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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียน
โรงเรียนวัดเปรมปรีชา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือน าเสนอผลของโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมปรีชา ๒) เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการเห็น
คุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมปรีชา 

ผลการวิจัยพบว่า ๑) กิจกรรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาตามแนวพุทธ
จิตวิทยา  ใช้ระยะเวลารวม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งหมดมี ๑๒ 
กิจกรรม แบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านตนเอง กิจกรรมได้แก่ ต้นไม้ใหญ่ในตัวฉัน , อิโมติคอน, 
วิวัฒนาการ ด้านครอบครัวและผู้ปกครอง กิจกรรมได้แก่ ใครที่รักเราเท่ากับครอบครัว , ฉันจะเงียบ, 
ธรรมะวัยใส ในหัวข้อ “การเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา” ด้านการเรียน กิจกรรมได้แก่ 
วิชาที่ฉันชอบ, เราและนาย, อ าลา และด้านสังคม กิจกรรมได้แก่ สร้างไมตรี, จิตรกรวัยใส, งานวัด
มหาสนุก  

๒) การเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ในช่วงเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา 
โดยรวมและรายด้านก่อนการทดลองและหลังทดลองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนมีการเห็น
คุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองทั้งโดยรวมและรายด้าน
เพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ นอกจากนี้ผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพยืนยัน
สนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนตามแนวพุทธจิตวิทยาและน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ค าส าคัญ : การเห็นคุณค่าในตนเอง. 
 

Abstract 
A research work entitled “A Self-Esteem Program by Means of Buddhist 

Psychology of Students in Wat Prempreecha School was studied with 2 objectives as 
follows: 1) to present a self-esteem program along Buddhist psychology of students 

                                                           
๑ นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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at Wat Prempreecha High School. 2) To study the results of a self-esteem program 
along Buddhist psychology of st0udents at Wat Prempreecha High School 

In the research, 1. A Self-Esteem Program along Buddhist Psychology was 
practiced for 3 days during 11th – 13th March, 2020 with 12 activities divided into 4 
parts of aspects as follows: Oneself with activities: A big Tree in Myself, Emoticon and 
evolution. Families and Parents with activities: Who loves Us as much as Our Own 
Families, I will be quiet and Dhamma for Teens with the topic “A Self-Esteem 
Program along Buddhist Psychology”. In Studying, with activities: My favorite Subjects, 
You and I and Farewell. In Society, with activities: Making Friendship, Teen Artists and 
A very Amusing Fair at the Temple.           

2.The change of the overall and each aspect of a self-esteem of students 
during the past 1 month found that a self-esteem of the students was in the middle 
level while the overall and each aspect of a self-esteem of students increased 
significantly at .01. Moreover, the results of Qualitative analysis supported the 
Qualitative data that concepts and methods in developing a self-esteem program 
along Buddhist Psychology of Students were applied and practiced by participants in 
their daily lives.. 
Keywords : Self esteem.  

 

๑.บทน า 

ปัจจุบันประชากรวัยรุ่นไทย มีจ านวน ๑๗ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๗ ถือว่าเป็นจ านวนที่
มากพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั้งประเทศ  วัยรุ่นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและมี
ความส าคัญสูง เนื่องจากจะเจริญเติบโตเป็นก าลังแรงงานและสมองของชาติในการพัฒนาประเทศใน
ทุก ๆ ด้านให้เจริญก้าวหน้า เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญของชีวิต เพราะเป็นวัยเชื่อมต่อระหว่าง
ความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นวัยที่ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาว มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ ซึ่งส่งผลไปสู่การปฏิบัติตัว การแสดงออกหรือพฤติกรรม วัยรุ่ยมีความรู้สึกนึกคิดเป็น
ของตัวเอง สนใจสิ่งแปลกใหม่ มีความอยากรู้ อยากเห็น ชอบท้าทาย กล้าแสดงออก ต้องการความ
เป็นอิสระจากพ่อ แม่ ให้ความส าคัญกับเพ่ือนมาก ต้องการให้สังคมยอมรับ ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
และชอบท าตามเพ่ือน จึงมีโอกาสถูกชักชวนให้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ เช่นดื่มสุรา สูบบุหรี่ การใช้
สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย พฤติกรรมความก้าวร้าว เป็นต้น๒  
                                                           

๒ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, “ร้อยละมารดาวัยรุ่น ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๑”คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ , (ส านักงานกิจการ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , 
๒๕๕๓). (อัดส าเนา). 
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วัยรุ่นเป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้มากท่ีสุดวัยหนึ่ง ซึ่งแสดงออกเป็นปัญหาพฤติกรรมได้
หลายประการ เช่น  ดื้อ  ไม่เชื่อฟัง  ละเมิดกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ มีแฟนและมี เพศสัมพันธุ์ใช้ยาเสพ
ติด ท าผิดกฎหมาย ปัญหาพฤติกรรมบางอย่างมักเกิดขึ้นมานาน จนท าให้การแก้ไขมักท าได้ยาก การ
ป้องกันปัญหาจึงมีความจ าเป็น  และส าคัญมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว การป้องกันดังกล่าว 
ควรเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพจิตตั้งแต่เด็ก เด็กที่มีพัฒนาการของบุคลิกภาพดี จะมีภูมิต้านทาน
โรคทางจิตเวชต่างๆ และช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นได้อย่างมากเช่นกัน พ่อแม่และครู
อาจารย์และผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กทั้งหลาย จึงควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพจิตตั้ง
เด็กจนถึงวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้สังคมและสิ่งแวดล้อมก็ควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและวัยรุ่นเช่นเดียวกัน๓ 

การเห็นคุณค่าในตนเองมีความส าคัญยิ่งต่อวัยรุ่นที่จะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
แสดงให้เห็นว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เนื่องจากเป็นการรับรู้คุณค่า
ของตนเองตามสภาพความเป็นจริงของชีวิต และเป็นพ้ืนฐานการมองชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า 
เสริมเห็นให้บุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองจะสามารถ
เผชิญอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ หาแนวทางแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดี สามารถเผชิญ
ความเครียดได้อย่างหมาะสม รวมทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคมและการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้ตนเองที่มีผลต่อความคิด ความปรารถนา ค่านิยม อารมณ์และการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิตตลอดจนการแสดงพฤติกรรมที่พัฒนาเป็นบุคลิกภาพ ความส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลวในชีวิตส่วนหนึ่งมาจากการเห็นคุณค่าในตนเองด้วยเช่นกัน  การรับรู้อย่างมีคุณค่าของตนเอง
ตามสภาพความเป็นนจริงของชีวิต และเป็นพ้ืนฐานการมองชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า เสริมเห็นให้
บุคคลแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองจะสามารถเผชิญอุสรรคที่
เกิดข้ึนได้อย่างมั่นใจ และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านไปได้ด้วยดี๔ 

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด จ านวน ๑๑๗ คน นักเรียนส่วน
ใหญ่มาจากครอบครัวฐานะปานกลาง ผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาอบรม
ดูแลบุตรธิดาในเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง จากการส ารวจพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ขาดความเคารพ 
ขาดการเอาใจใส่เรื่องการเรียน ขาดเป้าหมายในชีวิต ขาดการอยู่ร่วมกันทางสังคม และด้วยข้อจ ากัด
ของโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคคลกรในการอบรมได้อย่างทั่วถึง ท าให้นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมปรีชาขาด
การเอาใจใส่ในตนเอง ขาดการสร้างสันพันธภาพกันในสังคม ขาดความเคารพต่อเพ่ือน ๆ และคุณครู 
และขาดการมองถึงคุณค่าในตนเองที่มีอยู่ ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาการแสดงออกดังกล่าว ผู้วิจัย
เห็นว่าการใช้โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองแบบลงมือปฏิบัติเหมาะสมกับนักเรียนช่วงอายุของ
ระหว่าง ๑๒ - ๑๕ ปี มากท่ีสุด เพราะการใช้โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ทั้งทางด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึก และ
                                                           

๓ สุพัตรา สภุาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านยิม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), หน้า ๑๓๔. 

๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัย,์ “การเห็นคณุค่าในตนเองนั้นส าคัญไฉน”,วารสารวิชาการ ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี 
๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓): ๑๓. 
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ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเห็น
คุณค่าในตนเอง โดยมีผู้ควบคุมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระตุ้น และอ านวยความสะดวก ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้การ
เรียนรู้มีความหมาย มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพระสอนศีลธรรมภายในโรงเรียนเป็นระยะเวลา ๓ 
ปี และจากการส ารวจจากนักเรียนและคุณครู ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจจะสร้างโปรแกรมการเห็นคุณค่า
ในตนเองของนักเรียน เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน โดยได้พัฒนามาจากหลัก
จิตวิทยาและหลักจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา โดยใช้สถานที่ศึกษาได้แก่โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ต าบล
เชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการน าเสนอโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเอง เพ่ือศึกษาและพัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียน โดยจ าแนกตามระดับคะแนนการเห็นคุณค่าตนเองในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ โดยใช
โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือใหนักเรียนสามารถแสดงออกทั้งทางด้านอา
รมณ ด้านร่างกาย สังคม และวาจาได้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่ตนเผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัย
คาดวา ผลการวิจัยจะสามารถน าไปใช ในการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ท าให้
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
สามารถเพ่ิมการเห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึน๕   
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือน าเสนอโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียน
โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 

๒.๒ เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของ
นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมปรีชา 

 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า

เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือน ามาบูรณาการต่อ
การเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา ศึกษาผลก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการ
เห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียนในฐานะเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเห็นคุณค่า
ในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับการเห็น
คุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาและทางจิตวิทยา ซึ่งมีข้ันตอนในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

๑.ผู้วิจัยใช้กิจกรรมกลุ่ม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านพุทธจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
จิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจกรรมกลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น ๕ รูป/คน วิเคราะห์หลักธรรมตาม
พระพุทธศาสนา ทฤษฎีจิตวิทยาและกระบวนการกิจกรรมกลุ่ม และสังเคราะห์โปรแกรมการเห็น
คุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมปรีชา 

                                                           
๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๕๑), หน้า ๑๑. 
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๒. ผู้วิจัยน าโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียน โรงเรียน
วัดเปรมปรีชาไปทดลองใช้ในการอบรมนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม ๓๐ คน เพ่ือศึกษาผลก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียน       เพ่ือศึกษา
แนวคิดทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองทางตะวันตกและทางพระพุทธศาสนา และกระบวนการ
กิจกรรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา โดยโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนว
พุทธจิตวิทยาของนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมปรีชา 

๓. ผู้วิจัยใช้กิจกรรมกลุ่ม โดยนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมปรีชา ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๐ คน เพ่ือศึกษาผลก่อนและหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียน เพ่ือศึกษา
แนวคิดทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองทางตะวันตกและทางพระพุทธศาสนา และกระบวนการ
กิจกรรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา  โดยโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตาม
แนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียน โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 

๔. ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของนักเรียน  

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา สรุปความได้ สรุปสภาพปัญหาของนักเรียนได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวฐานะปานกลาง ผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาอบรมดูแลบุตรธิดา
ในเรื่องการเห็นคุณค่าในนักเรียนส่วนใหญ่ ขาดความเคารพ ขาดการเอาใจใส่เรื่องการเรียน ขาด
เป้าหมายในชีวิต ขาดการอยู่ร่วมกันทางสังคม และด้วยข้อจ ากัดของโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคคลกรใน
การอบรมได้อย่างทั่วถึง ท าให้นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมปรีชาขาดการเอาใจใส่ในตนเอง ขาดการสร้าง
สันพันธภาพกันในสังคม ขาดความเคารพต่อเพ่ือน ๆ และคุณครู และขาดการมองถึงคุณค่าในตนเอง
ที่มีอยู่ 

การเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเองทางด้านตนเองได้ว่า หลังจากนักเรียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยเพ่ิมมากข้ึน มีเป้าหมายในตนเองและมีความแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ท่ีดีมากข้ึน ก า ร
เปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเองทางด้านการเรียนได้ว่า หลังจากนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา นักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนดีขึ้น 
มีการพัฒนาในการเรียนร่วมทั้งการสั่งงานที่ตรงต่อเวลาที่ดีมากข้ึน สามารถท างานกลุ่มหรือแสดงออก
ของกลุ่มที่สร้างสรรค์ และมีความตระหนักในเรื่องของผลการเรียนที่มากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเองทางด้านสังคมได้ว่า หลังจากนักเรียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา นักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติา
มกฎของโรงเรียนที่โรงเรียนตั้งไว้อย่างดีขึ้น พฤติกรรมความรุนแรงลดน้อยลง นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือ
กันและกัน และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้อย่าสม่ าเสมอ 

สามารถสรุปคิดเห็นของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตาม
แนวพุทธจิตวิทยาได้ว่า กิจกรรมมีความสนุกสนาน มีความเข้าใจในการด าเนินชีวิตที่เพ่ิมอย่างเป็น
ระบบ ให้ตระหนักถึงเป้าหมายและอนาคตในข้างหน้าว่ามีความส าคัญต่อการด าดงอยู่ ตระหนักถึง
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บุคคลรอบข้างรวมไปถึงครอบครัวให้รู้จักคุณค่าท้ังตนเองและคนรอบข้าง สามารถน ากิจกรรมที่ท าทุก 
ๆกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๕.บทสรุป 

๑. การเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ในช่วงเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา 
โดยรวมและรายด้านก่อนการทดลองและหลังทดลองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนมีการเห็น
คุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 

๒. หลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาของ
นักเรียนพบว่า นักเรียนมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองทั้งโดยรวมและรายด้านเพ่ิมขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกด้าน  

๖. ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ผู้บริหารสถาบันศึกษา ควรให้ความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

โดยจัดให้นักเรียนได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองให้กับนักเรียน 

๒) การบริหารนโยบายภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านการ
สร้างเว็ปไซต์และคลังข้อมูลความรู้ส าหรับนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเผยแพร่ไปยังโรงเรียนทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) จากการวิจัยครั้งนี้ ได้พัฒนาเครื่องมือโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาการเห็น

คุณค่าในตนเอง ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้โปรแกรมในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มนั้นสามารถ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนเพ่ิมขึ้น 

๒) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือทดลอง โดยการสร้างโปรแกรมการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนตามแนวพุทธจิตวิทยา ดังนั้นอาจมีการน าไปใช้กับผู้ที่สนใจผู้เข้าร่วมร่วม
โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามแนวพุทธจิตวิทยา หรือมีเป้าหมายในการเห็น
คุณค่าในตนเองต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
๑) ควรศึกษาวิจัยถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

เช่น พฤติกรรมการแสดงออก สภาพสังคม หรือสภาพแวดล้อมในครอบครัว  
๒) ควรมีการติดตามผลเป็นระยะ เช่น ทุก ๓ เดือน หรือ ทุก ๖ เดือน เพ่ือศึกษาความ

คงทนของการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 
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 ที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓).  
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บทคัดย่อ 
                บทความวิชาการนี้ เป็นการศึกษาหลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความส าคัญของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย 
การทุจริตคอรัปชั่นได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  โดย
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลัก
พุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งประกอบด้วย “หลักหิริ - โอตัปปะ” ซึ่งหมายถึง ความ
ละลายต่อบาป ละอายต่อการท าความชั่ว และความเกรงกลัวต่อบาปหรือการท าความชั่ว และ “หลัก
สุจริตธรรม” หรือหลักความประพฤติชอบ ประกอบด้วย 1) กายสุจริต คือ การประพฤติชอบด้วยกาย 
2) วจีสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วยวาจา และ 3) มโนสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วยใจ ทั้งนี้
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานที่ดีงาม อันจะสามารถ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นให้หมดไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังคมไทยได ้
ค าส าคัญ  พุทธธรรม, ทุจริตคอรัปชั่น, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
                This academic article is a study of Buddhist principles in solving 
corruption problems in the local government organization. This is an important issue 
for many countries including Thailand. Corruption has wreaked havoc on the 
economy, society and politics. Studying and researching documents related to the 
problem of corruption in the local government organization and Buddhist principles 
in solving corruption problems, which consists of "Hiri-Ottappa", which means the 
dissolution of sin, ashamed of doing evil and the fear of sin or doing evil. And "The 
principle of integrity" or behavior consists of 1) Honest body is behavior of the body, 
2) Honesty is verbal conduct and 3) Honesty is conduct with heart. This is to serve as 
a tool to encourage members of society to follow good norms. This will be able to 
resolve the corruption problem from local government organization and Thai society 
Keywords : Buddhism, Corruption, Local government organization 
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1. บทน า 
                ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และกลายเป็น
ปัญหาที่มีความส าคัญท่ีสุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งทุกภาคส่วนต่างเห็นพ้องกันว่าการคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็น
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง (จารุวรรณ  สุขุมาลพงษ,์ 2556)  

องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้เผยแพร่
ดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่นในภาครัฐทั่วโลก (Corruption Perception Index : CPI) ประจ าปี 
ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) โดยการส ารวจและจัดล าดับจาก 180 ประเทศ ซึ่งเป็นการส ารวจครั้งที่ 25 
ผลการส ารวจ พบว่า ประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากันกับปี 2561 
แต่อันดับได้ถดถอยปรับตัวลดลงไปเป็นล าดับที่ 101 จากอันดับ 99 และพบว่าล าดับของประเทศไทย
ได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ป ี2559 และจากผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
และบั่นทอนความเชื่อมั่นและการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบาย
ผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าปัญหาการทุจริตยังคงมี
อยู่ในส่วนราชการต่างๆ และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (ส านักข่าว BBC, 2563) ทั้งที่มีการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายหรือมาตรการบังคับทางการปกครองเพ่ือแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นแล้วก็ตาม 

ในสังคมไทยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีหลักพุทธธรรมของพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสัจจธรรมอันเป็นสิ่งที่จริงแท้ มีความเป็นเหตุเป็นผล ที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติ
สืบเนื่องมานานกว่าสองพุทธสหัสวรรษ เพ่ือใช้ปลูกฝังจิตส านึกและควบคุมพฤติกรรมให้คนในสังคม 
ตั้งแต่วัยเยาว์ให้เป็นผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด และผลของการกระท าความผิดตาม 
“หลักหิริ - โอตัปปะ” หรือความละลายและความเกรงกลัวต่อบาป และ “หลักสุจริตธรรม” หรือหลัก
ความประพฤติชอบ ประกอบ ด้วย 1) กายสุจริต คือ การประพฤติชอบด้วยกาย 2) วจีสุจริต คือ 
ความประพฤติชอบด้วยวาจา และ 3) มโนสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วยใจ ทั้งนี้เพราะหลักธรรม
ทางศาสนา สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เพ่ือให้สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคมได้ และจะสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นให้หมด
ไปได้อย่างแท้จริง 

2. ความหมายทั่วไปของค าว่าทุจริตคอรัปชั่น 
“ทุจริตคอรัปชั่น” ในความจริงแล้วเป็นค าเดียวกัน โดยค าว่า “ทุจริต” ตรงกับค าภาษา 

อังกฤษว่า “Corruption” ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายไว้ว่า 
“ทุจริต” หมายถึง ความประพฤติชั่ว ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็น
ความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต และถ้าเป็นความพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต  

“คอรัปชั่น” (Corruption) เป็นค าทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ ที่มาจากภาษาละตินว่า 
Corruptus มีรากศัพท์มาจากค าว่า Destroy (ท าลาย) กับ Spoil (ปล่อยปละละเลย) ซึ่งหมายถึง 
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระท าที่ชั่วช้า และฉ้อโกงโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
กฎหมาย รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อต าแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อื่น (Campbell , 1979) 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แปลความหมายของค าว่า “การทุจริตคอรัปชั่น” 
ว่าเป็นการประพฤติมิชอบในวงราชการ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Corruption และเมื่อพิจารณา
ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  
2542 พบว่ามีความหมายตรงกับค าว่า Corruption เช่นเดียวกัน ซึ่งหมายความถึง การกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเจ้าพนักงานเป็นผู้กระท า เช่น เรียกหรือรับสินบน หรือการใช้
ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือการเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง หรือการ
กระท าที่ผิดวินัย ซึ่งทางกฎหมายถือว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่นต่อหน้าที่ หรือการกระท าซึ่งแสวงหา
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั่นเอง 

สรุปได้ว่า ทุจริตคอรัปชั่น หมายถึง การกระท าที่ผู้มีต าแหน่งหน้าที่ ใช้ต าแหน่งหน้าที่
นั้น เป็นช่องทางในการประพฤติชั่ว เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและผู้อ่ืน 

4. สาเหตุการทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่ในอดีต สาเหตุหลักเกิดจากความสัมพันธ์

เชิงอ านาจในแนวดิ่งระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง (Vertical Relations) การเอ้ือเฟ้ือจุนเจือกัน
ในวงญาติ (Nepotism) และพวกพ้อง (Patronage) ในปัจจุบันปัญหาทุจริตคอรัปชั่น มีพัฒนาการมา
เป็นล าดับ ซ่ึง ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง (2555) จ าแนกสาเหตุของปัญหาไว้ ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีรายได้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบ
กับรายจ่าย และบุคคลบางกลุ่มต้องการผลประโยชน์ตอบแทนจากภาครัฐ หรือต้องการความ
สะดวกสบาย จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

2. ด้านระบบบริหารราชการ ได้แก่ การขาดดุลแห่งอ านาจในการบริหารราชการของ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ท าให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 

3. ด้านสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม ได้แก่ การขาดคุณธรรม การไม่รู้จักประมาณตน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

4. ด้านกฎหมายและวิธีพิจารณา ได้แก่ การลงโทษผู้กระท าความผิด มีกฎระเบียบและ
ขั้นตอนทียุ่่งยาก  

ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย เกิดขึ้นมายาวนานอย่างต่อเนื่องและหยั่งรากฝังลึก 
ในวงกว้าง จนคนในสังคมเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ ผู้ปฏิบัติงานขาดความซื่อสัตย์ต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน 
การขาดอุดมการณ์หรืออุดมคติ กล่าวคือ ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินชีวิต หรือได้รับการ
ถ่ายทอดหรือปลูกฝังค่านิยมแบบผิดๆ เช่น การยกย่องคนมีเงินมากกว่าคนดี ความลุ่มหลงในอ านาจ
และใช้อ านาจในทางที่ผิด ตลอดจนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย หรือการไม่รู้จักประมาณตน จึงท า
ให้ต้องดิ้นรนที่จะหาทรัพย์มา แม้ว่าจะได้มาโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม 

4. สาเหตุและสภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การทุจริตคอรัปชั่นส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศ น าพาประเทศชาติ

ไปสู่ความอ่อนแอ การขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ได้รับการยอมรับและไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ 
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ได้ (ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง, 2555) จากการเปิดเผยข้อมูลสถิติคดีทุจริตของศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในปี 2562 พบว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกฟ้องคดีถึง 3,073 คน เรียง 5 ล าดับสูงสุด ได้แก่ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบล 640 คน 2) กระทรวงมหาดไทย 443 คน 3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
360 คน 4) เทศบาล 329 คน และ 5) กระทรวงศึกษาธิการ 205 คน  และเมื่อเจาะลึกลงไปใน
รายละเอียด พบว่า คดีทุจริตจ านวนมากมีความเกี่ยวข้องกับการประมูลสัญญาการก่อสร้างต่างๆ ท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกมองจากสังคมว่าเป็นองค์กรที่มีการเอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นมาก
ที่สุด (ต่อตระกูล ยมนาค และต่อภัสสร์ ยมนาค, 2563)   

โกวิทย์  พวงงาม (2563) กล่าวว่า สภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. ด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง เกิดจากการ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบซึ่งก่อให้เกิดการทุจริต เช่น ไม่มีการท าหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ไม่
จัดท างบแสดงสถานะทางการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ไม่จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

