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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) ศึกษาลักษณะของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ๒) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) เพ่ือเสนอ
รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักพุทธบูรณาการ โดยวิธีการ
ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี เชิงปริมาณใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถาม เชิงคุณภาพใช้เครื่องมือคือ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการศึกษาแนวคิดและการวิจัยเพ่ือจัดท ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักพุทธบูรณาการ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ได้เห็นลักษณะ แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต น ามาสังเคราะห์ได้องค์ความรู้ใหม่ คือ รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักพุทธบูรณาการ เรียกว่า MCUDA4B Model  

ค าส าคัญ  พุทธบูรณาการ, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, พัฒนาสถานศึกษา, ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
ABSTRACT 

This thesis entitled has three objectives: 1) to study the aspects of 
educational institutions that promote the lifelong learning, 2) to analyze the 
guidelines the educational institution development to promote lifelong learning, and 
3) to propose A Model of Educational Institution Development To Promote Lifelong 
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Learning Through The Integrated Buddhist Principles. This is a mixed research 
methodology:  

This is a qualitative research. In this research, the researcher is of the view 
that his art work is a kind of imagination derived from the impression of the natural 
beauty. Based on this, it gave rise to the creation of such a marvelous painting, 
having a pregnant Buddhist teaching. However, his style of painting by means of 
Eastern technique is of no clear-cut style due to his usage of Western one. 

Keyword: Buddhist Aesthetics, Tawee Nandakwang’s lotus flower painting. 

๑. บทน า 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแนวคิดที่ เกิดมาพร้อมกับมนุษย์โลก ซี่งในพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรียนรู้ตามหลักความจริงของชีวิต ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลีว่า 
สตฺถา เทวมนุสฺสานํ2 แปลว่า พระศาสดาเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงสอน
หลักการเรียนรู้ตามแนวทางท่ีพระพุทธองค์ ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยพระองค์เอง จนได้ตรัสรู้คือความจริงที่
ประเสริฐ ซึ่งเรียกว่า อริยสัจ ๔ เพ่ือให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ โดยเริ่มจากทุกข์ สาเหตุให้เกิดทุกข์ วิธีการ
ดับทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือนําไปสู่การพ้นทุกข์3 โดยทรงสอนให้ตระหนักถึงคุณค่าของการ
เรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติ การสนทนา การเปรียบเทียบใช้สื่อธรรมชาติ สอนให้เจ้าใจง่าย ชวนให้
ผู้เรียนใคร่อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างศรัทธา4 เมื่อเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใส นําไปปฏิบัติด้วยความ
พอใจ แล้วอยากจะเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อใคร่อยากเรียนรู้ก็ง่ายแก่การเข้าถึงหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนา โดยผ่านหลักปฏิบัติสู่ความสําเร็จอิทธิบาท ๔ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังที่ปรากฎในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ ได้ระบุไว้ว่า ให้มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัตินี้ ถือ
ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกรอบการจัดการศึกษาของประเทศ รัฐต้องส่งเสริมในการจัดให้มีแหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ เพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยมีเปูาหมายให้
คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถค้นคว้าหาความรู้และเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลาจาก
สื่อยุคดิจิตอล5 แต่การเรียนรู้ซ่ึงเป็นปัญหาของบุคคลในสังคมไทย ซึ่งยังมีความบกพร่องอย่างมาก ทั้ง
ด้านขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล ด้านขาดวิธีคิดอย่างถูกต้องเป็นระบบรู้จักคิดปรับปรุงแก้ไข 
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และขาดแนวทางปฏิบัติกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ที่ถูกต้องที่คอยผลักดันใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ขาดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
หัวใจสําคัญของการผลิตและพัฒนากําลังคนสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูง ดังที่ปรากฎในแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ มีเจตนารมณ์ของแผนนี้ว่า อุดมศึกษาไทยต้องนําการ
พัฒนาและเปิดโอกาสการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย ให้เกิดทักษะทางความคิดมีความสามารถ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต6 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สถานศึกษาในประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ระบบ
การศึกษาของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะผลกระทบกับตัวนิสิต ที่จะต้อง
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาปัญญาให้เพ่ิมพูนอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะที่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับได้ว่ายังไม่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย จึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวในทุกระดับ ทั้งในส่วนของสถาบัน อาจารย์ และนิสิต  จะ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีกระบวนการส่งเสริมหรือเกื้อหนุนให้คนในองค์กรเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่อง จากสภาพปัญหาและความส าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยประสงค์ที่จะเสนอรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตามหลักพุทธบูรณาการ โดยการน าแนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาวิเคราะห์เป็น
แนวทาง พร้อมน าหลักอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 
สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ผู้วิจัยจึงต้องการท าวิจัยในเรื่องนี้ 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑ เพ่ือศึกษาลักษณะของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒ เพ่ือวิเคราะห์แนวทางพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๓ เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักพุทธ

บูรณาการ 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย  

วิธีการด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี เชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการเก็บข้อมูลจาก นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 
๓๐๐ รูป/คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ น าเสนอข้อมูลในแบบตารางคู่กับการบรรยายและสรุปผล เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

                                                           

6 คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน, แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, ๒๕๖๑), หน้าท่ี ๘๔. 
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เพ่ือวิเคราะห์แนวทางพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักธรรรม จ านวน ๑๒ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา น าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
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๔. ผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวคิดและการวิจัยเพ่ือจัดท ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักพุทธบูรณาการ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นจากแบบสอบถาม จากตัวอย่าง ๓๐๐ รูป/คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนิสิตบรรพชิต อายุเฉลี่ยระหว่าง ๒๐-๕๙ ปี สรุปได้ว่า สถานศึกษาที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีลักษณะที่เป็นไปเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
สามารถส่งเสริมและพัฒนาสังคมและมนุษย์ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้ ๑ 
การจัดการแหล่งเรียนรู้ ๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ ๓. การน าความรู้ไปใช้ ๔. การพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ๕. กิจกรรมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับน าองค์ประกอบเหล่านี้ มาบูรณา
การร่วมกับหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มาสนับสนุน  

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า  ลักษณะสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสถานศึกษาที่สามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนรู้ ให้สามารถพัฒนาต่อเนื่อง ได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนรู้ สังเคราะห์
เสนอเป็นแนวทาง ได้ว่า มีการจัดอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ และด้านบุคคลผู้สอน ผู้สอนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือส่งเสริมการสร้างและแสวงหาความรู้ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนิสิตได้
หลากหลายและรอบด้าน มีการน าองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สังคมและตัวผู้ เรียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผู้ เรียนมีองค์ความรู้ที่ เหมาะสมต่อการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้อย่างหลากหลาย รอบด้าน มีกิจกรรมที่สอดคล้องหลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน เพ่ือช่วย
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนรู้ให้มีความพร้อมทุกด้าน7 โดยส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการ
คิดและแก้ปัญหาเป็น โดยการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล  

ทั้งนี้ผู้วิจัยน าแนวทางที่กล่าวไว้มาบูรณาการกับพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ โดยการน าฉันทะ 
ท าให้ผู้เรียนมีความพอใจที่อยากจะเรียน หาสิ่งที่ผู้เรียนชอบ ให้หาเหตุ หาผล เรียนแล้วได้อะไร เมื่อ
ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ชอบ จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจผลจึงออกมาดีมีคุณภาพ วิริยะ ความพากเพียร ไม่
ขาดตอน ระยะยาว จนประสบความส าเร็จ ต้องเติมเต็มลงไปในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตตะ หมายถึง 
ความไม่ทอดทิ้ง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการกระท า จะจ าได้ดีเพราะมีประสบการณ์ มีความรู้สึกของตัว ที่ได้

                                                           

7 สุมาลี สังข์ศรี, “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคมไทยในศตวรรตที่ ๒๑”,รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔), หน้า ๙. 
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เรียนรู้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นจึงควรจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้มาก 
วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้น
ไปตลอดเวลา โดยใช้ปัญญา ที่สั่งสมมาให้เกิดประโยชน์กับกับตนเองและสังคมได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็น
ลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเอง ทั้งนี้จะได้อภิปรายน าเสนอตามล าดับ ต่อไป 

๑. ลักษณะสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น สถานศึกษาที่สามารถ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนรู้ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันและพัฒนาต่อเนื่อง ได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนรู้ เป็นการศึกษาที่
เกิดจากแรงจูงใจของผู้เรียนรู้  จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่  สังเคราะห์เสนอเป็นองค์ ประกอบของ
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ว่า ต้องมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีผู้สอนและสื่อการเรียนการสอนที่เข้าถึงได้ง่าย 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่ความตั้งใจเข้าร่วมในการเรียนรู้ รวมทั้งการเรียนรู้จากองค์กรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการเรียนรู้จากการตีความ กระบวนการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์เดิมของบุคคล  

ทั้งนี้ ลักษณะสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ต้องเป็นการส่งเสริม
การศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืน มั่นคง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
ร่วมกันการขยายผลและต่อยอดการเรียนรู้ที่ดีงามต่อไปซึ่งการแสวงหาความรู้หรือการเรียนรู้นั้น 
สถาบันจึงมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะ
การคิด ทักษะการเรียนรู้ เพ่ือเข้าสู่สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างยั่งยืน 

๒. แนวทางพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากองค์ประกอบลักษณะ
ของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ด้านบุคคลแห่งการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ 
ด้านองค์ความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือการส่งเสริม
ให้บุคคลได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา หรือกิจกรรมเรียนรู้โดยตรง หรือจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีทฤษฎีการเรียนรู้ และแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการชี้นําตนเอง การส่งเสริมให้บุคคล
สามารถเรียนรู้ได้ในบริบทแวดล้อมที่สร้างขึ้น ต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอให้เท่าทันกับความก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงของสังคม8 ซึ่งจะได้
ชี้แจงตามลําดับ ดังนี้ 

                                                           

8 สุวิธิดา จรุงเกียรติกลุ, “การเสนอแนวทางจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรยีนรู้”, 
รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร:์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๒๐. 
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๑) มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งด้านสถานที่และบุคคล คือสถานที่ต้องเหมาะสม พอเพียง
ต่อการเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีอุปกรณ์การเรียน เทคโนโลยี และ
สื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเหมาะสม และมีกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

๒) มีการสร้างองค์ความรู้และการแสวงหาเพื่อเรียนรู้ ที่หลากหลายและเพียงพอ รอบด้าน 
ผู้สอนหรือสถานศึกษา โครงการหลักสูตรมีการจัดทําเนื้อหาได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ การ
ถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตได้หลากหลายและรอบด้าน  เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ได้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างรอบด้าน 

๓) มีการนําองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและสังคม มีองค์ความรู้ที่
สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน และเหมาะสมต่อการพัฒนา สามารถนําองค์ความรู้
ไปใช้ต่อยอดการเรียนรู้ในการทํางาน ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๔) การพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพ่ือให้ก้าวทันต่อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยมีการจัดสถานที่และ
เครือข่าย เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีการจัดบุคลากรที่มีองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๕) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ที่ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้คิดได้ คิด
เป็น ทําเป็น รักการอ่าน และต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของผู้เรียนรู้ให้มีความพร้อมทุกด้าน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์กับวิถี
ชีวิต หรือเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามหลักภาวนามยปัญญา 

๖) มีการนําหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ มาสนับสนุนแนวทางข้างต้น ซึ่ง ฉันทะกับวิริยะ 
จะเป็นหลักปฏิบัติ ที่จะช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้ ในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคใน
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยมีจิตตะและวิมังสา เป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยให้เอาชนะปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในที่สุดแล้วก็จะช่วยเพ่ิม
ศักยภาพให้บุคคล มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคยิ่งขึ้นไป 

ทั้งนี้แนวทางพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นไปเพ่ือให้การ
เรียนรู้ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงกับตัวผู้เรียนเอง โดยผู้เรียนจําเป็นต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้ครอบคลุม ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ทั้งด้านบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านองค์ความรู้ ที่จะทําให้เกิดพลังสังคมที่เข้มแข็ง อันจะเป็น
รากฐานที่มั่นคงในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีความยั่งยืนตลอดไปเพราะสังคมมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงจําเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอให้เท่าทันกับความก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๓. รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักพุทธบูรณา
การ โดยนําหลักพุทธธรรม มาบูรณาการร่วมกับทฤษฎีวิทยาการสมัยใหม่คือ แนวคิดด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้พร้อมนําหลักการสร้างแรงจูงใจใฝุเรียนรู้หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ 
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มาสนับสนุนในการวิจัย ทั้งนี้ ฉันทะ เป็นความพอใจหรือความต้องการ มีความสัมพันธ์กับความเพียร
พยายาม วิริยะ เป็นการสนใจในการเรียนรู้โดยมิเห็นแก่ตวามยากลําบากด้วยการตั้งใจเรียนรู้ จิตตะ 
เป็นการหาวิธีการหรือการพิจารณา และวิมังสา เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการเรียนและละสิ่งที่ไม่เกื้อกูลต่อ
การเรียน ทําให้ตนเองประสบความสําเร็จการศึกษา อิทธิบาท ๔ เป็นทฤษฎีแห่งความสําเร็จมากมาย 
มาใช้แก้ปัญหาและหาหนทางเจริญก้าวหน้า เพ่ือให้ตนเองประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ได้อย่าง
มั่นคง ผู้วิจัยจึงน้อมนําหลักอิทธิบาท ๔ มาเป็นหลักพุทธบูรณาการในงานวิจัยนี้ ซึ่งรูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักพุทธบูรณาการ ที่ได้นี้ จะส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างตรงประเด็น มีแนวทางปฏิบัติ
สร้างแรงจูงใจกําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ที่คอยผลักดันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เรียกว่า MCUDA4B Model 

๕. บทสรุป 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีลักษณะที่
เป็นไปเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนรู้ ไปตลอดชีวิต เป็นสถานศึกษาที่สามารถส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนรู้  ให้สามารถปรับตัวเข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันและพัฒนาต่อเนื่อง และพัฒนาสังคมและมนุษย์ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน 
วิเคราะห์เป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังต่อไปนี้ ๑) มีการจัดการ
สถานที่แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม ๒) ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือส่งเสริมให้มีการสร้างและ
แสวงหาความรู้ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนิสิตได้หลากหลายและรอบด้าน ๓) มีการน าองค์ความรู้
ไปใช้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสังคมและตัวผู้เรียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ๔) 
ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความหลากหลาย 
รอบด้าน ๕) มีกิจกรรมที่สอดคล้องหลากหลายรอบด้าน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน พร้อมกับน าแนวทางเหล่านี้ มาบูรณาการร่วมกับ
หลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา น ามาสังเคราะห์ได้องค์ความรู้ ใหม่ คือ รูปแบบการ
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักพุทธบูรณาการ  เรียกว่า MCUDA4B 
Model ดังนี้ ๑) Management of learning resources มีการจัดการแหล่งเรียนรู้  
๒) Creation and Acquisition Knowledge มีการสร้างและแสวงหาความรู้ ๓) Utilization 
Knowledge is applied มีการน าความรู้ไปใช้ ๔) Development and Share knowledge มีการ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ๕) Activities in Continuous learning มีกิจกรรมในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ๖) 4 Basis for Success หลักอิทธิบาท ๔ 

๖.ข้อเสนอแนะ 
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ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวคิดและการวิจัยเพ่ือจัดท ารูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักพุทธบูรณาการ ท าให้ได้เห็นแนวทางและ
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น หากมีการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 

๖.๑ สถานศึกษาควรมีกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องได้
อย่างตรงประเด็น ให้ครอบคลุม ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ทั้งด้านบุคคลแห่งการเรียนรู้ ด้าน
แหล่งการเรียนรู้ และด้านองค์ความรู้ เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและพัฒนาศักยภาพของผู้
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

๖.๒ ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในด้านความรู้ความสามารถของผู้สอน และผู้เรียน และ
นโยบายของสถานศึกษา ที่ต่างสถานที่ ต่างระดับ 
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รูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
ตามหลักพุทธบูรณาการ 

A MODEL ON VEGETARIAN FOOD CONSUMPTION TO PROMOTE  
THE WELL-BEING OF THE ELDERLY IN ACCORDANCE WITH  

THE INTEGRATED BUDDHIST PRINCIPLE 

 

พระศราวุธ เพื๊อกเตื๊อง (จันทนะ) 
Phra Sarawut Puaktuang (Jantana)1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาความสําคัญของการบริโภคอาหารเจเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะ ๒) เพ่ือวิเคราะห์การบริโภคอาหารเจตามแนวพุทธที่เสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุตามหลักพุทธบูรณาการ โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ ด้วยการเก็บข้อมูลจาก โดยใช้แบบสอบถาม และโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ และผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารเจและมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย และจิต  

ผลการวิจัยพบว่า การรับประทานอาหารเจที่ดีของผู้สูงอายุที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะของ
ผุ้สูงอายุให้ดีได้ ต้องพ่ึงทั้งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะจิตที่แจ่มใส ซึ่ง
ส่งผลให้สุขภาวะทางกายนั้นดีไปด้วย พร้อมทั้งหลักแนวคิดสมัยใหม่ คือหลักโภชนาการอาหารหลัก ๕ 
หมู่ แนวคิดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยครอบครัว 
และความรู้และความเข้าใจในการรับประทานอาหารเจที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ จึงทําให้เกิ ดรูปแบบ
การบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพุทธบูรณาการ  
ค าส าคัญ: อาหารเจ, สุขภาวะ, ผู้สูงอายุ, พุทธบูรณาการ. 
 

Abstract 
The objectives of this research are: 1) To study the importance of 

vegetarian food consumption for enhancing well-being, 2) To analyze the 

                                                           

1 นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, Email: sarawut.jan๕๒๐๑๑@gmail.com, หมายเลขโทรศัพท์: ๐๘๗-๔๗๘๖๒๐๔. 

M.A. Student in Buddhist Studies Programme, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 
Email: sarawut.jan52011@gmail.com, telephone number: 087-4786204.   
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consumption of vegetarian food in accordance with Buddhism to promote well-being 
of the elderly in Bangkokian area, and 3) To propose the Model on Vegetarian Food 
Consumption to Promote  the Well-being of the Elderly in accordance with the 
Integrated Buddhist Principle. Data were analyzed from documents, principles, 
concepts, theories, related research, data collection for analysis. Data were collected  
from using questionnaire and by an in-depth interview with the expert and the 
elderly who consume vegetarian food and have good physical and mental well-
being.   

The results of the research were as follows: The elderly consumed good 
vegetarian food to help enhance the well-being of the elderly, had to rely on 
Buddhist principles which that help the elderly to have a clear mind, resulting in 
good physical health. Additionally, the modern concept has been the nutritional 
principles of the 5 main food groups, the concept of preparation before entering old 
age, the health care for the elderly by their families with the knowledge and 
understanding of the accuracy of vegetarian food. This causing a pattern of vegetarian 
food consumption for enhancing the well-being of the elderly according to the 
Buddhist integrated principles.  
Keywords: Vegetarian food, Well-being, Elderly, Buddhist principles 
 

๑. บทน า 

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีจํานวน
ผู้สูงอายุถึงร้อยละ ๑๐.๖ และในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 
๑๕.๒๘2 จึงทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ  การดูแลเรื่อง
สุขภาวะผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดีจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วน เพ่ือเป็นการตอบแทนที่ท่านได้สร้าง
คุณประโยชน์มากมายให้กับประเทศชาติ3 จึงทําให้ผู้คนทั้งหลายควรหันมาดูแลท่านอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้ท่านมีสุขภาวะที่ดี และสามารถดูแลตนเองได้ การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุที่ควรทําเป็นอย่างยิ่ง
คือ การดูแลสุขภาวะทางด้านร่างกาย และจิตใจ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีโอกาสที่จะพบปัญหา
โรคภัยต่าง ๆ มากกว่า ๑ โรค ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขภาวะ เช่น โรคความดัน

                                                           

2 พระครูศรีวรพินิจ (และคณะ), “การวิเคราะห์การบริการการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตาม
แนวพระพุทธศาสนา”, รายงานการวิจัย, (ส่วนงาน: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑. 

3 นภัสนันท์ สินสุ, “ศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(รายงานการค้นคว้าแบบอิสระ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑. 
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โลหิตสูง โรคอ้วนลงพุง และโรคมะเร็ง4 จากระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้รับประทาน
อาหารที่ไม่ถูกสุขภาวะจึงทําให้มีการสะสมของพิษภัยจากอาหารเหล่านั้นจนทําให้เกิดโรคภัยดังกล่าว
ขึ้นมา 

การแก้ปัญหาโดยใช้วิธี หนามยอก ต้องเอาหนามบ่ง เนื่องด้วยปัญหาสุขภาวะโรคภัยไข้
เจ็บต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ล้วนเกิดจากการรับประทานอาหารจึงสมควรแก้ปัญหาโดยใช้อาหาร ซึ่ง
แน่นอนว่าการรับประทานอาหารเป็นยา ย่อมดีกว่าการรับประทานยาเป็นอาหาร ดังนั้นอาหารที่
เหมาะแก่ผู้สูงอายุมากที่สุดคืออาหาร “เจ” อาหารเจ เป็นอาหารที่มีเส้นใยมาก ไขมันต่ํา รสกลม
กล่อม และเป็นอาหารประเภทพืชผักผลไม้ เท่ากับว่าอาหารเจจึงเป็นทางเลือกสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 
นอกจากนั้นอาหารเจยังสามารถช่วยบําบัดโรคภัยต่าง ๆ ได้อีกด้วย5 การรับประทานอาหารเจยัง
สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย ซึ่งสามารถบําบัดทุกข์ทางกายคือโรคภัยได้
แล้ว การบําบัดทุกข์ทางจิตใจก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันเนื่องด้วยเป็นสุขภาวะที่สําคัญต่อสุขภาพกายด้วย
หากจิตใจที่มีอาการปุวย ย่อมทําให้สุขภาพกายปุวยไปด้วย6 การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ดังที่จะได้กล่าวต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาความสําคัญของการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ 

๒. เพ่ือวิเคราะห์การบริโภคอาหารเจตามแนวพุทธที่เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

๓. เพ่ือเสนอรูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลัก
พุทธบูรณาการ 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลัก
พุทธบูรณาการ” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (MiXed Method Research Desing) ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionare) เก็บรวมรวม

                                                           

4 ตรีธันว์ ศรีวิเชียร, “การศึกาภาวะโภชนาการและปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะทุพโภชนาการของ
ผู้สูงอายุ ที่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผดิชอบของศูนย์แพทย์ชุมชนปูอมเพชร”, วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่ง
ประเทศไทย, ปีท่ี ๖ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๒๐. 

5 วิไลภรณ์ ใช่พาณิชย์ตระกลู, “ธุรกิจบริการอาหารเพื่อสุขภาพ สุขเสวย”, การศึกษาเฉพาะบุคคล
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวทิยาลัยกรุงเทพ, 
๒๕๕๒), หน้า ๒-๓. 

6 พรมงคล ฉันท์รัตนโยธิน, “โพชฌงค์ ๗ กับพุทธจิตส่งเสริมสุขภาพ”, วารสารพุทธจิตวิทยา, ปีท่ี ๓, 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๓๑. 
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ข้อมูลจากตัวอย่างจํานวน ๑๒๐ รูป/คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๓.๑ ขั้นตอนการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลัก
พุทธบูรณาการ” ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการวิจัยเป็น ๒ ระยะดังนี้คือ 

ระยะที่ ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้สูงอายุ
ทีร่ับประทานอาหารเจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี ที่อาศัยอยู่ที่ วัด สถานธรรม โรงเจ 
ศาลเจ้า และที่บ้าน มีทั้งเพศ บรรพชิต คฤหัสถ์ชาย-หญิง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ตาราง
กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ได้ ๑๒๐ รูป/คน เพ่ือตอบแบบสอบถามโดยการเก็บข้อมูลในรูปของสถิติ 
ระดับของสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ สามารถวัดได้เป็นค่าเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่
มีต่อการใช้หลักพุทธธรรมในการบริโภคเจที่เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

ระยะที่ ๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารเจและมีสุขภาวะที่ดี และผู้เชียวชาญด้านการบริโภคอาหารเจ ด้าน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น ๑๗ รูป/คน โดย
การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และนําข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เป็นรูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพุทธบูรณาการต่อไป 

๔. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

๕. ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑. ศึกษาความสําคัญของการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุบางส่วนจํานวนถึง ๔๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ มีอาการปุวยมา
ก่อน เมื่อผุ้สูงอายุเมื่อรับประทานอาหารเจไปอีกระยะหนึ่ง จํานวนผู้สูงอายุที่มีอาการปุวยอยู่เหลือ
เพียงจํานวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ เท่านั้น ซึ่งมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับผู้สูงอายุที่
รับประทานอาหารเจอย่างไม่ถูกหลักโภชนาการถึง จํานวน ๑๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และยังมี
ผู้สูงอายุที่มีโรคภัยไข้เจ็บเพียง ๑ โรค ที่ทุเลาลงอีก ๔๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๗ ดังนั้น การ
บริโภคอาหารเจจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒. เพ่ือวิเคราะห์การบริโภคอาหารเจตามแนวพุทธที่เสริมสร้างสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีวิธีการรับประทานอาหารเจที่ทําให้มี
สุขภาวะที่ดีทั้ง ทางร่างกาย และจิตใจ โดยมีวิธีการรับประทานอาหารเจที่ถูกต้องตามข้อปฏิบัติของ
การรับประทานอาหารเจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๕) พร้อมทั้งใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิต คือ การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปุญญกิริยาวัตถุสูตรคือ 
การให้ทาน รักษาศีล ภาวณา หรือการรักษาจิต มาปรับใช้ในชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
๔.๓๕) การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนายัญญสูตร คือการให้ทานหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบ
ตํานานการกินเจโดยไม่เบียดเบียนสัตว์ มาปรับใช้ในชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๓๗) 
การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโพชฌังคสูตรมาปรับใช้ในชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x

= ๓.๘๑) ซึ่งหลักธรรมทั้ง ๓ นั้น เป็นหลักธรรมที่ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติเป็นประจํา และมีส่วนช่วยให้
ผู้สูงอายุที่บริโภคอาหารเจมีสุขภาวะที่ดีทั้งสิ้น และนอกจากกนั้นยผู้สูงอายุยังได้มีการใช้หลักแนวคิด
สมัยใหม่ในการดูแลสุขาภาวะอีกด้วย คือ หลักโภชนาการอาหาร ๕ หมู่ แนวคิดหลัก ๕ อ. ซึ่ง
ประกอบไปด้วย อ. ที่ ๑ อาหาร อ. ที่ ๒ ออกกําลังกายเป็นประจํา อ. ที่ ๓ อารมณ์ อ. ที่ ๔ อนามัย
ชุมชน และ อ. ที่ ๕ อโรคา แนวคิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งทางกาย และจิตใจ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้ทุกเพศทุกวัยได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุเพ่ือมีการมีสุขภาวะที่ดี
ในวัยสูงอายุ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาคือวิธีการรับประทานอาหารเจของผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะดี ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเป็นคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ทําให้เกิดรูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพุทธบูรณาการ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ขอที่ ๓. เสนอรูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุตามหลักพุทธบูรณาการ จากการศึกษาความสําคัญของการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุข
ภาวะ และวิเคราะห์การบริโภคอาหารเจที่เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ทํา
ให้ผู้วิจัยสามารถสร้างรูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพุทธ
บูรณาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย และจิต เป็นโมเดลที่มีชื่อว่า MANNA 
Model คือ ๑) Meaning of Vegetarianism มีความเข้าใจในการบริโภคอาหารเจที่ถูกต้อง ๒) 
Avoid hurting life หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนชีวิตผู้อ่ืน ๓) Nutrition มีโภชนาการอาหารที่ดี ๔) No 
disease ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน ตามหลักโพชฌังคสูตร, หลัก ๕ อ. หลักการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และหลัก การดูแลส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยครอบครัว และคนรอบข้าง  
และ ๕) Anticipate มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าด้วยหลักการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ 

๖. อภิปรายผลการวิจัย 

๖.๑ ความส าคัญของการบริโภคอาหารเจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ 

อาหารเจ เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ด้านโภชนาการที่ช่วยในการปูองกัน และ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการผ่าตัดเล็ก และยังช่วยขับพิษต่าง ๆ ออกจาก
ร่างกายได้ สงผลให้ร่างกายมีสุขภาพท่ีดี นอกจากนั้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่ใน
พิธีกรรม พิธีการ หรือหลักในการกินเจ ยังช่วยให้สุขภาพจิตใจดีอีกด้วย 
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๖.๒ เพื่อวิเคราะห์การบริโภคอาหารเจตามแนวพุทธที่เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การรับประทานอาหารเจที่ถูกต้อง และสามารถส่งเสริมสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ของผู้สูงอายุ ควรมีการรับประทานอาหารที่ประกอบไปด้วย ความเข้าใจในการรับประทานอาหารเจ 
อย่างถูกต้อง โดยการบูรณาการกับ หลักการแนวคิดในปัจจุบัน คือ หลักโภชนาการ ๕ หมู่ หลัก ๕ อ. 
หลักการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งทางกาย และจิตใจ หลักการดูแลส่งเสริมสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุโดยครอบครัว และคนรอบข้าง พร้อมทั้งบูรณาการหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ผุ้
สูงอายุได้ประพฤติปฏิบัติ คือ หลักยัญญสุตร ปุญญกิริยาวัตถุสูตร และโพฌชังคสูตร เพ่ือการส่งเสริม
สุขภาวะอย่างยั่งยืน  

๖.๓ รูปแบบการบริโภคอาหารเจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพุทธ
บูรณาการ 

รูปแบบรูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ ได้ยึดหลักการบูร
ณาการ และเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ โดยใช้อาหารเจเป็นหลักในการ
ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบูรณาการทั้งหลักการแนวคิดสมัยใหม่ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ และที่สําคัญยังบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เหล่าผู้สูงอายุที่ทําตาม
รูปแบบได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ แข็งแรงอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ซึ่งนอกจากผู้สูงอายุที่ประพฤติ
ปฏิบัติแล้ว คนรอบข้าง เช่นบุตร หลาน ครอบครัว และคนรอบข้าง ยังต้องเข้าใจในการส่งเสริมสุข
ภาวะผู้สูงอายุด้วยอาหารเจ ตามรูปแบบดังกล่าว และควรช่วยเหลือ ให้การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ควบคู่ไปด้วย 

๗. ข้อเสนอแนะ 

๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะสงฆ์ ควรมีนโยบายในการ
ดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการเริ่มต้นจากการดูแลเรื่องอาหารที่เป็นต้นเหตุ
ของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เป็นหลัก ผู้สูงอายุ ควรได้รับการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพุทธบูรณาการ 

๒) ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ ควรนํารูปแบบการบริโภคอาหารเจเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพุทธบูรณาการไปประยุกต์ใช้ เพ่ือลดปัญหาภาวะพ่ึงพาของผู้สูงอายุที่มี
ต่อสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลพึ่งพาตนเองได้  

๓) ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป และควรมีการศึกษารูปแบบการบริโภคอาหาร
เจเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะตามหลักพุทธบูรณาการ ในวัยต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุข
ภาวะของทุกเภศทุกวัย และเป็นการสืบทอดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สืบไป 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the houskeeping behavior 

of the community 2) to study the way of living in the community 3) to analyze the 
way of living in the community according to the Singalaka Sutta in the community 
Khlong Prawet Subdistrict Ban Pho District Chachoengsao Province. By the method of 
conducting an integrated research method, the first phase was the sample group 
who were partners in the community by using a questionnaire. Data were analyzed 
using statistical software packages. to analyze the statistics. The data were presented 
in a tabular form along with a lecture and a summary of the results. The second 
phase analyzed to study the way of living in the community by in-depth interviews 
12 people. Data were analyzed using descriptive content analysis techniques. 

The results of the research found that most of the respondents were aged 
between 50 - 59 years of age, having a private business career. have primary 
education There is a period of marriage for more than 15 years, which is the behavior 
of the household of the community. is to protect oneself from the path of decay 
various miserable, and study the way of living in the community which results in 
enhancing the marriage of the husband and wife to be properly happy which can 
analyze the way of living in the community sent to a happy and stable household as 
follows: 1) Use love 2) Have good communication 3) Take responsibility for your own 
duties 4) Participation 5) Use morals in your life. By upholding and conducting 
oneself to maintain good morals at all times to integrate with The Singãlaka Sutta are 
synthesized as a method of possessing three aspects of the housekeeping, which is 
called the Three Rules, namely self-domination, people-domination, mind-
dominance, or SPM management method. 1) Self-Management is Self-care 
management to be strong both physically and mentally, 2) Person-Management is 
the management and protection of spouses and neighbors, with Pacchima-disa in the 
Singãlaka Sutta, 3) Mind-Management is the management, care, and attachment of 
the minds of those around you. with the principle of Sargahavatthu bases of social 
solidarity, which is the Dharma principle that helps each other and in order to make 
the house a success and stable and lasting happiness. 

Keywords: SINGHALAKA SUTTA, Marriage, Thai society. 
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๑. บทน า 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่ตามลําพังผู้เดียวได้ เพราะมนุษย์ต้องการความ
ช่วยเหลือ ในด้านเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค และการที่จะได้สิ่งเหล่านี้มา จึงต้องมี
การช่วยเหลือร่วมมือลงแรงซึ่งกันและกัน ดังนั้นมนุษย์จึงต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นสังคม เมื่อมนุษย์
รวมกันเป็นสังคมแล้วย่อมต้องมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดความสุข ความมั่นคง ความปลอดภัยทาง
สังคม การพัฒนาสังคมจึงต้องเริ่มจากหน่วยย่อยของสังคม คือ ครัวเรือน ที่ประกอบด้วย สามี-ภรรยา
ที่ใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความรักเข้าใจซึ่งกันและกัน จะทําให้ครอบครัวมีความเข็มแข็งและมั่นคง๒ 

การครองเรือนที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของสถาบันครอบครัวนั้นนับเป็นหน่วยย่อยที่สุด ใน
สถาบันทางสังคมแต่กลับมีความสําคัญมากที่สุด เพราะเป็นสถาบันที่มีความเป็นสากล มีสมาชิกที่มี
ความสัมพันธ์กันโดยการสืบสายโลหิตแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปบ้าง ทางด้านการ
ดํารงชีวิตของแต่ละครอบครัว ซึ่งในแต่ละครอบครัวนั้นก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่จะพึง ปฏิบัติต่อกันเรียกว่า
บรรทัดฐาน ในสังคมไทยนั้นให้ความสําคัญกับการครองเรือนเป็นอย่างมาก ผู้ใหญ่มักเลือกคู่ครองโดย
มิใช่บนพ้ืนฐานของความรักแต่อยู่บนพ้ืนฐานของความเหมาะสม๓  มีการวางหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
จารีตประเพณีที่จะนํามาใช้ ในการครองเรือนโดยอิงอาศัยหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนา
เป็นการสอนให้รู้จักใช้ชีวิตในด้านปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เพ่ือพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายในบริบทของ “ครอบครัว” พระพุทธศาสนาสอนให้ทั้ง
สามีและภรรยาต้องทําหน้าที่ กล่าวคือ ชายทําหน้าที่สามี และหญิงทําหน้าที่ภรรยา ซึ่งต่างก็ต้อง
เข้าใจ เคารพในความเหมาะสมเฉพาะที่แต่ละฝุายมีอยู่๔ 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการครองเรือนในฐานะสามี-ภรรยา นับเป็นองค์ประกอบที่เป็น
รากฐานของครอบครัว ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม รูปแบบการครองเรือนจึงมี
ลักษณะโครงสร้างที่หลากหลาย แต่มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือ สร้างสรรค์และพัฒนาครอบครัวให้
มั่นคงยืนยาวและมีความสุข สามี-ภรรยาจึงเป็นผู้ที่สร้างรากฐานของครอบครัว ต้องทําหน้าปกปูอง
ตนเอง คู่ครอง และสมาชิกครอบครัว ให้พ้นจากทางแห่งความเสื่อม นําไปสู่ความสุขความเจริญ รู้จัก
เลือกคบหากัลยาณมิตร ต้องรู้จักปรับสมดุลของความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือให้
ครอบครัวมั่นคงยืนยาวและมีความสุข ต้องรู้จักพัฒนาความรักของครองเรือนเพ่ือให้ครอบครัวมั่นคง
ยืนยาวและมีความสุข ต้องรู้จักแนวคิดทางสังคมเพ่ือให้ครอบครัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างมั่นคงยืนยาว
และมีความสุข 

                                                           

๒ ประยงค์ สุวรรณบุปผา, สังคมปรัชญาแนวคิดตะวันออก-ตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน สโตร์, 
๒๕๓๗), หน้าท่ี ๓๑. 

๓ วรารัช มหามนตรี, “โครงการโลกทัศน์ของคนไทยจากภาษิต”, รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหา
วิทยานเรศวร, ๒๕๕๗), หน้าท่ี ๑๒. 

๔ สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา: มนุย์สังคม และ ปัญหาจริยธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
สยามการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้าท่ี ๓๖. 
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พระพุทธศาสนาก็ยอมรับความสําคัญของครอบครัว โดยคําสอนของพระพุทธศาสนามัก
ส่งเสริมให้มีความเชื่อม่ันในสถาบันครอบครัว หลักธรรมที่ส่งเสริมการครองเรือนให้มีความมั่นคง เป็น
ปึกแผ่นระหว่างสามีกับภรรยา มีปรากฏในพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค 
สิงคาลกสูตร กล่าวถึงทิศ ๖ โดยสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง ความว่า “ด้วยหน้าที่ระหว่างสามีที่ควร
มีต่อภรรยาและหน้าที่ภรรยายควรกระทําต่อสามี เพ่ือผูกมัดจิตใจใฝุสัมพันธ์ ให้แนบสนิทได้อย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย”๕  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการครองเรือนของชุมชน 

๒. เพ่ือศึกษาวิธีการการครองเรือนของชุมชน 

๓. เพ่ือวิเคราะห์วิธีการครองเรือนตามแนวสิงคาลกสูตรของชุมชนตําบลคลองประเวศ 
อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการครองเรือนตามแนวสิงคาลกสูตร” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(MiXed Method Research Desing) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionare) เก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑๒๐ คน และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง ๑๒ คน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๔. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลครั้งนี้ จะกล่าวถึงพฤติกรรมการครองเรือน วิธีการครองเรือน
ของชุมชน และวิเคราะห์วิธีการครองเรือนตามแนวสิงคาลสูตรของชุมชน ตําบลคลองประเวศ อําเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญ และน่าสนใจ ดังนี้  

๔.๑ พฤติกรรมการครองเรือนของชุมชน 

พฤติกรรมการครองเรือนของชุมชน เริ่มจากปูองกันตนเองให้พ้นจากทางแห่งความเสื่อม 
เครื่องเศร้าหมองต่างๆ เพ่ือให้ตนเองมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง ให้เกียรติยกย่องคู่ครอง มี
ความซื่อสัตย์ ให้ความสําคัญในหน้าที่ของตน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคู่ครองและญาติทั้งสองฝุาย ใน
คราวที่มีปัญหาตามสมควร วางตนดีเสมอต้นเสมอปลาย ใช้วาจาที่ไพเราะเหมาะสมต่อคู่ครอง ให้
ของขวัญของฝากตามกาล โดยสังเคราะห์ได้เป็นองค์ประกอบด้วยลักษณะที่ดี ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการ
ครองตน ๒) ด้านการครองคน ๓) ด้านการครองใจ 

                                                           

๕ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 
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๑) ด้านการครองตน คือ การบริหารจัดการปกปูองตนเองให้ดีเสียก่อน จึงจะสามารถ
ปกปูองผู้ อ่ืนได้ดี มีความประพฤติที่ประกอบด้วยคุณธรรม มีศีล มีความขยันมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ห่างไกลจากอบายมุข กรรมกิเลส และอคติ ซึ่งกรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นสาเหตุที่
ให้ผู้ที่กระทําได้โทษเสียหายห่างจากคุณงามความดี เมื่อสามารถปูองตนเองให้ห่างจากทางแห่งเสื่อม
และเครื่องเศร้าหมองได้แล้ว จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความแข็งพอที่จะปกปูองผู้อ่ืนได้  

๒) ด้านการครองคน คือ การบริหารจัดการปกปูองคู่ครองและญาติท้ังสองฝุาย ได้แก่ การ
ยกย่องให้เกียรติ มีความซื่อสัตย์ต่อกัน คอยสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจ ปกปูองเมื่อยามมีภัย มอบ
ความรักและของฝากของขวัญตามโอกาส บํารุงเลี้ยงดูญาติมิตรของกันและกันตามสมควร ไม่ดูถูกวงศ์
ตระกูลทั้งสอง นําพากันไปสู่ความเจริญ ช่วยกันหาและรักษาทรัพย์ ร่วมสุขร่วมทุกข์ 

๓) ด้านการครองใจ คือ บริหารจัดการให้คู่ครองรู้สึกถึงความอบอุ่น ความห่วงใย ความ
ภูมิใจ มิตรภาพ ความรัก ความใส่ใจ ความเชื่อมั่น ความเชื่อใจ เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งกันและกัน 
เป็นการประสานใจ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้ครองคู่ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน 

๔.๒ วิธีการครองเรือนของชุมชน 

วิธีการครองเรือนของชุมชน ที่ส่งผลเสริมสร้างให้การครองคู่ของสามี -ภรรยาได้รับ
ความสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์วิธีการครองเรือนของชุมชน ที่ส่งให้ต่อการครองเรือนที่มี
ความสุขและมั่นคง ดังนี้ คือ ๑) ใช้ความรักความเมตตากรุณา ๒) มีการสื่อสารที่ดี ๓) มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง ๔) การมีส่วนร่วมกัน ๕) ใช้ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต อธิบายได้ดังนี้ 

๑) ใช้ความรักความเมตตากรุณา การใช้ความรักความเมตตากรุณาในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง ความรักความเมตตาต่อกันจะเป็นแรงขับเคลื่อน ความรู้สึกต่าง ๆ ให้มีเป็นในทางบวก
มากขึ้น มีความห่วงใย การให้อภัย เมื่อคนหนึ่งแรงมาอีกคนก็ถอย จะทําให้การครองเรือนนั้นยืนยาว
และมีความสุขได้อย่างมั่นคง 

๒) มีการสื่อสารที่ดี ต้องมีการแลกเปลี่ยนสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ แสดงความรักผ่านทางสายตา วาจา การกระทํา จะช่วยใช้บรรยากาศของความรักดูอบอุ่นและ
น่าประทับใจ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งที่จะส่งผลดีให้ครอบครัวมั่นคงยั่งยืน  

๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง การรับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ มีการแบ่งกันทํา
หน้าที่อย่างชัดเจน ดูแลหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่ก้าวก่ายในหน้าของกันและกัน ให้เกียรติในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่คู่ครองต้องรับผิดชอบ จะทําให้การครองเรือนมีความสุขได้อย่างมั่นคง 

๔) การมีส่วนร่วมกัน ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีส่วนร่วมต่อกัน การ
แลกเปลี่ยนทางอารมณ์ เพราะเป็นการแสดงถึงความผูกพันที่คู่ครองมีให้กัน มีการร่วมกัน
ปรึกษาหารือกันเป็นส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตคู่อย่างมาก การร่วมมือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความ
ผูกพันในการครองเรือน จะทําให้การครองเรือนมีความสุขอย่างยั่งยืน 
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๕) ใช้ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต โดยทําหน้าที่ต่อกันในทางธรรม มีการตอบสนองความ
รักของคู่ครอง ปฏิบัติตนให้ดํารงอยู่ในศีลธรรม มีความรับผิดชอบในครอบครัว พัฒนาเป็นครอบครัวที่
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งที่จะส่งผลดีให้ครอบครัวมั่นคงยั่งยืน 

๔.๓ วิเคราะห์วิธีการครองเรือนตามแนวสิงคาลกสูตรของชุมชน ต าบลคลองประเวศ 
อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จากการนําพฤติกรรมการครองเรือน วิธีการครองเรือนของชุมชน มาบูรณาการร่วมกับ 
หลักสิงคาลกสูตร สามารถวิเคราะห์วิธีการครองเรือนตามแนวสิงคาลกสูตร ได้ ๓ ด้าน คือ ๑) การ
ครองตน ๒) การครองคน ๓) การครองใจ  

๑) การครองตน คือ การบริหารจัดการดูแลตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ เว้นจากกรรม ๑๔ ความประพฤติที่ประกอบด้วยคุณธรรม มีศีล เพ่ือการดูแลชีวิตตนเองให้มี
ความสุข มีความขยันมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ห่างไกลจากอบายมุข กรรมกิเลส และ
อคติ ซึ่งกรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ให้ผู้ที่กระทําเกิดโทษเสียหาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดูแล
การครองเรือนในมีความสุขต่อไป  

๒) การครองคน ด้วยหลักปัจฉิมทิส ที่มาในสิงคาลกสูตร ว่าด้วยหน้าที่ของคู่ครองพึงดูแล
ปกปูองกันและกัน ยกย่องให้เกียรติ มีความซื่อสัตย์ต่อกัน คอยสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจ 
ปกปูองเมื่อยามมีภัย แบ่งหน้าที่ดูแลให้กันและกันอย่างชัดเจน มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่นั้น ๆ
ร่วมกันสร้างครอบครัวให้มั่นคงเป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นที่ยอมรับในสังคม อันจะทําให้การครองเรือนมี
ความสุขได้อย่างมั่นคงยั่งยืน 

๓) การครองใจ คือ การยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้วยหลักสังคหวัตถุ คือ หลักธรรมเป็นเครื่อง
สงเคราะห์กันและกัน มีการเสียสละ ใช้วาจาที่เป็นการสร้างสรรค์ ทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 
ปฏิบัติตนให้ดีสม่ําเสมอ ดูแลรักษายืดเหนี่ยวน้ําใจของคู่ครองและคนรอบข้าง การยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ประสานครอบครัวไว้ให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะเป็นพ้ืนฐานที่จะส่งผลดีให้การครองเรือนมี
ความสุขอย่างมั่นคงยั่งยืน 

๕. บทสรุป 

ผลการวิจัยพบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๕๐ - ๕๙ ปี มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีระยะเวลาของการครองคู่ มากกว่า ๑๕ ปี ซึ่งมี
พฤติกรรมการครองเรือนของชุมชน คือต้องปูองกันตนเองให้พ้นจากทางแห่งความเสื่อม เครื่องเศร้า
หมองต่าง ๆ และศึกษาวิธีการครองเรือนของชุมชน ที่ส่งผลเสริมสร้างให้การครองคู่ของสามี -ภรรยา
ได้รับความสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์วิธีการครองเรือนของชุมชน ที่ส่งให้ต่อการครองเรือน
ที่มีความสุขและมั่นคง ดังนี้ คือ ๑) ใช้ความรัก ๒) มีการสื่อสารที่ดี ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตัวเอง ๔) การมีส่วนร่วมกัน ๕) ใช้ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต จากการวิเคราะห์วิธีการครองเรือน
ตามแนวสิงคาลสูตร มาบูรณาการร่วมกับ หลักสิงคาลกสูตรมาสังเคราะห์เป็นวิธีการครองเรือนได้ ๓ 
ด้าน เรียกวิธีนี้ว่า ๓ ครอง คือ การครองตน การครองคน การครองใจ หรือวิธี SPM Management 
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๑) Self- Management การครองตน คือ การบริหารจัดการดูแลตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ ๒) Person-Management การครองคน คือ การบริหารจัดการปกปูองดูแลคู่ครอง
และคนข้างเคียง ๓) Mind-Management การครองใจ คือ การบริหารจัดการดูแลรักษายึดเหนี่ยว
จิตใจของคนรอบข้าง เพ่ือจะทําให้การครองเรือนประความสําเร็จ และความสุขอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

๖. ข้อเสนอแนะ 

๑) ผู้นําท้องถิ่นควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้การครองเรือนตามแนวสิงคาลกสูตรใน
สังคมไทย เพ่ือเป็นแบบอย่างให้คู่สามีภรรยามีการครองคู่อย่างมีความสุข และยั่งยืนต่อไป 

๒) คู่สมรส สามีภรรยา ควรได้รับการศึกษาเรื่องการครองเรือนตามแนวสิงคาลกสูตรใน
สังคมไทย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการครองคู่ เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุข และยั่งยืนต่อไป พร้อม
ทั้งเป็นแบบอย่างในการครองคู่ท่ีดีแก่คู่ครองอ่ืน ๆ ในสังคม ต่อไป 

๓). ควรที่จะศึกษาเพ่ิมเติมเปรียบเทียบระหว่างสังคมเมือง/ชนบท ว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร โดยประกอบกับปัจจัยแทรกซ้อน เช่น ฐานะ การศึกษา สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการครองรักของคู่สมรส อย่างไร 
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แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของโรงเรียนฝางพิทยาคม ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาหลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) 

เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนฝางพิทยาคม ตําบลบ้านฝาง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และ ๓) 
เพ่ือศึกษาการประยุกต์การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนฝางพิทยาคม ตําบล
บ้านฝาง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
แล้วนําเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางกระบวนการกิจกรรมกลุ่มช่วยแก้ไขข้อจํากัดในเรื่องเนื้อหาทางด้านจริยธรรม ซึ่งค่อนข้าง
เป็นนามธรรมให้เป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่มีการที่มีการ
เคลื่อนไหว มุ่งเน้นให้กล้าแสดงออกทางความคิดของผู้ เรียน และเนื้อหาควบคู่กันไปการจัด
กระบวนการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการใช้กิจกรรมและสื่อการสอนบางประการ เช่น สถานการณ์จําลอง 
ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ทางด้านจริยธรรมเป็นรูปธรรมน่าสนใจขึ้นสอดคล้องกับวัยพัฒนาตนระดับ
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วุฒิภาวะ และความต้องการของนักเรียน หลักอิทธิบาท ๔ ว่าด้วยการครองตน ครองคนและครองงาน 
เป็นคุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย 

ค าส าคัญ : หลักธรรมอิทธิบาท ๔, หลักการและวิธีการ, นักเรียนโรงเรียนฝางพิทยาคม 

 

Abstract 
            The purposes of this research were; 1) to study the principle of the Four 
Paths of Accomplishment in Theravada Buddhism 2) to study the present state in 
managing the learning of the students in the  Secondary School in the level of 
Matthayom 3 in Phangpittyakom School, Banphang Sub-distract, Sakhai District, 
Nongkhai Province amd 3) to study the application of the Four Paths of 
Accomplishment in managing the learning of Phangpittyakom School, Banphang Sub-
District, Sakhai District, Nongkhai Province. This research was  the qualitative research 
by analyzing the data from Tipitaka,  Buddhist academic documents, related 
researches and the data from the interview, and then to propose the results of 
research by the descriptive analysis. 

A result of this study was found in the following aspects, The applicative 
process of the principle of the Four Paths of Accomplishment for managing the 
learning that holds the learners as the center of the group activities assisting for 
solution of limitation of the moral contexts that are rather the abstracts to be 
interesting learning by creating the learning atmosphere that changes to emphasize 
the courageousness for the learners’ conceptual expression and contexts together 
with the learning and teaching procedures that aim at the learners’ physical, 
intellectual, emotional participation and mostly the relationship by using some 
activities and medias for teaching such as the imitative situation, imitative roles, and 
typical cases etc. All these enhance the moral learning to be the interesting material 
objects agreeable with the self-development in accordance with the maturity and 
the learners’ requirements. The Four Paths of Accomplishment referring to the self-
control, personnel control and work- control are the virtue leading to the 
complement of the target results. 

Keywords : The Four Paths of Accomplishment, The Principles, Center child of 
Phangpittayacom 
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บทน า 
ในปจจุบันสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตอเนื่อง และรวดเร็วจึงทําใหเกิดภาวะวิกฤต   

และปญหามากมาย เชน ปญหาวิกฤตวัฒนธรรม และวิกฤติทางสังคมทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ระบุ
ปัญหาสังคมทีมีความเดนชัด คือ ปญหาความเสื่อมถอยของเอกลักษณวัฒนธรรม คานิยมความเป็น 
ไทยและมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิต  และความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน เพราะหลายสิบปที่ผานมา เราปล่อยใหกระบวนการศึกษาของชาติเป็นไปตามบุญตาม
กรรมจนสร้างความสั่นคลอนใหกับสถาบันตาง ๆ ของชาติในทุก ๆ ด้านแตถามองกันใหลึกซึ้งถึงที่มา
แหงปัญหาอันที่จริงมักเกิดมาจากคน คนคือวิกฤตของสังคมจะตองเริ่มตนดวยการปฏิรูปการศึกษา   
ดานคนเสียใหม คือ ใหมีคุณภาพมีภูมิปญญาและคุณธรรมอยูในตัวเอง เพราะวาการศึกษาของไทยใน
อดีตไม่ได้นําเอาพุทธ ธรรมมาเป็นฐานของการศึกษา กระทรวงธรรมการไดกําหนดใหมีวิชา จรรยา 
เป็นครั้งแรกในหลักสูตรทุกชั้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยใหความสําคัญเป็นอันดับแรก เพ่ือกลอม เกลา
นิสัยใจคอกุลบุตรกุลธิดาในสมัยนั้น จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร วิชาจรรยาก็ ขยาย
เป็นวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม ถึงแมในเวลาตอมาจะเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาและ จริยธรรม
ขึ้นอีก แตปญหาเยาวชนด้านศีลธรรมก็ยังมีมากขึ้น๔  จากการประเมินสถานะคนและสังคมไทย
ประกอบกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคต๕ ปัญหานักเรียนขาด
ระเบียบวินัยและย่อหย่อนในด้านจริยธรรมการแต่งกายไม่เรียบร้อย การทะเลาะวิวาทและการติดยา
เสพติดให้โทษอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทั้งยังขาดการเอาใจใส่ดูแลและให้
คําแนะนําอบรมสั่งสอนจากผู้ปกครอง ครูอาจารย์ผู้ที่มีความเข้าใจทางจริยธรรมเท่าที่ควร 

การเผยแผพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ในอดีตการศึกษาของคนไทยนั้นปรัชญา และราก
เหงาเกิดจากวัดเพราะการศึกษาเกิดจากวัด คนสมัยกอนใหพระสอนดานศีลธรรมจรรยา และวิถีการอ
ยูรวมกันอยางมีความสุข นักเรียนสมัยนั้นจึงมีคุณภาพ เพราะเขาไดรับการปลูกฝังศีลธรรมทําให
ศีลธรรมจริยธรรมซึมซับเขาสูสายเลือด จึงทําใหเปนบุคคลที่มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม 
การศึกษาจึงสมควรหันมาเนนที่การพัฒนาจิตวิญญาณคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน โดยเฉพาะ
การสงเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันเพ่ือใหเขาสามารถนําไปใชในการพัฒนาสังคมและพัฒนา
ตนเองและอยูในสังคมอยางมีความสุข๖  

                                                           

๔ กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๗. 

๕ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สํานักงาน, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๕๐. 

๖ สมชาย เทพแสง, การปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปจิตและวิญญาณ, วารสารวิทยาจารย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, (สงขลา: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗. 
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พระพุทธศาสนาไดแสดงหลักแหงการบริหารจัดการ ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการ ทํา
งานอยางมหาศาล อันสามารถที่จะใหงานนั้นบังเกิดผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ที่เรียกวา อิทธิบาท
ธรรม ซึ่งประกอบดวย  ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น  วิริยะ ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น จิต
ตะ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ วิมังสา หมั่นพิจารณาสอบสวนหาเหตุผลในสิ่งนั้นใหกระจางชัด 
อิทธิบาทธรรม ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นคุณเครื่อง หรือ เครื่องมือใหเกิดการบรรลุถึงผลของการจัดการ
เรียนการสอน ในการปฏิบัติงานเชิงพุทธ โดยที่ในการทํางานกิจการทุกอยางนั้น หากประยุกตหรือนํา
หลักธรรมคืออิทธิบาทธรรม ๔ มาประสานใหเป็นเนื้องานเดียวกันยอมทําใหงานหรือหนาที่ ที่ผูหนึ่งผู
ใดกระทําอยูนั้นมีคุณคาขึ้นมาเชน ในการปฏิบัติธรรมก็ดี ในการเลาเรียนศึกษา หรือประกอบกิจการ 
งานอ่ืนใดก็ดี เมื่อตองการสมาธิ เพ่ือใหกิจที่ทํานั้นดําเนินไปอยางไดผลดีก็พึงปลุกเราและชักจูงอิทธิ
บาทธรรม 4 อยางนี้ ใหเกิดเป็นองคธรรมเดน นําขึ้นสักขอหนึ่ง แล้ว สมาธิความสุขสบายใจ และการ
ทํางานที่ไดผล ก็เปนอันหวังไดเปนอยางมากกวาจะเกิดมีตามมาเองพรอมกันนั้น การฝกสมาธิ หรือ 
การปฏิบัติธรรมสวนหนึ่งก็จะเกิดมีขึ้นในหองเรียน ในบาน ในทุงนา ในการทํางาน และในสถานที่ 
ทุกๆแหง๗  

หลักอิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหง 
ผลที่มงุหมาย ประกอบดวย ๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความตองการที่จะทํา ใฝใจรัก จะทําสิ่งนั้นอยู
เสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ๒) วิริยะ ความเพียร คือ ความ ขยันหมั่นเพียร
ประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทนเอาธุระไมทอถอย ๓) จิตตะ ความคิดมุงไป คือตั้ง
จิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิดเอาใจฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซาน เลื่อนลอยไป อุทิศตัว
อุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา ๔) วิมังสา ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ ความหมั่นใช ปญญาพิจารณาใคร
ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นหาวิธีแกไข
ปรับปรุง   เปนตน๘   

โรงเรียนฝางพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียน
ประจําตําบลบ้านฝาง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย มีการจัดการเรียนการตามระบบ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีวิสัยทัศนมุงเนนใหนักเรียน มีวิชาความรูคูไปกับคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
นําไปพัฒนาตนเองใหตนเองประสบผลทางการเรียนและการสอน ใหนักเรียนอยูในสังคมอยู่อย่างเป็น
สุข และสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันไดอย่างเหมาะสม ผลการ
วัดผลประเมินผลการเรียนการสอนในปที่ผานมา นักเรียนมีผลการเรียนของนักเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินเปนที่ไมพึงพอใจ ซึ่งปญหาเหลานี้ที่เกิดกับตัวผูเรียนและสถานศึกษา สาเหตุของการเรียนการ
สอนอาจมปจจัยหลายที่เขามาเก่ียวของทั้งตัวผูเรียนและครูผูสอน ปจจัย ภายนอกอ่ืนอยางการเขามา
กระแสสังคมโซเชียล อินเตอรเน็ต สงผลใหนักเรียนขาดการใฝรูในการ เรียนขาดการใจใสในการเรียน

                                                           

๗ พระธรรมปิฎก,  พุทธธรรม (ฉบบัเดิม),  (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๔๖), หน้า ๘๖. 

