
 
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 
 พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รศ. ไพบูลย์ เทวรักษ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล รศ.ดร.ส าเนียง เลื่อมใส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง 
 ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ 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 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  
2559 นี้ กองบรรณาธิการได้ส่งผลงานทางวิชาการเหล่านี้ไปให้กรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ
ของแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้อ่าน และมอบให้เจ้าของบทความน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการตีพิมพ์แล้ว และ
ส าคัญที่สุดคุณภาพของบทความต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index Centre)  เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาขึ้นสู่ TCI ต่อไปได้ ฉะนั้น โดยฉบับนี้เน้นการ
น าเสนอบทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัย 10 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ ภายใน 4 เร่ือง และภายนอก 6 เร่ือง  
 บทความที่น่าสนใจเรื่องแรก ความเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ จากจารึกแม่บุญตะวันออก  
โดย พระเทพสุวรรณเมธี และ พระมหาปราโมทย์ แก้วนา  ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาก ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์ของพระเจ้าราเชน ทรวรมัน ที่ 2 โดยใช้
กลุ่มข้อมูล คือ จารึกแม่บุญตะวันออก ซึ่งเป็นจารึกที่บันทึกประวัติศาสตร์ใน สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ใน
ด้านการเมืองการปกครอง ศาสนาและความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม ในด้านการเมืองการปกครอง จารึกแม่บุญ
ตะวันออกบันทึกประวัติและล าดับวงศ์ของ พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ยืนยันความชอบธรรมที่พระองค์จะขึ้น
ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการแผ่ขยายอาณาจักรและการปกครองผู้คนให้อยู่ในอ านาจ ในด้านศาสนา
และความเชือ่ ศาสนาพราหมณ์ โดยเฉพาะไศวนิกายเป็นความเช่ือหลักในยุคสมัยนี้ นอกจากนี้ยังมีความเช่ือเรื่อง 
ตรีมูรติ ความเชื่อเรื่องศักติ ความเช่ือในเรื่องพระศรีหรือพระลักษมี ปรัชญาศาสนาพราหมณ์ และมี การกล่าวถึง
ศาสนาพุทธด้วย ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทาง ศาสนาพราหมณ์เป็นหลัก 
นอกจากน้ียังพบว่ามีวัฒนธรรมการใช้กระจกเงาในราชส านักอีกด้วย 
 บทความที่น่าสนใจเรื่องที่สองคือ ความหมายวิธีการวัด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ จิตสาธารณะ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดย วีรชัย ค าธร และคณะ ได้ศึกษาวิจัยจนได้ผลการวิจัยที่น่าสนใจ ประการที่ 1 
ความหมายวิธีการวัด องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี จิตสาธารณะ คือ (1) การดูแล รักษาหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิด
ความช ารุดเสียห าย  ความตั้งใจท่ีจะรักษาให้คงไว้ตามวิสัยที่ สามารถกระท าได้  ความรู้สึกภาคภูมิใจ  ความรู้สึก
หวงแหน การตระหนักรู้ถึงคุณค่า การไม่น าสาธารณสมบัติมาเป็นของตนเอง ความเต็มใจท่ีจะรักษาสาธารณสมบัติ 
และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ สาธารณสมบัติ  (2) การตระหนักรู้ถึงหน้าที่ที่จะอุทิศตนรับผิดชอบ การรับอาสาที่
จะอนุรักษ์ ความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียในสาธารณสมบัติ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ การตระหนักรู้ถึงหน้าที่ที่จะต้อง 
ดูแลให้คงสภาพเดิมเพื่อการสบืทอดต่อไป  (3) การรับรู้ถึงสิทธิของบุคคลอื่นเสมอเหมือนเช่นสทิธิ ของตน การรู้สึก
เทิดทูนงานสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่า การมีจิตส านึกคา่นิยมที่ดีในความเป็นชาติ ความรู้สึกภาคภูมิใจ การตระหนักรู้
ถึงความมุ่งมั่น เพียรพยายาม ผดุงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาต ิ ประการที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 
มีดังนี้ (1) ด้านการใช้ ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูบุตรตามแนวพุทธ เหตุผลเชิงจริยธรรมพื้นฐาน
ประสบการณ์ ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน และการเห็นแบบอย่างบุคคลรอบข้าง (2) ด้านการถือเป็นหน้าที่ ตัว
แปรพยากรณ์ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูบุตรตามแนวพุทธ  ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน พื้นฐานประสบการณ์,
เหตุผลเชิง จริยธรรม การเห็นแบบอย่างบุคคลรอบข้าง และพื้นฐานทางจิต (3) ด้านการเคารพสิทธิ ตัวแปร 
พยากรณ์ ได้แก่  การอบรมเลี้ยงดูบุตรตามแนวพุทธ  ความเช่ืออ านาจในตน  การเห็นแบบอย่าง บุคคลรอบข้าง 
และ พื้นฐานประสบการณ์   
 กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมท าให้วารสาร  มจร 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา



ลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองท้ังภายใน ภายนอกทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียร
พยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขผลงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่าน  และเป็น
ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายที่สุดขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้จัดท าให้มีวารสาร
ฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับต่อไป 

 
ด้วยความปรารถนาดียิง่ 
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ความเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ จากจารึกแม่บุญตะวันออก  
Historical Movement from The East-Mebon Inscription  

 
   

พระเทพสุวรรณเมธี  
พระมหาปราโมทย์ แก้วนา 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์ของพระเจ้าราเชน
ทรวรมัน ที่ 2 โดยใช้กลุ่มข้อมูล คือ จารึกแม่บุญตะวันออก ซึ่งเป็นจารึกที่บันทึกประวัติศาสตร์ใน
สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ในด้านการเมืองการปกครอง ศาสนาและความเชื่อ ประเพณี
วัฒนธรรม ในด้านการเมืองการปกครอง จารึกแม่บุญตะวันออกบันทึกประวัติและล าดับวงศ์ของ
พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ยืนยันความชอบธรรมที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งการแผ่ขยายอาณาจักรและการปกครองผู้คนให้อยู่ในอ านาจ  ในด้านศาสนาและความเชื่อ 
ศาสนาพราหมณ์ โดยเฉพาะไศวนิกายเป็นความเชื่อหลักในยุคสมัยนี้ นอกจากนี้ยั งมีความเชื่อเรื่อง
ตรีมูรติ ความเชื่อเรื่องศักติ ความเชื่อในเรื่องพระศรีหรือพระลักษมี ปรัชญาศาสนาพราหมณ์ และมี
การกล่าวถึงศาสนาพุทธด้วย ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทาง
ศาสนาพราหมณ์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังพบว่ามีวัฒนธรรมการใช้กระจกเงาในราชส านักอีกด้วย 
ค าส าคัญ : จารึกแม่บุญตะวันออก, พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2, ภาพสะท้อนทาง 
       ประวัติศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 This paper aims to analyse the reflection of the history of King 
Rajendravarman II by studying contents of the East-Mebon inscription which 
recorded the history during reign of King Rajendravarman II. The East-Mebon 
inscription presents about the political history, religions and beliefs, as well as 
cultural traditions. With regard to politics, the East-Mebon inscription recorded the 
history and genealogy of King Rajendravarman II to confirm the right to be king, and 
it also includes the history of expansion and the administration of the kingdom. In 
regard to the aspects of the religion and belief, especially Shaivism cult of 
Brahmanism, it is the major cult in this era. In addition, there is the concept of the 
                                                 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

belief in Trimurti, and Shakti, the Sri or Lakshmi and the philosophy of Hinduism 
and Buddhism. Regarding the traditions and culture in the East-Mebon Inscription, it 
is mainly concerned with the religious tradition, as well as the culture of using the 
mirror in the royal court. 
Keywords: The East -Mebon Inscription, King Rajendravarman II, Reflection of  
                the history. 
 
บทน า 
 จารึกแม่บุญตะวันออก (The East-Mebon Inscription) เป็นจารึกสมัยพระนคร 
(Angkorian Period) ที่พบในอาณาจักรกัมพูชา จารึกหลักนี้รจนาด้วยภาษาสันสกฤตในปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 15 เนื้อหาในจารึกแสดงปีมหาศักราช 874 ซึ่งตรงกับปีคริสตศักราช 952 (L. Finot, 
1925: 310) ช่วงเวลาดังกล่าวนี้อยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2  
 ในยุครัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 (ค.ศ.944-968) ถือว่าเป็นยุคสมัยหนึ่งที่ปรากฏ
จารึกเป็นจ านวนมาก George Cœdès ได้รวบรวมจารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ที่พบใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา ไว้ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge ทั้ง 7 เล่ม ( George Cœdès, 
1966) พบว่ามีจารึกเท่าที่รวบรวมได้ทั้งหมด 15 หลัก ส่วนจารึกที่พบในประเทศไทย ซึ่งเป็นจารึก
ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 และจารึกของ บุคคลอื่น ที่ปรากฏพระนามของพระเจ้าราเชนทรวร
มัน ที่ 2 มีทั้งหมด 8 หลัก (ชะเอม แก้วคล้าย, 2543:3) 
 สาเหตุที่พบจารึกมากในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ทั้งนี้เพราะช่วงต้นรัชกาล พระ
เจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ท าสงครามมาโดยตลอด จนกระทั่งสู้รบมีชัยชนะข้าศึกอย่างราบคาบ 
บ้านเมืองจึงสู่ภาวะความสงบเจริญรุ่งเรือง ด้วยเหตุนี้กวีจึงแต่งค าประพันธ์สดุดีพระเจ้าราเชนทรวร
มัน ที่ 2 ในรูปของจารึกเพ่ือแสดงความรุ่งเรืองของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ ซึ่งในบรรดาจารึก
ทั้งหมดที่ค้นพบจารึกแม่บุญตะวันออกนับว่าเป็นจารึกหลักหนึ่งที่มีความส าคัญมากในรัชสมัยของ
พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ชื่อของจารึกแม่บุญตะวันออกเป็นชื่อที่เรียกตามชื่อปราสาทที่ค้นพบ
จารึกหลักนี้ คือที่ปราสาทแม่บุญตะวันออก ปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่ใกล้กับนครธม (Mahesh Kumar 
Sharan, 1974: 103) ตัวปราสาทแม่บุญตะวันออกสร้างข้ึนกลางบารายตะวันออก มีลักษณะเป็นวัด
ภูขา (กรมศิลปากร, 2536: 99) 
 จารึกแม่บุญตะวันออกมีเนื้อหาขนาดยาว คือ มี 218 โศลก ปริมาณเนื้อหาที่ยาวรองจาก
จารึกแปรรูปที่มี 298 โศลก ซึ่งเป็นจารึกอีกหลักหนึ่งในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 เนื้อหาของ
จารึกแม่บุญตะวันออก เป็นการยกย่องพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ดังเนื้อความตอนหนึ่งในโศลกที่ 
13 ความว่า 
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 ค าแปล : พระราชาทรงพระนามว่า“พระเจ้าราเชนทรวรมัน” ผู้ขณะที่ทรงไว้ซึ่งความ
งดงามที่เหนือกว่ารัศมีของพระจันทร์ ผู้ไม่มีข้อบกพร่องและความด่างพร้อย ขณะที่ผูกเอาไว้ซึ่ง
พวงมาลัยแห่งดอกบัวด้วยตบะที่ถูกท าให้ปรากฏแล้ว ได้ถูกท าให้เกิดขึ้นแล้วโดยพระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์นั้น ในมเหสีพระองค์นั้น เหมือนพระอาทิตย์ถูกท าให้เกิดในนางอทิติโดยฤษีกัศยปะ พระเจ้า
ราเชนทรวรมันนั้นได้เป็นบ่อเกิดแห่งอ านาจทั้งหลาย 
 บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระเจ้า 
ราเชนทรวรมัน ที่ 2 โดยศึกษาสาระส าคัญที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก การศึกษาในครั้งนี้
เลือกกลุ่มข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) คือ การเขียนบันทึกประวัติศาสตร์โดยอ้างอิงจาก
หลักฐานจารึก อันเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในทางมนุษยศาสตร์ เพราะหลักฐานด้านปฐมภูมิ
ได้รับการยอมรับว่ามีความถูกต้องของวิชาการมากท่ีสุด (นิยะดา เหล่าสุนทร, 2552: 17) 
 
ข้อมูลเบื้องต้นจารึกแม่บุญตะวันออก : เลขทะเบียนจารึก และเนื้อหาจารึก 
 ข้อมูลจากจารึกแม่บุญตะวันออกที่น าเสนอ คือ การให้รายละเอียดข้อมูลเชิงคุณลักษณะ 
(qualitative data) โดยอ้างข้อมูลพ้ืนฐานของจารึกจากหนังสือทั้งสองเล่ม ได้แก่ หนังสือ Select 
Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup Inscriptions of Rajendravarman I) 
ของมเหศ กุมาร ศรัน และ หนังสือ Inscriptions d’Angkor  ของ หลุยส์ ฟิโนต์ นักวิชาการทั้งสอง
ท่านได้อธิบายรายละเอียดข้อมูลจารึกหลักนี้ไว้ เป็นต้นว่า ลักษณะตัวอักษรและภาษาที่ใช้ในจารึก 
ขนาดของศิลาจารึก ประวัติความเป็นมาและเนื้อหาโดยสังเขป ฯลฯ  การน าเสนอข้อมูลในส่วนนี้จึง
ได้ประมวลข้อมูลจากเอกสาร ทั้ง 2 แหล่งเข้าด้วยกัน และจัดจ าแนกข้อมูลออกเป็นรายหัวข้อ เพ่ือ
ความชัดเจนในลักษณะข้อมูลทะเบียนจารึกแม่บุญตะวันออก ดังนี้ 

 ลักษณะอักษร  :  อักษรเขมรโบราณสมัยพระนครพุทธศตวรรษที่ 15 (925 A.D.) 
 ภาษา  :  สันสกฤต 
 ศักราช  :  ระบุมหาศักราช 874 ตรงกับ ค.ศ.952  

ल क्ष ी न् त ी क्ष ण े त र  ां श ो ध ि क म ि र य न ् 
ध्वस्तदोष न्िक रो 
वद्धध्नन  ् पद्म नुवन्िां प्रकटिततपस  तेन 

पत्य  प्रज न म ्। 

द े व य  न् त स् य  म ट द त् य  न् न् द व स क र 

इवोत्प टदतः कश्यपेन 
 
श्रीमद्र जेन्द्रवर्मम ावननपनतरभवत्तेजस म 
करो यः॥१३॥ 

ลกฺษมีนฺตีกฺษฺเณตรางฺโศรธิกมธรยนฺ ธฺวสฺต
โทษานฺธกาโร 
วทฺธฺนนฺ ปทฺมานุวนฺธ  ปฺรกฏิตตปสา เตน ปตฺยา 
ปฺรชานามฺ | 
เทวยานฺ ตสฺยามทิตฺยานฺ ทิวสกร อิโวตฺปาทิตะ 
กศฺยเปน 
ศฺรีมทฺราเชนฺทฺรวรฺมมฺาวนิปติรภวตเฺตชสามากโร 
ยะ || 13 

 (L. Finot, 1925) 
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 ลักษณะการจารึก  : อักษรจารึกมี 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 57 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 58 
บรรทัด 

 วัตถุจารึก  :  ศิลาประเภทหินทราย 
 ลักษณะวัตถุ  :   หลักหินขนาดใหญ่ซึ่งมีความสวยงามฐานตกแต่งด้วยกลีบบัว 
 ขนาดวัตถุ   :  สูง 1.70 เมตร  กว้าง 1.20 เมตร  หน้า 0.13 เมตร 
 บัญชี/ทะเบียน  :  ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol.VIII  

    ก าหนดเลขทะเบียน K.528 (Cœdès George, 1966: 162) 
 สถานที่พบ  :  ปราสาทแม่บุญตะวันออก จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
 ระยะเวลาที่พบ  : เดือนตุลาคม ค.ศ.1922  
 ผู้ค้นพบ  :  M. Marchal 
 ประวัติ  :   ในเดือนตุลาคม ค.ศ.1922 M. Marchal ได้ขุดค้นพบที่บริเวณ

ปราสาทแม่  
    บุญตะวันออก แต่มีชิ้นส่วนเล็กๆ ได้แตกหักหายบางส่วน 
ภายหลัง 

   M. Groslier ได้ค้นพบชิ้นส่วนประกอบที่หายไปที่บริเวณโคปุระ 
   ด้านทิศตะวันออก จึงได้ประกอบตกแต่งให้เหมือนของเดิมแล้ว
ยกตั้งข้ึนไว้ 

 สถานที่เก็บปัจจุบัน  :  สถาบันอภิรักษ์สถานอังกอร์ (Angkor Conservation) 
 การพิมพ์เผยแพร่  : ปี ค.ศ.1925 หลุยส์ ฟิโนต์ ได้พิมพ์เผยแพร่จารึกโดยปริวรรตเป็น

อักษร 
     โรมันพร้อมค าแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสไว้ในหนังสือ 
Inscriptionsd’Angkor   
    ต่อมาในปี ค.ศ.1953 มาชุมดาร์ (R.C.Majumdar,1953) ได้
พิมพ์เผยแพร่ 
    ค าปริวัตเป็นอักษรเทวนาครีไว้ในหนังสือ Inscriptions Of 
Kambuja  
    แต่มิได้น าเสนอค าแปลจารึกไว้ และปี ค.ศ.1980 มเหศ กุมาร 
ศรัน ได้พิมพ์ 
    เผยแพร่ค าปริวัติเป็นอักษรโรมันและอักษรเทวนาครีพร้อมค า
แปลเป็น 
    ภาษาอังกฤษไว้ในหนังสือ Select Cambodian Inscriptions  
    (The Mebon and Pre Rup Inscriptions of 
Rajendravarman II)   
 



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

 ข้อความจากศิลาจารึกแม่บุญตะวันออกนี้มีทั้งหมด 2 ด้าน ด้านที่ 1 (A)  มีอักษรจารึก 
57 บรรทัด จ านวน 103 โศลก ด้านที่ 2 (B)  มีอักษรจารึก 58 บรรทัด จ านวน 115 โศลก รวม
ทั้งหมดมีจารึก 115 บรรทัด  218 โศลก มีข้อความที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ขาดหายไปบ้างเพียงบางส่วน
เท่านั้น ท าให้เราทราบถึงใจความส าคัญของจารึกที่ค่อนข้างครบถ้วน จารึกนี้แต่งเป็นฉันท์ลักษณ์
ทั้งหมด 7 รูปแบบ คือ ศารทูลวิกรีฑิต วสันตดิลก อินทรวัชรา อุเปนทรวัชรา อุปชาติ อนุษฏุภ 
และสรัคธรา (Mahesh Kumar Sharan, 1981: 39) ซึ่งเนื้อหาอันเป็นสาระส าคัญนั้นสามารถแบ่ง
ออกได้ ดังนี้ 
 บทร้อยกรองภาษาสันสกฤตในด้านที่ 1 (A) เริ่มต้นด้วยปณามพจน์ (บทสดุดี) 7 โศลก 
โดยโศลกท่ี 1, 2 และ 4 เป็นการแสดงความนอบน้อมบูชาและสดุดีต่อพระศิวะ โศลกที่ 3 กล่าวสดุดี
พระแม่เคารี โศลกท่ี 5-7 ได้กล่าวสดุดีต่อพระวิษณ ุพระพรหม และพระแม่คงคา ตามล าดับ เนื้อหา
สาระในส่วนนี้นอกจากจะกล่าวสดุดีถึงนามเทพเจ้าดังกล่าวแล้ว ยังได้ชี้ให้เห็นประวัติและลักษณะ
ส าคัญของเทพแต่ละองค์ ทั้งนี้ยังได้แฝงไปด้วยเรื่องของลัทธิความเชื่อ ปรัชญาทางศาสนา รวมถึง
เรื่องการก าเนิดโลกอีกด้วย 
 เนื้อหาของจารึกแม่บุญตะวันออกในโศลกท่ี 8-12 ได้กล่าวอ้างถึงความชอบธรรมในความ
เป็นกษัตริย์ที่ได้ครองราชย์ปกครองพระราชอาณาจักรของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2  โดยอ้างถึง
ความเป็นมาแห่งสายสกุลของพระองค์ว่า พระนางสรัสวดีผู้เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าพาลาทิต
ยะผู้มีพระเกียรติยศขจรไปไกล ผู้ทรงครองเมืองอนินทิตปุระ ซึ่งสืบวงศ์มาจากเกาณฏินยะและนาง
โสมา ได้อภิเษกสมรสกับพระสวามีนามว่าวิศวรูปะซึ่งเป็นพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ต่อมาได้ประสูติ
พระธิดาพระองค์หนึ่ง เม่ือพระธิดาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ามเหนทรวรมันจึงทรงพระนามว่ามเห
นทรเทวี และท้ังสองพระองค์ก็ให้ประสูติพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2   
 โศลกที่ 13-200 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ว่า ทรงเป็นผู้
รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ บริสุทธิ์ดุจพระจันทร์ที่เกิดจากทะเลน้ านม (การกวนเกษียรสมุทร) ซึ่ง
พระราชาทั้งหลายควรน้อมไหว้ ทรงเป็นผู้มีพระราชอ านาจ มีความงดงามเหนือกว่ากามเทพ มีความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกๆ วันตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเพียบพร้อมไปศิลปะวิทยา ได้ศึกษาความรู้จากลัทธิ
ต่างๆ รวมถึงพุทธศาสนา แต่พระองค์ทรงเป็นผู้มั่นคงทรงมีพระราชศรัทธาและภักดีอย่างสูงสุดต่อ
พระศิวะผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุดเท่านั้น พระองค์ทรงช านาญในการรบพร้อมทั้งยุทธวิธีโดยได้รับ
ค าแนะน าจากผู้รอบรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งศาสตราวุธต่างๆ มีดาบและธนูเป็นต้น พระองค์ทรงเล่า
เรียนพระเวททั้งสี่ และได้ทรงท าการบูชาอยู่เป็นนิจนับคร้ังไม่ถ้วน ทรงไตร่ตรองข้อบกพร่องที่จะพึง
มีของพระองค์เสมอและทรงประกอบด้วยคุณธรรม จากนั้นได้พรรณนาถึงการเดินกระบวนทัพและ
การรบของพระองค์รวมถึงการรบที่มีชัยชนะเหนืออาณาจักรจัมปา ทั้งยังมีหลักปรัชญา หลักการ
ด าเนินชีวิต และหลักการปกครองของพระองค์ปรากฏอยู่อีกด้วย 
 โศลกท่ี 201-218 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ทรงถวายเครื่องใช้
สอยและสิ่งต่างๆ ในการประกอบพิธีกรรมบนภูเขาสิทธศิวปุระ สร้างศิวลึงค์และรูปประติมาให้แก่
พระราชบิดาและพระราชมารดา ท าพิธีเบิกพระเนตรเทวรูปทั้งหลายทั้งในที่อ่ืนด้วยพร้อมด้วยของ
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บูชาอีกหลายอย่าง ทั้งได้ทรงบ าเพ็ญบุญแก่พระเจ้าแผ่นดินในอดีตทั้งหลาย ในโศลกสุดท้ายบันทึก
ช่วงเวลาขึ้น 11 ค่ า ในเดือนมาฆะ มีการประดิษฐานลึงค์ที่ชื่อว่า ศรีราเชนเทรศวระ พร้อมกับสร้าง
รูปเคารพของพระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหมา 
 จากข้อมูลเกี่ยวกับจารึกแม่บุญตะวันออกตามที่ได้อภิปรายในหัวข้อนี้ จะเห็นได้ว่าจารึก
หลักแม่บุญตะวันออก มีเนื้อหาเป็นภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน 
ที ่2 ทั้งในส่วนของการเมือง การปกครอง ศาสนาและความเชื่อ รวมทั้งภาพสะท้อนในทางประเพณี
วัฒนธรรม ดังที่จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป 
 
จารึกแม่บุญตะวันออก : การบันทึกประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงสาระส าคัญในทางประวัติศาสตร์ที่พบในจารึกแม่บุญตะวันออก จะได้
น าเสนอข้อมูลพระราชประวัติของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ในบางส่วน เพ่ือจะเชื่อมโยงไปยังบท
วิเคราะห์ภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์ในจารึก อันจะท าให้เห็นรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ได้
ชัดเจน 
 มเหศ กุมาร ศรัน นักวิชาการที่สนใจจารึกแม่บุญตะวันออก เห็นได้จากผลงานทาง
วิชาการคือ Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup Inscriptions of 
Rajendravarman II) ได้ ให้ความเห็นว่าพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ.944 
พระองค์สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์โดยใช้ก าลังความรุนแรงยึดครองราชบังลังก์จาก
พระมหากษัตริย์องค์ก่อน (Mahesh Kumar Sharan, 1981: 26) ถึงแม้หลักฐานในส่วนนี้อาจเป็น
เพียงการสันนิษฐานยังไม่มีความชัดเจน แต่สิ่งที่เห็นตรงกันส าหรับนักวิชาการส่วนมาก คือ พระเจ้า
ราเชนทรวรมัน ที่ 2 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ และพระองค์ได้รับความเคารพจาก
พระมหากษัตริย์ทั้งหลาย มเหศ กุมาร ศรัน กล่าวว่าพระองค์มีความยิ่งใหญ่เทียบได้กับพระเจ้าย
โศวรมัน ที่ 1 (ค.ศ.889-910) ซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองพระนคร 
 ในหนังสือ Encyclopedia of Ancient Asian CiviIizations ให้ข้อมูลว่าพระเจ้าราเชน
ทรวรมัน ที่ 2 ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ในปี ค.ศ.944-968 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชาแห่งเมืองพระ
นคร ในขณะขึ้นครองราชย์ทรงครองเมืองยโศธรปุระ หลังจากช่วงเวลาที่พระองค์อยู่ที่เมืองลิงคปุระ 
ภายใต้การปกครองของพระอนุชา คือ พระเจ้าชัยวรมัน ที่ 4 ( Charles F.W. Higham, 2004: 
279) 
 อุไรศรี วรศะริน นักวิชาการไทยที่เชี่ยวชาญด้านเขมรศึกษากล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวร
มัน ที่ 2 ไว้ว่า พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระญาติ ซึ่งข้อมูลจารึกส่วนหนึ่งระบุรายละเอียด
ว่า พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 เป็นพระโอรสของพระขนิษฐาองค์หนึ่งของพระเจ้ายโศวรมัน ส่วน
พระราชบิดาของพระองค์ก็มีเชื้อสายราชวงศ์ภวปุระ ดังนั้น พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 จึงมีเชื้อ
สายราชวงศ์ภวปุระแห่งเจนละบกทางฝ่ายพระราชบิดาของพระองค์ (อุไรศรี วรศะริน, 2545: 73) 
 ต าราทางประวัติศาสตร์ เขียนข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ให้เห็น
สถานภาพของพระองค์ว่ามีเชื้อสายพระเจ้าชัยวรมัน ที่ 4 และพระเจ้ายโศวรมัน นอกจากนี้พระเจ้า



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

ราเชนทรวรมัน ที่ 2 ยังเป็นพระญาติของพระเจ้าหรรษวรมัน ที่ 2 ภายหลังพระเจ้าหรรษวรมัน ที่ 2 
สิ้นพระชนม์ จึงท าให้เจ้าชายราเชนทรวรมัน ซึ่งขณะที่ทรงพระเยาว์อยู่ก็ได้ขึ้นครองราชย์ล าดับ
ต่อมา (ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล,2535: 177) 
 อย่างไรก็ดีรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ที่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนที่สุดคือ
เนื้อหาที่บันทึกในจารึก แม้จารึกหลายหลักในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 จะแต่งด้วย
รูปแบบกวีนิพนธ์คือมีความงดงามไพเราะในเชิงวรรณคดีแต่ก็สะท้อนชีวประวัติและบริบททางสังคม
ในช่วงเวลานั้น ในจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 21 กวีกล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ว่า 
“พระองค์ได้ท าให้ธนูที่เป็นเจ้า(ยอด)ในการยิงที่เกิดแล้วในตระกูลไม้ไผ่ที่ดี และท าตระกูลนักรบ
(กษัตริย์) ที่ยิ่งใหญ่ที่สูงส่งให้น้อมลงมาเสมอด้วยกันแล้วด้วยความความรู้ ด้วยคุณสมบัติมากมายที่
ถูกขยายออกไป เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง” โศลกนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ปกครอง
แผ่นดินได้ต้องถือก าเนิดจากตระกูลที่ดีและต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง
ประกอบเข้าด้วยกัน จึงมีสิทธิ์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมาจากการสืบสันตติวงศ์ และ
โศลกท่ี 118 ว่า “พระองค์แม้ไม่ได้เกิดข้ึนในวงศ์ของพระราชา (แต่) ก็ทรงเป็นผู้มีความแข็งแรง เป็น
ผู้ที่ไม่อาจเอาชนะได้ ทั้งเป็นผู้สูงส่ง ด้วยก าลังอันไม่มีที่สิ้นสุดในการท าลายอย่างถอนรากถอนโคน” 
ข้อนี้ให้ความหมายว่า พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 แม้ไม่ได้เกิดในวงศ์ของพระราชาพระองค์ก่อนซึ่ง
ควรจะได้รับการสืบราชบัลลังก์ต่อมา แต่พระองค์ก็ทรงถือก าเนิดจากวงศ์ตระกูลที่สูงส่งทั้งมีพลานุ
ภาพและมีความสามารถ   จึงใช้ก าลังและความรุนแรงเข้ายึดครองโค่นล้มพระราชอ านาจกษัตริย์
องค์ก่อนแล้วสถาปนาตนเองข้ึนเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน และในสมัยนั้นคงมีผู้คนครหาถึงการใช้
ก าลังและความรุนแรงเข้ายึดและข้ึนครองราชย์ของพระองค์ โศลกท่ี 170 จึงได้กล่าวแก้ความเห็นใน
ข้อนี้ว่า “ความโชคดีที่เหล่าพระเจ้าแผ่นดินสั่งสมไว้แล้ว เป็นเช่นกับเด็กสาวที่โตมาจากความเป็น
เด็ก (มาเป็นสาว) พระองค์ได้เข้ามาหาตามเวลาที่เหมาะสม โดยอุบายที่ไร้ข้อต าหนิ” เนื้อหาในจารึก
แม่บุญตะวันออก กวีกล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอ านาจ
ยิ่งใหญ่ในทุกด้านทั้งการปกครอง การรบ ความรอบรู้ในการศึกษาเล่าเรียน และความศรัทธาใน
ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ฯลฯ สาระส าคัญทางประวัติศาสตร์ในจารึกแม่บุญตะวันออกถือว่า
เป็นอีกกลุ่มข้อมูลที่สะท้อนบริบททางประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน โดยจะแบ่งหัวข้อในการอภิปราย
เป็น 3 ส่วน จะเริ่มจาก (1) การเมือง การปกครอง (2) ศาสนาและความเชื่อ  (3) ประเพณี
วัฒนธรรม 
 1. การเมือง การปกครอง 
 จากการศึกษาเนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก พบว่ากวีแสดงภาพพระเจ้าราเชนทรวรมัน 
ที่ 2 ว่ามีเชื้อสายที่จะขึ้นครองราชย์ได้ ในขณะที่พระองค์ปกครองแผ่นดินกวีกล่าวถึงพระองค์ว่า 
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่อยู่เหนือพระราชาองค์อ่ืน พระองค์ปกครองอาณาจักรท าให้แผ่นดินมีความ
รุ่งเรือง การขยายอาณาจักรเกิดจากความสามารถด้านการรบของพระองค์ ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
รายละเอียดต่างๆ ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน 
ที ่2 ดังนี้ 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

 1.1 ประวัติและล าดับวงศ์ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที ่2 
 เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกท่ี 8-12 ได้กล่าวถึงประวัติและล าดับวงศ์ของพระเจ้า
ราเชนทรวรมัน ที่ 2 ว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามเหนทรวรมันผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้า
แผ่นดิน (.....ปุราธีศาวนีศาตฺมโช) ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่จารึกท่อนนี้ลบเลือนไปจึงท าให้ไม่ทราบว่า 
พระเจ้ามเหนทรวรมันนั้นทรงเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด ปกครองอยู่ที่เมืองใด แต่
มาดแลน จิโต ได้กล่าวว่า เป็นเจ้าชายแห่งแคว้นภวปุระซึ่งเป็นดินแดนอิสระจากกษัตริย์เมืองพระ
นคร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ในประเทศลาวในปัจจุบันซึ่งต่อมาได้กลายเป็นอาณาจักรจ าปาศักดิ์ (สุภัทรดิศ 
ดิศกุล, 2552: 25) และนักวิชาการส่วนมากก็เชื่อว่าพระราชบิดาของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 มี
เชื้อสายกษัตริย์ ตรงกับการที่จารึกแม่บุญตะวันออกได้กล่าวอ้างสิทธิ์ความชอบธรรมทางเชื้อสาย
ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ว่าพระองค์เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองอาณาจักร เพราะมีเชื้อสาย
ของกษัตริย์ในอดีต เนื้อหาที่ลบเลือนไปในจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 12 กวีบันทึกชื่อ มเหนทร
เทวี และ  มเหนทรวรมัน ผู้มีพระโอรส คือ พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ปรากฏดังนี้ 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 ค าแปล : พระนางนั้น แม้เป็นเพียงพระธิดาของพระเจ้าแผ่นดินผู้มีอิสริยยศยิ่งใหญ่ ก็เป็น
ดุจเทพธิดา มีค าสดุดีที่ถูกขับกล่อมหลายครั้งโดยนางฟ้าทั้งหลาย จึงถูกขนานพระนามว่า“มเหนทร
เทวี”  พระราชาพระนามว่า“มเหนทรวรมัน” ผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเจ้าแห่งเมือง
.......... หลังจากได้รับ (อภิเษกสมรส)ซึ่งพระนางนั้นแล้ว ได้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยทรัพย์
สมบัติ 
 จารึกแม่บุญตะวันออก แสดงข้อความว่าพระเจ้าเราชนทรวรมัน ที่ 2 เกิดจากวงศ์ที่
บริสุทธิ์ฝ่ายพระมารดาตั้งต้นแต่ “พระนางสรัสวดี” ซ่ึงเป็นหลานสาวของพระเจ้าพาลาทิตยะผู้ครอง
สิริราชสมบัติที่เมืองอนินทิตปุระ ผู้มีชื่อเสียงระบือขจรไปไกล เป็นนักรบที่เก่งกาจและเป็นที่เกรง
ขามแก่เหล่าข้าศึก ได้รับการยอมรับและสวามิภักดิ์จากเหล่ากษัตริย์ทั้งหลาย ผู้ได้สถาปนาศิวลึงค์ ณ 
เมือง“สวรฺคทฺวารบุรี”แม้จะชื่อว่า พาลาทิตยะ(พระอาทิตย์ทอแสงอ่อน) แต่ก็ทรงเป็นดังพระจันทร์
เต็มดวง(จันทรวงศ์) ผู้สืบวงศ์มาจากพระนางโสมาและเกาณฎินยะ พระนางเป็นสตรีผู้ซื่อสัตย์สืบต่อ
วงศ์อันบริสุทธิ์โดยพราหมณ์และกษัตริย์ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ชคัตปาวนี”(ผู้ช าระล้างโลก) 
ภายหลังได้แต่งงานกับสามีชื่อ “วิศวรูปะ” ผู้ถือก าเนิดในตระกูลพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนได้รับ
การยกย่องว่าเป็นผู้รอบรู้บทสวดในคัมภีร์ต่างๆ 

य  न र्मन पप महेन्द्रदेव्यभभटहत  भभूतृ्सतुवेैश्वरी 
द े व ी 
टदव्यपवल भसनीभभरसकृत्सङ्गीयम नस्तनुतः । 

भ स्वद्धवङ्श ........ परु िीश वनीश त्मजो 
 य ां सांप्र प्य महेन्द्रवर्ममानपृनतस ्

स र् ामि दीशत म॥्१२॥ 

ยา นามฺนาปิ มเหนฺทฺรเทวฺยภิหิตา ภูภฺฤตฺสุไตเวศฺวรี 
เทวี ทิวฺยวิลาสินีภิรสกฤตฺสงฺคียมานสฺตุติะ | 
ภาสฺวทฺวงฺศ ........ปุราธีศาวนีศาตฺมโช 
ยํา สํปฺราปฺย มเหนฺทฺรวรฺมฺมนฺฤปติสฺ สารฺถามธาทีศตามฺ 
|| 12 
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 เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 8 มีค าที่ต้องพิจารณาคือ เมืองอนินทิตปุระ ซึ่งค า
นี้ปรากฏในจารึกสด๊กก๊อกธม 2 ว่า “ต่อไปนี้ คือประวัติสายสกุลดังกล่าว ซึ่งแต่เดิมสกุลนี้ได้อาศัย
อยู่ในหมู่บ้านศตคราม เมืองอนินทิตปุระ พระเจ้าแผ่นดินเมืองภวปุระได้พระราชทานที่ดินที่วิษัย
อินทรปุระ วงศ์วานของคนนั้น ได้สร้างหมู่บ้านชื่อว่าภัทรโยคิ พ านักอยู่ที่นั่น และได้สร้างพระศิวลึงค์
ที่นั่น” (กรมศิลปากร, 2529: 195) 
 อนินทิตปุระหรือพาลาทิตยปุระเป็นแคว้นเก่า ซึ่งตามจารึกว่าที่เมืองนี้มีผู้ปกครองเชื้อ
สายจันทรวงศ์หรือเกาณฎินยะ-โสมา อยู่ปลายสุดทางด้านทิศตะวันออกของทะเลสาบเลยไปทาง
เหนือ เป็นที่ตั้งแห่งกลุ่มของเมืองส าคัญเช่น สมโบร์ไพรกุก (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดก าปงธม ประเทศ
กัมพูชา) และอังกอ บอเรย (Angor Borei) (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา) ซึ่งรวมอยู่
กับอาณาจักรเจนละตั้งแต่สมัยพระเจ้าอีศานวรมัน ต่อจากกลุ่มพวกอนินทิตปุระทางตะวันออกของ
ทะเลสาบคือพวกศัมภูปุระ ซึ่งเกี่ยวดองทางเครือญาติกับอนินทิตปุระ (ธิดา สาระยา, 2546: 61, 
69) ซึ่งเปน็ดินแดนที่ลุ่มน้ าของเหล่าอธิราชผู้ตั้งแคว้นเล็กเมืองน้อยคล้ายสหพันธรัฐของเหล่าอธิราช
ในสมัยก่อนพระนคร ช่วงสมัยแตกแยกเป็นเจนละบกและเจนละน้ า 
 เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 13 กล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ว่า 
ประสูติจากพระมหากษัตริย์และนางกษัตริย์ พระองค์ได้รับมรดก คือ เมืองภวปุระทางฝ่ายพระราช
บิดาซึ่งก่อนหน้านี้ยังคงเป็นดินแดนอิสระจากกษัตริย์เมืองพระนคร และเมืองพระนครทางฝ่ายพระ
ราชมารดาซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีของพระเจ้ายโศวรมัน (ชะเอม แก้วคล้าย, 2543: 7) ดังนั้นเมื่อ
พระองค์ประสูติ กวีจึงยกย่องว่า “พระเจ้าราเชนทรวรมันนั้นได้เป็นบ่อเกิดแห่งอ านาจทั้งหลาย” 
และเนื้อหาต่อจากโศลกที่ 13 เป็นการพรรณนาคุณสมบัติและความดีเยี่ยมของพระเจ้าราเชนทรวร
มัน ที่ 2 หลากหลายด้าน เพ่ือจะยกย่องว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  เนื้อหา
หลายบทในจารึกแม่บุญตะวันออกบันทึกภาพพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ว่าทรงมีความงามเพราะ
อยู่ในวัยหนุ่ม ข้อมูลตรงนี้ก็บอกให้ทราบว่าพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ขึ้นครองราชย์ขณะยังมี
พระชนมายุไม่มากนัก รายละเอียดในช่วงนี้แสดงเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

เกาณฏินยะ+โสมา 
      
      พาลาทิตยะ                     สตร ี+ ? 

   (อนินทิตปุระ)              สรัสวดี + พราหมณ์วิศวรูปะ 
                 มเหนทรเทวี + มเหนทรวรมัน 

                                ราเชนทรวรมัน 
แผนภูมิที่ 1 : แสดงสายสกุลของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 3  

ตามท่ีปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก 
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 1.2 การแผ่ขยายอาณาจักร และการปกครองผู้คนให้อยู่ในอ านาจ 
 จุดประสงค์หลักของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ คือ การท าสงครามเพ่ือ
ขยายอ านาจการปกครอง หลักการนี้เห็นได้ในจารึกแม่บุญตะวันออกอย่างชัดเจน กวีจะกล่าวถึงการ
ขยายอ านาจของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 โดยท าศึก ชัยชนะท่ีพระองค์ได้รับท าให้พระราชาเมือง
อ่ืนยอมเป็นเจ้าเมืองประเทศราชต่อพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 
 เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 15 แสดงอ านาจของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 
ว่ามีมากถึงขนาดท าให้รัศมีของพระจันทร์ รวมทั้งพระอาทิตย์ต้องถูกกลบด้วยแสงรัศมีจากอ านาจ
ของพระองค์ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ค าแปล : แสงแห่งอ านาจเป็นความพินาศแห่งความมืดมน เป็นความแจ่มแจ้งของทิศ
ทั้งหลาย เป็นความชัดเจนแห่งเสี้ยวทั้งหลาย(ของพระจันทร์) รัศมีของพระอาทิตย์และหน้าที่ของ
พระจันทร ์ทั้งหมดนั้นถูกแผ่ไปโดยพระองค์ ในเวลาอุทัย 
 การท าศึกของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 มีชัยชนะเหนือข้าศึก พบในจารึกแม่บุญ
ตะวันออกอยู่หลายโศลก ตัวอย่างโศลกท่ี 59 กวีกล่าวถึงความเก่งกล้าของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 
2 ว่าพระองค์อยู่ในสนามรบ พระองค์ไม่ได้ใช้อาวุธวิเศษที่ประทานมาจากพระวิษณุ และพระอินทร์ 
แตไ่ด้รับอาวุธมาจากพระศิวะ ท าให้ทรงมีชัยชนะเหนือข้าศึกทั้งหลาย ในโศลกที่ 65-66 กวีกล่าวถึง
ความเป็นนักวางแผนของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 เพ่ือจะมีชัยชนะเหนือข้าศึก โดยกล่าวว่า 
พระองค์ได้โจมตีข้าศึกไม่ทันตั้งตัว และใช้ก าลังทรัพย์เข้าล่อทหารข้าศึกให้หลงกล ซึ่งการท าศึกนั้น
พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ทรงควบคุมแผนการรบได้อย่างดี ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นนักปฏิบัติ
ทรงวางแผนการรบอย่างรัดกุมนั่นเอง ส่วนเนื้อหาโศลกที่ 68 กวีกล่าวถึงการวางแผนการรบของ
พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ว่ามีกุนซือ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีเป็นคนวางแนวทางในการรบดัง
ที่ว่า “ในการสู้รบครั้งใหญ่อันสับสนอลหม่าน พระองค์ไม่ใช่เป็นผู้ไร้เป้าหมายทรงได้รับการแนะน า
ยุทธวิธีจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธี จึงทรงก าชัยชนะและมีความกล้าหาญอย่างสมบูรณ์” 
 นอกจากการท าศึกมีผลให้อ านาจของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 แผ่ขยายออกไป และ
ข้าศึกต่างเกรงในอ านาจของพระองค์แล้ว จารึกแม่บุญตะวันออกยังบันทึกพระเกียรติยศของพระเจ้า
ราเชนทรวรมัน ที่ 2 ว่ามีความยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับในหมู่คนทั้งโลก ซึ่งไม่ใช่แต่การรบเท่านั้น แต่คุณ
งามความดีของพระองค์ คือ เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นแบบอย่างในเรื่องคุณความดีที่ไม่ด่างพร้อย 

तजेःप्रक शस्तमसो पवन शो 
टदश ां प्रस दः सफुित  कल न म ्। 
यन्त्तग्मतजेस्तटुहन ङ्शकृुत्यां 
 येनोदये तन ्ननखिलां पवतनेे॥१५॥ 

เตชะปฺรกาศสฺ ตมโส วินาโศ 
ทิศ า ปฺรสาทะ สผฏุตา กลานามฺ | 
ยตฺติคฺมเตชสฺ ตุหินางฺศุกฺฤตฺย  
เยโนทเย ตนฺ นิขลิ  วิเตเน || 15 
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เป็นสิ่งผลักดันให้พระเกียรติยศของพระองค์ได้รับการยอมรับในโลก ท าให้ผู้คนยอมรับในอ านาจของ
พระองค์โดยไม่ต่อต้าน ดังที่ว่า 
  
 
 
 
 
 

 
 ค าแปล : พระยศอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ ที่ได้รับการยอมรับในโลก เพราะความยิ่งใหญ่ (ของ
พระองค์) ที่คนมีคุณสมบัติเหล่าอ่ืนไม่เคยได้สัมผัส ที่เกี่ยวเนื่องกับกิตติศัพท์และคุณความดี ไม่มี
ความด่างพร้อยเหมือนกับท้องฟ้า ย่อมแผ่ขจรขจายไป 
 นอกจากนี้ จารึกแม่บุญตะวันออก ยังสะท้อนว่าพระเจ้าแผ่นดินใช้หลักการปกครองผู้คน
โดยลงโทษแก่ผู้ที่ทรยศหักหลังหรือต่อต้านพระองค์ แต่ก็พระราชทานรางวัลแก่ผู้จงรักภักดีและผู้
สมควรแก่การได้รับรางวัล และทั้งหน้าที่ประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์ก็คือการดูแลประชาชนใน
อาณาจักรให้กินดีอยู่ดี ดังโศลกที่ 74 กล่าวถึงวิธีการปกครอง และดูแลประชาราษฎร์ให้อยู่เป็นสุข 
เนื้อหาโศลกนี้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ทรงท าหน้าที่หล่อเลี้ยงแผ่นดิน ซึ่งแต่ก่อนมี
ความซีดเซียวไม่สมบูรณ์ แต่ในยุคของพระองค์มีความบริบูรณ์อย่างมาก โศลกที่ 190 ยังได้กล่าวถึง
การฟ้ืนฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ จารึกแม่บุญตะวันออกยังกล่าวถึง
การสงเคราะห์แก่คนยากไร้ ดังที่โศลกที่ 94 กล่าวถึงพระองค์ว่าได้มอบราชทรัพย์แก่คนขอทาน
ยากไร้ จนคนยากไร้กลายเป็นคนที่ม่ังมี  
 2. ศาสนา และความเชื่อ 
 ศาสนา และความเชื่อเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ก าหนดเป้าหมาย และความเป็นไปใน
ชีวิตของมนุษย์ ส่วนประกอบของศาสนามีหลักค าสอน พิธีกรรม และความเชื่อที่เป็นแนวทางให้ผู้
เลื่อมใสยึดถือ จากการศึกษาจารึกแม่บุญตะวันออกในเรื่องศาสนา และความเชื่อ ได้ปรากฏแนวคิด
กล่าวถึงเรื่องศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ ดังนี้ 
 2.1 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 อาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้รับอิทธิพลอารยธรรมของอินเดีย  ตั้งแต่ช่วงต้น
คริสตกาลคือประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-6 โดยเฉพาะอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ กมเลศวร  ภัฏฏจา
รยะ กล่าวว่าศาสนาในอาณาจักรฟูนันในช่วงระยะต้น คือ ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย อย่างไรก็
ดี ลัทธิไวษณพนิกายก็คงพบในช่วงเวลานี้ (กมเลศวร ภัฏฏจารยะ, 2547: 3) พัฒนาการความเป็นมา
ของอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่อดีตจึงปรากฏความเชื่อในศาสนาพราหมณ์มาโดยตลอด ในสมัยพระเจ้า
ราเชนทรวรมัน ที่ 2 ศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักร เนื้อหาจารึกแม่บุญ
ตะวันออก ได้สะท้อนอิทธิพลความเชื่อของศาสนาพราหมณ์อย่างชัดเจน ได้แก่ ลัทธิไศวนิกาย 

कृत वक शां भवुने पवभतु्व - 
दस्पषृ्िमन्यगैु खणभभमाहीयः । 
सांव्यश्नतु ेशब्दगनु नवुन्िां 
 यशो यदीयां िभमव कलङ्कम॥्७३॥ 

 

กฺฤตาวกาศ  ภุวเน วิภุตฺวาท ฺ
อสฺปฺฤษฺฏมฺ อนฺไยรฺ คุณภิิรฺ มหียะ | 
ส วฺยศฺนุเต ศพฺทคุณานุวนฺธ  
ยโศ ยทีย  ขมิวากลงฺก  || 73 
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แนวคิดในเรื่องตรีมูรติ ความเชื่อเรื่องศักติ ปรัชญาของศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งความเชื่อในเรื่องของ
เทพปกรณัม  
 2.1.1 ลัทธิไศวนิกาย 
 เม่ือพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงนับถือลัทธิไศวนิกาย
อย่างมั่นคง (กมเลศวร ภัฏฏจารยะ, 2547: 13) แม้กระทั่งเมื่อพระองค์สวรรคตยังทรงได้รับพระ
นามว่าศิวโลกอีกด้วย ลัทธิไศวนิกายจึงเป็นความเชื่อหลักในยุคสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2  
ลัทธินี้นับถือพระศิวะ เป็นเทพเจ้าสูงสุด มักเรียกพระศิวะว่า พระอีศวร ในยุคฤคเวทยังไม่ปรากฏ
นามพระศิวะ แต่ปรากฏนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 2 องค์คือ วิษณุ และรุทระ ที่เด่นด้านความดุร้ายคือ 
เทพรุทระ ภายหลังยุคฤคเวทเชื่อกันว่าเทพรุทระนั้นได้พัฒนามาเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่คือพระศิวะนี้เอง 
ตามหลักตรีมูรติพระศิวะเป็นเทพเจ้าผู้ท าลาย (Arthur Anthony Macdonell, 1990: 74) เนื้อหา
จารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 1-7 อันเป็นบทเริ่มต้นของข้อความจารึกแม่บุญตะวันออก เนื้อหา
แสดงความนอบน้อมต่อพระศิวะ พระแม่เคารี พระวิษณุ พระพรหมา และพระแม่คงคา เพ่ือ
ความส าเร็จประโยชน์แก่พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ในบรรดา 7 โศลกแห่งนมัสการกถา ได้กล่าว
ยกย่องพระศิวะไว้เป็นพิเศษถึง 3 โศลก คือโศลกที่ 1, 2 และ 4 ตัวอย่างในโศลกที่ 1 เป็นบทเปิด
เรื่อง กวียกย่องพระศิวะไว้เป็นล าดับแรก 
 
 
 
 
 
   
 ค าแปล : เพ่ือความส าเร็จแห่งพระราชประสงค์ของพระราชา ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้แด่พระ
ศิวะผู้เป็นจิตนิรันดร์ แทรกซึมอยู่ทุกหนทุกแห่ง(ในจักรวาล) ผู้แม้จะมีหนึ่งเดียว เพ่ือความยินดีของ
ตน ในการท าลาย การคุ้มครองและการเกิดขึ้นของโลก จึงถูกแบ่งด้วยอ านาจพิเศษออกเป็น 3 คือ 
เป็นผู้เกิดจากดอกบัว (พระพรหมา) เป็นผู้มีตาเหมือนดอกบัว (พระวิษณุ) เป็นผู้มี 3 เนตร (พระ
ศิวะ)  ผู้ประกอบไปด้วยคุณ 3 อย่าง ผู้เกิดจากโอมซึ่งท าให้แสงของไฟ พระจันทร์ และพระอาทิตย์
ส่องแสง ผู้เลิศท่ีสุด ผู้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือความสุขของตน ในการท าลาย การคุ้มครอง และ
การเกิดขึ้นของโลก 
 เนื้อหาในโศลกที่ 1 ได้กล่าวบูชาพระศิวะผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุดว่าพระศิวะมีพระองค์เดียว
แต่ได้แบ่งแยกเป็น 3 เป็นผู้มีอ านาจสูงสุด ลักษณะ 3 ที่กล่าวถึงในจารึกนี้มีดังนี้ คือ ลักษณะที่ 1 คือ 
ไฟ(ศิขี) พระจันทร์ (อินฺทุ) และพระอาทิตย์ (ภาสฺกร) ลักษณะที่ 2 คือ พระพรหม (ปทฺมช) พระวิษณุ 
(กญฺจทฺฤ) และพระศิวะ (ตฺรินย)  ลักษณะที่ 3 คือ คุณะ 3 ประการ (ตฺริคุณ) คือ 1.สัตตวะ (Sattva) 
2. รชัส (Rajas) 3. ตมัส (Tamas) และการท างานของคุณะทั้ง 3 ก่อให้เกิดประโยชน์อีกด้วยซึ่งเป็น
ปรัชญาของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย 

त्रगैु य ढ्यभशखि दभु करकर द्धयोतनोद्धगीर्ज-ै  
र यःै प ञक न्रत्रनयनरै य भसतःै शन्रतभभः। 
सांरोिन्स्र्नतस भव मरतये भभ न्स्त्रिैकोऽपप यः 
त म ैनन यधित ेभशव य पवभव ेर ज्ञोऽर् भसदै्द 
नमः॥१॥ 

