่น กรณีพิ พาทเรื่ องพรมแดน กรณี การขยายอิท ธิพลเข้ าไปใน
ดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จนเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศระดับ
โลกอีกด้วย อย่างกรณีสหรัฐอเมริกาแทรกแซงในอิรัคและอาฟกานิสถาน หรือกรณีนาโต้แทรกแซง
ลิเบีย เป็นต้น
5. ความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทาลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกิจวัตรประจาวันของมนุษย์ส่ง ผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา การใช้น้าในกิจวัตรประจาวัน น้าภาย หลังการใช้ก็มีสิ่ง
ปนเปื้อนอยู่ในน้า เป็นน้าที่ต้องการการบาบัด ถ้ามีจานวนมากขึ้นตามจานวนประชากรของมนุษย์
ในที่สุดน้าเหล่านี้ก็จะทาให้น้าในแหล่งน้าธรรมชาติได้รับผลกระทบตามไปด้วยหรือกลายเป็นน้าเสีย
ในที่สุด ก็จะส่งผลต่อการดารงชีวิตหรือคุณภาพ ทาให้ขาดอากาศบริสุทธิ์ ที่จะหายใจส่งผลกระทบ
ต่อโลกร้อนขึ้น เพราะขาดการปลูกต้น ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของประภาพรรณ เส็งวงศ์ซึ่งประเทศ
ไทยได้มีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษา และการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านสิ่งแวดล้อมมา
โดยตลอด ดังจะเห็นได้จากเริ่มมีการกาหนดแนวทางการพัฒนา เร่งรัดจัดการศึกษา และ
ประชาสั มพัน ธ์เรื่ องสิ่ งแวดล้ อมแก่ป ระชาชน โดยให้ มีห ลั กสู ตรวิช าสิ่ งแวดล้ อมในทุกระดั บ
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การศึกษา นับตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งการเผยแพร่ทางสื่อ มวลชน การประชุมอบรม และ
การศึกษานอกโรงเรียน (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2541 : 43)
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อขยายพื้นที่การเกษตรขยายชุมชน การคมนาคมขนส่งและ
ปัญหาการแพร่กระจายของสารพิษในดิน อากาศ แหล่งน้า ทั้งในชนบทและในเมือง ปัญหาสิ่ง
แวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการกระทาของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา อันได้แก่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย์ ให้เป็นไปในด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจัง โดยการให้การศึกษา
อบรมและเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง อันเป็นมาตรการที่มี ประสิทธิภาพและให้ผลในระยะยาว (วินัย
วีระวัฒนานนท์, 2540 : 2) เมื่อมนุษย์ทาลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อวงจรสิ่ง
มี ชีวิตขึ้นวันและสุดท้ายก็ คือ มนุษย์ แต่ด้วยความสามารถของมนุษย์ ก็พยายามคิดหาวิธีการเพื่อ
เอาตัวรอดและอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามคืนความสีเขียวให้ธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ ลดการใช้โฟม
ถุงพลาสติก ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ที่โลกคลายความร้อนออกมากกว่าปกติ ส่วนหนึ่งมาจากพฤติ กรรม
มนุษย์ทั่งนั้น
6. มนุษย์กับการพึ่งพาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตฺโต), 2543 :
40)
ธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง มนุษย์และธรรมชาติ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมทาหน้าที่เป็ นปอดของโลก เพราะในป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
อากาศอ๊อกซิเจน ที่บริสุทธิ์จากต้นไม้คลายธาตุคาร์บอนไดร์ออกไซด์ที่เป็นพิษในของเสียจากการที่
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โรงงาน ถนนหนทาง เป็นต้น ป่าไม้ให้ความชุ่มชื้น ความอุดมสมบูรณ์ทาให้เกิด
การสมดุล ทางธรรมชาติในระบบนิ เวศ คนไทยสมัยโบราณพูดกัน เสมอว่า ฝนฟ้าไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล ก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ไม่มีป่าธรรมชาติ ในความ อยุติธรรมอย่างไร้ความปรานีและความไม่มี
เมตตากรุณาของมนุษย์ที่มีต่อป่า การทาลายป่าของมนุษย์ เพื่อหวังผลแห่งความสุขส่วนตัว การเห็น
แก่ตัวของคนบางคน แล้วทาลายธรรมชาติด้วยการตัดไม้ทาลายป่า ทาให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อม
เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาจึงเกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวมอย่างใหญ่หลวง
การมีป่าธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินั้น จะทาให้เกิดฝนตก
เมื่ อ ฝนตกป่ า จะท าการอุ้ ม น้ าไม่ ใ ห้ เ กิ ด น้ าท่ ว มอย่ า งฉั บ พลั น ซึ่ ง เป็ น กลไกทางธรรมชาติ ที่ มี
ความสั มพัน ธ์ซึ่งกัน และกัน ในทางกลั บกัน ถ้าขาดป่าไม้ห รือมนุษย์ทาลายป่า ก็จะเกิดภัยพิบัติ
ตามมา เช่น เกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือถ้าฝนตกหนักก็จะเกิดน้าท่วมอย่าง
รุนแรง เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เมื่อป่าไม้ไม่มี สัตว์ป่าก็
อยู่ไม่ได้ เครื่องยังชีพที่เป็นแหล่งหาอาหารของมนุษย์ที่มีอยู่ในป่าธรรมชาตินั้น เช่น เห็ด หน่อไม้
พืชผัก สมุนไพร ในป่าตามธรรมชาติก็จะหมดไป ดังนั้น มนุษย์กับป่า สัตว์ป่า พืชป่า ไม้ป่า ตลอด
แหล่งน้า จึงต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันเป็นอยู่คู่กันตลอดไป
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พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งจะต้องดาเนิน
ชีวิตให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ความวิบัติเกิดขึ้นทันทีที่มนุษย์แยกตัวออกจาก
ธรรมชาติ เกิดความหลงตนว่าเหนือกว่าและสามารถครอบครองธรรมชาติได้
เมื่อถอดความจากพระรัตนตรัยจะพบว่า มนุษย์ สังคม และธรรมชาติ ต้องมีสัมพันธภาพ
เป็นอันเดียวกัน จึงจะพบสันติสุขได้อย่างถาวร
เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์และสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่แยกจากกัน
ไม่ออกและมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ (เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อ้างใน สุวิมล มงคลสิริรักษ์ 2554 :
12)
1. มนุษย์เป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะสาเหตุทั่วไปของปัญหาสิ่งแวดล้อม 3
ประการ คือ การเพิ่มของประชากร การขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างไม่เหมาะสม
2. มนุษย์เป็นผู้ได้รับผลเสียหายจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ขนาดของผลเสียหายเป็นสัดส่วน
โดยตรงกับขนาดของปัญหาที่มนุษย์ก่อขึ้น นับตั้งแต่ความเสียหายระดับมนุษย์ชาติ เป็นต้น ว่า
ความแปรปรวนของอากาศจากการกระทาของมนุษย์อาจทาให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง จนถึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามส าคั ญ ในฐานะที่ ใ ห้ ปั จ จั ย การด ารงชี วิ ต แก่ ม นุ ษ ย์ เป็ น
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ การรู้จักนาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ย่อมช่วยให้เกิด
ความอยู่ดีกินดีแก่ประชากร สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานการ
ใช้อย่างชาญฉลาด ประหยัด แบ่งปัน เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และต้องใช่ได้อย่างยั่งยืน (ศศินา
ภารา, 2550 : 22-23) และมีความสาคัญในแง่ต่าง ๆ ดังนี้
1. ในแง่ปัจจัยสี่ ได้แก่ การที่สิ่งมีชีวิตนามาใช้เป็น/ทาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
และใช้สร้างที่อยู่อาศัย
2. ในแง่การสร้างบรรยากาศและให้อากาศที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต ของทั้งพืช สัตว์
จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
3. ในแง่ความบันเทิง ความผ่อนคลาย
4. ในแง่การสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ
เมื่อกล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นสิ่งที่คอยค้าจุนความเป็นอยู่ของ
มนุ ษ ย์ ทั้ ง ระบบห่ ว งโซ่ อ าหารเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของมนุ ษ ย์ และยั ง สามารถท าเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม จาก
สิ่งแวดล้อม ยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานการดารงชีวิตของมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
การใช้ชีวิตในแต่ละวัน ต้องเผชิญกับภาวะทางมลพิษทางเสียง ทางอากาศ และการรับ ประทาน
อาหารในแต่ละมื้อ และการเดินทางในแต่ละวัน ต้องเผชิญกับมลภาวะตลอด ส่วนหนึ่งก็เกิดจาก
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเป็นจานวนมากในแต่ละวัน ขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษพืช และสัตว์ต่าง ๆ
รวมทั้งขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น ถุงพลาสติก โฟม สิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
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ของมนุษย์ด้วยมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน้า ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของ
มนุ ษ ย์ แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า มมนุ ษ ย์ ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจและไม่ ต ระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของ
สิ่งแวดล้อม ใช้อย่างฟุ่มเฟือย ขาดความระมัดระวังและความรับผิดชอบ ก็จะทาให้เกิดสูญเสียไป
อย่างไม่คุ้มค่าและขาดแคลนในที่สุด แล้วผลกระทบจะทาให้ มนุษย์ตกอยู่ในฐานะที่ยากจน คุณภาพ
ชีวิตตกต่า ปัญหาความวุ่นวายต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อมนุษย์ทาลายสิ่งแวดล้อมมากเกินความจาเป็น ธรรมชาติกลับมาย้อนทาลายมนุษย์
แทนด้วยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น น้าท้วม ฝนแล้ง ต้นไม้ลดน้อยลง สัตว์ป่าสูญหาย ความร้อน
เพิ่มขึ้นนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ถ้ามนุษย์ให้ความสาคัญกับธรรมชาติ ต่างกันคนต่างอาศัย
ซึ่งกันและกัน จะก่อให้เกิดความสมดุลทั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงควรศึกษาและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และรู้จักใช้สอยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม เพื่อให้ การปรั บ ตัว เข้ากับ สิ่ งแวดล้ อมได้ ด้ว ยการรักษาและเพิ่มพื้นที่สี เขียวให้ ธรรมชาติ
เนื่องจากสิ่งแวดล้อม คือ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากทั้ง
ทางทางตรงและทางอ้อม โดยธรรมชาติแล้วสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลในตัวเองซึ่งทาให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
อยู่ได้อย่างเป็นระบบตามธรรมชาติ ปัจจุบันจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลาย ๆ ด้าน
ทั้งในด้านที่ดีขึ้นและในด้านไม่เป็นผลดีต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทาให้มนุษย์เริ่ม
ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลรักษาเพื่อปรับสภาพที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพตาม
ธรรมชาติ และหลายหน่วยงานเล็งเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ให้เห็นความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อม
สาหรับประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ยังได้กาหนดแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติทุกระดับ ย่อมแสดงให้ เห็ นว่าสิ่ งแวดล้ อมมีความส าคัญต่อ
มนุษย์ และมนุษย์ก็ต้องให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยบารุงรักษา ฟื้นฟูสภาพให้คืนสู่ธรรมชาติ
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เทศน์มหาชาติ : ประเพณีที่กาลังเป็นเพียงความทรงจา*

MAHACHATI PREACHING : TRADITION FROM THE ANCIENT PERIOD UNTIL
THE PRESENT IN THAILAND
ณรงค์ กลิ่นน้อย
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอประวัติความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติรวมถึง
ประเพณีการเทศน์มหาชาติตั้งแต่ยุคสมัยดั้งเดิมจนกระทั่งปัจจุบันในประเทศไทย นอกจากนั้น ยังได้
ศึกษาถึงแนวโน้มของการยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงยุคของคนรุ่นใหม่ว่า ยังสามารถรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี อั น ดี ง ามสื บ ต่ อ ไปได้ ห รื อ ไม่ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประเพณี ก ารเทศน์ ม หาชาติ ค งต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนิยม ปัจจุบันการเทศน์มหาชาติยังคงดาเนินไปไม่มากนัก บางแห่งไม่มี
ประเพณีนี้สื บต่อไปได้ อีกทั้งพระนั กเทศน์ไม่ส ามารถศึกษาลี ลาการเทศน์แบบยุคสมัยเดิมไว้ได้
เพราะไม่มีการศึกษาโดยตรง เป็นเพียงศึกษาแบบครูพักลักจาเท่านั้นเอง
คาสาคัญ : เทศน์มหาชาติ, ประเพณี
ABSTRACT
This article aims to present the history of the Mahachati preaching and
tradition from the ancient period until the present in Thailand. In addition, we have
studied the trend of practice until the age of the new generation whether they
maintain the good traditions. The study indicated that the tradition of the
Mahachati preaching must be changed according to the era. At the present, the
Mahachati preaching is still very limited. Some of these traditions have no progress.
Moreover, the Buddhist preachers can’t study the traditional preaching style due to
lack of direct education. It’s just only an informal learning.
Keywords: Mahachati preaching, tradition

บทนา

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นอาจริยบูชาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ อาจารย์
อัญชนา จิตสุทธิญาณ อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยที่อาจารย์มีปรารภที่จะฟังเทศน์มหาชาติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเทศน์มหาชาตินั้นกาลังจะ
*



งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง ”ประเพณีการเทศน์มหาชาติ” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ถูกลืมเลื อนไปเรื่ อยๆ จนกระทั่งเหลือไว้เพียงความทรงจาเท่านั้น ด้ว ยเหตุนี้ทางภาควิชาภาษา
ตะวันออก จึงได้จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ การเทศน์มหาชาติ 4 ภาษา : ไทย ลาว
เขมร และมอญ ” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นมา ความสาคัญและประเพณี
การเทศน์ ม หาชาติ พร้ อ มทั้ ง ได้ รั บ ฟั ง การสาธิ ต การเทศน์ ม หาชาติ จากพระคุ ณ เจ้ า พร้ อ มทั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านด้วยกัน ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติมาก
ยิ่งขึ้นไปกว่าการได้ยินแต่เพียงเสียงของพระเทศน์เท่านั้น แต่ไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระของการเทศน์
นั้น
ความหมายของคาว่า มหาชาติ
คาว่า “มหาชาติ” เป็นคาสมาสภาษาบาลี มาจากคาว่า มหนฺตี ชาติ = มหาชาติ แปลว่า
ชาติใหญ่ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 838) ให้ความหมายว่า
มหาชาติ หมายถึง เรียกเวสสันดรชาดก ว่า มหาชาติ และ การมีเทศน์เ รื่องมหาเวสสันดรชาดก
เรียกว่า การมีเทศน์มหาชาติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (2460, คานา
3.) ทรงอธิบายว่า เวสสันดรชาดกสาคัญกว่าชาดกอื่น ๆ ด้วยปรากฏบารมีของพระโพธิสัตว์ครบ
บริบูรณ์ทั้ง 10 บารมี ดังนั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทย จึงนิยมเรียกว่า มหาชาติ
คาว่า “มหาชาติ” มีใช้เมื่อใด และใช้ในความหมายอย่างไร ไม่ปรากฏแน่ชัด แต่เข้าใจ
ว่า คาว่า มหาชาติ คงนามาใช้ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยแล้ว ในความหมายว่า “หนังสือ” จะเห็นได้จาก
ข้อสันนิษฐานของ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ว่า “ หนังสือมหาชาติน่าจะแปลแต่งกันมาตั้งแต่
สมัย กรุ งสุ โ ขทัย เป็ น ราชธานี แต่ห นั งสื อมหาชาติฉบับดังกล่ าวไม่ปรากฏว่าใครเป็ นผู้ แต่ง ส่ ว น
ต้น ฉบั บ ก็สู ญหายไม่มีใครพบเห็น ”(อานาจ แสงศรี และ กุณฑีรา บุญเลี้ยง, 2548:89) และ
นอกจากนั้น ธนิต อยู่โพธิ์ (ธนิต อยู่โพธิ์, 2514: 4) ยังมีข้อวินิจฉัยว่า คาว่า “มหาชาติ” นี้เป็นคาที่
ใช้อยู่ในหมู่คนไทยเท่านั้น และไม่ปรากฏว่ามีประเทศใดเลยที่เรียกเวสสันดรชาดกว่า มหาชาติ
เมื่อดูจ ากความหมายเกี่ย วกับ รู ป ศัพท์ เดิ มของภาษาบาลี และข้อสั น นิ ษฐานว่า เป็ น
หนังสือแล้ว ก็ทาให้ทราบได้ว่า มหาชาติ ก็คือ เรื่องราวพระโพธิสัตว์ในเวสสันดรชาดก ที่ปรากฏใน
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาต ในหัวข้อเรื่อง ทสชาติชาดกนั่นเอง ทศชาติชาดก หรือที่
คนทั่วไปมักเรียกว่า พระเจ้าสิบชาติ พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า ในสิบชาติสุดท้ายนี้ พระพุทธองค์
ทรงบาเพ็ญบารมีครบทั้ง 3 ระดับ คือ ปารมี อุปปารมี และ ปรมัตถปารมี โดยที่พระพุทธองค์เมื่อ
ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงบาเพ็ญบารมีครบตามลาดับดังนี้...
1. พระเตมิย
บาเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การบวช
2. พระมหาชนก
บาเพ็ญวิริยบารมี คือ ความเพียร
3. พระสุวรรณสาม บาเพ็ญเมตตาบารมี คือความเมตตา
4. พระเนมิราช
บาเพ็ญอธิษฐานบารมี คือความตั้งใจแน่วแน่
5. พระมโหสถ
บาเพ็ญปัญญาบารมี คือความรอบรู้
6. พระภูริทัต
บาเพ็ญศีลบารมี คือการสารวม กาย วาจา ใจ
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7. พระจันทกุมาร
บาเพ็ญขันติบารมี คือความอดทน
8. พระนารท
บาเพ็ญอุเบกขาบารมี คือการวางใจเป็นกลาง
9. พระวิธุร
บาเพ็ญสัจจบารมี คือ การรักษาความสัตย์
10. พระเวสสันดร
บาเพ็ญทานบารมี คือ การบริจาคทาน เสียสละประโยชน์ส่วน
ตน (คณะสงฆ์วัดสีหไกรสร, 2521:26-27)
ในชาติสุดท้ายทั้ง 10 นี้ จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงบาเพ็ญบารมีเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็
หาไม่ แต่พระองค์ทรงบาเพ็ญบารมีครบทั้ง 10 ที่เรากล่าวว่า พระองค์ทรงบาเพ็ญบารมีเฉพาะอย่าง
ในแต่ละชาติ หมายเอาความเด่นของบารมีที่ทรงบาเพ็ญอย่างยอดเยี่ยมกว่าอีก 9 บารมีที่เหลื อ
ดังเช่นเวสสันดรชาดก พระองค์บาเพ็ญบารมีครบทั้ง 10 แต่พระองค์มุ่งบริจาคทาน จนทาให้ทาน
บารมีเป็นบารมีที่เด่นมากที่สุดสาหรับพระองค์ ดังนั้นผู้เขียนเข้าใจว่า มหาชาติจึงเป็นคาเรียกชื่อของ
เวสสันดรชาดก ว่าเป็นพระชาติที่มีความสาคัญมากนั่นเอง และเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะอุบัติเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันชาติต่อมา
แหล่งที่มาของเวสสันดรชาดก
เวสสันดรชาดก เป็นวรรณคดีบาลีซึ่งมีเนื้อเรื่องปรากฏอยู่ใน จริยาปิ ฎก และ ชาดก แห่ง
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เรื่องเวสสันดรที่ปรากฏในจริยาปิฎก มีลักษณะเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ
คล้ายนิทาน ไม่มีการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นตอน ๆ นักวิชาการเชื่อว่า เรื่องเวสสันดรชาดกที่ปรากฏ
ในจริยาปิฎ กนี้ เป็นเรื่ องแต่งขึ้น ก่อนเรื่องเวสสันดรชาดในคั มภีร์ชาดก (สุ ภาพรรณ ณ บางช้าง,
2542)
เรื่องเวสสันดรชาดกที่ปรากฏในชาดก ถือเป็นชาดกเรื่องสุดท้ายในนิบาติชาดก 550 เรื่อง
เชื่อกัน มาแต่เดิมว่ า เป็ น พุท ธพจน์ ชาดกนี้ แต่ งด้ว ยคาประพัน ธ์ป ระเภทปั ฐ ยาวัตฉัน ท์ จานวน
1,000 คาถา หรื อเรี ยกว่า คาถาพัน คาถาเหล่ านี้มีลั ก ษณะเป็นคาพูดของบุคคลต่าง ๆ แต่ไม่มี
คาอธิบาย ว่าเป็นคาพูดของบุคคลใดบ้าง และไม่มีเนื้อเรื่องประกอบ
สาหรับ เรื่องเวสสั นดรชาดกที่ป รากฏในอรรถกถาชาดก มีเนื้อเรื่องขยายเพิ่มเติมจาก
คาถาในคัมภีร์ช าดกอย่ างมาก เรื่องต่างๆที่เพิ่มเข้ามานี้ เป็นส่ ว นปรารภตอนต้นเรื่อง และส่ ว น
ประชุมชาดกหรือสโมธานตอนท้ายเรื่องเท่านั้น ที่พระพุทธโฆสะเป็นผู้แต่ง ส่วนเนื้อเรื่องซึ่งกล่าวถึง
เหตุการณ์ในอดีต ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ แต่เป็นนิทานที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสังคมอินเดียครั้ง
พุทธกาล (กุลนิจ คณะฤกษ์, 2542)
มูลเหตุในการตรัสเวสสันดรชาดก
การที่พระพุทธองค์จะทรงเทศนาธรรมเรื่องใดจะต้องมีเหตุอันสมควร 4 ประการ (สุมาลี
ลิ้มประเสริฐ, 2550) คือ
1. อัตตัชฌาสยะ คือ เกิดขึ้นจากอัธยาศัยของพระพุทธองค์ที่ทรงปรารถนาจะแสดงธรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งแก่พุทธบริษัท
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2. ปรัชญาสยะ ทรงแสดงธรรมเพราะอัธยาศัยของผู้ฟังที่ปรารถนาจะทราบเรื่องจึงกราบ
ทูลขอพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงธรรมนั้น หรือ อภิปรายข้อธรรมนั้นให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
3. อัตถุปัตติกะ คือ ถือเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุหรือมีเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนแล้ว พระ
พุทธองค์จึงถือเป็นประโยชน์ในการจะนาเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสาเหตุในการเทศนาธรรม
4. ปุจฉาสิกา คือ มีปัญหาเกิดขึ้น ผู้ถามใคร่จะทราบ ถามขึ้นเพื่อต้องการให้แก้ปัญหา
หรือปลดเปลื้องความสงสัย
เรื่องมหาเวสสันดรชาดกนี้ เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุข้อ 3 คือ อัตถุปัตติกะ ด้วยเป็นเรื่องที่
พระบรมศาสดาทรงเล่า โดยมุ่งหมายจะให้เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่ คือ เป็นผลดีแก่ภิกษุผู้สดับใน
ขณะนี้ และแก่พุทธบริษัททั้งหลายในกาลต่อมาจนปัจจุบัน (พระพิมลธรรม, 2533:11-12)
สาเหตุที่ทาให้พระพุทธองค์ตรัสเรื่องของพระองค์เองเรื่องเวสสันดรชาดก ความปรากฏ
อยู่ในเนื้อความของกัณฑ์ที่ 1 ทศพร ว่า เมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับ ณ พุทธอาสน์ ขณะนั้นได้
บังเกิดฝนโบกขรพรรษในบริเวณที่ประชุมนั้นโดยทั่วกัน เหล่าพระประยูรญาติ นับตั้งแต่พระเจ้าสุท
โธนทนะพระพุทธบิดาลงมา ต่างก็พากันชื่นชมโสมนัสในพระบารมีของพระองค์ยิ่งนัก เมื่อได้เวลา
พอสมควรแล้วต่างก็พร้อมกันกราบบังคมลากลับยังพระราชนิเวศน์
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระประยูรญาติทูลลากลับแล้ว ได้สนทนากันถึงเรื่องฝนโบกขรพรรษ
เพราะยังไม่เคยเห็น พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นภิกษุทั้งหลาย แม้ในกาลก่อนฝน
โบกขรพรรษก็เคยมีมาแล้ว บรรดาภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์ใคร่ทราบ จึง กราบทูลอาราธนา
พระองค์จึงได้ตรัสเรื่อง “เวสสันดรชาดก” ดังต่อไปนี้
เนื้อเรื่องย่อของเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์
กัณฑ์ทศพร
สมเด็จ พระสัมมาสั มพุทธเจ้าเมื่อตรั สรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และตรัส เทศนาพระ
ธรรมจักรกัปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ งห้าแล้วก็เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ ประทับ ณ เวฬุวนาราม
จนสิ้นฤดูหนาว จึงเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยพระภิ กษุสงฆ์ 12,000 รูป มีพระกาฬุทายีเป็น
มัคคุเทศก์ ทรงประทับ ณ นิโครธารามมหาวิหาร อันพระบรมวงศานุวงศ์แห่งศากยราชตระกูลตรัส
สั่งให้ตกแต่งถวายและพากันไปเฝ้า ณ ที่นั้น แต่ด้วยขัตติยมานะ พระญาติผู้ใหญ่ ทรงละอายที่จะ
ถวายบังคมพระบรมศาสดา ผู้มีพระชนมายุคราวโอรสและนัดดา จึงพากันประทับ ณ เบื้องหลังให้
พระราชกุมารหนุ่ม ๆเฝ้าถวายบังคมเฉพาะพระพักต์ พระพุทธองค์มีพระประสงค์จะทรมานพระ
ประยูรญาติทั้งหลายให้ละจากทิฐิมานะ จึงทาปาฏิหาริย์ลอยขึ้นสู่อากาศเหนือพระเศียรพระญาติทั้ง
ปวง พระเจ้ าสุทโธทนะพระราชบิดา และพระประยูรญาติเห็ นเป็นอัศจรรย์ ต่างก็ยกพระหัตถ์ขึ้น
ถวายบังคมและพลางกล่าวพรรณนาถึงพุทธานุภาพแต่เมื่อทรงพระเยาว์ว่า ครั้งแรกคราวที่พระพี่
เลี้ยงเชิญเสด็จไปนมัสการพระกาฬเทวิลดาบส พระบาททั้งคู่ดูประดุจลอยอยู่เหนือศรีษะพระดาบส
ครั้งที่สอง ในวันมงคลแรกนาขวัญ เมื่อพระพี่เลี้ยงเชิญเสด็จไปบรรทมใต้ต้นหว้ า เงาไม้ได้บังกั้น
พระองค์อยู่ประดุจพระกลด หาได้บ่ายไปตามตะวันไม่ และครั้งนั้นนับเป็นครั้งที่สาม