๘ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑๓. 
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ของตนเอง ปญหาทางครอบครัว ปญหาสภาพแวดล้อม ที่อยูอาศัย ขาดคุณธรรมจริยธรรม ทั้งหมดล
วนเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการของนักเรียน 

ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจ ศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการ
จัดการเรียนการรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ เป็นพ้ืนฐานของโรงเรียนฝางพิทยา
คม ตําบลบ้านฝาง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยที่ผู้ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
โดยครูผู้สอนจึงจําเป็นตองนําเอาหลักธรรมสอดแทรกมาประยุกตใชเขาไปในกระบวนการเรียนการ
สอนที่จะทําใหการพัฒนานักเรียนประสบผลสําเร็จ ใหเกิดการพัฒนาผลทางด้านการเรียนของตน ที่มี
คุณภาพ ประสิทธิ์ภาพอันประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมตอไป. 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาหลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนฝางพิทยาคม ตําบลบ้านฝาง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

๓.  เพ่ือศึกษาการประยุกต์การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของโรงเรียนฝางพิทยาคม ตําบลบ้านฝาง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นวิธีค้นหาความ

จริงจากเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามสภาพความเป็นจริง โดยพยายามวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ( Insight) โดยมี
การศึกษาเบื้องต้น (Primary Research) และลงภาคสนาม มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

๑. เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary sources) คือ พระไตรปิฎกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ ประกอบไปด้วย คัมภีร์พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระ
อภิธรรมปิฎก ปกรณวิเสส อรรถกถาพระวินัยปิฎก อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก อรรถกถาพระอภิธรรม
ปิฎก อรรถกถาปกรณวิเสส 

๒. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่ แหล่งข้อมูล หนังสือ รวบรวมเอกสารทางวิชาการ ตํารา 
บทความจากวารสารต่างๆ ที่เป็นหลักการแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เช่น หลักการบริหารบุคลากรตามหลักอิทธิบาท ๔ หลักการจัดการเรียน
การสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ หลักการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือก่อให้เกิดกรอบแนวความคิดและแนวทางใน
การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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ผลการวิจัย 
อิทธิบาท ๔ บาทฐานแห่งความสําเร็จ หลักคุณธรรมซึ่งเป็นหลักสําคัญข้อหนึ่งได้มีการ

กําหนดรายละเอียดไว้ เป็นเปูาหมายสําคัญของการบริหารงานก็คือผลสัมฤทธิ์หรือความสําเร็จของ
งานซึ่ง ผกา สัตยธรรม กล่าวไว้ว่า “พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงอิทธิบาท ๔ ว่าเป็นธรรมช่วยให้เกิด
ความสําเร็จในการทํางาน ถ้าใช้อิทธิบาท ๔ อย่างถูกทางผลงานที่เกิดข้ึนย่อมจะมีประสิทธิภาพ” 

สําหรับผู้บริหารโรงเรียน ใช้ในการบริหารการจัดการองค์กรทําให้เกิดการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักในคุณธรรม เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการทํางาน ทําให้งานประสบความสําเร็จได้ดี 
การใส่ใจการทํางานทําให้ทราบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทําให้เกิดความรอบคอบ ปรับปรุง
เข้าใจในการทํางานดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ ทําให้เห็นว่าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ เห็นควรจําเป็นอย่างยิ่ง 
เป็นหลักธรรมที่ดีทั้งครูและผู้เรียนนําไปใช้ในการดํารงชีวิตให้มีคุณภาพได้ 

สําหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การพัฒนาชุมชนเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจต่อ
ประชาชนในประเด็นของการอยู่ดีกินดี แต่การพัฒนาตามหลักศาสนามีข้อจํากัดในหลายประเด็น อัน
เนื่องมาจากปัญหาต่างๆ ทั้งที่เป็นปัญหาของคฤหัสถ์และของพระสงฆ์ทําให้ชุมชนขาดการใช้หลัก
ศาสนาที่ถูกต้องและท่ีควรจะเป็นทําให้เกิดช่องว่างระหว่างชุมชนกับวัดที่มีความผูกพันไม่แน่นแฟูน ซึ่ง
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและวัดจะกระทําร่วมกันก็เฉพาะกิจกรรมที่จําเป็นต้องกระทําสืบเนื่องกันมา
เท่านั้นและท่ีสําคัญอีกสาเหตุหนึ่งก็คือพระสงฆ์ขาดการยอมรับและขาดศรัทธาจากประชนนอกจากนี้
การบริหารงานของพระสงฆ์ซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวกับประเด็นการเผยแผ่ศาสนา การให้การศึกษาอบรม
เทศนาต่อประชาชนให้เข้าใจหลักศาสนาอย่างถ่องแท้ 

สําหรับครูสอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้นําเข้าสู่บทเรียนไปจนถึงเนื้อหาหรือหัวข้อที่สอนเพ่ือให้ประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี ได้ศึกษาเรื่องการสอน
แบบ Child Centered การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กล่าวคือผู้สอนจัดสภาพของการเรียนการ
สอนที่ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหว ใช้ความคิด ย้ําความรู้สึกและฝึกสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วย
ให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว (active participation) รอบด้านคือ ด้านกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อันจะผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีตาม โดยบทบาทมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น
ผู้เรียนต้องมีบทบาทมากกว่าผู้สอน ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

สําหรับผู้ปกครอง ผู้ปกครองคือแหล่งทรัพยากรของโรงเรียนหากมีการจัดการและ
ประสานงานที่เหมาะสมก็จะนําพลังที่ซ่อนเร้นเหล่านี้ออกมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุตรหลานและ
โรงเรียนอันเป็นที่รักของพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคน การนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ คุณธรรมที่นําไปสู่
ความสําเร็จ จึงเหมาะที่จะใช้ในการดูแลและให้การแนะนําแก่ลูกหลานในการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัว 
ให้มีใจรักในสิ่งที่ทํา มีความมุ่งมั่นทุ่มเท จดจ่อและรับผิดชอบในงาน ทบทวนในสิ่งต่างท่ีได้ทํามา 

สําหรับนักเรียน การที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จในชีวิตโดยปราศจากภัยใดๆ ตามหลักพุทธ
ศาสนานั้นต้องอาศัยธรรมภาษิตที่ว่า ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน (อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ) การที่จะปฏิบัติสิ่ง
ต่างๆ ด้วยตนเองนั้นต้องอาศัยหลักธรรมที่ว่าด้วยทางหรือสิ่งช่วยนําทาง เพ่ือความสําเร็จในชีวิตใน
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การเรียน  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดสภาพของการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมี
โอกาสได้เคลื่อนไหว ใช้ความคิด ย้ําความรู้สึกและฝึกสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนมี
บทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว ใช้ควบคู่กับหลักธรรมอิทธิบาท ๔  ในการจัดกิจกรรมในการเรียน
การสอน ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นผู้ เรียนต้องมีบทบาทมากกว่าผู้สอน มีการแบ่งกลุ่ม 
สอดคล้องกับ คมเพชร ฉัตรศุภกุลยัง กล่าวว่าลําดับขั้นการเรียนรู้ตามวิธีกระบวนการกลุ่มจะมีระยะ
ของการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มซึ่งลักษณะของการพัฒนาในแต่ละขั้นจะสอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน 

เมื่อจะกล่าวโดยสรุปแล้วได้ว่าแนวทางการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ส่งผลให้ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งแต่การเลือกและวางแผนสิ่ง
ที่ตนจะทํา มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ทํางานกลุ่มกับเพ่ือนๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมสามารถพัฒนาประสบการณ์ของผู้เรียนทําให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ผู้เรียนมีจิตสํานึกและ กตัญญูรู้คุณของบิดามารดาอยู่เสมอ ผู้ เรียน
สํานึกและกตัญญูรู้คุณของครูอาจารย์อยู่เสมอ นักเรียนเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับ
สภาพการเป็นนักเรียน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่เล่นการ พนัน และไม่มั่วสุม
อบายมุขทั้งปวง คิดและตระหนักเสมอว่าเป็น สิ่งที่ไม่ดี ผู้เรียนเพียรพยายาม ประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย ตระหนักใน จารีต ประเพณีและ วัฒนธรรมอันดีงามอยู่เสมอ มีความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมา
คาระต่อบุคคลทั่วไปและปฏิบัติตน เหมาะสมตามวัย และสภาพแห่งตน  แต่งกาย ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ ที่โรงเรียนกําหนด และมีความพอใจในการที่อยู่ในกฎและระเบียบวินัยของโรงเรียน เชื่อฟัง 
และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาท ของบิดาและ มารดาเสมอ พอใจในคําสั่งสอนของบิดามารดา เพียร
พยายามทําความดีตามที่ท่านสั่ง ผู้เรียนเชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของ ครู อาจารย์เสมอ 
พอใจในคําสั่งสอนของครู อาจารย์ เพียรพยายามศึกษา คิดและไตร่ตรองตามที่ท่านสั่งสอน เมื่อมีผู้
กล่าวตักเตือนเรื่องท่ีทําไม่ถูกต้อง ผู้เรียนจะยอมรับและปรับปรุงแก้ไขตัวเองเสมอ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรทําการวิจัยการรับรู้เรื่อง อิทธิบาท ๔ กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๒. ควรทําการศึกษาการรับรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักเรียน หรือนิสิต/นักศึกษา
ในระดับต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 

๓.  ควรทําการวิจัยการปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน นิสิต/นักศึกษาในระดับ
ต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป    
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการองค์กรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
THE INTEGRATION OF BUDDHIST PRINCIPLES IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 

IN THE ERA OF TAILAND 4.0 

 

พระครูธรรมธรจิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต๑ 
นางสาวปุณณภา ปริเมธาชัย๒ 

นายอดิเทพ ภิญญาเกษม๓ 
 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้ เป็นการศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรในยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ สืบเนื่องมาจากที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าไปสู่ยุค ๔.๐ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของ
กระแสโลกเป็นอย่างมาก โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรในยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ซึ่งประกอบด้วย หลักพุทธธรรมเป็นแนวทาง คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ (ฉันทะ) คือ การ
วางแผน ควบคู่ไปกับความพอใจ (วิริยะ) คือ การจัดองค์การ ควบคู่ไปกับความเพียร (จิตตะ) คือ การ
นําควบคู่ไปกับความเอาใจใส่ และสุดท้าย คือ (วิมังสา) คือ การควบคุมซึ่งควบคู่ไปกับความเข้าใจ 
ดังนั้นหลักอิทธิบาท ๔ สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้องค์กรมีความ
พร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการบริหารจัดการองค์กรที่
มุ่งเน้นความสําเร็จ จึงต้องมีการวางแผนที่รอบคอบ รัดกุม การจัดโครงสร้างขององค์กร การลงมือ
ปฏิบัติ และสุดท้ายการพิจารณา ตรวจสอบงานที่ทํา ซึ่งกระบวนการนี้จะนําไปสู่การบริหารจัดการ
องค์กรได้อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนอย่างแท้จริง  
ค าส าคัญ: หลักพุทธธรรม; การบริหารจัดการ; ไทยแลนด์ ๔.๐ 

Abstract 

This academic article was studying Buddhist principles for organizational 
management in the era of Thailand 4.0. Therefore, studying was a lot of change 
according to the current world by studying the current world by studying the related 
document with the organization management in Thailand 4.0 era and Buddhist 

                                                           

๑ หลักสูตรปรญิญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒ หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๓ หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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principles as a guide for organization management. The principles of Buddhist The 
principle of Buddhism as a guideline is the Four Bases of Success, namely (Chanta) is 
planning along with satisfaction (persistence) is the organization Along with 
perseverance (Chitta) is to lead along with care and finally (Wimangsa) is control, 
which is coupled with understanding. Therefore, the 4 principles of power can be 
well integrated with modern science. As a result, the organization is ready to deal 
with ever-changing situations. especially the management of organizations that focus 
on success Therefore, it requires careful planning, concise organizational structure. 
action and final consideration check the work done. This process will lead to stable 
management of the organization. truly wealthy and sustainable. 

บทน า 
วิสัยทัศน์ของการบริหารประเทศไทยในยุค ๔.๐ คือ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สิ่งเหล่านี้จะ

เกิดขึ้นได้จําเป็นจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศที่จะต้องเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในการขับเคลื่อน ประเด็นทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยสําคัญนั้น 
คือ การบริหารที่ตั้งอยู่บนหลักการของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยเฉพาะการนําหลักของทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิด วิธีการบริหารนั้นจะทําให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเป็น
บุคลากรที่ทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม จะก่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน๔  

การบริหารจัดการ เป็นการบริหารให้ทุกคนได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีงานที่ทําตาม
ความถนัด หลักการจัดงานให้เหมาะสมกับคนเป็นเรื่องยาก เพราะงานบางที่มีแผนกจํากัดคนมีจํานวน
มากกว่างานจึงจําเป็นต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมและลงตัว๕ ซึ่งให้ความเห็นว่าการบริหารนั้นมี
ความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร ทําให้องค์บรรลุเปูาหมายตามที่ตั้งไว้ เพ่ือให้ไปสู่เปูาหมายของ
องค์กร๖ การบริหารนั้นยังขึ้นอยู่กับการที่ใช้ความคิดเห็น และความเข้าใจ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
การบริหาร คือกระบวนการที่ทําให้งานสําเร็จลงได้โดยการใช้ทรัพยากรบุคคล และวัตถุเขาด้วยกัน 
เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จร่วมกันของทั้งองค์กรและบุคคล๗ และในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องนําหลักพุทธธรรม คือ อิทธิบาท 
๔ เป็นวิธีการแห่งปัญญา เป็นการดําเนินการแก้ปัญหาตามเหตุผล ตามปัจจัย เป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

                                                           

๔ สุริยา รักษาเมือง, “การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อนําไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐอย่างลุ่มลึกใน
การศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน ๒๕๖๐): ๖๙-๘๔.  

๕ อดิศร เพียงเกตุ, ศลิปะการพูด: วิธีเอาชนะใจคน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย
, ๒๕๕๑), หน้า ๓๓. 

๖ Chapman, E.N., Supervisor Suviva Kit, 2nd ed., (California: Science Research Associates 
Inc, 1995), Page 32. 

๗ สมภพ สุกช่วง, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๑), หน้า 
๑๘. 
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ของบุคคลด้วยปัญญาของตัวเอง ไม่ต้องอาศัยการดลบันดาลจากสิ่งทั้งหลาย ฉะนั้น การนําหลักพุทธ
ธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี๘  

ดังนั้น การบริหารจึงมีส่วนสําคัญที่จะเป็นกระบวนการทําให้องค์กรมีประสิทธิผล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการนําหลักธรรมมาประยุกต์กับการบริหารจึงจะทําให้องค์กรพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน 
องค์กรใดที่จะบรรลุผลตามที่ตั้งเปูาหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือ

บุคลากรในองค์กรและเป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์หรือคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสําคัญที่สุดตาม
หลักการบริหาร การเสริมสร้างความต้องการในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร สิ่งที่จําเป็นสําหรับ
ผู้บริหารที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนั้น ต้องคํานึงถึงบุคลากรหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์กร ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการหรือสิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งอธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งที่ทําให้บุคลากรเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานนับว่ามีความสําคัญยิ่ง ด้วยส่งผลต่อปฏิบัติงานทั้งต่อบุคคลและองค์กร มุ่งหวัง
ให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยจะส่งให้องค์กรมีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น 

ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน (Individual performance equation) ขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Individual Attributes) ความพยายามในการทํางาน (Work 
Effort) การสนับสนุนจากองค์กร (Organization Support) รูปแบบแสดง ได้ดังนี้ 

Performance = Individual Attributes X Work Effect X Organizational Support 
ส่วนประกอบแต่ละส่วนเขียนโดย ดังนี้ 
๑. ลักษณะเฉพาะบุคคล (Individual Attributes) ได้แก่ 
๑.๑ ลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ 
๑.๒ ศักยภาพของบุคคล (Competency Characteristics) เช่น ความรู้ความสามารถ ความ

ถนัดและความชํานาญของแต่ละบุคคล คุณลักษณะนี้ได้จากการศึกษา ฝึกอบรมตลอดจนการสะสม
ประสบการณ์ต่าง ๆ และเป็นคุณลักษณะที่มีผลกระทบโดยตรงต่อระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

๑.๓ คุณลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม
การรับรู้ บุคลิกภาพของแต่ละคน 

๒. ระดับแรงจูงใจระดับความพยายาม (Work Effort) ถือเป็นเรื่องเดียวกันเพราะระดับ
แรงจูงใจเป็นตัวกําหนดระดับความพยายามในการพัฒนางานและการที่บุคคลจะประสบความสําเร็จ
ได้นั้นจะต้องใช้ความพยายามทั้งสิ้น ซึ่งแรงจูงใจที่กําหนดแรงพยายามนี้จะไปสัมพันธ์กับปัจจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคล แรงสนับสนุนจากองค์กรและทั้งหมดจะกําหนดระดับผลการปฏิบัติงาน 

๓. แรงสนับสนุนจากองค์กร (Organization Support) เป็นปัจจัยที่สําคัญตัวหนึ่งเพราะ
ถึงแม้บุคคลจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการของงาน มีแรงจูงใจมากที่จะทํางาน บุคคล

                                                           

๘ พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต), ทฤษฎีหรือแนวคิดทางด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๔. 
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เหล่านั้นก็ไม่น่าที่จะปฏิบัติงานได้ดี ถ้าขาดการสนับสนุนจากองค์กร แรงสนับสนุนจากองค์กรรวมถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มาจากองค์กร เช่น การประเมินค่าตอบแทน ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความยุติธรรม 
ความใจกว้างของผู้บริหารระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร วิธีการในการมอบหมายงานเป็นต้น 
ล้วนแต่เป็นเรื่องที่สําคัญและมีผลต่อกําลังใจของผู้ทํางานทั้งสิ้น๙ อีกทั้งการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กรเป็นผลมาจากองค์ประกอบหลายประการ ทั้งองค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล ซึ่งได้แก่ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ต่าง ๆ และองค์ประกอบภายในตัวบุ คคลได้แก่ 
กระบวนการทางจิตวิทยา ประกอบด้วย ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยมและแรงจูงใจ๑๐  

การปฏิบัติงานของแต่ละคนย่อมขึ้นอยู่กับมูลเหตุจูงใจที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลแต่ละบุคคล
ทํางาน ผลงานจะดีหรือไม่ดีข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้ 

๑. สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น สถานที่ แสงสว่าง ระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่ทํางาน 
บรรยากาศในการทํางาน เป็นต้น 

๒. เศรษฐกิจ เป็นผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าแรงงาน เงินเดือน โบนัส 
ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน รวมทั้งฐานะทางครอบครัว รายจ่ายของครอบครัวมีผลต่อการงาน 

๓. ฐานะทางสังคม เป็นส่วนหนึ่งของงานและสังคม ตําแหน่งงาน หน้าที่การงานของแต่ละคน
ได้รับการยอมรับจากสังคม ก็จะทําให้บุคคลนั้นเกิดความภูมิใจ มีความรับผิดชอบมากขึ้น 

๔. เจตคติต่องาน ความรู้สึกว่างานนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมบุคคลนั้นย่อมจะรักงาน 

๕. ความอิสระในการปฏิบัติงาน สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มที่ โดยไม่ต้องมีใครมา
บังคับบัญชา มีอิสระในการปฏิบัติงานเป็นมูลเหตุให้คนตั้งใจปฏิบัติงานและมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน๑๑  

การดําเนินงานขององค์กรใดก็ตาม ถ้าจะให้งานดําเนินงานไปด้วยความเหมาะสมและได้ผล 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานนั้น ทุกคนต้องมีความเห็นสอดคล้องตรงกันในการกําหนดบทบาท
และหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งดํารงตําแหน่งแต่ละตําแหน่งในองค์กรนั้น ๆ รับไปปฏิบัติ 
หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ การปฏิบัติงานจะดําเนินไปด้วยดีก็ต่อเมื่อไม่ต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่
ผู้เกี่ยวข้องฝุายใดก็ตามมีความคิดเห็นข้อขัดแย้งกันในการที่จะกําหนดหรือนึกคิดหรือคาดคะเนให้ผู้
ปฏิบัติทําอะไร อย่างไร 

การบริหารองค์กร 
การบริหาร หมายถึงศิลปะในการใช้บุคคลอ่ืนร่วมกับปัจจัยในการจัดการเพ่ือให้กิจกรรม

ดําเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และสนองต่อความคาดหวังในการบริหารงานเป็นการทํางานที่ให้

                                                           

๙ Schermerhorn, J.R. et al, Managing organization Behavior, (New York: John Wiley & 
Sons, 2002), p.75. 

๑๐ เทพพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ, พฤติกรรมองค์กร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๙), หน้า ๖. 

๑๑ ปรียาพร วงศ์อนุการโรจน์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๔๘), 
หน้า ๑๒๒-๑๒๓. 
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บุคลากรประสบความสําเร็จในเปูาหมายนั้น ๆ ในกระบวนการจะได้รับผลมากน้อยขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ร่วมกันทําให้บรรลุเปูาหมายตามที่กําหนด๑๒  

การบริหารหรือการจัดการองค์กรมีความจําเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน ในการ
บริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารควรยึดหลักดังนี้ 

๑) สร้างคนเก่ง ให้คนเก่งมีเวทีแสดงความสามารถ ได้เป็นที่ยอมรับ องค์กรควรมีนโยบาย
พัฒนาคนเก่ง สร้างคนที่เก่งกว่าตนเองข้ึนมา และเลือกใช้คนให้ถูก ใช้คนให้เป็น 

๒) มีกลยุทธ์ในการบริหารงาน ใช้เครื่องมือมาประยุกต์ให้ถูก ศึกษาวิจัยหาความต้องการของ
องค์กร 

๓) มีกลยุทธ์ในการบริหารคน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการสร้างคนเก่ง พัฒนาผู้นําในทุก
ระดับชั้น 

๔) เป็นผู้ที่มีทักษะกระบวนการในการสร้างให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่จากคนรอบตัวซึ่งจะนําไปสู่
ความสําเร็จ 

๕) ต้องมีการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากโอกาศและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิด และหาวิธีจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นเท่าที่ทําได้ 

๖) จะต้องมีการศึกษาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา เพ่ิมความพึงพอใจ
ต่อองค์กร 

๗) ต้องมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อเปูาหมาย 
และทิศทางขององค์กร 

 
องค์ประกอบของการบริหาร 

องค์ประกอบของการบริหาร เรียกตัวย่อ คือ POSDC มีรายละเอียดดังนี้ ๑) การวางแผน 
(Planning) เป็นการกําหนดทิศทางขององค์กร เพ่ือวางวิสัยทัศน์และเปูาหมายขององค์กร ๒. การ
จัดการองค์การ (Organizing) เป็นการจัดโครงสร้างให้ดําเนินการตามเปูาหมายขององค์กรที่กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. งานบุคลากร (Staffing) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
และเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ๔. การอํานวยการ (Directing) เป็นการบริหารจัดการ 
ติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามแผนงาน ๕. การกํากับดูแล (Controlling) 
เป็นการกํากับดูแลการทํางานในองค์กร และแก้ปัญหาภายในองค์กร 

ดังนั้นการบริหารองค์กรจะทําให้งานบรรลุเปูาหมายขององค์กรได้นั้น จึงจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนถึงจะให้งานสําเร็งลุล่วง เปูาหมายผู้บริหารนั้นจึงจะต้องมีลักษณะ
สําคัญ ๓ ประการ คือ ๑) เปูาหมายต้องสูงสุดแล้วสามารถทําให้สําเร็จ ๒) การที่จะไปให้ถึงเปูาหมาย
จะต้องมีระบบงานและแผนงานที่ดี ๓) จะต้องระบุเวาที่จะทําให้บรรลุเปูาหมาย 

 

                                                           

๑๒ สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: พิทักษ์อักษร, ๒๕๕๒), 
หน้า ๕๒. 
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การบริหารองค์กรในยุค ๔.๐ 
การบริหารองค์กรให้สามารถการก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กร ๔.๐ มีดังนี ้
๑. ผู้บริหารต้องมีความรู้ในหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร คือ หลักอิทธิบาท ๔ 

ตลอดทั้งหลักธรรมอ่ืน ๆ เพื่อการบูรณากับศาสตร์การบริหารสมัยใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั้นหลักพุทธธรรมจึงจําเป็นต่อการส่งเสริมการพัฒนา โดยเฉพาะ
ทางด้านจิตใจบุคคลเป็นสําคัญ  

๒. ผู้บริหารต้องมีทัศนะคติท่ีดีต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มองโลกในแง่ดี มีจิตใจ
ที่เมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุผลและปัญญา  

๓. บุคลากรภายในองค์กร ควรได้รับการปลูกฝังในส่วนของการอบรมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ 
บริหารหรือปฏิบัติงานอยู่ร่วมกัน โดยให้ความสําคัญต่อเพ่ือนร่วมงานและเปูาหมายขององค์การ 

๔. ผู้บริหารหรือบุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เป็นอย่าง
ดี  

๕. ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ควบคู่กับหลักพุทธธรรมใน
การส่งเสริมพัฒนาทางด้านจิตใจและวิธีการบริหารจัดการทั้งต่อตนเองและผู้อื่น๑๓  

ดังนั้น การบริหารองค์กรในยุค ๔.๐ ผู้บริหารจะต้องสามารถนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับ
ใช้ในการบริหารขององค์กรมากข้ึน ตลอดทั้งให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนที่
ดี มีคุณธรรม พร้อมในการปฏิบัติอย่างจริงใจ ตั้งใจ ด้วยความเพียรอุตสาหะ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร 

 

พุทธธรรมเพื่อการบริหารองค์กรในยุค ๔.๐ 
การบริหารองค์กรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐สามารถน้อมนําเอาคําสอนที่เรียกว่าพุทธธรรมไป

ประยุกต์ในการบริหารจัดการงานองค์กรในยุค ๔.๐จะส่งผลให้ให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักอิทธิบาท ๔ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้ในทุกองค์กร เป็นหลัก
พุทธธรรมที่ทําให้องค์กร หรือแม้แต่ตัวบุคคลประสบความสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนด หรือเรียกได้
ว่า เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจของบุคคล รวมถึงวิธีคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเบื้องต้น 
เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นหลักธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จ
อีกด้วย๑๔ ซึ่งหลักธรรมนี้มีอยู่ ๔ ประการ คือ 

๑. ฉันทะ คือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ก็คือ การที่เรานั้นจะทํากิจการ หรืองานอะไรก็
จะต้องมีความพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้งานเหล่านั้นออกมาในรูปแบบที่เรานั้นพึงพอใจ มี
ความรู้สึกที่ปรารถนาเพ่ือให้งานที่เราทํานั้นสําเร็จ และพึงพอใจ เช่น เราพึงพอใจในการเป็นผู้ให้ 

                                                           

๑๓ พ สุ  เ ด ช ะ ริ น ท ร์ ,  อ ง ค์ ก ร  ๔ . ๐ ,  [ อ อ น ไ ล น์ ] ,  แ ห ล่ ง ที่ ม า , 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/blogger/6 [๓ มกราคม ๒๕๖๔]. 

๑๔ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: กรมการ
ปกครอง, ๒๕๔๐), หน้า ๔๐. 
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เพ่ือให้บุคคลผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น มีความสุขเราก็ย่อมมีความสุขตามด้วยเช่นกัน เป็นต้น ก็อาจเป็น
เพราะเรานั้นมีความพึงพอใจตั้งแต่แรกนั่นเอง 

๒. วิริยะ คือความเพียรพยายามในสิ่งนั้น ซึ่งคนเรานั้นเกิดความคิดที่จะทําอะไรแล้วก็ย่อมมี
ความเพียรพยายามเพ่ือให้งานเหล่านั้นเกิดความสําเร็จ เพ่ือให้งานนั้นออกมาดี มีคุณค่าสําหรับเรา 
หรือผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับทุก ๆ ชีวิตบนโลกใบนี้ ก็เพราะเกิดจากการที่ผู้ทํานั้นมีความเพียร
พยายามมีความตั้งใจตั้งมั่น เช่น ภาพวาดในที่ต่าง ๆ ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เกิดจากความประณีตและมี
ความใส่ใจ ความพยายามของจิตกรที่จะทําให้ผลงานนั้นมีความสวยงาม มีคุณค่า และเมื่องานนั้นมี
คุณค่าแล้วสิ่งที่ตามมา ก็คือ ภาพวาดนั้นมีราคาที่สูงขึ้น เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่รังสรรค์ออกมานั่นเอง 

๓. จิตตะ คือความเอาใจฝักไฝในสิงที่ทํา หรือเอาใจใส่กับงานที่เราได้รับมอบหมายเพ่ือให้งาน
นั้นเกิดผลประสบความสําเร็จ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้งานนั้นดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเมื่อเรา
นั้นได้รับมอบหมายให้ทําอะไร ก็ควรเอาใจ เอาความคิด ตั้งจิต ตั้งใจ มีความทุ่มเทกับงานนั้นให้มาก 
ๆ เพื่อให้งานนั้นมีความสําเร็จโดยเร็ว โดยไม่สนใจว่า งานนั้นจะเป็นงานที่ต่ําต้อย หรือสูงไป เพราะว่า
ถ้าเรานั้น มีความตั้งใจที่จะทํางานนั้นให้เกิดความสําเร็จแล้ว งานนั้นก็ย่อมจะประสบผลสําเร็จอยู่
เนือง ๆ เพราะว่าถ้าเรานั้น เมื่อได้รับมอบหมายงานนั้นแล้วไม่สนใจ งานที่ได้ก็ไม่เสร็จตามเปูาหมายที่
วางไว้ เพราะว่าการทํางานทุก ๆ สิ่งจะสําเร็จได้ก็เพราะความเอาใจใส่ เป็นอย่างดี 

๔. วิมังสา คือ ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น ซึ่งก็คือการมีความเข้าใจในงานที่
เราทําอยู่เพราะว่าเรานั้นทํางานที่ไม่มีความเข้าใจก็จะทําให้งานนั้นมีความผิดพลาด มีความไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ที่ได้มอบหมายให้ทํางานนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะทํางานอะไรแล้วก็ต้อง
หาข้อมูลเพื่อให้การทํางานนั้น มีความสอดคล้องกัน เมื่อเราทํางานโดยไม่สนใจหาข้อมูลก็จะทําให้งาน
นั้นไม่ใช่ในสิ่งที่เขาปรารถนา หรือมีความต้องการ ดังนั้นเมื่อเราจะทํางานอะไรสักหนึ่งงานก็ต้อง
พยายามหาข้อมูลและศึกษางานนั้นอย่างถ่องแท้ ว่างานนั้นมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้าง เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในสิ่งที่จะคิดจะทํา เมื่อเราได้รับมอบหมายงานแล้วก็จะทําให้เราทํางานนั้นอย่าง
รวดเร็ว เพราะว่าเรามีความเข้าใจ มีความรู้ในสิ่งที่เรากําลังทํานั้นแล้วด้วยความมั่นใจ งานนั้นจึงจะจํา
สําเร็จเหมือนที่เราคิดไว้ตั้งแต่เริ่มแรก 

ดังนั้นหลัก “อิทธิบาท ๔” จึงเป็นหัวใจสําคัญเพ่ือให้การขับเคลื่อนในการบริหารจัดการนั้น
เป็นไปด้วยความสําเร็จ เพราะงานนั้นเมื่อเราใช้แต่หลักการ หรือแนวคิดทางตะวันตกก็จะเป็นได้แค่
แนวคิด ๆ หนึ่งที่สร้างความรู้ ให้ เราแค่นั้น แต่เมื่อเราใช้หลักการบริหารจัดการในแนวทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว ก็จะทําให้เรานั้นเกิดความตระหนักในการใช้ชีวิต การทํางานต่าง ๆ อย่างมีความ
เข้าใจ ไม่เกิดความประมาท เพราะว่าการทํางานอะไรแล้ว ไม่ค้นหาความจริง ก็จะไม่พบกับความจริง
นั้น เพราะว่าหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็น แนวทางให้เรานั้นเกิดความหลุด
พ้น ความสําเร็จ หรือความเข้าใจอันดีในการใช้ชีวิตอย่างไม่ยึดติด มีความตั้งมั่นในสติ สมาธิ และ
ปัญญาด้วย 

สรุปได้ว่า หลักธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จ และเป็นหลักธรรมที่ผู้ปฏิบัติ เ พ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพแก่องค์กร สามารถปฏิบัติงานสําเร็จตามเปูาหมายได้อย่างเรียบร้อย อีกทั้งยังส่งผลดีต่อ
ตนเองและสังคมตามบทบาทหน้าที่อีกด้วย 
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สรุป 
หลักพุทธธรรมเพ่ือการบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เป็น

กระบวนการ หรือวิธีการในการประยุกต์ทั้งในส่วนของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การนําไปปฏิบัติ การควบคุม และตรวจสอบ เป็นต้น ให้
เกิดความสัมพันธ์ต่อหลักพุทธธรรมสําหรับการบริหารองค์กร หรือหลักแห่งความสําเร็จทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า หลัก “อิทธิบาทธรรม” หรือ “อิทธิบาท ๔” ประกอบด้วย ความพอใจ 
ความเพียรพยายาม ความเอาใจใส่ ความเข้าใจในงานที่ทําอยู่ จึงจะทําให้การจัดการนั้นขับเคลื่อนไป
ได้ โดยที่ผู้บริหารจะต้องคํานึงถึงความ สะดวก โปร่งใส ปลอดภัย ตรวจสอบได้ เพ่ือให้การจัดการนั้น
มีประสิทธิภาพ จึงย่อมจะมีการบริหารจัดการอย่างมีระเบียบวินัย มีเจ้าหน้าที่ทุกฝุายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการนั้นด้วย  
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การเดิน วิ่งเพื่อพัฒนาชีวิต ตามหลักภาวนา ๔ 
WALKING AND RUNNING  FOR THE  DEVELOPMENT OF LIFE ACCORDING TO  

THE PRINCIPLES OF THE 4 BHÃVANÃ 
 

นางสาวแสงเพชร  ศรีวรรณะ๑ 
ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม๒ 

ผศ. ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์๓ 

 

                                   บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาร่างกายและจิตใจตามหลักภาวนา ๔ 
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษากิจกรรมการเดินวิ่งของชมรมสุขกายสบายใจ คลินิกกุมาร 
โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๓) เพ่ือวิเคราะห์การเดินวิ่งกับการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
ร่างกายและจิตใจตามหลักภาวนา ๔ ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ของชมรมสุขกายสบายใจ 
คลิกนิกกุมาร โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลจํานวน ๑๐ คน 

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาร่างกายและจิตใจตามหลักภาวนา ๔ คือ การเปลี่ยนแปลง
ตนเองในทางท่ีดีขึ้นตามหลักการพัฒนา ๔ ประการ มีการพัฒนากาย ศีล จิตและปัญญา หลักภาวนา 
๔ มุ่งเน้นในด้านการวัดผล คือสิ่งที่บุคคลควรพัฒนาขึ้นมานั่นคือกระบวนการพัฒนามนุษย์ ๓ ประการ
คือ ศีล สมาธิ ปัญญากิจกรรมการเดินวิ่งของชมรมสุขกายสบายใจ คลินิกกุมาร โรงพยาบาลศิริราช 
จังหวัดกรุงเทพมหานครพบว่ามีการดําเนินกิจกรรมได้แก่ ๑) การบรรยายธรรมจากวิทยากรผู้มีความรู้
ด้านสุขภาพกายใจที่สัมพันธ์กัน ๒) มีกลุ่มชมรมเฟสบุ๊คชมรมวิ่ง “Good Mine Running Group 
(G.M) ศิริราช ๓) การส่งเสริมการเดินในหน่วยงานวันละ ๑๐,๐๐๐ ก้าว กิจกรรมเหล่านี้ก่อเกิด
ประโยชน์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด (Covid- 19) ความขี้เกียจและความเหนื่อยล้าผลจากการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า กิจการการเดิน
ของชมรมเป็นไปเพ่ือการพัฒนาร่างกายและจิตใจตามหลักภาวนา ๔ ในด้านกายภาวนาส่งผลดีต่อ
สุขภาพร่างกาย มีสุขภาพที่แข็งแรงข้ึน  ในด้านของศีลภาวนานั้นผู้ร่วมโครงการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
และสังคม และมีส่วนปลูกฝังการกระทําของตนให้พัฒนาไปอย่างสม่ําเสมอ ด้านจิตภาวนา สามารถ
ระงับความโกรธ ความกดดัน และความเครียดที่แฝงอยู่ในจิตใจ มองปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามความเป็น

                                                           

๑ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  
 ๒ ประธานท่ีปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 ๓ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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จริงซึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ในด้านปัญญาภาวนาทําให้รู้จักคิด มีเหตุมีผล มีสติ ได้ด้วย
หลักธรรมในการดําเนินชีวิต 

ค าส าคัญ : การพัฒนาร่างกาย, หลักภาวนา ๔, กิจกรรมการเดินวิ่ง, ชมรมสุขกายสบายใจ, การเดิน
วิ่งกับการเรียนรู้ 

Abstract 

In this research, three objectives were purposely established: 1) to study 
the development of the body and mind according to the four kinds of Bhãvanã in 
Theravada Buddhism, 2) to study the walking and running activities of the Body-Mind 
Happiness Club at Pediatric Clinic, Siriraj Hospital, and 3) to analyse the walk for 
physical and mental development according to four kinds of Bhãvanã Theravada 
Buddhism of the Body-Mind Happiness Club at Pediatric Clinic, Siriraj 
Hospital Bangkok. The research used a qualitative research model. By in-depth 
interviews with 10 infromants. 

The findings show physical and mental development in accordance with 
four kinds of Bhãvanã is self-transformation for the better according to the four 
principles of development: Physical, morality, mind and wisdom. Such principle 
basically focuses on the measurement of results which are what a person should 
develop. This is the three human development processes called Sĩla, Samãdhi and 
Paññã.The walking activities of the Body-Mind Happiness Club at Pediatric Clinic. start 
from: 1) it begins with Dhamma-lecturers whose certain knowledge on physical and 
mental health is present, 2) there is a Facebook club named “Good Mine Running 
Group (GM) Siriraj”, 3) it promotes walking 10,000 steps per day in the organization. 
These activities have both physical and mental benefits. Despite some obstacles 
such as Covid-19 pandemic situations, laziness or fatigue, the analytical findings 
obviously showed that the walk of the clubcultivates the development of the body 
and mind according to the four kinds of development: Kãya-Bhãvanã gives a 
beneficial effect on physical health to have a stronger health. In terms of Sĩla- 
Bhãvanã, once the participants interacted with friends and society, they come to 
cultivate their actions where they are regularly developed.  As regards Citta-Bhãvanã, 
they somehow suppress the anger, pressure and stress in the mind. Furthermore, 
they grow certain ability to see the problems that arise as reality as a way to develop 
a better mindfulness. In Paññã-Bhãvanã, they know how to think reasonably and 
consciously in accordance with the Dhamma principles of living. 
Keywords: Physical development, 4 Bhãvanã, walking and running activities, the 
Body-Mind Happiness Club, walking and running and learning 
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๑. บทน า 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพในปัจจุบัน เช่น เกิด

โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (novel coronavirus ๒๐๑๙) จากเมืองอู่ฮ่ัน 
มณฑลหูเปุยประเทศจีน โดยเริ่มจากช่วงปลายปีพุทธศักราช ๒๕๖๒๔ โดยกําลังแพร่ระบาดไปใน
หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน หรือปัญหาที่เกิดจากการบริโภคอาหารเกินความพอดี
ทําให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงเป็นต้น๕สถานการณ์
ดังกล่าว ส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนจํานวนมาก การรับมือปัญหาดังกล่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) 
ได้ให้คําแนะนําด้านการปูองกันคือต้องมีการบริหารจัดการที่ดีต่อสุขภาพสําหรับประชาชนคือ การ
รักษาสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงสม่ําเสมอ การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ซึ่งเหล่านี้คือสิ่งที่
ควรตั้งรับและเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย ได้แก่ 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึง การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ โดยหนึ่งในกิจกรรม
บริหารร่างกายคือการเดินวิ่งซึ่งมีผู้คนให้ความสนใจเพ่ือสร้างสุขภาพที่ดีตามความเหมาะสมกับตนเอง 
เหล่านี้จึงถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นการปูองกันโรคได้อีกทางหนึ่ง 

การดูแลสุขภาพให้ดีนั้น การเดินวิ่งในมุมมองพระพุทธศาสนา เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย 
เป็นอิริยาบถที่สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ภายใจร่างกายและจิตใจของตนเองได้ ได้แก่ การเดิน
จงกรม จากคัมภีร์พระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนิสงส์ของการเดินจงกรม ๕ ประการ คือ 

๑. เป็นผู้มีความอดทนต่อการเดินทางไกล 

๒. เป็นผู้มีความอดทนต่อการบําเพ็ญเพียร 

๓. เป็นผู้อาพาธน้อย  

๔. อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้นแล้วย่อมง่าย 

๕. สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นาน๖ 

เมื่อดูประโยชน์จากการเดินจงกรมมีมากเพียงนี้ หากเป็นการวิ่งก็จะทําให้ร่างกายมีการ
เคลื่อนไหวได้มากขึ้น ทําให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดี และทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรง๗ ซึ่งเป็นการพัฒนา
สุขภาพร่างกายได้อย่างดี  เช่นเดียวกับ พระไพศาล วิศาโล๘ ได้กล่าวว่า ทุกวันนี้เราให้ความสําคัญกับ

                                                           

๔ นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ,เอาตัวรอดจากไวรัสCOVIC – 19, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
ซี แอนด์ เอ็น บุ๊ค, ๒๕๖๓), หน้า ๑๘. 

๕ สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แนวคิดมุมมองเร่ืองโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร: กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๘), หน้า ๖. 

๖ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑. 
๗ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ปาฏิหาริย์แห่งการวิ่ง , พิมพ์ครั้งที่  ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน -วิ่ง, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕. 
๘ พระไพศาล วิศาโล,สัมโมทนียกถา“ธรรมะ”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา: htpps://www.visalo.org  [๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๓]. 
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การพัฒนามาก แต่เป็นการพัฒนาทางวัตถุ ในทางศาสนา “การพัฒนา” หรือ “ภาวนา” มีความหมาย
มากกว่าความเจริญทางวัตถุ เพราะต้องเป็นไปอย่างรอบด้าน ทั้งทางวัตถุ สังคม จิตใจ และปัญญา 
เพ่ือการแก้ปัญหาทางสังคมที่ถูกครอบงําด้วย “กิน กาม เกียรติ” และ “โกรธ เกลียด กลัว” การ
ภาวนาเพื่อนําไปสู่ความสงบสันติ  คือ “กายภาวนา” คือการพัฒนาทางกาย ไม่ให้พบกับโรคภัย ความ
หิว มีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกับชีวิต ทําให้มีความสุขทางกายภาพ “ศีลภาวนา” คือการพัฒนา
ความสัมพันธ์ พฤติกรรมของคนในสังคมให้ไปในทางเอ้ือเฟ้ือ ไม่เบียดเบียนกัน ต้องอาศัยจริยธรรม
ความเมตตาต่อกัน “จิตภาวนา” คือการพัฒนาจิตใจให้สงบ มีสันติแก่ตนเอง มีความผ่อนคลาย ไม่
เครียด ไม่ทุกข์ มีสุขภาพจิตดี “ปัญญาภาวนา” คือการมีปัญญาที่เจริญงอกงาม รู้จักคิด มีเหตุมีผล 
หยั่งรู้ถึงความจริงของชีวิตสามประการพ้ืนฐานคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จนสามารถปล่อยวางความ
เป็นตัวตนได้ แสดงให้เห็นการพัฒนาที่ทําให้มีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ตัวอย่างอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญต่อสุขภาพร่างกายคือ 
ครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศล บริโภคอาหารเป็นจํานวนมากทําให้มีรูปร่างอ้วน ทําการงานอะไรไม่
สะดวก อึดอัด หลับง่าย พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่พอประมาณ เพราะ
ผู้บริโภคอาหารพอประมาณย่อมมีความสุข จึงตรัสคาถาที่ว่า “มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จักประมาณ
ในโภชนะที่ได้แล้วนั้น ย่อมมีเวทนาเบาบาง (อาหารที่บริโภคแล้ว) เลี้ยงอายุอยู่ได้ต่อไป”๙ หลังจาก
เหตุการณ์ในครั้งนั้น ผลคือพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงลดปริมาณอาหารที่เสวยต่อมื้อลงจนในที่สุด
ทรงลดน้ําหนักได้สําเร็จ ทรงมีรูปร่างที่ดีขึ้น ทําการงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น๑๐ จะเห็นได้ว่าการมี
สุขภาพร่างกายที่ดีส่งผลดีต่อการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคการทํางานในปัจจุบันนี้ 

    เช่นเดียวกับบุคลากรของหน่วยคลินิกกุมารโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครจัดเป็น
กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่มารับบริการจํานวน
มาก จากสถิติการลาปุวยในปี ๒๕๖๒ นับว่ามีเจ้าหน้าที่ลาปุวยเป็นอันดับต้น ๆ ในการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์ ด้วยสาเหตุหลายประการและจากการตรวจสุขภาพในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาพบว่าบุคคลากร
ของหน่วยงานมีผลการตรวจร่างกายที่ผิดปกติ และจาการสังเกตและสอบถามพบว่า บุคลากรดังกล่าว
ขาดการออกกําลังกาย และขาดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของ
บุคลากรในหน่วยงาน ผู้วิจัยจึงได้คิดริเริ่มจึงจัดทําโครงการ การเดินวิ่งกับการพัฒนาตน ตามหลักภาว 
๔  ภายใต้ชื่อชมรมสุขกายสบายใจ 

จากเหตุผลดังกล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเดินวิ่งกับการพัฒนา
ตน ตามหลักภาวนา ๔ กรณีศึกษา ชมรมสุขกายสบายใจ คลินิกกุมาร โรงพยาบาลศิริราช อนึ่งผู้วิจัยมี
ความเชื่อมั่นว่าวิธีการเดินวิ่งโดยนําหลักทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้นี้จะสามารถเป็นประโยชน์ตาม

                                                           

๙ ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๓๖๕/๑๑๖-๑๑๗. 
   ๑๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๒/๒๕๑–๒๕๓. 
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หลักภาวนา ๔ ที่มีผลต่อร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ศึกษาและผู้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มีในชมรมนี้ได้เป็นอย่างดี อันจะเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ร่วมกิจกรรมชมรม และจะ
ส่งผลอันดีต่อผู้มารับบริการทางการแพทย์ได้ในที่สุด 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือศึกษาการพัฒนาร่างกายและจิตใจตามหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒. เพ่ือศึกษากิจกรรมการเดินวิ่งของชมรมสุขกายสบายใจ คลินิกกุมาร โรงพยาบาลศิริ
ราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๓. เพ่ือวิเคราะห์การเดินวิ่งกับการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาร่างกายและจิตใจตามหลักภาวนา 
๔ ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ชมรมสุขกายสบายใจ คลินิกกุมาร โรงพยาบาลศิริราช จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
    ๑. การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้กําหนด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยจากการศึกษาด้านเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องขั้นปฐมภูมิจากคัมภีร์
พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้นทุติยภูมิจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและบทความต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   ๒. ขอบเขตด้านพ้ืนที ่ผู้วิจัยได้กําหนดพื้นที่ใช้เป็นกรณีศึกษาข้อมูลจากชมรมสุขกายสบาย
ใจ ซึ่งเป็นชมรมอยู่ในพ้ืนที่โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมาชิก ๒๐ 
ท่าน ในระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ 

   ๓. ขอบเขตกลุ่มประชากรเปูาหมาย ดําเนินการศึกษาชมรมวิ่งสุขกาย สบายใจ คลินิก
กุมาร โรงพยาบาลศิริราช (Documentary Study) ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน ๑๐ คน เพ่ือให้ได้รูปแบบการเพ่ือให้การ
วิจัยเรื่อง  “การเดิน วิ่งกับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจตามหลักภาวนา ๔ ตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษา: ชมรมสุขกายสบายใจ คลินิกกุมาร โรงพยาบาลศิริราช จังหวัด
กรุงเทพมหานคร” 

๔. ผลการศึกษา 
   เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งหากกล่าวตามหลัก

พระพุทธศาสนาแล้ว ย่อที่สุดได้ ๒ องค์ประกอบคือ รูปขันธ์ และนามขันธ์ หรือรูปนาม นอกจากนั้น 
มนุษย์ยั งมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (self-development) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางที่
พระพุทธศาสนาเสนอไว้นั่นคือ หลักภาวนา ๔ ประการ ภาวนา หมายถึง การทําให้มี ทําให้เกิดขึ้น ซึ่ง
ใกล้เคียงกับภาวะความเจริญที่เกิดขึ้นด้วยการฝึกอบรมปฏิบัตินั่นเอง หลักภาวนา ๔ ที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกมักแสดงในรูปที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้เจริญ กาย ศิล จิต และปัญญาแล้ว ดัง
ข้อความตัวอย่างดังต่อไปนี้ “พระผู้มีพระภาค ชื่อว่า ทรงอบรมพระองค์แล้ว ( พระองค์ที่ทรงเจริญ
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หรือพัฒนาแล้ว) เป็นอย่างไร? คือพระผู้มีพระภาคทรงอบรมพระวรกายแล้ว อบรมศีล อบรมจิต 
อบรมปัญญา (ขยายความต่อไปอีกว่า ทรงเจริญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการแล้ว)๑๑ โดยพระพรหม
คุณาภรณ์  (ป .อ .ปยุตฺ โต )  ได้อธิบายหลักการนี้ สามารถพัฒนา ภาวนา ๔ คือการพัฒนา 
Development ๔ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 

๑. กายภาวนา การพัฒนากาย การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical Development) คือการเรียนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางที่เกื้อกูลเป็น
คุณโดยเฉพาะให้ ก) รู้จักใช้อินทรีย์ เช่น ตา หู ดู ฟัง เป็นตัวอย่าง มีสติ ดูเป็นฟังเป็นให้ได้ปัญญา และ 
ข) กินใช้ด้วยปัญญาเสพบริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนเทคโนโลยีอย่างฉลาดให้พอดีที่
จะได้ผลตรงเต็มตามคุณค่าที่แท้จริงไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่ประมาทขาดสติ 

๒ . ศีลภาวนา การ พัฒนาศีลการ พัฒนาความสัม พันธ์ทางสั งคม ( Morsl 
Development; Social Development) คือการมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มี
พฤติกรรมที่ดีงามในความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ โดยตั้งอยู่ในวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี และมี
อาชีวะสุจริต ไม่ใช้กายวาจาและอาชีพในทางท่ีเบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายเวรภัย แต่ใช้
เป็นเครื่องพัฒนาชีวิตตนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมสันติสุข 

๓. จิตภาวนา การพัฒนาจิตใจ (Emotional Development; Psychological 
Development) คือการทําจิตใจให้เจริญงอกงามขึ้นในคุณธรรม ความดีงาม ความเข้มแข็ง มั่นคง 
และ ความเบิกบานผ่องใส สงบสุขสมบรูณ์ด้วยคุณภาพจิต คือ งอกงามด้วยคุณธรรม เช่น มีน้ําใจ
เมตตา กรุณา สมบรูณ์ด้วยสรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง หมั่นขยัน เพียรพยายาม กล้าหาญ 
อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น และสมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจร่าเริง เบิกบาน สดชื่น 
อ่ิม โปร่งโล่ง ผ่องใส และสงบสุข 

๔ . ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา (CognitiveDevelopment; Intellectual 
Development) คือการฝึกอบรมเสริมปัญญาเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจให้รู้จักคิดรู้จัก
พิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักจัดทําดําเนินการต่าง ๆ ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ซึ่งมองดูรู้
เข้าใจเหตุปัจจัยมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เข้าใจหยั่งเห็นความจริงเป็นอยู่ด้วยปัญญา 
รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะบรรลุถึงความบริสุทธิ์ ปลอดพ้นจากกิเลสเชิงมีจิตใจเป็น
อิสระสุขเกษมไร้ทุกข์๑๒ จากที่ได้อภิปรายมาทั้งหมดนี้ ทําให้ทราบว่าหลักการเรื่องภาวนา ๔ ใน
พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดทั้งในด้านพัฒนาตน การดําเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคมและการรักษาพระพุทธศาสนา เป็นคุณสมบัติที่เพ่ิมคุณค่าให้แก่ตนเองได้ 

จึงวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง“การเดิน วิ่งกับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจตามหลัก
ภาวนา ๔ ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษา: ชมรมสุขกายสบายใจ คลินิกกุมาร 

                                                           

๑๑ ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๘/๑๑๕. 
๑๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ธรรมะอินเทรนด์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๒-๑๑๓. 
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โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ๔ ประการ ดังต่อไปนี้  ๑) การ
เรียนรู้ทางด้านกายภาวนา เป็นการอบรมในด้านความประพฤติทางกาย  ด้วยกิจกรรมชมรมในการ
เดินวันละ ๑๐,๐๐๐ ก้าว ออกกําลังกายผู้เข้าร่วมของชมรม วันละ ๓ – ๕ วันต่อสัปดาห์ แสดงให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เกิดจากกายภาวนา คือการพัฒนาด้านร่างกายตามหลักการของ
พุทธศาสนา ทําให้สุภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนได้ง่าย ดังสอดคล้องกับคํากล่าว
ของพระไพศาล ว่า“กายภาวนา” คือการพัฒนาทางกาย ไม่ให้พบกับโรคภัย ความหิว มีสิ่งแวดล้อมที่
เกื้อกูลกับชีวิต ทําให้มีความสุขทางกายภาพ๑๓  ๒) ศีลภาวนากับการเดินวิ่งกับเรียนรู้ (สิลสิกขา) เพ่ือ
พัฒนาร่างกายและจิตใจได้โดยการบรรยายเทศนาธรรมของพระวิทยากร เรื่องการรักษาศีล ๕ 
ประโยชน์และโทษของศีล และมีการจัดบอร์ดธรรมเกี่ยวกับศีล ๕ ส่งผลให้ สมาชิกผู้ร่วมโครงการท่าน
นี้มีมิตรสัมพันธ์ มีการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและสังคม ส่วนการทําวัตรเช้าแสดงให้เห็นถึงข้อประพฤติ
ปฏิบัติอันดีงามอันเป็นกุศลที่ปลูกฝั่งการกระทําของตนให้พัฒนาไปอย่างสม่ําเสมอ ท้ายที่สุดการไม่
เบียดเบียนใครแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลผู้มีศีล ๕ ข้อปาณาติบาติ คือการงดเว้นไม่ล่วงชีวิตผู้ อ่ืน 
นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเป็นผู้ที่มีเบญจธรรมข้อเมตตาอยู่ ในพฤติกรรมประจําตน ซึ่ง
สอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ได้เขียนในหนังสือ คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี กล่าวว่า ศีล ๕ 
เป็นข้อปฏิบัติสําหรับการควบคุมประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากายวาจาให้เรียยร้อย การ
รักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ ว การควบคุมตนให้อยู่ในความไม่
เบียดเบียน๑๔ ๓) จิตภาวนาเป็นการพัฒนากับการเรียนรู้ (จิตสิกขา) เพ่ือพัฒจิตใจให้เจริญงอกงามขึ้น 
จากการปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมโดยการนั่งสมาธิ เพ่ือพัฒนาตนให้เกิดความสุขยิ่งขึ้น มีสมาธิในการ
ทํางานให้บรรลุเปูาหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มีการฝึกอบรมและพัฒนาจิตใจให้ระงับความ
โกรธ และความกดดัน และความเครียดที่แฝงอยู่ในจิตใจ มองปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริงโดย
การนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เหมือนเป็นยกระดับและการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น การฝึกอบรมจิตเป็น
การฝึกเพ่ือพัฒนาทางด้านปัญญาให้เพ่ิมขึ้นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ  พัฒนาจิตใจของตนเองเพ่ือให้ดี
เจริญงอกงามขึ้นเกิดสภาพจิตใจที่ดีงามพระไพศาล วิศาโล๑๕ได้กล่าวว่า “จิตภาวนา” คือการพัฒนา
จิตใจให้สงบ มีสันติแก่ตนเอง มีความผ่อนคลาย ไม่เครียด ไม่ทุกข์ มีสุขภาพจิตดี  ๔) ปัญญาภาวนา
กับการเดินวิ่งกับเรียนรู้ (ปัญญาสิกขา) ด้วยหลักธรรมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การฝึกนั่งสมาธิ 
ฝึกสติทุกอิริยบถแม้ในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นการฝึก
พัฒนาอบรมพัฒนาตนเองทําให้สมาชิกในชมรมมีความเจริญงอกงาม รู้จักคิด มีเหตุมีผล ได้ด้วยตาม
หลักธรรม เป็นการฝึกอบรมปัญญาให้มีความเจริญงอกงาม รู้จักคิด มีเหตุมีผล หยั่งรู้ถึงความพ้ืนฐาน

                                                           

๑๓ พระไพศาล วิศาโล, สัมโมทนียกถา“ธรรมะ”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.visalo.org 
[๘ ธันวาคม ๒๕๖๔]. 

๑๔ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) , คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม, ๒๕๕๐), หน้า ๑๘๓. 

