
 
ก ำหนดเผยแพร่  ปีละ 2 ฉบับ   จ ำนวน 500 เล่ม 
 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน        ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และแขนงวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 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.  อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา  
 พระมหาสุริยา วรเมธ,ี ผศ.ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย 
 
บรรณำธิกำร  ||  ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร  ||  ดร.วิชชุดา ฐิติโชติวัฒนา, พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ,ดร. 
กองบรรณำธิกำร  ||   
 กองบรรณำธิกำรภำยใน กองบรรณำธิกำรภำยนอก 
 พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร. รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รศ. ไพบูลย์ เทวรักษ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล รศ.ดร.ส าเนียง เลื่อมใส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง 
 ผศ.มั่นเสือ สูงเนิน น.อ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค  วิทยาลัยกองทีพอากาศ 
  พล.โท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  ดร.สมร เกตุสม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 
เลขำนุกำรวำรสำร  ||  อาจารย์ เชน นคร 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรวำรสำร  ||  นิจวรรณ ใจสุข, รัชดา ล าประไพ, พัทธนันท์ บุญแรง 
ศิลปกรรม  ||   สมโภช บินศรี, ญาณินี ภู่พัฒน์ 
ส ำนักงำน  || ส านักงานวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ภาควิชาจิตวิทยา ชั้น 3 (A303) โซน A คณะมนุษศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 1 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   
                    13170    โทร. 035-248000 
สถำนที่พิมพ ์ || ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชน พริ้นติ้ง 
  เลขท่ี 7/414 หมู่ท่ี 5 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนนทบุรี 11140  โทร.02-927-8194 



ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม (Peer Review)  
 ภำยในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 1. พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.   16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพนัธ์ โพธิธรีโรจน์ 
 2.  พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.      17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ 
 3. พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย หมื่นชนะ 
 4.  พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มั่น เสือสูงเนิน 
 5.  พระมหาสุริยา วรเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 20. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  พลอยแสง 
 6.   พระมหาวิเชียร ปริชาโน, ดร. 21. ผศ.ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล 
 7.  พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร. 22. ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข์ 
 8    พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร. 23. อาจารย์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติวัฒนา 
 9.   พระฐิตะวงษ์  อนุตฺตโร 24. อาจารย์ ดร.อดุลย์ คนแรง  
 10. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 25. อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ 26. อาจารย์ ดร.กมลาส ภูวชนาธิพงษ์ 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช เอี่ยมสุภาษิต 27. อาจารย์ ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ 
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คะเนตรนอก 28. ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์ 
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก 29. ดร.ประเสริฐ  ธิลาว 
 15. รองศาสตราจารย์ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ 
 
 ภำยนอกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 1.  พระมงคลธีรคุณ (อินศร  จินฺตาปญฺโญ) วัดญาณเวศกวัน 
 2. พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโิฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
 3. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกดุพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 5. ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ป่ินเขื่อนขัตย์   มหาวิทยาลัยมหิดล  
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธ์ิแก้ว   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ส าเนียง เลื่อมใส  มหาวิทยาลัยศิลปกร 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 10.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศรีอรรถ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 12. รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์  เทวรักษ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.ส าเนียง  เลื่อมใส มหาวิทยาลัยศิลปกร 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  กลิ่นน้อย มหาวิทยาลัยศิลปกร 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา  วินิธาสถิตกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกดุแก้ว  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มุกดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ มหาวิทยาล้ยสงขลานครินทร์ 
 22. Prof. Ven.Dr.Khammai Dhammasami   University of Oxfrord 



 23. น.อ.ดร.นภัทร แก้วนาค  วิทยาลัยกองทัพอากาศ  
 24. อาจารย์ ดร.วีรชาติ น่ิมอนงค์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 25. อาจารย์ ดร.สมร เกตุสม   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 26. พล.โท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 29. อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
 30. อาจารย์ ดร.ธานี ชูก าเนิด มหาวิทยาล้ยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
 31. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ ทิพย์วารี สถาบันพลศึกษายะลา 
 32. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์  ทิมมานพ   โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 



บรรณาธิการ 
 

 วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน  
2559  กองบรรณาธิการได้ส่งผลงานทางวิชาการเหล่านี้ไปให้กรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการของ
แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้อ่าน และมอบให้เจ้าของบทความน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการตีพิมพ์แล้ว และส าคัญ
ที่สุดคุณภาพของบทความต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index Centre)  เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาขึ้นสู่ TCI ต่อไปได้ ฉะนั้น โดยฉบับนี้เน้นการ
น าเสนอบทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัย  11 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ ภายใน 4 เร่ือง และภายนอก 7 เร่ือง  
 บทความที่น่าสนใจเรื่องแรก การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องเอกัตลักษณ์ตามหลักอภิชาติ 6 และ
จริต 6  ในพระพุทธศาสนา โดย กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ และ นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่
น่าสนใจมาก ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ บุคคลแต่ละคนที่เกิดมาในโลกนี้ จะมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาให ้ปรากฏเป็นเอกัตลักษณ์หรือบุคคลิกลักษณะ ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากจิตสันดานเดิมหรือ สภาพแวดล้อม
ทางสังคมในปัจจุบันก็ได้ โดยบริบทนี้ การแสดงตัวตนของบุคคลให้ปรากฏออกมา เป็นเอกัตลักษณ์จะอยู่ใน
ขอบข่ายของหัวข้อธรรม 2 หมวดคือ อภิชาติ 6 และ จริต 6 ใน พระพุทธศาสนา ดังนั้นบทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างและผลกระทบ ต่อสังคมของบุคคลตามอภิชาติ 6 และจริต 6 
ตลอดจนแนวทางอบรมพัฒนาตามอภิชาติ และจริต นั้นๆ ด้วย กล่าวคือ บุคคลเกิดในสกุลต่างเรียกว่ากัณหาภิชาติ 
เกิดในสกุลสูงเรียกว่าสุกกาภิชาติ พระพุทธศาสนาไม่ถือเรื่องชาติก าเนิดเป็นส าคัญ แต่ถือหลักการประพฤติปฏิบัติ
เป็นตัวตั้ง ถ้าทุกคน ประพฤติสุจริตก็จัดเป็นพวกสุกกาภิชาติหมด ถ้าทุกคนประพฤติทุจริตก็จัดเป็นพวกกัณหาภิ
ชาติหมด และถ้าพวกสุกกาภิชาติปฏิบัติจนบรรลุพระนิพพานถือว่าพ้นจากกรรมด าหรือขาว เข้าถึงโลกุตตร ธรรม
แล้ว แม้ในส่วนของจริต 6 ซึ่งได้แก่บุคคลตามราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต หรือญาณจริต และ
วิตกจริต ก็เช่นกัน เป็นวิธีการสังเกตศึกษาบุคคลิกลักษณะของคน เพื่อจะได้ แนะน าฝึกอบรมได้เหมาะสม และใน
ท านองเดียวกันก็เป็นประโยชน์ในการคบหาสมาคมด้วย ทุกคน ตามอภิชาติและจริตล้วนมีผลกระทบต่อสังคม 
กล่าวคือถ้าเป็นฝ่ายทุจริต สังคมหมู่มากก็จะ เดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าเป็นฝ่ายสุจริต สังคมก็จะเจริญก้าวหน้า อยู่เย็น
เป็นสุขกันท่ัวหน้า การ พัฒนาฝ่ายทุจริตให้เป็นฝ่ายสุจริตจึงเป็นหัวใจของการศึกษาเรียนรู้เอกัตลักษณ์ของอภิชาติ 
6 และจริต 6  
 บทความที่น่าสนใจเรื่องที่สองคือ การเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ ในส านัก
ปฏิบัติธรรมกรุงเทพมหานคร โดย วิลาวัณ ผลจันทร์ และ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท ได้ผลการวิจัยที่
น่าสนใจ ประการที่ 1 ผลเปรียบเทียบ ก่อน-หลังเจริญจิตภาวนา พบว่า ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติ ธรรมหลังจากท่ี
ได้เจริญจิตภาวนา มีสุขภาวะแบบองค์รวมทุกด้านดีกว่า ก่อนเจริญจิตภาวนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ ภายหลังที่ได้เจริญจิตภาวนาแล้วส่งผลให้มีสุขภาวะแบบ องค์รวมดีขึ้น   ประการที่ 2 ผู้สูงอายุในส านัก
ปฏิบัติธรรม มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ดีกว่า สุขภาวะ ด้านอื่นๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ (1) มีอัตราการหายใจต่างกัน 
(2) มีอัตราการเต้นของหัวใจต่างกัน (3) มี ความดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัวต่างกัน (4) มีความดันเลือดขณะที่
หัวใจคลายตัวต่างกัน (วัดก่อน เจริญจิตภาวนา) มีสุขภาวะแบบองค์รวม    โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05   ประการที่ 3 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม (วัดหลังเจริญจิตภาวนา) พบว่า (1) ผู้
ที่มีอัตรา การหายใจ 19.95 ครั้ง/นาที มีสุขภาวะแบบองค์รวม ดีกว่า ผู้สูงอายุที่มีอัตราการ หายใจ 19.96 ครั้ง/
นาที (2) ผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ 76.93 ครั้ง/นาที มีสุขภาวะทางจิตใจ ดี น้อยกว่า ผู้ที่มีอัตราการเต้นของ
หัวใจ 76.94 ครั้ง/นาที    ประการที่ 4 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม (วัดหลังเจริญจิตภาวนา) พบว่า (1) ผู้ที่มี



ความ ดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.18 มีสุขภาวะทางสังคม ดีกว่า ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจ คลายตัว 
76.19 (2) ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.18  มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ดีกว่า ผู้ที่มีความดันเลือด
ขณะที่หัวใจคลายตัว 76.19  
 คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมท าให้วารสาร  
มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองทุกท่านท่ีได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะ 
แนะน าให้มีการปรับปรุงแก้ไขผลงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านและเป็นประโยชน์ต่อ
แวดวงวิชาการ และท้ายที่สุดขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ที่ได้จัดท าให้มีวารสารฉบับนี้และโปรด
ติดตามฉบับต่อไป 

 
ด้วยความปรารถนาดียิง่ 
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บทคัดย่อ 

 บุคคลแต่ละคนที่เกิดมาในโลกนี้ จะมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้
ปรากฏเป็นเอกัตลักษณ์หรือบุคคลิกลักษณะ ซึ่ งอาจสืบเนื่องมาจากจิตสันดานเดิมหรือ
สภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบันก็ได้ โดยบริบทนี้ การส าแดงตัวตนของบุคคลให้ปรากฏออกมา
เป็นเอกัตลักษณ์จะอยู่ ในขอบข่ายของหัวข้อธรรม 2 หมวดคือ อภิชาติ 6 และ จริต 6 ใน
พระพุทธศาสนา ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างและผลกระทบ
ต่อสังคมของบุคคลตามอภิชาติ 6 และจริต 6 ตลอดจนแนวทางอบรมพัฒนาตามอภิชาติ และจริต
นั้นๆ ด้วย กล่าวคือ บุคคลเกิดในสกุลต่ าเรียกว่ากัณหาภิชาติ เกิดในสกุลสูงเรียกว่าสุกกาภิชาติ 
พระพุทธศาสนาไม่ถือเรื่องชาติก าเนิดเป็นส าคัญ แต่ถือหลักการประพฤติปฏิบัติเป็นตัวตั้ง ถ้าทุกคน
ประพฤติสุจริตก็จัดเป็นพวกสุกกาภิชาติหมด ถ้าทุกคนประพฤติทุจริตก็จัดเป็นพวกกัณหาภิชาติหมด 
และถ้าพวกสุกกาภิชาติปฏิบัติจนบรรลุพระนิพพานถือว่าพ้นจากกรรมด าหรือขาว เข้าถึงโลกุตตร
ธรรมแล้ว แม้ในส่วนของจริต 6 ซ่ึงได้แก่บุคคลตามราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต
หรือญาณจริต และวิตกจริต ก็เช่นกัน เป็นวิธีการสังเกตศึกษาบุคคลิกลักษณะของคน เพ่ือจะได้
แนะน าฝึกอบรมได้เหมาะสม และในท านองเดียวกันก็เป็นประโยชน์ในการคบหาสมาคมด้วย ทุกคน
ตามอภิชาติและจริตล้วนมีผลกระทบต่อสังคม กล่าวคือถ้าเป็นฝ่ายทุจริต สังคมหมู่มากก็จะ
เดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าเป็นฝ่ายสุจริต สังคมก็จะเจริญก้าวหน้า      อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้า การ
พัฒนาฝ่ายทุจริตให้เป็นฝ่ายสุจริตจึงเป็นหัวใจของการศึกษาเรียนรู้เอกัตลักษณ์ของอภิชาติ 6 และ
จริต 6 
ค าส าคัญ : จริต 6; เอกัตลักษณ;์ อภิชาติ 6 
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ABSTRACT 
All the individual born into this world are of personality and behavior of 

their own as called innate character or personification which might be successive 
from the past continuity of subli-mental consciousness or the present social 
environment. To this context, any identification and personification of the individual 
are confined to the groups of Dhamma, i.e. the six types of lineage and the six 
types of characteristic behavior as cited in Buddhism. Thus this article is of 
objectives to compare the difference between those groups of Dhamma and their 
effect to the social order, while the methods to train people of those 
characteristics are also suggested. That is to say, Buddhism is regardless of whether 
the well-born or the low-born as the supreme but a good conductor according to 
meritorious actions. For example, any good conductor shall be called Sukkābhijāti 
type, and on the contrary, any bad conductor called Kanhābhijāti type. The one 
who has practiced strictly till his attainment to Nibbhāna is regarded as the most 
Sukkābhijāti type. In the case of a person of a characteristic behavior, i.e., one of 
lustful temperament, of hasting temperament, of deluded temperament, of faithful 
temperament, of intelligent temperament, and of speculative temperament, they 
are the subjects of observation and consideration for the sake of individual 
supervision and/or training as well as association. Any type of a person belongs to 
those characteristics, if following the way of unwholesome action, may cause 
serious troubles to the society, and on the contrary, if being wisely recommended 
and trained, shall cause prosperity and calmful happiness to society through public 
generally.   
Keywords: Abhijati 6; Carita 6; Personification 
 
1. บทน า 

แนวคิดเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับเอกัตลักษณ์ บุคลิกภาพ อุปนิสัย หรือลักษณะนิสัยของ
บุคคล เพ่ือประโยชน์ แก่การคบหาสมาคมหรือหลีกเลี่ยง และเพ่ือการให้ค าแนะน าปรึกษาหรือ
ฝึกอบรมพัฒนานั้นมีมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล ยกตัวอย่างเช่นในวาเสฏฐสูตร พระพุทธเจ้า
ตรัสกะวาเสฏฐะและภารทวาชะว่า ก าเนิดของสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกัน หลายเผ่าพันธุ์ แม้แต่ต้นไม้
ใบหญ้าต่างก็มีรูปร่างสัณฐานส าเร็จมาแต่ก าเนิด เพราะธรรมชาติของมันต่างกัน อนึ่ง แม้พวกแมลง
ต่างๆ  สัตว์สี่เท้าสองเท้า สัตว์เลื้อยคลาน หรือสัตว์น้ า  สัตว์ปีกที่บินไปในอากาศ ต่างก็มีรูปร่าง
สัณฐานแตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์และธรรมชาติของมัน แต่พวกมนุษย์หาเป็นเช่นนั้นไม่ ไม่ว่าจะ
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เป็นชาติเผ่าพันธุ์อะไร ก็มีรูปร่างสัณฐานเช่นเดียวกัน เช่นมีศีรษะ ใบหู นัยน์ตา จมูก ริมฝีป าก คิ้ว 
คอ บ่า ท้อง หลัง สะโพก อก ซอกอวัยวะ อวัยวะสืบพันธุ์  มือ เท้า นิ้วมือ เล็บ แข้ง ขาอ่อน 
ผิวพรรณ เป็นต้น หรือเสียงก็ไม่แตกต่างกัน ในหมู่มนุษย์จึงไม่มีรูปร่างสัณฐานแตกต่างกันมากมาย
เหมือนในก าเนิดอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่แยกแยะหรือชี้ชัดว่าใครมีคุณสมบัติแตกต่างกันจึงต้องดูที่
เอกัตลักษณ์ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และพฤติกรรมการแสดงออกอ่ืนๆ ว่าเป็นทุจริตหรือสุจริตธรรม (ม.
ม. (ไทย) 13/454-461/572-583) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ( 2521 : 3) เมื่อคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2440 ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ขณะด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามกุฎ
ราชกุมาร ที่ก าลังทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และทรงพระราชนิพนธ์
โคลงสุภาษิตไว้ในสมุดบันทึกประจ าวัน (อนุทิน-Diary) ของพระราชปิโยรสดังนี้ 

ฝูงชนก าเนิดคล้าย   คลึงกัน 
ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ   แผกบ้าง 
ความรู้อาจเรียนทัน   กันหมด 
เว้นแต่ชั่วดีกระด้าง   อ่อนแท้ฤาไหว 

เอกัตลักษณ์หรือบุคลิกภาพ เป็นลักษณะนิสัยอันแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่อบุคคล
อ่ืนๆ ในภายนอกนั้น ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าจริยาหรือจริต ซึ่งตามศัพท์แปลว่า ความ
ประพฤติหรือพ้ืนเพของจิตของแต่ละบุคคล ซึ่งจะหนักไปในทางใดทางหนึ่งในหกทางนี้คือ ราคจริต 
หนักไปในทางรักสวยรักงาม 1 โทสจริต หนักไปในทางฉุนเฉียวโกรธง่าย 1 โมหจริต หนักไปในทาง
ความหลง 1 สัทธาจริต หนักไปในทาง  เชื่อง่าย 1 พุทธิจริต หนักไปในทางคิดมาก ไม่เชื่อใคร 1 
วิตกจริต หนักไปในทางฟุ้งซ่าน 1 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) , 2553 : 189-190) 

จริต 6 มีที่มาในมหานิเทส ขุททกนิกาย แห่งพระสุตตันตปิฎก ตอนสารีปุตตนิทเทส ว่า
ด้วย      พระสารีบุตรเถระกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณที่ว่า ทรงมีพุทธจักขุ ทรงทราบว่าบุคคล
เช่นนี้ๆ เป็นคนจริตอะไร แล้วทรงแนะน าการฝึกอบรมโดยวิธีให้กัมมัฏฐานอันเป็นสัปปายะแก่จริต
นั้นๆ ไว้ด้วย  (ขุ.ม. (ไทย) 29/190/545-546) 

 ในพระพุทธศาสนา นอกจากมีการจ าแนกบุคคลตามจริต 6 แล้ว ยังมีการจ าแนกอีก
ลักษณะหนึ่ง เรียกว่า อภิชาติ 6 มีเรื่องที่พระเจ้าอชาตศัตรูกราบทูลถึงลัทธินัตถิกวาทของเจ้าลัทธิ
ชื่อมักขลิโคสาละว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเหตุปัจจัย แม้แต่ผู้ที่ถือก าเนิดมาจากภพภูมิหรือ
โคตรต่างๆ มี อภิชาติ 6 เป็นต้น (ที.สี. (ไทย) 9/168/54-55)  

อย่างไรก็ดี ในที่นี้ได้อธิบายแนวคิดของมักขลิโคสาละว่าเป็นอย่างไร แต่พระพุทธโฆสา
จารย์อธิบายไว้ใน   อรรถกถา ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เพียงระบุว่า สถานภาพของทุกคนชื่อว่า
อภิชาติ เช่น พวกโจรเรียกว่า      กัณหาภิชาติ คือบอกถึงก าเนิดในฝ่ายธรรมด า (ที.สี.อ. (ไทย) 
168/147) 
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ในขณะเดียวกัน ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ได้ยก อภิชาติ 6 มาจ าแนกเป็นกลุ่มบุคคล 3 
จ าพวกคือ พวกธรรมฝ่ายด า ฝ่ายขาว และพวกไม่ด าไม่ขาว โดยยึดถือการปฏิบัติทุจริตหรือสุจริต
เป็นตัวตั้ง (ที.ปา. (ไทย) 11/329/329) 

การศึกษาเรื่อเอกัตลักษณ์ของบุคคล ในเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คือเรื่อง 
อภิชาติ 6 และจริต 6 ในเชิงศึกษาเปรียบเทียบยังไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ใดกระท ามาก่อน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษา 2 เรื่องนี้ ทั้งในแง่ความหมาย วิธีจ าแนกประเภท ข้อเปรียบเทียบ ทั้งในด้าน
ความแตกต่างและผลกระทบของบุคคล 2 กลุ่มนี้ ที่มีต่อสังคม และวิธีการแก้ไขโดยการแนะน าและ
ให้การฝึกอบรมเพ่ือให้พัฒนาตนเป็นคนดีมีคุณค่าท าประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.    เ พ่ือศึกษาเรื่อง เอกัตลักษณ์ของบุคคลตามหลักอภิชาติ  6 และจริต 6 ใน
พระพุทธศาสนา 

2.  เ พ่ือเปรียบเทียบเอกัตลักษณ์ของบุคคลตามหลักอภิชาติ  6 และจริต 6 ใน
พระพุทธศาสนา 

 

3. วิธีการศึกษา 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการวิจัยเอกสารที่ค้นคว้าคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. ผลการศึกษา 

ก่อนที่จะท าความเข้าใจเรื่อง “เอกัตลักษณ์” ขอแสดงค าที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 3 ค า คือ          
“อัตลักษณ์”, “บุคลิกภาพ” และ “สถานภาพ” ดังนี้ 

๑) อัตลักษณ์ (Identity) มีความหมายดังนี้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555 : 270) 
๑. ผลรวมของลักษณะเฉพาะบุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ท าให้บุคคลนั้นหรือสิ่งนั้น 

เป็นที่รู้จักและจดจ าได ้
๒. ความเป็นหนึ่งเดียวหรือสภาวะที่ไม่มีผู้ใดเหมือน 

ค าว่า อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ มีการใช้สลับกันในบางกรณี ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้  
 2) บุคลิกภาพ (Personality)  

 บุคลิกภาพ (Personality) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555 : 40) หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล ซึ่งเป็นพฤติกรรมในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ส่งผลต่อการ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมจนเป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น เช่นท่วงที วาจา การแต่งกาย วิธี
แก้ปัญหา สภาพอารมณ์ ความเชื่อมั่นตัวเอง ความรู้สึกนึกคิด ที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืน  

3) สถานภาพ (Status)  



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

ค าว่า สถานะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1116) ตามศัพท์แปลว่า ความเป็นไป 
ความเป็นอยู่ และค าว่า สถานภาพ หมายถึง ฐานะ ต าแหน่ง หรือเกียรติยศ ของบุคคลที่ปรากฏใน
สังคม  

อย่างไรก็ดี สถานภาพของบุคคลในสังคมอาจจ าแนกได้ 2 จ าพวกคือ สถานภาพตาม
ชนชั้น (Caste) เช่น ตามวรรณะ 4 ของพราหมณ์ เป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร หรือชนชั้นใน
สังคมไทย เช่น เจ้ากับไพร่ นายกับบ่าวหรือข้าทาส เป็นต้น อีกพวกหนึ่งได้แก่สถานภาพทางสังคม 
(Social Status) หมายถึงสิทธิหน้าที่ตามบทบาทของบุคคล เช่นเขามีสถานภาพทางครอบครัวเป็น
บิดา ดังนี้เป็นต้น 

ในบริบทของผู้วิจัย การรวมตรีเอกลักษณ์ (Trinity) ของค าศัพท์ทั้ง 3 ค านี้เป็นหนึ่ง
เดียว โดยใช้ค าว่า “เอกัตลักษณ์” ให้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Personification”  (สอ เสตถบุตร, 
2495: 1130) ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบชนชั้นในสังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล ที่การ
แสดงออกของบุคคลให้ปรากฏในลักษณะที่เรียกว่าเอกัตลักษณ์ มักเป็นไปตามระบบชนชั้นและ
สถานภาพทางสังคมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 

อนึ่ง หากจะผนวกแนวคิดของ Ernest R. Hilgard ที่ว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะ
ส่วนรวมของบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งมีการผสมผสานคุณลักษณะภายนอก เช่น รูปร่าง
หน้าตา กิริยาท่าทาง การแต่งกาย และพฤติกรรมต่างๆ กับคุณลักษณะภายใน เช่น ความคิด ความ
เชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ ที่มาหลอมรวมกันเป็นแบบอย่างของบุคคล จนมีลักษณะเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตนที่เป็นแบบแผน พฤติกรรมและแบบแผนการคิดที่บุคคลนั้นปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมที่ตนก าลังเผชิญอยู่ มนุษย์แต่ละคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีใครเหมือนกันไป
ทุกอย่าง แม้พ่ีน้องหรือฝาแฝดก็ตาม ทั้งนี้เพราะมนุษย์แต่ละคนมีความพิเศษและมีความเป็นหนึ่งใน
ตัวของแต่ละคน (Unique) ตลอดจนมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะเฉพาะตน 
(Ernest R. Hilgard, 1965: 109) ทั้งนี้โดยรวมเป็นหนึ่งเดียวเข้ากับอัตลักษณ์และสถานภาพของ
บุคคลทางสังคม ก็จะท าให้ความหมายของค าว่า “เอกัตลักษณ์ - Personification” มีความหมาย
ครอบคลุมบริบทของงานวิจัยนี้ ซึ่งวิเคราะห์เรื่องอภิชาติ 6 และจริต 6 อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

1.เอกัตลักษณ์ของบุคคลตามอภิชาติ 6 
ค าว่า “อภิชาติ 6” ในที่นี้หมายถึง ชาติก าเนิด, ต้นตระกูล, ลักษณะ, หรือประเภทของ

บุคคล 6 จ าพวกที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา กล่าวคือ ในปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย พระ
สุตตันตปิฎก เรื่องที่         พระสารีบุตรเถระแสดงสังคีติสูตร  พระสูตรว่าด้วยการสังคายนาแก่ภิกษุ
จ านวน 500 รูป ณ ท้องพระโรงหลังใหม่ ชื่อว่าอุพภตะของพวกเจ้ามัลละ เขตกรุงปาวา แคว้นมัลละ 
โดยมีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 

ค าว่า อภิชาติ ในอรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรค กล่าวว่าหมายถึง การก าหนดหมายชน
เป็นชั้นเป็นกลุ่ม เช่นหมู่คนที่ประพฤติอย่างนี้ๆ (ที.สี.อ. (ไทย) 168/147) ก าหนดเรียกอย่างนี้ๆ อรรถ
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กถาอังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต อธิบายว่า อภิชาตหมายถึงชาติก าเนิด (องฺ .ฉกฺก. อ. (ไทย) 
3/57/139) ซึ่งก็หมายถึงวรรณะ 4 คือกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร นั่นเอง 

แท้จริงแล้ว ที่มาของค าว่า “อภิชาติ 6” มีปรากฏในสามัญญผลสูตร ทีฆนิกาย สีล
ขันธวรรค ที่กล่าวถึงมูลเหตุที่พระเจ้าอชาตศัตรู พระราชาแห่งแคว้นมคธ เคยเสด็จเข้าไปสอบถาม
ปัญหาที่ทรงสงสัยกับพวกครูทั้ง 6 ซึ่งเป็นศาสดาเจ้าลัทธิร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ในจ านวนนั้น มี
ศาสดาเจ้าลัทธิชื่อ มักขลิโคสาละ แสดงลัทธิถือหลักค าสอนของตนที่เรียกว่า “นัตถิกวาท” คือลัทธิ
ที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ที่ท่านแสดงแก่พระเจ้าอชาตศัตรู มีความว่า 
 ค าว่า “อภิชาติทั้ง 6”(ที.สี.อ. (ไทย) 168/147)ที่หมายไว้ข้างต้นนั้น ในอรรถทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค พระพุทธโฆสาจารย์ได้อธิบายว่า ในลัทธินัตถิกวาทของมักขลิโคศาละนั้น อภิชาติ คือ
การก าหนดหมายชนเป็นชั้น เช่น โจรเป็น     กัณหาภิชาติ (สีด า) นักบวชเป็นนีลาภิชาติ (สีเขียว) 
นิครนถ์เป็นโลหิตาภิชาติ (สีแดง) คฤหัสถ์เป็นหลิททาภิชาติ (สีเหลือง) อาชีวกเป็นสุกกาภิชาติ (สี
ขาว) นักบวชที่เคร่งครัดวัตรปฏิบัติเป็นปรมสุกกาภิชาติ (สีขาวยิ่งนัก) 

จะเห็นได้ว่าความหมายของอภิชาติของลัทธินัตถิกวาท เป็นการก าหนดหมายชนชั้น คือ
ใช้สีเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายเรียกประเภทของบุคคล ดังนี้ 

1. สีด า  เรียกกัณหาภิชาติ  หมายถึงโจร 
2. สีเขียว  เรียกนีลาภิชาติ  หมายถึงนักบวช 
3. สีแดง  เรียกโลหิตาภิชาติ  หมายถึงนิครนถ์ 
4. สีเหลือง  เรียกหลิททาภิชาติ  หมายถึงคฤหัสถ์ 
5. สีขาว  เรียกสุกกาภิชาติ หมายถึงอาชีวก 
6. สีขาวยิ่งนัก เรียกปรมสุกกาภิชาติ  หมายถึงนักบวชที่เคร่งครัดวัตรปฏิบัติ 

แต่ในความหมายทางพระพุทธศาสนา ไม่ได้ให้ความส าคัญกับบุคคลโดยชาติก าเนิด แต่
ถือความประพฤติปฏิบัติดีชอบตามหลักศีลธรรมเป็นเครื่องก าหนด ดังที่พระสารีบุตรเถระได้จ าแนก
อภิชาติไว้แล้วใน  สังคีติสูตร ซึ่งสามารถจดัแสดงได้ดังนี้ (ที.ปา. (ไทย) 11/329/329) 

1. กัณหาภิชาติ หมายถึงคนที่เกิดในตระกูลต่ า และประพฤติธรรมด า คือทุจริตธรรม 
ได้แก่อกุศลกรรมบถ 10 ประการ 

2. กัณหาภิชาติ หมายถึงคนที่เกิดในตระกูลต่ า แต่ประพฤติธรรมขาว คือสุจริตธรรม 
ได้แก่    กุศลกรรมบถ 10 ประการ 

3. กัณหาภิชาติ หมายถึงคนที่เกิดในตระกูลต่ า แต่ประพฤติธรรมขาว คือสุจริตธรรม 
จนได้บรรลุนิพพานที่ไม่ด า ไม่ขาว กล่าวคือพ้นจากกุศลและอกุศลเป็น
อสังขตธรรม พ้นจากสภาพปัจจัยปรุงแต่ง 

4. สุกกาภิชาติ หมายถึงคนที่เกิดในตระกูลสูง และประพฤติธรรมขาว คือสุจริตธรรม  
5. สุกกาภิชาติ หมายถึงคนที่เกิดในตระกูลสูง แต่ประพฤติธรรมด า  
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6. สุกกาภิชาติ หมายถึงคนที่เกิดในตระกูลสูง และประพฤติธรรมขาว คือสุจริตธรรม 
จนได้บรรลุนิพพานที่ไม่ด า ไม่ขาว กล่าวคือข้ามพ้นจากกุศลและอกุศล
เป็นอสังขตธรรม   พ้นจากสภาพปัจจัยปรุงแต่ง 

เรื่องการถือชาติตระกูล เป็นเรื่องใหญ่มากในสมัยก่อนและสมัยพุทธกาลในหมู่ชนชาว
ชมพูทวีป โดยเฉพาะพวกที่ถือก าเนิดในตระกูลพราหมณ์ ดังในอัคคัญญสูตร  (ที.ปา. (ไทย) 
11/113/84) ที่วาเสฏฐะและภารทวาชะ ศิษย์ของพราหมณ์เข้ามาบวชเป็นสามเณรขณะถือติตถิย
ปริวาส เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามว่า พวกพราหมณ์ไม่ด่าไม่บริภาษเธอทั้งสองบ้างหรือ สามเณรทั้ง
สองกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า “วรรณะที่ประเสริฐที่สุด คือ
พราหมณ์เท่านั้น วรรณะอ่ืนเลว 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่าวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ปรากฏชัดอยู่ว่า นางพราหมณีของ
พราหมณ์ทั้งหลาย มีระดูบ้าง มีครรภ์บ้าง คลอดอยู่บ้าง ให้ลูกดื่มนมบ้าง ก็พราหมณ์เหล่านั้นเป็น ผู้
เกิดทางช่องคลอดของนางพราหมณีทั้งนั้น ยังกล่าวอย่างนี้ว่า “วรรณะที่ประเสริฐ ที่สุด คือ
พราหมณ์เท่านั้น ฯลฯ เป็นทายาทของพระพรหม” ก็พราหมณ์เหล่านั้นกล่าวตู่พรหมและพูดเท็จ 
พวกเขาจะต้องประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ในอัสสลายนสูตร (ที.ปา. (ไทย) 11/114/85) 
พระพุทธเจ้าตรัสกะอัสสาลายนมาณพถึงเรื่องวรรณะ 4 จ าพวกในอดีต ตอนที่ อสิตเทวลฤาษีกล่าว
กะพราหมณ์ฤาษี ถึงการถือก าเนิดในครรภ์มีได้เพราะปัจจัย 3 ประการมาประชุมร่วมกัน กล่าวคือ 
1. มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน 2. มารดามีระดู 3. คันธัพพะ (ปฏิสนธิวิญญาณ) ปรากฏ (ม.ม. (ไทย) 
13/411/514) 

ข้อนี้เป็นการตอกย้ าว่า การถือก าเนิดในครรภ์มนุษย์มิใช่เพราะพรหมบรรดาลให้เป็นไป 
บุคคลจะไปเกิด ณ ที่ใดย่อมเป็นไปตามกรรม และเมื่อจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะความถึงพร้อม
ของปัจจัย 3 ประการนี้ มาประชุมพร้อมกัน การถือก าเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ด้วยประการฉะนี้ 

อนึ่ง พระพุทธเจ้ายังตรัสกะวาเสฏฐะและภารทวาชะต่อไปถึงก าเนิดของหญ้า ต้นไม้ 
แมลงต่างๆ สัตว์ 4 เท้า สัตว์เลื้อยคลาน ปลาและสัตว์น้ าอื่นๆ สัตว์ปีก เป็นต้น ว่ารูปร่างเป็นสัณฐาน
ของพวกสัตว์เหล่านี้ต่างกันตามก าเนิดมากมาย แต่ในหมู่มนุษย์ ไม่มีรูปร่างสัณฐานต่างกันไปตาม
ก าเนิดมากมายนัก เช่น ต่างก็มีผม ศีรษะ ใบหู นัยน์ตา ใบหน้า จมูก ริมฝีปาก คิ้ว คอ บ่า ท้อง หลัง 
สะโพก อก ซอกอวัยวะ อวัยวะสืบพันธุ์ เท้า นิ้วมือ เล็บ แข้ง ขาอ่อน ผิวพรรณ หรือเสียง  ก็ไม่
แตกต่างกัน ในหมู่มนุษย์ไม่มีรูปร่างสัณฐานตามก าเนิดแตกต่างกันมากมายเหมือนในก าเนิดอ่ืน ด้วย
ในหมู่มนุษย์ ในสรีระของแต่ละคนไม่มีความแตกต่างกันเฉพาะตัว การเรียกกันในหมู่มนุษย์ เขาเรียก
ตามบัญญัติ (ม.ม. (ไทย) 13/411/514) 

อนึ่ง การบัญญัติเรียกบุคคลบางครั้ง ก็เป็นไปตามอาชีพ เช่น ชาวนา ช่างศิลปะ พ่อค้า 
คนรับใช้ โจร ทหารอาชีพ ปุโรหิต ผู้ประกอบพิธีกรรม คนเหล่านี้แม้จะถือก าเนิดในสกุลพราหมณ์ ก็
ไม่เรียกว่าพราหมณ ์

ความจริง หากจะถือตามคติความเชื่อว่า ใครเป็นผู้ประสริฐสุดในวรรณะ 4 พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าไม่ใช่พราหมณ์ แต่เป็นวรรณะกษัตริย์ โดยทรงอ้างค าของสนังกุมารพรหมว่า “ในหมู่ชนที่ถือ
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ตระกูลเป็นใหญ่ กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ จัดว่าเป็นผู้
ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์”  (ที.สี. (ไทย) 9/277/99; ม.ม. (ไทย) 13/30/22) 

สรุปความว่า อภิชาติ 6 ในความหมายของลัทธินัตถิกวาท หมายถึงประเภทหรือชนชั้น
ของบุคคลจ าแนกโดยหน้าที่หรือสถานภาพ 6 สถานภาพ คือโจรเป็นกัณหาภิชาติ พวกสีด า, นักบวช
เป็นนีลาภิชาติ พวกสีเขียว, นิครนถ์เป็นโลหิตาภิชาติ พวกสีแดง, คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเป็นหลิททาภิ
ชาติ พวกสีเหลือง, อาชีวกเป็นสุกกาภิชาติ พวกสีขาว, นักบวชที่เคร่งวัตรปฏิบัติเป็นปรมสุกกาภิชาติ 
พวกสีขาวยิ่งนัก แต่ในทางพระพุทธศาสนา จัดอภิชาติเป็นเพียง 2 กลุ่ม คือกัณหาภิชาติ พวกเกิดใน
ตระกูลต่ า และสุกกาภิชาติ พวกเกิดในตระกูลสูง ตามต้นก าเนิดตระกูล แต่บุคคลทั้ง 2 จ าพวกนี้
ไม่ได้จัดใครสูงส่งหรือใครต่ าต้อยกว่ากันโดยชาติก าเนิด แต่จัดและวัดกันที่ความประพฤติปฏิบัติ ถ้า
ปฏิบัติตามสุจริตธรรมคือกุศลกรรมบถ 10 ประการ ก็จัดเป็นสุกกาภิชาติ แต่ในทางกลับกันถ้า
ปฏิบัติตามทุจริตธรรมคืออกุศลกรรมบถ 10 ประการ ก็จัดเป็นกัณหาภิชาติ และไม่ว่าชาติก าเนิดจะ
เป็นเช่นไร หากปฏิบัติชอบจนได้บรรลุนิพพาน ก็ถือเป็นสูงสุด พ้นจากสภาวะที่สมมติเรียกว่าด าว่า
ขาวไปโดยปริยาย เพราะก้าวล่วงโลกิยธรรมก้าวสู่โลกุตตรธรรมสูงสุดนั่นเอง 

อย่างไรก็ดี เรื่องอภิชาติ 6 เกี่ยวโยงกับเรื่องวรรณะ 4 คือการแบ่งชนชั้นของพวก
พราหมณ์ในสมัยก่อนและสมัยพุทธกาล ท าให้การแสดงออกของบุคคลแต่ละวรรณะส่ออกมาตาม
สถานภาพ โดยเฉพาะพวกกษัตริย์และพราหมณ์ โดยไม่ค านึงถึงความประพฤติว่าดีหรือชั่ว เมื่อ
พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น จึงได้ปฏิวัติ   ล้มล้างระบบวรรณะ 4 เสียสิ้น แล้วปฏิรูประบบเรียกเสีย
ใหม่ ดังที่ตรัสกะวาเสฏฐะและภารทวาชะว่า เราเรียกบุคคลผู้ละบุญและบาปได้ทั้ง 2 ได้ล่วงพ้น
กิเลสเครื่องข้องแล้ว หมดความเศร้าโศก ปราศจากธุลีคือกิเลส เป็น ผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นพราหมณ์” (ม.ม. 
(ไทย) 13/459/579) พระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่า “บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่ 
หรือไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่ บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะกรรม หรือไม่เป็น
พราหมณ์ก็เพราะกรรม” (ม.ม. (ไทย) 13/460/581) และตรัสสรุปว่า “บุคคลเป็นพราหมณ์ได้เพราะ
กรรมนี้ คือ ตบะ พรหมจรรย์ สัญญมะ ทมะ นี้เป็นคุณธรรมสูงสุดของพราหมณ์”(ม.ม. (ไทย) 
13/460/582) 

จะเห็นได้ว่า เรื่องชาติก าเนิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอภิชาติ 6 หรือ วรรณะ 4 ไม่ส าคัญเท่ากับ
การประพฤตปิฏิบัติสุจริตธรรม เช่น พระองคุลิมาล หากถือตามอภิชาติก็เป็นพวกกัณหาภิชาติ (โจร) 
แต่เพราะท่าน   กลับใจมาบวชในส านักของพระพุทธเจ้า ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุเป็นพระ
อรหันต์ ก็จัดเป็นจ าพวก  สุกกาภิชาติ ที่ไม่ด าไม่ขาว เพราะได้บรรลุถึงขั้นพระนิพพานแล้ว แต่พระ
เทวทัตเป็นวรรณะกษัตริย์ แม้ได้เข้ามาบวชในส านักของพระพุทธเจ้า มีความประพฤตินอกรีตนอก
รอยเป็นอกุศลกรรม ได้ประสบความวิบัติหายนะจนตายไปบังเกิดในอเวจีมหานรก เพราะฉะนั้น 
บุคคลควรประพฤติสุจริตธรรม เพราะน าความสุขมาให้ได้ 

 
2. เอกัตลักษณ์ของบุคคลตามจริต 6 
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ค าว่า จริต หรือ จริยา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553 : 188-189)  แปลว่า 
ความประพฤติปกติ ความประพฤติซึ่งหนักไปในทางใดทางหนึ่งอันเป็นปกติประจ าอยู่ในสันดาน, พ้ืน
เพของจิต, อุปนิสัย, แบบหรือประเภทใหญ่ ๆ แห่งพฤติกรรมของคน  

จริต 6 มีที่มาในสารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ ในสารี
ปุตตนิเทส    ขทุทกนิกาย มหานิทเทส ตอนที่กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคมีพระจักษุด้วยพุทธจักษุว่า 

พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า บุคคลนี้มีราคจริต บุคคลนี้มีโทสจริต บุคคลนี้มีโมหจริต 
บุคคลนี้มีวิตกจริต บุคคลนี้มีสัทธาจริต บุคคลนี้มีญาณจริต พระผู้มีพระภาคย่อมตรัสอสุภกถาแก่
บุคคลราคจริต ตรัสการเจริญเมตตาแก่บุคคลโทสจริต ย่อมทรงแนะน าบุคคลโมหจริต ให้ด ารงอยู่ใน
การเล่าเรียน การไต่ถาม การฟังธรรมตามกาล การสนทนาธรรมตามกาล การอยู่ร่วมกับครู ย่อม
ตรัสอานาปานัสสติแก่บุคคลวิตกจริต ตรัสบอกนิมิตที่น่าเลื่อมใส ความตรัสรู้ชอบของพระพุทธเจ้า 
ความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรม การปฏิบัติชอบของพระสงฆ์ และศีลของตนที่น่าเลื่อมใสแก่บุคคล
สัทธาจริต ย่อมตรัสธรรมอันเป็นนิมิตแห่งวิปัสสนา มีอาการไม่เที่ยง มีอาการเป็นทุกข์ มีอาการเป็น
อนัตตาแก่บุคคลญาณจริต (ขุ.ม. (ไทย) 29/191/545) 

ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ไม่ได้อรรถาธิบาย จริต 6 ไว้โดยพิศดารนัก แต่มีอธิบายโดย
ละเอียดในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสาจารย์ ในกัมมัฏฐานคหนนิเทศ อันแสดงข้อ
ปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่ผู้ปฏิบัติจะลงมือปฏิบัติกรรมฐาน นั่นคือให้เข้าใจการตัดความกังวล 10 
ประการ มีความกังวลเรื่องที่อยู่ ความกังวลตระกูล เป็นต้น ให้เรียนรู้กัมมัฏฐาน 2 อย่าง มีการแผ่
เมตตาในเพ่ือนภิกษุ เป็นต้น รวมทั้งศึกษาให้รู้ลักษณะของผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ตนเข้าไปหา เรียนรู้ถึง
จริตจริยาแล้วจึงวินิจฉัยกัมมัฏฐาน 40 ประการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจเสียก่อนที่จะตัดสินใจมอบตัว
ลงเป็นศษิย์ของอาจารย์ท่านใด เพ่ือไม่ให้เกดิความผิดพลาดและเสียใจภายหลัง 

ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค ตอนพรรณนาจริตหรือจริยา ท่านจ าแนกจริตเป็น 6  แล้ว
อรรถาธิบายต่อไปว่าจริตหรือจริยาเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุ และจะทราบได้อย่างไรว่ าบุคคลนี้เป็น
คนจริตไหน จะสังเกตรู้ได้อย่างไร และสุดท้ายมีอะไรเป็นสัปปายะ คือกัมมัฏฐานอะไรเป็นที่สบายใจ
ของบุคคลจริตนั้นๆ 

เมื่อกล่าวถึงประเภทของจริต ซึ่งในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านใช้ค าว่า จริยา แทน ท่าน
จ าแนกว่า       ที่ชื่อว่า จริยา ได้แก่ จริยา 6 ประการ ได้แก่ (1) ราคจริยา (2) โทสจริยา (3) โมหจริ
ยา (4) สัทธาจริยา (5) พุทธิจริยา (6) วิตกจริยา และเมื่อว่าด้วยอ านาจจริยาทั้ง 6 ประการนั้น 
บุคคลก็มี 6 ประเภทเหมือนกัน คือ (1) คนราคจริต (2) คนโทสจริต (3) คนโมหจริต (4) คนสัทธา
จริต (5) คนพุทธิจริต (6) คนวิตกจริต ในบุคคล 6 ประเภทนั้น เพราะเหตุที่เวลากุศลเป็นไป คนราค
จริตย่อมมีศรัทธาที่แรงกล้า เพราะศรัทธาที่แรงกล้า เพราะศรัทธามีคุณที่ใกล้กับราคะ เหมือนอย่าง
ว่าในฝ่ายอกุศล ราคะย่อมผุดผ่อง ไม่เศร้าหมองนัก ฉันใด ในฝ่ายกุศล ศรัทธาก็ผุดผ่อง ไม่เศร้า
หมองนัก ฉันนั้น ราคะย่อมแสวงหาวัตถุกาม ฉันใด ศรัทธาก็ย่อมแสวงหาคุณมีศีลเป็นต้น ฉันนั้น 
ราคะไม่ยอมสละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ฉันใด ศรัทธาก็ไม่ยอมสละสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล 
ฉันนั้น ฉะนั้น คนสัทธาจึงเป็นผู้มีส่วนเสมอกันกับคนราคจริต 
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อย่างไรก็ดี เมื่อจ าแนกถึงประเภทของบุคคลจริต, ต้นเหตุ, วิธีการสังเกตจริตของบุคคล 
และอารมณ์เป็นที่พึงพอใจ (สัปปายะ) ตามที่พระพุทธโฆสาจารย์กล่าวไว้ค่อนข้างละเอียดในคัมภีร์วิ
สุทธิมรรคแล้ว อาจสรุปลงเป็นแต่จริตหรือจริยาได้เป็น 3 คู่ ดังนี้ 
  1) คนราคจริตและคนสัทธาจริต จะมีบุคลิกภาพดังนี้คือ โดยอิริยาบถ เมื่อเดินไปโดย
อาการเรียบร้อยค่อยๆ วางเท้าลง วางเท้าอย่างสม่ าเสมอ ในอิริยาบถยืนและนั่ ง ก็มีอาการสวยงาม
หวานตา          น่าเลื่อมใส ในอิริยาบถนอน จะค่อยๆ ทอดกายลงโดยเรียบร้อย ไม่รีบร้อน และ
นอนหลับด้วยอาการอันน่าเลื่อมใส และเมื่อปลุกตื่นก็ไม่ผลุนผลันลุกขึ้น โดยการงาน มักท างาน
ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ละเอียดลออ สะอาด สม่ าเสมอ ด้วยความตั้งใจ การแต่งตัวสุภาพ
เรียบร้อย ไม่ตึง ไม่หลวมเกินไป น่าเลื่อมใส โดยอาหาร ชอบอาหารที่ประณีต มีรสหวาน และเมื่อ
บริโภคก็จะท าค าข้าวให้กลมกล่อม ไม่ใหญ่จนเกินไป และบริโภคอย่างไม่รีบร้อน และถ้าได้อาหารที่
ดีแล้วย่อมดีใจ โดยการเห็นเป็นต้น เมื่อเห็นรูปที่น่าเจริญใจแม้นิดหน่อย ก็เกิดพิศวงแลดูเสียนานๆ 
ติดข้องอยู่ในคุณเพียงเล็กน้อย แม้จะหลีกพ้นไปแล้วก็จะไม่ประสงค์ที่จะปล่อยวาง ยังมีความอาลัย
ถึง แม้การได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส ได้สัมผัส ก็เช่นเดียวกัน โดยการเกิดขึ้นแห่งธรรม อกุศลธรรม เช่น 
ความเสแสร้ง ความโอ้อวด ความถือตัว ความปรารถนาลามก ความมักมาก ความไม่สันโดษ ความมี
แง่งอน ความมีเล่ห์เหลี่ยม เป็นต้น ย่อมเกิดข้ึนมากแก่คนราคจริตและคนสัทธาจริต  
  2) คนโทสจริตและคนพุทธิจริต จะมีบุคลิกภาพดังนี้คือ โดยอิริยาบถ ย่อมเดินเหมือน
เอา ปลายเท้าขุดพ้ืนดินไป วางเท้ายกเท้าเร็ว ในอิริยาบถยืนและนั่ง ก็มีอาการแข็งกระด้าง ส่วน
อิริยาบถนอน จะรีบร้อนทอดกายลงนอนอย่างเกะกะไม่เรียบร้อย และเมื่อปลุกให้ตื่นก็จะผลุนผลัน
ลุกขึ้นและขานตอบเหมือนคนโกรธ โดยการงาน มักท าอย่างเร่งรีบ เคร่งเครียด แต่ไม่เรียบร้อย ไม่
สม่ าเสมอ การแต่งตัวชอบแต่งรัดรูป ไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่น่าดูน่าชม โดยอาหารชอบอาหารที่ไม่
ประณีต มีรสเปรี้ยว และเมื่อบริโภคก็จะท าค าข้าวใหญ่จนเต็มปากและบริโภคอย่างรีบร้อน และถ้า
ได้อาหารที่ไม่ดีแล้วย่อมเสียใจ โดยการเห็นเป็นต้น เมื่อเห็นรูปที่ไม่น่าเจริญใจแม้นิดหน่อย ก็เป็นดุจ
ว่าล าบากใจเสียเต็มทีทนแลดูนานๆ ไม่ได้ ย่อมเดือดร้อนเป็นทุกข์ในโทษแม้เพียงเล็กน้อย ไม่ถือเอา
คุณแม้ที่แท้จริง แม้จะหลีกพ้นไปแล้วก็ยังปรารถนาที่จะพ้นอยู่นั่นเอง หลีกไปอย่างไม่อาลัยถึง แม้
การได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส ได้สัมผัส ก็เช่นเดียวกัน โดยการเกิดขึ้นแห่งธรรม อกุศลธรรม เช่น ความ
โกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู่ ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ย่อมเกิดขึ้นมากแก่คน
โทสจริตและคนพุทธิจริต 

3) คนโมหจริตและคนวิตกจริต จะมีบุคลิกภาพดังนี้คือ โดยอิริยาบถ ย่อมเดินด้วยกิริยา
ที่ส่ายไปข้างๆ วางเท้ายกเท้าเหมือนกับคนสะดุ้งตกใจ แม้อิริยาบถยืนและนั่ง จะมีอาการซุ่มซ่า ม 
ส่วนอิริยาบถนอน จะนอนทอดกายส่ายไปข้างโน้นข้างนี้ คว่ าหน้ามาก และเมื่อปลุกตื่นก็มัวท าเสียง
หื้อหื้ออยู่ และลุกขึ้นอย่างเชื่องช้า โดยการงาน มักท างานไม่ละเอียดลออ งุ่มง่าม ไม่สะอาด ไม่
เรียบร้อย ไม่สม่ าเสมอและไม่มีก าหนดกฎเกณฑ์ การแต่งตัวชอบหลวมๆ พะรุงพะรัง โดยอาหาร ไม่
ชอบอาหารอะไรที่แน่นอน และเมื่อบริโภคก็ท า ค าข้าวให้เล็กๆ ไม่กลมกล่อม ท าเมล็ดข้าวหก
เรี่ยราด ริมฝีปากเปื้อนเปรอะ บริโภคอย่างมีจิตฟุ้งซ่าน นึกพล่านไปถึงสิ่งนั้นๆ โดยการเห็นเป็นต้น 
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เมื่อเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ย่อมอาศัยคนอ่ืนกระตุ้นเตือน ครั้นได้ยินคนอ่ืนเขานินทาก็นินทา
ตาม ครั้นได้ยินคนอ่ืนเขาสรรเสริญก็สรรเสริญตาม  ส่วนล าพังตนเองเฉยๆ ด้วยความเฉยเพราะไม่รู้ 
แม้การได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส ได้สัมผัส ก็เช่นเดียวกัน โดยการเกิดขึ้นแห่งธรรม อกุศลธรรม เช่น ความ
หดหู่ ความเซื่องซึม ความฟุ้งซ่าน ความร าคาญใจ ความสงสัย ความยึดมั่นถือมั่นด้วยส าคัญผิด และ
ความไม่ปล่อยวาง ย่อมเกิดข้ึนมากแก่คนโมหจริตและคนวิตกจริต (พระอธิการพรชัย สุกธมฺโม (ประสิทธิ์
สุขสันต์), 2557 : 3-6) 

ตามบทสรุปมติของพระพุทธโฆสาจารย์ในวิสุทธิมรรคจะเห็นได้ว่า บุคคลตามจริตจัดเป็น 
3 คู่     แต่ละคู่จะมีเอกัตลักษณ์คล้ายคลึงกันมาก คือคู่ราคจริตกับสัทธาจริต คู่โทสจริตกับพุทธิจริต 
และคู่โมหจริตกับวิตกจริต ซึ่งแต่ละคู่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่นฝ่าเท้าของคนราคจริตจะ
มีลักษณะเว้าตรงกลาง    เท้าของคนโทสจริตนั้นจิกปลายเท้าลง และเท้าของคนโมหจริตนั้นลงส้น 
ดังนี้เท่านั้น 

พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนจนกว่าจะถึงเป้าหมายสูงสุด คือ
ความพ้นทุกข์ ได้แก่การบรรลุพระนิพพาน บุคคลนั้นจึงจะไม่ต้องพัฒนาตนอีก และยกย่องผู้ฝึกฝน
พัฒนาตนว่าเป็น      ผู้ประเสริฐ ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า “ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ” ในหมู่มนุษย์
ทั้งหลาย บุคคลผู้ฝึกตนเป็น              ผู้ประเสริฐ (ขุ.ธ. (ไทย) 25/321/133) ดังนั้น แม้บุคคลจะมี
จริตนิสัยพ้ืนฐานเป็นบุคลิกภาพเช่นไร ก็สามารถจะฝึกตนและต้องฝึกฝนพัฒนาตนจนกว่าจะบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด เพ่ือความเป็นผู้มีบุคลิกภาพประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาได้ 

 
 3.  การศึกษาเปรียบเทียบในข้อแตกต่างและผลกระทบต่อสังคมระหว่างบุคคลตามอภิชาติ 6 
กับ จริต 6 

3.1  การศึกษาเปรียบเทียบในข้อแตกต่าง 
1) แนวคิดเรื่องอภิชาติ 6 มีต้นเหตุมาจากลัทธินัตถิกวาทของมักขลิโคสาละ ที่ว่า ทุก