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



เมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับ ณ พุทธอาสน์ ขณะนั้นได้บังเกิดฝนโบกขรพรรษในบริเวณที่
ประชุมนั้นโดยทั่วกัน เหล่าพระประยูรญาติ นับตั้งแต่พระเจ้าสุทโธนทนะพระพุทธบิดาลงมา ต่างก็
พากันชื่นชมโสมนัสในพระบารมีของพระองค์ยิ่งนัก เมื่อได้เวลาพอสมควรแล้วต่างก็พร้อมกันกราบ
บังคมลากลับยังพระราชนิเวศน์
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระประยูรญาติทูลลากลับแล้ว ได้สนทนากันถึงเรื่องฝนโบกขรพรรษ
เพราะยังไม่เคยเห็น พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นภิกษุทั้งหลาย แม้ในกาลก่อนฝน
โบกขรพรรษก็เคยมีมาแล้ว บรรดาภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์ใคร่ทราบ จึงทูลอาราธนาพระองค์
ตรัสเรื่อง “เวสสันดรชาดก”ดังต่อไปนี้
ในอดีตกาล สิ วี ร าษฎร์ มีพระราชาองค์ห นึ่ง ทรงพระนามว่ า พระเจ้าสิ วี ร าช พระองค์ มี
พระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่า สญชัย เมื่อทรงเจริญวัยพระราชบิดาก็ทรงมอบราชสมบัติให้และ
อภิเษกสมรสกับพระนางผุสดี พระราชธิดาพระเจ้ามัทราช สาหรับพระนางผุสดี ในอดีตย้อนหลังไป
ไกลถึง 90 กัป ตั้งแต่สมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก พระนางสั่งสมบารมีไว้มาก ได้
ตั้งจิตอธิษฐานมาแต่เดิมว่าขอให้ได้ เป็นพุทธมารดา จนถึงบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เป็นอัคร
มเหสีของสมเด็จพระอมรินทราธิราช เมื่อพระนางจะจุติจากสวรรค์ได้ขอประทานพร 10 ประการ
ดังนี้
1. ขอให้พระนางได้ประทับในปราสาทพระเจ้าสิวีราช
2. ขอให้ดวงเนตรทั้งสองมีสีดาประดุจตาลูกเนื้อทราย
3. ขอให้พระขนคิ้วงาม มีสีเขียวระยับดุจสร้อยคอนกยูง
4. ขอให้มีพระนามว่า ผุสดี
5. ขอให้มีพระโอรสทรงพระเกียรติยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลาย และมีพระราชศรัทธาในการกุศล
6 ขออย่าให้มีพระครรภ์ปรากฏดังสตรีสามัญ
7. ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดาในเวลาทรงครรภ์ และเมื่อประสูติแล้วขออย่าให้หย่อนยาน
8. ขอให้เส้นพระเกศาดาเป็นมันดุจสีปีกแมลงค่อมทอง
9. ขอให้พระฉวีละเอียดดุจดังทองคาธรรมชาติ
10 ขอให้ทรงมีอานาจปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้พ้นโทษ
สมเด็จพระอมรินทราธิราชก็ทรงประสาทพรที่พระนางผุสดีทูลขอให้ได้ดังประสงค์
กัณฑ์หิมพานต์
สมเด็จพระนางผุสดี อัครมเหสีของสมเด็จพระอมรินทราธิราช จุติจากสวรรค์มาปฏิสนธิเป็น
ราชธิดาของพระเจ้ามัทราช ครั้นเจริญวัยพระชนมายุครบ 16 พรรษา ได้อภิเษกเป็นอัครมเหสีของ
พระเจ้ากรุงสญชัย กาลเวลาผ่านมาโดยลาดับ พระนางทรงตั้งครรภ์ครบกาหนดทศมาส ได้เสด็จ
ประพาสพระนครและประสูติพระราชโอรสที่ตรอกพ่อค้า พระประยูรญาติจึงถวายพระนามพระราช
โอรสว่า “เวสสันดร” (สมบัติ มั่งมีสุขศิริ, 2549:170-181) พอประสูติจากพระครรภ์ ก็ทูลขอขอเงิน
พระมารดาเพื่อบริจาคทันที และในวันเดียวกันก็มีนางช้างฉัททันต์ช้างหนึ่ง นาลูกช้างมาไว้ ในโรงช้าง
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ต้น ส่วนตนเองกลับไปสู่ ป่าตามเดิม ลูกช้างนั้นเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ ประชาชนให้ชื่อว่า ปัจจัย
นาค
เมื่อพระเวสสันดร พระชนมายุครบ 16 พรรษา พระราชบิดาทรงมอบสมบัติให้และอภิเ ษก
กับพระนางมัทรี พระราชธิดาแห่งมาตุลราชวงศ์ เมื่อพระเวสสันดรได้ครองกรุงสีพีแล้วได้สร้างศาลา
สาหรับบริจาคทานแก่คนยาจกทุกข์เข็ญทุกๆวัน ถ้วนหน้าถึง 6 แห่ง ต่อมาพระนางมัทรีประสูติพระ
ราชโอรสทรงพระนามว่า ชาลี และพระราชธิดาทรงพระนามว่า กัณหา
ครั้งนั้น เมืองกลิงราษฎร์เกิดข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทาให้ภูมิภาคเกิด
ความแห้งแล้ง แม้พระเจ้ากลิงคราษฎร์จะทรงรักษาอุโบสถศีลครบกาหนด 7 วันแล้วก็ตาม ก็ยังไม่มี
ฝน ประชาชนกราบทูลให้มาขอพระราชทานช้างปัจจัยนาคต่อพระเวสสันดร ซึ่งเป็นช้างแก้วมงคล
แม้จ ะขับ ขี่ไ ปทางทิศ ใด ก็ท าให้ ฝ นตกทั่ ว ประเทศ พระเจ้ ากลิ งคราษฎร์มี มติเ ห็ น ชอบด้ว ยตาม
ประชามติ จึงแต่งพราหมณ์ 8 คนให้มาขอ พระเวสสันดรก็พระราชทานให้ แต่ประชาชนชาวสีพีไม่
ยอม โดยถือว่าช้างปัจจัยนาคเป็นช้างคู่บ้านคู่เมือง ควรรักษาไว้สาหรับพระนคร ประชาชนพากัน
โกรธเคืองพระเวสสันดรมาก จึงทูลขอให้พ ระเจ้ากรุงสญชัยเนรเทศจากพระนคร โดยให้นักการมา
ทูลความตามเสียงเรียกร้องของมติมหาชนให้พระเวสสันดรทรงทราบ และนักการได้ทูลแนะนาให้
เสด็จไปประทับ ณ เขาวงกต พระองค์ขอผลัดไปอีก 2 วัน เพื่อจะได้ทรงบาเพ็ญสัตตสดกมหาทาน
เสียก่อนแล้วพระราชทานโอวาทแก่พระนางมัทรีว่าให้หมั่ นบริจาคทาน ให้บารุงรักษาโอรสธิดา ให้
อยู่ปฏิบัติพระราชบิดาและพระราชมารดา ทั้งยังอนุญาตให้อภิเษกกับ กษัตริย์องค์อื่นได้ แต่พระนาง
มัทรีไม่ยินยอมขอพาพระโอรสธิดาไปด้วย และได้ทูลพรรณนาถึงความงาม และความสนุกสนานใน
ป่าหิมพานต์อันเป็นที่พระราชสวามีจะเสด็จไปโดยพิสดาร
กัณณ์ทานกัณฑ์
เมื่อพระนางผุสดีทรงทราบว่าพระเวสสันดรถูกเนรเทศ จึงเสด็จไปเยี่ยมแล้วไปเฝ้าพระเจ้า
กรุงสญชัยเพื่อทูลขอโทษ แต่พระองค์ไม่ได้ดารัสตอบ พระนางจึงกลับมายังพระตาหนักของพระ
เวสสันดร และทรงราพันถึงความลาบากต่างๆ ที่พระเวสสันดรจะได้รับ
ในยามเช้า พระเวสสันดรทรงบริจาคสัตตสดกมหาทานแล้ว เสด็จนาพระนางมัทรีและพระ
ราชโอรสธิดาไปทูลลาพระเจ้ากรุงสญชัย พระองค์ทรงสงสารยิ่งนักตรัสห้ามพระนางมัทรีว่า ไม่ควร
จะตามไปให้ลาบากแต่พระนางมัทรีไม่ยอม พระเจ้ากรุงสญชัยไม่รู้จะทาประการใดจึงขอพระนัดดา
ทั้งสองไว้ พระนางมัทรีก็ไม่ยอมให้ จากนั้นจึงเสด็จไปทูลพระมารดาที่พระตาหนัก ในวันรุ่งขึ้นพระ
เวสสันดรให้เบิกแก้วแหวนเงินทองบรรทุกรถเสด็จออกนอกเมือง ทรงโปรยแก้วแหวนเงินทองนั้น
ตลอดทางที่ไปแล้วสั่งให้ขบวนกลับ ส่วนพระองค์เสด็จไปโดยลาพัง มีพราหมณ์ 4 คนตามมาขอม้ า
พระองค์ก็พระราชทาน เทวดาจึงบันดาลเป็นละมั่งทองมารองรับราชรถไว้ และยังมีพราหมณ์อีกคน
มาขอรถ พระองค์ก็ประทานให้อีก ส่วนละมั่งทองก็อันตรธานหายไป พระเวสสันดรทรงอุ้มพระชาลี
ส่วนพระนางมัทรีทรงอุ้มพระกัณหาแล้วเสด็จพระราชดาเนินไปตามมรรคา
กัณฑ์วนประเวศน์

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



พระเวสสันดรพร้อมพระมเหสี และพระโอรสธิดาเสด็จไปยังเขาวงกต ผ่านตาบลต่างๆ โดย
ลาดับ คือจากพระนครสีพีมาถึงภูเขาตาลบรรพต แม่น้าโกติมารา เขาอัญชัน และมาตุลนครแห่ง
แคว้นเจตราษฎร์ รวมระยะทาง 30 โยชน์ แต่เทพยดาช่วยย่นหนทางให้เสด็จมาถึงมาตุลนครในเวลา
วันเดียว เสด็จเข้าประทับแรม ณ ศาลาใกล้ประตูเมือง เช้าวันรุ่งขึ้นความทราบถึงกษัตริย์เจตราษฎร์
ต่างรีบไปเฝ้า ถามถึงเหตุการณ์ พระเวสสันดรตรัสเล่าความจริงให้ทราบทุกประการและขอให้ช่วยชี้
ทางที่ จ ะไปเขาวงกต บรรดากษั ต ริ ย์ เ จตราษฎร์ ทู ล ว่ า จะไปเฝ้ า พระเจ้ า กรุ ง สญชั ย เพื่ อ ขอ
พระราชทานโทษกลั บ คื น พระเวสสั น ดรตรั ส ว่ า พระบิ ดาไม่ ส ามารถที่จ ะขั ดขื นค าขอร้ องของ
ประชาชนได้ เพราะชาวสีพีมีความแค้นเคืองมาก กษัตริย์เจตราษฎร์จึงทูลขอให้ครอบครองราชย์
สมบัติมาตุลนครแทน แต่พระองค์ทรงปฏิเสธโดยอ้างว่า ผิดพระราชประสงค์ และจะเป็นการแสดง
ว่าพระองค์จะตั้งตนเป็นใหญ่กบฏต่อพระเจ้ากรุงสญชัย เป็นเหตุให้นครสีพีและนครเจตราษฎร์ขาด
พระราชสั มพัน ธไมตรีต่อกัน พระเวสสัน ดรทรงขอร้องให้ ชี้ทางที่ตรงไปยังเขาวงกต กษัตริย์เจต
ราษฎร์จึงทูลเชิญให้เสด็จเข้าไปประทับในพระนครก่อนแต่พระองค์ก็ทรงปฏิเสธอีก เพียงแต่เสด็จ
ประทับแรมในศาลานั้นอีกหนึ่งราตรี ครั้นวันรุ่งขึ้น กษัตริย์เจตราษฎร์ ก็ตามไปส่งเสด็จสี่กษัตริย์จน
สุดแดนแล้วทูลชี้ทางที่จะเสด็จต่อไป และตั้งให้พรานเจตบุตร เป็นผู้พิทักษ์ระแวดระวังมิให้ใครเข้า
ไปรบกวนได้
พระเวสสั นดรและพระมเหสีพร้ อมด้ว ยโอรสธิดา เสด็จไปประทับ แรมที่เขาคัน ธมาทน์
วันรุ่งขึ้นก็เสด็จไปถึงวิปุลบรรพต เลียบตามฝั่งแม่น้าเกตุมดี หยุดประทับใต้ต้นไม้ริมฝั่ง พราหมณ์ผู้
หนึ่งได้นาเนื้อมาถวาย พระองค์จึงถอดสุวรรณจุฬามณี ประทานแก่พราหมณ์แล้วเสด็จไปยังมหา
นิโครธข้ามเขาสุวรรณบรรพต เสวยผลไม้แล้วเสด็จไปยังนาฬิกบรรพต
ครั้งนั้น วิสสุกรรมเทพบุตรได้รับเทวบัญชาจากพระอินทร์ให้นิรมิตบรรณศาลาไว้ 2 หลัง
พร้อมด้วยเครื่องบรรพชิตบริขารทุกประการแล้วให้เขียนหนังสืออนุญาตให้ผู้ใดประสงค์จะบรรพชา
พึงถือเอาอาศรมสถานและบริขารเหล่านี้เป็นของตน แล้วบันดาลให้สัตว์ร้ายและนกอันมีเสียงที่ไม่
ไพเราะหนีไปอยู่เสียที่อื่น และกาชับให้เจ้าป่าดูและรักษาทั้งสี่กษัตริย์
พระเวสสั น ดรเมื่อถึงศาลาได้ เสด็จเข้าไปโดยล าพั งแล้ ว เปลื้ องอาภรณ์อ อก ทรงเครื่อ ง
บรรพชิตเสด็จออกมารับพระนางมัทรี พระนางก็เสด็จเข้าไปยังศาลาอีกหลังหนึ่ง ทรงเปลื้องเครื่อง
อาภรณ์แ ละแต่ งเป็ น ดาปสิ นี พร้ อมพระโอรสธิ ด า พระนางมัท รีอ าสาไปหาผลไม้ มาถวาย พระ
เวสสันดรทรงอนุญาตแต่ขอสัญญาว่า ต่อไปนี้อย่าให้พระนางเข้ามาในเวลากลางคืนขณะที่ลับตาสอง
กุมาร พระนางมัทรีก็ทรงปฏิบัติตาม สี่กษัตริย์ผนวชเป็นฤษีอยู่ ณ เขาวงกตเป็นเวลา 7 เดือน ต่างก็
ปฏิบัติกิจวัตรตามหน้าที่โดยไม่บกพร่อง และด้วยอานาจบุญกุศลของพระองค์ ทาให้ฝูงสัตว์ที่อยู่ใน
ระยะ 1 โยชน์ โดยรอบเขาวงกตมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกัน
กัณฑ์ชูชก
มีพราหมณ์เข็ญใจไร้ญาติคนหนึ่งชื่อ ชูช ก เกิดในตระกูลโภวาทิกชาติ อาศัยอยู่ในระแว
กบ้านทุนวิฎฐ์ ติดเนื่องกับเมืองกลิง ราษฎร์ เที่ยวขอทานรวบรวมเงินไว้ได้ 100 กษาปณ์ และนาไป
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ฝากไว้กับพราหมณ์อีกผู้หนึ่ง และเที่ยวขอทานต่อเป็นเวลานานก็ไม่ได้กลับมา ฝ่ายพราหมณ์ที่ได้รับ
เงินฝากไว้นั้น ครั้นยากจนลงได้เอาทรัพย์ของชูชกมาใช้สอยจนหมด เมื่อชูชกนึกขึ้นได้จึงกลับมาทวง
เงินกับพราหมณ์แต่พราหมณ์ไม่มีให้จึงยกนางอมิตดาบุตรสาวให้เป็นภรรยา ชูชกจึงพามายังที่อยู่
ของตน นางได้ปฏิบัติชูชกผู้เป็นสามีอย่างดี จนทาให้พราหมณ์หนุ่มๆ ทั้งหลายในแถบนั้นไม่พอใจใน
ภรรยาของตนเพราะปฏิบัติสู้นางอมิตดาไม่ได้ นางพราหมณีทั้งหลายถูกผัวด่าว่าก็โกรธ จึงพากันไป
ต่อว่านางอมิตดาขณะที่นางลงไปตักน้า ทั้งนี้เพื่อให้นางหนีไปเสีย เมื่อนางอมิตดาถูกนางพราหมณี
พากันรุมด่าว่าเยาะเย้ยให้ได้รับความอับอายก็เสียใจ จึงกลับมาบอกชูชกว่า ต่อไปจะไม่ทางาน และ
เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง ชูชกรับจะทางานเองแต่นางอมิตดาไม่ยอม บอกว่าญาติพี่น้องของนางไม่เคย
ใช้สามีต่างทาส และขอให้ชูชกไปหาทาสมาให้ใช้มิฉะนั้นจะไม่อยู่ด้วย
อาศัยเหตุนี้เทพยดาซึ่งเคยอนุเคราะห์พระเวสสันดรคราวบริจาคสัตตสดกมหาทาน ติดจะ
ช่วยพระเวสสันดรให้ไปบาเพ็ญปิยบุตรทานบริจาคเพิ่มบารมีขึ้นอีก จึงดลใจนางอมิตดาให้ทราบ
เรื่องราวของพระเวสสันดรและบัน ดาลให้นางแนะนาชูชกไปขอพระชาลีและกัณหา ชูชกจึงจัดการ
ซ่อมแซมดูแลที่อยู่ให้ดีแล้วให้โอวาทแก่นาง จากนั้นจึงทาประทักษิณภรรยาสามรอบแล้วก็แต่งตัว
เป็นชีประขาวออกเดินทางไปยังกรุงสีพีราษฎร์เที่ยวสืบถามชาวเมืองถึงเรื่องพระเวสสันดร จนทาให้
พวกชาวเมืองโกรธพากันขับไล่ชูชกหนีเข้าป่า เทพยดาดลใจให้ชูชกเดินหลงทางไปถึงแดนป่าให้ เจต
บุตรรักษา ชูชกได้หนีสุนัขเจตบุตรขึ้นต้นไม้
ชูชกราพึงถึงคุณของพระเวสสันดรว่า เปรียบดังแผ่นดิน ผืนน้า ต้นโพธิ์ ต้นไทร ซึ่งมหาชน
ได้พึ่งพาอาศัย เมื่อเจตบุตรพบชูชกครั้งแรกตั้งใจจะยิงเสียให้ตายแต่ เปลี่ยนใจสอบถามเรื่องราว
ดูก่อน ชูชกหลอกเจตบุตรว่า ตนเองเป็นทูตถือพระราชสาส์นของพระเจ้ ากรุงสญชัย เพื่อไปเชิญ
เสด็จพระเวสสันดรให้เสด็จกลับพระนคร เจตบุตรก็หลงเชื่อจึงเชิญชูชกให้พักและบริโภคอาหาร
กัณฑ์จุลพน
เมื่อเจตบุตรให้ชูชกพักอาศัยด้วยหนึ่งราตรีและเลี้ยงดูจนอิ่มหนาสาราญแล้วจัดหาเสบียงให้
พร้อมสรรพ และนาชูชกไปยังต้นทางชี้หนทางที่จะไปเขาวงกตให้ฟังว่า เขาที่มองเห็นนั้นเป็นต้น ทาง
ที่จะเดินต่อไป ชื่อว่าเขาคันธมาทน์อันเป็นถิ่นที่อุดมไปด้วยไม้หอมนานาชนิด ถัดไปที่แลเห็นเป็นสี
เขียวครามนั้น คือเขาอัญชัน มีพันธุ์ไม้ต่างๆ หลายชนิดน่าชม เมื่อเดินไปสักครู่ก็จะถึงสถานอัมพวัน
ใหญ่คือ ป่ามะม่วง ถัดไปจะถึงป่าตาลและป่ามะพร้าวกับต้นเป้ง จากนั้นก็จะถึงป่าไม้ดอกต่างๆ มี
กลิ่นหอมตลบไปทั้งป่า แต่เจตบุตรแนะทางที่จะไปถึงอาศรมพระอัจจุตฤษีเท่านั้น ให้แวะถามหนทาง
ที่จะไปเขาวงกตต่อไป ชูชกก็จดจาเอาไว้ แล้วอาลาพรานเจตบุตรโดยทาประทักษิณ 3 รอบ จากนั้น
จึงดาเนินทางต่อไป
กัณฑ์มหาพน
ชูชกออกเดินทางตามคาแนะนาของพรานเจตบุตรจนมาถึงอาศรมของพระอัจจุตฤษี ได้
สนทนากับฤษีว่า ตนเคยคบหากับพระเวสสันดรมาก่อน พระองค์จากตนมานานจึงใคร่จะได้พบ จน
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พระอัจจุตฤษีหลงเชื่อและให้ชูชกพักแรมด้วยหนึ่งคืน เช้าวันรุ่งขึ้นก็ชี้ทางให้ชูชกไปหาพระเวสสันดร
ว่า ภูเขาที่เห็นนั้นเรียกว่าเขาคันธมาทน์ ต่อไปจะถึงสระมุจรินท์ซึ่งอยู่ ใกล้พระอาศรมพระเวสสันดร
มีดอกบัวและปลาต่าง ๆ หลายอย่าง ข้างบนมีพันธุ์ไม้นานาชนิด มีผลไม้ชนิดต่างๆหลายอย่าง และมี
ผลไม้ห ลากหลายในบริเวณพระอาศรม ต่อจากนั้นไปก็จะถึงป่าหิ มพานต์ มีสัตว์ต่างๆเหลือที่จะ
ประมาณ สัตว์ที่สาคัญได้แก่ ราชสีห์ 4 จาพวก คือ ติณราชสีห์ กินหญ้าเป็นอาหาร กาฬสิงห์ ปัณฑุสุ
รมฤคินทร์ กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร และประเภทสุดท้ายคือ ไกรสรราชสีห์
นอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆ อีกเป็นจานวนมากสารพัดอย่าง ถ้าดาเนินไปตามคาแนะนาก็จะถึง
พระอาศรมพระเวสสันดร ชูชกทาประทักษิณพระอัจจุตฤษี 3 รอบแล้วอาลาดาเนินทางต่อไป
กัณฑ์กุมาร
ชูชกไปถึงสระโบกขรณีเมื่อ เวลาใกล้ค่ามองเห็นช่อฟ้าลิบ ๆ แต่มาคิดเห็นว่า ถ้าจะไปทูล
ขอกัณหาชาลีในเวลาที่ พระนางมัทรีอยู่เห็นจะไม่ได้ ควรรอไว้ให้รุ่งสางให้นางเข้าไปหาผลไม้ในป่า
เสียก่อน เพราะธรรมดาสตรีมักจะมีนิสัยเหนียวแน่น เมื่อสามีจะทาทานมักจะทาลายเสีย เมื่อคิ ด
เช่นนั้นแล้วชูชกจึงปีนขึ้นไปนอนเหนือชะง่อนเขาเพื่อให้พ้นภัยจากสัตว์ร้าย และในคืนนั้นเองพระ
นางมัทรีทรงพระสุบินนิมิตว่า มีบุรุษกายาล่าสันคนหนึ่งถือดาบพังประตูเข้ามาแล้วตัดแขน ควัก
นัย น์ ตาแหวะอกควักดวงใจของพระนางไป เมื่อพระนางตกใจตื่น ขึ้น จึงรีบ เสด็จเข้าไปเฝ้าพระ
เวสสันดรขอให้ทานายฝัน พระเวสสันดรทรงทราบเหตุว่า วันพรุ่งนี้จะมียาจกมาขอสองกุมาร ครั้น
จะทานายไปตามความเป็นจริงก็กลัวพระนางมัทรีจะไม่ยอมจากสองกุมาร จึงทานายโดยโวหารกลบ
เกลื่อนว่า การที่ฝั นเช่นนี้ก็เพราะแต่ก่อนนางได้รับความสุขสบายพอมาตกทุกข์ยากเข็ญ ธาตุทั้งสี่ก็
วิปริตไปจึงได้สุบินผิดประหลาดเช่นนี้ แต่พระนางก็ยังไม่วางพระทัย ครั้นรุ่งสางพระนางได้ปลุกกัณ
หาชาลีให้สรงน้า ราพันพร่าสั่งสอนแล้วจึงพามาฝากกับพระเวสสันดรแล้วเข้าไปหาผลไม้ในป่า
ฝ่ายชูชก ครั้นรุ่งเช้าก็เดินทางไปยังอาศรม พระเวสสันดรให้กัณหาชาลีออกไปรับ ชูชกจึงขู่
เด็กทั้งสองเพื่อให้กลัวโดยคิดว่า เมื่อขอไปได้แล้วจะใช้สอยง่าย ก่อนที่ชูชกจะทูลขอชาลีกัณหาจาก
พระเวสสันดร ได้พูดหว่านล้อมชักเอาแม่น้าทั้ง 5 เข้ามาเปรียบน้อมพระทัยอันเต็มไปด้วยความ
กรุณาของพระเวสสันดรเสียก่อนแล้วจึงขอในภายหลัง
พระเวสสันดรขอให้รอพระนางมัทรีก่อน ชูชกไม่ยอมรอโดยอ้างว่า “ธรรมดาวิสัยสตรีย่อมมี
ความเสียดายที่ไหนเลยจะยอมยกให้กับชูชก” พระเวสสันดรจึงขอให้ชูชกนาสองกุมารไปสู่สานักของ
พระเจ้ากรุงสญชัยเพื่อจะได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติ ชูชกก็ไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่า พระเจ้า
กรุงสญชัยจะหาว่าหลอกลวงเอาพระนัดดาไป ตนก็จะต้องโทษ ดังนั้นจึงทูลขอกุมารไปสู่เมืองกลิง
ราษฎร์เสียในวันนี้ทีเดียว
เมื่อกัณหาชาลีได้ทราบด้งนี้แล้วเกิดความกลัว จึงพากั นหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสระบัว เวลาลง
สระก็ถอยหลังไปแล้วเอาใบบัวมาบังตัวเสียเพื่อไม่ให้เห็น เมื่อชูชกมองหาไม่เห็นสองกุมารจึงแกล้ง
ตัดพ้อพระเวสสันดรว่า แสร้งพยักหน้าให้ลุกหนี และหาว่าพูดจาตลบตะแลง
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พระเวสสันดรเสด็จออกตามรอยเท้าไปจนถึงสระ ทรงทราบว่าสองกุมารอยู่ในสระบัวนั้น จึง
ตรัสเรียกให้ขึ้นมาโดยราพันว่า “เราเป็นลูกกษัตริย์ไม่ควรให้ใครมาติเตียนได้ และกล่าวเปรียบเทียบ
สองกุมารว่าเป็นดังสาเภาที่จะนาพระองค์ไปให้ถึงพระนิพพาน ขอให้ขึ้นมาช่วยยกปิยบุตรทานนั้น
ด้วย” สองกุมารขึ้นมาจากสระกอดพระบาทพระบิดาแล้วทั้งสามกษัตริย์ก็ท รงกรรแสง พระ
เวสสันดรจึงคาดค่าสองกุมารแล้วมอบให้เป็นทานแก่ชูชกไป ขณะนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์แผ่นดินไหว
ฝูงสัตว์พากันแตกตื่นเขาพระสุเมรุก็เอนเอียง น้าในมหาสมุทรก็ บันดาลฟุ้งเป็นฟองฝอย พระยานาค
ขึ้นมาลอยบนผิวน้า พระยาครุฑบินขึ้นแล่นลมบนอากาศเกิดวิปริตและฝนตก เทวดาทั้งหลายต่างพา
กันอนุโมทนา
เมื่อชูชกได้รับพระราชทานสองกุมารแล้วก็เฆี่ยนตีต่อหน้าพระเวสสันดร พระองค์ทรงนิ่งเสีย
พระชาลีจึงหันมาปรับทุกข์กับกัณหา และเมื่อถูกชูชกเฆี่ยนตีมากเข้า สองกุมารจึงราพันถึงเรื่องต่างๆ
เกี่ย วกับบิ ดามารดากับบุตร พระเวสสั นดรเมื่อได้ยิ นคาร่าร าพันประจวบกับ เหตุการณ์ร้ายแรง
เช่นนั้นจึงบันดาลโทสะคิดจะฆ่าชูชก เพราะชูชกเฆี่ยนตีสองกุมารต่อหน้าพระองค์โดยไม่ได้ยาเกรง
และปรียบชูชกเหมือนเบ็ด พระองค์ดุจปลา สองกุมาราเหมือนน้า พระโพธิญาณดุจไซ ว่า ชูชกทา
เช่นนั้นเหมือนกับพรานเบ็ดมาตีปลาหน้าไซ กระทุ่มน้าให้ปลาตื่น หมายความว่า จะไม่ให้พระองค์ซึ่ง
เป็นเหมือนปลาเข้าไปในไซ คือพระโพธิญาณ แต่ในที่สุดพระองค์ก็ระงับโทสะเสียได้ ชูชกจึงพาสอง
กุมารไป พอเวลาพลบค่าพราหมณ์ก็พาสองกุมารล่วงพ้นเขตแนวป่าไป
กัณฑ์มัทรี
เมื่อชูชกพาสองกุมารไปแล้ว พระอินทร์เกรงว่าถ้าพระนางมัท รีกลับมาแต่กลางวันจะเที่ยว
ติดตามสองกุมารและอาจติดตามทัน จึงให้เทวดา 3 องค์ จาแลงกายเป็นเสือโคร่ง เสือเหลืองและ
ราชสีห์มาขวางทางไว้ พอพระนางมัทรีไปหาผลไม้ในวันนั้นก็เกิดอาเพศเก็บผลไม้ได้เพียงเล็กน้อยก็
รีบ กลั บ แต่มาพบสัตว์ทั้ง 3 นอนขวางอยู่ จนเวลาพลบค่าพระนางกล่าวขอทางต่อสั ตว์ทั้งสาม
เทวดาจึงเปิดหนทางให้พระนางเสด็จกลับ ครั้นไม่เห็นสองกุมารจึงอ้อนวอนถามพระเวสสันดร ถาม
เท่าไรๆ พระองค์ก็ไม่บอกเพราะเห็นว่าพระนางกาลังเหน็ดเหนื่อย จะมีความโศกถึงลูกมากและจะ
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ จึงได้แกล้งกล่าวเป็นทีหึงหวงเพื่อให้พระนางคลายความโศกว่า พระนางมัทรี
มัวไปหลงรื่นรมย์กับชายชู้ในกลางป่าจึงกลับค่า พระนางทูลขอโทษเท่าไรพระเวสสันดรก็นิ่งไม่เจรจา
ด้วย จึงตามเที่ยวหาตลอดคืนจนใกล้รุ่งจึงกลับมายังอาศรม ด้วยความเหนื่อยอ่อนพระนางจึงสลบไป
พระเวสสันดรตกพระทัยสาคัญว่าพระนางสิ้นใจจึงราพันถึ งด้วยความโศกเศร้าต่างๆ ครั้นคลายจาก
ความโศกแล้วจึงพิจารณาทราบว่าเป็นแค่สลบไป จึงยกพระเศียรขึ้นวางไว้บนตักแล้วเอาน้ารดลงที่
พระอุระ พระนางจึงได้ฟื้นคืนสติ และทูลถามถึงพระชาลีกัณหา พระองค์จึงได้บอกความจริงและ
ขอให้พระนางช่วยอนุโมทนาทานด้วย พระนางก็อนุโมทนาในปิย บุตรทาน พระองค์จึงตรัสเล่าความ
มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในตอนให้ทานให้พระนางฟัง
กัณฑ์สักบรรพ
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ท้าวสั ก กเทวราชทรงดาริ ว่ า สองกุม ารนั้น พระเวสสั น ดรก็ พระราชทานให้ ชู ช กไปแล้ ว
ภายหลังหากมีผู้มาขอพระนางมัทรีพระองค์คงจะประทานให้อีก เมื่อเป็นดังนั้นจะลาบากในเรื่องการ
หาอาหารบริโภคจึงแปลงพระองค์เป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรี พระเวสสันดรก็ทรงอนุญาตและ
หลั่งน้าเป็นสิทธิ์ขาดในการให้แก่พราหมณ์
ครั้งนั้นก็ได้เกิดความมหัศจรรย์แผ่นดินไหวทั่วไปเช่นกัน ส่วนพระนางมัทรีไม่ได้มีความ
รังเกียจแต่ประการใดเพราะเชื่อในความเป็นปราชญ์ของพระสวามี เพราะเวสสันดรได้สังเกตอาการ
ของพระนาง พระนางทรงทราบจึงกล่าวขึ้นว่า พระนางเป็นข้าของพระองค์ พระองค์จะให้แก่ผู้ใด
หรือจะขายหรือจะลงโทษประการใดก็มีสิทธิ์ที่จะกระทาได้ เพราะฉะนั้นการที่จะยกพระนางให้ให้แก่
พราหมณ์ในครั้งนี้พระนางยินดีมิได้ ขัดขวางพระราชกุศล สมเด็จพระอมรินทราธิราชทรงทราบใน
พระทัยของสองกษัตริย์จึงตรัสอานวยชัยถวายพระนางคืน และเสด็จเหาะลอยอยู่บนอากาศสาแดง
ตนให้ปรากฏว่าเป็นท้าวสักกะ แต่ก่อนจะทรงเสด็จไปทรงอนุญาตให้พระเวสสันดรขอพร 8 ประการ
ซึ่งสมเด็จท้าวสักกะก็ทรงประสาทให้แล้วอันตรธานกลับไปยังทิพยวิมาน
กัณฑ์มหาราช
ชูชกพาสองกุมารไปในป่าเป็นหนทาง 60 โยชน์ ในระหว่างทางเทพเจ้าได้คอยบารุงรักษามิ
ให้เป็นอันตราย ครั้นเวลาค่าชูชกผูกพระหาหาสองกุมารไว้กับกอไม้แล้ว ตนเองปีนขึ้นไปนอนบนคบ
ไม้ เทพเจ้ามีความสงสารจึงนิรมิตกายคล้ายพระเวสสันดรและพระนางมัทรีปลดเถาวัลย์ออก โอบอุ้ม
สรงน้า แต่งองค์ให้แล้วให้เสวยอาหารทิพย์ เห่กล่อมให้บรรทมจนรุ่งเช้าทุกวันตลอด 15 ราตรี
ฝ่ายชูชกเมื่อมาถึงทางสองแพร่งที่จะแยกไปเมืองกลิง คราษฎร์ เทพเจ้าได้ดลใจให้เดินมา
ทางนครสีพี ในคืนนั้นพระเจ้ากรุงสญชัยทรงพระสุบินนิมิตว่า มีบุรุษร่างกายน่ากลัวได้นาดอกบัวมา
ถวายคู่หนึ่ง ดอกหนึ่งเพิ่งแย้มกลีบ อีกดอกหนึ่งตูม โหรทานายว่าพระประยูรญาติที่จากไปจะกลับมา
เข้าสู่พระนคร ครั้นรุ่งขึ้นพระองค์ได้เสด็ จออกหน้าพระลาน เทพเจ้าดลใจให้ชู ชกพาสองกุมารผ่าน
หน้าพระที่นั่งโดยหมู่อามาตย์ไม่ได้ทักท้วงแต่ประการใด พระเจ้ากรุงสญชัยทอดพระเนตรเห็นพระ
นัดดาทั้งสองจึงตรัสใช้ให้อามาตย์นาชูชกและสองกุมารมาเฝ้า และถามถึงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ
การน าสองกุมารมา ชูช กได้ทูล ตามความเป็ น จริ ง เหล่ าอามาตย์ ร าชเสวกได้พากัน ติ เตียนพระ
เวสสันดร พระชาลีไม่พอพระทัยจึงทูลพระอัยกาว่า ไม่ควรปล่อยให้หมู่อามาตย์มาค่อนแคะดู แคลน
พระบิดาต่อหน้าพระที่นั่ง
พระเจ้ า กรุ ง สญชัย เห็ น พระชาลี กัณ หานั่ งอยู่ข้ างล่ างกับ พราหมณ์อ ย่า งนายกั บทาสไม่
สมศักดิ์ศรีของพระหลานหลวง จึงทรงตั ดพ้อพระชาลีว่าเป็นทาสของพราหมณ์ ไม่กล้าที่จะนั่งร่วม
อาสน์กับพระอัยกา พระเจ้าสญชัย จึงได้ตรัสถามค่าไถ่สองกุมารกับชู ชก พระชาลีทูลว่าคาดค่าไว้
สาหรับพระชาลี 1000 ตาลึงทอง ส่วนพระกัณหาชินาน้องเท่ากับสวิญญาณกทรัพย์ สิ่งละร้อย
พร้ อ มกั บ ทองอี ก 100 ต าลึ ง พระเจ้ า สญชั ย ก็ เ บิ ก พระราชทรั พ ย์ แ ละสวิ ญ ญาณกทรั พ ย์ ม า
พระราชทานให้พราหมณ์ชูชก และได้พระราชทานสมโภชพระนัดดาทั้งสอง
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กัณฑ์ฉกษัตริย์
เมือ่ พระชาลียกทัพหน้ามาถึงสระมุจลินท์ก็สั่งให้หยุด เพื่อสร้างพลั บพลารับเสด็จพระอัยกา
เสียงม้าคชแสนยากรก็ก้องกึกพิลึกลั่นที่เขตเขาวงกต พระเวสสันดรตกพระทัยสาคัญว่า ข้าศึกคงจะตี
พระนครสี พีแตกและปลงพระชนม์พระราชบิ ดาเสี ยแล้ ว จึงยกกองทัพมาเพื่อที่ จะตามประหาร
พระองค์ด้ว ย จึงพาพระนางมัทรี ไปแอบดูกองทัพ เมื่อพระนางมัทรีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงแน่
พระทัยว่า เป็นทัพพระเจ้ากรุงสญชัยมารับพระเวสสันดร สมดังพรที่ท้าวสักกะประสาทให้ จึงทรง
เตือนพระราชสวามี พระองค์ก็ทรงได้สติเสด็จกลับมายังอาศรมตามเดิม
พระเจ้ า กรุ ง สญชั ย ตรั ส ปรึ ก ษากั บ พระมเหสี ว่ า พระองค์ จ ะเสด็ จ ไปยั ง อาศรมก่ อ น
ต่อจากนั้นพระมเหสีและพระนัดดาทั้งสองจึ่งค่อยเสด็จตามไปเป็นลาดับ เพราะเกรงว่าถ้าจะเสด็จ
เข้าไปพร้อมกันจะเศร้าโศกมาก เมื่อพระเจ้ากรุงสญชัยเสด็จไปถึง สองกษัตริย์ทรงกระทาปฏิสันถาร
และตรัสถามถึงทุกข์สุข พระเวสสันดรกราบบังคมโดยตลอด และพระองค์ได้กราบทูลถามพระราช
บิดาถึงความทุกข์สุขของพระมารดา ข่าวคราวของพระโอรสพระราชธิดา ตลอดถึงความเป็นไปของ
พระนครสี พี พระราชบิ ดาก็ทรงเล่ าความให้ ทราบ ต่อจากนั้น พระราชมารดาก็เสด็จไปถึง สอง
กษัตริย์ก็ทรงทาปฏิสันถาร ครั้นเมื่อสองกุมารเสด็จไปถึงอาศรมพระนางมั ทรีทอดพระเนตรเห็นก็
ทรงกัน แสงร่ าไห้ สองพระกุ มารก็วิ่ งเข้ าสวมกอดพระชนนีพิ ไรร าพั นจนสลบไปด้ว ยกัน ทั้ง สาม
พระองค์ เมื่อพระเวสสันดรและพระชนกทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น ก็ทรงกันแสงล้มสลบไปด้ว ย
เหล่าพระสนมและข้าราชบริพารต่างก็สลบตามกันไปทั้งหมด ครั้งนั้นเกิดแผ่นดินไหวทั่ว พื้นพิภพ
สมเด็จพระอมรินทราธิราชทรงทราบเหตุอันเศร้าโศกของหกกษัตริย์ ก็บันดาลฝนโบกขรพรรษให้ตก
ลงมาในที่ชุมนุมนั้น กษัตริย์ทั้งหกและเหล่าราชบริพารต่างฟื้นคืนสติทั่วกัน ต่างก็รู้สึกสยดสยองเกรง
พระเดชพระเวสสันดร ชวนกันน้อมเกล้าพระบาทยุคลเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษที่ได้มีมาแต่หน
หลัง และขออัญเชิญเสด็จคืนสู่พระนคร
กัณฑ์นครกัณฑ์
เมื่อพระเวสสันดรได้ฟังชาวสีพีทูลเชิญเช่นนั้น ครั้นจะรับเชิญก็เกรงประชาราษฎร์จะหาว่า
พระองค์พระทัยเบา จึงทูลพระราชบิดาว่าไม่ควรแก่เหตุที่เคยขัดเคือง ครั้งก่อนพระองค์ได้ปกครอง
ไพร่ ฟ้าประชาชนด้ว ยทศพิ ธ ราชธรรมก็ยั งถูกขับ ไล่ เนรเทศจากพระนคร พระเจ้ ากรุงสญชั ยจึ ง
ปลอบโยน ขอโทษ และอ้อนวอนให้ลาผนวชอีกครั้งจึงทรงรับ รวมเวลาบาเพ็ญพรตอยู่ ณ เขาวงกต
นาน 9 เดื อ น 15 วั น ครั้ น ลาผนวชแล้ ว ก็ ท าพิ ธี ร าชาภิ เ ษกถวายมุ ร ธาภิ สิ ต วารี ส รงด้ ว ยสั ง ข์
ทักษิณาวรรต สังข์สุวรรณ สังข์หิรัญ ทั้งสามประการ เสด็จกลับขึ้นครองราชย์สมบัติดังเดิมและโปรด
ให้จตุรงคเสนาจัดงานสมโภชสนุกสนานครบ 3 วัน
ส่วนพระนางผุสดีก็ทรงพระภูษาพิเศษ 4 ตระกูลกับมงกุฎและอาภรณ์ต่างๆเสด็จเข้าสู่พระ
นคร ครั้งนั้ นฝูงสัตว์ทั้ งหลายที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น เคยได้อาศัยพระบารมีของพระเวสสั นดรที่แผ่
พรหมวิหารคุ้มสรรพอุปัทวอันตรายอยู่ตลอดเวลา ต่างก็มีความเศร้าโศกมากที่พระเวสสันดรจะจาก
ไป