๑๕ พระไพศาล วิศาโล, สัมโมทนียกถา“ธรรมะ”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.visalo.org 
[๘ ธันวาคม ๒๕๖๔]. 
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จริงของชีวิต จนสามารถปล่อยวางความเป็นตัวตนได้ท่านพุทธทาส ภิกขุ๑๖ ได้ให้แนวคิดเรื่องปัญญา 
ไว้ว่า“ปัญญา” หมายถึง การฝึกฝนอบรมทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบรูณ์ ถึงที่สุด
ในสิ่งทั้งปวงตามท่ีมันเป็นจริง คนเราตามปกติไม่สามารถรู้อะไร ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ เป็น
ข้อปฏิบัติที่ทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและรอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ด้วยปัญญา 

ถึงแม้ว่าการฝึกปฏิบัติของบุคคลส่วนมากนั้นยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมแต่ผู้วิจัยเห็นว่าการ
ฝึกฝนตนเองตามหลักภาวนา ๔ นี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งให้การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจใช้ชีวิต
อยู่กับสังคมนี้ด้วยอย่างมีความสุขได้ 

๕. บทสรุป 
การวิจัยพบว่า ๑) การเรียนรู้ทางด้านกายภาวนา เป็นการอบรมในด้านความประพฤติ

ทางด้านกาย แสดงถึงความมีวินัยในการออกกําลังกาย มีความอดทนมุ่งมั่นในการออกกําลังกายได้
อย่างมีความสุข ส่งผลให้สุขภาพร่างกาย  (กายภาวนา) พบว่าผู้เข้าร่วมชมรมมีสุขภาพที่แข็งแรง  
ไขมันในเลือดลดลง มีภูมิคุ้มกัน สุขภาพแข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายที่เกิดจากกายภาวนาคือการพัฒนาด้านร่างกายตามหลักการของพุทธศาสนา ทําให้สุภาพ
ร่างกายแข็งแรงข้ึน ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนได้ง่าย  ๒) ศีลภาวนากับการเดินวิ่งกับเรียนรู้ (สิลสิกขา) 
เพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจ  สมาชิกผู้ร่วมโครงการท่านนี้มีมิตรสัมพันธ์ มีการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
และสังคม ท้ายที่สุดการไม่เบียดเบียนใครแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลผู้มีศีล ๕ ข้อปาณาติบาติ คือการ
งดเว้นไม่ล่วงชีวิตผู้ อ่ืน นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเป็นผู้ที่มีเบญจธรรมข้อเมตตาอยู่ใน
พฤติกรรมประจําตน ๓) จิตภาวนาเป็นการพัฒนากับการเรียนรู้ (จิตสิกขา) เพ่ือพัฒจิตใจให้เจริญงอก
งามข้ึน จากการปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมโดยการนั่งสมาธิ เพ่ือพัฒนาตนให้เกิดความสุขยิ่งขึ้น มีสมาธิใน
การทํางานให้บรรลุเปูาหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มีจิตใจที่ดีงาม มองปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตาม
ความเป็นจริงโดยการนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ การฝึกอบรมจิตเป็นการฝึกเพ่ือพัฒนาทางด้าน
ปัญญาให้เพ่ิมขึ้นต่อไป ๔) ปัญญาภาวนากับการเดินวิ่งกับเรียนรู้ (ปัญญาสิกขา) ด้วยหลักธรรมเกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การฝึกนั่งสมาธิ ฝึกสติทุกอิริยบถแม้ในการทํางานและการใช้
ชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจทําให้สมาชิกในชมรมมีความเจริญงอกงาม รู้จักคิด มีเหตุ
มีผล ได้ด้วยตามหลักธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกนั่งสมาธิ ฝึกสติทุกอิริยบถแม้ในการทํางานและการ
ใช้ชีวิตประจําวัน ผู้วิจัยเห็นว่าการฝึกฝนตนเองตามหลักภาวนา ๔ นี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งให้การพัฒนา
ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจใช้ชีวิตอยู่กับสังคมนี้ด้วยอย่างมีความสุขได้    

จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่า หลักภาวนา จึงเป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาใช้เพ่ือวัด
หรือแสดงผลของกระบวนการฝึกศึกษาตามหลักไตรสิกขา ซึ่งเมื่อจําแนกออกเป็น ๔ ด้านข้างต้น 
พบว่า มีคุณลักษณะเด่น ๆ ๒ ประการ คือ (๑) การพัฒนาที่ทําให้คนมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและ

                                                           

 ๑๖ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), คู่มือมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: สายธุรกิจ
โรงพิมพ์ อมรินทร์พริ้นแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๖๑), หน้า ๕๓–๕๔. 
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จิตใจ (๒) การพัฒนาที่ทําให้คนมีการดําเนินชีวิตที่ดีงามและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขใน
สังคม  

๖. ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การเดินวิ่งกับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจตามหลัก

ภาวนา ๔ ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษา: ชมรมวิ่งสุขกายสบายใจ คลินิกกุมาร 
โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

๑. ควรจัดทําโครงการเพ่ือส่งเสริมทางด้านร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักภาวนา ๔ อย่าง
ต่อเนื่องจะได้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจในหน่วยงานอื่นที่ไกล้เคียง 

๒. ควรจัดกิจกรรม ๔ ครั้งต่อปีในหน่วยคลินิกกุมาร โรงพยาบาลศิริราชเพ่ือไม่ให้กิจกรรม
ได้หายไป                                 
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การส่งเสริมความรัก ความสุข ความเอาใจใส่ ในครอบครัวเชิงพุทธ 
A PROMOTION OF  LOVE, HAPPINESS, AND CARE IN FAMILY  

BASED ON BUDDHIST TEACHING 
 

ณัฐรดา แฮค า๑, สิงห์ค า รักป่า๒ 
Natrada Haekham,  Singkham Rakpa 

 
บทคัดย่อ  
 ครอบครัวในสังคมไทยกําลังอยู่ท่ามกลางกระแสของทุนนิยม บริโภคนิยม และวัตถุนิยม 
จึงไม่อาจเลี่ยงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความอบอุ่นในครอบครัวที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงได้ ดัง  
ข่าวสารที่ปรากฎในสื่อต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาครอบครัวด้านต่าง ๆ  ในการแก้ไขปัญหา
สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวต่างพยายามเสนอวิธีแก้ปัญหา เช่น งานวิจัย
ด้านชุมชน สาธารณสุข กรมสุขภาพจิต เสนอโครงการและโปรแกรมการสร้างความอบอุ่นและการ
ตระหนักรู้ ให้กับสมาชิกในครอบครัว พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักมีหลักคําสอนที่
เหมาะสมในอบรมสมาชิกในครอบครัวให้ตระหนักบทบาทของตนเองคือ หลักธรรมทิศ ๖ บทความนี้มี
วัตถุประสงค์ในการนําเสนอโปรแกรมกิจกรรมที่ออกแบบตามหลักธรรมดังกล่าวเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในบทบาทในครอบครัว คือ บิดา มารดา บุตร การจัดกิจกรรมตามแนวที่นําเสนอนี้จักช่วย
สมาชิกในครอบครัวสร้างครอบครัวที่อบอุ่น เป็นครอบครัวที่ พึงประสงค์ ลด และแก้ไขปัญหา
ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ : การส่งเสริม, ความรัก, ความอบอุ่น, ครอบครัว, ชุมชน  
 
Abstract   
 Families in Thai society are amid a tide of capitalism, consumerism, and 
materialism, so they cannot avoid problems affecting the happiness in families with 
changes. Contents of news and media reflect various aspects of family problems. 
Educational institutions and organizations related to families such as community 
research, Public Health, the Department of Mental Health have tried to offer solving 
methods presented programs to family members. Buddhism,one of the main three 
pillars, preaches a suitable doctrine for training family members to realize their role 
in the family: that is  the principle of  6 directions. This article wants to present 

                                                           

๑ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี, Email: 
natrada.pho@gmail.com, หมายเลขโทรศัพท์: ๐๖๔ ๕๙๖๙๔๒๕. 
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activities designed  based on the said principle to raise awareness of the role of 
family members: fathers, mothers, children. To follow  the guideline proposed in this 
paper would help family members create a warm , happy, and desirable family and 
can reduce and solve family problems sustainably.  
Keywords: Promotion, Love, Warmth, Family, Care, Community, Buddhist Teaching 
 
บทน า  
        สถาบันหลักในสังคมที่รู้จักกันชื่อย่อว่า “บวร” ประกอบด้วย  บ บ้านหรือครอบครัว ว วัด 
หรือสถาบันศาสนา และ ร โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  โดยสถาบันทั้งสามนี้มีความสําคัญในฐานะ
เป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นเสาหลักของสังคมทําหน้าที่แตกต่างกันไป มีความสําคัญตามบริบทและ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น สถาบันครอบครัวเพราะทําหน้าที่ปลูกฝังสิ่งดีงามถูกต้องอันเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาคนและสังคมเป็นอันดับแรก โดยเป็นพลังในการหล่อหลอมและขัดเกลา 
สมาชิกในครอบครัวให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามครรลองที่ถูกต้อง นั่นคือการอบรมเลี้ยงดู 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมไปถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว 
มุ่งให้สมาชิกในครอบครัวได้รับการพัฒนาทั้งร่ายกายและจิตใจในวิถีทางที่ถูกต้องเพ่ือความเป็น
สมาชิกของสังคมที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ วุฒิภาวะ รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และเป็นพลังที่
สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 

       ท่ามกลางกระแสของทุนนิยม บริโภคนิยม และวัตถุนิยม ครอบครัวในสังคมไทยกําลังเผชิญ
ปัญหาที่ส่งผลต่อความอบอุ่นในครอบครัวที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเกื้อกูลใน
ครอบครัวไทยลดลงถึงขั้นนําไปสู่ประเด็นทางกฎหมาย มีการฟูองร้องระหว่ างสมาชิกในครอบครัว 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงได้รับการจัดตั้งเพ่ือรับผิดชอบดูแลคดีด้านดังกล่าวโดยเฉพาะ เรียกว่า 
“คดีครอบครัว” หมายถึง คดีแพ่งที่ฟูองหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทําการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับ
ผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๓ นอกจากนี้ยังมีปัญหา
การละเลยการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว   คือ บิดา มารดา ปูุ ย่า ตา ยาย ในสื่อต่าง ๆ บ้านพัก
คนชราเป็นตัวชี้วัดได้ในระดับหนึ่ง ถึงปัญหาการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในสังคมไทย ซึ่งคาดการณ์ว่า 
ประชากรสูงอายุจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจาก ๖.๕ ล้านคนหรือร้อยละ ๑๐.๑ ของประชากรทั้งประเทศใน
ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็น ๑๔.๕ ล้านคนหรือร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศในปี พ.ศ.๒๕๖๘๔

 

                                                           

๓ สํานักงานกฎหมายธนู, คดีครอบครัว, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
http://thanulaw.com/index.php/lawsuit/familycase [๖ มิถนุายน ๒๕๖๔].   
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           จากข้อมูลบ้านพักคนชรานําเสนอโดยสํานักสถิติแห่งชาติ ระบุว่าบ้านพักคนชราเป็นสถานที่ที่
จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้รับการคุ้มครองดูแล
ให้มคีวามสุข ไม่ต้องเร่ร่อน ถูกทอดทิ้งให้ว้าเหว่ ซึ่งมีทั้งที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน สถานสงเคราะห์
คนชราของรัฐบาลซึ่งดําเนินภายใต้กรมประชาสงเคราะห์ ปัจจุบัน มี ๒๐ แห่ง นอกจากนี้ยังมี 
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เป็นบริการที่จัดให้กับผู้สูงอายุทั่วไปที่มีความต้องการรับบริการจากรัฐโดยไม่เข้า
อยู่ในสถานสงเคราะห์และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดํารงชีวิตอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข 
          ปัญหาการละเลยการดูแลสมาชิกสูงอายุในครอบครัวแสดงว่าสังคมไทย มองข้ามหรือละเลย
หลักความกตัญญูที่พึงมีต่อบุพพการี คือบิดา มารดา หรือในทางกลับกัน บุตรหลานถูกละเลยจากบิดา 
มารดา ทําให้กลายเป็นเป็นบุคคลที่สร้างปัญหาให้กับครอบครัวและสังคม ข่าวสารที่เป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่นการพาดหัวข่าว ว่า “ลูกทรพีทุบตีพ่อชรา   ลูกทรพีกระทําปิตุฆาต มาตุฆาตุ พ่อสุดทน
ใช้ปืนยิงลูกทรพี” ฯลฯ จากสถานการณ์ข้างต้นนี้ เราสามารถคาดการณ์ปัญหาครอบครัวในสังคมไทย
ท่ามกลางกระแสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมได้ว่า หากผู้นําครอบครัวคือพ่อแม่ ละเลย เพิกเฉย
หน้าที่ในการอบรมกล่อมเกลาลูกหลาน ย่อมทําให้พวกเขาขาดภูมิคุ้มกันตัวเอง กลายเป็นเหยื่อของ
กระแสของบริโภคนิยม วัตถุนิยม เกิดค่านิยมผิด ๆ มองข้ามหรือมองไม่เห็นความสําคัญความสัมพันธ์
ในครอบครัว  ส่งผลให้สังคมต้องเผชิญกับปัญหาระยะยาว คือปัญหาอบายมุข ยาเสพติด การออกจาก
โรงเรียนกลางคัน นิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น เป็นต้น  และผลกระทบ
อีกด้านซึ่งเกิดข้ึนตามมาคือ บุตรหลานที่ถูกละเลยก็จะมองข้ามหลักความกตัญญูและแน่นอนว่า ย่อม
มองเห็นการดูแลพ่อแม่ ผู้สูงอายุเป็นภาระ และจําเป็นอีกต่อไป  สภาพการณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็น
ความจําเป็นเร่งด่วนที่สังคมไทย ต้องหันกลับมาทบทวนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในครอบครัว
เพ่ือสร้างครอบครัวที่พึงประสงค์คือ ครอบครัวอบอุ่น  
       
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
        มีงานวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือวิธีการ เทคนิคที่จะช่วยส่งเสริมการสร้าง
ความอบอุ่นภายในครอบครัว ดังงานของพรฤดี นิธิรัตน์ และคณะ๕ เป็นวิจัยกึ่งทดลองโดยออกแบบ
โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัวสามวัย คือ พ่อ แม่ ลูก และ ปูุ ย่า ตา ยาย ต่อการรับรู้
บทบาทของสมาชิกและสัมพันธภาพในครอบครัวในพ้ืนที่ตําบลปะตง และตําบลทรายขาว อําเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี  โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัวและ
ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม ผลการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑๕ ครอบครัวหลัง เข้าร่วม
โปรแกรมที่เป็นกิจกรรมสมาชิกมีการรับรู้บทบาทของตนเองในครอบครัวสูงขึ้นและสัมพันธภาพใน
ครอบครัวดีขึ้น สมาชิกในครอบครัวมองเห็นความสําคัญของกันและกันตามบทบาทที่แสดงออก ดัง

                                                           

๕ พรฤดี นิธิรัตน ์และคณะ, (๑๒ มนีาคม ๒๕๕๘), “ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพจติครอบครัวสาม
วัยต่อการรับรู้ทบาทของสมาชิกและสมัพันธภาพในครอบครัว”, วารสารออนไลน์ศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์
คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า, [ออนไลน]์, ๓๒ (๑), ๑๘-๓๓, แหล่งที่มา https://he02.tci-
thaijo.org/index.php/ppkjournal/article/view/67912/55376 [๑ มิถุนายน ๒๕๖๔]. 
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บทบาทด้านความรักความอบอุ่นที่ตายายมีต่อหลานด้านการอบรมสั่งสอน แก้ไขปัญหาให้ ทําให้
หลานมองเห็นความสําคัญในฐานะเป็นบุคคลสําคัญในครอบครัว๖ จากการที่สมาชิกในครอบครัวถ้อย
ทีถ้อยอาศัย รู้บทบาทตนเอง มีเวลาปฏิสัมพันธ์ ทํากิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันแนบ
แน่นระหว่างครอบครัวไม่จํากัดด้วยวัย ไม่มีช่องว่างระหว่างวัย สุขภาพกายและใจย่อมดีขึ้น๗  

๑. การสร้างสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเชิงพุทธ 
            จากหลักฐานในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระสุตตันตปิฎก ชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรง
มองเห็นความสําคัญของจริยธรรมของชุมชนทรงแสดงหลักธรรมสําหรับฆราวาสโดยเฉพาะ ทรง
บัญญัติพระวินัยสําหรับบรรพชิต ในขณะเดียวพระองค์ก็ทรงสั่งสอนคฤหัสถ์ เรียกว่า คิหิปฏิบัติ หรือ 
คิหิวินัย หรือวินัยของคฤหัสถ์  วินัยของคฤหัสถ์ดังกล่าวคือ พระโอวาทที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงประทานไว้ในสิงคาลกสูตร๘    
       หลักปฏิบัติในทิศ ๖ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มั่นคงและอบอุ่นให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว บทความนี้มีวัตถุประสงค์นําเสนอแนวกิจกรรมหรือโปรแกรมท่ีออกแบบตามหลักคําสอนใน
ทิศ ๖ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวโดยตรงคือปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่  มารดา
บิดา) โดยมีกรอบแนวคิดว่า หากสมาชิกครอบครัวซึ่งเป็นปุรัตถิมทิศมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่แน่น
แฟูนประกอบด้วย ความรัก ความเข้าใจ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามหลักคําสอนในทิศ ๖ 
แล้วย่อมเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ไร้ปัญหา ความอบอุ่นในครอบครัวเป็นตัวชี้วัดความสุขในครอบครัวได้
ดีและชัดเจนที่สุด เพ่ือความเข้าใจในเนื้อหาในหลักวินัยคฤหัสถ์ในส่วนนี้ ใคร่ขอคัดข้อความที่เป็นพุทธ
ดํารัสที่ทรงตรัสสั่งสอนสิงคาลกมาณะ ในสิงคาลกสูตร ทีฆนิกายปาฏิกวรรค ว่า  คหบดีบุตร บุตรพึง
บํารุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่ ๕ ประการ คือ 
             ๑. ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ   ๒. จักทํากิจของท่าน 
             ๓. จักดํารงวงศ์ตระกูล                       ๔. จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 
             ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่าน 
             มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุตรบํารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการนี้แล ย่อม 
อนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่ ๕ ประการ คือ 
             ๑. ห้ามไม่ให้ทําความชั่ว           ๒.ให้ตั้งอยู่ในความดี   ๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
             ๔. หาภรรยา(สามี) ที่สมควรให้   ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร 
             คหบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุตรบํารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการ 

                                                           

๖ จินตนา ลี้ละไกรวรรณ และคณะ, การเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างรุ่นวัยในระบบสังคมไทย, 
(ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔. 

๗ จิดาภา การค้า, จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา
https://localfund.happynetwork.org/project/27353 [๖ มิถุนายน ๒๕๖๔]. 

๘ ที.ปา (ไทย) ๑๑/๒๔๒/๑๙๙.  
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นี้แล ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้ ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่า กุลบุตรได้ปิดปูอง ทํา
ให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้๙  ทรงตรัสสรุปในตอนท้ายพระสูตรว่า สังคหธรรมเหล่านี้แล
ช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถที่แล่นไปไว้ได้ฉะนั้น  ถ้าไม่มีสังคหธรรมเหล่านี้ มารดาหรือ
บิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ   จากเนื้อหาในพุทธดํารัส ทําให้ทราบว่า 
บิดามารดาและบุตร ต่างทําหน้าที่ของตนเอง ไม่มีฝุายใดเป็นผู้รับเพียงฝุายเดียว คือเป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ  
           บทความนี้มุ่งออกแบบโปรแกรมการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะระหว่างบิดา
มารดา บุตร โดยใช้กรอบหลักหลักธรรมในทิศ ๖ ที่ระบุถึงหน้าที่ของบิดา มารดาและบุตร 
 
กรอบแนวคิดในการสร้างโปรแกรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเชิงพุทธ 

 

 

 

 

 

ภาพสรุปกิจกรรม 

 

 

 

 

 

    

 

  

                                                           

๙ ที.ปา (ไทย) ๑๑/๒๔๒/๑๙๙. 

โปรแกรมสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัวเชิงพุทธตามหลักทิศ 6  

สัมพันธภาพในครอบครัว 

- ความรัก 

- ความเข้าใจ 

- ความอบอุ่น 

ฐานที่ 1 ความรัก 

ฐานที่ 2 ความเข้าใจ 

ฐานที่ 3 
ความสัมพนัธ ์

บิดา/
มารดา  

บุตร 

ความ
อบอุ่นใน

ครอบครัว:  
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ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 

 ผลผลิต : สมาชิกครอบครัว (บิดา มารดา บุตร) ได้รับความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ความรู้เรื่องความสําคัญของครอบครัวและได้ทํากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในฐานะ
เป็นปุรัตถิมทิศ 

 ผลลัพธิ์ : สมาชิกครอบครัว (บิดา มารดา บุตร) เห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัว มี
การแสดงบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกครอบครัวที่ดี มีการสื่อสารและใช้เวลาร่วมกัน
มากขึ้นในฐานะเป็นปุรัตถิมทิศ 

 

โปรแกรมด าเนินงานที่ออกแบบตามหลักทิศ 6 
กิจกรรมที่ ๑ : ครอบครัวของเรา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
รวมเพ่ือเสริมสร้างให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 
กิจกรรมที ่๒ : ทิศเกษมสันต์  สร้างความรู้ให้กับสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย  ปุรัตถิมทิศ สร้าง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ในฐานะเป็นปุรัตถิมทิศ สร้างความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของลูกที่ปฏิบัติตามหลักทิศ 6 เป็นการแสดงความกตัญญู  ตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ในการ
ดําเนินชีวิตครอบครัว  กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ฐานคือ ฐานความรัก ฐานความเข้าใจและฐาน
ความสัมพันธ์ที่ดี  คือสมาชิกครอบครัวจากปุรัตถิมทิศและปัจฉิมทิศจะเวียนกันเข้าฐานทั้ง ๓ จนครบ
ดังภาพสรุปข้างต้น 
กิจกรรมที่ ๓ : ธรรมอาทาสะ  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด เ พ่ือ
เสริมสร้างให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน กิจกรรม “ธรรมอาทาสะ : กระจกธรรมส่อง
ครอบครัว” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองที่มีต่อครอบครัวและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่เหล่านั้น โดยให้ผู้เข้าร่วม
สะท้อนบทบาทเหล่านั้นผ่านการเลือกหยิบรูปภาพแทนที่บทบาทของตนเองที่มีต่อครอบครัวและ
อธิบายเหตุผลที่เลือกภาพนั้น เช่นเลือกหยิบภาพคุณครูแทนบทบาทของพ่อแม่เพราะพ่อแม่
เปรียบเสมือนคุณครูคนแรกของลูกอบรมสั่งสอนสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะได้รับ
โอกาสให้เลือกภาพที่เป็นการสะท้อนบทบาทของตัวเองและพร้อมที่จะอธิบายบทบาทของตัวเองได้ 
และพร้อมที่จะปรับบทบาทหากไม่ถูกต้องเหมาะสม      

 

๔. สรุป 

              สังคมไทยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงกําลังเผชิญกับความหลากหลายของปัญหาที่
เกี่ยวข้องครอบครัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะส่งผลด้านบวกให้
สุขภาพกายและสุขภาพใจของทุกคนและย่อมนําไปสู่ครอบครัวอันพึงประสงค์ พระพุทธศาสนาเป็น
องค์กรหนึ่งและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ มีภาระกิจสําคัญยิ่งในอันที่จะอบรมสั่งสอนแนว
ทางการสร้างครอบครัวอบอุ่น ซึ่งหลักคําสอนที่เกี่ยวกับครอบครัวนั้นมีความชัดเจนเพียงพอที่จะให้
แนวทางการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นได้  ได้แก่  หลักปฏิบัติในทิศ ๖ ซึ่งให้ความสําคัญกับสมาชิกใน
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ครอบครัวในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันอย่างดีเยี่ยมซึ่งไม่มีฝุายใดได้ประโยชน์เพียงข้างเดียวแต่
มีลักษณะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ คือบุตรธิดาดูแลบิดามารดาอย่างดี ในทางกลับกันก็ได้รับการปฏิบัติที่
อบอุ่นจากบิดามารดาเช่นเดียวกัน หลักคําสอนตามหลักทิศ ๖ จึงเป็นวินัยของคฤหัสถ์ที่สมาชิกใน
ครอบครัวไทยควรปฏิบัติตามเพ่ือสร้างครอบครัวอันพึงประสงค์  โปรแกรมกิจกรรมที่บทความที่
นําเสนอนี้ เป็นกิจกรรมที่สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสร้างสุขใน
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี เพราะหลักปฏิบัติในทิศ ๖ มุ่งเน้นการสร้าง ความรัก ความเข้าใจและ
สัมพันธภาพอันดีของสมาชิกในครอบครัวอย่างชัดเจน 
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การด ารงชีวิตวิถีใหม่ด้วยหลักพุทธธรรม 

NEW NORMAL LIFE WITH BUDDHIST 
 

   ดร.ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล๑ 
Dr.Pannisa Ongprachayakul 

  

บทคัดย่อ 
 

บทความวิชาการเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัญหาสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แพร่
ระบาดของประเทศไทย กับนําหลักพุทธรรมมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิตแบบเดิมสู่การ
ดํารงชีวิตวิถีใหม่ และเตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ชีวิตวิถีถัดไป พบว่า ประชาชนได้รับคติธรรมหลัก
สติสัมปชัญญะ นํามาใช้ในการตั้งสติใช้ปัญญาช่วยกันคิดร่วมแก้ไขปัญหาทําให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่
ระบาดในระลอกแรกไปได้ และได้ฟังเทศนาธรรม ปธาน ๔ นํามาใช้ในการปรับเปลี่ยนจิตใจและ
พฤติกรรมยอมรับการดํารงชีวิตวิถีใหม่ที่ภาครัฐนํามาใช้ในระงับและปูองกันเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ แพร่
ระบาดได้อย่างเหมาะสม ส่วนการตรียมความพร้อมปรับการดํารงชีวิตวิถีใหม่สู่การดํารงชีวิตวิถีถัดไป
นั้น หลักธรรม มรรค ๘ ประการ อันเป็นหลักธรรมที่สมบูรณ์ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ประชาชนผู้
นํามาใช้ชีวิตประจําวันและการอยู่ร่วมกันในสังคมสามารถพร้อมยอมรับเปลี่ยนการดํารงชีวิตเข้าสู่ชีวิต
วิถีใหม่และวิถีถัดไป จะสนับสนุนองค์กรภาครรัฐและทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วสมบูรณ์ต่อไป 

ค าส าคัญ: การดํารงชีวิต, วิถีใหม่, พุทธธรรม 
 
ABSTRACT 
This academic article aims at the study concept of Problem from spread of situation 
COVID-19 of Thailand with Buddhist use Normal life change to New Normal life and 
prepared into Next Normal life. The findings were as follows people received 
Buddhist Satisumpachanya used fix proplem spread first to good and Buddhist 
Pathan 4 used change mind and act receive New Normal life at government used 
suspend and prevent COVID-19 spread. The preparation Life into Next Normal life 
bring Eightfold Path include morality, concentration, wisdom people use daily life 

                                                           

๑ นักวิจัยอิสระ ทนายความ, สํานักงานปัญม์ณิสาธ์ทนายความ, Email: pantip2ong@gmail.com, โทร
๐๖๒ ๓๕๙๖๖๒๒. 
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and social to receive New Normal life and Next Normal life. Support government 
organization and all sectors to give develop country in various aspects at change to 
fast complete. 

Keywords: Life, New Normal, Buddhist. 

๑. บทน า 
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๙ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ไวรัสโควิค-๑๙ แพร่

ระบาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จะแพร่กระจายจากคนสู่คนทางลมหายใจ
อย่างรวดเร็ว พบผู้ติดเชื้ออาจมีอาการหนักและเสียชีวิตทั่วโลก ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทั่วโลกอย่างรุนแรง โดย “บริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา McKinsey  รายงานว่าจากการศึกษามูลค่าของ
บริษัททั่วโลก ๓,๐๐๐ บริษัท พบว่าธุรกิจเกือบทุกสาขาได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้มากน้อย
แตกต่างกันไป ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด คือ ธุรกิจผลิตอากาศยาน ธุรกิจขนส่งทางอากาศและ
ท่องเที่ยว ธุรกิจน้ํามันและก๊าซ ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ตามลําดับ”๒ 

ประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดในระลอกแรกต้นปี ๒๕๖๓ ระลอกที่สองปลายปี ๒๕๖๓ 
และระลอกที่สามเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องออกมาตรการในการควบคุมปูองกัน
โดยสั่งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน การเดินทางภายในและระหว่างประเทศถูกสั่งระงับ 
ทําให้เกิดปัญหามากมาย ประชาชนเกิดความสับสนวิพากวิจารณ์โต้แย้งมาตรการต่างๆ การประกอบ
อาชีพการงานนอกบ้านทําไม่ได้ เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งประชาชน
ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลัก
นํามาใช้ในการดํารงชีวิต ถึงคราวเกิดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แพร่ระบาด ประชาชนเกิดปัญหาด้านจิตใจ
รู้สึกสับสน ตกใจ หวาดกลัว กับวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน สังคมที่ต้องเปลี่ยนวิถีการ
ดํารงชีวิตอย่างกระทันหันจากการใช้ชีวิตปกติประจําวันนอกบ้านต้องกักตัวปรับเปลี่ยนกิจวัตรการใช้
ชีวิตใหม่ให้อยู่ภายในบ้านส่วนใหญ่ การเว้นระยะห่างทางสังคม ก็ได้มีพระอริยสงฆ์เมตตานําพระธรรม
คําสอนมาเผยแพร่เตือนสติให้ประชาชนรู้จักยอมรับปรับจิตใจเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การดํารงชีวิตวิถีใหม่
และวิถีถัดไป 
๒. การตั้งสติเมื่อการด ารงวิถีชีวิตแบบเดิมถูกโควิด-๑๙ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
         การเกิดวิกฤตสถานการณ์เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๙ หรือ ไวรัสโควิค-๑๙ แพร่
ระบาดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเชื้อเกิดขึ้นและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในประเทศจีน ประเทศ
ไทย กระจายไปทั่วทวีปยุโรปและอเมริกา ทําให้มวลมนุษยชาติทั่วโลกไม่ทันตั้งตัว บางประเทศให้
ความสําคัญพยายามแก้ไขปัญหาระงับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ อย่างรวดเร็วและเข้มงวด 
แต่บางประเทศคิดว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญยังคงปล่อยให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติแบบเดิม จนเวลาผ่านไป

                                                           

๒ พรสวรรค์ รักเป็นธรรม “ผลวิกฤต COVID-19 กับธุรกิจเทรนด์ใหม ่การขนส่งภายใต้ Next Normal”, 
วารสารธนาคารแห่งประเทศไทย, (เมษายน ๒๕๖๓): ๑๐. 
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สองสามเดือนปรากฏว่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แพร่กระจายจนควบคุมไม่ได้ เกิดปัญหาขึ้นมากมายทั้ง
ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม การคมนาคมทั่วโลกหยุดชะงัก กิจกรรมนอกบ้านถูกสั่งหยุดสั่ง
ปิด ผู้คนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยพบประชาชนติดเชื้อไวรัสโควิค -๑๙ อย่างรวดเร็วและเสียชีวิต
เพ่ิมขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก 
การใช้ชีวิตแบบเดิมของประชาชนในการออกไปประกอบอาชีพติดต่อภารกิจต่างๆ นอกบ้านทําไม่ได้ 
ทําให้ผู้คนเกิดความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล บางคนตกงาน หารายได้ไม่ได้ไม่พอใช้จ่ายใน
ครอบครัว 
 สําหรับประเทศไทยที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองพุทธนั้น เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แพร่ระบาดในระลอก
แรกได้รับคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่ งยึดเนี่ยวจิตใจของประชาชน จากเจ้าพระคุณ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประธานคติธรรมไว้เมื่อ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ อันเป็นคติธรรมเพื่อให้ประชาชนมีสติสัมปชัญญะในการแก้ไขปัญหาไวรัสโค
วิด-๑๙  จึงขออัญเชิญ พระคติธรรมที่ประธานพรไว้ ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ ความตอนหนึ่งมา
กล่าวดังนี้ “ไม่มีชีวิตใดประสบแต่ความเกษมสุข ปราศจากทุกข์ภัยไปได้ตลอด เมื่อเกิดมาแล้ว จึง
จําเป็นต้องขวนขวายสั่งสม ‘สติ’ และ ‘ปัญญา’ สําหรับเป็นอุปกรณ์บําบัดความทุกข์อยู่ทุกเมื่อ 
เพ่ือให้สมกับที่ดํารงอัตภาพแห่งมนุษย์ผู้มีศักยภาพต่อการพัฒนา ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดซึ่ง
ก่อให้เกิดความหวาดหวั่นครั่นคร้ามกันทั่วหน้า ทุกคนมีหน้าที่แสวงหาหนทางเพ่ิมพูน ‘สติ’ และ 
‘ปัญญา’ พร้อมทั้งแบ่งปันหยิบยื่นให้แก่เพ่ือนร่วมสังคม อย่าปล่อยให้ความกลัวภัยและความหดหู่
ท้อถอย คุกคามบั่นทอนความเข้มแข็งของจิตใจ ในอันที่จะอดทน พากเพียร เสียสละและสามัคคี”๓ 
อันเป็นคติธรรมคําสั่งสอนให้คนรู้จักใช้สติสัมปชัญญะในการประคับประคองชีวิตในช่วงเกิด
วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้อย่างดียิ่งทั้งในการปรับจิตใจให้สงบลง ใช้ปัญญาคิด
หาหนทางแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตประจําวันให้อยู่รอดไปก่อน ส่งผลให้ประชาชนหยุดการ
วิพากวิจารณ์ปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในระลอกแรกลงได้และหันหน้ามาช่วยกันคิด
ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแทน ทําให้สังคมสงบลง ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ในระลอกแรก การ
ดํารงชีวิตปกติของประชาชนเริ่มกลับอีกครั้งแบบชีวิตวิถีใหม่ 
๓. การด ารงชีวิตวิถีใหม่ด้วยหลักธรรม ปธาน ๔  
 เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกแรกจนถึงระลอกที่สามในประเทศไทย ทําให้
การดํารงชีวิตแบบเดิมๆ ที่เคยทํานอกบ้าน เดินทางทุกวัน มีบ้านไว้นอนพักผ่อน ถูกสั่งหยุดชะงัก เพ่ือ
ปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แพร่กระจายได้น้อยลง ตามหลักการสาธารณสุขให้
ประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตในช่วงเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระบาด ดังที่เรียกว่า ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) คือ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เมื่อออกนอกบ้าน รักษาระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน

                                                           

๓ สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก, “คติธรรมเป็นกําลังใจใน
สถานการณ์ระบาดไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙”, คติธรรม, กรุงเทพมหานคร: วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม, ๒๕๖๓. 
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หรือทํางานที่บ้าน ติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด รักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
ดังนั้นการดํารงชีวิตวิถีเดิมจากการทํางานนอกบ้านเปลี่ยนกลายเป็นทํางานที่บ้าน ออกเดินทางเท่าที่
จําเป็น ซื้ออาหารกลับมากินบ้าน บ้านกลายเป็นที่ทําทุกกิจกรรม ซึ่งทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงการ
ดํารงชีวิตใหม่ เกิดปัญหาข้อโต้แย้งมากมาย ผู้คนบางส่วนไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข 
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้พยายามลดปัญหาข้อโต้แย้งดังกล่าวด้วยแนวทางวิถีพุทธ  

ดังเช่นโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” ได้นิมนต์พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราช
โอรส เทศนาธรรมเรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ Newnormal” ความสําคัญตอนหนึ่งว่า “แนะนําให้ใช้ ปธาน ๔ 
ซึ่งหมายถึงความเพียร คือ ธรรมะที่เป็นหลักประพฤติปฏิบัติทั่วไป ปธานมีด้วยกัน ๔ ประการ 
ประกอบด้วย ๑) สังวรปธาน แปลว่า เพียรปูองกัน การปูองกันในแบบ New Normal ๒) ปหาน
ปธาน แปลว่า เพียรละเลิก ทิ้งอะไรต่างๆ ที่ ไม่ดี  มีกฎกติการะเบียบปูองกันไว้แล้ว  แล้วใน
ขณะเดียวกันก็ให้ทิ้งให้เลิก ๓) ภาวนาปธาน เพียรภาวนา คําว่าภาวนาในที่นี้ แปลว่าทําให้มี ทําให้
เป็น แล้วท่านทั้งหลายก็มีวิถีชีวิตแบบใหม่ ไม่เคยทําก็ทํา ทําไม่เป็นก็ทําเป็น ๔) อนุรักขปธาน คือ การ
เพียรรักษา เคยทําอะไรมาดี ปฏิบัติอะไรอย่างไรดีก็ทําไปปฏิบัติไปอย่างงั้น เคยทําวัดสวดมนต์อ่าน
หนังสือธรรมะก็อ่าน ฟังธรรมะก็ฟัง รักษาไว้ไม่ทิ้ง ไม่ใช่อ้างว่ามีโควิดก็ทิ้ง เมื่อมีเวลามากขึ้น อ่าน
หนังสือธรรมะมากขึ้น ศึกษาธรรมะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักษาไว้ ไม่ทิ้งอย่างนี้แหละก็เป็น
ปธานเหมือนกัน๔ ซึ่งเป็นการนําหลักธรรมปธานสูตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามที่ปรากฎใน
พระไตรปิฎกว่าด้วย ว่าด้วย ปธาน “ความว่า ภิกษุทั้งหลาย ปธาน (ความเพียร) ๔ ประการนี้ ปธาน 
๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. สังวรปธาน (เพียรระวัง) ๒. ปหานปธาน (เพียรละ) ๓. ภาวนาปธาน  
(เพียรเจริญ) ๔. อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา) สังวรปธาน เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้าง 
ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือปูองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้
เกิดขึ้น นี้เรียกว่า สังวรปธาน ปหานปธาน เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะ พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว  นี้เรียกว่า ปหานปธาน 
ภาวนาปธาน เป็นอยา่งไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
มุ่งมั่นเพ่ือทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ภาวนาปธาน๕ อันเป็นการมาใช้ในการปรับ
จิตใจของประชาชนให้ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับดํารงชีวิตวิถีใหม่ทั้งในการใช้ชีวิตประจําวันและ
การอยู่ร่วมกันในสังคมช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แพร่ระบาด อันจะช่วยลดปัญหาทางสังคมและระบบ
การสาธารณสุขของประเทศได้อย่างเหมาะสมและดียิ่ง  
  

                                                           

๔ พระมหาโพธิวงศาจารย์, “วิถีชีวิตใหม่ Newnormal”, บรรยายธรรมโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่
เซเว่น”, (กรุงเทพมหานคร: วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร), ๒๕๖๓. 

๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ปอ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๓๔, 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ, ๒๕๕๙), หน้า ๑๒๑. 
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๔. การปรับชีวิตวิถีใหม่สู่การด ารงชีวิตวิถีถัดไปด้วยหลักธรรม มรรค ๘ 
 การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกที่สามที่ทวีความรุนแรงในประเทศไทยและ
นโยบายการฉีดวัคซีนปูองกันโควิด-๑๙ ให้ได้ร้อยละ ๗๐ ของประชากรในประเทศ ภาครัฐดูแลด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจเอกชน จึงเริ่มมีการกล่าวถึงการเตรียม ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ในภาค
เศรษฐกิจขึ้นมาก่อน ดังที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกบทความเรื่อง “The Next Normal ส่งเท
รนด์ ความปกติถัดไปหลังโควิด-๑๙”  THE NEXT NORMAL กับปัจจัยพ้ืนฐาน 10 ประการ ดังนี้ ๑) 
อาหาร เน้นการกินอย่างยั่งยืน ที่ทั้งดีต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ๒) 
ที่อยู่อาศัย smart home ที่มีการนําเทคโนโลยีมาช่วยให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ในบ้านได้
อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยจะกลายเป็นเรื่องพ้ืนฐาน ๓) ยานพาหนะ ทั้งเรื่องรูปแบบของรถยนต์์ 
ยานยนต์ไร้คนขับ หรือรถยนต์ไฟฟูาที่เคยเป็นสิ่งใหม่ จะพบเห็นได้ทั่วไปในยุคหลังโควิด-๑๙ ๔) 
โซเชียลมีเดีย จะเพ่ิมขึ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และมีฟีเจอร์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองการใช้งานที่
หลากหลาย มีแนวคิดการตลาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ใช้งานมากมายและจะกลายเป็นความปกติใหม่ ๕) 
สินค้าอุปโภคบริโภค FMCG2 สินค้าท่ีผลิตจากธรรมชาติ ปราศจากสารปรุงแต่ง ๖) เงิน คนไทยจะหัน
มาจับจ่ายผ่าน e-payment กันมากข้ึน ๗) เครื่องนุ่งห่ม นอกจากจะต้องตอบสนองด้านความสวยงาม 
สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่แล้ว แบรนด์ต่างๆ ยังให้คุณค่ากับการเลือกใช้วัสดุและกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึนด้วย ๘) ยา ทัศนคติของคนยุคหลังโควิด ๑๙ ที่มีต่อเรื่องสุขภาพ
จะมองหายาเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหา มากกว่าการรักษาเมื่อสุขภาพเริ่มย่ําแย่ ธุรกิจอาหารเสริมที่
ช่วยทั้งเรื่องความงามและสุขภาพจึงโตขึ้นอย่างมหาศาล ๙) โทรศัพท์มือถือ เป็นอุตสาหกรรมแห่ง
เทคโนโลยีที่มีการอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เป็นประจําก็หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ๑๐) พลังงาน 
พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน ที่แต่เดิมมีความสําคัญอยู่แล้วจะทวีความสําคัญมากขึ้น
เนื่องจากเทคโนโลยีของพลังงานทดแทนจะมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาสูงขึ้น โดยเฉพาะพลังงาน
จากแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงขยะ๖ จึงจะเห็นได้ว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เริ่มมีการเตรียมความพร้อมรับชีวิตวิถีถัดไป เมื่อวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ แพร่ระบาดได้ผ่านพ้นไป
และประชาชนฉีดวัคซีนปูองกันโควิด-๑๙ ได้ร้อยละ ๗๐ แล้ว ทําการเตรียมเปิดกิจการค้า พัฒนาการ
ดําเนินธุรกิจต่างๆ ให้รองรับความต้องการใหม่ของประชาชนในการใช้ชีวิตทุกด้าน  
 การดํารงชีวิตของประชาชนคนไทยจึงมีความจําเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีถัดไปด้วยเช่นกัน 
จากข้อคิดของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
และเทศนาธรรมของ พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรส ทําให้ได้แนวคิดเรื่อง  สติ 
สัมปชัญญะ ปัญญา และปธาน ๔ ประการ ซึ่งจัดอยู่ในหมวดธรรม คือ มรรค ๘ ประการ สติ เท่ากับ 
สัมมาสติ ปัญญา เท่ากับ สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ ปธาน ๔ เท่ากับ สัมมาวายามะ หลักธรรม 

                                                           

๖ พรสวรรค์ รักเป็นธรรม, “Global Trend The Next Normal ส่องเทรนด์ “ความปกติถัดไป” หลังโค
วิด 19”, วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE ธนาคารแห่งประเทศไทย, ฉบับท่ี ๖ (พฤศจิกายน ๒๕๖๓): ๘. 



62 
 

มรรค ๘ ประการ อันเป็นหลักพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
ความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย การงานที่พึงทําด้วยกําลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัย
แผ่นดิน ดํารงอยู่บนแผ่นดินจึงทําได้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เหมือนกัน อาศัยศีล ดํารงอยู่ในศีล ๑ 
แล้ว เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทําอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก ภิกษุอาศัยศีล ดํารงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ทําอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มากอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑. เจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป ในโวสสัคคะ ฯลฯ ๘. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป ในโวสสัคคะ ภิกษุอาศัยศีล ดํารงอยู่ในศีลแล้ว เจริญอริยมรรคมีองค์ 
๘ ทําอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก อย่างนี้แล๗ ดังอธิบายเพ่ิมเติมความว่า มรรค ๘ คือ หนทางสู่ความ
พ้นทุกข์อันชอบ ประกอบด้วย ๑) สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง 
เห็นว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ สภาวะเช่นใดคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ วิธีการใดคือ
ทางปฏิบัติเพ่ือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ๒) สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) คือ ดําริในการออกจากกาม 
ออกจากความพยาบาท ออกจากความเบียดเบียน ๓) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) คือ งดเว้นจากการพูด
ปด พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ๔) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) หรือ ประพฤติชอบ (ทาง
กาย) คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ๕) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) คือ การ
ประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรม ๖) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) คือ เพียรระวังบาปอกุศล
ธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้
เกิดขึ้น เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ตั้งมั่น มั่นคงต่อไป ๗) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) คือ ตาม
ระลึกรู้ความเป็นไปของกาย เวทนา จิต ธรรม ๘) สัมมาสมาธิ (ตั้งใจมั่นชอบ) ได้แก่ สมาธิในระดับ
ต่างๆ อันเป็นไปเพ่ือการกําจัดกิเลส จึงเห็นได้ว่าประชาชนผู้นําหลักธรรม มรรค ๘ ประการ อันเป็น
หลักธรรมที่สมบูรณ์พร้อมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา มาใช้ปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิตทั้งภายในจิตใจและ
พฤติกรรมของตัวเองในชีวิตประจําวันและการอยู่ร่วมกันในสังคม จะทําให้สามารถพร้อมยอมรับ
เปลี่ยนการดํารงชีวิตเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไปที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลเป็นการ
สนับสนุนองค์กรภาครรัฐและทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ได้รวดเร็วสมบูรณ์ตามไปด้วย 
 
๕. บทสรุป  
         การดํารงชีวิตวิถีเดิมถูกเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทําให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาพุทธได้รับคติธรรมหลักสติสัมปชัญญะ มาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตปัญหาไวรัสโควิด -
๑๙ ทําให้ปรับจิตใจให้สงบลง ใช้ปัญญาคิดหาหนทางแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้น 
และหันหน้ามาช่วยกันคิดร่วมแก้ไขปัญหาทําให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ทําให้สังคมสงบลง เปิดจิตใจ
ยอมรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตวิถีใหม่ด้วยหลักธรรม ปธาน ๔ อันหมายถึงความเพียร 

                                                           

๗ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๑๔๙/๗๘. 
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ประกอบด้วย สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขปธาน มาใช้ในการปรับจิตใจยอมเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เข้ากับดํารงชีวิตวิถีใหม่ช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด -๑๙ แพร่ระบาดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมปรับการดํารงชีวิตวิถีใหม่สู่การดํารงชีวิตวิถีถัดไปด้วยหลักธรรม  มรรค ๘ 
ประการ ประกอบด้วย ๑) สัมมาทิฏฐิ  (เห็นชอบ) ๒) สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) ๓) สัมมาวาจา 
(เจรจาชอบ) ๔) สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) ๕) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) ๖) สัมมาวายามะ 
(พยายามชอบ) ๗) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) ๘) สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) อันเป็นหลักธรรมที่สมบูรณ์
พร้อมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา จะทําให้สามารถพร้อมยอมรับเปลี่ยนการดํารงชีวิตเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่และ
วิถีถัดไปที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลเป็นการสนับสนุนองค์กรภาครัฐและทุกภาคส่วน
สามารถพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้รวดเร็วสมบูรณ์ตามไปด้วย 
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Buddhist Hospice: อาศรมหลังสุดท้ายเพื่อการตายดีตามวิถีพุทธ 
BUDDHIST HOSPICE: THE LAST HOME FOR HEALTHY DEATH BASED ON BUDDHISM 
 

พระครูอรรถจริยานุวัตร,ดร.(สุเทพ ศรีทอง)๑ 
 
บทคัดย่อ 
 

พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ออกจากเรือน ไม่มีครอบครัว มีเพียงสหธรรมิก เมื่อถึงคราว
เจ็บปุวยจึงจําเป็นที่จะต้องดูแลตนเองและดูแลพระสงฆ์ด้วยกันตามตามหลักพระธรรมวินัย แนวคิด 
Hospice are เป็นแนวคิดในการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมทั้งทางกาย จิต 
และสังคม ที่ถูกนํามาใช้ในการเป็นสถานพํานักสําหรับพระสงฆ์อาพาธระยะสุดท้ าย เพ่ือแก้ปัญหา
จํากัดของพระสงฆ์อาพาธที่ต้องประสบปัญหาในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและวัดที่ตนเองจํา
พรรษาอยู่ โดยพระสงฆ์อาพาธระยะสุดท้ายหลายรูปไม่ประสงค์จะสึกแต่มีความประสงค์อยาก
มรณภาพโดยยังครองสมณเพศอยู่ นอกจากนี้  Hospice ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ในการเป็นจิตอาสาและการดูแลอุปัฎฐากพระสงฆ์อาพาธที่สอดคล้องกับการสร้างพระคิลา
นุปัฎฐากที่สอดคล้องกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ว่า เมื่อได้อุปัฏฐากพระภิกษุอาพาธ ก็นับเป็น
บุญกุศลดุจการอุปัฎฐากพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นแนวคิดที่องค์กรคณะสงฆ์สามารถดําเนินการให้เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพ่ือความมั่นคงสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย 
ค าส าคัญ : การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย,  พระภิกษุอาพาธ, การตายดี , วิถีพุทธ 
 
Abstract 
 
      Buddhist monks who have left the family , and dedicated their lives for 
Buddhism but they should take care of themselves as follows by dhammaninaya . on 
the other hand , hospice care concept is the approach of taking care of patients 
especially the life-limiting illness for develop their quality of  end life cover with 
physical , mental social dimensions. The patient Buddhist monks have facing with 
many obstacles about taking care and healing in hospital and when they come back 
to live at their temple because of lacking of helping. Hospice and hospice care 
concepts are the subset of palliative care which are used at many temples in 
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Thailand deserved to extend and getting lesson learned for promoting national 
constitution health of Buddhist sangkha B.E.2560. 
Keywords : Palliative care,  Hospice, Healthy death , Buddhist way. 
 
๑.บทน า 
 “ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา  ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอ
จักไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้นั้นพึงพยาบาล
ภิกษุอาพาธ ”๒ ข้อความในพระไตรปิฎกดังกล่าว สอดคล้องกับ  ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อที่ ๑๓ ระบุว่า คณะสงฆ์พึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้นําองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัยมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง อุปัชฌาย์ อาจารย์และ
สหธรรมิก  และข้อที่ ๑๔ ระบุว่า คณะสงฆ์พึงส่งเสริมให้มีพระคิลานุปัฏฐาก เพ่ือคอยดูแลและ
เสริมสร้างสุขภาพตนเอง อุปัชฌาย์ อาจารย์และสหธรรมิก ที่เอ้ือต่อพระธรรมวินัย๓ (ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐,น.๑๐) ซึ่งสอดคล้องกับหลักคําสอนทางศาสนาพุทธเอง ที่เน้นย้ําคํา
สอนเรื่องคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อในเรื่องของ คุณสมบัติของความตายว่าเป็นมิติหนึ่งของชีวิต
ที่ทุกคนมิอาจหลีกพ้นไปได้  ดังนั้น ในทางพระพุทธศาสนาจึงเห็นว่า  กระบวนการเรียนรู้เรื่องความ
ตาย จึงมีความสําคัญยิ่งที่ต้อง สะสม ตระเตรียมให้ปัจเจกชนได้มีความพร้อมทั้ง มิติทางกาย  จิต และ
สังคม โดยเฉพาะ แนวคิดเรื่องบ้านหรืออาศรม หลังสุดท้ายของการมีชีวิตก่อนจากโลกนี้ไป 
(Hospice)  จึงมีความสําคัญที่อาจจะนําไปสู่การต่อยอดทางวิชาการและการนําเสนอไปสู่นโยบาย
หลักสําหรับองค์กรคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย บทความนี้ จึงมุ่ง
นําเสนอ ประเด็นสําคัญๆ อยู่  ๓ ประการ คือ ๑.สาระสําคัญของ แนวคิด เรื่อง Hospice หรือ บ้าน/
อาศรมสําหรับพระสงฆ์อาพาธระยะสุดท้าย  ๒. กลไกและกระบวนการดําเนินงาน ๓. ปัจจัยเงื่อนไขที่
สําคัญต่อความสําเร็จ   
 
๒. สารัตถะแห่งแนวคิดหลักของ Hospice 
 ฮอสพิซ (Hospice) เป็นคําเรียกสถานที่พักพิงและดูแลผู้ปุวย มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน
ว่า Hospes และ Hospitium  หมายถึง เจ้าของบ้าน แขก หรือที่พักแรม ตั้งขึ้นโดยบรรดาสํานักสงฆ์
และกองกําลังของสํานักต่างๆ ในคริสต์ศาสนา ในระหว่างสงครามครูเสด (สงครามระหว่างชาวคริสต์
กับชาวมุสลิมเพ่ือแย่งชิงนครเยรูซาเล็ม ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑-๑๓) เพ่ือดูแลผู้เดินทางไปแสวงบุญยัง
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (นครเยรูซาเล็ม) คนปุวยจากโรคภัยต่างๆ และคนยากจน กล่าวโดยรวมคือ เป็นทั้ง
โรงแรม โรงพยาบาล และวัดไปพร้อมๆ กัน  ฮอสพิซแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในนครเยรูซาเล็ม โดยคณะ
อัศวิน Knights Hospitaller ในปี พ.ศ. ๑๕๕๑ (ค.ศ. ๑๐๘๐) ถือกันว่าเป็นต้นแบบของโรงพยาบาล
ในสมัยต่อมาด้วย มูลนิธิ Hospice แห่งสหรัฐอเมริกา (Hospice foundation of USA) ให้นิยามไว้ว่า  

                                                           

๒ วิ. ม. (ไทย) ๕/๓๖๕/๒๓๙. 
๓ พระครูพิพิธสตุาทร (บุญช่วย สรินิธโร) และคณะ, ธรรมนูญสขุภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๖๐), หน้า ๑๐. 



66 
 

วิธีการดูแลรักษาทางการแพทย์เพ่ือช่วยให้ผู้ปุวยอาการหนักได้มีชีวิตอยู่ต่ออย่างยาวนานและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะที่ Dame Cicely Saunders ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Hospice care สมัยใหม่  ให้
ความหมายว่า การดูแลผู้ปุวยชนิดพิเศษที่มุ่งเน้นให้คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยที่มีเวลาชีวิตอันจํากัด 
(Life-limiting illness) เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  อย่างไรก็ตาม
สําหรับบริบทของประเทศไทยแล้ว กลับพบว่า  รูปปแบบการดูแลในฮอสพิซ (Hospice care) ยัง
ไม่ได้รับการนิยามอย่างชัดเจนในบริบทสังคมไทยมาก่อน   ฉะนั้นแล้ว  ฮอสพิซ (Hospice) จึงเป็นคํา
เรียกสถานที่ดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายของต่างประเทศ แต่ทว่า สําหรับประเทศไทยแล้ว ยังมีสถานที่ที่
ให้บริการในความหมายแบบฮอสพิซหลากหลาย  เช่น วัดพระบาทน้ําพุ จังหวัดลพบุรี ให้การดูแล
ผู้ปุวยโรคเอดส์  อโรคยศาลแห่งวัดคําประมง จังหวัดสกลนคร ก็จัดให้เป็นสถานที่พักฟ้ืนและดูแล
ผู้ปุวยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย   นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งฮอสพิซในชื่อ ศูนย์
ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์   และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี 
กําลังดําเนินการจัดสร้างฮอสพิซแถบชานเมืองกรุงเทพมหานครอีกด้วย 
 จะเห็นได้ว่า คําว่า Hospice หรือ Hospice care ในบริบทสังคมไทย นั้นแม้จะยังไม่มีนิยาม
จําเพาะที่ยอมรับร่วมกันอย่างเป็นทางการ  แต่ในงานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพ่ือการ
พัฒนาระบบบริการผู้ปุวยระยะท้าย (Hospice care) ในประเทศไทย ระบุว่า Hospice  เป็น “สถาน
บริบาลเพ่ือคุณภาพชีวิตระยะท้าย” และมีศัพท์ทางการแพทย์อีกคําคือ Palliative care (การดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง) ซึ่งกินความกว้างกว่าเป็นคําที่กระทรวงสาธารณสุขเลือกใช้
ในการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวแทน๔ ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงขอนําเสนอ แนวคิดนี้ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งในแง่ของคณะสงฆ์และวงวิชาการ จะเห็นได้ว่า  แนวคิด Hospice หรือ  Hospice 
care มีต้นกําเนิดมาจากองค์กรทางศาสนาในประวัติศาสตร์ของต่างประเทศ  สําหรับบริบทของ
ประเทศไทยแล้ว พบว่า  วัดหรือองค์กรทางพระพุทธศาสนาเอง ก็ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางชุมชนมา
ตั้งแต่โบราณกาลแล้ว  ทั้งในมิติด้านให้การศึกษาในวัด  การรักษาพยาบาลหรือการเป็นศูนย์ยา
สมุนไพรในวัด ก็นับได้ว่า วัดได้ทําหน้าที่สนองต่อความต้องการของชุมชนมาตลอด  แต่แนวคิด 
Hospice นี้ เป็นการลดกรอบจํากัดลงเหลือเพียงบทบาทการทําหน้าที่ดูแลรักษาผู้ปุวยระยะสุดท้าย
หรือการดูแลแบบประคับประคองและการตอบสนองแต่การรักษาทางเลือก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้ปุวยได้รับการเยียวยาทั้งด้าน กาย จิต และสังคม ในวาระสุดท้ายของชีวิต 
 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ มีหลักการที่สอดรับกับ แนวคิด Hospice  ใน
บริบทของทางองค์กรพระพุทธศาสนา ทั้งมิติการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์และการสร้างพระคิลานุ
ปัฏฐากแล้วจะเห็นได้ว่า แนวคิด Hospice อยู่ในวัดต่างๆที่ยังคงดําเนินงานอยู่จนถึงปัจจุบันและได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกประเทศ  เป็นแนวคิดและหลักการที่สามารถพัฒนาต่อยอด
เพ่ือการขับเคลื่อนวาระสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ เช่น 
ตัวอย่างการดําเนินการให้บริการแก่ผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่สมัครใจมาอยู่เพ่ือรับการดูแลทั้งที่เป็น

                                                           

๔ จิรุตม์ ศรีรัตนบลัล และคณะ, “วิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบรการเพื่อดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย (Hospice care) ในประเทศไทย”, รายงานวิจัย, (คณะแพทยศ์าสตร:์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๖๑) 
หน้า ๑๐. 
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พระภิกษุสงฆ์และฆราวาส    แต่ในบทความนี้ ผู้เขียนจะนําเสนอภายใต้กรอบของ Hospice care 
สําหรับพระสงฆ์ที่ดําเนินการใน ๒  แห่ง กล่าวคือ  สถานพํานักภิกษุอาพาธระยะท้ายสันติภาวัน  อ.
สอยดาว จ.จันทบุรี  และ สํานักสงฆ์ปุามะขาม จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนที่
สุขภาพชุมชนที่อาจร่วมมือกันได้ทั้ง “บวร พุทธมณฑล” บ้าน วัด  โรงเรียน และ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล เพ่ือเป็นการร่วมสหวิชาชีพและบูรณาการระหว่างแนวคิดทางการแพทย์และแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือนําไปสู่ข้อถกเถียงและนําไปประยุกต์ใช้ตลอดจน เป็นแนวทางสู่การเสนอเป็น
แนวนโยบายสําหรับคณะสงฆ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมในบริบท “บวร พระพุทธศาสนา” เพ่ือความผาสุกร่วมกันที่มีพลังอย่างเพียงพอได้ 
 
๓. กระบวนการด าเนินการตามแนวคิด Hospice care 
 Hospice หรือ อาศรมสุดท้ายเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตของภิกษุอาพาธ ที่ดําเนินการในนาม
ของ สถานพํานักภิกษุอาพาธระยะท้าย “สันติภาวัน” จ.จันทบุรี  เกิดขึ้นบนแนวคิดในทาง
พระพุทธศาสนา ที่ว่า “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวก
เธอ ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้
นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ.”๕ สถานพํานักสันติภาวัน นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่นําแนวคิดฮอซพิซพระ
แห่งแรกของไทย ก่อกําเนิดข้ึนมาโดยพระไพศาล วิสาโลและพระวิชิต ธมฺมชิโต  เล็งเห็นความลําบาก
ของพระภิกษุอาพาธ  เพราะเม่ือออกจากโรงพยาบาลเพ่ือส่งกลับมาดูแลรักษาตัวเองในวาระสุดท้ายที่
วัด ก็มีปัญหาทางวัดไม่อาจดูแลได้  หากอาศัยสังคมสงเคราะห์ก็ติดเงื่อนไขด้านกูฏระเบียบที่จะต้อง
จับพระสึกเพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามระเบียบกฎหมาย  การดําเนินงานของ สันติภาวันจึง
สอดคล้องกับพระธรรมวินัย โดยมีเงื่อนไข ๑.พระภิกษุอาพาธจะต้องอยู่ในช่วงท้ายของชีวิต  ๒.
พระภิกษุนั้นปฏิเสธการรักษาในระบบโรงพยาบาลแล้ว  ทั้งนี้ สันติภาวัน นั้นเป็นสถานพํานักไม่ใช่
สถานรักษาโรค  แต่จะดูแลพระอาพาธจนถึงกาลมรณภาพ เพ่ือจะดําเนินเกี่ยวกับการจัดการศพตาม
เจตนารมณ์ของพระอาพาธ  ซึ่งพระอาพาธส่วนใหญ่ที่เข้ามพํานักระยะสุดท้ายก็ได้พิจารณาชีวิตเพ่ือ
ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ที่อาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้อาพาธและพระจิตอาสา  ที่จะได้เรียนรู้การ
ตายและการเตรียมตัวตายที่ท้าทายต่อการปฏิบัติธรรมและทํากิจกรรมร่วมกันในระยะท้ายของชีวิ ต
เพ่ือการตายดีอย่างมีคุณภาพ 
 สถานพํานักสันติภาวันสําหรับภิกษุอาพาธระยะท้าย ได้ดําเนินการในนามของมูลนิธิ ซึ่งอาศัย
ที่ดินบริจาค ศูนย์สันติภาวัน เริ่มต้นที่วัดปุาสุคะโต จ.ชัยภูมิ เมื่อต้นปี ๒๕๖๒ โดยปรับปรุงกุฏิในวัด
รองรับการดูแลพระอาพาธได้ ๓ เตียง  รับดูแลภิกษุอาพาธโดยไม่จํากัดนิกาย และไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใดๆทั้งสิ้น หลังจากนั้นก็ได้ขยายสาขาไปที่  อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ในปี พ.ศ.๒๕๖๓   ทั้งนี้ สถาน
พํานักฯสันติภาวันได้ปรับปรุงพื้นที่และพัฒนากิจกรรมขึ้นตามกําลัง โดยมีมูลนิธิสันติภาวันเป็นองค์กร
สนับสนุนหลักทํางานควบคู่กันไป   เพ่ือให้พ้ืนที่นี้เป็นต้นแบบของการดูแลพระอาพาธให้ท่าน
ดํารงชีวิตอยู่อย่างสงบงดงามตามพระธรรมวินัยได้แม้ในระยะท้ายของชีวิต  ทั้งยังคาดหวังที่จะเผยแผ่
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แนวคิดนี้และสนับสนุนให้วัดที่มีศักยภาพจัดระบบดูแลพระภิกษุอาพาธขึ้นในพ้ืนที่ของตนเอง ให้เป็น
พ้ืนที่เผยแผ่ธรรมะเก่ียวกับชีวิตและความตายสู่สังคมด้วยในทุกๆวัดให้เป็นทั้งวัดและสถานพํานักภิกษุ
อาพาธระยะสุดท้ายอีกด้วย 
 โดยมีกลไกในการดําเนินงานโดย จิตอาสาเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เรียกว่า ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
ร่วมกันระหว่างพระภิกษุอาพาธระยะท้ายกับจิตอาสาพัฒนาจิตเพ่ือเห็นแก่นธรรมชีวิตของความ
เจ็บปุวยอาพาธทั้งพระภิกษุและสามเณร รวมทั้งฆราวาสอาสาเข้ามาร่วมกิจกรรม   มีการเปิดรับ
บริจาคสิ่งของ แต่มีเงื่อนไขว่าสิ่งของที่รับบริจาคต้องไม่เป็นภาระต่อการซ่อมแซม เก็บรักษา หรือของ
หมดอายุอันจะเป็นภาระเพ่ิมขึ้นแก่สํานักงาน    นอกจากนี้ ยังมีการเปิดรับบริจาคค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานดังกล่าวในนามของมูลนิธิสันติภาวันอีกด้วย เพ่ือนําเอารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  กลไกการดําเนินงานของ  สํานักพํานักภิกษุอาพาธระยะ
ท้ายสันติภาวัน ประกอบด้วย ๑.อาสาสมัครจะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต เพ่ือการ
เรียนรู้ธรรมจากความอาพาธ   ๒.การรับบริจาคสิ่งของที่จําเป็นเท่านั้น โดยการคัดกรองความ
เหมาะสมว่าจะไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้กับทางสํานัก  และ ๓. การเปิดรับบริจาคเงินในนามมูลนิธิเพ่ือ
นํามาใช้ในการดําเนินกิจกรรม 
 

 ขณะที่  สํานักสงฆ์ปุามะขามที่พักดูและภิกษุอาพาธ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นั้น 
ดําเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยท่านเจ้าคุณมหาวีระ พระประกาศพุทธกิจ วัดบวรนิเวศวิหาร  
จัดตั้งอยู่เนื้อที่กว่า ๑๖ ไร่ ดําเนินการมาแล้วกว่า ๒๐ ปี มีแนวคิดที่ว่า“ถ้าภิกษุไม่ดูแลกันเอง  แล้ว
ใครจะดูแล” ดําเนินการขับเคลื่อนโดย พระสุชาติ ปชฺโชโต  ซึ่งพบว่าภิกษุอาพาธที่มาพํานักเป็นพระที่
เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ โดยที่วัดเดิมของท่านไม่อาจดูแลท่านได้ ภิกษุอาพาธเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น
พระภิกษุที่ไม่มีชื่อเสียง ไม่มีโยมอุปัฏฐาก ไม่มีญาติดูแล จึงต้องเดินทางออกจากวัดเดิมมาพํานักใน
สํานักสงฆ์ปุามะขามเพ่ือใช้เป็นอาศรมสุดท้ายเป็นปลายทางเพ่ือการมรณกรรม  ทั้งนี้สํานักสงฆ์ปุา
มะขามนี้  มีแนวคิดที่มุ่งหวังจะให้เป็นศูนย์การดูแลภิกษุอาพาธ  โดยภิกษุอาพาธส่วนใหญ่ที่เข้ามา
พํานักแห่งนี้ มักประสบปัญหาในการดูแลรักษาการอาพาธและก็จะมักถูกบังคับหรือได้รับคําแนะนําให้
สึกจากสมณเพศเพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการรักษาอาพาธ  ภิกษุอาพาธเหล่านี้นอกจากจะเป็น
พระท่ีไม่มีชื่อเสียง  ไม่มีลูกศิษย์ เมื่อเจ็บปุวยและแก่ชราก็มักจะไร้คนดูแล   ภิกษุบางรูปปรารถนาจะ
มรณาภาพคาผ้าจีวรก็ไม่อาจจะทําได้  การดําเนินงานของสํานักสงฆ์วัดปุามะชามจึงเกิดขึ้นเพ่ือรองรับ
พระภิกษุอาพาธไร้ที่พ่ึง ซึ่งการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย นอกจากการดูแลรักษาทางกายแล้ว ยังรวมถึง
การดูแลรักษาทางจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณด้วย เพ่ือให้ภิกษุอาพาธได้จากไปอย่างสงบ  การดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นพระอาพาธหรือคฤหัสถ์ปุวยก็ตาม  นอกจากต้องดูแลผู้ปุวยเองแล้ว 
จะต้องดูแลจิตใจญาติผู้ปุวยหรือผู้ช่วยดูแลผู้ปุวยอีกด้วย  ดังนั้น การพูดคุยสอบถามความต้องการของ
ผู้ปุวยและญาติเป็นสิ่งจําเป็น และมีความสําคัญเพราะการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายทั้งพระและฆราวาส 
ไม่มีแบบแผนตายตัว แต่หากต้องปรับเปลี่ยนตามความคาดหวัง ความต้องการของแต่ละบุคคล ทั้งนี้
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ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ปุวยและญาติก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญ เพราะหากผู้ปุวย และญาติมี
ความเชื่อมั่น และความรู้สึกที่ดีต่อแพทย์แล้ว การดูแลต่างๆก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นขึ้น”๖ 
 