2.  ด้านบุคลากร เกิดจากผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นบางส่วนใช้ต าแหน่งของ
ตนแสวงหาประโยชน์ เช่น การเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง การแก้ไขหลักฐานการเงิน การจ่ายเงินโดยไม่
มีหลักฐาน การเรียกเงินตอบแทนแลกกับต าแหน่งที่สอบบรรจุ หรือมีญาติหรือพวกพ้องเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของตน เป็นต้น  

3.  ด้านการประชาสัมพนัธ์ เกิดจากหน่วยงานขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะแสดงถึงความโปร่งใส
ของหน่วยงาน เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข่าวหรือประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

4. ด้านการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม เกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น
และพนักงานท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายในการเรียกรับ
ผลประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  

5.  ด้านระเบียบและกฎหมาย ที่มีความคลุมเครือ ไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน และไม่มีความ
รัดกุมเพียงพอ ท าให้เป็นช่องทางให้ทุจริตได้ และยังขาดระบบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ 

6. ด้านการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ จากการศึกษาพบว่ามีส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเพียงหน่วยงานเดียวที่เข้าตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีก าลังคนไม่เพียงพอไม่
สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่  

7. ด้านอิทธิพลท้องถิ่น โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝ่ายการเมือง ส่งผลให้เกิดการ
ทุจริตในหน่วยงานได้ ทั้งยังสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่น เช่น การข่มขู่
หรือการบีบบังคับให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆ หรือการกีดกันผู้เสนอราคา เป็นต้น  

จากที่กล่าวมาแล้วจะพบว่า มีปัจจัยหลายประการที่เอ้ือให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีอ านาจดูแลและจัดท า
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บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น แต่กลับเป็นหน่วยงานที่บุคลากรถูกร้องเรียน
และชี้มูลความผิดมากที่สุด  

 4. หลักพุทธธรรมส าหรับแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การขาดคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นับเป็นสาเหตุของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

ปัญหาหนึ่ง (ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง, 2555) ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของส านักวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
(2559) ได้เสนอแนวทางลดปัญหาการทุจริตว่าควรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ควรจะน าหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มาใช้ในการแก้ไขรากเหง้าของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย 
และเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม ดังนี้ 

1. หลักหิริ - โอตัปปะ ได้แก่ หิริ คือ ความละลายต่อบาป ละอายต่อการท าความชั่ว 
และโอตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาปหรือการท าความชั่ว ซึ่ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(2559) กล่าวว่า หิริ ความอายชั่ว หมายถึง ความละอายต่อการท าบาปกรรมหรือความชั่วทั้งปวง เป็น
การมองเห็นความชั่วหรือบาป เป็นสิ่งสกปรกที่ไม่ควรจะข้องแวะด้วย ส่วนโอตตัปปะ ความกลัวบาป 
หมายถึง ความกลัววิบากหรือผลของความชั่วที่จะตามมาสร้างความทุกข์ให้กับชีวิต ความกลัวผลร้าย
ที่จะตามมานี้สามารถห้ามมิให้คนท าชั่วได้ หลักธรรมข้อนี้จะช่วยเตือนสติให้เรายั้งคิด ไตร่ตรองก่อนที่
จะกระท าการใดๆ และพิจารณาว่าการกระท านั้นๆ จะส่งผลต่อตนเองและผู้ อ่ืนอย่างไร ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่ส าคัญต่อการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม และส่งเสริมให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขอีก
ด้วย 

2. หลักสุจริตธรรม หรือหลักความประพฤติชอบ ซึ่งเป็นธรรมะที่สามารถเอาชนะความ
ประพฤติทุจริตได้ โดยค าว่า “สุจริต” หมายถึง ความประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553) ดังนี้ 

1) กายสุจริต คือ การประพฤติชอบด้วยกาย หมายถึง การงดเว้นการกระท าใดๆ 
เพ่ือบิดเบือนข้อเท็จริง คดโกง ยักยอก ลักพา หรือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อืน่ 

2) วจีสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วยวาจา หมายถึง การงดเว้นการใช้ค าพูดเพ่ือ
โน้มน้าว บิดเบือนให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อ การพูดอวดอ้าง โกหก หลอกหลวง หรือพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิด เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

3) มโนสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วยใจ หมายถึง การงดเว้นการคิดอยากได้
ของบุคคลอ่ืนหรือสมบัติสาธารณะ หรือการคิดแสวงหาช่องทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติของผู้อ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

5. บทสรุป 
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่

ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและประเทศชาติ ภาครัฐมีการใช้มาตรการทางกฎหมายหรือ
มาตรการบังคับทางการปกครองเพ่ือแก้ปัญหา แต่ก็พบว่าปัญหาดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
จึงควรน าหลักพุทธธรรม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ได้แก่ หลักหิริ - โอตัปปะ 
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หมายถึง ความละลายต่อบาป ละอายต่อการท าความชั่ว และความเกรงกลัวต่อบาปหรือการท าความ
ชั่ว ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส าคัญที่ส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข และหลักสุจริตธรรม 
ประกอบด้วย 1) กายสุจริต คือ การประพฤติชอบด้วยกาย 2) วจีสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วย
วาจา และ 3) มโนสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วยใจ เพราะหลักสุจริตธรรมเป็นรากฐานความดีทุก
ประการ หากบุคคลมีหลักสุจริตธรรมภายในจิตใจ จะส่งผลโดยตรงต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น
หลักพุทธธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเป็นกลไกลหรือเครื่องมือในการขัดเกลาให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติ
ตนตามบรรทัดฐานที่ดีงามของชุมชน องค์กร  สังคม และประเทศชาติ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อีกด้วย 
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ความสัมพันธ์ของกลุ่มนครรัฐก่อนยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณภูมิ 

Relationship of Prehistoric City-States in the land of Suvarnabhumi 
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บทคัดย่อ 
          การศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มนครรัฐก่อนยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นเรื่องที่ได้มา
จากการค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมและเชื่อถือได้ในวงวิชาการ 
ได้แก่จากสภาพทางภูมิศาสตร์และโบราณสถาน จารึกโบราณ ตลอดจนสภาพทางสังคมการค้า เศรษฐกิจ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมและความเชื่อจึงพอจะสรุปได้ว่า อาณาจักรรัฐก่อนยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณ
ภูมิ มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ได้แก่รัฐที่อยู่บนคาบสมุทรและรัฐที่อยู่ติดทะเลโดยรัฐทั้งสองกลุ่มจะมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะของการสานประโยชน์ทางการค้าผ่านทางระบบเครือญาติ 
ค าส าคัญ :  สุวรรณภูมิ, ระบบเครือญาต ิ
 

Abstract 
  A Study of the Relationship of Prehistoric City-states in the Land of Suvarnabhumi It 
is a story derived from researching various documents. By analyzing it with concrete and 
reliable evidence in academia. These include geographic and archaeological sites, ancient 
inscriptions, as well as social, commercial, economic, religion, language, culture and beliefs. 
So it can be concluded that The prehistoric state kingdom in the land of Suvarnabhumi It 
has an interesting history. These are the states on the peninsula and the states on the sea. 
The two groups of states are related in terms of commercial benefits through the kinship 
system 
 
Keywords:  Suvarnabhumi, kinship system
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บทน า 
       ความสัมพันธ์ของกลุ่มนครัฐก่อนยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณภูมิมีความเป็นมาของการรวมตัวกัน
เป็นรัฐ เมือง หรือนครรัฐ (City-Stats) ตามขนาดของพ้ืนที่อาณาเขตและจ านวนของประชากรในเมืองนั้นๆ 
เป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษา คือการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นเป็นเวลานานนับพันปีและมีการบันทึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ จากการวิเคราะห์ท าให้ทราบว่าการรวมตัวกันจนท าให้เกิดเป็นรัฐนั้น มีอยู่สองประการส าคัญ 
คือ ประการแรกคือการรวมตัวของบุคคลที่มีลักษณะความเป็นอยู่ในลักษณะเหมือนกันโดยมีศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภาษาเดียวกันที่มีหัวหน้าที่มีอ านาจบารมีเป็นผู้น า ท าให้บุคคลเหล่านั้นยอมรับนับถือแล้วเข้ามา
อยู่ในการปกครอง สามารถปกป้องคุ้มครองดูแลขอบเขตพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์และรุ่งเรืองสืบเนื่องต่อกันมา
มีผู้สืบทอดอ านาจซึ่งมักจะเป็น บุตร หลานในสายเลือดที่ใกล้ชิดตามระบบที่เรียกว่า “ระบบเครือญาติ” 
(Kinship System) ประการที่สอง ผู้คนมาอยู่รวมกันเพราะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่
เหมาะสม อุดมสมบูรณ์ การค้าขาย การเกษตรกรรม การคมนาคมและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆประกอบ
กับบุคคลเหล่านั้นมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและเชื้ อชาติเดียวกันจึงท าให้มีความ
มั่นคงทุกด้าน บทความนี้มีลักษณะกว้างๆของความสัมพันธ์ของรัฐก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณภูมิ 
 
ความสัมพันธ์ของกลุ่มนครรัฐก่อนยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณภูมิ 
          1.อาณาจักรละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 12-18) ชื่ออาณาจักรละโว้ปรากฏในจดหมายเหตุจีนเรียกว่า หลง
หู เป็นอาณาจักรเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในดินแดนภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ า ซึ่งมีแม่น้ า
ส าคัญ 2 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าป่าสักและแม่น้ าลพบุรี จึงมีความอุดมสมบูรณ์ ศูนย์กลางของอาณาจักร
ได้แก่บริเวณจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน1 นอกจากหลักฐานจีนแล้วยังมีหลักฐานพ้ืนเมือง คือ พงศาวดารเหนือ 
กล่าวถึงการสร้างเมืองละโว้ใน พ.ศ. 1002 และต านานชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงเมือง “ลวปุระ” ที่ด ารงอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 เมืองลวปุระนี้เป็นที่ยอมรับว่าคือเมืองลพบุรีในปัจจุบันนั่นเอง  
  ในระยะเริ่มแรกประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 อาณาจักรละโว้รับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท ดังปรากฏหลักฐานจารึกภาษาบาลีที่มีการค้นพบ ซึ่งกล่าวถึงการอุทิศถวายสิ่งของข้าทาสให้แก่
วัด และหลักฐานทางประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปและธรรมจักร อย่างไรก็ดี ต่อมาละโว้ก็ได้รับอิทธิพลทาง
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากอาณาจักรกัมพูชา ดังปรากฏในหลักฐานพระ
พิมพ์ที่มีรูปพระโพธิสัตว์ประทับข้างพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ละโว้ยังได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านอ่ืนๆ จาก
กัมพูชาด้วย เช่น แนวคิดการปกครองในระบบกษัตริย์2 
  อิทธิพลของขอมยังปรากฏในรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.
1724-1762)อาณาจักรละโว้ได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมตามความเชื่อในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู เช่น พระปรางค์สามยอด เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เทวรูปพระนารายณ์ เป็นต้น 3 
หลังจากสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาณาจักรกัมพูชาเสื่อมอ านาจลง ท าให้อิทธิพลขอมในไทยลดลงน้อยไปด้วย
และเม่ืออาณาจักรอยุธยาในบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างขึ้นมามีอ านาจในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
                                                           

1 มีเอกสารบางแหล่งกล่าวถึงเขาสมอคอน ในจังหวัดลพบุรี เป็นแหลง่ชุมชนโบราณที่มีบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์
และค้นพบสายแร่ทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตส าริด 

2 แนวความคิดเกี่ยวกับราชาธิปไตยซึ่งผู้ปกครองน้ันเปรียบเสมือนตัวแทนของพระนารายณซ์ึ่งอวตารลงมาเพื่อปราบ
ยุคเข็ญ 

3 ปัจจุบันยังมีแนวคิดในการเคารพเกี่ยวกับสิ่งศักดิส์ิทธ์ิในทางศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างพุทธและ
พราหมณ ์
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ก็ขยายอ านาจไปปกครองละโว้ และในช่วงนี้เองที่อารยธรรมขอมโดยเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการปกครองได้
เข้าไปมีอิทธิพลส าคัญต่ออยุธยา อาณาจักรไทยแห่งนี้จึงกล่าวได้ว่าได้หลอมรวมทั้งอารยธรรมทวารวดีและ
อารยธรรมขอม 
  2.เมืองโบราณศรีเทพ เป็นเมืองโบราณส าคัญในเส้นทางเครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรมสมัย
แรกเริ่มประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการเลือกสรรชัยภูมิที่ตั้งอันเป็น
จุดเชื่อมโยงผสมผสานการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในและระหว่างภูมิภาค 4 
โดยเครือข่ายการเชื่อมโยงนี้ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทวารวดี 
และวัฒนธรรมเขมรโบราณ ซึ่งก่อตัวขึ้นจากชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย
บริเวณลุ่มแม่น้ าป่าสักเม่ือ 2,500-1,500 ปีมาแล้ว  
  การเลือกที่ตั้งของชุมชนในสมัยโบราณนั้น นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดการเติบโตของเมือง 
โดยใช้ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ในพ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้สามารถควบคุมเส้นทางธรรมชาติที่เป็นเส้นทางโบราณ
ส าหรับการเดินทางผ่านทางเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูเชื่อมต่อระหว่างดินแดนด้านตะวันออก
ของที่ราบลุ่มภาคกลางกับดินแดนที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 และอาจรวมถึงพ้ืนที่ทางด้าน
ตะวันออกและตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นจุด
เชื่อมโยงส าคัญในเส้นทางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านโลหะกรรมที่ส าคัญของประเทศไทยในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย6และพัฒนาขึ้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในเขตพ้ืนที่
ศูนย์กลางของภูมิภาคตอนในที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานีและเส้นทางการค้าทางทะเล ท าให้มีบทบาทส าคัญ
ในการรับและส่งผ่านวัฒนธรรมไปยังเมืองโบราณร่วมสมัยเดียวกันในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น เมืองโบราณ
แห่งนี้ยังเป็นเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความส าคัญโดดเด่น7 ในพ้ืนที่ศูนย์กลางภูมิภาคตอนในของประเทศไทย 
แสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และผสมผสานงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และ
ศาสนาฮินดู จนมีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสกุลช่างของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเทวรูปรุ่นเก่า ก าหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ซึ่งเทวรูปรุ่นเก่าท่ีพบจากเมืองโบราณศรีเทพ ได้แก่ พระนารายณ์หรือพระวิษณุสวม
หมวกทรงกระบอก พระกฤษณะโควรรรธนะ8 เป็นประติมากรรมลอยตัวที่มีลักษณะกายวิภาคชัดเจน ประทับ
ยืนด้วยอาการตริวิภังค์หรือเอียงสะโพกเล็กน้อย แสดงอาการเคลื่อนไหว จากลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถชั้นสูงของช่างฝีมือ9 มีเอกลักษณ์ความงามและความลงตัว ซึ่งรู้จักกันในนามสกุลช่างศรีเทพ 
งานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณศรีเทพทั้งในช่วงวัฒนธรรมทวารวดีและช่วงวัฒนธรรม
เขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 11-18) 

                                                           
4 อุทยานประวัติศาสตร์ศรเีทพ http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sithep/index.php/th/about-

us.html (11/01/64) 
5 ดังนั้นเมืองโบราณศรเีทพจึงเติบโตในฐานะของการเป็นเส้นทางการค้าในยุคโบราณที่เติบโตขึ้นมาในลกัษณะของ

เมืองคู่ขนานกับเมืองอื่นในยุคสมยัเดียวกัน 
6 สันนิษฐานว่าเป็นลักษณะร่วมกันของกลุ่มนครรัฐในยุคก่อนประวัตศิาสตร์ เพราะดินแดนดังกล่าวนั้นอุดมไปด้วย

แหล่งแร่ทองแดงท่ีสามารถน าไปผลินเป็นส าริด 
7 อุทยานประวัติศาสตร์ศรเีทพ http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sithep/index.php/th/about-

us.html (11/01/64) 
8
 รูปเคารพทางลิทิพพราหมณ์-ฮินดูนั้นจะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ตัวศิลปกรรมจึงเป็นจุดชี้ขาดในการบ่งลองสถานะของรูปเคารพ

นั้นๆ 
9 อุทยานประวัติศาสตร์ศรเีทพ อ้างแล้ว 

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sithep/index.php/th/about-us.html
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sithep/index.php/th/about-us.html
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sithep/index.php/th/about-us.html
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sithep/index.php/th/about-us.html


 
1407 

 

 

  3. อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่11-18) เป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในดินแดน
ประเทศไทยปัจจุบัน สันนิษฐานว่าช่วงสมัยทวารวดีอยู่ระหว่างประมาณศตวรรษที่ 11 และกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 18 จากบันทึกของพระภิกษุชาวจีนชื่อ อ้ีจิง ท าให้ทราบว่าอาณาจักรทวารวดีอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
มีศูนย์กลางทางตะวันตกของภาคกลาง อย่างไรก็ตามโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยทวารวดีพบกระจายอยู่
ทั่วไปตั้งแต่ในบริเวณภาคกลาง เช่น ที่เมืองนครชัยศรี (นครปฐม) เมืองอู่ทอง 10 (สุพรรณบุรี) เมืองคูบัว11 
(ราชบุรี) และเมืองละโว้ (ลพบุรี) ทางใต้ได้แก่เมืองไชยา (สุราษฏร์ธานี) และนครศรีธรรมราช และทางเหนือ 
ได้แก่ เมืองศรีเทพ (เพชรบูรณ์) และเมืองหริภุญชัย (ล าพูน) สันนิษฐานว่าศูนย์กลางอาณาจักรทวารวดีน่าจะ
อยู่ที่จังหวัดนครปฐม12 จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองนครชัยศรี พบโบราณสถานและโบราณวัตถุที่แสดง
ถึงการเป็นศูนย์กลางส าคัญของบริเวณนี้ เช่น พระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ประทับนั่งห้อยพระบาทปรางแสดง
ธรรมจักรและโบราณสถานขนาดใหญ่13 เช่น เจดีย์จุลประโทนและฐานอาคารที่วัดพระเมรุ นอกจากนี้ยังได้พบ
เหรียญเงินที่มีจารึกชื่อ “ทวารวดี” ในเมืองใกล้เคียง ได้แก่ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท 
  ข้อสันนิษฐานอีกประการหนึ่ง คือ ชาวมอญหรือคนที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร เป็นเจ้าของอารย
ธรรมทวารวดี การมีที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าแม่กลอง ท าให้มีการติดต่อ
กับต่างชาติ โดยเฉพาะพ่อค้าอินเดียที่เข้ามาติดต่อค้าขายจึงได้อิทธิพลจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและแบบแผนในการปกครองจากอินเดีย อย่างไรก็ดี เมื่อถึงประมาณกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ทวารวดีตกอยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักรกัมพูชา และอ านาจของกัมพูชาก็เข้ามาแทนที่ทวารวดี
ในดินแดนภาคกลาง 
  4. อาณาจักรหริภุญชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-19) เป็นอาณาจักรโบราณที่มีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณลุ่ม
แม่น้ าปิงตอนบนและที่ราบลุ่มแม่น้ าวัง เรื่องราวของอาณาจักรหริภุญชัยส่วนหนึ่งมาจากต านานจามเทวีวงศ์
หรือต านานเมืองหริภุญชัยและต านานชินกาลมาลีปกรณ์ ที่ได้บันทึกไว้ว่า ฤษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัย
ขึ้นใน พ.ศ. 1204 แล้วต่อมาได้อัญเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองละโว้ขึ้นไปครองเมืองหริภุญชัย14 ในการขึ้น
ไปปกครองเมืองหริภุญชัยในครั้งนั้น พระนางจามเทวีได้น าพระสงฆ์ นักปราชญ์ และช่างศิลปะต่างๆไปพร้อม
กับพระนางด้วยเป็นจ านวนมาก เป็นการน าเอาอารยธรรมขอมจากละโว้มาแพร่ขยายในดินแดนทางเหนือ และ
เป็นก าลังส าคัญในการท าให้อาณาจักรหริภุญชัยเจริญก้าวหน้าและเป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ
แห่งหนึ่ง ต่อมาพระนางจามเทวีได้สร้างเขลางค์นคร (ล าปาง) ขึ้นอีกเมืองหนึ่งมีเอกสารจีนสมัยราชวงศ์ถัง 
กล่าวถึงนครหริภุญชัยว่าเป็น “อาณาจักรกษัตริย์หญิง นู หวาง โก่ว”อาณาจักรนี้สิ้นสุดลงเมื่อพระเจ้ามังราย

                                                           
10 เมืองอู่ทองนั้น มีการขุดพบโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจ านวนมาก ท าให้เช่ือได้ว่าเคยเป็นแหลง่อารยธรรม

โบราณมาก่อน มีข้อสันนิษฐานบางประการว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นเคยใช้เมืองอู่ทองเป็นสถานท่ีในการรวมไพล่พลก่อนมาตั้งกรุง
ศรีอยุธยา 

11 เมืองคูบัวน้ันมีการขุดพบโบราณสถานจ านวนมากและจากต านานและเรื่องเล่าท้องถิ่นเช่น “ต านานพระยากง 
พระยาพาน” ท าให้สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญม่าก่อน 

12 ในจุดนี้เช่ือว่าเป็นผลมาจากการคน้พบ “พระปฐมเจดยี์” ซึ่งเป็นเจดีย์ส าคญัทางพุทธศาสนา และเปน็หลักฐานท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในการระบุว่าบริเวณดงักล่าวคือศูนย์กลางของทวารวด ี

13 พระพุทธรูปห้อยพระบาทน้ันจัดเป็นศิลปะส าคัญที่บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของทวารวดีและยังพบศิลปะดังกล่าว
กระจายไปในเขตพื้นท่ีลุม่น้ าภาคกลางตอนล่าง ท าให้เชื่อได้ว่าอาณาบริเวณดังกล่าวเคยเป็นท่ีตั้งของทวารวดีมาก่อน 