อย่างที่มีที่เป็นอยู่เป็นเรื่องบังเอิญ หรือเป็นไปเองไม่มีเหตุปัจจัย เหมือนกับเรื่องอภิชาติ 6 ซึ่งเป็น
เรื่องของสถานภาพของบุคคล เช่นเกิดเป็นโจรก็เรียกกัณหาภิชาติคือพวกสีด า ไม่มีปุพพกรรมหรือ
ปัจจุบันกรรมท าให้เป็นโจรเช่นนั้น มันเป็นของมันเอง ไม่มีเหตุปัจจัย เมื่อค านี้น ามาใช้ใน
พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลก็ถูกปฏิรูป คือตีความใหม่ โดยจัดเป็น 2 กลุ่ม คือ กัณหาภิชาติ และ 
สุกกาภิชาติ พวกแรกถือก าเนิดเกิดในตระกูลต่ า พวกหลังโดยก าเนิดเกิดในตระกูลสูง แต่ทั้งสอง
จ าพวกไม่ได้ถือว่าใครต่ าต้อยหรือสูงส่งกว่ากันโดยชาติก าเนิด แต่ถือเอาความประพฤติเป็นตัวตัดสิน 
คือ ถ้าประพฤติทุจริตธรรมก็เป็นกัณหาภิชาติ ถ้าประพฤติสุจริตธรรมก็เป็นสุกกาภิชาติ และถ้า
ประพฤติวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดยิ่งขึ้นไปจนถึงข้ันบรรลุพระนิพพานก็จัดเป็นปรมสุกกาภิชาติขั้นยอด
ยิ่ง 

จะเห็นได้ว่า แม้อภิชาติ 6 จะมีกล่าวไว้ในลัทธินัตถิกวาทของมักขลิโคสาละโดยไม่ถือว่า
มีเหตุปัจจัยอะไรมาปรุงแต่ง แต่ยังสลัดทิฏฐิมานะของพราหมณ์ไม่ออก คือยังอิงอาศัยสังคมวรรณะ 
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4 ของพราหมณ์อยู่นั่นเอง ดังจะเห็นได้จากการจัดบุคคลไปตามสถานภาพว่าเป็นโจร เป็นนั กบวช 
เป็นคฤหัสถ์ เป็นต้น  

2) แนวคิดเรื่องจริต หรือจริยา 6 ไม่ปรากฏว่าเป็นแนวคิดของพราหมณ์มาก่อน จึงเป็น
ค าสอนใหม่ของพระพุทธศาสนาเอง ไม่ใช่ค าสอนแปลงเป็นปฏิวัติคือล้มล้าง เช่นเรื่องวรรณะ 4 หรือ
ค าสอนปฏิรูปที่ปรับปรุงใหม่ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เช่น มหายัญญพิธี ความเป็นพรหม 
และความเป็นพราหมณ์ เป็นต้น จริต 6 เป็นหลักการศึกษาเอกัตลักษณของบุคคล เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนตามหลักกัมมัฏฐาน และสามารถประยุกต์ใช้กับการดูลักษณะคน
ประกอบการคบหาสมาคม, การหลีกเลี่ยง, หรือการพัฒนาคนโดยเฉพาะปริชนและปริวารชนได้ด้วย 

3.2  การเปรียบเทียบในเชิงผลกระทบต่อสังคม 
1)  อภิชาติ 6 ในลัทธินัตถิกวาทเพียงแต่กล่าวไว้ แต่มิได้ระบุรายละเอียด  มาในชั้น

อรรถกถา    ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค จึงระบุชื่อไปตามสีทั้ง 6 ซึ่งก็หมายถึงสถานภาพของบุคคลที่
สังคมบัญญัติเรียก เช่นเรียกพวกโจรว่ากัณหาภิชาติ หรือพวกอาชีวกว่าเป็นสุกกาภิชาติ เป็นต้น ระบุ
เป็นเพียงกลุ่มคนในสังคม ไม่ได้ระบุว่าดีหรือมีกฎเกณฑ์ของสังคม แต่ในส่วนพระพุทธศาสนาน ามา
ปฏิรูปจัดกลุ่มใหม่ ไม่ถือเอาก าเนิดของตระกูลหรือสถานภาพสังคมมาเป็นตัวก าหนด แต่แจงเป็น 3 
กลุ่มคือ ถ้าประพฤติทุจริตธรรม (กรรมด า) ก็เป็นกัณหาภิชาติ ถ้าประพฤติสุจริตธรรม (กรรมขาว) ก็
เป็นสุกกาภิชาติ และสูงส่งกว่าสุกกาภิชาติธรรมดา ก็เป็นสุกกาภิชาติขั้นปรมะ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติจน
บรรลุพระนิพพาน ไม่ด าไม่ขาว เพราะเป็นขั้นก้าวล่วงทั้งกรรมด ากรรมขาวไปแล้ว ไม่มีอะไรปรุงแต่ง 
เป็นอสังขตธรรม ตามนัยนี้ หากพวกประพฤติทุจริตอันเป็นพวก           กัณหาภิชาติ ก็ย่อม
ประกอบอกุศลกรรมบถ 10 มีปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร เป็นต้น ย่อมมี
ผลกระทบต่อสังคมทั้งในแง่ศีลธรรมและกฏหมายบ้านเมือง ท าให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวาย ไม่สงบสุข 
จ าเป็นต้องมีมาตรการโดยเฉพาะทางกฏหมายมาใช้กับบุคคลพวกกัณหาภิชาติ ในท านองตรงกันข้าม 
ในฝ่ายพวกสุกกาภิชาติ เป็นพวกไม่ก่อความวุ่นวายแก่สังคมให้เดือดร้อน ท าให้สังคมสงบสุข และใน
ท านองเดียวกัน ย่อมน าพาสังคมโดยส่วนรวมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยดี 

2)  จริต 6 มีกล่าวถึงในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ในฐานะที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระสมันต
จักษุ คือทรงพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ว่าเป็นบุคคลเช่นไร เช่นเป็นคนจริตไหน เพราะเหตุใด และควรจะ
แนะน าพร่ าสอนอย่างไรจึงจะได้ผลสัมฤทธิ์ จะเห็นได้ว่า แม้แต่คนโมหจริต ในระดับคนทั่วไปเข้าใจ
ว่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา พระพุทธเจ้าก็ทรงมีอุบายเทศนาโปรดเขาได้ การแนะน าสั่งสอนเป็น
แบบฝึกให้เขามีสมาธิยาวขึ้น ให้มีโอกาสศึกษา เล่าเรียน อยู่ใกล้ครูอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร ดังนี้
เป็นต้น  บุคคลตามจริตอาจเป็นคนดีหรือคนชั่วได้ หากไม่ได้รับการอบรมพัฒนาในทางที่ถูกต้อง 
หรือเหมาะสมตามจริต เมื่อว่าโดยหลักการทางพระพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา 
ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งขยายออกไปได้เป็นมรรคมีองค์ 8 ศีลเป็นเครื่องฝึกกายและวาจา สมาธิ
เป็นเครื่องฝึกใจ ปัญญาเป็นเครื่องฝึกญาณหรือความรอบรู้ ซึ่งน าไปสู่การเห็นแจ้งคือวิปัสสนา ศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องฝึกอบรมหรือพัฒนาตนที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ต่างเป็นห่วงโซ่ของ
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กันและกัน คือ ศีลเป็นบาทฐานของสมาธิ สมาธิเป็นบาทฐานของปัญญา ปัญญาเป็นบาทฐานของ
วิปัสสนา หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ไม่มีศีล สมาธิไม่เกิด, ไม่มีสมาธิ ปัญญาไม่เกิด, ไม่มีปัญญา 
วิปัสสนาไม่เกิด” และประการสุดท้ายวิปัสสนาไม่เกิด ความเห็นแจ้งแทงตลอดถึงพระนิพพานย่อม
ไม่มี บุคคลตามจริต 6 หากได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตนดีแล้ว ย่อมอ านวยประโยชน์แก่สังคม น าพา
ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขโดยแท้ 

โดยหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้ว บุคคลจะดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่ชาติก าเนิดหรือตระกูล 
แต่อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตามสุจริตธรรมคือกุศลกรรมบท 10 ประการ แม้ยังไม่ถึงบรรลุพระ
นิพพาน แต่ผลดีอันมีต่อสังคมเพราะได้คนดีส่วนมากเป็นหลักในสังคมนั้น สมดังพระด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ว่า “สังคมย่อมมีทั้งคนดีและคน
ชั่ว การจะไปก าจัดคนชั่วให้หมดไปจากสังคมนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่จะท าอย่างไรให้คนดีเข้ามาปกครอง
คนชั่ว บ้านเมืองจึงจะสงบสุขได้”  
 
บทสรุป 

แนวคิดเรื่องการแบ่งชนชั้นและประเภทของบุคคลมี ในสังคมมนุษย์มาช้านานแล้ว 
ในอัคคัญญสูตรมีกล่าวถึงปฐมก าเนิดสังคมมนุษย์ก็มีชนชั้นปกครองคือกษัตริย์หรือราชากับไพร่ฟ้า
ประชาชนแล้ว ในสมัยก่อนพุทธกาลและสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องการแบ่งชาติชั้นและชนชั้นของบุคคล
ในสังคมอย่างเห็นได้ชัด การแบ่งชนชั้นเช่นในเรื่อง อภิชาติ 6 แบ่งกลุ่มชนออกเป็น 2 กลุ่ม เรียกว่า
อภิชาติ กล่าวคือกัณหาภิชาติพวกสีด าหมายถึงโจร นีลาภิชาติพวกสีเขียวได้แก่นักบวช โลหิตาภิชาติ
พวกสีแดงได้แก่นิครนถ์ หลิททาภิชาติพวกสีเหลืองได้แก่คฤหัสถ์ สุกกาภิชาติพวกสีขาวได้แก่อาชีวก 
และปรมสุกกาภิชาติพวกสีขาวยิ่งนักได้แก่นักบวชที่เคร่งครัดวัตรปฏิบัติ  การที่บุคคลถือก าเนิดใน
อภิชาติไหนไม่มีเหตุปัจจัย เป็นไปเอง แนวคิดนี้เป็นของลัทธินัตถิกวาทของ  เจ้าลัทธิมักขลิโคศาละ 
ศาสดาร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ต่อมาการแบ่งชนชั้นของบุคคลตามอภิชาติได้รับอิทธิพลของวรรณะ 
4 จึงจัดกลุ่มเป็น 2 ชนชั้น คือพวกท่ีเกิดในตระกูลต่ าเรียกว่ากัณหาภิชาติ (ชาติก าเนิด     สีด า) ส่วน
พวกที่เกิดในตระกูลสูงส่งเรียกสุกกาภิชาติ (ชาติก าเนิดสีขาว) ในทางพระพุทธศาสนา ได้ปฏิวัติ
ความคิดนี้ คือไม่ถือเอาชนชั้นหรือชาติชั้นของบุคคลเป็นตัวก าหนดความต่ าต้อยหรือสูงส่งของบุคคล 
แต่ถือเอาความประพฤติเป็นเครื่องชี้วัด หากประพฤติทุจริตก็เป็นพวกกัณหาภิชาติ หากประพฤติ
สุจริตก็เป็นพวก   สุกกาภิชาติ ถ้าสูงส่งกว่าสุกกาภิชาติก็เป็นปรมสุกกาภิชาติ 

ในเรื่องของวรรณะ 4 ก็ท านองเดียวกัน คือพราหมณ์ถือหลักวรรณะ 4 ในการแบ่งชนชั้น 
ได้แก่กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ซึ่งเป็นการแบ่งทั้งชาติชั้นและชนชั้นในสังคม พวกกษัตริย์และ
พราหมณ์ถือตัวว่าเกิดในตระกูลสูงส่ง เป็นพวกชั้นสูง พวกแพศย์เป็นชนชั้นกลาง และพวกศูทรเป็น
คนชั้นต่ า ซึ่งน่าสงสารที่สุด ต้องถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม เป็นทาสกรรมกร ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา 
ขาดโอกาสยกระดับสถานภาพตนเองในชาตินี้ หากมีคนวรรณะอ่ืนมาสมสู่แต่งงานอยู่กินกันกับพวก
ศูทร ลูกเกิดมาจะกลายเป็นจัณฑาลทันที ซึ่ง  ต่ าต้อยยิ่งกว่าพวกศูทรเสียอีก เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จ
อุบัติขึ้นมาในโลก จึงทรงปฏิวัติคือล้มล้างระบบการแบ่งชนชั้นตามวรรณะ 4 โดยสิ้นเชิง แม้
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ความหมายของพรหมผู้ให้ก าเนิดพราหมณ์ก็ทรงปฏิรูปความหมายใหม่หมด หลักการของ
พระพุทธศาสนาไม่ถือระบบชาติชั้นหรือชนชั้นโดยก าเนิดเป็นตัวตั้ง แต่ถือเอาการประพฤติปฏิบัติ
เป็นตัวชี้วัดว่าใครดีใครชั่ว ใครสูงส่งใครต่ าต้อย หลักธรรมเป็นเครื่องชี้วัดได้แก่สุจริตธรรม คือ        
กุศลกรรมบถ 10 ประการ ในทางตรงกันข้ามได้แก่ทุจริตธรรม คืออกุศลกรรมบถ 10 ประการ 

ดังน้ัน การพัฒนาบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนา โดยไม่ค านึงถึงชาติชั้นวรรณะ จึงใช้
หลักไตรสิกขา คือศีลสมาธิปัญญา ซึ่งครอบคลุมมรรคมีองค์ 8 หรือองค์รวมกุศลกรรมบถ 10 
ประการนั่นเอง      ผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จะเรียกว่าสุกกาภิชาติก็ได้ จะเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้ 

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การศึกษาวิจัยด้านการน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเอกัต

ลักษณ์ บุคคลิกลักษณะ หรืออุปนิสัยของบุคคลในทางพุทธจิตวิทยายังมีน้อย ควรที่สถาบันศึกษาที่
เกี่ยวข้องจะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีนโยบายในการจัดพิมพ์
ผลงานดังกล่าวออกเผยแพร่ด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
บทความนี้มีข้อจ ากัดเรื่องขอบข่ายและขนาดจ านวนหน้า จึงขอเสนอประเด็นอ่ืนๆ ที่ควร

ศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้ 
๑) แนวทางการพัฒนาบุคคลตามอภิชาติ 6 ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๒) ผลดีและผลเสียของการจัดกลุ่มบุคคลตามอภิชาติ 6  
๓) ผลดีและผลเสียของการจัดกลุ่มบุคคลตามจริต 6  
๔) การศึกษาเปรียบเทียบอภิชาติ 6 กับ ต ารานรลักษณ์ (โหงวเฮ้ง) ของจีน 
๕) การศึกษาเปรียบเทียบอภิชาติ 6 กับ วรรณะ 4 ในพระพุทธศาสนา 
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การเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ 
ในส านักปฏิบัติธรรมกรุงเทพมหานคร 

ENHANCING THE HOLISTIC HEALTH OF THE ELDERLY IN BANGKOK AGENCY 
PRACTICE 

 
วิลาวัณ ผลจันทร์  

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและศึกษาปัจจัยเชิงพุทธกับ
การเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม  กรุงเทพมหานคร เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงสัมพันธ์เปรียบเทียบ โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุซึ่งเป็น
อาสาสมัคร ในส านักปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร จ านวน 40คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ เครื่อง
ตรวจวัดสัญญาณชีพ และแบบสอบถาม โดยคุณภาพการวัด  () = .945 เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ตรวจวัดสัญญาณชีพ และแบบวัดสุขภาวะแบบองค์รวม ก่อนและหลังเจริญจิตภาวนาตามหลักอานา
ปานสติ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ใช้สถิติทดสอบ ได้แก่ t-test และ F-test ผลการศึกษาที่ส าคัญพบดังนี้  
 ประการที่ 1 ผลเปรียบเทียบ ก่อน-หลังเจริญจิตภาวนา พบว่า ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติ
ธรรมหลังจากที่ได้เจริญจิตภาวนา มีสุขภาวะแบบองค์รวมทุกด้านดีกว่า ก่อนเจริญจิตภาวนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ภายหลังที่ได้เจริญจิตภาวนาแล้วส่งผลให้มีสุขภาวะแบบ
องค์รวมดีขึ้น  
 ประการที่ 2 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ดีกว่า สุขภาวะ
ด้านอื่นๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ (1) มีอัตราการหายใจต่างกัน (2) มีอัตราการเต้นของหัวใจต่างกัน (3) มี
ความดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัวต่างกัน (4) มีความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัวต่างกัน (วัดก่อน
เจริญจิตภาวนา) มีสุขภาวะแบบองค์รวม    โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 ประการที่ 3 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม (วัดหลังเจริญจิตภาวนา) พบว่า (1) ผู้ที่มีอัตรา
การหาย ใจ  19.95 ครั้ ง /นาที  มี สุ ขภ าวะแบบองค์ ร วม  ดี ก ว่ า  ผู้ สู ง อ ายุ ที่ มี อั ตร าการ
หายใจ 19.96 ครั้ง/นาที (2) ผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ 76.93 ครั้ง/นาที มีสุขภาวะทางจิตใจ ดี
น้อยกว่า ผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ 76.94 ครั้ง/นาท ี  

                                                           
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ประการที่ 4 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม (วัดหลังเจริญจิตภาวนา) พบว่า (1) ผู้ที่มีความ
ดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.18 มีสุขภาวะทางสังคม ดีกว่า ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจ
คลายตัว 76.19 (2) ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.18  มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ดีกว่า ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.19 
ค าส าคัญ : สุขภาวะแบบองค์รวม, ผู้สูงอายุ, ส านักปฏิบัติธรรม  
 

ABSTRACT 
 This paper aims at enhancing the wellbeing and holistic study of the 
Buddhist enhancing the holistic health of the elderly in agency practice. Bangkok 
The study compares the relative the sample population and elderly volunteers. 
The agency practice Bangkok 40 research tools, including vital signs monitors and 
questionnaires measuring quality () = 0.945, data collection.   By monitoring vital 
signs Scale and holistic health. Before and after the prayer, spiritual growth by 
anapanasati. Data analysis Using basic statistics include percentage, mean, standard 
deviation. Using statistical tests including t-test and F-test results of a major study 
found below. 
 The first results of the comparison before - after spiritual growth, prayer 
found seniors in agency practice mental prayer after the boom. Holistic health is all 
the better. Before spiritual growth, prayer especially spiritual health. After prayer 
and spiritual growth that has resulted in better health holistically. 
 First, two seniors in agency practice. A healthy spiritual well-being of 
others, including the elderly (1), a respiratory rate differential (2) The rate of cardiac 
different (3) blood pressure while the heart is squeezing overseas. (4) Blood 
pressure as the heart relaxes them. (Measured before succeeding mental prayer) is 
a holistic health overall difference. The level of statistical significance. 05. 
 The three seniors on the practice court. (Measuring the progress of mental 
prayer) found that (1) people with respiratory rate 19.95 beats / minute with holistic 
health than elderly people with respiratory rate 19.96 beats / min (2) those. The 
rate of cardiac 76.93 beats / minute, with better mental health than those who 
have a heart rate of 76.94 beats / minute. 
 The four seniors on the practice court. (Measuring the progress of mental 
prayer) found that (1) people with blood pressure as the heart relaxes 76.18 a 
social health than people with blood pressure as the heart relaxes 76.19 (2). People 
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with blood pressure as the heart relaxes 76.18 a better spiritual health. People with 
blood pressure as the heart relaxes 76.19. 
Keywords: Holistic Health, Elderly, Agency Practice. 
 
1.บทน า  
 การปฏิบัติสมาธิในทางพระพุทธศาสนานั้นมีหมากหลากหลายวิธี บุคคลทั่วไปสามารถ
ปฏิบัติได้ง่ายเพียงมีสติก าหนดรู้ อิริยาบถต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงการหายใจเข้า หายใจออก 
สมาธิในทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นแก่นแท้ทางพระพุทธศาสนา การท าจิตให้บริสุทธิ์ ผ่องใสเบิก
บาน จนหลุดพื้นจากกิเลศ สู่พระนิพพาน เป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา วิธีปฏิบัติสมาธิ
หรือวิธีกระท าอันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตมี 2 วิธี คือ วิปัสสนากรรมฐาน และสมถะกรรมฐาน ซึ่งธรรม
อันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตทั้ง 2 วิธีนี้มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตหลายวิธี   ผู้ปฏิบัติสามารถเลือก
ปฏิบัติได้ตามจริตของตนเองและปฏิบัติได้ง่าย เช่น  คนที่มีราคะจริต คือ หลงใหลในของสวยงาม
ง่าย ควรพิจารณาความไม่งาม (อสุภะ) ความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอนในสังขารต่างๆ (อนิจจัง) 
เพ่ือให้ใจไม่ติดในราคะได้ง่ายจะได้ท าสมาธิได้ง่าย เพราะเมื่อหลับตาท าสมาธิแล้ว ใจเราชอบอะไร 
คุ้นอะไร ก็จะมีภาพนั้นปรากฏขึ้นมาในใจ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒ
โน, 2554)   
 การปฏิบัติสมาธิมีประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติมากหมาย เช่น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติคลายกังวล  มี
บุคลิกภาพดี กระปรี้กระเปร่า สง่าผ่าเผย มีความเชื่อมั่นในตัวเอง รู้สึกควบคุมอารมณ์ จิตใจได้ดีขึ้น 
ผู้ปฏิบัติสมาธิบ่อย ๆ จะท าให้ความจ าดีขึ้น รอบคอบมากขึ้นท าให้เกิดปัญญาในการท าหน้าที่การ
งาน ท าให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิด้านทางเชื้อโรค ชะลอความแก่ มีจิตใจอ่อนโยน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เกิดความพระพฤติดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  สามารถระดับความโกรธ อารมณ์ร้ายต่าง ๆ 
เพราะการฝึกสมาธิช่วยให้จิตสงบนิ่ง ทั้งนี้ผู้มีจิตเป็นสมาธิจะมีอัตราการหายใจลดลง หัวใจเต้นช้าลง 
คลื่นสมองช้าและเป็นระเบียบขึ้น การเผาผลาญอาหารในร่างกายลดลง ส่งผลให้เป็นผู้มีสุขภาพ
ดี  สมาธิมีความสัมพันธ์กับการท างานของสมอง เมื่อคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงเป็นคลื่น  แบบธีตา 
(ความถ่ี  4-7.9 เฮิร์ตซ์) ช่วยให้ร่างกาย จิตใจผ่อนคลาย เป็นผลดีต่อชีวิตและสุขภาพ สามารถบ าบัด
โรคบางอย่างได้ เช่น โรคความดัน โลหิตสูง และโรคเศร้า อีกทั้งยังช่วยคลี่คลายความวิตกกังวล กับ
ความเครียดในจิตใจและอารมณ์ให้ดีขึ้นอีกด้วย (มติชนสุดสัปดาห์, 2556)   
 การศึกษาวิจัยนี้ประยุกต์แนวคิดในการศึกษาตามแนวคิดที่ว่า ปรัชญาของการมีสุขภาวะ
ที่ดี โดยพิจารณาถึงทุก ๆ องค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ไม่ได้
พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณาจากปฏิกิริ ยา
ความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
และความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ในภาวะสมดุลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด  โดย
มุ่งที่จะศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยเชิงพุทธได้แก่ การฝึกสมาธิ (แบบอาณาปานสติ+สัมมาสติ)  โดย
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (ไม่ฝึกสมาธิแบบสัมมาสติ) มีส่วนเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของ
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ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรมหรือไม่อย่างไร อีกท้ังมุ่งศึกษาวิเคราะห์การเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์
รวมของผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรมมีสภาวะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด   
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เ พ่ือศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สู งอายุ ในส านักปฏิบัติ
ธรรม กรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงพุทธกับการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในส านัก
ปฏิบัติธรรม กรุงเทพมหานคร  
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติ
ธรรมกรุงเทพมหานคร  
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์คือ การศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะ
แบบองค์รวม ของผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรมกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการศึกษา
ดังนี้ การศึกษาปัจจัยการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม ได้แก่ การจัดกระท าสาเหตุ กล่าวคือ การ
ฝึกสมาธิพ้ืนฐาน มุ่งเน้นความสนใจของผู้ปฏิบัติที่ลมหายใจเข้า-ออก (อานาปานสติ+สัมมาสติ)  
 การตรวจสอบการจัดกระท าสาเหตุ ได้แก่ ปริมาณการรับรู้ การมุ่งเน้นความสนใจใน
ปฏิบัติธรรมแบบ   อานาปานสติ+สัมมาสติ การมีสติระลึกรู้ทั่ว ขณะหายใจเข้า -ออก โดยใช้
แบบสอบถาม ชุดตรวจสอบการจัดกระท า 
 การศึกษาปัจจัยเชิงพุทธ ได้แก่ กลุ่มทดลอง ฝึกสมาธิแบบสัมมาสติ เปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม ไม่ฝึกสมาธิ มีส่วนการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม
กรุงเทพมหานคร อย่างไร ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลคะแนนตรวจสอบการจัดกระท า กลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสุขภาวะแบบองค์รวมมีความแตกต่างกัน
อย่างไร ทั้งนี้การศึกษาสุขภาวะแบบองค์รวม เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษา
วัดตัวแปรเชิงผลตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ  ด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านจิต
วิญญาณ โดยไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณา
จากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ซึ่งไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ และความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ในภาวะสมดุลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุข
ภาวะที่ดีที่สุด 
 และศึกษาวิเคราะห์การเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมุ่งศึกษาโดยการก าหนดเนื้อหาในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบสุขภาวะแบบองค์รวม โดยการสร้างและพัฒนาแบบวัดมาตรประเมินค่า 5 ระดับ สร้าง
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และพัฒนาตัวชี้วัดตามแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม หลังจากได้แบบวัดที่
มาตรฐานแล้ว น าไปวัดในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้วน าไปวิเคราะห์ตามล าดับ  
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มผู้สูงอายุ ณ วัดส านักปฏิบัติธรรม ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยท าการคัดเลือกผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มผู้สูงอายุ มี
คุณลักษณะดังนี้ (1) เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มสูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไป  (2) ระยะเวลาปฏิบัติธรรมไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/ต่อเดือน (3) เคยปฏิบัติธรรมในวัดส านักปฏิบัติธรรมที่มีพระวิปัสสนาจารย์ 
และ (4) มีสัญญาชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ (เครื่องวัดแบบพกพา) เป็นอาสาสมัคร จ านวน 80 คนการสุ่ม
เข้ากลุ่ม แบบไม่ล าเอียง โดยการจับสลากเข้ากลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน กลุ่มควบคุม จ านวน 40 
คน ทั้งนี้ขั้นตอนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจะด าเนินการจนกว่าจะครบตามขาดกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดโดยการด าเนินการทดลองแต่ละครั้งเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทดลอง 
 
4. สมมติฐานการวิจัย   
 สมมติฐานที่ 1 กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง จะเป็นผู้ที่มีสุขภาวะแบบองค์รวม
ดีกว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม   
 สมมติฐานที่ 3 กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมตามแนวอานาปานสติและสัมมาสติ จะ
เป็นผู้ที่มีสุขภาพแบบองค์รวมดีกว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ใช่แบบนานาปานสติและสัมมาสติ   
 สมมติฐานที่ 4 กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่มีลักษณะทั่วไปคือ เพศ อายุ ประสบการณ์ปฏิบัติ
ธรรมต่างกัน จะเป็นผู้ที่สุขภาวะแบบองค์รวมแตกต่างกัน   
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและศึกษาปัจจัยเชิงพุทธเปรียบเทียบการ
เสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและมุ่งศึกษาวิเคราะห์การเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของ
ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Correlation – 
Comparative Study) โดยมุ่งศึกษากลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักอานาปานสติหรือสัมมาสติ ซึ่งคาด
ว่ า เป็นผลดีต่ อการ พัฒนาสุขภาวะแบบองค์ รวมของกลุ่ มผู้ ปฏิบั ติ ธ รรมสู งอายุ  โดยมี
ประชากร ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มผู้สูงอายุ ณ วัดส านักปฏิบัติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานค  การ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ส านักปฏิบัติธรรม และเป็นอาสาสมัครมี
คุณลักษณะดังนี้ (1) เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มสูงอายุ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (2) ระยะเวลาปฏิบัติธรรมไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/ต่อเดือน (3) เคยปฏิบัติธรรมในวัดส านักปฏิบัติธรรมที่มีพระวิปัสสนา
จารย์  และ (4)  มี สัญญาชีพอยู่ ใน เกณฑ์ปกติ  ( เครื่ องวั ดแบบพกพา)  เป็นอาสาสมัคร 
จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ ส าหรับวิจัยนี้แบบวัด สุขภาวะแบบองค์รวม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
ภาพรวม () = .945 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
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Deviation) และ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม  และการทดสอบค่าเอฟ (F-
Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
 
6. สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม
กรุงเทพมหานคร พบผลที่ส าคัญดังนี้   
 ประการที่ 1 ผลเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง เจริญจิตภาวนา พบว่า ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติ
ธรรมหลังจากที่ได้เจริญจิตภาวนา มีสุขภาวะแบบองค์รวมทุกด้านดีกว่า ก่อนเจริญจิตภาวนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ภายหลังที่ได้เจริญจิตภาวนาแล้วส่งผลให้มีสุขภาวะแบบ
องค์รวมดีขึ้น  
 ประการที่ 2 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ดีกว่า สุขภาวะ
ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ (1) มีอัตราการหายใจต่างกัน (2) มีอัตราการเต้นของหัวใจต่างกัน (3) มี
ความดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัวต่างกัน (4) มีความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัวต่างกัน (วัดก่อน
เจริญจิตภาวนา) มีสุขภาวะแบบองค์รวมโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .
05  
 ประการที่ 3 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม (วัดหลังเจริญจิตภาวนา) พบว่า (1) ผู้ที่มีอัตรา
การหายใจ  19.95 ครั้ง/นาที มีสุขภาวะแบบองค์รวม  ดีกว่า ผู้สูงอายุที่มี อัตราการหายใจ 
19.96 ครั้ง/นาที (2) ผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ 76.93 ครั้ง/นาที มีสุขภาวะทางจิตใจ ดีน้อยกว่า 
ผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ 76.94 ครั้ง/นาที   
 ประการที่ 4 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม (วัดหลังเจริญจิตภาวนา) พบว่า (1) ผู้ที่มีความ
ดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.18 มีสุขภาวะทางสังคม ดีกว่า ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจ
คลายตัว 76.19 (2) ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.18  มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
ดีกว่า ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.19   
 
7. อภิปรายผลการวิจัย  
 การอภิปรายผลการวิจัยในส่วนนี้ก าหนดประเด็นส าคัญเฉพาะเพ่ืออภิปรายผลมดีังนี้   
 อภิปรายผลประเด็นที่ 1 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรมหลังจากที่ได้เจริญจิตภาวนามีสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณดีขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติธรรมท าให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสได้พิจารณา
ถึงกฎธรรมชาติของชีวิต หรือตามกฎไตรลักษณ์ การเกิดขึ้น คงอยู่ และดับไป การพิจารณาดังกล่าว
นี้น าไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น เป็นต้น   
 อภิปรายผลประเด็นที่ 2 ผู้สูงอายุมีสัญญาณชีพต่างกัน คือ (1) มีอัตราการหายใจต่างกัน 
(2) มีอัตราการเต้นของหัวใจต่างกัน (3) มีความดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัวต่างกัน (4) มีความดัน
เลือดขณะที่หัวใจคลายตัวต่างกัน (วัดก่อนเจริญจิตภาวนา) มีสุขภาวะแบบองค์รวมโดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับการศึกษาของ ศาสตราจารย์บี.เค.
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อนันต์ แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ออล อินเดีย ได้ท าการทดลองกับโยคี ชื่อ ศรี รามนันท์ 
โดยได้ให้โยคีเข้าไปนั่งท าสมาธิอยู่ในหีบขนาดกว้าง 4 ฟุต ยาว 6 ฟุต และลึก 4 ปิดทึบ อากาศเข้า
ออกไม่ได้ ครั้งหนึ่งนาน 8 ชั่วโมง และอีกครั้ง 10 ชั่วโมง โดยไม่ปรากฏอันตรายอย่างใดแก่โยคี 
ผลการวิจัยพบว่า (1) โยคีใช้ออกซิเจนน้อยกว่าธรรมดา 33 /50 เปอร์เซ็นต์ (2) อัตราชีพจรลดลง
จาก  85 ครั้งต่อนาที คงเหลือเพียง 60 / 70 ครั้งต่อนาที (3) การหายใจมีความเร็วเกือบคงที่
ระหว่างการท าสมาธิ (4) คลื่นสมองมีลักษณะคล้ายกับเวลานอน หลับๆ ตื่น ๆ  
 อภิปรายผลประเด็นที่ 3 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม (วัดหลังเจริญจิตภาวนา) มีอัตรา
การหายใจ  19.95 ครั้ง/นาที มีสุขภาวะแบบองค์รวม  ดีกว่า ผู้สูงอายุที่มี อัตราการหายใจ 
19.96 ครั้ง/นาที อธิบายได้ว่า การปฏิบัติธรรมโดยการเจริญจิตภาวนาก าหนดลมหายใจอย่างมีสติ
แบบอัตราช้าลงส่งผลให้สุขภาวะแบบองค์รวมดีขึ้น  
 อภิปรายผลประเด็นที่ 4 ผู้สูงอายุในส านักปฏิบัติธรรม (วัดหลังเจริญจิตภาวนา) คือ (1) ผู้
ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.18 มีสุขภาวะทางสังคม ดีกว่า ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่
หัวใจคลายตัว 76.19 (2) ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.18 มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
ดีกว่า ผู้ที่มีความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 76.19 อธิบายได้ว่า ความดันในเลือดขณะที่หัวใจ
คลายตัวลดลงท าให้มีสุขภาวะทางสังคมดีขึ้น และสุขภาวะทางจิตวิญญาณดีขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาเกี่ยวกับประเภทของการเจริญสติที่แตกต่างกันมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดใน
สมอง (Wang, at all, 2011)  
 
8.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษามีดังนี้  
 1) การปฏิบัติธรรมเป็นผลดีต่อสุขภาวะแบบองค์รวม ดังนั้นแนวทางปฏิบัติธรรมจึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาวะของตนเอง  
 2) การปฏิบัติธรรมด้วยวิธีเจริญอานาปานสติ หรือการก าหนดลมหายใจเข้า ออก เป็น
การปฏิบัติธรรมต่อการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคต่าง ๆ   
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 1) ควรมีการศึกษาการปฏิบัติธรรมเฉพาะวิธีเจาะจง เช่น การปฏิบัติภาวนาแบบ  พุทฺ
โธ เป็นผลดีต่อสุขภาวะแบบองค์รวมอย่างไร  
 2) ควรมีการศึกษาทดลองการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้ามองหลังปฏิบัติธรรมเฉพาะวิธี
เจาะจงนั้น ๆ    เป็นต้น   
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การวิเคราะห์สถานการณ์การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
ANALYSIS OF THE SITUATION SANGHA ADMINISTRATION OF 

ADMINISTRATIVE MONKS  
 

พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น  ข าวงษ์)  

 
บทคัดย่อ 

 การปกครองคณะสงฆ์เป็นองค์การหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสืบทอดกัน
มายาวนาน ซึ่งคณะสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานนี้เรียกว่าองค์การ ซึ่งองค์การนี้
มีอยู่ทั้งในภาครัฐและเอกชน แม้แต่การปกครองคณะสงฆ์ก็มีอยู่ด้วย ทั้งที่บทบัญญัติว่าด้วยการคณะ
สงฆ์ไม่ปรากฏค านี้อยู่เลย แต่เมื่อว่าโดยลักษณะการปกครอง หรือการด าเนินกิจการคณะสงฆ์แล้ว
ย่อมจัดเป็นองค์การได้ เพราะการปกครองคณะสงฆ์นั้นโดยรูปแบบมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงด ารง
ต าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก แล้วมีหน่วยบัญชาการคณะสงฆ์หรือศูนย์รวมอ านาจการปกครอง
คณะสงฆ์ คือมหาเถรสมาคม นอกจากนั้นมีหน่วยงานย่อยลดหลั่นกันตามสายงาน ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค และส่วนวัด ทุกหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงเข้าสู่ผู้บัญชาการคณะ
สงฆ์จนถึงมหาเถรสมาคม 
ค าส าคัญ: วิเคราะห์สถานการณ์, การปกครองคณะสงฆ์ 
 

ABSTRACT 
 Monastic governance is one of the most important organizations in the 
long-standing succession. The monks are prosperous to the present. This 
organization is called Organization. This organization exists both in the public and 
private sectors. Even the monks are there. The provisions of the monk did not 
appear at all. But when by nature. Or the operation of the Sangha is organized. 
Because of the rule of the monks, the form of the apostolic. He held the position 
of the apostle. There is a monastic command center or a Buddhist monastic center. 
The Great Synod In addition, there are subordinate units along the line. Both in the 
central and provincial areas, and all units are connected and linked to the 
commander of the monks to the synod. 
Keywords: Analysis of the Situation, Sangha Administration 
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1. บทน า 
 การบริหารงานในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่การรับคนเข้ามาบวช พระอุปัชฌาย์มีการ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ คือพระสงฆ์เป็นประธานพิธีอุปสมบทเรียกว่าพระอุปัชฌาย์ การรับคนเข้า
มาอุปสมบทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ที่ประชุมพร้อมกันในอุโบสถ เมื่อบวช
เข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบวชใหม่ต้องได้รับการฝึกหัดอบรมและการศึกษาเล่าเรียน โดย
อยู่ภายใต้การปกครองดูแลจนกว่าจะมีพรรษาครบ 5 จึงเรียกว่านิสัยมุตกะ ผู้พ้นจากการพ่ึงพาพระ
อุปัชฌาย์ ดังนั้น กระบวนการฝึกอบรมพระบวชใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง กระบวนการนี้
ก่อให้เกิดระบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่ส าคัญ เช่น 
มหาวิทยาลัยนาลันทา ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ตราบ
ใดที่บุคลากรนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ เขาผู้นั้นก็จะต้องได้รับการศึกษาอบรมตลอดไปเรียกว่า
เป็นเสขะ คือผู้ยังต้องศึกษา ต่อเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเรียกเป็นอเสขะคือผู้ไม่
ต้องศึกษา (ส านักเรียนวัดประยุรวงศาวาส, 2554 : 66) 
 การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนามีระบบการให้รางวัลและการลงโทษซึ่งเทียบได้
กับการใช้พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบัน คือใครท าดีก็ควรได้รับการยกย่อง ใครท าผิดก็ควรได้รับ
การลงโทษ พระพุทธเจ้าเพียบพร้อมไปด้วยอัตตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ จึงสามารถใช้ภาวะผู้น า
บริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ความสามารถในการจูงใจคนตรงกับสมัญญา
ว่า ตถาคต หมายถึงคนที่พูดอย่างไรแล้วท าอย่างนั้น ทรงมีภาวะผู้น าโดยทรงสอนให้รู้ (ตถาวาที) ท า
ให้ดู (ตถาการี) ยิ่งไปกว่านั้นการสั่งสอนแต่ละครั้งเป็นที่ยอมรับได้ง่ายเพราะทรงใช้วิธีการแบบ
ธรรมาธิปไตย ทรงจ าแนกแรงจูงใจในการท าความดีซึ่งเรียกว่าอธิปไตย 3 ประการ (องฺ.ติก. (ไทย) 
20/475/186.) อัตตาธิปไตยการท าความดีเพราะยึดผลประโยชน์หรือความพอใจของตนเป็นที่ตั้ง 
โลกาธิปไตย การท าความดีเพราะต้องการให้ชาวโลกยกย่อง นั่นคือยึดทัศนะหรือคะแนนนิยมจาก
คนอ่ืนเป็นที่ตั้ง และธรรมาธิปไตย การท าความดีเพ่ือความดี ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ คือยึดธรรมคือ
หน้าที่เป็นส าคัญ 
 พระพุทธเจ้าประกาศว่า พระองค์เป็นธรรมราชา แต่ก็ไม่ทรงใช้อ านาจเบ็ดเสร็จโดยล าพัง 
ทรงกระจายอ านาจในการบริหารให้กับคณะสงฆ์ ไม่ใช่เพ่ือความยิ่งใหญ่ส่วนพระองค์ การบริหาร
ของพระองค์ไม่ใช้อัตตาธิปไตย นอกจากนี้ทรงบริหารกิจการพระศาสนาไปตามค านินทาและ
สรรเสริญของชาวโลก การบริหารของพระองค์ไม่ใช่โลกาธิปไตย พุทธวิธีการบริหารเป็นแบบ
ธรรมาธิปไตย คือหลักการสร้างประโยชน์สุขเพ่ือส่วนรวมเป็นส าคัญ ตามพระพุทธด ารัสว่า (องฺ.ติก. 
(ไทย) 20/475/186) พระตถาคตอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงอาศัย
ธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม ย าเกรงธรรม มีธรรมเป็นธง มีธรรมเป็นตรา เป็นธรรมาธิปไตย 
ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองที่เป็นธรรม เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงยึดหลักธรรมาธิปไตย
นี่เอง จึงไม่มีการตั้งใครเป็นศาสดาสืบต่อจากพระพุทธองค์ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน พระอานนท์ทูลถามว่า ทรงตั้งใครเป็นศาสดาสืบต่อจากพระองค์หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ไม่ทรงตั้งใครเป็นศาสดาสืบต่อจากพระองค์ ทั้งนี้เพราะทรงประสงค์ให้คณะสงฆ์ปกครองกันเอง โดย
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ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครอง ตามพระด ารัสว่า “อานนท์ ธรรมวินัยอันใดอันเราแสดงแล้ว 
บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่ง
เรา” (หลักสูตรประโยค ป.ธ.8, 2556 : 8) ภายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไม่นาน พระ
มหากัสสปะได้ปฏิบัติตามพระพุทธพจน์นี้ โดยเรียกประชุมพระอรหันต์ 500 รูป เพ่ือสังคายนาพระ
ธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ส าหรับใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงในการบริหารกิจการพระศาสนา นับ
แต่นั้นมาการบริหารกิจการพระศาสนาก็ยึดพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกเป็นหลัก โดยมีคณะสงฆ์
เป็นองค์การบริหารสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ 
 การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปตามพระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าวางไว้ จากพัฒนาการด้วย
ความเป็นห่วงทางพระพุทธศาสนาที่เห็นว่า ความหลากหลายของความคิดเห็น ข้อปฏิบัติของ
พระสงฆ์ท่ีมีมากมายอาจเป็นปัจจัยน าไปสู่ความเสียหายทางพระพุทธศาสนา จึงได้ตรากฎระเบียบที่
เรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ถูกตราขึ้นก็เพ่ือจะดูแลกิจการคณะสงฆ์
ให้เกิดความมั่งคง เพ่ือความสะดวกในการเข้าช่วยเหลือดูแลจากฝ่ายราชอาณาจักร โดยได้มอบให้
คณะสงฆ์ได้ดูแลกันเองเป็นล าดับ (วันชัย พลเมืองดี, 2556 : 399) 
 การบริหารจัดการปกครองคณะสงฆ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้ามีระบบบริหารที่
ดีศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง การบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการแบ่งงาน มอบ
อ านาจ กระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตนและ
พัฒนาการด้านต่างๆ เพราะการบริหารคณะสงฆ์ปัจจุบันมีอ านาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามา
เกี่ยวข้อง เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จัดระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารกิจการของคณะสงฆ์ กล่าวคือ
ด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม   (กองแผนงาน, 2553 : 16) 
 พระสังฆาธิการ (เจ้าพนักงาน) มีบทบาทหน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่บ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป ดังค ากล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะ
เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไปก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้
ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของ
ประชาชน มีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ด ารงอยู่สืบต่อไป (กองแผนงาน, 2553 : 
17) 
        วัด เป็นหน่วยงานปกครองและหน่วยงานบริหารกิจการคณะสงฆ์ รวมถึงกิจการอ่ืนๆ ที่มี
ความส าคัญเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและสังคม หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัดนั้นทรง
ตราเป็นพระราชบัญญัติ โดยมีมหาเถรสมาคม เป็นองค์การปกครองคณะสงฆ์ นอกจากนั้นวัดยังมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้นวัดทั้งหลายย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทกฎหมาย ดังเช่น
บุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางอย่างที่ท าเองมิได้ จ าเป็นต้องมีผู้แทน ดังเช่นบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 31 วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” 
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ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็นทั้งผู้ปกครองวัดตามมาตร 36 และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา 31 วรรคสาม ทั้ง
เป็นฐานะเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ดังความแห่งมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
เพราะเหตุนี้ ต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งที่ส าคัญยิ่ง (พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ

), 2553 : 16) 
 ปัญหาอุปสรรคการปกครองคณะสงฆ์ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการปกครองแต่ละ
พ้ืนที่แต่ละวัดมีปัญหาทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน รวมถึงการสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึงกัน บางครั้งก็ยังมี
การด าเนินงานล่าช้า การจัดกิจกรรมในทางพุทธศาสนาในแต่ละวัดยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
กัน และเห็นได้ชัดคือการขาดความร่วมมือระหว่างวัดต่างๆ มีความขัดแย้งกันในเรื่องการบริหาร
ภายในวัด เช่น ลาภสักการะ ต าแหน่งหน้าที่การงาน การศึกษาปริยัติธรรม กา รเผยแผ่ การ
สงเคราะห์ทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร ญาติโยมผู้ให้ความอุปถัมภ์และปัญหาอ่ืนๆ อีกหลาย
ประการ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า พระสังฆาธิการควรจะมีแนวทางการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนา
งาน และส่งเสริมวิธีการปกครองให้แก่บุคลากรด้านการปกครองตามหลักพุทธวิธีการบริหาร  (กอง
แผนงาน, 2553 : 19) 
 การปกครองคณะสงฆ์จึงมีความเป็นมายาวนานต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการมาเป็น
ล าดับ และยังมีการเชื่อมต่อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ เช่น  
กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือส่งเสริมวิชาการให้พระสังฆาธิการปรับตัวเพ่ือท างานเชิงรุก เพ่ือให้
เกิดการกระตุ้นงานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทในการปกครอง 
อาจจะมีเวลาในการดูแลการบริหารได้ไม่ทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์  รวมทั้ง
อาจท าให้ขาดการวางแผนพัฒนาศาสนวัตถุและศาสนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แม้แต่การ
จัดระบบหนังสือโต้ตอบ หรือการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ก็ไม่สามารถจะด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว เพราะพระสังฆาธิการบางรูปไม่สามารถเขียนหนังสือราชการได้ หรืออาจไม่เข้าใจเรื่องงาน
เอกสาร ส่งผลให้การรายงานตามระเบียบของคณะสงฆ์บางอย่างล้าช้าออกไป จึงเป็นภาระของเจ้า
คณะปกครองชั้นสูงขึ้นไปที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ การปกครองเป็นภาระหน้าที่ของพระ
สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ในการที่จะดูแลปกครองพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 1” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการปกครองของพระสังฆาธิการ เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปกครองของพระสังฆาธิการ และ
เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 1 นอกจากนั้น องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรทั้งปวงให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสิ้นกาลนาน 
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2. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการปกครองของพระสังฆาธิการ 
 การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนเกิดขึ้นหลายประการ การ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดข้ึนตามการเมืองการปกครอง การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ที่ผ่านมาก็ยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้าง
เป็นสังฆาธิปไตย มีการแยกการบริหารเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์อย่างเป็นอิสระตามรูปแบบระบอบประชาธิปไตย  (กรมการศาสนา, 2553 :  
325) 
 การท างานทุกอย่างมีอุปสรรคเข้ามาแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม ยิ่ง
การท างานที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งมีลักษณะที่จะต้องกระทบกับผลประโยชน์ของบุคคลภายใน
กลุ่มและนอกกลุ่ม อุปสรรคที่เข้ามาแทรกแซงก็จะขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป ทั้งนี้เพราะ
จิตส านึกของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกัน บางคนบางกลุ่มคิดเพียงเฉพาะผลประโยชน์ตน
หรือกลุ่มของตนเท่านั้น โดยมิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเสมอภาคและถูกต้องตามความ
เป็นจริงแต่อย่างใด ดังนั้น สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการปกครองของพระสังฆาธิการ ผู้วิจัย 
จักได้น าเสนอรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 สภาพทั่วไปการปกครองของพระสังฆาธิการ 
 สภาพทั่วไปการปกครองคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ อาจจะท างานไม่ชัดเจน ไม่รัดกุม ไม่
รอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่หย่อนยาน ไม่บ ารุงรักษาวัด ไม่จัดกิจการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
ไม่ด าเนินการสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีอยู่ภายในวัดให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
กฎระเบียบ ไม่เป็นธุระในการศึกษาอบรมสั่งสอน ไม่ให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล นอกจากนั้น 
ปัญหาอุปสรรคพระสังฆาธิการ หย่อนยานความสามารถ ไม่ปฏิบัติหน้าที่  ไม่ควบคุมคณะสงฆ์ใน
พ้ืนที่การปกครองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม ไม่ก าหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ไม่
ส่งเสริมการศึกษาการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นปัจจุบันเป็นต้น (พระปลัดสัมฤทธิ์ เทวธมฺโม, 2553 : 
379) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) พระสังฆาธิการ ผู้บริหารจัดการวัดไม่มีความชัดเจน ทิศทางนโยบายการ
บริหารจัดการไม่แน่นอนทั้งปัจจุบันและอนาคต (วิพุธ อ่องสกุล, 2551 : 85) มีปัญหาต้องแก้ไขอีก
หลายประการ ส าหรับวิสัยทัศน์ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องเป็นไปตามที่มหาเถร
สมาคมเป็นผู้ก าหนด เป็นองค์กรสนับสนุนในกระบวนการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง
ยั่งยืน แต่ว่าผลการด าเนินการที่ผ่านมามีผลงานน้อยมาก ไม่เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ที่สูญเสียไปกับ
การด าเนินโครงการต่างๆ นอกจากนั้น การบริหารบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการไม่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
 พันธกิจ (Mission) ไม่เหมาะสมกับการจัดการต่างๆ คือวิธีการด าเนินการที่ผ่านมานั้นที่
เป็นส่วนดีก็มี ที่เป็นส่วนเสียก็มี เมื่อพิจารณาถึงการจัดการแล้วโอกาสได้มีน้อยแต่โอกาสเสีย
ผลประโยชน์มีมากกว่า และจุดอ่อนคือมีพันธกิจที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการที่น ามา
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ปฏิบัติ (วิพุธ อ่องสกุล, 2551 : 83) การเสริมสร้างกิจการทางพระพุทธศาสนามีน้อย การสนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมมีน้อย  
 เป้าหมาย (Goals) ไม่ชัดเจน ไม่มีการก าหนดวิธีการจัดการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เพ่ือเป็นจุดหมายปลายทาง (วิพุธ อ่องสกุล, 2551 : 8.0) การพัฒนานโยบายและเสริมสร้าง
ศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติไม่ชัดเจน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ชัดเจน นอกจากนั้น การปกครองคณะสงฆ์ไม่ชัดเจน การ
ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ไม่
ชัดเจน นอกจากนั้น ไม่มีความชัดเจนในกระบวนการบริหารจัดการ มหาเถรสมาคมมีอ านาจบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ชัดเจน เช่น ตรากฎ ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง มติ และออกประกาศ
เป็นต้น ส าหรับการบริหารจัดการก็ไม่ชัดเจน เช่น จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ จัดแบ่ งเขต
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค จัดต าแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค และแต่งตั้งและถอดถอน
ผู้ปกครองคณะสงฆ์เป็นต้น มหาเถรสมาคมแบ่งอ านาจตุลาการเพ่ือวินิจฉัยอธิกรณ์เป็น 3 ชั้นไม่
ชัดเจน คือการพิจารณาชั้นต้น เป็นอ านาจของเจ้าอาวาสที่พระภิกษุผู้ถูกฟ้องสังกัดอยู่ ถ้ าผู้ถูกฟ้อง
เป็นเจ้าอาวาสวัดหรือเจ้าคณะ ก็ให้เป็นอ านาจของเจ้าคณะหรือผู้ปกครองคณะสงฆ์เหนือขึ้นไปอีก
ขั้นหนึ่ง การพิจารณาชั้นอุทธรณ์ เป็นอ านาจของคณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์ซึ่งประกอบด้วยเจ้าคณะ
หรือผู้ปกครองเหนือชั้นขึ้นไปกว่าเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะผู้พิจารณาในชั้นต้น การพิจารณาชั้นฎีกา 
เป็นอ านาจของมหาเถรสมาคม ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมเป็นการลงนิคหกรรมไม่ว่า
ในกรณีใดให้เป็นอันถึงท่ีสุด 
 สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ผ่านมานั้น การบริหาร
จัดการแบ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ เพ่ือเป็นอิสระด าเนินการสอดคล้อง
ตามราชการ การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนมากขึ้น บรรพชิต
และคฤหัสถ์ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างดี ก็ไม่สามารถคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในวงการคณะสงฆ์ได้เลย 
 2.1.2 ปัญหาอุปสรรคการปกครองของพระสังฆาธิการ 
 การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน มีอ านาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมี
อธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์เพ่ือการปกครองคณะสงฆ์  (กรมการ
ศาสนา, 2551 : 1) การปกครองคณะสงฆ์เป็นหัวใจหลักในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ กล่าวคือด้าน
การปกครองให้ด าเนินไปตามหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การ
ปกครองคณะสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปกครองคณะสงฆ์ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาการจัดการยุคเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์ การปกครองคณะ
สงฆ์ต้องอาศัยการบริหารแบบราชการ และการบริหารแบบเอกชน (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต), 2550: 78) 
 บุคลากร การรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้ามาเป็นสมาชิกของสังคม ถ้าไม่มีระบบ
กฎเกณฑ์ก าหนดไว้อย่างเป็นกิจลักษณะ ไม่มีการพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ หรือไม่ผ่านความ
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เห็นชอบของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคม อาจก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติ ยาก
ต่อการควบคุมดูแล จนกระท่ังอาจเป็นสาเหตุน าไปสู่ความแตกแยกของสังคมในที่สุด (แสวง อุดมศรี, 
2550: 29) การบวชคือขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเพ่ือพิจารณารับบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิก 
เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มี 4 รูปแบบด้วยกัน กล่าวคือเอหิภิกขุอุปสัมปทา ติสรณคมนูปสัมปทา รับ
โอวาท 3 ข้อ และญัตติจตุตถกรรมวาจา  
 การบริหารบุคคลในปัจจุบัน วัดจ านวนมากขาดเจ้าอาวาส แนวโน้มขาดเจ้าอาวาสมาก
ขึ้นเรื่อยๆ พระสงฆ์ที่มีอยู่ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าอาวาสจึงไม่อาจแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสได้ 
ผู้บริหารระดับสูงไม่มีแผนผลิตเจ้าอาวาส ไม่มีแผนรับผู้จบการศึกษาเข้ามาเป็นเจ้าอาวาส ไม่มีใคร
อยากบวชมาเป็นเจ้าอาวาส เพราะต าแหน่งนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจ ชาวบ้านสร้างวัดมากขึ้น แต่ไม่คิด
สร้างพระเป็นเจ้าอาวาส พระสงฆ์ไม่เต็มใจด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส จึงไม่สนใจการศึกษา ไม่สนใจ
การอบรม เมื่อมีการประชุมส่งผู้ อ่ืนไปแทน จึงไม่รู้งาน ตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสโดยไม่ ได้
ฝึกงาน ท างานขาดการวางแผนที่ดี ไม่มีความริเริ่ม ไม่ทันเหตุการณ์ ชราภาพ เมื่อมีสาเหตุดังกล่าวนี้ 
การแต่งตั่งโดยถืออาวุโสเป็นเกณฑ์ ไม่ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ การถอด
ถอนผู้ที่มีพรรษามากท าได้ยาก เพราะความเกรงใจ หรือหาผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสไม่ได้ (แสวง 
อุดมศรี, 2550: 135) 
 การเงินงบประมาณ ภาครัฐไม่สนับสนุนหรือไม่เห็นความส าคัญที่จะต้องสนับสนุนแก่วัด 
วัดต่างๆ จึงหารายได้มาบ ารุงวัดทุกวิถีทางเพ่ือความอยู่รอดตามที่ปรากฎว่า รัฐคิดว่าประชาชน
สนับสนุนแล้ว ท าบุญอุปถัมภ์วัดเพียงพอแล้วจึงไม่คิดอุปถัมภ์ องค์กรที่ท าหน้าที่มาประสานระหว่าง
สงฆ์กับรัฐ ยังไม่สามารถที่จะผลักดันเอางบประมาณมาช่วยคณะสงฆ์ ทางวัดไม่ด าริจะท างานใดๆ 
ตามนโยบาย ตามแผนของรัฐ ไม่มีโครงการแผนงานทีชัดเจนเสนอเข้าสู่แผนของรัฐ ไม่เข้าใจ
แนวทางที่รัฐปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ ได้แต่พูดว่ารัฐไม่ช่วย จ านวนวัดมีมากเกินงบประมาณ
ของรัฐและประชาชนจะอุปถัมภ์บ ารุงได้ทั่วถึง เมื่อรัฐและประชาชนช่วยเหลือไม่ได้ หรือไม่สนใจ
อุปถัมภ์บ ารุงวัด ส่งผลให้วัดต่างๆ จึงหันไปหาลาภผลดัวยการล่อใจ เช่น เป็นหมอดู ท าน้ ามนต์ 
สร้างวัตถุมงคล จ าหน่ายเครื่องรางของขลัง บอกใบ้ให้หวย จนกลายเป็นกิจกรรมใหญ่โต สร้าง
มิจฉาทิฏฐิทั่วแผ่นดิน (กรมการศาสนา, 2553 : 134) เมื่อวัดหารายได้ด้วยวิธีการต่างๆ แบบพิธีกรรม 
จนกลายเป็นประเพณีที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวนี้ วัดจึงดิ้นรนหารายได้ตามยถากรรม 
วัดเห็นว่ากิจกรรมเป็นที่มาของรายได้ จูงใจให้คนมาท าบุญมากกว่าอย่างอ่ืน จึงรับเอามาจัดท า 
ชาวบ้านรู้สึกว่าวัดท าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่คิดว่าเสียหายตรงไหน วัดจึงกลายเป็นสถานที่ดึงดูดผู้คนเข้า
มาท าบุญอย่างน่าส่งเสริม (กรมการศาสนา, 2553 : 138)  
 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ขาดแคลนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สถานที่ สื่อการสอนอ่ืนๆ ขาดแคลน
บุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการ ขาดแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ขาด
งบประมาณสนับสนุน ขาดความคล่องตัวในการใช้ครุภัณฑ์และสถานที่ ขาดบรรยากาศของการ
ท างาน เช่น เพ่ือนร่วมงานเฉื่อยชา ขาดโอกาสแสดงศักยภาพผู้บังคับบัญชาไม่ให้ก าลังใจ เป็นต้น  
(กุลธน ธนาพงศธร,2553 : 179) 
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 ส าหรับปัญหาอาคารสถานที่เป็นปัญหาของพระสังฆาธิการในการวางแผนอาคารสถานที่
และบริเวณวัด การก่อสร้าง การรื้อถอน การบ ารุงรักษาเป็นต้น ปัญหาส าหรับการบริหารวัด สภาพ
วัดส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท าแปลนแผนผังก่อสร้างให้มีระบบ ผู้สร้างวัดไม่เคยมีความรู้เรื่องการท าแบบ
แปลนแผนผัง วัดไม่เคยค านึงถึงเรื่องนี้มาก่อน ท าตามใจจะคิดได้ ขาดผู้ช านาญที่มีความเข้าใจใน
เรื่องวัดเข้าไปช่วยวัด ความล้าหลังยังมีอยู่ นอกจากนั้น ปัญหาด้านความสะอาด ไม่เน้นความร่มรื่น 
วัดไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องความสะอาด วัดขาดก าลังพระภิกษุสามเณร พ้ืนที่วัดมีความกว้างดูแลไม่
ทั่วถึง วัดไม่มองเห็นประโยชน์ในการพัฒนาความร่มเย็น เห็นต้นไม้เป็นสิ่งกีดขวางมากกว่า วัดมุ่ง
สร้างอาคารมากเกินไปจนไม่มีที่ปลูกต้นไม้ อีกอย่างหนึ่ง วัดถูกปล่อยให้รกร้าง ทรุดโทรม วัดไม่มี
สิ่งจูงใจที่จะให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันบ ารุงวัดความประพฤติไม่ดีไม่งามของพระภิกษุสามเณรเป็น
ตัวบั่นทอนศรัทธาประชาชน ประชาชนยากจนไม่มีก าลังจะท านุบ ารุงวัด ขาดองค์กรชี้น า
ควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนั้น วัดบางวัดสร้างใหญ่โตขาดระเบียบ สร้างสิ้นเปลืองเกินจ าเป็น ไร้คุณค่าทาง
ศิลปะ ผู้สร้างอยากเด่น แข่งขันกัน อวดบารมีกันไม่ค านึงถึงความเหมาะสมหรือความจ าเป็น ปล่อย
ตามใจผู้สร้าง ไม่รู้เรื่องของสถาปัตยกรรม แม้สร้างใหญ่โตก็ไร้ค่า ไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็น
หลัก ไม่รู้เกณฑ์ความเหมาะสมว่าอะไรควรสร้างไม่ควรสร้าง ที่ดินของวัดไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะทางวัดไม่มีผู้รู้ในการจัดการปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน เจ้าอาวาสไม่รู้เรื่องและ
ละเลยหน้าที่ตนเอง เจ้าคณะไม่สนใจเหลียวแล วัดตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน ที่สาธารณะ ที่เอกชน จึงขอ
ตั้งเป็นวัดไม่ได้ โดยทางวัดมักใช้วิธีสร้างวัดขึ้นมาก่อนทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นป่าสงวน และที่ดินสาธารณะ 
ไม่ได้ขอความเห็นจากเจ้าของที่ดินก่อน มิได้ขออนุญาตการสร้างวัด ตั้งวัด ตามระเบียบ จึงมีปัญหา
สร้างวัดขึ้นแล้วไม่ได้เป็นวัด ที่ดินวัดถูกบุกรุก ยึดครอง ฉกฉวย แย่งผลประโยชน์ต่ างๆ ประชาชน
เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่เกรงกลัวต่อบาป มุ่งแต่จะเอาผลประโยชน์จากวัดอย่างเดียว วัดเบื่อ
หน่าย ไม่ต้องการที่จะให้เกิดปัญหา ไม่กล้าทักท้วงว่ากล่าวชาวบ้าน เพราะต้องพ่ึงพาชาวบ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน นายบ้าน ก็เพิกเฉยไม่ช่วยเหลือดูแลปกป้องวัด (กรมการศาสนา, 2553, 10) 
 การจัดการ การอยู่ร่วมกันของคนเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมนักบวชหรือสังคม
ของชาวบ้าน ถ้ายังไม่สามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้หลุดพ้นจากวังวนของความโลภ โกรธ และ
หลงได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งขึ้น ไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีระเบียบหรือกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่ของสังคมนั้นให้ความเห็นชอบ
ร่วมกันว่าสามารถใช้มาตรการหรือแนวทางควบคุมความประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนให้เป็นไปใน
ลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมดีงาม ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้สังคมนั้นๆ สามารถด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข เมื่อ
ศึกษาสังคมสงฆ์เป็นสังคมบรรพกาลที่ด ารงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์สิ้นกาลนาน สมาชิกของสังคมนี้มี
พ้ืนฐานที่มาแตกต่างกัน กล่าวคือบางท่านเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์ เศรษฐี คฤหบดี มี
การศึกษาสูงบ้าง ต่ าบ้าง ชาติตระกูลสูงบ้าง ต่ าบ้าง จนกระทั่งเคยเป็นคนยากจนค่นแค้นที่สุดก็มี แต่
ทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสังคมนี้ ในระยะเริ่มแรกนั้นล้วนมีความเลื่อมใสเป็นเบื้องต้น 
และผ่านขั้นตอนการรับเข้าเป็นสมาชิกของสังคมคือการอุปสมบทมาอย่างถูกต้องทั้งสิ้น  