 สํานักสงฆ์แห่งนี้จึงเป็นที่พักสุดท้าย  ก่อนมรณภาพ  ที่แห่งนี้มีการแต่งศพสวมจีวรและมีการ
เผาศพอย่างง่ายแบบสมัยโบราณ สิ้นเปลืองน้อย  พระอาพาธทุกรูปได้รับการดูแลด้วยความเหมาะสม
และเสมอภาค เผาบนกองฟอนที่ก่อจากไม้และเผาด้วยน้ํามันเพ่ือเป็นการเรียนรู้ปฏิบัติภาวนาอสุภ
กรรมฐาน ที่ได้ประโยชน์สําหรับคนเป็นที่ได้จากคนตายอีกด้วย   ในงานวิจัยของจินตนา อาจสันเที๊ยะ,
(2556) นําเสนอแนวทางการพยาบาลแบบประคับประคองตามแนววิถีพุทธ โดยมีเทคนิคประเด็น
สําคัญ ๔ แบบ คือ ๑.สร้างความ “อุ่นใจ” ด้วยมิตรภาพเสมือนญาติในครอบครัว  ๒.สร้างความ 
“เข้าใจ” ปัญหา อาการเพ่ือนําไปสู่การพยาบาลทั้งกาย จิตและสังคม ๓. “ทําใจ” เพ่ือเตรียมความ
พร้อมต่อภาวการณ์คุกคามของโรค และ ๔. “ปลงใจ” กับวาระสุดท้ายของชีวิตที่จะมาถึง  หลักการ
ดูแลผู้ปุวยหรือภิกษุอาพาธดังกล่าว  เมื่อนํามาเทียบเคียงกับ ที่พํานักภิกษุอาพาธทั้ง ๒ แห่งแล้วทําให้
พบว่า  การดําเนินงานของทั้ง ๒ที่ดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นบนฐานคิดทางพระพุทธศาสนาที่ฝั่งประเทศทาง
ตะวันตกเรียกว่า  Hospice care ซึ่งเกิดขึ้นมาจากแนวคิดทางคริสตศาสนา แตกต่างแต่เพียงว่า  
แนวคิดทางประเทศตะวันตกเกิดขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาภัยสงครามและโรคระบาด  แต่การเกิดขึ้นของ ๒ 
สํานักสงฆ์ภิกษุอาพาธเกิดข้ึนด้วยแนวคิดภายใต้บริบทความจําเป็นที่พระสงฆ์อาพาธประสบปัญหาไม่
มีผู้ดูแล ครั้นจะเข้าสู่ระบบสงเคราะห์ตามกฎหมายก็อาจจะต้องสึกออกไปจากสมณเพศ และเกิดจาก
ฐานคิดในพระไตรปิฎกว่าด้วยการดูแลอุปัฏฐากพระอาพาธ ซึ่งเป็นผู้ไม่มีเรือน  ไม่มีญาติ  ออกจาก
บ้านเข้าสู่ร่มกาสาวพัตรแล้วใครคราวเจ็บปุวย พระภิกษุสงฆ์ต้องช่วยกันดูและให้สมดังพุทธพจน์ที่ว่า 
“หากภิกษุประสงค์จะอุปัฏฐากดูแลพระพุทธองค์  ก็จงดูและอุปัฎฐากภิกษุเจ็บปุวยอาพาธเถิด”  
 
๔. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส าคัญต่อความส าเร็จ   
 การดําเนินงานตามแนวคิด สถานพํานักภิกษุอาพาธ หากมองในมิติแนวคิดเรื่อง Hospice  
หรือ Hospice care แล้วจะพบว่า มาจากฐานคิดทางศาสนาเช่นเดียวกัน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การช่วยเหลือผู้ปุวยระยะท้าย หากแต่ว่า ปัจจัยเงื่อนไขของ อาศรมสุดท้ายสําหรับพระภิกษุอาพาธ 
จากการดําเนินงานของทั้ง ๒ คือ  สถานพํานักภิกษุอาพาธระยะท้ายสันติภาวัน จังหวัดจันทบุรี  มี
เงื่อนไขปัจจัยและบริบทที่สําคัญคือ  กติกาการรับพระภิกษุอาพาธเข้ามาในที่พํานัก คือ  เน้นให้การ
อุปัฏฐากพระอาพาธระยะท้ายเป็นหลัก มิใช่สถานที่พักฟ้ืนหรือมุ่งรั กษาให้หายจากโรค    ไม่มี
บุคลากรทางการแพทย์อยู่ประจํา จึงรับดูแลเฉพาะภิกษุอาพาธที่หมดทางรักษาให้หายขาด   ที่
ประเมินตนเองว่าจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นาน หรือปฏิเสธการรักษาหันมาใช้เวลาเพื่อพัฒนาจิต  พระอาพาธ
ที่จะมาพํานักต้องไม่อยู่ในสภาพพ่ึงเทคโนโลยีที่ซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะขาดสติ หลง ควบคุมตัวเอง
ไม่ได้ สื่อสารไม่รู้เรื่อง ซึ่งเกินศักยภาพในการดูแลของศูนย์ฯ ก่อนส่งพระอาพาธมาที่สันติภาวัน 

                                                           

๖ อภิชยา ลิขิตนุกูล, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, (กรุงเทพมหานคร: คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบด,ี ๒๕๖๔), หน้า ๑๖. 
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จะต้องติดต่อประสานงานมาก่อนเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานที่และผู้ดูแล  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
ปัจจัยเงื่อนไขสําคัญ ของ ที่พํานักสุดท้ายสําหรับพระอาพาธแห่งนี้ ต้องมีบุคลากรที่เรียกว่าจิตอาสาที่
มีความเสียสละ  มีจิตที่ประสงค์จะมาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมผ่านการอุปัฎฐากดูแลพระภิกษุอาพาธ โดยมี
กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกเดือน เพ่ือเป็นกากรเผยแพร่กิจกรรมให้สังคมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ว่า  เป็น
กิจกรรมที่ทุกวัด หรือสํานักอ่ืนๆ สามารถทําได้ ไม่ซับซ้อนและเป็นเรื่องง่าย และธรรมดา ไม่สิ้นเปลือง 
สามารถต่อยอดไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆ ได้ และเป็นประโยชน์ แต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขสําคัญคือ การสร้าง
บุคลากรที่มีจิตอาสา  ที่จะร่วมกิจกรรมนี้เพราะไปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปุวยอาพาธที่
ช่วยเหลือตัวเองได้ยาก และยิ่งในภาวะโรคระบาดโคโรน่าไวรัส-๑๙ ในปัจจุบัน  ยิ่งเป็นเงื่อนไขที่ทําให้
ดําเนินการได้ยากยิ่งขึ้น๗ 
 ขณะเดียวกัน  สถานที่ พักฟ้ืนดูแลภิกษุอาพาธวัดปุามะขาม จังหวัดนครราชสีมานั้น 
ดําเนินการโดยมีนโยบาย ไม่มีการเรี่ยไร่  ไม่เปิดเรี่ยไรเพ่ือรับบริจาค  แต่จะรับเฉพาะที่เป็นสิ่งของ
จําเป็นสําหรับพระภิกษุอาพาธเท่านั้น  โดยมีทุนดําเนินการที่ได้รับสนับสนุนมาจากผู้ศรัทธาในการ
ดําเนินงานจากกองทุนพระวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจํานวนมาก ซึ่งจําเป็น
จะต้องมีกองทุนสนับสนุนอย่างมหาศาล   ส่วนหนึ่งสํานักสงฆ์ปุามะขามก็ได้ใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็น
เสมือนฐานปฏิบัติธรรมสําหรับพระนวกะของวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มาลงมือปฏิบัติอุปัฏฐากภิกษุ
อาพาธ แม้กระทั่งพระสุชาติ ปชฺโชโต  ก็เป็นผลผลิตจากกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว พระสงฆ์อาพาธที่
เข้ามพํานักในสํานักสงฆ์ปุามะขาม ส่วนใหญ่เป็นพระที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ ดําเนินกิจกรรมแทบจะ
เสมือนโรงพยาบาลย่อย ๆ แห่งหนึ่ง โดยมีจิตอาสาทั้งพระและฆราวาสเข้ามาช่วยงาน เป็น Hospice 
care สําหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่มีคุณภาพชีวิตเพ่ือเป็นอาศรมสุดท้ายเพ่ือการตายดีตามแนว
พระพุทธศาสนา เงื่อนไขของสํานักสงฆ์ปุามะขามจึงจําเป็นต้องใช้เงินทุนสนับสนุนจํานวนมาก ในการ
เปิดให้บริการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายได้อย่างเต็มที่  แตกต่างจากจากสํานักสันติภาวันที่
ใช้ทุนสนับสนุนและดําเนินการน้อยและมีความเรียบง่ายกว่า ใช้ทุนดําเนินการน้อยกว่า ซึ่งอาจจะ
เหมาะสมสําหรับวัดต่างๆจะนําไปปรับใช้และขยายผลเพ่ือให้วัดเป็นอาศรมสุดท้ายสําหรับภิกษุอาพาธ
ได้มากกว่าการดําเนินงานแบบสํานักสงฆ์ปุามะขามที่ต้องใช้เงินทุนในการดําเนินการจํานวนมาก แต่
สิ่งที่เหมือนกันคือปัจจัยเงื่อนไขที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของการดําเนินงานก็คือการสร้างจิตอาสาที่จะ
เข้ามาช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธเป็นเรื่องสําคัญที่สุด เพราะหากปราศจากจิตอาสาก็จะส่งผลต่อการ
ดําเนินงาน Hospice care หรืออาศรมสุดท้ายเพ่ือการตายดีได้ได้ยากยิ่ง ทั้งนี้ ควรกล่าวด้วยว่า 
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีแนวคิดสร้างพระคิลานอุปัฎฐากเพ่ือให้พระดูและ
กันเองตามพระธรรมวินัยนั้น ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในทุกพระอาราม ก็จะส่งผลเอ้ือประโยชน์ต่อ
พระสงฆ์และความม่ันคงของพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง   
  

                                                           

๗ ธีระชล สาตสิน, ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม, “การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย: บริบทของห้องอุบัติเหต ุและ
ฉุกเฉิน”,วารสารวชิรสารการพยาบาล,ปีที่ ๑๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๐): ๑๒. 
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๕.บทสรุป 
 Hospice หรือ Hospice care คือ การสร้างสถานบริบาลเพ่ือพระสงฆ์อาพาธให้ได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสมก่อนจะมรณภาพทั้งด้าน กาย จิต และสังคมที่จะทําให้รู้สึกว่า พระภิกษุอาพาธไม่ได้
ถูกทอดทิ้งละเลย รวมทั้งเป็นทางเลือกสําหรับพระภิกษุอาพาธที่ไม่ต้องการสึกจากความเป็นพระ
เพราะเหตุผลความอาพาธทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสวัสดิการรัฐหรือการดูและรักษาพยาบาล
อันจํากัดในวัดที่ตนเองจําพรรษา  แนวคิด Hospice care จึงเป็นแนวคิดที่ทรงคุณค่าและสร้าง
ทางเลือกให้แก่พระสงฆ์อาพาธ เพราะผู้ปุวยระยะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ก็มักจะ
ประสบกับความทุกข์ทั้งอาการปวดทางกาย(Pain)  และความทุกข์ทางใจจากภาวะซึมเศร้า
(depression) ภาวะวิตกกังวล(anxiety) และ ภาวะสับสน(delirium)รู้สึกหมดคุณค่า แนวคิด 
Hospice ที่ดําเนินการโดยวัดตามหลักพระธรรมวินัยเพ่ือเป็นอาศรมสุดท้ายสําหรับการตายดี  จึง
สามารถต่อยอดสู่การขยายผลไปยังวัดหรือองค์กรทางศาสนาอ่ืนๆที่สามารถทําได้ในทุกวัดหรือทุก
ชุมชนที่มีวัดและสํานักสงฆ์หากเจ้าอาวาส  ประธานสงฆ์  ผู้ปกครองวัดมีความเห็นด้วยกับการดําเนิน
กิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการมุ่ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์โดยแท้ ควรที่มหาเถรสมาคม พระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ทั้ง
ประเทศเห็นคุณค่าและให้ความสําคัญกับแนวคิดและการดําเนินการจักต้องมีมนสิการในแผนแม่บท
ดังกล่าวและร่วมกันผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดผลสําฤทธิ์ทั้งคณะสงฆ์ก็จักเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่
ต่อพระศาสนาและความม่ันคงของบวรพุทธมณฑลได้อย่างแท้จริง 
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แนวทางการป้องปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษาเชิงพุทธ 

A BUDDHIST GUIDELINE TO PREVENT STUDENT SEXUAL HARASSMENT 
 

พระสมุห์พิสุทธิ์  วิสุทฺโธ (เอี่ยมส าลี)๑ 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการล่วงละเมิดทาง
เพศนักเรียนในสถานศึกษา ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศ ๓) เพ่ือ
เสนอแนวทางการปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษาเชิงพุทธ งานวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๕ รูป/คน
รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การพรรณนาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานเอกสาร รายงานวิจัย 
บทความ คําสัมภาษณ์ มาประกอบกับการวิเคราะห์หาแนวทางการปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศ
ในสถานศึกษาเชิงพุทธ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนมีสาเหตุ ๕ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้าน
สภาพจิตใจของครูผู้กระทําผิด ที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมในวัยเด็ก ได้รับความรุนแรง
เกี่ยวกับเพศเกิดความฝังใจอยู่ตลอด รวมถึงมีอาการปุวยทางจิต ๒. ด้านความสัมพันธ์เชิงอํานาจ 
สังคมในสถานศึกษากําหนดให้ศิษย์ต้องเชื่อฟังให้ความเคารพครู ๓. ด้านสื่อลามก สามารถเข้าถึงได้
ง่ายเป็นปัจจัยกระตุ้นพฤติกรรมทางเพศออกมา ๔. ด้านสภาพแวดล้อม โอกาสและสถานที่ใน
สถานศึกษาเป็นสิ่งที่จํากัดความปลอดภัยไม่ได้ และ ๕. ด้านเด็กนักเรียนผู้ตกเป็นเหยื่อ มีปัญหาจาก
สภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ความอยากรู้อยากลองของเด็ก รวมไปถึงการที่เด็กมีวุฒิภาวะน้อยยอม
แลกเปลี่ยนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับครู ส่วนในด้านหลักพุทธธรรมเพ่ือปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศมี 
๓ หมวด คือ ๑. ศีล การรักษากายวาจาให้เป็นปกติไม่บกพร่อง เป็นการฝึกอบรมในด้านความ
ประพฤติ ๒. สติสัมปชัญญะ ความรู้ตัวก่อนทําโดยระงับอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบ และ ๓.
หิริโอตตัปปะ ความละอายแก่ใจต่อการกระทําผิด และเกรงกลัวผลจากการกระทําความผิด ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการปูองปรามปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษา เป็น ๒ 
ระยะ คือ แนวทางระยะสั้น ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา ต้องจัดให้ห้องพักครู ห้องเรียน หรือห้องต่างๆ มีสภาพที่โปร่งมองเห็นได้ง่ายแก่ผู้พบเห็น 
๒. ด้านการใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิด ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารให้มีการติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ๓. ด้านความปลอดภัยของเด็ก ครูต้องมีหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง
เมื่อพาเด็กไปทํากิจกรรมนอกโรงเรียน ๔. ด้านผู้ปกครองหรือชุมชน ควรเข้ามีส่วนร่วมกับการบริหาร
โรงเรียน และแนวทางระยะยาว ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านการลงโทษทางวินัยเพ่ือปูองปราม

                                                           

๑ นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, Email: wisuttho.pisut@gmail.com, หมายเลขโทรศัพท์: 085 4829929. 
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การล่วงละเมิดทางเพศ โดยสถานศึกษาประกาศใช้บทลงโทษผู้กระทําผิด ๒. ด้านการขัดเกลาทาง
สังคมโดยบ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) ร่วมมือกันดูแลและขัดเกลาความประพฤติของนักเรียน และ 
๓. ด้านการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหลักพระพุทธศาสนาและกําหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้มีการ
ประยุกต์ใช้หลักศีล สติสัมปชัญญะ และหิริโอตตัปปะในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ค าส าคัญ: การปูองปราม, การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน, สถานศึกษาเชิงพุทธ  
 

Abstract 
This research has three objectives: 1) to study sexual harassment issues 

among students in schools; 2) to investigate Buddhist principles to prevent sexual 
harassment; 3) to propose a Buddhist approach to prevent sexual harassment of 
students in school. The study was carried out by a qualitative research method. 
Qualitative data was collected by documents and in-depth interviews with 15 key 
informants. Data analysis was based on data collected from documents, research 
reports, articles, and interviews, together with an analysis of a Buddhist approach to 
prevent sexual harassment of students in school. 

The results from the study showed that there were five causes of sexual 
harassment among students as follows: 1) mental aspect; teacher offenders were 
sexually abused during their childhood which instilled in the mind and led to mental 
illness, 2) power relationship aspect; students were taught to obey and respect 
teachers in schools, 3) media pornography aspect; media pornography was easily 
accessible as a factor that drives sexual behavior out of it, 4) environmental aspect; 
school could not ensure to be a safe place that can fully prevent the risk of students 
from all forms of sexual harassment, and 5) student victim aspect; the student 
victims had problems from dysfunctional family conditions. Moreover, student’s 
curiosity with the lack of maturity led to willingness to commit wrongdoings with 
teachers. 

In terms of a Buddhist approach to prevent sexual harassment of students 
in school, it can be devided into three categories: 1) Morality (sīla); maintaining 
ethical conducts including physical, verbal and mental actions according to the Five 
Precepts, 2) Mindfulness and clear comprehension (sati-sampajañña); having 
awareness before acting by acknowledging both internal and external senses that 
create feeling in the mind, 3) Moral shame and moral dread (hiri-ottappa); having 
moral shame for wrongdoings and moral fear of the consequences of the 
wrongdoings. Therefore, the researcher proposes two measures of a Buddhist 
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approach to prevent sexual harassment of students in school. Short-term measures 
consist of four aspects: 1) the aspect of organizing the environment within the 
school; teacher rooms, classrooms and other rooms in school must be easily seen 
from outside, 2) the use of CCTV technology; school administrators must provide full 
security systems by installing CCTV around the school, 3) the aspect of student 
safety; teachers are required to recieve permission from students’ parents before 
taking them to do extracurricular activities outside the school, and 4) the aspect of 
community; parents should be involved in school administration. In addition, long-
term measures covers three methods: 1) educational institutions stipulate and enact 
disciplinary penalties to prevent sexual harassment in schools, 2) socialization of HTS 
Organisation (BOR WORN); homes, temples and schools, and 3) educational 
institutions organize activities related to Buddhist principles continuously and 
formulate policies that promote the application of Morality, Mindfulness and clear 
comprehension, and Moral shame and moral dread in school. 

Keywords: To prevent, Student sexual harassment, In school Buddhist guideline 
 

๑. บทน า 

การล่วงละเมิดทางเพศเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ ซึ่งหลายๆ ประเทศกําลัง
ประสบกับปัญหานี้ ในยุคแห่งความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้ก้าวล้ําสู่ความทันสมัย
เพ่ิมข้ึนแต่เก่าก่อน สื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยจึง
เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ทางด้านเพศแก่เหยื่อที่รู้ไม่เท่าทัน ตลอดรวมไปถึงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงได้โดยง่ายที่สัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้ก่อเหตุ และการนําเสนอสื่อลามกผ่าน
เทคโนโลยีสามารถทําได้โดยไม่ลําบาก อีกท้ังยังหลากหลายรูปแบบ เช่น การสนทนาออนไลน์ เว็บไซต์
ลามก การติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์ เป็นต้น๒ จึงเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทําให้อาชญากรทางเพศได้
ฉวยโอกาสก่อเหตุขึ้น สังคมในแต่ละประเทศกําลังประสบปัญหาดังกล่าวอย่างไร้ทางออก อัตราการ
การเกิดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศมีปรากฏอยู่ขึ้นอย่างสม่ําเสมอ โดยไม่มีท่าทีจะเลือนหายไปจาก
สังคมชาวโลกจวบจนถึงทุกวันนี้ 

สถานการณ์การล่วงละเมิดในประเทศไทยเกิดขึ้นในหลายภาคส่วน เช่น ในสถานที่ทํางาน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เป็นการกระทํา ซึ่งผู้มีอํานาจมากกว่ากระทําต่อผู้มีอํานาจน้อยกว่าโดยการ
กระทํามีหลายรูปแบบ หรือในหน่วยงานราชการก็ยังพบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่เว้นแม้แต่ใน
สถานศึกษาก็ยังได้พบปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศกับนักเรียน ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

                                                           

๒ ดํารัส  อ่อนเฉวียง, “ภัยจากสื่อลามกที่มากับเทคโนโลยีสารสนเทศ”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ธนบุรี, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒๐ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘): ๙๒. 
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เป็นการกระทําผิดวินัยข้าราชการครูอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๙๔ วรรค ๓ ที่ว่า “ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทํา
การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”๓  

การล่วงละเมิดทางเพศจัดได้ว่าเป็นการประพฤติผิดศีลในข้อ กาเมสุมิจฉาจาร๔ ซึ่งพระ
พุทธองค์ได้ทรงบัญญัติเป็นข้องดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย หลักคําสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทําความดี ละเว้นความชั่วที่เป็นบาปอกุศล ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ
พ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังพุทธอุทานคาถาว่า “ความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษ 
ผู้มีธรรมปรากฏแล้ว ผู้เห็นอยู่ ความไม่เบียดเบียนคือความสํารวมในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก 
ความปราศจากราคะคือความล่วงกามทั้งหลายได้ เป็นสุขในโลก ความกําจัดอัสมิมานะ (ความถือตัว
ว่าเป็นนั่นเป็นนี่) เสียได้ เป็นสุขอย่างยิ่ง”๕ ด้วยเหตุนี้แนวทางการปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศ
เชิงพุทธ ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดสภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสถานศึกษา 

จึงสรุปได้ว่า บ้าน วัด และโรงเรียนควรที่จะเป็นสถาบันที่สําคัญในฐานะเป็นแหล่งขัดเกลา
ทางสังคมเพ่ือปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศ กล่าวคือ บ้าน วัด และโรงเรียน จะต้องร่วมมือกันจัด
ให้มีการอบรมพัฒนาให้บุคคลได้เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบ แบบแผนของกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิก
สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รู้จักพัฒนาตนเองและเคารพต่อกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน
ทางสังคม ประพฤดิปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กระบวนการเหล่านี้จึงเป็นสิ่งช่วยส่งเสริมให้
การปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษา 

๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศ 

๓. เพ่ือเสนอแนวทางการปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษาเชิงพุทธ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “แนวทางปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษาเชิงพุทธ” 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key 

                                                           

๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓. ราชกิจจานุเบกษา, วรรค ๓, หน้า ๔๔. 
๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๓๑๖. 

๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๕/๘-๙. 
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Informants) จํานวน ๑๕ รูป/ท่าน จากนั้นใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงที่ตรงประเด็นและชัดเจน สามารถสะท้อนสภาพความเป็นจริงในประเด็นท่ีศึกษาได้  

ผลการวิจัย 

บทความนี้เน้นประเด็นปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษา โดยชี้ให้เห็น
ถึงสาเหตุปัจจัยของการล่วงละเมิดทางเพศในสังคมปัจจุบัน และการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา มา
ประยุกต์ใช้ในการปูองปรามปัญหาดังกล่าว จะเห็นว่าความเสื่อมโทรมทางจิตใจและศีลธรรมเป็นอีก
ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาที่เกิดขึ้น
นั้นเป็นการกระทําการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างครูกับนักเรียนที่เป็นศิษย์ โดยใช้อํานาจของความ
เป็นครูในเชิงอํานาจทางสังคมที่เหนือกว่าลูกศิษย์ ข่มขู่หรือหลอกลวงให้ศิษย์ตกอยู่ในสภาพยินยอม
หรือไม่ยินยอม โดยอาจที่จะเริ่มจากคําพูดทางวาจาหรือทางกายไปรวมไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์ 
ส่วนสาเหตุการของการล่วงละเมิดทางเพศนั้นมีปัจจัยรวมด้วยกัน ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้  

๑. ด้านสภาพจิตใจ ครูผู้กระทําผิดที่มีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจ ซึ่งได้รับการอบรมเลี้ยง
ดูอย่างไม่เหมาะสม อาจจะเคยเห็นหรือได้รับประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศโดยตรงจากพ่อแม่ ซึ่ง
ทําให้เกิดบาดแผลทางจิตใจจึงมีความคิดและพฤติกรรมถอยหลังไปสู่วัยเด็ก 

๒. ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ หน่วยงานสถานศึกษาไทยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ที่มี
อํานาจมากกว่าบุคคลในสังคมนั้นๆ จะมีการกดขี่บีบบังคับ ซึ่งผู้ที่มีอํานาจน้อยกว่าหรือผู้อยู่ใต้
ผู้บังคับบัญชาต้องยอมรับและปฏิบัติตาม สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมสังคมไทยเป็นรูปแบบสังคม
อุปถัมภ์ผู้น้อยต้องให้ความยําเกรงผู้ใหญ่ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําในทุกๆ หน่วยงาน 

๓. ด้านสื่อลามก คนกับสื่อถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสื่อลามกเป็น
ปัจจัยอันตรายที่มาในช่องทางผ่านเว็บไซต์หนังออนไลน์ ทางวิดีโอโซเชียล หนังสือที่นําเสนอเป็น
รูปภาพการ์ตูน รวมไปถึงอักษรข้อความที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นปัญหาสังคมโดย
วงกว้าง และยังเป็นปัจจัยตัวกระตุ้นอารมณ์ทางเพศท่ีนําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 

๔. ด้านสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษามีส่วนสําคัญที่เอ้ือต่อการล่วง
ละเมิดทางเพศ ซึ่ง สถานศึกษายังคงมีปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น เช่น ห้องพักครู ห้องน้ํา 
ห้องเรียน บริเวณลืบซอมมุม เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสําคัญที่ช่วยการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นได้
ในสถานศึกษา โอกาสและสถานที่ในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่จํากัดความปลอดภัยไม่ได้ 

๕. ด้านเด็กนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อ เด็กบางคนถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายอันมีพ้ืนฐานมา
จากสภาพปัญหาทางด้านครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ขาดความอบอุ่นในการเลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัว 
บางครอบครัวเกิดความแตกแยกระหว่างพ่อกับแม่ ซึ่งทําให้เด็กไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่าง
เหมาะสม เลยรู้สึกขาดในเรื่องของความรักความเข้าใจ 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์กับปัญหาเพ่ือปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้เขียน
พิจารณาหลักธรรมที่จะนํามาใช้ไดแ้บ่งออกเป็น ๓ หมวด ดังนี้  
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๑) ศีล กล่าวคือ เป็นเรื่องของการรักษากายวาจาให้เป็นปกติ ไม่บกพร่อง ซึ่งเป็นข้อ
ฝึกอบรมในด้านความประพฤติ การรักษาศีลเป็นสิ่งสําคัญ ศีลเป็นพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดคุณธรรมต่างๆ 
และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้  

๒) สติ สัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่เสมอว่ากําลังทําอะไรอยู่ เป็นสภาวะที่รู้เท่าทัน ไม่หลงผิดไป
ตามกิเลส ตัณหา และอารมณ์ที่มากระทบ เมื่อมีสมาธิสมบูรณ์แล้วจึงจะเกิดสัมปชัญญะขึ้นได้  
สัมปชัญญะคือการรู้ตัวหลักธรรมข้อนี้ทําให้บุคคลรู้จักตนเองว่าเป็นใคร กําลังทําอะไรอยู่และรู้ว่าจะ
ทําอะไร สามารถครองตนระงับอารมณ์ต่างๆ ได้ 

๓) หิริ โอตตัปปะ เป็นธรรมะสําคัญต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมมาก เพราะ
บุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทําผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทําผิดแล้วนั้น บุคคลนั้น
สามารถทําสิ่งเลวร้ายได้ทุกอย่าง สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเองและคนใน
สังคมได้อย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเหตุนี้สังคมจึงต้องการธรรมะนี้มาปกปูองคุ้มครอง เรียกได้ว่า เป็นธรรม
ที่คุ้มครองโลก 

โดยสรุปแล้ว แนวทางการปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษาเชิง
พุทธ ได้แบ่งแนวทางออกเป็น ๒ ระยะ ดังต่อไปนี้ 

๑. มาตรการระยะสั้น 

๑.๑) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ลักษณะของห้องควรโปร่งโล่งสามารถมอง
ผ่านกระจกหน้าต่างได้ง่าย โดยเฉพาะห้องพักครูจัดว่าเป็นห้องส่วนตัวต้องต้องมีการจัดสภาพห้องที่ดี
ไม่ทึบแสงแก่ผู้อื่น 

๑.๒) ด้านการใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย การนําเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมา
ช่วยถือว่ามีส่วนสําคัญในการลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศได้ ผู้บริหารควรที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณท่ีเป็นจุดอับ 

๑.๓) ด้านการไปทํากิจกรรมนอกสถานศึกษา สถานศึกษาควรทําหนังสือขออนุญาตนํา
เด็กนักเรียนไปทํากิจกรรมแจ้งไปยังผู้ปกครองให้รับรู้รับทราบว่าไปสถานที่ใด ครูหรือผู้ เกี่ยวข้องดูแล
ต้องมีความรับผิดชอบมากพอในการคุ้มครองและดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัย 

๑.๔) ด้านผู้ปครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถส่งเสริมให้รากฐานทางสังคมและจิตใจ
เกิดความเข้มแข็งมาจากครอบครัวสู่สถานศึกษา  

๒. มาตรการระยะยาว 

๒.๑) สถานศึกษากําหนดบทลงโทษข้าราชการครูเพ่ือปูองปรามการล่วงละเมิดทงเพศใน
สถานศึกษามาประกาศใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องต้องกําหนดบทลงโทษของครูผู้กระทํา
ผิดด้วยวินัยข้าราชการครูอย่างจริงจังในขั้นเด็ดขา 

๒.๒) การขัดเกลาทางสังคมของ บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) มีส่วนช่วยปูองปรามได้ดังนี้ 
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๑) บ้านหรือครอบครัว เริ่มต้นจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดูบุตรให้
ได้รับความอบอุ่น ไม่ใช้ความรุนแรงทางเพศในการลงโทษ รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่อเพศให้
มีอุปนิสัยพฤติกรรมการแสดงออกและปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม รู้จักการให้เกียรติผู้อ่ืน
โดยเฉพาะผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิง 

๒) วัดหรือพระสงฆ์ มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านจิตใจโดยการ
อบรมทางด้านศีลธรรมคุณธรรม เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับสิ่งเร้า
ภายนอก โดยเฉพาะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก วัยศึกษา และวัยทํางาน 

๓) โรงเรียนหรือผู้บริหารและครู มีหน้าที่บ่มเพาะให้รู้จักเคารพกฎระเบียบเริ่มตั้งแต่
เข้ามาในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูบรรจุใหม่หรือครูเก่าต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่า ง
ต่อเนื่องโดยการฟังคําบรรยายหรือเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมประจําเดือนหรือปีที่โรงเรียนได้เชิญ
พระวิทยากรหรือพระสอนศีลธรรมมาให้ความรู้คู่คุณธรรม 

๒.๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหลักพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
มีการประยุกต์ใช้หลักศีล สติ และหิริโอตตัปปะ โดยสถานศึกษาจัดหลักสูตรการสอนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมนั่งสมาธิ จัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนา จัดให้มีการเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ และการกําหนดนโยบายส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้หลัก สติ และหิริโอตตัปปะ ดังนี้ 

๑) หลักศีล ใช้แนวทางการรักษาเบญจศีลมาปรับใช้ในสถานศึกษาให้กับครู เพราะ
ศีลเป็นเครื่องช่วยปิดกั้นมนุษย์ไม่ให้ทําความชั่วจากอํานาจกิเลสที่เข้ามาครอบงําภายในจิตใจ   

๒) หลักสติสัมปชัญญะ การดําเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ ต้องมี
สติและสัมปชัญญะเพราะสติเป็นตัวกําหนด โดยเฉพาะครูถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ต้องมีการครองตนให้
สุจริตไม่กระทําความผิด 

๓) หลักหิริโอตตัปปะ ครูนั้นต้องมีความละอายและเกรงกลัวต่อความผิดที่กําลัง
กระทําโดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษา หิริโอตตัปปะยังเรียกชื่อได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า เทวธรรม หรือธรรมของเทวดา อันหมายถึง ธรรมให้ถึงความเป็นเทวดาซึ่งเป็นหลักคุณธรรมที่
นํามาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามปราศจากโทษ 6 

กล่าวได้ว่าการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา ประยุกด์ใช้กับปัญหาในสังคมนั้น
นับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่ให้คุณค่าแก่ชีวิต หากผู้ปฏิบัติเห็น
คุณค่าและให้ความสําคัญ มีความตั้งใจในการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังก็ย่อมจะประสบผลดีมากมาย
และเป็นที่ประจักษ์ได้ด้วยตนเอง เพราะทางออกในการแก้ปัญหาไม่ได้มีเพียงด้านเดียวหรือถึงทางตัน 
ยังมีอีกหลายแง่มุมท่ีเรายังไม่ได้คันพบเจอและนําไปปรับใช้แก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ที่ทํา
คัญ จิตใจ ศีลธรรม และคุณธรรมของทุกคนต้องอยู่ควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน 

ข้อสรุป 

แนวทางการปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษา จากสภาพปัญหาที่มี
สาเหตุมาจาก ๑) สภาพจิตใจจองผู้กระทํา ๒) ด้านความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ๓) ด้านสื่อลามก ๔) ด้าน
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สภาพแวดล้อม และ ๕) ด้านเด็กนักเรียนผู้ตกเป็นเหยื่อ ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญให้เกิดเหตุการณ์ล่วง
ละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ส่วนหลักพุทธธรรมที่นํามาใช้ในการปูองปรามก็คือการใช้หลักศีล 
สติสัมปชัญญะ และหิริโอตตัปปะ ซึ่งมีส่วนช่วยลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ และส่วนแนวทางการ
ปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเชิงพุทธ แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง คือ แนวทางระยะสั้น 
การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา และแนวทางระยะยาว ผู้บริหารหรือสถานศึกษาควร
กําหนดบทลงโทษวินัยที่เด็ดขาดคือการไล่ออกจากราชการ ต่อมาบ้าน วัด โรงเรียน รวมเรียกว่า พลัง
บวร ควรให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาทําเป็นภาคีเครือข่ายในการปูองปรามด้วยกัน ส่วน
สถานศึกษาเองก็ควรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการพัฒนาจิตใจ เช่น การสวดมนต์ การปฏิบัติ
ธรรมขัดเกลาทางด้านจิตใจทั้งครูและนักเรียน และสิ่งที่สําคัญสถานศึกษากําหนดนโยบายส่งเสริมการ
นําหลักศีล สติสัมปชัญญะ และหิริโอตตัปปะมาปรับใช้ในการอบรมบ่มเพาะให้กับครูในสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
นักเรียนในสถานศึกษา หลักพุทธธรรมเพ่ือปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศ เพ่ือเสนอแนวทางการ
ปูองปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษาเชิงพุทธ ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งต่อไป ศึกษา
สภาพปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษา 

๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ควรมีนโยบาย ให้มีการนําหลักธรรม มากําหนดเป็นนโยบายสําหรับวิชาชีพครู หรือผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศทุกระดับ โดยครอบคลุมทั้งด้านสถานศึกษา ด้านการจัด
การศึกษาและด้านผู้เรียน 

๒) ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ สถานศึกษา รวมไปถึงสถาบันครอบครัว ช่วยกัน
ส่งเสริมการปลูกฝังศีลธรรม จรรยาที่ดีแก่ครู ผู้ปกครอง และเยาวชนทุกคน น้อมนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก เห็นความสําคัญของ
หลักธรรมศีล ๕ สติ สัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ  

๓) ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย ที่จะเน้นเรื่อง
ของการนําหลักธรรมหรือหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ต่าง จากงานวิจัยนี้ นําไปศึกษากับ
สถานศึกษาในระดับที่แตกต่าง ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และมีการนําไปทดลองใช้ 
เพ่ือให้เห็นผลเป็นเชิงประจักษ์ และสามารถนําไปสู่การได้องคค์วามรู้ที่แตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้  
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ที่ดี ๔)  ทําตามแผนให้ดี  

ค าส าคัญ: ปัญญาวุฑฒิสูตร, ศักยภาพ, เปูาหมายของชีวิต 

                                                           

๑ นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, Email: jeennakorn@gmail.com, หมายเลขโทรศัพท์: ๐๘๑ ๙๘๕๓๗๖๖. 

 



82 
 

 

Abstract 
 

In this research, three objectives were purposely made: 1) to study the 
Dhamma practitioners’ levels of understanding gained from learning to obtain the 
purpose of life, 2) to study the Dhamma practitioners’ learning behaviour to obtain 
the purpose of life, and 3) to analyze the Dhamma practitioners’ learning to obtain 
the purpose of life based on the principle of noble growth, at Dhamma practice 
centre of Rayong province (Baan Chong Lom), Baan Kai District, Rayong province. This 
is a mixed method research, Qualitative and Quantitative one. Data were collected 
from 150 Dhamma practitioners of a Dhamma practice centre of Rayong province 
(Baan Chong Lom) through questionnaires and in-depth interview of twelve people 
was also done. 

The results of the research showed that 1) the level of understanding of 
learning to achieve the goals of the life of the dharma practitioners Overall, it was at 
a moderate level ( ̅= 3.43, S.D. = 0.90), separated by life goals as follows. The 
benefit aspect at present was at a high level ( ̅= 3.58, SD = 0.79). The benefit in the 
next world was at a moderate level ( ̅= 3.47, SD = 0.95). Moderate ( ̅= 3.24, SD = 
0.98) 2) Have learning behaviors to achieve goals in life as follows: seeking the 
correct sources of knowledge Knowledge can be studied as needed. The information 
that has been adjusted to suit them is considered. and the implementation was 
carried out to complete the task. 3) The data from the interviews were analyzed for 
learning according to the qualification principle have learning guidelines for achieving 
goals in life at 3 levels, consisting of 4 steps: 1) having a good source of knowledge 2) 
good learning 3) considering and planning a good plan 4) following the plan well. 

Keywords: Paññavuddi Sutta, Potential, life Goal.  
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๑. บทน า 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ให้ดําเนินชีวิตด้วยประโยชน์ ๓ 
ประการคือ ประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์สูงสุดคือพระนินพาน อันเป็น
เปูาหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์๒ แต่การที่จะบรรลุเปูาหมายทั้ง ๓ ระดับได้นั้น จะต้องมีการ
เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง เพ่ือที่จะนํามาใช้ในการดําเนินชีวิต ให้บรรลุเปูาหมายแต่ละระดับได้ 

เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะ มักจะใช้ประสบการณ์และทักษะของตนเองที่มี
อยู่ แม้จะมีการรียนรู้แต่ความรู้เหล่านั้นใช้เพียงเพ่ือบรรลุเปูาหมายชีวิตในปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถ
บรรลุเปูาหมายของชีวิตในโลกหน้าหรือระดับสูงสุดได้ และบางทีอาจมีการเรียนรู้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง 
ทําให้ดําเนินชีวิตผิดพลาดตกต่ําลงไปอีก จึงไม่สามารถบรรลุเปูาหมายที่เป็นประโยชน์ ๓ ประการได้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจหลักธรรมที่ชื่อว่า วุฑฒิธรรม๓ เป็นหลักธรรมที่สร้างความเจริญด้วยปัญญา๔ เป็นพระ
สูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับเหล่าพระภิกษุ ทรงสอนแนวปฏิบัติเพ่ือสร้างความเจริญในปัญญา
แห่งตน ประกอบด้วยหลัก ๔ ประการ เมื่อนําหลักธรรมนี้มาเป็นแนวทางใชัในการเรียนรู้จะทําให้
สามารถพัฒนาตนเองจนบรรลุเปูาหมายสูงสุดของชีวิตคือพระนินพานได้ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษา
หลักวุฑฒิธรรมจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และได้นําหลักธรรมนี้ไปวิเคราะห์ผู้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (บ้านช่องลม) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ว่ามีการเรียนรู้ตามหลักธรรมมากน้อย
เพียงไร มีแนวทางการบรรลุเปูาหมายชีวิตอย่างไร เพ่ือนําผลวิจัยที่ได้ไปวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสม
กับผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนําไปใช้ในการเรียนรู้เพื่อบรรลุเปูาหมายชีวิตต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาระดับความเข้าใจการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายของชีวิตของชีวิตของผู้เข้ามา
ปฏิบัติธรรม  

๒. เพ่ีอศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายของชีวิตของผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม  

๓. เพ่ือวิเคราะห์การเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายของชีวิตตามหลักวุฑฒิธรรม ของผู้เข้ามา
ปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (บ้านช่องลม) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  

 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้หลักธรรมคือ วุฑฒิธรรม ๔ และประโยชน์ ๓ 

                                                           

๒ วิ.มหา.อ.(ไทย) ๑/๒/๒. 
๓ อง.จตุกก.(ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๗. 
๔ อง.จตุกก.(ไทย)๒๑/๒๔๘/๓๖๗-๓๖๘. 
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วุฑฒิธรรม ๔ หรือ ปัญญาวุฑฒิสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติสร้างความเจริญในปัญญา ปัญญาวุฑฒิเป็นคุณธรรมที่ทําให้เกิดความเจริญ๕  มีอุป
การคุณสําหรับมนุษย์ทุกคน๖ ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประการคือ ๑) สัปปุริสสังเสวะ (การคบ
สัตบุรุษ) หมายถึง การเสวนาสัตบุรุษ คบหาท่านผู้ทรงธรรม ๒) สัทธัมมัสสวนะ (การฟังสัทธรรม) 
หมายถึง การสดับสัทธรรม การศึกษาฟังอ่าน ๓) โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) หมายถึง 
ทําในใจโดยแยบคาย รู้จักคิด ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) หมายถึง
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม 

ประโยชน์ ๓ ประการ เป็นลําดับขั้นในการบรรลุเปูาหมายชืวิต หรือเรียกเป็น ๓ ระดับคือ 

๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ เรียกกันว่า ประโยชน์ปัจจุบัน มองเห็นกันทั่วๆไปในการดําเนินชีวิต  

๒ สัมปรายิกัตถะ แปลว่า ประโยชน์เบื้องหน้า เลยออกไปถึงภพหน้า ชาติหน้า  

๓ ปรมัตถ์ หรือ ปรมัตถะ คือ ประโยชน์อย่างสูงสุด คือ พระนิพพาน  

ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น นําข้อมูลที่ได้มากําหนดเป็นแบบสอบถาม  

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ดําเนินการ
วิจัยโดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ด้วยคือ ระยะที่ ๑ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ส่วนระยะที่ ๒ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

การวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถาม (Questionare) เก็บรวมรวมข้อมูลจาก
ตัวอย่างจํานวน ๑๕๐ คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จํานวน ๑๒ คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

๔. ผลการวิจัย 

จากการศึกษาการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายของชีวิตตามหลักวุฑฒิธรรม ซึ่งมีหลักปฏิบัติ 
๔ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) คบสัตบุรุษ คนดี มีความรู้ เป็นกัลยาณมิตร ๒) ฟังสัทธรรม ศึกษาหาความรู้
เพ่ือให้ได้ความรู้จริง ๓) มนสิการโดยแยบคาย คิดพิจารณาหาเหตุผลให้ถ่องแท้ ๔) ปฏิบัติสมควรแก่
ธรรม ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรม ดําเนินชีวิตถูกต้องตามธรรม 

เปูาหมายชีวิต คือการดําเนินชีวิตให้บรรลุประโยชน์ ๓ ประการ  

                                                           

๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๗, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓๘. 

๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๙/๓๖๘.  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามจํานวน ๑๕๐ ชุด 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อมูลสถานภาพดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์หญิงมีจํานวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๐ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๕๐-๕๙ ปี มีจํานวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๔ มีอาชีพอ่ืนๆที่
หลากหลายจํานวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๗ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพมีผู้ให้สัมภาษณ์จํานวน 
๑๒ คน มีสถานภาพดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์หญิงมีจํานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง ๕๐-๕๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจํานวน ๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นมัธยมศึกษาจํานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐  

จากการศึกษาระดับความเข้าใจการเรียนรู้เพี่อบรรลุเปูาหมายของชีวิต พบว่า ระดับความ
เข้าใจการเรียนรู้เพื่อบรรลุเปูาหมายของชีวิตของผู้มาปฏิบัติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
๓.๔๓, S.D. = ๐.๙๐) แยกตามเปูาหมายของชีวิตได้ดังนี้ ด้านประโยชน์ในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก     
( X = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๗) ด้านประโยชน์ในโลกหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๗, S.D. = 
๐.๙๕) ด้านประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๒๔, S.D. = ๐.๙๘)  

จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายของชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรม พบว่า 

ด้านการบรรลุเปูาหมายของชีวิตในปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของต้นเองได้ดีพอสมควร และมีความทันสมัยในการ
เข้าถึงแหล่งความรู้อีกด้วย มีการศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของต้นเองอย่าง
หลากหลาย มีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือให้เหมาะสมกับต้นเองกําหนดทิศทางเปูาหมาย และลงมือ
ทําให้งานนั้นสําเร็จขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับ สุภีร์ ทุมทอง ได้กล่าวว่า เปูาหมายในการฝึกอบรมตนเอง
ในเบื้องต้นนั้น เพ่ือต้องการทําให้คนมีประสิทธิภาพ เพราะถ้ามนุษย์มีศักยภาพแล้ว ย่อมสามารถจะ
ส่งผลในการทํากิจบางอย่าง หรือต้องการพัฒนาคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของงาน เพราะถ้าคนมีคุณภาพ 
ย่อมทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ๗ 

ด้านการบรรลุเปูาหมายของชีวิตในโลกหน้า ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสามารถเข้าถึงแหล่ง
ความรู้เกี่ยวกับโลกหน้าได้ดี ทั้งแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลเช่น พระภิกษุ และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น
หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น มีการศึกษาข้อมูลโดยการฟังธรรมจากพระภิกษุ หมู่
กัลยาณมิตร อ่านหนังสือ ดูสื่อต่างๆที่ทันสมัย มีการนําข้อมูลมาพิจารณาโดยปรับให้เหมาะสมกับต้น
เอง และลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) 
ว่า ประโยชน์ในภายหน้าหรือประโยชน์ในภพหน้า สัมปรายิกัตถะ หมายถึงคุณธรรมที่จะเป็นเหตุให้มี
ความสุขในภพหน้าชาติหน้า โดยนัยหมายถึงคุณธรรมที่จะนําไปสู่ความเจริญงอกงามในภายภาคหน้า 
ในโอกาสข้างหน้า เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมปรายิกัตถประโยชน์๘ 

                                                           

๗ สุภีร์ ทุมทอง, อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์, ๒๕๕๗), 
หน้า ๒๕. 

๘ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองตี สุรเตโช), พจนานกุรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐๙๕. 
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ด้านการบรรลุเปูาหมายชีวิตสูงสุดคือพระนิพพาน ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลในการที่จะบรรลุเปูาหมายสูงสุดได้เช่น เลือกวัดหรือสํานักปฏิบัติธรรมที่ต้นเองเหมาะสม  
จากนั้นจึงเข้าไปศึกษาโดยลงมือปฏิบัติในสํานักนั้น แล้วจึงปรับวิธีการให้เหมาะสมกับตนเอง และ
พยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) กล่าวว่า กลไกทางจิตนี้มีพลัง
มหาศาล ทฤษฎีมีส่วนประกอบด้วยอะไรบ้าง  จะต้องทําความเข้าใจกับทฤษฎีให้ถูกต้อง จึงสามารถ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเปูาหมายได้  อันจะก้าวเข้าไปสู่ความหลุดพ้น๙  

จากการวิเคราะห์การเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายของชีวิตตามหลักวุฑฒิธรรมของผู้มา
ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ตามหลักวุฑฒิธรรม 

ด้านการคบหาสัตบุรุษ พบว่า ผู้ปฏิบัติธรรมมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ดี สามารถถ่ายทอด
และมีความรู้ที่ต้องการที่นําพาให้บรรลุเปูาหมายทั้ง ๓ ระดับได้ เรียกได้ว่า มีแหล่งความรู้ที่ดี  

ด้านการฟังพระสัทธรรม พบว่า ผู้ปฏิบัติธรรมมีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ
จนกระท่ังได้ความรู้ที่ตนนําไปใช้ในการบรรลุเปูาหมายทั้ง ๓ ระดับได้ เรียกได้ว่า มีการเรียนรู้ที่ดี 

ด้านการมนสิการโดยแยบคาย พบว่า ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนําความรู้ที่ศึกษามาคิด
พิจารณาและปรับให้เหมาะสม นํามาวางแผนการทํางานในการบรรลุเปูาหมายทั้ง ๓ ระดับ เรียกได้ว่า 
มีการพิจารณาและวางแผนที่ดี 

ด้านการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พบว่า ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนมากสามารถทํางานตาม
แผนที่วางไว้จนสําเร็จ ด้านโลกหน้าสามารถพัฒนาจิตใจได้ต่อเนื่องได้ เรียกได้ว่า ทําตามแผนให้ดี 

 จากการใช้หลักวุฑฒิธรรมมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์นั้น ทําให้ได้แนวทางการเรียนรู้
เพ่ือบรรลุเปูาหมายของชีวิต ที่ประกอบด้วย ๔ ประการคือ ๑) มีแหล่งความรู้ที่ดี ๒) มีการเรียนรู้ที่ดี 
๓) มีการพิจารณาและวางแผนที่ดี ๔) ทําตามแผนให้ดี ซึ่งแนวทางการการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมาย
ของชีวิตตามหลักวุฑฒิธรรมที่ง่ายต่อความเข้าใจในการนํามาปฏิบัติ 

๕. บทสรุป 

จากการวิจัยสรุปได้ว่าการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายของชีวิตตามหลักวุฑฒิธรรมนั้น 
จะต้องประกอบด้วย ๑) การคบสัตบุรุษ หมายถึงคนดี บัณฑิต กัลยาณมิตร และเป็นผู้มีปัญญา ๒) 
การฟังสัทธรรม หมายถึงการฟังคําสอนจากสัตบุรุษอันเป็นคําสอนที่ทําให้เจริญฝุายเดียว ๓) การ
มนสิการโดยแยบคาย รู้จักพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี ๔) การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หมายถึง 
ปฏิบัติธรรมถูกหลัก  

มนุษย์นั้นมีเปูาหมายชีวิตที่ต้องบรรลุ ๓ ระดับคือ ๑) เปูาหมายในโลกนี้ ๒) เปูาหมายใน
โลกหน้า ๓) เปูาหมายชีวิตสูงสุดคือพระนิพพาน 

                                                           

๙ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภกิขุ), โพธิปักขิยธรรมประยุกต์, กรุงเทพมหานคร: ตถาคตาพับลิเคชัน่ 
จํากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๓๘. 
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จากการวิเคราะห์แบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ของผู้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ระยอง (บ้านช่องลม) ซึ่งมีเปูาหมายทั้ง ๓ ระดับ ทําให้ได้แนวทางการเรียนรู้เพ่ิอบรรลุเปูาหมายของ
ชีวิต เป็นแนวทางที่เประกอบด้วย ๑) มีแหล่งความรู้ที่ดี ๒) มีการเรียนรู้ที่ดี ๓)  มีการพิจารณาและ
วางแผนที่ดี ๔) ทําตามแผนให้ดี เพ่ือให้ผู้สนใจนําไปปฏิบัติต่อไป 

๖. ข้อเสนอแนะ 

สําหรับการวิจัย มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ควรมีนโยบาย ให้มีการนําหลักวุฑฒิธรรม ๔ 
เป็นความรู้พืน้ฐานของการสร้างทีมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

๒) ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ สถานศึกษา รวมไปถึงสถาบันครอบครัว ช่วยกัน
ส่งเสริมการนําวุฑฒิธรรม ๔ ไปประยุกต์ใช้ จรรยาที่ดีแก่ครู ผู้ปกครอง และเยาวชนทุกคน น้อมนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  

๓) ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย เรื่องการบรรลุ
เปูาหมายชีวิตในครอบครัว การบรรลุเปูาหมายชีวิตในองค์กรต่างๆ 
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แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในนาฏศิลป์ไทยการแสดงโขนเร่ืองรามเกียรติ์ 

THE BUDDHIST CONCEPTS APPEARED IN RAMAKIEN THAI MASKED PLAY 

 
   ศรีนวลพรรณญ์  จันณทรรอด๑ 
 

บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและคุณค่าของ
นาฏศิลป์ไทยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ (๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง
กับนาฏศิลป์ไทยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ (๓) เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏ
ในนาฏศิลป์ไทยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 

ผลการวิจัยพบว่า ท่าร าทางนาฏศิลป์ไทยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ได้มีการประดิษฐ์จาก 
(๑) การเลียนแบบธรรมชาติ วิสัยสัตว์ อารมณ์ของมนุษย์  (๒) การบวงสรวงบูชา ซึ่งมนุษย์แต่โบราณ
มามีความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการบูชา เซ่นสรวง เพ่ือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ตนสม
ปรารถนา ต่อมาการฟ้อนร าก็คลายความศักดิ์สิทธิ์ลงมา กลายเป็นการฟ้อนร าเพ่ือความบันเทิงของคน
ทั่วไป และ (๓) การรับอารยธรรมของอินเดีย จึงท าให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าท่าร าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หลักพุทธศาสนาหรือพุทธประวัติจึงก่อให้เกิดการท าการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่มี
อยู่ในท่าร าการแสดงนาฏศิลป์โขนพบได้ ๓ ลักษณะ คือ 

(๑) ลักษณะของท่าร าบางท่าที่มีความหมายตรงตัวกับหลักพุทธรรม หมายถึงมีความหมาย
เดียวกัน เช่น ท่าพรหมสี่หน้า หมายถึง อภิชัจจพละ ก าเนิดในชาติตระกูลสูง เป็นขัตติยะชาติต้องด้วย
ความนิยมเชิดชูของมหาชน ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีตามประเพณี  

(๒) ลักษณะของท่าร าบางท่าที่ไม่มีความหมายตรงตัว แต่สามารถน ามาอ้างอิงเป็น
ความหมายตามหลักพุทธรรม เช่น ท่าแขกเต้าเข้ารัง หมายถึง นกแขกเต้าเป็นสัญลักษณ์ของความ
มั่นคง ยั่งยืน ยึดเหนี่ยวเพียงสิ่งเดียว เปรียบดังผู้มีศรัทธาจริต คือผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติเป็น
ปกติ ซาบซึ้ง ชื่นบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย  

                                                           

๑ นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, Email: srinuanphanphan@gmail.com, หมายเลขโทรศัพท์: ๐๙๘  ๔๘๖๑๙๕๔.  
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(๓) ลักษณะท่าร าที่เปรียบเทียบเรื่องราวในพุทธประวัติเกี่ยวกับอารมณ์ เช่น อารมณ์รักที่มี
อยู่ในเรื่องกุสราชชาดก อารมณ์โกรธอยู่ในเรื่องเวเทหิ  อารมณ์เศร้าอยู่ในเรื่องปฏาจารา  อารมณ์ดีใจ
อยู่ในเรื่องธิดาช่างหูก  

ค าส าคัญ : หลักพุทธรรม, รามเกียรติ,์ นาฏศิลป์การแสดงโขน 
 
ABSTRACT 

This thesis consists of 3 objectives, namely: - (1) to study the historical 
background of Khon Rãmãyana Dancing Art (2) to study the value of the Khon 
Rãmãyana Dance (3) to analyze the Buddhist principles that appear in Thai Khon 
Rãmãyana Dance. The methodology used in this qualitative research was the study 
from the textbooks and documents.  

The results revealed that: The manner of dance gestures of Thai Khon 
Rãmãyana dance has been invented from (1) Imitation of nature, animals, human 
emotions (2) Sacrifice in which ancient human beings have believed in sacred things, 
there is a sacrifice of chakra to ask the sacred things to give their blessings to their 
desire. Later the dance loosened the sacredness. Become a dance for the 
entertainment of the common people and (3) the influence of Indian civilization. 
Therefore, it was noted that the dance should have some connection with Buddhism 
or Buddhist history. In an analysis, it was found that the Buddhist principles 
contained in the Thai Khon Dance can be found in 3 features: - 1. Feature of some 
dances that have a direct implication to the Buddhist principles, for example, Tha 
Brahma means Abhijaccabala, origins in a high family. It is a royal born with the 
public's popularity. It has been well trained according to tradition, 2. Feature of some 
dances that do not have a specific meaning. But can be referred to as a meaning 
according to Buddhist principles, for example, "Tha Khaek Tao Kao Rueng" means 
"cockatiel" as a symbol of stability, sustainability, holding only one thing Like a 
faithful person. That is a moral person of faith, appreciative, joyful, easy-going, and 3. 
Feature of metaphor the stories in the Buddhist history about emotions such as the 
love emotions that exist in the story of Kusarãja Jataka. Anger emotions as in the 
story of Vedehi. Sad moods as in the Patãcãrã story. The happy moods in the story 
of the daughter of Chang. 

Keyword: Buddhist Principles, Ramakien, Thai Masked Play. 
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๑. บทน า 

หลักพุทธรรรมที่บุคคลทั่วไปรู้จักมักเข้าใจว่าเป็นความรู้หรือคําสอนที่ใช้ในทางพุทธ
ศาสนาเพียงศาสตร์เดียวหากผู้ใดสนใจก็จะมุ่งศึกษาเอาเฉพาะทาง แต่ความจริงแล้วหลักพุทธรรมนั้น
ได้แฝงอยู่ในทุก ๆ ศาสตร์ที่มีอยู่ในสาระบบการเรียนรู้ของมนุษย์ เช่นเดียวกับศาสตร์ที่ผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงต่อไปนี้ซึ่งมีความแตกต่างกับหลักพุทธศาสตร์นั่นคือนาฏยศาสตร์หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ 
นาฏศิลป์ หากมองอย่างผิวเผินอาจเห็นว่าไม่มีส่วนใดที่น่าจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันได้  แต่เมื่อพิจารณา
โดยการศึกษาระหว่างสองศาสตร์นี้เป็นอย่างดีพบว่านาฏศิลป์ได้มีการนําการเคลื่อนไหวร่างกายอัน
ประดิษฐ์ขึ้นจากครูบาอาจารย์แต่โบราณแล้วบัญญัตติชื่อเรียกของท่ารํานั้น ๆ นํามาประกอบกับคํา
ร้องทํานองดนตรีไทยได้อย่างลงตัว ท่ารําต่างๆ ที่ถูกประดิษฐ์มีความหมายสอดคล้องกับหลักพุทธรรม 
เช่น ท่าอัมพร ใช้เมื่อกล่าวถึงการปกครอง พระมหากษัตร์ ผู้อยู่เบื้องสูง๒ มีความหมายเป็นภาษาสากล
หมายถึง ท้องฟูา สูงศักดิ์ ยิ่งใหญ่ รุ่งเรือง ตรงกับความหมายในหลักพุทธธรรมในเรื่องการปกครอง
ของผู้เป็นใหญ่หรือผู้มีอํานาจสูงสุด เช่น หลักพรหมวิหาร ๔๓ ทศพิศราชธรรม๔ และจักรวรรดิวัตร๕ 

การฟูอนรําเป็นประเพณีในทุกชาติทุกภาษารวมถึงประเทศสยามที่มีวัฒนธรรมการฟูอน
รําเป็นของตนเอง โดยมีการเลียนแบบตามธรรมชาติ เช่น เดิน กิน ไป มา ดีใจ เสียใจ รัก เกลียด โกรธ  
มีการประดิษฐ์ท่ารําให้มีความงดงามเชื่องช้าจนกลายเป็นท่าทีลีลามากกว่าคนปกติ ต่อมาภายหลังได้มี
การประดิษฐ์มีท่ารําทางนาฏศิลป์ที่มีต้นแบบจากคัมภีร์นาฏยศาสตร์ของอินเดียหรือกรณะ ๑๐๘๖  
ปรับปรุงดัดแปลงเพ่ือให้ง่ายต่อการถ่ายทอดและเรียกขานของสังคมไทย ท่ารําที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ได้
นํามาใช้ในการแสดงโขน ละคร และใช้เป็นแบบแผนในถ่ายสืบทอดต่อ ๆ กันมา 

โขนเป็นนาฏศิลป์ประจําชาติที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยอยุธยา ปรากฏ
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรในพงศาวดารว่าเป็นมหรสพที่เล่นสมโภชในงานหลวงและงานพระราช
พิธีสําคัญ ๆ๗ ในปัจจุบันการเล่นโขนจะเล่นเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงโขนภาพ
ที่ปรากฏในจินตนาการก็คือ พระราม นางสีดา พระลักษณ์ ทศกัณฐ์ และหนุมาน โดยปริยาย เพราะ
ตัวละครทั้งหมดอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์ โดยตัวละครเอกดังกล่าวนี้ได้แสดงออกผ่านงานนาฏศิลป์ ที่มี
ความงาม คุณค่า และความหมายของงานด้านนาฏศิลป์ในด้านภาษาท่ารําอันมีความหมายสอดคล้อง
กับหลักพุทธรรม เช่น ความรัก โลภ โกรธ หลง ฯลฯ  รามเกียรติ์ มีเค้าโคลงเรื่องมาจาก รามายณะ 
ของอินเดีย เนื้อเรื่องกล่าวถึงความรัก ความดีงาม ที่แสดงออกมาได้อย่างเด่นชัด เช่น ความรักของพ่อ

                                                           

๒ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ, นาฏศิลป,์ (กรุงเทพมหานคร: สกสค ลาดพร้าว พ.ศ. ๒๕๕๕), หน้า ๖๐. 
๓ ดูรายละเอียดใน  องฺ. ปญฺจก ๒๒/๑๙๒/๒๕๒. 
๔ ดูรายละเอียดใน  ขุ. ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖. 
๕ ดูรายละเอียดใน  ที. ปา. ๑๑/๓๕/๖๕. 
๖ แสง มนวิทูร, นาฎยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศลิปากร พ.ศ. 