14 การเชิญพระนางจามเทวีจากอาณาจักรละโว้ให้ข้ึนไปปกครองหัวเมืองล้านนาทางภาคเหนือนั้น แสดงให้เห้นถึง
ความสัมพันธ์ทางระบบเครือญาตริะหว่างดินแดนล้านนากับดินแดนลุ่มน้ าของภาคกลาง 
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มหาราชแห่งอาณาจักรล้านนายึดเมืองหริภุญชัยได้ใน พ.ศ. 1824 ทั้งนี้หริภุญชัยด ารงอยู่ได้ถึง 600 ปี มี
กษัตริย์ปกครอง 49 พระองค์15 
  อาณาจักรหริภุญชัยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้อาณาจักร
แห่งนี้ยังได้รับอิทธิพลมอญของทวารวดี ดังปรากฏมีการใช้ภาษามอญโบราณในศิลาจารึกของหริภุญชัยด้วย 
ความส าคัญของอาณาจักรนี้ต่อไทย คือ การเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานด้านพระพุทธศาสนาของไทยและมรดก
ทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ ทั้งทวารวดีและขอมที่ไทยรับช่วงต่อมา ปัจจุบันโบราณสถานส าคัญของอาณาจักรหริภุญ
ชัย คือ พระธาตุหริภุญชัย ที่จังหวัดล าพูนและยังมีเมืองโบราณอ่ืนๆ ที่พบในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้พบว่า
บางหมู่บ้านของจังหวัดล าพูนก็ยังพูดภาษามอญกันอยู่ 
  5. อาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-18)เป็นอาณาจักรโบราณในดินแดนภาคพ้ืนสมุทรของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเมืองปาเล็มบังบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเชียปัจจุบันชื่อว่า 
“ศรีวิชัย” ปรากฏในศิลาจารึกที่จารึกขึ้นใน พ.ศ.1318 และในบันทึกของพระภิกษุจีนชื่ออ้ีจิง ที่ระบุว่าได้
เดินทางมาถึงศรีวิชัยใน พ.ศ.1214 ในระหว่างเดินทางไปอินเดีย แต่หลักฐานจีนเรียกชื่อดินแดนนี้ว่า “ซาน โฟ 
ชิ” (San Fo Qi) ปัจจุบันหลักฐานทางกายภาพของอาณาจักรศรีวิชัยแทบไม่เหลือแล้ว เรารู้เรื่องราวของ
อาณาจักรนี้จากศิลาจารึกและบันทึกของจีนเป็นส าคัญและจากหลักฐานเหล่านี้ก็พอสันนิษฐานได้ว่า ศรีวิชัยมี
อ านาจราวช่วงพุทธศตวรรษที่ (13-18) 16 
  ศรีวิชัยเป็นอาณาจักรทางการค้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นเนื่องจากอยู่ในเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างจีน 
อินเดียและอาหรับ อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอ านาจลงตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 เนื่องจากถูกอาณาจักรโจฬะ 
(Chola) ซึ่งปกครองอินเดียตอนใต้ส่งกองทัพเรือเข้ามาโจมตีศรีวิชัยและเมืองอ่ืนๆที่อยู่ภายใต้อ านาจท าให้
อ านาจทางการเมืองของอาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลง17 นอกจากนี้อ านาจและผลประโยชน์ทางการค้าของ
อาณาจักรนี้ก็เริ่มตกต่ าลง เมื่อจีนเริ่มแต่งเรือส าเภาออกไปค้าขายยังเมืองต่างๆ เองท าให้ฐานะการเป็นพ่อค้า
คนกลางของอาณาจักรศรีวิชัยค่อยๆหมดลงไปด้วย 
  ศรีวิชัยเคยมีอิทธิพลอยู่เหนือดินแดนบางส่วนทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วย โดยยังมีข้อถกเถียงกัน
ว่าศูนย์กลางของศรีวิชัยน่าจะเป็นบริเวณเมืองไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือเมืองปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา 
เนื่องจากมีหลักฐานปรากฏอยู่ท้ัง 2 แห่ง18  
  6.อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 6-18) อาจเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดในดินแดนคาบสมุทร
มลายู เรื่องราวของอาณาจักรนี้ปรากฏจากหลักฐานจีนเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่ 11 ว่าอาณาจักรนี้ก่อตั้ง
เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 ชื่ออาณาจักรนี้นอกจากปรากฏอยู่ในหลักฐานจีนทั้งในสมัยซ่ง สมัยหยวนและ
สมัยหมิง นอกจากนี้ยังพบในหลักฐานภาษามาเลย์ ชวา และทมิฬด้วย19 

                                                           
15 ผู้เขียนมองว่ากลุม่รัฐเหล่านี้จดัเปน็กลุ่มลา้นนา ซึ่งมีการสลับสับเปลีย่นอ านาจกันไปตามผู้น าที่เข้มแข็ง 
16 จุดเริ่มต้นของอาณาจักรศรีวิชัยมาจากการอ่านศลิาจารึกหลักท่ี 23 ซึ่งมีศักราชก ากับว่าเป็นพุทธศักราช 1318 ที่

พบทางภาคใต้ของประเทศไทยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือสรุาษฎร์ธานี จารึกมีข้อความที่กล่าวถึง “พระเจ้ากรุงศรี
วิชัย” และเมื่อน าไปประกอบกับบันทึกของภิกษุอ้ีจิง (I-Ching) ซึ่งไดเ้ดินทางโดยทางเรือจากเมืองกวางตุ้งมาศึกษาพระธรรม
วินัยในป ีพ.ศ. 1214 

17 ปัจจุบันมีการแสดงหลักฐานของการถูกรุกรานทางทะเลเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังขาดน้ าหนักเพราะเอกสาร
ดังกล่าวยังไมม่ีหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุน 

18 การพยายามอ้างหลักฐานทางศาสนสถานว่าศูนย์กลางของอาณาจกัรศรีวิชัยนั้นอยู่ในดินแดนของตนเอง เนื่องด้วย
เพราะเหตผุลทางการเมือง โดยประเทศไทยนั้นอ้างโดยใช้พระบรมธาตุไชยา ส่วนอินโดนีเซยีนั้นอ้างโดยใช้มหาสถูปบุโรพุทโธ 

19
 เป็นอาณาจักรโบราณที่คะเนว่าน่าจะมีความเก่าแก่กว่าศรีวิชัย 
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      เมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 17 อาณาจักรลังกาสุกะได้กลายเป็นรัฐบรรณาการของอาณาจักรศรี
วิชัยและเมื่อถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 อาณาจักรนี้ก็ถูกแทนที่โดยอาณาจักรปัตตานี ปัจจุบันมีการ
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเมืองโบราณยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เนื่องจากพบเมืองขนาดใหญ่ที่มีคูน้ าคัน
ดินล้อมรอบภายในเมืองมีโบราณสถานขนาดใหญ่และโบราณวัตถุในพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป 
ธรรมจักร สถูปดินเผาและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมาก อาณาจักรลังกาสุกะมีอารยธรรม
ที่เจริญรุ่งเรืองและมีกษัตริย์ปกครองเมืองต่อกันมายาวนาน 
ความสัมพันธ์ของกลุ่มนครรัฐในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
  ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นดินแดนที่สามารถมองภาพโดยมุมกว้างและแบ่งรัฐต่างๆใน
ดินแดนนี้ออกได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกันดังนี้ 
  1.กลุ่มรัฐที่อยู่บนคาบสมุทร ได้แก่กลุ่มล้านนาทางดินแดนเหนือของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเชียง
แสน หริภุญไชย ฟ้าแดดสงยาง รัฐกลุ่มนี้ถูกเรียกรวมว่า “ล้านนา” และกลุ่มล้านนานี้ยังคงมีความสัมพันธ์ที่
แนบแน่นกับกลุ่มรัฐที่อยู่ทางถบลุ่มน้ าสาละวินในประเทศเมียนมาร์ โดยในยุคสมัยนั้นมีอาณาจักรโบราณทาง
ตอนเหนือของเมียนมาร์นามว่า “หมอกขาวมาวหลวง”เป็นต้นก าเนิดของกลุ่มไทใหญ่ในปัจจุบัน กลุ่มถัดมาคือ
เมืองโบราณในเขตภาคกลางตอนบนเช่นเมืองศรีเทพเพชรบูรณ์เป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าโบราณ รัฐ
กลุ่มนี้จึงเติบโตขึ้นมาในลักษณะของเมืองคู่ขนานและมีร่องรอยของสถาปัตยกรรมให้พบเห็นเป็นจ านวนมาก 
รูปธรรมของรัฐกลุ่มนี้ในหน้าประวัติศาสตร์คืออาณาจักรสุโขทัย กลุ่มถัดไปคือกลุ่มรัฐในที่ราบลุ่มแม่น้ าในเขต
ภาคกลางตอนล่างประกอบไปด้วยละโว้ เมืองคูบัว เมืองอู่ทองสันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มชนที่มีความสัมพันธ์อัน
แนบแน่นกับดนิแดนทางตอนใต้ของเมียนมาร์ซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรมอญโบราณมาก่อน และ
ติดต่อค้าขายกับรัฐในกลุ่มลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่างจนท าให้วัฒนธรรมมอญได้รับการเผยแพร่ในดินแดน
ดังกล่าว จนกระท่ังภายหลังนั้นได้รวมตัวกันจนกลายเป็นอาณาจักรโบราณนามว่าทวารวดี อันเป้นพ้ืนฐานที่จะ
น าไปสู่การสร้างกรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมานั่นเอง  
  2.กลุ่มทีมี่พรมแดนติดทะเล ได้แก่เมืองปัตตานี ตามพรลึงค์ เมืองนครศรีธรรมราช รัฐกลุ่มนี้ได้พัฒนา
ตนเองขึ้นมาในภายหลัง จนกลายเป็นกลุ่มรัฐศรีวิชัย ซึ่งมีอ านาจทางหัวเมืองฝ่ายใต้ในดินแดนคาบสมุทรมหายู 
และด้วยการที่มีพรมแดนติดทะเลจ านวนมาก จึงส่งผลให้รับกลุ่มนี้นั้นเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าและการ
เดินเรือหรือที่เรียกว่า การค้าส าเภา โดยเฉพาะต าแหน่งที่ตั้งของรัฐนั้นอยู่ไม่ไกลจาก “เส้นทางแพรไหมทาง
ทะเล” ซึ่งคนไทยจะคุ้นชินกับค าว่าเส้นทางการค้าส าเภา รัฐกลุ่มนี้จึงเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองจากการค้า แตกต่าง
จากรัฐที่มีอาณาบริเวณอยู่บนคาบสมุทร ที่มีดินแดนที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลและให้ความส าคัญต่อการ
เพาะปลูกเป็นหลัก ดังนั้นกลุ่มรัฐที่อยู่บนคาบสมุทรจึงเน้นการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรและสะสมความมั่งคั่งของ
รัฐด้วยการสะสมผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้จ านวนมาก ในขณะที่กลุ่มรัฐชายทะเลจะเน้นเป็นตัวกลางในการ
รับสินค้าจากรัฐเกษตรกรรมที่อยู่บนคาบสมุทร เพ่ือน ามากระจายสินค้าให้แก่กลุ่มประเทศคู่ค้าของตนเองตาม
เมืองท่าต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงเป็นรูปแบบที่สามารถอธิบ ายได้โดยใช้
หลักการทางภูมิรัฐศาสตร์ 
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สรุป 
ถ้าเรามองย้อนไปในดินแดนอุษาคเนย์ เมื่อราว 2500 ปีก่อน โดยดินแดนแถบนี้ล้วนเคยเป้นชุมชน

โบราณที่มีมนุษย์อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยยุคโลหะเป็นอย่างน้อย ในระยะต่อมาชุมชนเหล่านี้ก็ได้มีการติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศ มีทั้งกลุ่มมหาอ านาจทางฝั่งตะวันออกเช่นประเทศจีนและกลุ่มมหาอ านาจจากซีกโลก
ตะวันตกตะวันตก ผ่านทางอินเดีย-เปอร์เซียมาตั้งแต่ยุคโบราณ รวมทั้งยังมีการเปิดรับเอาวัฒนธรรมจากศูนย์
อารยธรรมต่างๆ ของโลกในสมัยนั้นมาสร้างรูปแบบของตนเอง จนกระทั่งในยุคสมัยต่อมาได้มีการเดินทาง
ติดต่อผ่านทางการค้า จนกระทั่งมีย้ายถิ่นฐานตั้งรกรากของกลุ่มชาติพันธุ์จากทั้งสองฝั่งด้วย สันนิษฐานกันว่า
ดินแดนในสุวรรณภูมิที่เติบโตอยู่ในระดับที่เรียกว่า “รัฐ” เป็นแห่งแรกคือที่เมืองอู่ทอง (อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี) บางเอกสารก็แสกงหลักฐานว่าอยู่ที่นครปฐมโบราณและบางกระแสก็ว่าอยู่ในเขตราชบุรี โดยพบ
หลักฐานทางโบราณคดีจ านวนมากในรูปแบบของลูกปัด เหรียญเงิน เครื่องประดับจ านวนมากที่บ่งบอกถึง
ฐานะของเจ้าของหลุมศพ และมีร่องรอยของล าน้ าใหญ่ซึ่งเรือสินค้าจากทะเลมาทอดสมอหน้าเมืองได้ จึง
สันนิษฐานว่าเมืองอู่ทองในสมัยโบราณน่าจะเป็นเมืองที่ติดทะเล และเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก
แม่น้ าเจ้าพระยามาตั้งแต่ครั้งโบราณ 
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THE BUDDHIST METHODS OF COMMUNICATION FOR VIPASSANA MEDITATION : A 
CASE STUDY OF MAHAEYONG TEMPLE  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE  

 
นางเพลินพิศ สืบพานิช๑ 

  

บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาวิธีการสื่อสาร

วิปัสสนากัมมัฏฐานของพระสงฆ์ในสังคมไทย ๒. เพ่ือศึกษาพุทธวิธีการสื่อสารและหลักการสื่อสาร
วิปัสสนากัมมัฏฐานของวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓.เพ่ือน าเสนอรูปแบบพุทธวิธีการ
สื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมีความเห็นว่าพุทธวิธีการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฎฐานเป็นการ
สร้างรูปแบบในการปฎิบัติที่เป็นรูปแบบของวัดเพ่ือเป็นการสร้างความสุขมีความสบายต่อกาย และ
จิตใจที่มีความร่มเย็นซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติกัมมัฎฐานสามารถท างานได้อย่างมีสติ ท าให้มีสมาธิมากขึ้น 
และมีจิตภาพท าให้จิตสงบมีความสุขใจ ปิติ มีสติอดทนและสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลได้ดี
ขึ้น จัดเรียงระเบียบความคิดได้ดีไม่สับสนวุ่นวายจ าได้ดีและมีสมาธิมากขึ้นรู้จักคิดและไม่ใส่อารมณ์
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติกัมมัฎฐานซึ่งรูปแบบของวัดมเหยงคณ์เป็นการส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
ค าส าคัญ  พุทธวิธี, วิปัสสนากัมมัฎฐาน 

 

ABSTRACT 

  This dissertation is intended to analyze the condition of problems in 

communication in Vipassana teaching by monks within Thai society, as well as to 

study and suggest forms of Buddhist method and principles of communication when 

it comes to the teaching of Vipassana meditation at Mahaeyong Temple from 

Ayutthaya province. This thesis methodology is that of qualitative research, 

supported by field collected data like in-depth interviews as a primary source. A form 

of a survey has been constructed as a tool to collect data during each interview. By 

                                                           
๑หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย.  
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analyzing completed surveys and interview records, field observation, and secondary 

data collecting from academic Buddhist Vipassana treatises, Applied Buddhist 

Method of Communication according to Buddhist principles (using technology to 

develop and assist communication in the teaching of Vipassana practice, in regard to 

Satipatthana, which includes core dharma, teaching methods and/or tactics, and 

teaching process which covers other aspects such as teaching materials, techniques, 

methods, class curriculum, evaluation, and assessment) is found to be an efficacious 

response to the needs of people living in the modern society who seek dharma. 

 

 

๑. บทน า 
 
พุทธศาสนาก าเนิดมานานกว่า ๒๖๐๐ ปี  ณ.ประเทศอินเดีย  ภายหลังจากที่เจ้าชาย

สิทธัตถะได้เสด็จออกผนวชจากศากยวงศ์ เพ่ือแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง  และตรัสรู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เอง ในวันขึ้น ๑๕ เดือน ๖ หรือตรงกับวันวิสาขบูชา ก่อน
พุทธศักราช ๔๕ ปี ได้เสด็จจาริกไปเพ่ือเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอนที่ตรัสรู้แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย 
หลังจากตรัสรู้แล้ว ๒  เดือน  พระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้า   ด้วยการแสดงธรรมจัก
กัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา ณ. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท าให้ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม  จากนั้น
ทรงแสดงธรรมแก่ยสกุลบุตรและสหาย ท าให้บังเกิดมีพระอรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาจ านวน ๖๐ 
รูป พระองค์ทรงส่งพระสาวกทั้งหมดไปเผยแผ่ธรรมสื่อสารธรรมะ ในที่ต่าง ๆ โดยไม่ซ้ ากัน โดยพระ
พุทธโอวาทว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่คนเป็นจ านวน
มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายเธอ
ทั้งหลายจงแสดงธรรมที่งามในเบื้องตัน งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง๒ 

จากพระพุทธโอวาทนี้เอง ได้เป็นกุญแจเปิดประตูสู่การเดินทางเพ่ือการสื่อสารเผยแผ่พุทธ
ธรรมแก่พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ช่วยกันท าหน้าที่ในการเผยแผ่และ
สืบทอดพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าให้แผ่ขยายไปทั่วทุกทิศ พุทธศาสนาเป็นปัญญาตรัสรู้ของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสนาที่เน้นหลักของเหตุและผล แม้อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์๓ กล่าวว่า
ความเป็นธรรมชาติ เป็นเหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์ และศาสนาที่ตรงกับค าจ ากัดความนี้มากที่สุดก็คือ 
ศาสนาพุทธ และถ้าจะมีศาสนาใดซึ่งจะเข้ากันได้กับแนวคิดของวิทยาศาสตร์ ศาสนานั้นก็คือศาสนา

                                                           
๒ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๒/๕๓ 
๓ https://siamrath.co.th/n/๙๘๕๐๕ พุทธศาสนากับจักรวาล ค าตอบจากนักวิทยาศาสตร์? 

https://siamrath.co.th/n/๙๘๕๐๕98505
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พุทธ  หลักค าสอนครอบคลุมถึงเรื่องการสื่อสารของมนุษย์ทั้งในด้านการรับรู้ การพูด  การฟัง การ
สื่อสาร การคิดและความเชื่อ 

พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญต่อการแก้ปัญหาและเป็นที่พ่ึงทางจิตใจได้โดยการ
แนะน าสั่งสอนให้คนเหล่านั้นมี ศีล สมาธิ ปัญญา เจริญสติอบรมกรรมฐานพัฒนาจิตใจให้มีความสงบ
และความสุข พระพุทธเจ้าตรัสบ่อย ๆ  ถึงความสุขของคนทั่วไป ก็คือเรื่องกามสุข เพราะเกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ส่วนใหญ่หรือชาวบ้านชาวเมืองและมวลชาวโลกเป็นความสุขสนองผัสสะ อาศัยการเสพพ่ึงพา
ขึ้นตรงต่ออามิสวัตถุ เป็นความสุขจากการได้การเอาเพ่ือตนเอง ให้แก่ตนเองให้ตนเองได้เสพ ซึ่งเมื่อ
คนปฏิบัติต่อกันไม่ถูก สื่อสารไม่เป็น จัดการไม่ดีก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาสารพัดในโลกนี้ ที่ขัดแย้งแย่ง
ชิงเบียดเบียนข่มเหงกัน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับโลก เน้นย้ าว่า ถ้าจะแก้ปัญหาของมนุษย์ให้ตรง
จุดให้ได้ผล คือให้มนุษย์พัฒนาปัญญาที่รู้เท่าทันและบริหารจัดการกามสุขนี้ให้ถูกต้องให้ถูกทาง อย่าง
น้อยให้คุณเหนือโทษ ให้การเก้ือกูลเหนือการเบียดเบียน๔ 

ในปัจจุบัน สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองขณะเดียวกัน
ความเสื่อมทรามทางด้านจิตใจ ได้กลายเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทางด้าน อารมณ์ยาที่จะแก้โรคใจ
ได้ดีที่สุดนั้น คือการฉีดวัคซีนทางใจ อันเป็นผลผลิตมาจากการปฏิบัติ  ตามหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา ที่เรียกกันว่าธรรมโอสถ หรือการปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมจิต ให้มีสมาธิเข้มแข็ง เพ่ือให้
เกิดสติปัญญาก าหนดรู้เท่าทันสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ ปัญหาอันแท้จริงของชีวิตซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบันได้กลายมาเป็นปัญหาทางสังคม (Global Social Problems) ตาม
ยุคโลกาภิวัฒน์  ประชากรแต่ละประเทศมีปัญหาทางสังคมเช่นเดียวกัน เช่นปัญหาความยากจน ซึ่ง
เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคระบาด ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  ผู้คนส่วนมากได้รับผลกระทบจากปัญหามากมาย เพราะความเห็นผิด เข้าใจผิด เห็นความสุข
ที่แท้จริงได้มาจากวัตถุภายนอกซึ่งท าให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง มีการแสดงออกโดยการ
เอารัดเอาเปรียบกัน เกิดการต่อสู้การท าลายซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ความไม่สงบสุขจึง
เกิดปัญหาตามมา ปัญหาในสังคมเริ่มจากคน ปัญหาคนเริ่มจากจิต เมื่อจิตมีความเห็นผิดแล้ว มนุษย์ก็
ไร้ระเบียบวินัยขาดจิตส านึกท่ีดี ปัญหาต่างๆ ก็ตามมาเช่น  ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาครอบครัว เป็นต้น 

ความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้น สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือสนองความสะดวกสบาย ส่งผล
ให้มนุษย์เห็นแก่ตัวมากขึ้น หลงโลกมากขึ้น พระครูโพธิสารคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ได้กล่าวไว้ว่า 
"ท่านจะวิ่งตามโลกหรือท่านจะให้โลกวิ่งตามท่าน ถ้าท่านวิ่งหนีโลก โลกก็จะวิ่ งตามท่าน หากท่านวิ่ง
ไล่โลก โลกก็จะวิ่งหนีท่าน แล้วท่านจะท าอย่างไร  จากการเน้นวัตถุในการพัฒนามากจนเกินไป ท าให้
สภาพจิตใจของมนุษย์เสื่อมถอยออกจากความดี เป็นเหตุให้ปัญหาต่างๆ ทางสังคมเกิดขึ้นมากมาย 
ประชาชนก็ห่างจากศีลธรรม ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า "ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ

                                                           
๔พระพรหมคุณาภรณ์(ปอ. ปยุตโต), พุทธรมฉบับยาย, ส านักพิมพ์ผลิธัม: กรุงเทพมหานคร,๒๕๕๕), 

หน้า ๑๑๐๘. 
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มนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉาน  มัวหลงเรื่องกิน กาม เกียรติ เกลียดนิพานล้วนดื้อคนไม่
เหนี่ยวรั้งบังคับใจ  เป็นการเตือนสติให้เราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ให้ประมาท.๕ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการสื่อสาร
วิปัสสนากรรมฐาน กรณีศึกษา : วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพ่ือเป็นการประเมินผล
และน าไปพัฒนาต่อยอดพุทธวิธีการสื่อสารให้ทันต่อสถานการณ์โลกยุคโลกาภิวัฒน์ แบบไร้พรมแดน 
ที่มีอรรถประโยชน์ เป็นรูปธรรมในการพัฒนาจิตใจของผู้มาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาวิธีการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระสงฆ์ในสังคมไทย  
๒. เพ่ือศึกษาพุทธวิธีการสื่อสารและหลักการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของวัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบพุทธวิธีการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของวัดมเหยงคณ์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
 
๓.วิธีการด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิ จั ยนี้ เป็ นการศึกษาวิ จั ยแบบเชิ งคุณภาพทั้ งการวิ จั ย เชิ ง เอกสาร 

(Documentary Research) การวิจัยเชิงคุณ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของส านักปฏิบัติธรรมโดยวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก

เอกสาร  (Documentary )และการศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work Study ) ซึ่งเป็นวิธีการ

วิจัยแบบเชิงคุณภาพโดยค้นคว้าทางเอกสารตามล าดับรวบรวมข้อมูลแล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียงย่อ

ความ จากข้อมูลที่เชื่อถือได้ คือปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยน ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับพุทธ

วิธีการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด กรณีศึกษา : วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

 

๔. ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
กรณีศึกษา : วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์อยู่ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือ
ศึกษาสภาพและปัญหาวิธีการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระสงฆ์ในสังคมไทย ๒) เพ่ือศึกษาพุทธ
วิธีการสื่อสารและหลักการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                                                           
๕https://www.facebook.com/๑๗๗๔๙๗๙๒๕๗๒๔๓๖๓/photos ธรรมะแบ่งปัน-ค าสอนท่าน