ไตฺรคุณฺยาฒฺยศิขีนฺทุภาสฺกรกรปฺรทฺโยตโนทฺคีถไช-  
รคฺรไยะ ปทฺมชกญฺชทฺฤกฺตฺรินยไนรธฺยาสิไตะ ศกฺติภิะ | 
สํโรธสฺถิติสมฺภวาตฺมรตเย ภินฺนสฺตฺริไธโก ปิ ยะ 
ตสฺไม นิตฺยจิเต ศิวาย วิภเว ราชฺโ รฺถสิทฺไธฺย นมะ || 1      
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 นอกจากนี้ในโศลกที่ 2 กล่าวถึงพระศิวะว่า “เพ่ือความส าเร็จ ขอให้ความนอบน้อมของ
พวกท่านจงมีแก่พระศิวะผู้เป็นเจ้า” และโศลกที่ 4 กล่าวถึงพระศิวะว่า “พระผู้เป็นเจ้า ผู้มี
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นปิ่นปักมวยผม ผู้เป็นการณะของการณะ” พระศิวะในโศลกที่ 4 อยู่ในรูปผู้มี
ปิ่นมณีปักมวยผม รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ซึ่งมีหลายเสี้ยว ดังนี้ 

 
 
 
 
 

     
 ค าแปล : เพ่ือความส าเร็จ ขอให้ความนอบน้อมของพวกท่านจงมีแก่พระศิวะผู้เป็นเจ้า ผู้
มีแก่นแท้คือโอม ผู้มีรูปอันสูงสุดที่จะรู้ได้ด้วยพระเวททั้งสาม ที่มียอดของมวยผมประดับด้วย
พระจันทร์ข้างขึ้น ผู้เป็นเมล็ดเชื้อที่สร้างการเกิดขึ้นของ พระพรหมา พระหริ (พระวิษณุ) และพระ
อีศวร (พระศิวะ) ผู้แตกต่างเป็น 3 ประการเพราะกลา (ศิลปะศาสตร์, เสี้ยวทั้งหลาย, ความช านาญ, 
ส่วนประกอบของมวลรวมในโลกทั้งมวล)   ซึ่งสามารถที่จะรู้ได้ด้วยโยคะ ซึ่งมุนีทั้งหลายเรียกว่า
อักษรที่เห็นได้ด้วยตา (หมายถึงเห็นได้ด้วยตนเอง) 
 
 
 
 
 
  
  
 ค าแปล : พระผู้เป็นเจ้า ผู้มีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นปิ่นปักมวยผม ผู้เป็นการณะของ
การณะ  ผู้เป็นศักติคือการณะอันสูงสุดที่ได้รับการอธิบายโดยไม่ต้องใช้ค าพูด พระองค์ทรงแทรกซึม
โลกทั้งสามนี้ด้วยรูปทั้งแปด คือ เจ้าภาพในพิธีบูชายัญ, ผู้กินของบูชา (ไฟ), พระอาทิตย์, ลม, 
ท้องฟ้า (อากาศ), ดิน, น้ า, ผู้สร้างกลางคืน (พระจันทร์) ขอจงชนะ 
 รูปของพระศิวะที่กวีกล่าวถึงในโศลกที่ 2 ทั้งที่มองเห็นได้อยู่เป็นนิจนิรันดร์ จะรู้ได้ด้วย
พระเวททั้งสามซึ่งเรียกว่า ตฺรยี-วิทฺยา เชื่อว่าพระเวททั้งหลายเป็น “อเปารุเษยะ” คือ สิ่งที่มิใช่
ข้อเขียนหรือการแต่งขึ้นมาของมนุษย์ แต่เป็นสิ่งที่เทพเจ้าเปิดเผยให้รู้ (จ าลอง สารพัดนึก, 2546: 7) 
ซึ่งหลักปรัชญานี้ตรงกับเนื้อหาโศลกที่ 1 และ โศลกที่ 4 โดยกล่าวว่าพระศิวะเป็นจิต 
(consciousness) นิรันดร์และซึมซาบอยู่ทั่วทุกหนแห่ง จึงเป็นผู้ไม่มีอะไรขัดขวางได้ เป็นผู้ถูกป่าว
ประกาศโดยไม่ต้องใช้อักษร และแก่นสารของพระองค์ก็ได้เข้าไปสิงสถิตอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง (วฺยาป
กาตฺมนฺ) ด้วยแสงประจ าจักรวาลของพระองค์ ท าให้พระศิวะ ทรงเป็นทั้งพระผู้เป็นเจ้าเป็นวิญญาณ

पां य यनव ॓ दमु डितभशिन ् य ां नततां 
परां 
पवजां हरर रोदयकरां भभ नां कल भभस ्त्रत्रि  । 

स क्ष द रम मनन्न्त मनुयो योग धिग यन ्नमः 
सांभस य ै णव मने भगवत ेत म ैभशव य त ु
वः ॥२॥ 

รูปํ ยสฺย นเวนฺทมุณฺฑติศิขนฺ ตฺรยยฺํา ปฺรตีตํ ปรํ วิชํ วฺ
รหฺมหริศฺวโรทยกรํ ภินฺนํ กลาภิสฺ ตฺริธา | 
สากฺษาทกฺษรมามนนฺติ มุนโย โยคาธิคมฺยนฺ นมะ 
สํสิทธฺฺไย ปฺรณวาตฺมเน ภควเต ตสไฺม ศิวายาสฺตุ วะ || 2 
 

येनतै नन  जगन्न्त  यज्वहुतभुग्भ स्वन्नभःस्व
न्नभः- 
क्षक्षत्यर्मभःक्षणद करै ः  स्वतनुभभव्य 
तन्वतवै ष्िभभः । 

उ िैः क रणशन्रतरप्रनतहत  व्य ख्य यते न 

क्षरां 
ज ी य  त ्  क  र ण क  र ण ां  स 

भगव नदे्द दिुूि मखणः ॥४॥ 
 

เยไนตานิ ชคนฺติ ยชฺวหุตภุคภฺาสฺวนฺนภะสฺวนฺนภะ- 
กฺษิตฺยมฺภะกฺษณทากไรสฺ สฺวตนภุิร ฺวฺยาตนฺวไตวาษฺฏภิะ 
| 
อุจฺไจะ การณฺศกตฺิรปฺรติหตา วฺยาขฺยายเต นกฺษร   
ชียาตฺ การณการณ  ส ภควานฺ อรเฺธนฺทุจูฑามณิะ || 4 
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อันละเอียดอ่อนของจักรวาล และเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐปกคลุมโลกทั้งหลาย ข้อความจารึก
กล่าวด้วยว่าพระศิวะประกอบด้วยรูปร่าง 8 รูป (อษฺฏ-มูรฺติ) ได้แก่ เจ้าภาพในพิธีบูชายัญ ไฟ พระ
อาทิตย์ ลม ท้องฟ้า ดิน น้ า และพระจันทร์ รูปทั้ง 8 เป็นรูปที่มีตัวตนของพระศิวะ รูปทั้งแปดนี้
บางคร้ังเรียกว่า อาตมัน อันเป็นแนวคิดของปรัชญาลัทธิไศวนิกายที่ว่าพระศิวะเป็นผู้มีตัวตน (ใน
โลก) และไม่มีตัวตน (เหนือโลก) ในองค์เดียวกัน และทรงเป็นสาเหตุของเหตุ “ผู้เป็นการณะของ
การณะ” เนื่องด้วยพระศิวะทรงเป็นเหตุเพียงอย่างเดียวของจักรวาล (ชคเทกเหตุ) เป็นที่เริ่มต้น 
(อาทิ) และที่จบ (อนฺต) ของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ในขณะเดียวกันพระองค์เองก็ไม่มีทั้งจุดเริ่มต้น และ
ทั้งจุดสิ้นสุด (อนาทินิธน) (กมเลศวร ภัฏฏจารยะ, 2547:27) 
 ส่วนการสร้างอาคารทรงปราสาทได้รับอิทธิพลจากคติความเชื่อของชาวอินเดียที่ว่าเทพ
เจ้าทั้งหลายสถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุ อันเป็นแกนกลางของจักรวาลซึ่งอยู่บนสวรรค์ การสร้าง
ปราสาทจึงเปรียบเสมือนการจ าลองเขาพระสุเมรุมายังโลกมนุษย์ เพ่ือเป็นที่สถิตของเทพเจ้า 
ส าหรับปราสาทแม่บุญตะวันออกนี้สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งมีพระอีศวรหรือ
พระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด การเกิดศาสนสถานมีฐานเป็นชั้ นที่สร้างแบบภูเขาหรือบนภูเขาจึง
เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าประทับบนภูเขา และกษัตริย์เขมรมีความเชื่อว่า พระองค์เอง
อวตาร (แบ่งภาคมาเกิด) จากเทพเจ้า (ในศาสนาพราหมณ์) ลงมาเพ่ือเป็นกษัตริย์ปกครอง
ราชอาณาจักรและไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ เมื่อสิ้นไปแล้วจะกลับไปรวมกับเทพเจ้าเช่นเดิม ดังนั้นจึง
เป็นธรรมเนียมให้กษัตริย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติเมื่อขึ้นครองราชย์ต้องสร้างปราสาท (ยอร์ช เซเดส์ : 
2536, 91-106) 
 เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก ยังกล่าวถึงพระนามของพระศิวะอีกเป็นจ านวนมาก ดังนี้  
ตฺรินย, ศิว, อรฺเธนฺทุจูฑามนิ, อีศฺวร, รุทฺร, ปินากิ, มเหศฺวร, ศฺรีกณฺฐ, เทวเทว, ปินากินฺ, อีศ, ศูลินฺ, 
ภโวภว, ศรฺวฺว, ศมฺภุ และ คิริศ พระนามของพระศิวะดังกล่าวปรากฏในโศลกที่ 1, 2, 11, 28, 59, 
103, 105, 121, 124, 130, 135, 202, 205, 207 และโศลกที่ 218  
 2.1.2 แนวคิดในเรื่องตรีมูรติ 
 ลัทธิไศวนิกายมีอิทธิพลต่อพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 อย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก
ข้อความแต่ละโศลกของจารึกแม่บุญตะวันออก กวีจะแสดงแนวคิดไศวนิกายเป็นแกนหลัก จากนั้น
จึงกล่าวถึงเทพองค์อ่ืนตามมา ดังนั้นจึงพบว่าเมื่อกวีกล่าวถึงพระศิวะอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ยังกล่าวถึง
พระวิษณุ และพระพรหมาด้วย ในโศลกที่ 2 เมื่อกวีกล่าวถึงอักษรโอม จากนั้นได้ต่อด้วยชื่อ พระ
พรหมา พระหริ (พระวิษณุ) และพระอีศวร (พระศิวะ)  ส่วนในโศลกที่ 5 และโศลกที่ 6 กวีกล่าวถึง
พระวิษณุ และพระพรหม ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ण र यण न्नमत यो पवभतु ां पवतन्वन ्
लोकत्रयन ्त्रत्रपदललङ्नितम त्रमेव । 
दृष्ि  तरुीयपशम प्तभुमव िुन पप  
ननद्र च्छलेन पवदि नत सम धिमब्िौ 
॥५॥ 
 

นารายณนฺ นมต โย วิภุต า วิตนฺวนโฺลกตรฺยนฺ 
ตฺริปทลงฺคฺฆติมาตฺรมฺ อิว | 
ทฺฤษฺฏวา ตุรียปทมาปตฺุมิวาธุนาป ิ
นิทฺราจฺฉเลน วิทธาติ สมาธิมฺ อพฺเธา || 5 
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 ค าแปล : พวกท่านทั้งหลายจงน้อมไหว้พระนารายณ์  ขณะกระจายความรุ่งเรืองไปยัง
สามโลก หลังจากได้เห็นโลกทั้งสามว่าสามารถข้ามได้เพียงด้วยการก้าวเท้า 3 เก้าเท่านั้น จึงได้
บ าเพ็ญสมาธิอยู่ในมหาสมุทร เพ่ือที่จะบรรลุถึงภาวะที่ 4 ราวกับว่าแกล้งบรรทมหลับ จนกระทั่ง
บัดนี ้

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ค าแปล : ขอพระองค์ผู้เกิดจากดอกบัว (พระพรหมา) ผู้เปล่งเสียงฟ้าร้องคือโอมออกมา
พร้อมๆ กันด้วยพระโอษฐ์ทั้งสี่ ราวกับว่าต้องการที่จะท าให้เมล็ดเชื้อของพระองค์ที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมที่
ถูกหว่านไว้แล้วในนาให้งอกข้ึนมาใหม่ เพ่ือความสมบูรณ์ของการสร้างโลกทั้งสาม จงชนะ 
 ในทางศาสนาพราหมณ์ เทพทั้งสามองค์ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ เรียก
รวมกันว่า ตรีมูรติ ซึ่งเทพทั้งสามองค์ตามแนวคิดในเรื่องตรีมูรติก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน พระ
พรหมา เป็นผู้สร้าง (Creator), พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เป็นผู้รักษา (Preserver), พระศิวะ 
เป็นผู้ท าลาย (Destroyer) เนื้อหาที่ยกมา 2 โศลกชี้ให้เห็นบทบาทและหน้าที่ของพระนารายณ์และ
พระพรหมาตามคติความเชื่อเรื่องตรีมูรติได้เป็นอย่างดี ในโศลกที่ 4  กวีกล่าวว่าพระนารายณ์ทรง
ท าสมาธิในทะเลด้วยทรงแสร้งหลับ หมายความว่า พระนารายณ์ทรงประทับเหนือบัลลังก์พญา
อนันตนาคราช ซึ่งในการหลับของพระนารายณ์นั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาของการสร้างโลกโดยพระ
พรหมา ดังนั้น เมื่อพระนารายณ์ตื่นบรรทมช่วงเวลาของการสร้างโลกก็จะเสร็จสิ้นลง กวีได้โยงให้
เห็นความคิดนี้ในโศลกที่ 6 โดยกล่าวถึงมูลเหตุของการสร้างโลก ว่า พระพรหมาเป็นผู้ที่เกิดขึ้นมา
จากดอกบัวของพระวิษณุ และได้สร้างโลกทั้งสาม คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล
ภายหลังที่โลกแตกสลาย 
  ในโศลกท่ี 208 กล่าวถึงแนวคิดในเรื่องตรีมูรติ กวีกล่าวพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 แม้
จะทรงนับถือไศวนิกายแต่ก็ยังทรงให้ความส าคัญกับเทพในศาสนาพราหมณ์นิกายอ่ืนด้วย  ซึ่ง
สอดคล้องกับการกล่าวแสดงความนอบน้อมเคารพต่อเทพผู้มีความส าคัญในศาสนาพราหมณ์ดังที่
กล่าวไว้ในโศลกต้นว่า ครั้นพระองค์ส าเร็จราชกิจตามประสงค์ นอกจากจะสร้างศิวลึงค์แล้ว ยังทรง
สร้างเสาหลักของพระวิษณุ และของพระพรหมาด้วย 
 เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก นอกจากกล่าวถึงกล่าวถึงพระนามของพระศิวะจ านวนมาก
แล้ว ยังมีพระนามของพระวิษณุและพระพรหมาจ านวนมากเช่นกัน ดังนี้ พระนามของพระวิษณุ มี 
กญฺชทฺฤกฺ, หริ, นารายณ, อเปนทฺร, ชิษฺณุ, มธุริปุ, เศาริ, และจตุรฺภุช พระนามของพระวิษณุดังกล่าว
ปรากฏในโศลกที่ 1, 2, 5, 11, 59, 71, 121, 176, 183, 208 และโศลกที่ 208 พระนามของพระ

अमभोजभजू्ज यनत यो वदनशै्ितभुभ  

ओ क रव ररदरनां सममजु्जग र । 

क्षेत्र टहतन ्त्रत्रभवुनोदयपरूण र् - 

मुत्सूनत भमव नयन्न्नजपवजम द्धयम  ्

॥६॥ 
 

อมโ̣ภชภูรฺ ชฺชยติ โย วทไนศฺ จตรุภิรฺ 
โองฺการวาริทรว  สมมฺ อุชฺชการ | 
เกฺษตฺราหตินฺ ตฺรภิุวโนทยปรูณารฺถมฺ 
อุตฺสูนตามิว นยนฺ นิชวีชมฺ อาทฺยมฺ || 6 
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พรหมา มี ปทฺมช, วฺรหฺม, อมฺโภชภู, วิธิ, วิธาตา, ปฺรชาปฺติ, วิธาตฤ, เวธา, ธาตา, อมฺวุชชนฺมนฺ, และ
กชภุว พระนามของพระพรหมาดังกล่าวปรากฏในโศลกที่ 1, 2, 6, 26, 66, 83, 104, 106, 168, 
194, 208 และโศลกที่ 218 
 2.1.3 ความเชื่อเรื่องศักติ 
 เรื่องศักติ มีความเชื่อว  าพระเทวีซึ่งเป็นชายาของมหาเทพมีพลังคอยสนับสนุนก าลังของ
พระมหาเทพ ศักติในไศวนิกายยึดถือ พระนางอุมาเทวี พระนางเคารี พระนางปารวตี พระนางทุรคา 
หรือพระนางกาลี เป็นพลังศักติของพระศิวะ ไวษณพนิกาย ยึดถือพระนางลักษมี เป็นพลังศักติของ
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ส่วนพระพรหมามีพลังศักติเป็นพระนางสรัสวตี  (ศุภมาศ เชยศักดิ์, 
2552:16) จารึกแม่บุญตะวันออก โศลกท่ี 3 กล่าวขอพรจากเทพธิดาเคารี หรือพระนางปารวตี หรือ
อีกชื่อหนึ่งก็คือพระนางอุมาเทวี ดังที่ว่า 
 
 
 
 
 
      
  
 ค าแปล : ขอพระแม่เคารีผู้สูงสุด ผู้เป็นศักติของพระศิวะ ผู้สร้างการเกิดขึ้นของร่างกาย
ของพระศิวะพระองค์นั้น ซึ่งในตอนแรกมีเพียงหนึ่ง ผู้มีการเดินงดงามเหมือนราชหงส์ ผู้เป็นนางสตี
ที่ซื่อสัตย์ต่อสามี ผู้หลงในสามี จึงได้ท าลายร่างกายเพ่ือความสุขของตนในการขึ้นไปสู่สวรรค์ ผู้ซึ่ง
ทรงไว้ซึ่งความมีตัวตนอีกครั้งหนึ่ง คือดอกบัวที่ถูกรองรับไว้ด้วยใจที่บานด้วยแสงของตัวเอง  
 พระแม่เคารี หรือพระนางอุมาเทวีซึ่งเป็นศักติของพระศิวะได้รับการเคารพอย่าง
กว้างขวางในอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่สมัยก่อนพระนคร เนื่องจากศักติ คือ พระนางอุมาเทวีไม่อาจ
แยกออกมาจากพระศิวะได้ (กมเลศวร ภัฏฏจารยะ, 2547: 28) พระนางอุมาเทวีจึงทรงรวมกับพระ
มหาเทพอย่างแนบชิด เมื่อกวีกล่าวบูชาพระศิวะจึงมักปรากฏพระนามของพระชายา คือ พระนางอุ
มาเทวีด้วยเสมอ  
 ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ จารึกส าคัญหลักต่างๆ ในอาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณมักอ้าง
สายสกุลทางฝ่ายมารดาเพ่ือแสดงความชอบธรรมในการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์กัมพูชา เหตุผลใน
การกล่าวอ้างดังกล่าวนี้นี้อาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องศักติซึ่งแพร่หลายในอาณาจักรกัมพูชา
มาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่สมัยก่อนพระนครก็เป็นได้ 
 เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก ปรากฏรายชื่อพระเทวีซึ่งเป็นศักติของพระมหาเทพ มีพระ
นางอุมาเทวี, พระนางปารวตี ในชื่อว่า  เคารี, สฺตี, นเคนฺทฺรตนยา, ทุรฺคฺคา, ภวานิ, ศรฺวฺวาณี พระ
นามดังกล่าวปรากฏในโศลกท่ี 3, 7, 69, 103, 202, 205 และโศลกที่ 218 พระแมค่งคาซึ่งเป็นชายา
องค์หนึ่งของพระศิวะ ในชื่อว่า มนฺทากินี, คงฺคา พระนามดังกล่าวปรากฏในโศลกที่ 7 และโศลก 

ऐकअ...प्र क् कलहांसपवभ्रमगनतः क न्तोन्मद  य  
सती 
भभत्तव ङ्गां गगनोद्धगत त्मरतये य  त नवनत्वां 
पनुः । 
पद्मां म नससांमतृां ननजरुधिप्रोज्जनृ्र्मभतां पवभ्रती 
स  शन्रतः भशवस्य ङ्गतोदयरकरी गौरी पर  प त ु
वः ॥३॥ 
 

เอก...ปฺรากฺ กลห สวิภรฺมคติะ กานโฺตนฺมทา ยา สต ี
ภิตฺตฺวางฺค  คคโณทฺคตาตฺมรตเย ยา ตานวตฺว  ปุนะ | 
ปทฺม  มานสส ภฺฤต  นิชรุจโิปฺรชฺชฺฤมฺภิต  พิภรฺตี 
สา ศากฺติะ ศิวสฺยางฺคโตทยกรี เคารี ปรา ปาตุ วะ || 3 
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103   พระนางลักษมี (พระศรี) ในชื่อว่า ลกฺษมี, ศฺร ีน่าสังเกตว่า พระลักษมีซึ่งเป็นศักติของพระวิษณุ 
ปรากฏชื่อจ านวนมากที่สุด ได้แก่โศลกที่ 11, 13, 20, 33, 39, 40, 41, 71, 87, 88, 107, 114, 
119, 120, 136, 145, 155, 158, 162, 170 และโศลกที่183 นอกจากนี้ยังมีพระนางสรัสวดี ในรูป
ของแม่น้ าอันเป็นพัฒนาการของพระนางสรัสวดีเทวีซึ่งเป็นศักติของพระพรหมาเพราะแต่เดิมพระ
เทวีองค์นี้เป็นเทวีในรูปของสายน้ า ภายหลังพัฒนาเป็นพระชายาของพระพรหมา จารึกแม่บุญ
ตะวันออก มีชื่อพระนางสรัสวดี ในโศลกท่ี 10 ว่า สรสฺวตี 
 2.1.4 ความเชื่อในเรื่องพระศรีหรือพระลักษมี 
 พระศรี หรือ พระลักษมี เป็นชายาของพระนารายณ์  ได้รับการยกย่องในเทพปกรณัมว่า 
พระลักษมีเป็นเทวีแห่งโชค ประทับอยู่เคียงข้างพระนารายณ์ ด้วยเหตุที่พระศรีเป็นเทวีแห่งโชค กวี            
จึ งมักกล่ าวถึ งพระศรี ในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์หลายหลักว่ าพระศรีประทับอยู่ กับ
พระมหากษัตริย์ที่มีโชค ท าให้พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นได้รับชัยชนะ มีโชคอยู่ตลอดเวลา ดังที่
กล่าวไปแล้วในหัวข้อแนวคิดเรื่องศักติในจารึกแม่บุญตะวันออกว่าเนื้อหาในจารึก ปรากฏชื่อพระศรี
จ านวนมาก สะท้อนความเชื่อแนวคิดเรื่อง    พระศรีย่อมสถิตอยู่กับพระมหากษัตริย์ที่มีโชค    ดังใน
โศลกท่ี  40  กวีกล่าวถึงพระศรีที่อยู่กับพระเจ้า   ราเชนทรวรมัน ที่ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
 ค าแปล : พระองค์ผู้มีพระศรีที่รุ่งเรืองแล้วด้วยพิธีสมโภชอาวุธให้กล้าแกร่ง ทรงส่องแสง
แล้วด้วยพิธีการเตรียมรบทั่วมหามณฑล และได้ท าการคุ้มครองพระองค์เองด้วยมนตร์ในพระเวท
และเวทางคะ ได้ทรงท าความส าเร็จให้ถึงจุดรุ่งเรืองสูงสุดแล้ว 
 พระศรีในตัวอย่างโศลกนี้ ก็คือพระลักษมีนั่นเอง เนื้อหาส่วนอื่นกวียังกล่าวถึงพระศรีที่อยู่
ในพระมหากษัตริย์องค์อ่ืนด้วย แต่เมื่อกษัตริย์แคว้นอ่ืนยกทัพมาท าศึกกับพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 
2 พระศรีที่อยู่ในกษัตริย์ฝ่ายข้าศึกก็หลบหนีหายไป ดังข้อความโศลกที่ 41 กล่าวว่า “เมื่อพระองค์
ทรงกระท ากองทัพที่ชูธงอย่างไม่สะทกสะท้าน จะเสด็จไปเพ่ือทิควิชัย พระศรีของพระราชาผู้ข้าศึก
ได้เคลื่อนหนีไปก่อน” เหตุที่พระศรีได้เคลื่อนหนีไปก่อน ก็เพราะพระศรีย่อมล่วงรู้ว่ากษัตริย์ที่ยกทัพ
มาท าศึกกับพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 จะต้องพ่ายแพ้ ไม่อาจทานก าลังของพระเจ้าเชนทรวรมัน 
ที ่2 ได้ พระศรีซึ่งเป็นเทวีแห่งโชคและชัยชนะจึงหลบหนีมาอยู่ข้างพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ซึ่งมี
โชคเหนือกว่ากษัตริย์องค์อ่ืน   
 2.1.5 ปรัชญาของลัทธิพราหมณ์ 
 เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออกส่วนต้นเรื่อง ที่กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้ามีหนึ่งเดียวนั้น เป็น
แนวคิดในปรัชญาเวทานตะ ซึ่งศังกราจารย์ บุคคลส าคัญของลัทธิปรัชญาเวทานตะ ถ่ายทอดใน

तीव्र स्त्रनीर जनर न्जतश्री- 
द्दी प्तो मह मण्िलटदक्षय  यः । 

पवद्धय ङ्गमन्त्रशै्ि कृत त्मगनु्प्त- 

रस ियत  ् भसपद्दमुद द रभुनतम  ्

॥३॥ 
 

ตีวฺราสตฺฺรนรีาชนราชิตศรฺีร ฺ
ทฺทีปฺโต มหามณฺฑลทีกฺษยา ยะ | 
วิทฺยางฺคมนฺไตรฺศฺ จ กฺฤตาตมฺคุปฺตริฺ 
สาธายตฺ สิทฺธิมฺ อุทารภตูิมฺ || 40 
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ส านักแล้วลูกศิษย์ได้น าไปเผยแพร่ ปรัชญานี้เชื่อว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ดังเนื้อหาจารึกแม่บุญ
ตะวันออกโศลกแรก กวียกย่องพระศิวะว่าเป็นผู้มีร่างเพียงหนึ่งเดียว โศลกที่ 1 และ 2 เกี่ยวข้องกับ
ปรัชญาปฺรณว ผู้ที่จะรู้ได้ก็คือเหล่ามุนี กวีกล่าวถึงวิธีเข้าถึงพระศิวะได้อย่างแท้จริงก็ด้วยการปฏิบัติ
โยคะ (โยทาธิคมฺย) ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในลัทธิโยคะ (ฟ้ืน ดอกบัว, 2555: 239-240) ลัทธินี้มีความ
เก่าแก่มีมาก่อนพุทธกาล เชื่อกันว่าแต่เดิมลัทธิ โยคะและสางขยะเป็นลัทธิเดียวกัน ซึ่งการปฏิบัติ
โยคะที่สะท้อนในจารึกแม่บุญตะวันออก คือ พระศิวะทรงเป็นแสงสว่างภายใน (อานฺตรญฺ ชฺโยติะ) 
ซึ่งพวกมุนีหรือพวกโยคีมองเพ่งเวลาบ าเพ็ญสมาธิ พระองค์ปรากฏในรูปนี้แด่พวกโยคี  แสงสว่าง
ภายในนั้นคือองค์พระศิวะ (ศิวางฺค) บรรดาโยคีมิได้มองเห็นแสงสว่างนี้ภายในของตัวเองเท่านั้น แต่
ภายในใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วย หลังจากนั้นพวกโยคีจึงมองเห็นพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่อยู่เหนือ
ความหมายทั้งสิ้น แสงสว่างภายในจึงหมายถึงอาตมันของจักรวาล (สฺรวาตฺมนฺ) การมองเห็น
หลักธรรมแห่งตัวตน (ในโลก) เช่นนี้ น าไปสู่หลักธรรมสูงสุด(เหนือโลก) คือ ปรพฺรหมนฺ หรือ ปร
มาตฺมนฺ ซึ่งโยคะเป็นการปฏิบัติของ “พรหมวิทยา” หรือ “เวทานตะ” เพ่ือให้ตัวเองเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับ “พระอีศวร” หรือ “พรหม” นั่นเอง  ส่วนเนื้อหาโศลกที่ 25 กวีกล่าวถึงปรัชญาลัทธิสาง
ขยะด้วย กวีกล่าวถึงปรัชญาลัทธิสางขยะซ้ าอีกครั้งในโศลกที่ 82 “พระองค์ขณะทรงแสดงให้เห็น 
มหัต และกรรมะ อันหลากหลาย ตลอดเวลา จึงถูกรู้ว่าเป็นประกฤติอันดั้งเดิม” นอกจากนี้ในโศลก
ที่ 72 กวีกล่าวถึงหลักปรัชญาเกี่ยวกับปุรุษารถะธรรม คือ จุดมุ่งหมายของชีวิต ที่ว่า “ความ
เหมาะสมแก่ความเพียรอันให้ส าเร็จประโยชน์ที่ปรารถนา ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงมี
ความขยันหมั่นเพียรเพ่ือความเพ่ิมพูนขึ้นของคุณทั้งสาม..”ซึ่งหลักปุรุษารถะธรรมจัดไว้ 4 ระดับ 
ดังนี้  1.อรฺถะ ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สินและสิ่งมีค่าในโลก 2. กามะ ความสุขเยี่ยงโลกีวิสัย
อันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ซ้ือส่ิงต่างๆ มาบ ารุงบ าเรอตนด้วยกามคุณทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
และโผฏฐัพพะ 3. ธรรมะ ได้แก่ ความสุขที่เกิดจากการมีคุณธรรมประจ าใจ  ในโศลกนี้มิได้กล่าว
ความสุขล าดับที่ 4 คือ โมกษะ ความหลุดพ้น ในโศลกที่ 72 กวียังกล่าวถึงปรัชญานยายะด้วย คือ 
พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ได้รับเอาทิศทั้งสี่ ซึ่งมีส่วนขยายที่รู้กันแล้ว เหมือนกับความรู้ทั้งหลาย 
ปรัชญานยายะได้กล่าวถึงทิศทั้งสี่ซึ่งเป็นประตูแห่งความรู้หรือบ่อเกิดแห่งความรู้  ได้แก่ 1.ประจักษ์
ประมาณ (perception) ความรู้โดยประจักษ์ ได้แก่ความรู้ที่ได้มาโดยผ่านประสาทสัมผัส 2.อนุมาน
ประมาณ (inference) ความรู้เกิดจากการหาเหตุผล 3.อุปมานประมาณ (comparision) ความรู้
เกิดจากการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง 4.ศัพทประมาณ (verbal testimony) ความรู้โดยการบอก
เล่าของผู้อื่น   
 2.2 ศาสนาพุทธ 
 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เกิดในช่วงหลังศาสนาพราหมณ์ ศาสดาของศาสนาพุทธ คือ พระ
สัมมา สัมพุทธเจ้า ต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้ว คณะสงฆ์ได้แตกแยกออกเป็น 2 นิกาย 
เป็นฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหาสังฆิกะ ในจารึกแม่บุญตะวันออก เนื้อหาโศลกที่ 172 กวีกล่าวถึง
ศาสนาพุทธไว้ว่า “ไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้กับคุณธรรมที่กว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์ 
พระองค์ทรงเข้าใจหลักค าสอนทางพุทธศาสนา (แต่) ไม่ทรงผันแปรเป็นอ่ืน แม้ภายใต้เจ้าลัทธิอ่ืน” 
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นั่นคือ   พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ทรงมีความรอบรู้ในค าสอนของศาสนาพุทธด้วย เพราะทรง
เข้าใจในค าสอนของพระพุทธเจ้า แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงเปลี่ยนความคิดมานับถือพระพุทธศาสนา 
ยังคงนับถือไศวนิกายอย่างมั่นคง จารึกแปรรูป K.806 ซึ่งสร้างหลังปราสาทแม่บุญตะวันออก 9 ปี 
โศลกที่ 275 ยังได้กล่าวพาดพึงถึงลัทธิโยคาจาร (Mahesh Kumar Sharan, 1981: 137, 187) ซึ่ง
เป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  ดี.อี.จี ฮอลล์ (D.E.G. Hall) กล่าวว่า แม้พระเจ้าราเชน
ทรวรมัน ที่ 2 จะทรงนับถือลัทธิไศวนิกาย แต่จารึกต่างๆ ของพระองค์ก็ทรงแสดงถึงความศรัทธาใน
ศาสนาต่างๆ และแสดงถึงความมีขันติอย่างยิ่งยวด พุทธศาสนารุ่งเรืองมากในรัชกาลของพระองค์  
(ดี.อี.จี. ฮอลล์, 2549: 113) 
 ความเชื่อในพระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ยังมีปรากฏในจารึก
ปราสาทบึงเวียน K.872 ระบุปีมหาศักราช 868 ตรงกับ ค.ศ.946, จารึกโกกส าโรง K.239 ระบุปีมหา
ศักราช 866 ตรงกับ ค.ศ.944, จารึกแปรรูป K.806 ซึ่งสร้างหลังปราสาทแม่บุญตะวันออก 9 ปีตรง
กับ ค.ศ.961 (Cœdès George, 1966) และจารึกบัตชุม K.266, K.267, K.268 ซึ่งระบุมหาศักราช
อยู่หลายปีแต่ที่ใหม่ที่สุดคือมหาศักราช 882 ตรงกับ ค.ศ.960 (Cœdès George, 1908: 213-251)  
การที่พุทธศาสนารุ่งเรืองมาก และพระองค์เองแม้นับถือไศวนิกาย แต่ก็ทรงศึกษาค าสอนทางพุทธ
ศาสนา และทรงเป็นศาสนูปถัมภกในการเผยแผ่ทุกลัทธิศาสนาอาจเป็นการรักษาฐานอ านาจเพ่ือมิ
ให้คลอนแคลน หรือทรงด าเนินรอยตามพระเจ้ายโศวรมัน อดีตกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างเมืองพระนคร
ซึ่งได้ทรงปฏิบัติมาก็เป็นได้ 
 3. ประเพณีวัฒนธรรม 
 นอกจากจารึกแม่บุญตะวันออกจะสะท้อนประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง การปกครอง 
รวมทั้งศาสนา และความเชื่อในขณะที่พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ทรงปกครองอาณาจักรแล้ว 
ประเพณีวัฒนธรรมก็เป็นสาระส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่พบในจารึกแม่บุญตะวันออกด้วย  
 อย่างไรก็ดี ประเพณีวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นในจารึกแม่บุญตะวันออก พบว่าเป็น
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยปรากฏประเพณีวัฒนธรรม
ส าหรับชนพ้ืนเมืองมากนัก ดังโศลกที่ 201-218 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระองค์ทรงถวายเครื่องใช้
สอยและสิ่งต่างๆ แด่ศรีมัตสิทเธศวรลึงค์บนภูเขาสิทธศิวปุระ และได้ทรงสร้างศิวลึงค์และรูป ประติ
มาของศรวาณีสององค์ที่งดงาม เป็นการท าบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษ ในเดือนแห่งการสถาปนาพระ
ศิวะพระนามว่าศรีภัทเรศวระพระองค์ทรงท าพิธีเบิกพระเนตรเทวรูปทั้งหลายทั้งในที่อ่ืนด้วยพร้อม
ด้วยของบูชาอีกหลายอย่าง ทั้งได้ทรงบ าเพ็ญบุญแก่พระเจ้าแผ่นดินในอดีตทั้งหลายมีพระเจ้าศรี
อินทรวรมันเป็นต้น ได้ทรงประดิษฐานรูปพระเศาริ, พระแม่เคารี และศัมภุลึงค์ทางทิศใต้ของย
โศธรตฏากะ (บารายตะวันออก) ได้ทรงประดิษฐานเสาหลักของพระวิษณุผู้มีสี่กรและพระพรหมา
ด้วย เช่นเดียวกับลึงค์แปดรูป ทั้งได้มอบถวายทรัพย์สมบัติเป็นอันมากแก่ทวยเทพ และทรงท าการ
บูชาซึ่งระบุไว้ในคัมภีร์ศรุติและคัมภีร์สมฤติของไศวนิกายแด่เหล่าเทพทั้งหลายในที่นี้ตลอดทั้งเดือน 
พร้อมทั้งให้ชักชวนผู้คนให้รักษาและบ าเพ็ญบุญกันอย่าให้เสื่อมถอย และมีการกล่าวถึงหลักการ
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ปกครองคร่าวๆ ไว้แก่ชนชั้นผู้ปกครองให้รู้จักหน้าที่และมีคุณธรรม ทั้งค วรประพฤติตนเป็น
แบบอย่างให้เป็นที่พ่ึงพิงของผู้อื่นได้  
 ในโศลกท่ี 81 สะท้อนให้เห็นพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติใน
ราชส านักพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 โดยกวีบันทึกรายละเอียดว่าพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 มี
ความรอบรู้ในคัมภีร์พระเวท ซึ่งคัมภีร์พระเวทเป็นแบบแผนของการประกอบพิธีกรรมและสวดมนต์
ท าพิธี การประกอบพิธีกรรมเป็นการป้องกันความพินาศ ท าให้เกิดความเป็นสิริมงคล ดังที่ว่า  
“พระองค์เป็นผู้สง่างาม ด้วยพระเวททั้งสี่มีสามเวทเป็นต้น ซึ่งมีพิธีกรรมหลากหลาย อันเป็นต้นเค้า
แห่งมนตราอันเข้มขลัง และทรงให้พระราชกรณีกิจส าเร็จแล้วด้วยพระเวททั้งหลายอันเป็นเคร่ือง
ป้องกันความพินาศเสียหาย ซึ่งเป็นวิธีการอันยอดเยี่ยม” 
 โศลกสุดท้ายได้กล่าวถึงการประดิษฐานลึงค์ที่ชื่อว่าศรีราเชนเทรศวระ พร้อมด้วยรูป
เคารพของพระเศาริ (พระวิษณุ), พระแม่เคารี, พระศิวะ และพระพรหมา ซ่ึงได้ท าในวันอันเป็น
มงคลขึ้น 11 ค่ า เดือนมาฆะ (เดือน 3) ในปีศกะที ่874 (ค.ศ.952) 
 จารึกแม่บุญตะวันออกยังกล่าวถึงกระจกเงาไว้ในโศลกท่ี 35, 79 และโศลกที่ 97 คือ การ
อ้างว่าพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 มีความงามที่สุด แม้กระจกเงาก็ไม่อาจน ามาเปรียบเทียบกับ
พระองค์ได ้และการสะท้อนภาพความงดงามในกระจกเงาออกมาทั้งหมดได้ รายละเอียดตรงนี้ท าให้
พบข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่าวัฒนธรรมในราชส านักสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 มีการใช้
กระจกเงาในราชส านักแล้ว และอาจสันนิษฐานได้ว่ากระจกเงาเป็นเครื่องอ านวยความสะดวก
ส าหรับการแต่งตัว หรือใช้ส่องหน้าส าหรับคนชั้นสูง นอกจากในราชส านักจะมีการใช้กระจกเงา ใน
หมู่ขุนนางระดับสูง รวมทั้งผู้หญิงชั้นสูงก็น่าจะมีกระจกเงาใช้ด้วย 
 
บทสรุป 
 จากผลการศึกษาที่น าเสนอ ช่วยท าให้เห็นมองเห็นบริบททางประวัติศาสตร์ในรัชสมัย
พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ได้ชัดเจนขึ้น สาระส าคัญในด้านการเมืองการปกครองที่สะท้อนจาก
เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก กวีบันทึกประวัติและสายสกุลของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 ว่ามี
สิทธิชอบธรรมที่พระองค์จะเป็นกษัตริย์ และเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ การแผ่ขยายอาณาจักร 
และการปกครองผู้คนให้อยู่ในอ านาจก็เป็นหน้าที่ที่พระองค์ทรงวางแผนปกครองแผ่นดินจนมีความ
รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น เนื้อหาหลายบทในจารึกบันทึกการสู้รบโดยที่พระองค์มีชัยชนะเหนือข้าศึก และ
พระองค์ก็ทรงเป็นต้นแบบที่ดีงามให้ชาวโลกยอมรับอ านาจ กวียังกล่าวว่าพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 
2 ทรงรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม ซึ่งเป็นลักษณะผู้น าที่น่ายกย่อง เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก ยัง
บันทึกรายละเอียดในเรื่องศาสนา และความเชื่ออยู่มากพอสมควร ผลการศึกษาแสดงข้อมูลอย่าง
ชัดเจนว่าไศวนิกายเป็นความเชื่อหลักในยุคสมัยนี้ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องตรีมูรติ คือ พระเป็น
เจ้าทั้งสามองค์ของศาสนาพราหมณ์ ความเชื่อเรื่องศักติ ที่ระบุนามของพระเทวีซึ่งเป็นพระชายาของ
มหาเทพ ความเชื่อในเรื่องพระศรีหรือพระลักษมีว่าสถิตอยู่กับพระมหากษัตริย์ที่มีโชค มีอ านาจและ
ความรุ่งเรือง รวมทั้งปรัชญากระแสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนับถือพระศิวะด้วย เนื้อหาจารึกแม่บุญ
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ตะวันออกยังกล่าวถึงศาสนาพุทธรวมอยู่กับศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าสมัยพระเจ้าราเชน
ทรวรมัน ที่ 2 นอกจากไศวนิกายจะเป็นความเชื่อหลัก ศาสนาอ่ืนเช่นศาสนาพุทธก็มีผู้คนนับถืออยู่
ด้วยเช่นกันในสมัยนั้น ส่วนสาระส าคัญในด้านประเพณีวัฒนธรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับราชประเพณี
ส าหรับพระมหากษัตริย์ โดยมากเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ไศวนิกายเป็นหลัก และ
ที่น่าสนใจกวีบันทึกว่าราชส านักของพระเจ้า ราเชนทรวรมัน ที่ 2 มีกระจกเงาใช้ด้วย ผลการศึกษา
สรุปได้ว่า สาระส าคัญในจารึกแม่บุญตะวันออกท าให้เห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระ
เจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของอาณาจักรกัมพูชาได้ชัดเจนขึ้น 
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ความหมายวิธีการวัด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ จิตสาธารณะ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ธัญรัศม์  ทองใส 
กริช  ภัทรภำคิน 

 
บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำนี้มุ่งศึกษำสังเครำะห์ (1)  ควำมหมำยวิธีกำรวัด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ จิต
สำธำรณะ (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสำธำรณะ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ 
หน่วยของวิเครำะห์ แบ่งเป็น 1) ประชำกรนักศึกษำกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในกรุงเทพมหำนคร 
2) เล่มรำยงำนกำรวิจัยและบทควำมวิจัยด้ำนจิตสำธำรณะ จ ำนวน 5 ± 10 เรื่อง ช่วงระยะเวลำที่
ศึกษำ ระหว่ำง ปี 2552- 2559 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกเกณฑ์คัดเลือกงำนวิจัย แบบบันทึก
ผลกำรวิจัย แบบบันทึกคุณภำพเครื่องมือวิจัย  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจำะจง วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีสังเครำะห์เชิงเนื้อหำ สรุปควำมหมำย และสังเครำะห์ผลกำรวิจัยซึ่งใช้สถิติวิเครำะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) เพ่ืออธิบำยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสำธำรณะ ผลกำรศึกษำพบ
ดังนี้   
 ประกำรที่ 1 ควำมหมำยวิธีกำรวัด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ จิตสำธำรณะ คือ (1) กำรดูแล
รักษำหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย  ควำมตั้งใจที่จะรักษำให้คงไว้ตำมวิสัยที่
สำมำรถกระท ำได้  ควำมรู้สึกภำคภูมิใจ  ควำมรู้สึกหวงแหน กำรตระหนักรู้ถึงคุณค่ำ กำรไม่น ำสำ
ธำรณสมบัติมำเป็นของตนเอง ควำมเต็มใจที่จะรักษำสำธำรณสมบัติ และกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
สำธำรณสมบัติ  (2) กำรตระหนักรู้ถึงหน้ำที่ที่จะอุทิศตนรับผิดชอบ กำรรับอำสำที่จะอนุรักษ์ 
ควำมรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียในสำธำรณสมบัติ ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ กำรตระหนักรู้ถึงหน้ำที่ที่จะต้อง
ดูแลให้คงสภำพเดิมเพ่ือกำรสืบทอดต่อไป  (3) กำรรับรู้ถึงสิทธิของบุคคลอ่ืนเสมอเหมือนเช่นสิทธิ
ของตน กำรรู้สึกเทิดทูนงำนสร้ำงสรรค์ที่ทรงคุณค่ำ กำรมีจิตส ำนึกค่ำนิยมที่ดีในควำมเป็นชำติ 
ควำมรู้สึกภำคภูมิใจ กำรตระหนักรู้ถึงควำมมุ่งมั่น เพียรพยำยำม ผดุงรักษำเอกลักษณ์ของควำมเป็น
ชำติ    

                                                           
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 
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 ประกำรที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสำธำรณะ มีดังนี ้(1) ด้ำนกำรใช้ ตัวแปรพยำกรณ์ ได้แก่ 
กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำมแนวพุทธ เหตุผลเชิงจริยธรรมพ้ืนฐำนประสบกำรณ์ ลักษณะมุ่งอนำคต
ควบคุมตน และกำรเห็นแบบอย่ำงบุคคลรอบข้ำง (2) ด้ำนกำรถือเป็นหน้ำที่ ตัวแปรพยำกรณ์ ได้แก่ 
กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำมแนวพุทธ  ลักษณะมุ่งอนำคตควบคุมตน พ้ืนฐำนประสบกำรณ์,เหตุผลเชิง
จริยธรรม กำรเห็นแบบอย่ำงบุคคลรอบข้ำง และพ้ืนฐำนทำงจิต (3) ด้ำนกำรเคำรพสิทธิ ตัวแปร
พยำกรณ์ ได้แก่  กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำมแนวพุทธ  ควำมเชื่ออ ำนำจในตน  กำรเห็นแบบอย่ำง
บุคคลรอบข้ำง และ พ้ืนฐำนประสบกำรณ์  
ค าส าคัญ : จิตสำธำรณะ, มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study and analyze the 
meanings, measurement, components as well as indicators concerning the term 
“Public Mind” and 2) to analyze some factors influencing the term “Public Mind” 
of students studying in Rajabhat Universities Group in Bangkok area. Two sample 
groups were studied and analyzed; namely, 1) students studying in Rajabhat 
Universities Group in Bangkok area and 2) some research papers and research 
articles concerning “Public Mind” published from 2009 to 2016. Three research 
instruments were employed in this study; namely, 1) the form for recording criteria 
of selecting research papers and research articles, 2) the form of recording the 
findings and 3) the form for recording the efficiency of research instruments. The 
data and information were purposively collected then analyzed and presented 
through content analysis method. The findings were concluded in terms of their 
meanings and then analyzed through “Multiple Regressions” in order to describe 
some factors influencing the term “Public Mind”. The results obtained in this study 
were divided into two points as followed: 
 1) The term “Public Mind” was defined as; the prevention of some actions 
prone to cause any damages to public properties, the feelings of being proud, 
jealous and concerned about values of public properties, the willingness of 
preserving or conserving public properties instead of occupying them. The term 
“Public Mind” was composed of being conscious on the responsibilities and 
dedication of conserving as well as sustaining the public properties to the new 
generation, the feelings of being as part of or owning public properties. The term 
“Public Mind” was indicated by being concerned of human rights in terms of 
equality and equity of individuals, the passion and admiration of invaluable 
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creativeness and national values, the consciousness, attempt and willingness of 
preserving national identities. 
 2) Some factors influencing the term “Public Mind” included a) According 
to the application, the predictive valuables were the Buddhist’s way of nurturing 
children, the fundamental moralities and experiences, ability to control or deal with 
a situation, and the actions or samples of people surrounding, b) according to the 
feeling of being responsible, the predictive valuables were   the Buddhist’s way of 
nurturing children, ability to control or deal with a situation, experiences, moralities, 
the actions or samples of people surrounding, and mentality, c) according to the 
respect in human rights, the predictive valuables were the Buddhist’s way of 
nurturing children, the belief in individual authority, the actions or samples of 
people surrounding and experiences. 
Key Words: Public Mind, Meanings, Measurement, Components, Indicators 
 
บทน า 
 ด้วยอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจและสภำพปัญหำทำงสังคมคำดว่ำมีส่วนท ำให้สภำพ
ลักษณะอำกำรทำงจิตใจ (Mind and spirit) เปลี่ยนแปลงไป เช่น เป็นผู้ที่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน
มำกกว่ำส่วนรวม ซึ่งสภำพลักษณะอำกำรของจิตใจในสังคมยุคปัจจุบันกับในอดีตนั้นสำมำรถสังเกต
ได้ว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันเช่น ผู้คนในสังคมในอดีตนั้นเป็นผู้มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีควำมโอบอ้อม
อำรีย์ต่อเพ่ือนมนุษย์ มีควำมเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันที่ทุกข์ยำกล ำบำก มีกำรแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนวัตถุสิ่งของกันมำกกว่ำกำรซื้อ กำรขำย ซึ่งแตกต่ำงไปจำกในสังคมยุคปัจจุ บัน ซึ่งอำจ
กล่ำวได้ว่ำ สังคมไทยในอดีตมีควำมเป็นสังคมแห่งควำมเอ้ืออำทรกันมำกกว่ำในสังคมยุคปัจจุบัน 
เป็นต้น  ลักษณะทำงสังคมดังกล่ำวนี้ควรเร่งศึกษำเพ่ือท ำควำมเข้ำใจสภำพปัญหำต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดนโยบำยแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ทั้งนี้กำรที่จะแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ทำงสังคมได้อย่ำงยั่งยืน
นั้น ระบบกำรศึกษำมีส่วนส ำคัญยิ่งในกำรที่จะแก้ไขปัญหำทำงสังคมต่ำง ๆ ให้ลดน้อยลง  โดยระบบ
กำรศึกษำจะต้องเป็นระบบที่พัฒนำคน สร้ำงคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและใจ ดังที่
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (2548: 3-4) ได้กล่ำวถึงระบบกำรศึกษำว่ำ  ระบบกำรศึกษำต้อง
พัฒนำคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีควำมสุข ตำมตัวบ่งชี้ที่ 5 คือ มีคุณธรรม จิต
สำธำรณะ และจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก คนไทยด ำเนินชีวิตโดยกำยสุจริต วจี
สุจริต และมโนสุจริต มีควำมรับผิดชอบทำงศีลธรรมและสังคม มีจิตส ำนึก ในเกียรติภู มิของควำม
เป็นคนไทย มีควำมภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบัติตนตำมระบอบ
ประชำธิปไตย เป็นสมำชิกที่ดี เป็นอำสำสมัคร เพ่ือชุมชนและสังคมในฐำนะพลเมืองไทยและ
ประชำกรโลก  
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 ทั้งนี้มีนักวิชำกำรได้กล่ำวถึง ลักษณะของจิตสำธำรณะ เช่น  ลัดดำวัลย์ เกษมเนตร และ
คณะ (2547:1) ได้กล่ำวถึง จิตสำธำรณะว่ำ เป็นลักษณะส ำคัญของกำรเป็นพลเมืองดีของประเทศ
เพรำะบุคคลที่มีจิตสำธำรณะจะเป็นผู้ที่ตระหนักในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่จะต้องดูแลรักษำ
ทรัพย์สมบัติส่วนรวมของสังคม และตระหนักในสิทธิของตนเอง ไม่ล่วงล้ ำสิทธิของผู้อ่ืน ในภำวะ
วิกฤติสังคมไทยในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่มักดิ้นรนต่อสู้เพ่ือตนเอง ไม่สนใจว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับ
ส่วนรวม สิ่งที่เป็นของส่วนรวม เช่น สวนสำธำรณะ ตู้โทรศัพท์ น ำประปำสำธำรณะ ไฟถนน เป็นต้น 
จะหำผู้ดูแลรักษำได้ยำก ทุกคนรู้จักแต่จะใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองเท่ำนั้น ถ้ำทุกคนยังนิ่งเฉย
ปล่อยให้คนในชำติขำดจิตสำธำรณะไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ วันหนึ่งประเทศชำติคงไม่เหลืออะไร ดังนั้นจึง
ถึงเวลำแล้วที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันในกำรปลูกฝังจิตสำธำรณะให้เกิดกับบุคคลในชำติ”  
 กำรศึกษำนี้มุ่งศึกษำสังเครำะห์ ควำมหมำยวิธีกำรวัด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ จิตสำธำรณะ 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตสำธำรณะของนักศึกษำกลุ่มรำชภัฏ ในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผลจำก
กำรศึกษำนี้สำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ จิตสำธำรณะ อีกทั้งยังสำมำรถใช้เป็น
แนวทำงให้ สถำนศึกษำ และครอบครัวได้ร่วมกันให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก้ไขและช่วยเหลือดูแลเพ่ือ
ปลูกฝังจิตสำธำรณะให้แก่เยำวชนไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษำสังเครำะห์ ควำมหมำยวิธีกำรวัด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ จิตสำธำรณะ ของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในกรุงเทพมหำนคร  
 2) เพ่ือศึกษำสังเครำะห์ปัจจัยสำเหตุที่เกี่ยวข้องกับจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในกรุงเทพมหำนคร  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำเชิงสังเครำะห์งำนวิจัยและบทควำมวิจัย (วีรชัย ค ำธร, 2552, 
2553, 2556, 2559) เกี่ยวกับจิตสำธำรณะ ของกลุ่มนักศึกษำ ในกรุงเทพมหำนคร โดยก ำหนด
กรอบเนื้อหำในกำรศึกษำ ได้แก่ ควำมหมำยวิธีกำรวัด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ จิตสำธำรณะ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตสำธำรณะ ทั้งจำกเล่มรำยงำนกำรวิจัย และบทควำมวิจัย ช่วงปี พ.ศ. 2552 
– 2559   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมุ่งศึกษำเชิงสังเครำะห์รำยงำนวิจัยและ
บทควำมวิจัย เพ่ือตอบวัตถุประสงค์กำรศึกษำ ได้แก่ ควำมหมำย วิธีกำรวัด องค์ประกอบตัวบ่งชี้ จิต
สำธำรณ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตสำธำรณะ ของนักศึกษำ ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ กลุ่ม
รัตนโกสินทร์   