๒๕๔๑), หน้า ๑-๓. 
๗ กรมศิลปากร, โขน อัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ 

(๑๙๗๗) จํากดั, ๒๕๕๙), หน้า ๓. 
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กับหลูกชาย ความรักของพ่ีน้อง ความรักของสามีภรรยา ความรักระหว่างเพ่ือนมิตรภาพ เจ้านาย 
รวมถึงจิตวิญญาณแห่งความโลภ ความเลวร้าย หลอกลวง ทรยศหักหลัง จงรักภักดี  

กล่าวโดยสรุปการเกิดขึ้นของนาฏศิลป์ไทยนั้นมีมูลเหตุมาจากสองทางคือการเลียนแบบ
ท่าทางตามธรรมชาติของมนุษย์เอง และการนําเอาแบบท่ารํามาจากคัมภีร์นาฏศาสตร์ของอินเดียแล้ว
ปรับปรุงและกําหนดเป็นชื่อท่ารําใหม่เพ่ือใช้เป็นแบบแผนการเรียนการสอนให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยท่ารําบางท่าได้มีความหมายตามภาษาสากลที่สอดคล้องกับความหมายในหลักพุทธธรรม 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑ เพ่ือศึกษาความเป็นมาของนาฏศิลป์การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ 
๒ เพ่ือศึกษาคุณค่าของศิลปะการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์  
๓ เพ่ือวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในนาฏศิลป์ไทยการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยศึกษาโดยใช้เอกสารจากปฐมภูมิและทติยภูมิจากหลักพุทธธรรมจากพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๓๙ อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ ๒๕๕๓  เล่ม ๑ ส านักพิมพ์บรรณกิจ ๑๙๙๑ ส านักพิมพ์บรรณกิจ 
๑๙๙๑  รามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ ๒๕๕๘ 
บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ ากัด เป็นหลัก และรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในระบาทสมเด็จ 
พระรามา ธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โสภณการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
ตลอดจนศึกษาจากต าราเอกสารอ่ืนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโขนเรื่องรามเกียรติ์ 

๔. ผลการศึกษา 

ท่าร าทางนาฏศิลป์ไทยมีการประดิษฐ์ท่าร าหรือแม่ท่าเรียกว่าแม่บทใหญ่ โดยมีการแปล
มาจากต ารานาฏศาสตร์ของอินเดียหรือท่ีเรียกว่ากรณะ ๑๐๘ ท่า ซึ่งบรมครูโขนละครของไทยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ คือ ขุนประสิทธิ์จิตรกรรม และ พระ
วิทยประจง ได้เขียนไว้เป็นต าราท่าร าทั้งหมด ๖๖ ท่า๘ และแม่บทเล็กซึ่งเป็นการตัดทอนมาจากแม่บท
ใหญ่หรือที่เรียกว่าบทนางนารายณ์มี ๒๓ ท่า๙ การวิเคราะห์ท่าร าของตัวพระ ตัวนาง ผู้วิจัยได้

                                                           

๘ ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร, ต าราฟ้อนร า, (นนทบุรี: โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด พ.ศ. ๒๕๕๘), หน้า ๓๘-๓๙.    
๙ กรสรวง ดีนวลพะเนาว,์ ร าไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๕๖), หน้า ๑๒. 
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ยกตัวอย่างท่าร ามา ๖ ท่า เฉพาะที่มีความหมายส าคัญเกี่ยวเนื่องกับหลักพุทธรรมจากโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีเนื้อความโดยย่อว่า 

นนทกมีหน้าที่ล้างเท้าเทวดาอยู่ที่เชิงเขาไกรลาส เมื่อเทวดาพากันไปเฝ้าพระอิศวร พวก
เทวดาชอบข่มเหงนนทกอยู่เป็นประจ าด้วยการลูบหัวบ้าง ตบหัวบ้าง จนกระทั่งผมร่วงหมดนนทก
แค้นใจเป็นอันมาก จึงไปเฝ้าพระอิศวร กราบทูลว่าตนได้รับใช้มานาน ยังไม่เคยได้รับสิ่งตอบแทนเลย 
จึงทูลขอให้นิ้วเป็นเพชร มีฤทธิ์ชี้ผู้ใดก็ให้ผู้นั้นตายได้ พระอิศวรก็ประทานให้ตามขอ เมื่อเทวดามาลูบ
ศีรษะเล่นเช่นเคย นนทกก็ชี้ให้ตายลงเป็นจ านวนมาก พระอิศวรทรงทราบก็กริ้ว โปรดให้พระ
นารายณ์ไปปราบ พระนารายณ์แปลงเป็นนางฟ้ามายั่วยวน นนทกนักรักจึงเก้ียวนาง นางแปลงจึงชวน
ให้นนทกร าตามนางก่อนจึงจะรับรัก นนทกตกลงร าตามไปจนถึงท่าร าที่ใช้นิ้วเพชรชี้เข่าตนเอง นนทก
ล้มลง ก่อนตายนนทกเห็นนางแปลงปรากฏร่างเป็นพระนารายณ์ จึงต่อว่าพระนารายณ์มีอ านาจ มีถึง 
๔ กร เหตุใดจึงต้องท าอุบายมาหลอกลวงตน พระนารายณ์จึงให้นนทกไปเกิดใหม่ให้มีถึง ๒๐ มือ แล้ว
พระองค์จะตามไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียง ๒ มือลงไปสู้ด้วย นนทกจึงไปเกิดเป็นทศกัณฐ์ ส่วนพระ
นารายณ์ก็อวตารลงมาเป็นพระราม๑๐ ในงานนาฏกรรมที่มีท่าร าโดดเด่นของตัวนางตอนพระนารายณ์
แปลงเป็นนางฟ้ามายั่วยวนนนทก ตามค าร้อง ดังนี้  

เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า   สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน 

ทั้งกวางเดินหงส์บิน    กินรินเลียบถ้ าอ าไพ 

อีกช้านางนอนภมรเคล้า   ทั้งแขกเต้าผาลาเพียงไหล่ 

เมขลาโยนแก้วแววไว    มยุเรศฟ้อนในอัมพร 

ลมพัดยอดตองพรหมนิมิต   ทั้งพิสมัยเรียงหมอน 

ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร    พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์ 

ฝ่ายนนทกก็ร้าตาม    ด้วยความพิสมัยไหลหลง 

ถึงท่านาคาม้วนหางวง   ชี้ตรงถูกเพลาทันใด๑๑ 

เพ่ือให้เห็นภาพท่าร าที่ชัดเจนถูกต้องผู้วิจัยได้น าภาพท่าร าเฉพาะที่มีความหมาย
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม บางค าร้องมาประกอบไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้ 

                                                           

๑๐ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ เล่ม ๑, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บรรณกิจ ๑๙๙๑ จาํกัด พ.ศ ๒๕๕๓ ), หน้า ๔๗-๕๓. 

๑๑ ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร, ต าราฟ้อนร า, (นนทบุรี: โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด พ.ศ. ๒๕๕๘), หน้า ๔๑. 
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๑ 

 

เทพพนมปฐม 
 

ก า ร ไ ห ว้ สิ่ ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สู ง
กว่า การแสดง
ความนอบน้อม 

คารวะ 
หรือ 
คาวรวะตา ๖ 

๑. ความเคารพใน
พระพุทธเจ้า 
๒. ความเคารพใน
ธรรม 
๓ . เ ค า ร พ ใ น
พระสงฆ์ 
๔ . เ ค า ร พ ใ น
การศึกษา 
๕. อัปปมาครวตา 
เคารพในความไม่
ประมาท 
๖. ปฏิสนฺคารวตา 
ความ เคารพใน
ปฏิสันถาร 
 

๒ 

 

 

 

เฉิดฉิน 
 

 

 

สวยงาม ดีเลิศ 
ชัยชนะ เป็นใหญ ่

ธรรม ๒ 

๑ .โ ล กี ย ธ ร ร ม 
ธ ร ร ม อั น เ ป็ น
วิ สั ย ขอ ง โลก , 
สภาวะเนื่องใน
โลก ได้แก่ขันธ์ 
๕ ที่เป็นสาสวะ
ทั้งหมด  

๒.โลกุตตรธรรม 

สภาวะ , สิ่ง , 
ปรากฏการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

 

อี ก ช้ า น า ง
นอน 

เป็นความหมาย
ของการนอนอีก
ความหมายหนึ่ง 

 

กิเลสกาม 

 

 

 

 

 

ความใคร่ ความ
อยากปรารถณา
ใน สิ่ ง ที่ ลุ่ ม ห ล ง 
อยากได้ อยากมี 
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๕ 

 

 

แขกเต้า 

นกแขกเต้าเป็น
สัญลักษณ์ของ
ค ว า ม มั่ น ค ง 
ยั่งยืน ยึดเหนี่ยว
เพียงสิ่งเดียว 

 

สัทธาจริต 

มี ศ รั ท ธ า เ ป็ น
ความประพฤติ
เป็นปกติ ซาบซึ้ง 
ช่ืนบาน น้อมใจ
เลื่อมใสโดยง่าย 

๖

 

 

 

ผ า ล า เ พี ย ง
ไหล่ 

ม หั ศ จ ร ร ย์ 
(ความน่าลื่อมใส)  
ความมั่นคง (ยืน
หยัด )  แข็ งแรง 
(จิต) 

 

อิทธิบาท ๔ 

การมีจิตที่มั่นคง
เจริญงอกงาม มี
เ ม ต ต า ก รุ ณ า 
ฉั น ท ะ 
ขยั นหมั่ น เพี ย ร
มุ่งมั่นด้วยสมาธิ
จิตที่ เบิกบานสด
ช่ืน 

ที่มาของภาพ : http://www.sysp.ac.th/external_links.php?links=2185 
จะเห็นได้ว่าท่ารําต่าง ๆ นั้นนอกจากจะมีชื่อเรียกทางนาฏศิลป์ไทยแล้วยังมีความหมาย

ของภาษาท่าที่สื่อความหมายเป็นภาษาสากลสามารถเข้าใจความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
นํามาวิเคราะห์เข้ากับหลักพุทธธรรมพบว่ามีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่มากแสดงให้เห็นว่า
คณาจารย์ผู้ที่ได้ประดิษฐ์ท่ารําอาจอิงความหมายของท่ามาจากหลักพุทธรรมก็เป็นได้ โดยผู้วิจัยจะ
อธิบายดังนี้ 

๑. ท่าเทพนมปฐม มีความหมายว่าไหว้ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด 
การเคารพในผู้มีพระคุณ  เมื่อนําหลักพุทธรรมมาศึกษาพบว่าท่าดังกล่าวตรงกับหลักธรรมในเรื่อง 
คารวะหรือคาวรวะตา ๖ ว่าด้วยหลักธรรมที่เก่ียวกับความเคารพซึ่งควรถือเป็นสิ่งสําคัญที่พึงใส่ใจและ
ปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นโดยนอบน้อม ถูกต้องและจริงใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้  ๑) สัตถุคารวตา 
คือความเคารพในพระพุทธเจ้า ๒) ธัมมคารวตา ความเคารพในธรรม ๓) สังฆคารวตา เคารพใน
พระสงฆ์ ๔) สิกขาคารวตา เคารพในการศึกษา ๕) อัปปมาทคารวตา เคารพในความไม่ประมาท ๖) 
ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในปฏิสันถาร๑๒ 

สรุปได้ว่าท่าเทพพนมปฐมหรือท่าไหว้ในนาฏศิลป์ไทยนั้นนอกจากจะเป็นธรรมเนียมใน
การเริ่มรําแล้วยังเป็นการไหว้เพ่ือระลึกถึงสิ่งที่ตนเคารพและแสดงออกถึงความนอบน้อมในผู้มี

                                                           

๑๒ ดูรายละเอียดใน องฺ ฉกฺก. ๒๒/๓๓/๔๘๐. 

http://www.sysp.ac.th/external_links.php?links=2185
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พระคุณ เช่น องค์พระศาสดา บิดามารดา ครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประวิชาให้ แสดงให้เห็นว่าหลัก
คารวะ ๖ มีความสอดคล้องและมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันตามรายละเอียดทั้ง ๖ ข้อในพุทธ
รรม 

๒. เฉิดฉิน มีความหมายว่า สวยงาม ดีเลิศ ชัยชนะ เป็นใหญ่๑๓ ในความหมายท่ารํานี้
อาจไม่มีความหมายที่ตรงตัวในทางพุธรรม ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาวิเคราะห์มีความเห็นว่า โลกียะธรรม 
ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก, สภาวะเนื่องในโลก ได้แก่ขันธ์ ๕ ที่เป็นสาสวะทั้งหมด  ฉะนั้นจิตที่เป็นฝุาย
โลกียะธรรมได้ประดิษฐ์ท่ารําดังกล่าวล้วนถอดอารมณ์ความประพฤติของมนุษย์ทั้งสิ้น และคตินอบ
น้อมทิศทั้ง ๖ ในสิงคาลกสูตรได้กล่าวถึงบุตรของสิงคาลกะที่นอบน้อมจิตรไหว้ทิศทั้ง ๖ ตามคําสอน
ของพระพุทธองค์ในเรื่องของความกตัญญูต่อบิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ที่บุตรและศิษย์พึง
ปฏิบัติเพ่ือตอบแทนบุญคุณ ดังนั้นจิตที่นอบน้อมในการปฏิบัติตามทําให้เกิดการประดิษฐ์ท่ารําที่
สวยงาม แฝงไว้ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านด้วยความนอบน้อมและจริงใจ  

๓. ช้านางนอน มีความหมายว่า เป็นความหมายของการนอนอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งใน
บทนางเบญกายแปลงร่างเป็นนางสีดามาหลอกล่อพระราม มีนัยยะว่าให้พระรามลุ่มหลงแม้ยาม
หลับไหล  เปรียบได้กับหลักพุทธรรมที่ชี้ให้เห็นผู้มีจิตในกิเลสกามคือความใคร่ความอยากปรารถณาใน
สิ่งที่ลุ่มหลง อยากได้ อยากมี   

๔. แขกเต้าเข้ารัง มีความหมายว่า นกแขกเต้าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ยั่งยืน ยึด
เหนี่ยวเพียงสิ่งเดียว เปรียบดังผู้มีสัทธาจริต คือผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติเป็นปกติ ซาบซึ้ง ชื่นบาน 
น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย  ดังนางวิสาขาผู้มีจิตที่เปี่ยมด้วยสัทธาและมั่นคงในพระพุทธศาสนาทําบุญ
ฉลอง วิหารที่นางได้สร้างถวายแด่พระพุทธเจ้าด้วยผ้าราคาแพงปูลาดเพ่ือให้พระภิกษุเช็ดเท้าก่อนเข้า
ไป ในยามบ่ายหลังจากนางทําบุญฉลองวิหารได้เกิดปีติแล้วเดินเวียนรอบปราสาทพร้อมเปล่งเสียงอัน 

ไพเราะเป็นคาถา เหล่าภิกษุต่างคิดว่านางคงเสียจริตไปแล้ว  ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่าคาถา
ที่นางเปล่งออกมานั้นเปรียบได้กับการขับร้องบทกลอนหรือบทเพลง และอาจมีการฟูอนรําในระหว่าง
นั้นด้วยสัญชาติญาณของมนุษย์ซึ่งเมื่อมีเพลงหรือจังหวะก็มักจะทําการฟูอนรําไปตามวิสัย แสดงให้
เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากที่นางมีสัทธาจริตอย่างแรงกล้าและเปี่ยมล้นจึงแสดงออกด้วยการร้องเพลง
และการฟูอนรํา 

๕. ผาลาเพียงไหล่ มีความหมายว่า  มหัศจรรย์ (ความน่าเลื่อมใส)  ความมั่นคง (ยืน
หยัด) แข็งแรง (จิต)  เปรียบหลักพุทธรรมที่ว่าด้วยการมีจิตที่มั่นคงเจริญงอกงาม มีเมตตากรุณา 
ฉันทะ ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นด้วยสมาธิจิตที่เบิกบานสดชื่น  ดังเช่นพระมหาชนกได้ว่ายน้ําข้าม
มหาสมุทรด้วยเรือสินค้าแตกแต่ก็ไม่อยู่นิ่งเฉยพยายามว่ายแม้มองไม่เห็นฝั่ง นางเทพธิดาได้เห็นความ
มุ่งม่ันยืนหยัดเช่นนั้นจึงได้ช่วยเหลือจนถึงฝั่งและได้ครองราชในที่สุด  

                                                           

๑๓ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ, นาฏศิลป,์ (กรุงเทพมหานคร: สกสค ลาดพร้าว พ.ศ. ๒๕๕๕), หน้า ๕๙. 
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กล่าวโดยสรุปท่ารําที่ได้กล่าวมานั้นอาจมีความหมายที่ไม่กับหลักพุทธรรมอย่างตรงตัวแต่
ด้วยนัยยะของความหมายของทั้งสองศาสตร์สามรถนํามาเปรียบและปรับใช้ได้ตามความหมายที่แฝง
อยู่ในตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ตามความเหมาะสม 

๕. บทสรุป 

หลักพุทธธรรมมีความหมายแฝงอยู่ในท่าร าทางนาฏศิลป์ไทยในทุกท่าทุกอิริยาบถของการ
เคลื่อนไหวเพราะการประดิษฐ์ท่าร าต่าง ๆ นั้นเลียนแบบจากสิ่งรอบกายหรือธรรมชาติทั้งสิ้น อาทิ 
เลียนแบบชีวิตประจ าวันการเดิน กิน นั่ง นอน ยิ้ม อารมณ์รัก เศร้าโศกเสียใจ ดีใจ โกรธ เลียนแบบ
กิริยาของต้นไม้ สิงห์สาลาสัตว์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการประดิษฐ์ท่าร าที่ความหมายตามหลักพุทธ
รรม เช่น ท่าพรหมสี่หน้า มีความหมายตามหลักธรรมในพละ ๕ ข้อ อภิชัจจพละ หมายถึง ก าเนิดใน
ชาติตระกูลสูง เป็นขัดติยชาติต้องด้วยความนิยมเชิดชูของมหาชน ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่าง
ดีตามประเพณี  

มีลักษณะของท่าร าบางท่าที่มีความหมายตรงตัวกับหลักพุทธธรรม หมายถึงมีความหมาย
เดียวกัน เช่น ท่าพรหมสี่หน้า หมายถึง อภิชัจจพละ ก าเนิดในชาติตระกูลสูง เป็นขัดติยชาติต้องด้วย
ความนิยมเชิดชูของมหาชน ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีตามประเพณี  

มีลักษณะของท่าร าบางท่าที่ไม่มีความหมายตรงตัว แต่สามรถน ามาอ้างอิงเป็นความหมาย
ตามหลักพุทธธรรม เช่น ท่าแขกเต้าเข้ารัง หมายถึง นกแขกเต้าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ยั่งยืน 
ยึดเหนี่ยวเพียงสิ่งเดียว เปรียบดังผู้มีศรัทธาจริต คือผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติเป็นปกติ ซาบซึ้ง ชื่น
บาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย  

เป็นที่น่าสังเกตว่าท่าร ามีความหมายเหมือนกับหลักพุทธธรรมได้อย่างไร หรือครูอาจารย์มี
ความตั้งใจประดิษฐ์ท่าร าตามหรืออิงความหมายตามหลักธรรมหรือคัมภีร์เพ่ือเป็นนัยยะแฝงในการให้
คติเตือนใจในลักษณะดูละครแล้วย้อนดูตัวเรา  

๖.ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาประโยชน์เกี่ยวกับหลักพุทธรรมที่ปรากฏในนาฏศิลป์ไทยการ
แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ อันประกอบด้วยท่าร าที่มีความหมายต่าง ๆ ในพุทธรรม ในครั้งนี้ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

๑) องค์การบริหารส่วนต าบลควรบรรจุโขนเป็นนโยบายในการอนุรักษ์สู่ชุมชน 
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คุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
CONTRIBUTION OF ANANDA TO THE SUCCESSION OF BUDDHISM 

 
พระมหาสิริวัฒน์ชัย ภูริปญฺโญ (พรมศรี)๑  

Phramaha Siriwatchai Puripanyo (Promsri)  
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ คุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา ” มี
วัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระ
อานนท์ ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระอานนท์ ๓) เพ่ือ
ศึกษาคุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธพจน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้  ผู้ทําการวิจัยได้ดําเนินการทําวิจัยตามระเบียบวิธีการในการทําวิจัยในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) ซึ่งใช้วิธีการรวมรวมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลมาจากคัมภีร์
พระไตรปิฎก และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิเคราะห์ตามเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑) คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระอานนท์นั้น จัดได้ว่า เป็น
คุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่เฉพาะตัวของท่านพระอานนท์เถระนั้น ดังตามที่จะเห็นได้ว่า ท่านได้เป็นผู้มี
ความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าในฐานะต่าง ๆ อย่างเช่น ในฐานะเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้า เป็น
พระอนุชา เป็นพุทธอุปัฏฐาก และเป็นพระอรหันตสาวก ซึ่งในฐานะทั้งหลายเหล่านี้นั้น ต่างล้วน
แล้วแต่เป็นคุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านพระอานนท์เถระนั้น โดยแทบ
ทั้งสิ้น 

๒) บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระอานนท์นั้น ได้พบว่า ท่านพระ
อานนท์เถระนั้น ท่านได้ทําหน้าที่ของความเป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีเลิศ ดังตามที่
พอจะสรุปลงได้เป็น ๒ อย่างคือ (๑) ในทางด้านบทบาทของการเป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า 
อย่างเช่น งานตามที่มีอยู่ในกิจวัตรประจําวัน เช่น การถวายน้ําสรง ๒ ชนิด การถวายไม้สีฟัน ๓ ขนาด 
การถวายการนวดพระหัตถ์และพระบาททั้ง ๒ ข้าง การถวายการนวดพระปฤษฎางค์ และการปัด
กวาดพระคันธกุฎีและบริเวณที่โดยรอบเป็นต้น (๒) ในทางด้านการทําหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐากของ
พระพุทธเจ้า อย่างเช่น การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้าจนเป็นผลสําเร็จ เช่น 
การไปแจ้งข่าวเรื่องที่พระพุทธเจ้าจักเสด็จดับขันธปรินิพพานแก่พวกเจ้ามัลลกษัตริย์ การไปกล่าว

                                                           

๑ นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรญิญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต (พธ.ม) มหาวิทยาลัยมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย, Email: See555@hotmail.com, หมายเลขโทรศัพท์: ๐๘๗ ๘๔๙๖๓๐๒. 
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อนุโมทนาในผลบุญกุศลของผู้ถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้า การไปลงพรหมทัณฑ์แก่พระ
ฉันนะ การอนุญาตให้สุภัททปริพพาชกได้เข้าเฝูาพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพพาน และการ
เป็นผู้นํานางกาลียักษิณีกับนางกุลธิดาให้มาเข้าเฝูาเพื่อระงับการจองเวรต่อกันเป็นต้น 

๓) คุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธพจน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นั้น ได้พบว่า 
ท่านพระอานนท์เถระนั้น ท่านได้เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นอย่าง
มาก ดังตามท่ีพอจะแบ่งออกได้เป็น ๓ ประการคือ  

(๑) คุณูปการในทางด้านการธํารงรักษาพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า  
(๒) คุณูปการในทางด้านการมีส่วนร่วมในการทําปฐมสังคายนา  
(๓) คุณูปการในทางด้านที่เป็นผลงานที่โดดเด่นและมีปรากฎมาจนถึงในปัจจุบันนี้นั้น  

ค าส าคัญ : คุณูปการ, พระอานนท์, พระพุทธศาสนา 
 

Abstract 
The Research study of Contribution of Ananda to the succession of 

Buddhism had 3 objectives namely 1) to study the qualities of Ananda's successor to 
Buddhism 2) to study the roles of being the Buddhism successor of Ananda 3) to 
study the contributions of Ananda to the inheritance of Buddhism in the present. 
From this research study found that the researcher had carried out research with the 
methodology for conducting documentary research which used data collecting 
methods by studying the information from the scriptures of the Tipitaka and related 
research in the content analysis study. 

The research found that 
1) The qualities of Ananda's successor to Buddhism was the special 

qualities that were unique to Phra Ananda Thera as you known that  he was a 
related person to the Lord Buddha in various positions such as a relative of the 
Buddha  and was the brother of the Lord Buddha. He was also Arahat, a disciple of 
the Lord Buddha which these qualities, they were all qualities of being the successor 
of Buddhism of Phra Ananda Thera. 

2) The roles of being the Buddhism successor of Ananda found that he had 
performed the duty of being the Lord Buddha's attendance perfectly as summarized 
into two things 1) in terms of the role of being the Buddha's attendance on daily 
routines tasks such as offering two kinds of water for taking a bath, offering three 
different sizes of teeth brushes, performing massage of both his hands, feet and 
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backside. He also swept the Buddha’s cell and the surrounding area, etc. 2) in terms 
of acting as the Buddha's attendance such as performing as assigned by the Lord 
Buddha until it was successful namely ordering Phra Ananda to inform the Lord 
Buddha's the complete extinction of all passions to king of Malla states, requesting 
to say thanks-giving for the person who made merit of the last almsfood to the Lord 
Buddha, going to punish Phra Channa,  permission for Suphattha Paripajaka to visit 
the Lord Buddha for the last time before the end of nirvana and leading Kali Yaksini 
and her sisters visited the Lord Buddha to stop the reservations for each other, etc. 

3) The contributions of Ananda to the inheritance of  Buddhism in the 
present found that he was the contribution to inheritance of Buddhism as devided 
into three kinds namely  

(1) contribution to the preservation of the truth of the Lord Buddha.  
(2) contribution in the field of participation in making the First Order.  
(3) contributions to the outstanding works and had appeared until today.  

Keywords : contribution, prá aa non, Buddhism 

 
บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมามากกว่า ๒,๕๐๐ ปี เป็นศาสนาที่มีถิ่น
กําเนิดอยู่ในดินแดนที่เป็นของประเทศอินเดีย เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน และภูฐาน เป็นบางส่วน 
โดยมีชื่อเรียกดินแดนแถบนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่า “ชมพูทวีป” เพราะว่าเป็นดินแดนที่มีต้นไม้หว้าอยู่เป็น
จํานวนมาก โดยดินแดนแห่งนี้นับได้ว่า เป็นดินแดนอันเป็นต้นกําเนิดแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
ดินแดนที่ตั้งอยู่ในทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน๒ 

การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานั้นกล่าวกันว่า ได้ถือกําเนิดขึ้นมานับตั้งแต่การที่เจ้าชาย
สิทธัตถราชกุมารผู้ทรงพระเกษมสําราญอยู่ในฆราวาสวิสัย ได้ทรงเสด็จประพาสพระราชอุทยานโดย
รถม้าพระที่นั่ง โดยพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือ “คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ
สมณะ” ที่เหล่าเทวดาได้เนรมิตขึ้นให้พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตร พระองค์ได้ทรงเกิดความสลด
สังเวชขึ้นในพระทัยเมื่อทรงได้ทอดพระเนตรเห็น “คนแก่ คนเจ็บ คนตาย” แต่ก็ทรงเกิดความปีติยินดี
น้อมพระทัยไปในการออกผนวช เมื่อทรงได้ทอดพระเนตรเห็น “สมณะ” โดยในวันนั้นนั่นเองพระองค์

                                                           

๒ คณาจารย์สํานักพิมพ์เลี่ยงเชียง, พุทธานุพุทธประวัติ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง
,๒๕๔๗), หน้า ๒๓๙-๒๔๐. 
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ได้ทรงพักสําราญพระทัยอยู่ในพระราชอุทยานตลอดทั้งวัน พอตกตอนเย็นพระองค์ได้ทรงสดับข่าว
แห่งการประสูตรของพระโอรสพระองค์ถึงกับทรงเปล่งพระวาจาออกมาว่า “ราหุโล ชาโต พนฺธนํ 
ชาตํ” แปลว่า “บ่วงเกิดแล้ว เครื่องผูกเกิดแล้ว” และเพราะเหตุการณ์นี้นี่เองพระองค์จึงได้ทรงขนาน
พระนามของพระโอรสของพระองค์นั้นว่า “ราหุลกุมาร”๓ 

ในตอนดึกของคืนวันนั้นเจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร พระองค์ทรงเสด็จตื่นขึ้นมาจากการบรรทม
ในกลางดึกทรงทอดพระเนตรเห็นกิริยาอาการต่างๆในการนอนของหมู่เหล่านางสนม ซึ่งเปรียบดู
เสมือนกันกับซากศพที่ถูกทิ้งอยู่ในปุาช้า พระองค์จึงตัดสินพระทัยแน่วแน่ในการเสด็จออกผนวช โดย
ได้ทรงเสด็จไปสู่ห้องบรรทมเพ่ือทรงทอดพระเนตรพระนางพิมพาและพระโอรสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึง
เสด็จขึ้นสู่หลังม้ากัณฐกะพร้อมกับด้วยนายฉันนะอํามาตย์ ทรงมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ําอโนมานทีและได้ทรง
ตัดพระเกศาและทรงอธิษฐานเพศบวชเป็นบรรพชิตที่ริมฝั่งแห่งแม่น้ําอโนมานทีนั้นนั่นเองนับตั้งแต่นั้น
มา พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญ “ทุกรกิริยา” โดยมีพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คือ “ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิ
ยะ มหานามะ และอัสสชิ” ออกบวชติดตามเพ่ือคอยอุปัฏฐากบํารุงพระองค์ ด้วยความหวังว่า 
“หลังจากท่ีพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้แล้วจักทรงแสดงธรรมโปรดแก่พวกตนให้รู้ตาม” ด้วยเหตุที่พระองค์
ได้ทรงบําเพ็ญ“ทุกรกิริยา” อยู่นานถึง ๖ ปี แต่ก็ไม่ได้ทรงบรรลุธรรมวิเศษอะไรเลย จนกระทั่ง
พระองค์ทรงระลึกได้ว่า “การบําเพ็ญทุกรกิริยาคงมิใช่หนทางแห่งการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณเป็นแน่แท”้แล้วจึงทรงหันมาบําเพ็ญเพียรทางจิต จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัส
รู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา) ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี โดย
พระองค์ได้ทรงมีพระนามพิเศษว่า “อรหัง” เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้า
หมอง โดยทรงพระนามว่า “สัมมาสัมพุทโธ”เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เองตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์๔ 

ในจํานวนพระเถระทั้งหลายผู้เป็นพระญาติขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานั้น ในที่นี้จะ
กล่าวถึงตัวของท่านพระอานนท์เถระ ในส่วนที่เป็นทางด้านที่เกี่ยวกับคุณูปการของพระอานนท์มีต่อ
การสือทอดพระพุทธศาสนาในทางด้านต่าง ๆ และใน แง่มุมต่าง ๆ ดังที่พอจะสรุปได้ จากหลักฐานที่มี
ปรากฎอยู่ ในคัมภีร์พระไตรปิฎก และคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่มีปรากฎอยู่ในทางพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาท
ดังนี้แล้ว ทางผู้วิจัยจึงได้ทําการวิจัยในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณูปการของพระอานนท์ ที่มีต่อ
การสืบทอดพระพุทธศาสนา ตลอดไปจนถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นพุทธอุปัฏฐากคอยติดตามรับ
ใช้ องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า รวมไปตลอดจนถึงการธํารงรักษาพระสัทธรรมคําสั่งสอนอันเป็นพระ
พุทธพจน์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดํารงคงอยู่ และยังรวมไปถึงในการที่ท่านเป็นผู้มีส่วนในการ
ปฐมสังคายนา นับกาลภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน

                                                           

๓ คณาจารย์สํานักพิมพ์เลี่ยงเชียง, พุทธานุพุทธประวัติ, หน้า ๒๖๐-๒๖๑. 
๔ คณาจารย์สํานักพิมพ์เลี่ยงเชียง, พุทธานุพุทธประวัติ, หน้า ๒๖๒-๒๗๒. 
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ไปแล้ว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสือทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงใน
ปัจจุบันนี้แม้ทั้งสิ้น 

ดังนั้นแล้วทางผู้วิจัยจึงพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ท่านพระอานนท์เถระให้มากที่สุดโดยละเอียดเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนประชาชนคน
ทั่วไป และผู้ที่สนใจในการศึกษาเรื่องราวของท่านพระอานนท์เถระ   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระอานนท์ 
๒. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระอานนท์ 
๓. เพ่ือศึกษาคุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธพจน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวของท่านพระอานนท์ จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆโดยอาศัยข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา พร้อมทั้งเอกสาร ตํารา
ทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวที่
เกี่ยวข้อง แล้วจึงนํามาเสนอผลการวิจัยโดยการวิจัยเป็นเชิงเอกสาร  สรุปผลของการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ ในการทําวิจัยในครั้งต่อไป 

ผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาวิจัยในเรื่องคุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา

นั้น  มีอยู่อย่างนี้คือ  
คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระอานนท์ 

ผลแห่งการทําวิจัยได้ความว่าคุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของท่าน
พระอานนท์เถระนั้น  โดยภาพรวมแล้วผู้ทําการวิจัยได้พบว่า  จากคุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาของท่านพระอานนท์เถระนั้น  ตามที่มีปรากฏหลักฐานอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก  และ
ในคัมภีร์อื่น ๆ และจากเอกสารและตําราในทางวิชาการ  และจากข้อมูลในที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับ
เรื่องราวของท่านพระอานนท์เถระนั้น  จึงพอสรุปลงได้ว่า  ท่านพระอานนท์เถระนั้นท่านเป็นพระ
เถระรูปหนึ่งที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนั้น  ก็เพราะว่าท่านพระอานนท์เถระนั้น  
ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมไปด้วยคุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ
การที่ตัวของท่านพระอานนท์เถระนั้น  ท่านได้เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า (พระโคตมะพุทธ
เจ้า)  ในฐานะต่าง ๆ  

สรุปได้ว่า  คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระอานนท์เถระนั้น  ทาง
ผู้ทําการวิจัยเองก็พอที่จะสรุปลงได้ว่า  คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระ
อานนท์เถระนั้น  จัดว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่เฉพาะตัวของท่านพระอานนท์เถระนั้น  ต่างถือกัน
ว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษท่ีมีอยู่เฉพาะตัวของท่านพระอานนท์เถระนั้นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แต่เพียงรูป
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เดียว  โดยที่ไม่มีพระสาวกรูปอ่ืนใดที่จะเปรียบเทียบหรือเสมอเหมือนกันกับด้วยตัวของท่านพระ
อานนท์เถระรูปนี้ได้  ดังนั้นเพราะเหตุฉะนี้แล้วท่านพระอานนท์เถระนั้ น  ท่านจึงเป็นผู้ถึงพร้อม
ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วในฐานะต่าง ๆ ในทางด้านความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า  อันเป็นคุณสมบัติพิเศษ
ที่มีอยู่ในตัวของท่านพระอานนท์เถระนั้นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์  โดยคุณสมบัติของท่านพระอานนท์
เถระนั้น  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้นั้นจึงจับได้ ว่าเป็นคุณสมบัติแห่งการเป็นผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาของท่านพระอานนท์เถระอย่างแท้จริง 
บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระอานนท์ 

ผลแห่งการทําวิจัยได้ความว่า สําหรับบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
ของพระอานนท์นั้น โดยภาพรวมแล้วผู้ทําการวิจัยได้พบว่าจากบทบาทและหน้าที่ในการเป็นผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาของพระอานนท์นั้น ตามที่มีปรากฏหลักฐานอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ในคัมภีร์อรรถ
กถาอังคุตตรนิกาย  ในคัมภีร์อ่ืน ๆ และจากเอกสารตําราในทางวิชาการ และจากข้อมูลในที่ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของท่านพระอานนท์เถระนั้น จึงพอสรุปลงได้เป็น ๒  อย่างคือ 

(๑) ในทางด้านบทบาทของการเป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าของท่านพระอานนท์
เถระนั้น  ก็เพราะว่าท่านพระอานนท์เถระนั้นเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีคุณสมบัติในทางด้าน
ความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าในทางด้านบทบาทของการเป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า  ซึ่งในสิ่ง
เหล่านี้นั้นกล่าวกันว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยอํานาจแห่งบุญบารมีระหว่างพระพุทธเจ้า  และตัวของ
ท่านพระอานนท์เถระเอง  เพราะความที่แห่งท่านพระอานนท์เถระ  ท่านได้เป็นสหชาติของ
พระพุทธเจ้า  โดยหมายถึงผู้ที่เกิดในวันเดือนปีเดียวกันพระพุทธเจ้า  และในกาลต่อมาท่านก็ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นพุทธอุปัฎฐากของพระพุทธเจ้า  ซึ่งตัวของท่านพระอานนท์เถระเองนั้น  ท่านก็ได้
ทําหน้าที่ของความเป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ตามบทบาทและหน้าที่ของความ
เป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าของตัวท่านพระอานนท์เถระเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วน
ในทางด้านคุณธรรมในการทํางานของท่านพระอานนท์เถระในตําแหน่งพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า
นั้น  ท่านพระอานนท์เถระท่านก็ได้ยึดถือเอาหลักในการทํางานอยู่ ๗ ประการ คือ  ๑) เป็นผู้มีความ
จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้า ๒) เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ๓) เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิจ 
๔) เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางยอมรับคําติชมในการทํางาน ๕) เป็นผู้มีความขยัน ๖) เป็นผู้มีความละเอียด
รอบคอบรับผิดชอบสูง ๗) เป็นผู้ยึดถืออยู่ในหลักของความถูกต้อง ซึ่งในสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนจัดว่าเป็น
บทบาทของความเป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าที่มีความสําคัญประการหนึ่ง อันจัดได้ว่าเป็น
คุณูปการของท่านพระอานนท์เถระในทางด้านบทบาทในการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของท่าน
พระอานนท์เถระนั้นโดยแทบทั้งสิ้น 

(๒) ในทางด้านการทําหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าของท่านพระอานนท์เถระ
นั้น ก็เพราะว่าท่านพระอานนท์เถระท่านเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีคุณสมบัติในทางด้านการทําหน้าที่
เป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีเลิศ โดยไม่มีพระภิกษุหรือสามเณรรูปอ่ืนใดที่จะสามารถ
พอที่จะกระทําหน้าที่ในตําแหน่งแห่งพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีเลิศและเหมือนกันกับตัว
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ของท่านพระอานนท์เถระเองได้นั้นก็เพราะว่า พระภิกษุหรือสามเณรทั้งหลายเหล่านั้น โดยส่วนมากผู้
ที่เคยอุปัฏฐากพระพุทธเจ้ามาก่อนหน้านั้นส่วนมากแล้วย่อมที่จะไม่รู้จักพระทัยของพระพุทธเจ้ามา
ก่อน จึงทําหน้าที่อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าได้โดยไม่นานมากขึ้น ส่วนท่านพระอานนท์เถระนั้นท่านเป็นผู้
ที่รู้จักพระทัยของพระพุทธองค์ได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นแล้วท่านพระอานนท์เถระเองท่านจึงได้
สามารถที่จะทําหน้าที่ในการอุปัฏฐากพระพุทธองค์ได้อย่างยาวนานจนถึง ๒๕ พรรษา ซึ่งก็จัดว่าเป็น
คุณสมบัติในทางด้านการทําหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าของท่านพระอานนท์เถระ โดย
อาจกล่าวได้ว่าตัวของท่านพระอานนท์เถระท่านได้เป็นสุดยอดแห่งพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าใน
การทําหน้าที่ในตําแหน่งแห่งพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ และดีเลิศ
เป็นอย่างยิ่งโดยแท้จริง  

สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระอานนท์เถระนั้น  
ทางผู้ทําการวิจัยเองก็พอที่จะสรุปลงได้ว่า บทบาทและหน้าที่ของความเป็นพุทธอุปัฏฐากของ
พระพุทธเจ้า  ตามท่ีตัวของท่านพระอานนท์เถระนั้น ท่านได้กระทํามาแล้วนั้น จัดว่าเป็นการกระทําที่
ตัวของท่านพระอานนท์เถระเองนั้นได้กระทําเอาไว้ได้อย่างดีเลิศ และก็ยังเป็นการยากเป็นอย่างยิ่งที่
จะมีพระภิกษุหรือสามเณรรูปอ่ืนใดพอที่จะกระทําได้อย่างดีเลิศเท่าเทียมกันกับด้วยตัวของท่านพระ
อานนท์เถระเองนั้นได้ โดยเฉพาะบทบาทและหน้าที่ของความเป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าใน
การทําหน้าที่คอยอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในกิจวัตรประจําวันของตัวท่านพระอานนท์เถระนั้น ได้
กลายมาเป็นแบบอย่างของการทําหน้าที่เป็นพระคิลานุปัฏฐากนั้น หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
พระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจําวัด (อ ส ว)  ตามที่ ทางคณะสงฆ์
ไทยได้มีการจัดอบรมขึ้นเป็นประจําในทุก ๆ ปี เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลพระภิกษุสงฆ์
และสามเณรผู้ที่อาพาธแล้ว และได้อยู่จําพรรษาของในแต่ละวัดโดยเฉพาะในวัดที่อยู่ในเขตชนบท 
และในเขตรอบนอก และในพื้นที่ต่าง ๆ ของในเขตวัดที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ 
คุณูปการของพระอานนท์ท่ีมีต่อการสืบทอดพระพุทธพจน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ผลแห่งการทําวิจัยได้พบว่า คุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธพจน์ที่มี
อยู่ในปัจจุบันของท่านพระอานนท์เถระ ในการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของตัวท่านพระอานนท์
เถระนั้น ตามที่มีปรากฏหลักฐานอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ในคัมภีร์มหาปรินิพพานสูตร ในคัมภีร์
อรรถกถา ในคัมภีร์อ่ืน ๆ และจากเอกสารตําราในทางวิชาการ และจากข้อมูลในที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องราวต่างๆ ของตัวท่านพระอานนท์เถระนั้นแล้ว จึงพอสรุปลงได้เป็น ๓ อย่างคือ 

(๑) คุณูปการในทางด้านการธํารงรักษาพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าของท่านพระ
อานนท์เถระนั้นก็เพราะว่า ท่านพระอานนท์เถระท่านเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีคุณูปการที่สําคัญเป็น
อย่างมากต่อการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธพจน์ที่มีอยู่มาจนถึงในปัจจุบันนี้นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับใน
สิ่งที่เกี่ยวกับคุณูปการในทางด้านการธํารงรักษาพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า ตามที่มีอยู่และยังคง
ดํารงคงอยู่สืบต่อ ๆ กันมาจนถึงในปัจจุบันนี้นั้นล้วนแล้วแต่ต่างก็มีอยู่เป็นจํานวนมากตามในที่ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกันกับเรื่องราวต่าง ๆ ของท่านพระอานนท์เถระนั้นมีอยู่ 
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(๒) คุณูปการในทางด้านการมีส่วนร่วมในการทําปฐมสังคายนา (การทําสังคายนาครั้งที่ 
๑)  ของท่านพระอานนท์เถระนั้น โดยที่ทางหมู่แห่งคณะสงฆ์ต่างก็ได้ลงมติกันว่า จะให้มีการทําปฐม
สังคายนาโดยเพ่ือเป็นการร้อยกรองพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้เป็นหมวดหมู่ 
และเรียบร้อยดีงามให้เป็นที่ปรากฏสืบทอดแด่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไปในอนาคตกาล โดยได้ยก
มูลเหตุที่พระสุภัททวุฒฑบรรพชิตได้พูดกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็น
มูลเหตุที่จะต้องมีการทําปฐมสังคายนาพระธรรมวินัยเอาไว้ให้เป็นหมวดหมู่ จนกลายมาเป็นคัมภีร์
พระไตรปิฎกท่ีมีอยู่มาจนถึงในปัจจุบันนี้ 

โดยในคัมภีร์พระไตรปิฎกนี้นั้นได้มีการแบ่งออกมาเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างนี้คือ สําหรับใน
คัมภีร์พระไตรปิฎกที่มีอยู่ทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดจํานวน ๔๕ เล่ม
โดยจัดออกมาเป็นหมวดได้ ๓ หมวด คือ  

๑. คัมภีร์พระวินัยปิฎก มีอยู่จํานวน ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มีอยู่ ๕ คัมภีร์ ได้แก่ คัมภีร์
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑–๘ มีอยู่ทั้งหมด ๘ เล่ม 

๒. คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก มีอยู่จํานวน ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มีอยู่ ๕ คัมภีร์ ได้แก่ 
คัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๙–๓๓ มีอยู่ทั้งหมด ๒๕ เล่ม 

๓. คัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก มีอยู่จํานวน ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มีอยู่ ๗ คัมภีร์ ได้แก่  
คัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๓๔–๔๕ มีอยู่ทั้งหมด ๑๒ เล่ม 

(๓) คุณูปการในทางด้านที่เป็นผลงานที่โดดเด่นและมีปรากฏมาจนถึงในปัจจุบันของท่าน
พระอานนท์เถระนั้น อันเป็นคุณูปการที่สําคัญเป็นอย่างมากต่อการเป็นผู้สืบทอดพระพจน์ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีอยู่ให้ดํารงคงอยู่สืบต่อ ๆ กันมา และนอกจากนี้แล้วยังจัดได้ว่าเป็นคุณูปการที่
สําคัญที่มีต่อการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดํารงคงอยู่ในอีกต่อไปในอนาคตกาล เกิดขึ้นมาใน
สมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จเที่ยวจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบท เพ่ือที่จะเสด็จ
ไปสู่พระนครราชคฤห์โดยได้ทรงทอดพระเนตรเห็นคันนาของชนชาวแว่นแคว้นมคธ จึงได้มีรับสั่งให้
ท่านพระอานนท์เถระได้เป็นผู้ออกแบบและทําการตัดเย็บผ้าจีวร โดยให้มีรูปแบบในแบบแห่งคันนา
ของชาวแว่นแคว้นมคธ และด้วยเพราะความท่ีแห่งตัวของท่านพระอานนท์เถระนั้นท่านเป็นผู้ฉลาดใน
หัตถกรรม กระทําการออกแบบและตัดเย็บผ้าจีวรได้ตามพระพุทธประสงค์ที่  แล้วพระพุทธองค์ก็ได้
ทรงตรัสสรรเสริญตัวของท่านพระอานนท์เถระนั้นว่า “ท่านพระอานนท์เถระนั้น เป็นบัณฑิตและเป็น
ผู้มีปัญญามาก โดยที่ตัวของท่านพระอานนท์เถระนั้น ท่านเป็นผู้สามารถที่จะพึงรู้ทั่วถึงซึ่งความ
ประสงค์ของเรา พระตถาคตเจ้าได้อย่างดี” 

สรุปได้ว่า คุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธพจน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้
นั้น ทางผู้วิจัยเองก็พอที่จะสรุปลงได้ว่า คุณูปการที่สําคัญอีกประการหนึ่งของท่านพระอานนท์เถระที่
มีต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งก็เพราะว่า ตัวของท่านพระอานนท์เถระนั้น ท่านได้เป็น
ผู้ถึงพร้อมด้วยคุณูปการของการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธพจน์อันเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาและได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนถึงในปัจจุบันนี้นั้น 
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สามารถที่จะแบ่งออกเป็น ๓ ประการคือ (๑)คุณูปการในทางด้านการธํารงรักษาพระสัจธรรมของ
พระพุทธเจ้า (๒) คุณูปการในทางด้านการมีส่วนร่วมในการทําปฐมสังคายนา (๓) คุณูปการในทางด้าน
ที่เป็นผลงานที่โดดเด่น คุณูปการในทั้งสามประการนี้นั้น ได้รับการสืบต่อ ๆ กันมาจนถึงในปัจจุบัน 

ดังนั้นแล้ว สําหรับในเรื่องของคุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธ 
ศาสนานั้น ล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยคุณูปการที่สําคัญต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของท่านพระอานนท์เถระ
ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างเช่น คุณสมบัติของการเป็นผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาของท่านพระอานนท์เถระเองก็ดี บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
ของท่านพระอานนท์เถระเองก็ดีและคุณูปการของพระอานนท์ที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธพจน์ที่มีอยู่
ในปัจจุบันนี้เองก็ดี ซึ่งในคุณูปการของของท่านพระอานนท์เถระที่มีต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา
นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของท่านพระอานนท์เถระในการทําหน้าที่อันเป็นแบบอย่างที่
ดี ของการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธพจน์อันเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ธํารงคงอยู่สืบ
ต่อ ๆ กันไปในอนาคตกาลและเพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสถาพรต่อพระพุทธศาสนาในภายภาค
หน้าในอนาคตกาลสืบต่อไป. 

 
บรรณานุกรม 
 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

คณาจารย์สํานักพิมพ์เลี่ยงเชียง, พุทธานุพุทธประวัติ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง,๒๕๔๗), 
หน้า ๒๓๙-๒๔๐. 

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์), พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑,  (กรุงเทพมหานคร: สํานักวัดโมลีโลก
ยาราม, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘๔-๑๘๖.



107 
 

การประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน ต าบลนา
ทราย อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 

AN APPLICATION OF THE NOBLE EIGHTFOLD PATH FOR PEOPLE’S LIFESTYLE IN 
NASAI SUB-DISTRICT, PHIBOONRAK DISTRICT, UDONTHANI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
การประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน ตําบลนาทราย 

อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ  ๑) เพ่ือศึกษาหลักอริยมรรคมีองค์ 
๘ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท   ๒) เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินชีวิตของประชาชนในตําบลนา
ทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และ ๓) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ 
ในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากการวิจัยสรุปได้ว่า 

หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นทางสายกลาง ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ สัมมาสมาธิ  

สภาพการดําเนินชีวิตของประชาชนในตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
ประชาชนทั้งหมดเป็นชาวพุทธ ประชาชนส่วนมากเป็นเกษตรกร รองลงมาเป็นข้าราชการ ค้าขาย 
รับจ้างทั่วไป ประเพณีฮีด ๑๒ เป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ทุกๆ วันพระ ๑๕ ค่ํา กลุ่ม
ชาวบ้านก็จะเข้าวัดเพื่อการทําบุญ ฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม และรักษาศีล  

การประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน ตําบลนาทราย 
อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานีเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในชุมชน ทุกๆ วัน
พระ ๑๕ ค่ํา เพ่ือสร้างวัดเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ 

                                                           

๑ นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรญิญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต (พธ.ม) มหาวิทยาลัยมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย, E-mail : abc42426395@gmail.com. 

๒ อาจารย์ประจําหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขต
หนองคาย. 
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สู่การเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ีให้เกิดปัญญา อยู่ในกรอบของ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา สู่การดําเนิน
ชีวิตทางสายกลางอย่างมีความสุข 

ค าส าคัญ :  อริยมรรคมีองค์ ๘,  การดําเนินชีวิต,  

 

Abstract 
An application of the Noble Eightfold Path for the people’s lifestyle at 

Nasay Sub-District Piboonrak District Udon Thani Province. 

The objectives of the research are: 1) to study on the Noble Eightfold Path 
in Theravada Buddhist Texts; 2) to study on the people’s lifestyle at Nasay Sub-
District Piboonrak Udon Thani Province; 3) to study on how to apply the Noble 
Eightfold Path to the people’s lifestyle at Nasay Sub-District Piboonrak District Udon 
Thani Province. 

The results revealed that: 

According to Theravada Buddhist Tradition - The Noble Eightfold Path in 
Dhammachakkappavattana Sutta; The Buddha said “The Noble Eightfold Path are the 
middle path which is leading to liberation”. The Buddha himself explained on 
Vipungga Sutta in details as 1) Right View means acknowledgement in the Four Noble 
Truths; 2) Right Thought or Right Resolve or Intention; 3) Right Speech; 4) Right Action 
or Right Conduct; 5) Right Livelihood; 6) Right Effort; 17) Right Mindfulness; 8) Right 
Concentration or Right Samadhi. 

The people’s lifestyle at Nasay Sub-District Piboonrak District Udon Thani 
Province – the people of Baan Daeng village are all Buddhists; they are farmers, 
government officers, merchants and employees and following the tradition of the 
Isan twelve traditions of the religious ceremony held in every month – On Buddhist 
holiday; they are gathered at the monastery to listen to the sermon, meditation, 
observe the precepts and do activity to gain harmony and unity in society. 

An application of the Noble Eightfold Path for the people’s lifestyle at 
Nasay Sub-District Piboonrak District Udon Thani Province; to improve their lifestyle; 
every Buddhist holiday they are gathered at the monastery as Buddhist Learning 
Center such as the Noble Eightfold Path to long-live learning along with the 
Threefold Training as follows 1) Morality; 2) Concentration and 3) Wisdom. Following 
the middle path for fulfill peaceful lives. 

Keywords: The Noble Eightfold Path, The people’s lifestyle. 



109 
 

บทน า 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทุกๆหลักธรรมมีความสอดคล้องกันเข้ากันได้ดีเหมือน

น้ํานมกับน้ํา และสามารถบูรณาการหลักธรรมในการดําเนินชีวิตได้อย่างลงตัวและมีความสุข  และ
หลักธรรมอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหลักธรรมที่ผู้ที่เข้าใจทําให้การดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง ที่จะให้
ดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข อริยมรรค คือ ทางอันประเสริฐ , ทางดําเนินของพระ
อริยะ, ญาณอันให้สําเร็จความเป็นพระอริยะ มี ๔ คือ โสดาปัตติผล สกทาคามีผล อนาคามีผล และ
พระอรหันต์บางที่เรียก มรรคมีองค์ ๘ ว่า อริยมรรคก็มี แต่ควรเรียกเต็มว่าอัฏฐังคิกมรรค หรือ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งมีความหมายตามหลักสัททนัย และอัตถนัย๓ ความจริงอันประเสริฐ คือ 
อริยมรรค หมายถึง ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ มีลักษณะสําคัญคือ เป็นข้อปฏิบัติอัน
เป็นทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา เป็นสัมมาปฏิปทา ไม่ใช่มิจฉาปฏิปทา ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสอง
อย่าง คือ กามสุขัลลิกานุโยค อันเป็นการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามคุณ ๕ ซึ่งได้แก่ 
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่เรียกว่า อาคาฬหปฏิปทา (ปฏิปทาเปียกแฉะ) และอัตตกิลมถานุโยค อัน
เป็นการประกอบความเพียรทรมานตนให้ลาบาก ที่เรียกว่า นิชฌามปฏิปทา (ปฏิปทาไหม่เกรียม)๔ ซึ่ง
จะเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถบูรณาการณเข้ากับทุกเพศทุกวัย รวมทั้งพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบั ติธรรมใน
การเข้าถึงนิพพาน  มัชฌิมาปฏิปทา หรือ ข้อปฏิบัติที่อยู่ตรงกลาง เรียกสั้น ๆ ว่า ทางสายกลาง 
เพราะอยู่ตรงกลางระหว่างการปฏิบัติที่สุดโต่ง ๒ อย่าง คือ อัตตกิลมถานุโยค (การทรมานตนเอง) 
และ กามสุขัลลิกานุโยค (การหมกมุ่นกับความสุขอันเกิดจากการเสพกามคุณ) อริยมรรคคือหลัก
ปฏิบัติอันเดียวกันกับไตรสิกขา เพียงแต่ไตรสิกขามีขอบข่ายกว้างกว่า เพราะอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น
ส่วนหนึ่งของไตรสิกขาหรือเป็นไตรสิกขาประเภทหนึ่ง แต่ไตรสิกขาไม่ใช่อริยมรรคและไม่อาจสรุปลง
ในอริยมรรคได้ แต่อริยมรรคสรุปลงในไตรสิกขาได้๕ ทางสายกลาง มีสายเดียว แต่มี ๘ ชั้น อยู่ตรง
กลางระหว่างทางสุดโต่ง ๒ สาย คือ กามสุขัลลิกานุโยค ซึ่งเป็นทางขวาสุดหมายถึงการแสวงหา
ความสุขจากกามอย่างเต็มที่ และอัตตกิลมถานุโยคซึ่งเป็นทางซ้ายสุดหมายถึงการแสวงหาความสุข
ด้วยการทรมานตนให้เจ็บปวดโดยวิธีต่างๆ เป็นหนทางที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบด้วยการ
พิสูจน์ทดลองของพระองค์เอง กล่าวคือ มรรคองค์แรกเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้
ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย แล้วทรงคิดใคร่ครวญจนเห็นความจริงคือ “ทุกข์” การเห็น
ทุกข์คือการเห็นชอบหรือสัมมาทิฐินั่นเอง ต่อมาทรงดําริที่จะออกบวชเพ่ือแสวงหาทางพ้นทุกข์ซึ่งเป็น
สัมมาสังกัปปะ เมื่อทรงผนวชเป็นสมณะมีศีลมีธรรมซึ่งเป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
โดยอัตโนมัติ เมื่อทรงเลิกบําเพ็ญตบะหันมาปฏิบัติทางจิต ทรงตั้งใจเด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อ ทรงมีสติ
กําหนดรู้ และทรงเพ่งลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดังนั้น มรรคมี

                                                           

๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๗.   

๔ พุทธทาสภิกขุ, อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย , พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา , 
๒๕๕๒), หน้า ๘๓๓. 