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



พระเจ้ากรุงสญชัยได้สั่งให้ปรับหนทางที่พระเวสสันดรจะเสด็จกลับให้งดงาม ประดับด้วย
ราชวัตรฉัตรธงกล้วยอ้อยต่าง ๆ โปรยเครื่องบูชาทั้ง 5 คือ ดอกหญ้ าแพรก ข้าวสาร เมล็ ดพรรณ
ผักกาด ดอกมะลิ ข้าวตอก เป็นระยะๆไปตลอดทางตั้งแต่เขาวงกตจนถึงนครสีพี พระเวสสันดรทรง
ช้างปัจจัยนาคนาขบวน แวดล้อมไปด้วยสหชาติโยธา และพระประยูรญาติเสด็จรอนแรมไปเป็น
ระยะทาง 60 โยชน์จนถึงนครสีพี เมื่อถึงนครสีพีแล้วก็จัดการราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติดังเดิม
รวมระยะเวลาที่พระเวสสันดรจากพระนคร 1 ปี 15 วัน
ครั้นพระเวสสันดรกลับมาครองเมืองก็มีห่าฝนสัตตรัตน์ คือ ทอง เงิน มุกดา มณี ประพาฬ
ไพทูรย์ และเพชร ตกไปทั่วพระนครเป็นมหัศจรรย์ เพื่อเป็นทานแก่ชนทั้งหลาย พระเวสสันดรอยู่
ครองราชย์ สมบัติจนพระชนมายุ 120 พรรษาจึงสิ้ นพระชนม์ และได้เสวยทิพยสมบัติในดุสิตเทว
พิภพ
การประชุมชาดก
เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอริยสัจ 4 ต่อท้ายเวสสันดรจบลงแล้ว พระองค์ได้สรุปความให้
ภิกษุฟังอีกครั้งหนึ่งว่า ผู้มีนามปรากฏในเรื่องเวสสันดรชาดกนั้น เมื่อกลับชาติมาในปัจจุบันนี้ใครบ้าง
โดยท่านแสดงไว้ดังนี้ ว่า
1. พระเจ้ากรุงสญชัย
กลับชาติมาคือ พระเจ้าสุทโธทนะ พุทธบิดา
2. พระนางผุสดี
กลั บ ชาติ ม าคื อ พระนางสิ ริ ม หามายา พุ ท ธ
มารดา
3. พระนางมัทรี
กลั บชาติมาคือ พระนางยโสธรา มารดาพระ
ราหุล
4. พระชาลี
กลับชาติมาคือ พระราหุล
5. พระกัณหา
กลับชาติมาคือ นางอุบลวรรณาเถรี
6. อัจจุตฤษี
กลับชาติมาคือ พระสารีบุตร
7. ท้าวสักกะ
กลับชาติมาคือ พระอนุรุทธ
8. วิสสุกรรมเทพบุตร
กลับชาติมาคือ พระมหาโมคคัลลานะ
9. พรานเจตบุตร
กลับชาติมาคือ พระฉันนะเถระ
10. ชูชก
กลับชาติมาคือ พระเทวทัต
11. นางอมิตดา
กลับชาติมาคือ นางจิญจมาณวิกา
12. เทวดาแปลงเป็นเสือโคร่ง
กลับชาติมาคือ พระสิมพลีเถระ
13. เทวดาแปลงเป็นเสือเหลือง
กลับชาติมาคือ พระจุลนาคเถระ
14. เทวดาผู้ชายที่ดูแลพระชาลีกัณหา
กลับชาติมาคือ พระมหากัจจายนะ
15. เทวดาผู้หญิงที่ดูแลพระชาลีกัณหา กลับชาติมาคือ นางวิสาขามหาอุบาสิกา
16. เทวดาแปลงเป็นราชสีห์
กลับชาติมาคือ พระอุบาลีเถระ
17. ช้างปัจจัยนาค
กลับชาติมาคือ พระมหากัสสปเถระ
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18. มารดาช้างปัจจัยนาค
19. กษัตริย์มัททราช
20. อามาตย์ทูลข่าวเนรเทศ
21. เสนาคุตอามาตย์
22. สหชาติโยธีทั้งหกหมื่น

กลับชาติมาคือ นางกีสาโคตมี
กลับชาติมาคือ พระมหานามะ ศากยราช
กลับชาติมาคือ พระอานนทเถระ
กลับชาติมาคือ อนาถปิณฑิกเศรษฐี
กลับชาติมาคือ พุทธบริษัททั้งหลายในปัจจุบัน

23. พระเวสสันดร

กลับชาติมาคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จานวนพระคาถาประจากัณฑ์
จานวนคาถาทั้งหมดนี้ จัดอยู่ในชาดก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบาลีในพระสุตตันตปิฎก ขุททก
นิกาย เป็นส่วนที่พรรณนาความเป็นคาถาล้วนๆ ไม่ใช่เป็นการพรรณนาแบบร้อยแก้วอย่างอรรถกถา
ชาดก โดยจานวนคาถาประจากัณฑ์มีดังนี้ คือ
1. กัณฑ์ทศพร
จานวนคาถา
19 คาถา
2. กัณฑ์หิมพานต์
จานวนคาถา 134 คาถา
3. กัณฑ์ทานกัณฑ์
จานวนคาถา 209 คาถา
4. กัณฑ์วนประเวศน์ จานวนคาถา 57 คาถา
5. กัณฑ์ชูชก
จานวนคาถา 79 คาถา
6. กัณฑ์จุลพน
จานวนคาถา 35 คาถา
7. กัณฑ์มหาพน
จานวนคาถา 80 คาถา
8. กัณฑ์กุมาร
จานวนคาถา
101 คาถา
9. กัณฑ์มัทรี
จานวนคาถา 90 คาถา
10. กัณฑ์สักบรรพ
จานวนคาถา 43 คาถา
11 กัณฑ์มหาราช
จานวนคาถา 69 คาถา
12. กัณฑ์ฉกษัตริย์
จานวนตาถา 36 คาถา
13. กัณฑ์นครกัณฑ์
จานวนคาถา 48 คาถา
รวมทั้งหมดครบ 1000 คาถา หรื อเรี ยกกันว่า คาถาพัน ตามจานวนกัณฑ์ทั้ง 13 กัณฑ์
นั่นเอง
เพลงพิณพาทย์ประจากัณฑ์
ในขณะที่พระขึ้นธรรมาสน์ หรือเมื่อเทศน์จบลงจากธรรมาสน์ จะมีปี่พาทย์บรรเลง โดยที่
เมื่อพระขึ้นธรรมาสน์ พิณพาทย์จะต้องบรรเลงเพลงสาธุการ และเมื่อแสดงจบก็จะต้องบรรเลงเพลง
ประจากัณฑ์ ซึ่งเรื่องนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ประทาน
เพลงประจากัณฑ์ไว้ด้งนี้ คือ
1. กัณฑ์ทศพร
เพลง สาธุการ
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2.กัณฑ์หิมพานต์
3.กัณฑ์ทานกัณฑ์
4.กัณฑ์วนประเวศน์
5. กัณฑ์ชูชก
วินัยธร มาณพ, 2548:39)
6. กัณฑ์จุลพน
7. กัณฑ์มหาพน
8. กัณฑ์กุมาร
9.กัณฑ์มัทรี
10. กัณฑ์สักบรรพ
11 กัณฑ์มหาราช
12. กัณฑ์ฉกษัตริย์
13. กัณฑ์นครกัณฑ์



เพลง
เพลง
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ตวงพระธาตุ
พญาโศก
พญาเดิน
เซ่นเหล้า บ้างว่า เป็นเพลง ค้างคาวกินกล้ วย (พระครู

เพลง
เพลง
เพลง
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คุกพาทย์
เชิดกลอง
โอด เชิดฉิ่ง
ทยอยโอด
กลม
กราวนอก
ตระนอน
กลองโยน

ประเพณีการเทศน์มหาชาติ
นับตั้งแต่ฤดูออกพรรษาเป็นต้นไป มีธรรมเนียมของคนไทยที่ถือปฏิบัติเป็นกริยาบุญธรรม
เนียมหนึ่ง คือเริ่มต้นด้วยการจัดประดับตกแต่งสถานที่ให้วิจิตรสวยงาม อันได้แก่ศาลาการเปรียญซึ่ง
มีอยู่ ประจ าวัด ต่อจากนั้ นจึ งอาราธนาให้ พระสงฆ์ภ ายในวัดนั้นบ้าง ต่างวัดบ้างแสดงพระธรรม
เทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ตามความเป็นจริงแล้ว เรื่องงานเทศน์มหาชาติจะทาในเดือนใดก็ได้
ไม่ได้ตายตัวนัก เพราะจุดประสงค์ ในการเทศน์มหาชาติก็เพื่อรวบรวมปัจจัยบริจาคให้วัดเพื่อนาไป
บูรณะวัด (บุญมี แท่นแก้ว, 2547:161) ในสมัยโบราณการเทศน์จะจัดขึ้น 3 วัน โดยจะเทศน์คาถา
พันล้วน ๆ หนึ่งวัน วันที่สองดาเนินเรื่องเวสสันดรชาดกตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 จนกระทั่งจบกัณฑ์สุดท้าย
และในวันที่สามจะเทศน์เรื่องอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นการกล่าวถึงอานิสงค์ของการเทศน์เรื่องมหาชาติ
การเทศน์มหาชาติเป็นเรื่องสาคัญและเรื่องใหญ่สาหรับวัดนั้น ๆ คณะกรรมการวัดจะต้องมี
การปรึกษาหารือกัน วัดใดจะมีเทศน์มหาชาติ ก็มีแจกฎีกาให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าหลายวัน เพื่อ
ผู้รับกัณฑ์เทศน์จะได้มีเวลาตระเตรียมข้าวของไปทาบุญ ส่วนทางวัดก็จะต้องเตรียมสถานที่ที่จะใช้
เทศน์มหาชาติ ซึ่งมักใช้ศาลาใหญ่ในวัด มีการปักต้นกล้วย ต้นอ้อยตามประตูวัด หรือทางที่จะเข้าไป
ในบริเวณที่ใช้เทศน์ เพื่อให้คล้ายป่าเขาวงกตตามท้องเรื่อง มีการปักฉัตร ธง เพื่อแสดงว่าเป็นของสูง
สาหรับกษัตริย์ เพื่อเป็นเกียรติแก่พระเวสสันดร ตามเสาศาลาการเปรียญมีภาพจิตรกรรมเรื่องมหา
เวสสันดรติดไว้ด้วยที่หน้าหรือข้างๆ ธรรมาสน์พระเทศน์จะตั้งขันน้าใบใหญ่ไว้ เป็นขันน้ามนต์ซึ่งถือ
ว่าใช้ประพรมบาบัดเสนียดจัญไรได้ เมื่อถึงวันเทศน์ เจ้าของกัณฑ์แต่ละกัณฑ์ก็นาเครื่องกัณฑ์ใส่
กระจาดใบใหญ่ “กระจาดนี้สานด้วยไม้ไผ่ เป็นรูปคุ่มๆ มีปีกยื่นแบะออกไป ที่ปากกระจาดเป็นกลีบ
ๆ อย่างดอกบัว ตามปลายกลีบปิดกระดาษสีและมักมีภู่ห้อยตัวกระจาด จะปิดกระดาษสีประดับ
ประดาหรือไม่ปิดก็ได้ ถ้างานเทศน์มหาชาติมีกระจาดอย่างนี้เป็นงานใหญ่ เรียกว่า มหาชาติกระจาด
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ใหญ่“ (เสถียรโกเศศ, 2508 : 88) อนึ่ง ผู้รับกัณฑ์เทศน์คาถาพัน มักจัดดอกไม้ ธูปเทียน เงินถวาย
กัณฑ์เทศน์เป็นจานวนอย่างละพันก็มี หรือจัดถวายเฉพาะจานวนคาถาในกัณฑ์ที่รับเป็นเจ้าภาพก็ได้
ตามใจสมัคร แล้วยังมีเทียนประจากัณฑ์เทศน์เป็นเทียนเล่มใหญ่ ปักไว้ที่ขัน หรือพาน เทียนนี้ไม่จุด
แต่ใช้ติดเงินบูชากัณฑ์ (สมปราชญ์ อัมมะพันธ์, 2536:33) นอกจากนี้ยังมีเทียนบูชากัณฑ์เทศน์เล่ม
เล็กๆ มีจานวนเท่ากับคาถากัณฑ์นั้น ๆ เมื่อเวลาจะเทศน์ก็ให้จุดเทียนเล่มนี้ มีหมากประจากัณฑ์
เทศน์ ซึ่งเท่ากับเป็นเครื่องเคารพบูชา ตามปกติเป็นพลูจีบบรรจุใส่ซอง หมากทั้งลูก ใส่ลงในขัน
พร้อมทั้งธูปเทียนด้วย ไม่มีกาหนดจานวน
จะเห็นได้ว่าเทศน์มหาชาติมีประโยชน์นานัปการ ทาให้เป็นผู้รู้จักความสามัคคี มีความเป็น
น้าหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะประกอบกุศลร่วมกัน ทาให้เป็นผู้รู้จักความเสียสละทางกาย ใจ และ
เสียสละทรัพย์ ลดความตระหนี่ของตนองเสียได้
เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติสาหรั บการมีเทศน์มหาชาติในปัจจุบันนี้ ผู้เขียนเข้าใจว่า จะต้อง
ขึ้นอยู่กับวัดในกรุงเทพมหานคร และวัดในต่างจังหวัด สาหรับวัดในกรุงเทพมหานครจะจัดให้มีเทศน์
มหาชาติในช่วงเข้าพรรษาเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจัดในวันพระขึ้น แรม 8 ค่า 15 ค่า เพราะอย่าง
น้อยที่สุ ดพระสงฆ์ส ามเณรในวัดอยู่ จ าพรรษาอย่างพร้ อมเพียง สามารถช่ว ยจั ดเตรี ยมพิธี และ
แม้กระทั่งสามารถมาร่วมในพิธีได้อีกด้วย แต่สาหรับในต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมือง จะต้องพึ่งพิง
อิงอาศัยพุทธศาสนิกชน เพราะช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านจะต้องออกไปทานา ไม่มีเวลาที่เข้าวัดฟัง
ธรรมได้อย่างสะดวก ดังนั้นวัดแถวต่างจังหวัด นิยมจัดให้มีเทศน์มหาชาติในช่วงเดือนอ้าย หรือเดือน
ยี่ เพราะว่าช่วงนี้ชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ว่างจากกิจธุระ และนอกจากนั้นยังได้มี
ปัจจัย 4 ในการทาบุญอีกด้วย
สาหรับเรื่องระยะเวลาในการจัดงาน วัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะวัดพระอารามหลวง
เช่น วัดมหาธาตุ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอรุณราชวราราม จะจัดให้มีเทศน์มหาชาติ
ตามประเพณีโบราณ คือจัดครบทั้ง 3 วัน ดังกล่าวข้างต้น สาหรับวัดต่างจังหวัดจะพบน้อยมาก คง
จั ดให้ มีเทศน์ เพีย งวัน เดีย วเท่านั้ น คือ มีการด าเนินเรื่อ งตั้งแต่กั ณ ฑ์แรกจนกระทั่งกั ณฑ์สุ ดท้า ย
ประเพณีแถบต่างจังหวัด นอกจากจะจัดงานเทศน์มหาชาติที่วัดแล้ว ยังสามารถจัดตามศาลากลาง
หมู่บ้านอีกด้วยเพื่อแสดงความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน และนอกจากนั้น ผู้ที่ฐานะเป็นคหบดีก็
สามารถจัดงานเทศน์มหาชาติได้เช่นเดียวกัน โดยนิมนต์พระมาเทศน์จนครบทั้ง 13 กัณฑ์ ปัจจุบัน
นี้วัดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นิยมจัดให้มีเทศน์มหาชาติประยุกต์ให้จบภายในวันเดียว
ในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยจะนิมนต์พระมาเทศน์อย่างน้อย 3 รูป โดยแต่ละรูปจะแบ่งหน้าที่กัน
คือเป็นผู้บรรยายเหตุการณ์ในเวสสันดรชาดก ส่วนรูปที่ เหลือต้องมีกระแสเสียงที่ดี ทาหน้าที่ร้อง
แหล่ให้พุทธศาสนิกชนได้ฟัง ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมมาก และโดยมากจะจัดในช่วงเวลาที่ชาวบ้าน มี
โอกาสมาประชุมพร้อมกันที่วัดเป็นจานวนมาก เป็นต้นว่า วันออกพรรษา หรือวันทอดกฐิน จึงเป็นที่
น่าเสียดายว่า ประเพณีเทศน์มหาชาติที่ดารงคู่ เมืองไทยมาเป็นเวลานาน กาลังจะอยู่เพียงความทรง
จาเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
1. พุทธศาสนิกชน ไม่เข้าใจเรื่องเวสสันดรอย่างถ่องแท้ นิยมฟังเทศน์เอาบุญ
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2. พระนักเทศน์ ขาดการฝึกฝนตามที่โบราณาจารย์ได้เคยปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นจะต้องประสานกันทั้งสองฝ่าย คือ พุทธศาสนิกชนควรพยายามศึกษาเรื่องพระ
เวสสันดรในเชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้น อย่างเพียงแต่คิดว่า ไปฟังเทศน์เพื่อเอาบุญเท่านั้น เพราะเมื่อ
ได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วสามารถแนะนาให้ผู้อื่นได้ด้วย พระนักเทศน์ซึ่งถือว่า เป็นตัวแทนในการ
สืบศาสนาต้องทาความเข้าใจในเรื่องที่แสดงด้วยตัวเองให้ถ่องแท้เสียก่อน มีการฝึกฝนการเทศน์ตาม
กัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีท่วงท่าทานองเฉพาะกัณฑ์ ไม่ใช่มุ่งใช้กระแสเสียงไปในทางโลกาภิวัฒน์มากจนเกิน
งาม ดังมีเสียงเรียกร้องจากพระนักเทศน์ว่า ” ประเพณีการเทศน์มหาชาติจะดารงอยูได้ต้องอาศัย
พวกเราทุกคนช่วยกันรักษา”

บทสรุป

ความเป็นมา ความสาคัญของเทศน์มหาชาติและประเพณีการฟังเทศน์ มหาชาติ ดังกล่าว
ข้างต้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี มีสาระ แต่ถ้าหากว่าถูกปล่อยปละละเลยจากผู้ส่งสาร คือพระผู้เทศน์ ไม่
ใส่ใจในการฝึกฝนจากโบราณาจารย์ และจากผู้รับสาร คือพุทธศาสนิกชนที่เพิกเฉยต่อประเพณี
เหล่านี้ว่า เป็นสิ่งไร้คุณค่า ไม่มีความสาคัญในวิถีชีวิตสาหรับตน การเทศน์และประเพณีการฟังเทศน์
มหาชาติคงเป็น สิ่งที่ปรากฏเพียงลายลั กษณ์และอยู่เพียงแค่ความทรงจาของบุรพชนและอนุช น
เท่านั้น ดังนั้นการเทศน์มหาชาติ จะยังคงอยู่หรือเสื่อมคลายก็เนื่องมาจากคนในสังคมนั่นเอง
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INTELLECTUALISM: EVOLUTION HUMAN RESOURCES
วิฑูรย์ กล่อกระโทก
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นบทความทางวิชาการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศิกษาวิเคราะห์พัฒนาการของ
มนุษย์ รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรม การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปญญา
ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการมนุษยใหมีชีวิตอยูอยางมีสติมีวิชชาและมีป ญญา โดยมุงสู
อิสรภาพที่แทจริง คือ การพนทุกข แกไขปญหาได การฝกหัดอบรมนั้นเนนที่ตัวบุคคล หรือ “คน”
เปนศูนยกลาง และการพัฒนาคนยังเนนที่การพัฒนาใจ หรือพัฒนาจิตใหลดละสิ่งชั่ว เจริญเพิ่มพูน
สิ่งดี และฝกจิตใหบริสุทธิ์เกษม
คาสาคัญ : การพัฒนา, พุทธิปัญญา, พัฒนาการ, การศึกษาวอลดอลฟ
ABSTRACT
This purpose of academic article aims to analyze human development
including behavioral, mental and intellectual development.
The result is that development of human beings is to live in consciously
and intellectually, reaching to find solutions of the problems. Training is focused on
the individual or the "person" as the center. This development process still focuses
on the development of the mind or develop the mind to relieve the evil, growing
up in good thing and making purification of mind. The learning process and the
purpose of this study are quite subtle which it is important to develop yourself to
be free from self.
Keywords: development, cognitive, development, education, Walden