อาจารย์พุทธทาส-ศีลธรรมไม่กลับมา-โลกาจะวินาศ/รวมพลังชาวข้าวขวัญและจิตอาสา กทม.และปริมณฑลต่อ
ชีวิตผืนนาอินทรีย์  

https://www.facebook.com/๑๗๗๔๙๗๙๒๕๗๒๔๓๖๓/photos%20ธรรมะแบ่งปัน-คำสอนท่านอาจารย์พุทธทาส-ศีลธรรมไม่กลับมา-โลกาจะวินาศ/รวมพลังชาวข้าวขวัญและจิตอาสา%20กทม.และปริมณฑลต่อชีวิตผืนนาอินทรีย์
https://www.facebook.com/๑๗๗๔๙๗๙๒๕๗๒๔๓๖๓/photos%20ธรรมะแบ่งปัน-คำสอนท่านอาจารย์พุทธทาส-ศีลธรรมไม่กลับมา-โลกาจะวินาศ/รวมพลังชาวข้าวขวัญและจิตอาสา%20กทม.และปริมณฑลต่อชีวิตผืนนาอินทรีย์
https://www.facebook.com/๑๗๗๔๙๗๙๒๕๗๒๔๓๖๓/photos%20ธรรมะแบ่งปัน-คำสอนท่านอาจารย์พุทธทาส-ศีลธรรมไม่กลับมา-โลกาจะวินาศ/รวมพลังชาวข้าวขวัญและจิตอาสา%20กทม.และปริมณฑลต่อชีวิตผืนนาอินทรีย์
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และ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบพุทธวิธีการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของวัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีผลสรุปดังนี้ 

๑. สภาพและปัญหาวิธีการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระสงฆ์ในสังคมไทย 
สถานภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ มีการใช้เครื่องมือในการ
สื่อสารที่ทันสมัย เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการด าเนินชีวิต เช่นการเรียนการสอน การท างาน การ
ติดต่อสื่อสาร การสื่อสารมีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อบุคคลและสังคม บุคคลสามารถรับรู้ความรู้สึกนึก
คิดและความต้องการของผู้อ่ืน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สังคมทุกระดับจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการ
สื่อสารทั้งสิ้น การสื่อสารก่อให้เกิดสังคมตั้งแต่ระดับกลุ่มคน ครอบครัว ไปจนถึงต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ประเทศ และสังคมโลก หากขาดการสื่อสารมนุษย์จะร่วมกลุ่มกันเป็นสังคมไม่ได้ การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดและพัฒนา
วัฒนธรรมและศาสนาของตนเอง ตลอดจนสามารถสืบทอดศาสนาวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างไม่
จบสิ้น  ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวไดว่าอินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทและอิทธิพล
อย่างสูงในการสื่อสารถึงประชาชนทั้งดัานผู้ส่งสารและผูรับสารในทุกภูมิภาคของโลกปัจจุบัน  
อินเตอร์เน็ตนิยมน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอยางกว้างขวางไม่เว้นแม้กระทั่ง การน าเสนอ
ข่าวสารในประเด็นต่าง ๆ นั่นเป็นเพราะคุณสมบตัิของอินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเร็วย่นระยะทาง  ใน
ปัจจุบันการสื่อสารมีการพัฒนาไปถึงระดับเครื่อข่ายทั่วโลก ( Internet) การส่งข้อมูลไปทั่วโลกอย่าง
ไร้พรมแดน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยสื่อทางสารสนเทศโดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ท 
เพราะให้ประโยชน์แบบประโยชน์สูง ประหยัดสุด ทั้งยังเป็นหลักฐานเก็บรักษาไว้ได้ในระยะเวลานาน 
เหมาะแก่ผู้ศึกษา (ผู้รับข้อมูล สารสนเทศ) และสะดวกในการผลิตการเผยแผ่ได้อย่างกว้างไกลมาก
ยิ่งขึ้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนได้เป็นจ านวนมาก และในวงกว้าง   

ปัญหาที่พบในการปฏิบัติธรรมส่วนมากเป็นเรื่องการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้กับประชนชนได้เข้าถึงธรรมอย่างถูกต้องตรงตามหลักธรรม ถูกต้อง 
ถูกใจ สมสมัย ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ปลอดภัย สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ได้ประโยชน์ 
สามารถเข้าถึงธรรมในบริบทของธรรม ธรรมชาติ ธรรมดา ให้เข้าใจว่าธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นความ
จริงของชีวิต ท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยากว่า ควรจะมีการพัฒนารูปแบบพุทธวิธีการสื่อสารให้ทันกับปัจจุบัน 
จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้ การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมาย เช่น โทรสาร (FAX)  
อินเตอร์เน็ต (INTERNET)  ไลน์ (Line)  เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นการสื่อสารโดยใช้สื่อสารสนเทศ 
หรือที่เรียกว่าสื่อซ้อนสื่อ ซึ่งช่วยให้สังคมสื่อสารได้รวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอน
วิปัสสนากัมมัฏฐานในปัจจุบัน เพ่ือให้การเผยแผ่พุทธธรรมได้เข้าถึงทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่ และ
สามารถย้อนดูเพ่ือศึกษาให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น น าสื่อเหล่านี้มาเปลี่ยนบ้านให้เป็นวัด เปลี่ยนที่ท างานหรือ
องค์กรให้เป็นวัดปฏิบัติธรรม ได้อีกด้วย   

 อนึ่ง วัดมเหยงคณ์แห่งนี้ เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีการ
จัดสถานที่และปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบพุทธวิธีการสื่อสารเน้นเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้
เป็นไปตามยุคตามสมัยของโลกาภิวัฒน์ น าเทคโนโลยีอุปกรณ์การสื่อสารมาช่วย ในการสอนธรรมและ
แสดงธรรมอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน  สอบอารมณ์กัมมัฏฐาน เช่น เฟสไลฟ์ ไลน์ วีดีโอคอนเฟอร์
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เร้นทร์ คลิปเสียงตามสายตามจุดกัมมัฏฐาน คลิปการปฏิบัติธรรมออนไลน์ ซีดีเสียงธรรม เอ็มพีสาม
(MP๓ ) เพ่ือการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมที่บ้านหรือที่ท างาน ได้สะดวกและให้ผลได้ดี หรือฟังซ้ าๆได้
หลายครั้ง สาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมได้ใช้เทคโนโลยีช่วยเผยแผ่ธรรมด้วยการแชร์ด้วยไวไฟ (WiFi) โดย
แชร์ด้วยไลน์หรือเฟส  การแชร์ไลน์ แชร์เฟส เป็นการเผยแผ่ธรรมสอนธรรมด้วยการใช้สื่อซ้อนสื่อ
นั่นเอง นอกจากนี้ สื่ออินเตอร์เน็ตยังสามารถน าเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ และสามารถ
สนทนาโต้ตอบได้ ด้วยเหตุนี้เอง องค์กรต่างๆทั่วโลก ซึ่งรวมถึงวัดเหยงคณ์ จึงหันมาใช้บริการทาง
อินเตอร์เน็ตจ านวนมาก ดั้งนั้นการเผยแผ่พระธรรมค าสอนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต จึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่สามารถท าให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากที่สุด ไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้ใช้อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาพระธรรมค าสอน ได้ตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็นที่ท างาน ที่บ้าน หรืออยู่ในต่างประเทศก็ตาม 

 

๒. พุทธวิธีการสื่อสารและหลักการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของวัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

การสอนกรรมฐานของส านักวิปัสสนากัมมัฎฐานของวัดมเหยงคณ์ซึ่งเน้นให้รู้เรื่องจิต และ
ส ารวมจิตในทุกอิริยาบถ เช่นเดียวกัน การยืน เดินและนั่ง เพ่ือผลคือให้จิตจับอยู่อิริยาบถนั้น ๆ 
วิธีการนอนจากเบื้องต้น ประเมินผู้ที่ปฏิบัติหรือก าหนดจริตของผู้ปฏิบัติ และจะค่อย ๆ สอน
ตามล าดับของแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่ จะสอนตามหลักของสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งประกอบด้วย การเจริญ
แบบอานาปานสติสูตร แบบทั่วไปก็คือ มีทั้งลมหายใจเข้าออกมีอิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย เช่น 
ก าหนดการนั่ง แต่ก็มีอาจจะมี การรู้ลมหายใจสลับ อาจจะมีการรู้อิริยาบถย่อยสลับ หรือเวลาเดิน
จงกรม ก าหนดอิริยาบถ เดิน เป็นหลักแต่ก็มีการไปรู้อิริยาบถย่อยได้ด้วย หรือแบบการพิจารณาแบบ
กายในกาย ที่เป็น ภายในบ้าง หรือกายในกายที่เป็นภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายใน
ภายนอกบ้าง ปฏิบัติก็ต้องพิจารณาตนเอง พิจารณากาย เรื่องของการภาวนาก็ต้องใช้หลักการ
กรรมฐาน เพ่ือให้เข้าใจสภาวธรรมได้อย่างจริง เช่นได้ เข้าใจในไตรลักษณ์บุคลากรที่สอนกรรมฐาน
ควรมี ความรอบรู้ ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ มีความเข้าใจเรื่องวิปัสสนา ก าลังตนและมีประสบการณ์การรู้  
กรรมฐานพอสมควร เพราะว่าการสอนกรรมฐานการน าปฏิบัติเป็นเรื่องส าคัญ  การบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมควรจะเดินไปตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า แล้วก็กฎและอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ที่
ญาติโยมด้วย ว่าญาติโยมสนใจแบบไหนเราก็สอนตามที่โยม ต้องการ การบริหารและแบ่งงานให้มี
ผู้รับผิดชอบตามล าดับไป โดยให้โยมดูความเรียบร้อยของ พ้ืนที่ ดูแลความเรียบร้อยของญาติโยมที่
เข้ามา จะมีก าหนดการ การเข้าปฏิบัติ มีตารางบอก มีเอกสาร โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ
เขาดูจากเอกสาร หนังสือ เว็บไซต์ สื่อโซเชียล ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานดูลมหายใจเข้าออกให้สงบ
เป็นสมาธิ และปัญญา พิจารณาท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจในเรื่อง รูป-นาม คือ กายและใจ มีสติมีปัญญา
มากขึ้น สามารถน า สิ่งที่เรียนรู้จาก วิปัสสนากรรมฐานไปใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือจะได้
ท าให้ไม่ต้อง อยู่อย่างทุกข์กายทุกข์ใจในโลกภายนอก โดยยึดหลักมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นหลักปฏิบัติ
ในการสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนารูปแบบเดิมการสอนกรรมฐานของวัดมเหยงคณ์เป็นแนวสติ
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ปัฏฐาน ๔ เพ่ือบรรลุญายธรรมท าให้ เห็นแจ้งพระนิพพานอันเป็นจุดมุงหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา 

๓. รูปแบบพุทธวิธี การสื่ อสารวิปั สสนากัมมัฏฐานของวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาคทฤษฎี ให้ศึกษาเกี่ยวกับ 
วิปัสสนาภูมิ ๖ อย่างเช่น ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
เป็นต้น เพ่ือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเสร็จแล้วก็สอนภาคปฏิบัติต่อไป คือ การก าหนดสติ ทุกอิริยาบถ
ที่ก าลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันขณะท าหน้าที่การงานประจ าวัน ท่านจะสอนให้ผู้ปฏิบัติ  วิวิปัสสนา
กรรมฐานได้รู้ และเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๓ อย่าง คือ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ ต่อ
จากเดินจงกรมแล้ว และการเจริญสติให้ทันอารมณ์ปัจจุบัน (ก าหนดรู้ใน อิริยาบถปัจจุบันอยู่ทุกขณะ
ท างาน) วิปัสสนาญาณ คือ การก าหนดไปกับรูปกับนาม เมื่อเข้าใจเรื่องรูป-นามหรือปรมัตถ์ เข้าใจ
เรื่องบัญญัติก็จะสามารถคัดบัญญัติออกไปเดินให้ตรงอยู่กับปรมัตถธรรม การสอนวิปัสสนาตามหลัก
สติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรมเพ่ือเป็นแนวทางเฉพาะ ซึ่งเป็นค าสอนของท่านโดยตรง 
อันเกิดจากการปฏิบัติที่ยาวนาน และช่ าชอง รู้ แล้วเข้าใจอย่างถูกต้องและแจ่มแจ้ง สอยโดยไม่ปิดบัง 
ไม่อ าพรางแก่ผู้ปฏิบัติ วิธีรายงานต่อพระอาจารย์ คือ ให้ผู้ปฏิบัติตอบค าถามที่ท่านถามนั้นเมื่อเข้าใจ
ได้ ถูกต้องแล้ว ท่านก็จะแนะน าในเรื่องต่อไปให้อีก การสอบอารมณ์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ มีความเข้าใจที่
ถูกต้องตามเกณฑ์ของวิปัสสนาญาณ ๑๖ และสามารถด าเนินตนไปสู่เป้าหมายของการปฏิบัติ 
 

๕. บทสรุป 

ผลการปฏิบัติกรรมฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานที่มีต่อพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตาม

รูปแบบการสอนกรรมฐานของวัดมเหยงคณ์พบว่าผู้ ปฏิบัติกรรมฐานนั้นเกิดผลจากการปฏิบัติดังนี้  

๑) ด้านกายภาพ ผู้ปฏิบัติขาดสติสัมปชัญญะในการด าเนินชีวิตไม่ส ารวมกาย สุขภาพ

ร่างกายไม่แข็งแรง แต่เมื่อได้เริ่มเข้ามาสู่หลักสูตรในการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้นแล้วสามารถก าหนด

สติสัมปชัญยะในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน และก าหนดรู้รูป-นามในขณะปัจจุบันอารมณ์

ที่มากระทบตนมีสติมั่นคง ไม่เบียดเบียนตนและ คนอ่ืนให้เดือดร้อนมีเมตตาจิตต่อเพ่ือนร่วมโลก ร่วม

สังสารวัฏ มักให้ทานช่วยเหลือกันมีปกติ ท างานตรงไปตรงมา ถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นใหญ่ไม่คด

โกง ไม่ทุจริตต่อหน้าที่การงาน มี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ตลอดจน

มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  

๒) ด้านจิตภาพ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติในด้านจิตภาพ ก่อนที่จะปฏิบัติกรรมฐานผู้ปฏิบัติ

มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งอ่อนแอจิตใจกังวลต่อสิ่งต่าง ๆ คิดชั่วจิตเป็นอกุศลจิตใจไม่อยู่นิ่ง  คิดฟุ้งซ่าน แต่

เมื่อได้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วท าให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตใจที่เป็นกุศล มี ความสมบูรณ์ทางจิตที่

สงบสุข ไม่ปรารถนาสิ่งใด ๆ โดยเลื่อนลอย มีจิตที่ประกอบไปด้วย ศรัทธาแรงกล้า ตั้งมั่นในพระ
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รัตนตรัย เชื่อเรื่องบุญบาป กรรมดี กรรมชั่ว มีความเห็นที่สัมมาทิฐิ มีจิตใจเกื้อหนุน เกื้อกูล และคิดว่า

จะอยู่เพ่ือท าความดี สร้างประโยชน์ทั้งแก่ตน และประโยชน์ ส่วนรวมจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไป 

ไม่โลภจนท าผิดศัลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง ไม่ กังวลใจ ไม่คิดฟุ้งซานไม่ปล่อยใจตามอารมณ์ที่น่า

ใคร่ น่ายินดี คือกามคุณ ๕ อันได้แก่ไม่ปล่อย ใจไปตาม รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกายที่ชวน

หลงใหลติดใจอยู่ จิตใจไม่หงอยเหงาไม่ร าคาญง่ายมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นาน ๆ ท างานด้วยใจจดจ่อ

เชื่อมั่นไม่หวาดสะดุ้งต่อภัยพิบัติท่ีตนประสบอยู่ในปัจจุบัน  

๓) ด้านปัญญา ก่อนที่จะมาปฏิบัติกรรมฐานผู้ปฏิบัติขาดปัญญาหยั่งรู้ในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในสภาพของปัญหาตลอดจนไม่มีวิธีการที่จะแก้ไขให้ตนเองหลุดพ้น จาก

ปัญหาต่าง ๆ ไปได้ไม่เข้าใจสภาพความทุกข์ และการใช้ปัญญาในการแก้ไข ตัดสินใจแต่ หลังจากที่ได้

ปฏิบัติกรรมฐานแล้วนั้น จากผลการสัมภาษณ์พบว่าสอดคล้องกับหลักอริยสัจ ๔ ซึ่งพบว่าผู้ปฏิบัติ

กรรมฐานนั้นมีความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จนกระทั่ง  สามารถอุทิศทั้ง

ร่างกายชีวิต และสติสัมปชัญญะของตนในเวลาส่วนใหญ่ไปกับการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือให้ตนเองได้รู้

แจ้งเห็นจริงโดยอาศัยบุคคลสัปปายะและธรรมสัปปายะ ทั้งนี้เพ่ือท าจิตและปัญญาของตนให้ฉลาด

รู้เท่าทันใน เรื่องทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น รู้สาเหตุของทุกข์หรือปัญหา รู้นิโรธความดับทุกข์หรือการ

แก้ไข ปัญหา และรู้วิธีการหรือหนทางดับทุกข์คือรู้มรรคมีองค์ ๘ จนบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์ได้ 

 

๖.ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่าพุทธวิธีการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฏฐานของส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัด กรณีศึกษา : วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังขาดการจัดระเบียบการ

บริหารจัดการซึ่งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานยังไม่เป็นไปตามกระบวน ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วการ

ปฏิบัติของวัดสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์และดึงดูดมีความเป็นศาสตร์และศิลป์เพ่ือการศึกษาต่อไปเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้แตกชัดมากในการปฏิบัติกรรมฐานและเป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนต่อไป 

๖.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไปใน ควรมุ่งศึกษาวิเคราะหถ์ึงพุทธวิธีการสื่อสารวิปัสสนากัมมัฎฐาน

ในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถท าให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจในการปฎิบัติง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์ที่สามารถ

น าไปใช้เป็นแนวทางในชีวิตประจ าวันได้ 

๖.๒.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป ควรได้รับการสนับสนุนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติกัมมัฎฐานของพุทธศาสนิกชนและได้รับการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติ

ต่อไป 
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การปกครองแบบศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบต  
Tibetan feudal theocracy 

 
          นรพัชร เสาธงทอง, ผศ๑ 

 
บทคัดย่อ 

  บทความเรื่องการปกครองแบบศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบตนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการก่อ
ตัวและรูปแบบการปกครองแบบศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบต มีเนื้อหาดังนี้ 
 1.การก่อตัวของรูปแบบการปกครองแบบศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบต พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
ระบบความเชื่อของสังคมทิเบต ความเชื่อดังกล่าวนั้นทําให้ประชากรในทิเบตมีความผูกพันกับธรรมชาติ 
เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณและศาสตร์เร้นลับ จนในที่สุดแล้วกลุ่มชนชั้นนําทางการเมืองของทิเบตจึงได้ใช้
ศาสนามาช่วยสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์เครือญาติ
กับรัฐเพื่อนบ้านเพื่อความเข้มแข็งทางการเมือง 
  2.รูปแบบการปกครองแบบศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบต พบว่าอํานาจทางการเมืองถูกผูกขาด
เอาไว้ในหมู่ชนชั้นสูง มีการใช้อํานาจผ่านชนชั้นต่างๆโดยมีการลดหลั่นลงมาตามลําดับขั้นของชนชั้นตาม
ศักดินา ความสลับซับซ้อนของโครงสร้างอํานาจทางการเมืองในทิเบตทําให้เกิดการสร้างการเมืองระบบ
อํานาจคู่ โดยมีข้าราชการที่เป็นฆราวาสควบคู่ไปกับการที่มีข้าราชการที่เป็นพระ(ลามะ)  โดยมีวัดเป็นฐาน
อํานาจที่สําคัญของชนชั้นสูงในทิเบต 
 
คําสําคัญ ศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบต, ลามะ 
 
 

Abstracts 
This paper examined the feudal theocracy of Tibet. The objective of this paper 

was aimed to investigate the formation and patterns of the Tibetan feudal theocracy.The 
results showed as follows. 
  1. The formation of the Tibetan feudal theocracy was associated with the belief 
system of Tibetan society; the belief has influenced the Tibetan population to the 
involvement with the nature, the belief in spirituality and mystical science, and 
eventually the political elites of Tibet have executed the religion to shape the political 
righteousness, as well as the kinship and neighboring states relationship was found to be 
adopted to strengthen the politics. 
  2. The patterns of the Tibetan feudal theocracy showed that the political power 
was retained among the elites; the exercise of power was through the social hierarchy in 
the feudal system, The complexity of the political power structure in Tibet contributed 
the political system of dual power; civil official and monastic official (lama) were 
included wherein the temple was an important power base in the Tibetan elites. 
Keywords: Tibetan feudal theocracy, lama 
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บทน า 
  ในดินแดนที่ราบสูงทิเบตหรือที่เราเรียกกันว่า “เขตปกครองตนเองทิเบต” นั้นเป็นดินแดนอัน
เก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชียระหว่างประเทศจีนกับประเทศอินเดีย และเนื่องด้วยสภาพทางภูมิ
รัฐศาสตร์ทําให้ดินแดนทิเบตที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงและเทือกเขาที่สลับซับซ้อนนี้ถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น
หลังคาโลก มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งตลอดทั้งปี  การละลายตัวของธารน้ําแข็ง
เหล่านี้ได้กลายเป็นต้นกําเนิดของธารน้ําไหลลงไปสู่ที่ราบในประเทศต่างๆ การที่สภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ดินแดนทิเบตนี้ถูกปิดล้อมไปด้วยภูเขาสูงและยากต่อการเข้าถึง ส่งผลให้ทิเบตนั้นเป็นดินแดนที่สามารถ
ดํารงรูปแบบทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้ได้ยาวนานกว่า ๑,๓oo ปี โดยมี “นครลาซา” ซึ่งมี
ความหมายว่าเป็นนครศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองหลวง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง เศรษฐกิจ รวมไป
ถึงด้านสังคมและวัฒนธรรม ในส่วนของรูปแบบการปกครองนั้น ทิเบตให้ความสําคัญแก่เหล่านักบวชหรือ
ที่เรารู้จักกันในนามของ “ลามะ” อีกทั้งยังมีหัวหน้าของเหล่าลามะคือ “ทะไลลามะ” ดํารงตําแหน่งเป็น
ทั้งประมุขของดินแดนและผู้นําทางจิตวิญญาณ ตลอดจนได้รับการนับถือว่าเป็นร่างจุติที่แบ่งภาคลงมาเกิด
ของพระโพธิสัตว์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจริยธรรมอันดีงาม  
  ชาวทิเบตมีความเชื่อว่าทะไลลามะเป็นอวตารของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และเชื่อว่าปันเชนลา
มะ ผู้มีอํานาจรองจากทะไลลามะเป็นอวตารของพระอมิตาภะ ทะไลลามะคือประมุขสูงสุดของชาวทิเบต๒ 
อย่างไรก็ตามการสืบทอดผู้นําผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนนับล้านไม่ใช่เรื่องของความเชื่ออย่างบริสุทธิ์เสีย
ทีเดียว หากแต่ยังมีอิทธิพลจากการเมืองภายในและการเมืองภายนอกทิเบตเข้ามาเป็นตัวแปรด้วย 
จนกระท่ังทิเบตถูกประเทศจีนเข้ายึดครอง องค์ทะไลลามะต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศอินเดีย ในรอบหลายปีที่
ผ่านมาองค์ทะไลลามะยังคงเดินทางพบปะผู้นําประเทศต่างๆทั่วโลก แม้จะมีนัยแอบแฝงทางการเมือง แต่
สิ่งหนึ่งที่มีผลตามมาคือชาวโลกได้รู้จักการเมืองของทิเบตมากข้ึน๓ จนในที่สุดเมื่อวันที่ ๑o มีนาคม ๒๕๕๑ 
พระทิเบตและชาวทิเบตพลัดถิ่นที่ธรรมศาลาได้ชุมนุมกันครั้งใหญ่ การชุมนุมได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในเมือง
หลวงของอินเดีย เนปาลและเมืองต่างๆทั่วโลก ทางการจีนได้ใช้กําลังทหาร-ตํารวจเข้าปราบปรามอย่าง
เฉียบขาดและฉับพลัน๔ เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้รัฐบาลจีนตัดสินใจส่งกําลังทหารเข้าควบคุมสถานการณ์
ในทิเบต พร้อมทั้งดําเนินการรื้อโครงสร้างศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบตเพ่ือดําเนินการปฏิรูปทางการเมือง๕ 
ซึ่งผู้เขียนนั้นให้ความสนใจต่อรูปแบบการปกครอง “ศักดินาเทวาธิปไตย” อันเป็นรูปแบบการเมืองเฉพาะ
ของทิเบตนี้ 
๑.ความเป็นมาของศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบต  
  การก่อตัวของการเมืองแบบศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบตพบว่าเกิดจากการนําพุทธศาสนามา
ผสมผสานกับศาสนาบอนซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิม โดยมีการสร้างความมั่นคงทางการเมืองด้วยระบบเครือ
ญาติถูกนํามาใช้ในสังคมของชนชั้นสูงในทิเบต เช่นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างผู้นําของ
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https://mgronline.com/china/detail/9510000032332 (o๙/o๑/๒๕๖๔). 
๓ สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์.อ้างแล้ว 
๔ เขียน ธีระวิทย์.(๒๕๕๑).จีนกับการจลาจลในทิเบต,สกว.และสถาบันเอเชียศึกษา ,คณะรัฐศาสตร,์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.หนา้ ๑-๒. 
๕ นอกจากน้ียังมีการสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าถึงในดินแดนแห่งนี้ประกอบไปด้วยถนนและรถไฟความเร็ว