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

 สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคการปกครองของพระสังฆาธิการ ได้แก่ บุคลากร ขาดความรู้
ความสามารถทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ต้องมีการฝึกอบรม ให้การส่งเสริมความรู้ความสามารถ
เพ่ืออยู่รอดในสังคมปัจจุบัน งบประมาณ วัดหารายได้มาบ ารุงวัดทุกวิถีทางเพ่ือความอยู่รอด วัสดุ
อุปกรณ์ สภาพวัดส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท าแปลนแผนผังก่อสร้างให้มีระบบที่ดูแล้วเกิดความสะบายใจ 
การจัดการ ถ้าบคุคลยังไม่สามารถฝึกฝนอบรมจิตใจให้หลุดพ้นจากความโลภ โกรธ และหลงได้อย่าง
เด็ดขาดแล้ว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งขึ้น การจัดการควบคุมความประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนให้
เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎระเบียบจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือส่งเสริมการปกครองที่พ่ึงประสงค์ 
 2.1.3 การวิเคราะห์การปกครองของพระสังฆาธิการ 
 การปกครองของพระสังฆาธิการ  คือมุมมองถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์   (อ านาจ ธีระวนิช, 2553 : 414) 
ได้แก่ การวิเคราะห์การปกครองเพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรมที่มีศักยภาพใน
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนจุดอ่อนเป็นแหล่งความเสียเปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์
ระดับบทบาทและระดับหน้าที่ อยู่บนพ้ืนฐานการใช้จุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือหาประโยชน์จาก
โอกาสสภาพแวดล้อมและป้องกันอุปสรรคที่ท าให้ขัดขวางการบรรลุภารกิจและเป้าหมายหลัก การ
ก าหนดกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์ ควรสอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งหมด กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในภารกิจโดยแสวงหาประโยชน์จากโอกาสและจุดแข็งขององค์การ ท าให้
อุปสรรคเป็นกลาง และหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขจุดอ่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
แผนภาพที่ 2.1 การปกครองของพระสังฆาธิการ 

 
 จากแผนภาพที่ 2.1 การปกครองของพระสังฆาธิการ คือสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
โดยการวิเคราะห์การจัดการ เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรมที่มีศักยภาพในการ
สร้างความได้เปรียบ กลยุทธ์ระดับบทบาทและระดับหน้าที่ อยู่บนพ้ืนฐานการใช้จุดแข็ง และแก้ไข
จุดอ่อน เพ่ือหาประโยชน์จากโอกาสของสภาพแวดล้อมและป้องกันอุปสรรคที่ท าให้ขัดขวางการ
บรรลุภารกิจและเป้าหมายองค์การ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การวิ เคราะห์องค์การในการวางแผนกลยุทธ์  มีความจ า เป็นจะต้องประเมิน

การปกครองของพระสังฆาธิการ 

จุดแข็ง (S=Strengths) 

จุดอ่อน (W=Weaknesses) ปัญหาอุปสรรค (T=Threats) 

โอกาส (O=Opportunities) 

SWOT 
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สภาพแวดล้อมปัจจุบันภายในองค์กร ด้านจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การหรือหน่วยงาน และ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การในด้านอุปสรรคและโอกาส เพ่ือน าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์องค์การนี้ไปด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป การพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก มีสถานการณ์ 4 รูปแบบที่ควรพิจารณา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ทศ
พร ศิริสัมพันธ์, 2550 : 38)  
 สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง=โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปราถนามากที่สุด 
เนื่องจากองค์การค่อนข้างที่จะมีจุดแข็งภายในค่อนข้างมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมค่อนข้างที่จะให้โอกาสแก่องค์การในหลายอย่าง ฝ่ายผู้บริหารขององค์การควร
ก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรพิจารณาการประเมินจุดแข็ง ได้แก่ ความสามารถ
พิเศษ ทรัพยากรการเงินเพียงพอ ความสามารถทางการแข่งขัน การแข่งขันที่รุนแรง เทคโนโลยี
เฉพาะ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความได้เปรียบทางต้นทุน การบริหารที่มีประสิทธิภาพ การ
ประหยัดจากขนาด ความสามารถด้านการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ จุดแข็งท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ  
 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน=อุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์การก าลังเผชิญอยู่กับภัยอุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย
ประการ ทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริหารองค์การ คือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว เพ่ือ
พยายามหลบหลีกอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์การเกิดความ
สูญเสียที่น้อยที่สุด รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคภายในต่างๆ ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรจะพิจารณาการ
ประเมินจุดอ่อน ได้แก่ ทิศทางไม่ชัดเจน ฐานะการแข่งขันถอยลง เครื่องมืออุปกรณ์ล้าสมัย การท า
ก าไรต่ ากว่ามาตรฐาน การขาดความสามารถทางการบริหาร การวิจัยและพัฒนาล้าหลัง สาย
ผลิตภัณฑ์แคบเกินไป ภาพพจน์ทางการตลาดไม่ดี ความเสียเปรียบทางต้นทุน การเสียเปรียบ
ทางการแข่งขัน ความสามารถทางการตลาดขององค์การต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย ความไม่มั่นคงจากการ
แข่งขัน ปัญหาการด าเนินงานภายใน จุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับองค์การ  
 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์นี้องค์การจะมีโอกาสที่เป็นข้อได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคภายในที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลาย
อย่างเช่นกัน ทางออกส าหรับผู้บริหารองค์การ คือกลยุทธ์การพลิกตัว เพ่ือขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อน
ภายในให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสที่เปิดให้ ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรจะพิจารณาการวิเคราะห์โอกาส 
ได้แก่ ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเพ่ิมขึ้น การเข้าสู่ตลาดใหม่ การขยายสายผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าเพ่ิมขึ้น การขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน การ
รวมธุรกิจตามแนวดิ่ง การเจริญเติบโตของตลาดเร็วขึ้น การพึงพอใจระหว่างคู่แข่งขัน  
 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์การเองมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งอยู่หลายประการ แทนที่
ผู้บริหารขององค์การจะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารองค์การสามารถที่จะ
เลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือกระจายกิจการ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ในการสร้างโอกาส
ในระยะยาวส าหรับองค์การต่อไป ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรพิจารณาการวิเคราะห์อุปสรรค ได้แก่ การ
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เขา้มาของคู่แข่งขันรายใหม่ ยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนกันได้เพ่ิมข้ึน การเจริญเติบโตของตลาด
ช้าลง ความไม่มั่นคงต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจ รสนิยมและความต้องการของลูกค้าก าลัง
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของประชากรในทางตรงกันข้าม นโยบายของรัฐในทางตรงกันข้าม 
อ านาจการต่อรองของลูกค้าหรือผู้จ าหน่ายก าลังเพ่ิมข้ึน 
 สรุปได้ว่า การปกครองของพระสังฆาธิการ คือจุดแข็งปัจจัยภายในองค์การที่เป็นข้อ
ได้เปรียบหรือจุดเด่นองค์การควรน ามาใช้ในการปกครอง จุดอ่อนคือปัจจัยภายในองค์การที่เป็นจุด
ด้อยข้อเสียเปรียบที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น โอกาสสภาพแวดล้อมคือปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบ 
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมคือปัจจัยภายนอกที่สามารถส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
 
สรุป 
 การปกครองคือควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม หมายถึงงานในหน้าที่
ของพระสังฆาธิการในการบริหารปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตบริหารปกครองของตน  ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้งนี้ ค าว่า
การปกครองแปลว่า การควบคุมดูแล รักษา ควบคุมให้ท่านอยู่ในที่ท่านควรจะอยู่ ด้วยเหตุนี้พระ
สังฆาธิการจึงต้องด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรม
วินัย กฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาจากสมเด็จ
พระสังฆราช นอกจากนั้น พระสังฆาธิการยังจะต้องท าหน้าที่ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม 
วินิจฉัยลงข้ออุทธรณ์ค าสั่ง รวมทั้งตลอดควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ภายใต้เขต
ปกครองของตน ชี้แจง แนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในการบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยพร้อมทั้งการตรวจการ และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนกรณีศึกษา :  
โครงการลงแขก ลงคลอง อ าเภอออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

THE PEOPLE’S PARTICIPATION IN THE SUSTAINABLE COMMUNITY 
DEVELOPMENT CASE STUDY: PROJECT OF GATHERING FOR CLAENING THE 

CANAL, AMPHAWA, SAMUT SONGKHRAM. 

                                          
พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร  นันทิโย)  

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการ ลงแขก ลงคลอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ใช้วิธีการศึกษาโดยใช้การ
สังเกตและสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชนและประชาชนที่มีส่วนร่วมในโครงการ ลงแขก ลงคลอง โดยใช้
กรอบการมีส่วนร่วมคือ  1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจประกอบ 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ เริ่ม
ด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3. การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นตามหลักการ 
SWOT การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการ ลงแขก ลง
คลอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลการศึกษา พบว่า โครงการ ลงแขก ลงคลอง เป็นโครงการที่
เป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ที่ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน มีจุดอ่อน 
Weak  ประชาชนขาดความสามัคคีและขาดการวางแผนที่ดี และมีจุดเด่น Strange เป็นการท างาน
โดยไม่มีการจ้าง โอกาส opportunity เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนให้เกิดการเสียสละเพ่ือท า
กิจกรรมของชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง  ปัจจัยคุกคาม Treat ขาดงบประมาณสนับสนุน และไม่มีแผนที่
ยั่งยืน  
ค าส าคัญ: การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน, โครงการลงแขก ลงคลอง จ.สมุทรสงคราม 

 
ABSTRACT 

 This article purpose is to study about the people’s participation in the 
sustainable community development case study: Project of Gathering for Cleaning 
the Canal, Amphawa, Samut Songkhram by using observation and interview the 
community leader and people who participated in the Project of Gathering for 
                                                           

เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
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Cleaning the Canal, as the study methodology. This study uses the scope of 
participation such as 1. Participation of decision to perform 3 processes are initiation 
and decision 2.  Participation of performance 3. Participation of benefit 4. 
Paticipation of evaluation, analysis and synthesis the issue by SWOT analysis 
principle regarding to the people’s participation in the sustainable community 
development case study: Project of Gathering for Claening the Canal, Amphawa, 
Samut Songkhram.  This study result find that the Project of Gathering for Cleaning 
the Canal is the sustainable community development which the people in 
community participate in the activity for developing their community. This project 
has the weakness as the people’s disunity and the lack of good plan and has the 
strange is being the non-wage working. This project is the opportunity to strengthen 
the unity among the community to sacrifice for community’s project 1 time a 
month. The treat is the lack of supporting budget and sustainable plan.  
Keyword: community development, Gathering for Cleaning the Canal, Samut Songkhram 
 
บทน า 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ และ
เป็นประเด็นหลักท่ีสังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมตามหลักการธรรมมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น
และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆ ฝ่าย ประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจประกอบ 3 
ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ เริ่มด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ 2. การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารและการประสานความร่วมมือ 3. 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในด้านวัตถุ ผลประโยชน์ด้านสังคม  และ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอนของการด าเนินโครงการ เริ่มขั้นวางแผนระบุปัญหาและความต้องการ ขั้นปฏิบัติการ
ประเมินผลและบ ารุงรักษา สรุปเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมได้ คือ  ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมบริจาค 
ร่วมปฏิบัติการและร่วมผลรับประโยชน์ (J.M. Cohen, &N.T.Uphoff, อ้างใน พระสมุห์เอก ชินว โส 
(เฉยประทุม), 2554 : 11-12) 

ในปัจจุบัน สภาพของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลาง (หน่วยงานบางแห่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันตก) มีขนาดพ้ืนที่เล็กที่สุดของประเทศ คือประมาณ 416.7 ตาราง
กิโลเมตร ทั้งยังมีจ านวนประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศด้วย นับเป็นจังหวัดที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ มีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 23 
กิโลเมตร ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะเป็นดินดอนปากแม่น้ า มีภูเขา 1 ลูก (เขายี่สาร) ไม่มี



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

เ กาะ  มี ลั กษณะเป็นที่ ร าบลุ่ ม โ ดย พ้ืนที่ ฝั่ ง ต ะวั นตกจะสู ง กว่ า ฝั่ ง ต ะวั นออก เล็ กน้ อย
(https://th.wikipedia.org/wiki, 2561)  

พ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียว
ปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม ตามชายฝั่งทะเลและมีป่าจากตามปาก
แม่น้ า แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าวในการเลี้ยงกุ้งกุลาด าเกือบทั้งหมด ต่อมา
การเลี้ยงกุ้งได้เกิดการขาดทุน ท าให้ปล่อยบ่อกุ้งรกร้างจ านวนมากแม่น้ าส าคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ า
แม่กลองผ่านบริเวณท้องที่อ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา ไปออกทะเลอ่าวไทย ที่บริเวณปาก
แม่น้ าแม่กลองในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม นอกจากนี้มีล าคลองใหญ่น้อยมากมาย แยกจาก
แม่น้ าแม่กลอง 338 คลอง ล าประโดง 1,947 ล าประโดง กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ จากสภาพภูมิประเทศ
เช่นนี้ ท าให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ า และ การประกอบอาชีพด้านกสิกรรม 

สอาพทั่วไปของอ าเภอออัมพวา  
เดิมเรียกว่า แขวงบางช้าง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อใด บริเวณแขวงบาง

ช้างนี้ถูกเรียกว่า “สวนนอก” มีลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่มีความเจริญทั้งในการเกษตรกรรมและ
การพาณิชย- กรรม เพราะในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา แขวงบางช้าง  มีตลาด
แห่งหนึ่งเรียกว่า “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดบางช้าง เป็นผู้เก็บภาษีอากรขนาดตลาด นายตลาดผู้
นี้เป็นผู้หญิงชื่อน้อย มีบรรดาศักดิ์เป็นท้าวแก้วผลึกเป็นคนในตระกูลเศรษฐีในแขวงบางช้าง ซึ่งต่อมา
เป็นต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้าง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2481 ได้รวมท้องที่ต าบลอัมพวา และ ต าบลบางกะพ้อม เข้าด้วยกันเป็น
(ต าบลอัมพวา ต าบลอัมพวา, ออนไลน์) 

จุดเภริ่มต้นโครงการลงแขกลงคลอง 
การลงแขกลงคลองในจังหวัดสมุทรสงครา มีความเป็นมาเกิดจากความคิดของชาวบ้าน 

พระภิกษุสงฆ์ และส่วนราชการ จุดก าเนิดเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกที่ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยบุคคลทั้ง 3 ฝ่ายได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันโดยมีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงครามสมัยนั้น คือ นายประภาส บุญยินดี ให้การสนับสนุนโครงการ ด าเนินการโดย
ศูนย์การประสานงานชุมชนต าบลเหมืองใหม่ (ศ.อ.ช.ต.) เป็นผู้ด าเนินการ โดยมีหลวงพ่อแดง นันทิ
โย เจ้าอาวาสวัดอินทาราม เป็นที่ปรึกษาโครงการ 

การด าเนินการในสมัยนั้น ได้มีการประชุมวางแผนและด าเนินการลงมือท าท่ีต าบลเหมือง
ใหม่ โดยมีนายสุเทพ เพ็งอุดม ก านันต าบลเหมืองใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ท่านนายกเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่  (อ.บ.ต.) และสมาชิกพร้อมกับ
ประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน  
เมื่อเข้าประชุมแล้ว ผลในที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่า ต าบลเหมืองใหม่มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ควรจะ
ท าโครงการลงแขกลงคลอง เดือนละ 1 ครั้ง โดยเลือกเริ่มตั้งแต่หมู่บ้านหมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านแรก 
และท ากิจกรรมต่อเนื่อง ไปจนถึงหมู่บ้านที่ 10 แล้ววนกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง  
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ในการท างานลอกคลองลงแขกลงคลองช่วยกันเก็บผักตบชวา  ผักบุ้ง หรือสาหร่าย พืชน้ า
อ่ืนๆ โดยวิธีการเก็บลอกคลองขนข้ึนมาวางไว้ริมตลิ่ง เพ่ือให้เจ้าของที่ดินได้น าเศษพืชเหล่านั้นน าไป
ท าเป็นปุ๋ยหมักที่ท าให้เจ้าของสวนริมน้ ามีความพอใจ เพราะได้ก าจัดวัชพืชน ามาท าเป็นปุ๋ย และเป็น
การท าให้น้ าสะอาดสามารถไหลได้สะดวก มีผลท าให้การสัญจรทางน้ ามีความสะดวกปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น ทุกอย่างนี้ส าเร็จได้ เพราะจิตอาสาพัฒนาช่วยกันเก็บผักตบชวา  ผักบุ้ง หรือสาหร่าย พืชน้ า
อ่ืนๆ ทั้งนี้ด้วยอาศัยความสามัคคีธรรมร่วมด้วยช่วยกัน ด้วยความเต็มใจ เต็มเปี่ยม เต็มก าลัง
แรงกายที่จะช่วยกันท างานลงแขกลงคลอง เป็นการท าให้งานส าเร็จลุล่วงก้าวหน้าไปได้ด้วยดี ดังนั้น
เมื่อมีงบประมาณเข้ามาสู่แต่ละหมู่บ้าน ประชาชนจึงน าเสนอให้อนุมัติเห็นชอบในการซื้อเรือไฟเบอร์
พร้อมกับเครื่องยนต์อย่างน้อย 5 แรงม้า  จึงท าให้กิจกรรมงานลงแขกลงคลองของต าบลเหมือง-ใหม่
ก้าวหน้าขึ้นไปตามล าดับ โดยเริ่มปฏิบัติงานกันตั้งแต่ 08.00 น.ไปสิ้นสุดถึงเวลาเที่ยง 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน และช่วงที่รับประทานอาหารจะมีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  

 
      

อาพที่ 1  ชาวบ้านลงแขก ลงคลอง เก็บผักตบชวา 
ที่มา : https://www.facebook.com Sunisa Vijidchod 16 ธันวาคม 2017 

 
ส่วนงบประมาณการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันได้รับงบประมาณจากเจ้าอาวาสวัดอินทา

ราม ซึ่งได้บริจาคทุนทรัพย์จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยทางหมู่บ้านต้องการเป็นเงิน
สด หลวงพ่อแดง นันทิโย เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ก็น าไปมอบให้ แต่หมู่บ้านใดต้องการรับประทาน
ไอศกรีมทางวัด   อินทาราม ก็จะบริการให้ 1 ถังใหญ่ 
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อาพที่ 2  พระ ครูพิศิษฏ์

ประชานาถ (หลวงพ่อแดง 
นันทิโย) ได้น า ไอศกรีมไปเลี้ยง

ประชาชน โครงการ ลง
แขกลงคลอง 
ที่มา (พระ เอกลักษณ์ อชิ
โต นกทอง ถ่ายภาพ 11 

ตุลาคม 2560) 
 

ตามภาพที่เห็น พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ(หลวงพ่อแดง นันทิโย) ได้น าไอศกรีมไปเลี้ยง
ญาติ-โยมที่มีจิตอันเป็นกุศลพากันมาลงแขกลงคลอง โดยมีนายสุเทพ เพ็งอุดม ก านันต าบลเหมือง
ใหม่ มาเป็นผู้รับมอบ ส่วนงบอาหารคาวนั้นเป็นงบของกลุ่ม ศ.อ.ช.ต. ได้เก็บรวบรวมรายได้มาจากที่
ต าบลเหมืองใหม่ มีผู้มาดูงาน มาศึกษางานทั่วประเทศ ท าให้ต าบลเหมืองใหม่มีรายได้เก็บสะสมไว้ 
จึงมอบให้แต่ละหมู่บ้านที่ได้ท าการลงแขกลงคลองในงบประมาณที่ก าหนดให้ไว้หมู่บ้านละ 3,000 
บาท (สามพันบาทถ้วน) มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน บริหารจัดการ ท าอาหาร เช่น ข้าว และน้ าดื่ม เพ่ือ
สะดวกสบายโดยมิต้องพ่ึงพางบประมาณจากทางรัฐบาล ถือเป็นการพ่ึงพาด้วยความสามารถ (ล า
แข้ง) ของตนเอง ช่วยเหลือตัวเอง จากการบริหารจัดการที่เป็นระเบียบเป็นสัดส่วนและมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ของที่มาของรายได้ ซึ่งได้มาจาก (1) การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ (2) การที่
ต าบลเหมืองใหม่ได้ด าเนินงานมาเป็นชุมชนคนต้นแบบของการลงแขกลงคลอง จึงท าให้ต าบลต่างๆ 
ทั่วประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคใต้ หลั่งไหลมาศึกษาดูงาน 

 
 

อาพที่ 3 ประชาชนช่วยพัฒนากันกวาดถนน 
ที่มา (พระเอกลักษณ์ อชิโต นกทอง ถ่ายภาพ 15 กันยายน 2560) 
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ภายใน 1 เดือน ต้องมปีระชาชนเดินทางศึกษาดูงาน 2-3 ครั้ง ท าให้กลุ่ม (ศ.อ.ช.ต.) ท า
ให้เกิดรายได้ และหักจ่ายเก็บไว้เป็นเงินกองทุนเอาไว้จ่ายเป็นค่าอาหารของแต่ละหมู่บ้าน รวม
จ านวน 10 หมู่ บ้านรวมเวลา 1 ปี มีการท าการลงแขกลงคลอง จ านวน 12 ครั้ง (ท าเดือนละ 1 
ครั้ง) ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เนื่องจากมีประชาชนจาก
ต่างจังหวัดมาศึกษาดูงาน นอกจากท าให้  (ศ.อ.ช.ต.) มีรายได้แล้วยังท าให้ประชนน าสินค้าพืชผล
ทางการเกษตร มีส้มโอ กล้ายน้ าว้า น้ าตาลมะพร้าว ฯลฯ มาจ าหน่ายโดยตรง เป็นผลงานที่ได้
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรภายในต าบลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นท าให้ประชาชนในต าบลเหมืองใหม่  มีความ
พึงพอใจ และที่ส าคัญในการที่จะขยายงานเพื่อไปสู่ต าบลอื่นอย่างรวดเร็ว ทางกลุ่ม (ศ.อ.ช.ต.) ต าบล
เหมืองใหม่ ได้ด าเนินการรวมพลัง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนไปช่วยลงแขกลงคลอง ให้กับ
ต าบลอ่ืน ๆ เช่น ต าบลสวน-หลวง ที่ได้มาขอความช่วยเหลือจากต าบลเหมืองใหม่ในเบื้องต้น โดย
น าไปท้ังก าลังคน และอุปกรณ์ต่างๆ มีเรือ เครื่องมือ ในการลอกคลอง เพ่ือเป็นการแสดงผลงานของ
การลงแขกลงคลองให้ต าบลอ่ืนได้เห็นเป็นตัวอย่าง  

ประชาชนบ้านวังป้องมีลักษณะวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านการ
เคารพเหตุผล มากกว่าตัวบุคคล การประนีประนอม การมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม เป็นการด ารงชีวิตประจ าวันที่เน้นบทบาทหน้าที่ของบุคคลในสังคมอัน เป็นสิ่งส าคัญใน
กระบวนการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดเป็นพลังชุมชนในการ
ท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  (ศิริพร 
ใจสุข, 2552) 

 
  

อาพที่ 4 กิจกรรม ลงแขกลงคลอง ณ พ้ืนที่ต าบลสวนหลวง 
ที่มา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม) 

 
เมื่อแกนน าเห็นชอบการพัฒนางานในรูปจิตอาสาลงแขกลงคลอง จึงเกิดขึ้นในต าบลสวน

หลวง ก็เป็นผลพวงแจ้งเกิดขึ้นมาได้ เพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากกลุ่ม ศ.อ.ช.ต.ต าบล
เหมืองใหม่ แสดงพลังให้เห็นว่า งานลงแขกลงคลอง มิได้รวมพลังแล้วจะท าให้แม่น้ า คู คลอง 
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ปราศจากผักตบชวา ผักบุ้ง หรือสาหร่าย พืชน้ าอ่ืนๆ แต่เพียงอย่างเดียว  ยังแสดงออกถึงพลังความ
สามัคคีสมานฉันท์เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอีกด้วย ถือว่าเป็นพลังที่ประเทศไทยยังอ่อนด้อยอยู่  ฉะนั้น
โครงการลงแขกลงคลองจึงเกิดข้ึนมาในยุคโลกาภิวัฒน์ 4.0ท าให้ประชาชนรู้รักสามัคคีมีน้ าใจเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกันรวมพลังที่จะพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป   

 
    

อาพที่ 5 ชาวบ้านช่วยกันล่องเรือเพ่ือก าจัดวัชพืช 
ที่มา (เฉลิมชัย สอนบุตร  ถ่ายเมื่อ 25 พฤษภาคม 2555) 

 
การพัฒนาโครงการ ลงแขก ลงคลอง  
การพัฒนามิใช่ว่าจะมุ่งแต่พัฒนาแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวเท่านั้น ต้องหันมามองเรื่องการ

พัฒนาจิตใจควบคู่กันไป ถือว่าเป็นการบูรณาการกันได้ดี แม้ว่าจะพัฒนาในปัจจุบัน “Thailand 
4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ใช้ในการผลักดันเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดัก
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของรายได้หรือฐานะ และ
แก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้วยรูปแบบการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ เนื่องจากที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังติดอยู่กับโมเดลท ามากได้น้อย จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโมเดล
มาเป็นท าน้อยได้มาก ซึ่งการลงมือท าน้อย ๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาลนั้น ประเทศไทยจะต้อง
เปลี่ยนแนวคิดจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการน านวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้านวัตกรรม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในภาคการเงิน การบริหาร
จัดการและการบริการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน กา รค้า อุตสาหกรรม 
การเกษตร ธนาคาร ประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ควบคู่ไป
กับการส่งเสริม SMEs และ Startup เพ่ือให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหมาย 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”นั่นเอง (ดร.มณพิไลย นรสิงห์, 2560)  

ในอดีตรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย มีพัฒนาการในรูปแบบที่ยั่งยืน  เช่น การปลูกบ้านหนึ่งมิ
จ าเป็นต้องเสียค่าจ้างแรงงานก่อสร้าง โดยเพียงแต่ใช้วิธีการลงแขก รวบรวมหาวัสดุก่อสร้าง ก็
สามารถสร้างบ้านได้แล้ว  เมื่อรวมแรงที่โบราณ เรียกว่า การไปแขกแรง บ้านลุง ป้า น้า อา และ



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2559

เพ่ือนบ้านกี่แรงก็จดไว้จนครบว่าต้องใช้แรง 300 แรงงานที่ไปแขกแรงเขาไว้ ถึงคราวเราจะปลูกบ้าน
บ้าง ชาวบ้านเหล่านั้นก็พากันมาช่วยกันระดมการปลูกบ้านโดยมิต้องใช้เงินจ่ายแรงงานแม้แต่บาท
เดียว เมื่อท าการก่อสร้างฝีมือใครอยู่ต าแหน่งอะไรก็ท าไปตามหน้าที่  ได้ความสนุกสนาน ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ถึงตอนกลางวันก็รับประทานอาหาร โดยผู้จัดหาก็คือฝ่ายสตรีแม่บ้าน มิต้องจ้างใครมาอีก
เช่นเดิม ที่กล่าวมานี้ ผู้เขียนได้เคยรับหน้าที่แทนพ่อบ้านว่าวันนี้ต้องแขกแรงที่บ้านอาที่ไปปลูกบ้าน
ใช้หนี้เขา เมื่อคราวเขาปลูกบ้านเขาก็มาแขกแรงเราไว้ สมัยนั้นเป็นเด็ก ๆ วัยรุ่น จะไปท าหน้าที่
อะไรได้ นอกจากไปท าหน้าที่กรรมกร โดยแรงงานขุดหลุมให้ลึกเอาเสาลง ฉะนั้นการพัฒนาโลกเรา
จะไปไกลถึงขั้น 4.0 แล้ว แต่ถ้าสามารถน ามาบูรณาการกันระหว่างยุค 1.0 มาบวกกับยุค 4.0 ก็จะ
เข้ากันได ้ ระหว่างโบราณผสมผสานกับศาสตร์สมัยใหม่ลงตัวกันได้เป็นอย่างดี 

 การพัฒนาการประเทศในรูปการลงแขกลงคลองนั้น ควรที่จะฟ้ืนฟูให้กลับมาสู่ประเทศ
ไทยอีกครั้งเพื่อสอนให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆ มีจิตส านึก มีจิตอาสา รวมตัวกันพัฒนาสังคมหมู่บ้าน
ต าบลในรูปการลงแขกลงคลอง เหมือนอย่างชาวต าบลเหมืองใหม่ ที่ได้จุดประกายพลิกฟ้ืนคืนชีวิต
ให้กลับมาเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลาน เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไยตามโบราณกาลสืบต่อไป 

น่าดีใจอย่างยิ่งที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามสมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงครามได้น าวิถีชีวิตการลงแขกลงคลองของชาวต าบลเหมืองใหม่เข้าสู่แผนพัฒนาของจังหวัด
สมุทรสงครามเมื่อปี พ.ศ.2553 และปัจจุบันนี้ โครงการลงแขกลงคลอง กลายเป็นยุทธศาสตร์ของ
ชาติเข้าบรรจุอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ในจ านวนงาน 16 ชิ้น พ.ศ.2559 ของกระทรวงมหาดไทย 
ในข้อที่ 4 “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพ่ิมพูนน้ าใจ สร้างวิถีไทย สามัคคี” เน้นการฟ้ืนฟูวิถีชุมชนดั่งเดิม
ของไทยที่ดีงามให้คงอยู่ โดยจัดกิจกรรมสร้างความเกื้อกูลภายในชุมชน เช่น การลงแขกลงคลอง 
ครัวชุมชน ถนนสวยน่าบ้านน่ามอง และการแยกขยะ ฯลฯเพ่ือสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 
และเป็นพลังส าคัญในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

สิ่งที่น่าภาคภูมิใจแก่ชาวต าบลเหมืองใหม่เป็นอย่างยิ่งที่ท างานอย่างเต็มที่กันมารวม 9 ปี 
ผลงานจากต าบลเหมืองใหม่สู่ระดับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลับกลายมาเป็นระดับชาติ 
ระดับประเทศ ท าให้ประชาชนชาวต าบลเหมืองใหม่มีความภาคภูมิใจมาก ที่มีวันนี้จากการพัฒนา
ด้วยจิตวิญญาณของชาวต าบลเหมืองใหม่ที่รวมตัวในรูปบวร (บวร = บ้าน วัด ส่วนราชการและ
โรงเรียน) บุคคล 3 ฝ่ายร่วมจับมือกันประสานประโยชน์ผลงานจึงออกมาเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา
ขยายผลไปทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดทุกอ าเภอ ทุกหมู่บ้าน  

 ถือได้ว่า การช่วยเหลือของพระสงฆ์ของพระครูพิศิษฎ์ประชานาถ เร่ือง บทบาท
การพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
พบว่า มีการพยายามจัดการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และบริบท
ของวัด ทั้งขยะ-มูลฝอย น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงเรือ มลพิษอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการต่าง ๆ ป้องกัน ลดเหตุร าคาญและ
ผลกระทบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นต่อชุมชน วัดอินทารามยังจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนและหิ่งห้อยเพ่ือ
การรณรงค์ปลูกป่าชายเลน รวมถึงจัดตั้งกลุ่มจักรสาน เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การท าเขตอภัยทาน ให้ปลาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ 
(วังมัจฉาปลาตะเพียน) การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ และการลงแขก ลงคลอง เป็นการส่งเสริมการ
ผลิตการบริโภคและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ สามารถท า
ให้ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ประชาชนมีความพึง
พอใจเมื่อเข้ามาในวัด (พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, 2559) และผลจากการที่ท างานส่วนรวมก่อให้เกิด 
ธรรมะ อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึง
ความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า 
อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น 4 คือ 

1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือการที่ประชาชนในชุมชนเกิดความพอใจ มีความ
ศรัทธา ก็จะช่วยลงแขกลงคลอง เพราะผลท าให้แม่น้ าล าคลองสะอาด  

2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น คือการที่จะเข้าร่วมลงแขกลงคลอง ต้องแสดงความ
เพียร โดย การใช้แรงกาย ใจ ในการท ากิจกรรม  

3. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น คือการเข้าร่วมโครงการจะเป็นต้องมีสมาธิ ฝักใฝ่ 
มาตรงตามเวลาเพื่อลงแขกลงคลอง  

4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้นคือ เมื่อหลังจากท ากิจกรรมเสร็จ ก็มี
การประชุม โดยใช้ swot ธรรม 4 อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน 
 
สรุป  

โครงการลงแขกลงคลอง เป็นโครงการที่เป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ที่ประชาชนใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน มีจุดอ่อน Weak  คือ ประชาชนขาดความสามัคคีและ
ขาดการวางแผนที่ดี และมีจุดเด่น Strange เป็นการท างานโดยไม่มีการจ้าง และมีวิธีการท างาน
อย่างเป็นระบบ  มีเครือข่าย   และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน มีความเสียสละในการ
ท างานในชุมชน  เป็นชุมชนต้นแบบ  โอกาส opportunity เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนให้
เกิดการเสียสละเพ่ือท ากิจกรรมของชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง  เกิดจากชุมชนโดยแท้จริง  ท าให้ทุก ๆ 
ปัญหา   ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  การรู้จักใช้คนในชุมชนที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาช่วยพัฒนางานในชุมชน   ดึงศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้ ปัจจัยคุกคาม 
Treat ขาดงบประมาณสนับสนุน และไม่มีแผนที่ยั่งยืน  
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พระสงฆ์กับการเยียวยาจิตใจ 
MONKS AND MENTAL REMEDIES 

 
พระปลัดอานนท์  กนฺตวีโร(ช้างแรงการ)*  

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ 
 

บทคัดย่อ 
 การบริการสาธารณสุขยังไม่เจริญดังเช่นปัจจุบัน พระสงฆ์จึงมีบทบาทให้การช่วยเหลือ
เป็นที่พ่ึงให้แก่ผู้เจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพรต่าง ๆ และให้ก าลังใจด้วยหลักธรรมตามความเหมาะสมกับ
สังคมในสมัยนั้น ๆ ต่อมาการบริการด้านสาธารณสุขได้พัฒนาขึ้นตามล าดับมีสถานพยาบาลส าหรับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศท าให้สามารถดูแลสุขภาพผู้ป่วยได้มากขึ้น บทบาทพระสงฆ์กับผู้ป่วยจึง
ลดลง ปัจจุบันจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น สถิติผู้ป่วยจึงมาขึ้นทุกปี แต่จ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ของรัฐส่วนมากยังอยู่ในสภาพขาดแคลน การดูแลเยียวยาผู้ป่วยจึงให้ความส าคัญทาง
ร่างกายเป็นหลัก จึงท าให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่ครอบคลุมถึงทางจิตใจและสังคมเป็นเรื่อง
ยาก โรงพยาบาลหลายแห่งจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมให้ครอบคลุมถึง กาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
ทางด้านจิตใจ และวิญญาณร่วมกับทางทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครทั่วไป โดยเห็นว่า
พระสงฆ์เป็นผู้ที่สังคมชาวพุทธให้ความเคารพนับถือ เป็นที่พ่ึงทางใจให้กับผู้ป่วย ด้วยการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจนสามารถยอมรับในความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้นและอยู่กับความทุกข์ทางกายโดยไม่ทรมานจิตใจ 
ค าส าคัญ: พระสงฆ์, การเยียวยา, จิตใจ  
 

ABSTRACT 
 Public health services are not as prosperous as they are today. The monks 
have a role to play in helping those who are sick with various herbal medicines and 
encouraging them with the proper principles for the society at that time. Later, the 
health services were developed accordingly. At the national level, more patients 
can be cared for. The role of monks and patients is reduced. The population is 
increasing. Patient statistics are coming up every year. But the number of state 
medical staff remains in short supply. Patient care is a vital part of the body. Making 
holistic and holistic patient care is difficult. Many hospitals have developed the 
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concept of holistic patient care to cover physical, mental, social and spiritual well-
being. The opportunity for monks to participate in the care of mental patients. And 
spirit with the team of doctors, nurses and volunteers. The Buddhist monks are 
respected by Buddhists. It depends on the mind to the patient. With the 
application of Buddhist principles to apply to patients and relatives, patients can 
accept the fact that they happen and live with physical suffering without suffering. 
Keywords: clergy, heal, mentality 
 
1.บทน า 
 ในอดีตการบริการสาธารณสุขยังไม่เจริญดังเช่นปัจจุบัน พระสงฆ์จึงมีบทบาทให้การ
ช่วยเหลือเป็นที่พ่ึงให้แก่ผู้เจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพรต่างๆ และให้ก าลังใจด้วยหลักธรรมตามความ
เหมาะสมกับสังคมในสมัยนั้นๆต่อมาการบริการด้านสาธารณสุขได้ พัฒนาขึ้นตามล าดับมี
สถานพยาบาลระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ท าให้สามารถดูแลสุขภาพผู้ป่วยได้มากขึ้นบทบาท
พระสงฆ์กับผู้ป่วยจึงลดลง 
 ปัจจุบันจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น สถิติผู้ป่วยจึงเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่จ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ของรัฐส่วนมากยังอยู่ในสภาพขาดแคลน การดูแลเยียวยาผู้ป่วยจึงให้ความส าคัญทางร่างกาย
เป็นหลัก จึงท าให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่ครอบคลุมถึงทางจิตใจและสังคมเป็นเรื่องยาก  
โรงพยาบาลหลายแห่งจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมให้ครอบคลุมถึงกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณมากข้ึน โดยเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยทางด้าน
จิตใจและจิตวิญญาณร่วมกับทางทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครทั่วไป โดยเห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่
สังคมชาวพุทธให้ความเคารพนับถือ เป็นที่พ่ึงทางใจให้กับผู้ป่วย ช่วยลดทอนความทุกข์ทางใจให้กับ
ผู้ป่วยได้ ด้วยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจนสามารถ
ยอมรับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและอยู่กับความทุกข์ทางกายโดยไม่ทรมานจิตใจ 
 สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงดูแลผู้ป่วยด้วยพระองค์เองหลายครั้ง เช่น นกุลปิตา
อุบาสก     (ส .ข.(ไทย)  17/1/1–6) ทีฆาวุอุบาสก (ส .ม.(ไทย)  19/999/491–493)และพระ
ปูติคัตตติสสะ (ขุ.ธ.อ. (ไทย) 1/2/1/435–440) พระองค์รงแนะน าให้ผู้ป่วยทั้ง 3 แตกต่างกัน คือ นกุล
ปิตาอุบาสกผู้ไม่ได้สดับหลักธรรมค าสอนและแนวทางการปฏิบัติในพระพุทธศาสนามากนัก จะทรง
แนะน าให้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัย  ต่อมา ทีฆาวุอุบาสกพอจะได้สดับค าสอนและแนวทาง การ
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนามาบ้าง จะทรงแนะน าให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ให้น้อมใจระลึกถึงทาน 
ศีล และภาวนา ส่วนพระปูติคัตตติสสะเป็นผู ้ที ่ได้สดับธรรมค าสอนอยู ่เนืองนิตย์และมีแนว
ทางการปฏิบัติในพุทธศาสนาเป็นอย่างดี พระองค์ทรงแนะน าให้พิจารณารูปนาม การเกิดขึ้น ตั้งอยู่
และดับไปแห่งสังขาร ละอุปาทาน ความยึดมั่นในตัวตน 
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2. ความหมายของการเยียวยาจิตใจ 
 ค าว่า “การเยียวยาด้วยใจ”(พระอุดรคณาธิการ, 2538 : 207 - 231) ตามหลัก
พจนานุกรมบาลี-ไทย มาจากศัพท์ 2 ศัพท์ คือ (1) เจตส แปลว่า ใจ (วิเสสนะ) (2) ติกิจฺฉา แปลว่า 
การเยียวยา, การรักษา, การดูแล (อิตฺ., น.) เมื่อน า มารวมกันแล้ว ได้แก่ เจตสติกิจฺฉา แปลว่า การ
เยียวยาจิตใจ  
 การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2558) หมายถึง การ
ให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสังคมแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติ โดยใช้กระบวนการ
ต่างๆ เช่น การปฐมพยาบาลทางจิตใจ การให้การปรึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ การ
ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมการบ าบัดรักษา รวมถึงการประสานการส่งต่อในเครือข่ายตาม
สภาพปัญหาของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดความสมดุลด้านจิตใจสามารถปรับตัวและกลับมาด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ  
 
3. ความส าคัญของการเยียวยาจิตใจ 
 การเยียวยาจิตใจ คือ การปฏิบัติที่มีผลต่อการบรรเทาทุกข์ทางใจหรือการยกระดับจิต
วิญญาณให้มีความสุข ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในค าว่า “สุขภาพ” 
คือภาวะที่เป็นสุขทางกาย ภาวะที่เป็นสุขทางใจ ภาวะที่เป็นสุขทางสังคม และภาวะที่เป็นสุขทางจิต
วิญญาณ ดังนั้นภาวะที่เป็นสุขทางจิตวิญญาณจึงเป็นผลมาจากการเยียวยาจิตใจ 
 ภาวะที่เป็นสุขทางกาย ใจ และสังคม เป็นภาวะที่เข้าใจได้ง่าย ส่วนภาวะที่เป็นสุขทางจิต
วิญญาณ มีคนจ านวนไม่มากที่จะเข้าใจ ซึ่งบางครั้งการแสดงอาการเจ็บป่วยอาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
ความไม่เป็นสุขทางจิตวิญญาณ จากค ากล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุ (อวยพร ตันติมุขยกุล, 2534 : 
36) ที่ได้บอกไว้ในหนังสือชื่อ ยาระงับสรรพโรคว่า “โรคทางจิตวิญญาณเป็นโรคที่มหาศาล น่ากลัว
ยิ่งกว่าโรคใดๆ”  
 หนังสือนิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพ ได้อ้างถึง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (พิสมัย 
จันทวิมล, 2540 :6) อธิบายว่าค าว่า “สุขภาวะ” หรือ “สุขภาพ” เป็นค าเดียวกันในภาษาบาลี แต่
เม่ือน ามาใช้ตามหลักภาษาไทยให้แปลง “ว” เป็น “พ” เป็นค าว่า“สุขภาพ”เมื่อความหมายของ
สุขภาพคือสุขภาพทางกายจิตสังคม และปัญญาจึงสื่อความหมายใกล้ความสุขภาวะที่ปลอดทุกข์เป็น
สุข เป็นภาวะที่สมบูรณ์สมัยใหม่เรียกว่า “องค์รวม” ความสุขแนวพุทธหรือสุขภาพแนวพุทธ
ประกอบด้วยลักษณะที่เป็นวิชชา (ความสว่างผ่องใส) วิมุตติ (ความหลุดพ้นเป็นอิสระ) วิสุทธิ (ความ
หมดจดไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง) สันติ (ความสงบไม่ร้อนรนกระวนกระวาย) ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นความดี
งามของชีวิต  
 ส าหรับสุขภาพทางด้านจิตใจนั้น  ในพระวินัยปิฎก (วิ. มหา. (ไทย) 1/165–166/136–
138) อธิบายหลักการดูแลสุขภาพทางด้านใจ  เช่น  การท าให้ใจมีความสุข มีความสบาย มีความ
เบิกบาน มีปีติ มีความอ่ิมใจ มีปราโมทย์ ซึ่งวิธีการท าให้ใจเกิดภาวะที่เรียกว่า “สุขภาพ” ดังกล่าว
นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การได้ท าสิ่งที่ใจรักและสิ่งที่ใจรักเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน ต่อ
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สังคม หรือการนั่งสมาธิเพื่อท าให้ใจสงบเย็น ก็เป็นวิธีหนึ่ง   แต่วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะน าให้พระภิกษุ
ใช้มากที่สุด คือ อานาปานสติ  
 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาจิตใจทางพระพุทธศาสนา 
 ความเจ็บป่วยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว มิได้เกิดผลกระทบต่อร่างกายเท่านั้น หากยังมีอิทธิพล
ต่อจิตใจไปด้วย คนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วจึงไม่ได้มีความเจ็บป่วยทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีความ
เจ็บป่วยทางจิตใจอีกด้วย ยิ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยแล้ว ความเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นสาเหตุแห่ง
ความทุกข์ทรมานไม่น้อยไปกว่าความเจ็บป่วยทางกายหรืออาจมากกว่าด้วยซ้ า เพราะสิ่งที่ต้องเผชิญ
อยู่เบื้องหน้า คือ ความตายและความพลัดพรากจากของรักอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความ
กลัว ความวิตกกังวล และความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว     
ขึ้นมาอย่างรุนแรง อย่างไม่เคยประสบมาก่อนด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยจึงต้องการการดูแลรักษาทางจิตใจไม่
น้อยกว่าการรักษาทางร่างกาย 
 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์หมดหวังที่จะรักษาร่างกายให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้แล้ว การดูแล
ทางจิตใจกลับเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพราะแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ แต่สภาพจิตใจยังมีโอกาส
กลับมาดีข้ึน ไม่ทุรนทุราย จนเกิดความสงบขึ้นได้แม้กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต เราสามารถรักษา
ใจไม่ให้ทุกข์ไปกับกายได้ ดังพระพุทธองค์ (ส .ข. (ไทย) 17/1/2) ได้เคยตรัสแก่นกุลปิตาอุบาสกว่า 
“ขอให้ท่านพิจารณาอย่างนี้ว่า เมื่อกายเรากระสับกระส่าย จิตเราไม่กระสับกระส่าย” ความเจ็บป่วย
ในภาวะใกล้ตาย แต่ก็สามารถเป็นโอกาสแห่งความหลุดพ้นในทางจิตใจหรือสามารถยกระดับจิต
วิญญาณได้ ฉะนั้น ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายจึงไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้าย หากใช้ให้เป็นอาจเป็นคุณ
แก่ผู้เจ็บป่วยได้ หลักธรรมเหล่านี้เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยตามโอกาสอัน
เหมาะสม 
 คุณลักษณะของพระสงฆ์ผู้เยียวยาผู้ป่วย ตามหลักพระพุทธศาสนา (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 
22/124/204-205) ภิกษุผู้สามารถพยาบาลภิกษุไข้ได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ คือ 
(1) จัดยาได้ คือรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษส าหรับผู้ป่วย (2) รู้ว่าอะไรท าให้ผู้ป่วยสบายตัว สบาย
ใจ อะไรท าให้เพ่ิมความไม่สบายตัว ไม่สบายใจให้กับผู้ป่วย เมื่อรู้แล้วก็น าสิ่งที่ท าให้ผู้ป่วยสบายกาย 
สบายใจเข้ามา และน าเอาสิ่งที่ท าให้ผู้ป่วยไม่สบายกาย ไม่สบายใจออกไป (3) มีจิตเมตตาพยาบาล 
คือ มีใจเมตตา เอื้อเฟ้ือ ช่วยเหลือโดยไม่คิดหวังผลตอบแทน (4) ไม่รังเกียจที่จะน าอุจจาระ ปัสสาวะ 
อาเจียน ของผู้ป่วย คือ ไม่รังเกียจ และน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งได้ และ (5) สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้เห็น
ด้วยกับการปฏิบัติทางกาย และให้ก าลังใจ ท าให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบประโลมใจให้สดชื่นด้วย
ค าพูดที่เหมาะสมตามเวลาอันควร  
 