บทนา

พัฒ นาการของมนุษย เราหมายถึง การเปลี่ ยนแปลงทุก ๆ ดานพรอมกันซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ และการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปนทั้งด
านปริ มาณและคุณ ภาพในเวลาเดีย วกั น การพั ฒ นาการของเด็ก แม จะมี ห ลายสิ่ ง หลายอยางที่
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เหมือนกันแตโดยแทที่จริงแลว เด็กจะมีลักษณะของพัฒนาการเฉพาะตัว ทั้งนี้เนื่องมาจากแตละคน
จะมียีน (Genes) เปนตัวกําหนดลักษณะ อีกทั้งสิ่งแวดลอมซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลที่
เติ บ โตขึ้ น มาจึ ง ทํ า ใหคนเราแตกตางกั น โดยหลั ก การทั่ ว ไป พั ฒ นาการของมนุ ษ ย เปนผลสื บ
เนื่องมาจากวุฒิภาวะ(Maturity) และการเรียนรู (Learning) เปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพราะในชวง
ระยะแรกๆ ของชีวิตสวนใหญพัฒนาการจะเปนผลมาจากวุฒิภาวะ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากการเจริญ งอกงามโดยเฉพาะทางดานรางกาย แตเมื่อเด็กเริ่มเติบโตขึ้นพัฒนาการสวน
ใหญจะมาจากการเรียนรู ในสวนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชีวิต ดังนั้นจะเห็นไดวา พัฒนาการซึ่งเป
นเรื่องของการเรียนรูนั้น จะสงผลใหคนเรมีพฤติกรรมที่แตกตางกันและพัฒนาการของแตละบุคคลที่
แตกตางกัน นั้ น ก็เ นื่ องมาจากแตละบุ คคลมีอัต ราการเจริ ญงอกงามที่แตกตางกัน ในการศึกษา
เกี่ยวกับพัฒนาการในสวนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้นสิ่งสําคัญที่ครูจะตองคํานึง คือ ความพรอม
(Readiness) อันเปนชวงของพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจะมีจุดสูงสุด (Optimal Point) ที่เด็กจะเรียนรู
ไดดี และบังเกิดผลดี ซึ่งจุดที่เราเรียกวา “ความพรอม” นี้ถาเด็กยังไปไมถึงจุดนี้หรือผานพนจุดนี้ไป
แลว เด็กจะเรียนไมไดผลดีเทาที่ควร กระนั้นก็ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการนี้นักจิตวิทยาก็ยัง
มีความคิดเห็นแตกตางกันออกไป พวกหนึ่งเห็นวา พัฒนาการเปนเรื่องธรรมชาติที่จะตองคอยเปนค
อยไป อีกพวกหนึ่งเห็นวาเปนเรื่องประสบการณที่ครูสามารถชวยจัดใหได
ความหมาย
การใหความหมายแกมโนทัศนที่มีเนื้อหากวางขวางและสลับซับชอน ดังเชน มโนทัศน
ของพุทธิปญญา เปนสิ่งที่กระทําไดยาก และมักจะมีผู ใหความหมายที่ แตกตางกันออกไปมากจนไม
สามารถที่จะหาขอยุติได อยางไรก็ตามเราอาจกลาว ไดอยางกวาง ๆ วา พุทธิป ญญา หมายถึง
กระบวนการทางปญญาระดั บ สู ง และ ผลที่เ กิ ดขึ้ นจากกระบวนการนั้น ดัง นั้น พุ ทธิ ป ญญาจึ ง
หมายถึงสิ งที่เราเรี ย กวา ความรู เชาวนปญญา ความคิด จิ นตนาการ ความคิดสรางสรรค การ
วางแผน การใชเหตุผล การอนุมาน การแกปญหา การใชสัญลักษณ และการคิดฝน (เพ็ญพิไล ฤทธา
คณานนท, 2536 : 1)
Favell (ฟาเวลล) (1972) ไดกลาววา เราจําเปนตองมีมโนทัศนที่กวางและซับชอน
สําหรับพุทธิปญญาเพราะ
1. กิจวัตรที่เกิดขึ้นในสมองนั้นเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางปญญา ทั้งสิ้น เชน
การรับรู การจํา การประเมิน การแลกเปลี่ยนขาวสาร แมแตทารกก็สามารถปฏิบัติกิจวัตรเหลานี้ก
อนที่จะใชสัญลักษณเปน หรือมีความสามารถใน การคิดในระดับที่สูงขึ้น
2. กระบวนการทางปญญาหลายกระบวนการมีความสัมพันธ และสงผล กระทบซึ่งกัน
และกันอยางหลีกเลี่ยงไมได สิ่งที่เรารับรูจะมีผลตอสิ่งที่เรารู และสิ่งที่ เรารูก็จะมีผลตอสิ่งที่เราจะรับ
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รูตอไปดังนั้นจึงเปนการไมถูกตองที่จะมองพุทธิป ญญา โดยแยกออกจากกันเปนสวน ๆ และไมกลา
วถึงความสัมพันธและผลกระทบที่แตละ กระบวนการมีตอกัน
มนุษยในฐานะที่เปนระบบพุทธิป ญญา (The Nature of the Human Cognitive
System) มีนักทฤษฎีอยางนอยอยู 2 กลุม ที่มองมนุษยในฐานะที่เปนระบบพุทธิปญญา นักทฤษฎี 2
กลุมนี้ไดแก (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท, 2536 : 2)
มโนทัศนของพุทธิปญญาเปนมโนทัศนที่กวาง สลับซับซอน และมีขอบเขต ของเนื้อหากว
างขวางเกินกวาสิ่งที่เราเคยคิดวาเปนเพียงกระบวนการทางปญญาอันไดแก การใชเหตุผล และการ
แกปญหา คนที่มีความคิดเปรียบเสมือนกับระบบที่ สลับซับซอนที่มีหนาที่สรางรหัส ใสรหัส เปลี่ยน
รหัส และจัดกระทําตอขอมูลที่ไดมา ดังนั้นการศึกษาพุทธิป ญญาแบบการจัดกระทําขอมูลจึงเปนวิ
ธีการศึกษาพุทธิปญญา ที่เหมาะสม
การเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร
คําวา การเรียนรู เปนคําที่แยกออกเปนเรียนและรูมิได เพราะการเรียนรูตามนัยแหง พระ
พุทธธรรมหมายถึง กระบวนการที่ผัสสะทั้งหกของมนุษย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดสัมผัสและ
สัมพันธกับสิ่งเรา หรือสภาพแวดลอมทั้งที่เปนมนุษย ธรรมชาติ และสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยคิดประดิษฐ
ขึ้น แลวมีการกระทําโตตอบประจั กษผลการเรียนรู นั้นครอบคลุมถึงความเขาใจในเนื้อหาสาระ
(ปริยัติ) กระบวนการปฏิบัติ ฝกฝนอบรม ทั้งโดยตนเองและโดยกัลยานิมิต (ปฏิบัติ) การปฏิบัติฝ กฝ
นอบรมนี้ทําใหเจริญและเกิดความรู ความคิด ที่ถูกตองดีงาม การฝกฝนดังกลาวจึงมีไวพจน ไดแก
ภาวนา ทมะ และ สิกขา ซึ่งลวนแตเปนการเรียนรู โดยการฝกฝนอบรมตนทั้งสิ้นผลของการเรียนรู
ทั้งดานปริยัติ และปฏิบัติ คือ ปฏิเวธ เปนการประจักษผลของการเรียนรู ทั้งหมด เกิดคุณภาวะ
(ความรู แ ละความดี) สมรรถภาวะ (ความสามารถ) สุ ข ภาวะ (ความผาสุ ก พอ เหมาะพอควร)
และอิสรภาวะ (พนจากความเปนทาส) (สุมน อมรวิวัฒน, 2539 : 5)
การเรียนรูตามนัยแหงพระพุทธธรรมเนน “คน” เปนศูนยกลาง กระบวนการเรียนรู จึงเป
นกระบวนการพัฒนา “คน” ทั้งในลักษณะทีเปนปจเจกชน (คือคนแตละคน) และการพัฒนา “กลุ
มคน” ใหอยูรวมกันไดอยางสันติ เมื่อ “คน” มีความสําคัญที่สุดของการเรียนรู วิธีการฝกฝนอบรม
จึงเปนการพัฒนาทุกองคประกอบของความเปน “คน”
หากวิเคราะหความหมายของการเรียนรูดังกลาวขางตน ธรรมชาติชีวิต “คน” ประกอบด
วยขันธหา แยกไดเปน รูป กับ นาม การพัฒนา รูป กับ นามจึงเปนฐานของการเรียนรู มนุษยประ
กอยดวยรูป (กาย) กับนาม (จิต) ซึ่งรวมเปนขันธหา ไดแก รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ การ
เรียนรู จึงเปนกระบวนการที่พัฒนาทั้ง รูปกับนาม เปนองครวม (holistic process)รูป จําแนกไดแก
รูปกาย (body) หรือรูปลักษณ (appearance) สวนหนึ่งเปนพฤติกรรมอาการ การกระทํา ทวงทา
(performance) อีกสวนหนึ่งซึ่งหากอธิบายตามหลักพุทธธรรมรูปเนนสวนหนึ่งของเบญจขันธ
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เรียกวา รูปขันธ หมายถึงสวนที่เปนรางกาย พฤติกรม และคุณสมบัติต างๆของสวนที่เปน รางกาย
พฤติกรรม และคุณสมบัติต าง ๆ ของสวนที่เปนรางกาย, สวนประกอบเปนฝายรูปธรรมทั้งหมด,
คําอธิบายเรื่อง รูปนี้มีความลึกซึ้งและจําแนกไวละเอียดมาก แตในที่นี้จะหยิบยกมาเพียง 2 เรื่อง คือ
ปสาทรูปรูปที่เปนประสาทสําหรับรับอารมณ ไดแก จักษุ – ตา, โสต – หู,ฆาน – จมูก, ชิวหา -ลิ้น,
กาย – รางกาย และโคจรรูป หรือวิสัยรูป 5 รูปที่เปนอารมณหรือแดนรับรูของอินทรียไดแก รูปะ –
รูป, สัททะ – เสีย, คันธะ – กลิ่น, รสะ – รส และโผฏฐัพะ – สัมผัสทางกาย
นาม เปนนามธรรมที่ประกอบกันเขากับรูปธรรม รวมกันเปนชีวิต หากรูปเปนองคประ
กอบสวนหนึ่ง นามก็เปนองคประกอบอีก 4 สวน เบญจขันธ ไดแกเวทนาความรูสึกสุข ทุกข ไมสุขไม
ทุกขหรือเฉย ๆ (feeling sensation)สัญญาการกําหนดได หมายรู (perception)สังขารสวนทีเปนค
วามปรุงแตง สภาพที่ปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่ว คุณสมบัติต าง ๆของจิตมีเจตนาเปนตัวนํา (mental
formations)วิ ญ ญาณส วนที่ เ ปนความรู แจงอารมณ เกิ ด ทางอายตนะทั้ ง หก 6 (knowledge,
consciousness)
ไชย ณ พล ไดอธิบายขั้นตอนของการเรียนรูตามระบบผัสสะของอายตนะทั้งหก ดังจะขอ
ยกมาขยายความขางตน พอเปนสังเขปดังนี้
“เมื่อมีระบบประสาท 6 ชุดแลว ระบบประสาทแตละชุดนั้นจะทําหนาที่เราแตละอยางต
างชนิดกัน คือ ตารับแสง หูรับคลื่นความสั่นสะเทือน จมูกรับอะตอมที่โชยมา ลิ้นรับรสแหงโมเลกุล
ผิวกายรับสสารธาตุ ใจรับสัญญาจากประสบการณเกา ๆ”ในการกระทบแตละครั้งนั้น จะมีวิญญาณ
ธาตุบังเกิดขึ้นเพื่อรับรูการกระทบนั้น ปรากฏ ดังนี้
ตา + แสง + วิญญาณธาตุ
 ภาพ
หู + คลื่นความสั่นสะเทือน + วิญญาณธาตุ
 เสียง
จมูก + อะตอมโชย + วิญญาณธาตุ
 กลิ่น
ลิ้น + โมเลกุล + วิญญาณธาตุ
 รส
ผิวกาย + สสารหรือสิ่งที่มากระทบ + วิญญาณธาตุ  การถูกสัมผัส
ใจ + สัญญา + วิญญาณธาตุ
 ความรูสึกนึกคิด
แตละชุดการกระทบรูแหงอายตนะกับสิ่งเราและวิญญาณ บังเกิดผลเปนการรูเห็น ยิน
เสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกสัมผัสและมีอารมณตาง ๆ นี้เรียกวา ผัสสะ ซึ่งแปลวา การกระทบรูในแตละ
ชุดผัสสะนั้นจะเห็นไดวามีองคประกอบสําคัญอยู 3 ประการ คือ (ไชย ณพล, 2543 : 13)
1. ระบบประสาท
2. สิ่งเรา
3. วิญญาณ

เรียกวา อายตนะภายใน
เรียกวา อายตนะภายนอก
เรียกวา ธาตุรู

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



ในความเปนจริงแหงธรรมชาติทั้งสามสิ่งนี้มีความแตกตาง แตทํางานรวมกัน และแมในสิ่ง
เดียวกันก็มความแตกตางกันโดยคุณภาพ…”
การรับรูและการเรียนรู มีลักษณะที่บูรณาการจากระบบผัสสะทั้งกายทวารและมโนทวาร
พระพุทธศาสนาจึงเนนความสําคัญของการฝกหัดอบรมใหรู จักใชระบบผัสสะดวยปญญาฝกสติ ฝ
กจิต ใหรูผิดชอบชั่วดี ก็จะทําใหบุคคลสามารถพัฒนาชีวิตใหพนทุกขไดดังที่พุทธทาสภิกขุ ได สรุปไว
วา(พุทธทาสภิกขุ, 2526 : ปกหลัง)
• ความทุกขเกิดที่จิต เพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะ
• ความทุกขจะไมโผล ถาไมโงเมื่อผัสสะ
• ความทุกขเกิดไมได ถาเขาใจเรื่องผัสสะ...”
สาโรช บัวศรี (2526 : 12) อธิบายไววา มนุษยโดยธรรมชาติ หรือขันธ 5 นั้นสรางโลภะ
โทสะ โมหะใหแกตัวเองทั้งสิ้น สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดปญหารายแรงขึ้นแกมนุษยและสังคมมนุษยดังนั้น
“...การศึกษาคือ การพัฒนาขันธ 5 เพื่อวาโลภะ โทสะ โมหะ (อกุศลมูล) จะไดลดนอย
ถอยไปหรือหมดไปใน ที่สุด และไดบรรลุชีวิตที่ดี...”
พระธรรมปฎก (ป.อ.ป.ปยุตฺโต) (2539 : 8–9) ไดอธิบายวา มนุษยดําเนินชีวิตไดดวยการ
เรียนรู และการดําเนินชีวิตของมนุษยประกอบดวยพฤติกรรม จิตใจ และปญญา “...เมื่อจะพัฒนา
คนก็ตองพัฒนา 3 ดาน คือ พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญา...” ตามหลักการเรียนรู
ที่เปนสากล การเรียนรู เปนการพัฒนาพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงการแสดงออก ทางวาจา ทาทาง และ
การปฏิบัติไดจริงตามจุดประสงคของการเรียนรูนั้น ๆ ดวยเหตุนี้การจัดวางแผนการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาแตละระดับจึงเปนการตั้งจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มีการพัฒนาพฤติกรรมของผู เรียน เช
น พฤติกรรมการอาน การเขียน การทํางานกลุม การแกไขปญหาเปนตน การวัดและการประเมินผล
จึงเปนการสั งเกต การบั นทึกพฤติกรรมและผลของการปฏิบั ติเทาที่เห็ นชัดตามจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม ซึ่งการเรี ยนรู ดังกลาวนี้ เปนแนวคิดทางจิตวิทยากลุ มพฤติกรรมซึ่ง เน้น การเชื่อมโยง
สั ม พั น ธ ระหว างสิ่ ง เร า กั บ พฤติ ก รรมตอบสนองอย างไรก็ ต ามแนวกระบวนการข าวสาร
(information processing) การเรียนรู ทางสังคม(social learning) และ แนวมนุษยนิยม
(Humanism) ลวนอธิบายถึงกระบวนการเรียนรูที่มนุษยไดสัมผัสเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนสัง
คมมนุษย ขาวสาร และสถานการณเกิดความรู ความจําการคิดของตนเอง ตลอดจนแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาตนไปสูความดีงามสูงสุดไดตามนัยแหงพุทธธรรม จุดเริ่มตนของการเรียนรูคือธาตุรูที่เกิดจาก
ผัสสะทั้งหลาย คือ รูป กับนาม เมื่อรู ได ความรูนั้นก็จะพัฒนาไปโดยการฝกปฏิบัติจนรู แจงชัดเจน
เปนสัมมาทิฎฐิ ซึ่งจะนําไปสู การจุดหมายปลายทาง คือ ความเปนอิสระหลุดพนจากทุกขทั้งปวงป
จจัยที่เสริมสรางสัมมทิฎฐิ ซึ่งถือวาเปนปจจัยของการเรียนรู มีอยู 2 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยภายนอก
และปจจัยภายใน
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พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2538 : 621) ไดอธิบาย ไวในบทที่กลาวถึงบุพภาคของ
การศึกษาวา ปจจัยเพื่อเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฎฐิมี 2 ประการ ดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ
“...1. ปรโตโฆสะ = เสียงจากผู อื่น การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก เชน การสั่งสอน
แนะนํา การถายทอด การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร ขอเขียน คําชี้แจง อธิบายกรเรียนรู จากผูอื่น
ในที่นี้หมายเอาเฉพาะสวนที่ดีงามถูกตอง เฉพาะอยางยิ่งการรับฟงธรรม ความรู ”หรือ คําแนะนํา
จากบุคคลที่เปนกัลยาณมิตร (hearing or learning from others ; inducement by others)
ขอแรกนี้ เปนองคประกอบฝายภายนอก ไดแก ปจจัยทางสังคม อาจเรียกงาย ๆ วา
วิธีการแหงศรัทธา
2. โยนิโสมนสิการ = การทําใหใจโดยแยบคาย = การใชความคิดถูกวิธี ความรู จักคิด คิด
เปน หรือคิดอยางมีระเบียบ หมายถึงการรู จักมอง รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลาย โดยมองตามที่สิ่งนั้นๆ
มันเปนของมัน และโดยวิธีคิดหาเหตุผล สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้น ๆหรื
อปญหานั้น ๆ ออกใหเห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย โดยไมเอาความ
รูสึกดวยตันหาอุปาทานของตนเขาจับ (analytical reflection: reasoned or systematic
attention)
ขอสองนี้ เปนองคประกอบฝายภายใน ไดแก ปจจัยภายในตัวบุคคล อาจมีเรียกงาย ๆ วา
วิธีการแหงปญญา...”
รูดอลฟ สไตเนอร (Rudoft Steiner) (1994 : 18–19) ไดเนนคุณสมบัติที่สําคัญ ซึ่งเป
นจุดประสงคของการเรียนรู แบบวอลดอลฟ (Waldorf learning) วาเด็กจะตองไดรับการพัฒนา
คุณสมบั ติ 3 ดานดวยกัน คือ พัฒนาการทางกายและวัตถุ พัฒนาการทางจิตใจ - อารมณ และ
พัฒนาการทางความคิดมนุษยมีตัวตนที่สัมพันธกับโลกวัตถุ และโลกทางจิตวิญญาณ สไตเนอรได
วาดรูป ลายเสนที่ แสดงความสํ า คัญ และความสั มพั นธระหวางโลกวั ตถุ และโลกนามธรรม (จิ ต
วิญญาณ) ไวดังนี้

แผนภาพที่ 1 : ภาพแสดงความสําคัญและความสัมพันธระหวางโลกวัตถุและโลกนามธรรม (จิต
วิญญาณ)

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



การศึกษาแบบวอลดอลฟ ตามแบบภาพดังกลาวไดแสดงถึงความสําคัญของการพัฒนาป
ญญา (head) การพัฒนาจิตใจ (heart) และการลงมือปฏิบัติ (hand) อยางสมดุลกันในตนเอง พร
อมกับการสรางความสัมพันธและการสัมผัสระหวางผูเรียนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูดอลฟ สไต
เนอร ยังเนนการฝกกระบวนการคิด การสรางความรูสึกและแรงจูงใจในตัวผู เรียน เพื่อใหเขาไดรูจัก
ตนและพัฒนาตนไปพรอมกับการสัมพันธ ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมดวย จะเห็นไดวาคุณสมบัติซึ่งเป
นจุดประสงคของการเรียนรูตามแนวของสไตเนอร มุงเนนการรูจักตน ความสัมพันธระหวางตนกับ
สิ่งแวดลอม (สังคม - คุณธรรม- วัฒนธรรม) และการพัฒนาความคิด จิตใจ ซึ่งเปนคุณลักษณะทาง
จิตพิสัย และพุทธิพิสัย ผสมผสมกลมกลืนกันคุณสมบัติที่เปนจุดประสงคของการเรียนรู แนวพุทธ
ธรรม คือ การที่พระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดฝกฝนตนเองตามหลักชองศีล สมาธิ ปญญา แลวเป
นผู ที่มีความรู ดี รู จริง รู แจง (วิชชา)และเปนผูที่มีความประพฤติดี (จรณะ) ความรู ดีชวยใหผู เรียน
สามารถวิเคราะหลักษณะของความทุกขเหตุของทุกข การดับทุกขและทางที่นําไปสู การดับทุกข
(อริยสัจสี่) สวนความประพฤติดีย อมนําความเจริญไพบูลยมาสูผูเรียนทั้งในแงของตนเอง และในแง
ของการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ผู ที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ยอมมีอิสรภาพทั้งทางกายและ
ทางจิตใจ ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขสงบที่แท
การพัฒนาพุทธิปัญญา ถือเป็นการพัฒนาในขั้นสูงสุดและมีความสําคัญสูงสุด ทั้งนี้เพราะ
ปัญญาเป็นตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด เราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็
อยู่ที่ว่าจะมีปัญญา ขณะเดียวกันปัญญายังเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจและให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อ
จิตใจอึดอัดมีปัญหาตีบตันอยู่ ปัญญารู้ว่าจะทําอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ ซึ่งในการพัฒนา
ทางด้านปัญญา เป็นเรื่องกว้างขวางสามารถแยกออกไปได้หลายด้านและ มีความสลับซับซ้อนหลาย
ขั้นหลายระดับ ดังนี้
(1) การพั ฒ นาปั ญ ญาเพื่ อ ช่ ว ยให้ ดํ า เนิ น ชี วิ ต เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสบ
ความสําเร็จ ปัญญาเกิดจากความรู้จักจัดทําดําเนินการหรือบริหารจัดการกิจการต่างๆ ให้สําเร็จผล
ตามที่มุ่งหมาย, หรือ ปั ญญาที่เกิดจากความรู้จักเชื่อมสัมพันธ์ประสบการณ์ ข้อมูลและองค์ความรู้
ต่างๆ โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมที่ชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความหยั่งรู้ หยั่งเห็นใหม่ๆ ได้
(2) การพัฒนาปัญญาที่ช่วยให้ดําเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ถือเป็นปัญญาที่เกิดจาก
การความรู้ความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยหรือมีความสัมพันธ์สืบเนื่อง
ส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย การพัฒนา ปัญญาที่เกิดจากการมองเห็นภาวะและกระบวนการ ที่ชีวิต
สังคม และโลกคือหมู่สัตว์ มีความเป็นมาและจะเป็นไปตามกระแสแห่งเจตจํานง และเหตุปัจจัยที่ตน
ประกอบ สร้างสม จัดสรร และมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นทั้งหลาย เรียกง่ายๆ ว่า เป็นไปตามกรรม
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(3) การพัฒนาปัญญาที่ช่วยให้เดินไปสู่เป้าหมายสูงสุด หรือ บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต
ถือเป็นการพัฒนาปัญญาขั้นสูงที่จะเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึง รู้เท่าทั นความ
จริงของโลกและชีวิตที่เปลี่ย นแปลงเป็น ไปตามกฎของธรรมชาติ จนสามารถปรับตัว ปรับใจใน
ทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง และอาจฝึ ก จิ ต หรื อ ทํ า จิ ต ใจให้ ห ลุ ด พ้ น เป็ น อิ ส ระจากปรากฏการณ์ แ ห่ ง การ
เปลี่ยนแปลงได้โดยสมบูรณ์ และการมีชีวิตที่เป็นอยู่หรือดํารงอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง
ดังนั้น กระบวนการเรียนรูตามนัยแหงพุทธธรรม จึงเปนกาพัฒนามนุษยใหมีชีวิตอยูอยาง
มีสติมีวิชชาและมีปัญญา โดยมุ่งสู่ อิสรภาพที่แท้จริง คือ การพนทุกข แกไขปญหาได การฝกหัด
อบรมนั้นเนนที่ตัวบุคคล หรือ “คน” เปนศูนยกลาง และการพัฒนาคนยังเนนที่การพัฒนาใจ หรือ
พัฒนาจิตใหลดละสิ่งชั่ว เจริญเพิ่มพูนสิ่งดี และฝกจิตใหบริสุทธิ์เกษม กระบวนการเรียนรู มีจุดประ
สงคและวิธีการเปนขั้นตอ มีระดับความลํ่าลึก มุงสูจุดประสงคที่เกิดแกตนเปนปฐม และพัฒนายิ่งขึ้น
สู อุดมคติอันไพบูลย เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลสัตวโลกทั้งมวล ฐานของการเรียนรู อยู ที่ธรรมชาติและ
ลักษณะของชีวิตมนุษย การปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สวนปจจัยของการเรียนรู นั้นไดแกวิธีการแห
งศรัทธา และวิธีการแหงปญญา ซึ่งไดรวมกระบวนการเรียนรูทั้งหมดไวตั้งแตการตั้งจุดประสงค การ
กําหนดสาระหลัก การแสวงหาความรู การคนพบความรู การคิดคนและการวิเคราะหประเมินตน
อันเปนผลของการฝกหัดอบรมที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ จนทําใหปุถุชนไดพัฒนาขึ้นเปนกัล
ยาณชนและอริยชนตามลําดับ
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ศึกษาวิเคราะห์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในคัมภีร์มิลนิ ทปัญหา
ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน

AN ANALYTICAL STUDY OF CONCETUAL METAPHORS IN MILINDAPANHA
UNDER THE WAY OF COGNITIVE SEMANTICS
พระบวร ปวรธมฺโม (มูลอาษา) 
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์อุปลักษณ์ ในหนังสือมิลินทปัญหาตามแนว
อรรถศาสตร์ปริ ชาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ที่ปรากฏในหนังสือมิลินท
ปัญหาและการให้ความหมายอุปลักษณ์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 โดยเก็บ
ข้อมูลจากหนังสือมิลินทปัญหา ฉบับแปล มหามกุฏราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช 2536 ในงานฉลอง
พระชนมายุ 80 พรรษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. รูปภาษาที่เป็นอุปลักษณ์ที่ปรากฏในหนังสือมิลินทปัญหา สามารถจัดตามความหมาย
ของอุปลักษณ์เป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) อุปลักษณ์มนุษย์ 2) อุปลักษณ์พืช 3) อุปลักษณ์สัตว์ 4) อุป
ลักษณ์วัตถุ 5) อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง 6) อุปลักษณ์อาการ 7) อุปลักษณ์ธรรมชาติ
2. ค้นหาอุปลั กษณ์เชิงมโนทัศน์ที่ปรากฏในหนังสือมิลิ นทปัญหา นาไปสู่การถ่ายโยง
ข้ อ มู ล ของอุ ป ลั ก ษณ์ เ ชิ ง มโนทั ศ น์ และการให้ ค วามหมายอุ ป ลั ก ษณ์ ต ามพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ใน
คัมภีร์มิลินทปัญหาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประเภทของอุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ ที่ปรากฏในคัมภีร์มิลินทปัญหา ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน และเพื่อวิเคราะห์อุป
ลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในคัมภีร์มิลินทปัญหาตามแนวอรรถศาสตรปริชาน ระเบียบวิจัยที่ใช้ในการวิจัย
คาสาคัญ : อุปลักษณ์, มโนทัศน์, คัมภีร์
ABSTRACT
The Purposes this thesis were to analytical study of the metaphors. In the
book of Milindapanha problems on the way of cognitive semantics. To study the
conceptual metaphors that appear in the book of Milindapanha problems and
providing a means by Metaphor Dictionary B.E. 2554 by collecting data from


วิทยาลัย

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาตร์ มหาจุฬาลงกรณราช
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Milindapanha translation problems Mahamakutrajawittayalai College year B.E. 2536
in celebration of the 80 th Anniversary of Supreme Patriarch.
Findings of the study were as follows
1. The forms of language in the book of Milindapanha problem can be
divided with the meaning of the metaphor into seven categories: 1) Human
metaphors 2) Plants metaphor 3) Animal metaphors 4) Objects metaphor 5)
Buildings metaphor 6) Symptoms metaphor 7) Nature metaphor.
2. The conceptual metaphors appearing in the book of Milindapanha
problems led to the transferring conceptual metaphor and a giving it meaning
according to the dictionary royal institute B.E. 2554.
Keywords: metaphor, concept, scripture