สูง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร 

http://blog.eduzones.com/redirect.php?url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://mgronline.com/china/detail/9510000032332
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ทิเบตกับเจ้าหญิงราชวงศ์ถังของจีน หรือผู้นําของทิเบตกับราชวงศ์ของเนปาล การเชื่อมความสัมพันธ์ผ่าน
ทางระบบเครือญาติกับดินแดนที่นับถือพุทธศาสนา ย่อมทําให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนระหว่างหลักการ
ทางพุทธศาสนากับความเชื่อตามศาสนาดั้งเดิมที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติและ “ภาวะการดํารงอยู่
ของจิตวิญญาณ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด การ
ระลึกชาติได้ ฯลฯ  
  นอกจากนี้ด้วยปัจจัยที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของตัวประเทศทิเบตเองที่ประกอบไปด้วย
เทือกเขาสูง โดยเฉพาะชนชั้นล่างที่ยังขาดแคลนในเรื่องของอาหารและสาธารณสุข จึงเป็นปัญหาโดยตรง
ต่อสุขภาพของประชาชน แต่ด้วยผลจากการขาดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ประชากรเชื่อว่า
การเกิดโรคภัยไข้เจ็บอยู่บ่อยครั้งนั้นเกี่ยวข้องกับการดลบันดาลจากสิ่งลี้ลับที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ๖ 
ประกอบกับการที่ทิเบตอยู่ในที่สูงโดยบางพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตภูเขาสูงและมีปริมาณออกซิเจนเจือจางกว่าปกติ
มาก ภาวะการขาดออกซิเจนร่วมกับการปลูกฝังทางความคิดเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับมาอย่างยาวนาน ทําให้
ประชาชนในทิเบตมองว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นการลงโทษของสิ่งลี้ลับ 
๒.รูปแบบการปกครองแบบศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบต 
 ๒.๑ เทวาธิปไตยและการกลับชาติมาเกิด คนทิเบตเชื่อว่าทะไลลามะทรงเป็นพระอวโลกิเตศวรก
ลับชาติมาเกิด๗ แนวความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดนั้นมีสาเหตุมาจากความต้องการของลามะชั้นสูงใน
การที่จะสามารถกําหนดตัวผู้ปกครองคนใหม่และสามารถถ่ายโอนอํานาจได้อย่างชอบธรรม โดยไม่ได้อยู่ใน
ข้อกําหนดทางสายเลือด นอกจากนั้นเนื่องจากเด็กกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กเล็กและเด็กต้องเติบโตขึ้นมา
ภายใต้การอบรมสั่งสอนของลามะชั้นสูง ประเด็นดังกล่าวทําให้ถูกมองว่าเป็นการปลูกฝังแนวคิดทางการ
เมืองบางประการให้แก่เด็กผู้ถูกเลือก ดังนั้นเหตุผลของการเกิดเทวาธิปไตยจึงเป็นผลมาจากความพยายาม
ที่จะนําศาสนามาสร้างความชอบธรรมทางการเมือง หรือการนําเรื่องการกลับชาติมาเกิดมาใช้เป็น
เครื่องมือในการกําหนดตัวผู้นําคนต่อไป ทั้งนี้เพ่ือรักษาฐานอํานาจทางการเมือง โดยมีกลุ่มการเมืองของ
ทิเบตเป็นตัวแปรสําคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น  
  ในมุมมองนี้ยังมีแรงผลักดันจากภายนอกที่ส่งผลต่อการเกิดเทวาธิปไตย เช่นในกรณีของจีนที่มอง
ว่าทิเบตเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนเสมอมา ดังนั้นรัฐบาลจีนในหลายยุคสมัยจึงมีความพยายามในการที่
จะรักษาอํานาจของจีนเหนือดินแดนทิเบตเอาไว้ เช่นการส่งขุนนางประจําถาวรในทิเบตมีฐานะเท่าเทียม
กับทะไลลามะและปันเชนลามะ ปัจจุบันจีนใช้วิธีการเชื่อมเส้นทางคมนาคมให้มีความทันสมัยเพ่ือแสดงถึง
การมีอํานาจเหนือดินแดนทิเบต๘ ดังนั้นเทวาธิปไตยในทิเบตจึงเป็นเสมือนปฎิกิริยาโต้กลับต่อความ
หวาดกลัวในการสูญเสียอํานาจทางการเมืองของชนชั้นสูงที่เคยมีอํานาจในดินทิเบต 
 ๒.๒ การสร้างระบบชนชั้นในทิเบต 
  ๒.๒.๑ โครงสร้างชนชั้นส่วนบน แบ่งประเด็นในการนําเสนอเอาไว้ ๔ กลุ่มได้แก่ (๑) เด
บอน จัดเป็นกลุ่มที่มีอํานาจทางการเมืองสูงที่สุด ชนชั้นนี้ล้วนเคยเป็นเครือญาติของกษัตริย์ทิเบตในยุค
โบราณ ซึ่งได้รับสืบทอดอํานาจและการยอมรับทางสังคมผ่านทางเชื้อสายของวงศ์ตระกูล (๒) ยับชิ เป็น
                                                           

๖ เอ. ทอม กรุนเฟลด์ (๒๕๓๗), ทิเบตที่เป็นจริง แปลและเรียบเรียงโดย ส.สุวรรณ,พิมพ์ครั้งท่ี ๒ ,
กรุงเทพมหานคร,สํานักพิมพ์แพรธรรม .หน้า ๘๒. 

๗ เอ. ทอม กรุนเฟลด์. ๒๕๓๗.หน้า ๒๕. 
๘ สํานักข่าวซินหัว.(๒๕๖๔).ม้าเหลก็ฟู่ซิงเตรียมวิ่งฉิวบนหลังคาโลก.ออนไลน ์

https://www.xinhuathai.com/china/166570_20210106(๑๘/o๑/๖๔) 



 

1423 

 

 

ตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากทะไลลามะองค์ก่อนๆ หากสรรหาทะไลลามะองค์ใหม่ได้ ครอบครัวของทะ
ไลลามะองค์ใหม่ก็จะกลายเป็นชนชั้นสูงขึ้นมาทันที แม้ว่ากลุ่มดังกล่าวนี้จะเป้นขั้วอํานาจใหม่ที่สนับสนุน
ทะไลลามะองค์ปัจจุบันก็ตาม แต่ฐานอํานาจและอิทธิพลที่เพ่ิงก่อตัวขึ้นมาใหม่ยังคงสู้กลุ่มแรกไม่ได้  (๓) 
มิดรา กลุ่มนี้ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นชนชั้นผู้ดีเพราะสมาชิกครอบครัวได้ประกอบคุณงามความดีแก่รัฐบาลทิเบต 
(๔) กูมา กลุ่มนี้สืบทอดฐานะจากบรรพบุรุษต่อๆมา เป็นกลุ่มชนชั้นผู้ดีที่มีจํานวนมากที่สุด แต่พวกเขาเป็น
ครอบครัวพอมีอันจะกินเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นถึงกับต้องทํามาค้าขายเพื่อหารายได้เพ่ิมก็มี๙  
    ๒.๒.๒ โครงสร้างชนชั้นส่วนล่าง คนทิเบตส่วนใหญ่ยังคงมีสถานะเป็นชาวนาทาสหรือที่
คนพ้ืนเมืองเรียกว่ามิเซอร์ ประชากรมากกว่าร้อยละ ๙๕ เป็นทาสติดที่ดิน๑๐ ชาวนาทิเบตโดยเฉพาะ
ชาวนาที่ทํางานในเขตศักดินาของตระกูลผู้ดีและวัดล้วนเป็นข้าติดที่ดิน ชาวนาทาสเหล่านี้ต้องนําผลผลิต
ส่วนใหญ่มอบให้เจ้าที่ดินคือ (๑) เทรบา เป็นชาวนาทาสที่เสียภาษี ชาวนาทาสเหล่านี้มีสิทธิครอบครอง
ที่ดินที่บรรพบุรุษตกทอดมาให้ แต่เมื่อใดที่พวกเขาหลบเลี่ยงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในระบบศักดินา เช่นหลบ
เลี่ยงภาระการจ่ายภาษีอันหนักอ้ึงและการรับใช้ด้านการขนส่งจึงจะถูกยึดที่ดิน (๒) ดูจุง เป็นชาวนาทาส
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไม่มีที่ดินของตนเอง พวกเขาถูกบังคับให้จ่ายภาษี ทํางานรับใช้และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆในระบบศักดินา พวกเขาไม่มีสิทธิอะไรทั้งสิ้น๑๑ แสดงให้เห็นว่าทิเบตก่อนการเคลื่อนกําลังทหารเข้า
มาในดินแดนทิเบตนั้น ประชากรของทิเบตอยู่ในสถานะของสังคมที่เปี่ยมไปด้วยจารีตและระบบชนชั้น 
  ๒.๓ การเมืองระบบอ านาจคู่ของทิเบต ประกอบไปด้วย 
  ๒.๓.๑ อ านาจของฝ่ายลามะและฝ่ายฆราวาส ซึ่งรูปแบบของการถ่วงดุลอํานาจของ
ทิเบตนั้นมีลักษณะพิเศษกว่าสังคมอ่ืนคือมีข้าราชการฝ่ายฆราวาสคนหนึ่งก็จะมีข้าราชการฝ่ายสงฆ์รูป
หนึ่ง๑๒ โดยทั่วไปชาวทิเบตเห็นว่าข้าราชการฝ่ายสงฆ์น่าไว้ใจมากกว่าฝ่ายฆราวาส เพราะพระสงฆ์ไม่ยึดติด
กับทรัพย์สินและไม่ต้องเกรงกลัวอํานาจอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ใดเพราะฐานะพระสงฆ์ของท่านก็
เป็นเสมือนเครื่องคุ้มครองฐานะไปในตัว 
  ๒.๓.๒ การถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายทะไลลามะและฝ่ายปันเชนลามะ แม้ว่าทิเบตจะมี
ทะไลลามะเป็นผู้นําสูงสุดแล้วก็ตาม แต่ในหมู่ชนชั้นสูงเองก็ยังยกย่องและให้ความสําคัญแก่ปันเชนลามะ
ด้วยเช่นกัน ปันเชนลามะนั้นเดิมทีแล้วเป็นกลุ่มชนชั้นสูงของทิเบต แต่เป็นกลุ่มชนชั้นสูงที่มิได้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับทะไลลามะที่เป็นผู้นําสูงสุดของทิเบต การสะสมอํานาจทางการเมืองของปันเชนลามะนั้น
ได้รับการสนับสนุนจากจีนโดยมีนัยยะทางการเมืองเพ่ือถ่วงดุลกับอํานาจของทะไลลามะที่ได้รับการ
สนับสนุนจากซีกโลกตะวันตกผ่านทางดินแดนเอเชียใต้ 
 ๒.๔ อ านาจของวัดและการแบ่งเขตศักดินาในทิเบต อํานาจทางศาสนาแสดงออกโดยวัด ใน
ทิเบตวัดใหญ่ๆแท้จริงก็คือเมืองเมืองหนึ่งมีที่นาผืนใหญ่ มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีชาวนาทาสเป็นพันเป็นหมื่นคน 
มีตลาดองค์กรรับฝากและให้กู้เงิน คลังแสงของทหาร กองทหารก็มาจากพระสงฆ์ในวัด การมีกองทหาร
สงฆ์นั้นสําคัญมากเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์อันตราย วัดทั้งวัดก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นค่ายทหารได้

                                                           
๙ เอ. ทอม กรุนเฟลด์. ๒๕๓๗, หนา้ ๑๙-๒o. 
๑๐ สํานักข่าวซินหัว.(๒๕๖๓). หวังเจีย้นกั๋ว ชายทิเบตกับ ๗o ปีท่ีไร้ชื่อ ออนไลน ์

https://www.xinhuathai.com/soc/31898_20190906(๑๘/o๑/๖๔) 
๑๑ เอ. ทอม กรุนเฟลด์. ๒๕๓๗.,หน้า า ๓๒-๓๓ 
๑๒ เอ. ทอม กรุนเฟลด์. ๒๕๓๗, หนา้ ๒๔. 
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ทันที๑๓ นอกจากนั้นแล้วในดินแดนทิเบตที่ห่างไกลออกไป วัดยังทําหน้าที่เป็นองค์กรบริหารไปในตัว เช่น 
ในเขตเลี้ยงสัตว์วัดจะเป็นแกนหลักในการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็น หรืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนด้วยการเก็บรักษาของที่มีค่าให้คนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน นอกจากนี้วัดยังมีบทบาทเป็นฝ่ายเป็นกลาง
เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจนในที่สุดแล้ววัดศาสนาพุทธก็ได้ผูกขาดอํานาจทั้งทางศาสนาและทางโลกของ
ทิเบต วัดเริ่มสร้างพ้ืนฐานอํานาจทางการเมือง ผูกพันเป็นพันธมิตรกับพวกฆราวาสที่ร่ํารวย จัดตั้งกองทัพ
พระสงฆ์เพ่ือปกปักรักษาฐานะทางสังคมในทิเบต 
 สังคมในทิเบตจึงเสมือนกับสังคมเกษตรกรรมทั่วไปที่มาของอํานาจและความมั่งคั่งมิใช่
ยศถาบรรดาศักดิ์แต่คือที่ดิน ที่ดินถูกแบ่งเป็นของชนชั้นปกครอง ๓ กลุ่มคือ วัด พวกผู้ดีฝ่ายฆราวาสและ
รัฐบาลลาซา โดยทั่วไปเห็นว่ากลุ่มวัดและกลุ่มผู้ดีฆราวาสครอบครองที่นาเกินกว่า ๕o% และล้วนเป็นที่นา
ที่ดีที่สุดด้วย๑๔ ในส่วนของชนชั้นสูงฝ่ายฆราวาสของทิเบตก็จะมีทรัพย์สิน ๒ อย่าง ประกอบไปด้วย
คฤหาสน์ซึ่งเป็นมรดกสืบทอดและทรัพย์สินในส่วนที่สองซึ่งมีความสําคัญยิ่งกว่าคือที่ศักดินาที่รัฐบาลมอบ
ให้เพ่ือเป็นการตอบแทนความดีความชอบที่พวกเขาทํางานให้รัฐบาล รูปแบบศักดินาแบบนี้นี่เองที่
เสริมสร้างอํานาจการบังคับบัญชาของโครงสร้างการเมืองการปกครองของทิเบตให้เข้มแข็ง  
  ๒.๕ การใช้อ านาจตุลาการในทิเบต การใช้อํานาจตุลาการในทิเบตซึ่งเป็นสิ่งค้ําจุนโครงสร้างของ
ศักดินาเทวาธิปไตยนั้นเกี่ยวขอ้งกับประเด็นต่อไปนี้ (๑) ข้อบังคับจารีตประเพณี ในอดีตทิเบตไม่มีประมวล
กฎหมาย มีแต่กฎข้อบังคับจารีตประเพณีท่ีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เช่น พระวินัยของศาสนาพุทธ พระ
ราชโองการของกษัตริย์ทิเบตโบราณและขนบธรรมเนียม๑๕ รวมไปถึงการให้พระสงฆ์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ประนีประนอม เป็นวิธีจัดการข้อพิพาทที่นิยมใช้กันแพร่หลายที่สุด (๒) การใช้เทพตัดสิน โดยใช้วิธีการ
เสี่ยงทายเพ่ือตัดสินความผิดเพราะพวกเขามีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องสนับสนุนฝ่ายที่ถูกต้อง (๓) 
การตัดสินโดยคนทรงเนซุง เป็นคนทรงของทางการ รัฐบาลมักจะถูกเชิญมาช่วยให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับปัญหา
ทุกปัญหาของทิเบต๑๖ (๔) การรักษาอํานาจผ่านทางกลุ่มลามะผู้ดูแลกฎระเบียบ ลามะกลุ่มนี้ทําหน้าที่
เสมือนกับเป็นตํารวจทั้งยังมีอํานาจบังคับใช้กฎหมาย โดยประชาชนเชื่อว่าพวกเขามีอํานาจอันเร้นลับ และ
ด้วยการใช้อํานาจอันเร้นลับของลามะกลุ่มนี้ยิ่งเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนชาวทิเบต 
๓. การด ารงรักษารูปแบบการปกครองแบบศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบต พบว่า 
  ๓.๑ ระบบวัฒนธรรมและความเชื่อ เนื่องด้วยในสังคมของทิเบตนั้นผูกพันกับระบบคิดในสังคม
แบบเก่าและเชื่อในโลกของจิตวิญญาณ ดังนั้นทั้งระบบความเชื่อตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ จึงล้วนเป็นผลมา
จากแนวคิดทางศาสนา นอกจากนี้ในความเข้าใจของชาวทิเบต กรรมคือผลของการกระทําของเราทั้งใน
ชาติก่อนและชาตินี้ เพราะฉะนั้นเรามีแต่จะต้องยอมรับผลดังกล่าวที่เคยกระทําไว้๑๗ ถ้าหากมองจากทัศนะ
ทางโลก หลักการของกรรมนี้เป็นเสมือนแบบแผนที่ควบคุมสังคมและค่อนข้างจะมีอิทธิพลในทิเบตเป็น
อย่างมาก สําหรับคนทิเบตธรรมดาทั่วไปการยอมรับหลักการนี้ย่อมทําให้เขาไม่สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิต
ของตนไปตลอดชีวิต 

                                                           
๑๓ เอ. ทอม กรุนเฟลด์ , ๒๕๓๗ หนา้ ๗๗. 
๑๔ เอ ทอม กรุนเฟลด,์ ๒๕๓๗ ,หน้า ๒๒-๒๓. 
๑๕ เอ ทอม กรุนเฟลด,์ ๒๕๓๗ ,หน้า ๕๘. 
๑๖ เอ ทอม กรุนเฟลด,์ ๒๕๓๗ ,หน้า ๗๑-๗๒. 
๑๗ เอ ทอม กรุนเฟลด,์ ๒๕๓๗ ,หน้า ๗๔ 
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 ๓.๒ ระบบการศึกษา ในอดีตทิเบตมีโรงเรียนทางการเพียง ๒ แห่ง แห่งหนึ่งดําเนินการโดยฝ่าย
สงฆ์ (เรียกว่าโรงเรียนระดับสูงที่สุด) อีกแห่งดําเนินการโดยฝ่ายฆราวาส จุดประสงฆ์ของโรงเรียนคือสอน
วิชาความรู้ให้นักเรียนเพื่อไปเป็นข้าราชการของรัฐบาล โรงเรียนทั้งสองแห่งจะรับสมัครเด็กผู้ชายที่มาจาก
ครอบครัวผู้ดี หรือมาจากครอบครัวของอดีตข้าราชการฝ่ายสงฆ์๑๘ สถานที่ให้การศึกษาที่สําคัญคือวัด เด็ก
บางคนมีความเฉลียวฉลาดหากรักเรียนก็มีโอกาสก้าวหน้า กลุ่มชนชั้นสูงสามารถเชิญครูมาสอนที่บ้านได้
เป็นกรณีเฉพาะ ดังนั้นการศึกษาในทิเบตจึงถูกดํารงไว้เฉพาะในหมู่ชนชั้นสูง จนกระทั่งการเคลื่อนกําลัง
ทหารของจีนเข้าสู่ทิเบตทําให้โครงสร้างการศึกษาเกิดความเท่าเทียมมากยิ่งข้ึน 
 ๓.๓ สิทธิสตรีในทิเบต ความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่เห็นว่ามีแต่ผู้ชายจึงจะเข้าสู่นิพพานได้
เพราะฉะนั้นผู้หญิงในทิเบตจึงมีสิทธิด้อยกว่าเพศชายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สตรียังสามารถมีสามีได้
หลายคน ระบบดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นตัวกําหนด ด้วย
ทรัพยากรที่ดินภายใต้ระบบศักดินาของทิเบตนั้นเป็นสิ่งที่มีค่า หากปล่อยให้พ่ีน้องมีภรรยาหลายคนที่ดินก็
จะต้องแบ่งย่อยเป็นหลายแปลง 
สรุป 
 ประวัติศาสตร์ของดินแดนทิเบตนั้นถูกรุกรานจากรัฐเพ่ือนบ้านโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการขยาย
ดินแดน ตลอดจนการแย่งชิงทรัพยากรจากประเทศทิเบต ในยุคท่ีราชวงศ์มองโกลเรืองอํานาจทิเบตก็ได้ตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรมองโกล ความสัมพันธ์ระหว่างทิเบตและจีนจึงดําเนินต่อไปในฐานะที่
ทิเบตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน ในระยะต่อมานั้นผลจากการปฎิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในยุโรป
และในรัสเซียส่งผลให้ประเทศอังกฤษเป็นประเทศมหาอํานาจในซีกโลกตะวันตก ในขณะที่เอเชียเองก็มี
ประเทศรัสเซียที่ประกอบไปด้วยความเข้มแข็งทางการทหารและต้องการแผ่ขยายอํานาจของตนเองมายัง
เอเชียกลางเช่นเดียวกัน การขยายอํานาจของมหาอํานาจตะวันตกและรัสเซียส่งผลให้ทิเบตตกอยู่ในฐานะ
ของรัฐกันชน จนกระทั่งเข้าสู่ระยะที่สามของทิเบต โดยหลังยุคสงครามโลกครั้งที่  ๒ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้เติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวเข้าสู่การเป็นอภิมหาอํานาจภายในเวลาไม่นานทําให้
สหรัฐอเมริกามีบทบาทสูงในเวทีการเมืองโลก แต่การเติบโตของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีฐานะเป็น
เจ้าประเทศราชของทิเบต ก็ได้สร้างความแข็งแกร่งทั้งจากภายในและภายนอกประเทศผ่านทางเครือข่าย
ของกลุ่มทุนจีนโพ้นทะเล จนกลายเป็นที่หวาดวิตกของมหาอํานาจในซีกโลกตะวันตกเช่นเดียวกัน อิทธิพล
ของรัสเซียที่เคยมีบทบาทในเอเชียกลาง ก็ได้ลดบทบาทลงไปและกําลังถูกแทนที่โดยสาธารณรัฐประชาชน
จีนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเองก็กําลังแผ่ขยายอิทธิพลทั้งการค้าและการเมืองออกไปยังภูมิภาคอ่ืน
อย่างกว้างขวางผ่านทางเครือข่ายชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งการเติบโตดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นผลให้มหาอํานาจ
ทางตะวันตกต้องกําหนดยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมประเทศจีนเพ่ือสกัดกั้นการเติบโตของจีนในเวลาต่อมา 
และทิเบตเองได้ถูกเปลี่ยนสถานะจากรัฐกันชนกลายเป็นดินแดนที่มีเขตติดต่อกับแนวปิดล้อมประเทศจีน
ในแถบเอเชียใต ้
 