5. หลักธรรมการเยียวยาจิตใจทางพระพุทธศาสนา 
 คิลานสูตร (องฺ.ติก. (ไทย) 20/22/169)  ว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้ 
ภิกษุทั้งหลาย คนไข้ 3 จ าพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก คนไข้ 3จ าพวกไหนบ้าง คือ 
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 1. คนไข้บางคนในโลกนี้ ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะ 
ก็ตาม ได้ยาที่เป็นสัปปายะ หรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตาม และได้คนพยาบาลที่เหมาะสม หรือ
ไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตาม ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลย 
 2. คนไข้บางคนในโลกนี้ ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะ หรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะ 
ก็ตาม ได้ยาที่เป็นสัปปายะ หรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตาม และได้คนพยาบาลที่เหมาะสม หรือ
ไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตาม ย่อมหายจากอาพาธนั้นได้ 
 3. คนไข้บางคนในโลกนี้ ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ ย่อม
ไม่หาย ได้ยาที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย และได้คนพยาบาลที่
เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย 
 บรรดาคนไข้ 3 จ าพวกนั้น คนไข้ใดได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อ
ไม่ได้ย่อมไม่หาย ได้ยาที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย และได้คนพยาบาล
ที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย เพราะอาศัยคนไข้นี้แล เราจึงอนุญาตอาหาร
ส าหรับภิกษุไข้ อนุญาตยาส าหรับภิกษุไข้ และอนุญาตคนพยาบาลส าหรับภิกษุไข้ ก็เพราะอาศัย
คนไข้นี้ คนไข้แม้อ่ืนๆ ก็ควรได้รับการพยาบาลด้วย   
 โพชฌงค์ 7 (อภิ.วิ . (ไทย) 35/480/158–370) คือ (1) สติสัมโพชฌงค์ (2) ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์ (3) วิริยสัมโพชฌงค์ (4) ปีติสัมโพชฌงค์ (5) ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (6) สมาธิสัม
โพชฌงค์ (7) อุเปกขาสัมโพชฌงค ์  
 เรื่องราวโพชฌงคปริตร ที่ส าคัญที่สุดก็คือ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงอาพาธ จึงตรัสให้
พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์ถวาย ซึ่งพบว่าพระพุทธเจ้าก็หายประชวร พุทธศาสนิกชนจึงพากันเชื่อ
ว่า โพชฌงค์นั้น สวดแล้วช่วยให้หายโรค แต่ในความเป็นจริง พระไตรปิฎกอธิบายไว้ว่า โพชฌงค
ปริตรนั้น 
 เป็นหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญญาเป็นธรรมชั้นสูงเป็นค าสอน
ในการท าใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
กับร่างกาย เนื่องจากกายกับใจเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันหากใจดีร่างกายย่อมดีตาม 
 หลักของโพชฌงค์เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น เพราะโพชฌงค์
แปลว่า “องค์แห่งโพธิ” หรือ “องค์แห่งโพธิญาณ” เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญา 
ดังนั้น ถ้าเราสวดมนต์บทนี้ด้วยความเข้าใจในสาระ ก็จะมองเห็นความเจ็บป่วยว่า ไม่ใช่เร่ืองใหญ่
อะไรของชีวิต เป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรม คือมองว่า 
เวลาที่ป่วยอยู่นี้แหละ คือ เวลาที่ดีที่จะได้พักผ่อนจิต ได้ปฏิบัติธรรม 
 
6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาจิตใจทางจิตวิทยา 
 แนวคิดทฤษฎีการเยียวยาจิตใจที่สามารถน ามาใช้ในกิจกรรมเยียวยาจิตใจผู้ป่วย ส าหรับ
ให้การปรึกษา การพัฒนา และการรักษาจิตใจผู้ป่วย ด้วยสัมพันธภาพ ด้วยการรับฟังอย่างไม่ตัดสิน
ความถูกความผิดของบุคคลใดๆ ท าให้เข้าถึงจิตใจผู้ป่วยได้ 
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 โสรีช์ โพธิแก้ว (2553 : 3) ได้ให้ความหมายว่า “Counseling” แปลเป็นภาษาไทยว่า 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นค าที่ใช้เรียกตัวกระบวนการอันเป็นการปรึกษา การพัฒนา การรักษา 
หรือการสนับสนุนทางจิตใจ เพ่ือให้บุคคลได้ปลดปล่อยตนเองออกจากปัญหาที่ กักขังเขาอยู่ใน
ขณะนั้น ดังนั้น ค าว่า “จิตวิทยาการปรึกษา” หรือ “Counseling Psychology” จึงหมายถึง 
ศาสตร์จิตวิทยาที่มุ่งเน้นการพัฒนา การรักษา และการสนับสนุนทางจิตใจ ในรูปแบบของการ
ปรึกษา ซึ่งแสดงถึงกระบวนการแห่งสัมพันธภาพระหว่างผู้เอ้ือการรักษา (นักจิตวิทยาการปรึกษา) 
และผู้เข้าร่วมในการรักษา(ผู้มาปรึกษา) ศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา เป็นศาสตร์จิตวิทยาที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตน แตกต่างจากศาสตร์จิตวิทยาแบบอ่ืนซึ่งประยุกต์ไปอธิบายปรากฏการณ์อ่ืนๆ 
และค าว่า “Counseling Psychologist” หรือ “Counselor” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า นักจิตวิทยา
การปรึกษา หมายความถึง นักวิชาชีพที่ศึกษาในศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษาอย่างเป็นระบบ และได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือจะออกไปด าเนินอาชีพของการเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ  
 
7. จิตวิทยาแนวพุทธ (Buddhist Counseling)  
 จิตวิทยาแนวพุทธ เป็นหลักจิตวิทยาอาศัยหลักพุทธธรรมที่เรียกว่า อริยสัจ 4 ซึ่ง
ครอบคลุมสัจธรรมพ้ืนฐานของธรรมชาติทั้งปวงเป็นฐานในการท างาน โดยมีแนวคิดหลักว่า ความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือมิจฉาทิฏฐิ ท าให้มีหลักการด าเนินชีวิตที่ไม่ถูกทาง ก่อให้เกิดความทุกข์ตามมา 
ส่วนความเข้าใจที่ถูกต้องหรือ สัมมาทิฏฐิจะท าให้มีการด ารงชีวิตที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความสงบสุขใน
การด าเนินชีวิต 
 
8. การประยุกต์ใช้อริยสัจ 4 สู่กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 โสรีช์ โพธิแก้ว (2553 : 41) ได้กล่าวว่า แม้การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักจิตวิทยาการ
ปรึกษาในอนาคตจะมีวิชาเรียนหลากหลายมากมาย แต่ที่เป็นหลักซ่อนเป็นโครงสร้างของความรู้ที่
นิสิตอาศัยเป็นพ้ืนฐานอยู่เสมอ ก็คือ หลักอริยสัจ 4 การอาศัยหลักอริยสัจ 4 มาเป็นฐานในการ
พัฒนานักจิตวิทยาการปรึกษานั้น สิ่งที่ทุกคนได้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กันก็คือ การยกระดับจิตของ
ตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่ถูกความทุกข์รบกวนน้อยลง การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธโดยอาศัยหลักอริยสัจ 4 ที่เรียกว่า กระบวนการ TIR คือ โครงสร้างพ้ืนฐานของการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธ (Process of TIR : A Basic Model of Buddhist Counseling and 
Psychotherapy Process) เป็นกระบวนการท่ีสามารถท าความเข้าใจในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพุทธ มี 3 ประการ คือ 
 T มาจากค าว่า Tuning In ค าว่า Tuning In หรือการเชื่อมสมาน หมายถึง การที่
นักจิตวิทยาได้ละทิ้งตนเองได้อย่างหมดจด ปรับคลื่นใจ เพ่ือที่จะรับรู้กระแสความทุกข์หรือกระแส
ความสุข ซึ่งซ่อนอยู่ในเรื่องราวที่ผู้รับบริการได้น ามาเสนอ มีสภาวะจิตใจของเราที่เปิดกว้างจนเกิด
เป็นลักษณะของสัมพันธภาพอ่อนโยนกับสรรพสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเราในทุกๆ ขณะซ้อนทับอยู่ใน
กระแสของ Tuning In คือ สภาวะจิตใจที่เรียกว่า สมานัตตา มีความหมายว่า การน าตนเองเข้าไป
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เชื่อมกับผู้ที่เราอยู่ด้วย หรือกับสิ่งที่อยู่กับเราในแต่ละขณะนั้น ค าว่า “สมาน” คือ การเชื่อม ค าว่า 
“อัตตะ” คือ ตนเอง ค าว่า “ตา” คือ ภาวะ ดังนั้น “สมานัตตา” จึงคือ ภาวะที่เราเอาตนเองเข้า
เชื่อมกับสิ่งที่เราให้ความสนใจในแต่ละขณะนั้นๆ ซ่อนอยู่ในภาวะแห่งสมานัตตา คือ ภาวะแห่งมรรคมี
องค์ 8 เพราะการที่เราจะเชื่อมสมานกับสิ่งใดๆ ได้อย่างตรงที่สุดชัดที่สุดลึกที่สุดได้ เราต้องมีความ
เข้าใจในธรรมชาติที่ลึกซึ้งของสรรพสิ่ง หากกล่าวโดยย่อ คือ ความเข้าใจในอริยสัจ 4 นั่นเอง ที่จะ
ช่วยให้เราด ารงตนเองอยู่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งต่างๆ จึงสรุปได้ว่า Tuning In เป็นภาวะจิตใจของ
นักจิตวิทยาการปรึกษาซึ่งแจ่มใสในวิถีแห่งมรรค อย่างน้อยก็ในขณะปฏิบัติงานการปรึกษา ที่จะช่วย
ให้เขาอยู่ในกระแสชีวิตจิตใจของผู้รับบริการได้อย่างสนิท ทั้งการเป็นฝ่ายรับและฝ่ายสนองต่อ
ผู้รับบริการอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน I มาจากค าว่า Identifying Split หรือพินิจรอยแยก เป็น
กิจกรรมที่ทับซ้อนอยู่กับกระแสแห่ง Tuning In โดย Identifying Split คือ การมุ่งสอดส่องหารอย
แยกอันเป็นรากเหง้าของความทุกข์ ไม่ว่าความทุกข์ซึ่งหมายถึง จิตใจที่เกิดความรู้สึกกดดันจะอยู่ใน
รูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นความเสียใจ ความหงุดหงิด ความผิดหวัง ความกระวนกระวาย ความ
ไม่พอใจ ความเศร้า ความหวาดกลัว หรือความวิตกกังวล ฯลฯ รากเหง้าของความทุกข์ก็มาจากที่
เดียวกันทั้งสิ้น เพื่อให้ง่ายกับการปฏิบัติงาน นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ จึงอาศัยการสรุปรวบ
ยอดแนวคิดเรื่องรากเหง้าของความทุกข์อยู่ในค าว่า “คาดหวัง” ความคาดหวังเป็นการไม่ลงรอย 
หรือรอยแยกระหว่างความปรารถนากับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่มักจะเป็นไปตามวิถีของ
มันตามหลักแห่ง อิทัปปัจจยตา ไม่ได้เป็นไปตามใจที่ปรารถนาของผู้คน ความคาดหวังของคน
อาจจะได้รับการขยายความต่อไปว่าเป็นความปรารถนา ความยึดมั่น ความต้องการให้เป็นไปตามใจ
ตน  ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ คือ การสอดส่องค้นหาความ
คาดหวัง ซึ่งก็คือ ภาวะแห่งรอยแยกระหว่างความปรารถนาของตนกับความเป็นจริงในชีวิต และจะ
จัดการกับความคาดหวังนั้น ด้วยการน าคนให้เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิต เพ่ือว่าทุกข์ในเร่ืองนั้น
ของเขาจะได้สูญสลายหายไป 
 R มาจากค าว่า Realization หรือการประจักษ์แจ้ง คือ การที่นักจิตวิทยาการปรึกษา
แนวพุทธได้ช่วยกันคลี่คลายปัญหาของผู้รับบริการ ด้วยการสื่อสารความเข้าใจในหลักความจริงของ
ธรรมชาติของชีวิต เพ่ือเติมเต็มช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความจริง ซึ่งเกิดขึ้นในโลกของ
ผู้รับบริการโดยเปิดเนื้อที่ให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมที่จะเข้าใจหรือประจักษ์แจ้งในความจริงจน
ความทุกข์ที่กดดันเขาอยู่เพราะความคาดหวังนั้น ถูกช าระให้สูญสลายหายไป มีสภาพของปัญญา
หรือความเข้าใจถ่องแท้ในความจริงอันเป็นสัจจะของธรรมชาติปรากฏขึ้นมาแทนที่ความทุกข์ ซึ่งเกิด
จากความคาดหวัง และมีสภาพของปัญญาหรือความเข้าใจถ่องแท้ในความจริงอันเป็นสัจจะของ
ธรรมชาติปรากฏขึ้นมาแทนท่ีความทุกข์ ซึ่งเกิดจากความคาดหวัง และภาวะดังกล่าวน าให้เกิดความ
โล่ง โปร่ง สบาย อิสระขึ้นในใจของผู้รับบริการทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยสมรรถภาพของ
นักจิตวิทยาการปรึกษาที่ได้รับการฝึกฝนจนเข้าใจ เรื่องอริยสัจ 4 และชัดเจนในธรรมะแห่ง
สัมมาทิฏฐิ นิโรธ อวิชชา และทุกข์ อย่างถ่องแท้ชัดเจนในระดับที่เขาสามารถประยุกต์มาใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหากับเพ่ือนมนุษย์ได้  



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2559
 

 

9. วิธีการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโดยพระสงฆ์ในสังคม 
 ปัจจุบันการรักษาเยียวยาจิตใจมีทั้งทางการแพทย์ที่ใช้ยาเพ่ือการบ าบัดรักษา และการ
ดูแลทางด้านจิตใจ คือ การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธและจิตวิทยาทั่วไป ผู้ที่สามารถท า
หน้าที่นี้ได้ เห็นจะมีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านนี้มาเท่านั้น ต่อมา
การนิมนต์พระสงฆ์ที่สามารถดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วยได้ เข้าไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ป่วย
ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความทุกข์ มีความกังวลมาก  
 กลุ่มอาสาคิลานธรรม (ชลธร ถาวรกชกร, 2557 : 44) เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ
กลุ่มพระนิสิตจิตอาสา ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย 
ภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2551 ที่
ก้าวเข้ามาเรียนรู้สู่วิถีแห่งการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติมิตร ด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายจาก
ความทุกข์และความเจ็บป่วย จากการเรียนในวิชา “จิตวิทยาการปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตและความตาย 
(Counseling Psychology of Life and Death)” เป็นวิชาที่ว่าด้วยการให้การปรึกษาทางพุทธ
จิตวิทยาอันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมกับการรักษาทางการแพทย์... 
 
10. หลักการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย  
 ผลจาการสัมภาษณ์พระกลุ่มอาสาคิลานธรรมพบว่า ทักษะพ้ืนฐานที่พระสงฆ์ผู้เยียวยา
จิตใจผู้ป่วยควรมี คือ การมีจิตอาสา มีจิตปรารถนาดี มีเมตตา กรุณา เข้าใจผู้ป่วยว่า การป่วยกาย
จะมีความทุกข์ความวิตกกังวลทางใจร่วมด้วยเสมอ มีความเป็นกัลยาณมิตรและมีความเข้าใจด้าน
หลักธรรมและหลักจิตวิทยาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐาน 
 หลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยที่ส าคัญ คือ (1) พรหมวิหาร 4 เป็น
คุณสมบัติภายในที่จ าเป็นมากที่พระสงฆ์ควรมี โดยปรับใช้ให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วย (2) อริยสัจ 4 เป็น
หลักและแนวทางส าคัญในการให้ค าปรึกษาด าเนินกิจกรรมการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย (3) สติปัฏฐาน 4 
เป็นหลักธรรมที่พระสงฆ์ควรหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ (4) ไตรลักษณ์ เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการพิจารณา
ธรรมชาติของชีวิต  เป็นหลักธรรมที่น้อมน าปัจจัยให้ผู้ป่วยเกิดปัญญาและเข้าใจธรรมชาติของชีวิต 
(5) ไตรสิกขา เป็นหลักธรรมที่ชาวพุทธควรยึดถือ เป็นที่พ่ึง เป็นปัจจัยในการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อ่ืนนอกจากนี้ยังมีหลักพุทธธรรมอ่ืนอีก หลักธรรมที่ชาวพุทธพึงมี เป็นเครื่องมือ เป็นที่พ่ึง เป็ น
ปัจจัยในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนนอกจากนี้ยังมีหลักพุทธธรรมอื่นอีก 
 หลักจิตวิทยา ได้แก่ หลักการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธ หลักจิตวิทยาทั่วไป และหลักจิตวิทยาพัฒนาการ หลักจิตวิทยาด้านต่างๆ ที่กล่าวมานี้ เป็นส่วน
ส าคัญที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการและทักษะในด้านต่างๆ เช่น การมีทักษะการฟัง ทักษะการถาม 
ทักษะการบอกข่าวร้าย ทักษะการสนทนาแบบเปิดใจ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล มีความเป็น
ธรรมชาติในตนเอง และมีหลักสุนทรียสนทนา นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยไม่ชอบค าแนะน าสั่งสอน 
ไม่ชอบการบังคับ ไม่ชอบสายระโยงระยางของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ชอบการทะเลาะกันของ
ญาติมิตร และไม่ชอบค าปลอบใจที่ผู้ป่วยรู้ว่าไม่เป็นความจริง 
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11. วิธีการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโดยพระสงฆ์ในสังคม 
 ผลจาการสัมภาษณ์พระกลุ่มอาสาคิลานธรรมพบว่า วิธีการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโดย
พระสงฆ์ ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมทางร่างกาย คือการ
พักผ่อนให้เพียงพอ การเตรียมความพร้อมทางใจ คือการตัดความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ การพัฒนา
ทักษะการเยียวยาจิตใจ ฝึกฝนการเจริญสติ รู้จักการป้องกันการติดเชื้อ แพร่เชื้อ และการขอทราบ
ข้อมลูพื้นฐานของผู้ป่วยก่อนการเยียวยาจิตใจ  
 วิธีการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดทางร่างกาย ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ 
สร้างกระบวนการเบี่ยงเบนความเจ็บปวดด้วยกรรมฐาน วิธีการเรียกสติผู้ป่วย การให้ระลึกถึงความดี
งามเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ การถวายร่างกายเป็นพุทธบูชา การชวนให้พิจารณาร่างกายสังขาร การดู
ความเป็นจริงของความเจ็บปวด การด ารงอยู่กับความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสม การหากิจกรรมที่
ท าให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลาย และการประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยให้อยู่กับกุศล  
 วิธีการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้แก่ การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 
การเสริมสร้างกุศลจิตให้เกิดข้ึนกับผู้ป่วย การให้ที่พ่ึงทางใจอันเหมาะสม การปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคา
ใจ การสร้างความภาคภูมิใจ การสร้างปัญญาคือการเข้าใจธรรมชาติของชีวิต วิธีการปล่อยวางสิ่งที่
ยึดมั่นถือมั่น การมีสติสัมปชัญญะ ให้สมาทานศีลถ้าผู้ป่วยต้องการ  ให้กรรมฐานที่เหมาะสม และ
การน าทางสงบให้กับผู้ป่วยที่ก าลังจะจากไป รวมทั้งให้การเยียวยาจิตใจญาติผู้ป่วยด้วย  
 
12. แนวทางการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโดยพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน 
 ผลจาการสัมภาษณ์พระกลุ่มอาสาคิลานธรรมพบว่า พระสงฆ์ควรให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านธรรมชาติของชีวิตแก่คนทั่วไปก่อนป่วย ควรมีการประยุกต์หลักธรรมให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 
ตัวอย่างการใช้ค าพูดส้ันๆจ าง่ายๆเช่น “นึกถึงพระ ละทุกสิ่ง” ถ้าเป็นผู้ป่วยเคยปฏิบัติธรรมมาบ้าง
จะให้แนวว่า “หยุดเพ่ง น้อมใจให้เป็นหนึ่ง และปล่อยวาง” พระสงฆ์ควรน้อมน ากรรมฐานให้เข้าถึง
จิตวิญญาณผู้ป่วย พระสงฆ์ต้องเข้าใจทฤษฎีและมีทักษะการเยียวยาจิตใจ ควรเยียวยาจิตใจโดย
แก้ไขสาเหตุความทุกข์ใจ ไม่ใช่แค่ให้ก าลังใจ ควรเป็นที่พ่ึงของผู้ป่วยได้ และควรฝึกการเยียวยาจิตใจ
ในฐานะผู้รับองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ป่วย  นอกจากนี้ ควรสร้างกลุ่มส าหรับเรียนรู้และมี
การสร้างเครือข่ายร่วมกัน สถาบันสงฆ์กับสถานพยาบาลควรให้ความส าคัญสนับสนุนบทบาทของ
พระจิตอาสา และส่งเสริมโครงการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยให้แก่พระจิตอาสา เพ่ือพัฒนาทักษะให้พระ
จิตอาสาอย่างสม่ าเสมอ ก็จะเป็นแนวทางสนับสนุนให้มีพระจิตอาสาเยียวยาจิตใจผู้ป่วยที่มีคุณภาพ
ทั่วประเทศ  
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จิตวิทยาสังคมกับการปรับพฤติกรรมการรับรูข้องบุคคลในการด ารงชีวิต 
SOCIAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR OF INDIVIDUALS PERCEIVED IN LIVING 

 
รัชชานนท์  ศุภพงศ์พิเชฐ 

พระใบฎีกากิตติพงษ์  สีลสุทฺโธ 
 

บทคัดย่อ    
 จิตวิทยาสังคมท าให้การปรับพฤติกรรมการรับรู้ ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ มี
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อค่านิยม อุคมคติ เจตคติ 
และปทัสถาน ของสังคม       การเปลี่ยนทัศนคติการโน้มน้าวและชักชวน การร่วมมือแข่งขัน
ระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า และการตัดสินใจของกลุ่มอิทธิพลของกลุ่มชนในสังคมที่มีต่อพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุ่ม และพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงต่อกันในสังคม โดยพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง
สามารถส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก รวมถึงพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่งได้ เมื่อบุคคลนั้นๆ เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์กันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นั่นคือ พฤติกรรมทางสังคมเป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของ
บุคคลและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมระหว่างบุคคลในสังคมเดียวกัน พฤติกรรมทางสังคม จึง
มีความส าคัญที่ครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านที่มนุษย์แสดงออกต่อสังคมการรับรู้ทางสังคมที่มีต่อ
พฤติกรรมทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลนั้นจะมีการรับรู้ถึงพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลหรือกลุ่มคนในสถานการณ์ต่างๆ เสมอ การรับรู้ดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยการ
ตีความหมาย และผลจากการตีความนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบสนองบุคคลแต่ละ
คนในสังคมด้วย 
ค าส าคัญ: จิตวิทยาสังคม, ปรับพฤติกรรม, การรับรู้ 
 

ABSTRACT 
 The psycho-social behavior in recognition of the existence of human 
interaction in the social environment influences the beliefs, values. Saudi sharp 
motto, attitude and social norms, changing attitudes to influence and persuade. 
The collaboration between the competition and the decision of the party 
leadership. The influence of social groups on the behavior of its members. And the 
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behavior of individuals acting together in society.    The behavior of one person can 
affect thoughts, feelings and behaviors of another person has. When that person 
The interaction of both direct and indirect, that is to study the social behavior of 
individuals and social influences affect behavior between individuals in the same 
society. 
 Social behavior is important to cover all aspects of human expression, 
behavior, social perception, social behavior, social. The interaction of the individual 
to be aware of the behavior and emotions of a person or group of people in 
different situations, always recognizing the need for interpretation. As a result of this 
interpretation, it will influence the behavior of the response to each individual in 
society. 
Keywords: Social Psychology, Behavior, Perception. 
 
1. บทน า 
 มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนในสังคม ไม่มีการแยกตัวออกไปอยู่โดดเดี่ยวตาม
ล าพังประสบการณ์ต่างๆ ที่บุคคลได้รับเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ หรือมี 
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ความสัมพันธ์ของคนในสังคมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคล 2 คน หรือ
มากกว่าติดต่อสื่อสารกัน และมีความสัมพันธ์ต่อกัน เช่น พูดคุย วางแผนงานร่วมกัน ร่วมงาน กัน 
ต่อต้านหรือแข่งขันกัน หรือแม้แต่ขณะอยู่คนเดียวยังน าเอาความคิด และการปฏิบัติของสังคม มาใช้ 
เช่น การรับประทานอาหาร การแต่งกาย สังคมรอบตัวจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์  ทั้งใน
ด้านความรู้สึกนกึคิด การรับรู้และการแสดงออกต่างๆ (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2545 : 23) 
 พฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลในสังคมคือ การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
บุคคลอ่ืนที่มีต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคล หรือที่เราเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ทาสังคม 
เช่น พฤติกรรมของอาจารย์มีอิทธิพลต่อพฤติต่อ พฤติกรรมของนักเรียน ถ้าอาจารย์มองนิสิต นิสิต
จะตั้งใจและสนใจมากข้ึน      ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของอาจารย์ด้วย ถ้านิสิตท าท่าเบื่อหน่ายไม่
สนใจอาจารย์ อาจารย์ก็เกิดความรู้สึกท้อถอยที่จะสอนต่อไป ถ้าศึกษาทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
คือ การศึกษาทางด้านจิตวิทยาสังคมมีความแตกต่างจากจิตวิทยาสาขาอ่ืนๆ  
 นักจิตวิทยาสังคมสนใจศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคลทั่วไปที่มีต่อ
สถานการณ์ที่ก าหนด ขณะที่จิตวิทยาสาขาอ่ืน เช่น จิตวิทยาบุคลิกภาพ หรือจิตวิทยาพัฒนาการ 
สนใจการตอบสนองของปัจเจกบุคคล หรือ ประเภทของปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ กัน
อาจยกตัวอย่างได้ดังนี้ นักจิตวิทยาสังคมจะศึกษาว่า คนทั้งหลายมีการตอบสนองอย่างไรเมื่อเกิดไฟ
ไหม้ แต่จิตวิทยาบุคลิกภาพจะศึกษาว่าคนที่ชอบเก็บตัวจะมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่ออยู่คนเดียวและ
เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่น (จ ารอง เงินดี, 2552 : 27) 
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 จิตวิทยาสังคมเน้นโลกตามการรับรู้ซึ้งมีผลต่อการตอบสนองของบุคคล ถ้าเรารับรู้ว่า
บุคคลอ่ืนๆ เป็นคนโกง ดุร้าย ไม่มีความคิด หรือเป็นมิตร สิ่งนี้จะมีผลต่อการตอบสนองหรือ
พฤติกรรมของเราที่มีต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยโลกตามการรับรู้ของบุคคลมักล าเอียง และบิดเบือนไปตาม
ความต้องการและความปรารถนาของผู้รับรู้ เช่น ถ้าเราดูการแงฟุตบอลระหว่างทีมไทยกับเกาหลี 
โดยเราเชียร์ทีมไทย เรามักรู้สึกว่ากรรมการบงโทษทีมไทยด้วยความล าเอียงแต่ลงโทษทีมเกาหลีด้วย
ความยุติธรรมหรือน่าจะลงโทษมากกว่านี้ด้วยซ้ าไป และมักจะเห็นว่าผู้ทีมเกาหลี เล่นแรงกว่าผู้เล่น
ทีมไทย 
 จิตวิทยาสังคมมุ่งศึกษาบุคคลอิทธิพลของบุคคลที่มีการแสดงพฤติกรรมต่อกันและกัน
รวมทั้งการรับรู้และการตอบสนองของบุคคลทั่วๆ ไปที่มีต่อสถานการณ์หนึ่งๆ ได้แก่ อิทธิพลของ
สังคมและการปฏิสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลอ่ืนในลักษณะทางเดียว ส่วนการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นพฤติกรรมของบุคคลมีทัศนคติซึ่งกันและกันในลักษณะที่มีการโต้ตอบ และ
มีปฏิกิริยาต่อกันและกันอิทธิพลทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ (วิไลวรรณ ศรีสงครามและ
คณะ, 2549 : 2) 
 
2. ความหมายของจิตวิทยาสังคม 
 จากการศึกษาของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมได้อธิบายความหมายของพฤติกรรม
ทางสังคมที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนชนที่มีต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคม เพ่ือสรุปเป็น
กฎเกณฑ์ส าหรับใช้พยากรณ์และควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มชนนั้นๆ ต่างๆ ดังนี้ 
 จิตวิทยาสังคม หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหาค าอธิบายว่า
ความคิด, ความรู้สึก และพฤติกรรมต่างๆ ของคน ได้รับผลกระทบหรืออิทธิพลจากการแสดงออก 
จากการจินตนาการหรือการแสดงนัยของผู้อ่ืนอย่างไร นิยามของค าว่า  ความคิด ความรู้สึก 
พฤติกรรม ใช้ในความหมายที่รวมถึงตัวแปรทางจิตวิทยาที่สามารถวัดปริมาณได้ การที่เราสามารถ
ถูกจินตนาการหรือเป็นนัยที่ผู้อื่นแสดงออกมาแสดงให้เห็นว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลทาง
สังคม หรืออาจเรียกว่าเป็นแรงกดดันทางสังคม ซึ่งแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ตัวคนเดียวก็ได้รับ
อิทธิพลเช่นกัน เช่นในเวลาที่เราดูโทรทัศน์ การใช้หรือโต้ตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมส์ 
อินเทอร์เน็ต หรือการท าตามบรรทัดฐานหรือธรรมเนียมของสังคมการร่วมมือ คือเป็นสถานการณ์ที่
สมาชิกในกลุ่มมีการท างานร่วมกัน หรือช่วยกันท างานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (ถวิล ธาราโภชน์, 
2532: 79) 
 จิตวิทยาสังคม หมายถึง การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อ่ืน
ผู้คนมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างไร และผู้คนมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไรบ้างส่วนของ ผู้คนคิด
อย่างไรเกี่ยวกับผู้อ่ืน ศึกษาเรื่องความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม ความคิดเห็นภาพลักษณ์ ภาพในความคิด 
(Stereotype) การอนุมานสาเหตุ (Attribution) ปัญญาทางสังคม (Social Cognition) มี
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร ศึกษาเรื่องความก้าวร้าว การช่วยเหลือผู้อื่น ภาวะผู้น า การเปลี่ยนเจต
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คติของคนอ่ืน การโน้มน้าวใจคนอ่ืน การคล้อยตาม การร่วมมือ การแข่งขัน การแสดงตนและการ
ประจบประแจงมีอิทธิพลทางสังคม (งามตา วนินทานนท์, 2535 : 49) 
 จิตวิทยาสังคม หมายถึง การศึกษาพฤติกรรม ความคิด และความรู้สึกของบุคคล หรือ
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์กับคนอ่ืน หรือกลุ่มคน เช่น ศึกษาถึงความรัก ความ
เกลียด การท างาน การช่วยเหลือ ความเชื่อถือ การต่อสู้ การสื่อสาร เป็นต้น หรือาจกล่าวได้ว่า 
จิตวิทยาสังคม คือการศึกษาถึงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
บุคคลอ่ืนหรือสังคม ไม่ว่าบุคคลหรือสังคมจะอยู่ร่วมด้วยในขณะนั้น อยู่ในความคิดค านึง หรืออยู่
โดยอ้อมก็ตาม (สุชา จันทร์เอม, 2536 : 67) 
 
 
3. องค์ประกอบของการรับรู้ทางสังคม 
 การรู้สึกและการรับรู้เป็นกระบวนการในการรับข้อมูลจากสิ่งเร้าภายนอกผ่านอวัยวะ
รับสัมผัส  ความรู้สึกที่รับเข้ามาจะถูกตีความหมาย โดยอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้ท าให้
อินทรีย์มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การรู้สึกและการรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการเกิด
พฤติกรรม ถ้าการรู้สึกและการรับรู้บกพร่องหรือผิดพลาดย่อมท าให้พฤติกรรมของอินทรีย์ผิดไปจาก
ปกต ิซึ่งมอีงค์ประกอบของการรับรู้ทางสังคมประกอบด้วยดังนี้ (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2529 : 113) 
 1) เจตคติ หมายถึง ท่าทีความรู้สึก ความเชื่อ และแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลที่
มีต่อ บุคคล หรือสิ่งของ หรือความคิด แต่ในความหมายของศัพท์ คือ ความพร้อมที่จะปฏิบัติ 
(Readiness to act) ดังนั้นอาจเขียนได้ใหม่ว่า เจตคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิด ความรู้สึกและแนวโน้มของพฤติกรรมที่บุคคลมีต่อบุคคล สิ่งของและสถานการณ์ต่างๆ ไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งสภาวะความพร้อมทางจิตจะอยู่นานพอสมควร ถ้าเรามีท่าทีความรู้สึกหรือ
เจตคติเชิงบวกเราย่อมปฏิบัติออกมาในทางบวก แต่ถ้าเรามีท่าทีความรู้สึกเชิงลบเราก็ปฏิบัติออกมา
ทางลบ  
 2) การรับรู้ภาพพจน์ตนเอง การรับรู้ภาพพจน์ตนเอง เป็นการท าความเข้าใจตนเอง
ทั้งทางบวกและทางลบบุคคลจะท าความเข้าใจตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ร่างกาย เช่น ส ารวจดูว่า
ตนเองมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ด้านจิตใจมีนิสัยใจคอแบบไหน ชอบสีอะไร และไม่ชอบสีอะไร เป็น
ต้น การท าความเข้าใจตนเองนี้จะท าให้คนสรุปภาพพจน์ของตนเองได้ว่าตนเป็นคนอย่างไร ซึ่ง
เรียกว่าอัตมโนภาพ (Self Concept) ปัจจัยที่ท าให้เกิดการรับรู้ตนเอง 
 3) การรับรู้บุคคลอ่ืน การรับรู้ตนเองท าให้บุคคลเกิด ประสบการณ์และรู้ว่าตนเองมี
ลักษณะที่ควรรับรู้ในเรื่องต่างๆ ความสามารถและความถนัด บุคคลควรรู้ตนเองว่ามีความสามารถ 
และความถนัดในด้านใด เพ่ือประโยชน์   ในการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียน และการเลือก
สาขาอาชีพ ต่อไปในอนาคต หากบุคคลเลือกอาชีพได้ตรงกับความถนัดและความสามารถแล้วย่อม
เกิดผลดีต่อตัวบุคคลนั้นเอง และต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานในองค์การนั้นด้วย  
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 4) การขัดแย้งระหว่างบุคคล เมื่อบุคคลรับรู้คนอ่ืนผิดพลาดไปอาจท าให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือ ระหว่างกลุ่มตามมาได้ ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ จนถึงขั้นเป็นเหตุการณ์ใหญ่โต ลุกลามเป็นปัญหายุ่งยาก เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ มีผลมาจากการขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 
สาเหตุการขัดแย้งระหว่างบุคคล คือ ความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความแตกต่างทาง
ความคิดและทัศนคติ ความแตกต่างทางค่านิยม และพฤติกรรมมิได้เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
 5) การสร้างมิตรภาพระหว่างบุคคล หลักพ้ืนฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เพ่ือความประทับใจร่วมกัน ความรักใคร่ ความชอบพอกัน เป็นมิตรกัน เป็นหนทางที่น าไปสู่
มิตรภาพ การใช้ชีวิตร่วมกัน ตลอดจนการท างานร่วมกัน โดยความสัมพันธ์ของบุคคล 
 
4. ลักษณะของพฤติกรรมทางสังคม 
 ลักษณะของพฤติกรรมทางสังคมที่เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลมีลักษณะ
ดังนี้ (ลักขณา สริวัฒน์, 2544 : 37) 
 1) การร่วมมือและการแข่งขัน โดยธรรมชาติมนุษย์อยู่ในสังคมจะมีความพึงพอใจที่
อยู่ร่วมกับกลุ่มต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกลุ่ม ต้องการมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน  
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนสมาชิกจะท า ให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยม รวมทั้งปฏิบัติตาม 
บรรทัดฐานของกลุ่ม และมีภาษาใช้ในกลุ่มของตนโดยเฉพาะท าให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มได้ การ
ร่วมมือ (Cooperation) การร่วมมือเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมารวมกลุ่มกัน
ท างาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายมีการพ่ึงพาอาศัยกัน โดยอาจยอมเสียผลประโยชน์ส่วนน้อย เพ่ือหวัง
ความส าเร็จอันเป็นผลประโยชน์ส่วนใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามกับการแข่งขันการ
ร่วมมือมีหลายระดับตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงระดับมาก 
 2) การขัดแย้งและการต่อรอง การขัดแย้ง (Conflict) เป็นการกระท าระหว่างกัน 
เพ่ือมุ่งบรรลุผลเป้าหมายเช่นเดียวกับการ แข่งขัน แต่ความขัดแย้งจะยึดเป้าหมายโดยมีการท าลาย
สมรรถนะของฝ่ายตรงกันข้าม ถ้าคู่แข่ง ถูกท าลาย ฝ่ายตนย่อมจะได้ชัยชนะ การขัดแย้งจึงเป็น
ปฏิสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์จากการเสียผลประโยชน์ของฝ่ายตรงข้าม การขัดแย้งท า ให้เกิด
ความบาดหมาง และอาจเพ่ิมความรุนแรง จนถึงขั้นท าลายซึ่งกันและกัน ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการ
ขจัดความขัดแย้งเป็นอย่างมาก 
 สาเหตุของการขัดแย้ง ทิศนา แขมมณี (2542 : 25) ได้สรุปว่าปัญหาการขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่มอาจมีสาเหตุมาจากกรณี ดังนี้  
 1) ความคิดเห็นต่างกัน เพราะว่าบุคคลมีความแตกต่างกัน จึงมีความคิดเห็นต่างกันอัน
เป็นสาเหตุท าให้เกิดการขัดแย้งข้ึน  
 2) วิธีการคิดต่างกัน เมื่อบุคคลหรือกลุ่มมีวิธีการคิดต่างกันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด
การขัดแย้งได้  
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 3) การรับรู้ต่างกัน เมื่อบุคคลหรือกลุ่มมีการรับรู้ต่างกัน ย่อมจะเป็นสาเหตุให้เกิดการ
ขัดแย้งได ้
 4) ค่านิยมต่างกัน เมื่อบุคคลหรือกลุ่มมีค่านิยมต่างกัน ก็ท าให้เกิดการขัดแย้งได้  
 5) อคติท่ีมีต่อกัน เมื่อบุคคลหรือกลุ่มมีอคติในใจ จะท าอะไรก็ย่อมขัดแย้งเสมอ  
 6) ผลประโยชน์ที่ขัดกัน เป็นเรื่องส าคัญที่ท าให้บุคคลหรือกลุ่มขัดแย้งกันได้อย่าง
รุนแรง 
 
5. รูปแบบอิทธิพลทางสังคม 
 ปัจจัยที่ท าให้มนุษย์ อยู่รวมกันในสังคม มนุษย์นั้นไม่สามารถอยู่ตามล าพังได้ตลอด
ชีวิต เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการในหลายๆ ด้าน และความต้องการดังกล่าวนั้นก็จะมีอยู่และ
พร้อมที่จะตอบสนองก็แต่ในสังคมเท่านั้นส าหรับความต้องการที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มนุษย์อยู่
รวมกันเป็นสังคม ได้แก่ (ทรงพล ภูมิพัฒน์, 2541 : 24) 
 1) ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการพ้ืนฐานตามธรรมชาติของมนุษย์อยู่
แล้ว เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น ความต้องการเหล่านี้สมาชิกใน
สังคมจะให้การตอบสนองกันและกันเป็นประจ า  
 2) ความต้องการทางจิตใจ ความต้องการทางกายภาพนั้นมนุษย์สามารถตอบสนอง
ได้เองโดยไม่ต้องพึงพาสมาชิกในสังคม เช่น เมื่อหิวก็สามารถเดินไปหาอาหารทานตามล าพังได้ แต่
ความต้องการทางจิตใจนั้นเป็นความต้องการที่แสวงหาตลอดเวลา และต้องอยู่ในสังคมเท่านั้นจึงจะ
ตอบสนองความต้องการนี้ได้ เช่น ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความนับถือ และความเอาใจใส่ 
เป็นต้น  
 3) ความต้องการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เจริญเติบโตทางวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์ ด้วยเหตุที่ความต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะ
เป็นไปได้ ก็ต่อเมื่อมนุษย์เกิดการสร้างสรรค์ภาษาเพ่ือใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน 
เพ่ือการถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง  
 
6. อิทธิพลของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 เนื่องจากวิชาจิตวิทยาสังคมเป็นการศึกษาบุคคลในสังคม ดังนั้นบุคคล จึงเป็นสิ่งเร้าที่
มีผลต่อพฤติกรรมของเรา ซึ่งจะกระท าโดยผ่านกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ การเร้า การ
เสริมแรง และการเปรียบเทียบทางสังคม อิทธิพลทางสังคมนี้เกิดขึ้นโดยที่บุคคลอ่ืนไม่ได้ตั้งใจให้
เกิดข้ึน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546 : 52) 
 1) การเร้าทางสังคม ถ้าเราสังเกตพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันจะพบว่า การเพียงแต่
ปรากฏกายของยุคคลอ่ืน ๆ โดยที่เขาไม่ได้ท าอะไรเลยก็มีผลต่อพฤติกรรมของเรา เช่น เราได้
ซักซ้อมการกล่าวสุนทรพจน์ไว้เป็นอย่างดีแต่เมื่อต้องพูดต่อหน้าคนจ านวนมาก เราอาจลืมข้อความ
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บางข้อความที่เตรียมไว้แล้วก็ได้ ถ้าเราวิ่งออกก าลังกายมาพักใหญ่รู้สึกเมื่อยล้าและวิ่งช้าลงแล้ว แต่
เมื่อมาพบนักวิ่งอีกกลุ่มหนึ่ง เราจะรู้สึกว่ามีก าลังและวิ่งได้เร็วขึ้น 
 2) การเสริมแรงทางสังคม การเสริมแรงทางสังคมยังเป็นอักวิธีหนึ่งที่บุคคลอ่ืนมี
อิทธิพลต่อพฤตอกรรมของเราซึ่งมนุษย์ ท าหน้าที่เป็นทั้งแหล่งที่ให้รางวัลและแหล่งของการลงโทษ
มนุษย์ด้วยกัน เช่นการให้รางวัล คือ พวก เงิน คะแนน การกอด การจูบ การยกย่อง เป็นต้นการ
ลงโทษ เช่น การขู่ การตี ท าให้รู้สึกผิด ตัดออกจากสังคม เป็นต้นบุคคลจะให้แรงเสริมปฐมภูมิ ต่อ
การด าเนินชีวิต เข่น อาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย บุคคลจะให้แรงเสริมทุติยภูมิ เช่น เงิน การยอมรับ 
ความรัก เป็นต้น ที่จริงแล้ว ตัวเงิน ไม่อาจให้รางวัลแก่เราโดยตรงได้ไม่ท าให้เราอ่ิม หรือหาย
กระหาย แต่สามารถน าเงินไปซื้ออาหารมาบ าบัดได้ความหิวหรือกระหายท าให้เรา  มีความสุขได้ 
 3) การเสริมแรงทางภาษา เช่น พ่อแม่ มักจะใช้การเสริมแรงภาษาในการอบรมสั่ง
สอนลูก เช่น เมื่อลูกพูดจาไพเราะพ่อแม่ชมว่า เก่ง แต่พ่อแม่มักให้ความสนใจ และความรักแก่ลูก
มากเกินไปท าให้การเสรมแรงด้อยประสิทธิภาพลง ถ้ามีคนแปลกหน้าเป็นผู้ให้อาจมีประสิทธิภาร
มากว่า เช่น นักวิจัยพบว่า ในการศึกษาเด็กวัยก่อนเรียนที่ก าลังเล่น หยอดลูกหิน ลงหลุมอยู่นั้นเมื่อ
ผู้ใหญ่แปลกหน้าให้แรงเสริมทางภาษา เช่น เก่ง ยอดไปเลย สุดยอด ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ
ตอบสนองของเด็กมากกว่าการเสริมแรงที่พ่อแม่ให้อย่างมาก 
 
7. กระบวนการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคม  
 กระบวนการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมในการท าตามหรือเลียนแบบข้างต้นจะ
เกิดขึ้นโดยผ่าน 3 กระบวนการ คือ การเร้า การเสริมแรง และการประเมิน ดังกล่าวต่อไปนี้ (มาลี 
จุฑา, 2544 : 67) 
 1) การเร้าทางสังคม การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม พฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออก
เกิดจากการเร้าทางสังคม ทั้งสิ้น เช่น เร้าให้กระตือรือร้น เร้าให้เกิดการเอาอย่าง หรือเร้าให้เกิด
ความรู้สึกต่างๆ      เป็นต้น สิ่งเร้า ทางสังคม หมายถึง “บุคคล” ที่มีอิทธิพล ซึ่ง “เพียงแต่บุคคลอ่ืน
ปรากฏกายเท่านั้นจะมีผลต่อ พฤติกรรมของสังคม” จะเห็นว่า คนไข้เมื่อได้ฟังค าพูดของนายแพทย์
ที่ปลอบใจ ก็จะท าให้มีก าลังใจในการต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยจากที่เคยเบื่อหน่ายในชีวิต ก็ขยัน
ปฏิบัติตนตามที่หมอแนะน า  
 2) การเสริมแรงทางสังคม พฤติกรรมทางสังคม เกิดจากการเร้าโดยบุคคลอ่ืนที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง นอกจากการเร้าแล้ว การเสริมแรงทางสังคมก็มีความส าคัญมากในการแสดงถึงอิทธิพล
ของผู้อ่ืนที่มีต่อเรา กล่าวคือ “มนุษย์” จะเป็นผู้เสริมแรงทางสังคม ด้วยการให้รางวัลต่างๆ เพ่ือ
กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 แรงเสริม แบ่งเป็นแรงเสริมปฐมภูมิ และแรงเสริมทุติยภูมิ แรงเสริมปฐมภูมิ เป็นแรง
เสริมที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต อันได้แก่ปัจจัย 4 หรือสิ่งที่จะน ามาซึ่งปัจจัย 4 คือ เงิน แรงเสริมทุติย
ภูมิ เช่น การที่บุคคลให้การยอมรับ ทักทาย ให้ความสนใจ หรือการให้ความ  ส าคัญการเสริมแรง
นอกจากวิธีที่บุคคลอ่ืนกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้ว การเสริมแรง  ยังให้ในลักษณะ
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กระตุ้นให้หลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการช่วยปรับพฤติกรรม  ทางสังคม เช่น 
การตัดสิทธิพิเศษ หรือการจ า กัดผลที่ควรได้ให้มีจ านวนน้อยลง การเสริมแรงทางภาษาทั้งภาษาพูด
และภาษากายถือได้ว่า เป็นการเสริมแรงที่มี ประสิทธิภาพมาก คือการกล่าวค า “ยกย่อง” หรือ
แสดงอาการ “ยกย่อง” เช่น ยิ้ม พยักหน้า โอบไหล่ หรือประสานสายตา เป็นต้น  
 การทดลองกับเด็กวัยก่อนเรียนที่ก าลังหยอดลูกหินอยู่ เมื่อผู้ใหม่แปลกหน้าให้แรง
เสริมทางภาษา เช่น “เก่งจัง เยี่ยมมากเลย” จะมีอิทธิพลให้เด็กตอบสนอง คือ พยายามและพอใจ 
มากกว่า การเสริมแรงทางภาษาจากพ่อแม่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะพ่อแม่ให้ความสนใจและรักลูกมาก
และ เสริมแรงทางภาษามาโดยตลอด  ท าให้ประสิทธิภาพของการเสริมแรงทางภาษาด้อยลง 
 
8. ปัจจัยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 บุคคลจะมีความสัมพันธ์ต่อกันมากข้ึนระหว่างบุคคล ถ้าหากมีปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย 
(สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต, 2536 : 72) 
 1) ความพึงพอใจร่วมกัน หมายถึง ความพอใจที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกัน เกิดเป็น
ความ ชอบพอระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และผลเสียที่ทั้ง 2 
ฝ่าย ต่างจะได้รับ เช่น ความพอใจ หรือความอาย  ความน่าเบื่อ โดยบุคคลจะคาดหวังถึง
ผลประโยชน์ที่ตนควรได้รับ ถ้าหากเปรียบเทียบหรือ ประเมินผลแล้ว รู้สึกว่าตนได้รับผลประโยชน์
ไม่เป็นไปตามระดับที่ตนคาดหวังไว้ก็จะไม่มี ความสุข ความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น ความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนท าให้คงความสัมพันธ์นั้นๆ ไว้เมื่อ ผลประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่าที่คาดหวังไว้ 
 2) ความเอ้ือเฟื้อ คือ การที่บุคคลได้ให้ประโยชน์ของตนเองต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับ 
สิ่งที่ต้องการ ซึ่งการให้จะท าให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้ ความสัมพันธ์จะคงอยู่ ฉะนั้นผู้แสดง 
ความเอ้ือเฟ้ือก็จะได้รับประโยชน์จากผู้รับด้วย เพราะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสายตาผู้อ่ืน ส่งผลให้  
ตนรู้สึกภูมิใจตนเองด้วย แต่ข้อควรระวังในการให้หรือการแสดงความเอ้ือเฟ้ือ ก็คือควรจะพิจารณา 
ว่าอีกฝ่ายต้องการหรือไม่ การเอ้ือเฟ้ือบางครั้งจะไม่มีประโยชน์ถ้าอีกฝ่ายไม่ต้องการ เพราะการที่  
บุคคลยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่น จะรู้สึกตนเอง อ่อนแอ และคุณค่าในตนลดลง ก็ได้ 
 3) ความไว้วางใจ การไว้วางใจเป็นสิ่งที่ท าให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น เพราะ
คนที่ไว้วางใจใครจะน าไปสู่การเปิดเผยตนเองด้วยความบริสุทธิ์ใจ บุคคลที่แสดงความ ไว้วางใจผู้อ่ืน 
จะมีส่วนกระตุ้นให้อีกฝ่ายรู้สึกในคุณค่าของตนเอง รู้สึกว่าตนเป็นคนดี เขาจึง  ไว้วางใจและที่เขา
ไว้วางใจเรา เพราะเขามีความบริสุทธิ์ใจต่อเรา ความรู้สึกเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจะเป็น ตัวกระตุ้นให้อีกฝ่าย
เปิดเผยตนเองมากข้ึน และไว้วางใจเป็นการตอบแทนด้วย ความสัมพันธ์ทาง สังคมจะมีระดับสูงมาก 
 4) บรรทัดฐานส่วนบุคคล คนทุกคนย่อมมีบรรทัดฐานส่วนตัวที่ตนยึดมั่นและ การ
แสดงออก พบว่าคนที่มีความสัมพันธ์กันจะมีบรรทัดฐานส่วนตัวใกล้เคียงกัน 
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9. วิธีการปรับพฤติกรรมทางสังคม  
  การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)  คือ การน าเอาหลักการและทฤษฎี
ต่างๆ       ทางจิตวิทยาที่ได้ผ่านการวิจัย ทดสอบแล้ว มาใช้ในการศึกษาและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ และเป็นวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิคในการปรับพฤติกรรมซึ่งมี
วิธีการหลักๆ 4 วิธี คือ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2541 : 54) 
 1) การควบคุมตนเองและการบังคับตนเอง คือการที่บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรม 
หรือการกระท าของตนเองได้ โดยที่เขาสามารถเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย และกระบวนการที่จะ
น าไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยตัวเขาเอง การควบคุมตนเองและการบังคับตนเองถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญ
ของการปรับพฤติกรรม   เพราะการปรับพฤติกรรมมุ่งหมายที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่
ไม่พึงประสงค์ให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยเขาสามารถบังคับและควบคุมตัวเขาเองได้ ให้
ประพฤติปฏิบัติหรือกระท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม จึงถือว่าได้บรรลุเป้าหมายของการปรับพฤติกรรม
การปรับพฤติกรรม โดยการพัฒนาการควบคุมตนเองนั้น เราสามารถน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ได้
หลายประการ  เช่นการควบคุมสิ่งเร้าไม่ให้มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การสังเกต
ตนเองในพฤติกรรที่แสดงออกต่างๆ และหมั่นยับยั้ง การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองในเรื่อง
พฤติกรรมที่ถูกต้อง และการพัฒนาความรับผิดชอบให้มากขึ้นหรือในระดับที่สูงขึ้น  
 2) การสร้างพฤติกรรมใหม่ เป็นเทคนิคส าหรับใช้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่โดย
การเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่เราคาดหมายว่าจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ต้องการเช่นต้องการมาท างานเช้า
กว่าเดิม หรือท างานให้มีความผิดพลาดน้อยลง  โดยด าเนินการตามขั้นตอนคือ ขั้นแรกเลือก
พฤติกรรมเป้ าหมายที่ ต้ องการให้ เกิดขึ้ น  ขั้นตอนที่ สอง  เลือกตัว เสริมแรงทางบวกที่
เหมาะสม ขั้นตอนที่สาม ลงมือปฏิบัติแต่งพฤติกรรมพร้อมกับการให้การเสริมแรงคือการให้รางวัลใน
พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้การลงโทษ ในพฤติกรรมที่บกพร่อง แต่ทั้งนี้มีวิธีหนึ่งที่
น่าสนใจคือเทคนิคการเลียนแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมของ
ตัวแบบซึ่งได้แก่พฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งพฤติกรรมของตัวแบบสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ให้แก่ตนเองหรือบุคคลที่เราต้องการสร้างพฤติกรรม 
 3) การลดพฤติกรรม การลดพฤติกรรมหมายถึงการตัดทอนหรือลบพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ออกไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อ่ืนได้ซึ่ง
เราสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การลงโทษ ซึ่งผู้ลงโทษจะต้องเข้าใจหลักการในการลงโทษ ดังนี้ 
 3.1 ถ้าจะลงโทษต้องลงโทษให้รุนแรงที่สุดโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลว่าเคยได้รับโทษสถานใดมาแล้ว 
 3.2 การลงโทษไม่ควรเพ่ิมโทษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพราะอาจท าให้ผู้ถูกลงโทษ
ค่อยๆ ปรับตัวและทนต่อการลงโทษได้ จนท าให้การลงโทษไม่ได้ผล 
 3.3 ลงโทษทันทีและทุกครั้งที่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ปรากฏขึ้น 
 3.4 ควรให้แรงเสริมแก่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ควบคู่กันไปด้วย 
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 4) การเพิ่มพฤติกรรมหรือคงพฤติกรรมไว้ เมื่อมีการสร้างพฤติกรรมให้กับบุคลากร
แล้วส่งที่ส าคัญยิ่งคือการธ ารงรักษาพฤติกรรมให้คงอยู่ถาวรหรือนานที่สุด ซึ่งคงต้องอาศัยหลักการ
เสริมแรงในทางบวกเป็นหลัก แต่หากจ าเป็นอาจเสริมแรงในทางลบก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
              4.1 การเสริมแรงทางบวก คือ สิ่งเร้าที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่จะด ารงอยู่กล่าวคือเกิดการตอบสนองที่จะมีพฤติกรรมนั้นๆ บ่อยขึ้น ซึ่งหลักการ
เสริมแรงทางบวก  
 1) โดยให้แรงเสริมทันทีที่พฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิด 
 2) ตัวเสริมแรงท่ีให้ต้องมีขนาดและมีปริมาณมากพอ 
 3) ถ้าเป็นแรงเสริมทางสังคมผู้ให้ต้องแสดงออกอย่างจริงใจ 
 4) ต้องใช้การเสริมแรงไปตามข้ันตอนเริ่มต้นจากพฤติกรรมย่อยที่เป็นพ้ืนฐานก่อน 
              4.2 แรงเสริมทางลบ คือ สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ที่บุคคลไม่พึงพอใจ ซึ่งบุคคลอาจหลบ
เลี่ยงหรือลีกหนีได้ด้วยการท าพฤติกรรมบางอย่าง บุคคลจะกระท าพฤติกรรมนั้นมากขึ้น ถ้าเขาเชื่อ
ว่าจะช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้ หลักของการเสริมแรงทางลบก็คือ การให้สิ่งเร้าที่ไม่
พึงพอใจตลอดเวลาเพ่ือจะได้แสดงพฤติกรรมหลีกหนีจากสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจนั้น 
  
10. บทสรุป  

   สรุปโดยรวมหลักการที่ส าคัญที่สุดของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมทางสังคม
อยู่ที่การปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาจากอิทธิพลทางสังคมพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งมีผลต่อ
พฤติกรรมและทัศนคติของอีกบุคคลหนึ่งส่วนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลต่อซึ่งกันและกัน 
โดยจิตวิทยาสังคมเป็นการศึกษาอิทธิพลของบุคคลทีมีต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของ
บุคคลพฤติกรรมเป็นผลจากสิ่งเร้าทางสังคม โดยผ่านกระบวนการเร้าจากการเสริมแรงและการได้รับ
ข้อมูลการเร้า โดยการปรากฏกายของผู้นั้นจะท าให้พฤติกรรมที่เด่นอยู่แล้วเด่นยิ่งขึ้นและพฤติกรรม
ที่ด้อยยิ่งด้อยลง ซึ่งบุคคลเป็นแหล่งของแรงเสริมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษมีปัจจัยที่ท าให้
บุ ค คลชอบหรื อ ไ ม่ ช อบซึ่ ง กั น แล ะกั น  คื อ  คว าม ใกล้ ชิ ด  คว ามคล้ า ยคลึ ง กั น  คว าม
แตกต่าง ความคุ้นเคย ความสมดุล และผลประโยชน์ ผลเสียที่จะได้รับ เมื่อบุคคลจะถูกลงโทษถ้ามี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากกลุ่มบุคคลไม่กลัวการลงโทษเมื่ออยู่ในภาวะไร้มนุษยธรรม โดยเราสังเกต
พฤติกรรมของบุคคลอื่น เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการติดสินที่จะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา  

 กระบวนการเปรียบเทียบทางสังคมจากตัวบุคคลอาจเกิดคล้อยตามกลุ่ม โดยเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือความเชื่อของตนตามพฤติกรรมและความเชื่อของกลุ่ม และการยอมท าตามหรือ
ยอมรับเป็นส่วนตน    ด้วยกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง โดยศึกษาปฏิกิริยาของผู้อ่ืนที่มีต่อเรา
ด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของตนเองส่งผลต่ออิทธิพลทางสังคมมีความตั้งใจเกิดจากการเชื่อฟังผู้มี
อ านาจ  และการชักชวนให้เปลี่ยนทัศนคติ  ซึ่งจะต้องอาศัยผู้สื่อสารที่น่าเชื่อถือและน่าพึง
พอใจ นอกจากนั้นอาจเปลี่ยนทัศนคติ โดยท าในเกิด การขัดแย้งทางความคิด และอิทธิพลทางสังคม
โดยตั้งใจที่รุนแรงที่สุด  
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 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะคงอยู่ เมื่อประโยชน์ที่ได้สูงกว่าระดับความคาดหวังการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมขึ้นอยู่กับการรับรู้ทางสังคม ซ่ึงประกอบด้วยการเกิดความประทับใจ และการระบุสาเหตู
ของพฤติกรรม ความประทับใจครั้งแรกครั้งหลัง ลักษณะที่เป็นแกนกลางและเนื้อเรื่อง ความ
ประทับใจครั้ งแรกมี อิทธิพลมากกว่าความประทับใจคร้ังหลัง  โดยการระบุสาเหตุ
พฤติกรรม คือ การศึกษาว่าเหตุใดบุคคลจึงแสดงกรรมหนึ่งๆ ออกมา ซึ่งอาจมีสาเหตุจากตัวบุคคล
เอง หรือจากสิ่งแวดล้อมปัจจัยที่มีผลต่อการระบุสาเหตุของพฤติกรรม คือ ความแตกต่าง ความเป็น
เอกฉันท์ และความสม่ าเสมอการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มก่อให้เกิดบทบาทต่างๆ ของสมาชิกและ
อัตราการเสี่ยงที่สูงกว่าการอยู่ตามล าพังความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคล้ายความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ต่างกันตรงที่ไม่มีสมาชิกคนใดมีอ านาจเด็ดขาดในกลุ่ม  และความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลจากมลภาวะทาง
เสียง 
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ย้อนรอยความเชื่อ : พิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูป 
สู่ความยั่งยืนพุทธศาสนา 

BACK TO THE FAITH: WASH THE FACK OF THE  
BUDDHA IMAGE TO SUSTAIN BUDDHIS 

 
พระมหาปรีชา เขมนนฺโท*  

อนุวัต กระสังข์** 
 

บทคัดย่อ 
   ย้อนอดีตวิถีชีวิตชนชาติเชียงตุง เมืองเชียงตุงมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาช้านาน 
อีกทั้งอารยธรรม-เชื้อชาติ-ศาสนา ก็ใกล้เคียงกันจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ กลิ่นอายอารย
ธรรมของผู้คนในดินแดนนี้ท าให้ระลึกย้อนอดีตวิถีชีวิตในประเทศ  ไทยประมาณ 30-40 ปี ด้วย
สภาพความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของผู้คนท้องถิ่นและธรรมชาติที่สวยงาม ท าให้ผู้คนสามารถรักษา
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ตนได้เป็นอย่างดี วัดมหาเมี๊ยะมุนี
สร้างเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแห่งเชียงตุงคือพระมหามัยมุณี เป็นพระพุทธรูปองค์
เดียวของพม่าหรือในโลกก็ว่าได้ที่ชาวพม่านับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจ จึงมีการท าพิธี
ล้างพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกเช้ามืด บทความนี้ต้องการสะท้อนให้มองเห็นพิธีกรรมล้างพระ
พักตร์ของพระพุทธรูปทุกเช้ามืดท าด้วยความเคารพสักการะบูชาและศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรูปที่
ศักดิ์สิทธิ์ การล้างพระพักตร์ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเปรียบประหนึ่งว่าเป็นองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิต แสดงให้เห็นถึงการน ากลยุทธการบริหารจัดการเชิงพุทธเรื่องพิธีกรรม
ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี มาสร้างความเข็มแข็งในการรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน  
 

ค าส าคัญ : ความเชื่อ, ล้างพระพักตร์, พระพุทธศาสนา 
 
 

ABSTRACT 
  Go past the lifestyle of Keng Tung. The city of Keng Tung hits a history 
related to Thailand for a long time. And Civilization-Race-religion they are almost to 
the separate from each other. The civilization of the people of the land here 
reminds the past in Thailand for about 30-40 years. With the condition of the 
                                                           

ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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simplicity of the local people and a beautiful natural make people maintain the 
traditions cultural both the unique and identity of the species they. Mahamiyamuni 
Temple was built to enshrine the priceless Buddha image of Keng Tung is a 
Mahamaimuni Buddha it is the only Buddha image of Burma or the world, it is said 
that the Burmese as a Buddha is still breathing, so there is a wash the face the 
Buddha every morning. This article to reflect the visible ritual wash the face of the 
Buddha image every morning made with respect to worship and faith as a sacred 
Buddha. Wash the face of the held sacred practices for a long time competitive 
Advantage as though it is the Lord Buddha that is still alive, Demonstrate the 
Buddhist management strategy a wash the face of Mahamaimuni strengthen the 
sustainability of Buddhism. 
 