บทนา

ศาสนาคือลัทธิความเชื่อที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งสามารถนาคาสอนไปประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต ามก าลั ง สติ ปั ญ ญาของตน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ต นเองและผู้ อื่ น ศาสนาต้ อ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 หลักใหญ่ คือ ศาสดา คาสอน และสาวก ศาสดาคือผู้ก่อตั้งศาสนา
และมีหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาโดยผ่านการทดลองปฏิบัติมาก่อน
คาสอนคือความรู้ที่ศาสดาได้ถ่ายทอดแก่สาวก สาวกคือผู้ที่ปฏิบัติตามคาสั่งสอนของศาสดา มี
หน้าที่รักษาและเผยแผ่คาสั่งสอนของศาสดาแก่ผู้อื่น ถึงแม้ว่าแต่ละศาสนาจะมีความเชื่อแตกต่าง
กัน แต่ศาสนาทุ กศาสนาล้ วนเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต โดย
มุ่งเน้นให้คนทุกคนเป็นคนดีและละความชั่ว
พุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่สอนให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ประการ
สาคัญชาวพุทธควรมีคุณสมบัติคือ ศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ หากขาด
ศีลธรรมสังคมนี้จะมีแต่ความเดือดร้อนดั่งจะเห็นได้ในสังคมปัจจุบัน คนส่วนมากในสังคมไทยมองว่า
การรักษาศีลนั้นเป็นของยาก เพราะห้ามทาอย่างนั้นห้ามทาอย่างนี้ จนทาให้คนไทยรู้สึกอึดอัดและ
ต่อต้านเงียบ หากเราจะให้ความหมายของคาว่า ศีล นั้นใหม่ว่า ศีล คือนิยามของการทาความดีหรือ
ความเย็ น เมื่ อ ฟั ง แล้ ว รู้ สึ ก อยากจะรั ก ษาและน้ อ มไปปฏิ บั ติ หากจะกล่ า วถึ ง ส่ ว นลึ ก ของแก่ น
พระพุทธศาสนานั้น จะเน้นด้านการพ้นทุกข์ คือการศึกษาอริยสัจ 4 ประการ และปฏิบัติตามมรรค
8 ประการ เพื่อให้จิตใจสงบ เกิดสมาธิ เกิดปัญญา จนสามารถพัฒนาปัญญานั้นให้เป็นปัญญาแห่ง
การหลุดพ้นจากทุกข์หรือบรรลุถึงพระนิพพานนั้นคือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนามี
พระสาวกที่ทาหน้าที่สืบทอดคาสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งหลังจากการเสร็จดับขับปรินิพพานขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในยุคแรกนั้นสืบทอดผ่านการสังคายนาคือการสวดประกาศหรือ
เรียกว่ามุขปาฐะ ในยุคต่อมีการบันทึกคาสอนหรือที่เรียกว่า พระไตรปิฎก เป็นลายลักษณ์อักษร จึง
มีการอธิบายความในพระไตรปิฎก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในคาสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นแก่
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คนรุ่นหลัง โดยเรียบเรียงลาดับดังนี้ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์ เป็นต้น พระภิกษุสงฆ์ผู้มี
ความรู้ความสามารถในพระไตรปิฎกได้อธิบายขยายความในพระไตรปิฎกไว้มากมาย เช่น วิสุทธิ
มรรค วิมุตติมรรค มิลินทปัญหา มงคลทีปนี พุทธธรรม เป็นต้น
มิลินทปัญหา เป็นคัมภีร์เก่าแก่มีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นคัมภีร์ที่ได้รับการ
ยกย่องกันในนิกายเถรวาทสายกัสสปวงศ์ ฉบับเดิมเป็นการสนทนาระหว่างพระนาคเสนกับพระเจ้ามิ
ลินท์กษัตริย์กรีกผู้ครองสาคลนครในอินเดียเหนือ นักวิชาการเชื่อว่าปายาสิสูตรในฑีฆนิกาย เป็น
ต้นแบบคัมภีร์มิลินทปัญหา ซึ่งมีลักษณะการถาม-ตอบ โดยท่านกุมารกัสสปะได้ยกอุปมาโวหารมา
หักล้าง วาทะของพระเจ้าปายาสิ มีลักษณะเช่นเดียวกับพระนาคเสนตอบปัญหาพระเจ้ามิลินท์
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539 : 66)
มิลินทปัญหา เป็นวรรณกรรมทางด้านพระศาสนาอีกเล่มหนึ่งที่ได้เล่าเกี่ยวกับ พระนาค
เสนและพระเจ้ามิลินท์ถกกันในเรื่องปัญหาธรรมะ ในวรรณกรรมเรื่องนี้ได้กล่าวถึงปัญหาที่มีคุณค่า
ทางด้านความคิดให้เห็นภาพและจินตนาการภาพไปตามได้ เพราะมีอุปมาโวหารคือการเปรียบเทียบ
ให้เห็นภาพตามความเป็นจริงเพราะอย่างนี้จึงมีอย่างนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิญวัฒน์ โพธิ์
สาน ว่า วรรณกรรม เรื่อง มิลินทปัญหา เป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์วรรณคดีบาลี
ทั้งในทางธรรมะและในทางวรรณกรรม โดยเฉพาะคาสนทนาถาม-ตอบ เป็นคาที่มีคุณค่ารู้จักกันดี
ของหมู่ชาวพุทธ โดยเฉพาะนักเทศน์ นักปาฐกถามากมายนิยมนาเอาคาพูด แนวคิด และลีลาการ
ถาม-ตอบปัญหาแบบวิภาษวิธีของพระนาคเสนที่ปรากฏในคัมภีร์มิลินทปัญหาไปใช้ในการถาม-ตอบ
ประเด็นปัญหาทางพุทธศาสนา มิลินทปัญหา เป็นการถาม – ตอบปัญหาระหว่างพระเจ้ามิลินท์กับ
พระนาคเสน ซึ่งก่อนที่จะมีการถาม – ตอบปัญหา พระนาคเสนได้ทูลพระเจ้ามิลินท์เป็นข้อตกลง
เบื้องต้นว่า ควรจะเจรจาด้วยบัณฑิตวาท ไม่ควรเจรจาด้วยราชาวาท การเจรจาด้วยบัณฑิตวาท คือ
เจรจาด้วยเหตุด้วยผล ส่วนราชาวาท คือการเจรจากันแบบกษัตริย์ ที่อาจใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็น
เครื่องตัดสิน (อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน, 2549 : 91)
มิลินทปัญหาจึงเป็นคัมภีร์ที่ผู้แต่งได้ใช้ปัญญาความสามารถในการแต่ง โดยมีศิลปะวิธี
นาเสนอในด้านภาษาที่มีความเกลี้ยงเกลา ไพเราะเพราะพริ้ง ถ้อยคาที่ใช้มีการเรียบเรียงให้ผสม
กลมกลืนด้วยวิธีการใช้ถ้อยคาส่งสัมผัสต่อเนื่องกันคล้องจองกันไปอย่างสละสลวยคล้ายลักษณะคา
ประพันธ์แบบร้อยกรอง ใช้กวีโวหารในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความสวยงามทางด้านภาษาและมี
การอธิบายเปรียบเทียบหลักธรรมอันละเอียดสุขุมลุ่มลึกกับ สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมในคัมภีร์
มิลินทปัญหามีโวหารเด่นมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบทบรรยายหรือบทพรรณนา เป็นต้น มักมีโวหาร
เปรียบเทียบปรากฏอยู่เสมอ และการใช้ระดับของภาษาจะมีความแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา
ของหลักธรรมข้อนั้น ๆ ส่วนมากแล้วเนื้อหาหลักธรรมในคัมภีร์มิลินทปัญหามีความสุขุมลุ่มลึกยากที่
จะเข้าใจได้โดยง่าย จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อ่านจะต้องตีความหมายของหลักธรรมให้รู้แจ้งตามระดับของ
ภาษาที่ปรากฏด้วยสติปัญญา จึงจะทาให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักธรรมข้อนั้น ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น (พระมหา
ลิขิต คาหงษา, 2545 : 5)



ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

คัมภีร์มิลินทปัญหาเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิด หรือ
ไหวพริบปฏิภาณของพระเจ้ามิลินท์ และพระนาคเสน เป็นปกรณ์สาคัญและมีชื่อเสียงมากปกรณ์
หนึ่งในพระพุทธศาสนา แสดงอธิบายธรรมด้วยวิธีปุจฉา-วิสัชนา มีข้อสาธกที่ยากด้วยภาษาธรรมแต่
สามารถยกข้อที่เห็นว่ายากให้เห็นชัดได้ด้วยอุปมานานัปการเป็นภาษารูปธรรม ยุติด้วยหลักฐาน
เหตุผลปฏิภาณและภาษาอันไพจิตร เป็นที่นับถือยกย่องของบัณฑิตทั้งหลายทุกกาลสมัย จึงเป็น
คัมภี ร์ ที่ มีค วามโดดเด่ น ทั้ งทัก ษะทางภาษาและทัก ษะความคิ ด ซึ่ง มีค วามจ าเป็น อย่ างยิ่ง ที่
พุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์จะได้ศึกษาทักษะทางภาษากับความคิด เพื่อง่ายต่อ
การเรียนรู้กระบวนการปุจฉา – วิสัชนา ในคัมภีร์มิลินทปัญหานั้นมีรูปแบบการใช้ภาษาที่โดดเด่น
หลาย ๆ ด้านทั้งที่เป็นภาษารูปธรรม ภาษานามธรรม และภาษาอภิธรรม อันประกอบด้วยแนวคิด
ทางปรัชญา และแรงบันดาลใจที่ทาให้ผู้วิจัยสนใจในเรื่องมิลินทปัญหานี้คือ ข้าพเจ้าเองมีความ
ประทับใจตั้งแต่อ่านบทปุพพปโยคกถา คือว่าด้วยบุพพกุศลของท่านทั้งสอง คือ พระนาคเสนกับพระ
เจ้ามิลินท์ จับ ใจความย่อได้ว่า ในสมัย พระพุทธเจ้าชื่อว่า กัสสปะ ทั้งสองท่านเคยเป็นศิษย์เป็น
อาจารย์กันมาก่อน พระนาคเสนเป็นอาจารย์ ส่วนพระเจ้ามิลินท์เป็นสามเณร ในกาลครั้งหนึ่ง พระ
อาจารย์ไปกวาดใบไม้ที่วิห ารแล้ว บอกสามเณรเก็บใบไม้ไปทิ้ง แต่สามเณรทาเป็นไม่ได้ยิน พระ
อาจารย์ จึ งทาโทษสามเณรด้ ว ยด้า มไม้กวาด สามเณรร่ าไห้ วิ่ง ไปเก็ บใบไม้ โ ดยเร็ ว หลั ง จากนั้ น
สามเณรรูปนี้ไปสรงน้าในแม่น้าสายหนึ่ง และตนได้เห็นคลื่นลูกระลอกน้าที่ กระทบชายฝั่ง ตนจึงอธิ
ฐานจิตว่า ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทาตามคาสั่งของพระอาจารย์นี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาในธรรมไม่
รู้สิ้นรู้สุด ดุจคลื่นน้าที่เข้ากระทบชายฝั่ง และในขณะเดียวกันพระอาจารย์กาลังจะมาสรงน้าตรง
แม่น้ าสายนั้น และได้รู้วาระจิ ตของสามเณรรู ปนั้น และตนจึ งตั้งอธิฐานว่า ด้ว ยบุญที่ข้าพเจ้าได้
กระทา จากการกวาดใบไม้ในวิหาร ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาในการตอบธรรมตอบปัญหาที่สามเณรนี้
ถามอย่างไม่รู้สิ้นรู้จบ ดุจดั่งชายฝั่งมหาปฐพีที่หยุดคลื่นระลอกน้า จนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อว่า
โคตรมะ ทั้งสองท่านได้เกิดมาเป็นพระนาคเสนและพระเจ้ามิลินท์ดั่งที่อธิฐานเอาไว้ และในเรื่องมิลิ
นทปัญหานี้มีการปุจฉา-วิสัชนาธรรมด้วยการยกอุปมาสาถกในการอธิบายธรรม ดังนั้นจึงมีคาที่เป็น
อุปลักษณ์ต่างๆมากหลาย ด้วยเหตุดังนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอุปลักษณ์ในคัมภีร์มิลินทปัญหา
ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน ฉบับแปล มหามกุฏราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช 2536 เพื่อศึกษาคุณค่า
ทางภาษากับความคิดในวรรณกรรมพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดารงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยและ
จรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประเภทของอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ที่ปรากฏในคัม ภีร์มิลินทปัญหา ตาม
แนวอรรถศาสตร์ปริชาน
2. เพื่อวิเคราะห์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ในคัมภีร์มิลินทปัญหา ตามแนวอรรถศาสตร์ปริ
ชาน
ขอบเขตการวิจัย
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ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจากัดขอบเขตของการวิจัยอยู่เฉพาะในคัมภีร์
มิลินทปัญหา ฉบับแปล มหามกุฎราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช 2536 เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกใช้คัมภีร์มิลิ
นทปัญหาฉบับแปลมหามกุฎราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช 2536 เป็นหลัก เพราะเป็นฉบับหลวงใน
รั ช กาลที่ 3 ซึ่ง มี คาพูด ส านวนเสมอต้ น เสมอปลาย มีก ารจั ดพิ ม พ์ใ น พ.ศ. 2536 ในงานฉลอง
พระชนมายุ 80 พรรษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส่วน
หนังสือมิลินทปัญหาเล่มอื่น ผู้วิจัยจะใช้ประกอบเป็นคู่มือเท่านั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี
การศึกษาวิเคราะห์อุปลักษณ์ ตามแนวอรรถศาสตร์ ปริชาน โดยมุ่งเน้นอุปลักษณ์ที่สะท้อนความ
ความคิด หรือรูปภาษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของเลคอฟฟ์และจอห์นสัน
ขั้นตอนการเตรียมตัว
1. สถานที่
(1) หอสมุดแห่งชาติ
(2) หอสมุดจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(3) หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(4) หอสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. ค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับอุปลักษณ์ต่างๆ จากงานวิจัยในเว็บไซต์ ฐานข้อมูลงานวิจัย
(Thailis) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการทางานวิจัย ดังนี้
(1) พระมหาธิติ อนฺภทฺโท ได้ศึกษาวิเคราะห์อุปลักษณ์ในหนังสือพระปฐมโพธิตาม
แนวภาษาศาสตร์ปริชาน
(2) จิตติมา จารยะพันธ์ ได้ศึกษาอุปลักษณ์สงครามในข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์ไทย
ตามแนวคิดแบบฌานอรรถศาสตร์
(3) ศุภชัย ต๊ะวิชัย ได้ศึกษาเรื่องอุปลักษณ์มโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย
(4) สีนีนาฏ วัฒนสุข ได้ศึกษาอุปลักษณ์แสดงอารมณ์รักในเพลงไทยสากลสาหรับ
วัยรุ่นไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2546
(5) พระมหาลิขิต คาหงษา ได้ศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในมิลินทปัญหา
(6) พระมหาวิสิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโน วิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอุปมากถาใน
มิลินทปัญหา
ผู้ วิจั ย ได้ค้น หาแนวทางในการค้น คว้าอุป ลั กษณ์ และค้น พบว่า แต่ล ะท่ านได้พูดอุ ป
ลักษณ์เป็นประเภทต่างๆกัน แบ่งเป็นชนิดๆอย่างชัดเจน จึงทาให้มองเห็นภาพรวมของอุปลักษณ์
ประเภทต่างๆได้ง่ายดาย ดังนั้นทางผู้วิจัยมีวิธีการดึงข้อมูลจากหนังสือมิลินทปัญหาและได้วิธีการใน
การปฏิบัติดังหัวข้อต่อไป
2. ขั้นตอนการรวบรวมและเก็บข้อมูล
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
(1) อุปลักษณ์มนุษย์
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(2) อุปลักษณ์พืช
(3) อุปลักษณ์สัตว์
(4) อุปลักษณ์วัตถุ
(5) อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง
(6) อุปลักษณ์อาการ
(7) อุปลักษณ์ธรรมชาติ
หลังจากที่จัดอุปลักษณ์เป็นประเภทแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์นั้นจะ
มีการจัดอุปลักษณ์ตามประเภทต่างๆ แล้วนาอุปลักษณ์มาวิเคราะห์
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลอุปลักษณ์ในหนังสือมิลินทปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์แล้ว นาข้อมูลเหล่านี้
แยกประเภทอุป ลั กษณ์ต่างๆตามขั้น ตอนใน 3.2 และให้ ความหมายของอุป ลั กษณ์ตามหนั งสื อ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 แล้วจึงทาการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. อุปลักษณ์มนุษย์
มนุษย์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 879) หมายถึง “สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจ
สูง”
อุปลักษณ์มนุษย์ หมายถึง การนารูปภาษา ได้แก่ คาหรือข้อความที่มีความหมายอ้างถึง
มนุษย์ ที่เป็นสิ่งมีชีวิตมีความสามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง สืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ได้ มีกลไกของการ
ดารงชีวิตในเงื่อนไขเดียวกันที่เป็นไปตามธรรมชาติ และหมายถึงรวมถึงส่วนประกอบขงสิ่งมีชีวิต
เหล่านั้น สรรพสิ่งเหล่านั้นมีกลไกของการดารงชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติร่วมกันคือ มีการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย มาใช้กล่าวเปรียบเทียบในหนังสือมิลินทปัญหา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) พระนาคเสนถวายพระพรว่า มหาราช ดูรานะบพิตรพระราสมภารเปรียบปานดุจ นาย
ประตูของบรมกษัตราธิราชถ้าเห็นผู้ใดประหลาดเข้าไปสู่ประตูพระราชวังนั้น ก็ห้ามเสียมิให้เข้าไป
ผู้ใดที่เป็นอุปการแก่บรมกษัตริย์เจ้า คือ ข้าเฝ้าผู้ใหญ่ผู้น้อยนั้นก็ปล่อยให้เข้าไปสู่พระราชฐาน นาย
ประตูเฝ้าพระทวารกาจัดเสียซึ่งคนอันใช่ข้าเฝ้า ถือเอาแต่ที่ข้าเฝ้าให้เข้าไปสู่พระราชฐานนั้น (มหาม
กุฏราชวิทยาลัย, 2536 : 59)
ในตัวอย่างนี้จะพบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คาว่า นายประตู ซึ่งในบริบทนี้พระเจ้ามิลินท์
ถามพระนาคเสนเรื่องสติมีลักษณะเช่นไร พระนาคเสนจึงยกอุปมาเหมือนคนที่คอยเฝ้าประตูเมือง
ของพระราชาคอยสอดส่องดูคนเข้าออกเมืองอยู่ตลอดเวลา
คาว่า “นายประตู”(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 950) หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ให้ เฝ้ าดู แลประตู เมื องคอย สอดส่ อ ง จั บ จ้ อ ง คุ้ มครอง หรื อหมายถึ ง “ยาม” ในปั จจุ บัน ยาม
หมายถึง ผู้ที่อยู่เฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์เรียกว่า “อยู่ยาม” หรือ “เฝ้ายาม”
จากตัวอย่างนี้ จากรูปภาษาที่ปรากฏในประโยคตัวอย่างจะเป็นการเปรียบเทียบ “นาย
ประตู”ที่คอยเฝ้ารักษาความปลอดภัยของเมือง เหมือนกับ “สติ” สติคือความระลึกได้หมายรู้ ใน
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การกระทาสิ่งใดๆเพื่อไม่ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ประมาณในการเฝ้าดูทวารทั้ง 6 คือ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเราให้ปราศจากกิเลสได้ทุกเวลาที่มีสติ
2. อุปลักษณ์สัตว์
สัตว์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 1205) หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่ง แตกต่างไปจากพรรณไม้
ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, ความหมายที่ใช้กันเป็นสามัญหมายถึงสัตว์ที่
ไม่ใช่คน, เดรัจฉาน
(2) พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาว่า มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ผุ้ประเสริฐในศฤงคาร เปรียบปานดุจ แพะสองตัวชนกัน แพะตัวหนึ่งนั้นได้แก่จักขุ แพะตัวหนึ่งนั้น
ได้แก่รูป สันนิบาตแห่งแพะทั้งสองชนกัน (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536 : 101)
ในตัวอย่างนี้จะพบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คาว่า “แพะ” ซึ่งในบริบทนี้ พระเจ้ามิลินท์ถาม
ปัญหาพระนาคเสนว่า ผัสสะเกิดขึ้นที่ใด เวทนาเกิดขึ้นที่นั้นหรือพระคุณเจ้า พระนาคเสนได้แก่
ปัญหาถวายพระเจ้ามิลินท์ว่า เปรียบเสมือน การกระทบชนกันของแกะทั้งสองตัว ฉันใด ฉันนั้น
คาว่า “แพะ”(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 851) หมายถึง น.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล
Capra วงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกีบคู่ขนาดกลาง ขนลาตัวหลาบสีดา ขาย หรือน้าตาล มี
เขา 1 คู่ ตัวผู้มีเคราหางสั้น มีความอดทน แข็งแรง และทนทานต่อโรคได้ดีกว่าสัตว์กีบคู่อื่นๆ
จากตัวอย่างนี้ จากรูปภาษาที่ปรากฏในประโยคตัวอย่างจะเป็นการเปรียบเทียบ “แพะ”
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เหมือนกับ แพะตัวแรกเป็น “ผัสสะ” แพะตัวที่สองเป็น “เวทนา” เมื่อแพะตัว
แรกไปชนกับแพะตัวที่สองก็จะเกิดเวทนาขึ้น เหมือนในพระไตรปิฎก เล่ม35 พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่
2 วิภังคปกรณ์ (อภิ.วิ. (ไทย) 35/286/161-165) ที่ว่า สังขารเกิดเพราะอวิชาเป็นปัจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ฉันใด ฉันนั้น
3. อุปลักษณ์พืช
พืช (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 840) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่โดยทั่วไปสร้างอาหารเองโดย
การสังเคราะห์แสง“เมล็ดพันธุ์ไม้” สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป,พรรณไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆ พืชพันธุ์ก็ใช้
อาจกล่าวได้ว่า พืชเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง มีการหายใจ มีการเจริญเติบโต แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่
ได้ ไม่มีอวัยวะรับความรู้สึก ซึ่งแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทมนุษย์และสัตว์
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อุปลักษณ์พืช หมายถึง การนารูปภาษา ได้แก่ คาหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวข้อง
กับพืชในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งมาใช้กล่าวเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้ (มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2536 : 50)
(3) พระนาคเสนจึงวิสั ชนาแก้ไขว่า โยนิโ สมนสิการนั้น อุสฺ ส าหลกฺขโณ มีลั กษณะให้
อุตสาหะมีพยายามความเพียรประการ 1 คหณลกฺขโณ มีลักษณะจะถือเอาให้ได้ เหมือนกับสัตว์เป็น
ต้นว่า แพะลาโคมหิงสา ถึงจะผูกไว้ก็คงจะดิ้นไปกินหญ้านั้นประการ 1 ขอถวายพระพร
คาว่า “หญ้า” มีความหมายประจารูปภาษาดังนี้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 1280)
คาว่า “หญ้า” หมายถึง มีความหมายในตามพจนานุกรมเป็นคา น.ชื่อเรียกไม้ล้มลุก
หลายชนิด
ในตัวอย่างนี้จะพบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คาว่า “หญ้า” ในบริบทนี้พระเจ้ามิลินท์ได้ถาม
เกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ มีลักษณะเป็นเช่นไร ส่วนทางพระนาคเสนได้วิสัชนาถวายว่า เปรียบเสมือน
แพะลาโคมหิงสาที่พยายามดิ้นไปกินหญ้า
จากตัวอย่างนี้ จากรูปภาษาที่ปรากฏในประโยคตัวอย่างจะเป็นการเปรียบเทียบ “หญ้า”
คือลักษณะที่จะถือเอา เปรียบได้เป็นสองกรณีคือ 1 การถือเอาสิ่งที่ดี 2 การถือเอาลักษณะในทางที่
ไม่ดี ในข้อนี้จะถือเอาในลักษณะของ แพะลาโคมหิงสา ถึงจะผูกไว้ก็คงจะดิ้นไปกินหญ้า ดูจากรูป
ของภาษาแล้วเหมือนกับ “ความอยาก” ภาษาบาลีเรียกว่า “กิเลส” กิเลส หมายถึง สิ่งที่ทาให้จิตใจ
เศร้าหมอง เพราะหญ้าเป็นมโนทัศน์ของกิเลส กิเลสคือโลภ โกรธ หลง ที่ผูกใจมนุษย์อยู่ไม่ให้ดิ้นไป
ไหนได้ ดังนั้นหญ้าจึงเป็นตัวแทนของความอยากที่ทาให้ติดหลงอยู่ในรสชาติของกิเลส
4. อุปลักษณ์วัตถุ
วัตถุ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 1104) หมายถึง สิ่งของ
อุป ลั กษณ์วัตถุ คือ รู ป ภาษาที่มีความหมายอ้างอิงถึง วัตถุ สิ่ งของ สิ่ งประดิษฐ์ ต่างๆ
เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ในที่นี้ผู้วิจัยหมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ทั่วๆไปที่
สามารถจับ ต้องได้โดยการสัมผัส ซึ่งอาจจะมีขนาดแตกต่างกันไป แต่ผู้ใช้สามารถขยับเคลื่ อนที่
สิ่งของ หรือวัตถุนั้นๆ ได้ มาเปรียบเทียบในหนังสือมิลินทปัญหา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(4) พระนาคเสนก็ ถ วายพระพรอุ ป มาว่ า มหาราช ดู ร านะบพิ ต รพระราชสมภารผู้
ประเสริฐยิ่งมิ่งมไหศวรรย์ เปรียบปานดุจบุรุษผู้หนึ่งนั้นจุด ประทีปคันและเทียนส่องเข้าไปในห้อง
เรือนอันมืดมนอนธการ ก็ชัชวาลสว่างกระจ่างแจ้งแลเห็นรูปต่างๆ เป็นต้นว่า ถ้วยโถโอจานพาน
ภาชนะอันตั้งเรียงเคียงกัน (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536 : หน้า 61-62)
ในตัวอย่างนี้จะพบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คาว่า “ประทีป” ในบริบทนี้ พระเจ้ามิลินท์ได้
ปุจฉาถามว่า ลักษณะของปัญหา มีลักษณะอย่างไร พระนาคเสนได้วิสัชนาไปว่า เปรียบเสมือน บุรุษ
ผู้หนึ่งนั้นจุดประทีปคันและเทียนส่องเข้าไปในห้องเรือนอันมืดมน
คาว่า“ประทีป”(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 707) หมายถึง ไฟที่มีเปลวสว่าง (หมายเอา
ตะเกียงไฟเทียน เป็นต้น
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จากตั ว อย่ า งนี้ จ ากรู ป ภาษาที่ ป รากฏในประโยคตั ว อย่ า งจะเป็ น การเปรี ย บเที ย บ
“ประทีป” หมายถึง ปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขาร เมื่อบังเกิดกับผู้ที่มีจิตใจฟักใฝ่ในการประกอบ
ความเพียรก็จะสามารถมองเห็นสัจธรรม คือความจริงแห่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเปรียบเสมือนกับ ประทีปที่ส่องเข้าไปในห้องเรือนอันมืดมน ทาให้เห็นแจ้งแห่งอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา
5. อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง”(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 1231) หมายถึง “อาคารบ้านเรือนเป็นต้น ที่
สร้างโดยใช้อิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่”
อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง คือ รูปภาษาที่มีความหมายอ้างถึงสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
บ้านเรือน หรือส่วนประกอบของตัวสิ่งก่อสร้าง เช่น กาแพง ประตู หลังคา หน้าต่าง ฯลฯ ตลอดจน
แหล่ ง ตาแหน่ง ที่ตั้ง ของสถานที่ที่ก่อสร้างปรากฏ มาใช้กล่ าวเปรียบเทียบ ดังตัว อย่างต่อไปนี้
(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536 : 57)
(5) พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาว่า มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
เหมือนเรือนอันเก่าชารุดทรุดเซ อันจะล้มไป เขาจึงเอาไม้เข้าค้าจุนไว้ มิให้เรือนเก่าตีนเสาขาดนั้นล้ม
ลง ช่วยปะทะปะทังค้าจุนไว้
ในตัวอย่างนี้ จะพบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คาว่า “เรือน” ในบริบทนี้ พระเจ้ามิลินท์ได้
ปุจฉาถามว่า วิริยะมีลักษณะเช่นไร พระนาคเสนได้วิสัชนาถวายว่า เปรีย บเสมือน เรือนที่ถูกค้าจุน
ด้วยไม้
คาว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 1021) “เรือน” หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้น
ฝา มีหลังคาคลุมสาหรับเป็นที่อยู่
จากตัวอย่างนี้ จากรูปภาษาที่ปรากฏในประโยคตัวอย่างจะเป็นการเปรียบเทียบ “เรือน”
กุศลธรรม ที่มีไม้ค้าคือ “วิริยะ” คอยค้าจุนไม่ให้เสื่อมจากธรรมอันเป็นกุศล เพราะเรือนจะล้มได้ถ้า
หากไม่มีวิริยะ คือความเพียรเป็นเครื่องประคับประคองเรือนเอาไว้ ฉันใด ฉันนั้น
6. อุปลักษณ์อาการ
อาการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 1401) หมายถึง “สภาพที่เป็นอยู่หรือที่เป็นไป เช่น
อาการซึมเศร้ า; กิริยาท่าทาง เช่น อาการตื่นเต้น ; ความรู้สึก สิ่งที่ปรากฏ หรือภาวะผิดปกติของ
ร่างกาย เช่น อาการเจ็บคอ
อุปลักษณ์อาการในงานวิจัยนี้ แบ่งอาการออกเป็น อาการของสิ่งมีชีวิตกับอาการของ
สิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งสิ่งมีชีวิตในที่นี้อาจเป็น มนุษย์ สัตว์ หรือพืช ส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตพบอาการของวัตถุ
เท่านั้น โดยเป็นรูปภาษาที่มีความหมายอ้างถึงกิริยาอาการ การกระทา คุณลักษณะต่างๆ ตลอดจน
เหตุการณ์ที่เป็นผลมาจากการกระทา เช่น การดีใจ เชิญชวน อ้อนค้อม เป็นต้น มาใช้เปรียบเทียบ
ดังนี้
(6) ชาวนานั้นเขาเอาเท้าเหยียบต้นข้าวไว้มิ ให้ขยาย มือซ้ายหน่วงเอารวงข้าวนั้นมา มือ
ขวาจับเคียวเกี่ยวกระชากให้รวงข้าวขาดติดมือเบื้องซ้าย ชาวนาทั้งหลายเขากระทาอย่างนี้ โยมรู้อยู่
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ในตัวอย่างนี้ จะพบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คาว่า “เกี่ยว” ในบริบทนี้ ในบริบทนี้พระเจ้า
มิลินท์ได้ถามเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ มี ลักษณะเป็นเช่นไร ส่วนทางพระนาคเสนได้วิสัชนาถวายว่า
เปรียบเสมือน การเกี่ยวข้าวของชาวนา ที่มีหนึ่งจับรวงข้าว อีกมือหนึ่งก็จับเคียวเกี่ยวรวงข้าวให้ขาด
คือ มีลักษณะถือเอา
คาว่า “เกี่ย ว” มีความหมายในตามพจนานุกรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 150)
หมายถึง อาการที่สิ่งงอเป็นขอเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น ทอดสมอให้เกี่ยวแง่หินไว้ , เอาของที่มี
ลักษณะเช่นนั้นเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น เอาขอเกี่ยว, ติดต่อผูกพันแตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว
จากตั ว อย่ า งนี้ จากรู ป ภาษาที่ ป รากฏในประโยคตั ว อย่ า งจะเป็ น การเปรี ย บเที ย บ
“เกี่ยว”หมายถึง การใช้ปัญญาในการตัดกิเลสคือ สิ่งที่ทาให้จิตใจมนุษย์เราให้ติดพันอยู่ในโลกนี้ ทา
ให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ กิเลสหรืออกุศลที่ว่า มี โลภ โกรธ หลง เป็นต้น หากใช้ปัญญาใน
การตัดด้วยการพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็จะสามารถตัดกิเลสที่เข้ามาเกี่ยวพันได้อย่างมีเหตุมีผล
ด้วยกาลังของปัญญาฃ
7. อุปลักษณ์ธรรมชาติ
ธรรมชาติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 597) หมายถึง “สิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตาม
ธรรมดาของสิ่งนั้นๆ,ภาพภูมิประเทศ,ที่เป็นไปเองโดยมิได้ปรุงแต่ง เช่น สีธรรมชาติ”
อุ ป ลั ก ษณ์ ธ รรมชาติ หมายถึ ง อุ ป ลั ก ษณ์ ที่ เ กิ ด จากการน าค า หรื อ ข้ อ ค วามที่ มี
ความหมายประจารูปภาษาหรือความหมายซึ่งจัดอยู่ในวงความหมายของธรรมชาติ ซึ่งเป็นสรรพสิ่ง
ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ ไม่ได้สร้างขึ้นมา และหมายรวมถึงสภาพ
ภูมิอากาศหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่ได้เกิดจากการสร้างหรือการกระทาของสิ่งอื่น
ใด ไปใช้เปรียบเทียบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536 : 55)
(7) พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาว่า มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบ
ปานดังสมเด็จบรมจักรพรรดิราชอันยกพลจตุรงคนิกรลีลาศไปสู่ประเทศแห่งหนึ่ง จึงข้ามแม่น้าน้อย
นั้นไปด้วยพลหัตถีช้าม้า ปรากฏพลบทจรเดินลาลอง ตกว่าท้องน้านั้นก็ขุ่นมัวนักหนา พอสมเด็จบรม
จักรพรรดิราชนั้นอยากจะเสวยอุทกังเป็นกาลัง จึงมีพระราชโองการสั่งให้ตักเอาอุทกังอันขุ่นมัว ชาว
พนักงานกลัวพระราชอาญา จึงตักอุทกังขุ่นนั้นมาใส่ในพระเต้าแก้ ว แล้วน้านั้นก็ผ่องใสในทันที จึง
เอาน้าในพระเต้าแก้วมณีถวายในทันใดนั้น ความนี้ฉันใด สัมปสาทลักขณสัทธานี้ อุปมาดุจพระเต้า
มณีกาจัดเสียซึ่งเปือกตมอันขุ่นมัว
ในตัวอย่างนี้ จะพบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คาว่า “เปือกตม” ในบริบทนี้ พระเจ้ามิลินท์
ปุจฉาว่า ศรัทธามีลักษณะกี่ประการ พระนาคเสนเจ้าได้วิสัชนาว่า มีอยู่ 2 ประการคือ มีลักษณะ
ผ่องใส1 มีลักษณะแล่นไป
คาว่า “เปือกตม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 761) หมายถึง “เลนตมที่ละเอียด”
จากตัวอย่างนี้ จากรูปภาษาที่ปรากฏในประโยคตัวอย่างจะเป็นการเปรียบเทียบ “เปือก
ตม” มีลักษณะเคลือบสิ่งที่ใสสะอาดให้มัวหมอง เช่นว่าทาน้าที่ใสให้ขุ่นเปรียบเสมือนกับ นิวรณ
ธรรม นิวรณธรรม คือ อกุศลธรรมที่กลุ้มรุมขัดขวางจิตไม่ให้ดาเนินไปในทางสงบ นิวรณธรรม 5 มี
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กามฉันทนิวรณ์ เป็นเบื้องต้น ซึ่งเป็นเครื่องปกปิดใจไม่ได้ถึงความสงบได้เหมือนเปือกตมที่ทาให้น้า
ขุ่น ฉันใด ฉันนั้น
4 ขั้นตอนการนาเสนอผลการศึกษา
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลและนาผลการวิเคราะห์มานาเสนอ
4.2 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ในบทนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมอุปลักษณ์ที่ปรากฏในหนังสือมิลินทปัญหา และได้จัดหมวดหมู่
อุปลักษณ์ที่ได้ถูกกล่าวถึงคือ ถูกนามายกเป็นอุปลักษณ์ในการสื่อความหมายขยายความเข้าใจให้
มาก เพื่อความสะดวกในการค้นหาอุปลักษณ์ที่ต้องการ และบอกคุณลักษณะของอุปลักษณ์ที่นามา
เปรียบเทียบว่า มีลักษณะเช่นไร สื่อให้เห็นว่า ปราชญ์ในยุคนั้นที่นาอุปลักษณ์มาเปรียบนั้นมีความ
ชานาญฉลาดการยิ่งนัก ในการที่จะนาสิ่งหนึ่งมาเปรียบคล้ายกับสิ่งๆหนึ่ง เพื่อสะดวกสาหรับบุคคลที่
ไม่เข้าใจในอุปลักษณ์ จึงได้มีการเปรียบให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น อุปลักษณ์ที่ผู้วิจัยได้นามา
จัดหมวดหมู่ใหม่นั้นมีดังนี้
(1) พระพุทธเจ้า
1) พระพุท ธเจ้ า ได้ แ ก่ บุ รุ ษ , หมอ, บิ ด า, แพทย์, กษั ต ริย์ , จั ก รพรรดิ ร าช, สตรี ,
อาจารย์, นายช่าง, ปทุมชาติแลกมุท, ช้าง, แก้วมณี, ของ, อาหาร, สะดือทะเล, มหาสมุทร, เปลว
อัคคีกองเพลิง, ลม, มหาปฐพี, แผ่นดิน, แผ่นพสุธา, ฝน
2) เจ้าชายสิทธัตถะ ได้แก่ บุรุษ, กองเพลิง
(2) กรรม
ได้แก่ บุรุษ, คน, มะม่วง, หว่าน, งอก, ทาลาย, ขุด, ไฟ, ก้อนดิน
(3) กุศลธรรมและหลักธรรม
กุศลธรรมและอกุศลธรรม แบ่งออกเป็น 3 คือ ธรรมที่เป็นกุศล1 ธรรมไม่ใช่กุศล1 เป็น
ทั้งกุศลและอกุศล1
กุศลธรรม
1) สติ ได้แก่ นายประตู, นาวา
2) พระสัทธรรม ได้แก่ กองเพลิง, สระใหญ่
3) พระธรรม ได้แก่ พืช, ตารา, ทรัพย์, ยา, โอสถ, ยุ้งฉาง, อาหาร, ตลาดยาดับพิษงู
น้าฝน, อุทกังสระใหญ่, คงคา
4) กุศล ได้แก่ ข้าว, ข้าวสาลี, เรือน, น้าผึ้ง, น้าอ้อย, ลอย, มหาเมฆ
5) ศีล ได้แก่ พืช 5 ประการ, ดอกไม้, ตลาดขายของหอม, ตลาดแก้ว
6) อิทธิบาท4 ได้แก่ ม้า
7) ธรรมาภิสมัย ได้แก่ คชสาร, พระเมรุมาช, มหาปฐพี, โลก
8) ธุดงคธรรม ได้แก่ ราชสมบัติ
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9) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ได้แก่ ดาบ, ฝัก
10) โพธิปักขิยธรรม 37 ได้แก่ ตลาดยารักษาโรค
11) กายคตาสติ ได้แก่ ตลาดน้าอมฤต
12) สัมมาปฏิบัติ ได้แก่ ยิงธนู, น้าอมฤต
12) นวังคสัตถุศาสนา ได้แก่ ตลาดเบ็ดเสร็จ
13) ปุราณมรรค ได้แก่ บุตร, แก้วมณี,ทรัพย์
15) อสุภสัญญา ได้แก่ ตลาดดอกไม้
16) นิวรณธรรม ได้แก่ เปือกตม
17) ปาฏิโมกข์ ได้แก่ ทรัพย์, ขัตติยมายา
18) ผลวิเศษ,อริยผล ได้แก่ ตลาดผลไม้, ใหญ่, มหาสมุทร
19) ฌาน ได้แก่ ลาภสักการะ, ร้อง
20) ญาณ ได้แก่ ทรัพย์
21) ทาน ได้แก่ ของ, หม้อข้าว, สุรามังสะและโภชนาหาร
22) ความเพียร ได้แก่ ข้าราชการ, กาแพง, รถ, ขุด, ทานา, ขัด, ตก, ใบไม้โคนไม้
23) ความเบื่อหน่าย ได้แก่ เหล็กหลาว, เลอะ, ไม้, พื้นปฐพี
24) ความสุข ได้แก่ อุทกัง, ข้าวสาลี
25) การตั้งสัจจอธิษฐาน ได้แก่ อุทกัง
อกุศลกรรม
1) อกุศล ได้แก่ ข้าวละมาน, ยาพิษ, ก้อนศิลา, หยาดน้า
2) อวิชฌา ได้แก่ ช่างหม้อ, แว่นมณี, กระจก
3) กิเลส ได้แก่ ข้าศึก, โรค, หยาบคายแข็งกระด้าง, พยาธิ, เศร้าหมอง, ไม้
4) ทุกข์ ได้แก่ ข้าศึก, ศัตรู, หญ้า, ภัย
5) อาบัติ ได้แก่ ชนบท-ประเทศ
6) ปาราชิก ได้แก่ บุรุษ, อสรพิษ, ยาพิษ, ขบตอด, ศิลา
7) มิจฉาทิฏฐิ ได้แก่ ยาพิษ, ไฟ
8) บาป ได้แก่ ตายขบตอด, ก้อนเหล็ก
9) โลภะโทสะโมหะ(อกุศลมูล3) ได้แก่ กองเพลิง
10) ผู้ลามก ได้แก่ บุคคล
เป็นทั้งกุศลและอกุศล
1) บาปบุญ ได้แก่ ผลมะม่วง, ข้าวสาลี, อ้อย, ไฟ
2) สัมมาปฏิบัติและมิจฉาปฏิบัติ ได้แก่ มะม่วง
(4) บรรพชิตและผู้ประพฤติธรรม
1) บรรพชิต ได้แก่ โยธา, แก้วมณี