 
 
 
                                                           

๑๘ เอ ทอม กรุนเฟลด,์ ๒๕๓๗ ,หน้า ๔๒ 
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โปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 
Life Development Program for family through 

Buddhist Psychology 
 

มนัสนันท์ ประภัสสรพิทยา1,  
กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์2  
วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา3,  

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี การพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักจิตวิทยาและหลักพุทธ
ศาสนา 2) เพ่ือสร้างและประเมินโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตาม
หลักพุทธจิตวิทยา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพุทธจิตวิทยา 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจกรรมกลุ่ม จ านวน 5 รูป/
คน คัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่มเพ่ือ
วิพากษ์และตรวจสอบความสอดคล้องของโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับ
ครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1) โปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 

ประกอบด้วยหลักธรรม คือ (1) พรหมวิหาร 4 (2) ไตรสิกขา โดยออกแบบ
กิจกรรมภายใต้กรอบภาวนา 4 ได้แก่ การพัฒนาทางกาย การพัฒนาทาง
สังคม การพัฒนาทางจิตใจ และการพัฒนาทางปัญญา และหลักจิตวิทยา คือ 
(3) ทฤษฎีการเรียนรู้ของแบนดูร่า 

                                           
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 
2 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
3 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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2) โปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา ผ่าน
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย 9 กิจกรรม คือ 1) บ้านของ
ฉัน  2) ธรรมะเจริญใจ 3) นิทานสอนใจ ดูสื่อสร้างสรรค์ 4) ธรรมสู่นิทรา 5) 
ธรรมรับอรุณ 6) โยคะหัวเราะ 7) ครอบครัวสื่อสารสร้างสรรค์ 8) อาหารสร้าง
สุข และ 9) พ่อแม่วางใจ 5 ห้องแห่งชีวิต โดยน าแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
แบนดูร่าบูรณาการกับแนวปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และโยนิโสมนสิการ โดย
ฝึกวิธีคิดแบบสามัญลักษณะเข้าใจความเป็นจริงตามกฏธรรมชาติด้วยหลักการ
และรูปแบบการสอนมาใช้จัดกิจกรรมแบบผสมผสาน เลือกใช้เทคนิคการ
ด าเนินการกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้พ่อแม่ได้การเรียนรู้ร่วมกับลูก เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้รับการอบรมมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน สามารถ
น าไปไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีข้ึน 

 
ค าส าคัญ:  โปรแกรมพัฒนาชีวิต, พุทธจิตวิทยา, ครอบครัว 
 

Abstracts 
 This research is a qualitative research with two objectives: 
1) to study the theory of family life development based on 
psychology and Buddhism principles; 2) to create and evaluate 
family life development programs according to Buddhist 
psychology principles. Key informants are 5 experts in fields of 
Buddhist psychology, Western Psychology and Group activity. The 
research instruments were group discussions to critique and 
verify consistency of Buddhist family life development programs, 
qualitative data were analyzed with content analysis methods.  
The results were as follows. 
 1. Life development program for family according to 
Buddhist psychology principles consists of 3 principles that are (1) 
Brahmaviharn 4 (2) Trisikha by design activities under the 
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framework of the four prayer, namely physical development. 
Social development Mental development and intellectual 
development; and (3) Bandura theories of learning.  
 2. Life development program for family according to 
Buddhist psychology principles which has been assessed by all 5 
experts, consisting of 9 activities: 1) My House 2) Dharma Charoen 
Jai 3) Stories to teach the mind to see creative media 4) Dharma 
to Nidra 5) Dharma Rab Arun 6) Laughter Yoga 7) Family 
Communication Creativity 8) Food Create happiness and 9) 
parents trust 5 rooms of life. All activities were designed on basis 
of Bandura's Theory of Learning and practice guidelines and 
Yonisomnsikarn. By integrating Bandura's theory of learning into 
practice with the Trisikha principle and Yonisomnsikarn practicing 
ordinary thinking methods, understanding the reality of natural 
laws, principles and teaching styles, and using a combination of 
activities. Choose to use techniques for conducting group 
processes. So that parents can learn together with their children 
to provide opportunities for the trainees to develop themselves 
and learn with others. Lead to changes in better behavior. 
Keywords:  Life Development Program, Buddhist Psychology, 
Family 
 
บทน า 

ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม แต่ก็เป็นหน่วยที่ส าคัญที่สุด 
ครอบครัวนี้ เป็นสังคมย่อยหรือเป็นฐานของสังคม สังคมทั้งหมดมาจาก
ครอบครัวถ้าแต่ละครอบครัวดีแล้ว สังคมของเราก็จะดี เราต้องการให้สังคม
ประเทศชาติของเราเจริญมั่นคงมีความร่มเย็นเป็นสุขก็ท าได้โดยท าครอบครัว
แต่ละครอบครัวนี้ให้ดี โดยเฉพาะเมื่อเป็นบิดามารดา เพราะเป็นผู้ที่จะสร้าง
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โลก คือสังคมมนุษย์ทุกระดับต้องมีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจ าใจของพระ
พรหม โลกของมนุษย์ก็คือ สังคมมนุษย์ และโลกคือสังคมมนุษย์นั้นก็เกิดจาก
การสร้างของมนุษย์เอง มนุษย์ที่ดีก็จะสร้างโลกที่ดี สร้างสังคมท่ีดี  

พัฒนาการครอบครัว มีจุดเน้นอยู่ที่แบบแผนของการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตครอบครัว ซึ่งเกี่ยวพันกับโครงสร้างและการท าหน้าที่ของครอบครัวในการ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวในแต่ละระยะของพัฒนาการ
ครอบครัว ซึ่ง ดูวาล (1977) ได้เสนอการแบ่งช่วงชีวิตครอบครัวเป็นระยะ ๆ 
เรียกว่า วงจรชีวิตครอบครัว เพ่ือใช้ในการศึกษาครอบครัวและได้ก าหนด
เกณฑ์การแบ่งระยะของครอบครัวขึ้น พัฒนกิจของครอบครัวในแต่ละระยะ 
จะมีความแตกต่างกันออกไป และในลักษณะที่มุ่งเน้นต่างกัน ดูวาล ได้เสนอ
พัฒนกิจไว้โดยเริ่มตั้งแต่ ระยะครอบครัวเริ่มต้น ระยะเริ่มเลี้ยงดูบุตร ระยะมี
บุตรวัยก่อนเรียน ระยะมีบุตรวัยเรียน ระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่น ระยะแยก
ครอบครัวใหม่ ระยะครอบครัววัยกลางคน จนถึงระยะครอบครัววัยสูงอายุ 
หมุนวนเป็นวงจรชีวิตครอบครัว จะเห็นได้ว่าแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการ
ครอบครัวให้ความส าคัญต่อบุคคลแต่ละคนที่อยู่ ในครอบครัวและให้
ความส าคัญกับครอบครัวในฐานะที่เป็นกลุ่มย่อยของสังคมและเป็นสถาบัน
ทางสังคม โดยที่ครอบครัวประกอบขึ้นด้วยกลุ่มคนที่มีบทบาทและ
ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงในแต่ระยะ  

การอยู่ร่วมกันในครอบครัว เด็กหรือลูกจะสังเกตและเรียนรู้
พฤติกรรมของพ่อและแม่ การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ การ
เรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกและพ่อแม่ ซึ่งทั้งลูกและพ่อแม่มีอิทธิพล
ต่อกันและกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต 
(Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) ใน
สิ่งที่พ่อแม่ปฏิบัติ ถ้าสิ่งที่พ่อแม่ปฏิบัติถูกต้อง เหมาะสม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม ลูกก็จะเรียนรู้และปฏิบัติตาม ในทางตรงข้ามถ้าพ่อแม่ไม่ประพฤติ
ตนอย่างถูกต้อง ลูกก็จะยึดเป็นแบบอย่างและท าตาม สอดคล้องกับแนวคิด
ของแบนดูรามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเรานั้นเกิดขึ้นจากการ
สังเกตจากตัวแบบ ในการเรียนรู้โดยการผ่านตัวแบบนั้น ตัวแบบเพียงคนเดียว
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สามารถที่จะถ่ายทอดทั้งความคิด และการแสดงออกได้พร้อม ๆ กัน และ
เนื่องจากคนเรานั้นใช้ชีวิตในแต่ละวันในสภาพแวดล้อมที่แคบ ๆ ดังนั้นการ
รับรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ของสังคมจึงผ่านมาจากประสบการณ์ของ
ผู้ อ่ืน โดยการได้ยินและได้เห็นโดยไม่มีประสบการณ์ตรงมาเกี่ยวข้องคน
ส่วนมากรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของสังคมโดยผ่านทางสื่อแทบทั้งสิ้น (สมโภชน์ 
เอ่ียมสุภาษิต, 2556) 

จากการศึกษาความส าคัญและสภาพปัญหาของสถาบันของครอบครัว
ดังที่กล่าวไปแล้ว ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว และสนใจ
ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัว โดยน าแนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวิทยา และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์และบูรณา
การ เพ่ือสร้างโปรแกรมการพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธ
จิตวิทยา เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้สมาชิกในครอบครัวประพฤติตน
อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีสติ รู้คิด รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน เข้าใจกัน ส่งเสริมให้พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับลูก ส่งผลสมาชิก
ในครอบครัวมีความสงบสุขและเกิดความรักความอบอุ่น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้แข็งแกร่งต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตาม

หลักจิตวิทยาและหลักพุทธศาสนา 
2. เพ่ือสร้างและประเมินโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตาม

หลักพุทธจิตวิทยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
ขั้นตอนกาด าเนินการวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการสร้างโปรแกรมพัฒนา
ชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 
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1.1 ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาชีวิตส าหรับ
ครอบครัว 
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการหลักพุทธ

ธรรม และหลักจิตวิทยา มาใช้ในแนวทางการสร้างโปรแกรมพัฒนาชีวิต
ส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 

น าข้อมูลมาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นกรอบมโนทัศน์ในการร่างชุด
โปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตาม
หลักพุทธจิตวิทยา 

2.1 ร่างโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 
2.2 การออกแบบกิจกรรมจ านวน ๑๑ กิจกรรม มีองค์ประกอบได้แก่ 

แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ขั้นตอนกิจกรรม ผลที่คาดว่า
จะได้รับ สื่อการอบรม เวลาที่ใช้ และการประเมินผลกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 น าชุดร่างโปรแกรมน าเสนอในการประชุมวิพากษ์ความเป็นไปได้

และความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพุทธ
จิตวิทยา จ านวน 2 รูป/คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านกิจกรรมกลุ่ม 2 คน รวมจ านวน 5 รูป/คน เพ่ือพิจารณาเนื้อหา ในแต่
ละกิจกรรมมีความถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม ในการฝึกอบรมและปรับปรุง
แก้ไขตามมติที่ประชุม 

3.2 หาค่าความตรง (Validity) ของโปรแกรมฝึกอบรม โดย
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 รูป/คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดโปรแกรมประกอบด้วย จ านวน 
11 กิจกรรม 2) เกณฑ์ประเมิน 4 ด้าน 21ข้อ ได้แก่ (1) ด้านความถูกต้อง 
(Accuracy) (2) ด้านความเหมาะสม (Suitability) (3) ด้านน าไปใช้ได้จริง 
(Feasibility) (4) ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility) การสนทนากลุ่มเพ่ือวิพากษ์
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และตรวจสอบความสอดคล้องของโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตาม
หลักพุทธจิตวิทยาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
โปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา ผ่านประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย 9 กิจกรรม คือ 1) บ้านของฉัน  2) 
ธรรมะเจริญใจ 3) นิทานสอนใจ ดูสื่อสร้างสรรค์ 4) ธรรมสู่นิทรา 5) ธรรมรับ
อรุณ 6) โยคะหัวเราะ 7) ครอบครัวสื่อสารสร้างสรรค์ 8) อาหารสร้างสุข และ 
9) พ่อแม่วางใจ 5 ห้องแห่งชีวิต ออกแบบกิจกรรมโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี
การเรียนรู้ของแบนดูร่าบูรณาการกับแนวปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และโยนิโส
มนสิการ โดยฝึกวิธีคิดแบบสามัญลักษณะเข้าใจความเป็นจริงตามกฏ
ธรรมชาติด้วยหลักการและรูปแบบการสอนมาใช้จัดกิจกรรมแบบผสมผสาน 
เลือกใช้เทคนิคการด าเนินการกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้พ่อแม่ ได้การเรียนรู้
ร่วมกับลูก ผ่านกิจกรรมและเทคนิคที่หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับการ
อบรมมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืน สามารถน าไปไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการสนทนากลุ่มเพ่ือวิพากษ์ 
(Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 รูป/คน ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูล ด้วย
วิธีการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้ งหมดมาวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และตีความ (Interpretation) น าค าแนะน า ความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 รูป/คน มาจัดปรับหมวดหมู่กิจกรรมและรูปแบบ
ในการฝึกอบรม น าข้อมูลที่สอดคล้องหรือสนับสนุนกันมาแก้ไขร่างโปรแกรม
พัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา และสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัยจากการเชื่อมโยงประเด็นส าคัญที่ได้แล้วน าข้อสรุปที่ได้มาขยายความ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมเขียนเป็นค าอธิบายโดยละเอียดโดยใช้ค าพูดของ
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ผู้ให้ข้อมูลมาเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อและสามารถ
ตรวจสอบได้  
 ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สร้างข้อสรุป ตามขั้นตอนการจัดกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ปัจจัย การระบุ
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ผ่านกิจกรรม การเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีค้นพบ ประมวลข้อมูล วิเคราะห์และน าเสนอ
ในรูปแบบเป็นข้อความบรรยาย (Description)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินโปรแกรมเรื่องพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลัก
พุทธจิตวิทยา จ านวน 21 ข้อ 4 ด้านได้แก่ (1) ด้านความถูกต้อง (Accuracy) 
(2) ด้านความเหมาะสม (Suitability) (3) ด้านน าไปใช้ได้จริง (Feasibility) 
(4) ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.96 ถือว่าผ่านเกณฑ์  
 ผลการวิจัยพบว่า 

1) ครอบครัวเป็นหน่วยเริ่มต้นและเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคม 
ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก การอยู่ร่วมกันในครอบครัว เด็กหรือลูกจะ
สังเกตและเรียนรู้พฤติกรรมของพ่อและแม่ การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการ
เลียนแบบ การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกและพ่อแม่ ซึ่งทั้งลูกและ
พ่อแม่มีอิทธิพลต่อกันและกัน ถ้าหากพ่อหรือแม่มีพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกที่ไม่เหมาะสม เด็กก็จะท าตาม ฉะนั้นพ่อแม่ควรมีแนวทางการ
ด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง ปฏิบัติในสิ่งที่ดีเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับลูก แนะน า
และฝึกอบรมลูกให้มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร (เจือจันทร์) (2554) ที่พบว่าพ่อแม่ที่ให้การอบรมเลี้ยงดู
เพ่ือส่งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามแนวพุทธ เป็นพ่อแม่ที่มีลักษณะทาง
พุทธสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการด าเนินชีวิตประจ าวันตามวิถีทางแบบพุทธ ที่
ส าคัญคือ ยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมพ้ืนฐาน อันได้แก่ การบริจาค
ทาน การรักษาศีลห้าและหมั่นปฏิบัติสมาธิภาวนา เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและ
ให้การปฏิสัมพันธ์กับบุตรอย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพ  
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หลักธรรมที่ผู้วิจัยน ามาใช่ในการสร้างโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับ
ครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาประกอบด้วย 1) พรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็น
หลักธรรมส าหรับการครองเรือน พ่อแม่จะให้ความรักความเมตตาต่อลูก ซึ่ง
ตรงกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2554) ได้กล่าวว่า 
พ่อแม่นั้นท าทุกอย่างเพ่ือลูกด้วยความรัก ว่าโดยคุณธรรมก็คือ การกระท าที่
ออกมาจากพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พ่อแม่มีเมตตา 
ในยามปกติเมื่อลูกเจริญเติบโตอยู่ดีตามที่ควรจะเป็น (เขาปกติ) พ่อแม่มีกรุณา 
ยามลูกมีทุกข์ เช่น เจ็บป่วย หรือมีเรื่องล าบากเดือดร้อน (เขาตกต่ า) พ่อแม่ มี
มุทิตา ยามเมื่อลูกท าอะไรได้ดีมีสุขหรือประสบความส าเร็จ เช่น สอบได้ที่ดี ๆ 
และพ่อแม่ควรมีอุเบกขา เพ่ือจะฝึกหัดให้ลูกรู้จักรับผิดชอบตนเอง จะได้ท า
อะไร ๆ เป็น และพ่ึงตนเองได้ เท่ากับเปิดโอกาสให้ลูกพัฒนา เช่น ให้เดินเอง 
ท าการบ้านเอง โดยพ่อแม่วางทีเฉยดูให้เขาท า แต่พร้อมที่จะช่วยเมื่อถึงเวลา 
หรือเป็นที่ปรึกษาให้ 2) ไตรสิกขา เป็นธรรมเพ่ือฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ 
และปัญญาซึ่งตรงตามแนวค าสอนของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) (2541) ได้ทรงสรุปเรื่อง ไตรสิกขา ว่าศีลสิกขา
เกี่ยวกับความประพฤติทั้งปวง จิตสิกขาเกี่ยวกับภาวะทางจิตใจทุกอย่าง 
ปัญญาสิกขาเกี่ยวกับความร้ความเห็นทุกประการ คนเราทุกคน ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ต้องมีความประพฤติของตน ต้องมีจิตใจของตน ต้องมีความรู้ ความเห็น
ของตน จึงมีหน้าที่หรือมีความสมควรจะพึงศึกษาในเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็น
การศึกษาเรื่องตนแท ้ๆ และต้องศึกษาอยู่เรื่อยไปจึงจะมีความเฉลียวฉลาดต่อ
ตนเองอยู่เสมอ และแนวคิดของสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) (2559) 
ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการที่จะพัฒนาบุคคล การศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาคน 
พัฒนาอย่างไรเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้ โดยเริ่มจากสัมมาทิฐิ 2 ประการ 
ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปรโตโฆษะ และปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโส
มนสิการ หลักการนี้หมายความว่า การมีสัมมนาทิฐิอาจจะเริ่มจากปัจจัย
ภายนอก เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้ใหญ่หรือวัฒนธรรม ซึ่งท าให้บุคคลนั้น
ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ ความคิดนึก ความเข้าใจ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และ
พฤติกรรมที่ถ่ายทอดต่อกันมา ถ้าสิ่งที่ได้รับจากการแนะน าสั่งสอนถ่ายทอดมา
นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง อยู่ในแนวทางของเหตุผล ก็เป็นจุดเริ่มของสัมมาทิฐิ 
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ที่จะน าเข้าสู่กระแสการพัฒนาหรือกระบวนการฝึก ในที่นี้สัมมาทิฐิ เกิดจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีเรียกวา่ ปรโตโฆษะ ถ้าไม่เช่นนั้น บุคคลอาจจะเข้าสู่กระแส
การพัฒนาโดยเกิดปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฐินั้นด้วยการใช้โยนิโสมนสิการ คือ 
การรู้จักคิด รู้จักพิจารณาด้วยตนเอง 

หลักจิตวิทยา ที่ผู้วิจัยน ามาใช่ในการสร้างโปรแกรมพัฒนาชีวิต
ส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา คือ ทฤษฎีการเรียรรู้ ของแบนดูร่า 
(1965) ซึ่งกล่าวว่าการเรียนรู้โดยการสังเกตจึงเป็นกระบวนการทางการรู้คิด
หรือพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการ
เลียนแบบ ทั้งสิ่งแวดล้อมและตัวผู้เรียนมีความส าคัญเท่า ๆ กัน กล่าวคือ 
คนเรามีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราอยู่เสมอ การ
เรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งผู้เรียนและ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการ
เรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัว
แบบ (Modeling) ส าหรับตัวแบบไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้น แต่
อาจจะเป็นตัวสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบที่เห็นในโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์หรือ
อาจจะเป็นรูปภาพการ์ตูนหนังสือก็ได้ นอกจากนี้ ค าบอกเล่าด้วยค าพูดหรือ
ข้อมูลที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นตัวแบบได้ โดยตัวแบบ (Modeling) 
มีความส าคัญในการเรียนรู้ของมนุษย์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ตัวแบบที่เป็นบุคคลจริง (Live Modeling) คือ ตัวแบบที่บุคคล
จริง (Live Modeling) คือ ตัวแบบที่บุคคลได้มีโอกาสสังเกตและได้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยโดยตรง ไม่ต้องผ่านสื่อหรือสัญลักษณ์อ่ืน เช่น พ่อแม่  ครู 
เพ่ือน ญาติ และบุคคลอื่นๆ ที่เป็นตัวแบบมีชีวิตจริง 

2) ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) เป็นตัวแบบที่
เสนอผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วีดิโอ ภาพยนตร์ การ์ตูน หนังสือ 
หนังสือพิมพ์ ค าบอกเล่า คอมพิวเตอร์ หรือตัวแบบที่ผ่านมาทางระบบ
อินเตอร์เน็ต 

เมื่อเด็กสังเกตเห็นพฤติกรรมของพ่อและแม่จะเกิดการเรียนรู้ และ
เลียนแบบ เพราะฉะนั้นหากพ่อแม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ก้าวร้าว พูดจาไม่ดี ไม่มี



 

1437 

 

 

เมตตา ลูกก็จท าตามเพราะคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูต้อง รวมถึงสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ 
หากปล่อยให้เด็กเล็กดูโทรทัศน์โดยล าพัง ไม่มีผู้ปกครองให้ค าแนะน า เด็กก็จะ
จ าสิ่งที่เห็นโดยไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เช่นการดูหนังที่ใช้ก าลัง เมื่อ
เด็กประสบปัญหา โดนเพ่ือนแกล้ง ก็จะเกิดการต่อสู้กับเพ่ือน โดยไม่มีสติใน
การไตร่ตรอง 

สรุปว่า ลูกถ้าเติบโตมาด้วยการเห็นพฤติกรรมต่าง ๆ เรียนรู้ โดย
ปราศจากคนที่ชี้แนะ หรือมีแบบอย่างที่ดี ก็จะเกิดการเลียนแบบหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าพ่อแม่คอยดูแลแนะน าอย่างใกล้ชิด น าพาไปในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ปลูกฝังคุณธรรม ชี้ให้เห็นความควร ไม่ควร สิ่งไหนคือความดี สอน
สวดมนต์ก่อนนอน รู้จักหน้าที่ มีหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ตื่นมาควรเก็บที่
นอน อาบน้ า รักษาความสะอาดร่างกาย ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ ตั้งใจเรียน 
ท าการบ้าน ฝึกลูกทุกวัน ลูกก็จเติบโตเป็นคนดีของสังคม 