Keywords: The Faith, Wash the Fack, the Buddha 
 
1. บทน า 
  การย้อนรอยอดีตอารยธรรมมรดกของเชียงตุง ถ่ายทอดผ่านโดยพิธีกรรมการล้างพระพักตร์
ของพระมหามัยมุณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวของพม่าหรือในโลก  ที่ชาวพม่านับถือว่าเป็น
พระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจหรือยังมีชีวิต จึงได้มีการท าพิธีกรรมล้างพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุก
เช้ามืด ที่ชนชาติพม่ายึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเปรียบประหนึ่งว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัง
มีชีวิตอย่างน่าเลื่อมใส การเดินทางได้เริ่มขึ้นในวันที่ 7-9 มกราคม 25560 ที่ผ่านมา ได้ให้โอกาสที่มี
คุณค่าถึงการเรียนรู้ที่ได้สัมผัสกลิ่นอารยธรรมแท้จริง ที่ได้ไปทัศนศึกษาจากโครงการศึกษาดูงาน
กิจการพระพุทธศาสนาของเชียงตุงในรัฐฉานของประเทศพม่า ของคณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 6 โดยมีโปรแกรมว่า ย้อนรอยอารยธรรมล้านนา-ล้าน
ช้าง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดูวิถีชีวิตชนเผ่า ณ เขมรัฐเชียงตุง ประเทศพม่า  
  โดยคณะนิสิตและอาจารย์มาพร้อมกันที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านพรมแดนแม่สาย 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ท่าขี้เหล็กแล้วเดินทางต่อไปเชียงตุงโดยรถบัสปรับอากาศ สัมผัสอารย
ธรรมย้อนรอยอดีต “เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู” เชียงตุงเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน
รัฐฉานของประเทศพม่าเป็นเมืองของหลายชนเผ่าเช่น ชาวไทเขิน และชาวไทใหญ่ ถือได้ว่าเป็นเมือง
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่แห่งล้านนา ในอดีตเชียงตุงเป็นเมืองที่มีความส าคัญ
ทางการค้าเชื่อมต่อระหว่างสิบสองปันนากับล้านนา เชียงตุง (Kyaing tong) เป็นจังหวัดในเขต
ปกครองของรัฐฉานสหภาพพม่าหรือระเทศพม่าหรือเมียนมาร์ (Myanmar) มีพระมหามัยมุนีที่ศักดิ์
สิทธ์ ( Mahamuni Buddha) เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเชียงตุง และเป็นหนึ่งในห้าศาสน
วัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า มีพิธีล้างพระพักตร์ที่น่าอัศจรรย์ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเปรียบ
ประหนึ่งว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอย่างน่าเลื่อมใส บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นการน า
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กลยุทธการจัดการเชิงพุทธเรื่องความเชื่อความเลื่อมใสจากพระพุทธศาสนามาใช้อย่างแยบยลโดย
ผ่านทางพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ด้านจิตใจที่มีต่อศาสนาในการสร้างความยั่งยืนต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในเชียงตุงให้เจริญรุ่งเรือง
และประดิษฐานมั่นคงของพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาร์อย่างอัศจรรย์ยิ่ง 
 
2. ความหมายของความเชื่อ 
  พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อไว้ในพระสูตรหนึ่งชื่อว่า เกสปุตตสูตร ความว่า 
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงนิคมของ
พวกกาลามะชื่อว่า เกสปุตตะพวกชนกาลามโคตรชาวเกสปุตตนิคมได้สดับข่าวมาว่า พระสมณโคดม
ศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุลแล้วเสด็จมาถึงเกสปุตตนิคมโดยล าดับก็กิตติศัพท์อันงามของพระ
สมณโคดมพระองค์นั้นแล ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็น
พระอรหันต์ทรงเบิกบานแล้วทรงจ าแนกธรรมพระองค์ทรงท าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหม
โลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์
เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม พระองค์ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะ
ในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง ก็การได้ 
เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้น ย่อมเป็นความดี    
  ครั้งนั้น ชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตตนิคมได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับบาง
พวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระ
ภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกประนมมือไป
ทางพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและโคตรแล้วนั่ง ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง บางพวกนั่งเฉยๆ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อต่างก็นั่งลงเรียบร้อยแล้ว จึงได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้า มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม สมณพราหมณ์พวกนั้น 
พูดประกาศแต่เฉพาะวาทะของตัวเท่านั้น  
  ส่วนวาทะของผู้อ่ืนช่วยกันกระทบกระเทียบ ดูหม่ินพูดปด ท าให้ไม่น่าเชื่อพระเจ้าข้า มี
สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคมถึงพราหมณ์พวกนั้น ก็พูดประกาศแต่เฉพาะวาทะของ
ตนเท่านั้น ส่วนวาทะของผู้อ่ืนช่วยกันกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกด ท าให้ไม่น่าเชื่อ พระเจ้าข้า 
พวกข้าพระองค์ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในสมณพราหมณ์เหล่ านั้นอยู่ทีเดียวว่า ท่านสมณ
พราหมณ์เหล่านั้น ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็ควร
แล้วที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลงสงสัย และท่านทั้งหลายเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในฐานะที่
ควรแล้ว มาเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยค าที่ได้ยินได้ฟังมา อย่าได้ยึดถือ
ตามถ้อยค าสืบๆ กันมา อย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่า ได้ยินอย่างนี้ อย่าได้ยึดถือโดยอ้างต ารา อย่าได้
ยึดถือโดยเดาเอาเอง อย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเน อย่าได้ยึดถือโดยความตรึกตามอาการ อย่าได้ยึดถือ
โดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฐิของตัว อย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ อย่าได้ยึดถือโดย
ความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา  
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  เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรม
เหล่านี้ผู้รู้ติเตียน ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพ่ือสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพ่ือทุกข์เมื่อ
นั้นท่านทั้งหลายควรละธรรมเหล่านั้นเสีย ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะส าคัญความข้อ
นั้นเป็นไฉนความโลภ เมื่อเกิดขึ้นในภายในบุรุษย่อมเกิด ขึ้นเพ่ือประโยชน์หรือเพ่ือสิ่งไม่เป็น
ประโยชน์ พวกชนกาลามโคตรต่างกราบทูลว่าเพ่ือสิ่ง ไม่เป็นประโยชน์พระเจ้าข้า (พระไตรปิฎกฉบับ
สยามรัฐ (ภาษาบาลี) ข้อที ่260 หน้าที่ 354) ศาสนาและความเชื่อ ศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งในสังคม
ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญคือ หลักธรรมค าสอน พิธีกรรมที่แสดงออกถึงความเชื่อนั้นและวิธีการปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน   
  ศาสนามีบุคลากรทางศาสนาเป็นผู้สั่งสอนหลักธรรม ประกอบพิธีกรรมและเป็นผู้บริหาร
จัดการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ในสังคมมีหลายศาสนา คือ พุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาของชาวจีน และศาสนาของชาวเขาบางคร้ัง เรียกว่า
ความเชื่อของชาวจีน และความเชื่อของชาวเขา เนื่องจากเห็นว่าไม่มีโครงสร้างสถาบันทางศาสนา
อย่างเด่นชัด มีขนาดเล็ก และกระจัดกระจายไปตามกลุ่มคนในที่ต่างๆ โดยไม่มีความเชื่อมโยงกัน
เป็นระบบเหมือนศาสนาอ่ืนๆศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อศรัทธาในหลักธรรมค าสอน ซึ่งให้ค าอธิบาย
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นมา ความเป็นอยู่และความเป็นไป อธิบายอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
อธิบายสาเหตุของปัญหาต่างๆ ท าให้เกิดความสงบ และความหวังในชีวิต การแสดงออกถึงความเชื่อ 
เหล่านี้ ตั้งแต่คนเกิดมาจนถึงตายมีพิธีกรรมเก่ียวกับชีวิต   
  พิธีกรรมตามฤดูกาล ตามเทศกาล หรือวันส าคัญที่ศาสดาและประเพณีได้ก าหนด และ
กระท าสืบต่อกันมาพิธีกรรมเหล่านี้ นอกจากจะให้ความหมายเกี่ยวกับชีวิตแล้ว ยังเป็นการกระชับ
ความเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันและระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ท าให้หลักธรรมค าสอนและกฎเกณฑ์ต่างๆของศาสนาได้รับการเคารพนับถือ
และปฏิบัติตาม ความเชื่อในศาสนาแสดงออกในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้นับถือศาสนานั้นๆ 
ซึ่งมีกฎหรือบัญญัติที่ เป็นแนวทางอย่างเช่น พุทธศาสนามีศีล 5 และหลักศีลธรรม จึงท าให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก (พระมหาทวี วิสารโท, 2560 : หน้า 20) 
  ศาสนาคริสต์มีบัญญัติ 10 ประการ และบทบัญญัติอ่ืนๆ ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิล 
ศาสนาอิสลามมีหลักเกณฑ์อย่างละเอียดในการด าเนินชีวิต ในทุกด้านศาสนาและความเชื่อของไทย
พุทธศาสนาเข้ามาในสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยแล้ว ประวัติศาสตร์ พูดถึงความเชื่อ พิธีกรรม และ
การปฏิบัติศาสนา ที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา ความเชื่อแบบพราหมณ์ และความเชื่อเรื่องฝี ซึ่ง
จะสังเกตจากความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ ที่ยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะในชนบท ค าว่าขวัญเป็นความ
เชื่อที่มาจากพราหมณ์ ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพ่ือให้คนมีสุขภาพดี มี
ความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้น เมื่อพูดถึงวิญญาณ  มักคิดถึงคนท่ีตายไปยังมีวิญญาณเหลืออยู่  
  ในขณะที่ในทางพุทธศาสนา ค าว่า วิญญาณเป็นเพียงการรับรู้ เทวดาเป็นสิ่งที่อยู่บนสวรรค์ 
และอาศัยอยู่ในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ป่าเขา ถ้าเป็นผี คนก็คิดถึงวิญญาณที่ไม่ดี หรือคนตายที่ยัง
ไม่ได้ไปผุดไปเกิด ยังเร่ร่อนอยู่ ผีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ คนเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะถูกผีท า ต้องการไล่
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ผี หรือมีพิธี เพ่ือให้ผีพอใจ มีการถวายหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นเครื่องบูชาผีมีอยู่ทั่วไป ทั้งผีดี และผีร้าย ผี
ปู่ย่า ผีปู่ตา ผีบ้าน ผีเรือน ผีไร่ ผีนา ผีป่า และผีร้ายอ่ืนๆ ตามวัฒนธรรมของแต่ละแห่งความเชื่อที่
ผสมผสานอยู่ด้วยกัน ทั้งพุทธ พราหมณ์ และผี ดูมีความกลมกลืนในวิถีชีวิตของชาวบ้าน ไม่มีความ
ขัดแย้งกัน เป็นการเสริมซึ่งกันและกันมากกว่า มีการจัดความส าคัญ และหน้าที่ของคน ในการ
ปฏิบัติ มีหมอขวัญท าพิธีทางพราหมณ์ มีหมอธรรม หมอส่อง หมอล าผีฟ้าท าพิธีทางผี มีพระสงค์ท า
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา งานบุญประเพณีต่างๆ แสดงให้เห็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อทั้ง
สาม เช่น งานบุญบั้งไฟทางภาคอีสาน เป็นพิธีกรรมขอฝนจากแถน ซึ่งเชื่อว่า เป็นผู้สร้างโลก และ
สามารถดลบันดาลให้เกิดฝนได้ พิธีกรรมนี้เริ่มจากวัดมีการน าบั้งไฟไปไว้ที่วัด มีพิธีซึ่งพระสงฆ์ 
พราหมณ์ และชาวบ้านท าร่วมกัน  
  ซึ่งโดยปกติแล้ว พระสงฆ์จะไม่ร่วมพิธีกรรมเกี่ยวกับผี แต่มีหลายหมู่บ้านที่มีเรือนผี และ
ศาลพระภูมิในบริเวณวัด แต่อยู่นอกอุโบสถซึ่งถือว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทางพุทธศาสนา โดย
ปกติแล้วความเชื่อทั้งสามรูปแบบจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ชาวบ้านไปท าบุญที่วัด ไปฟังเทศน์ฟัง
ธรรม และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา แต่เมื่อท าพิธีสู่ขวัญ ก็ไปหาพราหมณ์ ถ้าหากเจ็บไข้ได้ป่วย ก็หา
หมอธรรม หมอส่อง หมอล าผีฟ้าซึ่งท าหน้าที่สัมพันธ์กับผีเหล่านี้เป็นต้น (สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน, 2539 : หน้า 39) การเห็นตาม มั่นใจ เชื่อถือ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 
: หน้า 390) ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่าง
หนึ่ง การด ารงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณที่มีความเจริญทางด้านวิชาการน้อย  
  ความเชื่อจึงเกิดจากการเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นการ
บันดาลให้เกิดขึ้นจากอ านาจของเทวดา พระเจ้า หรือภูตผีปีศาจ ดังนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ 
ขึ้น เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย และวาตภัยต่างๆ ขึ้นล้วนเป็นสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์ซึ่งยากที่จะป้องกันหรือแก้ไขได้ด้วยตัวเอง บางอย่าง
เป็นเหตุการณ์ที่อ านวยประโยชน์ แต่บางเหตุการณ์ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ มนุษย์จึงพยายามที่จะคิดหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่ดี และเกิดความสุขให้กับตนเอง 
เพ่ือกระท าต่อสิ่งที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น ท าให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรมเป็น
ต้น (http : //bcnlp56.weebly.com/index.html, 2560) 
   ความเชื่อพระพุทธองคตรัสวาเปน“อวิชชา”เมื่อไดพบเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เชน ฟาผ
าแผนดิน ถลม จึงเกิดความคิดวาต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระท าให้เกิดขึ้นจึงพากันบวงสรางผี วิญญาณ 
เทพารักษ ขึ้นแลวพากันนึกคิดวาสิ่งทื่สรางขึ้นมานั้นมีรูปรางตามจินตนาการของตนและท า
พิธีกรรมตางๆเพ่ือ บูชา สักการะ เซน บวงสรวงเพ่ือใหสิ่งที่ตนคิดว่ามีอยูนั้นผอนคลายความรุนแรง
และมีเมตตากรุณาไมท าราย และบันดาลความ  สุขมาให้ความเชื่อแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. 
ความเชื่อทั่วๆ ไป หรือความเชื่อธรรมดา ( Belief ) เชน นรก สวรรค์ความฝน 2. ความเชื่อที่แฝงไว
ดวยความกลัว หรือความเชื่อทางไสยศาสตร (Superstition) (สัญญา สัญญาวิวัฒน , ปฬาณีฐิติ
วัฒนา, 2526 : หนา 14)  



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2559

  ความเชื่อ คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่
เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้นๆ หรือสังคมมนุษย์นั้นๆ แม้ว่าพลังอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น
ไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความเคารพเกรงกลัว
สิ่งเหล่านี้เรียกว่าความเชื่อ ฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบ เขตกว้างขวางมาก (ธวัช ปุณโณทก, 2528 : 
หนา 350-351) พ้ืนฐานส าคัญในการด าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
มนุษย์ก็เช่นเดียวกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่จะต้องมีการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต แต่มนุษย์ใช้
แบบแผนการปฏิสัมพันธ์โดยมีพ้ืนฐานมากจากวัฒนธรรมในการอยู่รอดของชีวิต  (Darwin Charless, 
1958 : p.102) ดั้งนั้นความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์
อย่างหนึ่ง พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ให้ความหมายเกี่ยวกับความเชื่อไว้ 2 นัย
ด้วยกันคือ 
  1. การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งได้ว่าเป็นความจริง การยอมรับเช่นนี้โดยสารัตถะส าคัญ
แล้วเป็นการรับเชิงพุทธิปัญญา แม้ว่าจะมีอารมณ์สะเทือนใจเข้ามาประกอบร่วมด้วย ความเชื่อจะ
ก่อให้เกิดภาวะทางจิตขึ้นในบุคคลซึ่งอาจจะเป็นพ้ืนฐาน ส าหรับการกระท าโดยสมัครใจของบุคคล
นั้นความเชื่อ อาจจะมีพ้ืนฐานจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่เชื่อได้หรือมีพ้ืนฐานจากความเดียดฉันท์จาก
การนึกรู้เอาเอง หรือจากลักษณะที่ท าให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวก็ได้ เพราะฉะนั้น ความเชื่อจึงมิได้
ขึ้นอยู่กับความจริงเชิงวัตถุวิสัยในเนื้อหาความเชื่อแปลกวิตถารก็ได้ คนเราอาจจะกระท าการอย่าง
แข็งขันจริงจัง หรืออย่างบ้าคลั่งด้วยความเชื่อที่ผิดได้เท่าๆ กับที่ท าด้วยความเชื่อที่ถูกต้อง อย่างไรก็
ดี การท าที่ใช้สติปัญญาใดๆ ก็ตาม ย่อมต้องอาศัยความเชื่ออยู่ด้วยเสมอ แต่สติปัญญาเองนั้นอาจใช้
มาทดสอบความเชื่อและตรวจดูความสมบูรณ์ถูกต้องพ้ืนฐานความเชื่อนั้นได้ 
  2. การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่า เป็นจริงโดยที่ยังมิได้พิสูจน์ได้โดยวิธีการของ
วิทยาศาสตร์จากค าจ ากัดความต่างๆ ข้างต้น จึงพอสรุปความหมายของความเชื่อไว้ว่า “ความเชื่อ” 
หมายถึง การยอมรับต่างๆ ว่าเป็นจริง มีอยู่จริง และมีอ านาจที่จะบันดาลให้เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงด้วยเหตุผล แต่เป็นที่
ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือสังคม (พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย 2532 : หน้า 202) 
  สรุปได้ว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่ค านึงถึงหลัก
เหตุผล ที่ตนนับถือโดยไม่ค านึงถึงหลักเหตุผลและไม่ต้องการการพิสูจน์หาความจริงอย่างไรก็ตาม 
ความเชื่อพิธีกรรมยังเป็นรูปแบบย่อย ซ่ึงเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปแบบใหญ่คือวัฒนธรรมประเพณี 
ที่เรียกกันว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้น ความเชื่อบางอย่างที่สอดคล้องกับก็เหตุการณ์ในขณะนั้นๆ
ก็อ านวยประโยชน์ แต่บางความเชื่อท่ีไม่เหมาะกับเหตุการณ์ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของมนุษย์ ความเชื่อและพิธีกรรมจึงต้องปฏิบัติด้วยความมีสติ โดยค านึงถึงวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของสังคมด้วย แต่ทั้งนี่ก็ต้องไม่ให้เสียหลักที่ว่า ความเชื่อพิธีกรรมไม่พึงเป็นรูปแบบที่นิ่ง
ตายไร้เนื้อหาสื่อสาระไม่ได้ ความเชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตาม
ถ้อยค าที่ได้ยินได้ฟังมา อย่าได้ยึดถือตามถ้อยค าสืบๆ กันมา อย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้ 
อย่าได้ยึดถือโดยอ้างต ารา อย่าได้ยึดถือโดยเดาเอาเอง อย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเน อย่าได้ยึดถือโดย
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ความตรึกตามอาการ อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฐิของตัว อย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูด
สมควรจะเชื่อได้ อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วย
ตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้ผู้รู้ติเตียน ธรรมเหล่านี้ใครสมาทาน
ให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพ่ือสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพ่ือทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละธรรมเหล่านั้นเสีย 
ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาชอบ เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไม่งมงายและน าซึ่งความสุข
และประโยชน์เกื้อกูล  ถ้าเป็นความเชื่อที่ขาดสติปัญญาแล้วจะกลายเป็นเปลือกนอกซึ่งไม่ท าหน้าที่
ในการช่วยปกป้องรักษาเนื้อหา แต่กลับไปเป็นเครื่องปิดกั้นประโยชน์ และบดบังคุณค่าของความ
จริง 
 
3. ความหมายของพิธีกรรม 
  พิธีกรรมตามค าศัพท์ ให้ความหมายไว้ว่า “พิธีกรรม” หมายถึง การบูชา แบบ อย่าง หรือ
แบบแผนต่างๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : หนา 788) 
พิธีกรรมคือ การกระท าที่คนเราสมมติขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนมีระเบียบวิธีเพ่ือให้เป็นสื่อ หรือหนทางที่
จะน ามาซึ่งความส าเร็จในส่ิงที่คาดหวังไว้ ซ่ึงท าให้เกิดความสบายใจและมีก าลังใจ  ที่จะด าเนินชีวิต
ต่อไปเช่น พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหนึ่ง พิธีกรรม หมายถึง พฤติกรรม ที่มนุษย์พ่ึง
ปฏิบัติต่อความเชื่อทางศาสนาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ๆ ก็ตามต่างก็มีการ  ปฏิบัติต่อ
ศาสนาของตน ตามความเชื่อและความศรัทธาของตนเองในแต่ละศาสนาจึงก่อให้เกิดเป็น
“พิธีกรรม”ทางศาสนาด้วยความเชื่อและความศรัทธา ประเพณีตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับ
บัณฑิตยสถาน ได้ก าหนดความหมายประเพณีไว้ว่า ขนบธรรมเนียมแบบแผนซึ่งสามารถแยกค า
ต่างๆ ออกได้เป็นขนบ มีความหมายว่า ระเบียบ แบบอย่าง ธรรมเนียมมีความ หมายว่า ที่นิยมใช้
กันมา และเมื่อน ามารวมกันแล้วก็มีความหมายว่า ความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผน
และได้ท าการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นต้นแบบ ที่จะให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตามกัน
ต่อไป หรืออีกนัยหนึ่ง ประเพณีหมายถึง ระเบียบ แบบแผนที่ก าหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบกันมา ถ้าคนใด พิธีกรรมและประเพณี ในสังคมนั้น ๆ ฝ่าฝืนมักถูก
ต าหนิจากสังคม ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติมีทั้ง  ประสมกลมกลืนเป็นอย่าง
เดียวกัน และมีผิดแผกกันไปบ้างตามความนิยมเฉพาะท้องถิ่น ประเพณี ล้วนได้รับอิทธิพลมาจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามา ผสมผสานในการด าเนิน
ชีวิต ประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะ ศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ประเพณีไทยมากที่สุด วัดวาอารามต่างๆ ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่
มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าชาวไทยให้ความส าคัญในการบ ารุงพุทธศาสนา ด้วยศิลปกรรมที่
งดงามเพ่ือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่โบราณกาล ได้แก่(กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 
2552 : หน้า 2) 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2559

   1. จารีตประเพณีหมายถึง สิ่งซึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบกันมาอย่างต่อเนื่อง 
และมั่นคง ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าเป็นผิดเป็นชั่ว จะต้องถูกต าหนิหรือได้รับการลงโทษจากคนในสังคมนั้น  
เช่น ลูกหลานต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เม่ือท่านแก่เฒ่า ถ้าใครไม่เลี้ยงดูถือว่าเป็นคนเนรคุณหรือลูกอกตัญญู  
  2. ขนบประเพณีหมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมได้ก าหนดไว้แล้วปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อม ทางตรง ได้แก่ ประเพณีที่มีการก าหนดเป็นระเบียบแบบแผนในการ  
ปฏิบัติอย่างชัดแจ้งว่าบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร ทางอ้อม ได้แก่ ประเพณีที่รู้กันโดยทั่ว ๆ ไป  โดย
ไม่ได้วางระเบียบไว้แน่นอน แต่ปฏิบัติไปตามค าบอกเล่า เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การตาย 
การแต่งงาน ซึ่งเป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตหรือประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล ตรุษ สารท การขึ้นบ้าน
ใหม ่ 
  3. ธรรมเนียมประเพณีหมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญที่ทุกคนควรท า  ไม่มี
ระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณีหรือความผิดถูกเหมือนจารีตประเพณีเป็นแนวทาง ที่ทุกคน
ปฏิบัติกันทั่วไปจนเกิดความเคยชินและไม่รู้สึกเป็นภาระหน้าที่ เพราะเป็นสิ่งที่มีมานานและ  ใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ธรรมเนียมประเพณีเป็นเรื่องที่ทุกคนควรท า ผู้ฝ่าฝืนหรือท าผิดก็ไม่ถือว่า  เป็นเรื่อง
ส าคัญแต่อาจถูกต าหนิว่าเป็นคนไม่ได้รับการศึกษา  ไม่มีมารยาท ไมรู่้จักกาลเทศะ  
  ดังนั้นพิธีกรรมและประเพณีตลอดทั้งจารีตประเพณีคือ แนวทางปฏิบัติสืบทอดกันมานับว่า
เป็นสมบัติที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง จ าเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้รู้ถึง 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนและองค์กรภาครัฐทุกส่วน ให้
สามารถน าไปปฏิบัติเองได้ หมายความว่า ท าให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เกิดความช านาญ และ  
แนะน าผู้อ่ืนได้ ที่ส าคัญคือการปฏิบัติให้เป็นมาตร ฐานเดียวกัน เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น 
มีความรู้ในการท าพิธีอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ที่มีความหลาก หลายให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ส่งผลให้สังคมไทยมีจารีตขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม โครงการดังกล่าวที่กรมการศาสนาจัดขึ้น จึงเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของชาติ ให้ด ารงอยู่สืบไป ที่นอกเหนือภารกิจหลักส าคัญยิ่ง คือ การรับสนอง
งานพระราชพิธีงานพระราชกุศล และงานรัฐพิธีตามหมายรับสั่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวมถึงปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี ตามที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือ 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงต่อพันธกิจกระทรวงวัฒนธรรม คือ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติสนองงานของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  สรุปได้ว่า พิธีกรรมคือ การกระท าที่คนเราสมมติขึ้น เป็นขั้นเป็นตอนมีระเบียบวิธี เพ่ือให้
เป็นสื่อหรือหนทางที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งท าให้เกิดความสบายใจ และมี
ก าลังใจที่จะด าเนินชีวิตต่อไป เช่น พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  มีพุทธบริษัทเป็นผู้ร่วมประกอบ
พิธี โดยแฝงปรัชญาธรรมไว้เป็นหลักการของพิธีกรรมนั้นด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้คนเข้าใจ
หลักธรรมโดยไม่รู้ตัว ดังจะเห็นได้จากพิธีท าบุญงานศพ ก็จะมีหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเข้ามา
เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาการฝึกวินัยพื้นฐานและน าคนให้ประสานเข้ากับชีวิตชุมชนวินัยในที่นี้ไม่ใช่กฎ
ข้อบังคับแต่เป็นแบบอย่างที่ท าสืบๆกันมา และเป็นที่ยอมรับของชุมชน เพราะเวลาประกอบพิธีทุก
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คนต้องท าเหมือนๆ กัน เช่น นั่ง ยืน เดิน ในลักษณะที่เรียบร้อย และอยู่ในอาการที่สงบไม่ท าเสียง
เฮฮา เป็นต้น และยังเป็นเครื่องน าศรัทธาที่จะพาให้เข้าถึงธรรมที่สูงขึ้นไป เมื่อบุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมหรือเข้าร่วมพิธีแล้ว ย่อมจะท าให้เกิดความสงบ เยือกเย็น เกิดความซาบซึ้ง ใจสบาย 
ปัญญาย่อมเกิดขึ้น สามารถที่จะเข้าถึงธรรมที่สูงขึ้นไป เด็กรุ่นใหม่เกิดมาแล้วจะให้เขาอยู่ร่วมใน
ชุมชนหรือในสังคมได้อย่างไรพอเรามีพิธีกรรมอะไรต่างๆ ขึ้นมา เด็กก็จะเริ่มเข้าสู่ชุมชนนั้นและเข้าสู่
วิถีชีวิตของสังคมนั้น เขาเริ่มเรียนรู้ว่าระเบียบแบบแผน วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนหรือสังคม
นั้นเป็นอย่างไร และด้วยการร่วมพิธีกรรมนั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรม เขาก็กลมกลืนเข้าไปใน
ชีวิตของชุมชนและในวัฒนธรรม พิธีกรรมก็จึงกลายเป็นลักษณะหรือเป็นรูปแบบเฉพาะแห่ง
วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ อย่างที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ อันนี้ก็เป็นคุณค่าอีกด้านหนึ่งของพิธีกรรม 
ประโยชน์ของพิธีกรรมด้านอ่ืนๆเช่น มีคุณค่าทางจิตใจท าให้ศาสนามีความศักดิ์สิทธิ์  ส่งเสริมความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม ส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ที่ดีงาม เป็นการสร้าง
สมวัฒนธรรมคงอยู่ต่อไป เป็นเรื่องของชีวิตชุมชนหรือของหมู่คณะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคม 
พิธีกรรมนั้นจะให้คุณหรือโทษนั้นขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่จะมีวิจารณญาณอย่างไร จะใช้ให้เป็นประโยชน์ก็
ได้ หรือจะตกเป็นทาสด้วยความเชื่องมงาย ไร้เหตุผลก็ได้  ฉะนั้นในแนวทางของพุทธศาสนาสอนให้
มนุษยใ์ช้ปัญญาและสติอย่างมีเหตุผล  
 
4. พิธีล้างพระพักตร์พระมหาเมี๊ยะมุณี  
  พิธีล้างพระพักตร์พระมหาเมี๊ยะมุณี มรดกอันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวพระมหามัยมุนี (อังกฤษ: 
Mahamuni Buddha) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เปรียบได้กับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมา
กร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย และเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ค าว่า 
มหามัยมุนี แปลว่า "ผู้รู้อันประเสริฐ" (The Great Sage) ชาวพม่าจะเรียกว่า มหาเมียะมุนี เป็น
พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่าในยุค
ราชวงศ์คองบอง เดิมทีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่ มีต านานเล่าว่า สร้ างขึ้นตั้งแต่สมัย
พุทธกาล โดยกษัตริย์แห่งเมืองยะไข่ องค์พระท าจากทองสัมฤทธิ์ สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หนัก 6.5 ตัน 
(พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, 2560 : หน้า 261) 
  ก่อนสร้างกษัตริย์ผู้สร้างทรงพระสุบินว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานพรให้พระพุทธ
ปฏิมาองค์นี้ เป็นตัวแทนของพระองค์ เพ่ือเป็นเครื่องสืบพระศาสนาไปในภายหน้า โดยในอดีต แม้
เมืองยะไข่จะถูกโจมตีโดยกษัตริย์เมืองอ่ืนที่ทรงแสนยานุภาพอย่างไร ก็ไม่อาจที่จะเคลื่อนย้ายองค์
พระมหามัยมุนีนี้ออกจากเมืองได้ ต้องมีเหตุให้ขัดข้องทุกครั้งไป  จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระเจ้าปดุง 
แห่งราชวงศ์คองบองสามารถตียะไข่ได้ และได้อัญเชิญพระมหามัยมุนีออกจากยะไข่ได้ ในปี พ.ศ. 
2327  โดยล่องมาตามแม่น้ าอิระวดีมายังเมืองมัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนีจึงได้ย้ายมาอยู่ที่เมือง
มัณฑเลย์เป็นการถาวรนับแต่นั้นเป็นต้นมาประเพณีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีและด้วยความเชื่อ
ว่า พระพุทธมหามัยมุนี นี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต เพราะด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร จึงมีประเพณี
ล้างพระพักตร์ถวาย โดยทุกเช้าเวลาประมาณ 04.00 น. พระมหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธาจะ
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มาท าพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ าอบน้ าหอมผสมทานาคาอย่างดีพร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระ
โอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้ง
สนิท พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดีเสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
ยังทรงพระชนมชีพอยู่จริง ๆ 
 
สรุป 

พิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูปสู่ความยั่งยืนพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อความยึดเหนี่ยวจิตใจ
และวิถีชีวิตของชนชาติเชียงตุงดังนี้ 
  1. ด้านศรัทธา สะท้อนให้เห็นพีธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณีซึ่งเป็นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ใน
เวลานั้นเป็นอย่างมาก เจ้าฟ้าผู้ปกครองเชียงตุงและประชาชนก็มีความเชื่อมั่นต่อความศักดิ์สิทธิ์
เคารพบูชาในองค์พระพระมหามัยมุณี โดยเชื่อมโยงน าหลักพระพุทธศาสนาเป็นกลยุทธการบริหาร
การปกครองเชียงตุงให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในสังคมชนชาติ 
   2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธ์คู่บ้าน  คู่เมืองก็
เป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณี ความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตของประชาชนเชียงตุง  มี พิธีกรรม
และวันส าคัญต่างๆ เช่นพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี เป็นประ เพณีประจ าชาติที่เชิดหน้าชูตา
ของเชียงตุง ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้เกิดมีศิลปกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา
มากมาย ล้วนมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติ 
  3. การเมืองการปกครอง พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ และศาสนศักดิ์สิทธิ์เป็นเสมือนตัวแทน
พระพุทธศาสนา ที่เข้าไปมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเมืองอย่างแยกไม่ออกมีการน าหลักพุทธ
ศาสนามาปกครองประชาชนให้มีความมั่นคง พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทเป็นที่พ่ึงของชุมชนในด้านให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ประชาชน วัดได้เป็นศูนย์กลางการพบปะของชาวบ้าน เมื่อ
พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมการเมืองการปกครองก็เสื่อมโทรม เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง 
การเมืองการปกครองก็เจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกัน ถ้าบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบพระพุทธศาสนาก็ท า
หน้าที่อบรมสั่งประชาชนให้สอดคล้องกับการปกครอง 
  4. ด้านพระพุทธศาสนา เป็นที่พ่ึงยึดเหนี่ยวด้านจิตใจด้านความเชื่อต่อองค์พระมหามัยมุณี 
และน ากลยุทธของหลักพระพุทธศาสนามาพัฒนาด้านศีลธรรมของประชาชน หลักธรรมที่ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประกอบกิจอาชีพ ได้แก่ ความพอเพียง ความขยัน ประหยัดอดออม ความสุจริต ความ
อดทน นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังมีบทบาทในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ
ให้มีความสุข เป็นต้น 
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รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
THE CURRENT BUDDHIST STYLE OF BUDDHISM PROPAGATED BY THE  

THAI BUDDHIST SANGHA 
 

พระมหากวินท์  ยสินฺทวํโส (วงศ์อินทร์อยู่)  
 

บทคัดย่อ 
 ในการเผยแผ่พระศาสนา ได้ปรากฏตั้งแต่พระบรมศาสดาทรงมีพระชนม์อยู่ ซึ่งหลังจาก
พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมแล้ว ได้ทรงเสวยวิมุติอยู่ 7 สัปดาห์  ภายหลังจึงได้ทรงนําหลักธรรมที่ตรัสรู้
ออกเผยแผ่ให้นักบวชชื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และคนอ่ืนๆ ในคร้ังแรกนั้นพระโกณฑัญญะสามารถบรรลุ
โสดาปัตติมรรค (ได้ดวงตาเห็นธรรม) แล้วได้ทูลขออุปสมบทเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในลําดับถัดมา 
สมาชิกในกลุ่มปัญจวัคคีย์ คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ก็สามารถบรรลุธรรมตาม และ
กราบทูลขออุปสมบทในเวลา การเผยแผ่พระศาสนา ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่องค์พระบรมศาสดาเป็นต้นมา 
และได้สืบทอดมาจนถึงพระสงฆ์ในปัจจุบัน โดยการเผยแผ่มีลักษณะที่เหมือนกับครั้งพุทธกาล ได้แก่ 
เพ่ือนําความเลื่อมใสศรัทธา ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของประชาชน ทําให้พวกเขาถึงซึ่งพระรัตนตรัยว่า
เป็นที่พ่ึง ทั้งนี้เพ่ือดับทุกข ์ซ่ึงการเผยแผ่พระศาสนาครั้งแรก พระพุทธองค์ทรงใช้หลักพุทธธรรมที่ได้
ตรัสรู้โดยชอบแล้วออกเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ตาม เพราะยังไม่มีพระสงฆ์คอยช่วยเหลือในการเผยแผ่
พระศาสนา และมีกลุ่มบุคคลผู้ยอมรับนับถือถวายตนถึงซึ่งพระพุทธและพระธรรมว่าเป็นสรณะ 
เรียกว่า เทวาจิก เฉพาะกรณีของตปุสสะและภัลลิกะพ่อค้า จึงเป็นเทววาจิ กอุบาสกคนแรกใน
พระพุทธศาสนา คือ ผู้กล่าววาจาถึงรัตนะ 2 ว่าเป็นสรณะที่พ่ึงอันประเสริฐ 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, คณะสงฆ์ไทย 
 

ABSTRACT 
 The propagation of religion. Has appeared since the Prophet lived. After 
his enlightenment. He was 7 weeks later, he introduced the principle of 
enlightenment propaganda to the priests named 5 and the other five people in the 
first. I can attain the apostle. In the following order, members of the Bhajanagata 
group, namely, Vipassana, Pattiyana, Mahamuni and Assassin, were able to attain 
the dharma. (18) 26-18. Religious propaganda. Which began since the Prophet's 
coming. It has been passed down to the present monks. The propaganda looks like 
the epoch of time to bring faith. To be born in the mind of the people. Make them 

                                         
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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the Gurdwara as a dependency. To sorrow the first evangelism The Buddha used 
the Buddhist principle of enlightenment, and then propagate to the world to know. 
There are no priests helping in the propagation of religion. And there is a group of 
people who worshiped themselves to the Buddha and the Dharma as a creature 
called the Tejagic. Only in the case of O Pasha and the merchants. It is the first 
dhajj jig in Buddhism, who is said to Rattana 2 as a beautiful redevelopment. 
Keywords: Buddhist propagation, Buddhist monks 
 
บทน า 
 ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 459) กล่าวว่า การเผย
แผ่หมายถึงการทําให้ขยายออกไป เช่น เผยแผ่พระศาสนา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งสมัย
พุทธกาลนั้นได้ทํากันหลายรูปแบบ ได้แก่ การปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะนํา การ
ตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมไปตามลําดับโดยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผยแผ่
ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่าให้แสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลําดับ ชี้แจงให้
เข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็น แสดงธรรมด้วยจิตเมตตาอนุเคราะห์มุ่ งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มผู้อ่ืน (สุชีพ  ปุญญานุภาพ
, 2524 : 13) ตลอดจนยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์ คือ การไม่กล่าวร้ายผู้ใด มีความสํารวมในศีล เป็น
ต้น (ที.ม. (ไทย) 10/90/50-51)  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา พระสงฆ์เป็นผู้มี
บทบาทสําคัญเพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ถือว่าเป็นกําลัง
สําคัญของพระพุทธศาสนา (เสถียร  พันธรังษี, 2516 : 11) ด้วยเพราะพระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็น ผู้
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควรเป็นผู้ควรแก่การคํานับ  ควรแก่การ
ต้อนรับ  ควรแก่ของทําบุญ  ควรแก่การกราบไหว้  เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก (ม.มู. (ไทย) 
12/74/66) มีปณิธานในการเผยแผ่ และไม่เพียงแต่ท่านจะอบรมสั่งสอนหลักธรรมให้แก่
พุทธศาสนิกชนเท่านั้น ท่านยังสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้วย  
 นอกจากนี้ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (พระพรหมคุณาภรณ์ในปัจจุบัน) (2548 : 110) 
ได้กล่าวถึงการประกาศพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้งถือ
เป็นวัตถุประสงค์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทให้แก่เหล่า
พระสาวกชุดแรกที่ทรงส่งให้ไปประกาศพรหมจรรย์ว่า “พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์และ
ความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก  เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป” จากพระพุทธพจน์นี้เป็นเคร่ืองชี้ชัดว่า บทบาท
สําคัญของการสื่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเป็นหลักการและนโยบายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธสาวกจนตราบเท่าปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่มนุษย์ โดย
หลักการก็คือให้เกิดประโยชน์สุขตามพุทธประสงค์ 3 ประการคือ 
 (1) ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ ได้แก่ประโยชน์ในชาตินี้  
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 (2) สัมปรายิกัตถะประโยชน์ ได้แก่ประโยชน์ในชาติหน้า  
 (3) ปรมัตถะประโยชน์ ได้แก่ประโยชน์อย่างยิ่ง 
 
รูปแบบการเผยแผ่หรือรูปแบบการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2548 : 50) กล่าวว่า พระพุทธศาสนายังมีรูปแบบในการ
สอนหรือวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่น่า สังเกตหรือพบอยู่บ่อยๆ ซึ่งได้แก่รูปแบบต่อไปนี้  
 (1) รูปแบบแบบสากัจฉาหรือสนทนา เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ โดยเฉพาะ
เมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้นยังไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนายังไม่รู้ ไม่เข้าใจในหลักธรรมในการ
สนทนา พระพุทธเจ้ามักเป็นฝ่ายถามนําคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและเสื่อมใสศรัทธาในที่สุด
แม้ในหมู่พระสาวกพระองค์ก็ใช้วิธีไม่น้อย เช่น ในปฐมปัจโจโรหณีสูตรการสนทนาระหว่าง
พระพุทธเจ้า กับพราหมณ์ชานุสโสณิ ถึงเรื่องวิธี การอาบน้ําลอยบาป ครั้นจบการสนทนาแล้ว 
ชาณุสโสณิพราหมณ์ ได้ประกาศตนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัย  
 (2) รูปแบบการบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ทรงใช้ ในการแสดงธรรมหรือที่ประชุมใหญ่ซึ่งมี
ประชาชนหรือพระสงฆ์เป็นจํานวนมากและส่วนมากมี พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจกับมีความเลื่อมใส
ศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็น
คนประเภทและระดับใกล้เคียงกันพอจะใช้วิธี บรรยายอันเป็นแบบกว้างๆ ได้ ลักษณะพิเศษของ
พุทธวิธี สอนแบบนี้ที่พบในคัมภีร์ บอกว่า ทุกคนที่ฟังพระองค์ แสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมนั้น แต่ละ
คนรู้สึกว่า พระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเอง โดยเฉพาะเป็นความสามารถอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของ
พระพุทธเจ้า 
 (3) รูปแบบแบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้นนอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อ 
ธรรมต่างๆ แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืนบ้างก็ มาถามเพ่ือต้องการรู้คําสอนทางฝ่าย
พระพุทธศาสนาหรือเทียบเคียงกับคําสอนในลัทธิของตนบ้างก็ มาถามเพ่ือลองภูมิบ้างก็ เตรียมมา
ถามเพ่ือข่มปราบให้จนหรือให้ ได้รับความอับอายในการตอบพระพุทธองค์ ทรงสอนให้พิจารณาดู
ลักษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบให้เหมาะกัน 
 (4) รูปแบบการวางกฎข้อบังคับ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น
เป็นครั้งแรกพระสงฆ์ หรือประชาชนเล่าลือโพนทะนาติเตียนกันอยู่มีผู้นําความมากราบทูล
พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบถามพระภิกษุผู้กระทําความผิดเมื่อเจ้าตัวรับได้
ความเป็นสัตย์จริงแล็ว ก็จะทรงตําหนิชี้แจงผลเสียหายที่เกิดแก่ ส่วนรวม พรรณนาผลร้ายของความ
ประพฤติไม่ดี และคุณประโยชน์ของความประพฤติที่ดีงาม แล้วทรงแสดงธรรมกถาที่สมคว ร
เหมาะสมกันกับเรื่องนั้น ต่อจากนั้นจะตรัสให้สงฆ์ทราบว่า จะทรงบัญญัติสิกขาบท โดยทรงแถลง
วัตถุประสงค์ในการบัญญัติให้ทราบแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้นๆ ไว้ โดยความเห็นชอบพร้อมกัน
ของสงฆ์ในการสอนแบบนี้พึงสังเกตว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท โดยความเห็นชอบของสงฆ์
ซึ่งบาลี ใช้คําว่า “สงฺฆสุฏฺฐุตาย”แปลว่า “เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์” หมายความวาทรงบัญญัติ โดย
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ชี้แจงให้เห็น    แล้วว่าถ้าไม่รับจะเกิดผลเสียอย่างไร เมื่อรับจะมี ผลดีอย่างไรจนสงฆ์รับคําของ
พระองค์ว่า “ดี แล้ว” ไม่ทรงบังคับเอาโดยพลการ 
 พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร) (2551 : 41) ได้กล่าวถึงการเผยแผ่ คือ การ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใส ยําเกรง ในพระรัตนตรัย น้อม
นําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควร
แก่การปฏิบัติน้ัน เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็นศาสนา
แห่งสันติภาพของโลก 
 ในส่วนขององค์ประกอบของสารตามแนวทางแห่งพุทธะนั้น มี หลักสําคัญที่ต้องศึกษาอยู่ 
5 หลักใหญ่ๆ ดังนี้ (พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตฺ โต), 2548 : 158) 
 (1) สัจจะ ได้แก่เรื่องที่เสนอต่อมวลชนนั้นต้องเป็นเรื่องจริงเสนอหรือส่งสารตามความ
เป็นจริงไม่บิดเบือน  
 (2) ตถตา เรื่องแท้ เรื่องที่เสนอหรือส่งสารนั้น ต้องเป็นเรื่องแท้ เสนอตามสภาพที่แท้จริง 
ไม่คาดเดา ไม่แต่งแต้ม ไม่ใส่สี หรือใส่ไข 
 (3) กาละ เรื่องท่ีเสนอนั้น ต้องเหมาะสมกับกาลเวลา  
 (4) ปิยะ เรื่องที่เสนอนั้นเป็นเรื่องท่ีคนชอบ หรือเสนอโดยวิธี ที่ผู้รับสารชื่นชอบ 
 (5) อัตถะ เรื่องท่ีเสนอหรือส่งสารนั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 จากแนวคิดและความหมายของการเผยแผ่พอสรุปได้ว่า การเผยแผ่พุทธศาสนาเป็น
บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องกระทําโดยการจัดการเทศนา อบรม สั่งสอนประชาชน ให้เกิด
ศรัทธาเลื่อมใส เช่น แนะนํา สั่งสอน อบรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ เทศนาสั่ง
สอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระศาสนาโดยถูกต้องและเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (http://www.buddhismth.com, 
2555) กล่าวว่า วิธีการเผยแผ่ธรรมหรือกลยุทธ์การดําเนินการประกาศธรรมอันเป็นไปเพ่ือการบูร
ณาการภาคสังคมให้เกิดการทํางานร่วมกันซึ่งมีจุดมุ่งหมายไปที่ความสงบ เรียบร้อย ความสามัคคี
และเกิดปัญญาในการแก้ปัญหาตนเองและปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้า 
เพราะ นักเผยแผ่มีจุดแข็งจุดอ่อน ถ้าจะวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จะมีอยู่สี่ประเด็นที่เอามาใช้
วิเคราะห์เสมอก็คือสี่ ส. คํานี้ไปใช้ในระบบการศึกษาของชาติ คือการสอนโรงเรี ยนทั่วประเทศ ใช้
ตรงนี้เป็นจุดวิเคราะห์ เรียกว่า ทฤษฎีสี่ ส อันเป็นหลักการที่เรียกว่า ลีลาการเทศนาธรรม หมายถึง 
การสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้ง ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ (ที.สี. (ไทย) 
9/198/161) 
 (1) สันทัสสนา คือ ชี้แจงเรื่องที่ทรงสอนให้เห็นชัดเป็นการแยกแยะ อธิบาย และแสดง
เหตุผลให้ชัดเจนจนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังได้เห็นกับตา 
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 (2) สมาทปนา คือ ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เป็นการสอนให้เห็นว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ
ก็แนะนําหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่าและเห็นความสําคัญที่จะต้องฝึกฝน จนยอมรับและนําไป
ปฏิบัติ 
 (3) สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า เป็นการปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น   เกิด
ความอุตสาหะมีกําลังใจที่จะทําให้สําเร็จลงได้ 
 (4) สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงเป็นการการบํารุงจิตให้แช่มชื่น  เบิก
บานเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จยิ่งขึ้นไป ทําให้ผู้ ฟังมี
ความหวังและเบิกบานใจ 
 