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

 กลุ่มตัวอย่ำงหรือหน่วยในกำรวิเครำะห์ โดยใช้เกณฑ์ในกำรคัดเลือก คือ เป็นรำยงำนกำร
วิจัย และบทควำมวิจัยเกี่ยวกับจิตสำธำรณะ จ ำนวน 5 เรื่อง เป็นกลุ่มตัวอย่ำงหรือหน่วยตัวอย่ำงใน
กำรสังเครำะห์ผลกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้กำรได้มำซึ่งหน่วยตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำสังเครำะห์ใช้วิธี
แบบก ำหนดเจำะจงเล่มรำยงำนกำรวิจัยและบทควำมวิจัยที่เก่ียวข้องกับจิตสำธำรณะ   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรสังเครำะห์งำนวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลงำนวิจัย แบบประเมิน
คุณภำพงำนวิจัยผ่ำนเกณฑ์กำรตีพิมพ์เผยแพร่ และแบบบันทึกคุณภำพเครื่องมือวัดงำนวิจัย กำร
รำยงำนแสดงค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเที่ยงเชิงควำมสอดคล้องภำยในของครอนบำคของเครื่องมือวัดจิต
สำธำรณะ ทั้งนี้ แบบสอบถำมเกี่ยวกับจิตสำธำรณะ แบ่งเป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำนการใช ้สำธำรณะ
สมบัติ ด้ำนการ          า   ในกำรดูแลสำธำรณะสมบัติ  และ ด้ำนการ  าร      ิ์ผู้อ่ืนเหมือนเช่น
สิทธิ์ของตน มีลักษณะเป็นมำตรประมำณค่ำ 6 ระดับ พัฒนำตำมแนวคิดของนักวิชำกำร (ประทีบ 
จินงี่, 2540 และ เจษฏำ  หนูรุ่น, 2551) อีกทั้งมีคุณภำพเครื่องมือกำรวัดจิตสำธำรณะ ซึ่งมีค่ำ
สัมประสิทธิ์ควำมเที่ยงเชิงควำมสอดคล้องภำยในของครอนบำค  พัฒนำขึ้นโดย (1) วีรชัย ค ำธร 
(2552)  ด้ำนกำรใช้ α= .910   ด้ำนกำรถือเป็นหน้ำที่ α = .900   ด้ำนกำรเคำรพสิทธิ α = .890 
(2) วีรชัย ค ำธร (2553) ด้ำนกำรใช้ α =.917  ด้ำนกำรถือเป็นหน้ำที่ α =.920  ด้ำนกำรเคำรพสิทธิ 
α =.925 (3) วีรชัย ค ำธร (2556) องค์ประกอบด้ำนควำมตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม .890 
องค์ประกอบด้ำนกำรถือเป็นหน้ำที่ในกำรอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม α =.890 องค์ประกอบด้ำนกำร
เคำรพสิทธิ์ผู้อื่น α=.879   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จำกรำยงำนวิจัยและบทควำมวิจัย ประกอบด้วยเร่ือง (1) ปัจจัยเชิง
บูรณำกำรตำมประสบกำรณ์และลักษณะทำงจิตที่มี อิทธิพลต่อจิตสำธำรณะของ นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี (2) อิทธิพลของโครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงจิตพฤติกรรมที่มีผลต่อจิต
สำธำรณะกำรอนุรักษ์มรดกทำงศิลปกรรมของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  ในกรุงเทพมหำนคร 
(3) กำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรวัด จิตสำธำรณะกำรอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในกรุงเทพมหำนคร 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นกำรสรุปสังเครำะห์เชิงเนื้อหำจำกผลกำรศึกษำวิจัยทั้งจำกเล่ม
รำยงำนกำรวิจัย และบทควำมวิจัยที่มีกำรเผยแพร่ในช่วงระหว่ำง ปี 2552-2559 วิเครำะห์
สังเครำะห์สรุปข้อมูลเชิงยืนยันข้อค้นพบเกี่ยวกับ ควำมหมำย วิธีกำรวัด องค์ประกอบตัวบ่งชี้ จิต
สำธำรณะ และปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับจิตสำธำรณะ ของนักศึกกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  ใน
กรุงเทพมหำนคร  



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

ผลการวิจัย 
 ประกำรที่ 1 กำรศึกษำควำมหมำยวิธีกำรวัด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ จิตสำธำรณะของ
นักศึกษำ ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในกรุงเทพมหำนคร (วีรชัย ค ำธร และคณะ, 2559)  
 ควำมหมำยจิตสำธำรณะ 1) ด้ำนกำรใช้หรือควำมตั้งใจ หมำยถึง กำรดูแลรักษำ กำร
หลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย ควำมตั้งใจที่จะรักษำให้คงไว้ตำมวิสัยที่สำมำรถ
กระท ำได้ ควำมรู้สึกภำคภูมิใจในสำธำรณสมบัติ ควำมรู้สึกหวงแหน กำรตระหนักรู้ถึงคุณค่ำ กำรไม่
น ำสำธำรณสมบัติมำเป็นของตนเอง ควำมเต็มใจที่จะรักษำสำธำรณสมบัติ และกำรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบสำธำรณสมบัติ  2) ด้ำนกำรถือเป็นหน้ำที่  หมำยถึง กำรมีหน้ำที่ด้วยกำรอุทิศตน
รับผิดชอบ รับอำสำที่จะอนุรักษ์ รู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียในสำธำรณสมบัติ รู้สึกเป็นเจ้ำของ ตระหนัก
ถึงหน้ำที่ที่จะต้องดูแลให้คงสภำพเดิม ตระหนักรู้ถึงหน้ำที่เพ่ือกำรสืบทอด 3) ด้ำนกำรเคำรพสิทธิ
ของบุคคลอ่ืน หมำยถึง กำรรับรู้ถึงสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนเสมอเหมือนเช่นสิทธิของตน รู้สึกเทิดทูนงำน
สร้ำงสรรค์ที่ทรงคุณค่ำ มีจิตส ำนึกค่ำนิยมที่ดีในควำมเป็นชำติ รู้สึกภำคภูมิใจต่อสำธำรณะสมบัติ
ชำติ ตระหนักรู้ถึงควำมมุ่งมั่นเพียรพยำยำมผดุงรักษำเอกลักษณ์ของควำมเป็นชำติไว้   
 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ จิตสำธำรณะ แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้ำน
กำรใช้หรือควำมตั้งใจ ตัวชี้วัดคือ (1) ชกำรดูแลรักษำตำมวิสัยที่ตนสำมำรถกระท ำได้ (2) กำรรับรู้
รักษำให้ทรงคุณค่ำต่อไป (3) กำรช่วยเสริมสร้ำงให้ทรงคุณค่ำยิ่งขึ้น (4) กำรกระท ำด้วยควำมเต็มใจ 
2) องค์ประกอบด้ำนกำรถือเป็นหน้ำที่ มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) กำรรับรู้ถึงหน้ำที่จะอนุรักษ์โดยเริ่มต้น
จำกตนเอง (2) กำรเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำม (3) กำรสืบทอดให้คงสภำพที่
มีมำแต่เดิมด้วยวิธีกำรศึกษำเรียนรู้ (4) กำรบ ำรุงรักษำเอกลักษณ์ของควำมเป็นชำติ 3) 
องค์ประกอบด้ำนกำรเคำรพสิทธิ ตัวบี้วัดคือ (1) กำรตระหนักถึงควำมมุ่งมั่นเพียรพยำยำมผดุงรักษำ
ควำมเป็นชำติ (2) กำรรู้สึกเทิดทูนในกำรสร้ำงสรรค์งำนที่ทรงคุณค่ำยิ่ง (3) กำรตระหนักรู้ถึง
ควำมส ำคัญของเนื้อหำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์  
 ประกำรที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตสำธำรณะ (วีรชัย ค ำธร,2552, 2553, 2556) วีรชัย 
ค ำธร และภักดี โพธิ์สิงห์, 2557) พบดังนี้ (1) จิตสำธำรณะด้ำนกำรใช้ มีตัวแปรพยำกรณ์ คือ กำร
อบรมเลี้ยงดูบุตรตำมแนวพุทธ ลักษณะมุ่งอนำคตควบคุมตน ค่ำร้อยละกำรพยำกรณ์ R2 = 33.2  
(2) จิตสำธำรณะด้ำนกำรถือเป็นหน้ำที่ มีตัวพยำกรณ์ คือ ลักษณะมุ่งอนำคตควบคุมตน และ กำร
อบรมเลี้ยงดูบุตรตำมแนวพุทธ ค่ำร้อยละกำรพยำกรณ์ R2 = 23.5 (3) จิตสำธำรณะด้ำนกำรเคำรพ
สิทธิ มีตัวพยำกรณ์ คือ กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำมแนวพุทธ และ ควำมเชื่ออ ำนำจในตน ค่ำร้อยละ
กำรพยำกรณ์ R2 = 26.2   
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ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสำธำรณะ 
 
 

การอภิปรายผล 
 อภิปรายผลประเด็นที่ 1 ควำมหมำยวิธีกำรวัด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ จิตสำธำรณะ 
 จิตสำธำรณะ หมำยถึง ลักษณะพ้ืนฐำนทำงจิตที่ประกอบด้วย (1) ควำมตั้งใจที่จะดูแล
รักษำหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมช ำรุดเสียหำยต่อสำธำรณสมบัติ มีควำมตั้งใจที่จะรักษำ
ให้คงไว้ตำมวิสัยที่สำมำรถกระท ำได้ มีควำมรู้สึกภำคภูมิใจ มีควำมรู้สึกหวงแหน ตระหนักรู้ถึงคุณค่ำ 
ไม่น ำสำธำรณสมบัติมำเป็นของตนเอง มีควำมเต็มใจที่จะรักษำสำธำรณสมบัติ และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบสำธำรณสมบัติ (2) กำรตระหนักรู้ถึงหน้ำที่ที่จะอุทิศตนรับผิดชอบ รับอำสำที่จะอนุรักษ์ 
มีส่วนได้ส่วนเสียในสำธำรณสมบัติ รู้สึกเป็นเจ้ำของ ตระหนักถึงหน้ำที่ที่จะต้องดูแลให้คงสภำพเดิม
เพ่ือกำรสืบทอดต่อไป  (3) กำรรับรู้ถึงสิทธิของบุคคลอ่ืนเสมอเหมือนเช่นสิทธิของตน รู้สึกเทิดทูน
งำนสร้ำงสรรค์ที่ทรงคุณค่ำ มีจิตส ำนึกค่ำนิยมที่ดีในควำมเป็นชำติ รู้สึกภำคภูมิใจ ตระหนักรู้ถึง
ควำมมุ่งมั่นเพียรพยำยำมผดุงรักษำเอกลักษณ์ของควำมเป็นชำติ เป็นต้น   ทั้งนี้สำมำรถอธิบำยได้
ว่ำ จิตสำธำรณะ มีลักษณะพ้ืนฐำนทำงจิตที่สอดคล้องกับหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ คือ สังคห
วัตถุ 4  ได้แก่ (1) ทำน กำรเสียสะเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  (2) ปิยวำจำ กำรเคำรพสิทธิ์ผู้อ่ืนเหมือน
เช่นสิทธิ์ของตนด้วยกำรไม่ก้ำวร้ำวทำงวำจำ (3) อัตถจริยำ กำรกระท ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล
อ่ืน และ (4) สมำนัตตำ กำรเป็นคนเสมอต้นเสมอปลำย ท ำให้บุคคลอ่ืนไว้วำงใจ กำรท ำประโยชน์
เพ่ือส่วนร่วมเสมอต้นเสมอปลำย เป็นต้น  (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559,143) หรือ

กำรอบรมเลี้ยงดูบตุรตำมแนวพุทธ  
 

ด้ำนการใช สำธำรณสมบตั ิ  
 

ลักษณะมุ่งอนำคตควบคมุตน  

ควำมเชื่ออ ำนำจในตน  

ด้ำนการ          า     
 

ด้ำนการ  าร      ิ 
 

ß.391, R2 33.2 
ß.378 

ß.325 
ß.265 

ß.361 
ß.300 

กำรเห็นแบบอย่ำงบุคคลรอบข้ำง ß.163, R2 29.0 

 เหตุผลเชิงจริยธรรม,พื้นฐำนประสบกำรณ์ 
 

ß.172, .138, R2 46 

กำรเห็นแบบอย่ำงบุคคลรอบข้ำง 
พื้นฐำนทำงจิต 

ß.323, .096, R2 13.0 

พื้นฐำนประสบกำรณ์,เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 

ß.352, .108, R2 12 

ß.257, R2 68 

พื้นฐำนประสบกำรณ์  
ß.230, R2 61.0 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

หัวข้อธรรมอื่น เช่น จำคะ หมำย กำรเสียสละ ได้แก่ กำรเสียสละภำยในจิตใจ เช่น ควำมเห็นแก่ตัว 
เสียสละให้หมดไปจำกจิตใจ มุ่งท ำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมเป็นส ำคัญ   
 อภิปรายผลประเด็นที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสำธำรณะ มีดังนี้   
 จิตสำธำรณะด้ำนกำรใช้ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำมแนวพุทธ กำร
มีเหตุผลเชิงจริยธรรม พ้ืนฐำนประสบกำรณ์ที่ดี ลักษณะมุ่งอนำคตควบคุมตน และกำรเห็น
แบบอย่ำงบุคคลรอบข้ำง  
 จิตสำธำรณะด้ำนกำรถือเป็นหน้ำที่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำม
แนวพุทธ ลักษณะมุ่งอนำคตควบคุมตน กำรพ้ืนฐำนประสบกำรณ์ที่ด ีกำรมเีหตุผลเชิงจริยธรรม กำร
เห็นแบบอย่ำงบุคคลรอบข้ำง และพ้ืนฐำนทำงจิตที่ด ี 
 จิตสำธำรณะด้ำนกำรเคำรพสิทธิ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำมแนว
พุทธ ควำมเชื่ออ ำนำจในตน กำรเห็นแบบอย่ำงบุคคลรอบข้ำง และ พ้ืนฐำนประสบกำรณ์ 
 ทั้งนี้สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ กำรสร้ำงบุคคลให้เป็นผู้มีจิตสำธำรณะ นั้น ต้องได้รับกำรอบรม
เลี้ยงดูตำมแนวพุทธศำสนำ เช่น ผู้ปกครองน ำบุตรธิดำเข้ำวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เพ่ือกล่อมเกลำ
จิตใจตำมหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำสอดคล้องกับทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนำวิน
, 2538)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจำกกำรสังเครำะห์งำนวิจัย มีดังนี ้
 1. กำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณด้ำนกำรใช้ โดยผ่ำน กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำมแนวพุทธ 
กำรเสริมสร้ำงเหตุผลเชิงจริยธรรม กำรสร้ำงพ้ืนฐำนประสบกำรณ์ที่ดี กำรเสริมสร้ำงลักษณะมุ่ง
อนำคตควบคุมตน และกำรเห็นแบบอย่ำงบุคคลรอบข้ำง  
 2. กำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะด้ำนกำรถือเป็นหน้ำที่ โดยผ่ำน กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำม
แนวพุทธ กำรเสริมสร้ำงลักษณะมุ่งอนำคตควบคุมตน กำรเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนประสบกำรณ์ กำร
เสริมสร้ำงเหตุผลเชิงจริยธรรม กำรเสริมสร้ำงกำรเห็นแบบอย่ำงที่ดีจำกบุคคลรอบข้ำง และกำร
เสริมสร้ำงพ้ืนฐำนทำงจิตที่ด ี
 3. กำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะด้ำนกำรเคำรพสิทธิ โดยผ่ำน กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำม
แนวพุทธ กำรเสริมสร้ำงควำมเชื่ออ ำนำจในตน กำรเสริมสร้ำงกำรเห็นแบบอย่ำงที่ดีจำกบุคคลรอบ
ข้ำง และกำรเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนประสบกำรณ์ที่ดี  
 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำวิจัย   
 ควรมีออกแบบกำรศึกษำวิจัยโดยใช้กำรศึกษำวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษำควำมเป็น 
สำเหตุและผล โดยกำร จัดกระท ำสำเหตุ ได้แก่  กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรตำมแนวพุทธ กำรเสริมสร้ำง
ควำมเชื่ออ ำนำจในตน กำรเสริมสร้ำงกำรเห็นแบบอย่ำงที่ดีจำกบุคคลรอบข้ำง และกำรเสริมสร้ำง
พ้ืนฐำนประสบกำรณ์ที่ดี เพ่ือดูว่ำ มีอิทธิพลต่อ จิตสำธำรณ (ผล)  อย่ำงไร เป็นต้น  
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษาถิ่นลาวเวียงกับภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี  
A COMPARATIVE STUDY OF LAO WIANG DIALECT AND THAI DIALECT 

SPOKEN IN UBON RATCHATHANI 
 

พระจุ่น  ปญฺญาวุโธ  (ขันนะสา)  
บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษาถิ่นลาว
เวียงกับภาษาไทยถ่ินอุบลราชธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระบบเสียงภาษาถิ่นลาวเวียง 2) 
ศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี 3) ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาถิ่นลาวเวียงกับ
ภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา จ านวน 10  คน คือ ผู้บอกภาษาถิ่นลาวเวียง และ
ภาษาไทยถ่ินอุบลราชธานี 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รายการค าศัพท์สัมภาษณ์ผู้บอกภาษา 
จ านวน 1,350 ค า และตารางทดสอบเสียงวรรณยุกต์ เพ่ือศึกษาลักษณะของภาษาถิ่นลาวเวียง และ
ภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า ภาษาทั้งสองมีหน่วย
เสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน คือ มี 20 หน่วยเสียง ได้แก่ /k/ , /kh/ , /ŋ/, /c/, /ɲ /, /d/, /t/, 
/th/, /n/, /b/, /p/, /ph/, /f/, /m/, /y/, /l/, /w/, /s/,/h/, /?/ หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย 9 
หน่วยเสียง ได้แก่ /-k/, /-t/,/-p/, /-ŋ/, /-n/, /-m/, /-y/, /-w/,/-?/ หน่วยเสียงสระมี 21 หน่วย
เสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว 18 หน่วยเสียง ได้แก่ /a/ , /a:/, /i/, /i:/, /ɨ /, /ɨ :/, /u/,/u:/, /e/ , 
/e:/, /ԑ /,/ԑ :/, /o/, /o:/,  /ɔ/ , /ɔ:/ , /ə/ , /ə:/ และหน่วยเสียงสระประสม 3 หน่วยเสียง 
ได้แก่ /i:a/, /ɨ :a/,/u:a/   มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียง วรรณยุกต์สามัญ กลาง-ระดับ 
วรรณยุกต์เอก ต่ า-ตก วรรณยุกต์โท สูง-ตก วรรณยุกต์ตรี สูง-ขึ้น วรรณยุกต์จัตวา ต่ า-ขึ้น 
วรรณยุกต์พิเศษ กลาง-ขึ้น  
ค าส าคัญ: ภาษาถ่ินลาวเวียง ภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี 
 

ABSTRACT 
 The article of this thesis is a part of “A Comparative Study of Lao Wiang 
Dialect and Thai Dialect Spoken in Ubon Ratchathani”The research’s purposes were 
1) to study phonological system of Lao Wiang Dialect and 2) to study phonological 
system of Thai dialect spoken in Ubonrachathani province 3) to comparative study 
of phonological system between Lao-wiang dialect and Thai dialect spoken in 
Ubonrachathani province. This thesis was Qualitative research by study from 
                                                 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรราชวิทยาลัย 
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document and informants include 10 informants of Lao-Wiang Dialect and Thai 
dialect spoken in Ubon ratchathani. The instruments of thesis consist of 1,350 lists 
of grosser, the phonological test and the tables for testing the tone to study these 
languages are brought to analysis in this thesis. The result of the study as follows: 
The result of the consonant of Lao wiang dialect and Ubon Dialect are the same.  
The  both of languages were 20 such as /k/ , /kh/ , /ŋ/, /c/, /ɲ /, /d/, /t/, /th/, /n/, 
/b/, /p/, /ph/, /f/, /m/, /y/, /l/, /w/, /s/,/h/, /?/, initial sounds and 9 final sounds as 
/-k/, /-t/,/-p/, /-ŋ/, /-n/, /-m/, /-y/, /-w/,/-?/  and the Vowel sounds are both 
languages has 18 single sounds as /a/ , /a:/, /i/, /i:/, /ɨ /, /ɨ :/, /u/,/u:/, /e/ , /e:/, 
/ԑ/,/ԑ :/, /o/, /o:/,  /ɔ/ , /ɔ:/ , /ə/ , /ə:/and the 3 diphthongs as /i:a/, /ɨ :a/,/u:a/ 
and there have six tones. In both languages as mid-level, low falling tone, high 
falling tone, high rising tone, low rising tone, mid-rising, the difference is in aspects 
of basic words of giver languages and some information of tones. 
Keywords: a comparative study of lao wiang dialect and thai dialect 
 
 
บทน า 
 ภาษาลาวสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์ แต่ย้อนสมัยลาวได้ตกเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศส 
ฝรั่งเศสได้ใช้ทุกความพยายามเพ่ือให้คนลาวเราท าลายภาษาของชาติเราเอง แล้วใช้ภาษาของ
ฝรั่งเศสแทน แต่นักปราชญ์คณาจารย์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ของพวกเราได้ต่อสู้อย่างแข็งแรงกับ
ฝรั่งเศส ในที่สุดจึงตกลงกันให้มีตัวอักษร 28 ตัว และต่อมาใน พ.ศ. 2518 ได้มีการตัดตัว ร ออก 
พร้อมด้วยตัว ถ ปฐม   ย้อนความเห็นว่า สภาพบ้านเมืองมีความสับสนวุ่นวาย ย้อนการแทรกแซง
อ านาจจากต่างด้าว คนลาวจ านวนหลวงหลายยังไม่รู้หนังสือ เพ่ือให้ง่ายแก่ผู้ศึกษาท่านจึงเขียนตาม
ภาษาพูด เมื่อใดประเทศชาติของเรามีความอุดมสมบูรณ์ แล้วจึงแก้ไขและปรับปรุงขึ้นอีก ที่ส าคัญ
ที่สุดคือ ภาษาลาวเรา ภาษาบาลีและมีอิทธิพลที่สุดต่อภาษาลาวเราตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้างุ่ม เป็นต้น (สม
จิต พันธ์ลักษณ์, 2556 : 2) 
 การอ่านเขียนหนังสือลาว หรือหนังสือธรรม เริ่มต้นอย่างจริงจังในสมัยสถาปนา
อาณาจักรลาวล้านช้าง ลาวมีเค้าโครงแบบตัวอักษรเทวนาครีที่ ใช้เขียนภาษาสันสกฤตอันเป็น
ตัวหนังสืออินเดียภาคเหนือ ตามประวัติกล่าวว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ประมาน พ. ศ. 500 พระภิกษุ
สงฆ์นิกายมหายานได้สังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นในแคว้นแคชเมียร์ ได้จารึกคัมภีร์พุทธนาด้วยอักษร
เทวนาครีภาษาสันสกฤต ภายหลังมีการประดิษฐ์ตัวอักษรลาวขึ้น จึ งใช้ตัวอักษรเทวนาครีเป็น
ต้นแบบ ตัวอักษรลาวจึงมีรูปร่างไปทางตัวอักษรเทวนาครีมากที่สุด ด้านวิธีจัดวางอักษรเป็นแบบ
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เดียวกับภาษาสันสกฤต คือ วางสระ อิ อี ไว้ด้านบนตัวอักษร  วางสระ อุ อู ไว้ด้านล่างตัวอักษรที่
เป็นพยัญชนะแกน (มหาบุนมี เทบสีเมือง, 2554 : 98) 
 ฟังกวยลี (Fang Kuei Li, 1959 : 15-21) แบ่งภาษาตระกูลไทออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
ภาษาไทกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ (Southwestern group) ได้แก่ ภาษาตระกูลไทที่พูดในรัฐอัสสัมของ
ประเทศอินเดีย รัฐฉานของประเทศพม่า เขตสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน บางส่วนของ
ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศไทย ภาษาไทกลุ่มกลาง (Central group) ได้แก่ ภาษา
ตระกูลไทท่ีพูดกันในมณฑลกวางสี บริเวณชายแดนประเทศจีนและประเทศเวียดนามเหนือ ภาษาไท
กลุ่มเหนือ (Northern group) ได้แก่ ภาษาตระกูลไทที่พูดในมณฑลกวางสีเหนือแม่น้ ายงเจียงและ
แม่น้ า อ้ิวเจียง มณฑลไกวเจาของประเทศจีน การเรียกชื่อกลุ่มชนที่ใช้ภาษาตระกูลไทในแต่ละ
ประเทศย่อมแตกต่างกัน เช่น คนไทยในรัฐฉานของประเทศพม่ามีไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน ไทยอง คน
ไทในรัฐอัสสัมของประเทศอินเดียมี ไทค าต่ี ไทรง ไทโนรา ไทอาหม ไทอ้ายตน คนไทในประเทศ
เวียดนามมี ไทด า ไทขาว ไทโท้ ไทนุง คนไทในประเทศลาว ไทพวน ผู้ไท ไทด า ไทย้อ คนไทใน
ประเทศกัมพูชามี ลาว คนไทในประเทศมาเลเซียมี ไทถิ่นใต้และคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(อีสาน) คนไทภาคใต้ คนไทในแต่ละประเทศแม้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันภาษาที่คล้ายคลึงกัน
สามารถสื่อสารกันได้ อีกท้ังยังมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นพื้นฐานคล้ายคลึงกันอีกด้วย (เรื่องเดช ปัน
เขื่อนขัติย์, 2531 : 1-2) แสดงให้เห็นว่านักภาษาดังกล่าวได้จัดแบ่งภาษาไทยอีสานหรือภาษาลาว 
โดยรวมถึงภาษาไทยอีสานหรือภาษาลาวที่พูดในบริเวณภาคตะวันออดเฉียงเหนือของประเทศไทย 
และภาษาลาวที่พูดกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย เนื่องจากว่า ภาษาไทย
อีสานหรือภาษาลาวที่พูดกันในประเทศไทยกับภาษาลาวที่พูดกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลเดียวกัน และทั้ง 2 ภาษานั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก ภาษาลาว
หลังจากที่ได้รับเอกราช และการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นสังคมนิยม ในปี พ.ศ. 2518 
แล้วภาษาลาวได้มีการพัฒนามากขึ้น โดยมีค าใหม่มาใช้ในภาษา ส่วนใหญ่เป็นค าที่ใช้ในการหล่อ
หลอมความรู้สึกให้ประชาชนรักชาติ ภาษาลาวมีความส า คัญต่อคนลาวเป็นอย่าง ในการ
ติดต่อสื่อสารกันภายในและนอกประเทศและในภาษาถ่ินลาวเวียงเป็นภาษาประจ าชาติ ของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันนี้ภาษาลาวมีพยัญชนะ 27 ตัว และมีสระ 28 ตัว 
และวรรณยุกต์ 4 รูป (สาริยา อุ่นทานนท์, 2556 : 9) 
 ในการเขียนภาษาลาวนั้นยังมีการใช้และการใช้ตัวการันต์เพ่ือให้รู้ต้นเค้าของค า แต่
ต่อมาได้ปริวรรตวิธีเขียนใหม่ โดยให้เขียนเหมือนค าอ่าน คืออ่านอย่างไร่ ให้เขียนเช่นนั้น ภาษา
เขียนของลาวในปัจจุบันนี้ แตกต่างจากเมื่อหลายสิบปีก่อน สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านการ
เขียนเป็นแบบของท่านภูมี แต่ยังไม่ได้ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเขียนและบังใช้ให้เป็นแบบ
เดียวกันในทั่วประเทศ ในการประชุมเกี่ยวกับภาษาลาว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 ที่เวียงจันท์ 
ท่านค าเพา พอนแก้ว ได้ให้ทัศนะในการใช้ภาษาลาวมีความแตกต่างกันไปถึง 3 ทฤษฎี คือ (1) แบบ
ของท่านมหาสิลา สะกดตามเค้าของภาษาลาวล้วนๆ (2) แบบของท่านสมจีน ป. งิน สะกดตามแบบ
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ที่ได้ก าหนดตามพระราชโองการเลขท่ี 10 ปี ค.ศ. 1948 คือสะกดตามเสียงที่อ่าน แต่รักษาเค้าภาษา
เดิมไว้ (3) แบบของท่านภูมิ สะกดตามเสียงที่อ่านเท่านั้น (พิษณุ จันทร์วิทัน, 2545 : 20-23) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาภาษาถิ่นลาวเวียง ที่พูดกันในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือมาเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานีที่พูดใน
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาความแตกต่างทางด้านหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วย
เสียงวรรณยุกต์ของทั้ง 2 ภาษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาระบบเสียงภาษาถิ่นลาวเวียง ที่พูดในเมืองจันทะบุลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2.2 เพ่ือศึกษาระบบเสียงภาษาถ่ินอุบลราชธานีที่พูดกันในจังหวัดอุบลราชธานี 
 2.3 เพ่ือเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาถ่ินลาวเวียง กับภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) รายการค าศัพท์ส าหรับสอบถามผู้บอกภาษา โดยผู้วิจัยได้ใช้รายการค าส าหรับเก็บ
ข้อมูลภาษาถิ่นตระกูลไทยของ วิลเลียม เจ เก็ดนี่ (William J. Gedney) เป็นหลัก และรายการค าที่
ผู้วิจัยค้นคว้าจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมจ านวนค าที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเสียงพยัญชนะและ
สระจ านวน 1,350 ค า 
 2) แบบทดสอบเสียงวรรณยุกต์ ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์หาหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
ผู้วิจัยใช้รายการค าส าหรับเก็บข้อมูลเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นของ วิลเลียมเจ เก็ดนี่ (William J. 
Gedney) จ านวน 60 ค า 
 3) สัทอักษร (Phonetic symbol) ในการจดบันทึกเสียงที่ได้ยินจากผู้บอกภาษา ผู้วิจัยได้
น าสัญลักษณ์ของ I.P.A. (International phonetic Association) เป็นตัวถ่ายทอดเสียงภาษา และ
ใช้สัญลักษณ์อ่ืนๆดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ดังนี้  
 ก) ภาษาถ่ินลาวเวียงได้แก่ชาวบ้านในเขตเมืองจันทะบุลี นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพศชายจ านวน 2 คน ผู้หญิงจ านวน 3 คน 
 ข) ภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี ได้แก่บ้านทุ่งมณี ต าบลนาเลิง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นเพศชายจ านวน 2 คน เพศหญิงจ านวน 3 คน  
 
วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูล 
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 1 สัมภาษณ์ผู้บอกภาษาตามรายการค าศัพท์ทีละค าเติมตารางในบททดสอบเสียง
วรรณยุกต์ลงค าใดท่ีมีความหมายไม่ชัดเจนก็จะใช้การยกตัวอย่างค านั้นๆในแผ่นภาพรวมทั้งอุปกรณ์
จริงประกอบการสัมภาษณ์ 
 2 ให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค าศัพท์ค าละ 3 ครั้ง ผู้วิจัยออกเสียงตามผู้บอกภาษาเพ่ือ
ความชัดเจนและได้ข้อมูลภาษาลาวที่ถูกต้อง  และจดบันทึกข้อมูลด้วยสัทอักษร พร้อมทั้งจด
ค าอธิบายเพิ่มเติมจากผู้บอกภาษา 
 3 บันทึกด้วยแถบบันทึกเสียงชนิดตลับ (cassette) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ข้อมูลภายหลัง โดยผู้บอกภาษาออกเสียงค าในช่องวรรณยุกต์ค าละ 3 ครั้ง และออกเสียงค าใน
รายการค าศัพท์ค าละ 3 ครั้ง เว้นระยะในการออกเสียงแต่ละครั้งห่างกันพอสมควร 
 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1 น าข้อมูลที่ได้ถ่ายทอดเป็น สัทอักษรแล้วมาวิเคราะห์ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 2 หน่วยเสียงพยัญชนะ จะวิเคราะห์หาหน่วยเสียงพยัญชนะทั้งหมดในระบบโดยการใช้
หลักการหาคู่เทียบเสียง (minimal pairs) และคู่เทียบเสียงคล้าย (sub-minimal pairs) ตลอดจนดู
การปรากฏของหน่วยเสียงพยัญชนะ 
 3 หน่วยเสียงสระ จะวิเคราะห์หาจ านวนหน่วยเสียงสระโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการ
หาหน่วยเสียงภาษาพยัญชนะ และดูการปรากฏของหน่วยเสียงสระเดี่ยวและสระประสม 
 4 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์หาหน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่น
ของวิลเลียม เจ เก็ดนี่ (William J. Gedney) เป็นหลักในการวิเคราะห์หาสัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์และหาคู่เทียบเสียงมาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์เพ่ือให้ได้หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่
ถูกต้อง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ผลการวิเคราะห์หาหน่วยเสียงในภาษาถิ่นลาวเวียง ที่พูดในเมืองจันทะบูลี 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานีแล้ว จึงเสนอผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
 พยัญชนะต้นภาษาทั้งสองมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น 20 หน่วยเสียง ได้แก่ /k/ , /kh/ , 
/ŋ/, /c/, /ɲ /, /d/, /t/, /th/, /n/, /b/, /p/, /ph/, /f/, /m/, /y/, /l/, /w/, /s/,/h/, /?/ หน่วย
เสียงพยัญชนะท้ายมี 9 หน่วยเสียง ได้แก่ /-k/, /-t/,/-p/, /-ŋ/, /-n/, /-m/, /-y/, /-w/,/-?/ หน่วย 
 2 หน่วยเสียงสระมี 21 หน่วยเสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว 18 หน่วยเสียง ได้แก่ /a/ , /a:/, 
/i/, /i:/, /ɨ /, /ɨ :/, /u/,/u:/, /e/ , /e:/, /ԑ/,/ԑ :/, /o/, /o:/,  /ɔ/ , /ɔ:/ , /ə/ , /ə:/ สระ
ประสม ประสม 3 หน่วยเสียง ได้แก่ /i:a/, /ɨ :a/,/u:a/   
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 3. วรรณยุกต์ภาษาทังสองมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียง วรรณยุกต์สามัญ 
กลาง-ระดับ วรรณยุกต์เอก ต่ า-ตก วรรณยุกต์โท สูง-ตก วรรณยุกต์ตรี สูง-ขึ้น วรรณยุกต์จัตวา ต่ า-
ขึ้น วรรณยุกต์พิเศษ กลาง-ขึ้น ในด้านความแตกต่างนั้นจะเป็นความแตกต่างเรื่องค าศัพท์พ้ืนฐานซึ่ง
เป็นค าศัพท์เฉพาะของภาษา และหน่วยเสียงวรรณยุกต์บางหน่วยเสียงเท่านั้น  
 
สรุป 
 หน่วยเสียงพยัญชนะ พบว่าภาษาทั้งสองต่างมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น 20 หน่วยเสียง 
และหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย 9 หน่วยเสียง เช่นเดียวกัน ดังนี้ 
 พยัญชนะ 
 หน่วยเสียงพยัญชนะต้น คือ /k/ , /kh/ , /ŋ/, /c/, /ɲ /, /d/, /t/, /th/, /n/, /b/, 
/p/, /ph/, /f/, /m/, /y/, /l/, /w/, /s/,/h/, /?/ 
 พยัญชนะท้ายมี 9 หน่วยเสียง ได้แก่ /-k/, /-t/,/-p/, /-ŋ/, /-n/, /-m/, /-y/, /-w/,/-
?/  
 สระ 
 หน่วยเสียงสระมี 21 หน่วยเสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว 18 หน่วยเสียง ได้แก่ /a/ , /a:/, 
/i/, /i:/, /ɨ /, /ɨ :/, /u/,/u:/, /e/ , /e:/, /ԑ/,/ԑ :/, /o/, /o:/,  /ɔ/ , /ɔ:/ , /ə/ , /ə:/ 
 สระประสม ประสม 3 หน่วยเสียง ได้แก่ /i:a/, /ɨ :a/,/u:a/  
 วรรณยุกต์  
 จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษาถิ่นลาวเวียงและภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี พบว่ามี
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียงดังต่อไปนี้ 
 1) วรรณยุกต์สามัญ กลาง-ระดับ 2) วรรณยุกต์เอก ต่ า-ตก 3) วรรณยุกต์โท สูง-ตก   4) 
วรรณยุกต์ตรี สูง-ขึ้น 5) วรรณยุกต์จัตวา ต่ า-ขึ้น 6) วรรณยุกต์พิเศษ กลาง-ขึ้น ในด้านความ
แตกต่างนั้นจะเป็นความแตกต่างเรื่องค าศัพท์พ้ืนฐานซึ่งเป็นค าศัพท์เฉพาะของภาษา และหน่วย
เสียงวรรณยุกต์บางหน่วยเสียงเท่านั้น  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบภาษาถิ่นลาวเวียง กับภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี ผู้วิจัยพบ
ลักษณะของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 หน่วยเสียงที่แตกต่าง คือ 
 1). หน่วยเสียงวรรณยุกต์สามัญ หรือวรรณยุกต์กลางระดับ ภาษาถิ่นลาวเวียง และ
ภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี จะออกเสียงแตกต่างกันในค าบางค า คือ ภาษาถิ่นลาวเวียงจะออกเสียง
เป็นวรรณยุกต์โท หรือเสียงสูง-ตก แต่ในภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานีจะออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์
สามัญ หรือเสียงต่ า-ตก 
 2). หน่วยเสียงวรรณยุกต์เอก หรือหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่ า -ตก ในภาษาถิ่นลาวเวียง
และภาษาไทยถ่ินอุบลราชธานีจะออกเสียงแตกต่างกันบางค า คือภาษาลาวเวียงจะออกเสียงเป็น
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เสียงวรรณยุกต์โท หรือเสียงสูง-ตก แต่ในภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานีจะออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์
เอก หรือต่ า-ตก 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษาถิ่นลาวเวียง กับภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานีสาเหตุที่
ต้องเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการออกเสียงภาษาถิ่นลาวเวียงและ
ภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี ชัดเจน และถูกต้อง ผู้วิจัยจึงมีข้อควรสังเกต ดังนี้  
 1. หน่วยเสียงพยัญชนะ ภาษาไทยมาตรฐานมี 21 หน่วยเสียง แต่ภาษาถิ่นลาวเวียง 
และภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี มี 20 หน่วยเสียง 
 1.1 ภาษาถิ่นลาวเวียง และภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานีไม่มีหน่วยเสียง ฉ ช จึงออก
ต่างกันเป็น ส ซ เช่น ค าว่า สีด ซ่าง ภาษาไทยมาตรฐาน คือ ค าว่า ฉีด ช้าง 
 1.2 ภาษาถิ่นลาวเวียงและภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี จะออกเสียง ญ ย แตกต่างกันคือ 
ญ เสียงจะข้ึนจมูก แต่ ย จะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมาตรฐาน เช่นค าว่า ญาก ยา ยืน ภาษาไทย
มาตรฐาน คือค าว่า ยาก ย้าย ยา 
 1.3 ภาษาถ่ินลาวเวียงและภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี ไม่มีเสียง ร จึงออกเสียงเป็น ล ฮ 
เช่นค าว่า โฮงเฮียน ลด ภาษาไทยมาตรฐาน คือค าว่า โรงเรียน รถ และไม่มีเสียงควบกล้ า ร ล ว 
เช่นค าว่า พะ เปี่ยน ภาษาไทยมาตรฐาน เป็น เปลี่ยน  พระ  
 2. หน่วยเสียงสระในภาษาถิ่นลาวเวียง และภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานีมีหน่วยเสียงสระ
เท่ากับภาษาไทย 
 3. หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ภาษาไทยมาตรฐาน มี 5 หน่วยเสียง แต่ภาษาถ่ินลาวเวียงและ
ภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี มี 6 หน่วยเสียง และหน่วยเสียงลักษณะพิเศษเฉพาะที่น่าศึกษาคือ 
หน่วยเสียง วรรณยุกต์พิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ขึ้น ที่เป็นเสียงพิเศษที่เพ่ิมขึ้นมา ซึ่ง
ออกเสียงแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน และเป็นข้อยุ่งยากในการออกเสียงของคนท้องถิ่นอ่ืนๆที่
ศึกษาภาษาถิ่นลาวเวียงและภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพราะมีค าให้สับสนได้หลายค า 
ตัวอย่างเช่น หิว เข่า ปวดเข่า 
 ในค าว่า ข้าว ในภาษาไทยมาตรฐาน แต่ในภาษาถิ่นลาวเวียงและภาษาไทยถิ่น
อุบลราชธานี ออกเสียงเป็น เข่า ซึ่งเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์เอกหรือหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่ า-ตก 
ในค าว่า เข่า ในภาษาไทยมาตรฐานจะเป็นเสียงวรรณยุกต์เอก แต่ภาษาถิ่นลาวเวียงและภาษาไทย
ถิ่นอุบลราชธานี จะเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์พิเศษ คือหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาษาถิ่นลาวเวียงกับภาษาลาวในถิ่นอ่ืนๆของประเทศ
ลาวด้วยกัน ที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว 
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 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานีกับภาษาลาว ในจังหวัด
อุบลราชธานีกับภาษาลาวถิ่นใต้ของประเทศลาว 
 3) ควรมีการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของภาษาลาวและภาษาไทยถิ่นอีสานว่า มี
แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านใดบ้าง 
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การวินิจฉัยสั่งการในหลักกาลามสูตร 
DECISION MAKING IN THE KALAMASUTTA 

 
พระธนิต   อธิจิตฺโต  

พระพงษ์ศักดิ์   สนฺตมโน   
สุวิมล  สังวร 

 
บทคัดย่อ 

การวินิจฉัยสั่งการเป็นกระบวนการของการแสวงหาทางเลือกที่มีอยู่จากทางเลือกต่าง  ๆ 
และสามารถเลือกทางเลือกที่เป็นไปได้ โดยทั่วไปการวินิจฉัยสั่งการเป็นเรื่องของ ภาวะผู้น าและ
บทบาทหน้าที่ที่บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารที่ท าการวินิจฉัยสั่ง
การนั้นจะต้องมีหลักการและเหตุผล มีเจตคติ และวิจารญาณที่ดี ทั้งนี้การวินิจฉัยสั่งการยังเป็นวิธีที่
สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร นอกจากนี้สิ่งส าคัญของการตัดสินใจที่
ผู้บริหารจะต้องเริ่มต้นคือการค้นหาวิธีการและแนวทางเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง คือที่มาของการใช้
หลักธรรมในข้อ “ กาลามสูตร ” ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก 
ค าส าคัญ: การวินิจฉัยสั่งการ, ภาวะผู้น า, กาลามสูตร. 

 
ABSTRACT 

Decision making is a process of acquiring alternative available from options 
and can choose the general way. Decision making is a matter of leadership and role 
that the difference between executive and practitioners. 
 The executives who made the order must have the principles and reasons, 
attitude and good decision making are also a way to achieve the goal of the 
organization.  
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In addition, the essence of the decision for executives to start finding 
methods and guidelines to get the right information is the source of the principle 
“Kalamasutta” that the Buddha said in the scriptures. 
Key words: Decision making, Leadership, Executive, Kalamasutta 
 
1. บทน า 

การวินิจฉัยสั่งการ (decision making)เกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาวะผู้น าและยังโยงไปถึง
การคิดการตัดสินใจทางการบริหารซึ่งอยู่ในทุกระดับของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ แบบของการ
วินิจฉัยสั่งการโดยทั่วไปแยกได้เป็น 2 แบบ คือ ใช้สามัญส านึกกับใช้เหตุผล ซึ่งมีสาระส าคัญอยู่ที่ว่า
จะต้องมีการก าหนดขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น ก าหนดทางเลือก และเลือกทางที่เห็นว่าดีที่สุดใน
การแก้ไขปัญหาจากนั้นจึงท าการก าหนดแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดมีการใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นการน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ 

เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นมาก็ตาม แต่ละฝ่าย ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติก็มักจะหาเหตุผล 
ข้อมูล ตรรกะต่างๆ มาสนับสนุนข้อคิดเห็นของตนเองแทบจะทั้งสิ้น ดังนั้นแล้ว ในฐานะผู้น าจะท า
อย่างไร จะเชื่อในข้อมูลจากด้านไหน จะหาความจริงได้จากไหนกัน ค าถามนี้ยากที่จะตอบได้
ในทันท ีจะมีหลักธรรมข้อไหนทางพุทธศาสนาที่จะท าให้เรา คิด วิเคราะห์ ทบทวน ประมวล ข้อมูล
ต่างๆ ก่อนจะสรุป และตัดสินใจสั่งการเพ่ือท าให้เกิดความร่วมมือความเข้าใจของบุคคลากรใน
องค์การนั้นๆเป็นวิธีที่สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ 
 
2. ความหมายของการวินิจฉัยส่ังการ 
 การวินิจฉัยสั่งการ (Decision making) หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือกเพ่ือการ
ปฏิบัติที่มีทางเลือกอยู่หลายทาง และผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกัน ในการวินิจฉัยสั่งการนี้จะมี
ขั้นตอนที่เริ่มต้นจากการที่ได้ตระหนักถึงปัญหา และขั้นตอนสุดท้ายจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล 
 การการวินิจฉัยสั่งการ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์กล่าวว่า การวินิจฉัยสั่งการ หรือ การตัดสินใจหมายถึง การเลือกปฏิบัติ
หรืองดเว้นการปฏิบัติหรือการเลือกทางด าเนินการที่เห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่ง จากทางเลือก
หลายๆ ทาง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ หรือการวินิจฉัยสั่งการคือ การชั่งใจไตร่ตรอง
และตัดสินใจเลือกทางด าเนินงานที่เห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ ทางเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 
 บรรยงค์ โตจินดา กล่าวว่า การวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจหมายถึง การที่ผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การวินิจฉัยสั่งการ หรือการ
ตัดสินใจเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก เพราะการวินิจฉัยสั่งการจะเป็นการเลือกทางเลือก ด าเนินการ
ที่ดีที่สุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง 
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3. บทบาทและภาวะผู้น า  
ค าว่า“บทบาท”ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า role เป็นเรื่องของพฤติกรรมและหน้าที่ความ

รับผิดชอบ (function) เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่า  เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่งใด    ก็ควรแสดง
พฤติกรรมให้ตรง และเหมาะสมกับหน้าที่  ความรับผิดชอบนั้น 

ค าว่า “ภาวะผู้น า”ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Leadership คือ กระบวนการใช้อ านาจ
และอิทธิพลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่งขององค์การวิภาดา คุปตานนท์ (2544: 237) กล่าวว่า ผู้น า (Leader) หมายถึง บุคคลที่มี
ความสามารถในการที่จะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้
อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระท าของผู้อ่ืนDuBrin. (1998 อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544: 
12) กล่าวถึงผู้น า (Leader) ว่า เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยเป็น
ผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิด
ความมั่นคงและช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มGibson, IvancevichและDonnelly 
(1997: 272) มองภาวะผู้น า (Leadership)ในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมี
ผู้น าเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนๆในกลุ่ม  

ดังนั้น บทบาทและภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่บุคคลสามารถท าให้ผู้อ่ืนยอมรับทั้งในแง่
ความรู้  ความสามารถ อันเป็นตัวกลางหรือสื่อที่จะมาช่วยประสานให้คนทั้งหลายรวมกันหรือ
ร่วมกัน  ทั้งรวมกันอยู่และร่วมกันท า เพ่ือจะให้อยู่กันด้วยดี และท าการด้วยกันได้ผลบรรลุจุดหมาย 
ประสบความส าเร็จ 
 
4. ภาวะผู้น าและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับองค์การ 

กล่าวได้ว่า ผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของงานและองค์การภาวะผู้น าเป็นค าที่มี
ผู้ให้นิยามมากมายกระแสโลกปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการท างานและองค์การเป็นวงกว้างและยาวนาน (Howard, 1995 อ้างถึงใน 
Muchinsky, 2003: 180) ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้องค์การต้องเพ่ิมศักยภาพของการ
ตัดสินใจแบบกลุ่มมากยิ่งขึ้น (Guzzo, 1995 อ้างถึงใน Muchinsky, 2003: 181) Shamir (1999 
อ้างถึงใน Muchinsky, 2003: 181-182) กล่าวว่า บทบาทผู้น าแบบบุคคลเดียวจะเริ่มลด
ความส าคัญลง ตัวผู้น าเองก็มีแนวโน้มเชื่อถือในการตัดสินใจของทีมที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
แบบชั่วคราวมากขึ้น ดังนั้นในแต่ละทีมก็จะมีอ านาจในการตัดสินใจในงานเฉพาะส่วนที่ทีมของตน
รับผิดชอบ ซึ่งแนวโน้มภาวะผู้น าก็อาจจะเป็นลักษณะการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิด การ
กระจายอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือการรวมกลุ่ม แต่ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันก็คือ เป็น
กระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตั้งใจใช้อิทธิพลต่อผู้อ่ืน  เพ่ือให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามที่ก าหนด มุกดา สุนทรรัตน์ (2547) ได้สรุปว่า การพัฒนาภาวะผู้น าเปรียบเสมือนการส่งเสริม
ความแข็งแกร่งในการบริหารงานแก่องค์การ “การน าเครื่องมือป้องกันความล้มเหลว” มา
ประยุกต์ใช้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การไปสู่ความก้าวหน้าต่อไป 
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5. รูปแบบการวินิจฉัยส่ังการของผู้บริหาร 
การวินิจฉัยสั่งการ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้น าหรือผู้บริหาร ที่ต้องมีศักยภาพในการค้นหา

ความจริง และ ประเมินสถานการณ์ก่อนท าการตัดสินใจ ว่าควรท าหรือไม่ควรท าและเพราะอะไร
เมื่อตัดสินใจแล้ว ก็จะต้องการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ชัดเจน 
สามารถวัดผลได้กริฟฟิทส์  (Griffiths,  1959 : 104)  ให้ความหมายว่า  การตัดสินใจ  เป็น
การศึกษาทางเลือกการปฏิบัติโดยคิดการเลือกทางเลือกที่แตกต่างกัน  สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2525 :  
127)  กล่าวว่า  การตัดสินใจ  เป็นการเลือกทางปฏิบัติ  ซึ่งมีอยู่หลายทางเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้  พีรพงศ์  ดาราไทย (2542 : 23)  กล่าวว่า  การตัดสินใจ  หมายถึง  ความคิดและการ
กระท าต่าง ๆ ที่น าไปสู่การตกลงใจเลือกทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเพ่ือใช้
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแคมพ์เบล  และคนอ่ืนๆ  (Campbell  and  others, 1983 :  103)  ได้แบ่ง
ประเภทของการตัดสินใจดังนี้ 

1. การตัดสินใจที่วางแผนการไว้ล่วงหน้าจะเกี่ยวข้องกับภารกิจตามรายการต่างๆ ที่
ก าหนดให้ 

2. การตัดสินใจ  ที่เป็นไปตามสถานการณ์  จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่วางแผนหรือคาดคะเนไว้
นั้นไม่เป็นไปตามกิจกรรมหรือรายการที่ก าหนดไว้ 