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



2) โยคาวจร ได้ แ ก่ วั ฑ ฒกี , บุ รุ ษ , ศิ ษ ย์ , คนฟ้ อ น, ราชกุ ม าร, ดอกไม้ , ช้ า ง
โภชนาหาร, ยาหอม, ราชรถ, ยาน, เรียน, บาเพ็ญกุศล, อุทกธารา, ดวงมณี
3) พระภิกษุ ได้แก่ กษัตริย์, คน, บุรุษ, ผู้รักษาธรรม, คนทายลักษณะ, นักเลง
ธรรม, คนรักษาพระนคร, ราชบัณฑิต, ชาตบุตย์, มฤคชาติ, แก้วมณี, ร้านขายดอกไม้, ร้านขายของ
หอม, ร้านธรรม, ธรรมเศรษฐี, จันทน์แดง
4) พระสงฆ์ ได้แก่ บุตร
5) สาวก ได้แก่ คนไข้, บุคคล, ราชบุตร
6) ผู้ประพฤติธรรม ได้แก่ บุคคล, นาอันดี, ศิลา
7) พระอรหันต์ ได้แก่ มหาชน, ปุโรหิต, ยาม, มหาเมฆ, เขาสิเนรุ, ร้านขายดอกไม้
8) พระโสดาบัน ได้แก่ หมอ
(5) พระนาคเสน
ได้แก่ ราชบุรุษ, บุรุษ, เพื่อน, หมอ, ผู้สดับ, โภชนาหาร, ที่พึ่งพา, น้า
(6) พระเจ้ามิลินท์
ได้แก่ บุรุษ, คน, พระภิกษุ, คนไข้, โค
(7) พระเทวทัต
ได้แก่ บุรุษ, ไข้, หนาม
(8) พระยามาร
ได้แก่ นายประตู, บุคคล
(9) ลักษณะบุคคล
มีคาว่า “ผู้, คน”
1) ผู้ ได้แก่ บุคคล, ชายผู้มีวาสนา, บ่าว, แพทย์, บุรุษ
2) คน ได้แก่ บุรุษ, หนอน, ญาติ
(10) บุคคลในวรรณกรรมเรื่องพระเวสสันดร
1) พระเวสสันดร ได้แก่ บุรุษ, บุคคล
2) กัณหา,ชาลี ได้แก่ ช้าง, นันโทปนันทนาคราช, แก้วมณี, มหาสมุทร, พระจันทร์
พระอาทิตย์, หิมวันตราชคีรี, ไฟ
(11) พระพุทธศาสนา
ได้แก่ ท่านผู้ดี, แพทย์, ฤษี, สระ
(12) พระนิพพานและคุณแห่งพระนิพพาน
1) พระนิพพาน ได้แก่ ราชสมบัติ, รางวัล, พระนคร, สุข, ภูเขาหิมพานต์, ฝั่ง, ลม,
มหาสมุทร, อัคคี
2) คุณแห่งพระนิพพาน ได้แก่ ปทุมชาติ, มณีรัตนะ, ยาดับพิษงู, โภชนาหาร,
สัปปิข้น, อุทกัง, อากาศ, จันทน์แดง, ยอดคีรี,
(13) การบรรพชาและคุณแห่งบรรพชา
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ได้แก่ แก้วมณี, คลื่น, เรือ
(14) สัตว์โลก
แบ่งออกเป็น 2 คือ สัตว์ประเสริฐ1 สัตว์เดรัจฉาน1
สัตว์ประเสริฐ
1) มนุษย์ ได้แก่ ต้นไม้, พืช, มะม่วง
2) บุคคล ได้แก่ บุรุษ
3) ฆราวาส ได้แก่ บุรุษ, นายขมังธนู, คน, บุคคล
4) คฤหัสถ์ ได้แก่ ชาย
5) กุมาร ได้แก่ บุรุษ, หนอน, ประทีป
6) พ่อแม่ ได้แก่ ปฐพี
7) ชาวบ้าน ได้แก่ บุรุษ
8) ทายก ได้แก่ บุรุษ
9) ครรภ์ ได้แก่ หีบ (สัตว์เกิดในครรภ์)
สรรพสัตว์
1) สรรพสัตว์ ได้แก่ ต้นไม้เส้นหญ้า, สัตว์
(15) ธาตุ
1) ธาตุ ได้แก่ ดิน, ลม
2) นามรูป ได้แก่ บุรุษ, ฝน
3) ภูเขา ได้แก่ มารดร-บิดา-ศิษย์-เพื่อน-อามาตย์-เทวดา-พรหม, ราชสีห์,พยานาค
4) โลกธาตุ ได้แก่ บุรุษ, นาวา, บรรทุก
5) สังขาร ได้แก่ หม้อ-ไห-พิณ, ไฟ, เงา
6) แผ่นดิน ได้แก่ เกวียน, ข้าวสาร
7) กาย ได้แก่ รัง, แผ่นดิน, สินธุ, กองไฟ, กิ่งก้าน
8) น้า ได้แก่ กลอง
(16) ปัญญา
ได้แก่ ประทีป, หม้อน้า, เกี่ยว, ยก, ส่อง, กิน, ลม, อุทกัง, ธนู
(17) เวลา
ได้แก่ ต้นไม้, ไข่ไก่, มะม่วง
(18) จิตใจ
1) จิต ได้แก่ มนุษย์, ต้นไม้ใหญ่, สกุณา, นก
2) ใจ ได้แก่ ที่ลุ่ม, ธรณี, เขาสิเนรุ
(19) สิ่งของ
ได้แก่ หญ้า
(20) ไตรลักษณ์ (เกิด แก่ เจ็บ ตาย)
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1) โรค ได้แก่ ฝน, หญ้าแห้ง-มูลฝอย
2) ตาย ได้แก่ ดับ, หล่น
(21) ภพภูมิ
1) สวรรค์และพรหม ได้แก่ พราหมณ์-คฤหบดี-อามาตย์, นกหัสดีลิงค์
2) นรก ได้แก่ สัตว์, นางราชสีห์-นางเสือโคร่ง-นางเสือเหลือง, เนื้อสัตว์, สัตว์, น้า

บทสรุป

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า พระนาคเสน ผู้เป็นปราชญ์แห่งการตอบปัญหาธรรมที่
พระเจ้ามิลินท์ปุจฉาเพื่อให้แก้นั้น พระนาคเสนเจ้า ได้มีไวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาให้เห็น
โดยง่ายจากธรรมะหม้อใหญ่ให้กลายเป็นธรรมะหม้อเล็กๆ จากสิ่งที่ยากยิ่งให้เป็นสิ่งที่ง่ายยิ่ง จากสิ่ง
ที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย จากสิ่งที่เห็นได้ยากก็ให้เห็นได้ง่าย เปรียบเหมือนหมอผู้รักษาคนตาบอดให้
กลับมามองเห็นได้ เป็นสิ่งที่อนุเคราะห์เกื้อกูลกับมนุษย์ภายหลังที่ไม่เข้าใจอรรถธรรมที่ยาก สามารถ
เข้าใจได้ง่ายยิ่ง เพราะสิ่งที่ท่านพระนาคเสนวิสัชนานั้น เป็นภาพให้เราได้จินตนาการเห็นตามได้ง่าย
ยิ่งหากจะเปรียบเหมือนสุภาษิตไทยก็คงพูดได้ว่า “เหมือนปลอกกล้วยเข้าปากเสียอีก ” ซึ่งใน
งานวิ จั ย นี้ มุ่งเน้ น ศึกษาอุป ลั กษณ์เ ชิงมโนทัศน์ ที่เป็น การเปรียบเทียบเพื่อให้ เกิด จินตภาพทาง
ความคิด สามารถสรุปได้ 7 อุปลักษณ์ด้วยกันคือ อุปลักษณ์มนุษย์ อุปลักษณ์พืช อุปลักษณ์สัตว์ อุป
ลักษณ์วัตถุ อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง อุปลักษณ์อาการ อุปลักษณ์ธรรมชาติ
นอกจากนี้ อุ ป ลั ก ษณ์ ทั้ ง 7 ประเภทนี้ ยั ง สามารถถ่ า ยโยงข้ อ มู ล ให้ เ ห็ น ถึ ง การ
เปรียบเทียบเชิงมโนทัศน์ ดังจะเห็นได้จากข้างต้นของบทที่ 5 ว่า อุปลักษณ์ที่นามาเปรียบนั้นสื่อถึง
อะไรบ้าง แต่สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดเห็นจะเป็นการเปรียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับ กุศลและ
อกุศลเป็นส่วนมาก นั้นแสดงให้เห็นว่าการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการทาความดีและความชั่ว เป็น
ประเด็นหลักเป็นสาคัญเพราะการที่คนเราจะไปสู่ที่สุขและทุกข์นั้นขึ้นอยู่ที่ว่า การที่เราทาสิ่งดีหรือ
ชั่วมากกว่ากัน และคนในยุคนั้นมองรูปแบบของความดีและชั่วไม่เห็นภาพมากนัก พระนาคเสนท่าน
จึงยกอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับความดีชั่ว เพื่อเอื้อเฟื้อต่อความเข้าใจของพระเจ้ามิลินท์ และ
ยังเป็นประโยชน์แก่บุคคลรุ่นหลังที่ได้อ่านได้ศึกษาสืบมาด้วย
ดังนั้นกระบวนการถ่ายโยงความคิดข้อมูลความหมายของการเป็นอุปลักษณ์โดยการศึกษา
การถ่ายโยงจากความหมายต้นทาง ไปยังความหมายปลายทาง โดยการอ่านและทาความเข้าใจ
เปรี ย บเทีย บจากความหมายข้ างต้ นไปสู่ ค วามหมายเบื้อ งปลาย ด้ว ยการถ่ ายโยงทางความคิ ด
ความสัมพันธ์ทางความหมายนี้เองทาให้เกิดเป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ขึ้น
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หลักธรรมาภิบาล : หลักคิดและเปรียบเทียบกับหลักสัปปุริสธรรม

GOOD GOVERNANCE: A THEORY AND COMPARISON WITH THE
SUPPURISADHAMMA
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโท
สุวัฒสัน รักขันโท

บทคัดย่อ

หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ
ควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง
กล่ าวคื อ หาได้มี ค วามหมายเพี ย งหลั กธรรมทางศาสนาเท่ านั้ น แต่ร วมถึ ง ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก
คาสาคัญ : หลักธรรมาภิบาล,หลักสัปปุริสธรรม
Abstracts
Good Governance is the administration, management, control, and
control of corporate affairs. It also means good management. Can be used both
public and private. Principles used in this administration. The meaning is broad, that
is, meaning only religious principles. This includes morality, morality, ethics, and
righteousness. People should have and behave like transparency. No interference
from outside organizations.
Key words: good governance, Suppurisadhamma

บทนา

ในสภาพปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวันตามกาลเวลา ความยุ่งยาก ความ
สับสนวุ่นวายในสังคมยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปตามระบบหรือ
กระแสการพัฒนาประเทศ และโลกส่วนหนึ่งคือการกาหนดขอบเขตของการบริหารจัดการที่รัดกุม
เกินไป การที่กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี (Good Government) นั้น เป็นเรื่อง
ยากต่อการยึดถือเอามาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติจริง ซึ่งมักนามาใช้กันอย่างแพร่หลายและ