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนั้น มีเทคนิคและวิธีการในการ
เผยแผ่พุทธธรรมหรือวิธีการอยู่ 6 วิธีคือ (พระวุฒิกรณ์ วุฒิกรโณ (พรมพิมพ์), 2543)  
 1. โดยการยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ 
 2. โดยวิธีอุปมาเปรียบเทียบ 
 3. โดยยกพุทธศาสนสุภาษิตสุภาษิตปรัชญาคําคมโคลงบทประพันธ์ เป็นต้น 
 4. โดยการพูดเชื่อมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ 
 5. โดยยกบุคคลตัวอย่างประกอบ 
 6. โดยการแทรกด้วยเรื่องท่ีทําให้เกิดอารมณ์ขัน 
 นอกจากนั้น ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ธรรมะของสถาบันสงฆ์ไทยแบ่งได้ 5 
ประการ ดังนี้  (ปันนัดดา  นพพนาวัน, 2533) 
 1. ปัญหาและอุปสรรคด้านพระสงฆ์ในฐานะผู้เผยแผ่ธรรมะเช่นการขาดแคลนพระสงฆ์ที่
มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริงโยเฉพาะในเขตชนบท 
 2. ปัญหาและอุปสรรคด้านรูปแบบการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะปัจจุบันเน้นรูปแบบ
การเทศน์หรือการบรรยายธรรมะภาคทฤษฎีเป็นหลักแต่ไม่มีภาคปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมต่อกิจกรรม
ที่เป็นรูปธรรมทําให้การเผยแผ่เข้าไม่ถึงจิตใจผู้ฟังอย่างแท้จริง 
 3. ปัญหาและอุปสรรคด้านวิธีการหรือกลวิธีการเผยแผ่ เช่น ไม่มีการกําหนดหัวข้อธรรมะ
ที่เหมาะสมกับผู้ฟังหรือไม่มีการศึกษาหัวข้อธรรมะอย่างถ่องแท้ก่อนําไปเผยแผ่  นอกจากนี้พระสงฆ์
ไม่ได้มีการฝึกการผลิตและการใช้โสตทัศนูปกรณ์มาก่อนรวมทั้งสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นให้แต่สื่อ
บุคคลเป็นหลักทําให้การเผยแผ่ธรรมะทําได้ในขอบเขตจํากัด 
 4. ปัญหาและอุปสรรคด้านประชาชนผู้รับฟังธรรมะ เช่น ประชาชนขาดความรู้พ้ืนฐาน
ทางศีลธรรมการศึกษาทุกระดับไม่ เน้นธรรมะหรือศีลธรรมนอกจากนี้สภาพสังคมที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคามเจริญและวัฒนธรรมแบบตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย
สภาพแวดล้อมในสังคมเช่นนี้ไม่เอ้ืออํานวยให้ประชาชนสนใจธรรมะโดยเฉพาะเยาวชนหรือกลุ่ม
วัยรุ่นไม่ค่อยให้ความสนใจนัก 
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 5. ปัญหาและอุปสรรคด้านอื่นๆ ที่เก่ียวกับการเผยแผ่ธรรมะ เช่น พระสงฆ์และสถาบันยัง
ไม่มีการวิจัยประเมินผลในการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมใน
ปัจจุบันหรือพ้ืนฐานของผู้ฟังแต่ละกลุ่มเป้าหมายและสถาบันสงฆ์ยังมีการประชาสัมพันธ์และการใช้
สื่อมวลชนในการเผยแผ่ธรรมะในปริมาณที่น้อยมากและขาดการประสานความร่วมมือจากหลาย
ฝ่าย 
 อย่างไรก็ตามในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคสมัยใหม่นั้นตามแนวนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. 
ในฐานะเจ้าคณะภาค 2 ได้วางนโยบายซึ่งเรียกว่าธรรมประกาศโนบาย แปลว่า วิธีการประกาศธรรม 
มี 5 ข้อ ดังนี้ 
 1. ตกปลานอกบ้าน 
 2. ประสานสิบทิศ 
 3. ผูกมิตรทั่วหล้า 
 4. บริหารปัญญา 
 5. สาลิกาป้อนเหยื่อ 
 ธรรมประกาศโนบายทั้ง 5 ข้อนี้ถอดความมาจากพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรง
ประทานแก่พระอรหันต์ 60 รูปซึ่งถือว่าเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่พระองค์ทรงส่งไปประกาศ
พระพุทธศาสนาหลังจากตรัสรู้ได้ประมาณ 6 เดือน พระพุทธพจน์ที่สําคัญมีดังนี้ "ตุมฺเหปิ ภิกฺขเว มุตฺ
ตา สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา จ เย มานุสฺสา" แปลว่า "ภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วง
ทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์"  พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า  “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิ
ตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่คนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก” และอีกตอนหนึ่งว่า “เทเสถ 
ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ”แปลว่า “จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งาม
ในท่ามกลาง งามในที่สุด” 
 จากพระพุทธพจน์ดังกล่าวมานี้ เป็นธรรมประกาศโนบายหรือนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 นโยบายข้อที่ 1  ตกปลานอกบ้าน มาจากพุทธพจน์ที่ว่า "เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป"   
 นโยบายข้อที่ 2  ประสานสิบทิศ มาจากพุทธพจน์ที่ว่า "เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่
คนเป็นอันมาก"  
 นโยบายข้อที่ 3  ผูกมิตรทั่วหล้า มาจากพุทธพจน์ที่ว่า "เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก” 
 นโยบายข้อที่ 4  บริหารปัญญา  มาจากพุทธพจน์ที่ว่า "แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วง
ทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์" 
 นโยบายข้อที่ 5  สาลิกาป้อนเหยื่อ มาจากพุทธพจน์ที่ว่า “จงแสดงธรรมอันงามใน
เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด” 



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

 ธรรมประกาศโนบายทั้ง 5 ข้อนี้กลั่นมาจากประสบการณ์ด้านการเผยแผ่พระเดชพระคุณ
พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ที่ได้จากการทํางานในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ทั้งในฐานะเจ้าคณะภาค  2  และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  อาจกล่าวได้ว่า
เป็นการตกผลึกทางความคิด ซึ่งนโยบายทั้ง  5  ข้อมีรายละเอียดดังนี้ 
 นโยบายข้อที่ 1  ที่ว่า  ตกปลานอกบ้าน  การตกปลาหมายถึงการจาริกออกไปนอกวัด
เพ่ือนําคนเข้าหาธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าทรงส่งพระอรหันต์กลุ่มแรกไปประกาศพระศาสนาด้วยพระ
วาจาว่า “จรถ  ภิกฺขเว  จาริกํ” แปลว่า “ท่านทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป”  นั่นคือจาริกไปสอนธรรม  
หนึ่งในพระอรหันต์ชุดนั้นคือพระอัสสชิที่จาริกไปตกปลานอกบ้านได้พระโมคคัลลานะและพระสารี
บุตรที่เลิกนับถือศาสนาอ่ืนแล้วหันมานับถือพระพุทธศาสนา พระอัสสชิตกปลานอกบ้านครั้งนี้ได้
พระอัครสาวกคู่นี้ผู้กลายเป็นกําลังสําคัญในการประกาศพระศาสนา    
 ถ้าสังเกตการทํางานของผู้บริหารมหาจุฬาฯ  จะพบว่าผู้บริหารจะยึดนโยบายตกปลานอก
บ้านด้วยการออกไปสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ออกไป
เทศน์สอนคนนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือดึงคนเหล่านั้นเข้ามาช่วยงานของมหาวิทยาลัย  เพราะฉะนั้น  
พระสงฆ์ในองคก์รปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 อย่าท้อถอยในการออกไปเทศน์หรือสอนนอกวัด นั่นคือ
การตกปลานอกบ้าน  อย่าสอนอยู่เฉพาะกับชุมชนใกล้วัดเท่านั้นต้องขยายไปสอนคนที่อยู่นอกวัด   
 แท้ที่จริง  การตกปลานอกบ้านคือการส่งสาส์นแห่งธรรมออกไปนอกวัดให้ถึงชาวบ้าน 
วิธีการมีมากมาย ทั้งที่ออกไปสอนนอกวัดด้วยตนเองและสอนผ่านสื่อต่างๆ ล้วนแต่เป็นการตกปลา
นอกบ้านทั้งสิ้น ที่สําคัญคือต้องนําคนเข้าหาศาสนาหรือนําคนนอกวัดเข้าวัดของเรา นี่คือก้าวแรก
ของการเผยแผ่เชิงรุก  สิ่งสําคัญก็คือคณะสงฆ์ภาค 2 ไม่ทํางานเชิงรุกเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ
ส่วนตัว ดังที่ หลวงพ่อชาสอนท่านสุเมโธว่า “จงไปบิณฑบาตเอาคน ไม่ใช่ไปบิณฑบาตเอาของ”  
 นโยบายข้อที่ 2 ที่ว่า  ประสานสิบทิศ  หมายถึงความสามารถในการทํางานร่วมกับคน
อ่ืน คือดึงคนเก่งมาช่วยทํางานในด้านที่เราไม่ถนัด  "เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่คนเป็นอันมาก" 
น่ันคือรวบรวมคนเก่งจากนอกวัดให้มาช่วยงานเผยแผ่พระศาสนาที่จัดทําขึ้นทั้งในวัดและนอกวัด
ดังนั้น คําว่า ประสานสิบทิศ หมายถึง การเชิญคนเก่งจากทุกสารทิศมาช่วยงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น ให้มาช่วยวางแผนงาน ช่วยทําเว็บไซต์ ช่วยทําวิทยุโทรทัศน์ เนื่องจากคณะ
สงฆ์มีความสามารถหรือมีเวลาจํากัดจึงต้องหาคนมาช่วยงานพระศาสนา 
 ผู้ที่จะประสานอย่างนี้ได้ต้องมีความสามารถในการบริหาร คําว่าบริหารหมายถึง  การ
ทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Management is getting thing done through other 
people)  เริ่มต้นด้วยการทตัวให้น่าคบหาสมาคม คือมีหน้าตารับแขก ไม่ใช่เป็นคนหน้าตาบอกบุญ
ไม่รับ  พระสงฆ์ต้องเป็นคนอุตตานมุขี  คือมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และปุพพภาสี  คือทักทายคนอ่ืน
ก่อน ไม่ปล่อยให้เขาเก้อเขินเมื่อมาถึงวัด นี่เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้ประสานสิบทิศ  เมื่อรู้ว่ามีคน
เก่งที่ต้องการให้ช่วยงานอยู่ที่ไหน ต้องไปหาที่นั่นหรือส่งบัตรเชิญไปเหมือนกับที่เล่าปี่ลงทุนไปเชิญ
ขงเบ้งด้วยตนเองถึง 3 ครั้ง ในครั้งที่ 3 เล่าปี่จึงได้พบขงเบ้ง เขายอมนั่งคุกเข่ารออยู่เป็นชั่วโมง ขง
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เบ้งจึงใจอ่อนรับปากไปช่วยงาน เล่าปี่เป็นคนที่เห็นคุณค่าของคนเก่งและยกย่องคนเก่งเขาได้ฉายา
ว่า “ผู้พนมมือแก่คนทุกชั้น” 
 นโยบายข้อที่ 3 ที่ว่า  ผูกมิตรทั่วหล้า หมายความว่า นักเผยแผ่ศาสนาต้องผูกมิตรกับ
ชาวบ้าน เพราะเรามุ่งทําประโยชน์ให้ชาวบ้าน ดังพระพุทธดํารัสที่ว่า “เพ่ืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก” 
เราต้องยึดตามโอวาทของพระพุทธองค์ที่ว่า “อนูปวาโท ไม่ว่าร้ายใคร อนูปฆาโต ไม่ทําร้ายใคร” 
การบําเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้าถูกแบ่งตามกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. โลกัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหมดโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา 
 2. พุทธัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน์แก่พุทธบริษัท 4 
 3. ญาตัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน์แก่พระประยูรญาติตามฐานะอันควร 
 ดังนั้น คณะสงฆ์ต้องพยายามทําประโยชน์แก่กลุ่มคนให้ครบทั้ง 3 ประเภท ที่สําคัญคือ 
นักเผยแผ่พระศาสนามุ่งออกไปสร้างมิตร ไม่ใช่ไปสร้างศัตรู โดยยึดคติที่ว่า “มีศัตรูหนึ่งคนนับว่ามาก
เกินไป มีมิตร 500 คนก็นับว่าน้อยเกินไป”  
 การผูกมิตรกับคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ชื่อว่าเป็นไปตามแนวโลกัตถจริยาของ
พระพุทธเจ้า ดังมีเรื่องบันทึกไว้ในสีหสูตรว่า ครั้งหนึ่งสีหเสนาบดีผู้เป็นสาวกของนิครนถ์ซึ่งก็คือ
ศาสดาของศาสนาเชนในปัจจุบันได้ทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า เมื่อได้ รับคําตอบจนหายสงสัย
แล้วเขาได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากนั้น เขาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเขาจะปฏิบัติอย่างไรต่อ
นักบวชนิครนถ์ซึ่งมารับบิณฑบาตที่บ้านของเขาทุกวัน พระพุทธเจ้าไม่ทรงบอกสีหเสนาบดีให้หยุดใส่
บาตรพวกนิครนถ์ แต่กลับทรงอนุญาตให้เขาใส่บาตรอย่างนั้นต่อไปด้วยพระดํารัสว่า “สีหะ ตระกูล
ของท่านเป็นเสมือนบ่อน้ําของพวกนิครนถ์มานานแล้ว ท่านควรสําคัญบิณฑบาตที่ท่านจะพึงให้แก่
พวกนิครนถ์เหล่านั้นผู้เข้าไปหาแล้ว” 
 นโยบายข้อที่ 4 ที่ว่า  บริหารปัญญา  หมายถึงว่า พระสงฆ์ต้องเป็นผู้นําทางสติปัญญา
ของสังคม การจะเป็นพระนักเผยแผ่ต้องมีอัตตหิตสมบัติคือมีความพร้อมส่วนตัวในเรื่องสติปัญญา 
อย่างน้อยต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการดังกล่าวมาแล้ว เมื่อตนเองมีความพร้อมในระดับ
หนึ่งจึงจะสามารถทําปรหิตปฏิบัติ คือการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนต่อไป ต้องไม่ลืมว่าพระสงฆ์ 60 
รูปที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศพระศาสนารุ่นแรกนั้นล้วนมีอัตตหิตสมบัติคือเป็นพระอรหันต์ทุก
รูป ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของ
มนุษย์" จึงพร้อมที่จะทําปรหิตปฏิบัติเพื่อประกาศพระศาสนา 
 ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน พระโพธิสัตว์ที่ประกาศว่าจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้น
ทุกข์ก็ล้วนแต่เคยบําเพ็ญบารมีมาแล้วในระดับหนึ่งจนมีอัตตหิตสมบัติมากพอที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน
ต่อไป ดังกรณีของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ของฝ่ายมหายานที่ได้บําเพ็ญบารมีมาจนมีอัตตหิตสมบัติ
เต็มเปี่ยมแล้วสถิตอยู่ในฐานะเป็นเทพบนสรวงสวรรค์โดยไม่ยอมเข้านิพพาน ท่านขอเป็นพระ
โพธิสัตว์ผู้คอยสอดส่องช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ประสบทุกข์ต่อไปจนกว่าวิญญาณดวงสุดท้ายจะพ้น
จากขุมนรก พระกษิติครรภโพธิสัตว์ได้ถือปฏิญญาว่า “ตราบเท่าที่ยังมีวิญญาณเหลืออยู่ในนรก เรา
จะไม่ยอมเข้านิพพาน” 
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 การที่พระโพธิสัตว์จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้ ตนเองก็ต้องมีความพร้อมอยู่ด้วย ความ
พร้อมนี้คืออัตตหิตสมบัติ พระธรรมทูตก็เช่นเดียวกันคือต้องมีความพร้อมจึงไปประกาศพระศาสนา
อย่างได้ผล การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรครั้งนี้จัดเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างหนึ่งก่อนที่จะ
ลงสนามจริง มีสุภาษิตว่า “การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” การเริ่มต้นที่ดีเกิดจากการ
เตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดี ขอฝากคติธรรมแด่ท่านทั้งหลายว่า “อย่าพูดโดยไม่เตรียมการ อย่า
ทํางานโดยไม่เตรียมตัว” 
 หลักการเตรียมตัวทํางานด้วยการบริหารปัญญา 2 วิธี ดังนี้ 
 1. เตรียมหาปัญญาใส่ตัวเอาไว้ใช้ในภายหน้า 
 2. เตรียมอาศัยปัญญาของคนอ่ืนในยามอับจน 
 ประการแรก ต้องศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบตามภารกิจหลักที่เราถูกคาดหวัง เช่น 
ถ้าเขาขอให้ท่านไปเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ท่านก็ต้องไปเรียนและฝึกกรรมฐานตามสํานักต่า งๆ 
มาแล้ว ถ้าเขาขอให้ท่านไปสอนธรรม ท่านก็ต้องผ่านการฝึกสอนธรรมทั้งในภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
 ประการที่สอง เมื่อถึงเวลาต้องทํางานจริง ความรู้ที่เราหาตรียมไว้มักไม่เพียงพอหรือไม่
ตรงกับภารกิจจริง เราอาจเกิดอับจนปัญญาขึ้นมาก็ได้ คือไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรหรือตัดสินใจไม่ถูก ใน
สถานการณ์แบบนี้ เราต้องอาศัยปัญญาของกัลยาณมิตรเป็นที่ปรึกษา วงการทหารเรียกว่าเสนาธิ
การหรือกุนซือ ในเรื่องสามก๊ก เล่าปี่ยามอับจนหนทางพอได้ขงเบ้งมาเป็นกุนซือสามารถเปลี่ยน
ความพ่ายแพ้ให้เป็นชัยชนะ  ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการแสวงหาปัญญาใส่ตนและการ
สร้างเครือข่ายที่พ่ึงทางปัญญาทั้งท่ีเป็นตัวบุคคลและแหล่งข้อมูลข่าวสารทุกประเภท  
 นโยบายข้อ 5 ที่ว่า  สาลิกาป้อนเหยื่อ  หมายถึงลีลาสอนธรรมให้เหมาะกับระดับของ
ผู้ฟังเช่นเดียวกับแม่นกสาลิกาเมื่อป้อนเหยื่อให้ลูกนกจะทําเหยื่อแต่ละคําให้พอดีกับปากของลูกนก 
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่า “จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามใน
ที่สุด”  
 การสอนสอนธรรมที่ดีต้องมีการเลือกใช้ลีลาให้เหมาะกับระดับสติปัญญาของผู้ฟัง ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงแบ่งคนฟังธรรมออกเป็น 4 ประเภทเหมือนดอกบัว 4 เหล่า แต่ละประเภททรงใช้
ลีลาการสอนธรรมไม่เหมือนกัน เช่น ทรงยกหัวขึ้นแสดงโดยย่อสําหรับพวกบัวพ้นน้ํา ทรงอธิบาย
ขยายความพอสมควรสําหรับพวกบัวปริ่มน้ํา ทรงแสดงธรรมแบบธรรมาธิษฐานสําหรับพวกบัวพ้นน้ํา 
ทรงแสดงธรรมแบบบุคลาธิษฐานสําหรับบัวประเภทอ่ืน 
 พระนักเทศน์บางท่านไม่คํานึงถึงระดับสติปัญญาของผู้ฟัง เทศน์อัถธรรมเต็มที่จนผู้ฟังตา
ลอย พอผู้ฟังตามเขาไม่ทัน เขาก็หาว่าผู้ฟังโง่ ใครที่คิดว่าผู้ฟังโง่ต้องเตือนตัวเองด้วยภาษิตอุทาน
ธรรมที่ว่า 
  “ถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขา 
 ว่าโง่เง่างมเงอะเซอะนักหนา 
 ตัวของเราทําไมไม่โกรธา 
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 ว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจ” 
 หลักการสอนธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจคือการถือผู้ฟังเป็นศูนย์กลางและปรับลีลาการสอนให้
สอดคล้องกับระดับสติปัญญาของผู้ฟัง นั่นคือการแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางและ
งามในที่สุด มีคําอธิบายว่า คําขึ้นต้นท่านเรียกว่านิทานพจน์ คําลงท้ายเรียกว่านิคมพจน์ ส่วนที่เหลือ
เรียกว่าท่ามกลาง 
 ลีลาการสอนธรรมแบบสาลิกาป้อนเหยื่อสรุปได้ว่า “ขึ้นต้นให้ตื่นเต้น เด่นชัดในตอนกลาง 
ชี้ทางในตอนจบ” 
 การข้ึนต้นจะให้ตื่นเต้นต้องเริ่มเปิดฉากด้วยการสร้างความสงสัยหรือประหลาดใจแก่ผู้ฟัง 
ดังที่พระพุทธเจ้าทรงทําให้โจรองคุลิมาลสงสัยอยากสนทนาธรรมด้วยเมื่อทรงเริ่มต้นด้วยคําว่า “เรา
หยุดแล้ว ท่านสิยังไม่หยุด” 
 ในกสิภารทวาชสูตร ชาวนาคนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าออกมาบิณฑบาตใกล้ที่นาของเขา 
เขาไม่อยากใส่บาตรจึงเตือนพระพุทธเจ้าว่า “คนทํานาจึงมีข้าวกิน พระองค์ก็ควรทํานาบ้าง” 
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าพระองค์ก็ทํานาเหมือน ชาวนาคนนั้นรู้สึกประหลาดจึงถามว่าถ้าพระองค์ก็
ทํานา อุปกรณ์ในการทํานาอยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า “ศรัทธาของเราเป็นเมล็ดพืช ความ
เพียรเป็นฝน ปัญญาเป็นแอกและไถ” 
 การเริ่มต้นให้ตื่นเต้นเป็นการนําเข้าสู่บทเรียนธรรม ต่อจากนี้ไปเรียกว่าตอนกลาง ต้องใช้
ลีลาการสอนท่ีช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนตามหลักการสอน 4 ส ดังนี้ 
 1. สันทัสสนา แจ่มแจ้ง คืออธิบายขยายความได้ชัดเจน 
 2. สมาทปนา จูงใจ คือทําให้เกิดศรัทธา 
 3. สมุตเตชนา แกล้วกล้า คือ ทําให้เกิดความเชื่อม่ันว่าเราก็ทําได้ 
 4. สัมปหังสนา ร่าเริง คือผู้ฟังได้ธรรมรสและรู้สึกเบิกบานสบายใจ 
 บทสรุปประเด็นจากนโยบายการบริหารจัดการการเผยแผ่ 
 รวมความว่า พระนักเผยแผ่ต้องดําเนินตามนโยบายการเผยแผ่พระศาสนาหรือธรรม
ประกาศโนบายที่พระพุทธองค์ทรงประทานแก่พระอรหันต์รุ่นแรก 60 รูป ซึ่งขยายเป็นนโยบาย 5 
ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 1. ตกปลานอกบ้าน หมายถึงการออกไปสอนธรรมนอกวัดเพ่ือดึงคนเข้าหาพระศาสนา 
สมัยนี้เราสามารถอาศัยสื่อต่างๆส่งธรรมออกไปถึงชาวบ้านโดยที่ตัวเรายังอยู่ภายในวัด 
 2. ประสานสิบทิศ หมายถึงการรวบรวมคนดีมีฝีมือนอกวัดมาช่วยงานเผยแผ่พระศาสนา
ที่จัดขึ้นทั้งในวัดและนอกวัด 
 3. ผูกมิตรทั่วหล้า หมายถึงการยื่นไมตรีจิตมิตรภาพให้กับคนทุกคน แม้กระทั่งเพ่ือนร่วม
โลกที่นับถือศาสนาอื่นเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 4. บริหารปัญญา หมายถึงการศึกษาหาความรู้เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมในการเผยแผ่พระ
ศาสนาและการสร้างเครือข่ายแห่งปัญญาเพ่ือใช้เป็นที่ปรึกษาและแหล่งอ้างอิง 
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 5. สาลิกาป้อนเหยื่อ หมายถึงการลงมือเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยลีลาการสอนธรรมที่
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย นั่นคือขึ้นต้นให้ตื่นเต้น เด่นชัดในตอนกลาง ชี้ทางในตอนจบ 
 
บทสรุป 
 ในการดําเนินรอยตามพุทธดํารัสที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแก่พระสาวกรุ่นแรกที่ออก
ประกาศพระพุทธศาสนาว่า“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิ
ตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ 
สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ  พวกเธอจงเที่ยวไปเพ่ือประโยชน์และ
ความสุขแก่ชนหมู่มากเพ่ืออนุเคราะห์โลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์” 
(วิ.ม.(ไทย) 4/32/40) จากพระพุทธดํารัสนี้ เป็นเครื่องชี้ให้ทราบชัดถึงบทบาทสําคัญของพระศาสนา
ก็ คือ การสื่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ชาวโลก  (กรมการ
ศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ, 2540 : 135) เพ่ือให้เป็นคติเตือนใจในการดํารงชีวิตทําให้เป็นคนดี
ของสังคมและมีความรู้สึกรักและหวงแหนชาติ ถือประโยชน์ของชาติและส่วนร่วมมากกว่าประ 
โยชน์ส่วนตนเป็นพระนักเผยแผ่พุทธธรรมอีกรูปหนึ่งที่ได้รับการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจนมีความรู้
แจ่มแจ้ง ลึกซึ้ง เยือกเย็นเห็นพระธรรมคําสอนเป็นสิ่งที่ดีงามมี คุณค่ามี ประโยชน์เป็นที่ พ่ึงอัน
ประเสริฐทางจิตใจที่ สามารถนํามาแก้ ไขปัญหาของชุมชนสังคมประเทศชาติ ได้ทั้งเป็นพระสงฆ์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญในการเทศนาด้านปฏิปทาท่านเป็นพระเถระที่มี ความเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสมีศีลา
จารวัตรที่ดีงามตามหลักพระธรรมวินัยมี ความศรัทธาเลื่อมใสในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาคือ “มี
ความรู้ พอเพียงเสียงกังวานปฏิภาณว่องไวจิตใจสะอาดมารยาทเรียบร้อย” เป็นพระนักพัฒนามี
บทบาทมากมายเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และพุทธบริษัทโดยเฉพาะบทบาทด้านการเผยแผ่พุทธ
ธรรมท่านมีความสามารถในการสื่อธรรมะสอดคล้องกับพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าคือทรงมี
วิธีการเผยแผ่ให้มีลีลาในการสอนหรือพุทธลีลาในการสอนหรือเทศนาวิธี 4  ได้แก่ 1. สันทัสสนา 
ชี้แจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจําแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจนจนผู้ฟัง
เข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา 2. สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ
คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็แนะนําหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความสําคัญที่
จะต้องฝึกฝนบําเพ็ญ จนใจยอมรับอยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ 3. สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญ
แกล้วกล้าคือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีกําลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทําให้สําเร็จ
จงได้สู้งานไม่หวั่นระย่อไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวยาก 4. สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงคือ 
บํารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้า
บรรลุผลสําเร็จยิ่งขึ้นไปทําให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ 
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ธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารงานตามหลักพุทธศาสนา 
GOOD GOVERNANCE FOR ADMINISTRATION 

 
พระมหาสุริยะ มทฺทโว  

ชญานุช สามัญ  
 พีรภัฒน์ ระรื่นรมย์ 

 
บทคัดย่อ 

 การบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีรูปแบบการบริหารงานที่แตกต่างกันตามบริบท
ของตน ที่เหมือนกันคือต้องการให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ แต่ส าหรับการบริหารงานภาครัฐ 
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องถูกต้อง ชอบธรรมตามแบบของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้นธรรมาภิบาลจึงส าคัญส าหรับการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจาก
สามารถชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได้  
ค าส าคัญ : ธรรมาภิบาล, การบริหาร 
 

ABSTRACT 
 Administration of public and private was different styles in their contexts. 
The same is needed for effective administration. But for government administration, 
just effective administration only not be enough, must have to be justified along 
whit the good governance. Therefore, governance is important for government 
administration. Because it can indicates the efficiency and effectiveness of the work. 
Keywords:  good governance, administration 
 
1. บทน า 
 แนวคิดเรื่อง “Governance” ได้ปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมการปกครองของกรีกสมัย
โบราณ มาจากศัพท์ของค าว่า “Kuber-nan” ที่บัญญัติโดยปราชญ์ที่ชื่อ เพลโต (Plato) โดยการที่
ได้พยายามค้นหาระบบการปกครองที่ดี (System of governing) ค าว่า Gubernare ซึ่งหมายถึง 
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“Rulemaking or steering” การก าหนดหรือถือทางเสือในการปกครอง แต่เดิมในภาษาอังกฤษค า
นี้ หมายถึง รัฐบาล (Government) ในเชิงนามธรรม (Act of governing หรือ manner of 
governing) ซึ่งก็คือ การจัดการปกครอง (Kjare,2004:3)(รัชยา ภักดีจิตต์, 2555: 2-3) 
 อภิบาลเป็นแนวคิดการปกครองที่มีมาแต่โบราณนับแต่สมัย เพลโต (Plato) และ 
อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์หลายท่านได้พยายามที่จะค้นหารูปแบบการปกครองที่ดี แต่ก็ยัง
ไม่ได้ความหมายและขอบเขตที่ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการของรูปแบบอภิบาลที่ดีเกิดขึ้นช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2เม่ือมีการค้นหารูปแบบการปกครองที่สามารถน าประเทศไปสู่การปกครอง
แบบประชาธิปไตยตะวันตกภายหลังจากสงคราม ซึ่งต่อมารูปแบบการปกครองดังกล่าวผสมผสาน
กับระบบราชการของ Weberian คือ ลักษณะการปกครองที่มีโครงสร้างเป็นลาดับขั้น มีการเมืองที่
เป็นกลาง มเีป้าหมายที่ปฏิบัติได้ และมีการประสมประสานของระบบคุณธรรม  
 เมื่อย้อนยุคไปในอดีต แม้ธรรมาภิบาลจะเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 
1980-1990แต่ธรรมาภิบาลก็มีความเก่าแก่เทียบเท่ากับเรื่องประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ว่าได้ ซึ่ง
ก่อนพระพุทธกาลนั้นได้มีการปกครองแบบธรรมาภิบาล ก่อนจะมีการพัฒนาการการปกครองแบบ
ต่างๆมาเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันธรรมาภิบาลจึงถูกน ามาใช้เป็นส่วนส าคัญในการบริหารนโยบายของ
องค์กรระหว่างประเทศหลายๆ องค์กร นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปขยายผลใช้กับ
การปรับโครงสร้างและกระบวนการทั้งในองค์กรของรัฐและธุรกิจในขณะที่นักวิชาการบางส่วนได้นา
เอาธรรมาภิบาลไปใช้ในความหมายที่ใกล้เคียงกับความหมายของคาว่าGovernment หรือการ
ปกครองที่หมายถึงรัฐบาล  
 โดยทั่วไปรัฐบาลเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อธรรมาภิบาล หลักการของธรรมาภิ
บาลสามารถจะด ารงอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะมีรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ตาม ธรรมาภิบาลเป็น
แนวคิดที่ใช้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะได้ผลดีนั้นต้องมีการบริหารการจัดการที่ดีทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจของผู้ปฏิบัติการบุคลากรในทุกระดับ การใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือควบคุม
สังคมโดยสัมพันธ์กับการพัฒนาทางด้านสังคมเศรษฐกิจให้มีความชอบธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติการจะเป็นตัวตัดสินว่าการจัดการนั้นดีหรือไม่(สถาบันพระปกเกล้า, 2544: 5-6) 
 กล่าวโดยสรุป การใช้หลักธรรมาภิบาลท าให้องค์การสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือ องค์การ
ภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหาร องค์การ เพราะการสร้าง
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การ เป็นการสร้างส านึกที่ดีใน การบริหารงาน และการท างานใน
องค์การ และจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม ส านึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยค านึงถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
นั้น จะเก่ียวข้องกับ ประชาชนโดยตรง 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ
ควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง 
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
 ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ ได้วิเคราะห์ในเรื่อง “พุทธศาสนากับธรรมาภิบาล : ทรรศนะทาง
การเมืองของพุทธทาสภิกขุ” ไว้ว่า ผู้น าทางการเมืองในทัศนะของพุทธทาสภิกขุจึงเป็นธรรมราชา ผู้
ต้ังอยู่ในทศพิธราชธรรม คือ คุณธรรม 10 ประการของนักปกครองตามหลักพระพุทธศาสนา โดย
เน้นที่ลักษณะผู้น าเป็นส าคัญ โดยถือว่า ถ้าคนดีเป็นผู้ปกครองสังคม ทั้งระบบก็จะดีไปด้วย ในทาง
กลับกันผู้ปกครองที่เลวจะท าให้ระบบการปกครองเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นการปกครองใน
ระบอบธรรมิกสังคมนิยมจึงขึ้นอยู่กับคุณธรรม ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจของผู้น าเกือบ
ทั้งหมด(ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, 2553 : 34-36) 
 ดูเหมือนว่าในผลงานชิ้นนี้จะมีนัยยะบ่งชี้ว่า ธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุที่เน้น
ความเป็น “ธรรมราชา” ของกษัตริย์นักปกครอง ผู้ประกอบด้วยทศพิธราชธรรมนั้นคือ หลักธรร
มาภิบาล หรือถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ ทศพิธราชธรรมในพระพุทธศาสนาคือหลักธรรมาภิ
บาลเป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วยสร้างสรรค์
และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อ
เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น   
 2) องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบดังนี้ คือ 
 1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ
ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรือตามอ านาจของ
ตัวบุคคล  
 2.หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูล ที่
สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจนได้  
 3. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่างๆ เช่น การแจ้ง ความเห็น การ
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ไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยัง รวมไปถึงการร่วม
ตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น  
 4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้าง 
กลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การ ใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการ เคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  
 5. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกิด 
ประโยชน์คุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
 6. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่ของตนเอง มี 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
 กล่าวโดยสรุปการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร การบริหารงานในรูปแบบ
ของธรรมาภิบาลนั้น ท าให้สามารถปฏิบัติงานในองค์การได้ในระยะยาว การน าธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารนั้น เพ่ือให้องค์การมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากสังคม ปัจจุบันการ
บริหารงานใน ภาครัฐได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ในเรื่องของความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน ดังน้ันการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในหน่วยงานของรัฐ ก็เพ่ือให้ประชาชนเกิด ความ
เชื่อถือศรัทธาว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐจะลดลง 
 
3. ธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา 
 การที่สังคมโลกและสังคมไทยหันมาให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล ท าให้นักวิชาการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางพระพุทธศาสนา หรือในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่างให้ความสนใจกับ
หลักการทางพระพุทธศาสนา อันสืบเนื่องมาจากสังคมไทยเป็นสังคมพระพุทธศาสนา มี
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมทุกด้าน นักวิชาการเหล่านี้จึงศึกษาหลักธรร
มาภิบาลในพระพุทธศาสนา ซึ่งโดยส่วนมากจะเห็นว่า หลักธรรมาภิบาล คือ หลักการปกครองที่ดี 
หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี เมื่อเทียบกับพระพุทธศาสนาหลักการปกครองที่ดีก็คือ ชุดหลักธรรม
ว่าด้วยการปกครอง หรือส่งเสริมการปกครองต่างๆ เช่น ทศพิธราชธรรม ราชสังควัตถุ อปริหานิย
ธรรม เป็นต้น โดยเฉพาะหลักธรรมที่นักวิชาการส่วนมาก  ถือว่า เป็นหลักธรรมาภิบาลใน
พระพุทธศาสนา คือ หลักทศพิธราชธรรมคือ ธรรมของพระราชา คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง 
ธรรมของนักปกครองจ าแนกเป็น 10 ประการ ดังนี้(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2557 : 
240-241) 
 1. ทาน การให้สิ่งของ คือ การสละทรัพย์สิ่งของ บ ารุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์ และ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 2. ศีล ประพฤติดีงาม คือ ส ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติคุณ 
ให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน 
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 3. ปริจจาคะ ความเสียสละ คือ เสียสละความสุขส าราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวิตของตน 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 4. อาชชวะ ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความ
จริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 
 5. มัททวะ ความอ่อนโยน คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างถือองค์ มีความ
งามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ความรักภักดี แต่มิขาดย าเกรง 
 6. ตบะ ไม่หมกมุ่นในความสุขส าราญ คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าย่ ายีจิต 
ระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญและความปรนเปรอ มีความเป็นอยู่
สม่ าเสมอ หรืออย่างสามัญ มุ่งม่ันแต่จะบ าเพ็ญเพียร ท ากิจให้บริบูรณ์ 
 7. อักโกธะ ความไม่โกรธ คือ ไม่กริ้วกราด ลุอ านาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัย
ความและกระท ากรรมต่างๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจ าใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัย
ความและกระท าการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตนเอง 
 8. อวิหิงสา ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน คือ ไม่บีบค้ันกดข่ี เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือ เกณฑ์
แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอ านาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่
ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 
 9. ขันติ ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตร า ถึงจะล าบากกายน่าเหนื่อยหน่าย
เพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยค าเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดก าลังใจ ไม่ยอมละ
ทิ้งกรณีย์ที่บ าเพ็ญโดยชอบธรรม 
 10. อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม คือ วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความ
เอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าที่ดีร้าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใดๆ สติมั่นใน
ธรรม ทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม และส่วนนิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผน
หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป 
 นอกจากทศพิธราชธรรมแล้ว ยังมีหลักธรรมอ่ืนๆ ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการปกครองที่เป็นธรรม หลักธรรมเหล่านี้ก็ถูกมองว่าเป็นหลักธรรมาภิบาล
เช่นเดียวกัน ได้แก่ ราชสังคหวัตถ ุ4 และจักรวรรดิวัตร 
 จากหลักการนี้แสดงให้เห็นว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้มุ่งเน้นที่ตัวคน หรือ
คุณสมบัติภายในของคน ในแง่ของผู้บริหารหรือผู้ปกครองจึงถือว่า พระพุทธศาสนามุ่งเน้นที่ตัว
ผู้บริหารหรือผู้ปกครอง ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของผู้บริหารหรือผู้ปกครองเป็นหลัก แนวคิด
แบบนี้สอดคล้องกับฐานคิดทฤษฎีคุณธรรม (virtue theory) ที่มุ่งพิจารณาคุณค่าการกระท าโดย
อ้างอิงถึงลักษณะของผู้กระท าเป็นส าคัญ(ปกรณ์ สิงห์สุริยา , 2554: 20)การจะตัดสินว่าใครคือคนดี
ต้องพิจารณาจาก “ตัวผู้กระท า” (ไม่ใช่ดูการกระท าในบริบทสถานการณ์เฉพาะหนึ่งๆ) ว่าเขามี
คุณลักษณะ (character) หรืออุปนิสัย (habit) ที่ประกอบด้วยคุณธรรมอะไร (เช่น ปัญญา ความ
กล้าหาญ ความยุติธรรม ฯลฯ) 
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 ดังนั้น คนดีจึงหมายถึงคนที่ฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรม เช่น มีปัญญา ความกล้าหาญ 
ความยุติธรรม เป็นต้น จนเป็นคุณลักษณะนิสัยประจ าตัว ทฤษฎีคุณธรรมจึงเน้นที่ “ตัว บุคคล” 
(moral agent) โดยยึด “คนดี” ในอุดมคติ (ideal person) เป็นแบบอย่าง หรือเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เราฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เช่น โสเครตีส เป็นแบบอย่างของบุคคลผู้มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างของผู้อุทิศตนเพ่ือมนุษยชาติด้วยความรัก มหาตมะคานธี 
เป็นแบบอย่างของบุคคลที่สมถะเรียบง่าย เมตตา อหิงสา ยึดมั่นในสันติวิธี ฯลฯ 
 
4. ธรรมาภิบาลแนวคิดสากลกับแนวคิดในพระพุทธศาสนา 
 จากการศึกษาแนวคิดธรรมาภิบาลสากลกับแนวคิดในพระพุทธศาสนาพบว่า มีฐานคิดที่
เป็นจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ธรรมาภิบาลสากลมุ่งเน้นระบบ กฎ หรือหลักการโดยภาพรวม
ขององค์การหรือสังคม ส่วนธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นที่ตัวคน หรือคุณสมบัติของผับริ
หารหรือผู้ปกครองเป็นส าคัญ โดยถือว่า ผู้ปกครองจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเท่านั้น จึงจะสามารถ
ปกครององค์การ สังคม หรือประเทศชาติได้อย่างสันติสุขและเจริญก้าวหน้าได้ หากพิจารณาในแง่
ฐานคิดที่เป็นทฤษฎีพบว่า แนวคิดธรรมาภิบาลสากลมีลักษณะสอดคล้องกับทฤษฎีหน้าที่ (duty 
theory) ที่ให้ความส าคัญกับระบบหรือโครงสร้างโดยภาพรวมเป็นส าคัญ ส่วนแนวคิดใน
พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับคุณลักษณะเฉพาะของคนหรือผู้น าเป็นส าคัญ 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างฐานคิดทั้งสองฝ่ายจะพบว่า ธรรมาภิบาลสากลมี
แนวคิดพ้ืนฐานส าคัญที่ว่า หากองค์การหรือสังคมมีระบบหรือโครงสร้างที่ดี หรือสร้างระบบหรือ
โครงสร้างที่ดีได้แล้ว หากคนดีได้มาเป็นผู้น าหรือได้เข้ามาในระบบ ระบบที่ดีจะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนเหล่านี้พัฒนาองค์การและสังคมให้ประสบความส าเร็จได้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม นอกจากนี้ระบบทีดียังป้องคนดีท่ียังไม่ม่ันคงในความดีของตนเองให้สามารถยับยั้งชั่งใจของ
ตนไม่ให้กระท าผิดได้ เพราะระบบมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ มีความโปร่งใส และยุติธรรม 
ซึ่งเป็นการปิดช่อง ไม่เปิดโอกาสให้ผู้น าหรือผู้อยู่ในระบบท าสิ่งที่ไม่ดี ผิดคุณธรรมจริยธรรมได้ กรณี
นี้คือ ระบบที่ดี ได้คนที่ดี  
 นอกจากนี้ระบบที่ดียังสามารถคัดเลือกคนที่ดีให้เข้ามาสู่ระบบที่ดีได้โดยง่าย และส่งเสริม
การบริการจัดการที่ดีอีกด้วย เท่ากับว่า “ระบบที่ดีสามารถเลือกคนดี ได้คนดี ส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารปกครองที่ดี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์การและสังคม” แต่ถ้าหากมีคนไม่ดีเข้ามาสู่ระบบที่ดี (ซึ่ง
อาจเป็นไปได้) ระบบที่ดีจะท าหน้าที่ตรวจสอบและปิดช่องหรือไม่ให้คนไม่ดีได้มีโอกาสท าสิ่งที่ไม่ดีใน
ระบบ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยขจัดคนที่ไม่ดีเหล่านี้ให้ไม่สามารถอยู่ในระบบได้อีกต่อไปอีกด้วย จึง
สามารถสรุปลักษณะส าคัญของระบบที่ดี ได้แก่  
 1) คัดเลือกคนดีเข้ามาสู่ระบบ  
 2) กลั่นกรองคนชั่วไม่ให้เข้ามาสู่ระบบ  
 3) สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนดีสามารถบริหารปกครองได้ดีและมีความสุข 
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 4) ตรวจสอบ ป้องกัน และก าจัดคนชั่วที่อยู่ ในระบบให้ออกไป หรือท าให้คนชั่ว
เจริญเติบโตในระบบไม่ได้  
 ในการพัฒนาองค์การหรือสังคมกลุ่มแนวคิดนี้จึงมุ่งสร้างระบบที่ดีก่อนเป็นอันดับแรก 
ส่วนหลักธรรมที่จัดว่าเป็นธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา มีแนวคิดพ้ืนฐานส าคัญที่ว่า ถึงแม้
องค์การหรือสังคมจะมีระบบหรือโครงสร้างที่ดี หรือสามารถสร้างระบบหรือโครงสร้างที่ดีได้แล้ว แต่
ถ้าคนในระบบไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกในระบบเป็นคนไม่ดี ขาดคุณธรรมจริยธรรม ไม่มี
ความรับผิดชอบ เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้ว แม้จะมีระบบหรือโครงสร้างที่ดีเพียงใดก็ตาม องค์การ
หรือสังคมนั้นย่อมไม่สามารถพัฒนาได้ และนอกจากพัฒนาไม่ได้แล้วอาจถึงขั้นล่มจนอีกด้วย เพราะ
คุณธรรมจริยธรรมของคนเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเป็นคนดีหรือไม่ดี ในผลงานเรื่อง
อุดมรัฐ (The Republic) ของเพลโตจึงถือว่า ประเทศที่จะเจริญก้าวหน้าได้ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ถ้า
ผู้ปกครองประเทศเป็นคนฉลาด ประเทศก็จะฉลาดตามไปด้วย  
 ฉะนั้น ควรให้ปรัชญาเมธีเป็นกษัตริย์ หรือกษัตริย์เป็นนักปรัชญาเมธี (Philosopher-
King) ปรัชญาเมธีจึงเป็นคนที่มีความรู้ ความยุติธรรม ความสวยงาม ความดี อันเป็นคุณธรรมของ
นักปกครองทั้งหลาย หรือที่พระพุทธศาสนาถือว่า ผู้ปกครองจะต้องเป็นธรรมราชา คือ พระราชาผู้
ทรงทศพิธราชธรรมนั่นเอง(ขุ.ชา. (ไทย) 28/176/112)ซึ่งให้ความส าคัญคุณลักษณะของคนหรือ
ผู้ปกครองในด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อนเป็นอันดับแรก การจะพัฒนาองค์การหรืออสังคมใดๆ ก็
ตาม ตามแนวคิดนี้จะต้องเริ่มที่ตัวคน ตัวผู้ปกครองก่อน นอกจากนี้คนในระบบที่ไม่ดียังอาจ
หลีกเลี่ยง หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบนั้นให้ส่งเสริมสนับสนุนความไม่ดีของตนเอง อีกด้วย 
หรือไม่ก็อาจจะขัดขวางท าให้ระบบที่ดีไม่วสามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มที่ก็ได้ ดังนั้นแนวคิดด้าน
คุณธรรมจึงมีลักษณะส าคัญ คือ 
 1) จะต้องเลือกคนดีมีคุณธรรมเป็นผู้ปกครอง 
 2) คนดีจะสามารถบริหารจัดการองค์การหรือสังคมได้ดี  
 3) คนเป็นอยู่อยู่ในระบบและเป็นผู้ใช้ระบบ หากคนไม่ดีระบบก็ท างานไม่ได้  
 4) คนดีสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่ได้ให้ดีขึ้น หรือที่มีความ
บกพร่องให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนได้  
 5) คนดีเป็นผู้สร้างระบบที่ดี แต่ระบบที่ดีไม่สามารถสร้างคนดีได้ 
 จะเห็นว่า แนวคิดธรรมาภิบาลสากล และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นักวิชาการบาง
ท่านเห็นว่าเป็นธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา ต่างมีฐานคิด ทฤษฎี และจุดเน้นที่แตกต่างกัน 
นอกจากแตกต่างกันแล้วยังเป็นความแตกต่างกันคนละขั้วอีกด้วย คือ ธรรมาภิบาลสากลสอดคล้อง
กับทฤษฎีหน้าที่ ส่วนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับทฤษฎีคุณธรรม หรือธรรมาภิบาล
สากลถือว่า ระบบดีส าคัญกว่าคนดี ส่วนพระพุทธศาสนาถือว่า คนดีส าคัญกว่าระบบดี หรือธรรมาภิ
บาลสากลมีจุดเน้นที่ระบบโครงสร้าง ส่วนพระพุทธศาสนาเน้นที่ตัวคนหรือคุณสมบัติของคน  
 เมื่อเป็นเช่นนี้การกล่าวที่ว่า “ธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา” หรือ “หลักธรรมต่างๆ 
ในการปกครองมีทศพิธราชธรรมเป็นต้น เป็นหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนาย่อมไม่ถูกต้องและ
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ไม่สามารถกล่าวได้เช่นนั้น” เพราะธรรมาภิบาลสากล และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ต่างมีฐาน
คิด ทฤษฎี และจุดเน้นที่แตกต่างกันอย่างมากถึงกระนั้น ก็กลับก่อให้เกิดปัญหาตามมาว่า ถ้า
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเหล่านี้ไม่สามารถจัดเป็นหลักธรรมาภิบาลได้ การศึกษาหลักธรรมาภิ
บาลในพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถกระท าได้ใช่หรือไม่  
 ซึ่งแนวคิดธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดส าคัญในการบริการและการปกครองในสังคมปัจจุบัน
ที่ควรมีการน ามาศึกษาในพระพุทธศาสนา แต่เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มีฐานคิดแตกต่างกันและมี
จุดเน้นที่แตกต่างกันอีกด้วย ถึงกระนั้นก็ยังท าให้เห็นความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของฐานคิดทั้ง
สองได้ แสดงให้เห็นว่ายังมีแนวทางที่จะศึกษาร่วมกันได้ เพียงแต่ต้องใช้ค าใหม่ จากค ากล่าวที่ว่า 
“หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา” หรือ ““หลักธรรมต่างๆ ในการปกครองมี ทศพิธราชธรรม 
เป็นต้น เป็นหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา” เปลี่ยนมาเป็น “หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่
สนับสนุนหรือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล” หรือ “หลักธรรมในการปกครองมีทศพิธราชธรรมเป็นต้น 
เป็นหลักการที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล” ซึ่งสามารถเข้ากับฐานคิดที่ว่า “คนดีมี
คุณธรรมจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดระบบที่ดี” อันเป็นการเชื่อมฐานคิดที่แตกต่างกันระหว่าง
ธรรมาภิบาลสากลกับฐานคิดหลักธรรมเก่ียวกับการปกครองในพระพุทธศาสนา 
 อย่างไรก็ตามก็กลับก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกว่า “ทศพิธราชธรรมซึ่งจัดเป็นหลัก
คุณธรรมของนักปกครองที่ดีจะสามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดระบบโครงสร้างที่ดีแบบธรร
มาภิบาลสากลได้อย่างไร” ซึ่งประเด็นส าคัญในที่นี้คือประเด็นว่าด้วยการเชื่อมโยงทศพิธราชธรรมว่า 
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลทั้ง 8 ประการหรือข้อใดข้อหนึ่งได้อย่างไร ซึ่งประเด็นนี้
เป็นประเด็นที่นักวิชาการต่างๆ ที่สนับสนุนธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนาไม่เคยสนใจ 
 ประเด็นแรก ที่เราจะพิจารณาก่อน คือ หลักธรรมข้อใดในพระพุทธศาสนาที่จะสามารถ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อใดได้บ้าง ก่อนอ่ืนจะต้องพิจารณาหลักทศพิธราชธรรม
เสียก่อน กล่าวคือ ทศพิธราชธรรมมี 10 ประการ ดังนี้ 
 1. ทาน การให้สิ่งของ 
 2. ศีล ประพฤติดีงาม 
 3. ปริจจาคะ ความเสียสละ 
 4. อาชชวะ ความซื่อตรง 
 5. มัททวะ ความอ่อนโยน 
 6. ตบะ ไม่หมกมุ่นในความสุขส าราญ 
 7. อักโกธะ ความไม่โกรธ 
 8. อวิหิงสา ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน 
 9. ขันติ ความอดทน 
 10. อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม 
 ส่วนหลักธรรมาภิบาลสากลมี 8 ประการ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วม (Participation) 
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 2. ยึดหลักกฎหมาย (Rule of Law) 
 3. ความโปร่งใส (Transparency) 
 4. สมประโยชน์ทุกฝ่ายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (Responsiveness) 
 5. ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของฉันทมติ (Consensus-Oriented) 
 6. ความเสมอภาคและความทัดเทียม (Equity and Inclusiveness) 
 7. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Effectiveness and Efficiency) 
 8. มีผู้รับผิดชอบ (Accountability) ต่อนโยบายหรือแผนงานที่จะท า 
 
5. ธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน 
 ความหมายเกี่ยวกับการบริหารซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าการ
บริหารมีผู้ให้ความหมายโดยมีสาระส าคัญดังนี้  การบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็น
สาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบกล่าวคือ  มีหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎีที่เชื่อถือได้อัน
เกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานกโดยลักษณะเช่นนี้ การ
บริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทางสังคม ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่
ถ้าพิจารณาการบริหารงานในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และทักษะของผู้บริหารงานแต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ 
หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม (จัน
ทรานีกสงวนนาม, 2536:4) 
 การบริหาร(Administration)หมายถึงการก าหนดแนวทาง หรือนโยบาย การสั่งการการ
อ านวยการกการสนับสนุน และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่
ต้องการ(มัลลิกา ต้นสอน,2544: 10) การขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัย
ผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้น า (Leadership)การแนะแนว(Guiding) การกระตุ้น (Motivative)ความเพียร
ของผู้ อ่ืนเพ่ือสู่เป้าหมายขององค์กร  และยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจ ( Inspiring) การสื่อสาร 
(Communicating) การวางแผนก (Planning) และการจัดการก  (Management) 
(E.N.Chapman,1995 :3)การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการวางแผนการจัดองค์การ การ
ด าเนินงานและการควบคุมเพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมาย (Wagner,J.A.,&Hollembeek,1995 : 
75) 
 ซึ่งสอดคล้องกับความหมายที่ว่าการบริหาร หมายถึงกระบวนการที่ผู้จั ดการใช้ศิลปะ 
และกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกใน
องค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัดความต้องการและความมุ่งหวังด่านความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (พะยอม วงศ์สารศรี, 2542 : 36)มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับความหมาย
ที่ว่าการบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์ และศิลป์ น าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็น
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กระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้มองเห็นลักษณะ
ของการบริหารได้ดังนี้  
 การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญ การบริหารต้อง
ใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน การบริหารมีลักษณะการด าเนินการที่เป็น
กระบวนการ การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคนการบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคคลและของกลุ่มคน และการบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผลจาก
หลักการดังกล่าวพบว่าล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎีการ
บริหารเชิงวิทยาศาสตร์6 ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย (ภารดี อนันต์นาวี, 2552: 15) 
 1. หลักเรื่องเวลา  ถือว่าเป็นการวัดความสามารถในการผลิต โดยการจัดเวลาในการผลิต
และการตั้งเวลามาตรฐานส าหรับการผลิตทั้งหมด ซึ่งการวัดผลผลิตของการท างานนั้น ถ้าจะวัดให้
ถูกต้อง ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสิน และควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของเวลาที่ควรใช้ในการ
ท างานแต่ละอย่างหรือประเภทด้วย 
 2. หลักการก าหนดหน่วยค่าจ้างค่าจ้าง  ส าหรับบุคลากรนั้นต้องเหมาะสมกับผลงานและ
อัตราค่าจ้างนั้นพิจารณา โดยยึดหลักเกณฑ์ข้อ 1 นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานควรได้ท างานที่เหมาะกับ
ความสามารถของตนเองมากที่สุด 
 3.หลักการแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติ คือฝ่ายบริหารควรท าหน้าที่ด้านการวาง
แผนกและประสานงานกเพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติงานท างานได้อย่างคล้องตัว มีประสิทธิภาพ ไม่ควรให้ฝ่าย
ปฏิบัติงานเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการคิด และวางแนวทางในการท างาน ฝ่ายบริหารควรวางแผนโดย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการเวลา และข้อมูลอ่ืนๆตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับการผลิตกการปฏิบัติงานนั้นจะต้องสะดวกรวดเร็วขึ้นทันเหตุการณ์นอกจากนั้นการ
ท างานต้องมีระบบ และวิธีการที่เหมาะสม 
 4. หลักการท างานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ถือว่าวิธีการของการท างานควรจะถูก
ก าหนดโดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบัติงาน) ในการจัดวิธีการ
ท างาน แสวงหาวิธี และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและดีที่สุดมาใช้ และฝ่ายบริหารต้อง
ฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ และความสามารถอย่างเหมาะสมในการท างานตามเทคนิค
นั้นๆ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด 
 5. หลักการควบคุมงานโดยฝ่ายบริหาร  ถือว่าฝ่ายบริหารควรได้รับการฝึกอบรมในด้าน
การบริหารซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ 
 