2. ผู้วิจัยสร้างโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธ
จิตวิทยา โดยรูปแบบกิจกรรมจะท าให้คนในครอบครัวได้ทบทวนและส ารวจ
ความเป็นอยู่ของครอบครัว การดูแลซึ่งกันและกัน การมีวินัย การมีหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละคน สิ่งที่ควรปลูกฝังให้กับลูก โดยโปรแกรมนี้พัฒนาจาก
หลักพุทธศาสนา และหลักจิตวิทยา น ามาบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดแนวทางใน
การพัฒนาชีวิตในครอบครัว โดยโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตาม
หลักพุทธจิตวิทยา ซึ่ งผ่ านการวิพากษ์จากผู้ เชี่ ยวชาญทั้ ง  5 รูป/คน 
ประกอบด้วย 9 กิจกรรม คือ 1) บ้านของฉัน 2) ธรรมะเจริญใจ 3) นิทาน
สอนใจ ดูสื่อสร้างสรรค์ 4) ธรรมสู่นิทรา 5) ธรรมรับอรุณ 6) โยคะหัวเราะ 7) 
ครอบครัวสื่อสารสร้างสรรค์ 8) อาหารสร้างสุข และ 9) พ่อแม่วางใจ 5 ห้อง
แห่งชีวิต รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีสมัยใหม่
และเชิงพุทธมาบูรณาการกัน โดยอ้างอิงหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของ แบนดูร่า 
และการเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา และการฝึกคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ฝึกคิดแบบสามัญลักษณะเข้าใจความเป็นจริงตามกฏ
ธรรมชาติ โดยได้น าหลักการและรูปแบบการสอนมาใช้จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ผสมผสาน เลือกใช้เทคนิคการด าเนินการกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้พ่อแม่เป็น
ต้นในการเรียนรู้ของลูก ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายและใช้เทคนิค การบรรยาย 
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เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
สามารถน าไปไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีข้ึน    

พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก สื่อทางโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ 
และเกมต่าง ๆ ไม่ควรปล่อยให้ลูกดูหรือเล่นตามล าพัง โดยขาดการแนะน า 
ชี้แนะ พูดคุย ถึงสิ่งที่ลูกเห็น เพราะจะท าให้เกิดการเลียนแบบจากตัวแบบ 
ตามแนวคิดของแบนดูร่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ การสังเกตการณ์
ตอบสนองและปฏิกิริยาต่าง ๆ ของตัวแบบ สภาพแวดล้อมของตัวแบบ ผล
การกระท า ค าบอกเล่า และความน่าเชื่อถือของตัวแบบได้ การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยจึงเกิดขึ้นได้ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ของการเลียนแบบของเด็ก 
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ 

1. กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attentional Process) กิจกรรม
การเรียนรู้ที่เด็กได้สังเกตตัวแบบ และตัวแบบนั้นดึงดูดให้เด็กสนใจที่จะ
เลียนแบบ ควรเป็นพฤติกรรมง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการเอาใจใส่ของ
เด็กท่ีเกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู้ 

2. กระบวนการคงไว้ (Retention Process) คือ กระบวนการบันทึก
รหัสเป็นความจ า การที่เด็กจะต้องมีความแม่นย าในการบันทึกสิ่งที่ได้เห็นหรือ
ได้ยินเก็บเป็นความจ า ทั้งนี้ เด็กดึงข้อมูลที่ได้จากตัวแบบออกมาใช้กระท าตาม
โอกาสที่เหมาะสม เด็กท่ีมีอายุมากกว่าจะเรียนรู้จากการสังเกตการณ์กระท าที่
ฉลาดของบุคคลอ่ืน ๆ ได้มากกว่า โดยประมวลไว้ในลักษณะของภาพพจน์ 
(Imaginal Coding) และในลักษณะของภาษา (Verbal Coding) และเด็กโต
ขึ้นน าประสบการณ์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงและต่อมาจะใช้การ
เรียนรู้มีเทคนิคที่น ามาช่วยเหลือความจ า คือ การท่องจ า การทบทวน หรือ
การฝึกหัด และการรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวพันกันในเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยให้เขาได้
เก็บสะสมความรู้ไว้ในระดับซึ่งสามารถน ามาใช้ได้เมื่อต้องการ 

3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) คือ 
การแสดงผลการเรียนรู้ด้วยการกระท า คือ การที่เด็กเกิดผลส าเร็จในการ
เรียนรู้จากตัวแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความแม่นย า เด็กจะต้องแสดงพฤติกรรม
ได้จากการเรียนรู้ด้วยการเคลื่อนไหวออกมา เป็นการกระท าออกมาในรูปของ
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การใช้กล้ามเนื้อความรู้สึกด้วยการกระท าครั้งแรกไม่สมบูรณ์ ดังนั้น เด็ก
จ าเป็นต้องลองท าหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือให้ได้ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ แล้ว
เขาก็จะได้รับทราบผลของการกระท าจากประสบการณ์เหล่านั้น เพ่ือน ามา
แก้ไขพฤติกรรมที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอย สิ่งนี้จะท าให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กที่มีอายุมากกว่าจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและสามารถ
ควบคุมได้ดีกว่าเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 

4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) คือ กระบวนการ
เสริมแรงให้กับเด็กเพ่ือแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบได้ถูกต้อง โดยเด็กเกิดการ
เรียนรู้จากการเรียนรู้จากการเลียนแบบตัวแบบที่จะมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
มากกว่าบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง จากการเลียนแบบตัวแบบที่มาจากบุคคลที่เป็น
เพศเดียวกับเด็กมากกว่าจะเป็นเพศตรงข้ามกัน จากการเลียนแบบตัวแบบที่
เป็นรางวัล เช่น เงิน ชื่อเสียง สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของ
บุคคลที่ถูกลงโทษ มีแนวโน้มที่จะไม่ถูกน ามาเลียนแบบ และจากการที่เด็ก
ได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีความคล้ายคลึงกับเด็ก ได้แก่  อายุ  หรือ
สถานภาพทางสังคม 

ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดของแบนดูรา มาสร้างโปรแกรมสร้างความสนใจให้
ลูกร่วมท ากิจกรรม ได้สังเกตตัวแบบที่ลูกสนใจ เช่น การ์ตูน โดยมีพ่อแม่ร่วมดู
และให้แสดงความคิดเห็น หรือท ากิจกรรมง่ายๆ ด้วยกัน เช่น ท าอาหาร ท า
ขนม และฝึกเด็กให้มีวินัยและรู้หน้าที่ ด้วยกิจกรรม 5 ห้อง ให้ลูกได้เน้น
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามสามารถปรับหรือเปลี่ยนได้ตามหลักการเรียนรู้ เป็นการ
กระตุ้นเด็ก มีการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านสังคม โดยใช้การสังเกตตัวแบบที่
เด็กเห็น เด็กมีระดับการเรียนรู้แล้ว เด็กจะมีทางเลือกใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
เก็บสะสมพฤติกรรมที่เป็นไปได้เอาไว้ และยิ่งกว่านั้นจะช่วยให้เขาเลือก
สถานการณ์ท่ีดีที่สุดไว้ใช้ปฏิบัติต่อไป  

 

สรุปผลการวิจัย 
โปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา มี

รูปแบบกิจกรรมที่ท าให้คนในครอบครัวได้ทบทวนและส ารวจ ความเป็นอยู่
ของครอบครัว การดูแลซึ่งกันและกัน การมีวินัย การมีหน้าที่รับผิดชอบของ
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แต่ละคน สิ่งที่ควรปลูกฝังให้กับลูก โดยโปรแกรมนี้พัฒนาจากหลักพุทธ
ศาสนา และหลักจิตวิทยา ประกอบด้วย 1) พรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักธรรม
ส าหรับการครองเรือน พ่อแม่จะให้ความรักความเมตตาต่อลูก 2) ไตรสิกขา 
เป็นธรรมเพ่ือฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา และ 3) ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของแบนดูร่า ซึ่งกล่าวว่าการเรียนรู้โดยการสังเกตจึงเป็นกระบวนการ
ทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) การเรียนรู้โดยการ
สังเกตหรือการเลียนแบบ ทั้งสิ่งแวดล้อมและตัวผู้เรียนมีความส าคัญเท่า ๆ กัน 
กล่าวคือ คนเรามีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราอยู่
เสมอ การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง
ผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมาก
จะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการ
เลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) ส าหรับตัวแบบไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวแบบ
ที่มีชีวิตเท่านั้น แต่อาจจะเป็นตัวสัญลักษณ์ สรุปว่า ลูกถ้าเติบโตมาด้วยการ
เห็นพฤติกรรมต่างๆ เรียนรู้ โดยปราศจากคนที่ชี้แนะ หรือมีแบบอย่างที่ดี ก็
จะเกิดการเลียนแบบหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าพ่อแม่คอยดูแลแนะน า
อย่างใกล้ชิด น าพาไปในสิ่งที่ถูกต้อง ปลูกฝังคุณธรรม ชี้ให้เห็นความควร ไม่
ควร สิ่งไหนคือความดี สอนสวดมนต์ก่อนนอน รู้จักหน้าที่ มีหน้าที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบ ตื่นมาควรเก็บที่นอน อาบน้ า รักษาความสะอาดร่างกาย ช่วยแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ ตั้งใจเรียน ท าการบ้าน ฝึกลูกทุกวัน ลูกก็จเติบโตเป็นคนดี
ของสังคมน ามาบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดแนวทางในการพัฒนาชีวิตใน
ครอบครัว โดยโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 
ซ่ึงผ่านการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย ๙ กิจกรรม คือ 
๑) บ้านของฉัน  ๒) ธรรมะเจริญใจ ๓) นิทานสอนใจ ดูสื่อสร้างสรรค์ ๔) ธรรม
สู่นิทรา ๕) ธรรมรับอรุณ ๖) โยคะหัวเราะ ๗) ครอบครัวสื่อสารสร้างสรรค์ ๘) 
อาหารสร้างสุข และ ๙) พ่อแม่วางใจ ๕ ห้องแห่งชีวิต รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ 
ออกแบบโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีสมัยใหม่และเชิงพุทธมาบูรณาการกัน โดย
อ้างอิงหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของ แบนดูร่า และการเรียนรู้การปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา และการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ ฝึกคิดแบบ
สามัญลักษณะเข้าใจความเป็นจริงตามกฏธรรมชาติ โดยได้น าหลักการและ
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รูปแบบการสอนมาใช้จัดกิจกรรมในรูปแบบผสมผสาน เลือกใช้เทคนิคการ
ด าเนินการกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้พ่อแม่เป็นต้นในการเรียนรู้ของลูก ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายและใช้เทคนิค การบรรยาย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับ
การอบรมมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืน สามารถน าไปไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น    

พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก สื่อทางโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ 
และเกมต่างๆ ไม่ควรปล่อยให้ลูกดูหรือเล่นตามล าพัง โดยขาดการแนะน า 
ชี้แนะ พูดคุย ถึงสิ่งที่ลูกเห็น เพราะจะท าให้เกิดการเลียนแบบจากตัวแบบ 
ตามแนวคิดของแบนดูร่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ การสังเกตการณ์
ตอบสนองและปฏิกิริยาต่าง ๆ ของตัวแบบ สภาพแวดล้อมของตัวแบบ ผล
การกระท า ค าบอกเล่า และความน่าเชื่อถือของตัวแบบได้ การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยจึงเกิดขึ้นได้ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ของการเลียนแบบของเด็ก 
ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ คือ 

๑. กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attentional Process) กิจกรรม
การเรียนรู้ที่เด็กได้สังเกตตัวแบบ และตัวแบบนั้นดึงดูดให้เด็กสนใจที่จะ
เลียนแบบ ควรเป็นพฤติกรรมง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการเอาใจใส่ของ
เด็กท่ีเกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู้ 

๒. กระบวนการคงไว้ (Retention Process) คือ กระบวนการบันทึก
รหัสเป็นความจ า การที่เด็กจะต้องมีความแม่นย าในการบันทึกสิ่งที่ได้เห็นหรือ
ได้ยินเก็บเป็นความจ า ทั้งนี้ เด็กดึงข้อมูลที่ได้จากตัวแบบออกมาใช้กระท าตาม
โอกาสที่เหมาะสม เด็กท่ีมีอายุมากกว่าจะเรียนรู้จากการสังเกตการณ์กระท าที่
ฉลาดของบุคคลอ่ืน ๆ ได้มากกว่า โดยประมวลไว้ในลักษณะของภาพพจน์ 
(Imaginal Coding) และในลักษณะของภาษา (Verbal Coding) และเด็กโต
ขึ้นน าประสบการณ์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงและต่อมาจะใช้การ
เรียนรู้มีเทคนิคที่น ามาช่วยเหลือความจ า คือ การท่องจ า การทบทวน หรือ
การฝึกหัด และการรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวพันกันในเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยให้เขาได้
เก็บสะสมความรู้ไว้ในระดับซึ่งสามารถน ามาใช้ได้เมื่อต้องการ 
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๓. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) คือ 
การแสดงผลการเรียนรู้ด้วยการกระท า คือ การที่เด็กเกิดผลส าเร็จในการ
เรียนรู้จากตัวแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความแม่นย า เด็กจะต้องแสดงพฤติกรรม
ได้จากการเรียนรู้ด้วยการเคลื่อนไหวออกมา เป็นการกระท าออกมาในรูปของ
การใช้กล้ามเนื้อความรู้สึกด้วยการกระท าครั้งแรกไม่สมบูรณ์ ดังนั้น เด็ ก
จ าเป็นต้องลองท าหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือให้ได้ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ แล้ว
เขาก็จะได้รับทราบผลของการกระท าจากประสบการณ์เหล่านั้น เพ่ือน ามา
แก้ไขพฤติกรรมที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอย สิ่งนี้จะท าให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กที่มีอายุมากกว่าจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและสามารถ
ควบคุมได้ดีกว่าเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 

๔. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) คือ กระบวนการ
เสริมแรงให้กับเด็กเพ่ือแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบได้ถูกต้อง โดยเด็กเกิดการ
เรียนรู้จากการเรียนรู้จากการเลียนแบบตัวแบบที่จะมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
มากกว่าบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง จากการเลียนแบบตัวแบบที่มาจากบุคคลที่เป็น
เพศเดียวกับเด็กมากกว่าจะเป็นเพศตรงข้ามกัน จากการเลียนแบบตัวแบบที่
เป็นรางวัล เช่น เงิน ชื่อเสียง สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของ
บุคคลที่ถูกลงโทษ มีแนวโน้มที่จะไม่ถูกน ามาเลียนแบบ และจากการที่เด็ก
ได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีความคล้ายคลึงกับเด็ก ได้แก่  อายุ  หรือ
สถานภาพทางสังคม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย พบว่า การอยู่
ร่วมกันในครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ การอบรมสั่ง
สอนลูกด้วยการท าเป็นตัวอย่างให้ลูกดู การใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัว 
การพูดคุย แนะน า มอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับลูก จะท าให้เกิดความรัก
ความเข้าใจต่อกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ และคณะ 
(2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวไทย ผล
จากการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวไทยที่ครอบคลุม 4 ประเด็น 
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ได้แก่ การใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว การ
พูดคุย ปรึกษาหารือ และการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญต่าง ๆ การแสดงออกซึ่ง
ความรักความเอ้ืออาทรต่อกันทั้งทางกาย วาจา ใจ และการปฏิบัติต าม
บทบาทหน้าที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และการน าหลักธรรมเข้าไป
บูรณาการในการครองเรือน การด าเนินชีวิต การพัฒนาชีวิตของคนใน
ครอบครัว ให้ด าเนินชีวิตอย่างมีสติ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ จะท าให้เกิด
คุณค่าต่อชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสิรธรรมานุยุต (อภิรมย์ พล
ชะนะ) (2551) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
เพ่ือส่งเสริมการครองเรือนในครอบครัวไทยปัจจุบัน พบว่า การประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการครองเรือนในครอบครัวไทยปัจจุบัน โดยน า
หลักธรรมมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ท าให้ปัญหาในครอบครัวลดลงได้ 
การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการครองเรือนในครอบครัวไทย จะ
ท าให้เป็นรากฐานส าคัญที่สืบสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งหากมีความ
ซื่อสัตย์และจริงใจ ความสัมพันธ์ต่อกันก็จะสามารถสานต่อสัมพันธ์กันในระยะ
ยาวได้ต่อไป นอกจากนี้การน าหลักพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้กับครอบครัว 
ปลูกฝังให้เกิดความเมตตาต่อกัน พ่อแม่เมตตาลูก และลูกก็จะเรียนรู้ที่จะ
เมตตากับพ่อแม่ จะดูแลช่วยเหลืองานพ่อแม่ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ 
พระเทพรัตนสุธี (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดูแลบิดามารดาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาสรุป ผลวิจัยพบว่า หลักธรรมที่ส่งเสริมให้บุตรธิดาส านึกเอา
ใจใส่ในการบ ารุงดูแลบิดามารดานั้นมีหลายประการด้วยกัน พรหมวิหารธรรม 
ข้อนี้ต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดารู้จักหลักการส าคัญที่จะด ารงตนเหมือนผู้
ประเสริฐเช่นให้รู้จักรักใคร่สงสารคนอ่ืนนอกจากนั้น บุตรธิดาพึงมีหลักปฏิบัติ
ตนที่หลีกเว้นจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการการบ ารุงบิดามารดาต่าง ๆ 
กล่าวคือ ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม เช่น อบายมุข มีการเล่นการพนัน 
เป็นต้น ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความชั่ว เช่น ความโลภ อยากได้เกินเหตุผลของ
ความเป็นจริง ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความล าเอียงเช่นล าเอียงเพราะไม่ชอบกัน 
ธรรมที่เป็นเหตุแห่งการลบหลู่คุณบิดามารดา เช่น การพูดดูถูกเหยียดหยาม
หรือพูดไม่ให้เกียรติต่อบิดามารดา และธรรมที่เป็นเหตุแห่งความประมาทไม่
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บ ารุงบิดามารดา เช่น ไม่รู้จักบ ารุงท่านด้วยวัตถุสิ่งของไม่รู้จักให้ก าลังใจเป็น
ต้น 
 การสร้างโปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธ
จิตวิทยา เป็นการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับหลักจิตวิทยา เพ่ือ
น ามาใช้พัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัว ซึ่งหลักในการพัฒนาตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา คือ ภาวนา 4 โดยพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้าน
กาย การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านจิตใจ และการพัฒนาด้านปัญญา 
ฉะนั้น โปรแกรมพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา จึง
ประกอบด้วยแนวคิด กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน
ประกอบกัน โดยสมาชิกในครอบครัวจะเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการท า
กิจกรรม รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายในการดูแล
รักษาความสะอาด ตามกิจกรรม 5 ห้อง ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ 5 แห่ง ที่เกี่ยวข้อง
กับการท ากิจวัตร กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน มีอิทธิพลต่อนิสัยและ
ความสุขความเจริญของชีวิตในแต่ละวัน ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ า ห้องอาหาร 
ห้องแต่งตัว และห้องท างาน การปลูกฝังให้เกิดนิสัยดีจาก 5 ห้องชีวิต โดยผ่าน
กระบวนการฝึกวินัย 4 ด้าน คือ ด้านความสะอาด ด้านความเป็นระเบียบ 
ด้านการตรงต่อเวลา และด้านความสุภาพ อ่อนโยน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศศิจิต พร้อมสัมพันธ์ (2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนาความมั่นคงทางสุข
ภาวะของเด็กตามหลักภาวนา 4  ผลการวิจัยพบว่า เด็กกลุ่มรักลูกให้ถูกธรรม 
มีระดับการพัฒนาความมั่นคงทางสุขภาวะในภาพรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเด็กกลุ่มรักลูกให้ถูกธรรมมีระดับความ
มั่นคงทางสุขภาวะ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านปัญญาภาวนา รองลงมาคือด้านสีลภาวนา และด้านจิตตภาวนา และ
ขณะที่ด้านกายภาวนามีค่าเฉลี่ยการพัฒนาความมั่นคงทางสุขภาวะน้อยที่สุด 
แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาความมั่นคงทางสุขภาวะของเด็กตามหลัก
ภาวนา 4 พฤติกรรมที่เด็กควรได้รับการส่งเสริมมากที่สุดคือด้านกายภาวนา 
ช่วยท าให้เด็กเกิดกระบวนการเข้าใจในการเลือกรับและปฏิบัติด้านกายภาวนา
อย่ างถูกต้องเหมาะสม เด็ ก เรี ยนรู้ และฝึกตนในเรื่ องของการดูแล
ชีวิตประจ าวันไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้อ่ืนด้านสีลภาวนา ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเมื่อ
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เด็กต้องออกไปใช้ชีวิตภายนอก, ด้านจิตตภาวนา: ควรมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง 
อดทนต่อสิ่งที่ท าให้ไม่พอใจ ด้านปัญญาภาวนา: ฝึกทักษะให้มีการใช้ชีวิตใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ดี รูปแบบในการส่งเสริมประกอบด้วย 
1) กิจกรรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยและสร้างความประทับใจให้เด็กอยากกลับมาฝึกต่อ 2) กิจกรรม
ส าหรับเด็กที่เคยรับการอบรมแล้ว ส าหรับเด็กที่ต้องการฝึกต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3) กิจกรรมส าหรับผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหา
ให้แก่เด็กๆ และครอบครัว น าไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันให้มีคุณภาพชีวิตดี
ยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ การออกแบบในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ โดยอาศัย
แนวคิดทฤษฎีสมัยใหม่และเชิงพุทธมาบูรณาการกัน โดยอ้างอิงหลักทฤษฎี
การเรียนรู้ของ แบนดูร่า และการเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาใน
พระพุทธศาสนา และการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ ฝึกคิดแบบสามัญลักษณะ
เข้าใจความเป็นจริงตามกฏธรรมชาติ โดยได้น าหลักการและรูปแบบการสอน
มาใช้จัดกิจกรรมในรูปแบบผสมผสาน เลือกใช้เทคนิคการด าเนินการ
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้พ่อแม่เป็นต้นในการเรียนรู้ของลูก ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลายและใช้เทคนิค การบรรยาย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมมี
การพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน สามารถน าไปไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ โดยผ่านการประเมินโดยใช้หลักภาวนา 4 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ และคณะ (2551) ได้พัฒนามาตรวัดสุขภาวะ
องค์รวมแนวพุทธส าหรับคนไทย จากแนวคิดภาวนา 4 หมวด คือ กายภาวนา 
(กายภาพ) ศีลภาวนา (สังคม) จิตตภาวนา (จิตใจ) และปัญญาภาวนา 
(ปัญญา) สร้างข้อค าถามปลายเปิดให้คลอบคลุมเนื้อทั้งหมด 4 หมวด น าข้อ
ค าถามปลายเปิดให้ครอบคลุมเนื้อหา 4 หมวด และน าข้อค าถามปลายเปิดไป
ทดสอบก่อนน าข้อมูลที่ได้มาสร้างค าถามปลายปิดแบบมาตรประเมินค่า 
(rating scale) และน าแบบวัดไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเดิม จากนั้นน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขปรับปรุงในส่วนของการวิเคราะห์
คุณภาพของแบบวัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท 
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(2562) ที่ออกแบบกิจกรรม มีขั้นตอนการพัฒนาตนของเยาวชน ได้แก่ การ
สร้างศรัทธา เสริมแรงจูงใจ ให้สะท้อนจิต คิดวางแผนโครงการ สานสู่ปฏิบัติ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและวัดที่จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ใน
การอบรม ตลอดจนวิทยากรผู้สอน ความพร้อมของพ่ีเลี้ยง รูปแบบกิจกรรม
แบบกระบวนการกลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เช่น สวดมนต์
ไหว้พระ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ตนน าไปสู่ความสุขภายใต้กรอบแนวคิดภาวนา 4 เพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และคณะ (2563) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการ
ใช้กิจกรรมการพัฒนาตนเพ่ือเสริมสร้างสุขชีวีวิถีพุทธส าหรับเยาวชนในศูนย์
การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม พบว่า 
กระบวนการพัฒนาตน เป็นการออกแบบกิจกรรมให้เยาวชนได้รับการพัฒนา
ตนเพ่ือเสริมสร้างสุขชีวีวิถีพุทธ ภายใต้กรอบแนวคิดภาวนา 4 โดยเนื้อหา
กิจกรรมได้บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวคิดทางจิตวิทยา 
ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ผ่านการตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้ ได้แก่ 1) สัมพันธภาพใหม่ 2) ผู้น าต้นแบบใน
สังคม 3) ถอดรหัสตัวตน 4) เสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตน 5) 
พัฒนาจิตและปัญญา 6) ดูหนังตามหาแก่นธรรม 7) กายบริหาร จิตบริหาร 8) 
ฝึกวิธีคิดแบบผู้น า 9) ทักษะการสื่อสารแบบผู้น ายุค 4.0 10) เสริมพลังสู่
เป้าหมาย สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการออกแบบชุดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับความสนใจของเยาวชน ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาตนเพ่ือเสริมสร้างสุขชีวีวิถีพุทธ ได้รับการพัฒนาตนใน 4 มิติ ได้แก่ การ
พัฒนาตนด้านกาย มีตัวบ่งชี้ 1) ใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 2) การบริโภค
อาหาร ค านึงถึงประโยชน์ต่อร่างกายและ 3) ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้พอเพียง
พัฒนาตนด้านสังคม ได้แก่ 1) ชักชวนให้เพ่ือนระมัดระวังการใช้ค าพูดใส่ร้าย
ท าให้ผู้อ่ืนทุกข์ใจ 2) ชักชวนให้เพ่ือนแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน พัฒนาตนด้าน
จิตใจ ได้แก่ 1) ชื่นชม ยินดีกับความส าเร็จของคนอ่ืน 2) รู้สึกสบายใจปลอด
โปร่ง ไม่มีสิ่งมากระทบทางใจ - พัฒนาตนด้านปัญญา 1) กระตุ้นให้เพ่ือนท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) ชักชวนให้เพ่ือนน าความรู้หรือเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ท างานกลุ่ม  
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมการพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตาม
หลักพุทธจิตวิทยา มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติ และการท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย หน่วยงาน องค์กร บุคลกรที่เกี่ยวข้องกับ