วัดธรรมาภิรตารารม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
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กว้างขวาง หน่วยงานต่าง ๆ ได้นาเอาแนวความคิดดังกล่าวมาใช้ในการกาหนดนโยบาย ซึ่งตาม
รูปแบบดังกล่าวก่อกาเนิดมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา เพื่อใช้เป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหา
จากการทางานที่เชื่องช้าไรประสิทธิภาพ อีกทั้งการคอรัปชั่นทุกรูปแบบของนักการเมืองปัจจุบัน ซึ่ง
นักวิชาการหลายท่านคิดว่าองค์กรต่าง ๆ ไม่จาเป็นต้องพูดถึงการบริหารจัดการวัดให้ยุ่งยาก คน
ภายในองค์กรย่อมจะดาเนินการบริหารจัดการได้เอง ดังนั้น ธรรมาภิบาล ( Good Governance)
คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม
นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใน
การบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กร
ภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นามาใช้บริ หารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย
ด้วยเหตุเพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่าง
ทางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทาให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว
นอกจากนี้แล้วยังทาให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะทาให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทาธุรกิจ รัฐบาลที่
โปร่ งใสตรวจสอบได้ ย่ อมสร้ างความเชื่อมั่น ให้ แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่ งผลดีต่อ
เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น
ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล
แนวคิดเรื่อง “Governance” ได้ปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมการปกครอง ของกรีกสมัย
โบราณมาจากศัพท์ของคาว่า “Kubernan” ที่บัญญัติโดยปราชญ์ที่ชื่อ Plato ซึ่งก็คือระบบการ
ปกครอง (System of Governing) คาว่า Gubernare ซึ่งหมายถึง “Rule making or Steering”
การก าหนดหรื อ ถื อ หางเสื อ ในการปกครองแต่ เ ดิ ม ในภาษาอั ง กฤษค านี้ ห มายถึ ง รั ฐ บาล
(Government) ในเชิงนามธรรม (Act of Governing หรือ Manner of Governing) ซึ่งก็คือ การ
จัดการปกครอง (Agere,Sam, 2000 : 34) แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลตาม
ภาษาไทยเป็ นแนวคิดที่ได้มีการกล่ าวถึงกว้างขวาง หลั งจากมีเหตุการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกโดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครอง และการจัดการปกครองที่
ดีนั้น ได้รับการรณรงค์อย่างมากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก (พฤทธิสาณ ชุมพล,
2546 : 130) และดังที่ทราบแล้วว่าแนวคิดนี้ได้มีการค้นพบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 แต่ถึงกระนั้นก็
มิได้มีการนาคาว่า Good Governance มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งที่กล่าวได้ว่าคาว่า Good
Governance พึ่งมีการนามาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานนี้เอง
ในสมัยโบราณเน้นการปกครอง (Governing) ผู้ปกครองเรียกว่ารัฐบาลในสมัยราชาธิป
ไตยการปกครองที่ดี อยู่ที่มีธรรมราชาดังที่มีการเน้นเรื่องทศพิธราชธรรมถัดจากสมัยราชาธิปไตย
ผู้ปกครองก็เป็นทหารบ้างเป็นนักการเมืองบ้างเมื่อสังคมวิวัฒนาการไปภาคธุรกิจเติบโตขึ้นและ มี
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ผลกระทบต่อสังคมมาก และภาคประชาชนหรือสังคมก็มีบทบาทมากขึ้น หลักการเรื่องการปกครอง
(Governing) โดยรัฐลักษณะใช้อานาจ จากบนลงล่างก็ไม่เพียงพอเพราะอานาจไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล
เท่านั้นแต่อยู่ที่ภาคธุรกิจและภาคสังคมด้วยจึงมีการนาคาว่า Governing ในสังคมสมัยใหม่คง
จะต้องคานึงถึงไตรภาคีคือภาครัฐภาคธุรกิจและภาคสังคมในการอภิบาลทั้งภาครัฐบาล และภาค
ธุรกิจ ต้องมีความโปร่งใส ถูกตรวจได้จึงจะตั้งอยู่ใน ความถูกต้อง (ธรรมะ หรือ Good) สังคมต้อง
เข้มแข็ง จึงจะทาให้รัฐและธุรกิจโปร่งใส Good Governance จึงประกอบด้วยรัฐโปร่งใสธุรกิจ
โปร่งใสและสังคมเข้มแข็ง
ปั จ จุ บั น นี้ ทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษา และวิ ช าชี พ ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ถื อ ได้ ว่ า
“Governance”หรื อการจั ดการปกครองเป็น กรอบแนวคิด ที่ส าคัญของการบริห ารภาครัฐ ซึ่งมี
องค์ประกอบหลักที่สาคัญ คือ การเน้นบทบาทของการบริหารภาครัฐกรอบแนวคิด Governance
เป็ น ประเด็น ส าคัญในการศึกษาถึ งความสั มพัน ธ์ และความรับ ผิ ดชอบระหว่างรัฐ กับประชาชน
ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ระหว่างรัฐกับภาคเอกชนหรือกลุ่มทางสังคมที่เกิดการรวมตัวกัน
โดยสมัครใจความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาสังคม (Morren, Tatiana,
2001 : 56) แนวความคิด “Governance” ได้มีการศึกษากว้างขวางขึ้นและคานี้ก็ถูกนามาใช้กัน
อย่างแพร่หลายในวงการและองค์การเครือข่ายของธนาคารโลกโดยในระยะแรก ๆ ธนาคารโลก
กาหนดความหมายตามกรอบความคิด ของการดาเนินงานที่เกี่ยวกับขอบเขต ของธนาคารโลกว่า
ด้วย Governance and Development ดังนั้นคาว่า Governance จึงเป็นที่เข้าใจกันว่า “การ
กาหนดกลไกอานาจของภาครัฐในการบริหารทรัพยากรทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
เพื่อให้ เ กิดการพัฒ นา” ในระยะเริ่ ม แรกนั้น ธนาคารโลกได้ พยายามอธิบ ายความหมายของ
Governance ว่าครอบคลุมถึงความหมาย 3 ลักษณะคือ (เอเจอร์, แซม, 2545 : 31)
๑. โครงสร้างและรูปแบบของระบอบการเมือง (Political Regime)
๒. กระบวนการและขั้นตอนที่ผู้มีอานาจในการเมือง ใช้ในการบริหารทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ
๓. ขี ด ความสามารถของรั ฐ บาลในการก าหนดนโยบาย และการด าเนิ น การตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิผล
“ธรรมาภิบาล” เครื่องมือบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2542 รั ฐ บาลไทยได้ บั ญ ญั ติ ค วามหมายที่ เ ป็ น ทางการของค าว่ า Good
Governance ว่าหมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และให้นิยามว่าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี เป็นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้ สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน ซึ่ งครอบคลุ มถึงฝ่ ายวิช าการ ฝ่ ายปฏิบั ติการ ฝ่ ายราชการและฝ่ า ย
ราชการและฝ่ ายธุรกิจ สามารถอยู่ ร่ ว มกัน อย่างสงบสุ ข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลั ง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบวาระแห่ งชาติสาหรับการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยกาหนดเป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วย
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การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2542โดยทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติ ต่อคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา ตามระเบียบนี้ได้ระบุถึงหลักสาคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ (ธีรพล อรุณะกสิกร, 2542
: 8- 10)
1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคมอันจะทาให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่อาเภอใจหรืออานาจของบุคคล
2. หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจาชาติ
3. หลั กความโปร่ งใส เป็ น การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ของคนในชาติโ ดย
ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิด เผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน
4. หลั กการมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น การเปิด โอกาสให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ ว มรับ รู้ และเสนอ
ความเห็ นในการตัดสิ นใจปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ
5. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการ
เคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
6. หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยั่งยืน
จะเห็นได้ว่าในของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย การนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารภาครัฐ และภาคเอกชนรวมถึงในแวดวงวิชาการได้ให้ความสาคัญต่อแนวคิดธรรมาภิบาล
อย่างแพร่หลาย ดังนั้น การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.
2547 ได้มีการกาหนดหลักการพิจารณาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลดังนี้ (เชาวนะ ไตรมาศ, 2547 : 1
– 8)
1.หลักนิติธรรม หลักการที่ควรพิจารณา คือ
1.1 มีกฎที่จาเป็นรองรับโดยไม่ให้กฎทาลายกฎเสียเอง
1.2 มีการบังคับใช้ได้
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1.3 ผลการใช้กฎมีความถูกต้อง โดยไม่ให้สนองเป้าหมายของผู้ถือและใช้กฎเสียเอง
เหนือกว่าเป้าหมายของกฎ
2.หลักคุณธรรม หลักการที่ควรพิจารณา คือ
2.1 มีกรอบกาหนดจรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรม โดยไม่เพียงแต่คาดหวังเฉพาะจาก
จิตสานึกในความมีคุณธรรมที่เป็นนามธรรมเท่านั้น
2.2 มีมาตรการกากับควบคุมให้ต้องยึดถือปฏิบัติตาม โดยไม่เพียงแต่พึ่งพาอาศัย
เฉพาะบรรทัดฐานของข้อห้ามและความเชื่อทางศีลธรรม
2.3 มีมาตรฐานพิสูจน์ความผิดกาหนดความผิดและการลงโทษ โดยไม่เพียงแต่การ
ใช้มาตรฐานทางความรู้สึกเป็นเครื่องวัดและไม่มีบทลงโทษ
3.หลักความโปร่งใส หลักการที่ควรพิจารณา คือ
3.1 มีการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการและขั้นตอนไหลเวียนของงานแบบเปิด
โดยออกแบบโครงสร้างและการทาหน้าที่ขององค์การแบบเปิด ครอบคลุมทั้ง องค์การ
3.2 มีการจัดระบบงาน และข้อมูลข่าวสารแบบเปิด โดยการออกแบบระบบงาน
และข้อมูลข่าวสารแบบเปิดกระจายทั่วทั้งระบบ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
3.3 มีกระบวนการทางานและกระบวนการตัดสินใจแบบเปิด โดยการออกแบบ
กระบวนการทางานและการตัดสินใจให้เป็นแบบเปิดตลอดในทุกขั้นตอนที่สาคัญ
4. หลักการมีส่วนร่วม หลักการที่ควรพิจารณา คือ
4.1 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โดยการเข้าร่วมใน
มิติของข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาของการเข้าร่วมในระดับของการรับรู้
4.2 การเข้าถึงการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ โดยการเข้าร่วมในมิติของการตกลง
ใจ ซึ่งเป็นเนื้อหาของการเข้าร่วมในระดับของการกระทาหรือการปฏิบัติการ
4.3 การเข้าถึงการกากับควบคุมผลกระทบ มาตรฐาน เป้าหมาย และผลกระทบ
โดยการเข้าร่วมในมติของการคาดหวังผลซึ่งเป็นเนื้อหาของการเข้าร่วมในระดับของการปกป้อง
คุ้มครองผลประโยชน์
5.หลักความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบสาธารณะ มีหลักประกันสามารถตรวจสอบได้
หลักการที่ควรพิจารณา คือ
5.1 มีการกาหนดเป้าหมายและมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นพันธะสัญญาโดยวางกรอบ
ความรับผิดชอบให้มีขอบเขตชัดเจนและมีข้อผูกพันที่แน่นอน
5.2 มีมาตรการกากับควบคุมที่แน่นอนสม่าเสมอ โดยสามารถรักษากรอบที่กาหนด
ไว้ให้ดาเนินอย่างต่อเนื่องได้
5.3 มีการติดตามประเมินวัดผลที่ต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ โดยรักษามาตรฐานไว้ให้
อยู่ในกรอบที่ยอมรับได้
6.หลักความคุ้มค่าหรือหลักการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการที่ควรพิจารณา
คือ
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6.1 มี ก ารเพิ่ ม ความสามารถในการท างาน โดยให้ มี ก ารเพิ่ ม ในเรื่ อ งของ
ความสามารถมีสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มของต้นทุนที่เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่า
6.2 มีการวัดการสร้างความสามารถและศักยภาพการทางาน เพื่อผลผลิตโดยให้
การเพิ่มของผลผลิตมีสัดส่วนที่ผันไปในทางบวกตามต้นทุนในการเพิ่มความสามารถ
6.3 มีการวัดเพิ่มผลผลิตการทางาน การควบคุมความเสี่ยงและการลดความสูญเสีย
เพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ที่ได้
ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการทางานในองค์กรรัฐ
องค์กรของรัฐและทุกๆ ส่วนนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้กว้างขวางและยั่งยืนจาเป็นต้อง
มีปัจจัยสาคัญหลายๆ ปัจจัย ที่นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหาร
แล้ว คือ ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืนของการเป็นประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ
(sustainability of democracy and national security) เพราะประชาธิปไตยค่อนข้างเป็นพลวัต
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปราย
กันถึงความหมายที่แท้จริงอยู่อย่างกว้างขวาง แต่มิติที่สาคัญของประชาธิปไตยก็คือการแข่งขัน การ
มีส่วนร่วม และเสรีภาพในทางการเมือง การเป็นประชาธิปไตยและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจึง
เป็นสิ่งที่จะช่วงทาให้การบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาลคงอยู่ได้ เนื่องจากตราบใดที่ไม่เป็น
เผด็จการ ประชาชนย่อมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย มีการ
ตรวจสอบการดาเนินการของรัฐ ทาให้เกิดความโปร่งใส ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
ตลอดหน่วยงานต่างๆ มีสานึกรับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึงมีข้อดี คือเป็นวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทนการใช้ความรุนแรง กระบวนการเป็น
ประชาธิปไตยนามาสู่การส่งเสริมสันติวิธีในชาติ และระหว่างชาติได้ (Boutros-Ghali, 2000: 106)
ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียงโดยเท่าเทียม
กัน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตยนามาสู่การหลีกเลี่ยง
ทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ปกป้องความสนใจส่วนบุคคล มีความเท่าเทียมกันทางการเมือง และประชาธิปไตย
แนวใหม่นามาสู่การแสวงหาเสรีภาพ และความเจริญ (Dahl, Robert A, 2000 : 38-44) และที่สาคัญ
กระบวนการประชาธิปไตยนามาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างการเจริญเติบโตในด้าน
การสร้างความรับผิดชอบและสร้างปัญญา
ขณะเดียวกันก็นามาซึ่งแนวทางที่สาคัญที่สุดสาหรับ
ประชาชนในการปกป้องและนาเสนอความสนใจของพวกเขา
การใช้กระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การ
บริหารและทางสังคม ตลอดจนการมีความเป็นธรรมมากขึ้นจัดเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า
การเมืองแบบประชาธิปไตยทาให้เกิดนิติธรรม เป็นส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของ
ประชาชน เกิดการเลือกตั้งได้ผู้จะทาหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างเสรีและเป็นธรรม
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ประชาธิปไตยเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาล อันที่จริงแล้ว
ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู่ ประเทศใดที่มิได้เป็นประชาธิปไตย การมี
ธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีปัจจัยสาคัญของการเป็นธรรมาภิบาล หรือไม่สามารถที่
จะเกิดขึ้นหรื อทาให้ เกิดขึ้นได้ อาทิเช่น หลักของนิติธ รรม นิติรัฐ ผู้ มีอานาจจะใช้กฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าเพื่ อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้คงความมีอานาจของ
ตนและพวกต่อไป กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ จึงเป็นไปเพื่อกาจัดฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่า
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเกิดขึ้นยากมากเพราะตราบใดที่ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการทางานของภาครัฐได้ ตราบนั้นผู้มีอานาจสามารถทางานได้ยากยิ่ง เพราะ
ต้องคอยตอบคาถาม ต้องให้ข้อมูล ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกลุ่มต่างๆ มาร่วมรับรู้
ตัดสินใจ และที่สาคัญหากใช้หลักการนี้มากๆ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอน อาจนามา
สู่การหลุดจากอานาจได้
อนึ่ง ธรรมาภิบาลจะยั่งยืนต้องมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตย
จะเกิดได้ต้องมีประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรมในการเป็นประชาธิปไตย มีความเชื่อมั่นสถาบัน
ประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง มีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองสูง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ผู้นาเป็นผู้แทนประชาชนอย่างแท้จริง มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน
เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับหลักสัปปุริสธรรม
ในปัจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจาเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการ
บริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุน นิยม หรือบริโภคนิยมที่
แสวงหากาไรและมีการแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการ
ในการบริ ห ารจั ด การ ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี นั ก วิ ช าการทางตะวัน ตกก าลั ง สนใจหลั ก การในทาง
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่า การที่จะใช้
หลักการ วิธีการ หรือเทคนิคของนักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน
100 ปี นั้นยังเป็นหลักการที่ยังยึดกับวัตถุ รวมทั้งมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังกาไร
และการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทาให้เขารู้ว่า
ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและดารงความเป็น มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ
ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึง หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับ
หลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็น
แนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเชื่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นหลั กธรรม
คาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตาม ซึ่งการปฏิบัติ
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักการครองตนของผู้นาหรือผู้บริหารตามหลักการบริหารเชิงพุทธ
ซึ่งหมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมที่สาคัญ 7 ประการ ประกอบด้วย



ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1) รู้ จั กเหตุ กล่าวคือ การที่จ ะเป็ นผู้ นาที่ดีจะต้องรู้ห ลั กการ รู้กฎเกณฑ์รู้งานอย่าง
ถูกต้อง แล้วตั้งตนอยู่ในหลักการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักธัมมัญญุตาผู้นั้นก็จะ
สามารถนาพาหมู่คณะ มวลชน หรือสังคมไปสู่ความปลอดภัย ความสงบสุข และเจริญก้าวหน้าตาม
จุดหมายที่วางไว้ได้
2) รู้จักผล ผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้รู้จุดหมาย รู้เป้าหมาย รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
แล้วมุ่งหมายเป้าหมายนั้น ตามหลักอัตถัญญุตา ผู้นาจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุก
อย่ างทะลุ ปุ โ ปร่ ง สามารถน าพาหมู่คณะหรื อ มวลชน และองค์ก ร ไปสู่ ความเจริญและประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ได้
3) รู้จักตน ผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้รู้ตนอยู่เสมอ เป็นผู้มีอารยวัฒิ 5 คือศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ และปัญญา ตามหลักอัตตัญญุตา ผู้นานี้ก็จะเป็นผู้นาที่ดี มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ทั้ง
ด้านความสามารถในการบริหารงานอย่างถูกต้อง และคุณภาพด้านจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรม
และจริยธรรมอันดีงาม จนเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องจากบุคคลทั้งหลายและด้วยคุณสมบัติทั้ง 2
ประการนี้ ย่อมทาให้ผู้นานั้นสามารถนาพามวลชน หมู่คณะ องค์กรและสังคมไปสู่ความสงบสุข และ
เจริญก้าวหน้าตลอดไป
4) รู้จักประมาณ การรู้จักประมาณในความเป็นอยู่ เช่น ที่อาศัย รู้จักประมาณในการ
บริโภคอาหาร รู้จักประมาณให้เหมาะสมกับรายรับรายจ่ายของตนเองไม่ทะเยอทะยานจนเกินฐานะ
ย่อ มจะได้รั บ ความสุ ข และน าความเจริ ญ มาสู่ สั งคมที่ อยู่ ข องตนเองและความรู้ จัก ประมาณอี ก
ประการหนึ่ง คือ รู้จักประมาณในการรับและการให้ รู้จักประมาณตนว่าควรรับอะไรจากใครเพียงใด
ควรให้อะไรแก่ใครเพียงใด ควรวางตัวอย่างไร ควรปฏิบัติอย่างไรให้พอเหมาะพอดี ให้พอประมาณ
มีความสันโดษ คือ ยินดี ด้วยปัจจัยที่ตนมีตนได้ ไม่แสดงหาในสิ่งที่ไม่สมควร มีความขยัน ไม่เกียจ
คร้าน
5) รู้จักกาล ผู้นาที่ดีตามหลักกาลัญญุตาจะต้องเป็นเป็นผู้นาที่รู้จักเวลาที่เหมาะสมใน
การทากิจการทุกอย่างอย่างถูกต้อง รู้จักบริหารเวลาให้เหมาะสม รู้จักคุณค่าของเวลารู้จักการวาง
แผนการใช้เวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างถูกต้อง ผู้นา
นั้นก็จะสามารถนาหมู่คณะ มวลชน และสังคม ไปสู่ความสงบสุขและก้าวหน้าตามความเหมาะสม
แห่งเวลาอันควร
6) รู้จักชุมชน ผู้นา ที่ดีตามหลักปริสัญญุตา จะต้องรู้ชุมชน รู้สังคมอย่างถูกต้องในทุก ๆ
ด้ า น ทั้ ง กฎเกณฑ์ ประเพณี วั ฒ นธรรม เพื่ อ ผู้ น านั้ น จะได้ ส ามารถ วางตนได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างถูกต้องตามสังคมนั้น ๆ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างทันโลกทันเหตุการณ์ เพื่อนาพาหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบ
สุขและก้าวหน้าต่อไป
7) รู้ จั ก บุ ค คล ผู้ น าที่ ดี จ ะต้ อ งรู้ บุ ค คล ประเภทของบุ ค คลที่ จ ะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย
โดยเฉพาะผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และดาเนินการไปด้วยกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อเขาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและได้ผล ตลอดจนสามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ในการบริหารกิจการ
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งานทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้า ทั้งแก่ผู้ปฏิ บัติงาน หมู่คณะและองค์กรตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้ผู้นาที่ดีจะต้องรู้จักเลือกบุคคลผู้เป็นคนดี ผู้เป็นบัณฑิตเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง หมู่คณะ และสังคม เพราะการเลือกคบคนไม่ดีหรือคนพาล ย่อมนามาซึ่งความ
หายนะแก่ตนเอง หมู่คณะ และสังคม ดังนั้น ผู้นาที่ดีจึงควรพิจารณาวิเคราะห์ในการเลือกคบคนดี
เพื่อให้สามารถนาความสุขความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนเอง หมู่คณะ และองค์กรได้ตลอดไป
คุณธรรมทั้ง 7 ประการนี้ เป็นคุณธรรมสาหรับสัปปุริสชนหรือคนดี และเป็นคุณธรรม
สาคัญของผู้นาที่สมบูรณ์แบบด้วย เพราะจะนาบุคคลไปสู่ความมีคุณ ค่าอย่างแท้จริงเรียกได้ว่าเป็น
คนสมบูรณ์แบบ ซึ่งสามารถนาหมู่ชน และสังคมไปสู่ความสันติสุข และความเจริญก้าวหน้าตลอดไป
สาหรับหลักธรรมาภิบาลให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตนของผู้บริหารตามหลักคุณธรรมและหลัก
ความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม เป็นหลักของความดีงามที่ปลูกฝังอยู่ในจิตใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ควบคุมพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาให้ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น ในการบริหารจะต้องมีการนาหลัก
คุณธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานซึ่งจะทาให้เกิดความ
ศรัทธา มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือส่วนหลักความรับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจ การกระทาและผลงานของตนที่ปรากฏ รับผิดชอบต่อสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร
และสังคมโดยส่วนรวมด้วย การที่จะเป็นกลไกที่มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อสาธารณชนได้
ดี จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ช่วยในการประสานงาน ช่วยไกล่เ กลี่ยให้เกิดแนวทางที่ดีในการ
ตอบสนองความต้องการจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทาให้ครอบคลุมถึงพันธกิจต่าง ๆ อย่าง
รอบด้าน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบหลักสัปปุริสธรรม 7 กับหลักธรรมาภิบาล ได้ดังตาราง
หลักสัปปุริสธรรม 7

รู้จักเหตุ
รู้ ห ลั ก การ รู้ ก ฎเกณฑ์ รู้ ง าน แล้ ว ตั้ ง ตนอยู่ ใ น
หลักการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและถูกต้อง
รู้จักผล
รู้จุดหมาย เป้าหมาย รู้จั กผลที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจน
รู้จักตน
รู้ตนอยู่เสมอ เป็นผู้มีอารยวัฒิ 5 คือ ศรัทธาศีล
สุตะ จาคะ และปัญญา
รู้จักประมาณ
การรู้จักประมาณในความเป็นอยู่ รู้จักประมาณ
ในการรับ และการให้ มีความสันโดษ ยินดีด้ว ย
ปัจจัยที่ตนมีตนได้ ไม่แสวงหาในสิ่งที่ไม่สมควรมี
ความขยัน ไม่เกียจคร้าน

หลักธรรมาภิบาล

หลักคุณธรรม
ความดีงามที่ปลูกฝังอยู่ในจิตใจจนเป็นนิสัยและ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ควบคุมพฤติกรรมที่สะท้อน
ออกมาให้ถูกต้องเหมาะสม ในการบริหารจะต้อง
มีการนาหลั กคุณธรรมมาเป็นแนวปฏิบัติ เป็ น
แบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานซึ่งจะทาให้เกิด
ความศรั ท ธา มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วาม
น่าเชื่อถือ
หลักนิติธรรม
หลั ก การใช้ ก ฎเกณฑ์ ซึ่ ง เป็ น ตั ว บทกฎหมาย
ระเบียบวินัย ข้อบังคับ กติกา หรือข้อตกลงใน
ระดับต่าง ๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่ ไม่ได้เป็น ลาย
ลักษณ์อักษร มาเป็นบรรทัดฐานในการบริหาร
โดยการใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีความยุติธรรม
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รู้จักกาล
รู้จักเวลาที่เหมาะสมในการทากิจ การทุกอย่าง
อย่ า งถู ก ต้ อ ง บริ ห ารเวลาให้ เ หมาะสม รู้ จั ก
คุณค่าของเวลา รู้จักการ วางแผนการใช้เวลาให้
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก อย่างถูกต้อง
รู้จักชุมชน
รู้ ชุ ม ช น รู้ สั ง คม ทั้ งก ฎ เก ณ ฑ์ ป ระ เ พ ณี
วัฒนธรรม เพื่อผู้นานั้นจะได้สามารถวางตนได้
อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่าง
ถูกต้องตามสังคมนั้น ๆ
รู้จักบุคคล
รู้ ป ระเภทของบุ ค คลที่ จ ะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย
โดยเฉพาะผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ ต่อ
เขาอย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้คนให้เหมาะสมกับ
งาน

สรุป

ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และความชอบ
ธรรม ได้ รั บ การยอมรั บ และปฏิ บั ติ ต ามจาก
สังคมและสมาชิก
หลักความรับผิดชอบ
คว ามรั บ ผิ ด ช อบต่ อ หน้ า ที่ รว มถึ ง คว าม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ น ใจ การกระท าและ
ผลงานของตนที่ปรากฏ รับผิดชอบต่อสมาชิกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร และสังคมโดยส่วนรวม
ด้ว ย การที่จะเป็นกลไกที่มีความรับผิ ดชอบใน
บทบาทหน้าที่ต่อสาธารณชนได้ดีจะต้องมีการ
จัดตั้งหน่วยงานที่ช่วยในการประสานงาน ช่วย
ไกล่ เกลี่ ยให้ เ กิด แนวทางที่ ดี ในการตอบสนอง
ความต้องการจากกลุ่มต่าง ๆอย่างเป็นรูปธรรม
ท าให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง พั น ธกิ จ ที่ มี ต่ อ กลุ่ ม ต่ า ง ๆ
อย่างรอบด้าน

การน าหลั ก ธรรมาภิ บ าลไปเป็ น แนวทางการปฏิ รู ป การบริ ห ารการปกครองของ
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยมีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดี และอธิบายองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลไว้ดังนี้ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี
ลี้, 2544 : 49)
1. ความชอบธรรม (Legitimacy) ซึ่งมีความหมายรวมถึง หลักนิติธรรม (rule of law)
และความเป็นอิสระของกระบวนการยุติธรรม (independence of judiciary) ได้แก่ การทาให้
กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนเคารพกฎหมาย โดยกรอบกฎหมายที่ใช้ในประเทศต้องมีความ
ยุติธรรมและบังคับใช้กับคนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2. ความโปร่งใส (Transparency) เป็นการพิจารณาที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
กระบวนการทางาน กฎกติกา และความตั้งใจจริงในการบริหารงานของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน มี
ความอิสระในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่
เผยแพร่ต้องมีความทันสมัย
3. ความรั บ ผิ ดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) การตั ดสิ น ใจใดๆ ต้อ ง
กระทาโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทากับสาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ
หน่วยงาน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตใจเสียสละ และเห็นคุณค่า
สังคมที่ตนเองสังกัดอยู่
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4. ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล (Efficiency and Effectiveness)
กระบวนการและสถาบันของรัฐสามารถจัดสรรและใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการทางานที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. การมีส่วนร่วม (Participation) หลักธรรมาภิบาลข้อนี้อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ประชาชนหมายรวมถึง คนไทยทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ต้องรู้จักสิทธิและ
การใช้ สิ ท ธิ ต้ อ งตื่ น ตั ว กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะรั บ รู้ ตรวจสอบกระบวนการตั ด สิ น ใจของภาครั ฐ ที่ มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สนับสุนนการมีส่วนร่วมของคนอื่น สร้างภาคประชาชนและสังคมที่
เข้มแข็ง มีทัศนคติต่อส่วนรวมที่ถูกต้อง และมีคุณธรรม
ผู้เขียนสรุปใจความสาคัญได้ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการในการทางานในองค์กรให้มี
ความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งได้สรุปแนวคิดธรรมาภิบาล แยกเป็นองค์ประกอบไตรลักษณะของธรร
มาภิบาลคือ ผู้ปกครอง/รัฐ + วิธีการปกครอง + เพื่อประชาชน หรือ Producer + Management
Process + Customer ซึ่งเป็นวิถีทางของการใช้อานาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทาง
สั งคมของประเทศเพื่อ การพัฒ นาอย่ า งยั่ ง ยืน การบริ ห ารของภาครั ฐ ที่มุ่ งความดีงาม และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ และประชนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม
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ภาวะผู้นาตามหลักสัตตบุรุษ (สัปปุริสธรรม)

BUDDHIST’ LEADERSHIP AND SAPPURISA-DHAMMA
ธานี ชูกาเนิด
ธวัชชัย สมอเนื้อ

บทคัดย่อ

การบริหารปกครองทุกระบอบถ้าหากว่าได้ผู้นาผู้ปกครองที่ขาดคุณธรรมแล้วไม่ว่าระบบ
การบริ ห ารการปกครองนั้ นจะดีเพียงไรก็ตาม ก็จะกลายเป็น การบริหารปกครองแบบน าความ
เดือดร้อนมาสู่ประชาชน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้อย่างมากมาย เพราะจะใช้
อานาจหน้าที่ไปในทางที่ทุจริต แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองและพวกพ้อง เกิดมีการทุจริตคด
โกงกันอย่างมากมาย เพราะอานาจนั้นเป็นสิ่งที่ยั่วยวนจิตใจและสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอ
ของมนุษย์ได้รวดเร็วที่สุด ผู้มีส่วนรวมในการปกครองโดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะ
ช่วยป้องกันความเสื่อมนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
คาสาคัญ : พระพุทธศาสนา, ภาวะผู้นา
Abstracts
All administrative regimes, if the leader of the ruling elite, no matter how
good the administrative system is. It will become a government administration to
bring trouble to the people. And cause a lot of damage to the country. I will use
the power to corrupt. The benefits to yourself and the people. There is a lot of
corruption fraud. It is the power that seduces the mind and can change human
habits as quickly as possible. Participants in the rule of law follow the principle of
shared responsibility to help prevent deterioration leading to prosperity.
Keywords: Buddhism, leadership

บทนา

ชุ ม ชนเป็ น สั ง คมที่ ม นุ ษ ย์ อ ยู่ ร วมกั น เป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ความอยู่ ร อดปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ซึ่งการรวมตัวกันของมนุษย์เป็นกลุ่มนั้นจะอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือ
อาณาบริเวณใดอาณาบริเวณหนึ่ ง อาจจะเป็นหมู่บ้าน เมือง นครหรือมหานคร อาจกล่าวได้ว่า
ชุมชนเป็นสถานที่ที่มนุษย์ใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันและเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ทามาหากินร่วมกัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เลี้ ย งดู บุ ต รหลานและประกอบกิ จ กรรมต่ า งๆ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ตั้ ง แต่ เ กิ ด จนกระทั่ ง สุ ด ท้ า ย
ปลายทางแห่งชีวิต ชุมชนเป็นหน่วยของถิ่นที่อยู่ เป็นหน่วยจัดระเบียบสังคมและเป็นหน่วยของจิตใจ
และวัฒนธรรม ชุมชนมักจะเกิดขึ้นในที่ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและมีเส้นทางคมนาคมผ่าน ในขณะ
ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจาวันของสมาชิกในชุมชนโดยที่มนุษย์มี
ความสามารถในการปรับปรุงดัดแปลงและแก้ไขสภาพทางกายภาพของชุมชนได้ตามความต้องการ
ตามกฎระเบียบ ค่านิยมและกิจกรรมของสมาชิกในชุมชน ในแง่ของการจัดระเบียบทางสังคม ชุมชน
มักถูกมองว่าเป็นระบบสังคมหนึ่งซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยๆ ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ได้แก่
การได้เรียนรู้ระเบียบสังคม การควบคุมทางสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม การช่วยเหลื อเกื้อกูลกัน
ตลอดจนการผลิตเพื่อบริโภคและการกระจายสินค้าการบริการภายในชุมชน ความเป็น “ผู้นา” ที่ดี
ในทางพุทธศาสนาก็ได้ให้ความสาคัญกับการเป็นผู้นาที่ดีนั้นไว้ โดยผู้นาที่ดีจะต้องประพฤติปฏิบัติ
ด้วยความเป็นธรรมและตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและอื่นๆ อันจะนามาซึ่งการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขของ สมาชิกในองค์การหรือชุมชน ดังนั้น ผู้เขียนมองว่าคุณสมบัติของ
ผู้นาที่ดีจ ะต้องประกอบด้วยหลั กธรรมข้อหนึ่งที่ผู้เขียนเล็ งเห็ นว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ
หลักสัปปุริสธรรม 7 ทั้งนี้ในพระพุทธศาสนาถือว่า การเป็นผู้นานั้นต้องมีคุณสมบัติหลายประการ
โดยเฉพาะคุณสมบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จึงจะทาให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นและเป็นผู้
ตามที่ให้ความร่วมมือ เพื่อที่จะนาสังคมไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ผู้นาที่จะนาบุคคล
อื่นนั้น พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่มีความสาคัญมาก ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่เท่าใด ความสาคัญ
ของผู้นาที่มีต่อสมาชิกในกลุ่มก็ยิ่งทวีความสาคัญเป็นเงาตามตัวกลุ่มใดได้ผู้นาดี สมาชิกในกลุ่มก็ดีไป
ด้วย ในทางตรงกันข้ามกลุ่มใดได้ผู้นาที่ไม่ดี สมาชิกในกลุ่มก็ต้องประสบความลาบาก แม้ในหลักธรรม
พระพุทธศาสนา ก็ให้ความสาคัญของผู้นาดังพระพุทธพจน์ เกี่ยวกับผู้นาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า
“เมื่อฝูงโคข้ามน้าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว
ในหมู่ม นุ ษย์ ก็เ หมือนกัน ผู้ ใ ดได้รั บ แต่งตั้ งให้ เ ป็นใหญ่ ถ้าผู้ นั้ นประพฤติไม่ เป็นธรรมประชาชน
ชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย หากพระราชา ไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่
เป็นทุกข์เมื่อฝูงโคข้ามน้าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไปตรง ในหมู่
มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรมประชาชนชาวเมืองนั้นก็
จะประพฤติช อบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้น ก็อยู่เป็นสุข ” (องฺ.
จตุกฺก. (ไทย) 21/70/115-116)
พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความสาคัญของผู้นาต่อความอยู่รอด สวัสดิภาพและสันติสุขของ
สังคมและประเทศชาติทั้งหมด (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) ผู้นาไม่ว่าจะดารงอยู่ในฐานะ
ใด ตาแหน่งใด มีที่มาโดยการสมมติแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง ให้มีอานาจ ในสถานะผู้นาประชาชน เป็น
สมมติราช พระราชา มีความสาคัญต่อการกาหนดทิศทางความเป็นไปของสังคม ยังมีผลถึงความ
เป็นอยู่ต่อผู้ร่วมงานหรือประชาชนภายใต้การนานั้นดังเช่น โคหัวหน้าฝูง ย่อมนาฝูงโคทั้งหลายตามที่
ตนพาไป เช่นเดียวกับผู้นา ตามเงื่อนไขคือการประพฤติธรรม จะยังให้เกิดความผาสุกทั้งในสังคม
และรัฐ ก็ได้ตามแต่ผู้นา ผู้นาและสมาชิกในกลุ่มจึงเป็นเหตุผลสืบเนื่องกันไป ด้วยเหตุที่ความสาคัญ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