6. สรุป 
 การใช้หลักธรรมาภิบาลท าให้องค์การสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกทั้ง
ยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วม 
หลักธรรมข้อใดในพระพุทธศาสนาที่จะสามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อใดได้
บ้าง ก่อนอื่นจะต้องพิจารณาหลักทศพิธราชธรรมเสียก่อน กล่าวคือ ทศพิธราชธรรมมี 10 ประการ  
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 ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์การ เพราะการสร้างธรรมาภิ
บาลให้เกิดขึ้นในองค์การ เป็นการสร้างส านึกที่ดีในการบริหารงาน และการท างานในองค์การ และ
จัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส านึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลืองการติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดธรรมาภิบาลสากลกับหลักธรรมที่เกี่ยวกับการปกครองมีทศพิธราชธรรมเป็นต้น
เป็นหลักธรรมที่มีจุดเน้น มีฐานคิดทฤษฎีที่แตกต่างกัน โดยที่ธรรมาภิบาลสากลมีฐานคิดสอดคล้อง
กับทฤษฎีหน้าที่ เน้นระบบหรือโครงสร้างในภาพรวม ไม่สนใจคุณลักษณะของคน ส่วนหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับทฤษฎีตรงข้ามกับทฤษฎีหน้าที่ คือ ทฤษฏีคุณธรรม ซึ่งเน้นที่ตัวคน 
หรือคุณสมบัติของนักปกครองที่ดี ไม่ได้ให้ความส าคัญกับระบบ เมื่อเป็นเช่นนี้การกล่าวว่า 
“หลักธรรมต่างๆ มีทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา” ย่อมไม่ถูกต้อง เพราะ
ธรรมาภิบาลสากลกับธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนามีฐานคิดทฤษฎีที่แตกต่างกัน แต่กระนั้นก็
สามารถกล่าวได้ในเชิงความสัมพันธ์ต่อกันได้ว่า “ระบบที่ดีย่อมส่งเสริมสนับสนุนคนดี” หรือ “คนดี
ย่อมสามารถอยู่ในระบบที่ดีและพัฒนาระบบให้ดีขึ้นได้”  
 ดังนั้นจึงสามารถเปล่ียนมากล่าวได้ว่า “หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมหรือ
สนับสนุนธรรมาภิบาล” แทนซึ่งสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้ แต่กระนั้นก็ยังต้องประสบกับปัญหา
ใหม่ว่า แล้วหลักธรรมดังกล่าวของพระพุทธศาสนาส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดหลักธรรมาภิบาลข้อ
ใดได้บ้าง ประเด็นนี้พระพุทธศาสนาเชื่อว่า ความดีจะสนับสนุนหรือส่งเสริมความดีด้วยกัน เมื่อหลัก
ทศพิธราชธรรมเป็นคุณธรรมดีงามของผู้บริหารหรือผู้ปกครอง ดังนั้น หลักธรรมดังกล่าวก็ย่อมที่จะ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดหลักธรรมาภิบาลทุกข้อ เพราะหลักธรรมาภิบาลทุกข้อเป็นหลักการที่ดี
ส าหรับผู้บริหารหรือผู้ปกครองนั่นเอง 
 ธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุที่เน้นความเป็น “ธรรมราชา” ของกษัตริย์นักปกครอง 
ผู้ประกอบด้วยทศพิธราชธรรมนั้นคือ หลักธรรมาภิบาล หรือถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ 
ทศพิธราชธรรมในพระพุทธศาสนาคือหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบัน
อย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
อาทิ พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ท าให้ผลประกอบการขององค์กร
ธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น 
ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วม
ท าธุรกิจ 
 สรุปได้ว่า การบริหาร เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการใช้ศาสตร์ หรือทักษะการบริหารจัดการที่
ผู้บริหารจะใช้ในการตัดสินใจเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุด การน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ก็เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ถ้าองค์กรใดบริหารงานด้วยความเป็นธรรมแล้วในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆก็จะสามารถน าพาองค์กรไปสู่เป่าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังคมก็จะเกิดความ
สงบสุข ส่งผลดีต่อส่วนรวม และประเทศชาติ ซึ่งการบริหารจัดการมีองค์ประกอบและหลักการการ
ด าเนินงานมากมายอันเป็นหน้าที่ส าคัญที่ผู้บริหาร จ าเป็นต้องทราบ และน ามาใช้ประกอบในการ
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ตัดสินใจด าเนินงานในองค์กรของตนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ ากับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 
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 เกณฑ์การตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาอุปนิษัท : 
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

GOODNESS JUDGMENT IN THERAVADA BUDDHISM AND  
UPANISHAD PHILOSOPHY: A COMPARATIVE ANALYSIS 

  
พระมหาโกมล กมโล  
พระเทพสุวรรณเมธี 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีความประสงค์ที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวคิดเรื่องความดี และ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความดีในเชิงเปรียบเทียบระหว่างพุทธปรัชญาและปรัชญาอุปนิษัทเนื่องจาก
แนวคิดท้ังสองนีม้ีทั้งลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกัน โดยใช้เกณฑ์หลักและเกณฑ์ร่วมในด้านการ
ตัดสินความดี โดยมีสมมติฐานที่ว่าเมื่อแนวคิดเชิงอภิปรัชญาแตกต่างกัน ประเด็นญาณวิทยาและคุณ
วิทยาต้องแตกต่างกันด้วย คือพุทธปรัชญาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอนัตตา ส่วนปรัชญาอุปนิษัทตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของอาตมันวาท ผู้เขียนบทความวิชาการนี้จึงมีความประสงค์จะเปรียบเทียบกันโดยมี
สมมติฐานที่ตั้งไว้คือเมื่อแนวคิดเชิงอภิปรัชญามีฐานแตกต่างกันย่อมท าให้ฐานะของความเข้าใจเชิง
ญาณวิทยาและคุณวิทยาแตกต่างกันด้วย โดยมีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นความเหมือนกันและ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนซ่ึงจะท าให้เกิดความเข้าใจและไม่เกิดความสับสนระหว่างแนวปรัชญาพุทธ
เถรวาทที่เน้นเรื่องหลักอนัตตากับปรัชญาอุปนิษัทสายเทวนิยมซึ่งเน้นเรื่องอัตตา 
ค าส าคัญ: ความดี, พุทธปรัชญาเถรวาท, วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
 

ABSTRACT 
This article aims to analyze the concept of goodness and its contents with 

comparison between Buddhist philosophy and Upanishadic philosophy because 
both are similar and different. The proposed criteria focus on the goodness 
judgment by comparing on 2 issues; 1) Main criteria and 2) Associated criteria. My 
assumption in this case is that if metaphysical standpoint of view of them is 
different, then epistemology and axiology must be different. Buddhist philosophy is 
based on non-self while Upanishad philosophy is based on a Self which are very 

                                                           
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
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distinctive on ontological base, so this academic paper presents a compared 
analysis with the hypothesis that when metaphysical concepts with different base 
will generate the different epistemology and axiology too. This analyzing the 
similarities and differences will help clear comprehension and eliminate confusion 
between Theravada Buddhist philosophy which focuses on Anattā and Upanishad 
philosophy as atheism focusing on the Ātman. 
Keywords: Goodness, Theravada Buddhism, Comparative analysis 
 

บทน า 
 ประเด็นปัญหาส าคัญด้านปรัชญาซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างส านักปรัชญาต่าง  ๆ 
ในทางจริยศาสตร์ ก็คือ เราควรใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าการกระท าใดเป็นการกระท าที่ดีหรือ
ชั่ว การกระท าอย่างไรจึงเป็นการกระท าที่ถูก และการกระท าอย่างไร จึงเป็นการกระท าที่ผิด ซึ่งก็ได้
มีนักปรัชญาในหลายส านักเสนอความคิดเห็นและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสิน ส าหรับพุทธ
ปรัชญาเอง ก็ได้มีการเสนอหลักเกณฑ์ในการตัดสินไว้ ซึ่งมีอยู่สองเกณฑ์คือ เกณฑ์หลักที่ใช้ในการ
ตัดสินและเกณฑ์ร่วมที่จะน ามาพิจารณาเสริม ซึ่งในส่วนนี้พุทธปรัชญาค่อนข้างมีความชัดเจนว่ามี
แนวทางตัดสินอย่างไร 
 ส าหรับปรัชญาอุปนิษัทที่เจริญควบคู่มากับพุทธปรัชญาและมีถิ่นก าเนิดเดียวกัน จน
บางครั้งก็มีผู้สับสนเกี่ยวกับค าสอนของทั้งสองศาสนาว่ามีรากฐานมาจากที่เดียวกันหรือไม่ เรากลับ
พบค าสอนทางด้านจริยศาสตร์ค่อนข้างน้อย แม้อุปนิษัทจะมีอยู่เป็นจ านวนมาก และมีระยะเวลา
การเกิดที่ไม่พร้อมกัน ทว่าจุดสนใจของอุปนิษัทก็มีไม่กี่ปัญหา เช่น เรื่องพรหมัน อาตมัน มายา 
อวิทยา การสร้างโลก (โมกษะ  สุนทร ณ รังสี, 2545 : 29) ซึ่งเป็นปัญหาทางอภิปรัชญา การที่จุด
สนใจของของอุปนิษัทไปอยู่ที่ปัญหาเหล่านี้อาจจะเนื่องมากจากอุปนิษัท คือ นอกจากจะเป็นส่วนที่
ประมวลเอาแนวคิดทางปรัชญาของพระเวทมาไว้รวมกันทั้งหมด ยังเป็นปรัชญาที่การเจริญอยู่ในช่วง
ยุคใกล้เคียงกับพุทธปรัชญา ซึ่งแม้จะไม่เน้นไปทางอภิปรัชญา แต่ก็มีการอธิบายในส่วนนี้ไว้และ
แสดงถึงความแตกต่างระหว่างอภิปรัชญาของพุทธกับอภิปรัชญาของพราหมณ์ในยุคนั้น จนท าให้
ฐานะของพราหมณ์สั่นสะเทือน ท าให้ต้องมีการพัฒนาค าสอนเพ่ือให้สามารถอธิบายแก่ศาสนิกชน
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคัมภีร์พระเวทอีกครั้ง  จนมีพัฒนาการกลายเป็นคัมภีร์อุปนิษัทขึ้นมา 
แต่การที่ประชาชนในช่วงยุคนั้นมีการบ่งวรรณะกันอย่างชัดเจนเคร่งครัด อีกทั้งมีการปฏิบัติตาม
จารีตของพราหมณ์อยู่แล้ว เนื่องจากศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อสังคมอินเดียมานานจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ท าให้ค าสอนด้านจริยศาสตร์ไม่ปรากฏชัดในอุปนิษัท และอุปนิษัทก็ดู
เหมือนจะมีพัฒนาการค าสอนต่าง ๆ มาเพ่ืออธิบายให้สามารถคลี่คลายปัญหาทางอภิปรัชญาที่พุทธ
ปรัชญาโจมตีหรือหรือสร้างค าสอนที่ตนไม่มี แต่ทางพุทธปรัชญามีเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่ศา



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

สนิกก่อนที่จะน าความน่าเชื่อถือในทางอภิปรัชญาเหล่านั้นมาสนับสนุนประเด็นทางจริยศาสตร์ที่ทาง
พุทธปรัชญาคัดค้านอีกครั้ง 
 ทว่าอย่างไรก็ดีแม้อุปนิษัทจะไม่ได้เน้นไปทางด้านจริยศาสตร์ แต่อุปนิษัทก็มีความส าคัญ
ในฐานะที่เป็นรากฐานและค าสอนต่าง ๆ ของฮินดูและค าสอนของทั้ง 6 ส านัก อีกทั้งดูเหมือน
อุปนิษัทเองก็ใช้อภิปรัชญาสร้างหลักปฏิบัติทางจริยศาสตร์ขึ้น ดังนั้นบทความฉบับนี้ผู้เขียนจึงจะใช้
เกณฑ์ตัดสินความดีของอุปนิษัทจากค าอธิบายทางอภิปรัชญา เช่นเดียวกับทางพุทธปรัชญาที่จะใช้
เกณฑ์ตัดสินจากอภิปรัชญา คือ นิพพาน เช่นกัน แต่ในที่นี้จะขอเสริมเกณฑ์ร่วมที่ทางพุทธปรัชญา
น ามาพิจารณาร่วมในการตัดสินการกระท าต่าง ๆ ด้วย 
 การที่อุปนิษัทมีค าสอนที่คล้ายคลึงกับพุทธปรัชญาหลายประการโดยเฉพาะมีการอธิบาย
และสร้างค าบางค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันขึ้นมา จนท าให้เกิดปัญหาในการแยกแยะจุดยืนของ
ทั้งสองศาสนา เกณฑ์ตัดสินความดีอาจจะเป็นจุดยืนหนึ่งที่แสดงความแตกต่างหรือความใกล้เคียง
ของทั้งสองศาสนาก็ได้ เพ่ือหาความจริงที่ดังกล่าว และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินการ
กระท าต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการกระท าของตนเอง ว่าเป็นการกระท าที่ดีหรือไม่ดีหรือไม่ ซึ่งจะท าให้
เกิดประโยชน์ต่อไป อีกทั้งส่วนใดที่ไม่ดี เราก็สามารถน ามาเปรียบเทียบ ปรับเปลี่ยนและเลือกใช้ให้
เหมาะกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนคติความเชื่อ และอุปนิสัยของเราได้ และจะเป็นการ
สร้างความเข้าใจปรัชญาของส านักอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะได้เข้าใจระบบความคิดความเชื่อของคนที่นับถือ
ศาสนาตลอดจนอยู่ในสังคมที่มีค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมต่างกันได้อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์รวมทั้งระบบปรัชญาต่าง ๆ ของอินเดียอีกด้วย ซึ่งการที่จะศึกษาว่าเกณฑ์
ตัดสินความดีของทั้งปรัชญาทั้งสองส านักมีว่าอย่างไร ก็ควรจะศึกษานิยามของความดีก่อน ดังนี้ 
 
 
นิยามของเกณฑ์ตัดสินความดี 
 นักปรัชญาทั่วไป เช่น จี.อี. มัวร์ ได้ให้ค าธิบายไว้ว่า ความดี คือ คุณสมบัติที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ  เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, จริยศาสตร์, มปป : 9) 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (2546 : 112) ได้ให้ความหมายของความดี ว่าคือ กุศล ความสุข 
เป็นความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ กุศลธรรม หรือบุญ นั่นเอง 
 ดังนั้นเกณฑ์ตัดสินความดีจึงหมายถึง หลักท่ีใช้ในการตัดสินว่า การกระท าใดที่เกิดจากจิต
ฝ่ายกุศลและแสดงออกมาทางกาย และวาจาย่อมเป็นความดีทุกอย่างซึ่งจะส่งผลให้เกิดกุศลวิบาก 
หรือความสุข นั่นเอง ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาของ
อุปนิษัท ต่างก็ได้เสนอแนวคิดของตนไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
เกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท  
 ตามทัศนะของพุทธปรัชญา ตั้งอยู่บนแนวคิดเชิงอเทวนิยม เน้นญาณวิทยา และใช้วิธีการ
แบบสังเกตปรากฏการณ์ การกระท าทุกอย่างที่เรียกว่า “ดี” คือการกระท าที่เกิดจากกุศลมูล คือ 
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ความไม่โลภ (not-greed) ความไม่โกรธ (not-hatred) ความไม่หลง (not-Illusion) หรือการ
กระท าที่น าไปสู่การท าลายกิเลส ซึ่งท าให้จิตเกิดความบริสุทธิ์ สงบ และท าให้เกิดความสุขด้วย แต่
ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความสุขที่เกิดจากการควบคุมและการดับกระหายกามสุข ส่วนการกระท า
ที่ชั่วคือ การกระท าท่ีเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นอกุศลมูล หรือเป็นการกระท า
ที่น าไปสู่การพอกพูนกิเลส ท าให้จิตใจเร่าร้อน กระวนกระวาย ไม่บริสุทธิ์ และเป็นบ่อเกิดของความ
ทุกข ์
 ในพุทธปรัชญาใช้ค าว่ากุศล แทนค าว่าดี และค าว่า อกุศล แทนค าว่าชั่ว ในเรื่องการ
กระท า ค าว่ากศุลหมายถึง ดีงาม หรือมีสุขภาพดี ส่วนอกุศลจะมีความหมายตรงกันข้าม การกระท า
ที่ดีจึงอาจหมายถึง สิ่งที่ท าให้เกิดสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและทางใจ ส่วนการกระท าที่ชั่ว คือสิ่งที่พา
ไปสู่สุขภาพที่ไม่ดีทั้งทางกายและทางใจ (วัชระ งามจิตรเจริญ : 4)   
 การกระท านั้น พุทธปรัชญา กล่าวว่ามีทั้งการกระท าที่ดี (กุศล) การกระท าที่ชั่ว (อกุศล) 
ทั้งดีและชั่ว เป็นกรรมผสม (โวกิณณะ) และเป็นกลาง คือไม่ดีและไม่ชั่ว (อัพยากต) (พระประมวล 
อุตฺตราสโย, 2544 : 117) ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยตัดสินความดีในพุทธปรัชญานั้นจึงมีอยู่หลาย
หลัก เนื่องจากการกระท าของคนเราที่มีความซับซ้อน ซึ่งองค์ประกอบที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณา
ตัดสินความดีในพุทธปรัชญามีดังนี้ 
 1. เกณฑ์หลัก (Main criteria) พุทธปรัชญามองการกระท าที่องค์ประกอบของการ
กระท านั้นเป็นส าคัญ ดังนั้นเกณฑ์หลักท่ีใช้ในการพิจารณาจึงพิจารณาที่จิตใจอันเป็นต้นเหตุแห่งการ
กระท า ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
 1.1 เจตนา (Volition) มูลเหตุหรือแรงกระตุ้น  
 เจตนา คือ ความตั้งใจ หรือจงใจนั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญในการกระท าต่าง  ๆ ใน
มุมมองของพุทธปรัชญา เนื่องจากถ้ามีเจตนาหรือจงใจในการกระท านั้น การกระท านั้นก็ย่อมมีผล
ต่อจิตใจและบุคลิกภาพ ก่อให้เกิดการสั่งสมเป็นอุปนิสัย ซึ่งจะมีผลต่อชีวิตและพฤติกรรมของบุคคล
ผู้กระท า ขณะที่การกระท าโดยไม่เจตนาจะไม่มีผลเช่นนั้น ดังนั้นการตัดสินว่าการกระท าที่เกิดขึ้น 
เป็นการกระท าที่ดีหรือไม่ดี จึงต้องพิจารณาที่เจตนาก่อนเป็นอันดับแรก โดยดูว่าการกระท าที่
เกิดขึ้นนั้นมีเจตนาหรือไม่ หากมีเจตนาในการกระท า ก็ต้องมีการพิจารณาต่อไปว่าเจตนาที่เกิดขึ้น
นั้น เป็นเจตนาดีหรือเจตนาร้าย หากเป็นเจตนาที่ดี การกระท านั้นก็ย่อมเป็นการกระท าที่ดีด้วย 
 ส่วนมูลเหตุหรือแรงกระตุ้นผลักดันให้มนุษย์เกิดเจตนาที่ดีหรือไม่ดี นั้นมีอยู่สองกลุ่ม นั่น
คือ กุศลมูล 3 ได้แก่ ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความไม่หลง เป็นแรงผลักดันฝ่ายดี ซึ่งการกระท าที่
เกิดขึ้นจากแรงผลักดันนี้ย่อมเป็นการกระท าที่ดีไปด้วย ในทางตรงกันข้าม การกระท าที่เกิดจาก
อกุศลมูล 3 คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นจากฝ่ายที่ไม่ดี 
ย่อมส่งผลให้การกระท าท่ีเกิดจากแรงกระตุ้นแบบนี้เป็นการกระท าที่ไม่ดีไปด้วย  
 การที่พุทธปรัชญาเรียกการกระท าที่เกิดจากกุศลมูลว่า ความดี (Goodness) และรียก
การกระท าที่เกิดจากอกุศลมูลว่าไม่ดีหรือชั่วนั้น ในอรรถกถาได้อธิบายว่า ความไม่โลภ ความไม่โกรธ 
ความไม่หลง ได้ชื่อว่าเป็นกุศลมูลเพราะตัวเจตสิกเหล่านี้แต่ละตัว เป็นความดีอยู่แล้ว เมื่อเจตสิก
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เหล่านี้ผลักดันให้เกิดการกระท า การกระท าเหล่านี้จึงเป็นการกระท าที่ดีไปด้วย ขณะที่อกุศลมูลก็มี
ค าอธิบายไว้เช่นเดียวกัน กล่าวคือพุทธปรัชญาถือว่า ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความไม่หลง เป็น
ความดีในตัวมันเอง ค่าความดีในเจตสิกเหล่านี้มีอยู่ในเชิงปรวิสัย (Objective goodness) เจตสิก
ทั้งสามตัวนี้ ได้ชื่อว่าเป็นกุศลมูลเพราะเป็นความดีและเป็นรากเหง้าของการกระท าและสภาวธรรมที่
ดี ดังนั้นการกระท าใด ๆ ที่เกิดจากการผลักดันของเจตสิกเหล่านี้จึงเป็นการกระท าที่ดีนั่นเอง  
(สมภาร พรมทา, 2535 : 50 -51)   
 กล่าวโดยสรุปคือ พุทธปรัชญาถือว่ากุศลมูลและอกุศลมูลเป็นเกณฑ์ตัดสินการกระท าว่า
การกระท าที่เกิดขึ้นนั้นดีหรือไม่ดี ซึ่งการใช้เกณฑ์ตัดสินเช่นนี้ก็เท่ากับ ใช้นิพพานเป็นเกณฑ์ตัดสิน
การกระท า เพราะนิพพานคือภาวะที่ไม่มีความโลภ ความโกรธ และความหลง การกระท าที่มุ่งไปสู่
นิพพาน จึงเป็นการกระท าที่ดี ส่วนการกระท าที่ท าให้ห่างออกจากนิพพานก็คือการกระท าที่ไม่ดี
นั่นเอง ทว่าพุทธปรัชญามิได้ใช้เพียงแค่เจตนา และมูลเหตุหรือแรงกระตุ้นนี้เท่านั้นในการตัดสิน ยัง
มีเกณฑ์หลักอีกหนึ่งอย่างที่ต้องพิจารณาประกอบคือ สภาวะของการกระท าที่เกี่ยวกับจิตใจ ซึ่งจะ
น ามาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินได้อย่างไร สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
 1.2 สภาวะของการกระท าที่เกี่ยวกับจิตใจ  
 เนื่องจากการกระท าเกิดจากเจตนา ดังนั้น ดังนั้นเราจึงอาจพิจารณาความดีความชั่วของ
การกระท าโดยดูจากสภาวะของการกระท าว่า การกระท านั้นมีสภาพเกื้อกูล หรือบั่นทอนชีวิตจิตใจ
ที่ดีอย่างไร การกระท าที่ท าให้จิตใจสบาย ปลอดโปร่ง ส่งเสริมบุคลิกภาพ และน่าพึงปรารถนาก็จัด
ว่าเป็นการกระท าที่ดี  ถ้าท าให้จิตใจหนัก เครียด หรือบั่นทอนคุณภาพของจิต และบุคลิกภาพก็ถือ
ว่าเป็นการกระท าที่ไม่ดี (วัชระ งามจิตรเจริญ, ม.ป.ป : 6) โดยพิจารณาจากความหมายของค าว่า
กุศลซึ่งแปลว่า สิ่งที่ท าให้เกิดสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและทางใจ นั่นเอง อีกทั้งการกระท าที่ดี ที่เป็น
กุศลนั้น ย่อมส่งผลให้จิตใจอยู่ในสภาวะที่ สบาย ไม่รู้สึกทุกข์หรือเครียด ดังนั้นสภาวะของจิตใจจึง
เป็นเกณฑ์หลักอีกอย่างหนึ่ง ที่พุทธปรัชญาน ามาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินความดี  
 2.เกณฑ์ร่วม (Associated criteria) 
 นอกจากเกณฑ์หลักท่ีต้องน ามาพิจารณาในการตัดสินการกระท าต่าง ๆ ว่าดีหรือไม่ดีแล้ว 
ยังมีหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบ คือ เกณฑ์ร่วม 
 ในการกระท าหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น แม้จะกระท าเพราะมีเจตนาดี แต่หากกระท าด้วยความ
ไม่รู้ หรือความประมาท ความไม่รอบคอบ ก็ย่อมส่งผลให้การกระท านั้น กลายเป็นการกระท าที่ผิด 
หรือเกิดความชั่วผสมเข้าด้วย เช่น หมอมีเจตนาดีจะรักษาคนไข้ แต่กลับวินิจฉัยโรคผิดจนคนไข้ถึง
แก่ความตาย การกระท านั้นของหมอก็ย่อมไม่ใช่การกระท าที่ดีแท้หรือสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงต้อง
พิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ และน ามาใช้ในการตัดสินด้วย เพราะเกณฑ์เหล่านี้ จะช่วยชี้แนะในการ
ตัดสินการกระท าหนึ่ง ๆ ได้ดีขึ้นว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีดีหรือไม่ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่ง
เกณฑ์ร่วมนั้น สรุปได้ คือ 
 2.1 ลักษณะและผลของการกระท า (Outcome of actions)  
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 แม้พุทธปรัชญาจะไม่ถือว่าผลของการกระท าเป็นหลักในการตัดสินการกระท า แต่เราก็
จ าเป็นจะต้องพิจารณาว่า ลักษณะของการกระท าและผลที่เกิดตามมานั้นให้คุณหรือให้โทษแก่
ตนเอง แก่ผู้อ่ืน หรือแก่ทั้งสองฝ่าย ถ้าก่อให้เกิดทุกข์ หรือ มีลักษณะเป็นการเบียดเบียนก็ย่อมเป็น
การกระท าที่ไม่ดี แต่ถ้าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข ไม่มีลักษณะเบียดเบียน ก็ย่อมถือว่าเป็นการกระท า
ที่ดี ดังข้อความในพระสูตรว่า (ม.ม. 13/553/378) 
 ป. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ที่เป็นอกุศลเป็นไฉน 
 อา. มหาบพิตร ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ที่มีโทษแล เป็นอกุศล ขอถวายพระพร. 
 ป. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ที่มีโทษเป็นไฉน 
 อา. มหาบพิตร ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ที่มีความเบียดเบียนแล เป็นความ
ประพฤติทางกาย วาจา ใจ ที่มีโทษ ขอถวายพระพร.  
 ป. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ที่มีความเบียดเบียนเป็นไฉน 
 อา. มหาบพิตร ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ที่มีทุกข์เป็นวิบากแล เป็นความ
ประพฤติทางกาย วาจา ใจ ที่มีความ เบียดเบียน ขอถวายพระพร. 
 ป. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นไฉน 
 อา. มหาบพิตร ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ใดแล ย่อมเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเอง
บ้าง เพ่ือ เบียดเบียนผู้ อ่ืนบ้าง เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้ อ่ืนทั้ งสองฝ่ายบ้าง อกุศลธรรม
ทั้งหลาย ย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความประพฤติทางกาย วาจา ใจ นั้น กุศลธรรมทั้งหลายย่อม
เสื่อม มหาบพิตร ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ เห็นปานนี้แล สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติ
เตียน” 
 บทสนทนาในพระสูตรนี้เป็นการสนทนาระหว่างพระอานนท์กับพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า พุทธปรัชญามิได้มองเพียงแค่เจตนาของการกระท าเท่านั้น แต่ยังมุ่งไปที่ผลของการ
กระท านั้นด้วย ว่าท าให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนหรือไม่ ซึ่ง พุทธปรัชญาสามารถ
แยกแยะผลของการกระท าท่ีเกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ คือ 
 1) ผลการกระท าที่เกิดกับตนเอง  
 2) ผลการกระท าที่เกิดกับผู้อ่ืน 
 3) ผลการกระท าที่เกิดท้ังกับตนเองและผู้อื่น 
 ผลจากการกระท าท่ีเกิดข้ึน หากเกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นก็ย่อมเป็นการกระท า
ที่ดีที่สุด แต่หากประโยชน์นั้นเกิดกับผู้อ่ืนก็ถือเป็นการกระท าที่ดีรองลงมา ส่วนการกระท าที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองนั้นเป็นการกระท าที่ดีน้อยที่สุด หากพิจารณาจากผลของการกระท า ทว่าพุทธ
ปรัชญาก็มีหลักการกระท าที่ว่าจะต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หากการกระท าใดที่เป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนตนเองการกระท านั้นก็ย่อมไม่ใช่การกระท าที่ดีแท้เช่นกัน 
 ดังนั้นการกระท าใด ๆ ก็ตามแม้จะเกิดจากเจตนาดี แต่ก็ยังจ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะมี
การกระท าเช่นใด วิธีการท าแบบใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขมากที่สุดในเรื่องนั้น ๆ จากลักษณะและ
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ผลของการกระท า ถึงแม้เราจะไม่สามารถรู้ไปถึงเจตนาของผู้กระท าได้ แต่ผลของการกระท าก็ท าให้
เราสามารถตัดสินได้ในระดับหนึ่งว่า การกระท านั้นน่าจะเป็นการกระท าท่ีดีหรือไม่ 
 2.2 มโนธรรม (Conscience)  
 เราสามารถใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองในการพิจารณาได้ว่าการกระท านั้นเป็น
อย่างไร ตนเองสามารถติเตียนตนเองได้หรือไม่ ความรู้สึกที่เรียกว่ามโนธรรมนี้ เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์จากเรื่องความดีความชั่วจากแหล่งต่าง ๆ มีศาสนาและสังคม เป็นต้น แม้มโนธรรมจะ
ไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอน แตก่็มีส่วนช่วยในการตัดสินได้มาก นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรง
แนะให้ใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์ด้วยว่า ถ้าคนอ่ืนท าเช่นนั้นกับตนเองจะรู้สึ กอย่างไร เราจะเห็นด้วย
หรือไม่ ดังตัวอย่างในกุมารกสูตร ซึ่งกล่าวถึงพระพุทธเจ้าขณะก าลังเสด็จบิณฑบาตในกรุงสาวั ตถี 
และเห็นเด็ก ๆ ก าลังจับปลากันอยู่ จึงเสด็จไปหาเด็ก ๆ กลุ่มนั้นแล้วตรัสว่า (ส .ข.17/115 /107) 
 “พ่อหนูทั้งหลาย เธอทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลาย 

มิใช่หรือ เด็กเหล่านั้นกราบทูลว่า อย่างนั้นพระเจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ 
ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลาย ล าดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงทราบ
เนื้อความนี้แล้ว ได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ ถ้าความ
ทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่าน ทั้งหลายไซร้ ท่านทั้งหลายอย่าได้ท าบาปกรรมทั้งในที่แจ้งหรือในที่
ลับ เลย ถ้าท่านทั้งหลายจักท าหรือท าอยู่ซึ่งบาปกรรมไซร้ ท่านทั้งหลาย แม้จะเหาะหนีไปก็
ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์เลย” 

 ดังนั้นจะเห็นว่ามโนธรรมในใจเราก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์ร่วมในการตัดสินการกระท าได้
เช่นกัน 
 2.3 นักปราชญ์ การกระท าใดที่นักปราชญ์ยกย่องสรรเสริญ การกระท านั้นมักเป็นการ
กระท าที่ดี ส่วนการกระท าที่นักปราชญ์ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือต าหนิ มักจะเป็นการกระท าที่ไม่ดี 
ดังตัวอย่างในพระสูตรที่ยกมาข้างต้น เป็นต้น ดังนั้นมติของผู้รู้ในสังคมจึงเป็นเกณฑ์ร่วมอย่างหนึ่งใน
การตัดสินความดีได้ โดยมติของผู้รู้ในที่นี้ รวมไปถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี บทบัญญัติทางศาสนาด้วย ซึ่งแม้ในสังคมที่ต่างกัน อาจจะมีความแตกต่าง แต่ส่วนใหญ่ก็
มักจะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน จึงพอจะน ามาเป็นเกณฑ์ตัดสินร่วมได้ (วัชระ งามจิตรเจริญ, ม.ป.ป : 
7) 
 จากเกณฑ์หลักและเกณฑ์ร่วมที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การจะตัดสินการกระท าใด
กระท าหนึ่งว่าดีหรือไม่นั้น จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การกระท าที่ดีในพุทธปรัชญา มิใช่มี
เจตนาดีเพียงอย่างเดียว แม้การกระท าท่ีดีหรือชั่วอย่างแท้จริงจะอยู่ที่เจตนาเป็นส าคัญก็ตาม แต่เรา
ก็จ าเป็นต้องใช้เกณฑ์อ่ืน ๆ ร่วมตัดสินด้วย เพ่ือพิจารณาว่าการกระท าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระท าดี
ที่สมบูรณ์หรือไม่ 
 
เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาอุปนิษัท 
 ปรัชญาอุปนิษัทถือเป็นหลักปรัชญาสมบูรณ์ที่สุดของปรัชญาอินเดียซึ่งเป็นตัวแทนของ
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เทวนิยม (Atheism) และถือว่าการปรากฏของโลกเป็นเพียงมายา ซึ่งเป็นปฏิกิริยาในจิตคือพรหมัน 
ถ้าไม่มีพรหมันแล้วโลกแห่งปรากฏการณ์ย่อมมีไม่ได้ การเกิดข้ึนของโลกเป็นสิ่งที่ผิดในความเห็นของ 
ศังกราจารย์ เพราะว่า 1) โลกและสรรพสิ่งเป็นสิ่งถูกรับรู้ (ทรฺษยาตวาต มิถฺยา) 2) โลกและสรรพสิ่ง
เป็นเรื่องของจิตภายใน (ชฑตฺวาต มิถฺยา) 3) โลกและสรรพสิ่งเป็นสิ่งจ ากัดด้วยกาละ เทศะ และหลัก
เหตุผล (ปริจฉินฺนตฺวาต มิถฺยา) (Murti, T.R.V. 1983 : 97) หากนิพพานเป็นเกณฑ์ตัดสินความดีใน
พุทธปรัชญา โดยถือว่าการกระท าใดที่เอ้ือประโยชน์ต่อการบรรลุนิพพานนั่นคือ การกระท าที่ดี การ
จะกล่าวถึงเกณฑ์ตัดสินความดีของปรัชญาอุปนิษัทนั้นแม้จะไม่มีการกล่าวถึงโดยตรง แต่ก็อาจกล่าว
ได้ว่า การกระท าใดที่มุ่งไปสู่การบรรลุโมกษะ ก็คือ การกระท าที่ดีเช่นกัน โดยพิจารณาจากหลักดังนี้ 
 ในพระเวทและอุปนิษทัได้ให้ความหมายของกรรมดีไว้ว่า กรรมดี คือการปฏิบัติตามค าสั่ง
สอนของพระเจ้าด้วยการประกอบพิธีกรรม เช่น การบวงสรวง บูชา สวดมนต์ อ้อนวอน ซึ่งกรรมดีนี้
แบ่งได้ 2 ระดับ คือ 
 1) กรรมดีระดับธรรมดา ได้แก่ การบูชาบวงสรวง การบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม การ
บริจาคทาน เป็นต้น  
 2) กรรมดีขั้นสูงสุด ได้แก่ การบ าเพ็ญเพ่ือให้หลุดพ้นทางทุกข์ทั้งปวงโดยการท าลายอ
วิทยาเพ่ือให้สามารถรู้สภาวะที่แท้จริง คือ การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าหรือพรหมมัน (ดร.
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2535 : 60) โดยจะต้องท าการปลดปล่อยพรหมันจากร่างกาย ท าให้หลุดพ้น
จากความรู้สึกในเรื่องตัวตน ชีวาตมันก็จะกลายเป็นปรมาตมัน จากตรงนี้จะเห็นว่าการท าดีเพ่ือไป
สวรรค์หรือเพ่ือความสุขจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรสนับสนุน (สุมาลี  มหณรงค์ชัย, 2546 : 63-64) ดังนั้น 
เกณฑ์ท่ีน่าจะน ามาใช้ในการตัดสินการกระท าทีด่ีของปรัชญาอุปนิษัทจึงน่าจะเป็นเกณฑ์ตัดสินความ
ดีขั้นสูงสุด คือ การท าลายอวิทยานั่นเอง โดยการกระท าใดที่เป็นไปเพ่ือท าลาย อวิทยา ก็คือ การ
กระท าท่ีดี ส่วนกรรมใดท่ีไม่เป็นไปเพื่อท าลายอวิทยาก็คือ การกระท าที่ไม่ดีตามปรัชญาอุปนิษัท ซึ่ง
การท าลายอวิทยานี้ก็คือการท าดี โดยมีชีวิตอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา และใจ 
เพ่ือให้บรรลุโมกษะ และเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมันนั่นเอง 
 ส าหรับค าว่า “อวิทยา” นี้ เป็นค าที่ใช้ในความหมายเดียวกับค าว่า มายา และสามารถ
ตีความได้หลายความหมาย แต่ความหมายของอวิทยาหรือมายาในที่นี้หมายถึง ความโง่เขลาที่คอย
ปิดบงัไม่ให้ชีวาตมันรู้ความจริงว่าตนเองกับพรหมันเป็นอย่างเดียวกัน ท าให้เกิดอุปาทานยึดมั่นว่าตัว
เรา ว่าของเรา คิดว่าตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกาย ประสาทสัมผัส ปัญญา และเกิดการเอาใจเข้า
ไปผูกมัดตามอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ท าให้ต้องติดอยู่ในสังสารวัฏ (ฟ้ืน ดอกบัว, 2545 : 33-34) 
โลกนี้จึงเป็นเหมือนความฝันและเป็น มายา (Donald A. Braue, 1985: 166) 
 ‘การที่โลกได้ปิดบังสิ่งจริงที่เกิดจากการมองที่เป็นลักษณะของความหลง โลกนี้  จึงไม่ใช่
สิ่งลวง แต่ด้วยข้อจ ากัดของธรรมชาติที่เป็นไปแบบจักรกลในลักษณะไม่สัมพันธ์กับพระเจ้า เรา
พลาดที่จะรับรู้แก่นแท้ของสิ่งสัมบูรณ์ จากนั้นจึงกลายมาเป็นแหล่งก าเนิดของความหลง’ 
 นอกจากจะใช้การท าลายอวิทยาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินความดีแล้ว การที่อุปนิษัทมี
พัฒนาการมาจากคัมภีร์พระเวท ซึ่งมีทัศนะว่า กรรมดีคือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสอนของพระ
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เวท สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ผู้หลักผู้ใหญ่ และการบูชาบวงสรวงพระเจ้า ดังนั้นการกระท าใดที่ขัดกับพระเวท
จึงเป็นการกระท าที่ไม่ดีไปด้วย (ดร.ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2535 : 56) ดังนั้นคัมภีร์พระเวทจึงเป็น
เกณฑ์ตัดสินความดีอย่างหนึ่งในปรัชญาอุปนิษัทด้วย 
 กล่าวโดยสรุปเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาอุปนิษัทประกอบด้วยเกณฑ์ดังนี้ 
 1) การกระท าใดที่เป็นไปเพ่ือมุ่งท าลายอวิทยา คือ ความยึดมั่นว่าชีวาตมันเป็นหนึ่ง
เดียวกับร่างกาย ซึ่งการท าลายอวิทยานี้จะต้องอาศัยการส ารวมกาย วาจา และใจ ดังนั้นการกระท า
ใดที่เป็นไปเพื่อการส ารวมกาย วาจา และใจ การกระท านั้นเป็นการกระท าที่ดี หากการกระท าใดที่มี
เป้าหมายหรือเบี่ยงเบนออกไปจากการท าลายความยึดมั่นนี้ เป็นการไม่ส ารวมระวังกาย วาจา และ
ใจ ก็ถือเป็นการกระท าท่ีไม่ดี 
 2) การเชื่อฟังคัมภีร์พระเวทเป็นเกณฑ์ตัดสินความดีอย่างหนึ่ง ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
เบื้องต้น ดังนั้นการบูชา บวงสรวงเทพเจ้า รวมไปถึงการเคารพผู้ใหญ่ การท าตามหน้าที่ในวรรณะ
ของตนเอง จึงเป็นการกระท าดีด้วย เพราะเป็นการท าตามค าสั่งสอนในพระเวท และการกระท าใดที่
ขัดกับพระเวท ก็คือการกระท าที่ไม่ดี เช่น การไม่บูชาเทพเจ้า เป็นต้น ซึ่งการที่พระเวทมีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตคนอินเดียจนกลายมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่าจารีตของ
สังคมอินเดียก็คือ เกณฑ์ตัดสินความดีอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับการเคารพผู้ใหญ่ หรือผู้รู้ นักปราชญ์ ก็
อาจน ามาพิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมในการตัดสินความดีได้เช่นเดียวกับในพุทธปรัชญา 
 
เปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาอุปนิษัท 
 เกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทเปรียบเทียบกับปรัชญาอุปนิษัทนี้ สามารถ
น ามาเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างกันได้ คือ 
 1.ลักษณะท่ีเหมือนกันในการใช้เกณฑ์ตัดสินความดี   
 1.1 พุทธปรัชญามีลักษณะเป็นสัมบูรณนิยม คือถือว่า การกระท าจะดีหรือชั่ว มิได้อยู่ที่
ผลของการกระท านั้น แต่อยู่ที่ว่าการกระท านั้นเป็นไปตามเกณฑ์บางอย่างที่แน่นอนตายตัวหรือไม่ 
เมื่อลงมือกระท าแล้วก็ตัดสินได้ โดยไม่ต้องรอดูผลการกระท าว่าดีหรือชั่ว ซึ่งสาเหตุที่ พุทธปรัชญา
เป็นสัมบูรณนิยม  เนื่องจาก พุทธปรัชญาใช้กุศลมูล 3 และอกุศลมูล 3 เป็นเกณฑ์ตัดสินการกระท า
และเกณฑ์นี้ก็เป็นสิ่งแน่นอนตายตัว ไม่แปรเปลี่ยนไปตามความรู้สึกนึกคิดของบุคคล (วิทย์ วิทศ
เวทย์, 2538 : 54) เช่น ในพุทธปรัชญาถือว่าการฆ่าคนตาย ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใด โอกาสใด หรือที่
ไหนก็ตาม การฆ่าย่อมเป็นการกระท าที่ผิดเสมอ แม้การฆ่านั้นจะมีโทษไม่เท่ากัน ตัวอย่างคือ การฆ่า
คนที่มีคุณมาก เช่น บิดา มารดา หรือพระอรหันต์ ย่อมบาปมากกว่าฆ่าโจร ทว่าก็มิได้หมายความว่า
พุทธปรัชญามีลักษณะเป็นสัมพัทธนิยม เพียงแต่มีปัจจัยอ่ืน ๆ มาประกอบท าให้ความถูกผิดนั้นจาง
ลง เปรียบเหมือนเราใส่เกลือลงไปในน้ าหนึ่งแก้ว กับใส่เกลือลงไปในแม่น้ า ความเค็มที่เกิดจากเกลือ
ย่อมไม่เท่ากัน แม้เกลือที่ใส่ลงไปจะท าให้เกิดความเค็มเหมือนกัน ทว่าผลที่เกิดขึ้นก็ต่างกัน 
เนื่องจากปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลนั่นเอง กล่าวโดยสรุปก็คือ พุทธปรัชญามีเกณฑ์ตัดสินความดีที่ลักษณะ
ตายตัวแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยใด ๆ ส่วนปรัชญาอุปนิษัทนั้นก็มีลักษณะเป็นสัม
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บูรณนิยมเช่นกัน คือ หากการกระท าใดที่ไม่เป็นไปเพ่ือท าลายอวิทยา ก็คือ การกระท าที่ไม่ดี แต่
ปรัชญาอุปนิษัทก็มีความขัดแย้งในตังเอง เช่น การท าลายอวิทยาจะต้องมีการส ารวมกาย วาจา และ
ใจ แต่การบวงสรวงเทพเจ้ากลับต้องท าลายชีวิตสัตว์ เป็นต้น ดังนั้นจึงพอสรุปเกณฑ์การตัดสินเรื่อง
ความดี ดังนี้ 
 1) พุทธปรัชญานั้น มีเป้าหมายคือนิพพาน ใช้นิพพานเป็นตัวตัดสิน ขณะที่อุปนิษัทมี
โมกษะ คือการท าลายอวิทยาเป็นเกณฑ์ตัดสินเช่นเดียวกัน 
 2) เกณฑ์ร่วมที่ใช้ในการตัดสินทั้งสองปรัชญาต่างถือเอานักปราชญ์ จารีต วัฒนธรรมเป็น
เกณฑ์ร่วมด้วย แต่เป็นมุมมองของจารีตที่ต่างกัน 
 3) ในแง่ของผล คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระท า ทั้งพุทธปรัชญาและอุปนิษัทไม่เน้น
การอยู่ในโลกหรือสวรรค์ เพราะต่างมุ่งผลที่เกิดขึ้นในระดับโลกุตตระ คือการหลุดพ้นจากทุกข์โดย
สิ้นเชิงแม้แนวคิดเรื่องความจริงสูงสุดของทั้งสองจะต่างกันก็ตาม 
 2.ลักษณะท่ีแตกต่างกันของเกณฑ์ตัดสินความดี 
 2.1 ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลของการกระท านั้น แม้พุทธปรัชญาจะไม่ถือเป็นเกณฑ์หลักใน
การตัดสินการกระท าว่าดีหรือไม่ แต่ก็ต้องน ามาพิจารณาด้วย เนื่องจากพุทธปรัชญายังว่าผลของการ
กระท านั้น มีส่วนในการตัดสินว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าดีที่สมบูรณ์หรือไม่ เพราะหากมี
เจตนาดีและผลของการกระท านั้นออกมาดีด้วย ก็ถือว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าที่สมบูรณ์ ซึ่ง
พุทธปรัชญาจะยกย่องการกระท าเช่นนี้ ขณะที่อุปนิษัทไม่มีการกล่าวว่าจะมีการพิจารณาที่ผลของ
การกระท าหรือไม่ 
 2.2 การกระท านั้นก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืนหรือไม่ ทั้งอุปนิษัทและพุทธปรัชญาเห็น
ตรงกันในแง่ที่ว่า การกระท าที่ดีท่ีสุดก็คือ การกระท าท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น การ
บริจาคทาน เป็นต้น และการกระท าที่ดีนั้นก็จะต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองหรือผู้อ่ืนด้วย ทว่า
ค าว่าผู้อ่ืนในมุมมองของพุทธปรัชญานั้นหมายรวมถึงสัตว์ต่าง ๆ ด้วย ขณะที่อุปนิษัท หมายถึง
มนุษย์เท่านั้น เพราะหากหมายรวมถึงสัตว์ต่าง ๆ ด้วยแล้ว คงไม่มีพิธีการบูชายัญ โดยการท าลาย
ชีวิตสัตว์ต่าง ๆ 
 2.3 แม้ปรัชญาทั้งสองจะมีเกณฑ์ร่วมทางจารีตและนักปราชญ์เหมือนกัน แต่ก็มีความ
ต่างกันในมุมมอง กล่าวคือ จารีตที่น ามาพิจารณานั้นอยู่ในบริบทแวดล้อมที่ต่างกัน เพราะจารีตที่
น ามาเป็นเกณฑ์ร่วมในการตัดสินของอุปนิษัทก็คือ จารีตของคัมภีร์พระเวท และนักปราชญ์ก็คือ คน
ในวรรณะพราหมณ์เท่านั้น แต่นักปราชญ์ในพุทธปรัชญาไม่ได้หมายถึงคนวรรณะใดวรรณะหนึ่ง 
 ดังนั้น เกณฑ์การตัดสินทั้งสองแนวคิด คือ ในพุทธปรัชญาและอุปนิษัทนั้น แม้จะยังไม่ใช่
เกณฑ์ตัดสินความดีที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็สามารถช่วยให้เราสามารถวินิจฉัยการกระท าใดกระท าหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นได้ว่าเป็นการกระท าที่ดีหรือไม่ และหากจะต้องมองจากเจตนา ก็คงยากที่จะที่เราจะไป
ตัดสินการกระท าของผู้อื่นได้ว่าดีหรือไม่ แต่หลักเกณฑ์เหล่านี้มีประโยชน์ส าหรับตัวเราเองส าหรับใช้
ในเวลาเลือกท่ีจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งนอกจากในพุทธปรัชญานี้ นอกจากหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้ว ยัง
อาจน าหลักธรรมอ่ืน ๆ มาเป็นเกณฑ์ได้อีก เช่น ทางสายกลาง หรือมรรคมีองค์แปด โดยถือว่าการ
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กระท าท่ีเป็นที่สุดข้างใดข้างหนึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ดี ส่วนการกระท าที่สอดคล้องกับมรรคเป็นการ
กระท าที่ดี เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ หากรู้จักน ามาประยุกต์ใช้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 
 ตามหลักเกณฑ์การตัดสินของอุปนิษัทนั้น จะเห็นได้ว่ายังมีปัญหาคือ ดูขัดแย้งกันเองและ
ยังขาความชัดเจนอยู่พอสมควร ซึ่งคงเนื่องมาจากการพัฒนาของอุปนิษัทมีอยู่ตลอดเวลาในประวัติ-
ศาสตร์จากพราหมณ์มาถึงฮินดู และการไปเน้นที่อภิปรัชญาตามสภาพสังคมปรัชญาอินเดียที่เน้น
การแสวงหาความหลุดพ้นทางจิตซ่ึงเป็นปรัชญาโลกุตตระมากกว่าการหาทางด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ตามหลักการทั้งของพุทธปรัชญาเถรวาทและอุปนิษัทนั้นหาก
เราเลือกท าสิ่งที่ดีจากค าสอนของทั้งสองปรัชญา การกระท านั้นของเราก็จะเป็นการกระท าที่มุ่งสละ
ความเห็นแก่ตัวและท าให้เรามีความสุขอยู่บนโลกนี้ในชีวิตปัจจุบันได้ แต่การกระท านั้นก็ต้องเกิด
จากกุศลกรรมด้วยเช่นกัน จึงจะเป็นการกระท าที่ดีและถูกต้องได้อย่างแท้จริง 
 
บทสรุป 
 หลักพุทธปรัชญาเถรวาทมีลักษณะเป็นอเทวนิยมคือปฏิเสธอัตตาและมีเกณฑ์ตัดสินที่ตั้ ง
อยู่บนพ้ืนฐานของการแก้ปัญหาด้านจิต ความดีต้องเป็นกุศลและประกอบด้วย เจตนา ผลการ
กระท า มโนธรรม คือเน้นสัมมาทิฏฐิก่อนและใช้ผลของการกระท า จารีต นักปราชญ์ เน้นไปที่การ
ฝึกจิต โดยจ าแนกเป็นเกณฑ์หลักและเกณฑ์ร่วมซึ่งมีลักษณะปฏิฐาน ส่วนปรัชญาอุปนิษัทจัดอยู่ใน
ฝ่ายเทวนิยมเน้นหลักค าสอนเชิงยืนยันการมีอยู่ของอัตตาสมบูรณ์ เกณฑ์การตัดสินความดีของพุทธ
ปรัชญา ในขณะที่อุปนิษัทใช้หลักความสัมบูรณนิยมและใช้คัมภีร์พระเวทเป็นเกณฑ์ตัดสิน การ
กระท าดีต้องสอดคล้องกับค าสอนในพระเวท ส่วนที่เหมือนกันคือ ทั้งสองยอมรับเรื่องการท าลาย
ความไม่รู้ และการใช้เกณฑ์ร่วมคือจารีต ประเพณี และนักปราชญ์ แต่ในรายละเอียดพุทธปรัชญาไม่
สนับสนุนเรื่องวรรณะส่วนอุปนิษัทยังสนับสนุนวรรณะตามคัมภีร์พระเวท 
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ศิลปะการสร้างมนุษยสมัพันธ์ 
The Art for Building the Human Relations 

 
กรัณย์ เสริมกิจเสรี 

สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มุ่งเน้นให้เรียนรู้ ศึกษาพัฒนาและปฏิบัติ ในเรื่องของ“มนุษยสัมพันธ์”ที่ผู้
ปฏิบัติจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ จนให้เกิดเป็นทักษะและได้ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่
เพ่ือนมนุษย์ ได้ใช้เทคนิคต่าง ๆ อันเป็นกุศโลบายที่ส าคัญ ๆ ในเรื่องดังกล่าวทั้งในเชิงจิตวิทยา เชิง
พุทธจิตวิทยา หลักศาสนาคริสต์ โคลงโลกนิติตลอดจน สมุดบันทึกตามรอยพระยุคลบาทพ่อของ
แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. 
ค าส าคัญ: มนุษยสัมพันธ์, หลักพุทธธรรม, หลักจิตวิทยา 
 

ABSTRACT 
 This article focuses on learning, developing, and practicing. In terms of 
"Human Relation", the practitioner must use both science and art for reachinga skill 
and to guide the way of life for human beings to use all of the techniques that are 
important in such matters. All of the techniques are Psychology, Buddhist 
Psychology, Christian Doctrine,Poetry, as well as the notebooks in the footprints of 
His Majesty King BhumibolAdulyadej the Great. 
Keyword: Human Relations, the Teaching of Buddha, the Principle of Psychology 
 
บทน า 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจ าเป็นต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลต่างๆในสังคมจึงต้องคิดว่าท า
อย่างไรจึงจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข“มนุษยสัมพันธ์”จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องสร้างให้
เกิดข้ึนในตัวของมนุษย์ทุกคนเพ่ือให้การอยู่ร่วมกันด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยมี
หลักเกณฑ์ที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ทั้งทางจิตวิทยา หลักเกณฑ์และกฎของสังคม วัฒนธรรม และ
พุทธธรรม ที่มนุษย์น ามาประยุกต์ใช้เป็นเป็นเชิงกุศโลบาย เพ่ือสร้างความส าเร็จ สันติสุขเจริญงอก
งามให้กับมวลมนุษยชาติ 

                                                           
ทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ 
 มนุษยสัมพันธ์ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2525 : 402 ) 
ได้หมายถึง“ความสัมพันธ์ในทางสังคม ระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน”  และ 
ในปี พ.ศ. 2538 ราชบัณฑิตยสถาน (2538 : 628) ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่า“มนุษยสัมพันธ์”
หมายถึงความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันมนุษย
สัมพันธ์ (Human Relationships) เป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหมู่เป็นคณะหรือกลุ่ม โดยมี
การติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม เพ่ือให้ทราบความต้องการของแต่ละบุคคล หรือ
กลุ่มรวมไปถึงวิธีการจูงใจ และประสานความต้องการของบุคคลและกลุ่มให้ผสมผสานกลมกลืนกัน
ตามระบบที่สังคมต้องการ  
 ค าว่า “มนุษยสัมพันธ์” (Human Relation) มาจากค่า 2 ค าคือมนุษย์กับสัมพันธ์ มนุษย์ 
(Human) หมายถึงผู้มีจิตใจสูงซ่ึงลักษณะความเป็นมนุษย์พิจารณาในด้านพฤติกรรมการแสดงออก
จิตใจความรู้สึกวิธีคิดซึ่งแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น สัมพันธ์ (Relation) หมายถึงการเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันผูกพันกันการอยู่ร่วมกัน 
 สรุป มนุษยสัมพันธ์หมายถึงการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยอาศัย
ศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งความเข้าใจ
ที่ดีต่อกันความรักใคร่นับถือความจงรักภักดีและความร่วมมือกันซึ่งส่งผลทาให้สามารถอยู่ร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุขที่กล่าวว่ามนุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นั้นศาสตร์หมายถึงมี
หลักการแนวคิดทฤษฎีองค์ความรู้ที่เป็นระบบเชื่อถือได้และสามารถศึกษาหาความรู้ดังกล่าวได้ส่วน
ศิลป์หมายถึงการน าความรู้ที่เป็นศาสตร์มาประมวลใช้ให้ผสมกลมกลืนกันในการติดต่อกับผู้อ่ืนอย่าง
มีศิลป์ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวของ 
 อริสโตเติล (Aristotle) ได้อธิบายไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็น
หมู่เป็นเหล่ามนุษย์ อยู่ร่วมกัน เป็นกลุ่มเป็นพวกมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน ท าให้
พวกเขารู้สึกปลอดภัยซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การที่มนุษย์มีสัมพันธ์
กันมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคม 
 เดวิด เคียท์ (David, Keith.1977) ได้ให้ความหมายของค าว่า มนุษยสัมพันธ์ ว่าเป็น
กระบวนการจูงใจของบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ โดยมีความพอใจในทาง
เศรษฐกิจ และสังคม มนุษย์สัมพันธ์ จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับบุคคล การยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือและการให้ความจงรักภักดี ในการติดต่อ
สัมพันธ์กัน ระหว่างบุคคล ต่อบุคคลตลอดจนองค์กรต่อองค์กรซึ่งมนุษยสัมพันธ์ในความหมายกลาง 
ๆ คือ การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเน้นแต่
ละศาสตร์ในสาขาต่างๆ จะให้ความหมายของค าว่ามนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกันดังเช่น 
 - ทางด้านจิตวิทยา ค าว่ามนุษยสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกต่อ
กันในสังคม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง 
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 - ทางด้านสังคมวิทยา ค าว่ามนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การที่คนซึ่งอยู่ร่วมกันมีการโต้ตอบ
และมีการตอบสนองต่อกันและกัน ซึ่งอาจเป็นทั้งความสัมพันธ์ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เช่น ความ
ร่วมมือ การแข่งขัน การต่อต้าน การต่อสู้ เป็นต้น 
 