๕ วัชระ งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๙๕. 
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องค์ ๘ จึงเป็นสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในช่วงเวลา ๖ ปี แห่งการค้นคว้าหา
สัจธรรมของพระองค์เอง๖  

สถานการณ์เศรษฐกิจในสังคมไทยปัจจุบัน ที่เกิดปัญหาโรคระบาด COVID-19 (โควิด-
๑๙) ที่เป็นปัญหาหลักอันส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจาย
รายได้ การค้าขายระหว่างประเทศ การขาดดุลการค้าระหว่างงาน ได้ส่งผลกระทบไปสู่ประชาชน
เกือบทุกระดับของสังคมไทย ทําให้เกิดความยากลําบากในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
วิกฤตทางเศรษฐกิจต่างๆ เหล่านี้ทําให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาความบกพร่องทางด้านศีลธรรม อันเป็นการสร้างปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศหากพิจารณาจากโครงสร้างทางสังคมก็จะพบว่า
โครงสร้างของสังคมไทยเป็นสังคมแบบพุทธซึ่งมีหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เป็นแนวปฏิบัติ
แต่คนในสังคมกลับละเลยหลักธรรมจนทําให้ปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเพราะ
สังคมไทยเป็นสังคมเปิดยอมรับต่อค่านิยมจากต่างประเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็น
ระบบสังคมการเมืองที่ทีการแบ่งแยกกันในในโลกออฟไลน์ และโลกออนไลน์ เศรษฐกิจ การศึกษา
วัฒนธรรมจนทําให้คนในสังคมต้องเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ เพ่ือที่จะดํารงชีวิตให้มีความอยู่รอดในสังคมแห่ง
การเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเหล่านั้นจนไม่มีเวลาในการศึกษาหลักธรรมเพ่ือนํามาใช้ในชีวิตประจําวันจึง
เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  

จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ เป็นหัวใจหลักที่มี
ความสําคัญมาก คือ การรู้อริยสัจ ๔ ที่ประกอบด้วย หลักคําสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า แปลว่า 
ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยบุคคล หรือความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ มี
อยู่สี่ประการ คือ ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ 
ชาติ (การเกิด) ชรา (การแก่ การเก่า) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น) การประสบกับสิ่งอัน
ไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้น กล่าวโดยย่อ 
ทุกข์ก็คืออุปาทานขันธ์ หรือขันธ์ ๕ สมุทัย คือ สาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 คือ 
กามตัณหา-ความทะยานอยากในกาม ความอยากได้ทางกามารมณ์ , ภวตัณหา-ความทะยานอยากใน
ภพ ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ ความอยากที่ประกอบด้วยภวทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิ และ วิภวตัณหา -
ความทะยานอยากในความปราศจากภพ ความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่ ความอยากที่ประกอบด้วยวิ
ภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ หรือจะอธิบายให้เข้าใจอย่างละเดียด คือการเข้าใจปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทั้ง
สาย ก็จะมีความรู้ความเข้าใจใน สมุทัย   นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ 
กล่าวคือ ดับตัณหาทั้ง ๓ ได้อย่างสิ้นเชิง หรือจะให้เข้าใจอย่างละเอียดคือการเข้าใจปฏิจจสมุบาทสาย
ดับทั้งสาย ก็จะเข้าใจความดับของ นิโรธ จึงจะเข้าใจว่าทางสายกลางของ มรรควิธีที่พระพุทธเจ้านั้น
สอนให้เดินตามและปฏิบัติตามคือ แนวปฏิบัติที่นําไปสู่หรือนําไปถึงความดับทุกข์ มีองค์ประกอบอยู่
แปดประการ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ-ความดําริชอบ ๓. สัมมาวาจา-

                                                           

๖ แสง จันทร์งาม, อริยสัจจ์ ๔ (หัวใจของพระพุทธศาสนา), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เจริญกิจ, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๗๙. 
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เจรจาชอบ        ๔.  สัมมากัมมันตะ -ทําการงานชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ -เลี้ยงชีพชอบ ๖. 
สัมมาวายามะ-พยายามชอบ      ๗. สัมมาสติ-ระลึกชอบ และ ๘. สัมมาสมาธิ-ตั้งใจชอบ ซึ่งรวมเรียก
อีกชื่อหนึ่งได้ว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" หรือทางสายกลาง ซึ่งกระบวนการนี้เองที่ ประชาชนในตําบลนา
ทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวเช่นกันซึ่งการนําหลัก
อริยมรรคมีองค์ ๘ มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนนั้นจะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี เกิดความสงบสุขทางสังคม มีหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามวิถีของชาวพุทธที่แท้จริง ด้วย
การนี้ผู้วิจัยจึงอยากทําการศึกษาการประยุกต์หลักใช้อริยมรรคมีองค์ ๘ ในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานีเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลนา
ทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานีได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตให้เกิดความสุข ความมั่นคงในการใช้ชีวิต ซึ่งจากการที่ต้องศึกษาลงพ้ืนที่จะทําให้ได้
ทราบความเป็นจริงของสภาพความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงหรือไม่
ทราบแต่การดําเนินชีวิตนั้น ประกอบไปด้วยอะไรบ้างจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมาศึกษาเพ่ือที่จะทราบข้อมูล
ที่จะเป็นประโยชน์และพัฒนาสังคมในพ้ืนที่ต่างๆ ได้ในลําดับต่อไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์หลักใช้อริยมรรคมีองค์ ๘ ในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ที่ประชาชนมีการ
ดําเนินชีวิตที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับการศึกษา และความถนัด เป็นสิ่งที่ทําให้เห็น
ว่าการที่จะประกอบอาชีพต่างในการดําเนินชีวิตนั้น การมีธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้า หรือ การมี
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตนั้น จึงมีความสําคัญ ใช้หลักเป็นสิ่งที่บงบอกได้ว่า คนไหนที่จะมีความสุข
ในการดําเนินชีวิตอย่างจริงๆ การประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการดําเนินชีวิตของประชาชน
ใน ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จะเป็นการศึกษาที่จะทําให้ทราบรูปแบบของ
การดําเนินชีวิตของประชาชน ว่ามีความสัมพันธ์กับหลักธรรมอย่ างไร โดยผู้ศึกษานั้นได้ใช้หลัก
อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นตัวกําหนดเพ่ือที่จะเป็นกรอบของการศึกษาและตีความหมายของการประยุกต์
หลักธรรมในการดําเนินชีวิตจากการเรียนรู้หลักธรรม เข้าใจหลักธรรมเพ่ือที่จะเป็นการสร้างศรัทธาขิง
ประชาชนได้อย่างไรในสภาวะปัจจุบัน เพ่ือที่จะเป็นการสร้างชุมชนที่ประชาชนส่วนมากดําเนินชีวิต
บนทางสายกลางอย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท    

๒. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินชีวิตของประชาชนในตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ 
จังหวัดอุดรธานี  

๓. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน 
ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย การทําวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาใน ๒ วิธีคือ อาศัย
เอกสารต่างๆ ซึ่งจะเป็นการศึกษาหลักธรรมอริยมรรคมีองค์ ๘ และการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือที่จะเป็น
การทราบวิธีการดําเนินชีวิต เป็นฐานในการนําเสนอและการอ้างอิง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ ๑. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ และอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาเป็นต้น เพ่ือเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูล
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่จะใช้เป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่จะเป็นการหาองค์ความรู้หลักธรรม
อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่โยงไปยังทฤษฎีทางโลก ๒. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่ แหล่งข้อมูล หนังสือ 
ตํารา เอกสาร ที่มีผู้ประพันธ์เกี่ยวกับประวัติของพระธาตุ เว็บไซด์ ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นต่อการวิจัย ที่มีความสัมพันธ์กับวิธีการ แนวคิดการปฏิบัติธรรม โดยใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 
๘  และ ๓) ศึกษาข้อมูลภาคสนาม จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้บุคคลที่เป็นแบบอย่างของการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน 

ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ  ๑) เพ่ือศึกษาหลัก
อริยมรรคมีองค์ ๘ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  ๒) เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และ ๓) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลัก
อริยมรรคมีองค์ ๘ ในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด
อุดรธานี  การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพภาคสนามซึ่ งจากการศึกษาลงพ้ืนที่ตาม
กระบวนการวิจัยสรุปได้ว่า 

หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นทางสายกลางคือเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปสู่ความ
หลุดพ้น ตามวิภังคสูตร พระพุทธเจ้าทรงอธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) 
หมายถึง ความรู้ในอริยสัจ ๔ เข้าใจทุกข์ที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนา เข้าใจวิธีการดับทุกข์ เข้าใจ
การเปลียนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน สัมมาสังกัปปะ (ความคิดที่ถูกต้อง) หมายถึง ความคิดใน
การออกจากกาม คือความเพลิน ความไม่พยาบาทคือคิดในด้านลบ และการไม่เบียดเบียนการมีน้ําใจ
ต่อเพ่ือนมนุษย์และอยากให้ผู้อ่ืนได้ดี สัมมาวาจา (วาจาที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากการพูดเท็จ 
หยาบคาย ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ เรียกได้ว่ามีความสะอาดทางวาจาทางคําพูด   สัมมากัมมันตะ (การ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง) หมายถึง เจตนาละเว้นจากการฆ่าสัตว์มีจิตใจเมตา การเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
และการไม่ประพฤติผิดในกามใช้ชีวิตตามหลักศีลธรรม สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง) 
หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพ การละเว้นจากอาชีพฆ่าสัตว์ อาชีพที่เบียดเบียนผู้อ่ืน ประกอบอาชีพที่
ถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม สัมมาวายามะ (ความเพียรที่ถูกต้อง) หมายถึง สัมมัปปธาน 4 คือ 
ความพยายามปูองกันอกุศลที่ยังไม่เกิด ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ทํากุศลที่ยังไม่เกิด และดํารงรักษากุศล
ที่เกิดขึ้นแล้ว มีความขยันมีความอดทนในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ สัมมาสติ (การมีสติ
ที่ถูกต้อง) หมายถึง สติปัฏฐาน ๔ สัมมาสมาธิ (การมีสมาธิที่ถูกต้อง) การเข้าถึงฌาน   
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สภาพการดําเนินชีวิตของประชาชนในตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
ประชาชนทั้งหมดของชุมชนบ้านแดงนักถือศาสนาพุทธ ส่วนมากประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ และส่วน
หนึ่งเป็นข้าราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ประชาชนในพ้ืนที่มีการปฏิบัติตามประเพณีฮีด ๑๒ ที่มี
กิจกรรมงานบุญเป็นประจําทุกๆ เดือน เพ่ือเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือของประชาชนในชุมชน
เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เป็นพลังที่เป็นชุมชนที่มีความเข็มแข็ง สามารถพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันได้  
และมีการหยุดทํางานหนักทุกวันพระ ๑๕ ค่ํา เพ่ือที่กลุ่มชาวบ้านก็จะเข้าวัดเพ่ือการทําบุญ ฟังธรรม
เทศนา ปฏิบัติธรรม และรักษาศีล ในวันพระ รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่ผู้นําชุมชนได้นําพาระหว่างบ้าน 
วัด รัฐ ชุมชนที่ทําร่วมกัน เป็นกิจกรรมประจําทุกๆ วันพระเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน วัด บ้าน 
ให้เกิดการพัฒนาให้หลายด้านเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน 

การประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน ตําบลนาทราย 
อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานีเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในชุมชน ทุกๆ วัน
พระ ๑๕ ค่ํา เพ่ือสร้างวัดเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ 
สู่การเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดปัญญา ในด้านของความคิดเห็นที่มีความถูกต้องสู่การปฏิบัติ
ตามหลักธรรมในแต่ละข้ออย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ว่าพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่บุคคลนั้นได้เลือก
ปฏิบัติเพ่ือคงไว้หรือส่งเสริมให้เกิดความผาสุกความสุขสมบูรณ์ในชีวิตตนเองและเป็นการปฏิบัติจน
เป็นกิจวัตรซึ่งผลการปฏิบัติอาจจะส่งผลกระทบทั้งด้านดีหรือไม่ดีต่อบุคคลนั้นได้การดําเนินชีวิตตาม
หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งถือว่าเป็นหลักปฏิบัติตามทางสายกลาง ที่มีความเรียบง่ายที่เมื่อความคิด 
ความเห็นที่ถูกต้องแล้วในเรื่องของสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว หากคนเรา
ดําเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง อันจะเป็นการที่ใช้ชีวิตในกรอบของการรักษาศีล กรอบของการมีสติคือ
มีสมาธิ ทําให้เกิดปัญญาในหลายด้านของการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย
ปัจจุบัน อยู่ในกรอบของ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา สู่การดําเนินชีวิตที่มีความสุข 

ข้อเสนอแนะ 
๑) ควรศึกษาวิจัยหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น

ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือปลูกฝังความเป็นคนดีและความเป็นคนเรียนเก่งและรองรับการ
เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การบริหาร และการปกครองของประเทศชาติต่อไป 

๒) ควรศึกษาวิจัยหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการพัฒนานักการเมืองให้เป็นนักการเมืองที่ดี 
ทํางานการเมืองโดยมุ่งถึงประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การปกครอง
เป็นสําคัญเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นสําคญัเหนือสิ่งอื่นใด 

๓) ควรศึกษาวิจัยหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการปลูกฝังให้ประชาชนพลเมืองเกิดจิตสํานึก
ในการธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักทั้งสามคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เพ่ือความ
เจริญรุ่งเรืองและความพัฒนาสถาพรของประเทศชาติสืบไป 
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ศึกษาความเชื่อประเพณีบุญผะเหวดของชุมชนสามพร้าว 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

A STUDY OF DOGMA THE RESULTS TOWARDS THE BOON PHAWAD TRADITION OF 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีบุญผะเหวดในภาค

อีสาน และในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในการศึกษาความเชื่อ
ประเพณีบุญผะเหวดของชุมชนสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
คือ ๑. เพ่ือศึกษาพัฒนาการอิทธิพลการเทศน์ผะเหวดในสังคมอีสาน ๒. เพ่ือศึกษาประเพณีการเทศน์
ผะเหวดในตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๓. เพ่ือศึกษาความเชื่อประเพณีบุญผะเหวด
ของชุมชนสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า  

๑.  พัฒนาการอิทธิพลการเทศน์ผะเหวดในสังคมอีสาน เป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณี ฮีต 
๑๒ ของกิจกรรมงานบุญในภาคอีสานทุกๆจังหวัด ส่วนมากจะจัดขึ้นใน เดือน ๒ ถึงเดือน ๔ คนอีสาน
เรียนว่าบุญผะเหวด อิทธิพลเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างพลังความรัก ความ
สามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน 

๒.  ประเพณีการเทศน์ผะเหวดในตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็น
กิจกรรมของชุมชนที่มีความร่วมมือระหว่าง วัด ผู้นําชุมชน หน่ายงานราชกาล และโรงเรียนเพ่ือสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในชุมชน เนื้อหาของการเทศผะเหวดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การเทศ
ตามคัมภีร์ใบลานสมัยเก่า และการเทศน์แบบนอกคัมภีร์มีการแต่งเรื่องเพ่ือให้เกิดคติเตือนในให้เข้ากับ
ยุคสมัย วิธีการเทศผะเหวด เป็นการเทศน์เสียงหรือการเทศน์แหล่ 
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ลงกรณราชวิทยาลัย, E-mail : kittyplus787895@gmail.com 

๒ อาจารย์ประจําหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขต
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๓. ความเชื่อประเพณีบุญผะเหวดของชุมชนสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มี
ความเชื่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตร เมื่อฟังเทศน์ครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ จะได้เกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตร 
ที่ส่งผลให้เป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ของประชาชน มีการเสียสระส่วนตน เพ่ือส่วนรวม 
ค าส าคัญ : ความเชื่อ, ประเพณีบุญผะเหวด 

Abstract 
This study is a qualitative research in the context of Theravada Buddhist 

perspective and Boon-Pha-Wet: a merit folk tradition in north eastern part of 
Thailand which consists of three objectives 1) to study the influence development of 
the Boon-Pha-Wet preaching in I-san region, north eastern part of Thailand 2) to 
study a merit folk tradition of Boon-Pha-Wet in the area of Sampraw community, 
Sampraw village, Muang district, Udonthani province, Thailand and 3) to propose the 
Sampraw community’s belief according to Buddhist Doctrine. The research utilizes a 
qualitative method and area-based study which collected and complied data by 
documentary review, participatory observation and in-depth interview. 

 Research showed as follow: 

1. The influence of the Boon-Pha-Wet preaching is important and 
conserves Thai Tradition of Heet 12 Klong 14, twelve annual festival of Isan people 
observed once per month which called in Thai as “Boon Pha Wet” continuously. 
This merit folk tradition promotes Thai culture and also encourage to live and act in 
harmony, love compassion among people in the community. 

2. The tradition of Boon Pha Wet at Sampraw community is the folk 
festival which held on and cooperated among public, private, and civil sectors as 
well as academy as social empowerment promoting, to promote harmony and unity 
in local community. There are two types of Boon Pha Wet Preaching as follows: 1) 
Preaching by old tradition with palm leaves and 2) Preaching by new tradition with 
moral of the stories.  

3. As the tradition of Boon Pha Wet at Sampraw Community, Isan people 
belief that one who participated throughout 13 chapters of the preaching will be 
born in the era of Maitreya Buddha, also known as 5th Buddha, the future Buddha. 
Furthermore, this merit folk tradition empowers community capacity for self-reliance 
and develop cooperation among related sectors, particularly generate wisdom and 
knowledge as immunity against changes within communities. 

Keywords: Belief, The tradition of Boon Pha Wet 
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บทน า 
พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทในสังคมมากเท่าไร ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมมากขึ้น

เท่านั้น นั่นเป็นการเพ่ิมจริยธรรมทางสังคมที่ทรงคุณค่า เพราะจริยธรรมนั้นคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติ
ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม๔ เป็นวัตรปฏิบัติในการดําเนินชีวิตโดยวิถีทางที่จะทําให้ความเป็นไปตาม
ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติ บังเกิดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ให้มากที่สุดหรือการดําเนินชีวิต
ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของธรรมชาติโดยประพฤติปฏิบัติในทางที่จะผลักดันและสรรค์สร้างเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างก่อให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่มนุษย์๕ อันเป็นหลักแห่งความประพฤติ หรือ 
แนวทางการประพฤติที่ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม๖  เปูาประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
รวมถึงกลวิธีในการอธิบายหลักธรรม และนั่นเองที่ก่อให้เกิดธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาขึ้นมา เป็นกุศโลบายในการโน้มน้าวให้บุคคลในสังคมเข้าหาธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของ
ประเทศไทยนั้น ได้มีจารีตประเพณีท่ีพึงปฏิบัติอันเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อ
ดั้งเดิมของสังคม เรียกว่า ฮีต ๑๒ และยังมีข้อกรณีกิจที่สนับสนุนหรือเสริมฮีต ๑๒ เรียกว่า คอง ๑๔๗  

ประเพณีการฟังเทศน์ผะเหวดสามารถอธิบายถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรม
ของคนในชุมชนในด้านความเชื่อมีความเชื่อว่า ผู้ที่ฟังเทศน์มหาชาติหรือรับอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพกัณฑ์
เทศน์จะได้รับอานิสงส์มาก การเทศน์ผะเหวดจึงเป็นวิธีการถ่ายทอดหลักคําสอนทางพุทธศาสนาที่เข้า
สู่วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างกว้างขวาง และมีความละเอียดลึกซึ่งในการเทศน์ผะเหวดนั้นจึงเป็น
กระบวนการถ่ายทอดระหว่างผู้สื่อสาร โดยอาศัยสื่อคือบทเทศน์และทํานองการเทศน์ซึ่งลักษณะของ
ทํานองเป็นส่วนช่วยอธิบายถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ทุกทํานองมีส่วน
สําคัญทําให้ผู้ฟังเกิดความสบายใจเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา๘  ในภาค
อีสาน ปฏิบัติและเชื่อถือตามประเพณีนี้มาตลอด การที่บุญผะเหวดเป็นบุญใหญ่มีความสําคัญต่อชาว
อีสาน มีมูลเหตุสําคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก ชาวอีสานมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมี
ความเชื่อในอานิสงส์ของการทําบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ เพราะคําว่าพระเวส หมายถึง พระ
เวสสันดร ส่วนมหาชาติ หมายถึง พระชาติสุดท้ายและเป็นพระชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระโพธิสัตว์ 
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เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ที่ทรงบําเพ็ญทานบารมีอันใหญ่หลวงเพ่ือบรรลุเป็นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า พระเวสสันดรถือเป็นแบบอย่างของมนุษย์ผู้ก้าวถึงขั้นสูงสุดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม และ
จริยธรรม จึงเป็นพระชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าพระชาติอ่ืนๆ๙  เรื่อง มหาชาติหรือมหาเวสสันดร ถือเป็น
วรรณกรรมที่เป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา เรียกว่ามหาชาติชาดก หรือมหาเวสสันดรชาดก 
เพราะเป็นชาดกที่แพร่หลายมากที่สุดเรื่องหนึ่ง๑๐ วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกมีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ 
๑,๐๐๐ พระคาถา ประการที่สอง นอกจากความศรัทธาต่อพระเวสสันดรแล้วชาวอีสานยังมีมูลเหตุใน
การทําบุญเทศน์ผะเหวดจากความเชื่อในหนังสือมาลัยหมื่นมาลัยแสน ซึ่ ง เป็นคัมภีร์ ใน
พระพุทธศาสนา เรียกว่า มาลัยสูตร แต่งโดยพระภิกษุชาวล้านนา เป็นภาษาบาลี๑๑ ต่อมา นักปราชญ์
พ้ืนบ้านไทย-ลาว ได้รจนาเป็นมาลัยหมื่นมาลัยแสนตามรูปแบบ และทํานองการแต่งแบบพ้ืนบ้าน โดย
กล่าวถึง พระมาลัย เป็นอรหันต์รูปหนึ่งมีฤทธิ์มาก เคยไปโปรดสัตว์นรก และได้เทศน์สั่งสอนปวงชนให้
หลีกเลี่ยงภัยนรก วันหนึ่งพระมาลัยได้รับถวายดอกบัวจากชายยากจน จึงได้นําไปบูชาพระธาตุเกตุ
แก้วจุฬามุณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ต่อมาพระศรีอริยเมตไตรยได้เสด็จมาสนทนาด้วยและได้ถามถึง
สภาพความเป็นไปในโลกมนุษย์พระศรีอริยเมตไตรย ตรัสว่า พระองค์จะเสด็จลงไปประกาศ ศาสนา
เมื่อศาสนาของพระโคดมสิ้นสุดและได้กล่าวถึง การปฏิบัติของผู้จะไปเกิดในยุคศาสนาของพระองค์๑๒ 
ประเพณีการทําบุญเทศน์ผะเหวด ซึ่งมีมูลเหตุเนื่องมาจากความเชื่อจากพระคัมภีร์มาลัยหมื่นมาลัย
แสนว่า ถ้าผู้ใดปรารถนาที่จะได้พบพระศรีอริยเมตไตรยหรือ เข้าถึงศาสนาของพระพุทธองค์แล้วจง
อย่าทําร้ายบิดามารดา สมณะพราหมณาจารย์ อย่ายุยงให้พระสงฆ์แตกสามัคคีกัน และต้องฟังพระ
ธรรมเทศนา เรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกให้จบสิ้นภายในวันเดียว๑๓  

ตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต สังคมของชาวจังหวัด
อุดรธานีจึงมีความสงบร่มเย็นมาช้านาน ความม่ันคงของพุทธศาสนาในในตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ด้านศาสนาพิธีประชาชน ได้ปฏิบัติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีพิธีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นพิธีกรรมด้านศาสนาและพิธีกรรมทั่วไป อันเกิดจากความเชื่อตามหลักศาสนาที่ประชาชนเคารพ
นับถือ ความเชื่อในลัทธิหรือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันได้แก่ พิธีบวชนาค พิธีถวายเทียนพรรษา พิธี
ตักบาตรเทโว พิธีทอดกฐิน พิธีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน พิธี
เทศน์มหาชาติการทําบุญเทศน์ผะเหวด เป็นต้น ซึ่งการเทศน์บุญผะเหวดในปัจจุบัน ประชาชนในพ้ืนที่

                                                           

๙ ธวัช ปุณโณทก, คติความเชื่อพ้ืนบ้านอันสัมพันธ์กับชีวิตในสังคมอีสาน, ในวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน : คติ
ความเชื่อ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๒๕๐. 

๑๐ ประคอง นิมมานเหมินท์, มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่ เป็นวรรณคดีท้องถิ่น , 
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖), หน้า ๑. 

๑๑ สนิท ตั้งทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมทางศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗), หน้า 
๑๗๓. 

๑๒ สันทนี อาบัวรัตน์, มาลัยหมืน่มาลัยแสน, (นครราชสมีา : ม.ป.พ., ๒๕๒๙), หน้า ๕๘.   
๑๓ ยุพา กาฬเนตร และคณะ, ประเพณีอีสานในเชิงอนุรักษ์และเผยแพร่, (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน,ี ๒๕๔๔), หน้า ๔๓. 
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นั้นไม่ค่อยเข้าร่วมเท่าที่ควร เพราะสาเหตุความเร่งรีบในเรื่องหน้าที่การงานของประชาชนที่มีความ
แตกต่างกัน เมื่อประชาชนในชุมชนออกห่างจากการเข้าวัด ฟังธรรม ฟังเทศน์ ก็ส่งผลในเรื่องการมี
ความสามัคคีที่เกิดขึ้นภานในชุมชน จริยธรรมทางสังคมก็น้อยลง ที่สงผลให้เห็นปัญหาที่มากมายใน
ข่าวออไลน์ของพ้ืนที่ในเรื่องของการกระทําผิดศีลธรรมด้านต่างๆของการดําเนินชีวิตที่เป็นปัญหา
สังคมตามมา 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสงใจที่จะศึกษาความเชื่อประเพณีบุญผะเหวดของชุมชนสามพร้าว 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือที่จะได้ศกึษาพัฒนาการอิทธิพลการเทศน์ผะเหวดในสังคมอีสานเป็น
การรวบรวมเรื่องของการเทศน์ผะเหวดที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความเข้าใจประเพณีการเทศน์ผะ
เหวดในตําบลสามพร้าว เพ่ือที่จะเข้าใจความเชื่อของประชาชนในกิจกรรมการเทศน์ประเพณีบุญผะ
เหวดของชุมชนสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเป็นการเข้าใจบริบทที่มากขึ้นอันจะนําสู่
การแก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดความรัก ที่จะเป็นการสร้างความสามัคคี  การเสี ยสระ
ส่วนตัว เพื่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นภายในชุมชนเหมือนในสมัยก่อน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการอิทธิพลการเทศน์ผะเหวดในสังคมอีสาน 

๒.  เพ่ือศึกษาประเพณีการเทศน์ผะเหวดในตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

๓.  เพ่ือศึกษาความเชื่อประเพณีบุญผะเหวดของชุมชนสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาค้นคว้า

จากคัมภีร์พระไตรปิฎก และรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ตํารา บทความจากวารสารต่างๆ ที่เป็น
หลักการ แนวความคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมในด้านต่างๆที่มี
ความสัมพันธ์กับความเชื่อตามวัฒนธรรมประเพณี ดังนี้ 

๑) ศึกษาเอกสาร จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกอันเป็นแหล่งข้อมูล
ที่เป็นหลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาท ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย 

๒) ศึกษาเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัย หนังสือที่
นักปราชญ์ทั้งหลายเขียนไว้ บทความทางวิชาการท่ีมีความสัมพันธ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลใน
ด้านต่างๆ ของการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับงานบุญประเพณีในชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆของประเทศไทยที่
เกี่ยวกับเทศน์ผะเหวด บุญมหาชาติ เป็นต้น  

๓) ศึกษาข้อมูลภาคสนาม จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้บุคคลที่เป็นแบบอย่าง
ของผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ จํานวน ๒๐ รูป/คน 
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ผลการวิจัย 
พัฒนาการอิทธิพลการเทศน์ผะเหวดในสังคมอีสาน มีอิทธิพลการเทศน์ผะเหวดที่มีต่อ

ประชาชนตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน ๖ ด้าน คือ ๑) ความเชื่อเกี่ยวกับพระ
ศรีอริยเมตไตย เมื่อฟังเทศน์ผะเหวดครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์จะได้เกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตย ๒) ด้าน
ปัจเจกบุคคล เป็นการปลูกฝังในการเรียนรู้ ๓) ด้านครอบครัว เป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดีในครอบครัว 
๔) ด้านชุมชน มีความเสียสละส่วนตน เพ่ือส่วนรวม ๕) ด้านวัฒนธรรม ประเพณีฮีต ๑๒ ในสังคม
อีสานที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน มีการสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม  ๖) ด้านสิ่งแวดล้อม มี
การช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประเพณีการเทศน์ผะเหวดในตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นงาน
ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทุกหมู่บ้านมีการสืบทอด
ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติเป็นประจําทุกปี โดยมีวันโฮมบุญก่อน พุทธศาสนิกชนมาช่วยกัน
จัดตกแต่งศาลา หรือสถานที่ท่ีจะทําบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละ
พันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อนและเครื่องคาวหวาน 
สําหรับผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวน ผ้าผะเหวด วันต่อมาจะมีการแห่พระ
เวสสันดรชาดก โดยทําเป็นขบวนแห่ มีการประดับตกแต่งขบวนแห่แต่ละขบวนให้มีความสวยงามและ
เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ส่วนการเทศนั้นจะเป็นการเทศทํานองอีสานมีพระคัมภีร์พระเวสสันดร 
๑๓ กัณฑ์ และทําการสวดให้เสร็จภายในวันเดี่ยวโดยมีเจ้าภาพที่มีการจับสลากได้ว่าตนเองได้กัณฑ์
อะไรจะเป็นเจ้าภาพในการทําบุญแต่ละกัณฑ์เทศทั้ง ๑๓ กัณฑ ์

ความเชื่อที่ส่งผลต่อประเพณีบุญผะเหวดของชุมชนสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวั ด
อุดรธานี เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ คืองานมหากุศล ให้รําลึกถึงการบําเพ็ญบุญ คือ 
ความดีที่ยิ่งใหญ่ อันมีการสละความเห็นแก่ตัว ของพระเวสสันดร เพ่ือประโยชน์สุขของมนุษยชาติ มี
การฟังเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์แรก ถึงกัณฑ์สุดท้าย โดยเชื่อว่าถ้าฟังเทศน์มหาชาติครบทุกกัณฑ์
ภายในวันเดียวจะทําให้ไปเกิดในภพพระอริยเมตไตรย์ การได้รับรู้ถึงความเสียสละของพระเวสสันดร 
ทําให้ผู้คนได้ซาบซึ้งถึงความดีอันยิ่งใหญ่ เกิดความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา มีผลต่อจิตใจของผู้คนให้
ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ เป็นวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีงามของผู้คน จนทําให้มีการ
สืบทอด สืบสานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติกันทุกหมู่บ้าน จากรุ่นสู่รุ่น การจัดงานประเพณีจึง
มีคุณค่าทางสังคมเพราะประเพณีทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคม เป็นศูนย์รวมของ
ชาวพุทธทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติแบบเดียวกันเพ่ือเป็นการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมได้เป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

๑. วัดในตําบลสามพร้าวได้องค์ความรู้ในเรื่องของการประยุกต์หลักธรรมจากการเทศนา
ธรรมในบุญผะเหวด โดยเน้นการสร้างความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพ่ือที่จะนําเสนอใน
แต่ละด้านของกิจกรรมเพ่ือที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน ประชาชน รัฐ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมในการพัฒนาชุมชน และจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน 
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๒. ประชาชนในตําบลสามพร้าวมีรูปแบบการปฏิบัติกิจกรรมงานบุญผะเหวด เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณีของชุมชน และเป็นสร้างความเข้าใจเพ่ือที่จะดึงเยาวชนเข้าวัดในการที่จะเป็นการ
พัฒนางานบุญของชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และสามารถตอบสนองความต้องการ
รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน 

๓. ภาครัฐในชุมชนมีความเข้าใจความต้องการประชาชนมากยิ่งขึ้นเพ่ือที่จะได้นําความ
ต้องการของประชาชนเข้าสู่แผนการพัฒนาชุมชนให้ตรงตามที่ประชาชนต้องการที่แท้จริงและเป็นการ 
สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนบ้านดงบังหนอง

เขื่อน ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ ๑) เพ่ือ
ศึกษาหลักพรหมวิหาร ๔ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ของครูโรงเรียนบ้านดงบังหนองเข่ือน ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี และ ๓) 
เพ่ือนําเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนามจากการศึกษาแล้วนําผลการศึกษามาวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

หลักพรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย อุเบกขา คือการรู้จักวางเฉย กรุณา คือความปรารถนา
ให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ มุทิตา คือความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี เมตตา คือความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข เป็น
หลักธรรมประจําใจที่จะช่วยให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสําคัญต่อวิชาชีพครูเช่นเดียวกับที่จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความสําคัญต่อวิชาชีพอ่ืนๆ ซึ่งสรุปได้ ๓ ประการ คือ ๑. ปกปูองการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ 
๒. รักษามาตรฐานวิชาชีพ และ ๓. พัฒนาวิชาชีพ 
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แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน ตําบลหนองสระ
ปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ๕ ด้านคือ ๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง ๒. 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  

๓.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ๔. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูพึงช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  และ ๕. จรรยาบรรณต่อสังคม 

แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี เป็นการบูรณา
การหลักพรมวิหาร ๔ เข้ากับหลักจรรยบรรณวิชาชีพครู ๕ ด้าน โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมครู 
และการนําพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยบูราณาการเรียนในแต่ละรายวิชาให้มีเนื้อหาของ
หลักธรรมเข้าสอดแทรกเพ่ือเป็นการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาระหว่างครูที่จะเป็นการ
พัฒนาหลักพรหมวิหาร ๔ เข้ากับจรรยาบรรวิชาชีพครู และนักเรียนได้รับองค์ความรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปพร้อมกัน 

ค าส าคัญ :  หลักพรหมวิหาร ๔, จรรยาบรรณวิชาชีพครู,   

 

Abstract 
An application of the Four sublime states of mind to a professional code 

of ethics for teachers at Baan Dongbung-nongkheuan School, Nongsrapla Sub-District 
Nongharn District Udon Thani Province. 

The Objectives of the research are: 1) to study on the Four sublime states 
of mind and a professional code of ethics for teachers; 2) to study on a conceptual 
framework of a professional code of ethics for teachers at Baan Dongbung-
nongkheuan School, Nongsrapla Sub-District Nongharn District Udon Thani Province; 
3) to present a guideline how to apply the Four sublime states of mind to teachers 
as a professional code of ethics at Baan Dongbungnongkheuan School, Nongsrapla 
Sub-District Nongharn District Udon Thani Province. 

The results revealed that: 

The Four sublime states of mind are: Loving-kindness, compassion, 
Sympathetic joy and Equanimity; these are a fundamental of living virtues. A 
professional code of ethics for teachers are very important for teachers are as 
follows 1) to protect the action of a professional code of ethics co-workers; 2) to 
maintain standards of a professional code of ethics; 3) to develop a professional 
code of ethics.  
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The conceptual framework of a professional code of ethic for teachers at 
Baan Dongbungnongkheuan School, Nongsrapla Sub-District Nongharn District Udon 
Thani Province; are including 1) Ethics for oneself; 2) Ethics for professional code;  3) 
Ethics for students or clients; 4) Ethics for co-workers and 5) Ethics for society. 

An application of the Four sublime states of mind to teachers as a 
professional code of ethics at Baan Dongbung-nongkheuan School, Nongsrapla Sub-
District Nongharn District Udon Thani Province – to integrate the Four sublime states 
of mind to the five conceptual frameworks of a professional code of ethics for 
teachers are as follows 1) the teacher training process; 2) the integration of the Four 
sublime states of mind into the chapter or classroom. This is how to apply the Four 
sublime states of mind to a professional code of ethics for teachers; otherwise 
students will gain to understand the Buddha’s teaching as well. 

Keywords: The Four sublime states of mind, a professional code of ethics for teachers. 

 

บทน า 
รูปแบบการศึกษาในสงคมปัจจุบันนี้มีการพัฒนาตามยุคสมัย มีการศึกษาทั้งในโลก

ออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตเพ่ือการเรียนรู้แบบของการดํารงชีวิตได้มีการพัฒนาให้
เป็นไปตามยุคสมัยเพ่ือชีวิตที่มีความเรียบง่ายขึ้น ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดวัตถุประสงค์
และ แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คือ ๑) เพ่ือการดาเนินการในการ
พัฒนาคน รอบด้านอย่างสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนาโดยเฉพาะแนวนโยบายเพ่ือการ
ดําเนินการที่ ๓ การ ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม ๒) สร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ โดยเฉพาะตาม
แนวนโยบายเพ่ือการ ดําเนินการที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความคิด 
ความประพฤติ และ คุณธรรมของคน มี เปูาหมายเพ่ือให้คนไทยทุกคนมีทักษะ ๓) พัฒนา 
สภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการ 
เรียนรู้๔ และ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาต้องถือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งเพราะสถานศึกษามี
องค์ประกอบอยู่ ๒ ประการ คือ คนและงาน นั้นหมายความว่า การบริหารคนอย่างไรว่าจะได้ถึง
ความสําเร็จของงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คนถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เพราะ
คนเป็นผู้กระทําให้เกิดปัจจัย อ่ืนๆ โดยเฉพาะงาน คนเป็นผู้ทําให้เกิดความสําเร็จตามเปูาหมาย 
การศึกษาเป็นรากฐานอันสําคัญยิ่งใน การสร้างความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของชาติ ถ้าการ

                                                           

๔ เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๙) : ฉบับสรุป, พิมพ์
ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 
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จัดการศึกษาของชาติมีคุณภาพก็หมายถึง ประชาชนในชาติมีคุณภาพตามไปด้วย๕ สถานศึกษาจึง
นับว่าเป็นสถาบันที่มีความสําคัญยิ่ง สถานศึกษา เป็นสถาบันที่นานโยบายด้านการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ จะเกิดความสําเร็จหรือความล้ม เหลวในการ บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาย่อมขึ้นอยู่
กับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสําคัญ๖  ในทางพระพุทธศาสนา การทํางานให้สําเร็จ
ต้องมีหลักธรรมหรือนําธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้น บุคลากรในองค์กรจะทํางานได้ดียิ่งขึ้นจะต้องมีหลักปฏิบัติที่ดีในทางธรรม คือ ต้องมี
พรหมวิหารธรรม ๔ ประกอบด้วย ๑. เมตตา คือการมีความหวังดีที่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมี ความสุข มี
ความรักและความหวังดีต่อเพ่ือนมนุษย์ ถ้าพบส่วนเสียในตัวเขาต้องรู้จักมองข้ามและให้อภัย เมื่อพบ
ส่วนดีก็จดจําไว้ เพ่ือจะได้ใช้คนให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา ๒. กรุณา คือความสงสาร เห็นใจ 
ปรารถนาให้ผู้อ่ืน พ้นทุกข์ เมื่อผู้ร่วมงานประสบเคราะห์กรรม ต้องมีความสงสารและคิดหาทางช่วยให้
เขาพ้นทุกข์นั้น ความสงสารจะเกิดขึ้นได้เมื่อใจกว้างรับฟังปัญหา ๓. มุทิตา คือความรู้สึกชื่นชมยินดี 
เมื่อผู้อ่ืนได้ดี และ ๔. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง เที่ยงตรงไม่เอนเอียง๗ ความคาดหวังของ
สังคม และบุคลากรหลายระดับที่หวังให้ครูมีบทบาทหน้าที่สําคัญและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือ
เป็นแบบอย่างและเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาพลเมืองของชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศทั้งทางด้านคุณธรรมความรู้และความสามารถต่าง ๆ แต่ก็ยังมี
ครูบางคนที่พยายามประพฤติปฏิบัติตนผิดวินัยจรรยาบรรณของครูที่ดีเป็นที่เสื่อมเสียต่อสถาบัน
วิชาชีพครูเป็นอย่างมากดังที่ เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อย ๆ๘  

จากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในด้านร้ายที่มีการปฏิบัติต่อนักเรียนในเรื่องของการที่ครูผิด
ศีลธรรมต่อนักเรียนในหลายเรื่อง ที่มีข่าวในสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่เป็นผลด้านลบต่อวิชาชีพครู 
เช่น ครูทําร้ายร่างกายเด็ก ครูข่มขืนนักเรียน เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่ครูขาดใน
เรื่องของจรรยาบรรวิชาชีพครูที่ดีและหลักธรรมในการดําเนินชีวิตจึงสงผลให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือใน
อาชีพของครู ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นการที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งและคนดีได้นั้นการพัฒนา
แม่พิมพ์ที่ดีคือครูที่แบบอย่างให้เด็กนั้นได้เป็นแบบอย่างที่ดี จึงเป็นเหตุผลที่โรงเรียนบ้านดงบังหนอง
เขื่อน ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

                                                           

๕ ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), 
หน้า ๑๘๓.   

๖ สํานักงานคณะการการประถมศึกษาแห่งชาติ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, ๒๕๔๑), หน้า ๑๒. 

๗ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสาหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ พุทธ
ธรรม, ๒๕๓๔), หน้า ๔.   

๘ สุมน อมรวิวัฒน์, สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย , (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๕), หน้า ๕. 
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๑. เพ่ือศึกษาหลักพรหมวิหาร 4 และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน ตําบล
หนองสระปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี  

๓. เพ่ือนําเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของครูตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของโรงเรียนบ้านดงบังหนองเข่ือน ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การทําวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม ทําการศึกษาใน ๓ วิธีคือ อาศัยเอกสาร

ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวคิด ทฤษฎีของการศึกษา เพ่ือที่จะเป็นการสร้างแบบสัมภาษณ์ในการศึกษาในครั้ง
นี้ และการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นฐานในการนําเสนอและการอ้างอิง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาเอกสาร จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกอันเป็นแหล่งข้อมูลที่
เป็นหลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาท ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย 

๒. ศึกษาเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่  เอกสาร งานวิจัย ดุษฏีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความทางวิชาการ หนังสือที่นักปราชญ์ทั้งหลายเขียนไว้ และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักพรหมวิหาร ๔ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูในการพัฒนาในหลากหลายมิติที่เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นของระบบการศึกษา และครูต่อการ
เรียนการสอน รวมทั้งครูต่อนักเรียน  

๓. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้บุคคลที่เป็นแบบอย่างของ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ในโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่ อน ตําบลหนอง
สระปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี ตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยกําหนดไว้ จํานวน ๒๓ ท่าน 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียน

บ้านดงบังหนองเขื่อน ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยคือ ๑. เพ่ือศึกษาหลักพรหมวิหาร ๔ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒. เพ่ือศึกษาแนวคิด
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาร 
จังหวัดอุดรธานี และ ๓.เพ่ือนําเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของครูตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาร 
จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนามจากการศึกษาแล้วนําผลการศึกษา
มาวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

หลักพรหมวิหาร ๔ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู พรหมวิหารธรรม คือ หลักธรรมที่ เป็น
เหตุให้เกิดความสุข เนื่องด้วย คุณลักษณะของ ผู้มีพรหมวิหารธรรมที่ถูกต้องแท้จริง คือมีเมตตาที่
ประกอบด้วย อุเบกขา มีกรุณาอันประกอบด้วยอุเบกขา มีมุทิตาที่ประกอบด้วยอุเบกขา และมี
อุเบกขาที่พร้อมด้วย เมตตา กรุณา และมุทิตา  จรรยาบรรณวิชาชีพครูทําให้เป็นครูที่ดี  เป็นที่รักใคร่
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ชอบและชอบพอของคนอ่ืนนอกจากนี้คนดีย่อมทําประโยชน์แก่ตนเอง และคนอ่ืนด้วย การไม่ทําชั่ว
เป็นการลดภาระของสังคมที่ไม่ต้องแก้ปัญหา การทําดีจึงเป็นประโยชน์แก่สังคม และช่วยให้สังคม
พัฒนาไปสู่ความเจริญ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครูท่านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ๕ ด้านคือ ๑.
จรรยาบรรณต่อตนเอง ครูต้องมีวินัยในตัวเอง ต้องพัฒนาวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  ๒.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ครูต้อง
รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  ๓.จรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจ โดยไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความเจริญของศิษย์และผู้รับบริการหรือเรียกรับ ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิ
ชอบ  ๔.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  
และ๕.จรรยาบรรณต่อสังคม ครูพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน ตําบลหนองสระ
ปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี  พบว่า ครูจะต้องมีเมตตาคือความรักปรารถนาดีอยากให้เขามี
ความสุข  มีกรุณา หมายถึงความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ หมายถึง พฤติกรรม หวังดีเมื่อมี
ผู้อ่ืนได้รับความทุกข์ร้อน ตกทุกข์ได้ยาก ก็รู้สึกสงสาร หวั่นใจไปตามเมื่อเห็นเขามีความทุกข์ มุทิตา
หมายถึง ความรู้สึกชื่นชม เบิกบานใจและพลอยยินดีเมื่อบุคคลอ่ืนประสบผลสําเร็จด้วยความจริงใจ 
หลักอุเบกขา หมายถึง การวางท่าทีของจิตใจให้เป็นกลางต่อเหตุการณ์  ต่าง ๆ เป็นคุณธรรมที่ทําให้
ลดอคติ ๔  คือ รัก ชัง หลง และกลัว 

แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน ตําบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี  เป็นการบูรณา
การฝึกอบรมครูหลักพรมวิหาร ๔ ที่มีความสอดคล้องกับจรรยาบันวิชาชีพครู ๕ ด้าน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูเพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมกับ
การสอนอยู่แล้ว เช่น พยายามส่งเสริมให้ครูผู้สอน มีการนําหลักเมตตา ความรัก ความปรารถนาดี 
หลักกรุณา คือความสงสาร ปรารถนาจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์และปัญหาอุปสรรคนานาประการ 
หลักมุทิตา ความพลอยยินดีด้วย การสนับสนุนและส่งเสริม การให้ความชื่นชมและการให้ของรางวัล
ในโอกาสที่ทาดีหรือประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง มีการนําเอาหลักอุเบกขามาใช้ในการติดสิน 
ตอนที่ผู้เรียนหรือลูกศิษย์มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน ก็ตัดสินโดยความเที่ยงธรรม ยุติธรรม หรือรัก
ลูกศิษย์เท่ากัน มีอะไรก็แบ่งปันให้เท่าๆ กันเพ่ือที่จะเป็นการเรียนการสอนที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ความน่าสนใจในการเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทําให้ผู้วิจัยมองเห็นประเด็นปัญหาต่างๆ ที่น่าศึกษาเป็นอย่าง

มาก แต่ไม่สามารถนําเสนอได้ในงานวิจัยเล่มนี้ได้หมด อันเนื่องมาจากมีข้อจํากัดด้านขอบเขตของการ
วิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสําหรับผู้ที่จะทําวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
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๑. ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพรหมวิหารธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาใน
สถานศึกษาหลายรูปแบบ 

๒. ควรมีการศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพรหมวิหารธรรมสําหรับเยาวชน
ไทยในสังคมยุคออนไลน์ 

๓. ควรศึกษาหลักธรรมของพรมวิหาร ๔ แต่ละข้อเพ่ือการส่งเสริมการเรียนของนิสิตหรือ
นักเรียนได้อย่างไร 

๔. ควรศึกษาเด็กที่ประสบความสําเร็จในการศึกษาแต่ละเรื่องเพ่ือที่ จะเป็นการหา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจะเป็นการหาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาที่ถูกจุดแท้จริง 

๕. ควรศึกษารูปแบบการเรียนที่ทําให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้ได้ดีมีสติ มีสมาธิในการ
เรียนที่ยาวนาน เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเด็กได้ติดโทรศัพท์แล้วส่งผลต่อการศึกษาที่ผลการเรียนไม่ถึง
เกณฑ ์
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การประยุกต์ใช้สติในสังคมวิถีใหมภ่ายใต้สถานการณ์ COVID-19 
APPLYING MINDFULNESS IN A NEW WAY OF SOCIETY 

UNDER THE CIRCUMSTANCES OF COVID-19 
 

พระนฤพันธ์ ญาณิสฺสโร (สมเจริญ)๑ 
Phra Naruepan  Ñanissaro 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้  ผู้เขียนจะนําเสนอสภาพการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน ที่ไม่ได้มีเพียงการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแห่งโลกาภิวัตน์ หรือ Globalizations เท่านั้น 
แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 อีกด้วย ซึ่งได้
กลายเป็นสังคมวิถีใหม่ที่ผู้คนในสังคมจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพ่ือปูองกันและรับมือการแพร่ระบาด
ดังกล่าว แต่ถึงกระนั้น เราสามารถนําหลักสติในพุทธศาสนามาใช้ในการรับมือ ตั้งรับ และปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต เพ่ือสร้างสังคมวิถีใหม่ที่ผู้คนในสังคมจะต้องดํารงอยู่ให้ได้นอกเหนือไปจากการดํารงชีวิตตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศ ดังนั้นแล้ว บทสรุปที่ได้จากบทความนี้ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์ COVID-
19  
 
ค าส าคัญ:  สติ, สังคมวิถีใหม่, สถานการณ์ COVID-19 
 
Abstract 
 This academic article The author presents the changing social conditions of 
times. That is not only the change in the era of globalization. But there are also 
social changes under the COVID-19 epidemic situation. Which has become a new way 
of society that people in society must change their lifestyles to prevent and cope 
with the epidemic. But still, mindfulness which is a Buddhist principle can be applied 
to this situation. To create a new way of society that people in society must live in 
addition to living in accordance with the national public health measures. So the 
conclusion from this article can be applied in our daily life to adapt to the modern 
society after the circumstances of COVID-19. 
 
Keywords:  Mindfulness, New way of society, Circumstances of COVID-19 
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๑. บทน า 
  โรคอุบัติใหม่ที่ระบาดทั่วโลกในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับรายงานครั้งแรกจากนครอู่ฮ่ัน มณฑลหู
เปุย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พบว่าผู้ปุวยจํานวนมากเข้ามารับการ
รักษาในโรงพยาบาล โดยมีอาการไข้สูง ไอแห้ง และอ่อนเพลีย มีอาการปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ผู้ปุวยส่วนใหญ่ไปท่ีร้านค้าในตลาดแห่งหนึ่งที่ขายอาหารทะเลและสัตว์ปุาที่มีชีวิต เช่น ค้างคาว งูและ
อ่ืนๆ ต่อมาจึงพบว่า อาการดังกล่าวเกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน และเรียก
ไวรัสนี้อย่างไม่เป็นทางการว่า “nCoV-2019” มีที่มาจากคําว่า new coronavirus 2019๒ 
 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีการแพร่
ระบาดไปทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ และประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่หนีไม่พ้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในการใช้ชีวิตที่จะต้องปรับตัวเป็นอย่าง
มากเพ่ือรับมือกับการระบาดของโรค การปรับตัวของสังคมไทยหลังการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-๑๙ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่โลกไม่เคยพบเจอมาก่อน และได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเชื้อโรคไวรัสนี้มีอันตรายที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันหากไม ไดรับ
การรักษาอย่างทันท่วงที สิ่งสําคัญท่ีสุด คือการปูองกันตนเอง ไมให้ไดรับเชื้อโรค โดยเฉพาะการรักษา
ความสะอาดให้ถูกสุขอนามัย สวมใสหนากากเมื่อเข้าสู่ที่ปะชุมชน หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยง เมื่อมีอาการ
ผิดปกติต้องรับไปพบแพทย์ เป็นต้น๓ ฉะนั้น การปรับตัวของผู้คนในสังคมไทยจากมาตรการทั้งจาก
กระทรวงสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมโดยการใช้ Social Distancing หรือระยะห่างทางสังคม 
และการที่จะสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งเป็นแนวทางที่หลาย ๆ 
คนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงนี้และอาจถึงกับต้องเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนาน ทําให้เราต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย และหากเรามองถึงสถานการณ์
ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 เราก็อาจจะมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น
จากการปรับตัวของมนุษย์และสังคมโดยภาพรวม เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าว  
 
๒. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากวิกฤตการณ์ COVID-19 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและระหว่าง
ส่วนประกอบของสังคมนั้น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างชาวชนบทและชาวเมือง เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวนี้ย่อมเกิดขึ้นในระดับกลุ่มบุคคลและในระดับสถาบันทางสังคม ไม่ว่า

                                                           

  ๒ เกรียงไกร นาคะเกศ, เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-๑๙ (COVID-19), (กรุงเทพมหานคร: สํานักพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ๒๕๖๓), หน้า ๑. 
  ๓ ชูเกียรติ ผลาผล, ไพฑูรย์ มาเมือง และ คงฤทธิ์ แข็งแรง, “มาตรการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”, วารสารสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
, ปที่ ๔ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓), หน้า ๒๙๖. 
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จะเป็นในสถาบันครอบครัว เครือญาติ หรือสถาบันเศรษฐกิจก็เป็นได้๔ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบสังคม โครงสร้างทางสังคมและความสัมพันธ์ของคนใน
สังคม โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถเป็นรูปแบบทั้งบวกและลบ หรือที่เป็นคุณประโยชน์
หรือโทษก็เป็นได้ แต่ถึงกระนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ได้ก่อให้เกิดมิติของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหม่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบจนก่อให้เกิด
เป็นวิกฤตการณ์ทางสังคมขึ้นในปัจจุบัน 
  วิกฤตจากสถานการณ์ COVID-19 ในสังคมยุค New Normal จึงจะเป็นทั้งเรื่องของ
เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคน การจับจ่ายใช้สอย การบริโภค การไปทํางาน การใช้บริการขนส่งสาธารณะ
การเดินทาง การท่องเที่ยว แม้กระทั่งการเข้าไปใช้ในสถานรักษาพยาบาล COVID-19 มีผลกับทุกคน
ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจ สถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ แต่วิถีชีวิตของคนที่จะต้องเปลี่ยนไปแม้
สถานการณ์ดีข้ึนแต่ยังต้องคงมาตรการเดิม สิ่งที่ต้องทําในยุค New Normal ของวันนี้ก็คือ ทําอย่างไร
ก็ได้ที่จะการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค เพ่ือลดผลกระทบอ่ืนๆ ที่จะตามมาเป็นลูกโซ่ มีการใส่
หน้ากากอนามัย ล้างมือให้ถูกต้อง ไม่เอามือไปสัมผัสบริเวณใบหน้า มีระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ใช้ชีวิตในพ้ืนที่ส่วนรวม มีระยะห่างประมาณ ๒ เมตร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญและจะเป็น
มาตรฐานในการดําเนินชีวิตของเราไปอีกนาน หรืออาจเป็นพฤติกรรมที่ต้องทําตลอดไป๕ อย่างไรก็
ตาม เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า นอกจากความยากจน ความเหลื่อมล้ํา การศึกษา สุขภาพอนามัย ต้นทุน
ทางสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงระบบ และยิ่งเกิด
วิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ยิ่งทําให้สังคมได้รับผลกระทบหนักยิ่งขึ้นไปอีก โดย
ผลกระทบทางสังคมล้วนเป็นผลมาจากความยากจน ซึ่งถูกกระทบต่อกันเป็นทอด ๆ จากการสูญเสีย  
รายได้ครัวเรือน อันเป็นผลมาจากการเลิกจ้าง การสั่งพักงาน หรือการลดชั่วโมงทํางาน รวมทั้งจาก
การหยุดชะงักของการส่งมอบบริการทางสังคม มาตรการด้านสาธารณสุข ทําให้เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อการส่งมอบบริการ เช่น การศึกษา โภชนาการ หรือการปกปูองคุ้มครอง ซึ่งเกิดจากการปิดโรงเรียน 
และการผันทรัพยากรแบ่งไปช่วยรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัญหาความยากจนนี้บรรเทา
ได้ชั่วคราวด้วยมาตรการแจกเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ แต่จะรุนแรงขึ้นเมื่อมาตรการดังกล่าว
สิ้นสุดลง กลุ่มท่ีถูกกระทบหนักที่สุดคือประชากรยากจน เด็กและผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการและเจ็บปุวย
เรื้อรัง และคนจนในเขตเมือง นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกัน 
เพราะไม่ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม ด้วยมีทรัพยากรที่น้อยกว่าคนอ่ืนในการบรรเทา
ภาวะรายได้ชะงักงัน ประชาชนกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดทั้งก่อนและหลังวิกฤตการณ์ครั้งนี้ สิ่ง
สําคัญคือต้องเสริมสร้างโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) โดยการปูองกัน 
รักษาตําแหน่งงานไว้เพ่ือประกันรายได้ครัวเรือน ซึ่งจะช่วยให้ครัวเรือนรับมือวิกฤตได้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนการขยายความคุ้มครองทางสังคมในรูปโครงการแจกเงินช่วยเหลือโดยตรงให้ครอบคลุมกลุ่ม

                                                           

  ๔ สุริชัย หวันแก้ว, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕๖. 
  ๕ ศรุตานนท์ ชอบประดิษฐ์, “วิกฤตโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร”, 
วารสารชัยภูมิปริทรรศน์, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๓): ๑๐. 
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ที่เปราะบางที่สุด๖ และในระหว่างนี้ที่ยังไม่มีใครตอบได้ว่าการระบาดครั้งนี้จะดําเนินไปถึงเมื่อไร ไม่ว่า
ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อกี่คน หรือการแพร่ระบาดอยู่ในระดับใดก็ตาม สิ่งที่เราควรทําเพ่ือตัวเองและ
สังคม คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ ระมัดระวังการแพร่และการติดเชื้อ 
และหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่มั่นใจว่าเป็นความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมแห่ง
ความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น ประชาชนต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งที่ถูก
และไม่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและติดตามต่อไปว่า ประชาชนจะเลือกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพหรือวิถีสุขภาพไปในทิศทางใด เพ่ือให้เกิดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี๗ 
 
๓. วิธีการปรับตัวภายใต้สังคมวิถีใหม่ 
  New Normal หมายถึง ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตใหม่
ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคม
คุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐาน
ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย๘ โดยเฉพาะด้านวิถีชีวิตใหม่หลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ที่ต้องปรับตัวกันทั้งโลก 
 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมในโลกยุคทันสมัยมีการเปลี่ยนแปลงใน
หลายประเด็น ซึ่งแต่ละส่วนของสังคมต้องมีการปรับตัวเพ่ือรักษาภาวะความสมดุลของโครงสร้างทาง
สังคม สถาบันทางสังคม เพ่ือความอยู่รอด การดํารงอยู่ และการดําเนินกิจกรรมทางสังคมต่อไป และ
เมื่อโครงสร้างทางสังคมเกิดปัญหา สถาบันทางสังคมไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างปกติ สังคมก็จะมีการ
ปรับตัวโดยให้โครงสร้างทางสังคมส่วนอ่ืนเข้ามาทําหน้าที่แทนโครงสร้างที่เป็นปัญหา  เพ่ือให้สังคม
ดําเนินกิจกรรมต่อไปได้ เพ่ือความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม๙ สิ่งที่เราพบเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตใหม่ในสังคมวิถีใหม่ อาทิ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออก
จากบ้านเพ่ือปูองกันตัวเองจากโรคติดต่อ การสวมหน้ากากจึงเป็นมาตรการที่ภาครัฐร้องขอให้
ประชาชนร่วมมือทุกคนให้สวมหน้ากากก่อนออกจากบ้าน การมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า
อาคาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เมื่อมีการสัมผัสพ้ืนที่สาธารณะร่วมกันจึงต้องลดโอกาสติดเชื้อ
ด้วยการตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณที่พบเห็นได้ชัด เช่น ก่อนทางเข้าอาคาร ร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้า จุดแคชเชียร์ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยมากขึ้น มาตรการสําคัญทางสาธารณสุขในการ  

                                                           

  ๖ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, การประเมินผลกระทบ
รวมด้านเศรษฐกิจและสังคมของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานผู้ประสานงาน
สหประชาชาติประจําประเทศไทย, ๒๕๖๓), หน้า ๑๒. 
  ๗ อวาทิพย์ แว, “COVID-19 กับการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในวันนี้”, วารสารสมาคม
วิชาชีพสุขศึกษา, ปีท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓): ๒๔. 
  ๘ ทีมงานนติยสารวงการยา, “New Normal ชีวิตวิถีใหม่ในภาวะ COVID-19”, วงการยา, ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี 
๒๖๒ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓): ๑๐. 
  ๙ ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล, “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุคทันสมัย”, วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, ปีท่ี 
๑๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๙): ๘๓. 
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ปูองกันการแพร่ระบาดคือมาตรการในการกักกันตนเอง (Home Quarantine) และมาตรการ
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือปูองกันหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อไวรัสจากคนหนึ่ง
ไปสู่อีกคนหนึ่ง ด้วยการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม หรือการเข้าไปในกลุ่มคนหมู่มาก และการรักษา
ระยะห่างกับบุคคลอ่ืนในระยะ ๑-๒ เมตร รวมถึงการทํางานออนไลน์ หรือ Work from Home ซึ่ง
หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ พนักงาน
ภาคเอกชน ได้ทําการ Work from Home ในช่วงที่ COVID-19 ระบาดอยู่ เพ่ือลดความแออัดและ
ลดการแพร่เชื้อในสถานที่ทํางาน หรือแม้แต่การเรียนออนไลน์ ซึ่งสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ได้ใช้มาตรการนี้เพ่ือเป็นการปูองกันการแพร่เชื้อและการติดเชื้อของผู้เรียน โดยมีการจัดการ
เรียนรู้ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น  
  จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาดทั่วโลก ทําให้เราต้องหันกลับมาทําความเข้าใจ
โลกและชีวิตกันมากข้ึน คนเรามนุษย์ปุถุชนทั่วไป ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเผชิญเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตได้ 
แต่เราสามารถเลือกพัฒนาปัจจัยปกปูองให้เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถเผชิญและผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤติ
ต่างๆ ในชีวิตได้ด้วยสภาวะจิตใจที่สมดุล อาจใช้วิกฤติเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจให้งอก
งามยิ่งขึ้นไป เมื่อมี “สติ” เป็นเครื่องคุ้มกันทางจิตใจ ทําให้ความทุกข์เบาบาง สภาวะจิตใจมีความ
สมดุล ทําให้สามารถเผชิญปัญหาและวิกฤตชีวิตได้ การตั้งรับสถานการณ์ที่ดี การทําเข้าใจความจริง
ของชีวิตและโลกอย่างไร สถานการณ์แพร่กระจายของโรคไวรัส COVID-19 มีลักษณะแตกต่างกับการ
แพร่ของเชื้อโรคอ่ืนที่ผ่านมาในอดีต เนื่องจากเชื้อโรคแพร่กระจายทั่วโลกแบบไม่จํากัดพ้ืนที่ ฉะนั้น
การปฏิบัติตัวและวางใจต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร นับว่าเป็นวิกฤติของโลกครั้งใหญ่ที่กระทบทั้งวิถีการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับวิกฤติที่ไม่ได้เตรียมพร้อมตั้งรับมาก่อน แม้เราจะพัฒนาเทคโนโลยี
ขั้นสูงสุดก็ตาม มนุษย์ก็ไม่สามารถพิชิตโรคที่มองไม่เห็นได้ทุกอย่างด้วยยาปฏิชีวนะและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนต้านไวรัสโควิค-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะนี้  
 
๔. การประยุกต์ใช้สติในสังคมวิถีใหม่ภายใต้พิบัติภัย COVID-19 
 สังคมวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การดํารงชีวิตในสังคม
จะต้องสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ตามมาตรการการปูองกันและ
ควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในด้านการสาธารณสุขที่เป็นกรอบการดํารงชีวิตประจําวัน 
โดยเฉพาะ การเว้นระยะห่าง และด้านสุขภาพอนามัย การเดินทาง กิจกรรมทางสังคม ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานสาธารณสุข คือ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ ต้องเว้นระยะห่าง ล้างมือ
บ่อย ๆ ใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ซึ่งต้องเว้นระยะห่างทางสังคมในการติดต่อสื่อสาร
ในทุกรูปแบบ๑๐ โดยบุคคลที่ทํากิจกรรมทางสังคมต้องอยู่ห่างกัน ๑-๒ เมตร ในทุกกิจกรรมเพ่ือ
หลีกเลี่ยง หรือลดการสัมผัสอันเป็นการปูองกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19  

                                                           

  ๑๐ เทื้อน ทองแก้ว, “การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่: ผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19”, 
คุรุสภาวิทยาจารย์, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๓): ๕. 
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    ประการสําคัญ เราสามารถนําหลักสติ ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับ
สังคมยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวและเท่ียงแท้แน่นอน ในคัมภีร์สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส ได้
แสดงความหมายของคําว่า สติ ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ “สติ คือ ความตามระลึกถึง ความระลึกได้
เฉพาะหน้า สติ คือ ความระลึกได้ ความจําได้ ความไม่เลื่อนลอย ความไม่หลงลืม สติ คือ สตินทรีย์ 
(สติที่เป็นใหญ่) สติพละ (สติที่เป็นกําลัง) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สติสัมโพชฌงค์ (สติที่เป็นองค์แห่งการ
ตรัสรู้ธรรม) เอกายนมรรค (สติที่เป็นทางเอก) นี้แหละตรัสเรียกว่าสติ บุคคลผู้ประกอบพร้อมดําเนิน
ไป ดําเนินไปพร้อม เป็นไปพร้อม เพียบพร้อมแล้วด้วยสตินี้ ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ผู้มี
สติ”๑๑ และนอกจากนั้น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงความหมายของสติไว้ว่า สติ 
หมายถึง ความระลึกได้นึกได้ ความไม่เผลอ การคุมใจไว้กับกิจ หรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง จําการที่
ทําและคําที่พูดแล้วแม้นานได้” และ สติ หมายถึง “ความระมัดระวัง ความตื่นตัวต่อหน้าที่ ภาวะที่
พร้อมอยู่เสมอในการคอยรับรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และตระหนักรู้ว่าควรปฏิบัติต่อสิ่ง นั้น ๆ 
อย่างไร”๑๒ ประโยชน์สูงสุดของความเป็นผู้มีสติ คือความเป็นผู้ ไม่ประมาท เมื่อได้เจริญสติในฐานะ
เป็นหลักธรรมสําคัญ และผู้ปฏิบัติธรรมถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้มีปัญญา มีสมาธิอันเป็นจิตที่ตั้งมั่น
สมควรแก่การงานแล้ว ย่อมมีการพิจารณาธรรมอันประกอบด้วยสติ ดังนั้น ความสําคัญของสติ 
ปรากฏเห็นได้ชัดเมื่อเรามีสติการกระทําของเราในชีวิตประจําวันของเรามันก็จะผิดพลาดน้อยลง๑๓ 
   ในสถานการณ์เช่นนี้ พระธรรมคําสอนจึงเปรียบเหมือนที่พ่ึงพิงทางใจให้กับชาวไทยยามเมื่อ
ประสบกับปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 
สามารถนําพระธรรมคําสอนมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต ในการปรับตัวปรับใจกับความเครียดที่
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งอาจมีผลกระทบที่จะทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตตามมา๑๔ ซึ่งนอกจากจะปฏิบัติตามวิธีการทางสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน โดยการอยู่บ้าน 
หยุดเชื้อ เพ่ือชาติแล้ว เรายังต้องปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธเจ้าด้วย คือ การหมั่นดูแลจิตใจให้
สะอาด สดใส ร่าเริง ควบคู่กับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รวมถึงการมีสติ และไม่ประมาทใน
ชีวิต ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามในชีวิต เราจะมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจอย่างแน่นอน และ
จะส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังสุขภาพกายในที่สุด  
  ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal จึงเป็นแนวทางที่หลายหลายคนจะต้องปรับเปลี่ยนชุด
พฤติกรรมในช่วงไวรัสตัวนี้ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนาน ทําให้เราต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิถีชีวิตพร้อมกันทั่วโลก จากท่ีเราเคยออกจากบ้านเพื่อไปทํางาน ไปโรงเรียน เราต้องหันมาทํา

                                                           

  ๑๑ ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓/๑๓. 
  ๑๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๖๕. 
  ๑๓ พระมหาประเสริฐ อคฺคเตโช (มุขพริ้ม), "แนวทางการประยุกต์หลักสันติธรรมเพื่อเสริมสร้างความสันติ
สุขของเยาวชนในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๑๔. 
  ๑๔ นภาพัทธ์  งามบุษบงโสภิน และคณะ, “พุทธวิธีเพื่อการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด ๑๙”, วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๓): ๔๔-๔๕. 
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ทุกอย่างที่บ้าน หากมีความจําเป็นต้องออกจากบ้านไปชอปปิ้ง หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ เราต้องใส่
หน้ากากเพ่ือปูองกันโรค ต้องเว้นระยะห่างสําหรับบุคคล ล้างมือบ่อยๆ นาน ๒๐ วินาที เช็ดมือด้วย
แอลกอฮอล์ ดังนั้น การนําหลักสติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทําให้เรารู้ ว่าจะทําอย่างไร จะอยู่
อย่างไร ควบคุมอวัยวะภายในและภายนอกให้เป็นปกติ ไม่ตระหนกข่าวสารต่างๆ รับข่าวสารอย่างมี
สติ นําสติไปใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างปกติเพ่ือให้ห่างจากโรค COVID-19 นี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยน
ทางด้านธุรกิจและบริการต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็น New Normal 
ในสังคมของเรา๑๕ ประการสําคัญ ต้องไม่ประมาทในสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือความรู้เท่าทัน แต่ไม่ใช่เพ่ือความตื่นตระหนก เสพข้อมูลข่าวสารอย่างมี
สติ ต้องเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง อ่าน ติดตาม และส่งต่อข้อมูลข่าวสารเฉพาะ Fact 
News หรือข่าวจริง ไม่ใช่ Fake News หรือข่าวปลอม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นด้วยการมีสติอยู่
กับตัวอยู่เสมอเมื่อจะทํากิจการใดก็ตาม ต้องอาศัยสติเป็นฐานคิดพิจารณาอย่างรอบด้าน  
 
๕. สรุป 
  บทความนี้ได้บทสรุปที่สําคัญอย่างหนึ่งคือ การนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างสังคมวิถีใหม่ภายใต้พิบัติภัย COVID-19 โดยเฉพาะในเรื่องของ สติ ที่เป็นหัวใจสําคัญ
ของหลักคําสอนทางพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ําอยู่เสมอว่าให้ดําเนินชีวิตด้วยความไม่
ประมาท มีสติกํากับรู้อยู่เสมอ แม้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้น
มากมาย ทั้งความเป็นสังคมสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัติ สังคมทุนนิยมที่มีการแข่งขัน สังคมที่เต็มไปด้วย
ข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งจริงและเท็จปะปนกันไป หรือแม้แต่สังคมที่อยู่ในห้วงของความหวาดกลัวและ
ความหวาดระแลงอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่สังคมวิถีใหม่ที่ผู้คนในสังคมจะต้องมีการปรับตัว
เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมที่จะต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แน่นอนว่าเราไม่อาจ
ทราบได้ว่าการระบาดในรอบต่อ ๆ ไป นั้นจะเกิดข้ึนอีกหรือไม่จะเกิดข้ึนเมื่อใด การปูองกันตนเองตาม
มาตรการทางสังคมต่างๆ การปรับตัวของผู้คนในสังคมไทยจะต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นที่ตั้ง การ
ใช้วิถีชีวิตใหม่ที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ 
Social Distancing การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จะเป็นวิถีชีวิตใหม่ของสังคมไทยที่ทุกคนจะต้อง
ตระหนักรู้และปฏิบัติให้เคยชิน ความไม่ประมาทตามหลักการทางพระพุทธศาสนา จะเป็นส่วนสําคัญ
ที่ทําให้ผู้คนในสังคมไทยมีสติในการใช้ชีวิต อย่างน้อยเมื่อต้องออกนอกบ้านไปพบปะผู้คนภายนอก ไป
ทํางาน ทํากิจธุระ ในสถานที่ที่จะต้องพบปะกับผู้คนมากมาย ก็ควรที่จะมีความตระหนักรู้ในการ
ปูองกันตนเองอยู่ด้วย และใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ก็จะทําให้เราสามารถที่จะปรับตัวในสังคมวิถี
ใหม่ภายใต้พิบัติภัย COVID-19 ได้เป็นอย่างดี  
 

                                                           

  ๑๕ สําราญ โคตรสมบัติ, “การใช้สติกับวิถีชีวิตใหม่ในการปรับตัวในภาวะ COVID-19 ยุค New Normal”, 
รวมบทความวิชาการสัมมนาวิชาการระดับชาติคร้ังที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, (นครปฐม : สาละ
พิมพ์การ, ๒๕๖๓), หน้า ๑๘๑. 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของสตรีเพศในพระพุทธศาสนาในฐานะ
อุบาสิกาผู้มีบทบาทในหลากหลายมิติที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี สตรีมีบทบาทมิได้ด้อยไปกว่าบุรุษ
ในด้านศาสนาแต่อย่างใด ทั้งเรื่องการเป็นผู้ถวายทาน ทั้งเรื่องการเป็นผู้ปฏิบัติธรรม สตรีมีส่วนช่วย
ประคับประคองศาสนาเป็นอย่างมาก ด้วยการอุปถัมภ์บํารุงตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ 
โดยในบทความนี้ ได้กล่าวถึงบทบาทของสตรีในฐานะอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) 
สตรีเป็นคนทําให้พระพุทธเจ้าประสูติ (พระนางสิริมหามายา) ๒) สตรีที่ทําให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (นาง
สุชาดา) ๓) สตรีที่ทําให้ประทานอนุญาตบวชภิกษุณี (พระนางปชาบดี) ๔) สตรีที่ทําให้มีการถวายกฐิน 
(นางวิสาขา) และ ๕) สตรีผู้นําสามีมานับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเปิดกว้างสําหรับสตรี 
ทําให้สตรีทุกชนชั้นวรรณะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในทางพระพุทธศาสนา สตรีที่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม จากบุรุษเพศที่มากขึ้นตามลําดับจึงนับว่าเป็นบทบาทที่มีค่ายิ่ง มีศักยภาพไม่หย่อน
ไปกว่าบุรุษเพศในหลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการจัดการทรัพยากร  

ค าส าคัญ : บทบาท, บทบาทอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา 

 

ABSTRACT 
 This article aims to study the role of female gender in Buddhism as a well-
accepted multi-dimensional upasika. Women’s roles are not inferior to men in any 
religion. Both about being a donor both about being a dharma practitioner. Women 

                                                           

๑ อาจารย์ประจําหลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา 
ศรีทวารวดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 
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are very holpful in supporting religion. With the patronage from the Buddha’s time to 
the present in this article Discussed the role of women as upasikas in Buddhism in all 
5 aspects: 1) Women were the ones who gave birth to the Lord Buddha. (Mrs. 
Sirimahamaya) 2) A women who made the Lord Buddha enlightenment 
(Mrs.Suchada) 3) A women who gave permission to ordain a nun. (Phra Nang 
Pajabodi) 4) A women who made a rain shower cloth. (Mrs.Visakkha) and 5) A women 
who brought her husband to Buddhism. Buddhism is open to women. Make women 
of all castes equal and equal in Buddhism. Socially accepted women from the male 
sex increase respectively, it is considered a very valuable role. There is no less 
potential than a male gender in many dimensions, including economy, society, 
politics and resource management. 