ความสามารถในการท างานหรือการบริหารงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
งานที่ปฏิบัติแล้วสิ่งส าคัญประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานหรือผู้บริหาร
ก็คือ การตัดสินใจ (Decision Making)  การตัดสินใจเปรียบเสมือนหัวใจของการปฏิบัติงานและ
บริหารงาน ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจจะมีอยู่ในแทบทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการของการท างาน 
แม้แต่บุคคลทั่วไปก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงเรื่องการตัดสินใจได้ นับตั้งแต่บุคคลตื่นขึ้นมาก็จะมีการตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชุดที่จะใส่ เส้นทางที่จะใช้เดินทาง เป็นต้นเจษฎา 
อ้ึงเจริญ (2537 : 35) ได้กล่าวว่า  การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นจะพิจารณาได้จากรูปแบบที่แตกต่าง
กัน  2 รูปแบบ  คือ 

1.การตัดสินใจที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติหรือ
นโยบาย  ซึ่งเป็นไปในทางลักษณะของงานประจ า  การตัดสินใจสั่งการประเภทนี้ท าได้ง่ายๆ  โดย
อาศัยระเบียบ  กฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่ 

2.การตัดสินใจที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า   เป็นการตัดสินใจในปัญหาที่ เกิดขึ้น
นอกเหนือจากงานประจ าหรือไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้เป็นปัญหาในสถานการณ์ใหม่ที่ต้อง
ใช้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์  และดุลยพินิจในการแก้ปัญหา  การตัดสินใจสั่งการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในลักษณะนี้จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้บริหาร  เพราะเป็นการตัดสินใจปัญหา  ซึ่ง
เกิดจากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

 
6. ทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการ 
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 ทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการตามวิธีวินิจฉัยสั่งการ เป็นการน าแนวความคิดท่ีมีเหตุผลที่ผู้บริหาร
ใช้ในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถจ าแนกได้ ตามวิธีวินิจฉัยสั่งการ 3 วิธีดังนี้ (สุโขทัยธรร
มาธิราช, 2548, : 263-264) 
 6.1 ทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการโดยการคาดการณ์ 
 มีการใช้เทคนิคการคาดการณ์และการพยากรณ์เข้ามาประกอบการวินิจฉัยเช่นการ
พยากรณ์โดยใช้แนวโน้มเป็นต้น 
 6.2 ทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการโดยการพรรณนา 
 เป็นการใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัย ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องมีการพิสูจน์และ
เห็นจริงจึงจะด าเนินการวินิจฉัยได้ บางครั้งเรียกการวินิจฉัยสั่งการแบบนี้ว่าการวินิจฉัยทาง
วิทยาศาสตร์ 
 6.3 ทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการโดยการก าหนดความ 
 เป็นทฤษฎีที่ค านึงถึงว่าแนวทางวินิจฉัยสั่งการควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอย่างไรจึงจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการวินิจฉัยสั่งการได้ 
  
7. การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) 

ค าว่า คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง ส่วนค าว่า วิเคราะห์หมายถึงว่า ดู สังเกต 
ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบครอบในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือ
จุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดีที่ที่เหมาะสมอย่างยุติธรรมความหมายการคิด
วิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ 
ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล และที่เป็นอย่า งนั้นอาศัย
หลักการของอะไรมีนักวิชาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนให้คิดวิเคราะห์ตามหลัก “5 Ws1H”  ไว้ดังนี้ 

 
 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งค าถามอยู่ใน
ขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้
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ของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากข้ึนในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
ใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหาขอบเขตของ
ค าถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของค าถามเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบและการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์ โดยใช้
ค าถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพ่ือน าไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่องนั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้ง
ค าถาม ใคร (Who) ... ท าอะไร (What) ... ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร (When) ...อย่างไร (How) ... 
เพราะเหตุใด...ท าไม (Why) หลักแนวการคิดวิเคราะห์นี้เป็นการคิดเพ่ือที่จะหาเหตุผล ซึ่งตรงกับ
หลักค าสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ที่ทรงถือว่าเหตุและผลเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งในทาง
พระพุทธศาสนา หรือหลักค าสอนเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ที่ว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมี
สังขารจึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเป็นต้น รวมถึงหลักธรรมที่ได้ยกมาเพ่ือเป็น
แนวทางศึกษาในที่นี้ด้วยนั่นคือ หลักกาลามสูตร 
ทั้งนี้การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจในบางเรื่องของบุคคลอาจหมายถึงชีวิตหรืออนาคตของบุคคลนั้น 
ท านองเดียวกันกับการตัดสินใจในบางเรื่องของผู้น าหรือผู้บริหารอาจหมายถึงความอยู่รอดหรือไม่ 
ของกลุ่ม ของหน่วยงาน หรือขององค์การ เป็นต้น 
 
8. การวินิจฉัยสั่งการในหลักกาลามสูตร 

พระไตรปิฎก เล่มที่ 20  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 12 อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาตร 
เกสปุตตสูตร (กาลามสูตร) พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ 

กาลามสูตร  เป็นพระสูตรส าคัญสูตรหนึ่งในพระพุทธศาสนา กาลามสูตร เป็นหลักแห่ง
ความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆ อย่างงมงาย โดยไม่ใช้
ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เกสปุตตสูตร  แต่
ชาวโลกทั่วไป มักจะเรียกพระสูตรนี้ว่า กาลามสูตรเพราะรู้สึกว่าจะเรียกได้ง่ายกว่าพระสูตรนี้เป็น
พระสูตรที่ไม่ยาว แต่มีใจความลึกซึ้งน่าคิดประกอบด้วยเหตุผล ซึ่งผู้นับถือ พระพุทธศาสนาหรือผู้
ศึกษาพระพุทธศาสนาควรจะได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการใช้เหตุผลตามหลัก วิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับกฎทางวิทยาศาสตร์ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่ 

1. มา อนุสฺสเวน  (อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา) 
2. มา ปรมฺปราย  (อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดว่าเป็นของเก่า เล่าสืบๆ กันมา) 
3. มา อิติกิราย  (อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นข่าวเล่าลือ หรือตื่นข่าว) 
4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน (อย่ารับเอามาเชื่อด้วยเหตุเพียงว่ามีที่อ้างในปิฎก) 
5. มา ตกฺกเหตุ  (เหตุอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง) 
6. มา นยเหตุ  (อย่าเพิ่งเชื่อโดยการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอา) 
7. มา อาการปริวิตกฺเกน  (อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ) 
8. มา  ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา (อย่าเพิ่งเชื่อว่าต้องกับลัทธิของตน) 
9. มา ภพฺพรูปตาย (อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้) 
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10. มา สมโณ โน ครูติ   (อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดเป็นครูของเรา) 
 
9. แนวคิดตามทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการในกาลามสูตร สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
9.1) ทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการโดยการคาดการณ์ ตรงกับหลักกาลามสูตรที่ว่า   มา นยเหตุ อย่า
เพ่ิงเชื่อโดยการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอา 
 การวินิจฉัยสั่งการด้วยการใช้เทคนิคการคาดการณ์หรือศาสตร์แห่งการพยากรณ์ การใช้
สถิติศาสตร์และการศึกษาแนวโน้มความน่าจะเป็น เข้ามาประกอบการวินิจฉัยสั่งการ แม้จะเป็นวิธีที่
เห็นว่าดีและมีความเป็นไปได้มากที่สุดในตายตาของผู้วินิจฉัย แต่ก็มิได้หมายความว่าจะเป็นอย่างอ่ืน
ไปไม่ได้ กล่าวคือ ยังมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอ ด้วยเหตุนี้ ทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการโดยการ
คาดการณ์ จึงสอดคล้องเชื่อมโยงกับค าสอนที่ว่า “อย่าเพิ่งเชื่อโดยการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอา” 
ซึ่งลักษณะวิธีการเช่นนี้ทางพุทธศาสนา เรียกว่า การวินิจฉัยแบบวิภัชวาท  
 ตัวอย่างที่เห็นชัดในเรื่องนี้ เช่น กรณีที่ปรากฏในอรรถกถาอปัณณกชาดก(ไทย ,ฉบับ มมร. 
55/1/159-166) เรื่อง “พ่อค้าฉลาดกับพ่อค้าโง่”  ใจความว่า ในอดีตกาล ณ แคว้นกาสิกรัฐแห่ง
เมืองพาราณสี มีกลุ่มพ่อค้ากองเกวียนคาราวาน กลุ่มละ 500 คน จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของ
พระโพธิสัตว์ (พ่อค้าฉลาด) และ กลุ่มพ่อค้าโง่ เพราะความไม่รอบคอบ และประกอบกับชอบการ
คาดคะเนจากสิ่งที่เห็นของกลุ่มพ่อค้าโง่ โดยหวังว่าจะเจอน้ าในทางข้างหน้าและการไม่พิจารณาให้ถี่
ถ้วนของหัวหน้า พวกกลุ่มพ่อค้าโง่จึงถูกพวกยักษ์หลอกลวงและจับกินเป็นอาหารทั้งหมด ส่วนพ่อค้า
ฉลาดได้เดินทางด้วยความรอบคอบและช่างสังเกตุในที่สุดก็ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย 
9.2) ทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการโดยการพรรณนา ตรงกับหลักกาลามสูตรที่ว่า    มา ปิฏกสมฺปทา
เนนอย่ารับเอามาเชื่อด้วยเหตุเพียงว่ามีที่อ้างในปิฎก หรือ ต ารา. 

สารที่ให้ความรู้บางครั้งก็เข้าใจง่าย  แต่งบางครั้งที่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนก็จะเข้าใจยาก  
ต้องใช้การพินิจพิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง  ทั้งนี้ย่อมข้ึนกับเรื่องที่เข้าใจง่ายหรือเข้าใจยาก  ผู้รับมีพ้ืนฐาน
ในเรื่องที่ฟังเพียงใด  ถ้าเป็นข่าวหรือบทความเกี่ยวหับเกษตรกรผู้มีอาชีพเกษตรย่อมเข้าใจง่าย  ถ้า
เป็นเรื่องเก่ียวกับธุรกิจนักธุรกิจก็จะได้เข้าใจง่ายกว่าผู้มีอาชีพเกษตร  และผู้พูดหรือผู้ส่งสารก็มีส่วน
ส าคัญ  ถ้ามีความรู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีรู้วิธีเสนอ ก็จะเข้าใจได้ง่ายซึ่งในหลักกาลามสูตรคือข้อ มา 
ปิฏกสมุปทาเนน อย่ารับเอามาเชื่อด้วยเหตุเพียงว่ามีที่อ้างในปิฎก ถ้าใครเอาต ารามาอ้างให้เราฟัง 
เราก็อย่าเพ่ิงเชื่อ เพราะต าราก็อาจจะผิดได้บางคนอาจจะค้านว่า “ที่เราพูดถึงกาลามสูตรนี้ ไม่ใช่
ต าราหรอกหรือ” จริงอยู่ เราก็อ้าง กาลามสูตรซึ่งเป็นต าราเหมือนกัน แต่ท่านว่า อย่าเพ่ิงเชื่อ เพราะ
อาจจะผิดได้ ดังนั้น ไม่ว่าใครจะเอาต าราอะไรก็ตามมาอ้างเราก็ต้องอย่าเพ่ิงเชื่อ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ให้พิจารณาดูก่อน บางคนกล่าวยืนยันว่าตนเอง อ้างตามต ารา ซึ่งแท้จริงแล้วเขาไม่ได้อ่านต ารานั้น
เลย แต่ว่าเอามาอ้างข้ึนเอง บางคนก็ต้องการ โดยการอ้างต ารา 

ฉะนั้น ในพระสูตรนี้ พระองค์จึงได้ให้แง่คิดส าหรับการวินิจฉัยสั่งการไว้ว่า สิ่งที่เชื่อสนิทใจ 
สิ่งที่ถูกกับใจชอบ สิ่งที่เรียนต่อกันมา สิ่งที่คิดตรองไว้ดีแล้ว สิ่งที่เพ่งพินิจไว้เป็นอย่างดีแล้วว่าถูกต้อง
ตามทิฐิและทฤษฎีหลักการของตน บางครั้งย่อมกลับกลายเป็นเท็จไปก็มี แต่บางคราสิ่งที่ไม่เคยนึก
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เชื่อสนิทใจ สิ่งที่ไม่ถูกกับใจชอบ สิ่งที่ไม่เคยเรียนต่อกันมา สิ่งที่ไม่ได้คิดตรองไว้ สิ่งที่ไม่ได้เพ่งพินิจไว้
เป็นอย่างดีแล้วว่าถูกต้องตามทิฐิและทฤษฎีหลักการของตน ย่อมกลับกลายเป็นจริงก็มี เมื่อเป็น
เช่นนี้ ผู้น าที่มีหน้าที่วินิจฉัยสั่งการตามพระสูตรนี้ จึงควรเป็นผู้กระตือรือร้นในการเตรียมแผนรับมือ
กับสิ่งที่อาจเกิดข้ึนได้ หรือที่เรียกว่า ผลข้างเคียง พร้อมกันนั้นต้องตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ใฝ่ใจในการสืบ
สาวความจริงในเรื่องนั้นๆอยู่ตลอดเวลา และรู้จักเลือกวินิจฉัยตัดสินให้เหมาะสมตามแต่กรณีสืบไป 
สิ่งที่พระองค์ตรัสแก่กาปทิกมาณพ ในจังกีสูตรนี้ จึงเป็นการสื่อให้ทราบว่า มนุษย์มักตีบตัดหรือยุติ
การค้นหาความจริงของข้อมูล คือ จบลงปลงใจเชื่อเพียงแค่ข้อมูลในสื่อนั้นๆ เช่น ในต ารา เป็นต้น 
โดยที่ไม่ใคร่จะสนใจว่า เหตุใด ท าไม อย่างไรจึงเป็นเช่นนั้นหรือมีความน่าเชื่อถือเพียงไร ขอเพียงให้
เห็นว่าข้อมูลนั้นถูกเขียนหรือน าเสนอในสื่อที่แค่คิดว่าน่าเชื่อถือ ก็ตกลงใจเพียงแค่นั้น จึงท าให้การ
วินิจฉัยสั่งการของผู้น าไม่ถูกต้องชอบธรรมไปด้วย  ดังเช่นในปัจจุบันได้เกิดมีปัญหาการบิดเบือน
ข้อมูล การเสนอข่าวหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ผู้วินิจฉัย ยิ่งหากผู้วินิจฉัยสั่งการไม่ใฝ่ใจสังเกต หรือ
ขาดความรอบคอบด้วยแล้ว จึงมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้กอบโกยผลประโยชน์และสร้างปัญหา
ใหม่ข้ึนมาอีกโดยไม่รู้ตัว 
9.3) ทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการโดยการก าหนดความ ตรงกับหลักกาลามสูตรที่ว่ามา อาการปริวิตกฺ
เกน อย่าเพ่ิงเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ 

ความน่าจะเป็น คือการวัดหรือการประมาณความเป็นไปได้ว่า บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น
หรือถ้อยแถลงหนึ่ง ๆ จะเป็นจริงมากเท่าใด ความน่าจะเป็นมีค่าตั้งแต่ 0 (โอกาส 0% หรือ จะไม่
เกิดขึ้น) ไปจนถึง 1 (โอกาส 100% หรือ จะเกิดขึ้น)  ระดับของความน่าจะเป็นที่สูงขึ้น คือความ
เป็นไปได้มากขึ้นที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด หรือถ้ามองจากเงื่อนเวลาของการสุ่มตัวอย่าง คือจ านวนครั้ง
มากขึ้นที่เหตุการณ์เช่นนั้นคาดหวังว่าจะเกิดซ่ึงในหลักกาลามสูตรคือข้อ มา อาการปริวิตกฺเกน อย่า
เพ่ิงเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ คือเห็นอาการที่ปรากฏแล้วก็คิดว่าใช่แน่นอน เช่น เห็นคน
ท้องโตก็คิดว่าเขาจะมีลูก ซึ่งก็ไม่แน่ บางคนแต่งตัวภูมิฐานก็คิดว่าคนนี้เป็นคนใหญ่โต ร่ ารวย ซึ่งก็ไม่
แน่ อีกบางทีก็เป็นขโมย แต่งตัวเรียบร้อยมาหาเรา บางคนท าตัวเหมือนเป็นคนบ้าคนใบ้มานั่งใกล้
กุฏิพระ คนก็ไม่สนใจนึกว่าเป็นคนบ้า แต่พอพระเผลอก็ขโมยของของพระไป ดังนั้น เราจะดูอาการ
ที่ปรากฏก็ไม่ได้ บางคนปวดหัว ก็คิดว่าเป็นโรคอะไรที่หัว แต่ก็ไม่แน่ สาเหตุอาจจะเป็นที่อ่ืนแล้วท า
ให้เราปวดหัวก็ได้ เช่น ท้องผูก เป็นต้นหรือเราขับรถมาถึงสะพานซึ่งมองดูแล้วคิดว่าสะพานนี้น่าจะ
มั่นคงพอจะขับข้ามไปได้ แต่ก็ไม่แน่ สะพานอาจจะพังลงมาก็ได้ 

ดังนั้นแนวคิดตามทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการในกาลามสูตร เป็นแนวคิดเชิงปฏิเสธ งดเว้นหรือ
ห้าม หมายความว่า อย่าเพิ่งด่วนเชื่อหรือด่วนสรุป รวมถึงด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆ ซึ่งเมื่อเกิดค าถาม
ว่า ถ้าห้ามว่าอย่าเพ่ิงเชื่อหรือตัดสินใจง่ายๆแล้วจะให้ท าอย่างไร ค าตอบทางพุทธศาสนา คือ เรียนรู้
และเข้ าใจการวินิจฉัยสั่ งการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่ ง ในทาง
พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางในการตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการด้วยหลัก “กาลามสูตร” ที่
ต้องใช้ทั้ง "ปรโตโฆสะ"และ "โยนิโสมนสิการ" เพ่ือให้การวินิจฉัยสั่งการเป็นไปอย่างถูกต้อง 
(สัมมาทิฏฐิ) สามารถปฏิบัติได้และให้ผลประโยชน์อย่างสูงสุด 
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10. สรุป 

แนวคิดตามทฤษฎีการวินิจฉัยส่ังการในกาลามสูตร เป็นแนวคิดเชิงปฏิเสธ งดเว้นหรือห้าม 
หมายความว่า อย่าเพ่ิงด่วนเชื่อ ด่วนสรุปหรือด่วนสรุป รวมถึงด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆ ซึ่งเมื่อเกิด
ค าถามว่า ถ้าห้ามว่าอย่าเพ่ิงเชื่อหรือตัดสินใจง่ายๆแล้วจะให้ท าอย่างไร ค าตอบบางพุทธศาสนา คือ 
เรียนรู้และเข้าใจการวินิจฉัยสั่งการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางในการตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการด้วยหลัก “กาลามสูตร” ที่
ต้องใช้ทั้ง "ปรโตโฆสะ"และ "โยนิโสมนสิการ" เพ่ือให้การวินิจฉัยสั่งการเป็นไปอย่าง ถูกต้อง 
(สัมมาทิฏฐิ) สามารถปฏิบัติได้และให้ผลประโยชน์อย่างสูงสุด ส่วนกระบวนการวินิจฉัยสังการนั้นมี
ขั้นตอนตามความเห็นของนักวิชาการต่าง ๆ กัน ซึ่งมีสาระส าคัญอยู่ที่ว่าจะต้องมีการก าหนด
ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น ก าหนดทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุดในการแก้ปัญหา ซึ่งจะต้องน าเอาหลัก
ทฤษฎีทางตะวันตกมาใช้ในหลักของการวิเคราะห์“5Ws1H” เป็นการหาข้อมูลของเหตุที่มาซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลที่ตามมาทีหลัง 

บทบาทที่ส าคัญของผู้น าหรือผู้บริหารในการจัดการหรือบริหารงานที่ต้องใช้หลักในการคิด
วิเคราะห์ซึ่งจะน าพาให้เกิดความอยู่รอดและการประสบความส าเร็จ ของกลุ่ม หน่วยงาน หรือ
องค์การ การตัดสินใจที่ดีนั้นจะก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดตาม ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินใจจึงควร
หาข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ดีและมีกระบวนการที่ดีให้การตัดสินใจ ตลอดจนตระหนักถึงสาเหตุที่ท าให้
เกิดการตัดสินใจผิดพลาดอีกด้วย โดยสามารถใช้หลักธรรมที่มีมาในพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการพิจารณาแล้วการตัดสินใจก็จะเกิดผลดีมากที่สุดและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งจะ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของการบริหารงานองค์การ 
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แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยว (วดั) ในพระพุทธศาสนา: 
หลักการ และวิถีปฏบิัติ 

A CONCEPT OF BUDDHIST TOURISM MANAGEMENT:  
PRINCIPLES AND PRACTICES 

 
มัลลิกา ภูมะธน  
ดิเรก ด้วงลอย  

พระระพิน พุทธิสาโร 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีเป้าหมายเพ่ือศึกษาแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อน
ออกมาทั้งในส่วนหลักการ แนวคิด และวิธีการปฏิบัติต่อวัด/ศาสนสถานในพระพุทธศาสนา 
การศึกษาใช้การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสังเกตถึงพฤติก รรมและ
ปรากฏการณ์ทางสังคม วิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ผล
การศึกษาพบว่า การจัดการท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งการจัดการนั้นยังส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับ สังคมและ
ประเทศชาติ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในองค์รวม การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว (วัด) ใน
พระพุทธศาสนา และศาสนสถานที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนา มีแนวโน้มการใช้ทรัพยากร เป็นปัจจัย
หลักเพ่ิมมากขึ้นในการเข้าไปจัดการท่องเที่ยว เหตุนั้นในการจัดการจึงต้องค านึงถึงความเป็น
พระพุทธศาสนาในองค์รวม ทั้งในส่วนแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยการจัดการ
ท่องเที่ยวนั้นต้องเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการรักษาหลักการ ให้เกิดการเรียนรู้ ในศาสนา วางตน 
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ทั้งเข้าใจวิถีแห่งศาสนา จนสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนาต่อสถานที่อันเป็น
ที่ท่องเที่ยวนั้นได้ เพ่ือก่อให้เกิดผลทั้งคุณภาพ (พอดี) ดุลภาพ (พอเพียง) และประสิทธิภาพ 
(พอควร) ต่อหลักการที่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายหลักเป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และส่งเสริมให้เกิด
คุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนา ด้วยวิธีการเหล่านี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็น การจัดการท่องเที่ยวตามแนว
พุทธอย่างแท้จริง   
ค าส าคัญ: การจัดการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว พระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 
 The purpose of this article is to study the concept of Buddhist tourism 
management reflecting principles, concepts, and practices toward Buddhist places 
in Buddhism. Buddhist document and related research were used for analysis and 
synthesis including the observation of behavior and social phenomenon in order to 
present appropriate concepts and practices.    
 The Results of Studies found that Tourism management is very important 
toward the development of tourist resource existence for the highest utilization. 
Most income from society and country came from holistic tourism industry. 
According to trend of Buddhist tourism management, the increasing utilization of 
resource will be the main factor of tourism management. Therefore, holistic 
Buddhism is needed to consider for the management in correct concepts, principles 
and practices. Tourism management should encourage people to preserve the 
principle, to learn and know about religions, to behave in the correct practice, and 
to understand religious way. As the result, they will be able to adjust and practice 
themselves following religious principle within the visit place in order to emerge 
quality, balance and efficiency of the right principle. The main purpose is to employ 
the public utilization and to encourage the quality of life in Buddhist way which will 
show how to manage truly Buddhist tourism management.   
Keywords: Tourist Management, Travel Resources, Buddhism 
 
บทน า 
 องค์การการท่องเที่ยวโลกรายงานว่า ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่าง
ประเทศทั่วโลก จ านวน 1,087 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจาก 1,035 ล้านคน ในปี 2555 ร้อยละ 5 โดย
นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจะขยายตัวมากที่สุด และส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวโลก และ
จากปี 2548 เป็นต้นมา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีอัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวสูงที่สุด
ถึงร้อยละ 6.2 ทั้งนี้ UNWTO คาดการณ์ว่า ในปีค.ศ. 2030 จ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเพ่ิมเป็น 
1,800 ล้านคน ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปีและคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2015 เป็น
ต้นไป (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ตลาดเกิดใหม่หรือกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะเป็น
กลุ่มประเทศที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว โดย
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาค ที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด ในส่วนการท่องเที่ยวไทยมี
การขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องทั้งจ านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก 14.0 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ล้านคน ในปี 2557 โดย
เพ่ิมสูงสุดในปี 2556 มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากถึง 26.5 ล้านคน และสูงสุดเป็นล าดับที่ 7 ของโลก 
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แต่ลดลงในปี 2557 เนื่องจากประสบกับวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป 
โดยตลาดหลัก ยังคงเป็น 10 ตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ จีน 
อินเดีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนีเกาหลีใต้และฝรั่งเศส 
ส าหรับในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยว 28.5–29.0 ล้านคน ส่วนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตามจ านวนนักท่องเที่ยว โดยในปี 2556 มีรายได้ 1.20 
ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 10 ของโลก และลดลง เหลือ 1.17 ล้านล้านบาท ในปี 2557 โดยมี
อัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 26.35 ต่อปีและคาดว่าในปี 2558 จะมีรายได้ 1.40 ล้านล้านบาท 
ซึ่งสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างต่อเนื่อง จาก
ค่าใช้จ่าย 36,061 บาท/คน/ครั้ง ในปี 2552 เพ่ิมเป็น 47,272 บาท/คน/ครั้ง ในปี 2557 อย่างไรก็ดี
ระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างน้อย เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ 
นักท่องเที่ยวในระยะใกล้โดยในปี 2549 นักท่องเที่ยวมีจ านวนวันพักเฉลี่ย 8.62 วัน/ครั้ง เพ่ิมเป็น 
9.85 วัน/ครั้ง ในปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ 0.1 วัน ซึ่งนับเป็นข้อจ ากัดประการหนึ่งในการเพ่ิม
รายได้ให้กับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวไทย คาดการณ์ว่าประเทศไทยในอีก 15 ปีข้างหน้า จะมี
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 67 ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558,น.9) โดย
แนวโน้มนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยในอีก 15 ปีข้างหน้า คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
จากข้อมูลในปี 2557 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 24.7 ล้านคน จะเพ่ิมขึ้นอย่าง รวดเร็วเป็น 45 ล้านคน 
ในปี 2563 และเพ่ิมเป็น 67 ล้านคน ในปี 2573 ทั้งนี้การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นไป (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ตามแนวโน้มท่ีควรจะเป็น และภายใต้สมมติฐานว่าสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวไทยอยู่ในภาวะปกติ  หากไม่มีเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ใด ๆ  กลุ่มตลาดหลักยังจะเป็น
กลุ่มเดิม แต่นักท่องเที่ยวจีนจะมีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น แต่โดยสภาพข้อเท็จจริงแล้วสถานการณ์
เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ โรคระบาดร้ายแรงและความขัดแย้งทางการเมืองทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบ  ต่อแนวโน้มจ านวน
นักท่องเที่ยวดังกล่าว 
 จากการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยรัฐมีการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยว 
พ.ศ.2558-2560 และยุทธศาสตร์ 2560-2564 ซึ่งเป็นแนวทางที่จะเข้าไปกระตุ้น ส่งเสริมออกแบบ  
การท่องเที่ยวในองค์รวม   จึงเกิดค าถามต่อไปว่าองค์กรทางพระพุทธศาสนา วัด ศาสนาสถาน จะมี
แนวทาง หรือกลไกอย่างไรต่อการออกแบบการท่องเที่ยวนั้น ที่ต้องสอดคล้องกับหลักการ 
ข้อเท็จจริงทางศาสนา  ที่จะต้องได้ทั้งประโยชน์ในเชิงมูลค่า  แต่ก็ต้องรักษาหลักการ อุดมคติ การ
พัฒนาเจคติ ค าสอนทางพระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์ในเชิงคุณค่าไว้ด้วย  จากกรณีที่ยกมาจะ
ยังเป็นค าถามที่จะต้องแสวงหาค าตอบจากหน่วยทางศาสนาร่วมกับกลไกเหล่านั้นต่อไป  
 
การจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรของพระพุทธศาสนา 
 จากงานวิจัยพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้
ส่งเสริมและก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีการออกแบบการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรทางศาสนา อาทิ  
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วัด โบราณสถาน หรือศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวตามวิถีทางศาสนา   ดัง
ปรากฏในรายงานการวิจัยหลายฉบับ อาทิผลการวิจัยของนัฐพร เกิดกลาง, ชมพูนุท โกสลากร 
เพ่ิมพูนวิวัฒน์, พิสมัย จารุจิตติพันธ์, 2553) ในเรื่อง “พฤติกรรมการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย” ให้ข้อมูลว่าวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไทย และต่างชาตินิยมเป็นอันดับ
ต้น ๆ โดยเฉพาะวัดที่เป็นแหล่งโบราณสถานส าคัญ เช่น การเที่ยวกลุ่มเจดีย์พระธาตุต่าง ๆ โดยผูก
โยงกับวันเดือนปีเกิด  การปฏิบัติธรรม และการท่องเที่ยวแหล่งศาสนาสถานส าคัญในประเทศไทย  
โดยการท่องเที่ยวในลักษณะทัวร์วัด ชมวัง แหล่งโบราณสถานจัดอยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยว  เชิง
วัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเท่ียวเชิงพุทธ (Buddhist Tourism) การจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Management) การจัดการพุทธศิลป์ (Buddhist Arts 
Management) การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา/วัฒนธรรมไทย (Learning on Buddhism/Thai 
Cultural) เป็นต้น โดยในบทความนี้สามารถจ าแนกลักษณะการท่องเที่ยวที่ใช้วัด ศาสนาสถาน และ
วัตถุทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหลักในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งจ าแนกได้ คือ  
 1. พระพุทธรูป หมายถึง วัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นตัววัดเอง โดยมีวัตถุสถานเป็นที่
เคารพสักการะเป็นพระพุทธรูปส าคัญในประวัติศาสตร์ เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธสิหิงห์ พระ
พุทธโสธร พระพุทธรูปวัดไร่ขิง พระพุทธรูปหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดบ้าน
แหลม เป็นต้น ดังปรากฏแนวคิดดังกล่าวในงานของพระมหาบุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง (2553) “....วัด 
ทรัพยากร ทางวัฒนธรรมในพระอารามหลวงชั้นเอก ทุกวัดมีศักยภาพโดดเด่น ซึ่งทางภาครัฐพร้อม
ให้การสนับสนุน ภาคเอกชนมีความสนใจร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวยังปลาบปลื้ม
ในความงดงามของพระอาราม...” ในงานวิจัย Vimalin Virojtrairatt,(2010) เรื่อง Community 
Pre-Empowering for Tourism: Sustainable Tourism Management Guideline Amphoe 
Mae Chaem, Chiang Mai, Thailand” ที่ท าวิจัยเกี่ยวกับ  การสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานวิจัยก็ให้ความส าคัญกับทุนทางวัฒนธรรม จากวัด ศาสนสถาน วัตถุ
ทางศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธรูปเป็นหลัก นอกเหนือจากธรรมชาติและสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ   
 2. เจดีย์/พระธาตุ หมายถึง ศาสนสถาน อันเนื่องด้วยวัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง
เจดีย์ส าคัญ ที่เนื่องด้วยวัดในพระพุทธศาสนา เช่น พระธาตุ รอยพระบาท อันส าคัญต่อความเชื่อ
ทางศาสนาในแต่ละชุมชน การใช้ศาสนสถานอันเนื่องด้วยวัด ไปสู่การออกแบบและการจัดการ
ท่องเที่ยว เช่น ภาคเหนือจะมีพระธาตุส าคัญ ๆ เนื่องด้วยความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและเป็นที่
รู้จักของคนในสังคมไทยโดยรวม อาทิ พระธาตุดอยสุเทพ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (อาทิตย์ แซ่ย่าง 
และจักรี เตจ๊ะวารี, 2553) พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน พระธาตุล าปางหลวง จังหวัดล าปาง 
เป็นต้น ทางภาคอีสาน อาทิ พระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดธาตุเรณู วัดธาตุศรีคูณ  จังหวัดนครพนม 
(เพ็ญประภา เพชรบูรณิน, ศศิธร ป้องเรือ, 2557) พระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น (พระครูเจติย
ภูมิพิทักษ์, 2555) พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (พระครูสารกิจประยุต, 2556) เป็นต้น ภาค
กลางก็มีพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ภาคใต้ก็มีพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรม
ธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระธาตุฉวี เป็นต้น พระธาตุที่มีอยู่จ านวนมากในประเทศไทยล้วน
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เนื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งถูกออกแบบ เพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งการไหว้ นมัสการ ที่จะให้
เกิดความสวัสดีกับชีวิตและการด าเนินชีวิต หรือกรณีการระลึกถึงเพ่ือคุณธรรมภายในต่อการปฏิบัติ
ตนเป็นชาวพุทธที่ดี เป็นต้น  
 3. ส านักปฏิบัติธรรม หมายถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นทั้งที่ท่องเที่ยวและการศึกษา
ปฏิบัติธรรม โดยปรากฏในงานวิจัยของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ (2553) โดยผล
การศึกษากระบวนการสื่อสารคุณค่าและการพัฒนาจิตใจแก่นักท่องเที่ยว  พบว่า วัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวมีกระบวนการสื่อสารคุณค่าและการพัฒนาจิตใจแก่นักท่องเที่ยวตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีการสื่อสารและการพัฒนาจิตใจที่อาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนา  เช่น 
การให้ไหว้พระสวดมนต์ การฝึกสมาธิ การเจริญปัญญา และการจัดกิจกรรมเชิงประเพณีเป็นต้น 
โดยใช้สื่อที่ส าคัญ คือ สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สี่อประเพณีและกิจกรรมและ สื่อมวลชน 
 ส านักปฏิบัติธรรมจ านวนมากถูกน าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงทดลองที่
ก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มที่สนใจ หรือคนที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม หรือ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาในแบบกิจกรรมร่วม เช่น ส านักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) 
จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) จังหวัดเชียงราย สวนโมกขพาลาราม 
(พุทธทาสภิกขุ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่นับส านักปฏิบัติธรรมของสายวัดป่าอ่ืน ๆ เช่น วัดป่าบ้าน
ตาด ของหลวงปู่บัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ของหลวงปู่
ชา สุภทโท เป็นต้น โดยมีกลุ่มศาสนิกเฉพาะของตนเอง ย้อนกลับไปกลับมาแบบกลุ่มปฏิบัติธรรม 
โดยใช้ฐานของการปฏิบัติธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเข้าไปเรียนรู้พระพุทธศาสนาในแบบที่
ตนสนใจ  
 4. พิธีกรรม/ประเพณีทางศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่เนื่องด้วยพิธีกรรมจากวัดใน
พระพุทธศาสนา เช่น การทอดกฐิน ผ้าป่า การหล่อพระ การพุทธาภิเษก  หรือการถือศีลกินเจ การ
ไหว้ครูบาอาจารย์ งานวันเกิดครูบาอาจารย์ หรือวันครบรอบ วันเกิด มรณภาพ ของเกจิคณาจารย์ 
ภาพลักษณ์เหล่านี้ปรากฏอยู่ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ ดังปรากฏในงานของวงศ์ธีรา 
สุวรรณิน และคณะ (2557) ให้ข้อมูลหลักฐานไว้ว่า “....วัดส่วนใหญ่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  และมีพ้ืนที่
โล่งกว้าง ส่วนทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี พบว่าวัด ส่วนใหญ่มีโบสถ์และ
พระพุทธรูปที่ส าคัญ ชุมชนจะจัดประเพณีร่วมกับวัด เช่น ตักบาตร  ท าทานและเวียนเทียนในวัน
ส าคัญทางศาสนา พร้อมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีล  ฟังเทศน์ ฟังธรรมในวันพระและวัน
ส าคัญทางศาสนา ส าหรับวัดที่มีนักท่องเที่ยวทางวัดจะจัดมัคคุเทศก์หรือบุคลากรพาท่องเที่ยวหรือ
ทัศนะศึกษา...”  
 5. เกจิคณาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีลูกศิษย์และเครือข่าย
จ านวนมาก มีการเข้าไปร่วมกิจกรรม บุญพิธี หรือเนื่องด้วยเกจิคณาจารย์เหล่านั้น ในรูปของ
เครือข่ายที่เกาะเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันในบรรดาเกจิคณาจารย์เหล่านั้นผ่านวัดศิษย์  วัดอาจารย์ 
เป็นต้น  
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 ในงานวิจัยของพระมหาบุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง (2553) ซึ่งสะท้อนทัศนะว่าในการจัดการ
ท่องเที่ยว “วัด” ทุกวัดมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ “พร้อม” แต่สิ่งที่ส าคัญในรูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยว “รัฐ-เอกชน” ควรมีส่วนสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยการเข้าไปสนับสนุนจัดการบริหาร 
และด าเนินการให้เกิด “มาตรฐานสากล” โดยเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว ที่สัมพันธ์กับ
การ “อนุรักษ์-รักษา-สืบทอด” ทั้งในส่วน ศาสนสถาน หลักการ และเจตนารมณ์ทางศาสนา หรือ
ข้อมูลจากงานวิจัยของจุฑาภรณ์ หินซุย สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (2557) ให้ผลสรุปจากการศึกษาว่า 
“....การท่องเที่ยวเชิงพุทธ ควรสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บ้าน วัด โรงเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมในทุกวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ระดมทรัพยากร ทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในองค์รวม... " หรือในงานของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร 
(อบอุ่น)เรื่อง “รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย” ที่
สังเคราะห์ผลการศึกษาเป็น “เรียนรู้-ปฏิบัติ-สร้างเครือข่าย” จากผลมิติของการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา ซึ่งผลการศึกษากระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้พบว่า เครือข่ายการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นภายในวัดทั้ง 4 วัดนั้นเป็นการด าเนินกิจกรรมและการขยายเครือข่ายทางสังคมที่มาจากการ
เรียนรู้ภายในที่มีความมุ่งมั่นในการจะพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษา การพัฒนาสังคม และที่ส าคัญ คือ การปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือต่อกัน โดยมีการพัฒนาเครือข่ายในระดับต่าง ๆ เช่น มีการพัฒนาเครือข่าย การ
ท างานภายใต้แนวคิด อุดมการณ์ของตนเอง (วัด) ให้ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของฝ่ายต่าง 
ๆ มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงถึงกัน มีการพัฒนากิจกรรมร่วมกัน เช่น การปฏิบัติ
ธรรมร่วมกัน มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น เครือข่ายการท่องเที่ยวและการศึกษา ให้มีการ
เชื่อมประสานกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น วัดพระแก้ว วัด
โพธิ์  วัดอรุณ ในกรุงเทพ เป็นต้น 
 
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาอันสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวตามแนวพุทธ 
 การท่องเที่ยวในประเทศไทยเกาะเกี่ยวอยู่กับศาสนาหรือพระพุทธศาสนา ซึ่งท าให้เกิด
การหมุนเวียนของเงินรายได้ หรือการกระจายตัวของการท่องเที่ยว อันเกิดจากการจัดการท่องเที่ยว 
การรณรงค์  ขับเคลื่อนต่อการท่องเที่ยวในองค์รวม ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ วัด และ
สถานที่ส าคัญทางศาสนา สามารถจ าแนกได้ คือ  
 1. การท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรของวัดและศาสนาแบบเดิม หมายถึง การที่วัดเหล่านั้นมี
ความส าคัญในเชิงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี โดยตัวเอง และถูกออกแบบให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
โดยสัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชุมชนดั้งเดิม  เช่น วัดพระแก้ว 
วัดโพธิ์ วัดอรุณ ในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เช่น วัดโสธรวราราม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ คือมีการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เกาะเกี่ยวอยู่กับความเคารพศรัทธาที่มีอยู่แล้วเดิมมาเป็นวัตถุดิบในการจัดการ
ท่องเที่ยว พร้อมด าเนินกิจกรรมในลักษณะของการเข้าไปส่งเสริมประชาสัมพันธ์และออกแบบให้เกิด
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การอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว เช่น ความรู้ในประวัติศาสตร์ การเดินทาง สถานที่อ านวย
ความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น บนฐานของศาสนวัตถุ ศาสนสถานอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
อยู่แล้ว   
 2. การเข้าไปออกแบบวัด/ศาสนาให้เป็นกลไกร่วมของการท่องเที่ยว หมายถึง         การ
เข้าไปจัดการระบบการท่องเที่ยวให้เกิดการความน่าสนใจ เรียนรู้ สู่การตัดสินใจท่องเที่ยว กรณีการ
ประชาสัมพันธ์ไหว้พระ 9 วัด  ล่องเรือ 9 วัด ทอดกฐิน  หรือการไหว้พระธาตุ/ไหว้พระประจ าปีเกิด  
การตัดลูกนิมิต ที่เกิดขึ้นในวัดที่อยู่ภายใต้การก าหนด เช่น จังหวัดเดียวกัน โซนเดียวกัน โดยมีกลไก
ในการเดินทางเข้าไปมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวนั้น ดังในงานวิจัย ของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร 
(2553) ให้ข้อมูลไว้ว่าวัด “....มีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปทั้งใน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารของวัด การปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก นอกจากนี้วัดยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย โดยวัดที่นักท่องเที่ยวให้ ความสนใจเป็นจ านวนมากและใกล้กับ
แหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างวัดพระแก้วจะมีขีดความสามารถ ในการรองรับการท่องเที่ยวในระดับสูง 
ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและวัดเบญจม
บพิตร ส่วนวัดที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทาง การท่องเที่ยวหลักจะมีขีดความสามารถในด้าน ต่าง ๆ ค่อนข้าง
น้อย ได้แก่  วัดกัลยาณมิตร วัดไตรมิตร และวัดชนะสงครามเป็นต้น จากการสังเคราะห์ข้อมูล
ท้ังหมด พบว่ารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยว มี 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบและกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ รูปแบบและ
กิจกรรมการทอ่งเที่ยวเพื่อพัฒนาความรู้ (นามธรรม/เรียนรู้) รูปแบบและกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนา นอกจากนี้นักวิจัยได้สรุปเส้นทางที่เหมาะสมในการท่องเที่ยววัดในกรุงเทพ 3 เส้นทาง
ด้วยกัน ได้แก่ เส้นทางสายแม่น้ าเจ้าพระยา (การท่องเที่ยวไหว้พระ ชมความงามของวัดที่ตั่งอยู่ริม
ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา) เส้นทางสายมหานคร (การท่องเที่ยวไหว้พระ ชมความงามของวัดที่ตั้งอยู่
บริเวณเขตกรุงเทพชั้นในที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร)  เส้นทางสาย
วัฒนธรรมไทย-จีน (เส้นทางเชื่อมประสานวัด ชุมชนและวัฒนธรรม)....” จากข้อมูลสะท้อนออกมา
คือมีการเข้าไปจัดการท่องเที่ยวเ พ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว การรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตามรูปแบบที่ก าหนดจึงเกิดขึ้นภายใต้แผน
และยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยว ผ่านการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งปรากฏข้อมูลในงานวิจัยด้วยว่า “...
เหตุผลหลักที่มาเที่ยวในวัด คือ ท ากิจกรรมทางศาสนา (ท าบุญ/บริจาคทาน/สวดมนต์ไหว้พระ/
บูชาศาสนสถาน) ร้อยละ 26.3...” ซึ่งสูงที่สุดในการออกแบบสอบถามต่อผลการท่องเที่ยว  
 3. การจัดการท่องเที่ยวแบบวิถีจิตวิถีธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี เช่น การไหว้พระ การปฏิบัติธรรม หรือการออกแบบให้เกิดการปฏิบัติธรรมในแนว 
“นิพพานชิมลอง” ดังกรณีการจัดการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค โดยมีส่วนหนึ่งส่งเสริมให้เกิดการไป
ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมที่มีเชื่อเสียง ที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น วัดหลวงพระธาตุศรี
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จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีการจัดการท่องเที่ยวที่ออกแบบการท่องเที่ยวโดยผนวกการท่องเที่ยวใน
แบบวิถีธรรมชาติ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว การท่องเที่ยวแบบ “Clean Mind” เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวก าลังจะได้รับความนิยมอีกรูปแบบหนึ่ง ในงานของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร 
(อบอุ่น),เรื่อง “รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย” โดย
มีผลการศึกษาพบว่า “....รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด มี 3 
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการทัศนศึกษา (Learning By Seeing) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางพระพุทธศาสนา
ที่ถูกต้องโดยผ่านการศึกษาเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม ที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติและวิถีแห่ง
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning By Doing) มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถฝึกปฏิบัติตนตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เช่น การ
เจริญสมาธิภาวนา เพ่ือให้เกิดความสงบของจิตใจและปัญญา รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการสร้าง
เครือข่าย (Learning By Networking) ซึ่งเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคม ผลการด าเนินการของวัดต่าง ๆ ที่ผ่านมาในรอบ 5-6 ปีนั้น พบว่า มีนักท่องเที่ยวผู้
ที่สนใจมาปฏิบัติมากกว่า 10,000 คน และมากกว่า 75 ประเทศท่ัวโลก....”  
 4. การผสมร่วมกับการท่องเที่ยวในวัตถุทางศาสนา หมายถึง ไม่ได้เป็นวัด เป็นบุคคล แต่
หมายถึงสิ่งเคารพทางศาสนา เช่น พระธาตุ รอยพระพุทธบาท หอไตร ศาลาการเปรียญ อุโบสถ หอ
ระฆัง กุฏิ มณฑป เป็นต้น (Charuwan Chareonla, 1981) การผูกโยงลักษณะร่วมในวัตถุทาง
ศาสนา หมายถึง การจัดการท่องเที่ยวที่เน้นย้ า ในเรื่องของการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยว 
เช่น การท่องเที่ยวกลุ่มเจดีย์  ในประเทศไทย การท่องเที่ยวในกลุ่มเฉพาะทาง ทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นหมู่กลุ่มสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง 
ๆ ที่กล่าวมาโดยมีฐานจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
 ดังนั้นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทุกกรณีที่กล่าวมาล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้ศาสนาสถาน 
ศาสนวัตถุ ที่เก่ียวเนื่องกับศาสนาเป็นส่วนสนับสนุนหลักในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีประโยชน์ในเรื่อง
การจัดการท่องเที่ยวโดยตรง รวมไปถึงเป็นเงื่อนไข ท าให้เกิดกลไกและการขับเคลื่อนในเชิงระบบ
ต่อไป  
 
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวัด พระศาสนา สังคม และชุมชน 
 จากรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วัดและพระศาสนาได้กลายเป็นส่วน
หน่ึงของการจัดการท่องเที่ยว ดังปรากฏข้อมูลในงานวิจัยของพระมหาสุริยา มะสันเทียะ (2558) 
ที่ว่า “...วัดจะอยู่ได้ตลอดไป ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากนักท่องเที่ยวที่บริจาคปัจจัย ท านุบ ารุงพระ
ศาสนา พระสงฆ์เองก็มีหน้าที่เพียงดูแลรักษาเท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวเองต้องเห็น  ความส าคัญ 
ส าหรับหรับการท่องเที่ยวประเภทวัด เพราะวัดนั้นเป็นแหล่งรวมอารยสถาปัตย์และของมีมูลค่า
อย่างอ่ืน ๆ ช่วยกันอนุรักษ์และหวงแหนร่วมกัน...” ที่มีคุณค่าในฐานะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ที่มาพร้อมกับประวัติศาสตร์ชุมชน สังคม เช่น แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่อยู่ในวัด หน่วยงาน
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ที่ดูแล ร่วมกับวัด ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวได้เข้าไปจัดการ ส่งเสริมหรือกระตุ้น ซึ่งมีอยู่ในทุก
พ้ืนที่ส าคัญ เช่น อุทยาประวัติศาสตร์และวัดสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์สุโขทัย และถูก
ก าหนดให้เป็นโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือประวัติศาสตร์ที่
เนื่องด้วยยุคสมัย เช่น กรุงธนบุรี หรือกรุงรัตนโกสินทร์ (พระมหาบุญพิเชษฐ์  จันทร์เมือง, 2553) 
รวมไปถึงทางภาคอ่ืน ๆ ที่ เนื่องด้วยประวัติศาสตร์  เช่น พระบรมธาตุพระนคร จังหวัด
นครศรีธรรมราช องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม รอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี เป็นต้น  การท่องเที่ยวโดยเฉพาะวัดและพระศาสนา ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนและ
สังคมไปข้างหน้า โดยภาพรวม ทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
 ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม (2556) ได้ท าการศึกษาและสะท้อนผลกระทบจากการท่องเที่ยวไว้คือ      
“...การท่องเที่ยวก็ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายตามมา เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยว  ปัญหาการรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปัญหาด้านการจัดการท่องเที่ยว และปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโดยท้องถิ่น ดังเช่นในงานศึกษาของชัยวุฒิ ตั้งสมชัย (2554) พบว่า สภาพปัญหาการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแยกได้เป็น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาด้านอุปทานการท่อง
ท่องเที่ยว ปัญหาการพัฒนาสถานที่และสินค้าของการท่องเที่ยว ปัญหาด้านบุคลากรการท่องเที่ยว 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน ปัญหาด้านนโยบายการท่องเที่ยวที่ขาดความ
ต่อเนื่อง และในงานศึกษาของ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ (2548) พบว่าการจัดการท่อ งเที่ยวที่
คาบเกี่ยวกันหลายหน่วยงาน เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ การขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
จึงก่อให้เกิดปัญหาในการการจัดการและบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการหารือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็น
กระบวนการพัฒนาที่จ าเป็นในการสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม (2556) การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในบางฤดูกาลดังกล่าวข้างต้น กอปรกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้จ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ด้วยการใช้ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดขาย โดยไม่ค านึงถึงความพร้อม
และขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งทางกายและทางสังคมในแหล่งท่องเที่ยว ท าให้
เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีถึง 13 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรมหาวิหาร อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ถ้ าเชียงดาว และวัดเจดีย์หลวง เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาด้านการท่องเที่ยว 5 ประเด็นหลัก คือ ปัญหาด้านอุปทาน (Supply) 
การท่องเที่ยว ปัญหาการพัฒนาสถานที่และสินค้าของการท่องเที่ยว ปัญหาด้านบุคลากรการ
ท่องเที่ยว ปัญหาสภาพแวดล้อม และปัญหาด้านนโยบายการท่องเที่ยว 
 จากรายงานการวิจัยสะท้อนคิดให้เห็นว่าผลกระทบต่อศาสนาสถานและสิ่งท่องเที่ยว
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และมีผลกระทบอย่างไม่ต้องสงสัย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นว่า การจะ
จัดการท่องเที่ยวหรือเข้าไปเสริมสร้างประสิทธิภาพสถานที่เหล่านั้น สร้างมูลค่าเพ่ิม หรือเข้าไป



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงรายได้ การหลั่งไหลเข้าไปของคน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้
สะท้อนให้เห็นว่าในกลไกของการท่องเที่ยวสิ่งที่ต้องค านึงและระลึกถึงอยู่เสมอก็คือการจัดการ
ท่องเที่ยวต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและคนส่วนใหญ่  
 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมในแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ๆ หรือแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืน ๆ ถ้าไม่ได้มีการจัดเตรียมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในเรื่องการท่องเที่ยว 
ระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน ผลที่ตามมาจะกลายเป็นความเสื่อมโทรม มีความเสียหายด้วยจ านวนขยะ 
มลพิษ และความเสื่อมทรุดของอาคารที่มากเกินจ านวนคน รวมไปถึงปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจาก
จ านวนคนที่มากเกินกว่าสถานที่เที่ยวจะรับได้ ดังปรากฏข้อเห็นต่างในงานวิจัยของ มัชฌิมา อุดม
ศิลป์ (2556) "...ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเริ่มต้น ที่มีทุนเป็นของตนเอง แล้วน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ท าให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ หากชุมชนเกิดการจัดการอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีแนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีเหมาะสมกับชุมชน แหล่งท่องเที่ยวอาจเกิดความ
เสียหายเสื่อมโทรมตามมาเป็นล าดับได้เช่นกัน..." 
 ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงควรเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ วัด ชาวพุทธ ชุมชน 
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนต่อกลไกของการจัดการและการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ ที่จะต้องได้ทั้งประโยชน์ ประยุกต์ และรักษาเจตนารมณ์ดั้งเดิมไว้ กล่าวคือ
การท่องเที่ยวจะต้องเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญจากประโยชน์ของการคงอยู่ของพระพุทธศาสนาและ
แนวทางท่ีเหมาะสม ซึ่งจะได้ท าการศึกษาและลงรายละเอียดต่อไป  
 
แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวตามแนวพระพุทธศาสนา  
 ในการจัดการท่องเที่ยวที่พยายามเข้าไปออกแบบการจัดการทรัพยากร กิจกรรม หรือวิถี
ธรรมเนียมบางประการที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว เช่น วัด  ศาสนาสถาน ศาสนาวัตถุ 
คณาจารย์ รูปแบบปฏิบัติ หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่เนื่องด้วยศาสนา เช่น การจัดการท่องเที่ยววัด
ส าคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รูปแบบวิถีทางศาสนา เช่น การแห่เทียนอุบลราชธานี 
การตักบาตรดอกไม้ การตักบาตรเทโวโรหณะ การแข่งเรือในช่วงเทศกาลพิธีสารท การท าบุญกินเจ  
การท าบุญกฐิน ผ้าป่า การบวชนาค ซึ่งเนื่องด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถน าแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักการ มาน าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางว่าจะจัดการท่องเที่ยวร่วมกับ
ศาสนา หรือหน่วยงานศาสนาต้องยึดหลักการ แนวคิดและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องโดยมองเรื่อง
ประโยชน์ของศาสนา ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
แนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิง(พุทธ)ศาสนา ได้คือ 
 1. การท่องเที่ยวต้องมุ่งไปสู่ความรู้และการจัดการความรู้ในความหมายนี้พระพุทธศาสนา
ควรมุ่งเป้าไปที่การจัดการความรู้ดังชื่อ “พุทธะ” ที่แปลว่า รู้ ตื่น เบิกบาน ดังนั้นการแสวงหาความรู้
เป็นเจตจ านงของพระพุทธศาสนาในการจัดการศึกษา ดังพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสตอบกับพระ
อานนท์ที่ว่า “โย โว อานันทะ มะยา ธัมโม จะ วินะโยจะ เทสิโต ปัญญัตโต” แปลว่า “ อานนท์ 
ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย โส โว มะมัจจะเยนะ สัตถา ธรรม
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วินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา” (ที.มหา (ไทย) 10/178/141) 
แนวคิดอธิบายได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของความรู้ (พุทธะ) ความจริง (สัจจะ) เป็นความ
จริงแท้เชิงประจักษ์ (ตัตถะ) เป็นที่ชอบใจหรือถูกใจ (ปิโย) ประกอบด้วยประโยชน์เพ่ือคนส่วนใหญ่ 
(อัตถะ) ดังนั้นอาจสรุปได้สั้น ๆ ว่า แนวคิดทางพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับความรู้ในการ
ท่องเที่ยว หรือการจัดการท่องเที่ยวจะต้องพยายามเข้าไปแสวงหาความรู้ ที่เป็นความจริงในเรื่องนั้น 
ตามประวัติความเป็นมาที่ถูกต้อง รวมทั้งเมื่อเข้าไปในศาสนสถานนั้น ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
หลักความเชื่อ วิถีคิด วิธีปฏิบัติของชุมชนนั้นต่อการจัดการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังจะเชื่อมไปถึงการ
จัดการท่องเที่ยว  ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ หรือพยายามให้มุ่งไปอย่างนั้น ก็
ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความรู้ที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและสืบทอดในสิ่งที่
ถูกต้องด้วยเช่นกัน   
 ในงานของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น),เรื่อง “รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย”  ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของวัดและผลการเรียนรู้ด้านการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญา พบว่า นักท่องเที่ยวไทยและเทศมีความสนใจเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการเจริญจิตภาวนาและการเจริญปัญญา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า
ทางวัดได้จัดให้มีข้อมูลข่าวสาร สถานที่ การแนะน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมมีรูปแบบ
การฝึกอบรมด้านจิตใจที่ดี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการปฏิบัติ คือ การเห็นคุณค่าของ
การเกิดเป็นมนุษย์ การเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจและปัญญา การเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัย 
การเห็นคุณค่าของการรักษาศีล การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ และสามารถน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 2. การท่องเที่ยวต้องมุ่งไปสู่หลักการที่ถูกต้อง พุทธพจน์ที่ว่า "ธรรมและวินัยจะเป็น
ศาสดาแทนเรา" ย่อมยืนยันแนวคิดในเรื่อง การแสดงบทบาทของการจัดการท่องเที่ยวที่จะต้องเข้า
ไปส่งเสริมหลักการที่ถูกต้อง หมายถึงหลักการที่ถูกต้อง และแนวคิดที่ถูกต้องอย่างส าคัญเพ่ือ
ประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมและชุมชน  
 หลักการที่ถูกต้องการจัดการท่องเที่ยวกลายเป็นเข้าไปส่งเสริมความเชื่อที่ผิดพลาด 
ส่งเสริมการกระท าที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดี หลักความเชื่อในเชิงสังคม เช่น การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในแบบใช้เพศ และกิจกรรมทางเพศเป็นเครื่องก าหนด การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นยา
เสพติด หรือการใช้ยาเสพติดเป็นจุดขายที่ผิดทั้งกฎหมาย และเกณฑ์ทางศีลธรรม เป็นต้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม (2556) ในงานวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
และวัฒนธรรมในวัด” ที่นอกเหนือจากการจัดการท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่ส าคัญคือ การท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในวัดต้องเข้าไปสู่การส่งเสริมเงื่อนไขทางสังคมในส่วนของ “การพัฒนาจริยธรรมที่มา
พร้อมกับการท่องเที่ยวและผู้มาท่องเที่ยว” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยวและการพัฒนา
จริยธรรมทางสังคมที่ไปพร้อมกับการท่องเท่ียวโดยมีวัดหรือศาสนาเป็นเคร่ืองอ านวยการเพ่ือไปสู่
หลักการและเจตนารมณ์ทางศาสนาที่ถูกต้อง  
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 3. การท่องเที่ยวต้องมุ่งไปสู่ประโยชน์ต่อส่วนรวม แนวคิด หรือพุทธพจน์ที่ว่า "ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์แก่มหาชนหมู่มาก เพ่ือความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์สัตว์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย..." ใน
ความหมายน้ีเอามาประยุกต์ได้ว่า การท่องเที่ยว หรือการจัดการท่องเที่ยว นอกเหนือจากการได้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือการจัดการท่องเที่ยวที่ต้องส่งเสริม
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ  กล่าวคือการจัดการท่องเที่ยวต้องส่งเสริมประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
หรือสถานที่จัดหรือมีส่วนจัดการท่องเที่ยวนั้นด้วย เช่น วัด ชุมชน ควรเข้าไปมีส่วนต่อการออกแบบ 
ช่วยกันระดมความคิด และรักษารากฐานเดิมของชุมชน ศาสนา ความเชื่อ และการกระจาย
ผลประโยชน์อันเกิดจากการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างแท้จริง  
 4. การท่องเที่ยวต้องมุ่งไปสู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคงยั่งยืน หมายถึง การจัดการท่องเที่ยวต้อง
มุ่งไปสู่คุณภาพชีวิต ของคนหรือสถานที่นั้น ๆ ดังปรากฏในหลายกรณีที่การด าเนินชีวิตของคนใน
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนไป ทั้งวิถีชีวิต การด าเนินชีวิต รูปแบบกิจกรรม ที่ต้องด าเนินไปเพ่ือการ
ท่องเที่ยว เช่น มีข้อมูลว่า “ปาย” สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนไป เป็น
ต้น  แนวคิดทางพระพุทธศาสนามีหลักการที่ว่า "นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง" สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
หมายถึงพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับ คุณภาพชีวิต คุณภาพจิต กล่าวคือการจัดการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะวัดและพระศาสนานั้น วัดควรเป็นที่สงบ ร่มรื่น และก่อให้เกิดคุณภาพจิตในทาง
สร้างสรรค์ ไม่ใช่การท่องเที่ยวในแบบอึกทึก หรือท าลายคุณค่าความเป็นวัดไป ขัดกับเจตนารมณ์
ของวัด และอุดมคติทางศาสนา  ดังนั้นการออกแบบหรือด าเนินการท่องเที่ยว จะต้องค านึงถึง หรือ
ให้ความส าคัญด้วยเช่นกัน ดังกรณีหลายวัดถูกรบกวนด้วยการจุดประทัด กรณีไหว้เจ้าในเทศกาล
ต่าง ๆ หรือถวายประทัดตามความเชื่อ การถวายวัตถุสิ่งของที่เกินความจ าเป็นจนกลายเป็นภาระ 
เช่น ไข่ ว่าว บุหรี่ ส่งผลต่อการการจัดการขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในวัดได้รับผลกระทบ 
จนกลายเป็นปัญหาต่อวัด ชุมชน ที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนไป ดังนั้นเมื่อจะเข้าไป
จัดการการท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องสร้างหรือสนับสนุน คือต้องเข้าไปสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้ ปฏิบัติ 
หรือชาวพุทธ หรือคนท่ีอยู่ในพื้นนั้น ๆ อย่างเหมาะสม  
 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในวัด  จึงสรุปได้ว่า ควรมีการจัดท าผังการใช้
สอยพ้ืนที่ของวัด การจัดท าแผนพัฒนาวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการจัดท าแผนพัฒนา
ฟ้ืนฟูโบราณสถานหรือวัดร้าง การจัดการระบบสื่อความหมาย ได้แก่ การจัดท าข้อมูลและฐานข้อมูล
ของวัดในระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดในวันส าคัญหรือเทศกาลส าคัญ 
และการจัดการบุคลากรการท่องเที่ยว ได้แก่  การพัฒนาบุคลากรของวัดในด้านการท่องเที่ยว และ
การพัฒนาจริยธรรมการท่องเที่ยวในวัด ดังเช่นในงานศึกษาของ รสิกา อังกูร และคณะ (2547,น.
10) ซึ่งเสนอว่า ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ คือ การจัดการด้านข้อมูล บุคลากร ทักษะและเทคนิควิธี
ในการถ่ายทอด การดูแลรักษาองค์ความรู้ที่จารึกอยู่ตามโบราณสถาน และด้านสถานที่ โดยเฉพาะ
พระสงฆ์ที่ดูแลรับผิดชอบต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนุรักษ์พุทธศิลป์ตรงกับนักวิชาการศิลปะ 
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และนักวิชาการศิลปะมีความเห็นว่า วัดต้องใช้พุทธศิลป์ให้เกิดคุณค่าทางธรรมปฏิบัติแก่ผู้มาเที่ยวชม
ให้มากที่สุด 
 
บทสรุป  
 ดังนั้นแนวคิดการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว (วัด) ในพระพุทธศาสนา จึงควรรู้ทั้งในส่วน
ของทฤษฎีการจัดการท่องเที่ยวและหลักการ และวิถีปฏิบัติในทางศาสนา “รู้หลัก-ปฏิบัติได้-กระท า
ถูก” เพ่ือให้เข้าจึงเจตนารมณ์ของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวว่ามีรูปแบบวิถีธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ
อย่างไร ซึ่งผู้ท่องเที่ยวก็ได้ความรู้ ได้ความสะดวกสบายใจจากการท่องเที่ยวรวมไปถึงได้ความสบาย
ใจ ในส่วนของวัด ศาสนสถานสิ่งที่ท่องเที่ยวก็ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้อง ชุมชนสังคมประเทศชาติได้
ประโยชน์จากการหมุนเวียนของเงินตรา รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมประเทศชาติผ่านการ
จัดการและการออกแบบผ่านระบบที่มีที่ได้ประโยชน์ทั้งส่วนตน (อัตตประโยชน์) ส่วนชุมชนและ
สังคม (หิตประโยชน์) และที่ส าคัญเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง (ปรหิตประโยชน์) 
เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่เสริมมูลค่าในทางเศรษฐกิจของประเทศ ลดปัญหามลภาวะอันเกิดจาก
การท่องเที่ยว และประโยชน์ในส่วนคุณค่าทั้งหลักปฏิบัติ หลักค าสอน และการเข้าถึงเจตนารมณ์
ทางพระพุทธศาสนาด้วย ทั้งถือเป็นการยึดหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
ด้วย  
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พระพุทธศาสนาในประเทศลาวกรณีศึกษา :  
การศึกษาของคณะสงฆ์หลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก) 

BUDDHISM IN LAOS  CASE STUDY:  
EDUCATION OF MONKS LUANG PRA BANG (WORLD HERITAGE) 

 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร 

 
บทคัดย่อ 

 พระพุทธศาสนาในประเทศลาวยังคงมีธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน พุทธบริษัท 4 กล่าวคือ พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกายังคงมีศรัทธาเหนียว
แน่นมั่นคงในความศรัทธาพระรัตนตรัย การศึกษาของคณะสงฆ์ในเมืองหลวงพระบางถึงแม้ไม่มี
วิทยาลัยสงฆ์ที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ตามที แต่วัดวาอารามยังคงมีเจริญรุ่งเรืองจนได้รับการ
ยกย่องที่เป็นมรดกโลก มีการเปิดโอกาสให้กุลบุตรเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา ได้มีโอกาสมา
ศึกษาที่วัดโดยไม่ เสียค่าใช่จ่าย เป็นการเปิดโอกาสต่อเยาวชนที่จะได้ เ รียนและได้ รักษา
พระพุทธศาสนาซึ่งหลวงพระบางมีแนวโน้มที่จะพัฒนาในการศึกษาเล่าเรียน เหมือนกับวิทยาลัยสงฆ์
องค์ตื้อ นครหลวงเวียงจันทร์และวิทยาลัยสงฆ์จ าปาสักต่อไปได้ 
ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนา, คณะสงฆ์หลวงพระบาง 
 

ABSTRACT 
 Buddhism in Laos still has traditions that have passed from the past to the 
present day. The four Buddhist monks - monks and novices are still faithful firmly 
fixed in the faith of the Buddha. The education of the monks in the capital of Phra 
Bang, even though there are no Buddhist colleges to study in higher education. But 
the temple is still flourishing until it is recognized as a World Heritage Site. There is 
an opportunity for young people to study in the underprivileged. Have a chance to 
study at the temple free of charge. This is an opportunity for young people to learn 
and maintain Buddhism, which Luang Prabang is likely to develop in education. Like 
the monks Vientiane Capital and Champasak College. 
Keywords: Buddhism, monks Luang pra bang 
 

 

 

                                                           
กองบาลีสนามหลวง วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี 
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บทน า 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีประชาชนนับถือมากที่สุดในโลก เป็นศาสนาที่มีตรรกะ มี
เหตุ มีผล สามารถพิสูจน์ได้ มีหลักธรรมค าสอนในการปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนอย่างมากเมื่อประชาชน
ได้น าหลักธรรมเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ ได้พบทางพ้นทุกข์ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้ 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(ประเทศลาว)เป็นเสมือนประเทศพ่ีประเทศน้อง
กับประเทศไทยเราก็ว่าได้ เพราะมีประเพณี วัฒนธรรม ที่มีความสอดคล้องกันหลายๆด้าน 
โดยเฉพาะในด้านพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่พ่ีน้องฝั่งประเทศลาวให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก มี
พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก –อุบาสิกา เป็นผู้ช่วยด ารงพระพุทธศาสนาไว้  ในเมืองหลวงพระบางใน
ปัจจุบันมีความเจริญรุ่งเรืองมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม สังคมประเทศชาติมีการเจริญ
ทันสมัยไปตามสากลได้เป็นอย่างดีตามที่ได้มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนาที่
เมืองหลวงพระบาง(ประเทศลาว)ท าให้ผู้เขียนได้เกิดมุมมองแนวคิด พร้อมด้วยแนวทางในการเขียน
บทความทางวิชาการได้พอสมควร ซึ่งผู้เขียนได้เน้นกรณีศึกษาในเรื่อง “การศึกษาของคณะสงฆ์
หลวงพระบาง” ดังต่อไปนี้ 
 การศึกษา (Education) มีความหมายอย่างไรบ้าง 

 คณะสงฆ์เมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนเพราะ
พระพุทธองค์ได้วางหลักการศึกษาไว้แก่สาวกของพระองค์อันได้แก่ ธุระในพระพุทธศาสนา      2 อย่างคือ 

 1. คันถธุระ ได้แก่ การศึกษาด้านพระปริยัติธรรมหรือการศึกษาตามต าราพระไตรปิฎก
ต่างๆ 

 2.วิปัสสนาธุระ ได้แก่ การศึกษาสภาวธรรมตามความเป็นจริงหรือการปฏิบัติธรรมตาม
ธรรม หรือภาษาบาลี เรียกว่า “ธัมมานุธัมมปฏิบัติ”เป็นการศึกษาโดยการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้รู้แจ้ง
เห็นจริงตามภูมิรู้ภูมิธรรมของตน  
 การศึกษา ในความหมายทั่วไปอย่างกว้างที่สุด เป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรม
เนียมประเพณีให้ด ารงอยู่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยทั่วไป การศึกษาเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ใด ๆ 
ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาต่อวิธีที่คน ๆ หนึ่งจะคิด รู้สึกหรือกระท า แต่ในความหมายเทคนิคอย่าง
แคบ การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการซึ่งสังคมส่งผ่านความรู้ ทักษะ จารีตประเพณีและ
ค่านิยมท่ีสั่งสมมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง นั่นคือ การสอนในสถานศึกษา ส าหรับปัจจุบันนี้มีการ
แบ่งระดับชั้นทางการศึกษาออกเป็นขั้นๆ เช่น การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งนี้
รวมไปถึงระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการฝึกงานส าหรับประเทศไทย มีกฎหมายบังคับให้
ประชาชนไทยทุกคนต้องจบการศึกษาภาคบังคับ และสามารถเรียนได้จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ในปัจจุบัน ยังเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนโดยผู้ปกครองที่บ้าน
หรือที่เรียกว่าโฮมสคูลอีกด้วย (วิกิพีเดีย : 2560) 
 การศึกษาหรือการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญซึ่งนักวิชาการได้ให้แนวคิดดังนี้ 
 การเรียนรู้ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท) 
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 พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญซึ่งแสดง
ออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะและพฤติกรรมด้านทักษะ
พิสัย ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อยๆ 5 ขั้น ดังนี้ (Bloom 1976 อ้างใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 
2535 : 115 – 117) 
 1. การรับรู้เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหาตัว
แบบที่สนใจ  
 2. กระท าตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะเป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตน
สนใจและพยายามท าซ้ า เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงานได้
ตามข้อแนะน า  
 3. การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่อง
ชี้แนะ เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 
 4. การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะกระท าตาม
รูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว การที่
ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม ่าเสมอ  

 5. การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่องจนสามารถ
ปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสามารถของการ
ปฏิบัติในระดับสูง สรุปได้ว่า การเรียนรู้หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่
พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร และพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่
เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือพิษยาต่าง ๆ หรือ
อุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะต้องเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวร จึงจะถือว่า
เกิดการเรียนรู้ขึ้น หากเป็นการ เปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้บลูม 
 สรุปได้ว่าการเรียนรู้หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรม
ใหม่ที่ค่อนข้างถาวร และพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่เป็นผลจาก
การตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือพิษยาต่าง ๆ หรืออุบัติเหตุ หรือ
ความบังเอิญ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะต้องเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวร     จึงจะถือว่าเกิดการ
เรียนรู้ขึ้น หากเป็นการ เปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ 
 

การศึกษาของพระสงฆ์ในหลวงพระบาง 

 จากการที่ได้เดินทางไปดูงานที่หลวงพระบางตามที่หลักบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้จัดไปนั้น ได้พบเห็นว่า พระภิกษุ-สามเณรในเมืองหลวงพระบางนั้น
มีมากพอสมควรเห็นชัดเลยว่า พระภิกษุ-สามเณร มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้คู่กับการ
ปฏิบัติเป็นอย่างดี ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์สามเณรค าเป็นสามเณรอายุ 17 ปีขณะที่ก่อนจะเดิน
บาตร  (สัมภาษณ์สามเณรค า,วันที 6 มกราคม 2560) สามเณรให้ข้อมูลว่า “พระภิกษุ-สามเณรที่เข้า
มาบวชในพระพุทธศาสนานั้นทุกรูปต้องศึกษาเล่าเรียน ส่วนใหญ่จะเน้นพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
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ศึกษา ส่วนการเรียนนักธรรม-บาลีอาจจะลองลงมา มีบางรูปบางท่านที่มีความสามารถที่จะเรียน
บาลีได้นั้นก็เรียนจนถึงประโยค ป.ธ.6 เท่านั้นถ้าจะต่อไปชั้นต่อไปต้องเข้ามาเรียน 

 ทีประเทศไทยของเรา”ท าให้ทราบว่าการศึกษานั้นมีความส าคัญอย่างมากส าหรับ
พระสงฆ์ในหลวงพระบาง ถึงแม้ไม่มีการบังคับให้เรียนแต่ทุกรูปก็ต้องเรียนเพ่ือรักษาศรัทธาของญาติ
โยม รักษาพระพุทธศาสนาและพัฒนาตนเองได้ในอนาคต 

 
 
 จากการเดินทางไปดูงานครั้งนี้มีการล่องเรือไปสู่หลวงพระบางคณะจึงได้แวะเพ่ือนมัสการ
พระพุทธรูปที่ถ้ าติ่ง ซึ้งถือว่าเป็นสถานที่ส าคัญของหลวงพระบางเมื่อเข้าไปได้เห็นพระพุทธรูป
มากมายเรียงรายเต็มถ้ าไปหมดรับข้อมูลอีกว่า การที่พุทธศาสนิกชนสร้างพระพุทธรูปมากมายขนาด
นั้น เพราะเป็นเรื่องของการกลัว “ผี” ในสมัยก่อนประเทศลาวมีความเชื่อในการบูชาผี ลักษณะ
คล้ายๆชนเผ่าภูขาในประเทศไทย ท าให้เห็นปรากฏการณ์ที่ว่า ความเชื่อท าให้สังคมเปลี่ยนและมีมา
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ ในเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกเป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวโลก ส่วนพระพุทธศาสนา ในหลวงพระบางก็ยังมีการพัฒนาไปใน
แนวทางที่ดีอยู่เสมอ พระภิกษุ-สามเณรมีการศึกษาท าให้มีความรู้มากขึ้น กล่าวสอนโยมก็จะเชื่อได้
โดยง่าย การศึกษาเล่าเรียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคปริยัติธรรมหรือปริยัติ สามัญก็จะท าให้
พระภิกษุ-สามเณรในหลวงพระบางมีการพัฒนามากขึ้นซึ่งในอนาคตในหลวงพระบางต้องมีแนวโน้ม
ในการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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 เม่ือมองโดยภาพรวมแล้วพระพุทธศาสนาในหลวงพระบาง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา 
ด้านประเพณี หรือวัฒนธรรมต่างๆ มีความเจริญในระดับดี ซึ่งเมื่อย้อนอดีตไปในประเทศหลวงหรือ
หลวงพระบางเอง มีประวัติศาสตร์ที่ถูกรุกรานท าให้พระพุทธศาสนาแทบล้มสลายไป แต่ด้วยเมือง
หลวงพระบางมีพุทธศาสนิกชนเป็นหลักช่วยกันจรรโลงรักษามาได้จนถึงปัจจุบัน ภาวะที่เป็นสงคราม
ไม่มีให้เห็นอีก กลับกันก็คือพระพุทธศาสนามีการอุปถัมภ์  จากประชาชนและรัฐบาลพอสมควร มี
การตั้งสถาบันการศึกษาในเมืองเวียงจันทร์และจ าปาสัก  เป็นต้น ส่วนใหญ่พระสงฆ์สามเณรได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดี จัดให้มีการศึกษาที่ดีเหมาะสมกับพระสงฆ์สามเณร แต่สูงสุดมีถึงขั้น
ปริญญาตรี ยังไม่มีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ถึงแม้ในหลวงพระบางจะยังไม่มีวิทยาลัยสงฆ์แต่ก็ยัง
มีการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งมีแนวโน้มในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ในอนาคตเพราะอยู่ในช่วงพัฒนา เหตุผล
ที่พระเณรจ าเป็นต้องศึกษาเล่าเรียนนั้นจากข้อมูลท้องถิ่นพบว่า เพราะส่วนใหญ่ประชาชนมีฐานะ
ค่อนข้างยากจนจะมีโอกาสเรียนหนังสือหรือส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือได้ ก็มีเส้นทางการบวชพระ
บวชเณรเท่านั้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนๆมากนัก จะได้
พัฒนาความรู้ทางด้านหลักวิชาการและยังได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงตามหลัก
พุทธศาสนาได้ นี้คือเหตุผลที่ต้องบวชเพ่ือศึกษาเล่าเรียน 
 ความจริงหลวงพระบางมีพระสงฆ์ไม่มาก ที่มีมากเป็นสามเณร มีการตักบาตรทุกๆเช้า
เห็นขบวนพระภิกษุ-สามเณรเณรยาวเหยียดมีพระเดินน าหน้าไม่กี่รูปที่ตามหลัง      เป็นพรวน
ส่วนมากเป็นสามเณรที่หลวงพระบางมีระบบที่น่าทึ่ง ทางรัฐรับรองสถานะของหลักสูตรการศึกษาที่
จัดขึ้นในวัดต่างๆของเมืองหลวงพระบางให้มีฐานะเทียบเท่าระบบการศึกษาที่จัดในโรงเรียนโดยรัฐ 
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มีหลักสูตรที่แตกต่างกันบ้าง โดยในระบบเรียนวัดมีวิชาที่เกี่ยวกับศีลธรรมและพุทธศาสนาเพ่ิมจาก
ระบบโรงเรียน 3 วิชา ขณะเดียวกันก็ตัดวิชาบางวิชาของระบบโรงเรียนออกเช่น วิชาขับร้องและ
พละศึกษา หลักสูตรและชั้นปีเทียบเท่าระบบโรงเรียน เมื่อเรียนจบสามารถเข้าศึกษาต่อในสาย
อาชีพหรืออุดมศึกษาเช่นเดียวกับระบบโรงเรียน เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงเดินทางเข้าเมือง
เพ่ือแสวงหาโอกาสทางการศึกษาจากระบบโรงเรียนในวัด ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องการกินอยู่เพราะ
อยู่อาศัยวัด และอาศัยอาหารจากญาติโยมที่มาบิณฑบาต ขณะเดียวกันก็ได้บวชเรียนใกล้ชิดเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับพุทธศาสนาท าให้เยาวชนของชาติมีพื้นฐานที่ดีทางจิตใจ 
 ระบบโรงเรียนเป็นวิธีจัดการศึกษาแบบ mass product ของทางฝ่ายตะวันตก ภูมิรู้เดิม
ของเมืองพุทธทางตะวันออก วัดเป็นศูนย์รวมของศิลปะวิทยาการ รวมถึง    จิตวิญญาณ การ
ผสมผสานโดยการผนวกเอาระบบวัดและระบบโรงเรียนเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจึงเป็นเรื่องน่าทึ่ง 
ต่างจากของไทยที่ท าลายระบบการเป็นศูนย์รวมในวัดของเราอย่างเป็นระบบ ลดระดับความส าคัญ
ลงเหลือเพียงแค่เน้นหนักเป็นที่เผาศพของผู้คนในปัจจุบัน กลายเป็นประเทศที่มีวัดวาอารามมาก
ที่สุดในโลกแต่หาคนที่มีจิตใจเป็นพุทธยากเหลือเกิน (http://www.bwfoto.net, หลวงพระบาง 3, 
ค้นเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2560) 
 ในประเทศลาวมีวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ นครหลวงเวียงจันทร์ และ
วิทยาลัยสงฆ์จ าปาสัก แต่ในหลวงพระบางยังไม่มีวิทยาลัยสงฆ์แต่แนวโน้มในอนาคตอาจจะมีการ
จัดตั้งขึ้นได้เพราะในหลวงพระบางมีการจัดการเรียนการสอนปริยัติสามัญเป็นหลักและมีการศึกษา
เล่าเรียนนักธรรมบาลีรองลงมา ซึ่งการศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลาวบันดาเผ่า ได้มีเงื่อนไขเล่า
เรียนและแสวงหาความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับความเรียกร้อง
ต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ประเทศชาติให้นับวันยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตามความคาดหมายของแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการ
เจริญเติบโตและลบล้างความทุกข์ยากแห่งชาติและความคาดหมายของแผนปฏิบัติงานแห่ง
การศึกษาเพ่ือทุกคนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ปี 2006-2007 เพ่ือสืบต่อปฏิบัติงาน 3 แผนงาน ดังนี้ 
 1. แผนงานขยายโอกาสการเข้าเรียน  
 2. แผนงานปรับปรุงคุณภาพและความสอดคล้องกับประเทศ  
 3.แผนบริหารการศึกษาและคุ้มครองการศึกษา 
 การเรียนการสอนมีกระบวนการที่จะได้ยกแนวคิดของนักวิชาการต่างๆมาแสดง
ดังต่อไปนี้   
 ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้
วิธีการสอน มีความเข้าใจผู้เรียน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน        มีทักษะ
การสอนซึ่งหมายถึงมีความสามารถในการกระตุ้น เสริมแรง สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนสิ่ง 
เหล่านี้มีส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ รวมทั้งการก าหนดปัญหาหรือการตั้งค าถาม 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักค้นคิด แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
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 ดังพุทธวิธีการสอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ มี 4 วิธี คือ (พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), 
2542 : 158-159) 
 1.สนฺทสฺสนา ชี้แจงให้ชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดง
เหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริง เหมือนจูงมือไปให้เห็นกับตา 
 2.สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท าก็แนะน า 
หรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความส าคัญท่ีจะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับอยากลงมือ
ท า หรือน าไปปฏิบัติ   
 3.สมุตฺเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกใจให้กระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะ 
มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งานไม่หวั่น ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก 
 4.สมฺปห สนา ปลอบโลมใจให้สดชื้นร่าเริงคือบ ารุงจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบานโดยชี้ให้เห็น
คุณประโยชน์ ที่จะได้รับและทางก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไปท าให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริง
เบิกบานใจ 
 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกัน ปรึกษาหารือกันท างานด้วยกัน จะ
ช่วยเพ่ิมประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความสามารถของผู้เรียนในทุกๆ ด้านด้วย 
 พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว (2546 : 109-119) ได้อธิบายเชาวน์ปัญญาซึ่งการ์ดเนอร์ได้เสนอไว้ 8 
ด้าน อย่างละเอียด ดังนี้ 
 1. สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)  
 2.สติปัญญาในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical Mathematical 
Intelligence)  
 3. สติปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily Kinesthetic 
Intelligence)  
 4. สติปัญญาด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์ (Visual/Spatial Intelligence)  
 5. สติปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)  
 6. สติปัญญาด้านการเข้ากับผู้อ่ืน (Interpersonal Intelligence)  
 7. สติปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง (IntrapersonalIntelligence)  
 8. สติปัญญาด้านการเป็นนักธรรมชาติวิทยา (Nationalism Intelligence) 
 
เมืองหลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก) 
 เมืองหลวงพระบางหรือนครล้านช้างเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเคยเป็นนครหลวงและเป็นที่
ประทับของกษัตริย์ลาวมาถึงศตวรรษที่ 16 ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกในสมัยโบราณ เมืองหลวงพระบางเคยเป็นที่ตั้งของแว่นแคว้นต่ างๆของชน
เผ่าไทยลาว ในเขตลุ่มน้ าโขง-แม่น้ าคาน ในปี ค.ศ.1353 เจ้าฟ้างุ้มได้มีการรวบรวมแผ่นดิน ก่อตั้ง
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อาณาจักรล้านช้างขึ้นในบริเวณเมืองหลวงพระบางซึ่งสมัยที่เรียกว่า  เมืองชวาขวา เข้ามาอาศัยอยู่
มากครั้นในปี ค.ศ.1357 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเชียงทอง 
 ต่อมาไม่นานนัก พระเจ้าแผ่นดินของเขมรได้ส่งพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบสิงหลมา
พระราชทานให้เจ้าผ้างุ้มจึงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นหลวงพระบางตามชื่อพระพุทธรูปในปี ค.ศ.1545 
พระเจ้าโพธิสารโปรดย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างมาอยู่เวียงจันทร์       แต่หลวงพระบาง
ยังคงเป็นราชธานีที่ประทับของมหาชีวิตอยู่ดังเดิม หลังปีค.ศ.1694        นครล้านช้างล่มสลายลง
และแตกออกมาเป็นสามอาณาจักร คือ ล้านช้างหลวงพระบาง ล้านช้างเวียงจันทร์ และจ าปาศักดิ์ 
กษัตริย์สายล้านช้างหลวงพระบางยังคงสืบทอดบัลลังก์ต่อกันเรื่อยมาจนขบวนการประเทศลาวล้ม
ล้างสถาบันกษตัริย์ลงในปี ค.ศ.1975 แต่ส่วนใหญ่แล้วมักตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทย เวียดนาม
และฝรั่งเศสในต่างวาระกัน (พินิจ จันทรและคณะ, 2556 : 101-102) 
 หลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังในระดับโลก ส าหรับคนไทยหลวงพระบางก็มี
ประวัติศาสตร์ที่เคียงคู่มาด้วยกันเสมอๆ นับตั้งแต่ยุคสมัยเชียงแสน ล้านช้าง ด้วยความที่เป็นเมือง
ติดแม่น้ าโขงที่สวยงาม มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย ที่ยังคงสถาปัตยกรรมอันสวยงามยากจะหาที่
ไหนเหมือนได้ ด้วยเอกลักษณ์และความสวยงามของเมือง ตึกรามบ้านช่อง ที่ได้รับอิทธิพลจากสมัย
ยุคล่าอาณานิคม ท าให้มีอาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรม โคโลเนียลสไตล์     อยู่ทั่วไป ตัวเมืองยังมี
ที่ตั้งที่สวยงามล้อมรอบด้วยแม่น้ าสองสาย คือ น้ าโขงและน้ าคาน และยังคงมีธรรมชาติอันสวยงาม
อยู่รายรอบเมือง รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียังคงสวยงามและสืบสานมาจนทุกวันนี้  
 สิ่งเหล่านี้ท าให้เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก และได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งเมือง ไม่ใช่แค่บางจุดของเมือง เพราะอย่างในหลายๆที่ มรดกโลกแห่งอ่ืน 
อาจได้ข้ึนทะเบียนอย่างจ าเพาะเจาะจง ในโบราณสถานบ้าง ในแหล่งธรรมชาติบ้าง แต่ของหลวง
พระบางนั้นทั้งเมือง และถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยก
ย่องว่ า เป็น เมืองที่ ได้ รั บการปกปักษ์รั กษา ที่ ดีที่ สุ ด ใน เอเชี ยตะวันออกเฉียง ใต้ตอนนี้  
(http:luangprabang.sadoodta.com, วันที่ 4 มีนาคม 2560) 
 เมืองหลวงพระบางกันมีประวัติความเป็นมาอย่างไร เวลาเราไปเที่ยวเราจะได้เข้าใจทั้งวิถี
ชีวิตและสิ่งต่างๆท่ีหล่อหลอมให้กลายมาเป็นหลวงพระบางอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ ประวัติเมือง หลวง
พระบางในอดีตเดิมทีหลวงพระบางเคยเป็น เมืองหลวงเก่าของลาวมาก่อน ในยุคสมัยอาณาจักรล้าน
ช้าง เมื่อองค์การยูเนสโก้ ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ชื่อของหลวงพระบางจึงเป็นที่รู้จัก
กันไปทั่วโลก การท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางจึง กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ
ลาว จะเรียกอย่างนั้นก็คงไม่ผิด 
 ในสมัยที่เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างนั้น มีพระเจ้าฟ้างุ้มเป็น
ผู้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆ ของชนเผ่าไท-ลาวในเขตลุ่มน้ าโขง แม่น้ าคาน แม่น้ าอู ก่อตั้งอาณาจักร
ล้านช้างข้ึนมา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่หลวงพระบาง ในช่วงปี พ.ศ. 1896-1916 โดยการช่วยเหลือของ
กษัตริย์ขอม (เพราะมเหสีของเจ้าฟ้างุ้ม คือพระราชธิดาของกษัตริย์ขอมในขณะนั้น) พร้อมๆ กับการ
รับเอาพุทธศาสนา เข้ามาแทนการนับถือผี 



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

 

 ลาว เป็นประเทศหนึ่งที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกับชาวไทย แต่ลาวมีชนกลุ่มน้อย
มากมายหลายเผ่า ลาวแท้ๆ มีเพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ที่ราบริมน้ าโขง ส่วน
ชาวเขานิยมอยู่บนเทือกเขาทีมาของชื่อ "หลวงพระบาง" นั้นต้องย้อนความกลับไปก่อนหน้าที่จะมี
ชื่อนี้ จากชื่อเดิมของอาณาจักรล้านช้างมีชื่อเรียกว่า “เมืองชวา” ประมาณปี       พ.ศ. 1900 มีการ
เปลี่ยนชื่อมาเป็น "เมืองเชียงทอง" อันเนื่องมาจากมีชาวชวาอาศัยอยู่มากกว่ากลุ่มอ่ืน กระทั่งกษัตริย์
ขอมได้พระราชทานพระพุทธรูปองค์หนึ่ง มีชื่อว่า พระบาง เป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหล เจ้าฟ้างุ้มจึง
ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “หลวงพระบาง” และเรียกมาจนทุกวันนี้  
 ปี พ.ศ. 2088 พระเจ้าโพธิสารราชเจ้า โปรดฯ ให้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง 
ไปอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ แม้หลวงพระบาง จะไม่ได้เป็นเมืองหลวงต่อไป แต่เจ้ามหาชีวิต(กษัตริย์) 
ยังคงประทับที่เมืองหลวงพระบาง  
 ต่อมาอาณาจักรล้านช้างแตกออกเป็นสามอาณาจักร คือ  
 1.อาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง 
 2.อาณาจักรล้านช้าง เวียงจันทน์ 
 3.อาณาจักรล้านช้าง จ าปาศักด์ิ 
 กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง ยังคงสืบทอดราชบัลลังก์กระทั่งถึงยุคสิ้นสุดของราชวงศ์ 
อันมีสาเหตุหลักมาจากตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม เวียดนาม และฝรั่งเศส 
 เหตุนี้เองหลวงพระบางจึงมาความเป็นมายาวนาน เป็นราชธานีเก่าแก่ วัดวาอาราม
มากมาย และมีธรรมชาติที่สวยงาม ปัจจุบันเมืองหลวงพระบางมีประชากรประมาณห้าแสนคน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
พระพุทธศาสนาหลวงพระบาง 
 ความเป็นหลวงพระบางก าลังถูกท้าทายด้วยโลกาภิวัฒน์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ.1995 
องค์การยูเนสโกได้ประกาศว่าหลวงพระบางได้รับการพิจารณาเป็นเมืองมรดกโลก โดยมีประกาศยก
ย่องไว้ว่า “หลวงพระบางน าเสนอคุณค่าอันเฉพาะพิเศษที่แสดงให้เห็นการผสมผสานโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมเมืองแบบประเพณีดั้งเดิม และจากยุคอาณานิคมตะวันตกในศตวรรษที่ 19 และ 20 
ทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งที่สุดถึงช่วงเวลาส าคัญในความสัมพันธ์
ของสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน”unesco,1998 
 เห็นได้ชัดว่า unesco ได้เน้นที่สถาปัตยกรรม เน้นที่วัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาปัตยกรรม colonial ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคอาณานิคม หลังค าประกาศของ unesco   หลวง
พระบางเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
  หลวงพระบางก าลังเปลี่ยนแปลง ถนนทุกสายไปสู่การท่องเที่ยว ชาวหลวงพระบางก าลัง
เปลี่ยนอาชีพดั้งเดิม ทั้งการทอผ้า ท าเครื่องเงิน และหัตถกรรมพ้ืนบ้านมาสู่อาชีพบริการ
นักท่องเที่ยว เพ่ือแสวงหาเงินสกุล”บาท” และ “ดอลล่าห์”อาจเป็นช่วง low season แต่ผมเห็น
คนท างานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเต็มเมือง มากกว่าจ านวนนักท่องเที่ยวมากมายนัก”งานประเพณี
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ของชาวหลวงพระบางแท้ๆที่เรียกว่า “ฮีตสิบสอง” มีลักษณะคล้ายของไทยอีสาน เป็นประเพณีที่มี
ทุกๆเดือนของปี ตั้งแต่ เดือนอ้ายเป็นต้นไปมี งานบุญเข้ากรรม บุญคูณลาน      บุญข้าวจี่ เดือนสี่มี
บุญพระเวส เดือนห้าบุญสงกรานต์ เดือนหกบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดบุญซ าฮะ เดือนแปดบุญเข้าพรรษา 
เดือนเก้าบุญห่อข้าวประดับดิน การส่วงเฮือและล่องเฮือไฟ เดือนสิบบุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ดบุญ
ออกพรรษา และเดือนสิบสองบุญกฐิน ประเพณีเหล่านี้ยังด ารงความสวยงามและมีเสน่ห์ มันคือส่วน
หนึ่งของความเป็นหลวงพระบางในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถาน เท่าที่สังเกตตามทัศนคติยังขาดวิถีชีวิต
เพราะเป็นแค่การแสดง เหลือเพียงวัดวาอารามและตึกยุโรปที่ unesco เชิดชูและเชิญชวนให้มาดู 
แต่จิตวิญญาณท่ีแท้ของชาวหลวงพระบางเหมือนติดกับดัก แปรเปลี่ยนคุณค่าดีงามแบบเดิมมาสู่มูล
ค่าที่เป็นไปเพ่ือแสวงหาเงินตรา อาณาจักรล้านช้างร่มขาว    ล้านช้างหลวงพระบางก าลังจะ
เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับล้านนาเชียงใหม่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะใช้
เทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่มาจรรโลงยุคปัจจุบันให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและ
พัฒนาพระพุทธศาสนาให้ เ กิด เป็ น โอกาสที่ จะ   บู รณาการศาสตร์สมัย ใหม่ เข้ ามาได้  
(http://www.bwfoto.net, ค้นเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2560) 
 ความที่ยูเนสโกทราบดีถึงปัญหาอุปสรรคของพัฒนาการทางศาสนาในหลวงพระบาง ที่มี
ด้วยกันหลายประการ อาทิ ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ประชาชนลาวก็ไม่ได้อุปถัมภ์
ด้านการศึกษามากนัก กอปรกับสถาบันการศึกษาด้านพุทธศาสนามีจ านวนไม่มาก ขาดแคลน
บุคลากร (เท่าที่มีอยู่ก็ไม่มีความเชี่ยวชาญมากนัก) เช่น ภาษาบาลี ประวัติศาสตร์ ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน ขาดต าราในการศึกษาค้นคว้าวิจัย จึงท าให้จ านวนพระภิกษุสามเณร
ที่มาศึกษาต่อมีจ านวนไม่มากนัก สามเณรที่มาเรียนมุ่งหวังความรู้ทางโลก มากกว่าการใส่ใจหา
ความรู้ทางธรรม อาจเพราะพระภิกษุสามเณรขาดแรงจูงใจให้ท างานเพ่ือพระพุทธศาสนา ดังนั้น 
เมื่อศึกษาจบแล้วก็มักลาสิกขาออกไปประกอบวิชาชีพ (นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 178 ตุลาคม 
2558, หน้า 2) 
 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ยูเนสโกจัดตั้งโครงการมากมาย เพ่ือช่วยสานต่อในเชิงอนุรักษ์
และพัฒนา อาทิ โครงการอนุรักษ์พระไตรปิฎก โดยเฉพาะการศึกษาบาลีอักษรลาวเชิงลึก การ
ส่งเสริมการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร การเพ่ิมหลักสูตรงานไม้ งานแกะสลัก ปูนปั้น เพ่ือเป็น
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเริ่มที่พระภิกษุและสามเณร เพราะเห็นว่าศาสนาเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวบ้าน พระสงฆ์มีความเป็นผู้น าชุมชน อีกทั้งเมื่อลาสิกขาไปก็ยังมีความรู้ ทักษะ ความ
ช านาญเชิงวิชาชีพติดตัวไปอีกด้วย จึงท าให้สถานการณ์ด้านการศึกษาในสถาบันด้านพุทธศาสนาใน
หลวงพระบางค่อยๆ ดีขึ้นตามล าดับ  อย่างไรก็ตาม ตอนนี้หลายภาคส่วนก าลังช่วยกันก่อร่างสร้าง
วิทยาลัยสงฆ์ในหลวงพระบางขึ้นมา แม้จะเป็นสาขาของวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ จากเวียงจันทร์ก็ตาม 
แต่ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่า อนาคตด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ในหลวงพระบางจะ
ค่อยๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน สอดรับกับจ านวนพระภิกษุ สามเณรที่เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย เพราะ
ท่ีหลวงพระบางมีวัดเยอะมากครับ วิถีชีวิตของพระภิกษุที่ผสานไปกับวัฒนธรรมประเพณีแบบ
พ้ืนบ้าน จึงเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออกที่มักเกิดขึ้นในความคิดของเรา คือการใส่บาตรพระยามเช้า 
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พระทุกวัดจะออกบิณฑบาตพร้อมกัน และแต่ละวัดมีเส้นทางเดินรับบาตรที่ชัดเจน ไม่แยกเดินตาม
ล าพังเหมือนที่เมืองไทย พระที่นี่จะเดินกันเป็นแถวยาว เป็นภาพที่งดงามมากครับ ญาติโยมส่วน
ใหญ่นิยมเตรียมข้าวเหนียวไว้ใส่บาตร แค่รูปละหยิบมือเล็กๆ เพราะบางช่วงเวลาจะมีพระบิณฑบาต
มากเป็นร้อยรูป ส่วนอาหารนั้นจะมีญาติโยมบ้านใกล้วัดน ามาถวาย 
 ดังนั้น พัฒนาการในการมีส่วนร่วมของฆราวาสญาติโยมต่อพุทธศาสนาใน ประเทศลาว 
จึงด าเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป คู่ขนานกับประเทศท่ีก าลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ถือว่าดีขึ้นตามล าดับ 
 เพราะหากย้อนกลับไปในอดีต ลาวมีการปกครองระบอบกษัตริย์เหมือนไทย แต่ถูก
ล้มเลิกด้วยระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม และกลายเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 แน่นอนครับว่าศาสนาได้กลายเป็นหอก     ข้างแคร่ ที่ผู้ปกครอง
ในยุคสมัยนั้นมองว่า เป็นเครื่องมือในการปลุกปั่น ปลุกระดมได้ง่าย ดังนั้น นอกจากการท าลายล้าง
สถาบันกษัตริย์แล้ว ผู้ปกครองใหม่จึงจ าเป็นต้องท าให้สถาบันศาสนาสั่นคลอน และต้องลดความ
เชื่อถือศรัทธาในศาสนาจากประชาชนให้มากที่สุด 
 ลาวในสมัยนั้นจึงมีเหตุการณ์ที่พระสงฆ์ถูกฆ่าตายจ านวนมาก พระสงฆ์บางส่วนต้องลา
สิกขาออกมาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ พุทธศาสนาจึงถูกกลืนหายไปกับระบอบการปกครอง
ใหม่ ศาสนาถูกน ามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ คือแทนที่จะเป็นเครื่องมือช่วยขัดเกลาจิตใจผู้คน ก็
กลายเป็นเครื่องมือช่วยในการเผยแพร่ลัทธิและนโยบายสู่ประชาชน อย่างไรก็ตาม     แม้ลาวจะตก
อยู่ในช่วงจังหวะของการปฏิวัติจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ แต่การที่ฝ่ายการเมืองเริ่ มเข้าใจหลักการ
มวลชน ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ต่างก็ใช้พุทธศาสนาเป็นกลยุทธ์ ในการรณรงค์หาแนว
ร่วมให้มาสนับสนุน โดยต่างฝ่ายต่างมองเห็นว่า พระสงฆ์เป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือ 
รัฐบาลคอมมิวนิสต์ขณะนั้นจึงให้พระสงฆ์เผยแผ่แนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ในขณะเทศนาธรรม 
การจัดงานปาฐกถาในที่ต่างๆ ให้มีพระสงฆ์ร่วมอยู่ด้วย และบังคับพระสงฆ์ให้ประยุกต์ค าสอนพุทธ
ศาสนาเข้ากับค าสอนของคอมมิวนิสต์ จนกลายเป็นการบิดเบือนหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ 
พระสงฆ์หลายรูปจ าต้องท าตาม เพราะหากขัดขืนก็จะถูกฆ่าตาย 
 ต่อมาภายหลังฝ่ายการเมืองเริ่มเข้าใจในศรัทธาของมวลชนที่มีต่อศาสนาอย่างแท้จริง 
การเมืองเป็นเรื่องรอง ชนชั้นปกครองจึงหันกลับมาฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในประเทศขึ้นอีกครั้ง จน
มาถึงในปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาก็เริ่มได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐในหลาย ๆ ด้าน 
 พระพุทธศาสนาของลาวในยุคก าลังพัฒนา ได้ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น     ในสังคม
ชาวลาว ผ่านการสื่อสารและแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณี ความคิด ความเชื่อ โดยเฉพาะ
พิธีกรรมและกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น ประเพณีท าบุญธาตุหลวง หรือแม้แต่การเกิดขึ้นของ
งานศิลปกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ทางพุทธศาสนามากมาย ซึ่งล้วนมีคุณค่าทางด้าน
ศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ถือว่าแสงทองแห่งพุทธศาสนาเร่ิมทอแสงอ าไพในประเทศ
ลาวแล้ว  แค่เฉพาะในเมืองหลวงพระบาง ก็มีวัดวาอารามที่มีประวัติศาสตร์อันงดงามและยิ่งใหญ่ มี
ชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวชม  เช่น “วัดเชียงทอง วัดหลวง
คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีความงดงามและความส าคัญดุจอัญมณีล้ าค่า ที่พ่ีน้องชาวลาวหวง
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แหนยิ่งนัก  นอกจากวัดที่เล่ืองชื่อเรื่องความงามแล้ว หลวงพระบางยังมีพระธาตุเจดีย์รูปทรงแปลก
ตา รูปร่างโค้งมนเหมือนผลแตงโม ซึ่งหาชมได้ที่ “วัดพระธาตุ  หมากโม” ซึ่งกระทรวงแถลงข่าวและ
วัฒนธรรมของลาว ยกให้วัดนี้เป็นอีกหนึ่งศาสนสถานที่มีความส าคัญ เพราะวัดพระธาตุหมากโมเคย
เป็นที่ประดิษฐาน “พระบาง” พระพุทธรูปส าคัญซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค า    

พระพุทธศาสนาในประเทศลาวยังคงมีธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน พุทธบริษัท 4 กล่าวคือ พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกายังคงมีศรัทธาเหนียว
แน่นมั่นคงในความศรัทธาพระรัตนตรัย การศึกษาของคณะสงฆ์ในเมืองหลวงพระบางถึงแม้ไม่มี
วิทยาลัยสงฆ์ท่ีจะศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ตามที แต่วัดวาอารามยังคงมีเจริญรุ่งเรืองจนได้รับการ
ยกย่องที่เป็นมรดกโลก มีการเปิดโอกาสให้กุลบุตรเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา ได้มีโอกาสมา
ศึกษาที่วัดโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย เป็นการเปิดโอกาสต่อเยาวชนที่จะได้เรียนและได้รักษา
พระพุทธศาสนาซึ่งหลวงพระบางมีแนวโน้มที่จะพัฒนาในการศึกษาเล่าเรียน เหมือนกับวิทยาลัยสงฆ์
องค์ตื้อ นครหลวงเวียงจันทร์และวิทยาลัยสงฆ์จ าปาสักต่อไปได้ 
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รูปแบบและการจัดการ : ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวัด  
MODEL AND MANAGEMENT: 

PRE-SCHOOL CHILD CARE CENTER AT MONASTERIES  
 

พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์  การบุญ)  

 
บทคัดย่อ 

 รูปแบบและการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด สิ่งส าคัญที่สุดนั่นคือการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือการสร้างค่านิยมที่มีหลักอิทธิบาทธรรมเป็นฐานในการด าเนินงานแต่ละ
ส่วน ซึ่งจะท าให้เกิดความส าเร็จในทุกส่วนงานย่อยๆ ที่ปฏิบัติอยู่ยังผลให้เกิดความส าเร็จแก่องค์กร
โดยรวม โดยอาจจะเริ่มฝึกตั้งแต่การเลือกสรรหาบุคลากร เ พ่ือเข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยอาจจะเริ่มจากผู้บริหารหรือผู้น าองค์กร และส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างหลักธรรมในการปฏิบัติงานเข้าสู่ในระดับต่างๆ โดยมีการพัฒนาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง 
แม้กระทั่งการฝึกอบรม เพ่ือปรับทัศนคติให้กับบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สร้างความมีจิต
สาธารณะ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี ที่สามารถปรับใช้หลักธรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับ
งานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ และยังสามารถใช้กับชีวิตประจ าวันของตนเองได้อีกด้วย 
ค าส าคัญ: ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด, รูปแบบ, การจัดการ 
 