ของความเป็นผู้นานั้น ก็คือการที่ผู้นาหรือผู้บริหารสามารถประสบความสาเร็จในการทางานนั้น ส่วน
หนึ่งมาจากการที่ผู้นามีพฤติกรรมที่ดีหรือมีภาพลักษณ์เป็นแบบอย่างนั่นเอง ดังนั้นพฤติกรรมของ
ผู้นา จึงมีอิทธิพลของแผนงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเป้าหมาย เป้าหมายของแผนงานจึงมีความเกี่ยวของ
กับพฤติกรรมของผู้นาเสมอ ในการปกครองหรือบริหารองค์การนั้น ความจาเป็นที่ผู้นาหรือผู้บริหาร
ควรคานึงที่สุดจะต้องดาเนินนโยบายในการทางานโดยปราศจากอคติ เพราะถ้าผู้นา ประพฤติล่วง
ธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง ยศของผู้นั้นย่อมเสื่อม ผู้นาหรือผู้บริหารนั้นไม่
ควรมัวเมาประพฤติตนด้วยอคติ แต่ให้ดารงตนด้วยการประพฤติธรรมหรือมีคุณธรรม ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ ให้ แก่ผู้ร่ วมงานหรื อประชาชน โดยส่วนรวมและผู้น าจึงจะประสบความส าเร็จในการ
บริหารได้
ภาวะผู้นาคืออะไร
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้เกี่ยวกับความหมายของผู้นาดังนี้ ผู้นาคือบุคคลที่กลุ่มได้
มอบหมายหน้ า ที่ ใ ห้ ค วบคุ ม หรื อ ประสานงานกิ จ กรรมต่ า ง ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของกลุ่ ม
(Fiedler, F.E, 1976 : 431-432) เป็นบุคคลที่ถูกเลือกหรือได้รับการแต่งตั้งให้นากลุ่มและมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม และเพื่อทาหน้าที่หัวหน้า
ของกลุ่ม (Dejnozka, E.L, 1983 : 110-125) นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ทาให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้า และบรรลุผลสาเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคลที่
เป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้นาคือบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและช่ วยเหลือบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม (DuBrin J.A., 1998 : 140–147) ผู้นายังเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจโดย
การเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถ
ที่จะจูงใจ ชักนาหรือชี้นาให้สมาชิกของกลุ่ม
รวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆของกลุ่มให้สาเร็จ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536 : 233294) จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าผู้นาคือผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่ม
ให้ทาหน้าที่ของตาแหน่งผู้นา เช่น การวางแผน การชี้แนะ สั่งการ สามารถปกครองบังคับบัญชา
บริหาร ผลักดัน และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้นา
อาจเป็นบุคคลที่มีตาแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ตาแหน่งของผู้นาแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะงาน และองค์การที่อยู่
พระพุทธศาสนาอธิบายถึงภาวะผู้นาไว้อย่างไร
พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นา ซึ่งแนวคิดของการนา และภาวะผู้นาของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้นาองค์การพุทธที่มี
ทั้งธรรมบารมี และทรงเป็นผู้นาที่ยึดธรรมเป็นหลักในการนาพาสมาชิกในองค์การ คือ เหล่าพระ
สาวกไปสู่แนวทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอันเป็นเป้าหมายสุดท้ายในทางพระพุทธศาสนา
ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยที่พระพุทธองค์ในฐานะผู้นา ได้ทรงเลือกใช้หลักในการนา และภาวะผู้นาของ
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พระพุทธองค์ในเรื่องราวต่างๆ ตามโอกาส บุคคล และสถานการณ์ที่หลากหลายลักษณะ ยกตัวอย่าง
เช่น การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้
ความสาคัญระหว่างคนและงาน อย่างเท่าเทียมกัน การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้นสมาชิกให้ดาเนิน
กิจกรรมในการปฏิบัติอย่างเต็มกาลังความรู้ความสามารถ รวมถึงวิธีการในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
สมาชิกภายในองค์การกับสมาชิกภายนอกองค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับผู้นาในทางพระพุทธศาสนามีรากฐานมาจากแนวทางในการสร้างสรรค์
บุคลากรในองค์การให้มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้นา ด้วยการใช้เทคนิควิธีการซึ่งคาดหวังถึงผล
ที่สามารถนามาใช้ในการจูงใจ ให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของตนที่ต้องการ โดย
พิจารณาถึงระดับขันความต้องการภายในของมนุษย์ พุทธวิธีในการนา และภาวะผู้นาขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงใช้พุทธวิธีในการนามวลหมู่สมาชิกขององค์การพุทธ ด้วยการ
ใช้หลักธรรมและการปฏิบัติของพระองค์ นาพาสมาชิกขององค์การไปสู่ทางแห่งความสงบสุขร่มเย็น
และมีรากฐานที่มั่นคง ทรงเป็นผู้นาที่เน้นการเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการกับกิจการของหมู่สงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดสินใจสมาชิกสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือคัดค้านได้โดยอิสระเมื่อตนมีความคิดเห็ นอื่นๆ หรือแม้แต่การมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
ก็ตาม
จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้น ทรงเป็นผู้นาที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีศีลาจารวัตรที่งดงาม
มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างทางจิตใจให้แก่
เหล่าสาวก อีกทั้งยังเป็นผู้นาในการปฏิบัติ ที่ถูกที่ชอบซึ่งพระองค์เองได้ทรงประพฤติปฏิบัติให้เห็นได้
จริงมาแล้วเพื่อให้พระสงฆ์สาวกได้ยึดเป็นแนวทางในการดาเนินรอยตามได้อย่างไม่มีข้อสงสัยและ
เคลือบแคลงใจ พระพุทธองค์ได้ทรงใช้การสื่อสารในลักษณะของการตรัสสอนธรรมแก่เหล่าพระสงฆ์
สาวก ในเรื่องของการตรัสสอนธรรมแก่เหล่าพระสาวก ทรงมีฐานคติในการมองมนุษย์ว่ามีพื้ นฐานที่
แตกต่างกันทังในด้านกว้างและด้านลึกความแตกต่างในด้านกว้าง หมายถึง ความแตกต่างในเรื่อง
ของทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ส่วนความแตกต่างทางด้านลึก
หมายถึงความแตกต่างทางด้า นของภูมิธรรม ภูมิปัญญาและกุศลกรรมมีที่แตกต่างของแต่ละบุคคล
ดังนั้น พระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยที่จะตรัสสอนธรรม และเน้นย้าให้เหล่าพระสาวกมุ่งมั่นในการ
ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างเต็มกาลังความสามารถ
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนา มีคุณลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นผู้ นาโดย
กาเนิด เพราะเป็นการสืบทอดโดยตาแหน่ง หรือโดยบุญบารมีที่ได้สั่งสมกันเป็นเวลานานจนทาให้
เกิดในตระกูลสูง(กษัตริย์) เป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือของบุคคลโดยทั่วๆ ไปซึ่งพระพุทธศาสนา
นั้น มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระนามว่าเป็น นายโก หรือนายก และวินายโก หรือ
วินายก ไวพจน์อย่างหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจ้า ก็คือ นายก ซึ่งแปลว่าผู้นา หลังจากพระองค์ตรัสรู้
แล้ว พระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นผู้ศรัทธา เข้ามาขออุปสมบทเป็นพุทธ
สาวก หรือบางพวกก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ คาสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนานั้น เป็นสิ่งที่
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ทันสมัยเป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถนามาปรับใช้ได้กับการดารงชีวิตและการทางานในปัจจุบัน
ได้โดยเฉพาะเรื่องของภาวะผู้นา
การเป็นผู้นาให้ประสบความสาเร็จโดยเป็นยอดของผู้นานั้น จะต้องใช้คุณธรรมจริยธรรม
ประกอบกับความรู้ความสามารถ เพราะการมีคุณธรรมจริยธรรมจะหล่อหลอมบุคคลให้เป็นผู้มี
สุขภาพกายใจ และสติปัญญาที่ดี มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ดี ที่กว้างไกล สามารถปกครอง
บริหารจัดการองค์การให้ประสบความสาเร็จบรรลุผลดีมีประสิทธิภาพสูง หากเราพิจารณาตามหลัก
คาสอนในพระพุทธศาสนา สรรพสิ่งจะดารงอยู่ได้โดยอาศัยซึ่งกัน และกันเท่านั้นจะอยู่แบบอิสระ
ตามลาพังไม่ได้ นี่คือหัวใจของกฎธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมนิยามอันครอบคลุมถึงความสัมพันธ์กัน
และความอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งปวง ซึ่งรู้จักกันดีกว่าเป็นกฎของธรรมชาติตามหลักปฏิจจสมุปบาท
ในทางพระพุทธศาสนาตามทัศนะสังคมของชาวพุทธที่มองเห็นโลกในฐานะซึ่งเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกัน
และกันแล้วก็จะพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ กตัญญู และกรุณาต่อกฎแห่งธรรมชาติเพื่อปลูกฝั่ง ให้
สังคมมนุษย์มีการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติทั้งมวล แบบกลมกลืนกัน และแบบสันติซึ่งจะต้องพัฒนา
หลักจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมขึ้นไว้ในใจอย่างมั่นคง ด้วยหลักพุทธธรรม 3 ประการ คือ
1. ปัญญา หมายถึง ความรู้ตามความเป็นจริงว่า ทุกอย่างอยู่ในโลก ล้วนอาศัยซึ่งกันและ
กัน
2. สุทธิ หมายถึงความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสภาวะที่ใจปราศจากความโลภเป็นตัวก่อให้เกิด
มลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป
3. กรุ ณา หมายถึง ความเห็น อกเห็นใจที่มีต่อบรรดาเหล่ าสัตว์ และสิ่ งแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ เพราะพระพุทธศาสนามุ่งสอนให้กายกรรม เต็มเปี่ยมด้วยความกรุณา มีใจกตัญญูต่อ
ธรรมชาติทั้งมวลโดยแท้
ผู้นาตามหลักพุทธธรรม มีที่มาจากการเลือกสรรสมาชิกในสังคม โดยการมอบอานาจ
ให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษ ต่างจากบุคคลอื่น เช่น มีผิวพรรณวรรณะดี มีร่างกายแข็งแรง นั่น
หมายถึง ศักยภาพในการใช้อานาจซึ่งเป็ น พื้น ฐานส าหรั บ ปกครองหมู่คณะการใช้อานาจตามที่
ปรากฏในหลักพุทธธรรมมีวิธีการต่าง ๆ เพื่อสนองตามวัตถุประสงค์ของการใช้อานาจตามลักษณะ
ตามผู้นา อานาจจึงมิใช่สิ่งสมบูรณ์ในตัวเอง แต่เป็นวิถีทางไปสู่จุดหมายจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์
โดยรวมของมวลสมาชิกดังนี้
1. เพื่อทาลายอธรรม ความชั่วร้าย หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสมาชิกใน สังคม จึงมี
การลงโทษเพื่อเป็นการหยุดยั้งความชั่วที่เกิดขึ้น
2. เพื่อรักษาความเป็นธรรมของมวลสมาชิกในสังคม ถือเป็นแนวทางที่ดีงามเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริม และสนับสนุนความถูกต้องในรูปของกฎระเบียบของสังคม
3. เพื่อสร้างความสงบสุข และความเจริญให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งทางวัตถุ และจิตใจอานาจ
ของผู้นา ตามที่ปรากฏในพุทธธรรม แสดงให้เ ห็นถึงที่มาอันสาคัญของอานาจดังกล่าวจากความ
ยินยอม สละอานาจของสมาชิกในสังคมนั้น ๆได้รับรองความชอบของอานาจผู้นาสังคม จึงมีสิทธิ์ใช้
อานาจในฐานะผู้นา ดังปรากฏออกมาในรูปของการเมือง โดยเนื้อหาก็คือการบริหารทาให้เกิดความ
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สงบ และผาสุขในรูปการปกครอง โดยเนื้อหาก็คือ การยังประโยชน์ให้ เกิดขึ้นแก่มวลชน ดังนั้น
อานาจสิ ทธิ์ขาด และการยอมรั บการใช้อานาจของผู้นา จึงเป็นสิ่ งที่มวลสมาชิกได้ทาการตกลง
ร่วมกันแล้ว สิ่งที่ผู้นาปฏิบัติจะต้องเป็นไปโดยชอบธรรม คานึงถึงสมาชิกในสังคม ขณะเดียวกันก็
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก อานาจดั งกล่าวนี้จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสาคัญคือ ความเชื่อ
ศรัทธาของสมาชิก ที่มีต่อตัวผู้นา และการใช้อานาจของผู้นาแบบต่าง ๆ จะเห็นว่า การใช้อานาจ
ของผู้นามีความเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ของผู้นากับมวลสมาชิกในสังคม (พระครูสิริจันทนิวิฐ
(บุญจันทร์ เขมกาโม), 2548 : 16-17)
ผู้นา คือผู้ชักพาให้คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทาการในทิศทางที่ผู้นากาหนดเป้าหมายไว้
หลายคนมีบทบาทเป็นผู้นากันอยู่แล้ว เช่น เป็นผู้นาองค์กร ผู้นาสมาคม ผู้นาวัด และแม้กระทั่ง
หัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้นา (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549 : 26) และความ
เป็นผู้นาในหนังสือหลักธรรมมาภิบาล และประมุขศิลป์ ที่ว่านายสารถีที่ดี คือ ผู้ที่สามารถขับรถ
เทียมม้าให้สามารถบรรทุกสิ่งของได้มาก ไปถึงจุดหมายปลายทาง ได้รวดเร็วและปลอดภัย เพราะมี
คุณสมบัติของนายสารถีที่ดี ที่สามารถ หรือนายวงดนตรีที่ดี คือ สามารถควบคุมวงดนตรี ซึ่งมีผู้เล่น
ดนตรีหลายชิ้นหลายคน เป็นวงใหญ่ให้บรรเลงเพลงได้ไพเราะเพราะพริ้งสะกดใจผู้ฟังให้เคลิบเคลิ้ม
เป็นสุขหรือให้บรรเลงเพลงได้เร้าใจถูกใจผู้ฟังให้สนุกสนานเพราะเป็นนายวงดนตรีที่มีความสามารถ
กล่าวคือมี สภาวะความเป็นผู้นาสูงฉันใดหัวหน้าฝ่ายบริหารตลอดถึงหัวหน้างานทุกระดับขององค์กร
ที่จะสามารถปกครองบังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และสามารถบริหารกิจการ กิจกรรม
โครงการต่างๆขององค์กรให้บรรลุผลดีมีประสิทธิภาพสูงจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะความเป็นผู้นาที่ดี
คือ มีประมุขศิลป์สูง (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 2548 : 122)
ดังนั้นในนิยามของคาว่า “ภาวะผู้นาเชิงพุทธ” จึงหมายถึง บุคคลซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นหรือ
ได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้ามีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และอาจชักนาพา
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือชั่วได้ซึ่งเรียกผู้นาตามลักษณะนี้ว่า ผู้นาแบบพลวัต
(Dynamic Leader) ซึ่งนาไปในทางที่ถูกที่ควรก็เรียกว่า เป็นผู้นาในทางที่ดี ถ้านาไปในทางไม่
ถูกต้อง ปฏิบัติการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระเบียบแบบแผนของสังคมเรียกว่า เป็นผู้นานิเสธ คือนาไป
ในทางที่ไม่ดี (พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม) : 14)
พระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นผู้นาหรือนายกนั้น ทรงมีคุณสมบัติอย่างไรพระพุทธองค์
ตรัสว่า "เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลาย อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร สัตว์ทั้งหลายก็พ้นไปได้
จากทุกข์ทั้งปวง" พุทธพจน์นี้แสดงความเป็นผู้นา แต่ไม่มีคาว่า "ผู้นา" อยู่ในคาตรัสนี้ ความเป็น
กัลยาณมิตรคือลักษณะสาคัญที่เด่นของความเป็นผู้นา เป็นผู้นาเพื่อประโยชน์แก่เขาโดยเฉพาะ
สาหรับพระพุทุธเจ้า คือ เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ หรือมนุษย์ชาติทั้งปวง ผู้นาเป็นผู้ที่ตั้งใจทา
เพื่อประโยชน์แก่หมู่ชน แก่ญาติมิตร เพื่อนร่วมชุมชน เพื่อร่วมชาติ เพื่อร่วมสังคม หรือแก่องค์กรนั้น
พระพุทธเจ้ าเป็ น ผู้ ค้น พบมรรคาหรื อค้ น พบทาง ทรงเป็ นผู้ รู้ทาง และทรงบอกทางให้ เพื่อไปสู่
จุดหมาย
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การบริหารปกครองทุกระบอบถ้าหากว่าได้ผู้นาผู้ปกครองที่ขาดคุณธรรมแล้วไม่ว่าระบบ
การบริ ห ารการปกครองนั้ นจะดีเพียงไรก็ตาม ก็จะกลายเป็น การบริหารปกครองแบบน าความ
เดือดร้อนมาสู่ประชาชน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้อย่างมากมาย เพราะจะใช้
อานาจหน้าที่ไปในทางที่ทุจริต แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองและพวกพ้อง เกิดมีการทุจริตคด
โกงกันอย่างมากมาย เพราะอานาจนั้นเป็นสิ่งที่ยั่วยวนจิตใจและสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอ
ของมนุษย์ได้รวดเร็วที่สุด ผู้มีส่วนรวมในการปกครองโดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะ
ช่วยป้องกันความเสื่อมนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนรวมคือการนาหลักธรรมมาทาหน้าที่ ได้แก่
หลักสัปปุริสธรรม 7 ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าผู้นาหรือผู้ปกครองนาหลักธรรมนี้มาประพฤติปฏิบัติในการ
ประยุกต์ใช้กับชุมชนของผู้นาจะทาให้ชุมชนอยู่กันอย่างสันติสุข ดังนี้
หลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 มีส่วนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ จะมีความเหมาะสมกับความ
เป็นภาวะผู้นาปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดย
สมบู ร ณ์ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี มี คุ ณ ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของมนุ ษ ย์ ช าติ มี ธ รรมะหรื อ คุ ณ สมบั ติ ที่
เรียกว่าสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ (ที.ปา (ไทย) 11/331/264, องฺ.สตฺตก.(ไทย) 23/65/114)
1) ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ คือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย ที่ตนเข้า
ไปเกี่ย วข้อ งในการด าเนิ น ชี วิต ในการปฏิ บั ติกิ จ หน้า ที่ และด าเนิ นกิ จ การต่ างๆ รู้ เ ข้ าใจสิ่ ง ที่ ต น
ประพฤติปฏิบัติ ตามเหตุผ ล เช่นรู้ ว่า ตาแหน่ งฐานะ อาชีพ การงานของตน มีห น้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องทาอะไรอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสาเร็จที่
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุดคือรู้เท่าทันกฎธรรมดา
หรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตก
เป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น
2) อั ต ถั ญ ญุ ต า รู้ ค วามหมายและรู้ จั ก ผล คื อ รู้ ค วามหมายและความมุ่ ง หมายของ
หลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระทา รู้ว่าหลักการนั้น ๆ มีความมุ่งหมาย
อย่างไร รู้ว่าที่ตนทาอยู่อย่างนั้นๆ ดาเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อประสงค์ประโยชน์ หรือควรจะได้ บรรลุ
ถึงผลอะไรที่ไม่มีหน้าที่ ตาแหน่ง หรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร ที่ให้มีหน้าที่ ตาแหน่ง ฐานะการ
งานอย่างนั้นๆ เขากาหนดวางกันไว้ เพื่อความมุ่งหมายอะไร กิจการที่ตนทาอยู่ขณะนี้ เมื่อทาไปแล้ว
จะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรดังนี้เป็นต้น ตลอดจนถึง ขั้นสูงสุดคือรู้ความหมาย
ของคติธรรมดา และประโยชน์ที่เป็นสาระของชีวิต
3) อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กาลัง
ความรู้ ความถนั ด ความสามารถและคุ ณธรรมเป็ น ต้น เท่ าไรอย่ างไร แล้ ว ประพฤติป ฏิ บัติ ใ ห้
เหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับ ปรุงส่งเสริม ทาการต่าง ๆ ให้สอดคล้องถูกจุด ตรงทางที่จะให้เจริญ
งอกงามบังเกิดผลดี
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4) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือ รู้จักพอดี เช่นประมาณในการบริโภค รู้จักประมาณใน
การใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจและทาการต่างๆ ตลอดจนการพักผ่อน
หลับนอนและการสนุกสนานรื่นเริงต่าง ๆ
5) กาลัญญุตา รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงได้ใช้ในการ
ประกอบกิจกระทาหน้าที่การงานปฏิบัติการต่างๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่า เวลาไหนควรทา
อะไร และทาให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลาให้พอเวลา ให้เหมาะสม ให้ถูกเวลา เป็นต้น
6) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมนุมและชุมชน รู้การอันควรประพฤติ
ปฏิบัติในถิ่นที่ชุมชน และต่อชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้เมื่อไปหา ควรต้องทากิริยาอย่างนี้ควรต้องทากิริยา
อย่ างนี้ ควรต้องพูดอย่ างนี้ ชุมชนนี้ มีร ะเบี ย บวินัยอย่างนี้ มีวัฒ นธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความ
ต้องการอย่างนี้ ควรเกี่ยวข้อง ควรต้องสงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบาเพ็ญประโยชน์ให้อย่างนี้ๆ เป็น
ต้น
7) ปุคลลัญญุตา รู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย
ความสามารถ และคุณธรรมเป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือ หย่อนอย่างไร และรู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่น
ด้ว ยดีว่า ควรจะคบหรื อไม่ ได้คติอะไร จะสั มพันธ์เกี่ยวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะตาหนิห รือจะ
แนะนาสั่งสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549 : 1 – 3)
ข้ อ ที่ ค วรศึ ก ษาหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม 7 ประการ ซึ่ ง จั ด ล าดั บ ข้ อ ตามที่ แ สดงไว้ นี้
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกรณีที่เป็นคุณสมบัติสาหรับสัปปุริสชนหรือบัณฑิตชนอย่างเป็นกลางๆแต่ใน
กรณีที่ตรัสให้เป็นคุณสมบัติของผู้นาโดยตรงเช่น เป็นพระพุทธเจ้า หรือเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่
ทรงเปลี่ยนลาดับสลับข้อ 1 กับข้อ 2 ใหม่กล่าวคือ พระพุทธเจ้าตรัสข้อรู้หลักการตามด้วยข้อรู้
ความมุ่งหมายแต่ในกรณีของผู้นาโดยตรงตรัสข้อรู้จุดหมายเป็นข้อแรกแล้วจึงตามด้วยรู้หลักการเป็น
การเน้นที่ความมีจุดหมายและกาหนดจุดหมายหรือตั้งจุดหมายเจาะลงไปให้ชัดแล้วจึงวางหลักการ
และหาวิธีการที่จะทาให้สาเร็จบรรลุเป้าหมายนั้น (ที.ปา.(ไทย) 11/331/264, องฺ.สตฺตก.(ไทย)
23/65/114)
ภาวะผู้นาตามหลักปาปณิกธรรม 3
หลักพุทธธรรมที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นหลักในการนาไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
สู ง ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ หลั ก พุ ทธธรรมของผู้ น า คื อ หลั กปาปณิก ธรรม 3 (องฺ . ติก . (ไทย)
20/459/146) (ปาปณิกังคะ หลักพ่อค้า, องค์คุณของพ่อ) ได้แก่ 1) จักขุมา ตาดี (รู้จักสินค้า ดู
ของเป็น สามารถคานวณราคากะทุน เก็งกาไร) 2) วิธุโร จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้
ความเคลื่ อนไหวความต้องการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจาหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจ
ลูกค้า) 3) นิสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุน อันเป็นที่อาศัย ซึ่งหลักปาปณิกธรรม นามาปรับใช้
กับผู้นาได้ ดังเช่น พระธรรมโกศาจารย์ (2549 : 38-39) ได้อธิบายรายละเอียดหลักปาปณิกธรรม 3
ดังต่อไปนี้
1. จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการณ์ไกล เช่นถ้าพ่อค้าหรือนั กบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่า
อนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนหรือสามารถคาดการณ์ทิศทางหรืออนาคต ใน

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



การดาเนิ น ธุร กิจ ได้ แม่นยาจากการอาศั ยกระบวนการคิดที่ร อบคอบและมีเ หตุผ ล โดยอาจใช้
ประสบการณ์ ใ นอดี ต ร่ ว มในการตั ด สิ น ใจและวางแผนด้ ว ย ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะข้ อ แรกนี้ ต รงกั บ
ภาษาอังกฤษคาว่า Conceptual Skill คือการชานาญในการใช้ความคิด หรือทักษะทางด้าน
ความคิด
2. วิธุโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญพาะด้าน เช่น นักการเงินต้องมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญทางการเงินสามารถคานวณอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ ได้หรือเข้าใจในงบ
การเงินที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ ในกรณีแพทย์ผ่าตัดสมองก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในการ
ผ่าตัดสมอง เป็นต้น คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคาภาษาอังกฤษคาว่า Technucal Skill คือความ
ชานาญการด้านเทคนิค หรือทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน
3. นิ ส สฺ ย สั ม ปั น โน หมายถึ ง พึ่ง พาอาศั ยคนอื่ น ได้เ พราะคนมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี มี
ความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด มี
ความสามารถในการสื่ อสารและประสานงานกัน แต่ล ะฝ่ ายในองค์กรดาเนิน แนวทางตามกรอบ
ทิศทางที่องค์กรต้องการบรรลุได้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนโดยสามารถ
ทาให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานตามคาสั่งด้วยความเต็มใจได้ เป็นต้น คุณลกัษณะที่สามนี้ตรงกับ
คาภาษาอังกฤษคาว่า Human Relation Skill คือความชานาญด้านมนุษยสัมพันธ์หรือทักษะ
ทางด้านมนุษยสัมพันธ์
พระพุทธศาสนาให้ความสาคัญเกี่ยวกับตัวผู้บริหารหรือผู้นาในการบริหารนี้มากโดยมี คา
สอนที่พูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของผู้นาดังที่ปรากฏอยู่ในหลักปาปณิกธรรม 3, ทุติยปาปณิกสูตร (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) 21/157/203) ว่าผู้นาจะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้คือ
1) จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองสภาพเหตุการณ์ออกและจะวางแผน
เตรียมรับ หรือรุกได้อย่างไร
2) วิธุโร คือเป็นผู้ชานาญในงาน รู้จักวิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ
3) นิสสฺยสัมปันโน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น
ในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้นานั้น จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาคือมีหูตา
ไวและกว้ า งไกลสามารถจ าแนกบุ ค คล และเหตุ ก ารณ์ อ อกว่ า เป็ น อย่ า งไร ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ น ามี
ประสบการณ์มีความ ชานาญในการปกครอง เข้าใจบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ทาให้มีผู้สนับสนุนมากขึ้น แต่คุณสมบัติทั้ง 3 ประการนี้ มีระดับความสาคัญมากน้อยต่างกันไปตาม
ระดับตาแหน่งหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงานว่าเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนหรือมี ความสาคัญเพียงใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว ผู้ปกครองรัฐหรือผู้นาประเทศแล้วนับว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ ผู้นาหรือผู้บริหาร
จึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงจะสามารถยึดศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ส่งผลให้ลูกน้องหรือ ผู้
สนองงานมีความเชื่อมั่น นั่นย่อมเป็นสาเหตุที่จะนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวโดยสรุปหลักธรรมข้างต้นผู้นาจะต้องมีจุดหมายดีงามที่ชัดเจนให้แก่หมู่ชนและต้อง
มีจิตมุ่งสู่จุดหมายนั้ นพร้อมทั้งนาพาหมู่ช นให้ อยู่ร่ว มกันมีห ลักการอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่เพื่อบรรลุ
จุดหมายนั้น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) : 27- 28) ผู้นาจะปกครองให้เกิดแบบสามัคคี



ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ธรรมนั้น ทาให้ประเทศอยู่ในความสงบสุขผู้อยู่ภายใต้พสกนิกรของพระราชาผู้มีธรรมจะได้รับความ
อยู่เย็นเป็นสุข เกิดความร่มเย็นในประเทศไม่ก่อให้เกิดภัยต่างๆ เช่นการปล้น ฉ้อราษฎร์ คอรัปชั่น
แม้ว่าบางสถานการณ์ผู้นา คือ บุคคลที่จะมาประสานงานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็น
การอยู่รวมกันก็ตาม หรือทาการร่วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงาม ที่ว่าพากันไป ก็
ให้พากันไปด้วยดีนั้ น หมายความว่าไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผ่านพ้นภัยอันตรายอย่าง
เรียบร้อยและเป็นสุข เป็นต้น แล้วก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงามโดยถูกต้องตามธรรม” หมายความว่า
เป็น ความจริงความแท้ ความถูกต้อง และได้มาโดยธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),
2546 : 25) ขณะเดียวกันผู้ชักพาให้คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทาการในทิศทางที่ผู้นากาหนด
เป้ าหมายไว้ มีศิล ปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่ มชน เพื่อให้ พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้ บรรลุ
เป้าหมายตามต้องการ หลายคนมีบทบาทเป็นผู้นากันแล้ว เช่น เป็นผู้นาองค์กร ผู้นาสมาคม ผู้นาวัด
และแม้กระทั่งเป็น หัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้นา (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),
2549 : 26) นักวิชาการให้นิยามว่าผู้นา หมายถึง ผู้ที่มีบุคลิกลักษณะ คุณสมบัติเด่นกว่าผู้อื่นในกลุ่ม
และมี อิ ท ธิ พ ลมากกว่ า บุ ค คลอื่ น ๆ ในหน่ ว ยงาน ทั้ ง สามารถสร้ า งความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานนั้น ๆ ได้ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2554 : 40) จากที่กล่าวบางท่าน
สรุปว่าผู้นา หมายถึง การที่บุคคลสามารถทาให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายให้ทาด้วย
ความเต็มใจ ผู้นาจึงหมายถึงผู้ที่ทางานให้สาเร็จโดยบุคคลอื่น (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556 : 185)
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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
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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
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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
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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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