Keyword : Positively, Positively feminine in Buddhism. 
 
 
๑. บทน า 
 ในอดีตในสังคมปิตาธิปไตย หรือสังคมที่บุรุษเพศเป็นใหญ่ มีอภิสิทธิ์เหนือสถานภาพทาง
เพศอ่ืน ๆ สตรีเพศแทบไม่มีบทบาททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเลย คงไม่เกินจริงนักหากจะ
กล่าวว่า สังคมในอดีตเป็นสังคมทีมี่ความเหลื่อมล้ําทางเพศมากท่ีสุดยุคหนึ่งบนโลก สถานะสตรีเพศใน
สังคมถูกกดทับ จนมีคํากล่าวเปรียบเทียบว่า “เกิดเป็นวัวในสังคมอินเดียยังจะดีกว่าเกิดเป็นสตรี” 
เพราะอย่างน้อยวัวซึ่งสังคมอินเดียถือว่าเป็นเทพเจ้าพาหนะของพระศิวะ ก็ยังได้รับการนับถือและยก
ย่องจากคนทั่วไป มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีอิสระ ที่สําคัญคือมีคนพิทักษ์ดูแลตลอดเวลา๒ จากคํา
เปรียบเทียบดังกล่าวจะเห็นว่า สังคมอินเดียในอดีตให้ความสําคัญกับบทบาทของสตรีเพศน้อยมาก 
ถึงแม้จะเป็นเพศผู้ให้กําเนิดก็ตาม แต่ปัจจุบันโลกเข้าสู่ศตวรรษใหม่แล้ว บทบาทของสตรีเพศมีมากขึ้น 
ถึงแม้สตรีเพศจะเป็นเพศที่หลายคนยอมรับว่าอ่อนแอกว่าบุรุษเพศ  เป็นเพศที่รักสวยรักงาม ไม่ชอบ
ความรุนแรง มีความละเอียดอ่อนเป็นอุปนิสัย มีความบอบบางเป็นอัตลักษณ์เฉพาะเพศ แต่ถึงกระนั้น
สตรีก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบเทียบเท่าหรือมากกว่าบุรุษเพศในบางคน บางโอกาสและบางสถานที่ 
สตรีต้องทําหน้าที่ดูแลการบ้านการเรือน ดูแลงานในบ้าน การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน  เป็นต้น ด้วย
ความที่เป็นเพศที่ต้องรับผิดชอบการทํางานที่ละเอียดอ่อนภายในบ้านหลายอย่าง มีความโดดเด่นใน
สังคมที่มากขึ้นนี้ จึงทําให้สตรีเป็นที่ยอมรับจากสังคม จากบุรุษเพศมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น สตรีที่
ได้รับการยอมรับจากสังคม จากบุรุษเพศที่มากขึ้นตามลําดับนี้ จึงนับว่าเป็นบทบาทที่มีค่ายิ่ง มี
ศักยภาพไม่หย่อนไปกว่าบุรุษเพศในหลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการจัดการ
ทรัพยากร เป็นต้น 

                                                           

 ๒ ศุภวิชญ์ แก้คูนอก, แหวกม่านวัฒนธรรม ส่องสถานภาพสตรีในสังคมอินเดีย, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า 
: https://www.the101.world/woman-rights-in-india/, [๓ มิถนุายน ๒๕๖๔]. 

https://www.the101.world/woman-rights-in-india/
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 ในทางพระพุทธศาสนา ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้กล่าวถึงบทบาทของสตรีเพศในฐานะ
อุบาสิกาที่ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทมิได้ด้อยกว่าบุรุษเพศแต่อย่างใด บทบาทของสตรีในฐานะ
อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) สตรีเป็นคนทําให้พระพุทธเจ้าประสูติ (พระนางสิริมหา
มายา) ๒) สตรีที่ทําให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (นางสุชาดา) ๓) สตรีที่ทําให้ประทานอนุญาตบวชภิกษุณี 
(พระนางปชาบดี) ๔) สตรีที่ทําให้มีการถวายกฐิน (นางวิสาขา) และ ๕) สตรีผู้นําสามีมานับถือ
พระพุทธศาสนา โดยสตรีเพศในฐานะอุบาสิกาทั้ง ๕ ด้านนี้ถือว่าเป็นต้นแบบและมีส่วนช่วย
ประคับประคองศาสนาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ เนื่องด้วยพุทธ
ศาสนาเปิดกว้างสําหรับสตรีเพศโดยทั่วไป ทําให้สตรีเพศทุกชนชั้นวรรณะมีความเสมอภาคเท่าเทียม
กัน สตรีเพศตามที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาล้วนอยู่ภายใต้บริบทของสังคมอินเดียที่มี
ศาสนาพราหมณ์เป็นกรอบความเชื่อใหญ่ แต่พระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกก็
มิได้ เห็นด้วยกับทรรศนะของศาสนาพราหมณ์ กลับให้โอกาสแก่ สตรี เพศได้มีส่วนร่วมใน
พระพุทธศาสนาอย่างอิสระ เพ่ือนําสาวกไปสู่เปูาหมายคือความพ้นทุกข์เสมอกัน ผู้เขียนบทความนี้
ต้องการนําเสนอบทบาทต่าง ๆ ของสตรีเพศในฐานะอุบาสิกาที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาให้ผู้ที่สนใจทราบ และสรรเสริญในความเสียสละของสตรีซึ่งมีส่วนที่สําคัญต่ อความ
เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาตราบเท่าทุกวันนี้ต่อไป  
 
๒. ความหมายของสตรีในฐานะอุบาสิกาทางพระพุทธศาสนา 
 ในข้อนี้ ผู้เขียนกล่าวถึงสตรีในฐานะเป็นอุบาสิกาทางพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเฉพาะ
ประเด็นอุบาสิกาทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ดังนี้ คําว่า “อุบาสิกา” หมายถึง ๑) หญิงผู้นั่งใกล้พระ
รัตนตรัย (โดยประกาศตนเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พ่ึงที่ระลึกตลอดชีวิต) ๒) คนใกล้ชิด
พระศาสนาที่เป็นหญิง และ ๓) คฤหัสถ์ผู้หญิงที่แสดงตนเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาโดยประกาศถึง
พระรัตนตรัยเป็นสรณะ๓ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้กล่าวความหมายของอุบาสกไว้เท่านั้น แต่พึงทราบ
ว่าอุบาสิกาก็ย่อมมีความหมายเช่นเดียวกันกับอุบาสก ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอบเจ้าศากยะพระนาม
ว่ามหานามะว่า “มหานามะ เมื่อใดแล บุคคละเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ เป็นผู้ถึงพระธรรมเป็น
สรณะ เป็นผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ เมื่อนั้น บุคคลชื่อว่าอุบาสก ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล”๔ นอกจากนี้ 
ในคัมภีร์อรรถกถาได้กล่าวความหมายของอุบาสกไว้ว่า  “...สมจริงดังพระด ารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสไว้ว่า “มหานามะ เมื่อใดแล บุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ เป็นผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะ 
เป็นผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ เพราะเหตุเพียงเท่านี้แล บุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสก”...”๕ อีกแห่งหนึ่งมี
อธิบายว่า สตรีที่ชื่อว่าอุบาสิกานั้น ได้แก่ ผู้ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง สตรีที่เรียกว่าอุบาสิกาได้แก่ผู้
มอบชีวิตถึงพระรัตนตรัย อันได้แก่มีความศรัทธา เคารพ เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า มีความศรัทธา 
เชื่อมั่น และเคารพในพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา และมีความเลื่อมใส ศรัทธาและเคารพใน

                                                           

 ๓ พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘, หน้า ๕๖๙. 
 ๔ องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๕/๒๖๘. 
 ๕ ที.สี.อ.(ไทย) ๑/๓๑๑. 
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พระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา นอกจากความศรัทธา ความเคารพในพระรัตนตรัยแล้ว อุบาสิกา
ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสม เช่น การรักษาศีล การปฏิบัติธรรมเพ่ือให้เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัม พุทธ
เจ้าได้ทรงสั่งสอน๖ 
 สรุปความว่า อุบาสิกา หมายถึง สตรีฆราวาสผู้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธศาสนาโดยประการที่
ตนเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พ่ึงที่ระลึกตลอดชีวิตและอุปถัมภ์พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
ตามสมควรและเหมาะสมแก่สมณสารูปของพระสงฆ์นั้น ๆ ทั้งต้องเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธา และมี
ความเคารพยําเกรงในพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงที่ระลึกอันสูงสุด 
 
๓. อุบาสิกาในสมัยพุทธกาล 
 ในสมัยพุทธกาล มารดา (พระนางสุชาดา) และภรรยาเก่าของพระยสะทั้ง ๒ ท่านถือเป็น
ปฐมอุบาสิกาในยุคนั้น ในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงมีพระยสะเป็นปัจฉาสมณะ ได้เสด็จไปยังนิเวศน์ของ
เศรษฐีคหบดี ได้แสดงอนุปุพพิกถา๗ แก่มารดาและภรรยาเก่าของพระยสะ ทําให้ทั้ง ๒ พระนางได้
เห็นธรรม บรรลุธรรม รู้แจ้งธรรม หยั่งลงสู่ธรรมแล้วได้กราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของ
พระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่าง ๆ เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่คว่ า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมี
ตาดีจักเห็นรูป พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรม และ
พระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจ าหม่อมฉันทั้งสอง ว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต”๘  
 อุบาสิกาในสมัยพุทธกาล เป็นผู้มีบทบาทในการอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา มีบทบาท
สําคัญต่อความเจริญของพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบันนี้เป็นเสาหลักอันสําคัญ
เสาหนึ่งที่ช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่คู่กับโลก อุบาสิกาเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มีความ
สงบเสงี่ยม ละเอียดอ่อน สุขุมรอบคอบ เป็นผู้มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีศรัทธา มีความอดทนอย่าง
ยิ่งยวดและพร้อมเสียสละแม้ชีวิตเพ่ือพระพุทธศาสนา อุบาสิกาเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีปรารถนาที่
จะให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่อย่างมั่นคงถาวร เพ่ือประโยชน์แก่คนทั้งหลายทั่วหน้า อุบาสิกาในสมัย
พุทธกาลได้เป็นกําลังสําคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ได้แก่สนับสนุนการถวาย
จตุปัจจัยอุปถัมภ์พระสงฆ์เป็นหลักพ้ืนฐาน ส่วนบทบาทในด้านอ่ืนอุบาสิกายังมีบทบาทน้อย ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากสถานภาพของสตรีถูกจํากัดหน้าที่อยู่ในเฉพาะครอบครัวเท่านั้น ไม่มีโอกาสที่จะได้รับ
การศึกษาเหมือนสตรีในปัจจุบัน หากสตรีได้เรียนรู้ พระพุทธศาสนา สตรีจะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของตนสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นอย่างในปัจจุบัน 
 

                                                           

 ๖ วรินทร ทวีโชติชัยกุล และ อํานาจ ยอดทอง, วิธีการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของอุบาสิกาสมัย
พุทธกาล, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๗๔. 
 ๗ อนุปุพพิกถา คือ ๑) ทานกถา ว่าด้วยเรื่องทาน ๒) สลีกถา ว่าด้วยเรื่องศีล ๓) สัคคกถา ว่าด้วยเรื่อง
สวรรค์ ๔) กามาทีนวกถา ว่าด้วยเรื่องโทษของกาม และ ๕) เนกขัมมานิสังสกถา ว่าด้วยเรื่องอานิสงสก์ารออกบวช 
 ๘ วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๙/๓๖ - ๓๗. 
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๔. บทบาทของอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา 
 ในข้อนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงบทบาทของอุบาสิกาซึ่งมีบทบาทมากในพระพุทธศาสนา 
จํานวน ๕ บทบาท ได้แก่ ๑) บทบาทเป็นคนทําให้พระพุทธองค์ประสูติ (พระนางสิริมหามายา) ๒) 
บทบาทที่ทําให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (นางสุชาดา) ๓) บทบาทที่ทําให้ประทานอนุญาตบวชภิกษุณี (พระ
นางปชาบดี) ๔) บทบาทท่ีทําให้มีการถวายผ้าอาบน้ําฝน (นางวิสาขา) และ ๕) บทบาทผู้นําสามีมานับ
ถือพระพุทธศาสนา๙ เนื่องด้วยสถานภาพของสตรีอินเดียสมัยก่อนพุทธกาลได้รับอิทธิพลจากศาสนา
พราหมณ์ สตรีอินเดียมีฐานะที่ต่ําต้อยกว่าผู้ชายด้วยกฎข้อห้ามทางศาสนา ตามหลักฐานใน
พระไตรปิฎกมีกรณีท่ีแสดงให้เห็นว่าสตรีได้รับอนุญาตให้มีเสรีภาพขึ้น การที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต
ให้สตรีบวชก็เป็นการปูทางเพ่ือเสรีภาพทางศาสนาอย่างสมบูรณ์ให้แก่สตรี  นับเป็นความสําเร็จอย่าง
แท้จริง เพราะการยอมรับสตรีเข้าในหมู่สงฆ์เป็นการเปิดโอกาสให้สตรีนับถือศาสนาและประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได้โดยตนเอง ไม่ต้องพ่ึงหรือขึ้นอยู่กับผู้อ่ืนในการจะเข้าถึงจุดหมายในทางศาสนา 
สตรีในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงมีเสรีภาพที่จะดําเนินชีวิตอย่างอิสระและสามารถลิขิตชีวิตตนเอง
ได้ บทบาทของอุบาสิกาจํานวน ๕ บทบาท ได้แก่ ๑) บทบาทเป็นคนทําให้พระพุทธองค์ประสูติ (พระ
นางสิริมหามายา) ๒) บทบาทที่ทําให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (นางสุชาดา) ๓) บทบาทที่ทําให้ประทาน
อนุญาตบวชภิกษุณี (พระนางปชาบดี) ๔) บทบาทที่ทําให้มีการถวายผ้าอาบน้ําฝน (นางวิสาขา) และ 
๕) บทบาทผู้นําสามีมานับถือพระพุทธศาสนา ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ บทบาทเป็นคนท าให้พระพุทธองค์ประสูติ (พระนางสิริมหามายา) 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องประสูติมาเป็นบุรุษ แต่ต้องมีมารดาผู้ให้กําเนิด 
ดังนั้น สตรีผู้ให้กําเนิด คือ พระนางสิริมหามายา จึงได้ชื่อว่าผู้สร้างพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง พระนาง
สิริมหามายาเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอัญชนะแห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ ทรงอภิเษกสมรสกับ
พระเจ้าสุทโธทนะเป็นเวลานานหลายปี ภายหลังได้มีพระสุบินว่าพระนางไปอยู่ในปุาหิมพานต์ มีช้าง
เชือกหนึ่งลงมาจากยอดเขาสูงเข้ามาหาพระนาง นําดอกบัวมาให้ เมื่อพระนางรับดอกบัวไว้แล้วก็ตื่น
ขึ้น ภายหลังโหรประจําราชสํานักทํานายว่าเป็นสุบินนิมิตที่ดี จะมีพระราชโอรสผู้ประเสริฐอุบัติบังเกิด
ขึ้น และให้การประสูติพระสิทธัตถะกุมาร และทรงให้การถนอมเลี้ยงดูพระกุมารจนเติบโต ภายหลัง
ออกผนวชและบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาเอกของโลก เหตุการณ์ทั้งหมดล้วนมาจาก
มารดาผู้ให้กําเนิด ดังนั้น สตรีผู้ให้กําเนิด คือ พระนางสิริมหามายา จึงได้ชื่อว่าอุบาสิกาผู้มีบทบาท
สร้างพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 
 ๔.๒ บทบาทที่ท าให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (นางสุชาดา) 
 เป็นเรื่องราวก่อนการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหาบุรุษเจ้าออกจากดงคสิริ 
เดินทางมุ่งหน้ามายังต้นอชปาลนิโครธ (ต้นไทรที่คนเลี้ยงแพะพักอาศัย) ที่เมืองอุรุเวลาเสนานิคม 
แคว้นมคธ ได้รับถวายข้าวมธุปายาสจากลูกสาวนายบ้านชื่อเสนานิ ผู้มีบุตรสาวนามว่า สุชาดา ถวาย
พร้อมทั้งถาดทองคํา พระองค์เสวยเสร็จแล้วจึงได้ลอยถาดลงที่แม่น้ําเนรัญชรา พร้อมทั้งอธิษฐานว่า

                                                           

 ๙ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, สมัมนาพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๐), หน้า ๗๒-๗๗. 
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หากจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงในวันนี้ ขอให้ถาดท่ีลอยนี้จงได้ลอยทวนกระแสธารา เกิด
เป็นมหัศจรรย์ถาดทองคําได้ทวนกระแสแล้วจมลงสู่มหานที แล้วพระองค์ก็ทรงบรรลุธรรมเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้น สตรีผู้มีนามว่า สุชาดา จึงเปรียบเสมือนอุบาสิกาท่ีทําให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
 ๔.๓ บทบาทที่ท าให้ประทานอนุญาตบวชภิกษุณี (พระนางปชาบดี) 
 พระนางปชาบดีโคตมีเถรี เป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา และทรงได้เรียน
กรรมฐานและทรงปฏิบัติอย่างจริงจัง จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็น
เอตทัคคะ คือเลิศกว่าผู้อ่ืนในทางรัตตัญญู (ผู้รู้ราตรีนาน)๑๐ พระนางได้ทรงแสดงความประสงค์จะ
บวชต่อพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงอนุญาตให้พระนางผนวช เนื่องจากยังไม่เคยทรงอนุญาต
ให้สตรีอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระนางปชาบดีโคตมีพร้อมด้วยเหล่านางสากิยานีได้ปลง
พระเกศา ห่มผ้ากาสายะ เป็นการแสดงเจตนาที่จะบวชอย่างแรงกล้า จึงแจ้งพระประสงค์ต่อพระ
อานนท์ให้นําความไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ขอให้พระนางพร้อมทั้งเหล่านางสากิยานีได้อุปสมบทเป็น
ภิกษุณี๑๑ ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงทรงออกหลักปฏิบัติเป็นพิเศษสําหรับสตรีผู้ที่จะเข้ามา
บวชในพระพุทธศาสนา คือ ครุธรรม ๘ ซึ่งพระนางมหาปชาบดีโคตมียินดีปฏิบัติตามครุธรรม ๘ 
ประการ จึงได้รับการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเหล่านางสากิยานี๑๒  
 ๔.๔ สตรีที่ท าให้มีการถวายผ้าอาบน้ าฝน (นางวิสาขา)  
 นางวิสาขา เป็นสตรีคนแรกที่ขออนุญาตพระพุทธองค์ให้พุทธบริษัทถวายผ้าอาบน้ําฝนแด่
ภิกษุได้เพ่ือเป็นอานิสงส์การจําพรรษา ในวิสาขาวัตถุ ว่าด้วยนางวิสาขากราบทูลขอพรจากพระพุทธ
องค์ ซึ่งประทับอยู่ ณ พระเชตวัน พระอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี นางวิสาขาเข้าไป
เฝูาพระพุทธองค์ ถวายอภิวาท ทําประทักษิณแล้วจากไป ในราตรีนั้นเมฆฝนใหญ่ตั้งเค้าขึ้นในทวีปทั้ง 
๔ ตกลงมาอย่างหนัก พระพุทธองค์จึงประทานอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์สรงสนานกายด้วยน้ําฝนได้ ลําดับ
นั้นนางวิสาขาใช้ให้สาวใช้ไปเข้าเฝูาเพ่ือบอกภัตกาลแก่พระพุทธองค์ สาวใช้ได้เห็นภาพพวกภิกษุวาง
จีวรลงสรงสนานกายด้วยน้ําฝนเปรียบเสมือนพวกอาชีวกอยู่จึงกลับมาบอกแก่นางวิสาขา ด้วยความ
เป็นผู้เฉลียวฉลาด มีปัญญา นางวิสาขาจึงใช้ให้สาวใช้ไปบอกภัตกาลอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน 
ภิกษุก็สรงสนานเสร็จเรียบร้อยและนุ่งห่มผ้าจีวรเรียบร้อยแล้ว พระพุทธองค์และภิกษุสาวกต่างก็รับ
ภัตกาลของนางวิสาขา พร้อมเหตุอัศจรรย์มากมาย ทําให้นางวิสาขารื่นเริงบันเทิงใจ จึงทูลขอพรกับ
พระพุทธองค์ ๘ ข้อ ดังข้อความว่า “นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลว่า “พระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉัน
ประสงค์จะถวายผ้าวัสสิกสาฎก ถวายอาคุนตุกภัต ถวายคมิกภัต ถวายคิลานภัต ถวายคิลานุปัฏฐาก
ภัต ถวายคิลานเภสัช ถวายธุวยาคู๑๓แก่พระสงฆ์ และถวายผ้าอาบน้ าแก่ภิกษุณีสงฆ์จนตลอดชีวิต” 

                                                           

 ๑๐ สํานักพิมพ์เลีย่งเซียง, ๔๐ ภิกษณีุอรหันต,์ (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๓), หน้า ๓๕. 
 ๑๑ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับประชาชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๗. (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๘๑. 
 ๑๒ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๙๗ - ๒๘๘/๓๙๙ - ๔๒๕. 
 ๑๓ ผ้าวัสสิกสาฎก คือ ผ้าอาบน้ําฝน, อาคันตุกภัต คือ อาหารสําหรับภิกษุที่มาขอพักอาศัย ไม่ใช่อยู่
ประจํา, คมิกภัต คือ อาหารสําหรับภิกษุท่ีเตรียมจะเดินทางไป, คิลานภัต คือ อาหารสําหรับภิกษุไข้, คิลานุปัฏฐาก 
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พระพุทธองค์จึงทรงประทานอนุญาตพร ๘ ประการแก่นางวิสาขา๑๔ เพราะนางเห็นความจําเป็นของ
พระสงฆ์ท่ีจะต้องมีผ้านุ่งไว้เปลี่ยน อีกท้ังในยุคต้นพุทธกาล พระสงฆ์มีจีวรได้ชุดเดียวและไม่อนุญาตให้
รับไตรจีวรจากคฤหัสถ์โดยตรงได้ ต้องแสวงหาผ้าเพ่ิมจากปุาช้าที่ทิ้งศพแล้วนํามาทําเครื่องนุ่งห่ม นาง
วิสาขาเห็นความลําบากในส่วนนี้ด้วย จึงขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ําฝน ซึ่งนับเป็นอุบาสิกาคนแรกใน
พระพุทธศาสนาที่ได้ถวายผ้าอาบน้ําฝนและชักชวนให้อุบาสกและอุบาสิกา รวมทั้งนางสาวใช้อีกหลาย
คนให้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของการถวายผ้าอาบน้ําฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 
และเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อมาจวบจนปัจจุบัน   
 ๔.๕ บทบาทผู้น าสามีมานับถือพระพุทธศาสนา 
 ในประวัติพระพุทธศาสนา มีอุบาสิกาหลายคนที่ชักนําสามีให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา 
ในบทความนี้ ผู้เขียนของยกตัวอย่างอุบาสิกาผู้มีบทบาทที่นําสามีมานับถือพระพุทธศาสนาเพียง ๒ 
ท่าน คือ 
  ๑) พระนางมัลลิกา พระมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล ในวันที่พระองค์สุบินร้าย
แล้วเล่าสุบินให้โหราจารย์ฟัง โหราจารย์แนะนําให้พระองค์ทรงทําพลีกรรมด้วยเด็ก ๕๐๐ คน ช้าง 
๕๐๐ เชือก ม้า ๕๐๐ ตัว วัว ๕๐๐ ตัว แกะ ๕๐๐ ตัว และแพะ ๕๐๐ ตัว จึงจะพ้นจากเคราะห์ร้ายได้ 
ความทราบถึงพระนางมัลลิกาจึงรีบพาเข้าเฝูาพระพุทธองค์ ภายหลังพระเจ้าปเสนทิโกศลจึงหันมานับ
ถือพระพุทธศาสนาเพราะพระนางมัลลิกา 
  ๒) พระนางสามาวดี พระมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งเมืองโกสัมพี พระนางถูกพระ
นางมาคันทิยาซึ่งเป็นมเหสีอีกองค์ใส่ร้ายจนพระเจ้าอุเทนเชื่อแล้วสั่งประหารชีวิต แต่พระนางสามาวดี
บรรลุโสดาบันแล้วนายขมังธนูก็ไม่อาจจะทําอันตรายได้ พระเจ้าอุเทนสํานึกผิดจึงได้ขอขมาต่อนางสา
มาวดี แต่นางสามาวดีให้ไปขอขมาพระพุทธองค์ซึ่งถือว่าเป็นพุทธบิดา เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธ
องค์จึงทําให้พระเจ้าอุเทนหันมานับถือพระพุทธศาสนา๑๕  

๕. บทสรุป 
 อุบาสิกาเป็นสตรีเพศที่นับว่ามีบทบาทที่สําคัญในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามาก การ
ที่อุบาสิกาในสมัยพุทธกาลได้ทําหน้าที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  และมีบทบาทในการเผยแผ่ธรรมด้วย
วิธีการต่างๆ นั้น ส่งผลดีต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง  โดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมแก่คนในครอบครัว 
เช่น สามีบุตร ธิดา ทาส บริวารและคนใกล้ชิด  เห็นได้ว่าอุบาสิกาทําหน้าที่นี้ได้อย่างดี นอกจากจะมี
ศักยภาพที่จะทําสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้ทัดเทียมกับบุรุษเพศแล้ว อุบาสิกายังบรรลุธรรมได้เท่า
เทียมกับบุรุษเพศอีกด้วย จึงช่วยยกสถานภาพสตรีในทางโลก (ฆราวาส) ให้สูงขึ้นด้วย การที่พระพุทธ
องค์ทรงอนุญาตให้อุบาสิกาบวชเป็นภิกษุณี เป็นการยกระดับของสตรีขึ้นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการยก
สถานภาพของสตรีโดยตรง ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่เปิดโอกาสให้อุบาสิกาได้มีสิทธิ์ทั้งในสังคมและ
ในระดับวิญญาณ โดยการปฏิบัติธรรมะนั้นไม่มีการแบ่งแยกเพศสถานะ การที่พระพุทธศาสนาแสดง

                                                           

 ๑๔ วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๙ - ๓๕๒/๒๑๘-๒๒๕. 
 ๑๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธรรมบทแปล ภาค ๒, พิมพ์ครั้งท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๓. 
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ให้เห็นว่า ผู้หญิงมีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายในการที่เข้าถึงการหลุดพ้นอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด
ในพระพุทธศาสนาย่อมแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนายอมรับมานานแล้วว่า สตรีเพศและบุรุษเพศ
ต่างมีความสามารถและมีสิทธิ์เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกเพศ  
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วัคซีนโควิด-19 กับ โยนิโสมนสิการ 
VACCINES STOP COVID-19 AND YONISOMANASIKARNRA 

ดร.รัชฎากร เอี่ยมอ าไพ๑ 
Dr.Ratchadakorn Aimampai 

 
บทคัดย่อ  

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอแนวคิดตามหลักโยนิโสมนสิการใน
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้นําไปสู่กระบวนการคิดที่ถูกวิธีหรือการคิดเป็น เพ่ือการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ เนื่องจากหลักโยนิโสมนสิการจะฝึกให้คนรู้จักคิด คิด
เป็น คิดถูก และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นการใช้ความคิดที่มีการวิเคราะห์ พิจารณาให้ได้ข้อมูล
อย่างแท้จริง ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิดที่เป็นไปในทางบวกและทาง
ลบทําให้เกิดความสับสนในกระบวนการตัดสินใจที่จะรับวัคซีนโควิดหรือไม่ จึงจําเป็นที่จะต้องนํา
หลักธรรมโยนิโสมนสิการไปสู่การคิดปฏิบัติอย่างแท้จริง เพ่ือการตัดสินใจที่เหมาะสมต่อตนเองและ
ส่วนรวมเป็นสําคัญ   

ค าส าคัญ; วัคซีนโควิด-๑๙, โยนิโสมนสิการ, 

 

Abstract  

Objectives of this academic article were: To present the Yonisomanasikarnra  
concept in Buddhism. To be thought process to correct thinking for problem solving 
of situation virus COVID-19 outbreak. Because Yonisomanasikarnra will train to people 
can use correct thinking and solve problems correctly. This Yonisomanasikarnra is to 
use in analytical thinking to get the real information. In situation of COVID-19 
outbreak has positive and negative information about vaccine COVID-19 to make 
people confused to the decision making process to vaccinate COVID-19 or not. 
Therefore, it is necessary to put the principle of Yonisomanasikarnra into real 
practice. For decisions making are appropriate for oneself and the collective is 
important. 

Keywords; COVID-19 vaccine, Yonisomanasikarnra  

                                                           

๑ อาจารย์พิเศษประจําหลักสตูรสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสริินธรราชวิทยาลัย 
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๑.บทน า  

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) พบครั้งแรก ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และพบ
ผู้ปุวยในหลายประเทศทั่วโลก จนกระทั่งเม่ือวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศ
ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นโรค ที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก (Pandemic)๒ ในส่วนของ
การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนกระทั่งมี
จํานวนเพ่ิมขึ้นตลอดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจํานวนผู้ปุวยเพ่ิมขึ้นในกลางเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีการระบุสาเหตุจากกลุ่มการแพร่เชื้อจากหลายกลุ่ม ซึ่งกลุ่มใหญ่สุดเกิดขึ้นในการ
แข่งขันชกมวยไทย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เป็นการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก ต่อมาได้เกิด
การระบาดระลอกใหม่โดยเป็นกรณีตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาครและในต่างประเทศที่เกิดการระบาดอยู่
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รูปแบบของการแพร่
ระบาดของระลอกใหม่นี้ มีความแตกต่างจากการระบาดในระลอกแรก ทั้งในแง่ความรวดเร็วของการ
แพร่ระบาดของเชื้อและความรุนแรง มีจํานวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ย ๑๗๕ รายต่อวัน ในขณะที่การระบาดใน
ระลอกแรกพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ย ๑๕ ราย ต่อวัน แต่ยังไม่ผู้เสียชีวิตจากการระบาดระลอกใหม่ ในขณะที่
การระบาดในระลอกแรกพบผู้เสียชีวิต ๖๐ ราย ในปัจจุบันและเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการระบาดเป็น
กลุ่มก้อนมาเป็นการติดเชื้อภายในครัวเรือนหรือผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ที่ไม่มีอาการ ดังนั้น รูปแบบการควบคุมโรค ต้องมีความรวดเร็ว สามารถควบคุมการแพร่เชื้อแบบกลุ่ม
ก้อน หรือในฝูงชนแออัด มีมาตรการที่จะสามารถตรวจจับการแพร่ระบาดในกลุ่มก้อนใหม่ รวมถึงมี
ความเข้มข้นของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพ่ือจํากัดการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงเล็กท่ีสุด๓ 

๒. การด าเนินงานของไทยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Center for COVID-19 Situation Administration – CCSA) และ
ได้มีการดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองผู้เดินทางเข้า -ออกประเทศ
ขณะเดียวกันในสถานพยาบาลมีการคัดกรองบุคคลต่าง ๆ อาทิ ผู้ที่มีไข้ และอาการระบบทางเดิน
หายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ 
รวมถึงวิธีการปูองกันและดูแลรักษาตนเองพร้อมทั้งเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 
และรัฐบาลได้มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายเพ่ือนํามาเป็นเงินสมทบในการแก้ปัญหา และมี

                                                           

๒ กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก, “สรุปมาตรการและการด าเนินงานของไทยต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙”, (สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๓), หน้า ๑.  

๓ HEALTHCARE YOU CAN TRUST เร่ืองสุขภาพ ไว้ใจเรา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
https://www.praram9.com/covid19-vaccine/ [๒๗, [เมษายน ๒๕๖๔]. 

https://www.praram9.com/covid19-vaccine/%20%5b๒๗
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มาตรการ ปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของประชาชนที่มีต่อภาครัฐเพ่ือลดภาระของประชาชน เช่น การ
ขยายระยะเวลาการชําระภาษีประจําปี ลดอัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น๔  

 
๓.กลุ่มเป้าหมายและระยะการด าเนินงานให้วัคซีน 

บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า ผู้ประกอบอาชีพ
ภาคการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์ นักกีฬา  ผู้เดินทางระหว่างประเทศ 
เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ ประชาชนทั่วไป นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่าง
ประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ คนต่างชาติพํานักระยะยาว แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ๕ 

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยวัคซีนแห่งชาติ (ข้อมูล วันที่ ๑ มิ.ย.) ในแต่ละยี่ห้อ มาให้ดังนี้ 
๑.วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มีแผนการจัดหาทั้งสิ้น ๖๑ ล้านโดส ทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว มี

การทยอยส่งมอบให้ไทยตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ นําเข้าโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมควบคุม
โรค 

๒.วัคซีนซิโนแวค ส่งมอบแล้ว ๖ ล้านโดส ได้รับบริจาคจากรัฐบาลจีน ๑ ล้านโดส จัดหา
เพ่ิมเติม ๑๐-๑๕ ล้านโดส (ทยอยส่งมอบเดือนละ ๒-๓ ล้านโดส ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป) ใน
ภาพรวมจะมีทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นําเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม และกรม
ควบคุมโรค 

๓.วัคซีนไฟเซอร์ อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขในสัญญา จัดหา ๒๐ ล้านโดส คาดว่าจะทยอยส่ง
มอบภายในไตรมาส ๓ ของปี ๒๕๖๔ นําเข้าโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค 

๔.วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขในสัญญา จัดหาจํานวน ๕ ล้าน
โดส คาดว่าจะทยอยส่งมอบให้ภายในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๔ นําเข้าโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ
กรมควบคุมโรค สําหรับวัคซีนปูองกันโรคโควิด-๑๙ อีก ๓ ยี่ห้อ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ คือวัคซีนโม
เดอร์นา, วัคซีนซิโนฟาร์ม, วัคซีนสปุตนิกวี๖  

๔. ผลส ารวจความต้องการและข้อกังวลฉีดวัคซีนโควิด๑๙   
กรมควบคุมโรคจึงได้เปิดเผยข้อมูลผลสํารวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ ล่าสุด ๕๗.๘% 

ส่วนข้อกังวลอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ๕๔.๗% ทั้งหมดสะท้อนถึงความกังวลที่มีแต่คนไทยยัง
อยากฉีดวัคซีนโควิด สิ่งสําคัญอยู่ที่การสื่อสารข้อมูลรอบด้าน สําหรับการสอบถามเรื่องความต้องการ

                                                           

๔ กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก, “สรุปมาตรการและการด าเนินงานของไทยต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙”, (สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๓), หน้า ๕-๖.   

๕ แนวทางการให้วัคซีนโควิด ๑๙ ในสถานการณ์การระบาดปี ๖๔ ของประเทศไทย, (กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔), หน้า ๑๗-๑๘. 

๖ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา https://www.prachachat.net/general/new, 
[วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔].   

https://www.prachachat.net/general/new
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ฉีดวัคซีนโควิดครั้งแรกตั้งแต่ช่วงวันที่ ๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นมีวัคซีนใน
ต่างประเทศ พบว่าประชาชนอยากฉีดวัคซีนสูงมากถึง ๗๒% จากกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย ๓ พันคน 
หลังจากนั้นเมื่อมีข่าวอาการไม่พึงประสงค์เปอร์เซ็นต์อยากฉีดลดลง โดยในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
เหลือประมาณ ๖๑% จากนั้นวันที่ ๙-๒๒ มีนาคม มีคนอยากฉีดวัคซีน ๔๐.๙% ซึ่งลดลง “แต่ข้อมูล
หลังเหตุการณ์ทองหล่อ ซึ่งเกิดการระบาดมากกลับพบว่า ตัวเลขคนอยากฉีดวัคซีนโควิดเพ่ิมขึ้นมาก
ถึง ๕๓.๕% ในช่วงวันที่ ๑๔ -๒๘ เมษายนที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.-๑๓ 
พฤษภาคม โดยยังไม่ครบรอบการสํารวจ เพียงแค่สัปดาห์แรกจะพบว่า คนอยากฉีดวัคซีนเพ่ิมขึ้นถึง 
๕๖.๘% และหากพิจารณาข้อมูลเรียลไทม์ ๑ สัปดาห์กับอีก ๓ วัน เพ่ิมขึ้นอีก ๑ เปอร์เซ็นต์ เป็น
๕๗.๘% แสดงว่าคนอยากฉีดวัคซีนโควิดมากขึ้น” จากผลการสํารวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคนไทย
ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง และต้องการการปูองกันตัวเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือข้อมูลที่มีการเผยแพร่
ออกไปนั้นไม่ได้รับการตรวจสอบให้ดี มีผลทําให้เกิดข้อกังวลมากขึ้น ซึ่งจริงๆ คนไทยไม่ได้ฉีดวัคซีน
ครั้งแรกเพราะอย่างวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ก็เคยฉีดและไม่เคยสอบถามยี่ห้อด้วย แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ และ
เกิดความต้องการอยากฉีดวัคซีนยี่ห้อที่แตกต่างกันไป จนทําให้เกิดการยึดติดยี่ห้อวัคซีน ดังนั้นสิ่ง
สําคัญที่ต้องสื่อสารคอือาการท่ีเกิดกับวัคซีนเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น๗ 

จากการนําวัคซีนโควิดเข้ามาของรัฐบาลเพ่ือนํามาฉีดให้กับประชาชนตามแผนที่กําหนด และ
ผลข้างเคียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สร้างความวิตกกังวลไม่มั่นใจในการที่จะรับการฉีดวัคซีนตามผลสํารวจที่
ได้มานั้น ประชาชนควรที่จะมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการรับวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยใช้สติ 
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ ตามหลักธรรมของโยนิโสมนสิการจะช่วยให้ประชาชนได้มีเป็น
กระบวนการคิดพิจารณาที่เป็นระบบมีผลต่อการตัดสินใจต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

  
๕. หลักโยนิโสมนสิการ 

ความส าคัญของโยนิโสมนสิการ ดังพุทธพจน์ กล่าวไว้ดังนี้  
“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ แล
โยนิโสมนสิการ๘  

“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอ่ืน แม้สักอย่างหนึ่ง ที่ 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย๙  
“ ภิกษุทั้งหลาย เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโสสัมมัปปธาน (การตั้งความเพียรชอบ ถูก
วิธี) เราจึงได้บรรลุอนุตรวิมุตติ จึงได้ประจักษ์แจ้งอนุตรวิมุตติ , แม้เธอทั้งหลายก็จะบรรลุ

                                                           

๗ เปิดผลส ารวจความต้องการและข้อกังวลฉีดวัคซีนโควิด ๑๙, เจาะลึกระบบสุขภาพ, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา https://www.hfocus.org/content/2021/05/21616, [๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔]. 

๘ องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐.  
๙ องฺ.เอก.๒๐/๑๐๘, ๑๑๒/๒๒. 

https://www.hfocus.org/content/2021/05/21616
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อนุตร- วิมุตติได้ ประจักษ์แจ้งอนุตรวิมุตติได้ เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโส
สัมมัปปธาน”๑๐ 
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น หรือ
ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกกําจัดได้ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”๑๑  
ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทําในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น 

หมายถึง การคิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่ง
ทั้งหลาย ตามสภาวะ เช่น ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นถึงต้นเค้า สืบ
สาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกให้เห็นตามสภาวะ  และตามความสัมพันธ์ สืบทอด
แห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปทานของตนเองเข้าจับหรือเคลือบคลุม ทําให้เกิด
ความดีงาม และแก้ปัญหาได้๑๒ เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปัญญาโยนิโสมนสิการอยู่ในระดับ
เหนือศรัทธาเพราะเป็นขั้นที่เริ่มใช้ความคิดของตนเองเป็นอิสระ ส่วนในระบบการศึกษาอบรมโยนิโส
มนสิการเป็นการฝึก ความคิด ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบรู้จักคิดวิเคราะห์ไม่มองเห็นสิ่ง
ต่างๆ อย่างตื้นๆ ผิวเผินเป็นขั้นสําคัญในการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระทําให้พ่ึงตนได้และนําไปสู่
จุดหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริง๑๓   

ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากอ่ืนหรือการกระตุ้น ชักจูงจากภายนอก เช่น การสั่งสอน 
แนะนํา การโฆษณา คําบอกเล่าข่าวสาร คําชี้แจงอธิบายจากผู้อ่ืนตลอดจนการเรียนรู้ เลียนแบบ จาก
แหล่งต่างๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจากภายนอกแหล่งสําคัญของการเรียนรู้ประเภทนี้ เช่น พ่อแม่ ครู 
อาจารย์ เพ่ือน คนแวดล้อมใกล้ชิด บุคคลมีชื่อเสียง คนที่ได้รับความนิยมในด้านต่าง ๆ หนังสือ 
สื่อมวลชนทั้งหลาย เป็นต้น ในที่นี้หมายถึงเฉพาะที่แนะนําในทางถูกต้องดีงาม ให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง โดยเฉพาะที่สามารถช่วยนําไปสู่ความเหมาะสม คนนําพาสามารถทําหน้าที่ปรโตโฆสะที่ดี  มี
คุณภาพสูงหรือกัลยาณมิตรที่ดีได้๑๔  

การน าโยนิโสมนสิการเพื่อน าสู่การปฏิบัติ 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การนําเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติ หรือ โยนิโส

มนสิการที่เป็นภาคปฏิบัติ วิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการมีหลักการ ๒ แบบ คือ โยนิโสมนสิการแบบที่
ต้องให้การปฏิบัติการจนถึงที่สุด และ โยนิโสมนสิการปฏิบัติการแบบระดับต้น ๆ หรือแค่มุ่งเตรียม
พ้ืนฐานหรือพัฒนาตนเองในด้าน คุณธรรมให้เป็นผู้พร้อมสําหรับการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไป โยนิโส

                                                           

๑๐ วินย.๔/๓๕/๔๒; สํ.ส.๑๕/๔๒๕/๑๕๓. 
๑๑ องฺ.เอก.๒๐/๒๑/๕.  
๑๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) , พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๕๓, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ๒๕๖๒), หน้า ๑๔๙-๑๕๐. 
๑๓ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๕๓, หน้า ๑๕๔. 
๑๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๘.  
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มนสิการ ทํางานทั้ง ๒ ช่วง คือ ทั้งตอนรับรู้อารมณ์หรือประสบการณ์จากภายนอก และตอนคิดค้น
พิจารณาอารมณ์หรือเรื่องราวที่เก็บเข้ามาแล้วในภายในลักษณะที่พึงสังเกตอย่างอย่างหนึ่งของการ
รับรู้ด้วยโยนิโสมนสิการ คือ การรับรู้เพียงเพ่ือให้ถูกต้องตามเป็นจริง และเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับสติจะ
เอาไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและทํากิจต่าง ๆ ประสบการณ์ไม่ใช่รับรู้แล้วจิตใจถูกอารมณ์หรือ
ประสบการณ์ครอบงําหรือพาหลงหายไปเสีย ซึ่งแทนที่จะได้ความรู้มาแก้ปัญหา หรือได้ปัญญามาดับ
ทุกข์กลับได้กิเลสและความทุกข์มาเพ่ิมพูนทับถมตนแม้การคิดก็มี สําหรับปุถุชนการเป็นอยู่ด้วย
อารมณ์คอยจะครอบงําคนอยู่แล้วตลอดเวลา โยนิโสมนสิการจะช่วยแบ่งเบาแก้ทุกข์ให้ปัญหาบรรเทา
ลงให้พ้นความเป็นปุถุชนได้แล้วก็จะมีคุณภาพทางอารมณ์ใหม่อย่างบริสุทธิ์เด่นชัดขึ้นมากล่าวคือเกิด
คุณธรรมข้อกรุณามาช่วยสืบต่อคุณค่าทางด้านความงดงามอ่อนโยนของชีวิตอยู่ต้องไปพร้อมทั้งแทนที่
ความขุ่นมัว หมองเศร้า เครียดเหงากังวลเป็นก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ประณีต เช่น ความสดชื่น ผ่องใส 
โปร่งโล่ง เบิกบานใจ ความสุข ความสงบ และความเป็นอิสรเสรีสืบต่อไป โยนิโสมนสิการนี้เป็นจุด
เชื่อมต่อระหว่างบุคคลกับโลกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตัวมรรคที่เป็นองค์ธรรม
ภายในเฉพาะตน กล่าวคือกัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะที่ดี) เป็นที่เชื่อมให้บุคคลติดต่อกับโลกอย่างถูกต้อง
เองโดยทางสังคม อีกทั้งเป็นที่เชื่อมให้บุคคลติดต่อกับโลกอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องโดยทางจิตใจของ
ตนเอง อันได้แก่ทางท่ีแห่งการรับรู้ และความคิดซึ่งเป็นทางที่แห่งปัญญาหรือการมองตามเป็นจริง ดัง
ได้อธิบายมาแล้ววิธีโยนิโสมนสิการเท่าที่แสดงมานี้ได้นําเสนอโดยพยายามรักษารูปร่างตามที่ปรากฏ
อยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาผู้ศึกษาไม่พึงติดอยู่เพียงรูปแบบหรือถ้อยคําแต่พึงมุ่งจับเอาสาระเป็นสําคัญ  
อนึ่ง พึงย้ําไว้ด้วยว่าโยนิโสมนสิการนี้เป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลา มิใช่จะต้องรอ
ไว้ใช้เมื่อมีเรื่องท่ีจะเก็บเอาไปนั่งขบคิด หรือปฏิบัติได้ต่อเมื่อปลีกตัวออกไปนั่งพิจารณา แต่พึงใช้แทรก
อยู่ในการดําเนินชีวิตประจําวันที่เป็นไปอยู่ทุกท่ีทุกเวลานี้เอง๑๕  

การระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงได้นั้น 
การได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเป็นแนวทางปูองกันการระบาดของโรคที่จําเป็นมากที่สุดในขณะนี้ การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิดได้ออกมาเผยแพร่อย่างมากมายเพ่ือให้
ประชาชนได้ตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเปรียบเสมือนปรโตโฆสะที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามยังมี
ข้อมูลที่เป็นเชิงลบเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิดออกมาด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อมูลที่ต่างกันนี้ ทําให้ประชาชน
เกิดความสับสน ไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจในการเข้ารับวัคซีนโควิด ทั้งที่ความตั้งใจเบื้องต้นต้องการที่จะรับ
วัคซีนโควิดนี้ อย่างไรก็ดีประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ ติดตามข้อมูลทุกฝุายอย่างมี
เหตุผลเลือกพิจารณาสาระที่เป็นประเด็นสําคัญจริงๆ มีข้อมูลอ่ืนที่เป็นส่วนประกอบทําให้ข้อมูล
ประเด็นหลักมีความเบี่ยงเบน ประชาชนต้องสามารถแยกแยะข้อมูลที่แท้จริงออกมาให้ได้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจใด ๆ ได้อย่างมั่นใจ คือการคิดถูก คิดเป็น คิดแบบมีเหตุผลผ่านการวิเคราะห์
มาแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตนเอง ตามหลักโยนิโสมนสิการที่เราได้นํามาใช้ในการปฏิบัติจริง 

สิ่งสําคัญคือต้องนํามาฝึกฝนพัฒนาความคิดของเราอยู่เสมอ เพ่ือเปดชองไปสูการดําเนิน
ชีวิตที่ถูกตองดีงามและเป็นตัวตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่มีคุณค่าและประโยชน์สูงสุด 

                                                           

๑๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์แยกเล่ม
เฉพาะบท ครั้งท่ี ๒๔, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมมิก, ๒๕๕๖), หน้า ๗๐. 
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๖. บทสรุป 
 การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่มีการระบาดไปทั่วโลกอยู่ขณะนี้ ซึ่งนานาประเทศได้เร่งการ
ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพมากที่สุดเพ่ือปูองกันและยับยั้งการระบาดของโรคนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและเพ่ือ
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันทางรัฐบาลมีการนําเข้าวัคซีนโควิด -๑๙
เข้ามาดําเนินการฉีดให้กับประชาชน แต่ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับถึงผลกระทบที่ได้รับวัคซีนโควิด
ไปต่าง ๆ นานา ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่มีการสื่อสารถึงข้อมูลที่
แท้จริงให้ประชาชนได้รับทราบ ทําให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลไม่กล้าที่จะรับวัคซีนดังกล่าว 
ส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่จะเกิดความล่าช้าตามมา 
 กระบวนการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีคิดท่ีดีที่สุดที่ประชาชนควรจะนํามาใช้จริงกับ
การวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลในสถานการณ์เช่นนี้จะทําให้เราใช้สติในการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับมา
ทั้งหมดด้วยความเป็นกลางไม่เอนเอียงฝุายหนึ่งฝุายใดจะทําให้สามารถเลือกตัดสินสินใจกับเรื่องที่
กําลังสนใจและมีผลกระทบต่อตนเองโดยตรงได้เป็นอย่างดี เพราะหลักโยนิโสมนสิการ คือการคิด
พิจารณาโดยแยบคาย คิดอย่างมีวิธีคิดถูกทาง คิดให้เกิดผลอย่างพึงประสงค์มีเหตุผล เพ่ือให้ได้
เปูาหมาย ในการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งต่อตนเองและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 
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การใช้หลักกฎหมายให้มคีวามยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลด้วยพรหมวิหาร ๔ 
USING LAW TO BE FAIR ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF  

GOOD GOVERNANCE WITH BRAHMA VIHARA 4 

 
พันเอก ดร.สาธิต ทิพย์มณี๑ 

 
บทคัดย่อ 
 

 การใช้กฎหมายอย่างไรให้เกิดความยุติธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล ในบทความนี้จะนําเสนอ
การใช้พรหมวิหาร ๔ ในการสร้างความยุติธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งความยุติธรรมต้องพิจารณาถึง
หลักธรรม และธรรมาภิบาลด้วย จึงจะทําให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้นผู้ใช้กฎหมายต้องยึด
มั่นในหลักธรรมตลอด เวลาจึงจะทําให้การใช้กฎหมายนั้นเกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
รัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาอันก่อให้เกิดแรงผลักดันให้กระทําผิดกฎหมาย ชาวบ้านที่ขาดความรู้
ทางกฎหมาย และขาดโอกาสในการเข้าถึงความเป็นธรรม จึงตกอยู่ในฐานะเสี่ยงต่อการฝุาฝืน
กฎหมาย ทางแก้ไขปัญหา เพ่ือนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ  การใช้กฎหมาย, ความยุติธรรม, ธรรมาภิบาล 
 
Abstract 
 How to use the law to achieve justice with good governance; this article 
presents the use of the 4 Brahma Viharas in creating justice with good governance 
which must consider principles and good governance also then brings true justice so 
that Law-users must always adhere to dharma principles for making the application 
of the law fair in accordance with the principles of good governance. The 
government has to go in and solve the problems that cause the impetus to act 
against the law. Villagers who lack legal knowledge and lack of access to justice. 
Therefore, it is at risk of breaking the law, solution to lead to effective law 
enforcement. 