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
 สถาบันเทคโนโลยีคาร์เนกี้ได้วิเคราะห์ประวัติของบุคคลส าคัญนับหมื่นคนได้ข้อสรุปว่า
ทักษะความสามารถในการท างานหรือความสามารถทางสมองของคนเรานั้นท าให้คนเราพบ
ความส าเร็จเพียง 15% แต่ความสามารถในการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนให้เป็นที่พอใจของกันและกันท า
ให้คนประสบความส าเร็จถึง 85 % (กฤษณาศักดิ์ศรี, 2534 : 52)  
 นอกจากนี้ดร .หลุยจ าปาเทศได้ให้คาแนะนาในการสัมมนาเรื่อง  “จิตวิทยาเพ่ือ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน” ไว้ว่าในการปฏิบัติงานโดยทั่วๆไปจะค านึงถึงความสามารถของคนใน 
2 ลักษณะคือเก่งคนและเก่งงานซึ่งบรรดาหัวหน้าหรือผู้นาในทุกวงการควรต้องมีความสามารถใน 2 
ลักษณะนี้ควบคู่กันไปค าว่า “เก่งงาน” หมายถึงการมีความรู้ความสามารถในงานที่ท าส่วน “เก่ง
คน” หมายถึงการใช้มนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานทุกระดับเห็นอกเห็นใจคนด้อยกว่าอ่อนแอกว่าโดย
ให้ความเมตตากรุณาต่อเขาช่วยเหลือเขาเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือสร้างการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและราบรื่น (วิจิตรอาวะกุล , ม.ป.ป. : 5-6)  
 ความสามารถในการทาตัวให้เข้ากับบุคคลอ่ืนๆได้เป็นสิ่งที่ส าคัญในการดาเนินชีวิตของ
คนเราผู้ที่ล้มเหลวในการดาเนินชีวิตก็คือผู้ที่เข้ากับคนอ่ืนไม่ได้แม้บุคคลนั้นจะมีความรู้ความสามารถ
สูงสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ได้หรือไม่สามารถเข้ากับใครในสังคมได้ทุกสิ่งทุก
อย่างที่บุคคลนั้นมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถร่างกายและชีวิตก็จะไร้ค่าหมดความหมายนา
ไปสู่ความล้มเหลวของชีวิตได้ดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทาให้เป็นที่นิยมชมชอบของ
บุคคลรอบข้างโดยการศึกษาและใช้ศิลปะในการที่จะเข้ากับบุคคลอ่ืนได้รวมถึงการฝึกฝนตนเองจน
สามารถปฏิบัติเป็นนิสัยทั้งนี้ก็เพ่ือให้บรรลุผลดังต่อไปนี้ (วิจิตร  อาวะกุล, ม.ป.ป. : 12-13) 
 1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษย์อันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการคบหากัน 
 2. เพ่ือให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจกันเข้าใจดีต่อกัน 
 3. เพ่ือส่งเสริมและธ ารงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้บังเกิดความร่วมมือร่วมใจ
เกิดความพอใจในการทางานร่วมกัน 
 4. เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันหรือหน่วยงานร่วมกันทางาน
ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันอันจะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันความขัดแย้ง
ระแวงสงสัยไม่ไว้วางใจกัน 
 6. เพ่ือก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในการทางานให้เกิดความส าเร็จในงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 7. เพ่ือน าความหวังความตั้งใจของชีวิตให้ไปสู่ความส าเร็จและความรุ่งโรจน์ 
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 การกระท าของตัวเราไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดหรือการกระท าที่แสดงออกย่อมมี
ผลกระทบและเกี่ยวข้องกับคนอ่ืนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยทั้งสิ้นและโดยส่วนใหญ่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมัก
ไม่ได้รับการแก้ไขปล่อยให้ความขัดแย้งสะสมและค่อยขยายตัวลุกลามใหญ่โตขึ้นจนกลายเป็นปัญหา
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นปัญหาและอุปสรรคในการท างานรวมถึงความเจริญก้าวหน้าของชีวิตดังนั้น
เรื่องของมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเราควรให้ความสนใจ (ส านักวิชาศึกษาทั่วไป, 
ออนไลน์) 
 
หลักการของมนุษยสัมพันธ์ 
 ดังที่กล่าวข้างต้นมนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนเรามากและการ
จะเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์นั้นจะต้องเข้าใจในธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์รวมทั้งควรศึกษา
หลักและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วยเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
หลักการต่างๆที่จะกล่าวถึงนี้จึงเป็นหลักการที่เป็นพ้ืนฐานในการน าไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันได้ง่ายและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการด้วยการท ากิจกรรมใดๆก็ตามหรือการอยู่ร่วมกับบุคคล
อ่ืนนั้นจะประสบความส าเร็จหรืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขควรค านึงถึง 3 ข้อนี้ 
 1. หลักของการได้ประโยชน์ร่วมกัน 
 2. หลักของการมีความสุขร่วมกัน 
 3. หลักของการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 
 อีกทั้งเดลคาร์เนกี้ (Dale Carnegie) ได้ให้หลักมนุษยสัมพันธ์ไว้ว่า (วิจิตรอาวะกุล , 
ม.ป.ป. : 47-48) “ให้สิ่งที่เขาต้องการแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านต้องการ” (Give people what 
they want and then you can get what you want) ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนี้ต้องท าด้วยความ
จริงใจจึงจะได้ผลไม่ว่าจะเป็นการยิ้มให้การยกมือไหว้หรือการให้วัตถุสิ่งของก็ตามศาสนาคริสต์ก็
บัญญัติกฎทองค า (Golden Rule) ไว้ว่า “จงปฏิบัติต่อเพ่ือนบ้านของท่านเหมือนกับที่ท่านได้ปฏิบัติ
ต่อตัวท่านเอง” (กฤษณาศักดิ์ศรี, 2534 : 47)  
 นอกจากนี้โคลงโลกนิติก็ได้กล่าวถึงหลักมนุษยสัมพันธ์ไว้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น
ด้วยดังนี้ 
  ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง 
  นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ 
  รักท่านท่านควรครอง ความรักเรานา 
  สามสิ่งนี้เว้นไว้  แต่ผู้ทรชน 
 จากโคลงฯข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่าหลักการดังกล่าวอาจใช้ไม่ได้กับคนบางคนที่เป็นคน
ทรชน ซึ่งอาจพบว่ามีคนบางคนที่สอนไม่ได้คบไม่ได้แฝงอยู่บ้างดังที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงมนุษย์ว่า
มี 4 จาพวกคือบัวเหนือน้าบัวปริ่มน้าบัวใต้น้าและบัวในโคลนตมอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรหมดความ
พยายามที่จะทาความดีกับคนทุกๆคนในสังคมการให้ดังกล่าวก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเขาต้องการอะไร
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ต้องการหรือไม่เพราะการให้มิใช่จะทาให้ผู้รับถูกใจเสมอไปแต่การให้ที่ทาให้ผู้รับพอใจต้องเป็นการ
ให้ในสิ่งที่เขากาลังต้องการเท่านั้นจึงจะได้ผลตามโคลงบทนี้ 
 กล่าวโดยสรุปก็คือผู้มีมนุษยสัมพันธ์ควรมีหลักปฏิบัติ (บรรจงหมายมั่น, 2534 : 11-12) 
ดังนี ้
 1. ยิ้มไว้เสมอเพราะการยิ้มท าให้แก่ช้าและทาได้ง่ายกว่าการทาหน้าบึ้งตึง 
 2. จ าชื่อและเรียกชื่อคนอื่นได้อย่างแม่นย า 
 3. ท าตัวเป็นกันเองมีอารมณ์ขัน 
 4. พูดและท าด้วยความจริงใจไม่เสแสร้ง 
 5. พยายามชอบและสนใจคนทั่วไป 
 6. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรายอมรับผู้อื่นไม่เหยียดหยามใคร 
 7. ยอมรับและเคารพความคิดเห็นและความสามารถของผู้อ่ืน 
 8. มีใจพร้อมบริการผู้อื่นเสมอมีความอดทนและม่ันคงในอารมณ ์
 9. รู้จักประมาณตนอ่อนน้อมถ่อมตน 
 10. รู้จักตนเองยอมรับตนเอง 
 11. รู้จักผู้อื่นยอมรับผู้อ่ืนยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 นอกจากนี้นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมกล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์มี
พฤติกรรมไปตามสิ่งแวดล้อมถ้าหากเราสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ เราก็สามารถก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้นักจิตวิทยากลุ่มนี้ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความชอบ
พอของคนเราต่อคนอ่ืนๆโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ปรากฏผลพอสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผู้มีรูปร่างหน้าตาดีย่อมเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลต่างๆมากกว่าคนที่หน้าตาไม่ดีถ้าทาผิด
ก็ได้รับการอภัยให้มากกว่า 
 2. คนเก่งหรือมีความสามารถย่อมเป็นที่ชื่นชอบของคนอ่ืนมากกว่าคนไม่เก่งแต่
ขณะเดียวกันก็อาจถูกอิจฉาริษยาด้วย 
 3. ความคล้ายคลึงกันย่อมทาให้คนอ่ืนชื่นชอบมากกว่าการมีอะไรๆที่แตกต่างกันแต่
ในทางตรงกันข้ามบางครั้งการมีอะไรที่ตรงข้ามกันก็ทาให้คนเราชอบพอกันได้เช่นคนช่างพูดกับเงียบ
ขรึมคนเจ้ากี้เจ้าการกับคนเฉื่อยชาเป็นต้น 
 4. การมีวาจานุ่มนวลจะทาให้เกิดความประทับใจในทางบวกในช่วงแรกที่พบกันแต่ถ้า
นานวันไปพบว่าเป็นคาพูดที่ไม่จริงใจและมีความแตกต่างกันในทางความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกทางลบ
ต่อกันก็จะเกิดขึ้น 
 5. การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืนก็เป็นคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดความชื่นชอบต่อกันอีกข้อหนึ่ง
แต่ต้องทาด้วยความจริงใจไม่ใช่ทาแบบหว่านพืชหวังผลซึ่งจะทาให้เปลี่ยนความรู้สึกไปในทางลบได้ 
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เทคนิคการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ 
 ดังได้กล่าวแล้วว่ามนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์จึงมีนักปราชญ์นักจิตวิทยาและบุคคลที่ส าคัญอ่ืนๆให้ความสนใจศึกษาเทคนิคต่างๆในการ
สร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ไว้มากมายผู้ที่สนใจศึกษาสามารถน าหลักและเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์แก่ตนเองในด้านต่างๆเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ 
 วิธีสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์มีหลักการ(หรือวิธีการหรือแนวคิด) ดังนี้ 
 1. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 2. ทฤษฎีลิง 3 ตัวของขงจื้อ 
 3. ทฤษฎีความสมดุลย์ของไฮเดอร์ (Heider / เป็นแนวคิดด้านจิตวิทยา)  
 4. หลัก “การรู้จักและเข้าใจตนเอง”  
 5. หลัก “มนุษย์มีความคล้ายคลึงกัน”  
 6. หลัก “มนุษย์มีความแตกต่าง”  
 7. หลัก “การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีแก่ผู้อ่ืน”  
 8. หลัก “การจูงใจ”  
 9. หลัก “การศึกษาบุคคลทั้งตัว”  
 10. หลัก “การมีผลประโยชน์ร่วมกัน”  
 11. หลัก “ตนเองมีความสุขผู้อื่นมีความสุขและสังคมสงบสุข 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ธรรมสภาและสถาบันบันลือ
ธรรม : 2546 ) ได้มีพระราชด ารัสพระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเปิด
ประชุมประจาปีวันที่ 10 เมษายน 2525 ซึ่งเป็นแนวคิดที่นามาใช้ในการสร้างและรักษามนุษย
สัมพันธ์การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีและมีความสุขดังนี้คือคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น 
 ประการหนึ่งการให้คือการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันให้อภัยกันไม่ถือโทษกันให้ค าแนะนา
ตักเตือนที่ดีต่อกัน 
 ประการที่สองการมีวาจาดีคือพูดแต่คาสัตย์คาจริงต่อกันพูดให้ก าลังใจกันพูดแนะน า
ประโยชน์ให้แก่กันและพูดให้รักใครปรองดองกัน 
 ประการที่สามการทาประโยชน์แก่กันคือประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่
กันและกนั และแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม 
 ประการที่สี่การวางตนให้สม่ าเสมออย่างเหมาะสมคือไม่ท าตัวให้ดีเด่นเกินกว่าผู้อ่ืนและไม่
ด้อยต่ าทรามไปจากหมู่คณะหมู่คณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ดังกล่าวหมู่คณะนั้นย่อมจะมี
ความเจริญมั่นคง 
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ทฤษฎีลิง 3 ตัวของขงจื้อ 
 ขงจื้อเป็นนักปราชญ์ชาวจีนที่ได้รับการยกย่องนับถือมากเขาได้ตั้งทฤษฎีลิง  3 ตัวโดยลิง
แต่ละตัวปิดทวารดังนี้ลิงตัวที่ 1 ปิดหูลิงตัวที่ 2 ปิดตาและลิงตัวที่ 3 ปิดปากทั้งนี้เพ่ือลดการได้ยินได้
เห็นและการพูดลงบ้างถ้าการกระทาเหล่านี้เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หรือความยุ่งยากใจต่อกันหลัก
คาสอนนี้สามารถน าไปใช้ได้มากในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนกล่าวคือบุคคลจะมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนได้ต้องรู้จักว่าอะไรควรฟังไม่ควรฟังควบคุมตาของตัวเองให้ได้ว่าสิ่งใด
ควรมองสิ่งใดไม่ควรมองควบคุมปากของตนเองให้ได้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดสรุปแล้วก็คือ
จะต้องพิจารณาท าตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะนั่นเอง 
 
ทฤษฎีความสมดุลย์ของไฮเดอร์ (Heider / เป็นแนวคิดด้านจิตวิทยา)  
 ไฮเดอร์ได้สร้างทฤษฎี (Heider’s Balance Theory) ขึ้นจากหลักที่ว่าคนเรามักจะชอบ
หรือพอใจคนที่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่คล้ายๆกันกับตัวเราจากแนวคิดแสดงภาพได้ดังนี้ 
                                           C                                       C 
 
+                +                      -                - 
 
                             A                          B            A                         B 
+                                      + 
 
 ภาพซ้ายหมายถึงถ้า A และ B ต่างก็ชอบ C จะมีผลให้ A และ B มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
เพราะมีความชอบในสิ่งเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน (เครื่องหมายเป็นบวก)  
 ภาพขวาหมายถึงการที่ A และ B ต่างก็ไม่ชอบ C เหมือนกันจะมีผลให้ A และ B มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อกันเพราะมีความรู้สึกต่อ C ไปในทิศทางเดียวกัน (เครื่องหมายเป็นลบ)  
 จากแนวคิดนี้ท าให้ได้ข้อคิดและแนวปฏิบัติว่าการที่จะผูกมิตรและมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อ่ืนนั้น ถ้าเราศึกษาให้รู้ถึงความชอบไม่ชอบของบุคคลนั้นๆเราจะสามารถใช้ข้อมูลนี้ให้เป็น
ประโยชน์ในการผูกสัมพันธ์กับเขาได้เช่นการสนทนาในเร่ืองที่เขาชอบก็ย่อมทาให้เขาพอใจและ
ต้องการสนทนาด้วย 
 
“การรู้จักและเข้าใจตนเอง”  
 การสร้างมนุษยสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อนการเริ่มที่ตนเองนั้นคือบุคคลจะต้อง
รู้จักตนเองเข้าใจตนเองพร้อมทั้งต้องพัฒนาตนเองเพ่ือการสร้างมนุษยสัมพันธ์ดังนี้ 
 1) ศึกษาตนเองให้เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงว่าเป็นคนอย่างไรต้องการอะไรมีบุคลิกภาพ
อย่างไรมีส่วนดีและส่วนบกพร่องอะไรบ้างมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรเป็นต้น 
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 2) ยอมรับและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 
 3) พิจารณาว่าสังคมยอมรับเราแค่ไหนเราควรพิจารณาว่าบุคคลรอบข้างเห็นชอบทั้ง
ความคิดและการกระทาของเราเพียงใดเช่นเมื่อเราเสนอความคิดออกไปบุคคลอ่ืนเชื่อถือและยอมทา
ตามหรือไม ่
 4) พิจารณาสุขภาพลักษณะนิสัยของตนเองก่อนร่วมกิจกรรมทางสังคม 
 5) ยอมรับค าต าหนิจากผู้อ่ืนและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเอง 
 6) สร้างภาพพจน์ที่ดีสาหรับตนเองและผู้อื่น 
 7) สร้างความเชื่อม่ันในตนเองให้เกิดข้ึน 
 8) พยายามปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน 
 9) มีสติทั้งในขณะอยู่คนเดียวและเม่ืออยู่กับผู้อ่ืน 
 10) รู้จักประมาณตนไม่หลงตนหรือเห่อเหิมตามผู้อื่น 
 11) มองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขัน 
 
“มนุษย์มีความคล้ายคลึงกัน”  
 โดยธรรมชาติมนุษย์จะมีบางอย่างร่วมกันเช่นมีความต้องการพ้ืนฐานมีอารมณ์ความรู้สึก
รักโลภโกรธหลงมีความสุขมีความทุกข์ฯลฯเช่นการกระท าอย่างหนึ่งเราไม่ชอบเราก็ต้องตระหนักว่า
ผู้อื่นก็คงไม่ชอบด้วยเช่นกันดังนั้นในการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ควรปฏิบัติดังนี้ 
 1) แสดงความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเข้าใจว่าเหตุใดคนที่ถูกต าหนิจึงมีความรู้สึกเสียใจ
เพราะตัวเราเองก็ไม่ชอบการต าหนิ 
 2) แสดงความเห็นใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นแสดงความเห็นใจเพ่ือนเมื่อประสบกับ
เหตุการณ์เลวร้ายเป็นต้น 
 3) ให้อภัยในความผิดพลาดที่ผู้อื่นกระท า 
 4) มีความยืดหยุ่นในการท างานหรือการด าเนินชีวิตไม่เข้มงวดกวดขันเช่นบุคคลที่เข้าใจ
ในเรื่องความคล้ายคลึงของมนุษย์จะไม่เข้มงวดกับระเบียบกฎเกณฑ์มากนักเพราะตัวเขาเองก็ไม่
ชอบความเข้มงวดกวดขันเช่นกัน 
 5) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราคือการรู้สึกอย่างที่เขารู้สึกเช่นเมื่ อเพ่ือนต้องประสบกับ
เหตุการณ์ที่เลวร้ายทาให้เขาจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจถ้าเรารับรู้ถึงความรู้สึกนั้นก็จะทาให้เรารู้สึกเห็น
ใจสงสารและให้อภัยต่อเพ่ือน 
 
“มนุษย์มีความแตกต่าง”  
 บุคคลโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะร่วมกันในหลายๆลักษณะแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล
แล้วจะพบว่ามนุษย์มีลักษณะแตกต่างกันหลายประการวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
หลัก “มนุษย์มีความแตกต่าง” มีดังนี ้



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

 1) แสดงความเข้าใจผู้อ่ืนเพราะผู้อ่ืนไม่เหมือนเราจึงท าให้เราต้องผิดหวังอยู่เสมอเราจึง
ต้องเข้าใจว่ามนุษย์มีความแตกต่างกัน 
 2) แสดงความเห็นใจเมื่อรู้ว่าคนอื่นไม่เหมือนเราเราจะต้องแสดงความเห็นใจเขาเช่นเรามี
ความอดทนต่อความยากลาบากในระดับสูงแต่เพ่ือนของเราอาจจะไม่สามารถทนได้อย่างเราเป็นต้น 
 3) ยอมรับความแตกต่างด้วยความเข้าใจไม่ยึดติดจะทาให้เรารู้สึกสบายใจ 
 4) ควรรู้จักสังเกตความต้องการของผู้อื่นว่าเขาต้องการอะไรพอใจอะไร 
 5) ให้อภัยในความผิดพลาดเราอาจจะคิดว่าเราเคยทางานชนิดนี้โดยไม่เคยผิดพลาด
เพราะถนัดและชอบงานนี้แต่คนอ่ืนอาจท าผิดพลาดได้เพราะเขาไม่ถนัดและไม่ชอบงานนี้เราจึงควร
ให้อภัยแก่เขา 
 6) มีความเกรงใจผู้อ่ืนเพราะบุคคลชอบสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เราชอบคนอ่ืน
อาจจะไม่ชอบเช่นถึงแม้เราชอบฟังเพลงเสียงดังเราก็คงไม่กล้าเปิดเพลงให้รบกวนผู้อ่ืนเพราะมีความ
เกรงใจ 
 7) แยกตนออกมาเมื่อไม่สามารถยอมรับความแตกต่างนั้นได้รอให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือ
ควบคุมอารมณ์ได้แล้วค่อยกลับเข้าไปในสถานการณ์นั้นใหม่ 
 8) ให้ในสิ่งที่ผู้อื่นพอใจมิใช่ให้ในสิ่งที่เราพอใจ 
 9) พยายามปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนเสมอ 
 
“การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีแก่ผู้อ่ืน”  
 มนุษย์ทุกคนชอบการชมเชยยกย่องให้เกียรติและชอบสิ่งที่ดีๆแต่ไม่ชอบการดูถูกเหยียด
หยามการสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามหลักข้อนี้คือการให้คุณค่าและศักดิ์ศรีแก่มนุษย์ดังนี้ 
 1) จดจ าชื่อและนิสัยใจคอตลอดจนสิ่งที่ผู้อ่ืนชอบได้อย่างแม่นย า 
 2) แสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อผู้ที่เราติดต่อด้วย 
 3) ศึกษาส่วนดีเด่นของผู้อื่นและกล่าวถึงส่วนดีเด่นของเขาในที่ชุมชน 
 4) พูดจาชมเชยยกย่องและให้เกียรติผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 
 5) ยอมรับนับถือในฐานะมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าเขาจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร 
 6) พูดในสิ่งที่ทาให้ผู้อ่ืนรู้สึกภาคภูมิใจ 
 7) ยอมรับฟังความคิดเห็นและยอมรับผู้อ่ืนให้อยู่ในกลุ่ม 
 8) ไม่พูดจาและไม่แสดงกิริยาท่าทางดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน 
 9) รู้จักขอบคุณและขอโทษตามควรแก่โอกาส 
 10) รู้จักไหว้หรือแสดงความเคารพตามควรแก่ฐานะและต าแหน่ง 
 11) รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับผู้ที่เราพบเห็น 
 12) รู้จักอดทนและควบคุมอารมณ์ได้ 
 13) เห็นคุณค่าของสิ่งของที่ผู้อ่ืนให้โดยการเก็บรักษาสิ่งนั้นไว้แม้สิ่งนั้นจะไม่มีราคา 
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“การจูงใจ”  
 จากความเชื่อพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่ว่า “พฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นได้
และพฤติกรรมเกิดจากแรงจูงใจ” ซึ่งเป็นแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่า “พฤติกรรมใดๆก็ตามที่
ได้รับแรงเสริมหรือที่เรียกว่าสิ่งจูงใจพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นอีก” การจูงใจในที่นี้หมายถึงการกระตุ้น
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมโดยการใช้สิ่งจูงใจซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
 1) รักที่จะเข้าไปหาผู้อ่ืนก่อนไม่ว่าจะเข้าไปคุยขอความช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือ 
 2) รักที่จะต้อนรับเมื่อมีผู้อื่นมาหาหรือเยี่ยมเยียน 
 3) รักที่จะบริการหรือทาให้ผู้อ่ืนได้รับความสะดวกสบายขึ้น 
 4) รู้จักชมเชยยกย่องผู้อื่น 
 5) รู้จักยิ้มกับคนทั่วไปการยิ้มครั้งเดียวมีคุณค่ามากกว่าค าพูดหลายๆค าเพราะการยิ้มบ่ง
บอกถึงไมตรีจิต 
 6) รู้จักทักทายปราศรัยผู้อ่ืนด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนหวานการพูดที่อ่อนหวานจะเป็นการ
สร้างเสน่ห์ให้แก่ตนเองและท าให้คนอ่ืนรู้สึกประทับใจยากท่ีจะลืมเลือนได้ 
 7) รู้จักให้ความช่วยเหลือในเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อเขาร้องขอให้ช่วยก็ต้องไม่ปฏิเสธ 
 8) แสดงการมีน้ าใจการมีน้ าใจคือให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยเขาไม่ต้องขอร้องเช่นช่วย
หยิบของให้ช่วยท างานบ้านให้โดยไม่นั่งดูดายการแสดงน้ าใจย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 9) แสดงความเคารพหรือเชื่อถือในเกียรติของผู้อ่ืน 
 10) ให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆในโอกาสพิเศษเช่นวันเกิดวันปีใหม่เป็นต้น 
 11) ให้ความสนใจแก่ผู้อื่นเช่นฟังเรื่องที่ผู้อ่ืนพูดอย่างตั้งใจเปิดโอกาสให้คนอ่ืนพูดและเรา
เป็นผู้ฟังมากกว่า 
 12) เอาใจใส่ผู้อ่ืนเพ่ือนบุคคลรอบข้างบ้างเช่นรู้จักถามข่าวคราวทุกข์สุขของเขาและคน
ในบ้านบ้างตามสมควร 
 
“การศึกษาบุคคลทั้งตัว”  
 การศึกษาบุคคลทั้งตัวรวมความถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นด้วยเนื่องจากมนุษย์
มีความซับซ้อนพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากหลายสาเหตุทั้งสาเหตุที่เกิดจากความต้องการมากมาย
ทั้งท่ีเกิดข้ึนตรงๆและแอบแฝงซ่อนเร้นหรือพฤติกรรมอาจจะเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่แวดล้อมซึ่งท า
ให้สามารถท านายหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนได้และบางครั้งอาจมีลักษณะตรงกันข้าม
เช่นกันการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ตามแนวคิดนี้มีดังนี้ 
 1) การติดต่อสัมพันธ์หรืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนควรค านึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาด้วยมิใช่ดู
ที่ความสามารถเพียงอย่างเดียวเช่นการมอบหมายงานควรดูว่าผู้รับงานพอใจหรือไม่ด้วย 
 2) พิจารณาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในขณะนั้นเช่นพิจารณาว่าวันนี้ทาไมเพ่ือนจึง
อารมณ์เสียอาจพบว่าเพ่ิงถูกแม่ต าหนิมาเรื่องใช้เงินมากเกินไปก็จะท าให้เราเข้าใจเพ่ือนของเรามาก
ขึ้น 
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 3) ศึกษาภูมิหลังของบุคคลที่ต้องติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นสภาพครอบครัวเป็นอย่างไร
เติบโตในวัฒนธรรมเช่นไรเป็นต้นเพ่ือที่จะได้ทาความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลนั้นอันเป็นแนวทาง
ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 4) มีความยืดหยุ่นไม่เคร่งครัดจนเกินไปการศึกษาภูมิหลังและสถานการณ์รอบตัวบุคคล
ท าให้เข้าใจบุคคลอ่ืนและทาให้รู้จักยืดหยุ่นเมื่อพบปัญหาบางอย่างจะไม่อึดอัดใจ 
 
“การมีผลประโยชน์ร่วมกัน”  
 ตามแนวคิดนี้ผลประโยชน์อาจหมายความถึงเงินทองวัตถุสิ่งของฯลฯซึ่งเป็นรูปธรรมจับ
ต้องได้และรวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยเช่นความรู้สึกความอบอุ่นใจความสบายใจฯลฯการสร้าง
และรักษามนุษยสัมพันธ์ตามแนวคิดดังกล่าวมีดังนี้ 
 1) รู้จักแบ่งปันทั้งสิ่งของและความคิด 
 2) รู้จักให้และรับตามความเหมาะสมตามควรแก่โอกาสไม่ควรเอาเปรียบผู้อื่น 
 3) มีความเอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือเมื่อมีโอกาส 
 4) ตอบแทนความดีของผู้อื่นบ้างตามสมควร 
 5) พยายามท าให้ผู้อ่ืนหรือคนรอบข้างมีความสุขเมื่ออยู่กับเราเช่นยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจ
บริการและให้ความช่วยเหลือ 
 
“ตนเองมีความสุขผู้อ่ืนมีความสุขและสังคมสงบสุข 
 เป็นแนวคิดการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ตามหลักธรรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ตาม
แนวคิดดังกล่าวมีดังนี้ 
 1) มีความเมตตาคือให้ความรักแก่ผู้อื่น 
 2) เข้าใจเห็นใจและให้อภัยแก่ผู้อ่ืน 
 3) มีความรับผิดชอบ 
 4) ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา 
 5) รู้จักเกรงใจคิดถึงใจเขาใจเรา 
 6) สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้อื่นสม่ าเสมอ 
 7) ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนแต่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นคลายทุกข์ 
 8) ให้ความร่วมมือในกิจการงานของผู้อื่นตามโอกาสอันควร 
 
หลักพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 
 การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์เป็นการสร้างและพัฒนความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความ
ยั่งยืนโดยมีหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์, 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2552 :125) 
 1. หลักพรหมวิหารธรรม 4 ประการ  
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 1. เมตตา (มีน้ าใจ) เยื่อใยใฝ่ประโยชน์สุขแก่คนสัตว์ทั้งหลาย หรือน้ าใจปรารถนา
ประโยชน์สุขท่ีเป็น ไปต่อมิตร 
 2. กรุณา ท าความสะเทือนใจแก่สาธุชน เมื่อคนอ่ืนประสบทุกข์ หรือถ่ายถอนท าทุกข์ของ
คนอ่ืนให้หมดไป หรือแผ่ใจไปรับรู้ต่อคนสัตว์ทั้งหลายที่ประสบทุกข์ 
 3. มุทิตา   โมทนายินดีต่อผู้ประกอบด้วยสมบัติหรือผลดีนั้น ๆ 
 4. อุเบกขา คอยมองดูอยู่   โดยละความขวนขวายว่าสัตว์ทั้งหลายจงอย่าผูกเวรกัน เป็น
ต้น และเข้าถึงความเป็นกลาง   
 2. สังคหวัตถุ4 ประการ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ผูก
ไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
 1.ทาน - การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอื่น 
 2. ปิยวาจา - การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ ด้วยความจริงใจ เป็นประโยชน์เหมาะ
ส าหรับกาลเทศะ 
 3. อัตถจริยา – การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
 4. สมานัตตตา – การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
 3. ฆราวาสธรรม4 ประการ เป็นการด าเนินชีวิตในทางโลกผู้ครองเรือนอย่างที่ดีมีความ
ถูกต้องความดีงามนิสัยที่ดีงามคุณสมบัติข้อปฏิบัติทั้งนี้ฆราวาสธรรมเป็นคุณสมบัติของผู้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตทางโลกดังนี้คือ 
  (1) สัจจะหมายถึงความจริงตรงแท้มีความซื่อสัตย์เป็นพ้ืนฐานเป็นคนจริงต่อความเป็น
มนุษย์ของตนแต่ถ้าเมื่อใดมนุษย์ขาดสัจจะจะทาให้มีนิสัยขาดความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัวเป็น
คนเหลาะแหละพบแต่ความตกต่ า มีแต่คนดูถูกไม่มีคนเชื่อถือไม่สามารถรองรับความเจริญต่างๆได้
และไร้เกียรติยศชื่อเสียงในที่สุด 
  (2) ทมะหมายถึงการฝึกตนข่มจิตและรักษาใจบังคับตัวเองเพ่ือลดและละกิเลสและรักษา
สัจจะ            
 (3) ขันติหมายถึงความอดทนไม่ใช่แพียงแต่อดทนกับค าพูดหรือการกระท าของผู้อ่ืนที่เรา
ไม่พอใจแต่เป็นการถึงการอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเสสซึ่งการมีขันติจะเป็นการปลูกฝัง
นิสัยการอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆได้ดี 
 (4) จาคะหมายถึงการเสียสละบริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนโดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือ
สิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตนละนิสัยไม่ดีต่างๆโดยการมีจาคะจะปลูกฝังการมีอารมณ์ผ่องใสและนิสัย
เสียสละให้เกิดขึ้นในตัวเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ตนเองเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป
ครอบครัวและสังคมเป็นสุขและมีกัลยาณมิตรรอบตัวแต่ถ้าขาดจาคะจะปลูกฝังความตระหนี่ให้
เกิดข้ึนในใจได้รับค าครหาติเตียนเป็นทุกข์ใจและไม่มีใครอยากเข้าใกล้ เป็นต้น 
 4. สัปปุริสธรรม7 ประการ 
 ตามหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์หรือพุทธบริหารไม่ได้มุ่งหวังก าไรหรือการแข่งขัน
เพียงอย่างเดียวแต่ได้บรรจุหลักการที่สร้างความยั่งยืนการไม่เบียดเบียนการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ
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มีความเมตตาต่อกันและรู้เท่าทันโลกโดยมิได้ปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน์หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน
แต่ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์อีกด้วยดังนั้น
หลักสัปปุริสธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมี 7 ข้อ ดังนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) , 
2540 : 4- 6) 
 1) ธัมมัญญุตา(Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุคือรู้
ความจริงรู้หลักการรู้กฎเกณฑ์รู้กฎแห่งธรรมได้รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผลและรู้จักหลักการที่จะท าให้
เกิดผลรวมความว่าการบริหารจัดการในองค์กรผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง
เพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลรู้จักการวิเคราะห์ความจริงที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติอันว่า “สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา“ โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ์แห่ง
เหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร 
 2) อัตถัญญุตา(Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จักผล
หรือความมุ่งหมายคือรู้ความหมายรู้ความมุ่งหมายรู้ประโยชน์ที่ประสงค์รู้จักผลที่เกิดข้ึนสืบเนื่องจาก
การกระท าตามหลักหมายถึงการบริหารงานองค์กรให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และรู้ถึงประโยชน์ของ
องค์กรที่น าไปสู่ความมั่นคงและไม่มีผลกระทบใดๆต่อองค์กรในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดีการ
วางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ  
 3) อัตตัญญุตา(Knowing Oneself) ความเป็นผู้รู้จักตนคือรู้จักเราว่าเรานั้นโดยฐานะ
ภาวะเพศความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นอย่างไรและเท่าใดแล้วประพฤติ ให้เหมาะสมและ
รู้จักที่จะปรับปรุงต่อไปในที่นี้หมายถึงรู้จักองค์กรที่เราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อยจุดแข็งอย่างไรมี
ขีดความสามารถอย่างไรและรู้จักการปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบรวมทั้งการ
บริหารความแตกต่างที่จะท าให้องค์กรเป็นเลิศมีประสิทธิภาพและมั่นคงถาวร 
 4) มัตตัญญุตา(Moderation, Knowing how to be temperate) ความผู้รู้จัก
ประมาณคือความพอดีในการจ่ายโภคทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงินหรือการขยายกิจการ
ต้องพิจารณาให้รู้จักประมาณในความเพียงพอขององค์กรขีดความสามารถขององค์กรขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรรวมทั้งการแข่งขั้นที่รอบคอบและรู้จักประมาณขีด
ความสามารถขององค์กร 
 5) กาลัญญุตา(Knowing the Proper time) ความเป็นผู้รู้จักกาลคือรู้กาลเวลาอัน
เหมาะสมและระยะเวลาในการประกอบกิจในที่นี้หมายถึงการบริหารจัดการจะต้องมีความเข้าใจถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสมการสร้างโอกาสขององค์กรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลานั้นๆว่าควร
จะด าเนินการอย่างไรอะไรควรงดอะไรควรกระท าเวลาใดควรขยายกิจการหรือช่วงเวลาใดที่จะ
บริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จต่อองค์กรมากท่ีสุด 
 6) ปริสัญญุตา(Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป็นผู้รู้จัก
ชุมชนคือรู้กริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นว่าควรจะด าเนินการอย่างไรการบริหารจัดการจ าเป็นต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นพันธมิตรและคู่แข่งการสร้างสรรหรือการประสานงานกับชุมชน
หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อองค์กรก็คือเข้าถึงเข้าใจและพัฒนาเป็นการบริหารจัดการที่สร้าง
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ความสัมพันธ์ด้วยเมตตาความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อชุมชนหรือสาธารณะชนจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร 
 7) ปุคคลัญญุตา(Knowing the individual, Knowing the different individuals) 
ความเป็นผู้รู้จักบุคคลคือรู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรม
ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคลและใช้มอบงานที่เหมาะสมให้การบริหารจัดการในการรู้บุคคล
เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีการพัฒนาและบริหารบุคคลใน
องค์กรให้มีความรู้ความสามารถและภักดีต่อองค์กรมีความสามัคคีสร้างความเป็นธรรมและเสมอ
ภาคให้แก่บุคลากรในองค์กรรวมถึงการท างานเป็นหมู่คณะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆด้วย
ความเป็นมิตรไมตรีรวมทั้งมีความจริงใจต่อกัน 
 
สรุป 
 การสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งจ าเป็นย่างมากที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้ ให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้แล้วน ามาปฏิบัติ ซึ่งมนุษยสัมพันธ์ นั้นเป็นทั้งศาสตร์ (Science)และศิลป์ (Arts) โดยมีทั้ง
หลักจิตวิทยาและหลักพุทธธรรม หลักจิตวิทยา อันประกอบไปด้วย พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหลักทฤษฎีลิง 3 ตัวของขงจื้อทฤษฎีความ
สมดุลย์ของไฮเดอร์ (Heider) หลัก “การรู้จักและเขา้ใจตนเอง” หลัก “มนุษย์มีความคล้ายคลึงกัน” 
หลัก “มนุษย์มีความแตกต่าง” หลัก “การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีแก่ผู้อ่ืนหลัก “การจูงใจ” หลัก 
“การศึกษาบุคคลทั้งตัว”หลัก “การมีผลประโยชน์ร่วมกัน” และหลัก “ตนเองมีความสุขผู้อ่ืนมี
ความสุขและสังคมสงบสุข” ส่วนหลักพุทธธรรม มีพรหมวิหารธรรม 4, สังคหวัตถุ 4, ฆราวาสธรรม 
4, สัปปุริสธรรม7, แต่ละหัวข้อล้วนแล้วแต่จ าเป็นต่อมนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้ถึงขนาดจะต้องเกิด
ความช านาญจนได้ชื่อว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เพ่ือใช้เป็นกุศโลบายสร้างความส าเร็จให้กับตนและ
สังคมต่อไป 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
  
1. สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ  
 ส ำนักงำนวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์  
 ภำควิชำจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
 79 หมู่ 1 ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170  
 โทรศัพท์:   035-248-000 ต่อ 8400 
 อีเมล์:       allhjournal@gmail.com 
2. ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับบทความ 
 1) ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร  
 วำรสำร  มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ตีพิมพ์บทควำมประเภทต่ำง ๆ ดังนี ้
     1.1) บทความพิเศษ บทควำมทำงวิชำกำรพิเศษ ท่ีเสนอเนื้อหำควำมรู้วิชำกำรอย่ำงเข้มข้น และผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักวิชำกำรในวงกำรวิชำกำรและวิชำชีพ  
     1.2) บทความทางวิชาการ เสนอเนื้อหำควำมรู้ วิชำกำร กลุ่มเป้ำหมำย คือ นิสิต นักศึกษำ หรือ
ประชำชนท่ัวไป 
      1.3) บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ รำยงำนผลงำนวิจัยใหม่ที่มีองค์ควำมรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวำรสำรอื่นมำก่อน 
     1.4) บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทควำมที่รวบรวมควำมรู้จำกต ำรำ หนังสือ และ
วำรสำรใหม่ หรือจำกผลงำนและประสบกำรณ์ของผู้นิพนธ์มำเรียบเรียงข้ึน โดยมีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์  และ
วิจำรณ์เปรียบเทียบกัน 
      1.5) ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทควำมทบทวนควำมรู้ เรื่องแปล กำรย่อควำมจำกวำรสำร
ต่ำงประเทศ      กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรวิจำรณ์ กำรแนะน ำเครื่องมือใหม่ ต ำรำหรือหนังสือใหม่ที่น่ำสนใจ 
หรือกำรประชุมทั้งระดับชำติและระดับนำนำชำติ  
 2) การส่งบทความ  
 บทควำมที่จะตีพิมพ์ในวำรสำรมนุษยศำสตร์ปริทรรศน์จะต้องส่งจดหมำยน ำส่งบทควำม พร้อมต้นฉบับ
แบบพิมพจ์ ำนวน 3 ชุด มำทีก่องบรรณำธิกำรวำรสำรฯ กรณีที่บทควำมได้รับกำรพิจำรณำให้ตีพิมพ์ บรรณำธิกำร
จะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทควำมต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้ำย พร้อมซีดีรอม (CD-ROM) 1 แผ่น ที่บรรจุเนื้อหำและ
ข้อมูลที่มีอยู่ในบทควำมทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ท้ังนี้ ผู้นิพนธ์ต้องมีส ำเนำเก็บไว้ด้วยเพื่อกำรอ้ำงอิง 
 3) การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร  
 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเตรียมบทควำมให้ถูกต้องตำมรูปแบบที่กองบรรณำธิกำร
วำรสำรฯก ำหนด ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องและพิสูจน์อักษรก่อนส่งบทควำมให้กับกองบรรณำธิกำรวำรสำร
ฯ กำรเตรียมบทควำมให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของวำรสำรจะท ำให้กำรพิจำรณำตีพิมพ์ มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
และทำงกองบรรณำธิกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำบทควำมจนกว่ำจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตำมข้ อก ำหนดของ
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 พร้อมใส่หมำยเลขหน้ำก ำกับทำงมุมขวำบนทุกหน้ำ บทควำมไม่ควรยำวเกิน 8 – 
12 หน้ำกระดำษพิมพ์ โดยนับรวมภำพประกอบและตำรำง  
 5) การพิจารณาและคัดเลือกบทความ   
 บทควำมแต่ละบทควำมจะได้รับพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำมวำรสำร (Peer Review)  
2 ท่ำน ที่มีควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง และได้รับควำมเห็นชอบจำกกองบรรณำธิกำรวำรสำรฯก่อน
ตีพิมพ์  โดยกำรพิจำรณำบทควำมนั้น ผู้พิจำรณำบทควำมจะไม่ทรำบช่ือหรือข้อมูลของผู้เขียนบทควำม และ
ผู้เขียนบทควำมจะไม่ทรำบชื่อผู้พิจำรณำบทควำม (Double – Blind Peer Review )  
3. ส่วนประกอบของบทความ 
 1) บทคัดย่อ (Abstract) 
  บทคัดย่อ ควรมีควำมยำวไม่เกิน 500 ค ำ โดยแยกต่ำงหำกจำกเนื้อเรื่อง บทควำมวิจัยและบทควำม
ปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจควำมทั้งหมดของเรื่อง ไม่
ต้องอ้ำงอิงเอกสำร รูปภำพ หรือตำรำง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) 
วิธีกำรศึกษำ (Methods) ผลกำรศึกษำ (Results) สรุป (Conclusion) และค ำส ำคัญ (Key Words) ซึ่งควรเรียบ
เรียงตำมล ำดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจน ดังนี้   
         - วัตถุประสงค์ ควรกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ  
         - วิธีการศึกษา ควรกล่ำวถึงวิธีกำรค้นคว้ำข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่น ำมำศึกษำ สถิติที่น ำมำใช้  
         - ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจำกกำรค้นคว้ำ ศึกษำ และผลของค่ำสถิติ (ในกรณีมี
กำรวิเครำะห์)  
         - สรุป ควรกล่ำวถึงผลสรุปของกำรค้นคว้ำและศึกษำ 
         - ค าส าคัญ ควรมีค ำส ำคัญ 3 - 6 ค ำ ที่ครอบคลุมช่ือเรื่องที่ศึกษำ และจะปรำกฏอยู่ในส่วนท้ำย
ของบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยต้องจัดเรียงค ำส ำคัญตำมตัวอักษร และคั่นด้วย เครื่องหมำย
อัฒภำค (;)  
 2) ส่วนเนื้อเร่ือง ควรประกอบด้วย  
  2.1) บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่ำวน ำโดยอำศัยกำรปริทรรศน์ (Review) ข้อมูลจำก
รำยงำนวิจัย ควำมรู้ และหลักฐำนต่ำง ๆ จำกหนังสือหรือวำรสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษำ และกล่ำวถึงเหตุผล
หรือควำมส ำคัญของปัญหำในกำรศึกษำครั้งนี้ สมมติฐำนของกำรศึกษำ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำให้
ชัดเจน  
  2.2) วิธีการศึกษา (Methods) กล่ำวถึงรำยละเอียดของวิธีกำรศึกษำประชำกรและกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกำรศึกษำ และวิธีกำรศึกษำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย รวมทั้งสถิติที่น ำมำใช้วิเครำะห์ข้อมูล  
  2.3) ผลการศึกษา (Results) เป็นกำรแสดงผลท่ีได้จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ในข้อ 2.2) 
ควรจ ำแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยกำรบรรยำยในเนื้อเรื่องและแสดง
รำยละเอียดเพิ่มเติม ด้วยภำพประกอบ ตำรำง กรำฟ หรือแผนภูมิ ตำมควำมเหมำะสม 
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  2.4) การอภิปรายผล (Discussion) เป็นกำรน ำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรวิเครำะห์ของผู้นิพนธ์
มำเปรียบเทียบกับผลกำรวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีควำมเข้ำใจหรือเกิดควำมรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยนั้น รวมทั้ง
ข้อดี-ข้อเสียของวิธีกำรศึกษำ เสนอแนะควำมคิดเห็นใหม่ ๆ ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้ 
เพื่อเป็นแนวทำงที่จะน ำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์   
  2.5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) กำรแนะแนวกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
  2.6) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่ำวขอบคุณต่อองค์กร 
หน่วยงำน หรือบุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือร่วมมือในกำรวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มำของเงินทุนวิจัย และหมำยเลขของ
ทุน วิจัย  
  2.7) เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบกำรอ้ำงอิงแบบ APA (American 
Psychological Association)   
 3) การอ้างอิงแบบ APA   
 การอ้างอิงในบทความ 
 1. หนังสือ 
             1.1 คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด ให้อ้ำงช่ือย่อคัมภีร์. เล่ม/ข้อ/หน้ำ. 
และให้วงเล็บค ำว่ำ (บำลี) ไว้หลังค ำย่อในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับภำษำบำลีหรือวงเล็บค ำว่ำ (ไทย) ไว้หลังค ำ
ย่อในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับภำษำไทย  
  ตัวอย่ำงเช่น (ขุ.ชำ. (บำลี) 27/855/191). 
  1.2 หนังสือทั่วไป (ผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์).  
  ตัวอย่ำงเช่น พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2544).  
                                       (Venerable Dr. W. Rahula, 2004).  
  2. วารสาร ผู้เขียน, เล่มที่หรือปีท่ี (ฉบับท่ี): หน้ำ.  
 ตัวอย่ำงเช่น  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศกัดิ์  กิตฺติปญฺโญ, 3 (1): 14-28. K.N., Jayatileke, 77 (1): 10-15.  
 3. วิทยานิพนธ์ ช่ือผู้วิจัย, ปีท่ีพิมพ์.  
 ตัวอย่ำงเช่น พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, (2557).  
 4. การสัมภาษณ์ สัมภำษณ์(ช่ือผู้ให้สัมภำษณ์), ต ำแหน่ง(ถ้ำมี), วัน เดือน ปี.  
 ตัวอย่ำงเช่น สัมภำษณ์ พระมหำเผื่อน กิตฺติโสภโณ, (18 กรกฎำคม 2557).  
 5. เว็บไซต์ (ผู้แต่ง, วันท่ีเข้ำถึงข้อมูล).  
 ตัวอย่ำงเช่น  พุทธทำสภิกข,ุ (7 กันยำยน 2555).  
 6. ภาษาอังกฤษ (ผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์).  
 ตัวอย่ำงเช่น (Gordon Allport, 1961)  
 การเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) 
 1. ภาษาไทย 
  (ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ  
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.  
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 (ข) ข้อมูลทุติยภูมิ  
  1) หนังสือ ผู้เขียน. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือหนังสือ. จังหวัด: ส ำนักพิมพ์. 
ประกำยรัตน์ ภัทรธิติ และกมลำ แสงสีทอง. (2545). จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2).  

กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.   
  2) วารสาร ผู้เขียน. “ช่ือบทควำม”. ช่ือวารสาร. ปีท่ี (ฉบับท่ี), หน้ำ. 
รุ่งฤดี แผลงศร. “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะกำรอ่ำนภำษำไทยระดับสูงส ำหรับผู้เรียนชำวต่ำงประเทศ”. 

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี 35 เล่ม 2 (กรกฎำคม - ธันวำคม 2556), 79-94.   
    3) วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัย. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเรื่อง. วิทยำนิพนธ์. สำขำวิชำ. คณะ. สถำบันกำรศึกษำ. 
รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์. (2559). “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธ

จิตวิทยา”.          ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต. สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ-      รำชวิทยำลัย.   

  4) สัมภาษณ์ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์, (วัน เดือน ปี). ต ำแหน่ง. สัมภำษณ์. 
ชวน  หลีกภัย, (19 พฤษภำคม 2541).  นำยกรัฐมนตรี.  สัมภำษณ์.   
Ross, R., (5 May 1980). Associate Director, Cornell University Libraries. Interview.  
  5) เว็บไซต์ ผู้เขียน. (วันท่ีเข้ำถึงข้อมูล). ช่ือเรื่อง  [ออนไลน์]. แหล่งที่มำ: ที่อยู่เว็บไซต์. 
มณฑิรำ พรศำลนุวัฒน์ , แพทย์หญิง. (1 กรกฎำคม 2559). จิตวิทยาของความรัก [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)   
 ภำพประกอบและตำรำงควรมีเท่ำที่จ ำเป็น โดยพิมพ์หน้ำละ 1 ภำพ หรือ 1 ตำรำง ส ำหรับค ำบรรยำย
ภำพและตำรำงให้พิมพ์เหนือภำพหรือตำรำง  ส่วนค ำอธิบำยเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภำพหรือตำรำง   
5. ลิขสิทธิ์  
 เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่ำนต้องลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์ 
บทควำมให้แก่วำรสำรฯ  พร้อมกับบทควำมต้นฉบับท่ีได้แก้ไขครั้งสุดท้ำย นอกจำกน้ี ผู้นิพนธ์ทุกท่ำนต้องยืนยันว่ำ
บทควำมต้นฉบับที่ส่งมำตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมำตีพิมพ์เฉพำะในวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ เพียงแห่งเดียว
เท่ำนั้น หำกมีกำรใช้ภำพหรือตำรำงของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรำกฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมำแล้ว ผู้นิพนธ์ ต้องขออนุญำต
เจ้ำของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือท่ีได้รับกำรยินยอมต่อบรรณำธิกำร ก่อนที่บทควำมจะได้รับกำรตีพิมพ์ 
6. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก  
 กำรติดต่อโฆษณำ กำรสั่งซื้อ และกำรสมัครเป็นสมำชิกวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ กรุณำ
ติดต่อ “วำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์” ส ำนักงำนวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ภำควิชำจิตวิทยำ 
คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  เลขที่ 79 หมู่ 1  ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยำ 13170 โทรศัพท:์ 038-248-000 ต่อ 8400  E-mail: allhjournal@gmail.com  
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7. อัตราค่าวารสาร  
 ก ำหนดออกวำรสำรปีละ 3 ฉบับ จ ำหน่ำยรำคำฉบับละ 199 บำท (ไม่รวมค่ำส่ง)   
8. อัตราค่าสมาชิก  
 ปีละ 500 บำท 
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หนังสือขอเสนอบทความในวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 

  
เขียนที่....................................................  
...............................................................  
...............................................................   

 ข้ำพเจ้ำชื่อ..............................................ฉำยำ....................................นำมสกลุ......................................... 
ขอแจ้งควำมประสงค์ขอตีพิมพ์บทควำมเรื่อง   
 (ภำษำไทย)..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 (ภำษำอังกฤษ)............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ในวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย โดยบทควำมฉบับนี้ข้ำพเจ้ำได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ.............................. สำขำ
...............................................จำก (ช่ือสถำบัน)......................................................................................... เมื่อคณะ
บรรณำธิกำรของวำรสำรพิจำรณำแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทควำม ข้ำพเจ้ำมีควำมยินดีรับไปแก้ไขตำมมติ
ดังกล่ำวนั้น  ท้ังนี้ข้ำพเจ้ำได้ช ำระค่ำธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทควำมลงในวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ตำม
อัตรำที่ได้ก ำหนดไว้ คือ  
 1) บทความวิชาการ และอื่น ๆ  
  ค่ำตรวจบทควำม 2,000 บำท และค่ำตีพิมพ์บทควำมที่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจ 1,000 บำท    
 2) บทความวิจัย  
  ค่ำตรวจบทควำม 2,000 บำท และค่ำตีพิมพ์บทควำมที่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจ 3,000 บำท  
  
 
 

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

                ผู้นิพนธ์บทควำม  
 
 
 
 
 



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

 
 
 

ใบสมัครสมาชิก 
ที่ ................................................................... 
วันท่ี .....  เดือน ..................... พ.ศ. .............. 

  
กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์   
 ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย) ...........................................................................................................................  
 (ชื่อภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................  
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
E–mail ......................................................................... เบอร์โทรศัพท ์................................................................... 
โทรสาร ................................................................................................  
มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์    
  ( )  สมำชิกประเภทรำยปี 500 บำท (จ ำนวน 2 เล่ม)    
  ( )  เล่มละ 250 บำท  
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง   
  ( ) เงินสด    
  ( ) ธนำณัติ (สั่งจ่ำย.....................................................................................)    
  ( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์    
  ( ) แคชเชียร์เช็ค ในนำม..............................................................................  
โปรดน าส่งวารสาร วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์   
   สถำนท่ีติดต่อ  ที่บ้ำน    ที่ท ำงำน    
  เลขท่ี.................ถนน......................................หมู่ที่...........ต ำบล/แขวง....................    
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