ABSTRACT 
 Model and management of pre-school child care center at monasteries 
training centers the most important thing is to create a corporate culture. Or the 
creation of values that are the basis for the operation of each section. This will 
result in success in every subsection. This is the result of the success of the 
organization. Training may begin from the selection of personnel. To work in the 
pre-school child care center at monasteries. It may be initiated by an executive or 
an organization leader. Encourage activities related to the strengthening of the 
principles of operation at various levels. It is constantly evolving. Even training to 
adjust the attitude to personnel at all levels continuously. Create a public mind to 
cultivate good values. Can adjust the principles. In Buddhism to adapt to the work 
that they are. It can also be used for their daily lives as well. 
Keywords: Pre-School Child Care Center at Monasteries, Model, Management 
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1. บทน า 
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนี้จัดได้ว่า เป็นการศึกษาสงเคราะห์เด็ก และการสาธารณ
สงเคราะห์ประการหนึ่ง และการจัดการศึกษาประเภทใดหรือระดับใดก็ตาม ถ้าสามารถจัดโดยวัด 
หรือพระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการแล้ว นับเป็นการท าให้เด็กหรือประชาชนได้ใกล้ชิด หรือ
เข้าวัดมากขึ้น มีศีลธรรม และเป็นคนโดยสมบูรณ์มากกว่าเด็ก หรือประชาชนที่ไม่มีโอกาสดังกล่าว 
กรมศาสนาได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ. 2537 โดยก าหนดให้เจ้า
อาวาสท าหน้าที่เป็นผู้บริหารศูนย์ ฯ พระภิกษุท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนอบรมสั่งสอนเด็กในด้านต่าง ๆ 
ครูพ่ีเลี้ยงซึ่งเป็นคฤหัสถ์ท าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดร่างกายเด็ก และจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาเด็กในระดับปฐมวัย 
คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ท าหน้าที่ในด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ควบคุมการด าเนินงานในด้านการจัดการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบัญชีและการเงิน 
และด้านบุคลากร (กรมการศาสนา, 2537 : 3-5) 
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นสถานที่ส าหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียนโดยมี
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อม  ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 ได้มีการก าหนดให้เด็กจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ด้วยการอยู่อาศัยในสถานที่ที่
เหมาะสมและปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เด็กต้องได้รับสารอาหารตามวัย และได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการ รวมถึงได้รับการป้องกันโรคและภัยที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, 2546 : 3-4) 
 ดังนั้น ผู้ดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้แก่
เด็ก สภาพสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความส าคัญท่ีจะต้องดูแลให้ปลอดภัย เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุกับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่เดิมมี
หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมอนามัย ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง
แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียนให้เด็กได้รับการเตรียม
ความพร้อมมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย 
ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูลูกในช่วงเวลากลางวัน (กรมอนามัย, 
2541 : 16) 
 ในบทความนี้ ผู้เขียนใคร่ขอเสนอรูปแบบและการจัดการ จากสภาพปัญหาการบริหาร
จัดการศูนย์อบรบเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ยังขาดมาตรฐานและการบริหารจัดการ มีความแตกต่าง
หลากหลาย ทั้งในด้านการวางแผนงาน การจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด การสั่งการและ
การควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงาน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการศึกษาและแก้ไขอย่างถูกต้องแล้ว ย่อมส่งผลต่อการ
พัฒนาคนในวัยเด็กเล็ก ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของสังคมในอนาคต เป็นผลให้ประชากรในพ้ืนที่ด้อย
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คุณภาพและส่งผลเสียต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย จะต้องด าเนินการให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดกับเด็กปฐมวัย 
 
2. สถานภาพศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
 หลักการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถการศึกษาให้แก่เด็กก่อนเกณฑ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 530 – 
532) ได้ออกระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ. 2537 เพ่ือให้การ
ด าเนินการของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2536 กรมการศาสนาจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
พ.ศ. 2537 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ และค าสั่งอ่ืนๆ ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4   ในระเบียบนี้ 
 "ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด" หมายถึง สถานที่ซึ่งวัดจัดตั้งขึ้นในที่วัด หรือที่ธรณีสงฆ์ 
หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรมวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนเกณฑ์เข้าสู่วัยเรียนภาคบังคับ
ประถมศึกษา มีชื่อย่อว่า "ศดว." 
 "เจ้าอาวาส" หมายถึง เจ้าอาวาสผู้ท าหน้าที่หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดที่มีเด็ก
ไม่เกิน 100 คน 
 "อาจารย์ใหญ่" หมายถึง เจ้าอาวาสผู้ท าหน้าที่หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดที่มีเด็ก
ตั้งแต ่101 ถึง 200 คน 
 "ผู้อ านวยการ" หมายถึง เจ้าอาวาสผู้ท าหน้าที่หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดที่มี
เด็กตั้งแต ่201 คนข้ึนไป 
 "ครูสอน" หมายถึง ผู้ท าหน้าที่สอนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
 "ครูพ่ีเลี้ยง" หมายถึงคฤหัสถ์ผู้ท าหน้าที่สอน พร้อมกับดูแลช่วยเหลือเด็กในศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด 
 "ผู้ดูแลเด็ก" หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ท าหน้าที่สอน พร้อมกับดูแลช่วยเหลือเด็กในศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
 "เจ้าหน้าที่" หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
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 "เด็ก" หมายถึง เด็กก่อนเกณฑ์เข้าสู่วัยเรียนภาคบังคับในระดับประถมศึกษา ซึ่งอายุ
ระหว่าง 3-5 ปี และอยู่ในการดูแลอบรมของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
 "การจัดการศึกษา" หมายความว่า การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับพัฒนาการทุก
ด้าน เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
 "การประเมินพัฒนาการ" หมายความว่า กระบวนการวัดความสามารถของพฤติกรรมทาง
กาย 
 "อารมณ์" หมายความว่า กระบวนการวัดความสามารถของพฤติกรรมทางกาย 
 "อารมณ์" สังคม และสติปัญญา เพ่ือเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
 ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการกองศาสนศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ระเบียบกรมศาสนาว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ.2537 (กรมศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2537 : 49) ให้ความหมายของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด หมายถึง 
สถานที่ซึ่งวัดจัดตั้งขึ้นในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้
การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมให้แก่เด็กก่อนเกณฑ์เข้าสู่วัยเรียนภาคบังคับประถมศึกษา กรมการศาสนา ได้ก าหนดแนวการ
จัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดซึ่งปรับปรุงพัฒนาจากแนวการจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดังต่อไปนี้  
 หลักการ 
 1.  ให้เป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นเพ่ือการกุศล ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนแต่อย่างใด 
 2.  ให้สอนเด็กก่อนเกณฑ์ท้ัง หญิง- ชาย ตั้งแต่อายุ 3 ปี ถึงย่างปีท่ี 6 
 3.  มีครูผู้สอนคือ พระภิกษุสามเณร และให้ฆราวาสเป็นครูช่วยสอนด้วย 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการวางรากฐานการศึกษาของเด็กก่อนเกณฑ์ให้มีพ้ืนความรู้เพ่ือเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษา ต่อไปด้วยดีเพ่ือเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้แก่เด็กเพ่ือ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้าน โดยอาศัยเด็กเป็นสื่อสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุข
นิสัยร่าเริง รู้จักออกก าลังกาย และพักผ่อนที่ถูกต้องตลอดจนการป้องกันโรคภัยที่มาเบียดเบียน
เพ่ือให้สามารถช่วยตนเองได้ และสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเองได้ เพ่ือส่งเสริมให้รู้จัก
การสังเกตและมีไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม เพ่ือส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร 
ได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของคณะสงฆ์และกระทรวงศึกษาธิการแนว
ทางการด าเนินงานและหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด จัดได้ว่าเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบ้านวัด และส่วนราชการเป็นฝ่ายสนับสนุน 
(บ.ว.ร.) ซ่ึงมีแนวทางด าเนินงานและหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าว 
 2. เจ้าคณะผู้ปกครองหรือเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรเป็นผู้ด าเนินการตามวัดต่างๆ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพระภิกษุสามเณรเป็นครูผู้สอนอบรมศีลธรรม  การฝึกมารยาท
ตลอดจนประเพณีของไทยที่วางไว้ กรมการศาสนาเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งศูนย์ประเภทนี้ 
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ตลอดจนให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ การเงิน อุปกรณ์ตามสมควรศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดจะต้องรายงานผลการด าเนินงานให้กรมการศาสนาทราบทุก  ๆ ระยะตามที่กรมการศาสนา
ก าหนด กรมการศาสนาเป็นผู้ควบคุมนโยบายด าเนินการของโรงเรียนกรมการศาสนาจะส่งเจ้าหน้าที่
ออกนิเทศการท างานของศูนย์ฯ ตามเวลาอันเหมาะสม เพ่ือให้ศูนย์ท างานอย่างมีประสิทธิภาพให้
ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอ าเภอร่วมกับคณะสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการตรวจ  ดูแลความ
เรียบร้อย สถานที่ตั้งของศูนย์จะต้องอยู่ในวัดหรือสถานที่ของวัดผู้ด าเนินการจัดตั้ งศูนย์ต้องเป็นเจ้า
อาวาสของวัดนั้นๆ ห้ามบุคคลใดๆ จัดตั้งศูนย์ประเภทนี้ขึ้นในวัดศูนย์จะต้องมีพ่ีเลี้ยงเป็นฆราวาส
ร่วมปฏิบัติงาน เพ่ือคอยดูแลเด็กศูนย์อาจจะมีรายได้นอกเหนือจากรัฐบาลให้การอุดหนุน  คือ จาก
การบริจาค จากการจัดประโยชน์ อ่ืนๆ ของวัดจากมูลนิธิสมาคมการกุศล 
 
3. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด : รูปแบบและการจัดการ 
 รูปแบบและการจัดการถือว่าเป็นหัวใจหลักส าคัญของการบริหารการศึกษาศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ให้ประสบผลส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลัก  หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจใน
การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษา รวมถึงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดให้มากที่สุด ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว 
รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของเด็กผู้เรียน สถานศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
ชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท าให้ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดมีความเข้มเข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพเด็กนักเรียน ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ  
 ส าหรับวัตถุประสงค์การบริหารงานวิชาการ ผู้ เขียนได้แบ่งตามประเภทของการ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย เนื่องจากในเด็กปฐมวัยไม่สามารถสอนหลักวิชาการท่ีมีความยุ่งยากมากๆ 
ไม่ได้  จ าเป็นต้องให้เด็กในช่วงปฐมวัยได้พัฒนาการร่างกาย พ้ืนฐานสติปัญญา หรือการเข้าสังคมให้
ได้ก่อนเป็นล าดับแรก  พัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุ มีความหมายและมีความส าคัญต่อชีวิต 
เพราะเป็นรากฐานของบุคคลเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้พัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะแตกต่าง
กันออกไป ข้ึนอยู่กับอัตราความพร้อมในการพัฒนาการ และความสามารถของเด็กแต่ละคน และ
นอกจากตัวเด็กเองแล้ว สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กก็มีส่วนส าคัญในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็กอีกด้วย  ซึ่งเด็กในช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงของการพัฒนาที่มีผลและมีอิทธิพลในการก าหนด
บุคลิกลักษณะ สติปัญญา อารมณ์และการปรับตัวเข้ากับสังคมเมื่อเป็นผู้ใหญ่  ฉะนั้นผู้เขียนจึงได้
เสนอรูปแบบในการบริหารจัดการ โดยใช้หลักพุทธธรรมในการสอดแทรกลงไปในการบริหารจัดการ 
ดังนี้   
  



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

 1) พัฒนาการทางร่างกาย (Physical Development)  
 ส าหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนั้น มีเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งมีอายุอยู่
ระหว่าง 3 - 6 ปี  ซึ่งเด็กในวัยนี้พัฒนาการด้านร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่อง
ความสูงและน้ าหนัก เด็กจะมีสัดส่วนของร่างกายใกล้เคียงกับผู้ใหญ่มากขึ้น แขนและขายาวขึ้น 
เคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้น  ชอบวิ่งเล่น กระโดดโลดเต้น ไม่อยู่นิ่ง พร้อมท ากิจกรรมที่ต้องใช้แรง ใช้
ก าลังมากขึ้น ชอบอยู่กลางแจ้ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้มือในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ ได้มากขึ้น  
เด็กจึงสามารถแต่งตัว หวีผม แปรงฟัน และท างานที่ละเอียดขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่
สังเกตเห็นได้ชัดเจน  เช่น ฟัน กล้ามเนื้อใหญ่ (Gross motor development) จะมีความก้าวหน้า
มากกว่ากล้ามเนื้อเล็ก เด็กวัยนี้สามารถบังคับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีเดินได้คล่อง สามารถ
วิ่งและกระโดดได้ดี ไม่ค่อยอยู่นิ่งและกล้ามเนื้อเล็ก (Fine motor development) เด็กวัยนี้ยังจับ
ดินสอไม่ถนัด แต่ก็สามารถวาดวงกลมหรือรูปเรขาคณิตได้ และเด็กจะท าได้ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น 
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือซึ่งยังไม่สมบูรณ์เด็กวัยนี้ จึงมีความยากล าบากในการใ ช้
สายตาจับจ้อง หรือเพ่งดูวัตถุเล็กๆ ดังนั้น ตัวหนังสือที่จะให้เด็กวัยนี้อ่าน จึงควรเป็นตัวโตๆ และ
ความถนัดในการใช้มือซ้ายหรือขวาของเด็กจะเห็นได้ชัดในวัยนี้ พ่อแม่จึงควรสังเกตความถนัดของ
เด็ก และอธิบายให้เด็กที่ถนัดซ้ายทราบว่า เป็นของธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติ และส าหรับหลัก
พุทธธรรมที่จะน ามาเพ่ือใช้พัฒนาทางร่างกายให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ที่เข้าอบรมภายในศูนย์สิ่งแรกที่
ควรตระหนักนั่นคือ บุคลากรทุกระดับภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดล้วนแล้วแต่มีผลต่อ
การพัฒนาทั้งสี่ด้าน (ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม) ของเด็กก่อนเกณฑ์
ภายในวัดทั้งสิ้น และหลักอิทธิบาทธรรม 4  นับเป็นหลักที่มีคุณูปการในการปรับใช้กับทุกๆ
สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง คือ การปรับใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการพัฒนาทางด้าน
ร่างกายให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ให้มีความพร้อมทางร่างกาย โดยเริ่มจากหลักฉันทะคือความพึง
พอใจในการให้ความรู้ ให้ทักษะที่เป็นกิจกรรมในการพัฒนาร่างกายให้กับเด็กดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 
เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงวัยแห่งการเตรียมความพร้อมฉะนั้นทุกอวัยวะ ทุกส่วนจะเจริญเติบโตอย่าง
สมบูรณ์แข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อครูผู้สอนหรือบุคลากรในการให้การศึกษามีความรู้หรือทักษะในการฝึกให้
เด็ก มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยต้นสังกัดก าหนดไว้  ซึ่งหากหลักในข้อ
นี้หมายถึง ความพึงพอใจในการสอนสั่ง หรือทักษะในการฝึกให้เด็กท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาร่างด้อยไป
แล้วนั้นย่อมท าให้เด็กไม่ได้รับกิจกรรมในการพัฒนาทางด้านร่างกายเท่าที่ควรหรือไม่สมบูรณ์  ซึ่ง
หากรู้ตนเองว่าไม่มีความพึงพอใจในการท ากิจกรรมนั้นจ าเป็นต้องเรียกใช้หลักธรรมข้อวิริยะ เพ่ือให้
เกิดความขยันหมั่นเพียรในการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้านนี้ให้กับตนเอง เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน
ทุกคนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย  โดยใช้หลักธรรมข้อ จิตตะควบคู่ไปด้วยกับหลักวิริยะคือ 
สร้างความตระหนักให้กับตนเองว่าเด็กทุกคนคืออนาคตของชาติไทย หากเด็กมีความแข็งแรง
สมบูรณ์ย่อมเป็นก าลังส าคัญให้กับประเทศชาติต่อไป โดยใช้หลักของวิมังสาในการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับกิจกรรมในการสร้างเสริมการพัฒนาร่างกายให้กับเด็กก่อนวัยเรียนให้เกิดความเหมาะสมกับ
เด็กที่อยู่ในปกครองหรือสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาอบรม เช่น หากวัดที่มีพ้ืนที่น้อยและมีเด็กจ านวน
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มากนั่นก็เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักในการหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมและมีความ
เพียงพอกับจ านวนของเด็ก แต่หากเด็กก่อนเกณฑ์ที่มีอายุน้อยมากๆ เช่น อายุ 2 ปี  ในบางครั้งก็ไม่
จ าเป็นในการท ากิจกรรมบางอย่างที่มีผลต่อการเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ  ฉะนั้นการใช้หลักวิมังสา จึง
เป็นหลักส าคัญในการสรุปและท ากิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับเด็กก่อนวัยเรียน และที่ส าคัญหลัก
หนึ่งในส่วนของหลักธรรม ภาวนา 4  ก็ยังเป็นหลักธรรมที่ช่วยเสริมทักษะให้กับบุคลากรภายในศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดด้วย เนื่องจากไม่ว่าจะใช้หลักของกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนาหรือ
ปัญญาภาวนา ต่างก็สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทั้งสิ้น เพ่ือหวังผลสุดท้ายที่จะมีต่อเด็กนั่นเอง คือ ใน
ส่วนของกายภาวนานั้นสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้ 3 ด้านคือ  สามารถพัฒนาสุขภาพ
ร่างกายให้ตนเองมีความแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติงานภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
สามารถพัฒนาทักษะในการฝึกกิจกรรมให้กับเด็กก่อนวัยเรียนเพ่ือพัฒนาทางด้านร่างกาย และ
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆทุกคนเนื่องจากเด็กวัยนี้เป็น
เด็กที่มีการลอกเลียนแบบเป็นหลัก หากมีตัวอย่างที่ดีย่อมท าให้เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติเป็นไป
ตามแม่พิมพ์ที่หลอมพวกเขามาด้วยเช่นกัน ส่วนด้านศีลภาวนานั้นสามารถพัฒนาความมีระเบี ยบ
วินัยให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการท างานกับเด็กก่อนวัยเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่า
เด็กในวัยเรียนเนื่องจากเด็กก่อนวัยเรียนนั้น ยังไม่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจว่าอะไรถูกหรือผิด
เพียงพอ  ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ เช่นยื่นมือหรือนิ้วเข้าเครื่องใช้ ไฟฟ้าเช่นพัดลมท าให้เกิด
อันตราย ฉะนั้นการที่มีศีลภาวนา จะท าให้บุคลากรที่ดูแลเด็กนั้นมีความเป็นระเบียบตรงเวลา มี
ความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ตนปฏิบัติอยู่อย่างเนือง นิจฉะนั้นเมื่อมีระเบียบปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดก็ยากที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานกับเด็กก่อนเกณฑ์ ส่วนหลักจิตภาวนาคือ
ความมีสมาธิในการปฏิบัติงาน ความเสียสละ ความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือเด็กที่เป็นอนาคต
ของชาติ ท าให้เกิดความตั้งใจในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความสัมฤทธิ์ในด้านจิตใจ เมื่อจิตเกิดความ
สัมฤทธิ์ย่อมน าความสัมฤทธิ์ทางวาจา และทางกายตามมาด้วยเช่นกัน  ส่วนด้านปัญญาภาวนานั้น
สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เนื่องจากเหตุคือความรอบรู้ที่เกิดความการคิด
วิเคราะห์ซ้ าแล้วซ้ าอีกในปัญหา หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งตกผลึกปัญหานั้นๆ สุดท้ายท า
ให้ได้ความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ในทางที่ถูกต้อง ซึ่งในการนี้เป็นการ
พัฒนาทางด้านร่างกายให้กับเด็กก่อนเกณฑ์การที่บุคลากรมีหลักปัญญาภาวนานั้น จะท าให้บุคลากร
ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันว่าหลักการสอนทุกอย่าง เพ่ือการพัฒนาร่างกายของเด็กก่อนเกณฑ์เป็น
ส าคัญไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก หรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ฉะนั้นจะท าให้เกิดการวิเคราะห์
หลักสูตรในการเรียนการสอน เพ่ือให้เหมาะสมกับเด็กก่อนเกณฑ์แต่ละคนอย่างมีความเหมาะสม
มากที่สุด  ซึ่งจากหลักธรรมทั้งสองไม่ว่าจะเป็นหลักอิทธิบาทธรรม 4 และหลักธรรมภาวนา 4  ล้วน
แต่สามารถพัฒนาให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายให้กับเด็กก่อนวัยเรียนได้ทั้งสิ้น เพียงแต่ในขณะ
ที่ปฏิบัติการนั้นอาจจะไม่สามารถแยกหลักธรรมต่าง ๆ กับกิจกรรมที่ท าในแต่ละวันได้ จึงเป็นหน้าที่
ของการจัดรูปแบบให้เป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะของคู่มือในการปฏิบัติงานที่ผู้ศึกษาวิจัยจะได้
น าเสนอต่อไป 
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 2) การพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development)  
 ส าหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดนั้นมีเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งมีอายุอยู่
ระหว่าง 3 - 6 ปี  ซึ่งเด็กในวัยนี้พัฒนาการทางสติปัญญานับว่าเป็นการพัฒนาการที่ส าคัญมาก 
เนื่องจากการพัฒนาของเด็กวัยอนุบาลจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก หากมีพ้ืนฐานที่ดีจากศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ ทั้งในด้านการรับรู้ การเรียนรู้ การแก้ปัญหาจากการศึกษาแผนการสอนในศูนย์เด็ก
ก่อนเกณฑ์ มีเกณฑ์การสอนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสติปัญญาตามมาตรฐานของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการก าหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบดังนี้  เด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุ 3-4 ปีสามารถพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาให้เพิ่มมากขึ้นด้วยการส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อมเน้นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ต่างๆ และภาษามาก
ขึ้น ช่างซักถาม  อยากรู้อยากเห็น ต้องการในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการกระท าและการใช้ประสาท
สัมผัสของเด็กเอง คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง มีความคิดและเหตุผลที่ยังไม่สมบูรณ์   ดังนั้นจึง
ต้องให้เกิดการเรียนรู้จากของจริงโดยบุคคลที่เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ หรือครูพ่ีเลี้ยงในศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์โดยเน้นให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตนเอง  เพ่ือให้เด็กมีการพัฒนาการทางความคิดและ
การแก้ไขปัญหา  ส าหรับหลักพุทธธรรมที่จะน ามาเพ่ือใช้พัฒนาทางร่างกายให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ที่
เข้าอบรมภายในศูนย์ สิ่งแรกที่ควรตระหนักนั่นคือ บุคลากรทุกระดับภายในศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดล้วนแล้วแต่มีผลต่อการพัฒนาทั้งสี่ด้าน (ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และ
สังคม) ของเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัดทั้งสิ้น  และหลักอิทธิบาทธรรม 4 นับเป็นหลักที่มีคุณูปการใน
การปรับใช้กับทุกๆ สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีดังกล่าวคือ การปรับใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้พร้อมในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ให้มีความพร้อมทางด้าน
สติปัญญา โดยเริ่มจากหลักฉันทะคือความพึงพอใจในการให้ความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนาทาง
สติปัญญาให้กับเด็ก โดยสิ่งที่ต้องมีเป็นสิ่งแรกนั่นคือ ความรักความเข้าใจในตัวเด็ก  ซึ่งหากเป็น
บุคลากรที่จบการศึกษาด้านปฐมวัยมานั้นก็ จะมีความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กก่อนเกณฑ์มากอยู่
แล้ว แต่ส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านปฐมวัยมานั้น จ าเป็นต้องมีความรักความเมตตา
ให้กับเด็กมากขึ้น  เพ่ือให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติงานกับเด็กก่อนเกณฑ์ ในส่วนของความวิริยะ
นั้นใช้ส าหรับการศึกษาบทเรียนส าหรับเด็กก่อนเกณฑ์ โดยไม่คิดว่าเป็นเพียงบทเรียนของเด็กก่อน
เกณฑ์เท่านั้นท าให้อาจจะมิได้ศึกษาว่ากิจกรรมต่าง ๆ นั้นมีไว้ เพ่ืออะไรพัฒนาสติปัญญาด้านใดบ้าง
ให้กับเด็กก่อนเกณฑ์อย่างไรบ้าง ซึ่งการรู้เป้าหมายก่อนที่จะปฏิบัติการงานแต่ละอย่างได้เป็นอย่างดี 
ย่อมท าให้ความคิดและการกระท าของเรานั้นน าไปสู่เป้าหมายนั้นๆได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักจิตตะ
ในการยึดม่ันในอุดมการณ์ เพ่ือให้เด็กมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วัยเรียนได้อย่างเต็มที่เพ่ือเป็น
อนาคตของชาติต่อไป  และนั่นคือการพัฒนาระดับประเทศควบคู่กันไปด้วยเกิดบุญกุศลแก่ตนเอง 
และชาติบ้านเมืองเป็นมหากุศลจิต  และสุดท้ายในการใช้หลักวิมังสาในการประเมินความรู้ระดับ
สติปัญญาของเด็กก่อนเกณฑ์ที่เข้ารับการศึกษาอบรมหลังจากที่ได้ให้ท ากิจกรรม เพ่ือพัฒนา
สติปัญญาเมื่อได้ผลประเมินในแต่ละครั้งแล้วสามารถน ามาวิเคราะห์กับการสอนของครูผู้สอนในแต่
ละครั้งได้เช่นกัน ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าวิธีการสอนแบบใดที่ท าให้เด็กสามารถมีการพัฒนา
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สติปัญญาได้มากที่สุด และแบบใดเหมาะสมกับเด็กประเภทใด  เช่น เด็กที่มีพ้ืนฐานสติปัญญาดี
อาจจะรับการเรียนการสอนแบบหนึ่ง จึงจะรับความรู้ความเข้าใจได้เต็มที ส่วนเด็กที่มีพ้ืนฐานระดับ
สติปัญญาที่ด้อยลงมาอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการให้รับความรู้ความเข้าใจอีกแบบหนึ่ง จึงจะท าให้
สามารถท าให้เด็กเกิดความเข้าใจมากกว่านั่นหมายถึงวิธีการสื่อสารเพ่ือให้เด็กก่อนเกณฑ์เกิดความ
เข้าใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญ  ฉะนั้นการใช้หลักวิมังสาจึงเป็นส่วนส าคัญในการช่วยให้เกิดการพัฒนาทาง
สติปัญญาให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ทุกคนควรให้ความสนใจในการพัฒนาในการน าหลักวิมังสามา
ใช้ในชีวิตประจ าวันในการปฏิบัติงาน ในส่วนของหลักธรรมภาวนา 4  ก็ยังเป็นหลักธรรมที่ช่วยเสริม
ทักษะให้กับบุคลากรภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดด้วย เนื่องจากไม่ว่าจะใช้หลักของกาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา หรือปัญญาภาวนาต่างก็สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทั้งสิ้น เพ่ือหวังผล
สุดท้ายที่จะมีต่อเด็กนั่นเอง  คือ ในส่วนของกายภาวนานั้นสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้ 
3 ด้านคือ  สามารถพัฒนาสุขภาพร่างกายให้ตนเองมีความแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติงานภายในศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด สามารถพัฒนาทักษะในการฝึกแผนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทางด้าน
สติปัญญาให้แก่เด็กก่อนเกณฑ์ และสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับเด็กๆ ทุกคน ส่วนด้านศีลภาวนานั้นสามารถพัฒนาความมีระเบียบวินัยให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ฉะนั้นการที่มีศีลภาวนาจะท าให้บุคลากรที่ดูแลเด็กนั้นมีความเป็นระเบียบตรงเวลา มี
ความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ตนปฏิบัติอยู่อย่างเนืองนิตย์ ฉะนั้นเมื่อมีระเบี ยบปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดก็ยากที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานใดใดกับเด็กก่อนเกณฑ์ และเนื่องจาก
เด็กวัยนี้เป็นเด็กที่มีการลอกเลียนแบบเป็นหลัก  หากมีตัวอย่างที่ดีย่อมท าให้เด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติเป็นไปตามแม่พิมพ์ที่หลอมพวกเขามาด้วยเช่นกัน ท าให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญาด้วย
เช่นกัน เช่นความมีระเบียบวินัย ความตรงเวลา เมื่อเด็กโตขึ้นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเล็ก จะท า
ให้พวกเค้าพัฒนาสติปัญญาแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี อย่างไร เพราะเหตุใดได้ง่ายกว่าเด็กที่
ไม่ได้เห็นตัวอย่างที่ดีหรือบุคลากรที่มีศีลภาวนาเป็นนิจนั่นเอง  ส่วนหลักจิตภาวนาคือความมีสมาธิ
ในการปฏิบัติงาน ความเสียสละ ความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อเด็กท่ีเป็นอนาคตของชาติ ท าให้
เกิดความตั้งใจในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความสัมฤทธิ์ในด้านจิตใจ เมื่อจิตเกิดความสัมฤทธิ์ย่อมน า
ความสัมฤทธิ์ทางวาจา และทางกายตามมาด้วยเช่นกัน  ท าให้เกิดความตั้งใจปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาสติปัญญาให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ได้อย่างเต็มที่ ส่วนด้านปัญญาภาวนานั้นสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองเนื่องจากเหตุคือ  ความรอบรู้ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ซ้ าแล้วซ้ าอีกใน
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งตกผลึกปัญหานั้นๆ ผลนั้นก็คือสุดท้ายท าให้ได้ความคิด
ริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ในทางที่ถูกต้อง ในกรณีนี้ปัญหาหรือสถานการณ์
ดังกล่าวนั่นคือ แผนการสอนเพ่ือพัฒนาสติปัญญาให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ให้ได้มากที่สุด ฉะนั้นตัวชี้วัด
ที่สามารถบ่งชี้ได้ดีที่สุดนั่นคือ การประเมินการสอนดังกล่าว ฉะนั้นบุคลากรทุกคนควรมีการประเมิน
แผนการสอนของตนเอง เพ่ือเปรียบเทียบและเก็บประวัติมาเพ่ือพิจารณาและใช้ปัญญาภาวนาใน
การแก้ไขปรับปรุงแผนการสอนต่างๆ เพ่ือให้พัฒนาทางสติปัญญาให้กับเด็กมากที่สุด ซึ่งจาก
หลักธรรมทั้งสองไม่ว่าจะเป็นหลักอิทธิบาทธรรม4 และหลักธรรมภาวนา4 ล้วนแต่สาสามารถพัฒนา
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ให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนได้ทั้งสิ้น  เพียงแต่ในขณะที่ปฏิบัติการนั้น 
อาจจะไม่สามารถแยกหลักธรรมต่างๆ กับกิจกรรมที่ท าในแต่ละวันได้ จึงเป็นหน้าที่ของการ
จัดรูปแบบให้เป็นลายลักษณ์อักษร ในลักษณะของคู่มือในการปฏิบัติงานที่ผู้ศึกษาวิจัยจะได้น าเสนอ
ต่อไป     
 3) พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม (Emotional & Social Development)  
 ส าหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดนั้นมีเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งมีอายุอยู่
ระหว่าง 3 - 6 ปี ซึ่งเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่เด็กยึดตัวเองเป็นส าคัญ สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ชอบ
เลียนแบบและมักแสดงอารมณ์ต่างๆโดยเปิดเผยเป็นวัยที่ก าลังสนใจ สิ่งแวดล้อมรอบตัวอยากรู้
อยากเห็น ชอบท าตามและเลียนแบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ถ้าสิ่งแวดล้อมที่เด็กประสบอยู่ ท า
ให้เด็กมีความสุข เด็กจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มองโลกในแง่ดี แต่ถ้าสภาพแวดล้อมรอบตัวท า
ให้เด็กขาดความสุข เด็กจะมีความเครียดและเกิดความวิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเองท าให้
มองโลกในแง่ร้าย การที่เด็กจะเรียนรู้ว่ามีความสุขหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการกิน การนอน การขับถ่าย 
อันเป็นการตอบสนอง ความต้องการที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็กซึ่งบิดามารดา หรือผู้เลี้ยงดูมี
อิทธิพลต่อเด็กวัยนี้มาก เด็กวัยนี้ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ประสบการณ์รอบตัว โดยเห็นว่า
ประสบการณ์ที่เด็กได้รับในระยะ 5 ปีแรกมีความส าคัญต่อเด็กมาก เพราะจะกลายเป็นพ้ืนฐานของ
บุคลิก เมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่สุขภาพจิตจะดีเพียง ใดย่อมขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่ผ่านมาในแต่ละ
ขั้นตอน หากความต้องการของเด็กในขั้นหนึ่งๆไม่ได้รับการตอบสนอง อาจท าให้เกิดการชะงักในการ
พัฒนาขั้นต่อไป ส าหรับหลักพุทธธรรมที่จะน ามาเพ่ือใช้พัฒนาทางร่างกายให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ที่เข้า
อบรมภายในศูนย์  สิ่งแรกที่ควรตระหนักนั่นคือ บุคลากรทุกระดับภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดล้วนแล้ว แต่มีผลต่อการพัฒนาทั้งส่ีด้าน (ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม) 
ของเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัดทั้งสิ้น และหลักอิทธิบาทธรรม 4 นับเป็นหลักที่มีคุณูปการในการปรับ
ใช้กับทุกๆ สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีดังกล่าวคือ การปรับใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้พร้อม
ในการพัฒนาทางด้านอารมณ์และสังคมให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ให้มีความพร้อมทางด้านอารมณ์
และสังคม โดยเริ่มจากหลักฉันทะคือ ความพึงพอใจในการให้ความรู้ต่างๆ เช่น สถานการณ์ต่างๆ 
เมื่ออยู่ในสังคมในการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมให้กับเด็ก โดยสิ่งที่ต้องมีเป็นสิ่งแรกนั่นคือความ
รักความเข้าใจในตัวเด็ก ซึ่งหากเป็นบุคลากรที่จบการศึกษาด้านปฐมวัยมานั้น ก็จะมีความเข้าใจใน
ธรรมชาติของเด็กก่อนเกณฑ์มากอยู่แล้ว แต่ส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านปฐมวัยมานั้น 
จ าเป็นต้องมีความรักความเมตตาให้กับเด็กมากขึ้น  เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับ
เด็กก่อนเกณฑ์ เช่น ในส่วนด้านสังคมคือ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เมื่อท าผิดต้องขอโทษ 
หากเมื่อมีผู้ให้ของต้องขอบคุณ หรือเมื่อโมโหหรือโกรธแล้วต้องมีความยับยั้งชั่งใจ เป็นต้นซึ่ง
บุคลากรที่สอนเรื่องเหล่านี้จ าเป็นต้องมีความรักและความเข้าใจในตัวเด็กหรือพ้ืนฐานอุปนิสัยของแต่
ละคน เนื่องจากแต่ละคนก็มีพ้ืนฐานครอบครัวที่แตกต่างกันการถ่ายทอดให้แก้ปัญหาทางอารมณ์
และสังคมนั้น จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ดังนั้น การที่จะถ่ายทอดให้เด็กแต่ละคนครูผู้สอน
ต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทางอารมณ์และสังคมให้กับเด็กก่อน
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เกณฑ์อย่างถ่องแท้มากกว่าหัวข้ออ่ืนๆ เนื่องจากการมีอารมณ์และสังคมที่ถูกต้องย่อมน ามาซึ่งสังคม
ที่มีความสงบสุขซึ่งนั่นย่อมหมายถึง จิตที่เป็นกุศลของครูผู้สอนนั่นเอง  น้อมน าไปยังหลักธรรมด้าน
จิตตะ โดยหากครูแต่ละคนรู้ถึงจุดประสงค์หลักในการเรียนการสอนด้านอารมณ์และสังคมแล้วย่อม
เกิดความตระหนักแก่ตนเองในการตั้งใจสั่งสอนให้เด็กมีอารมณ์และสังคมอย่างถูกต้องที่ถูกวิธี มาก
ที่สุด เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
สังคมต่อไป จากนั้นคือการใช้หลักวิมังสาในการประเมินการรับการถ่ายทอดด้านอารมณ์และสังคม
ของเด็กก่อนเกณฑ์ที่เข้ารับการศึกษาอบรมหลังจากที่ได้พบกับปัญหาแต่ละปัญหาที่อยู่ร่วมกันใน
สังคม ครูผู้สอนต้องมีการประเมินผลให้กับเด็กแต่ละคนในแต่ละครั้งที่เกิดปัญหาเช่นเมื่อเด็กแต่ละ
คนมีการกระทบกระทั่งกันสุดท้ายแล้วครูผู้สอนก็ให้มีการขอโทษซึ่งกันและกัน ผลจากการสอนเด็ก
ในแต่ละครั้ง ครูผู้สอนจะใช้หลักการของหลักธรรมวิมังสาในการวิเคราะห์กับเด็กแต่ละคนกับปัญหา
แต่ละอย่าง สุดท้ายแล้วครูผู้สอนจะมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ที่เรียกว่า ความรู้ภายในบุคคล 
(tacit knowledge) เมื่อมีองค์ความรู้ที่มากขึ้นจะท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า วิธีการสอนแบบใดที่
ท าให้เด็กสามารถมีการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมได้มากที่สุด และแบบใดเหมาะสมกับเด็ก
ประเภทใดเหมาะสมกับสภาพสังคมประเภทใด  เช่น เด็กที่มีพ้ืนฐานสังคมครอบครัวที่ดีได้รับการสั่ง
สอนจากครอบครัวเป็นอย่างดี อาจจะรับการเรียนการสอนแบบหนึ่ง ซึ่งต่างจากเด็กที่มีพ้ืนฐาน
สังคมครอบครัวที่ต่างกัน ท าให้วิธีการสอนของครูผู้สอนที่สอนให้เด็กแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันไป 
เพ่ือจะท าให้เด็กเกิดความเข้าใจมากกว่า นั่นหมายถึงวิธีการสื่อสารเพ่ือให้เด็กก่อนเกณฑ์เกิดความ
เข้าใจนั้นเป็นสิ่งส าคัญ  ฉะนั้นการใช้หลักวิมังสาจึงเป็นส่วนส าคัญในการช่วยให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านอารมณ์และสังคมให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดทุกคนควรให้ความสนใจในการพัฒนาในการ
น าหลักวิมังสามาใช้ในชีวิตประจ าวันในการปฏิบัติงาน ในส่วนของหลักธรรม ภาวนา4  ก็ยังเป็น
หลักธรรมที่ช่วยเสริมทักษะให้กับบุคลากรภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดด้วย เนื่องจากไม่
ว่าจะใช้หลักของกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนาหรือปัญญาภาวนา ต่างก็สามารถพัฒนาบุคลากร
ได้ทั้งสิ้นเพ่ือหวังผลสุดท้ายที่จะมีต่อเด็กนั่นเอง คือ ในส่วนของกายภาวนานั้นสามารถพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรได้ 3 ด้านคือ สามารถพัฒนาสุขภาพร่างกายให้ตนเองมีความแข็งแรงพร้อมที่
จะปฏิบัติงานภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัด สามารถพัฒนาทักษะในการฝึกแผนการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทางด้านอารมณ์และสังคมให้แก่เด็กก่อนเกณฑ์ และสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเองเพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆทุกคน ส่วนด้านศีลภาวนานั้นสามารถพัฒนาความมี
ระเบียบวินัยให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ฉะนั้นการที่มีศีลภาวนาจะท าให้บุคลากรที่ดูแลเด็ก
นั้นมีความเป็นระเบียบตรงเวลา มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ตนปฏิบัติอยู่อย่าง
เนืองนิตย์ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไดซึมซับเข้าไปในแต่ละวันที่ได้มาอบรม
ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัด ในส่วนของหลักจิตภาวนาคือความมีสมาธิในการปฏิบัติงาน 
ความเสียสละ ความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อเด็กท่ีเป็นอนาคตของชาติ ท าให้เกิดความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานท าให้เกิดความสัมฤทธิ์ในด้านจิตใจ เมื่อจิตเกิดความสัมฤทธิ์ย่อมน าความสัมฤทธิ์ทาง
วาจา และทางกายตามมาด้วยเช่นกัน  เช่น มีความตั้งใจให้เด็กเป็นคนดีในสังคม มีความรู้จักยับยั้ง
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ช่างใจเมื่อมีความโกรธ ความตั้งใจมั่นของครูผู้สอนดังกล่าวนั้นย่อมท าให้เกิดผลที่ดีกับเด็กที่ได้รับ
การอบรม โดยเกิดจากซึมซับ มิได้เกิดจากการสั่งสอนทั่วๆไปซึ่งการสอนลักษณะแบบนี้ย่อมท าให้
เกิดเหตุและผลในความรู้สึกที่เด็กก่อนเกณฑ์ที่ได้รับการอบรมได้สัมผัสความรู้สึกนั้นได้เอง จากการ
ฝึกการอยู่ร่วมกัน ฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกการรอคอยไม่ว่าจะเป็นการยืนรอเข้าแถวเพ่ือรับอาหาร 
หรือเป็นการวางรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนให้เป็นระเบียบ หรือการนั่งอย่างเป็นระเบียบเป็นแนวแถว
หรือการยืนตรงเคารพธงชาติ แม้ว่าการแต่งกายให้เป็นระเบียบ การแต่งกายตามวาระต่างๆ ภายใน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ล้วนแล้วแต่เป็นมารยาททางสังคมที่จ าเป็นในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ทั้งสิ้น  ส่วนด้านปัญญาภาวนานั้นสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เนื่ องจาก
ประสบการณ์ท่ีอยู่ร่วมกับเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดนั้น จะท าให้พบวิธีการต่างๆที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่
ตนเองพบอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายในแต่ละบุคคลและจ าเป็นต้องน าความรู้ดังกล่าว
มา เพ่ือวิเคราะห์ซ้ าแล้วซ้ าอีก เพ่ือให้ตกผลึกปัญหานั้นๆ สุดท้ายท าให้ได้ความคิดริเริ่มอย่าง
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ในทางที่ถูกต้องหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง นั่นคือการใช้ปัญญาเพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการเกิดของเหตุหรือปัจจัยในการเกิดและผลที่จะเกิดจากเหตุนั้นๆ 
เพ่ือต้องการมิไห้เกิดผลที่ไม่ดี และหากต้องการจะดับปัญหานั้นจ าเป็นต้องคิดวิเคราะห์ถึงเหตุที่ท า
ให้ปัญหาน้ันเกิด ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ปัญญาภาวนารวมถึงการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิด
หรือแนวโน้มที่จะท าให้เกิดผลต่างๆ  ฉะนั้นบุคลากรทุกคนควรมีการประเมินการแก้ปัญหาแต่ละ
สถานการณ์ของตนเอง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการให้ความรู้แก่เด็กก่อนเกณฑ์ด้านอารมณ์และ
สังคมอย่างดีที่สุด เพื่อการสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศชาติให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากหลักธรรมทั้งสอง
ไม่ว่าจะเป็นหลักอิทธิบาทธรรม 4 และหลักธรรมภาวนา 4  ล้วนแต่สาสามารถพัฒนาให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านอารมณ์และสังคมให้กับเด็กก่อนวัยเรียนได้ท้ังสิ้น  
 
4. สรุป 
 ผู้เขียนให้ทรรศนะว่ารูปแบบและการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด สิ่ง
ส าคัญที่สุดนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือการสร้างค่านิยมที่มีหลักอิทธิบาทธรรมเป็นฐานใน
การด าเนินงานแต่ละส่วน ซึ่งจะท าให้เกิดความส าเร็จในทุกส่วนงานย่อยๆ ที่ปฏิบัติอยู่ยังผลให้เกิด
ความส าเร็จแก่องค์กรโดยรวม โดยอาจจะเริ่มฝึกตั้งแต่การเลือกสรรหาบุคลากร เพ่ือเข้ามา
ปฏิบัติงานภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยอาจจะเริ่มจากผู้บริหารหรือผู้น าองค์กร และ
ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างหลักธรรมในการปฏิบัติงานเข้าสู่ในระดับต่างๆ โดยมีการ
พัฒนาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง แม้กระท่ังการฝึกอบรม เพื่อปรับทัศนคติให้กับบุคลากรในทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง สร้างความมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี ที่สามารถปรับใช้หลักธรรมต่างๆ ใน
พระพุทธศาสนามาปรับใช้กับงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ และยังสามารถใช้กับชีวิตประจ าวันของตนเอง
ได้อีกด้วย หรือแม้กระทั่งการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาจิตใจ โดยการจัดโครงการปฏิบัติธรรม 
โดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน เพ่ือให้ธรรมหยั่งลงลึกไปสู่ก้นบึ้งของจิตใจของบุคลากรใน
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แต่ละระดับ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ
เข้าใจจุดประสงค์ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
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เทคนิคการเผยแผ่ธรรมะสู่กลุ่ม  GENERATION Y 
GENERATION Y TECHNICAL PUBLISHING OF DHARMA  

FOR GENERATION Y 
 

พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ 
 

บทคัดย่อ 

 บทความฉบับนี้  จัดท าขึ้น เ พ่ือน า เสนอพฤติกรรมหรือจริตของกลุ่มประชากร 
Generation Y ซึ่งจะเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนเพ่ิมมากในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และก าลังมีบทบาทกระจายอยู่ในองค์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นองค์ความรู้
ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้เผยแผ่ธรรมะ รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอนในสถานศึกษา ผู้บรรยาย ผู้จัด
อบรม สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่ม Gen Y รูปแบบการ
น าเสนอ ผู้เขียนได้ประยุกต์วิธี Repertory Grid  เป็นเทคนิคการศึกษา ในเชิงคุณลักษณะ 
(Attribute) ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดพฤติกรรม บุคลิกภาพของบุคคล จากเอกสารที่เป็นแนวคิด 
ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การน าเทคนิคดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ เพ่ือยืนยันคุณลักษณะส าคัญของเจนเนอเรชั่นวาย ความสามารถพิเศษของผู้เผยแผ่ธรรม 
รวมถึงความฉลาดในการสร้างสาร และเลือกสื่อ ได้น าเสนอใน 4 ประเด็นหลักได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ
เจนเนอเรชั่น  พฤติกรรมหรือจริตของเจอเนอเรชั่นวาย กับการสังเคราะห์จริต 6 ตามค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ (New media) และ
เทคนิคการเผยแผ่หลักธรรมผ่านสื่อรูปแบบใหม่ โดยน าทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกต์เข้ากับสื่อ
รูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองพฤติกรรมหรือจริตของกลุ่มประชากรดังกล่าว ในส่วนเทคนิคการสื่อสาร
ธรรมะ นั้น ได้น าเสนอให้ใช้เทคนิค ชี้ให้ชัด ชวนให้ปฏิบัติ เร้าให้กล้า ปลุกให้ร่าเริง หวังว่าบทความ
ฉบับนี้จะสร้างความสมดุลให้กับสังคม และก่อเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน  

ค าส าคัญ : เทคนิค,การเผยแผ่,ธรรมะ,เจนเนอเรชั่น วาย. 
 

ABSTRACTS 

 This article aims to present behavior of the Generation Y., which are a 
growing population during the 12th National Economic and Social Development 
Plan and a role in both the public and private sectors. Communicate for group of 
dharma publish including publishers in various fields can adapt their activities to the 
Gen Y Group. Presentation format the author has applied Repertory Grid method it 
is a technique for studying. In form of attribute that reflects the concept of 
                                                           

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โรงเรียนวัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 
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behavior. Personality of a person. From Related Documents applying these 
techniques applies as a guideline for qualitative analysis for confirmed Key Features 
of the Generation Y. Including ingenuity and choice of media is presented in four 
main themes, including the concept of the generation. Behavior or Waiver of 
Generation Y With synthesis 6, according to Buddhist teachings. Concepts and 
theories related to new media communication and propaganda techniques 
(communication) principles through new media formats. The theory of 
communication applied to the new media. Those respond to the behavior or 
behavior of the population. In the technique of communication, the Dharma has 
been proposed to use the technique of pointing out the obvious, encouraging, 
encouraging, encouraging, cheerful, hoping that this article will balance the society. 
And create lasting peace. 

Keywords: Technical, publishing, Dharma, Generation Y. 