Key wards: how to use the law, justice, good governance 
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๑. บทน า 

 การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของทั้งสถาบันทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาสังคม บทบาทของรัฐที่สําคัญนั้น คือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐาน และ
รักษากฎระเบียบต่าง ๆ การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจําเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ มีภาระรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และนโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของ
ภาครัฐนั้น ดังนั้นการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกภาค
ส่วนที่เป็นผู้ใช้กฎหมายต้องช่วยกันสร้างและธํารงไว้เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข 

 ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขเหตุแห่งความจําเป็นอันก่อให้เกิดแรงผลักดันให้
กระทําผิดกฎหมาย ชาวบ้านที่ขาดความรู้ทางกฎหมาย และขาดโอกาสในการเข้าถึงความเป็นธรรม 
จึงตกอยู่ในฐานะเสี่ยงต่อการฝุาฝืนกฎหมาย ทางแก้ไขปัญหา เพื่อนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายใหม่หรือผ่านทางหน่วยงานทางการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ รวมถึงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนในทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน โลก
โซเชียลมีเดียร์ และการกระจายข่าวผ่านทางหมู่บ้านในภาษาถิ่นที่ประชาชนนั้นเข้าใจ การดําเนินการ
เช่นนี้ควรทําควบคู่กับการเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายในภาพรวมซึ่งทําต่อบุคคลทั่วไป และด้วยการ
ตักเตือนแก่ผู้ที่ฝุาฝืนโดยฉพาะ รวมถึงการแก้ไขเหตุแห่งความจําเป็นอันนํามาสู่การฝุาฝืนกฎหมาย 
เช่น ชาวบ้านบุกรุกเพราะไม่มีที่ดินทํากิน แม้จะจับมาลงโทษก็ต้องกลับไปบุกรุกอยู่ดีเมื่อพ้นโทษ 
เพราะยังมีความจําเป็นอยู่ จึงต้องแก้ไขโดยการจัดสรรที่ทํากินให้ภายในขอบเขตกําหนด เป็นต้น 

 หน้าที่บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่เข้มงวดและเป็นธรรมจึงไม่ใช่การดําเนินคดีแก่
ผู้กระทําความผิดหรือฝุาฝืนกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาทบทวนด้วยว่ากฎหมายที่
บังคับใช้อยู่มีการสร้างภาระหรือก่อให้เกิดต้นทุนโดยไม่จําเป็นหรือไม่และควรต้องลดภาระในแต่ละ
เรื่องอย่างไร ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายแก่องค์กรอาชญากรรมหรืออาชญากรรมร้ายแรงต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพของหน่วยปูองกันและปราบปรามให้เฝูาระวังและดําเนินคดีอย่างรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพไม่ให้หลบหนีคดีไปได้อย่างลอยนวล การบังคับใช้กฎหมายจึงควรเน้นการให้การศึกษา
ตักเตือนมากกว่าการดําเนินคดี เพื่อไม่ต้องฝุาฝืนกฎหมาย และสามารถดํารงชีพได้อย่างพอแก่อัตภาพ
ต่อไป 

 จากปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรงตามตัวอักษร แต่ในปัจจุบันนี้ภาพ
ของการใช้กฎหมายได้เปลี่ยนไป ภาครัฐได้พยายามสร้างธรรมภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน การใช้
กฎหมายก็เช่นกันจะใช้อย่างไรให้เกิดความยุติธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล ในบทความนี้จะนําเสนอการ
ใช้พรหมวิหาร ๔ ในการสร้างความยุติธรรมในการใช้กฎหมายอย่างมีธรรมมาภิบาล ซึ่งพรหมวิหาร
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เป็นหลักธรรมในการดํารงชีวิต ทําให้การดํารงชีวิตมีความสุข สังคมเป็นปกติสุข ทั้งเป็นแนวปฏิบัติ
ของผู้บริหาร ผู้ปกครองรวมทั้งนักกฎหมายด้วย 

๒. การใช้หลักกฎหมาย 

 กฎหมาย (law หรือ legislation) คือ กฎอันมีที่มาจากการตราขึ้นโดยสถาบันหรือผู้มี
อํานาจสูงสุดในรัฐ หรือจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการบริหาร
ประเทศ ใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือกําหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ
ระหว่างบุคคลกับรัฐ๒  

 หลักกฎหมายทั่วไป เป็นความจําเป็นหรือข้อเรียกร้องของสังคม หลักกฎหมายทั่วไปส่วน
ใหญ่เป็นหลักที่ผูกพันอย่างใกล้ชิดกับการเคารพต่อความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
และการเคารพต่อการพิทักษ์รักษาประโยชน์สาธารณะ๓ ดังนั้น หลักกฎหมายทั่วไปจึงเป็นผลที่ตามมา
ของข้อเรียกร้องทางจิตวิญญาณของสังคมที่ไม่อาจปฏิเสธได้ การปรับใช้กฎหมายหรือปรับหลัก
กฎหมายอันก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ตามมาคือ หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 

 ในแง่กระบวนการสร้างหลักกฎหมายทั่วไป จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง โดย
ข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้ อาจสกัดจากบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์อักษร จากเจตนารมณ์ของ
กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทั้งระบบ หรือจากกฎเกณฑ์ทางจารีตประเพณี แล้วนํามาผ่านการแปร
สภาพให้เป็นหลักกฎหมายทั่วไป และอาจสร้างหลักกฎหมายทั่วไปที่สอดคล้องกับความจําเป็นของ
สังคมหรือมโนสํานึกร่วมของส่วนรวมได้ ดังนั้นหลักกฎหมายทั่วไปที่สร้างขึ้นจะต้องสอดคล้องกับมโน
สํานึกร่วมของสังคม ไม่ฝุาฝืนหลักการปกครองประเทศและรัฐธรรมนูญรวมทั้งหลักธรรม และธรรมาภิ
บาลด้วย 

๓. ความยุติธรรม 

 ความยุติธรรมเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนมานานมากแล้วตั้งแต่มนุษย์เริ่มรวมตัวกันอาศัยอยู่เป็น
สังคมมนุษย์ ซึ่งก็มีการให้แนวคิดเรื่องความยุติธรรมไว้หลากหลาย เช่น ความยุติธรรมเป็นหลักการ
ทางจริยธรรมสําหรับการกระทําของมนุษย์ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรม  และยังเป็นการยุติปัญหา ยุติความขัดแย้งในสังคม 

 เพลโต นักปรัชญากรีก เป็นคนกลุ่มแรก ๆ ที่เริ่มหันมาพิจารณาแนวคิดเรื่องความยุติธรรม
ในฐานะเป็นหลักการทางจริยธรรมสําหรับการกระทําของมนุษย์ หรือคุณธรรมโดยเฉพาะของมนุษย์ 

                                                           

 ๒ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ที่มาของกฎหมายและหลักกฎหมายท่ัวไป. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:  
http://www.thailaws.com/aboutthailaw/thai_02.htm, [๙ มถิุนายน ๒๕๖๔]. 
 ๓ บุบผา อัครพิมาน, หลกักฎหมายทั่วไป, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=920, [๙ มิถุนายน ๒๕๖๔]. 
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เพลโตได้ให้คํานิยามความยุติธรรมว่า หมายถึง การทํากรรมดี หรือการทําสิ่งที่ถูกต้อง๔ ความยุติธรรม
จึงเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพ้ืนฐานของจริยธรรม ความสมเหตุสมผล 
กฎหมาย กฎหมายธรรมชาติ ศาสนา ความเที่ยงธรรม (equity) และความเป็นธรรม (fairness) 
ตลอดจนความยุติธรรมทางสังคม๕ นอกจากนี้ความยุติธรรม ยังเป็นการยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง 
ไม่ใช่ยุติที่กฎหมาย แต่เป็นการ นําการปกครอง นํากฎหมาย และ นําอํานาจอธิปไตย อันเป็นสิทธิ 
และหน้าที่ ของประชาชน เข้ามา ประมวลผล เพ่ือหาข้อยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง และให้ความเป็น
ธรรม หรือสมดุลย์ ในผลของประโยชน์ และผลของโทษ เช่นการลงโทษผู้กระทําความผิด ให้สมดุลย์
กับมูลค่าความผิดที่ได้กระทํานั้น๖  

 ความยุติธรรมซึ่งเป็นหลักการทางจริยธรรมสําหรับการกระทําของมนุษย์ เป็นแนวคิด
เกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรม  และยังเป็นการยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง
ในสังคมทําให้ความยุติธรรมทางสังคมเป็นทฤษฎีที่เน้นความสําคัญของอิสรภาพของบุคคลเป็นการเริ่ม
จากการมองความยุติธรรมในฐานะที่เป็นความเที่ยงธรรม หรือความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นผลลัพธ์จาก
ขั้นตอนหรือกระบวนการหาจุดยุติปัญหาที่เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว  ดังนั้นการพิจารณาว่า
อะไรเป็นการกระทําที่ถูกต้องมีความยุติธรรม อาจพิจารณาได้โดยไม่ต้องพ่ึงพากฎหมายลายลักษณ์
อักษรใดๆ ซึ่งต้องพิจารณาถึงจารีตประเพณี หลักธรรม และธรรมาภิบาลด้วย จึงจะทําให้เกิดความ
ยุติธรรมอย่างแท้จริง  

๔. ความยุติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมาย 

 กฎหมายกับการบังคับใชและความยุติธรรมกับสังคมจนถึงบัดนี้เราเห็นกันแลววา สังคม
นั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปจจัยที่ตองการเห็นความยุติธรรม จึงจําตองสรางกฎเกณฑหนึ่งกฎเกณฑใด
ขึ้นมาเพ่ือบริหารจัดการใหความคิดเรื่อง“ความยุติธรรม” เกิดเปนจริงขึ้นมาใหไดในที่สุด กฎเกณฑที่ว
านี้เราตกลงเรียกกันวา “กฎหมาย”ดวยเหตุนี้กฎหมายจึงตองถูกสรางขึ้นมาดวยความยุติธรรมเชนกัน 
ซึ่งนั่นก็เปนเรื่องท่ีองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติของสังคม ตองไปดําเนินการใหเปนไปตามนั้น อยางไร
ก็ตาม กฎหมายเมื่อเกิดขึ้นมาแลวถาไมมีการนําไปใชก็จะไมกอมรรคผลอันใดเลย ความสําคัญหรือ
อํานาจของกฎหมายจึงอยูที่การนํากฎหมายนั้นๆ มาปรับใชมาบังคับใชในสังคม 
  

                                                           

 ๔ มานพ พรหมชนะ, ความยุติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมาย, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:   
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650878, [๙ มิถุนายน ๒๕๖๔]. 
 ๕ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ความยุติธรรม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/
ความยุติธรรม, [๙ มิถุนายน ๒๕๖๔]. 
 ๖ Ilaw, ความยุติธรรมคืออะไร? ยุติจริงหรือ? เป็นธรรมจริงหรือ?, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:   
https://ilaw.or.th/node/966, [๙ มิถุนายน ๒๕๖๔]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/ความยุติธรรม
https://th.wikipedia.org/wiki/ความยุติธรรม
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๕. หลักธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสําคัญในการ
จัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ทําให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รัก
สามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ๗ ประกอบไปด้วย ๖ หลักการ ได้แก่  
 ๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ  
 ๒. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดมั่น ถือมั่นในคุณธรรมความดีงาม  
 ๓. หลักความโปร่งใส (Accountability) คือ ความถูกต้อง ชัดเจน ตรงไปตรงมา  
 ๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วม  
 ๕. หลักความรับผิดชอบ(Responsibility) คือความรับผิดชอบในงานของตนความบผิด
ชอบ  
 ๖. หลักความคุ้มค่า (Cost –Effectiveness or Economy) คือ การบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า ความประหยัดไม่ฟุุมเฟือยและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 การใช้กฏหมายให้มีความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล นั้นจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลที่ถูกต้อง สอดคล้องสังคม หลักการปกครองประเทศ หลักธรรม ให้เกิดความยุติธรรมความ
ยุติธรรม ความถูกต้องตามศีลธรรมบนพ้ืนฐานของจริยธรรม  เกิดการยุติปัญหา ยุติความขัดแย้งใน
สังคม ตามหลักธรรมธรรมาภิบาล  ทําให้เกิดความเป็นนิติธรรม มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม 
มีความรับผิดชอบและความคุ้มค่า ทําให้สังคมเกิดความปกติสุข 

๖. หลักธรรม พรหมวิหาร๔ 

 พรหมวิหาร ๔๘ หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจําใจเพ่ือให้ตนดํารงชีวิตได้
อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ปกครอง และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ๔ ประการได้แก ่ 
 - เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทํา
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 
 - กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข์
ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 

                                                           

 ๗ สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร: ราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนท่ี ๖๓ ง หน้า ๒๔. 
 ๘ อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๙๐/๗๕ 



157 
 

 - มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่ม
ชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป 
 - อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดํารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง 
 พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมแห่งความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ เป็นหลักธรรมที่ต้องมี
ไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติ ซึ่งผู้ที่ได้นําไปปฏิบัติจะปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
โดยชอบ ประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืน จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมต่อนักกฎหมาย ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจะนําไปใช้ประกอบกับการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ได ้

๗. การใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลด้วยพรหมวิหาร ๔  

 พรหมวิหาร ๔ ซึ่งได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งจะนํามาเป็นหลักธรรมที่
ปฏิบัติควบคู่การการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลนั้น จะเป็นการบูรณาการ
ใช้พรหมวิหาร ๔ ในขั้นตอนของการใช้กฎหมาย หากผู้ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เกี่ยวข้องยึด
มั่นในหลักธรรม พรหมวิหาร ๔ อยู่ด้วยตลอดเวลาก็จะทําให้การใช้กฎหมายนั้นเกิดความยุติธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างแน่นอน 

 ในหลักธรรมเมตตานักกฎหมายต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีวิธีการทํางานที่
ถูกต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีมิตรไมตรีต่อคนทั่วไป รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความตั้งใจ
ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทําประโยชน์แก่สังคม ซึ่ง
หลักธรรมเมตตา เป็นหลักธรรมที่สําคัญในอันที่จะทําให้คนทั้งหลาย เอ้ือเฟ้ือและกัน ไม่ทําลายไม่
เบียดเบียนกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก เป็นคุณธรรม
ที่ช่วยพัฒนาจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ลดกิเลส ลดปัญหา ขจัดทุกข์ให้เบาบาง มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง 
เป็นประโยชน์ทั้งแก่ ตนเองและสังคมส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ทําให้หมดกิเลส หมดปัญหา ไม่มีอาสวะ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจ เป็นธรรมที่สะอาด บริสุทธิ์ไม่มีผู้ให้และผู้รับ 

 นักกฎหมายหรือผู้ใช้กฎหมายให้ความยุติธรรมกับผุ้อ่ืนเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ของผู้อื่น หลักธรรมกรุณานี้จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ให้พ้นทุกข์ มีความสงสาร คิด
อยากช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อ่ืน จะ
ทําให้สังคมมีแต่ความสุข ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและไม่เห็นแก่ตัว ความกรุณาต่อเพ่ือนร่วมสังคม เพ่ือน
ร่วมโลก จะทําให้ผู้คนรักและสามัคคีกัน จะทําให้มีการแสดงออกซ่ึงความผูกพันในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
ทําให้คนให้ชุมชนมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

 ด้านหลักธรรมมุทิตาหรือความยินดี นักกฎหมายต้องมีความเยือกเย็นมีเหตุผลมีอารมณ์
สดชื่นแจ่มใสมีความเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสม มีความเต็ม
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ใจให้บริการแกทุ่กคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีเงื่อนไขหรือความลําเอียง สนับสนุนและส่งเสริมความ
คิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสโดยเท่าเทียมกันให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น  

 หลักธรรมอุเบกขาเป็นการวางใจเป็นกลาง นักกฎหมายวางใจ เปูนกลางต่อสภาวะอันไม่
น่าพอใจ ของผู้อ่ืน พิจารณาปัญหาในส่วนงานอย่างยุติธรรมยึดความถูกต้องเที่ยงธรรม โดยไม่มีอคติ 
ตัดสินปัญหาโดยไม่มีอคติต่อผู้อ่ืน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่มีอคติทุกคน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่า
เทียมกันกันวางตนเป็นกลางไม่เข้าข้างฝุายใด ฝุายหนึ่ง  

 เมื่อนักกฎหมายได้นํา พรหมวิหาร๔ เป็นหลักในการยึดถือปฎิบัติ ซึ่งพรหมวิหาร๔ เป็น
หลักธรรมประจําใจเพ่ือให้ดํารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่
ปกครองและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน นักกฎหมายสามารถนําพรหมวิหาร ๔ มาเป็นหลักในการนํากฎหมาย
ไปใช้งานไปปฎิบัติ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลได้ จะทําให้สังคมมีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

๘. บทสรุป  

 ภาครัฐได้พยายามสร้างธรรมภิบาลให้เกิดข้ึนในทุกภาคส่วน การใช้กฎหมายก็เช่นกันจะใช้
อย่างไรให้เกิดความยุติธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมแห่งความประพฤติที่
ประเสริฐบริสุทธิ์ เป็นหลักธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติ เป็นหลักธรรมในการ
ดํารงชีวิต ทําให้การดํารงชีวิตมีความสุข สังคมเป็นปกติสุข ทั้งเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร ผู้ปกครอง
รวมทั้งนักกฎหมายซึ่งผู้ที่ได้นําไปปฏิบัติจะปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยชอบ ประพฤติ
ปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อื่น จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมต่อนักกฎหมาย ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย
จะนําไปใช้ประกอบกับการใช้กฎหมายทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรือ
กฎหมายปกครอง ก็ตามให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

๙. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้คู่กับคุณธรรมตั้งแต่ยังอายุน้อย ๆ  
  ๒. เสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน กฎหมาย 
 ๓. การใช้มาตรการลงโทษทางสังคมมากขึ้นกับนักกฎหมายที่ใช้กฎหมายอย่างไร้คุณธรรม 
ไม่มีธรรมาภิบาล 
 ๔. การรณรงค์ให้ความรู้ด้านหลักธรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  
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การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมส าหรับสื่อมวลชนด้านศาสนาในสังคมปัจจุบัน 
THE APPLICATION OF BUDDHIST ETHICS FOR RELIGIOUS MEDIA  

IN PRESENT SOCIETY 

 
ปุยญ์ธนิตา วากะดวน๑ 

 
บทคัดย่อ 

วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนด้านศาสนาในสังคมปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพปัญหาพุทธจริยธรรมของสื่อมวลชนด้านศาสนาในสังคมปัจจุบัน    ๒) ศึกษา
พุทธจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนตามแนวพระพุทธศาสนาควรเป็นอย่างไร ๓) แนวทางการประยุกต์ใช้พุทธ
จริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนด้านศาสนาในปัจจุบัน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาข้อมูลงานวิจัยจาก 
วารสาร บทความ การทบทวนวรรณกรรม และสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิชาการด้านศาสนา จํานวน ๕ รูป/คน 
และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อมวลชนทางศาสนา เช่น ด้านโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ
อีกจํานวน ๘ คน ผลการวิจัยคือ สิ่งที่สําคัญสําหรับสื่อมวลชนต้องมีคือ จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนตาม
หลักสากลที่จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว นอกจากนี้ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 
Informant) ส่วนใหญ่นําเสนอหลักธรรมที่ควรน้อมนํามาปฏิบัติประยุกต์ใช้คือ หลักวาจาสุภาษิตและหลักไตร
สิขา เป็นสิ่งที่มีผลต่อวิชาชีพสื่อมวลชนมาก หากนําเสนอข้อมูลข่าวสารบิดเบือน ที่ไม่เป็นจริงไม่ถูกต้อง อาจ
กระทบกระเทือนจิตใจ ก่อให้เกิดความโกรธเคือง ความแตกแยก ความเข้าใจผิด ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเพราะ
มันเป็นกรรมมหาชน ที่สามารถแชร์ไปได้เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้านหรืออาจไปได้ทั่วโลก ในโลกยุค Digital 
Disruption 

ค าส าคัญ : พุทธจริยธรรมสื่อมวลชน, การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมสื่อมวลชน, หลักธรรมวาจาสุภาษิต, ไตร
สิขา 
 
ABSTRACT 

This qualitative research on “The Application of Buddhist Ethics for Religious 
Media in Present Society” was aimed to investigate its problem conditions, its lucrativeness 
and the application of Buddhist ethics for religious media. It explored data from researches, 
journals, articles, literature reviews and in-depth interviews conducted with 5 religious 
scholars and another 8 religious media personnel such as from television, radio, printed 

                                                           

๑ นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรญิญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต (พธ.ม) มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 
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matters and online media. The result revealed the important thing for the mass media to 
own was its professional code of conduct according to international principles to be strictly 
adhered to. 

In addition, the notions of the key informants who mostly proposed Dhamma 
doctrine of the proverbial Dhammic principle, threefold training which should be adopted 
for applications. It was so much affecting media profession. Had distorted information been 
presented; they would impact sentiments leading to rage, schism, and misunderstanding. 
Such misinformation should not be deployed because it implanted public kamma since 
they could be millions shared or diffused worldwide in this era of digital disruption.  

Keywords: Buddhist ethics for mass media, proverbial Dhammic principle.,threefold training  

๑. บทน า 
ในโลกยุค Digital Disruption วิชาชีพสื่อ” เป็นวิชาชีพที่อยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ (trust)  

ที่สาธารณมีต่อสื่อมวลชน นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ สําคัญต่อการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
ประเทศชาติ ปัจจุบันองค์กรสื่อสารมวลชน กับการนําเสนอข่าวสารมีบทบาทลดลง เพราะความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ประชาชนมีสื่อเป็นของตนเองในมิติที่กว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ 
วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้ง เฟซบุ๊ค (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) ความรวดเร็วที่
เกิดขึ้น ทําให้การเสนอข้อมูลข่าวสารขาดความรอบคอบและไม่ค่อยคํานึงถึงผลกระทบในทุกมิติ แม้จะมีการ
กําหนดจรรยาบรรณของสื่อมวลชนก็ตาม แต่ก็มักจะถูกมองข้ามเพราะมีปัญหาการแข่งขันด้านธุรกิจและด้าน
เวลาเพื่อผลกําไร การกดดันการรับสินบน หาลูกค้าเพ่ือเรียกยอดวิว จึงจําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดใน
สังคม Digital Disruption นํามาซึ่งการกระทําที่ไร้จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่ง
กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงพอถูกมองข้าม ก่อให้เกิดผลกระทบไปยังสาธารณชน สังคม ชุมชนและ
ประเทศ 

ดังพระคติธรรม เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณายก ความตอนหนึ่งว่า สารัตถะแห่งโอวาทปาติโมกข์นั้น นอกจากเป็นการประทานหัวใจของ
พระพุทธศาสนา ยังทรง สั่งสอนหลักสําหรับการเผยแผ่พระศาสนามีหลัก ๒ ประการแรกว่า “การไม่กล่าวร้าย
และการไม่ทําร้าย”มาเป็นพ้ืนฐานของการครองตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแส
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ บิดเบือน หรือยุยง ซึ่งอาจนําไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุก
ท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้าย๒ 

                                                           

๒ สํานักงานเลขานุการสมเด็จพระสงัฆราช, ประทานคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา, (กรุงเทพมหานคร: วัดราช
บพิตรสถติมหาสีมาราม, ๒๕๖๓), หน้า ๑. 
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ตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงขออัญเชิญมา
เป็นข้อคิดเพ่ือดํารงศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน ดังความต่อไปนี้ ผู้มีหน้าที่สื่อข่าวก็ดี ควรสํานึกอยู่เสมอ
ว่างานของเขาเป็นงานสําคัญและมีเกียรติสูง เพราะหมายถึง ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ในการร่วมกันสร้าง
สันติสุขให้แก่โลก การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่คําพูดง่ายๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะ
ทําลายงาน เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดก็จะสามารถปลิดชีวิตคนได้ทั้งคน และน้ําตาล
หวานๆ ก้อนนิดเดียว ถ้าใส่ลงไป ในถังน้ํามันรถก็จะทําให้เครื่องจักรดีๆ ของรถเสียได้โดยสิ้นเชิง๓ 

ความสําคัญดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเป็นต้นแบบ นักการสื่อสารทาง
ธรรม มาอย่างยาวนานเพราะมีหลักธรรมดี หลักความจริงดี ตามหลักพุทธจริยธรรมพระองค์แรก โดยบทแรก
แห่งการแสดงธรรม แก่ ปัญจวัคคีย์ คือ ธัมจักกัปปวัตตนะสูตรและการดําเนินชีวิตทางสายกลาง องค์ธรรม
ดังกล่าวล้วนแล้วแต่มีความสําคัญโดยมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน๔ จึงบังเกิดเป็นพุทธบริษัท ๔ ขึ้นคือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา” โดยในสมัยพุทธกาล ยสกุลบุตรเกิดความเบื่อหน่ายจึงเดินไปยังปุาอิสิป มฤคทายวัน พบ
พระผู้ม ี พระภาคเจ้า กล่าวว่า “ท่าน ผู้เจริญ ที่นี่วุ่นวายหนอ ท่านผู้เจริญ ที่นี่ขัดข้องหนอ” พระผู้มีพระภาค
เจ้าได้ตรัสกับยสกุลบุตรนั้น ดังนี้ว่า “ยสะ ที่นี่ ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง มาเถอะ ยสะ จง นั่งลง เราจักแสดง
ธรรมแก่เธอ”๕ จน ยสะ บรรลุธรรม 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักการสื่อสารทางธรรม ที่ประสบความสําเร็จขั้น
สูงสุดยาวนานกว่า ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าศาสดาเอกของโลก พระองค์เปรียบเสมือน
แหล่งข้อมูลข่าวสาร สงฆ์สาวกเปรียบเสมือนนักสื่อสาร และนําไปเผยแผ่ต่อพุทธบริษัท ๔ ครอบคลุมถึง 
ทฤษฎีการสื่อสารของมนุษย์ที่มี ผู้ส่งสาร-สาร-สื่อ-ผู้รับสาร ทรงเป็นต้นแบบด้านพุทธจริยธรรม ทั้งจากพระผู้มี
พระภาคเจ้าและพระอริยสงฆ์และเหล่าสาวก “ดังคําว่า “ธมฺมสฺส จริยา ธมฺมา วา อนเปตา จริยา ธมฺมจริยา”๖ 
เมื่อกล่าวในพระพุทธศาสนา เรียกว่า พุทธจริยธรรม แปลว่า ความประพฤติที่ดีงามเหมาะสมในทาง
พระพุทธศาสนา ที่เหล่าบรรดาพุทธบริษัทต่างศรัทธายอมรับและยึดถือ เกิดความเลื่อมใส และปฏิบัติสืบทอด
ต่อมาตราบจนถึงทุกวันนี้ พระองค์ทรงมุ่งหวังให้มวลมนุษย์ชาติ หลุดพ้นจากวัฏสงสารเข้าสู่กระแสพระนิพาน 

                                                           

๓ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่นักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ์
อเมริกันท่ีพิพิธภัณฑ์เมโทรโปลิแตน นครนิวยอร์ก ในโอกาสเสดจ็พระราชดําเนินเยือนประเทศสหรัฐอมริกา ๘ มิถุนายน 
๒๕๓๐, อ้างใน มานิจ สุขสมจิตร, หลักวิชาชีพหนังสือพิมพ,์ (กรุงเทพมหานคร: สมาคมหนังสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย, 
๒๕๔๓). 

๔ รศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุลย,์ “การศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์ ในคัมภีรพ์ระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕/๓๒. 
๖ พระมหาสาคร ศรีด,ี “ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพุทธจริยธรรม”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑติ 

สาขาจรยิศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล ๒๕๔๕. 



163 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาพุทธจริยธรรมของสื่อมวลชนด้านศาสนาในสังคมปัจจุบัน 

๒.๒ ศึกษาพุทธจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนตามแนวพระพุทธศาสนาควรเป็นอย่างไร 

๒.๓ ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนด้านศาสนา 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
กระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

๓.๑ การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ชั้นปฐม
ภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศึกษา ข้อมูลจากเอกสาร ชั้นทุติยภูมิ 
(Secondary source) ได้แก่ อรรถกถา รวมถึง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย วารสาร เอกสารต่างๆ 
จากภาครัฐ 

๓.๒ การสัมภาษณ์ (interview) เป็นคําถามแบบปลายเปิด เป็นกระบวนการวิจัยที่มีความยืดหยุ่น 
เปิดกว้าง โดยมีการนําคําสําคัญ (Keywords) พุทธจริยธรรมสื่อมวลชน ,การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรม
สื่อมวลชน ใช้ประกอบคําสัมภาษณ์ จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ประกอบด้วย นักวิชาการด้านศาสนา จํานวน ๕ 
รปู/คน ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสื่อมวลชนด้านศาสนา อาท ิสถานีโทรทัศน์จํานวน ๔ ท่าน นอกจากนี้ยังมี สื่อวิทยุ 
สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อออนไลน์จํานวน ๔ ท่าน โดยกําหนดตัวผู้ตอบเป็นการเฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีประสบการณ์
ตรง มีชื่อเสียง มีคุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ตรงต่องานวิจัย ไม่ว่าการเผยแผ่พระธรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศรวม นับว่าเป็นกลุ่มเปูาหมายที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง 

๔. ผลการวิจัย  
เมื่อโลกพัฒนาก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี “ทําไมมนุษย์ไม่พบสันติสุข” ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ 

ปัญหาเกิดจากความเกลียดชัง ลําเอียง หากนําเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ บิดเบือน ยุยง ด้วยอํานาจของ
โทสะ ความโลภ ความโกรธ สื่อมวลชนขาดความเป็นกลาง ความถูกต้องต่อมาตรฐานชีพ เพ่ือนําไปสู่การทํา
ยอดขายต่างๆ โดยลืมผลกระทบที่จะย้อนกลับมา อาจจะทําให้เป็นกรรมมหาชน และนํามาซึ่งปัญหาต่างๆ 
เพราะฉะนั้น สื่อมวลชนไม่ได้สนใจกับการพัฒนากิจการคณะสงฆ์จริง ๆ การนําเสนอข่าวดีของพระสงฆ์มี
ช่วงเวลาน้อยและไม่มีแนวคิดให้เกิดการพัฒนา ถือเป็นปัญหาหลักของสื่อมวลชนด้านศาสนา 

โดยมีวิธีแก้ไขปัญหาที่ได้จากผลการวิจัยพบว่า 

ความทันสมัยในยุค Digital Disruption มีทั้งประโยชน์และโทษไม่จํากัดแค่องค์กรสื่อ การเสนอ
ข่าว ของสื่อด้านศาสนา ต้องทําในลักษณะของการส่งเสริมกิจการของพระพุทธศาสนา ข้อมูลต้องเป็นจริง 
เที่ยงธรรม มีประโยชน์เป็นการสื่อสารเชิงบวกมากข้ึน ควรหาพ้ืนที่เปิดเวทีที่จะนําเรื่องราวดีๆของพระสงฆ์มา
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ลงบ้าง เช่น แนวคิดเมตตาธรรมค้ําจุนโลก ของพระอาจารย์ทานไลลามะ คนทุกคนคือคนคนเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังมีองค์กรภาครัฐที่ทําหน้าที่ศูนย์ตรวจสอบต่อต้านข่าวปลอม 

การศึกษาในครั้งนี้ได้องค์ความรู้ คือ โมเดล “พุทธจริยธรรมสื่อมวลชน” จากการวิเคราะห์
พระไตรปิฎก และทบทวนวรรณกรรม รวมถึงผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดพุทธจริยธรรมขั้นสูงภายใน
จิตใจ รู้สึกผิดชอบชั่วดี จากข้างในจิตใจ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการกระทําผิดพุทธจริยธรรมของสื่อมวลชนด้าน
ศาสนา อันจะนําไปสู่ความยั่งยืน 

คือ หลักวาจาสุภาษิตในสุภาษิตสูตรเป็นวาจาไม่มีโทษ ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต วาจาประกอบด้วย
องค์ ๔ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑. กล่าวแต่วาจาสุภาษิตอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาทุพภาษิต 
๒. กล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม 
๓. กล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอย่างเดียว ไม่กล่าวราจาอันไม่เป็นที่รัก 
๔. กล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาเหลาะแหละ๗ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ศ.พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ นักวิชาการด้านศาสนา กล่าวสนับสนุนการ
นําหลักธรรมหัวใจ วาจาสุภาษิต กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ทั้งการพูดการเขียน ของสื่อมวลชน ที่รายงาน
ออกมาต่อหน้าสาธารณะชน๘ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย สื่อออนไลน์ด้านศาสนา มองว่า “สื่อมวลชนจะต้องมี
จรรยาบรรณของความเป็นสื่อ หลักวาจาสุภาษิตเป็นสิ่งที่สําคัญมาก โดยเฉพาะในยุค Digital disruption 
จะต้องระวังให้มากกว่าเดิม เพราะจากการรายงานเพียงแค่ครั้งเดียว แต่เกิดการส่งต่อ เป็นหมื่นเป็นแสน เป็น
ล้าน หรือรายงานข้อมูลข่าวสาร ที่บิดเบือนไม่ถูกต้อง อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เพราะอาจเป็น
กรรมมหาชน ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่ง วจี เป็นการทําผิดศีล ที่บ่อยที่สุด ง่ายที่สุด๙ และหลักไตรสิขา คือ ศีล 
สมาธิ และปัญญา๑๐ จะเป็นหลักการพัฒนาชีวิตเพ่ือให้ประสบความสําเร็จ เป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ
เป็นธรรมที่ควรเจริญคือความทําให้เกิดมีข้ึน 

ส าหรับสื่อมวลชนกับการประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรม นอกจากจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลัก
ประกาศของ กสทช.และสากล ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้านการแสดงออกที่เริ่มต้นจากการเขียน 
มุมมองสื่อจะต้องเป็น มโนสุจริต ความคิดต้องเป็นไปในเชิงที่จะเป็นกุศล ถูกต้องต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ที่ต้องสัมพันธ์กับหลักพุทธจริยธรรมวาจาสุภาษิต และหลักไตรสิกขา 

                                                           

๗ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๓/๓๐๘-๓๐๙.  
๘ สัมภาษณ์ ศ.รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, นักวิชาการด้านศาสนา, กรุงเทพมหานคร ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙ สัมภาษณ ์ดร.ดนัย จันทรเ์จ้าฉาย, ผู้ปฏิบัตหิน้าสื่อออนไลน์ด้านศาสนา, กรุงเทพมหานคร ๕ เมษายน 

๒๕๖๔. 
๑๐ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๙๐/๓๑๘-๓๑๙. 
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จักเป็นแสงไฟแห่งประทีปที่สามารถนําไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วย หลักจริยธรรมวาจาสุภาษิต 
และหลักไตรสิกขา อันประกอบด้วย ความจริง ความดี ความงาม ต้องสร้างจิตสํานึก ด้วยหลักพุทธธรรม
ควบคู่กับหลักจริยธรรมสื่อมวลชน ทั้งนี้ต้องไม่แสวงหาหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ต้องคํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะเป็นหลัก ต้องปรับจิตใจให้รู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ส่งเสริมให้เกิดจากภายในจิตใจ ประพฤติทางกาย 
วาจา ใจ และให้มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําของตน มีจิตสํานึกในการทําหน้าที่โดยสุจริต โดย
สอดคล้องกับคุณลัคณา สันติณรงค์ ผู้ดําเนินรายการช่อง ๓ รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง สนับสนุนว่า หลักพุทธ
จริยธรรมของสื่อมวลชน ควรมีสติและมีกุศลอยู่กับตัวตลอดเวลา ต้องไม่เบี่ยงเบนออกจากแกนที่เป็นหลักพุทธ
จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาและจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ๑๑ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) กล่าวโดยสรุปว่า ในยุคดิสรัปชั่น สื่อต้อง
มีการปรับตัวในทุกด้านเนื้อหาต้องดี คอนเทนส์ต้องได้ ให้คนสนใจ พระพุทธเจ้าถือได้ว่าเป็นนักการสื่อสาร
ทางธรรม มาอย่างยาวนานเพราะ มีหลักธรรมดี หลักความจริงดี ถ้าจะนําหลักจริยศาสตร์อะไรไปบูรณาการ 
คือเรื่อง ความดี ความงาม ความจริง สื่อมวลชนต้องยึดหลักความจริงก่อน ความงาม คือ การแสดงออกที่
หลากหลาย เช่น ด้านจริยวัตรของพระสงฆ์ ความดี คือ ความอ่อนโยนเรียบง่าย นําเสนอในมุมดี ๆ๑๒ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กล่าวว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธจริยธรรมประยุกต์ใช้
ในสังคมปัจจุบัน สําหรับพระธรรมฑูต หรือ พระในฐานะนักเทศน์ นักบรรยายธรรม ต่อการเผยแผ่ธรรมด้วย
เทคนิคการเทศน์ให้คนสนใจฟังต้องอยู่ในยุคเดียวกับคนฟังในปัจจุบัน ทางโลกเลิศล้ํา ทางธรรมเลิศลอย นํา
ธรรมะมารวมกันประยุกต์ใช้ สร้างนวัตกรรมให้เป็นภาษาคน ให้ได้ตรึงใจคนฟัง๑๓ 

๕. บทสรุป  
การสื่อสารมวลชน แม้ว่าจะเป็นศาสตร์ใหม่แต่ “วิชาชีพสื่อ” เป็นวิชาชีพที่อยู่บนพ้ืนฐานของ

ความไว้วางใจ (trust) ต่อสาธารณชน โดยสื่อมวลชนหลัก ได้เข้าไปมีบทบาทสําคัญในสังคมมนุษย์ ทั้งในวง
ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน องค์กร สมาคมต่างๆ ที่นับวันจะมีความสําคัญพอๆกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงต่อการดําเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบัน ส่วนการปฏิบัติงานสื่อสารมวลชนในยุค  Digital 
Disruption ควรต้องมีความระมัดระวังให้มากที่สุดต่อการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร เพราะสามารถแชร์ไปได้ทั่ว
โลก หากนําเสนอข้อมูลผิดหรือ คลาดเคลื่อน อาจส่งผลทําให้เป็นกรรมมหาชนได้ 

ดังนั้นจากผลการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากการยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สื่อมวลชน ที่หน่วยงาน กสทช. กรมประชาสัมพันธ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนตามหลักสากลรองรับ

                                                           

๑๑ สัมภาษณ์ ลัคณา สันติณรงค์ , ผูด้ําเนินรายการช่อง ๓ “รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง” 
๑๒ สัมภาษณ์ พระสุธีรัตนบัณฑติ, รศ.ดร. (สุทิตย์ อาภากโร), ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓ สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, พระนักวิชการด้านศาสนา นักเทศน์ นักเขียน ไร่เชิญตะวัน เชียงราย, ๔ 

มีนาคม ๒๕๖๓. 
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แล้วที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว การน้อมนําหลักพุทธจริยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่สําคัญว่าด้วยเรื่อง วาจาสุภาษิต และ ไตรสิกขา เพ่ือมุ่งดับทุกข์ส่วนรวมทางด้านสังคมในโลกไร้พรหมแดน 
โดยพระองค์ทรงเป็นต้นแบบนักการสื่อสารทางธรรม ที่มีมาอย่างยาวนาน กว่า ๒,๖๐๐ ปี ด้วยความศรัทธา
ของเหล่าพุทธบริษัทชาวพุทธ อันเป็นศาสนทายาทท่ีมีไปเกือบทั่วโลก ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้เป็น
หลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ถือ เป็นหัวใจสําคัญ เป็นจุดเริ่มต้นในศาสนาพุทธ 

การทําใจให้บริสุทธิ์ผ่อนใส มีสติ จะนําไปสู่ปัญญาได้ โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นมี
ความสําคัญมาก ด้วยการฝึกฝน ปรับจิตใจ กายและ วาจาที่สามารถทําผิดได้ง่ายที่สุด ต้องคอย กระตุ้นเตือน
ให้เกิดมโนธรรมในจิตใจของสื่อมวลชน  สํานึกแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้ละอายกลัวต่อความประพฤติผิด  
อันจะส่งผลกระทบเสียหายต่อผู้อ่ืนในสังคม ชุมชนและประเทศชาติได้ หากผู้ปฏิบัติวิชาชีพสื่อมวลชน หรือ ผู้
ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ยึดหลักธรรมที่เหมาะแก่ตน ผู้ต้องการใช้ชีวิตการงานอย่างมีหลักธรรมเพ่ือการจะรักษา
อุดมคติ จะยังประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ตนเองและแก่โลกทั้งมวล อันจะสมารถแก้ไขปัญหาการทําผิดพุทธ
จริยธรรมของสื่อมวลชนในสังคมปัจจุบันที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันในโลกยุค Digital Disruption 
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เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว 
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อีเมล์ 

บทคัดย่อ 
แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสํานักวัดปุา ซําปักแฮด  เมืองหาดทรายฟอง นคร

หลวงเวียงจันทน์ ส ป ป ลาว เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ ๑. เพ่ือศึกษาหลัก
คําสอนเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒. เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานของสํานักวัดปุาซําปักแฮด เมือหาทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ ส ป ป ลาว และ ๓. เพ่ือ
ศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติที่มีต่อผู้เข้าปฏิบัติในสํานักวิปัสสนากรรมฐานวัดปุาซําปักแฮด เมือง
หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ ส ป ป ลาว ผลการวิจัยพบว่า 

หลักคําสอนเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือ หลักมหาสติปัฏฐาน 
ประกอบด้วย กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัม
มานุปัสสนาสติปัฏฐาน ประกอบการสอนเพ่ือให้บุคคลเกิดปัญญาพิจารณาตามที่ทรงแสดง จนรู้แจ้ง
เห็นจริงในธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานพ้นจากทุกข์ในที่สุด 

วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของสํานักวัดปุาซําปักแฮด นครหลวงเวียงจันทน์ ส ป ป 
ลาว ปฏิบัติในสติปัฏฐาน ๔ และอิงตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นหลัก มีการเจริญสติกําหนดรู้รูปนาม
ปัจจุบัน โดยเน้นการกําหนดรู้การเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้งหลาย ให้เห็นรูปนาม ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
มิใช่ตัวตน โดยเน้นการปฏิบัติในห้องกรรมฐานมากกว่าการปฏิบัติรวมเป็นหมู่คณะ 

                                                           

๑ นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรญิญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, E-mail : Somdet_namm@hotmail.com. 
๒ อาจารย์ประจําหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ผลกระทบของการปฏิบัติที่มีต่อผู้เข้าปฏิบัติในสํานักวิปัสสนากรรมฐานวัดปุาซําปักแฮด 
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว ผู้เข้าปฏิบัติมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สามารถเข้าใจ
หลักธรรมสติปัฏฐาน ๔ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและดําเนินชีวิตตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างมีความสุข 

ค าส าคัญ : การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

Abstract 
This research aims to 1) to study the Buddhist concept of Vipassana, the 

practical quintessence of the teaching of the Buddha, in Theravada Buddhism 2) to 
study Vipassana Meditation Practice process at Wat Pa Sampakhad, Hadsaifong 
Village, Vientiane Lao PDR. and 3) to study the positive influences and advantages of 
Vipassana Meditation Practice at Wat Pa Sampakhad Meditation Center to the 
meditators. The research utilizes a qualitative method and area-based study which 
collected and complied data by documentary review, participatory observation and 
in-depth interview. 

The research findings emerged as follow: 

1) As the Buddhist concept of Vipassana, The Satipatthana or the Four 
Foundations of Mindfulness have been emphasized as the one and only way for the 
purification of beings. The discourse describes various meditation objects classified 
into four groupings. These are to be applied to develop mindfulness of things as they 
really are. They are: Kayanupassana Satipatthana: Body Contemplation, 
Vedananupassana Satipatthana: Feeling contemplation, Cittanupassana Satipatthana: 
Consciousness Contemplation, Dhammanupassana Satipatthana: Mental Object 
Contemplation.  

2) Vipassana meditation: the development of insight, at Wat Pa Sampakhad 
Meditation Center, Hadsaifong Village, Vientiane, Lao PDR. is mainly based on the 
Four Foundations of Mindfulness as mentioned in the Satipatthana Sutta and The 
Visuddhimagga text. These are to be applied to develop mindfulness of things as 
they really are. One can learn and practice Vipassana Meditation in class at Wat Pa 
Sampakhad Meditation Center. 

3) With engaging in Vipassana Meditation at Wat Pa Sampakhad Meditation 
Center, the mediators do not only gain knowledge on the Buddha’s teachings: 
Satipatthana Sutta, realize the realization of the nature of existence but can enhance 
their consciousness and get a decent life quality also. Besides, Vipassana Meditation 
have been shown to positively affect quality of life, empowers community capacity 
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for self-reliance, particularly generate faith, wisdom and knowledge as immunity 
against changes within communities. 

Keywords : Vipassana Meditation Practice 

บทน า 
สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีมากมายที่สงผลให้การ

ดําเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลกต้องมีการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือก้าวให้ทันโลกแห่งความ
เป็นจริง และโลกออนไลน์ จึงมีการแบ่งแยกของประชาชนผู้ที่ตามทันและตามไม่ทันอันส่งผลให้เกิด
ความทุกข์ เพราะการที่ก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง การหาทางออกของปัญหาเพ่ือที่จะทําให้เข้าใจโลก
ในสังคมปัจจุบันบางครั้งคือการเข้าวัดเพ่ือที่จะเป็นการศึกษาหลักธรรมเรียนรู้และปฏิบัติธรรม
เพ่ือที่จะเป็นการเข้าใจชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติกัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นวิธีการที่
จะเป็นการเรียนรู้การดําเนินชีวิตบนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือทางสายกลางที่สร้างความสุขที่
แท้จริงในการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน กัมมัฏฐานคือที่ตั้งแห่งการงานของจิต หมายถึง การเอาจิต
ไปผูกหรือไปพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือให้จิตเกิดความสงบและเห็นแจ้งตามความเป็นจริง ซึ่ง
จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติกัมมัฏฐานก็คือเพ่ือชําระจิตใจของผู้ปฏิบัติให้มีความบริสุทธิ์ หมดจด 
จนกระทั่งบรรลุถึงพระนิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา๓ การปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ในทางพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาทนั้น มีความเชื่อมั่นและให้การยอมรับแนวการปฏิบัติกัมมัฏฐาน 
ตามที่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎก และอรรถกถาว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักคําสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้พัฒนาตนเองจากระดับที่
เป็นปุถุชนธรรมดากลายเป็นพระอริยบุคคล๔ ในอุดมคติของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติกัมมัฏฐานใน
พระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือสมถกัมมัฏฐานได้แก่ กัมมัฏฐานที่เป็นอุบายเพ่ือทําความ
สงบใจจิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างแน่วแน่และวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่ กัมมัฏฐานที่
เป็นอุบายเพ่ือทําความรู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขาร กัมมัฏฐานทั้ง ๒ ประเภทนั้น มีสิ่งสําหรับให้จิตเข้า
ไปยึดหรือเข้าไปกําหนดเรียกว่าอารมณ์กัมมัฏฐาน มีความแตกต่างกัน คือ สมถกัมมัฏฐาน มีอารมณ์ 
40 อย่าง ส่วนวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ เป็นต้น เป็นอารมณ์๕ สรุปได้ว่า 
กัมมัฏฐานเป็นวิธีปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นการฝึกหัดจิตใจ หรือการอบรมจิตใจเพ่ือให้
เกิดความสงบและให้เกิดปัญญา การปฏิบัติธรรมจึงเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคงเพ่ือการ
ดํารงชีวิตให้มีความสุข๖ และความสุขที่ได้รับนั้นก็เป็นความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืน ต้องอาศัยความ
เข้าใจ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ และเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตาม ความเป็นจริงจนกว่าจะหลุด

                                                           

๓ พระศรีวรญาณ วิ, หลักการปฏิบติักัมมัฏฐานในพระไตรปิฎก ใน เก็บเพรชจากคัมภีร์พระไตรปิฎก.พิมพ์ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒๐. 
๔ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๓๐๕. 
๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔๑, หนา้ ๘๕๐. 
๖ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔๑, หนา้ ๑๓. 
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พ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานด้วยปัญญา รู้เท่าทันความเป็นไป ของโลกและชีวิตจนทําให้
จิตใจเป็นอิสระข้ามพ้นความทุกข์ปราศจากปัญหาถึงความเป็นอิสระโดย สมบูรณ์ 

สํานักวัดปุาซําปักแฮด  เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ ส ป ป ลาว เป็นสํานัก
วิปัสสนากรรมฐานที่อยู่ทามกลางชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนเมืองที่ประชาชนทั้งหมดของพ้ืนที่นับ
ถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เป็นรูปแบบ
การปฎิบัติของทางวัดที่เป็นรูปแบบเพื่อให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้ามาศึกษา เรียนเรียนรู้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย เพราะในสภาวะสังคมปัจจุบันที่เห็นประชาชนทั้งจาก
ภายเมืองใหญ่ที่มีปัญหาความไม่สมหวังในการดําเนินและใช้ชีวิตเข้ามารับฟังธรรมเทศนา ทําบุญ ร่วม
กิจกรรมของทางสํานัก จากการสอบถามและรับฟังปัญหาของผู้ที่เข้ามาสํานักโดยภาพรวมจะเห็น
ปัญหาของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติที่หลากหลาย เช่น การโดนเอารัดเอาเปรียบเพราะ
ความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่มทําให้การดําเนินชีวิตขากหลักธรรมที่แท้จริง การเข้าวัดเพ่ือต้องการ
สร้างภาพโดยที่ไม่อยากเข้า การที่ไม่สมหวังในเรื่องของความรัก ความผิดหวังต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้ที่
มีปัญหาต่างๆเหล่านี้เข้าสํานักเพ่ือที่จะเป็นการสร้างบุญ ทําความดี เข้าใจหลักธรรม เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ด้วยการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือที่จะเป็นการปลูกศรัทธาที่แท้จริงต่อพระพุทธศาสนาก่อนที่จะเข้าปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานให้เข้าใจวิธีการดําเนินชีวิตตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ให้เมื่อเสร็จสิ้นตามกระบวนการของทางสํานักกลับเข้าสู่สังคมจะเกิดการดํารงชีวิตอย่างมี ศีล สมาธิ มี
ปัญญาที่จะอยู่เหนือความทุกข์ มีความสุขในการดําเนินและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษา แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสํานัก
วัดปุาซําปักแฮด  เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว เพ่ือที่จะได้ศึกษาหลักคําสอน
เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และเพ่ือที่จะศึกษาวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานของสํานักวัดปุาซําปักแฮด เมือหาทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว  ที่จะใช้เป็น
แนวทางในการได้รวบรวมวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องตามคําสอนพระพุทธเจ้า และวิธี
ปฎิบัติวิปัสนากรรมฐานของทางสํานักเพ่ือการพัฒนาที่มีผลกระทบของการปฏิบัติที่มีต่อผู้เข้าปฏิบัติใน
สํานักวิปัสสนากรรมฐานวัดปุาซําปักแฮด เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว ให้
ได้รับการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานให้เกิดการบูรณาการกับการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพ่ือที่จะเป็นการนําเสนอการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในการดําเนินชีวิตที่
จะเป็นเข้าใจชีวิตที่แท้จริงอันจะเป็นการใช้ชีวิตให้ เกิดประโยชน์สู งสุดสําหรับตัวเองและ
พระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  

๒. เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของสํานักวัดปุาซําปักแฮด เมือหาทรายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว  
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๓. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติที่มีต่อผู้เข้าปฏิบัติในสํานักวิปัสสนากรรมฐานวัดปุา
ซําปักแฮด เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและลงภาคสนาม มีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

๑. เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary sources) คือ พระไตรปิฏกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ ประกอบไปด้วย คัมภีร์พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระ
อภิธรรมปิฎก ปกรณวิเสส อรรถกถาพระวินัยปิฎก อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก อรรถกถาพระอภิธรรม
ปิฎก อรรถกถาปกรณวิเสส 

๒. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่ แหล่งข้อมูล หนังสือ ตํารา เอกสาร ที่มีผู้ประพันธ์
เกี่ยวกับประวัติของพระธาตุ เว็บไซด์ ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการวิจัย ที่มี
ความสัมพันธ์กับวิธีการ แนวคิดการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในสํานักปฏิบัติต่าง ๆทั้ง
ภายในประเทศลาว และต่างประเทศ เพ่ือที่จะเป็นการศึกษา ความเหมือนและความต่าง ข้อดี และ
ข้อเสียของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่าเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะเป็นแนวคิด และทฤษฎี ในการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน การศึกษา การเรียนรู้ ที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

๓. เรียบเรียงข้อมูล  ได้แก่การนําเอาข้อมูลทั้งสามส่วนที่ค้นคว้าได้จากข้อมูลปฐมภูมิคือ
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ และอรรถกถา ฎีกา 
อนุฎีกา และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ ตํารา เอกสาร รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และ
เอกสารสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการวิจัย นํามาเรียบเรียงให้เป็นไป
ตามลําดับขั้นของวัตถุประสงค์ทั้งสามข้อที่ตั้งไว้เพ่ือทําการวิจัยในครั้งนี้ การลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษารูปแบบ
ของการปฏิบัติของทางวัดปุาซําปักแฮด เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ ส ป ป ลาว ที่
ประกอบไปด้วยหนังสือ สื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของทางวัด และข้อมูลการสัมภาษณ์ แล้วจึง
นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานภาคสนาม มาทําการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว
จําแนกเป็นองความรู้จากการวิจัย แล้วทําการสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
หลักคําสอนเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนา คือการสอนให้ปฏิบัติ

ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นหลัก ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการสอนวิปัสสนาภาวนาโดยเน้นอานุสาสนี
ปาฏิหาริย์เป็นสําคัญ โดยทรงใช้วิธีในการสอนวิปัสสนาภาวนา ประกอบด้วย 

๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มี ๕ แบบคือ ๑) การกําหนดลมหายใจเข้าออกการพิจารณา
ลมหายใจเข้าออก  ๒) กําหนดอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย นอกจากการกําหนดอาการพองยุบของ
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ท้องแล้ว ผู้ปฏิบัติยังจะต้องกําหนดรู้อาการที่ปรากฏทั้งหลายอ่ืนอีกด้วย ๓) พิจารณาอาการ ๓๒ ซึ่งมี
อยู่ในร่างกาย ได้แก่อวัยวะส่วนต่าง ๆ มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม 
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง ดี เสลด น้ําเหลือง เลือด 
เหงื่อ มันข้น น้ําตา น้ํามันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขข้อ และน้ํามูตร ในการพิจารณาอาการ ๓๒ นี้ ให้
พิจารณาลักษณะของอาการนั้น ๆ ให้เห็นว่า เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ๔) พิจารณา
ธาตุทั้ง ๔ ในร่างกาย ธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และธาตุ และ ๕) พิจารณาศพ ศพนี้ มี
ลักษณะแตกต่างกัน แล้วแต่ทิ้งไว้เร็วหรือช้า ตลอดจนเป็นกระดูกและเถ้าถ่าน รวม ๙ ชนิด ในการ
พิจารณา จะต้องใช้สติพิจารณาเปรียบเทียบกับกายของเราว่า จะต้องเน่าเปื่อยไปอย่างนั้นเป็น
ธรรมดา เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน 

๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การใช้สติกําหนดรู้อาการของเวทนา ซึ่งเรียกว่า เวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการกําหนดรู้ในเมื่อสุขหรือทุกข์กําลังเกิดขึ้นว่า สุขหรือทุกข์อย่างไร หรือเมื่อ
รู้สึกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ชัดแก่ใจ หรือสุขหรือทุกข์เกิดข้ึนจากอะไรเป็นมูลเหตุ เช่น เกิดจากเห็นรูป หรือ
ได้ยินเสียง หรือได้กลิ่น หรือได้ลิ้มรส หรือได้สัมผัส ก็รู้ชัดแจ้ง หรือเมื่อรู้สึกเจ็บหรือปวดหรือเมื่อย 
หรือเสียใจ แค้นใจ อ่ิมใจ ฯลฯ ก็มีสติรู้กําหนดรู้ชัดว่า กําลังรู้สึกเช่นนั้นอยู่ 

๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การใช้สติกําหนดรู้อาการที่ปรากฏทางวิญญาณขันธ์ ซึ่ง
เรียกว่า จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือการกําหนดรู้ว่าจิตมีอารมณ์อย่างไร เช่นเมื่อจิตมีราคะ โทสะ 
โมหะ ความหดหู่ ความฟูุงซ่าน ความสงบ ความไม่สงบ ฯลฯ ก็รู้ชัดว่าจิตมีอารมณ์อย่างนั้น ๆ ตาม
ความเป็นจริง 

๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ได้แก่การใช้สติกําหนดรู้อาการที่ปรากฏทางสังขารขันธ์ คือ
ความคิดนึก และสัญญาขันธ์ คือความจําได้หมายรู้ กล่าวคือเมื่อเราคิดอะไรอยู่ก็ต้องกําหนดว่าคิด
อะไรอยู่ หรือเมื่อเกิดความพอใจรักใคร่ ความพยาบาท ความหดหู่ท้อถอย ความฟูุงซ่าน รําคาญใจ 
หรือความลังเลสงสัย ซึ่งเรียกว่า นิวรณ์ ก็ต้องกําหนดรู้ ได้ลิ้มรสหรือได้ถูกต้องสิ่งของ ก็ต้องกําหนดรู้
ทันที หรือเมื่อเกิดความไม่พอใจ ความละอาย ความเมตตา ความคิด ความเห็น ความโลภ ความโกรธ 
ความริษยา ฯลฯ ก็กําหนดรู้เช่นเดียวกันตามความเป็นจริง 

เมื่อจะกล่าวโดยสรุปแล้ว สติปัฏฐานนี้มิใช่อะไรอ่ืนนอกจากการใช้สติกําหนดรู้อยู่ทุกขณะ
ว่า ในขณะหนึ่ง ๆ นั้น เรากําลังมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรหรือกําลังทําอะไรอยู่ ทั้งนี้ กําหนดกันเฉพาะ
ในปัจจุบันเท่านั้น ไม่พิจารณาย้อนไปถึงการกระทําหรืออิริยาบถ หรือความรู้สึกนึกคิด ในอดีตที่ล่วง
ไปแล้ว ไม่ว่าจะช้านานหรือเร็วเพียงใด แม้ในวินาทีที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ให้คํานึงถึง และไม่ให้พิจารณา
ล่วงหน้าถึงการกระทํา หรืออิริยาบถ หรือความรู้สึกนึกคิดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ตามปกติมนุษย์เรา
ไม่เคยได้ใช้สติกําหนดถึงสิ่งที่กําลังเกิดอยู่ในปัจจุบันมาก่อน แต่ชอบกําหนดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่
อาจจะเกิดขึ้น คือพิจารณาแต่อดีตและอนาคต แต่ในการชําระใจให้บริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
ใช้สติกําหนดถึงสิ่งที่กําลังเกิดข้ึนในปัจจุบันเท่านั้น เพราะฉะนั้น ทฤษฎีนี้จึงได้ชื่อว่า ปัจจุบันธรรม 

วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของสํานักวัดปุาซําปักแฮด เมือหาทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทน์ ส ป ป ลาว เป็นไปตามหลักการปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4 และอิงตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็น
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หลัก มีการเจริญสติกําหนดรู้รูปนามปัจจุบัน โดยเน้นการกําหนดรู้การเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้งหลาย 
ให้เห็นรูปนาม ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน โดยเน้นการปฏิบัติในห้องกรรมฐานมากกว่าการปฏิบัติ
รวมเป็นหมู่คณะ มีการสอบอารมณ์เพ่ือแก้ไขสภาวะอารมณ์ต่างๆเป็นระยะตามความเหมาะสมและ
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมของรูปนามความเป็น
จริง คลายความยึดมั่นถือมั่น สามารถพาตนเข้าถึงมรรคผลได้ ซึ่งแนวทางนี้ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่
รุ่นจนถึงปัจจุบันและได้รับความสนใจจากบรรดาพุทธบริษัทชาวลาว หันมาสนใจเรียนรู้และปฏิบัติกัน
มากขึ้นเรื่อย ๆ และพัฒนาเป็นองค์กรเพื่อขยายผลสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

ผลกระทบของการปฏิบัติที่มีต่อผู้เข้าปฏิบัติในสํานักวิปัสสนากรรมฐานวัดปุาซําปักแฮด 
เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว ๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านบุคคล การดูแล
ตนเอง ใส่ใจตนเอง ทุกการกระทําทุกคําพูด เพ่ือให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดในสังคม และ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อน ๒) ประโยชน์ และ คุณค่าทางด้านกาย เป็นการพัฒนาพฤติกรรม (ศีล) เพ่ือกําจัดกิเลส
อย่างหยาบ ( อวีตีกกมะกิเลส) เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(กายภาวนา) เพ่ือประโยชน์สุขในการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนมนุษย์ในสังคม ๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
ครอบครัว เป็นครอบครัวที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต ๔) ประโยชน์ และ คุณค่าทางด้าน
จิตใจ ทําให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจผ่องใส มั่นคง หนักแน่น มากขึ้นกว่าเดิม ทําให้เป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็น 
สดชื่น ผ่องใสกว่าจิตปกติธรรมดา ทําให้อยู่กับหมู่คณะอย่างปกติสุข และ ทํากิจการงานต่าง ๆ ได้ดี
ขึ้น ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะมีสติดีขึ้นมีจิตใจ สงบเย็น ความคิดก็ปลอดโปร่ง คิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน วุ่นวายในชีวิตได้อย่างใจเย็นด้วยวิธีที่ถูกต้อง ทํางานได้ดีมาก ไม่ค่อยผิดพลาด เพราะสติ
สมบูรณ์มากขึ้น  ๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม เป็นการเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงไม่สร้างความ
แตกแยกทางสังคม และ ๖) ประโยชน์ และ คุณค่าทางด้านปัญญา ที่เกิดขึ้นกับตน เช่น ความโกรธ 
ความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความอิจฉาริษยา ความฟูุงซ่าน เมื่อเข้าใจแล้วความยึดมั่นหลงใหลในตัวตน
ของเราก็จะลดน้อยลงส่งผลให้ มีสัมมาทิฏฐิ 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะในการวิจัย สําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัยใน

เรื่องเดียวกันนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น ที่ควรจะนําไปศึกษาเพ่ิมเติม คือ 

๑. ศึกษาความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาของผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวคําสอนของ
พระพุทธเจ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๒. ศึกษาการเผยแผ่ธรรมและวิปัสสนาภาวนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๓. ศึกษาเปรียบเทียบผลงานในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมหาเถระใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๔. ศึกษาการฝึกสมาธิและอานิสงค์ของการฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาอย่างถูกวิธี 
  



174 

บรรณนุกรม 

 
ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร). ลักขณาทิจตุกะแห่งปรมัตถธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓.  

กรุงเทพมหานคร: บริษัท รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์ จํากัด, ๒๕๓๗. 
พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน, ป.ธ.๙). อภิธัมมัตถวิภาวินีแปล. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กาญจนบุรี:  

ม.ป.ท., ๒๕๕๐. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔๑. กรุงเทพมหานคร:  

สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘. 
พระศรีวรญาณ วิ. หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานในพระไตรปิฎก ใน เก็บเพรชจากคัมภีร์พระไตรปิฎก. 

พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
พุทธทาสภิกขุ. อานาปานสติสมบูรณ์แบบ. พิมพ์ครั้งที่  ๗. กรุงเทพมหานคร :  ธรรมสภา, ๒๕๓๕. 
พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ. การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ(สื่อ) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต.  

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๔๓. 

พระมหาปาน อานนฺโท. ธุระในทางพระพุทธศาสนา. เวียงจันทน์: โครงการพุทธศาสนาเพื่อการ 
พัฒนา, ๒๕๕๓. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ 
นานมีบุ๊ค, ๒๕๔๖. 