 
 

บทน า 

 ". . . วิธีที่จะท าให้คนเป็นคนดีนั้น ก็มีเช่น การศึกษา เมื่อก่อนนี้ ด้านการศึกษาคนใน
เมืองไทยนี่ มีความรู้ การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือเป็น มีมาก เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนค่อนข้าง
จะสูง คือมีการอ่านเขียนได้เปอร์เซ็นต์สูง แต่มาปัจจุบันนี้น้อยลง เพราะว่าคนเพ่ิม โรงเรียน หรือผู้ที่
มีหน้าที่สอนน้อยลง เปรียบเทียบกัน อาจจะแย้งว่าสมัยนี้มีเทคโนโลยีสูง ท าให้สามารถที่จะท า
กิจการโรงเรียน กิจการสั่งสอนแพร่ออกไปได้มากกว่า แต่ไม่มีอะไรแทนการอบรม ไม่มีอะไรแทนการ
บ่มนิสัย คือการสอนนี่มีแบ่งเป็นอบรม แล้วก็บ่มนิสัย แต่ถ้าไม่มีผู้ที่อบรม ไม่มีผู้ที่บ่มนิสัย หรือผู้ที่
อบรม หรือผู้ที่บ่มนิสัย เป็นคนที่คุณภาพต่ า ผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพต่ าเหมือนกัน 
อาจจะยิ่งร้ายกว่า แม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูง… แต่ว่าที่จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มีเทคโนโลยีสูงนี่
ยากท่ีสุด ที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้ ฉะนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคน . . ." (คลิปวีดิโอ,เรื่อง
เล่าเช้านี้, เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560) 

 ใจความตอนหนึ่งของพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เขาเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังสวนดุสิต เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2539 

 จากพระราชด ารัสดังกล่าว ย้ าแน่ชัดว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงใด แต่
บทบาท “คนสอนคน”อย่างอาชีพ “นักเผยแผ่ธรรม” นั้น ยังส าคัญเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุค
ปัจจุบันที่เป็นยุคของคนรุ่นเจนวาย (Gen Y) หรือ Why Generation  ซึ่งผู้สอนต้องเข้าใจใน
ธรรมชาติ และมีเทคนิคในการถ่ายทอดค าสอนพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย สอดรับกับจริตและความ
ต้องการของคนรุ่นนี้มากเป็นพิเศษ ด้วยปัจจัยหลายด้านที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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 ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกภาคส่วนของสังคมคงไม่อาจปฏิเสธได้
ว่าเยาวชนยุคนี้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว 
คล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ไร้พรมแดนจากแหล่งข้อมูลที่กว้างไกล  ภายใต้การแข่งขันอย่าง
รุนแรงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ความก้าวไกลทางเทคโนโลยีที่น าสมัย รวมทั้งวิทยาการต่างชาติที่ถาโถมผ่านสื่อต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และเกิดสภาพข้ามวัฒนธรรม คุณภาพของเยาวชนจึงมีนัยยะท่ีเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัยและกาลเวลา รวมทั้งสถานที่แวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่ถูก
สภาวการณ์ทางสังคมเหนี่ยวน า ท าให้มนุษย์มีความอดทนอดกลั้นลดน้อยลง ดังนั้นการฟูมฟักและบ่ม
เพาะต้นกล้าแห่งคุณงามความดี จึงมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นในการน าพาสังคมให้เกิดสันติสุขได้
อย่างยั่งยืน 

 บทความที่จะน าเสนอในล าดับต่อไปนี้ ผู้เขียนได้ประยุกต์วิธี Repertory Grid (Kelly 
G.A., 1955) ซึ่งเป็นเทคนิคการศึกษา ตีความ และกลั่นกรอง “ค าศัพท์ (Term) หรือ วลี (Phase)” 
ในเชิงคุณลักษณะ (Attribute) ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดพฤติกรรม บุคลิกภาพของบุคคล จาก
เอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การน าเทคนิคดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นแนว
ทางการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพ่ือยืนยันคุณลักษณะส าคัญของเจนเนอเรชั่นวาย ความสามารถ
พิเศษของผู้เผยแผ่ธรรม รวมถึงความฉลาดในการสร้าง สาร และเลือกสื่อ จึงขอน าเสนอใน 4 
ประเด็นหลักเรียงล าดับ ดังนี ้
 1. แนวคิดเก่ียวกับเจนเนอเรชั่น 

 2. พฤติกรรมหรือจริตของเจอเนอเรชั่นวาย กับการสังเคราะห์จริต 6 ตามค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

 3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ (New media) 

 4. เทคนิคการเผยแผ่(การสื่อสาร)หลักธรรมผ่านสื่อรูปแบบใหม่  

 

แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น 
 การจัดกลุ่มคนรุ่นต่างๆ ตามเกณฑ์ช่วงอายุหรือที่เรียกกันว่า “เจนเนอเรชั่น” นั้นริเริ่มมา
จากแนวคิดของชาวตะวันตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา (Society for Human Resource 
Management, SHRM) ซึ่งค าว่า “เจนเนอเรชั่น” (Generation) หมายถึงกลุ่มคนรุ่นราวคราว
เดียวกัน (The American Heritage Dictionary 3r d Edition, 1992) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์จาก
เหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมคล้ายๆ กันในสังคมหนึ่งๆ และประสบการณ์ดังกล่าวได้หล่อหลอมให้
เกิดเอกลักษณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ มันน์ไฮม์ (Mannheim) กล่าวไว้ถึงแนวคิดความเป็นมา
ของเจนเนอเรชั่น ว่าบุคคลต้องประสบกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพ่ือที่จะได้เกิดการ
รวมตัวกันเป็นรุ่นเดียวกัน แนวคิดนี้สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่าคนรุ่นหนึ่ง ๆ ควรจะต้องผ่าน
กระบวนการเดียวกันในบริบทเฉพาะของประเทศนั้น ๆ (Mannheim, K, 1952) 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

 แนวคิดและความเป็นมาของการจัดกลุ่มเจนเนอเรชั่นเกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกาโดยแต่ละ
เจนเนอเรชั่นเกิดและเติบโตในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน สรุปได้ ดังนี้ 
 1.1 เบบี้บูมเมอร์ส 

 เบบี้บูมเมอร์ส เป็นรุ่นที่มีการเกิดของประชากรเป็นจ านวนมากในประวัติศาสตร์อเมริกา 
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องด้วยขนาดและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ รวมทั้งความเป็นตัวตนส่งผล
ต่อสังคมอเมริกาและสังคมต่าง ๆ ทั่วโลก (Glass A, 2007 : 98-103) 

 1.2 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
 ที่มาของค าว่า เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มาจากผลงานภาพถ่ายสงครามกลางเมืองในสเปนและ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ของโรเบิร์ตคาปา (Robert Capa) นักถ่ายภาพสงคราม ได้น าเสนอโครงการ
ถ่ายภาพซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่วัยรุ่นทั่วโลก ซึ่งใช้ค าว่า เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์เป็นครั้งแรกช่วงต้นปี พ.ศ. 
2493 จากโครงการการส ารวจชีวิตของคนอายุ 20 ปีในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เช่น การเพ่ิมขึ้นของรายการโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล และการเริ่มต้นของยุคท่ีมีวีดีโอเกมส์ (Lieber L.D. 2010, 85-91) 

 1.3 เจนเนอเรชั่นวาย 

 เจนเนอเรชั่นวายเริ่มได้รับความสนใจจากมุมมองทางด้านการตลาด โดยกล่าวถึงเจนเนอ
เรชั่นวายคือ กลุ่มคนซึ่งปัจจุบันได้เติบโตและกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดที่แตกต่าง
จากเดิม เนื่องจากมีเพศหญิงมากข้ึน มีการศึกษาที่สูงขึ้น จึงท าให้ผู้หญิงสามารถหารายได้จนอาจจะ
เทียบเท่ากับผู้ชาย (Francese Peter, 2003) 

 

การจัดกลุ่มเจนเนอเรชั่นของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 เจนเนอเรช่ัน ได้ดังนี้ (ธรรมรัตน์ อยู่
พรต, 2556 : 45) 

 1.เบบี้บูมเมอร์ส (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2475-2503) อยู่ในช่วงที่การเมืองของไทยขาด
ความมั่นคง เกิดการปฏิวัติ รัฐประหาร ในเรื่องของจ านวนการเกิดก็มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากยังไม่มีการคุมก าเนิด การวางแผนครอบครัวหรือวิทยากรเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการแพทย์ 
 2.เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2504-2524) อยู่ในช่วงที่สังคมไทยได้รับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกการเปลี่ยนแปลงภายในคือ นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแต่มีการเริ่มวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1(พ.ศ. 2504) ประเทศไทยจึงได้เข้า
สู่ภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงภายนอกคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของ
ประเทศอ่ืน ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการแพร่ขยายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เทคโนโลยีทางด้านข่าวสารท าให้การติดต่อสื่อสารท าได้สะดวกข้ึน  

 3.เจนเนอเรชั่นวาย (เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2525-2548) เกิดและเติบโตในช่วงที่มีความ
เจริญของสังคมเริ่มเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย และประเทศยังคงพัฒนาสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งยังเปิดรับอารยธรรมต่างชาติทั้งตะวันตกและเอเชีย เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่การพัฒนา
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เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกิดผลกระทบที่ตามมาคือ เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ 
อาชญากรรมโสเภณี สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 
พฤติกรรมหรือจริตของเจอเนอเรชั่นวาย กับการสังเคราะห์จริต 6 ตามค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 
 ประชากรกลุ่มนี้ก าลังจะเป็นอัตราก าลังหรือทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญขององค์กรต่างๆ ใน
ยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ จากรายงานผลการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประชากร ปี 2559 พบว่า 
กลุ่มประชากร วาย เกิดระหว่างปี 2525 – 2548 มีจ านวน 22 ล้านคน (สสส. มหิดลกระตุกต่อม
ส านึก/Gen y.ftml. 18 9) เจนเนอเรชั่นวายถูกเรียกขานกันไว้หลายชื่อ ไม่ว่าจะเป็น Millennial, 
WHY, Dot Com, Net Generation หรือ KIPPERS (Kids in Parents’ Pockets Eroding 
Retirement Saving) (Martin, C.A, 2005 : 39-44) เป็นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดีชอบท างานเป็น
ทีม ไม่ชอบท าตามกฎระเบียบ ฉลาดยอมรับความเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
(Howe, N. & Strauss, 2000) รักความก้าวหน้า มุ่งผลส าเร็จเป็นหลัก แต่มักไม่วางแผนระยะยาว 
ไม่มีความอดทน แต่มีความคาดหวังสูง มีโลกส่วนตัวสูง แต่ไม่ได้แสดงออกถึงความต้องการเป็นอิสระ
เทียบเท่าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Gursoy, D., 2008 : 448-458) เจนเนอเรชั่นวายมักไม่อายที่จะแสดง
ความเป็นส่วนตัวลงในสื่อทางสังคม (Social Media) เพราะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและเรียนรู้
การใช้ชีวิตในยุคอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว มีการสื่อสารที่สะดวกสบาย รวดเร็วในยุคของโทรศัพท์มือถือ จึงสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ เฉพาะ
หน้าได้ดี การบริโภคข้อมูลของคนกลุ่มนี้มาจากสื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ในปริมาณที่สูงกว่า
การบริโภคสื่อโทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์ (Reisenwitz, T. H. & Lyer, 2009 : 91-103) ด้าน
การท างาน ประชากรกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับกระบวนการคิดมากกว่าการท่องจ าหรือการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามค าสั่ง จึงมักไม่ต้องการค าแนะน าว่าควรหรือไม่ควรท าอะไร แต่ให้
ความสนใจกับผลส าเร็จของงานหรือความท้าทายของเนื้อหาของงานมากกว่าวิธีการท างาน (Glass, 
A., 2007 : 98-103) ที่ส าคัญมักที่จะเปิดใจยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างและ
ความหลากหลายในแง่มุมต่าง ๆ เช่นความเป็นสากลได้ดี มีความสนใจใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีอย่างมาก 
มีความสามารถในการท างานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน (Bell, N.S., and Narz, M., 2007 : 
56-59. (Multi-Tasking) ชอบความท้าทายใหม่ๆ มั่นใจในตนเองสูงชอบท างานเป็นทีมและใช้ชีวิต
แบบต้องการการติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืนตลอดเวลา  (Wong, M., Gardiner, E., Lang, W. and 
Coulon, L., 2008 : 878-890) ปัญหาที่พบในการท างานของคนกลุ่มนี้คือ การติดต่อสื่อสารทั้ง
ทางด้านค าพูดและการเขียน เพราะคนกลุ่มนี้จะมีกลุ่มที่ตนติดต่อสื่อสารเฉพาะกลุ่ม จึงมีการใช้
ภาษาในกลุ่มของตนเอง เช่น การใช้อักษรย่อ การใช้สัญลักษณ์ หรือค าพูดที่เข้าใจกันเองในกลุ่มของ
ตน (Allen, M. & Syfert, T, 2009) โดยที่เจนเนอเรชั่นวายนั้นชอบคุยกันแบบ Instant Messaging 
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มากกว่าการคุยโทรศัพท์และการคุยกันแบบเห็นหน้า โดยภาพรวมคนกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิตมากกว่าจ านวนเงินที่ได้รับจากการท างาน (Curtis, C. E., 2008 : 4-5) 

ตารางท่ี 1 แสดงการสังเคราะห์ พฤติกรรมกลุ่มเจนวาย กับ จริต 6 ตามหลักพระพุทธศาสนา 
พฤติกรรมกลุ่มประชากรเจนวาย (Haserot, P.W., 2004) จริตของกลุ่มประชากรเจนวาย 

ชอบกลุ่ม (Team-oriented) ราคจริตสและสัทธาจริต 
กลุ่มเป็นศูนย์กลาง (We-oriented) ราคจริตและสัทธาจริต 
สร้างสังคม (Create Community) ราคจริต 
เข้ากับกลุ่มได้ดีเวลาท างาน (Comfortable With Organizations) พุทธจริตและราคจริต 
ให้คุณค่ากับกลุ่ม (Communitarian Values) ราคจริตและสัทธาจริต 
มองโลกในแง่ดี (Optimistic) พุทธจริต 
คาดหวังว่าจะได้รับปฏิบัติดี (Expect to be Treated Well) วิตกจริตและสัทธาจริต 

ต้องการค าวิพากษ์หรือแนะน า (Want Feedback) โมหจริต 
ต้องการการชี้น าหรือทิศทาง (Want Guidance / Direction) โมหจริตและสัทธาจริต 

ต้องการพัฒนาเรียนรู้ (Want Training) พุทธิจริต 
เชื่อมั่นในความอาวุโส (More Trusting of Elders) สัทธาจริต 

รู้จักใช้เทคโนโลยี (Tech Savvy) พุทธจริต และสัทธาจริต 
เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ (Can do Attitude) สัทธาจริตและพุทธจริต 

ต้องการความน่าเชื่อถือ (Demand Authenticity) สัทธาจริตและราคจริต 
ต้องการมีเวลาส่วนตัว (Want “a Life”) วิตกจริต 

มักดูยุ่ง วุ่นวายตลอดเวลา (Used to Being Busy all the Time) โทสจริตและวิตกจริต 
คล้อยตามผู้มีอ านาจ (Defer Authority) โมหจริต 

การประชุมเป็นงานสังคม  
(Meeting as a Social Aspect) 

วิตกจริต 

คาดหวังความแตกต่าง หลากหลาย (Expect Diversity) วิตกจริตและสัทธาจริต 
 
จริต หรือ จริยา มีความหมายอยู่หลายความหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1. แปลว่า ความประพฤติ ซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง อันเป็นปกติประจ าอยู่ในสันดาน 
พ้ืนเพของจิต อุปนิสัย พ้ืนนิสัย แบบ หรือประเภทใหญ่ๆ แห่งพฤติกรรมของคน 
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 2. แปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตท่องเที่ยว หรืออารมณ์ท่ีชอบท่องเที่ยวของจิต 
 3. แปลว่า ลักษณะอันเป็นพื้นฐานของจิต หรือนิสัยอันเป็นพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล 
 สรุปว่า จริต คือ ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเป็นพื้นฐานใจของแต่ละบุคคล 
 ประเภทของจริต 
 จริตของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ มีความแตกต่างออกไป 6 อย่าง ดังนี้ คือ 
 1. ราคจริต คือ ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากราคะเป็นพื้นฐานใจ 
 2. โทสจริต คือ ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากโทสะเป็นพ้ืนฐานใจ 
 3. โมหจริต คือ ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากโมหะเป็นพ้ืนฐานใจ 
 4. วิตกจริต คือ ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากวิตกเป็นพ้ืนฐานใจ 
 5. สัทธาจริต คือ ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากศรัทธาเป็นพื้นฐานใจ 
 6. พุทธิจริต คือ ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากปัญญาเป็นพ้ืนฐานใจ 
 จริตของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ละบุคคลอาจมีจริตหลายอย่างคลุกเคล้าปนกัน 
แต่ว่า จริตใดจะมีมากออกหน้าเป็นประธานเป็นประจ า เป็นตัวน าเด่นกว่าจริตอ่ืน ก็เรียกว่าเป็นผู้มี
จริตน้ัน เช่น ราคจริต ความจริงยังมีจริตอ่ืนหลายอย่างปนอยู่ด้วยมากบ้างน้อยบ้าง แต่มีราคจริต
เป็นตัวน าเด่น มีความเข้มข้นกว่าจริตอ่ืน เราจึงเรียกบุคคลนั้นว่า มีราคจริต แม้จริตอ่ืนก็เป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันนี้ 
 
ลักษณะของจริต ประกอบด้วย  
 1. ราคจริต เป็นคนที่รักสวยรักงาม คือ พอใจในรูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสอร่อย 
สัมผัสนิ่มนวล ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ประณีต มีกิริยาท่าทางเรียบร้อย 
ละมุนละไม น่าดู น่าชม ข้าวของเครื่องใช้สะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ บ้านเรือนจัดไว้อย่างมี
ระเบียบ ค าพูดค าจา มีความสุภาพอ่อนหวาน  
 2. โทสจริต บุคคลที่มีจริตนี้จะมีจิตใจที่ตรงกันข้ามกับราคจริต คือ โดยปกติเป็นคนใจ
ร้อน ใจเร็ว กระด้าง มีอารมณ์มักโกรธเป็นเจ้าเรือน มีความรีบร้อนอยู่ในใจเป็นปกติ ผู้ที่มีจริตหนัก
ไปทางโทสจริตนี้ แก่เร็ว พูดเร็ว พูดเสียงดัง เดินแรง ท างานหยาบ ไม่มีความละเอียดถี่ถ้วน ไม่มี
ความพิถีพิถันในการแต่งตัว 
 3. โมหจริต เป็นลักษณะของจิตที่มีความเฉื่อยชา ขาดความคล่องแคล่ว มักเป็นผู้ที่อยู่ใน
ความรู้สึกมากกว่าความคิด ไม่ค่อยชอบคิด หรือคิดไม่ออก มักมีอคติเกี่ยวกับตัวเอง มองตัวเองว่าไม่
ดี ไม่เก่ง ไม่สวย ไม่หล่อ ไม่มีความสามารถ ใบหน้าไม่เบิกบาน  
 4. วิตกจริต โดยปกติเป็นคนคิดมาก ชอบคิด ชอบแสดงความคิดเห็น มีค าถามมาก 
เพราะสมองเต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่าน ตัดสินใจไม่เด็ดขาด แม้มีเรื่องพิจารณาเพียงเล็กน้อยก็ต้อง
คิดตรองอยู่ ด้วยเหตุที่เป็นคนคิดมากพูดมาก ร่างกายแก่เกินวัย หาความสุขสบายใจได้ยาก 
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 5. สัทธาจริต มีจิตน้อมไปในความเชื่อเป็นอารมณ์ประจ าใจ ท าตามความเชื่อ ความคิด
หรือความยึดมั่นมักอยู่เหนือการใช้เหตุผล และมักเชื่อโดยไร้เหตุผล อะไรที่ไม่เป็นไปตามที่ตนเชื่อถือ
มักไม่ถูกต้อง มีใครแนะน าอะไรก็ตัดสินใจเชื่ออย่างเดียวโดยไม่ได้พิจารณา 
 6. พุทธจริต เป็นคนเจ้าปัญญาเจ้าความคิด มีความฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณดี คิดอะไร
เป็นเหตุเป็นผล ชอบใช้ความรู้และเหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท าสิ่งใด มอง
ปรากฏการณ์ต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริง บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง โดยปราศจากการปรุงแต่ง
หรืออคติส่วนตัวฯ (พุทธทาสภิกขุ, 2500) 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่  
 สื่อใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าที่ส่งสารและรับ
สารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ 
เสียง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสัมพันธ์ ท าให้สื่อสามารถสื่อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นสื่อ
แบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันสื่อใหม่พัฒนาขึ้นหลากหลาย ที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากขึ้น 
(Burnett, R. And Marshall D. P, 2003: 40-41) 
 เควิ้น  คาวาโมโต้  (Kevin Kawamoto, 1997)  ได้ให้ความหมายของ "สื่อใหม่"  (New 
Media) ว่าหมายถึง ระบบการสื่อสาร หรือระบบที่มีการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครือข่าย
ในระดับโลก  
 สรุป สื่อใหม่ หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีเนื้อหา (content) อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เป็น
การพัฒนาระบบภาพ เสียง อักษร และ โปรแกรมประยุกต์ เข้าด้วยกัน และ เผยแพร่ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดสื่อท่ีมีความคมชัด มีปฏิสัมพันธ์ และ เรียกได้ตามต้องการ  
 ประเภทของสื่อใหม่ 
 ประเภทของสื่อใหม่ คือ รูปแบบเนื้อหาแบบดิจิทัลที่พบเห็นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่า
จะมีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยสื่อใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกัน
ตามประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อประเภทสื่อใหม่  สามารถสรุปได้ ดังนี้ (ปิยะพร เขต
บรรณพต, 2553 : 9) 
 1) เว็บไซต์ (Web site) 
 2) อินเทอร์เน็ต (Internet) 
 3) อีเมล (E-mail) 
 4) เทคโนโลยีส าหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile Platform) 
 5) วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง 
 6) ซีดีรอมมัลติมีเดีย 
 7) ซอฟต์แวร์ 
 8) บล็อกและวิก ิ
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 9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
 10) ตู้ให้บริการสารสนเทศ 
 11) โทรทัศน์โต้ตอบ 
 12) อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์ 
 13) นวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext fiction) 
 ประโยชน์ที่ได้จากสื่อใหม่  (New Media) 
 จากการศึกษางานวิจัย และบทความ ของธิดาพร ชนะชัย และ ขวัญฤทัย  สายประดิษฐ์ 
สามารถสรุปประโยชน์ที่ได้จาก สื่อใหม่ (New Media) ดังต่อไปนี้ (ธิดาพร ชนะชัย, 2550 และ 
ขวัญฤทัย  สายประดิษฐ์, 2551 : 50-51 อ้างใน พสนันท์ ปัญญาพร, ออนไลน์) 
 1) สามารถท าให้ค้นหาค าตอบในเรื่องบางอย่างได้ โดยการเปิดหัวข้อไว้ ก็จะมีผู้สนใจและ
มีความรู้แสดงความคิดเห็นไว้มากมาย 
 2) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูล 
 3) ช่วยสนับสนุนในการท า E-Commerce เป็นรูปแบบการค้าบนอินเทอร์เน็ตที่สั่งซื้อ
สินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ catalog อีกต่อไป 
 4) สามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย
กลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากได้ในระยะเวลาพร้อมๆ กัน 
 5) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วประเทศและทั่วโลก 
 6) ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนื้ อที่ให้นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ เพราะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์และ
ภาพยนตร์แล้วมีอัตราค่อนข้างจะถูกกว่า 
 7) สื่อใหม่ยังเป็นสื่อท่ีมีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง จึงท าให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้
ทันท ี    
 สรุปว่า การทีน่ าสื่อใหม่เข้ามาใช้งานในปัจจุบันนั้นจะท าให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มาก
ขึ้น เปิดกว้างให้กับทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ มีข้อจ ากัดของสื่อ
แบบเดิมไม่สามารถท าได้ มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถโต้ตอบสื่อสารได้แบบ  Real-time ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพ่ึงบุคคลอื่น  
 การสื่อสารในโลกยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ผู้เขียนจึงได้
รวบรวมข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ มาเชื่อมโยงกับพฤติกรรม
ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ดังนี้ 
 การสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่มีองค์ประกอบการสื่อสารคือผู้ส่งสาร (Sender) สาร 
(Massage) ช่องทาง (Chanel) และผู้รับสาร (Receiver) มาเปรียบเทียบกันโดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
 1. ผู้ส่งสาร (Sender) ส าหรับการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ ผู้ส่งสารคือผู้ใช้งานที่
สามารถเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร เพราะด้วยลักษณะเฉพาะของสื่อที่สามารถมีปฏิกิริยาในการ
สื่อสารได้ทันที (Interactive) ผู้ส่งสารจะมีลักษณะไม่เป็นทางการ และไม่ต้องมีพิธีรีตองในการ
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สื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อสารจากที่ส่วนตัว (Private space) ไปยังที่สาธารณะ (Public Space) 
ผู้ส่งสารอาจจะเป็นผู้ที่มีอาชีพในการสื่อสารมวลชนหรือ อ่ืน ๆ ก็ได้ หรือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้นก็ได้ เพราะการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่มีลักษณะไม่ปรากฏอย่างเฉพาะเจาะจงว่าใครเป็นผู้ส่ง
สารถือเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Ways Communication) ผู้รับสารจะมีอ านาจเท่าเทียม
กันอันเป็นลักษณะของการส่ือสารแบบแนวนอน (Horizontal Communication) ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ใช้งานมสี่วนร่วมในการสื่อสารได้อย่างเสรี 
 2. สาร (Massage) เนื้อหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์มีลักษณะแยก
ย่อย ตามความสนใจของผู้ใช้งาน สารที่เกิดขึ้นไม่จ ากัดแหล่งข้อมูล (Hyper Text) และมาจาก
หลายๆ ทาง  
 3. ช่องทาง (Channel) การสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่เป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Machine interactivity) โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่และเวลา ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกเปิดรับสารในเวลาและสถานที่ใดก็ได้  
 4. ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารมีลักษณะเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันผู้ใช้งาน
สามารถรวมกลุ่มกันถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าซึ่งกันและกัน แต่ก็ท าความรู้จักกันได้ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ 
มีเอกลักษณ์ มีจุดประสงค ์มีกิจกรรมประจ ากลุ่ม และเลือกท่ีจะกลับเขา้มาในกลุ่มหรือไม่กลับเข้ามา
ก็ได้ ผู้ใช้งานในการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ ยังมีลักษณะกระตือรือร้น (Active) แสวงหาข่าวสาร
ตามความสนใจท าให้คาดการณ  ์ ปฏิกิริยาโต้ตอบที่แน่นอนไม่ได้และเป็นปฏิกิริยาตอบกลับที่เกิดขึ้น
โดยทันที ทั้งนี้โดยทั่วไปการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆที่ใช้
เทคโนโลยีจะเน้นและให้ความส าคัญต่อการโต้ตอบ(Interactive) หรือมีลักษณะของการสื่อสารแบบ
สองทาง (Two Way Communication) จนกลายเป็นคุณลักษณะส าคัญของสื่อ (New Media) ไป
โดยปริยาย จะเห็นไดว้่าการโพสต์ข้อความในกระทูถ้ือเป็นลักษณะหนึ่งของการสื่อสารแบบสองทาง 
 การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ก็คือกระบวนการสื่อสารที่ผู้รับ
สารสามารถหรือมีโอกาสส่งถ่ายทอดข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับข่าวสารที่ได้รับจากผู้ส่งสาร อาทิความรู้สึก 
ความคิดเห็นที่มีต่อข่าวสาร  การซกัถามเพ่ือความเขา้ใจ ฯลฯ ดังแสดงได้จากแบบจ าลองการสื่อสาร
ในลักษณะสองทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

Two Ways Communication 
 

ผู้ส่งสาร 
(ผู้เผยแผ่) 

         สาร       สื่อรูปแบบ
ใหม่ 

           ผู้รับสาร 

 
                                                      
 
 
 
 สรุป แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่เป็นการน าเอาแนวคิดและทฤษฎี
การสื่อสารมาประยุกต์ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งผู้เขียนได้
น าเอาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาบูรณาการใช้ในการเผยแผ่ธรรมสู่กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
 
เทคนิคการเผยแผ่ (การสื่อสาร)หลักธรรมของพระสงฆ์ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ (New media) 
 เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิแสดงระบบการสื่อสาร จะพบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องถึง 4 ปัจจัย 
ได้แก่ ผู้ส่งสาร ในบทความนี้จะขอใช้ค าว่า ผู้เผยแผ่(เพ่ือให้สอดคล้องกับค าวัด) สาร สื่อรูปแบบใหม่ 
และผู้รับสาร (กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย)  
 บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร 
โครงข่ายโทรศัพท์ อุปกรณ์ภาพและเสียงสามารถอ่านและส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์แล้วยังสามารถน าเสนอในลักษณะใดก็ได้ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน   ความ
เปลี่ยนแปลงนี้ ถูกเรียกขานว่า "การท าให้เป็นระบบตัวเลข" หรือ "ดิจิไทเซชั่น" (Digitization)  ด้วย
ระบบที่มีการท าให้เป็นระบบตัวเลข เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิด "สื่อใหม่" (New 
Media) ขึ้น เป็นสื่อที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบการสะท้อน
กลับ หรือ “อินเตอร์ แอคทีฟ”(Interactive) (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, ม.ป.ป. : ออนไลน์)  
 การใช้สื่อรูปแบบใหม่ผู้ใช้จะต้องใช้อย่างสม่ าเสมอ มีทักษะและมีความรู้ที่หลากหลายใน
การใช้อินเตอร์เนต ผ่านอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น โซเชี่ยลเนตเวิร์ก 
(Facebook,Twitter, Instagram, Line) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ดังนั้นผู้เผยแผ่ธรรมะจึง
ต้องมีคุณสมบัติที่ดีและทักษะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย (วรลักษณ์ สงวนแก้ว, เมื่อวันที่ 8 กันยายน 
2560) 
 1.ตระหนักถึงความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปฏิกิริยาโต้กลับ 
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 2.การเป็นผู้เผยแผ่(ส่งสาร)และรับสารที่มีมารยาท รูปแบบการสื่อสารได้มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 21 จะต้องมีมรรยาทและความรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตนในโลกออนไลน์ 
 3. การเคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบ ปัจจุบันการท าธุรกรรมและนิติกรรมทาง
อิเลคทรอนิกส์อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการท าธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและปราบปรามการละเมิด จะต้องตระหนักและรับทราบถึง
กฎหมายและกฎระเบียบ 
 4. การใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ความเครียดต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตตลอดจนการก่อให้เกิดการสูญเสียสัมพันธ์ภาพในสังคมได้  
 5. เรียนรู้วิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องใฝ่รู้และให้ความส าคัญกับมาตรการเพ่ือความปลอดภัย
และการคุ้มครองข้อมูล (Digital Security) 
 ผู้เผยแผ่ธรรมะในยุคดิจิทัล นอกจากจะมีคุณสมบัติที่ดีและมีทักษะพ้ืนฐานทั้ง 5 
ประการแล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถมีเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้ การจัด
กิจกรรม การสื่อสารผ่านสื่อแบบใหม่ และจิตวิทยาการเรียนรู้จริตหรือพฤติกรรมของกลุ่มประชากร
เจนเนอเรชั่นวาย  ควรประกอบด้วย 
 1.จะต้องมีความรู้ลึก รู้รอบ ในหลักพระธรรม เพราะเป็นระบบการสื่อสารสองทาง ผู้รับ
สารสามารถที่จะซักถามหรือเห็นต่าง หรือไม่เห็นด้วยในประเด็นหลักธรรมที่ส่งสารไป อาจมีการโต้
กลับโดยฉับพลัน ต้องชี้แจงจ าแนกแยกแยะ อธิบายและแสดงเหตุผลให้เห็นชัด จนผู้ฟังเข้าใจแจ่ม
แจ้ง 
 2.จะต้องมีความสามารถในการรังสรรค์ข้อความที่สั้นกระชับ มีความชัดเจน อาจเป็น
ประโยคสั้นๆ หรือวลี หรือค าคม จูงใจผู้ฟัง ผู้อ่านอยากน าไปปฏิบัติ สื่อความให้เกิดความซาบซึ้งถึง
คุณค่า เช่น  “ข้อดีของความทุกข์...คือ...สอนให้ค้นพบความจริง…อันแท้จริง” หลวงปู่ขาว อนาลโย  
 3. จะต้องผลิตสารที่ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีก าลังใจแข็งขัน 
มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หวั่นไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก  
 4. จะต้องสรรค์สร้างบรรยากาศและสื่อสารให้เกิดความรู้สึกสดชื่นร่าเริง โดยชี้ให้เห็น
ผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ รับสารมี
ความหวังและร่าเริง 
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (ออนไลน์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2560) ได้สรุปความ ไว้ดังนี้ 
 1. ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว (elucidation and verification) 
 2. ปลดเปล้ืองความประมาท incitement to take upon oneself; inspiration 
towardsthe Goal) 
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 3. ปลดเปล้ืองความอืดคร้าน urging; encouragement; animation; filling with 
enthusiasm) 
 4. สัมฤทธิ์ การปฏิบัติ จ า gladdening; exhilaration; filling with delight and joy) 
 สรุปสั้นๆ ได้ว่า ชี้ให้ชัด ชวนให้ปฏิบัติ เร้าให้กล้า ปลุกให้ร่าเริง หรือ แจ่มแจ้ง จูงใจ 
แกล้วกล้า ร่าเริง 
 
สรุป 
 จากบุคลิกภาพและพฤติกรรม(จริต)ของกลุ่มประชากร Generation Y ที่มีความมั่นใจใน
ตัวเองสูง คิดนอกกรอบ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีช่วงความสนใจหรือสมาธิในการเรียนสั้น 
ดังนั้น ในการเผยแผ่ธรรมะให้กลุ่มบุคลดังกล่าว ผู้เผยแผ่ต้องมีเทคนิคในการน าเสนอผ่านสื่อรูปแบบ
ใหม่ ต้องมีความรอบรู้ ต้องชี้แจงจ าแนก อธิบายและแสดงเหตุผลให้เห็นชัด มีความสามารถในการ
รังสรรค์ข้อความที่สั้นกระชับ มีความชัดเจน สื่อความให้เกิดความซาบซึ้งถึงคุณค่า จะต้องผลิตสารที่
ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น และจะต้องสรรค์สร้างบรรยากาศและสื่อสารให้เกิดความรู้สึกสดชื่น 
เลือกใช้ช่องทางในการสื่อให้เหมาะสมกับจริตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นายวสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ และคณะ (2556) ได้ท าวิจัย เรื่องรูปแบบการสื่อสารด้านพุทธศาสนาสู่คนรุ่น
ใหม่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า 1) คนรุ่นใหม่ชอบสื่อสารผ่าน Facebook เช่น 
Youtube ทวิตเตอร์ และไมโครบล็อก เช่น Twitter และบล็อก  2) รูปแบบการน าเสนอแบบ
มัลติมีเดีย ชอบน าเสนอด้วยภาพวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง ตัวอักษร เสียง 3) รูปแบบการ
สื่อสารผ่านเว็บไซต์ ชอบการส่ือสารในรูปแบบ chat แบบพร้อมกันระหว่างบุคคล การส่งจดหมาย
ไปทางอีเมลล์ 4) เนื้อหาข่าวสารด้านพุทธศาสนา ชอบข่าวสารเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ความรู้เกี่ยว
พระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ  วันส าคัญทางศาสนาและพิธีต่างๆทางศาสนา การสอนหลักธรรม  
ธรรมะปฏิบัติ เช่นขั้นตอนการนั่งสมาธิ วิปัสสนา บทสวดและคาถาต่างๆ 5) ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ชอบใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ผู้เผยแผ่ธรรมควรที่จะปรับยุทธวิธีการสื่อสารการส่งสารผ่านสื่อใหม่
เพ่ือให้กลุ่มประชากรในยุคใหม่เข้าถึงหลักธรรมได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เป็นการตอบสนองกับ
พฤติกรรมหรือจริตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้เป็นอย่างดี อันจะยังคุณประโยชน์สุขต่อชุมชน สังคม 
และประเทศชาติสืบไป  
 
 
บรรณานุกรม 
ปิยะพร เขตบรรณพต. 2553. พฤติกรรมการรับสื่อสารการตลาดผ่านสื่อใหม่ของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ .การศึกษาแบบอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การตลาด บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ และคณะ. 2556. รูปแบบการสื่อสารด้านพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทย
ยุคปัจจุบัน. กลุ่มของงานวิจัยสังคม. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

ธรรมรัตน์ อยู่พรต. ค่านิยมในการท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของ
เจนเนอเรชั่นต่างๆ . คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีวิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 138. เมษายน-มิถุนายน 2556.  

ธิดาพร ชนะชัยและขวัญฤทัย  สายประดิษฐ์. New Media Challenges: Marketing 
Communication Through. 2550 .2551: 50-51.  อ้างใน พสนันท์ ปัญญาพร. 
แนวความคิดเก่ียวกับสื่อใหม่ .New  Media. อ อ น ไ ล น์ . 
http://photsanan.blogspot.com/2012/03/new-media.html. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2560.  

คลิปวีดิโอ. เรื่องเล่าเช้านี้. morning-bectero.com/royal/17-oct-2016/89346. เข้าถึงเมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2560. 

พุทธทาสภิกขุ,ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี หรือธรรมวิภาค นวกภูมิ . ค าบรรยาย ในพรรษา  ปี พ.ศ.
2500. ส านักพิมพ์สุขภาพใจ. รวบรวมโดยแสงธรรม อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 1 กันยายน 
2558. www.watkhaokrailas.com.  เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560. 

วรลักษณ์ สงวนแก้ว. Digital CitiZens : พลเมืองดิจิทัล. www.stou.ac.th/study/sumrit/1-
59(500)/page2-1-59(500). html. เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560. 

สสส .มหิ ดลกระตุ กต่ อมส านึ ก / Gen y. ftml. 18 .  9. ตุ ล าคม .2559. 
www.thaihealth.or.th,Content/33528- เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560. 

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. ม.ป.ป. พัฒนาการสื่อใหม่ (New Media) : อิทธิพลภาษาดิจิตอลต่อรูปแบบ
การสื่ อ สา รของมนุษยชาติ แล ะผลกระทบต่ อจ ริ ย ธ ร รมสื่ อ .  ( ออน ไลน์ ) 
http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/amsar/PDF. เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560.  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์
ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖. http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=172.เข้าถึง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560. 

Mannheim, K. 1952. The problem of generation. In Kecskemeti, P. (ed.), Essays on 
the Sociology of Knowledge. Routledge & Kegan Paul. London.  

Haserot, P.W. 2004. Another look at how Gen X and Gen Y differ, IOMA’s Report on 
Compensation and Benefits for Law Offices. 

Howe, N. & Strauss,W. 2000. Millennial Rising: The Next Great Generation. 
Random House. New York. 

Kelly, G.A. 2955.  The Psychology of Personal Constructs. Norton. New York. 
Reisenwitz. T. H. & Lyer,R. 2009. Differences in generation X and generation Y: 

Implications for the organization and marketers, The Marketing 
Management Journal. 19. 2. 91-103. 



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

Society for Human Resource Management (SHRM). 2004. Generational Differences 
Survey. Society for Human Resource Management. Alexandria. VA.  

The American Heritage Dictionary 3 rd Edition. 1992. Hougton Mifflin Company. New 
York. 

Allen, M. & Syfert, T. 2009. Gen Y: Providing for the new generation worker. Grand 
Rapids Business Journal, December. 17. 

Bell, N.S., and Narz, M. 2007. Meeting the challenges of age diversity in the 
workplace. The CPA Journal. February. 56-59. 

Curtis, C. E.Gen X. 2008. Y concerned about money but value lifestyle more.  
Money Management Executive. September. 4-5. 

Glass, A. 2007. Understanding generational differences for competitive success, 
Industrial and Commercial Training. 39. 2. 98-103. 

Gursoy, D. Maier. T. & Chi. C. 2008. Generational differences: An examination of work 
values and generational gaps in the hospitality workforce. International 
Journal of Hospitality Management. 27. 448-458. 

Lieber L.D. 2010. How HR Can Assist in Managing the Four Generations in Today’s 
Workplace.  Employment Relations Today. vol. 36. no. 4 

Martin, C.A. 2005. From high maintenance to high productivity. Industrial and 
Commercial Training. 37. 1. 39-44. 2005. 

Wong, M., Gardiner, E., Lang, W. and Coulon, L. 2008.Generational differences in 
personality and motivation: Do they exist and what are the implications 
for the workplace?. Journal of Managerial Psychology. 23. 8. 878-90. 

 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
BUDDHISM DISSEMINATION MANAGEMENT  

IN THE GLOBALIZATION AGE 
 

พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น  ข าวงษ์) 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยเพ่ือเรียนรู้พระพุทธศาสนาส าหรับ
พระภิกษุสามเณร ผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและ
ทั่วถึงอันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้และคุณภาพ 
สามารถด ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยดีทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอน
ออกเป็น 3 ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอกเป็นต้น 
ค าส าคัญ: ทิศทาง, การบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The study of Buddhist scriptures is a study of the disciplines to learn 
Buddhism for monks and novices. The main force of Buddhism is able to study the 
disciplines easily and thoroughly, which will be the basis for the practice. Focus on 
the development of heirs to knowledge and quality. It is considered to be the 
business of the Buddhist monks, the most important part in the propagation of 
Buddhism in Thailand from the past to present. The teaching is divided into 3 
classes, namely, bodhisattva. Master class and the noble class. 
Keywords: Direction, Religious Study Institute Management   
 
1. บทน า 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการโดยตรง เพราะพระสังฆาธิ
การมีชีวิตที่เนื่องด้วยผู้อ่ืนจึงต้องตอบแทนผู้มีอุปการะคุณ ตามพระพุทธพจน์ในสมณสัญญาสูตร 
(องฺ.ทสก. (ไทย) 24/101/208) ค าสอนที่ให้ภิกษุส านึกและตระหนักเตือนใจตนในความเป็นสมณะ
อยู่เสมอว่า สมณะนั้นมีชีวิตที่ต้องอาศัยผู้ อ่ืน ในพหุการสูตร (ขุ.อิติ. (ไทย) 25/287/293)
พระพุทธเจ้าตรัสถึงการตอบแทนที่พระสังฆาธิการพึงมีต่อคฤหัสถ์ที่ได้ท าอุปการคุณโดยเฉพาะผู้
อุปถัมภ์ปัจจัย 4 ได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชชบริขาร เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระสังฆาธิ
การก็ควรแสดงกลับให้เป็นอุปการคุณแก่ชาวบ้านเช่นกัน ด้วยการแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น ใน
                                                           

ครูสอนศีลธรรมโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์  ต าบลศรีประจันต์  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ท่ามกลาง และในที่สุด ถ้าหากเป็นไปอย่างนี้ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ได้แก่ คฤหัสถ์เกื้อกูลด้วยอามิสทานต่อบรรพชิต ฝ่ายบรรพชิตก็เกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยธรรมทาน 
สอดคล้องตามหลักทิศ 6 ได้แก่ ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว สอนให้ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจ
อันงาม ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ท าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง บอกทางสวรรค์ให้ (ที.ปา. (ไทย) 
11/204/172) พระสังฆาธิการต้องประพฤติให้เหมาะควรแก่อุปการคุณที่คฤหัสถ์มอบให้ เป็นที่พ่ึง
ทางจิตใจด้วยการแสดงธรรม สอนธรรม การเผยแผ่พุทธธรรม การประพฤติปฏิบัติตามหลักพระ
ธรรมวินัยให้สมบูรณ์ ควรจะพิจารณาถึงผลการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเป็น
ตัวอย่าง ซึ่งผลส าเร็จอยู่เบื้องหน้า (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2552 : 24) ผู้ปฏิบัติตามมัก
ไม่ประสบอุปสรรค และผู้รับค าสอนก็ได้ประโยชน์ตามสมควรแก่อุปนิสัยสมบัติของตน 
 ในยุคโลกาภิวัตน์สังคมไทยประสบกับปัญหาความเสื่อมทรุดด้านศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม สาเหตุที่ประชาชนเสื่อมทรุดจากศีลธรรม เป็นผลสืบมาจากการที่ประชาชนมองเห็น
คุณค่าวัตถุนิยมส าคัญกว่าจิตใจ โดยไม่ได้ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี หรือมิได้ปฏิบัติตนให้เป็น
ผู้ประพฤติดีและประพฤติชอบ การลดระดับความส าคัญของพระสงฆ์ ท าให้ประชาชนขาดศีลธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม จากการยึดถือวัตถุนิยมกล่าวคือทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นที่ตั้ง ส่งผลให้คณะ
บุคคลในสังคมเป็นนักฉวยโอกาสใช้วิธีมือใครยาวสาวได้สาวเอา สังคมถูกครอบง าด้วยความโลภ
ความโกรธ และความหลง ถูกกิ เลสตัญหาราคะครอบง าจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเมตตาเอ้ืออาทร หดหายไปจากจิตใจของสังคม สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่อง ความวิปริต ความสับสนวุ่นวาย เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเสื่อมสลายด้านจิตใจเริ่ม
ทวีความรุนแรงพระพุทธศาสนา ได้ด ารงอยู่คู่กับสังคมตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ กล่าวคือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เรียกว่าพระรัตนตรัย ส าหรับหลักพุทธธรรมที่เป็น
หัวใจของพระพุทธศาสนาคือพระโอวาทปาติโมกข์  (ที.ม. (ไทย) 10/90/50)  สพฺพปาปสฺส อกรณ  การไม่ท า
ความชั่วทั้งปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา การท าแต่ความดี และ สจิตฺตปริโยทปน  การท าใจของตนให้สะอาด
บริสุทธิ์  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2552 : 97) 
 ภาครัฐได้ก าหนดนโยบายการส่งเสริม เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานของรัฐ เป้าหมายการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมา
พัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารที่ส าคัญทุกประเภทของส่วนงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ด้านการพาณิชยกรรมมีเป้าหมายมุ่งสร้างประโยชน์โดยรวมในกิจการพาณิชย์ของประเทศให้มี
ความสามารถในการแข่งขันของคนไทย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจส่งออกการค้า การ
บริการและการบริโภคของประชาชน ด้านอุตสาหกรรมมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ 
การผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ความรู้
เป็นทรัพยากรส าคัญในปี พ.ศ.2553 ด้านสังคม มีเป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ าของสังคมอันเป็น
ผลต่อเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ และด้านการศึกษา  มี
เป้าหมายในการสร้างความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดของประเทศ เพ่ือช่วยพัฒนาให้เกิด
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (ภัทรศินี ภัทรโกศล, 2553 : 10) 
 พระพุทธเจ้า ทรงมีความสามารถในการจูงใจมวลมนุษย์และเทวดา ทรงได้รับสมัญญา
นามว่า (ที.ม. (ไทย) 10/211/255) ตถาคต หมายถึงทรงพูดอย่างไรแล้วท าอย่างนั้น พระพุทธเจ้า 
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ทรงมีภาวะผู้น าสูง เพราะทรงสอนให้รู้ความจริง (ยถาวาที) ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง (ตถาการี) และอยู่
ให้เห็นเป็นครู อาจารย์ ยิ่งไปกว่านั้น การสั่งสอนแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับได้ง่าย
เพราะไม่ทรงใช้วิธีเผด็จการ แต่ทรงใช้วิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังที่พระพุทธเจ้าทรงจ าแนก
แรงจูงใจในการท าความดี ซึ่งเรียกว่าอธิปไตยสามประการ (องฺ.ติก. (ไทย) 20/475/186) ได้แก่ 
อัตตาธิปไตย ตนเองสร้างท าความดีเพราะยึดผลประโยชน์  โลกาธิปไตย การสร้างความดีเพราะ
ต้องการให้ชาวโลกยกย่อง ธรรมาธิปไตย การสร้างความดีเพื่อความดี ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่  
 ไตรสรณคมน์ เป็นสรณะสูงสุด เป็นดวงประทีปส่องทางให้ชีวิตของมวลมนุษย์ทุกชาติ 
การที่ประชาชนในชาติมีความสามัคคี สร้างความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติได้ เพราะมีไตรสรณ
คมน์ที่อุบัติขึ้นมาในโลกเพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ สมจริงดังค าที่พระอรรถาจารย์ได้กล่าวว่า 
ศีล สมาธิ และปัญญามีอยู่ในสังคมใด สังคมนั้นย่อมมีศีลธรรม ผู้คนรักษากฎระเบียบวินัย รู้จัก
เคารพกติกาของสังคม ความจริงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ประชาชนเคารพนับถือ 
และยกย่องเทิดทูนบูชาเป็นสรณะตลอดชีวิต แม้พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงด ารงอยู่ในฐานะ
เป็นผู้อุปถัมภ์ ยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนา ให้สถิตสถาพรเป็นสรณะที่พ่ึงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชน
ชาติไทยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย (แก้ว ชิดตะขบ, 2553 :3) 
 พระสงฆ์ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่ในอดีตกาล 
จนถึงปัจจุบันนี้ พระสงฆ์เป็นสถาบันหลักของชาติท าหน้าที่อ านวยการให้การศึกษาแก่กุลบุตร 
กุลธิดา น าพาพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุข พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญเพราะบุคคลากรของพุทธศาสนา (เสถียร พันธรังษี, 2554 : 11) พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การเคารพนับถือ บูชาสักการะ 
ต้อนรับด้วยอามิสบูชา ควรแก่การกราบไหว้ เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก (ม.มู. (ไทย) 
12/74/66) มีปณิธานในการเผยแผ่ค าสอน และไม่เพียงแต่ให้การอบรมสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชน
เท่านั้นยังเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมจนถึงปัจจุบันนี้ 
 ปัญหาอุปสรรคการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์มีอยู่หลายอย่าง 
เมื่อศึกษาถึงวิธีการเผยแผ่แล้วปรากฏว่า ปัญหาอุปสรรคการเผยแผ่ในแต่ละวัด มีลักษณะหลาย
อย่างต่างประการ บางอย่างมีลักษณะคล้ายกันและแตกต่างกัน รวมถึงปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่ยัง
ไม่ทั่วถึงกัน บางครั้งก็มีการด าเนินงานที่ล่าช้า การจัดกิจกรรมในแต่ละวัดก็ยังมีการประชาสัมพันธ์
ไม่ทั่วถึงกัน ขาดความร่วมมือระหว่างวัดต่างๆ บางครั้งก็มีความขัดแย้งเรื่องการบริหารจัดการ
ภายในวัด รวมถึงการละลวมการรักษากฎระเบียบ วิธีการเผยแผ่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์
บ้านเมือง เป็นต้น (กองพุทธศาสนสถาน, 2552 : 173)  
 การบริหารการเผยแผ่โดยภาพรวมดูเหมือนจะก่อให้เกิดความหลากหลายในทางปฏิบัติ 
แต่ก็มีข้อจ ากัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และตามนโยบายของมหาเถรสมาคม และกฎหมาย
และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีการจัดท าแนวทางส่งเสริมการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลดีในยุคโลกาภิวัตน์อย่างต่อเนื่อง แต่
ในทางปฏิบัติแล้วก็ยังคงมีปัญหาอุปสรรคอยู่ (กองพุทธศาสนสถาน, 2552 : 83) เช่น การวางแผน
เพ่ือการส่งเสริมศึกษาพระปริยัติธรรม การจัดองค์การเพ่ือสังคมสงเคราะห์ การบังคับบัญชาสั่งการ
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ การประสานงาน เพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พิธีกรรม และการควบคุม
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ทรัพยากรทั้งปวงเพ่ือสนับสนุนการเผยแผ่เป็นต้นยังไมม่ีความเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ วิธีการเผย
แผ่ที่ไม่มีรูปแบบและข้อจ ากัดดังกล่าวก าลังรอคอยการแก้ไขปัญหาจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแนวทาง
การพิจารณาการแก้ไขปัญหาเหล่านี้กข็ึ้นกับพระสังฆาธิการทุกระดับ 
 วัด เป็นหน่วยงานหลักเพ่ือท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
รวมถึงจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแผ่ที่เก่ียวกับวัดใน
พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการวัดที่เหมาะสม ดังนั้น วัดจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ วัดจึงได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น วัดจึงมีสิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางอย่างท าเองไม่ได้ จ าเป็นต้องมีผู้แทน
เพ่ือใช้สิทธิและหน้าที่ ส าหรับผู้บริหารจัดการวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 31 วรรคสาม
กล่าวว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” ดังนั้น เจ้าอาวาส เป็นผู้บริหารวัด เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งไวยาวัจกรวัดก็เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ต าแหน่ง
เจ้าอาวาสกลายเป็นต าแหน่งที่ส าคัญเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พระธรรมปริยัติโสภณ 
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), 2552 : 16) 
 
2. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
 พระสังฆาธิการ ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรไม่ชัดเจนทั้งอนุโลมและปฏิโลม ส่งผลให้
การเผยแผ่คณะสงฆ์ติดลบ ติดศูนย์ ติดอยู่ในระบบอุปถัมภ์ มีความเชื่อมโยงเส้นสายสาโลหิต  
เครือญาติสาโลหิต ตามพรรคตามพวกเพ่ือนฝูงสหธรรมิก อยู่ในวงการจ ากัดแคบๆ อยู่ในกรอบ
แบบเดิมๆ (4M) ทั้งการบริหารบุคลากร การงบประมาณ การบริหารวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ  
ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญแต่ละข้ันตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การบริหารบุคลากร พิธีการรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้ามาเป็นสมาชิกของสังคมใดก็
ตาม ถ้าไม่มีระบบกฎเกณฑ์ก าหนดไว้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ ไม่มีการพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ 
หรือไม่ผ่านความเห็นชอบของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ อาจก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับ
ความประพฤติปฏิบัติหรือยากต่อการที่จะควบคุมดูแล จนกระทั่งอาจเป็นสาเหตุน าไปสู่ความ
แตกแยกของสังคมนั้นๆ ไปในที่สุด  (แสวง อุดมศรี, 2550 :29) การบวชคือขั้นตอนที่พระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตหรือบัญญัติขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณารับบุคคลที่มีความประสงค์จะ
เข้ามาเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์ กล่าวคือเป็นภิกษุ หรือภิกษุณีในพระพุทธศาสนา โดยทรงก าหนด
คุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นประธานและองค์ประชุมไว้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะใช้
อภิสิทธิ์พิจารณาอย่างรวบรัดโดยล าพังไม่ได้ ประธานและองค์ประชุมดังกล่าวจะต้องพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบและมีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์ จึงจะอนุมัติให้บุคคลนั้นๆ ผ่านขั้นตอนนี้ได้ 
ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีศรัทธา มีความตั้งใจจริงและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้เข้ามาเป็น
สมาชิกของสังคมสงฆ์เป็นส าคัญ ส าหรับรูปแบบของการบวชนั้นพระพุทธเจ้าทรงด าเนินการเองบ้าง 
ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ด าเนินการ คือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา ติสรณคมนูปสัมปทา ญัตติจตุตถ
กรรมวาจา 
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 ปัญหาการบริหารงานบุคคล ทรัพยากรที่ส าคัญของการบริหารอันได้แก่ คน เงิน วัสดุ
สิ่งของและการจัดการทั้ง 4 ประการนี้ ซึ่งปัญหาการขาดแคลนคนในการบริหารงานในวัดถือได้ว่า
เป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งคือ วัดขาดเจ้าอาวาสจ านวน 800-900 วัดและมีแนวโน้มจะขาดเจ้า
อาวาสมากขึ้นเรื่อยๆ มีเหตุเช่น พระสงฆ์ที่มีอยู่ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าอาวาสจึงไม่อาจแต่งตั้ง
เป็นเจ้าอาวาสได้ ผู้บริหารระดับสูงไม่มีแผนผลิตเจ้าอาวาส ไม่มีแผนรับผู้จบการศึกษาเข้ามาเป็นเจ้า
อาวาส ไม่มีใครอยากบวชมาเป็นเจ้าอาวาส เพราะต าแหน่งนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจ ชาวบ้านสร้างวัดมาก
ขึ้น แต่ไม่คิดสร้างพระเป็นเจ้าอาวาสด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการไม่สนใจในหน้าที่ของตนเอง และ
ยังมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจงานอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าปริมาณและระดับงาน มีสาเหตุเช่น 
ไม่เต็มใจในการด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส จึงไม่สนใจในการศึกษางาน ไม่สนใจในการอบรม เมื่อมีการ
ประชุมส่งผู้อ่ืนไปประชุมแทน จึงไม่รู้งาน ตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสโดยไม่ได้อบรมฝึกงาน 
ท างานขาดการวางแผนที่ดี ไม่มีความริเริ่ม ไม่ทันเหตุการณ์ ชราภาพ ไม่อาจรับภาระในการพัฒนา
งานคณะสงฆ์ มีสาเหตุดังนี้ การแต่งตั่งโดยถืออาวุโสเป็นเกณฑ์ ไม่ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถ
เป็นเกณฑ์ การถอดถอนผู้ที่มีพรรษามากท าได้ยาก เพราะความเกรงใจกัน หรือหาผู้ด ารงต าแหน่ง
เจ้าอาวาสแทนไม่ได้ (แสวง อุดมศรี, 2550 : 135) คณะสงฆ์ไม่มีบุคลากรเพียงพอกับภาระงาน เจ้า
คณะมีตัวคนเดียว ไม่มีลูกมือสนองงาน ต้องจ้างต้องวานผู้อ่ืนมาช่วยท างานโดยลูกมือที่เอามา
ช่วยงานนั้นก็ไม่ได้ฝึกงานมาก่อนจึงท างานไม่เป็นงาน คณะสงฆ์ประสบปัญหาวิกฤตขนาดนี้แล้ว ก็ยัง
ไม่ดิ้นรนขวนขวายหาทางลงมือแก้ไขวิกฤตนี้ อุดมการณ์ เป้าหมาย การศึกษาพระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ผู้จัด รัฐผู้อุปถัมภ์ พระภิกษุสามเณรผู้เรียน ต่างฝ่ายต่างคิดไปคนละทาง 
 พระสังฆาธิการ ต้องการให้ผู้ศึกษาเรียนเป็นศาสนทายาทสืบต่อรักษาพัฒนา
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืน แต่ยังมุ่งจัดอยู่ที่เฉพาะการเรียนนักธรรมบาลีอย่างเดียวโดยไม่มีวิชา
อ่ืนเข้ามาสอนภาระงานเพ่ือมาเป็นศาสนทายาท ผลจึงปรากฏว่า พอจบนักธรรมบาลีปริญญา
ออกมา มักจะไม่พร้อมแม้แต่จะเป็นเจ้าอาวาส อีกทั้งคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองไม่ได้มีแผนการผลิต 
แผนการจัดเตรียมต าแหน่งรับรองผู้จบการศึกษา ให้เข้ารับการบรรจุลงในต าแหน่งงานคณะสงฆ์แต่
อย่างใด เป็นการผลิตแล้วทิ้ง ทั้งท่ีต าแหน่งสงฆ์ยังมีต าแหน่งงานอีกมากมาย 
 การบริหารงบประมาณ ภาครัฐไม่สนับสนุนหรือไม่เห็นความส าคัญแก่วัด วัดต่างๆ จึงหา
รายได้มาบ ารุงวัดทุกวิถีทางเพ่ือความอยู่รอดตามที่ปรากฏว่า รัฐบาลคิดว่าประชาชนสนับสนุน 
ท าบุญอุปถัมภ์วัดเพียงพอแล้วจึงไม่คิดอุปถัมภ์อีก องค์กรที่ท าหน้าที่มาประสานระหว่างสงฆ์กับ
รัฐบาล ยังไม่สามารถท่ีจะผลักดันเอางบประมาณมาช่วยคณะสงฆ์ ทางวัดไม่ด าริจะท างานใดๆ ตาม
นโยบาย ตามแผนของรัฐบาลไม่มีโครงการแผนงานทีชัดเจนเสนอเข้าสู่แผนของรัฐบาล ไม่เข้าใจ
แนวทางที่รัฐบาลปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ ได้แต่พูดว่ารัฐบาลไม่ช่วย จ านวนวัดมีมากเกิน
งบประมาณของรัฐและประชาชนจะอุปถัมภ์บ ารุงได้ทั่วถึงเพียงพอ เมื่อรัฐบาลและประชาชน
ช่วยเหลือไม่ได้ หรือไม่สนใจอุปถัมภ์บ ารุงวัดต่างๆจึงหันไปหาลาภผลดัวยการล่อใจ เช่น เป็นหมอดู 
ท าน้ ามนต์ สร้างวัตถุมงคล จ าหน่ายเครื่องรางของขลัง บอกใบ้ให้หวย จนกลายเป็นกิจกรรมใหญ่โต
สร้างมิจฉาทิฐิทั่วแผ่นดิน (กรมการศาสนา, 2553 : 134) วัดหารายได้ด้วยวิธีงมงาย หรืออบายมุข 
จนกลายเป็นประเพณีที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวมานี้ วัดจึงดิ้นรนหารายได้จนไม่
ค านึงถึงว่าอะไรควรไม่ควรวัดเห็นว่าอบายมุขหรือกิจกรรมงมงายเป็นที่มาของรายได้ จูงใจให้คนมา
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ท าบุญมากกว่าอย่างอ่ืน จึงรับเอามาจัดท า ถล าลึกจนชาวบ้านรู้สึกว่าอบายมุขในวัดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
ไม่คิดว่าเสียหายตรงไหน เสียหายอย่างไร วัดจึงกลายเป็นตัวการส่งเสริมอบายมุขเสียเอง  (กรมการ
ศาสนา, 2553 : 139) 
 การบริหารวัสดุอุปกรณ์ ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
ปัญหาด้านผู้บริหารหรือหัวหน้างานของผู้รับการพัฒนาบุคลากร ขาดแคลนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
สถานที่ สื่อการสอนอ่ืนๆ ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการ ขาดแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน 
ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดความคล่องตัวในการใช้ครุภัณฑ์และ
สถานที่ ขาดบรรยากาศของการท างาน เช่น เพ่ือนร่วมงานเฉื่อยชา ขาดโอกาสแสดงศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ก าลังใจ เป็นต้น (กรมการศาสนา, 2553 : 139) ปัญหาอาคารสถานที่เป็นปัญหา
ของพระสังฆาธิการในการวางแผนอาคารสถานที่และบริเวณวัด การก่อสร้าง การรื้อถอน การ
บ ารุงรักษาเป็นต้น ปัญหาส าหรับการบริหารวัด ดังไปนี้ สภาพวัดส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท าแปลนแผนผัง
ก่อสร้างให้มีระบบ ผู้สร้างวัดไม่เคยมีความรู้เรื่องการท าแบบแปลนแผนผัง วัดไม่เคยค านึงถึงเรื่องนี้
มาก่อน ท าตามใจจะคิดได้ ขาดผู้ช านาญที่มีความเข้าใจในเรื่องวัดเข้าไปช่วยวัด ความล้าหลังยังมีอยู่
ในกลุ่มพระสังฆาธิการ นอกจากนั้น ปัญหาด้านความสะอาด ไม่เน้นความร่มรื่น วัดไม่ค่อยจะใส่ใจ
เรื่องความสะอาด วัดขาดก าลังพระภิกษุสามเณร พ้ืนที่วัดมีความกว้างดูแลไม่ทั่วถึง วัดไม่ มองเห็น
ประโยชน์ในการพัฒนาความร่มเย็น เห็นต้นไม้เป็นสิ่งกีดขวางมากกว่า วัดมุ่งสร้างอาคารมากเกินไป
จนไม่มีที่ปลูกต้นไม้ อีกอย่างหนึ่ง วัดถูกปล่อยให้รกร้าง ทรุดโทรม วัดไม่มีสิ่งจูงใจศรัทที่จะให้
ประชาชนเข้ามาร่วมกันบ ารุงวัดความประพฤติไม่ดีไม่งามของพระภิกษุสามเณรเป็นตัวบั่นทอน
ศรัทธาประชาชน ประชาชนยากจนไม่มีก าลังจะท านุบ ารุงวัด ขาดองค์กรชี้น าควบคุมดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ  
 นอกจากนั้น วัดบางวัดสร้างใหญ่โตก็ขาดระเบียบ สร้างสิ้นเปลืองเกินจ าเป็น ไร้คุณค่า
ทางศิลปะ ผู้สร้างอยากเด่น แข่งขันกัน อวดบารมีกันไม่ค านึงถึงความเหมาะสมหรือความจ าเป็น 
ปล่อยตามใจผู้สร้าง ไม่รู้เรื่องของสถาปัตยกรรม แม้สร้างใหญ่โตก็ไร้ค่า ไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์ใช้
สอยเป็นหลัก ไม่รู้เกณฑ์ความเหมาะสมว่าอะไรควรสร้างไม่ควรสร้าง ที่ดินของวัดไม่มีหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะทางวัดไม่มีผู้รู้ในการจัดการปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน เจ้าอาวาสไม่รู้
เรื่องและละเลยหน้าที่ตนเองเจ้าคณะไม่สนใจเหลียวแล วัดตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน ที่สาธารณะ ที่
เอกชน จึงขอดั้งเป็นวัดไม่ได้ โดยทางวัดมักใช้วิธีสร้างวัดขึ้นมาก่อนทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นป่าสงวน และที่ดิน
สาธารณะ ไม่ได้ขอความเห็นจากเจ้าของที่ดินก่อน มิได้ขออนุญาตการสร้างวัด ตั้งวัด ตามระเบียบ
มหาเถรสมาคมจึงมีปัญหาสร้างวัดขึ้นแล้วไม่ได้เป็นวัด ที่ดินวัดถูกบุกรุก ยึดครอง ฉกฉวย  
แย่งผลประโยชน์ต่างๆ ประชาชนเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่เกรงกลัวต่อบาป มุ่งแต่จะเอา
ผลประโยชน์จากวัดอย่างเดียว วัดเบื่อหน่าย ไม่ต้องการที่จะให้เกิดปัญหา ไม่กล้าทักท้วงว่ากล่าว
ชาวบ้าน เพราะต้องพ่ึงพาชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน นายบ้าน ก็เพิกเฉยไม่ช่วยเหลือดูแลปกป้องวัด
(กรมการศาสนา, 2553 : 10) 
 การจัดการ การอยู่ร่วมกันของคนเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมนักบวชหรือสังคม
ของชาวบ้าน ถ้ายังไม่สามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้หลุดพ้นจากวังวนของความโลภ โกรธ และ
หลงได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งขึ้นไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจ าเป็นที่
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จะต้องมีระเบียบหรือกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่ของสังคมนั้นให้ความเห็นชอบ
ร่วมกันว่า สามารถใช้มาตรการหรือแนวทางควบคุมความประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนให้เป็นไปใน
ลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมดีงาม ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้สังคมนั้นๆ สามารถด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข เมื่อ
ศึกษาสังคมสงฆ์เป็นสังคมบรรพกาลที่ด ารงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์สิ้นกาลนาน สมาชิกของสังคมนี้มี
พ้ืนฐานที่มาแตกต่างกัน กล่าวคือบางท่านเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์ เศรษฐี คฤหบดี มี
การศึกษาสูงบ้าง ต่ าบ้าง ชาติตระกูลสูงบ้าง ต่ าบ้าง จนกระทั่งเคยเป็นคนยากจนข้นแค้นที่สุดก็มี แต่
ทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสังคมนี้  ในระยะเริ่มแรกนั้นล้วนมีความเลื่อมใสเป็นเบื้องต้น 
และผ่านขั้นตอนการรับเข้าเป็นสมาชิกของสังคมคือการอุปสมบทมาอย่างถูกต้องทั้งสิ้น นอกจากนั้น 
ในขณะอุปสมบท 
 สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรไม่ชัดเจนทั้งอนุโลมและปฏิโลม 
ส่งผลให้การเผยแผ่คณะสงฆ์ติดลบ ทั้งการบริหารบุคลากร พิธีการรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้ามา
เป็นสมาชิกของสังคมใดก็ตาม ถ้าไม่มีระบบกฎเกณฑ์ก าหนดไว้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ ไม่มีการ
พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ หรือไม่ผ่านความเห็นชอบของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ อาจ
ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติหรือยากต่อการที่จะควบคุมดูแล การบริหาร
งบประมาณ วัดต่างๆ จึงหารายได้มาบ ารุงวัดทุกวิถีทางเพ่ือความอยู่รอดตามที่ปรากฏว่ารัฐบาลคิด
ว่าประชาชนสนับสนุน ท าบุญอุปถัมภ์วัดเพียงพอแล้วจึงไม่คิดอุปถัมภ์อีก องค์กรที่ท าหน้าที่มา
ประสานระหว่างสงฆ์กับรัฐบาล ยังไม่สามารถที่จะผลักดันเอางบประมาณมาช่วยคณะสงฆ์ การ
บริหารวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สถานที่ สื่อการสอนอ่ืนๆ ขาดแคลนบุคลากร
สนับสนุนด้านวิชาการ ขาดแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ขาด
งบประมาณสนับสนุน ขาดความคล่องตัวในการใช้ครุภัณฑ์และสถานที่ ขาดบรรยากาศของการ
ท างาน เช่น เพ่ือนร่วมงานเฉื่อยชา ขาดโอกาสแสดงศักยภาพผู้บังคับบัญชาไม่ให้ก าลังใจเป็นต้น  
การจัดการ การอยู่ร่วมกันของคนเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมนักบวชหรือสังคมของชาวบ้าน 
ถ้ายังไม่สามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้หลุดพ้นจากวังวนของความโลภ โกรธ และหลงได้อย่าง
เด็ดขาดแล้ว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งขึ้นไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่ของสังคมนั้นให้ความเห็นชอบร่วมกันว่า
สามารถใช้มาตรการหรือแนวทางควบคุมความประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนให้เป็นไปในลักษณะที่
ถูกต้องเหมาะสมดีงาม 
 
3. แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ส่วนใหญ่เป็นลักษณะตั้งรับ คือการสอนและ
การแสดงธรรมะในวันพระและกิจกรรมทางศาสนาอยู่ในวัดเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันโลกอยู่ในยุค
ของการแข่งขันพระพุทธศาสนาจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเชิงรับไม่ได้ ต้องมีเชิงรุกด้วยท่านได้
ยกตัวอย่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคแรก คือการเผยแผ่เชิงรุกจึงท าให้
พระพุทธศาสนาเจริญอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ศาสนาพราหมณ์เดิมอยู่ในลักษณะเผยแผ่แบบตั้งรับ 
ขณะนี้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน
ส าหรับชาวพุทธทั่วโลก โดยมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทย นี่คือการเผยแผ่เชิงรุกในระดับโลก การ
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เผยแผ่เชิงรุกท่ีพระสงฆ์ต้องด าเนินการไปพร้อมกับการเผยแผ่เชิงรับคือการศึกษาสงเคราะห์ การให้
ทุนการศึกษาเด็กทั้ งชั้นประถม ชั้นมัธยม และมหาวิทยาลัย การส่งพระสงฆ์ไปสอนวิชา
พระพุทธศาสนาตามโรงเรียนต่างๆ เช่นโรงเรียนวิถีพุทธ การให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านวิทยุ 
โทรทัศน์เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งก็คือสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่งานสังคมสงเคราะห์ งานช่วยเหลือ
ชาวบ้านโดยธรรมชาติมนุษย์เรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องส าคัญ ถ้าท้องยังหิวอยู่ การพูดเรื่องอ่ืนๆ ก็
ไม่มีประโยชน์ ดังนั้น คณะสงฆ์ต้องช่วยเหลือชาวบ้าน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ า การช่วยเหลือผู้
ประสพภัยต่างๆ เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ ผู้ประสบภัยสึนามิ การสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สุขศาลาเป็นต้น อันที่จริงพระสงฆ์ก็ด าเนินการอยู่บ้างแล้ว แต่ต้องท าให้
ต่อเนื่อง มิฉะนั้นจะไม่ทันศาสนาอ่ืนๆ ที่ก าลังเผยแผ่เชิงรุกอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ มิฉะนั้น
พระพุทธศาสนาก็จะอยู่ในเมืองไทยไม่นาน ถ้ามีแต่การเผยแผ่แบบตั้งรับอย่างเดียว ต้องมีการเผยแผ่
เชิงรุกอย่างมั่นคงตามไปด้วย (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2553 : 8) นอกจากนั้น ยังได้
กล่าวถึงพุทธวิธีการบริหารว่า ภายหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประกาศการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของประชาชน พระองค์ใช้วิธีการเผยแผ่เชิงรุกโดยเรียกว่า 
พุทธวิธีการบริหาร 5 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การวางแผน เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมจนกระทั่งมีพระสาวก พระองค์ก็
ทรงวางแผนเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยส่งพระสาวกไปตามที่ต่างๆ ให้ไปแยกกัน ส่วนพระองค์เสด็จ
ไปพระองค์เดียวที่แคว้นมคธ ในการวางแผนประกาศพระพุทธศาสนานั้น พระองค์ก าหนดให้ทุกรูป
ก าหนดข้อปฏิบัติเหมือนกัน 2 ข้อคือ อัตตหิตสมบัติ ได้แก่ การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นทุกข์ส่วนตัว 
ปรหิตปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นทุกข์ของผู้อื่น  
 การจัดองค์กร การรับบุคคลเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ไม่มีการกีดกันเรื่องชั้นวรรณะ 
เหมือนกับศาสนาพราหมณ์ ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันหมด แต่เมื่อบวชแล้วต้องเคารพกันตามล าดับ
พรรษา ผู้ที่บวชทีหลัง ต้องเคารพผู้ที่บวชก่อน โดยไม่ค านึงถึงอายุ เมื่อพระสงฆ์มากขึ้นพระองค์ก็
มอบให้คณะสงฆ์บริหารจัดการกันเอง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นคณะสงฆ์ก็จัดการแก้ปัญหาเองตามหลัก
พระธรรมวินัย พระองค์ทรงแต่งตั้งพระเถระที่มีความเชี่ยวชาญในต าแหน่งนั้นๆ ที่เรียกว่า เอตทัคคะ 
เพ่ือรับภารธุระต่างๆ เป็นการกระจายอ านาจให้ท่านเหล่านั้นช่วยงานคณะสงฆ์ 
 การบริหารบุคคล การรับคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงมอบความ
เป็นใหญ่แก่คณะสงฆ์ให้คณะสงฆ์ด าเนินการคัดเลือกในการให้อุปสมบทแก่กุลบุตรที่เรียกว่าญัตติ
จตุตถกรรม เมื่อบวชแล้วต้องศึกษาอยู่กับพระอุปัชฌาย์ 5 ปี จึงจะพ้นนิสัยมุตตกะ คือพ้นจากการ
พ่ึงพระอุปัชฌาย์  แต่ก็ต้องศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพราะหลักการศึกษาใน
พระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา กล่าวคือศีล สมาธิ ปัญญา เนื่องจากพระองค์ประสงค์ให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง 
 การอ านวยการ พระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติของภาวะผู้น าที่พร้อม คือมีอัตตหิตสมบัติและป
รหิตปฏิบัติ จึงบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเจริญไปด้วยดี เพราะพระองค์ไม่สั่งการด้วยการใช้
อ านาจคือไม่ใช้วิธีเผด็จการ แต่พระองค์เป็นพระธรรมราชาคือใช้หลักธรรมาธิปไตยในการปกครอง
อ านวยการจึงไม่มีปัญหาในองค์กรสงฆ์ เมื่อพระองค์ปรินิพพานก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน 
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แต่พระองค์ให้คณะสงฆ์ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง เพราะพระองค์ยึดหลัก
ธรรมาธิปไตย 
 การก ากับดูแล คือการก ากับดูแลคณะสงฆ์หมู่มากพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย 227 
ข้อ เป็นเครื่องก ากับดูแลคณะสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ประเมินตนเองว่าได้ปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติไว้
หรือไม่ ถ้าไม่ปฏิบัติก็มีบทลงโทษตามพระวินัยข้อนั้นๆ นอกจากนั้นทุกกึ่งเดือนในวันพระ 15 ค่ า มี
ประเพณีปฏิบัติเรียกว่าการสวดปาฎิโมกข์ พระพุทธเจ้าทรงก าหนดให้พระภิกษุน าสิกขาบทที่ทรง
บัญญัติไว้ในพระวินัยมาสวดให้กันและกันฟัง เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามและ
ตรวจสอบตัวเอง นอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ท าการปวารณา คือ การว่ากล่าว
ตักเตือนซึ่งกันและกันได้ ต่อคณะสงฆ์ในวันออกพรรษา เหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์โดยไม่มีการโกรธ
เคืองกัน (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2553 : 5)  
 
4. สรุป 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์มีลักษณะตั้งรับ คือการสอนการแสดงธรรมะ
ในวันพระ และกิจกรรมทางศาสนาอยู่ในวัดเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของการแข่งขัน 
พระพุทธศาสนาจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเชิงรับไม่ได้ต้องมีเชิงรุกด้วย ขณะนี้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานส าหรับชาวพุทธทั่วโลก 
การเผยแผ่เชิงรุกที่พระสงฆ์ต้องด าเนินการไปพร้อมกับการเผยแผ่เชิงรับ คือการศึกษาสงเคราะห์ 
การให้ทุนการศึกษาเด็กทั้งชั้นประถม ชั้นมัธยม และมหาวิทยาลัย การส่งพระสงฆ์ไปสอนวิชา
พระพุทธศาสนาตามโรงเรียนต่างๆ เช่นโรงเรียนวิถีพุทธ การให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านวิทยุ 
โทรทัศน์เป็นต้น นอกจากนั้น การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของ
ประชาชน ส่วนประกอบส าคัญคือการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ 
และการก ากับดูแล ดังนั้น พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทให้พระสงฆ์ท าการปวารณา คือการว่า
กล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ ในเทศกาลวันวันออกพรรษา เหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์โดยไม่มีการ
โกรธเคืองกันและกัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณะสงฆ์จัดการบริหารศาสนกิจให้ไปตามพระธรรม
วินัย และกฎระเบียบแบบแผนประเพณีท่ีได้เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาตามล าดับวงศ์ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยเพ่ือเรียนรู้พระพุทธศาสนาส าหรับ
พระภิกษุสามเณร ผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและ
ทั่วถึงอันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้และคุณภาพ 
สามารถด ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยดีทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอน
ออกเป็น 3 ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอกเป็นต้น 
ค าส าคัญ: ทิศทาง, การบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The study of Buddhist scriptures is a study of the disciplines to learn 
Buddhism for monks and novices. The main force of Buddhism is able to study the 
disciplines easily and thoroughly, which will be the basis for the practice. Focus on 
the development of heirs to knowledge and quality. It is considered to be the 
business of the Buddhist monks, the most important part in the propagation of 
Buddhism in Thailand from the past to present. The teaching is divided into 3 
classes, namely, bodhisattva. Master class and the noble class. 
Keywords: Direction, Religious Study Institute Management   
 
1. บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยมาช้านาน บรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยเก่า
ก่อนได้รับพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติและรักษา ส่งเสริม สืบต่อกันมาไม่ขาดสาย พระ

                                                           
ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดเจริญธรรมาราม กรุงเทพมหานคร 
ครูสอนศีลธรรมโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์  ต าบลศรีประจันต์  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด

สุพรรณบุรี 
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รัตนตรัยและหลักธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ได้ซึมทราบเข้าไปในจิตใจและอยู่ในสายเลือดเนื้อ
ของคนไทยในชาติไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน (สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2546 : 1)
พระพุทธศาสนานั้นว่าโดยทั่วไปมีความหมายกว้างมาก รวมตั้งแต่หลักธรรม พระสงฆ์ องค์กร
สถาบัน กิจการไปจนถึงศาสนสถาน ศาสนวัตถุทุกอย่าง แต่ถ้าจะเจาะจงไปถึงความหมายที่เป็นตัว
จริ ง พระพุทธศาสนา หมายถึง “ค าสั่ งสอนของพระพุทธเจ้า” และความด ารงอยู่ของ
พระพุทธศาสนาย่อมหมายถึง ความด ารงอยู่แห่งค าสอนของพระพุทธเจ้า  (พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2546 : 6) สภาพของสถาบันพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองหรืออ่อนแอมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง มิใช่เฉพาะความเจริญรุ่งเรือง แต่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง
ของสังคมไทยทั้งหมด(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 1) ด้วยเหตุนี้การด ารง
รักษาค าสอนของพระพุทธศาสนา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
 บุคคลที่มีหน้าที่ด ารงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา คือ พุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสามเณรนับว่าเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนา เพราะหน้าที่หลักของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ คือ การปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุความ
พ้นทุกข์ของตนเอง การสั่งสอนธรรมเพ่ือให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์ และการประยุกต์ธรรมเพ่ือช่วยเหลือ
ชาวบ้านให้พ้นทุกข์ จึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาของพระสงฆ์เป็นพ้ืนฐานและมีส่วนในการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระสงฆ์ ซึ่งมีผลต่อความม่ันคงและการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 การศึกษาในพระพุทธศาสนาแบ่งได้ 2 ภาษา คือ ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
การศึกษาภาษาบาลีเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เพราะทุกประเทศที่นับถือนิกาย
เถรวาทให้ความเคารพ และศึกษาพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเหมือนกับว่าก าลัง
ฟังพระพุทธวจนะต่อพระพักตร์ของพระบรมศาสดา ค าสอนของพระพุทธองค์ จึงยังคงบริสุทธิ์ทราบ
ถึงปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544 : 1) พระภิกษุสามาเณรหรือ
พุทธศาสนิกชนจึงต้องศึกษาบาลี เพ่ือให้ศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากคัมภีร์ต่างๆ 
ภาษาบาลีจึงได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก การศึกษาพระธรรมวินั ยและ
การศึกษาภาษาบาลีจึงคู่กันตลอดมา ต่อมาพระไตรปิฎกเร่ิมได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ในสมัย
รัชกาลที่ 1 รวมทั้งอรรถกถาและฎีกา ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมด พุทธศาสนิกชนจึง
ให้ความนิยมอ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฉบับแปลเป็นภาษาไทยมากขึ้น ความจ าเป็นใน
การศึกษาภาษาบาลีจึงลดความส าคัญลง การศึกษาพระธรรมวินัยกับการศึกษาภาษาบาลีจึงแยก
ออกจากกัน จากเดิมที่ศึกษาภาษาบาลีเพ่ือน าไปแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาตัว
ภาษาบาลี เอง แต่การศึกษาภาษาบาลียั งจ า เป็นส าหรับผู้ที่ต้องการสืบค้นค าตอบทาง
พระพุทธศาสนาจากต้นฉบับภาษาบาลี และการศึกษาภาษาบาลีเป็นระบบการศึกษาหลักของคณะ
สงฆ์ 
กกกกกกกกการศึกษาของพระสงฆ์เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม เน้นไปที่
การศึกษาภาษามคธหรือภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาหลักในการจารึกลงในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
เช่น พระไตรปิฎก รวมทั้งอรรถกถา และฎีกา เป็นต้น ด้วยเหตุที่ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้จารึกค า
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สอนในพระพุทธศาสนาตามบทวิเคราะห์ว่า พุทธวจน  ปาเลตีติ ปาลี” (พระมหาศักรินทร์ ศพินทุก
รักษ์, 2553 : 2) แปลว่าภาษาใดย่อมรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ เพราะเหตุนั้น ภาษานั้น ชื่อว่าปาลี 
แปลว่าภาษาท่ีรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ 
กกกกกกกกเมื่อมีการจารึกภาษาบาลีลงในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาแล้ว พระสงฆ์สามเณรหรือ
พุทธศาสนิกชน จึงต้องเรียนเป็นภาษาบาลี เพ่ือให้เข้าใจและแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้การ
จัดการศึกษาของพระสงฆ์ที่เรียกว่า การศาสนศึกษา จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือธ ารงรักษาเนื้อหาสาระ
หรือแก่นสารพระพุทธศาสนานั้น ได้แก่ การเรียนนักธรรมและบาลี หลักสูตรที่ใช้เรียนมีเนื้อหาที่มีมา
ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า โดยน าเอาพระไตรปิฎกและหลักธรรมต่างๆ มาย่อแล้วเรียนเพ่ือรักษา
พระพุทธศาสนาเรียกกันว่า เรียนพระพุทธพจน์ เหตุที่พระพุทธศาสนาด ารงคงอยู่และสืบต่อมาได้ทุก
วันนี้โดยไม่สูญหายหรือผิดเพ้ียนไป และมีการสืบทอดและพัฒนาตลอดมา ก็เพราะได้อาศัย
การศึกษาเล่าเรียนแบบนี้ ผู้ที่มีบทบาทในการเรียนรู้ภาษาบาลีและเผยแผ่หลักค าสอนในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาได้มากที่สุด คือ พุทธบริษัททั้ง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา (มงคล ศรี
ไพรวรรณ, 2550: 11) 
กกกกกกกกการจัดการศึกษาบาลีในอดีตที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ค่อยมากนัก ที่เห็น
เด่นชัด คือ การเปลี่ยนแปลงระดับชั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แบ่งชั้นการเรียนออกเป็น 3 ชั้น หรือ 
3 ประโยค ตามปิฎกทั้ง 3 นั้น คือ เปรียญตรีต้องแปลจบพระสูตร  เปรียญโทต้องแปลจบพระสูตร 
และพระวินัย และเปรียญเอกต้องแปลจบพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม ผู้เรียนจบเปรียญตรี-
โท-เอก เรียกว่า มหาเปรียญบาลี (มงคล ศรีไพรวรรณ, 2550: 43) ภายหลังต่อมาคณะผู้บริหาร
การศึกษาของสงฆ์ได้เปลี่ยนเป็นประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ.9 และเปลี่ยนต าราเรียนจาก
พระไตรปิฎกมาเป็นคัมภีร์อรรถกถาฎีกาซึ่งเป็นคัมภีร์ชั้นรองแทน โดยเปลี่ยนระบบการสอนจาก
สอบปากเปล่า มาเป็นสอบข้อเขียน ภายหลังต่อมาใน พ.ศ. 2456 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 ชั้น 
โดยแบ่งชั้นประโยค 1-2-3 เรียกว่า เปรียญตรี ประโยค ป.ธ. 4-5-6 เรียกว่า เปรียญโท ประโยค 
ป.ธ. 7-8-9 เรียกว่า เปรียญเอก (สมชาย ไมตรี, 2539 :  2) 
กกกกกกกกต่อมาระบบการศึกษาของสงฆ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะ
ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 การศึกษาที่คณะสงฆ์จัดให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษามี 2 
ประเภทคือ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมมี 3 ชั้น ได้แก่นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และ
นักธรรมชั้นเอก และการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีมี 8 ชั้น ได้แก่ ประโยค 1-2-3 เรียกว่า 
ระดับเปรียญตรี ประโยค 4-5-6 เรียกว่า ระดับเปรียญโท ประโยค 7-8-9 เรียกว่า ระดับเปรียญเอก 
กกกกกกกกการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
คณะสงฆ์ แต่ก็ไม่สามารถจะพัฒนาและขยายการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้เฟ่ืองฟูขึ้น
กว่าเดิมได้ เมื่อพิจารณาจากสถิติผลการสอบและจ านวนผู้เข้าสอบในแต่ละปี ปรากฏว่าจ านวนผู้ที่ส่ง
สอบกับผู้ที่สอบได้ ผู้ที่สอบได้มีเปอร์เซ็นต์น้อยมาก ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
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สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ส่งผลกระทบต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ
สามเณรอย่างต่อเนื่อง ทราบได้จากการศึกษาของพระสงฆ์ได้ลดความส าคัญลง จะมีอยู่เฉพาะ
ภายใน วัดที่ส าคัญๆ เท่านั้น คณะสงฆ์จะต้องดูแลจัดการการศึกษากันเองภายในวัดที่รับผิดขอบ 
บรรดาส านักเรียนแต่ละวัดที่เจ้าอาวาสได้จัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรม จะต้องด าเนินการหาทุน
ทรัพย์มาบริหารจัดการตามความเหมาะสม 
กกกกกกกกนอกจากนั้นในการจัดการศึกษาแผนกธรรม ยังขาดบุคลากร ขาดเงินงบประมาณ ซึ่งไม่
เพียงพอและไม่แน่นอน ขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ขาด
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดการท านุบ ารุง ดูแลรักษา เมื่อพิจารณาด้านบุคลากร (Man) 
ผู้เรียนเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจ มีพ้ืนฐานความรู้ของ
ผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่าง และผู้เรียนมีการศึกษาท้ัง 3 แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนก
สามัญศึกษา ท าให้เกิดความล้าทางการศึกษา ผู้เรียนห่างไกลครอบครัว ผู้บริหารมีความรู้และทักษะ
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และผู้บริหารมีภาระงานอ่ืนมากท าให้ไม่มี
เวลาในการบริหารจัดการเพียงพอ ครูขาดความมั่นคง และความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ ขวัญและ
ก าลังใจ ไม่ได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์ รายได้ และสวัสดิการที่เหมาะสมต่อคุณวุฒิ และไม่ได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม มีการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดภาวะสมองไหลไปหน่วยงานอ่ืนที่มั่นคง
กว่าเดิม ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบ ไม่มีทิศทางในการจัดการที่ชัดเจน 
ครูส่วนน้อยไม่มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียน ไม่มีการประเมินผลจากหลายฝ่าย 
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดและแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง ผู้บริหาร
ขาดการนิเทศติดตาม ประเมินผลให้เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการบันทึกเป็น
หลักฐาน ไม่มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นอกจากนั้นจุดอ่อนของนักเรียน คือ นักเรียนบางส่วนยังขาดการรู้จักประหยัดในการใช้จ่ายของ
ส่วนตัวเองและส่วนรวม นักเรียนส่วนน้อยที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล
ต่างๆ การจ าแนก การเปรียบเทียบ ความคิดรวบยอด การประเมิน และการสร้างจินตนาการ ระดับ
ผลการเรียนรวมทุกวิชามีระดับผลการเรียน 3 และ 4 อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ ผู้เรียนส่วนน้อยที่
รู้จักตั้งค าถาม รู้จักการใช้เวลาว่าง โดยการอ่านหนังสือ และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ 
วิจารณ์ และสรุปความได้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาได้ไม่เต็มที่
เท่าที่ควร ด้านการเงิน (Money) มีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสมกับภาระงาน
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ขาดระบบการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีที่ได้มาตรฐาน
เป็นธรรมาภิบาล และไมมีแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการระบบการเงินของโรงเรียน มีสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา และไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรเทคโนโลยี (Material) หลักสูตรที่ใช้เป็นการน าของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมาใช้ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ และการจัดการศึกษายังไม่มีความทันสมัย ระบบฐานข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึง
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เทคโนโลยียังไม่ทั่วถึง ด้านการบริหารจัดการ (Management) ไม่มีแผนงานในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน การถ่ายทอดและสื่อสารยังไม่ทั่วถึงองค์กร 
ขาดการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด ขาดการน าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
การจัดการศึกษาจากภาคส่วนภายนอก สภาพแวดล้อมของโรงเรียนขาดการสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการ การศึกษาพระปริยัติธรรมยังเน้นอยู่ในส่วนของปริยัติ คือภาคของความรู้ยังไม่มีการ
เชื่อมต่อความรู้เข้าสู่ภาคของการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญาตามหลักพุทธธรรม ระบบสวัสดิการแก่
ผู้เรียนขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ระบบการบริหารวิชาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไม่เป็นระบบ เป็นต้น (สมชาย ไมตรี, 2539 : 
2) 
 ในประเด็นข้างต้น ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะเขียนบทความในประเด็นสภาพทั่วไป
และปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการเพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักศา
สนศึกษาเพ่ือน าเสนอข้อมูลในการการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ในส านักศา
สนศึกษาทั่วไป ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศใน
การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีประสิทธิภาพ และเจริญรุ่งเรือง
สืบไป 
 
ความหมายของส านักศาสนศึกษา 

 การศาสนศึกษา หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการบริหารของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่
ของมหาเถรสมาคมมีความตอนหน่ึงว่า "ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา" ของคณะสงฆ์ (ม.15 
ตรี) และในระเบียบการบริหารปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มหาเถรสมาคมได้ก าหนดวิธีด าเนินการ
ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาว่า "ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี" การ
จัดการศาสนศึกษาดังกล่าว คณะสงฆ์ยังมิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้โดยชัดเจนแต่โดยหลักสูตรและ
เนื้อวิชาแล้วคงอนุมานได้ว่ามีวัตถุประสงค์ 9 ประการคือ (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 
2550 : 41) 

1) เพ่ือพระสงฆ์รักษาตนและหมู่คณะ 
2) เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
3) เพ่ือพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของพระศาสนา 
4) เพ่ือใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการศาสนา 
5) เพ่ือรักษาศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
6) เพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
7) เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
8) เพ่ือความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม 
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9) เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม 
พระพุทธศาสนา หมายความว่ าพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน

ประกอบด้วย พระศาสดา ศาสนธรรม ศาสนศึกษา ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสน
สมบัติ และศาสนพิธี พระศาสดา หมายความว่าพระพุทธเจ้าและหมายรวมถึงพระธรรมและพระ
วินัยตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ศาสนาธรรม หมายความว่าพระธรรม พระวินัย ค าสั่ งสอนและ
หลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและบัญญัติไว้ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และหมายความ
รวมถึงค าสั่งสอนและหลักปฏิบัติที่ปรากฏในอรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อ่ืนของพระพุทธศาสนา 

ศาสนศึกษา หมายความว่าการแนะน า การถ่ายทอดความรู้ การเทศนาสั่งสอน การ
เผยแผ่ การฝึกอบรม การปฏิบัติธรรม การเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ตามหลักและแนวทาง
ของพระพุทธศาสนา รูปแบบ วิธีการ ที่เป็นเอกลักษณ์ของการแสดงธรรมในพระพุทธศาสนา และ
หมายความรวมถึงการศึกษาเล่าเรียนแผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญ และการศึกษาสงเคราะห์ 
อ่ืนใดที่คณะสงฆ์จัดขึ้นเพ่ือให้การศึกษาแก่พุทธบริษัท ศาสนบุคคล หมายความว่าภิกษุ ภิกษุณี 
สามเณร สามเณรี แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และหมายความรวมถึงประวัติและสัญลักษณ์ของศาสน
บุคคลในพระพุทธศาสนา ศาสนสถาน หมายความว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นสมบัติของ
พระพุทธศาสนาประกอบด้วย ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ศาสนสมบัติกลาง สิ่งก่อสร้าง โบสถ์ วิหาร ธรรม
สถาน สถูป เจดีย์ หรือทรัพย์สินอ่นใดในลักษณะเดียวกัน และหมายรวมถึงประติมากรรม จิตรกรรม 
และศิลปกรรม ที่ติดอยู่กับอสังหาริมทรัพย์นั้น ศาสนวัตถุ หมายความว่าสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสมบัติ
ของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยประติมากรรม จิตรกรรม ศิลปกรรม วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร 
ข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา ประวัติและหมายความรวมถึงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนพระศาสดา ศาสน
ธรรม ศาสนศึกษา ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี ศาสนสมบัติ หมายความว่าทรัพย์สินของ
พระพุทธศาสนา ทั้งที่ เป็นศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และหมายความรวมถึง ศัพท์เฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งใช้เรียกพระศาสดา ศาสนธรรม ศาสนศึกษา ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสน
วัตถุ ศาสนสมบัติ และศาสนพิธี ศาสนพิธี หมายความว่าพิธีกรรมและระเบียบปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งสืบทอดกันมาตามพระธรรมวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของ
พุทธบริษัท 

การเรียนการสอนเป็นส่วนส าคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ถ้าการ
เรียนการสอนไม่ได้รับการเอาใจใส่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยตรงแล้ว การสอนย่อมเป็น
ผลเสียต่อการศึกษา ทั้งคุณภาพของผลผลิตก็จะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้อง
ควรให้ความส าคัญกับการเรียนการสอน การเรียนการสอนเป็นสิ่งที่คู่กัน เมื่อมีการสอนจะต้องมีการ
เรียนซึ่งเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างครูกับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการสอน
มิใช่อยู่ที่ผู้สอนสอนให้จบตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ แต่ความส าคัญของการสอนอยู่ที่การเรียน อยู่ที่
ผู้เรียนๆ ได้มากน้อยแค่ไหนเรียนรู้ได้อย่างไร และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางใดบ้าง ดังนั้น 
การสอนต้องใช้หลักการทางจิตวิทยาว่าด้วยพฤติกรรม ปรัชญาว่าด้วยตรรกวิทยาและญาณวิทยา
เป็นต้น องค์ประกอบการสอนประกอบด้วยเนื้อหาวิชาทักษะกระบวนการและการประเมินผล ซึ่งมี



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

 

องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การเตรียมการสอน วัตถุประสงค์ของวิชา เอกสารประกอบการสอน 
ความสามารถในการสอน การจัดกิจกรรมการสอน การใช้สื่อการสอน และการประเมินผลการสอน
เป็นต้น ซึ่งการจัดการสอนจะด าเนินไปด้วยดีโดยค านึงองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ระบบดังนี ้(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2550 : 54) 
   1. ตัวป้อน (Input) หมายถึงหลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาวิชา สื่อการสอน สิ่ง
อ านวยความสะดวก เป็นต้น 
   2. กระบวนการ (Process) หมายถึงกระบวนการจัดการสอนเป็นการวางแผนและ
การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการสอน 
  3. ผลผลิต (Product) เป็นผลสมบูรณ์ของผู้เรียนจากการวัดและประเมินผล การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปทางที่ปรารถนาของผู้เรียน เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 
 
วัตถุประสงค์ของส านักศาสนศึกษา 

การศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาล มุ่งเน้นในด้านการอบรมจิตใจโดยเฉพาะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือคันถธุระ การศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็น
ภาคทฤษฎีโดยวิธีบอกกล่าว ท่องจ าปากต่อปาก ที่เรียกว่า มุขปาฐะ ทั้งที่เป็นการเล่าเรียนสดับรับ
ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรง และจากพระอรหันตสาวก วิปัสสนาธุระ คือการศึกษาวิธีฝึกหัดอบรม
จิตใจให้สงบ สะอาด ปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระ
มหาสาวกซึ่งมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน ได้ท าการสังคายนาพระธรรมวินัย และรวบรวมค าสั่ง
สอนเพ่ือไม่ให้ประพฤติไขว้เขวไปจากค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ จัดไว้เป็นหมวดหมู่มี 3 หมวด 
รวมเรียกว่าพระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งได้ดังต่อไปนี้ (พระบุญประทาน ญาณทีโป 
(ทะปะละ, 2553) 

 
1. หมวดพระสูตร เรียกว่า พระสุตตันตปิฎก มี 21,000 พระธรรมขันธ์ 
2. หมวดพระวินัย เรียกว่า พระวินัยปิฎก มี 21,000 พระธรรมขันธ์ 
3. หมวดพระอภิธรรม เรียกว่า พระอภิธรรมปิฎก มี 42,000 พระธรรมขันธ์ 
พระสงฆ์สาวกสมัยนั้น ก็ศึกษาท่องจ ากันด้วยปาก เป็นคณะๆ คณะละหมวดบ้างสอง

หมวดบ้าง จึงถึงสังคายนาที่ 5 จึงมีการจารึกลงในใบลานไว้เป็นหลักฐาน ด้วยภาษาบาลีหรือภาษา
มคธ ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นว่า ในกาลภายหน้าจะไม่มีผู้ทรงจ าพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด และจากการที่
พระไตรปิฎกได้ถูกจารึกไว้ด้วยภาษาบาลีนี่เอง พระสงฆ์สาวกโดยเฉพาะฝ่ายเถรวาท จึงหันมาศึกษา
ภาษาบาลีให้เป็นความรู้พ้ืนฐานก่อน จากนั้นถึงศึกษาพระไตรปิฎกต่อไป เพ่ือเป็นการรักษาพระ
ธรรมวินัยดั้งเดิมของพระพุทธองค์ ไม่ให้คลาดเคลื่อนหรือวิปลาสไป ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้
เจริญแพร่หลายไปยังนานาประเทศ จึงได้มีการคัดลอกพระไตรปิฎกไว้ด้วยภาษาของตน เพ่ือจะได้
เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และสามารถถ่ายทอดค าสั่งสอนนั้นออกมาอย่างถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของส านักศาสนศึกษา 1) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แก่
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พระภิกษุสามเณร 2) เพ่ือการสนองนโยบายด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ 3) เพ่ือการธ ารงไว้ซึ่งพระ
ธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 4) เพ่ือความมั่นคงสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 :  5) พุทธศักราช 
2542 หมวดที่ 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั่ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ในมาตราที่ 12 บัญญัติไว้ว่า 
นอกเหนือจากรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ความมุ่งหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม จึงเป็นสถาบันทางการศึกษาตามความมุ่งหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญที่สามารถพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีจริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารอยู่รวมกับผู้ อ่ืนได้อย่ างมีความสุข แต่จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทันสมัยมีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้นอารยธรรมต่างประเทศมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย การดูแลเอาใจใส่และพ่ึงพา
อาศัยกันในครอบครัวปฐมภูมิลดน้อยลง ดังนั้น การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา คือการให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข จึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะต้องพัฒนาเพื่อท าให้สังคมไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนามั่นคงและน่าอยู่สืบไป 

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น เป็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่าการศาสนศึกษาโดย
มีวัตถุประสงค์ 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตน คือภิกษุสามเณรทุกรูปที่บวชมาจะต้องศึกษาหลัก
เบื้องต้นคือพระวินัย การศึกษาพระวินัยก็คือศึกษาเรื่องศีลของภิกษุสามเณรระเบียบปฏิบัติทาง
ศาสนา รวมถึงธรรมเนียมต่างๆ เป็นการศึกษาเพ่ือรักษาตัวเอง เพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้อง ท าให้ถูกต้อง
ตลอดถึงศึกษาเพ่ือเอาตัวให้รอก คือ หลุดพ้นจากความทุกข์ เช่น ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐาน การ
จัดการศึกษาแบบนี้เป็นการจัดให้เฉพาะตัวบุคคล ได้ประโยชน์เฉพาะตัว ใครท าใครได้ และเอาตัว
รอดได้ โดยจะเรียนตามอัธยาศัย เรียนจากต ารา หรือจากครูอาจารย์ก็ได้ 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน หรือการจัดหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ในเชิงธ ารง
รักษาเนื้อหาสาระหรือแก่นสารพระศาสนาเข้าไว้ ได้แก่ การศึกษานักธรรมและบาลี หลักสูตรที่ใช้
เรียนก็มีเนื้อหาที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า โดยน าพระไตรปิฎกและหลักธรรมต่างๆ มาย่อแล้ว
เรียนกัน เรียนเพ่ือรักษาพระพุทธศาสนา เรียกกันว่าเรียนพุทธพจน์ ที่พระพุทธศาสนาด ารงคงอยู่
และสืบต่อมาได้ทุกวันนี้โดยไม่สูญหายหรือผิดเพ้ียนไป และมีการสืบทอดพัฒนาตลอดมาก็เพราะได้
อาศัยการศึกษาเล่าเรียนแบบนี้ 



วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
 

3. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน การศึกษาแบบนี้เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมคือลูกชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา กล่าวคือสมัยแรกๆ รัฐไม่
สามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึง ท าให้ลูกชาวบ้านผู้ใฝ่รู้แต่ยากจนไม่มีโอกาสได้เรียน จึงอาศัยมาบวช
เป็นสามเณรจึงได้เรียน การเรียนแบบนี้เรียกกันว่า "พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ" หมายถึงการเรียน
วิชาทางโลกควบคู่กันไปกับเรียนทางธรรม ตามแบบที่ 2 เมื่อเรียนจบแล้วก็สึกหาลาเพศไป และ
สามารถใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปได้ การจัดการศึกษาแบบนี้จึงเป็น
การช่วยเหลือสังคมหรือผลิตคนที่มีคุณภาพให้สังคมได้ทางหนึ่ง 
 
เป้าหมายของส านักศาสนศึกษา 

การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาส าหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียกว่า การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมนั้น เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ จะต้องรับเป็นภาระหน้าที่สั่งสอนสัทธิวิหาริก
และอันเตวาสิกให้แก่พระภิกษุสามเณร เพ่ือเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนา ฝ่ายอาณาจักรอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็ทรงให้การสนับสนุนอุดหนุนให้มีการสอบไล่ความรู้เรื่องปริยัติธรรม
ตลอดมา ทั้งได้ทรงยกย่องผู้มีความรู้ให้เป็นที่ปรากฏด้วยการพระราชทานสมณศักดิ์และนิตยภัตตาม
สมควรแก่ฐานะ เพื่อส่งเริมพระภิกษุสามเณรผู้มีความรู้ในการปฏิบัติศาสนกิจสืบต่อไป ในปัจจุบันนี้
ทางราชการได้ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ
แผนกบาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยได้ตั้งนิตยภัตถวายครูสอนพระ
ปริยัติธรรมและจัดการเทียบความรู้ทางด้านพระปริยัติธรรม ตามสมควรแก่ภูมิชั้นนั้นๆ นอกจากนี้ 
ยังได้ออกพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาโดยรับรองผู้ส าเร็จ
การศึกษาตาราหลักสูตรที่ก าหนดไว้ให้ได้รับปริญญาชั้นปริญญาตรี การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติ
ธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่า
เป็นสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลี
แล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎก
แล้ว พระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วย ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่
โบราณมา จึงทรงท านุบ ารุงสนับสนุนการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและทรงยกย่องพระภิกษุสามเณร
ที่เรียนรู้พุทธวจนะให้มีสมศักดิ์ฐานันดร พระราชทานรูชูปการต่างๆ มีนิตยภัตเป็นต้น จึงจัดให้มี
วิธีการสอบพระปริยัติธรรม เพ่ือให้ปรากฏต่อชาวโลกทั่วไปว่า พระภิกษุสามเณรรูปใดมีความมาก
น้อย แค่ไหน เพียงใด เมื่อปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรรูปใด มีความรู้รอบรู้ถึงชั้นที่ก าหนดแล้ว
พระมหากษัตริย์ก็ทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรรูปนั้นให้เป็นมหาเปรียญ ครั้นอายุพรรษาถึงชั้นเถร
ภูมิก็ทรงตั้งให้มีสมณศักดิ์ในสังฆมณฑล ตามสมควรแก่คุณธรรมและความรู้ เป็นอาจารย์สั่งสอนพระ
ปริยัติธรรมสืบๆ กันมาจนบัดนี้ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม 3 ประการดังต่อไปนี้ 
(มงคล ศรีไพวรรณ, 2550 : 2) 

1. ปริยัติ ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย นับเป็นองค์ประกอบส าคัญโดย
ความเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติและการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือ
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การศึกษาพระธรรมวินัยให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือให้เกิดความกระจ่างแจ้งว่า ค าสอน
ของพระพุทธองค์ที่จัดเป็นธรรมบทนั้น บทนี้ว่าด้วยเรื่องอะไร ถ้าผู้เรียนจะน้อมน าเอาธรรมค าสั่ง
สอนมาปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางหรือแสงประทีปแห่งชีวิต จะท าอย่างไรและเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะ
ได้ผลอย่างไร เป็นต้น เรียกว่า ปริยัติ 

2. ปฏิบัติ ได้แก่การน้อมเอาหลักธรรมค าสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสู่
ภาคปฏิบัติ คือ น ามาปฏิบัติจริงๆ เพ่ือเป็นการอบรมกาย วาจา และใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือน าเอา
หลักธรรมที่เรียนแล้วนั้นมาเป็นแนวทางหรือปทัฏฐานแห่งชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตนเรียกว่า 
ปฏิบัติ 

3. ปฏิเวธ ได้แก่ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 
พระอรหันตสาวก และพระอริยบุคคลเป็นต้น ผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติซึ่งท าให้ยกฐานะจากปุถุชน
ธรรมดาขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคล การบรรลุชั้นนั้น ตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัตินั้น ไม่มีใครมายกย่อง
หรือแต่งตั้งให้ แต่การยกฐานะดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือฐานะหรือ
ต าแหน่งแห่งอริยเจ้านั้นไม่มีการแต่งตั้งให้ จะรู้ได้ด้วยตนเองก็เป็น ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ วิญญูหิ 
เรียกว่าปฏิเวธ 

กระบวนการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนอกจากจะประกอบด้วยองค์ความรู้ 3 
ประการดังกล่าวแล้ว ยังต้องมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่ส าคัญของการศึกษาอีกหลายประการ เช่น ผู้
ศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับตัวและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ว่าสิ่งใดควรปรับ อย่างไรเป็นต้น การปรับเปลี่ยนตัวเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการด ารงอยู่โดยการพัฒนาองค์ประกอบภายในทางด้านร่างกายให้มีความสามารถ
และความพร้อมในการด ารงอยู่ด้วยดี เช่น ให้เจริญเติบโต แข็งแรง มีสุขภาพดีเป็นต้น การพัฒนา
องค์ประกอบภายในทางด้านจิตใจให้แข็งกล้าสามารถยิ่งขึ้นเช่น มีสติปัญญามากขึ้น มีคุณธรรมอ่ืนๆ 
เช่น ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น การรู้จักเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตลอดจนปรับสิ่งแวดล้อมให้
เป็นประโยชน์แก่ตน โดยรู้จักเลือกเกี่ยวข้องและถือประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเท่าที่มีอยู่ไม่ท าลาย
หรือท าตนให้เป็นอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลแก่ชีวิต ท าตนให้เกื้อกูลแก่สิ่งแวดล้อมที่ดีอันเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน รู้จักจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ และสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่อ านวยประโยชน์ 
 
 
สรุป 
 การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาส าหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียกว่าการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมนั้น เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ จะต้องรับเป็นภาระหน้าที่สั่งสอนสิทธิวิหาริกและ
อันเตวาสักให้แก่พระภิกษุสามเณร เพ่ือเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาฝ่ายอาณาจักรอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็ทรงให้การสนับสนุนอุดหนุนให้มีการสอบไล่ความรู้เรื่องปริยัติธรรม
ตลอดมา เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
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1. ปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย นับเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยความ
เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือการศึกษา
พระธรรมวินัยให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างแจ่มแจ้ง  

2. ปฏิบัติ ได้แก่การน้อมเอาหลักธรรมค าสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสู่
ภาคปฏิบัติ คือ น ามาปฏิบัติจริงๆ เพื่อเป็นการอบรมกาย วาจา และใจ  

3. ปฏิเวธ ได้แก่ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 
พระอรหันตสาวก และพระอริยบุคคลเป็นต้น ผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติซึ่งท าให้ยกฐานะจากปุถุชน
ธรรมดาขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคล การบรรลุชั้นนั้น ตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัตินั้น ไม่มีใครมายกย่อง
หรือแต่งตั้งให้ แต่การยกฐานะดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือฐานะหรือ
ต าแหน่งแห่งอริยเจ้านั้นไม่มีการแต่งตั้งให้ จะรู้ได้ด้วยตนเองก็เป็น ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ 
เรียกว่าปฏิเวธ 
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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  
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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....................    
  อ ำเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.......................    
  โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................    
  โทรสำร.......................................................E-mail...................................................   

 
 
 

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