ครอบครัว ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสัมพันธภาพในครอบครัว 
ส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่ในครอบครัว พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี ปลูกฝัง
การเรียนรู้โดยมีพ่อแม่เป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีพรหมวิหาร 4 
กระตุ้นให้ลูกมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เป็น
การบ่มเพาะและปลูกฝังทางจริยธรรมให้กับเด็กมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้
เข้มแข็งเพ่ือด าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
น าโปรแกรมการพัฒนาชีวิตส าหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา

ไปทดลองใช้ เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาชีวิตและครอบครัวเพ่ือเสริมสร้าง
ความสุขในการด าเนินชีวิต 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
ศึกษาโดยขยายขนาดจากครอบครัว เล็กไปสู่ครอบครัว ใหญ่ 

ประกอบด้วย ปู่ย่า ตายาย เพ่ือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้สูงวัย สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
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พระพุทธบาทกับสัญญะทางการเมือง 
 

          พระปลัดเอกชัย 
ปรัชญาดุษฎบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
 
 ในการศึกษาเรื่องพระพุทธบาทกับสัญญะทางการเมือง ผู้เขียนบทความได้สรุปประเด็นส าคัญในการ
น าเสนอเอาไว้ ๓ ประเด็นหลักคือ 
 ๑ ความเป็นสัญญะทางการเมือง การประกาศตัวเป็นอิสระทางการเมืองของอาณาจักรไทยโบราณนั้น 
ในแง่ของอาณาจักรได้ประกาศเอกราชในดินแดน ส่วนในแง่ของศาสนจักรเองก็มีการใช้รูปสัญญะทางศาสนา
ของศาสนจักร ที่เป็นตัวแทนของการหลุดพ้นจากการครอบง าทางศาสนา 
  ๒ การสร้างศูนย์กลางของพุทธศาสนา การค้นพบรอยพระพุทธบาทท าให้ฐานะของเมืองสระบุรี
กลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา 
  ๓ การสร้างสภาวะเหนือธรรมชาติ  ในนิเวศตามธรรมชาติเหล่านี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควบคุมการใช้
ทรัพยากรให้อยู่ร่วมกัน โดยมีการก าหนดพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ล่วงล้ าไม่ได้และให้ใช้ท า
พิธีกรรมตามประเพณีในฤดูกาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะท าหน้าที่ปกปักษ์รักษาและคุ้มครองมนุษย์  
 
ค าส าคัญ  พระพุทธบาท/ศูนย์กลางของพุทธศาสนา 
 
Abstracts 
  In the study of the Buddha's footprint and political signs The authors of the article 
have summarized the key points in the presentation of 3 main points: 
  1 political signification. The declaration of political independence of the ancient Thai 
kingdom In terms of the kingdom it declared its independence in the land. In terms of the 
Church itself, the religious signs of the Church are used. Representing the liberation from 
religious domination. 
  2. Building the center of Buddhism. The discovery of Buddha's footprint made 
Saraburi's position as the center of Buddhism. 
  3 Creating supernatural conditions In these natural ecosystems there are sacred 
things that control the use of resources together. A specific area is designated as an 
impenetrable sacred ground and is only used for traditional ceremonies during the season 
concerned. This sacred thing will serve to protect and protect human beings.  
 
Keywords  the Buddha's footprint/ center of Buddhism 
 
๑. ความเป็นมา 
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  ถ้าศึกษาพุทธประวัติจะพบเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยประทับรอยพระบาทไว้
โดยเฉพาะ เข้าใจว่าจากนั้นมาเลยมีการจ าลองพระพุทธบาทไว้ส าหรับสักการะ  เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ
กลางพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชาวกุรุรัฐ ณ ชนบทแห่งหนึ่ง มีสองสามีภรรยาและลูกสาวสวยคน
หนึ่งนามว่ามาคันทิยา ผู้เป็นพ่อไม่ยอมให้แต่งงานกับชายใด อ้างว่าไม่มีใครเหมาะสมกับลูกสาวของตน ๑ วัน
หนึ่งพราหมณ์บิดาของสาวงามคนที่ว่านี้พบพระพุทธเจ้าเข้าก็เกิดติดอกติดใจในบุคลิกภาพอันสง่าของพระพุทธ
องค์ จึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า “สมณะ ข้าฯ มีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง เหมาะกับท่านมาก ข้าฯ ยินดียกให้เป็นภริยา
ของท่าน โปรดรออยู่ตรงนี้นะ ข้าฯ จะไปพาลูกสาวมาให้” พระพุทธเจ้ามิได้ประทับ ณ จุดที่พราหมณ์บอก 
เสด็จไปประทับใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลจากที่นั้นนัก ...  เมื่อพราหมณ์ไปถึงจุดนัดหมาย พราหมณ์ไม่พบพระ
พุทธองค์ จึงสอดส่ายตาไปมา พบรอยพระพุทธบาทที่พระองค์ประทับไว้ จึงร้องบอกภริยาว่า“นี่คือรอยเท้าของ
เขา เขาต้องอยู่แถวๆ นี้แน่”ว่ากันว่านางพราหมณีภริยาของพราหมณ์มีความเชี่ยวชาญใน “ปาทศาสตร์” 
(ศาสตร์ว่าด้วยการดูลายเท้า) พินิจพิจารณารอยพระพุทธบาทแล้ว จึงร้องบอกสามีว่า“เจ้าของรอยเท้านี้ไม่
สนใจไยดีกามคุณแล้ว ตาเฒ่าเอ๋ย ป่วยการตามหาเขา”๒ ฝ่ายพราหมณ์ซึ่งเป็นสามีนั้นไม่เชื่อจึงตามหาพระพุทธ
องค์จนค้นพบ ในภายหลังนั้นพระศาสดาเห็นว่าพราหมณ์สามีภรรยานั้นมีวาระที่จะดวงตาเห็นธรรมจึงได้
เทศนาสั่งสอนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารจนสามารถบรรลุธรรมขั้นต้น 
  หลักฐานการบูชารอยพระพุทธบาทในไทยที่เก่าสุด คือ รอยพระบาทคู่ที่สระมรกต จังหวัดปราจีนบุรี 
มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๓ ในวัฒนธรรมสมัยทวารวดี หลังจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานการท า
รอยพระบาทอีกจนถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จึงพบแพร่หลายขึ้นทั้งในสุโขทัยและล้านนา๓ โดยเฉพาะเมื่อมี
การค้นพบรอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบรรพตในจังหวัดสระบุรี การบูชารอยพระพุทธบาทยิ่งแพร่หลาย
ขึ้นอีกมาก มีการค้นพบรอยพระบาทตามที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง พร้อมไปกับความนิยมในการสร้างรอยพระ
พุทธบาทจ าลองขึ้นในสถานที่ต่างๆ ก็มีมากยิ่งขึ้น ด้วยเชื่อว่ารอยพระพุทธบาทจ าลองย่อมมีอานุภาพและสิริ
มงคลประดุจรอยพระพุทธบาทอันแท้จริง๔ นอกจากนี้ยังมีการผสานทางวัฒนธรรมตามคติทางพุทธศาสนา 
ลักษณะการวางตารางนี้เป็นรูปแบบการท าลวดลายมงคล ๑๐๘ ประการที่นิยมมาแต่สมัยพุกาม และไทยรับ
คติท าสืบมา๕ รอยพระพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ของประเทศ ตามคติ
อินเดียถือเป็นอุทเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่งมาแต่โบราณภายหลังพุทธกาลไม่นานนัก โดยสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศต่อ
พระพุทธเจ้า เป็นของนับถือแทน พระพุทธรูป (สมัยก่อนชาวชมพูทวีปไม่นิยมสร้างรูปเคารพเพราะเป็นการไม่
เคารพเหมือนเป็นการดูหมิ่น ภายหลังพระเจ้ามิลินท์หรือเมนันเดอร์ ราชาชาติกรีกที่หันมานับถือ
พระพุทธศาสนา จึงเริ่มสร้างพระพุทธรูป ซึ่งจะคล้ายเทวรูปของกรีกมาก ซึ่งเรียกว่าพระพุทธรูปสมัยคันธาระ) 
แต่ตามคติของลังกา เชื่อกันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ไว้ด้วย
พระองค์เอง ดังนั้นรอยพระพุทธบาทเป็นบริโภคเจดีย์อย่างหนึ่งด้วย คือ เป็นของเนื่องในตถาคตเจ้า เหมือนกับ

                                                           
๑ เสฐียรพงษ์ วรรณปก.(๒๕๖๒).รอยพระพุทธบาทรอยแรกหรือรอยต้นๆ อยู่ที่ไหน ,มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันท่ี ๒ช 

พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ https://www.matichonweekly.com/column/article_253002 
๒ เสฐียรพงษ์ วรรณปก.(๒๕๖๒).อ้างแล้ว. 
๓ ส านักงานส่งเสมิพระกรรมฐาน .(๒๕๕๗). http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=12303.0 
๔ ส านักงานส่งเสมิพระกรรมฐาน .(๒๕๕๗). อ้างแล้ว. 
๕ เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ และ สดุารา สจุฉายา.(๒๕๔๙). ความเชือ่ท้องถิ่นในรอยพระพุทธบาทวัดเขาศาลา 

https://lek-prapai.org/home/view.php?id=348 

https://www.matichonweekly.com/columnist/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%90%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%81
https://www.matichonweekly.com/columnist/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%90%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%81
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สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานรอยพระพุทธบาท ซึ่ง
อ้างกันว่าเป็นรอยที่พระพุทธเจ้า ได้เสด็จไปเหยียบไว้ด้วยพระองค์เอง มีอยู่ ๕ แห่ง ซึ่งก็มีต านานต่างๆ กัน คือ 
  ๑. เขาสุวรรณมาลิก ส่วนที่ศรีลังกานั้นมีเจดีย์องค์หนึ่งบนเขาอภัยคีรีหรือ Abhayagiri Dagoba (ไทย
เรียกว่า สุวรรณมาลิก หรือ สุวรรณมาลี) สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างครอบรอยพระพุทธบาทไว้ 
  ๒.เขาสุมนกูฏ ที่ยอดเขาสุมะนะกูฏ รอยพระพุทธบาท เขาสุมนกูฏ อีกชื่อคือ ศรีปาทะ (Sri Pada) 
หรือ ยอดเขาของอดัม (Adam's Peak) ประเทศศรีลังกา 
  ๓. เมืองโยนก ที่โยนะกะบุรี๖ รอยพระพุทธบาทสี่รอย จ.เชียงใหม่ 
  ๔. หาดทรายในล าน้ านัมมทานที๗ ที่แม่น้ าชื่อนัมมะทา รอยพระพุทธบาท ริมฝั่งแม่น้ านิมมทา๘ (นัม
มทานที) ตั้งอยู่ที่เกาะแก้วพิศดาร ปลายแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต 
  ๕. เขาสุวรรณบรรพต ที่เขาสุวรรณบรรพต รอยพระพุทธบาทเขาสุวรรณบรรพต (เขาสัจพันธ์บรรพต) 
วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี ประเทศไทย 
  รอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ประดิษฐานบนไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเรียกันว่า “เขาสัจจพันธ
คีร”ี ปัจจุบันอยู่ในต าบลขุนโขลน อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ค้นพบในรัชสมัยของ พระเจ้าทรงธรรม 
(พ.ศ. ๒๑ต๓-๒๑๗๑) ประดิษฐานอยู่ในมณฑปน้อย อันมีพระมณฑปใหญ่สวมครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง พระมณฑป
น้อยที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท สร้างสมัยพระเจ้าทรงธรรม แต่เดิมมีทองค าหุ้มอยู่ ต่อมาได้ถูกพวกจีนที่
อาสาต่อสู้กับพม่าลอกเอาทองค าไป แล้วยังเผาพระมณฑปด้วย รัชกาลที่ ๑ ได้ทรงปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓o  
  ค าให้การของขุนโขลน ซึ่งพิมพ์ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗ บันทึกเกี่ยวกับ รอยพระพุทธบาทไว้ว่า 
รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม มีพระสงฆ์ไทยพวกหนึ่งเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏ ลังกาทวีป 
พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ จึงตรัสแก่คณะสงฆ์ ไทยว่า รอยพระพุทธบาทที่อยู่ ณ กรุงศรีอยุธยา บนยอดเขา
สุวรรณบรรพต ทิศเหนือกรุงศรีอยุธยา พร้อมกับทรงพระราชอักษรเป็นราชสาส์นถวายมายัง พระเจ้าทรงธรรม 
เมื่อพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้ทราบความในพระราชสาส์นของพระลังกาแล้ว จึงมีพระราชโองการตรัสแก่
เสนาบดีให้ออกป่าวร้องแก่ประชาราษฎร์ให้เที่ยวค้นหารอยพระพุทธบาทให้จงได้๙ นายพรานผู้หนึ่งชื่อบุญ 
เที่ยวยิงเนื้อในแคว้น ปะรัตนครราชธานี นายพรานนี้ถือสัตว์มั่นคง จะยิงตัวด า ถ้าตัวแดงขวางก็ไม่ยิง ถ้าจะยิง
ตัวเมีย ตัวผู้มาขวางก็ไม่ยิง วันหนึ่งนายพรานยิงเนื้อตาย พอพระฤๅษีลงไปสรงน้ าที่ท่าวัด นายพรานจึงสั่งพระ
ฤๅษีว่าช่วยบอก พระคงคาให้ไหลขึ้นมาจะล้างเนื้อ พระฤๅษีจึงว่าตนเองสวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกวันค่ าเข้ามิได้
ขาด ตังแต่หนุ่มจนแก่ก็ไม่เคยเรียกพระคงคาไหลขึ้นมาบนเขาได้ ต้องลงไปอาบน้ าถึงท่าวัด แต่นายพรานฆ่า
สัตว์อยู่เป็นนิจ จะสั่งให้พระคงคาไหลขึ้นมาหาถึงบนเขาได้อย่างไร นายพรานจึงให้ไปบอกเมื่อพระฤๅษีลงไปที่
ท่าวัดและบอกแก่พระคงคาตามสั่ง พระคงคาก็ไหลขึ้นไปที่นายพรานยิงเนื้อไว้นั้น นายพรานจึงยกเอาก้อนศิลา
กั้นน้ าไว้ให้เป็นขอบคันบ่ออยู่ นายพรานจึงล้างเนื้อในบ่อนั้น จนกลายเป็น “บ่อพรานล้างเนื้อ” ในปัจจุบัน 

                                                           
๖ ในบางเอกสารเชื่อว่าคือรอยพระบาทบนยอดเขาวงพระจันทร์จังหวัดลพบุรี. 
๗ ชเวเสตตอ (Shwesettaw) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมินบู (Minbu) ไปทางทิศตะวันออกราว 50 กิโลเมตร รมิแม่น้ ามาน 

(Man River) ซึ่งเป็นแม่น้ าสาขาของแม่น้ าอิรวดี https://readthecloud.co/buddhas-footprints-shwesettaw-pagoda-
myanmar/ 

๘ ในเอกสารของอินเดียเช่ือว่าอยู่ในประเทศอินเดีย. 
๙ สระบรุี.(๒๕๖o) ไปนะเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท.

http://www.saraburi.go.th/web2/tradition/detail/3/data.html (o๘/o๒/๒๕๖๔) 
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  ต่อมาวันหนึ่งนายพรานยิงเนื้อจนบาดเจ็บ มันหลบหนีขึ้นไปบนไหล่เขา ปรากฏว่าเนื้อนั้นกลับหาย
จากบาดเจ็บเป็นปกติ นายพรานเห็นประหลาดจึงเข้าไปดูในถสานที่นั้น เห็นศิลานั้นมีน้ าขังอยู่ไม่มาก แต่พอ
เนื้อได้ดื่มกิน นายพรานจึงตักน้ ามาดื่มและลูบกายเกลื้อนกลากก็หายไป นายพรานจึงชักลิ้นศิลาถอดที่ปิดฝ่า
พระพุทธบาทนั้นออก ตักน้ าให้แห้ง จึงได้เห็นพระลายลักษณ์เป็นกงจักรปรากฏอยู่ นายพรานคิดว่าเป็นรอย
ของคนโบราณจึงมิได้บอกเล่าผู้ใด เมื่อข้าหลวงกรมการเมืองพบนายพรานจึงไต่ถาม นายพรานจึงเล่าให้ฟัง 
แล้วน าขึ้นไปยังรอยพระพุทธบาท และพากันไปกราบทูลพระเจ้าทรงธรรมได้ทรงทราบว่ารอยพระพุทธบาท 
สถิตอยู่เหนือยอดเขาสุวรรณบรรพต จึงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อเป็นฝาผนังหลังคามุงกระเบื้องอย่าง วัดเจ้าพระยา
เชิง (วัดพนัญเชิง อยุทธยา) ให้เป็นร่มพระบาทไว้ ตั้งให้นายพรานเป็นขุนสัจภัณฑ์คีรีนพคูหาพนมโชลน นับแต่
นั้นมา๑๐ ประเทศไทยได้รับคติความเชื่อเรื่องการบูชาและการสร้างพุทธศิลป์ในรูปแบบรอยพระพุทธบาทมา
ตั้งแต่สมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 11–13 แล้วถ่ายทอดมาสู่สมัยสุโขทัย ล้านนา อยุธยา จนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์อีกทั้งยังได้มีพัฒนาการด้านพุทธศิลป์มาอย่างต่อเนื่อง๑๑ ความส าคัญของพุทธศิลป์คือ รอยพระ
พุทธบาทและรูปมงคลในรอยพระพุทธบาทก็คือเป็นการสร้างสื่อสัญลักษณ์ที่เป็นรูปมงคล เริ่มตั้งแต่มีเ พียงรูป
ธรรมจักรอย่างเดียว ต่อมาเพ่ิมข้ึนเป็น ๓ อย่าง หรือเป็น ๘ อย่างตามความ เชื่อเรื่องมงคล ๘ ของอินเดีย และ
ต่อมาเพ่ิมขึ้นเป็น ๑o๘ อย่าง เรียกว่ามงคล ๑o๘ ในรอยพระพุทธบาท อันเป็นมงคลสูงสุดที่นิยมกันมาจาก
อดีตถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดทางตะวันตก คือ ทฤษฎีสัญญะวิทยา (semiology)๑๒ ที่ได้อธิบายถึงสิ่งที่
ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้มีความหมายแทนตัวจริงหรือของจริง อาจเป็นวัตถุสิ่งของรูปป้ัน รูปภาพ หรือภาษาและ
สอดคล้อง กับที่คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz) ผู้มีแนวคิดเรื่องทฤษฎีสัญลักษณ์ทางศาสนาที่ได้ให้ค า
นิยามไว้ว่า ศาสนาเป็นระบบสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ครอบคลุมความหมายกว้างขวาง  มากอาจจะเป็นวัตถุการ
กระท าความสัมพันธ์เหตุการณ์ ทั้งหมดนี้เป็นพาหนะแห่งความส านึก ความคิด ความรู้สึกที่เป็นนามธรรม
บางอย่างที่ถูกท าให้เป็นรูปธรรม๑๓ สวนพุทธศิลป์คือ สื่อสัญลักษณ์รูปมงคล ๑o๘ ประการ ในรอยพระพุทธ
บาทที่นิยมกันในศรีลังกา พุกาม และเข้ามาสู่ ประเทศไทยตั้งแต่สมัยทวารวดี  
  แนวคิดพุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาทในอดีตยุคแรกๆ เป็นแนวคิดที่บรรพบุรุษได้สร้างสื่อ  สัญลักษณ์
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งแทนพระพุทธองค์เพ่ือน้อมร าลึกถึงกราบไหว้บูชา และเพ่ือต้องการเผยแผ่บอกเล่า 
เรื่องราวของพระพุทธองค์และเรื่องพุทธประวัติเพ่ือสื่อสารไปสู่อนุชนรุ่นหลังที่พบเห็นได้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้
เป็นดินแดนพระพุทธศาสนาหรือเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน ประการที่ส าคัญ
ต่อมาก็คือเป็นการบ าเพ็ญกุศลสร้างบุญบารมีตั้งแต่ระดับผู้น าประเทศคือ พระมหากษัตริย์ข้าราชบริพาร และ
ประชาชนชาวพุทธทั่วไป เพ่ือหวังให้เกิดผลานิสงส์แก่ผู้สร้างและผู้มีส่วนร่วมในการ สร้างรอยพระพุทธบาทให้
ส าเร็จผลตามที่ตนปรารถนาทั้งใน ระดับโลกีย์วิสัยจนถึงระดับโลกุตตระวิสัยคือ มรรคผล  นิพพาน๑๔ ด้วย
วิธีการแกะสลักหรือเขียนจารึกสัญลักษณ์รูป รอย เช่น รอยพระพุทธบาทไว้บนแผ่นหินหรือแผ่นไม้ซึ่งเป็น วัสดุ

                                                           
๑๐ สระบรุี.(๒๕๖o) ไปนะเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท.

http://www.saraburi.go.th/web2/tradition/detail/3/data.html (o๘/o๒/๒๕๖๔) 
๑๑ จวน คงแก้ว.(๒๕๕๙).พุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท,วารสารวจิัยสหวิทยาการไทย,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๑๒ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการแสวงหาความจริงที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นหรือการตีความหมายในเชิงประสบการณ์ 
๑๓ Kooanantakul P, Phasakhongjittakamthai.; อ้างในจวน คงแก้ว.(๒๕๕๙).พุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท,

วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย,บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั หน้า ๗๖. 
๑๔ จวน คงแก้ว.(๒๕๕๙).อ้างแล้ว. 
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ที่คงทนถาวรยืนนาน เป็นการส่งสารเป็นสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาไว้ให้ผู้พบเห็นได้ทราบและเรียนรู้  
พร้อมทั้งได้มีการถ่ายทอดด้านความเชื่อและแบ่งปันภูมิปัญญาศิลปะวิธีการแนวคิดความเชื่อในการสร้างรอย
พระพุทธบาทไปสู่ประเทศต่างๆ๑๕ ที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียสู่ประเทศศรีลังกาและ
ประเทศทางเอเชียอาคเนย์คือ พม่า ไทย ลาว และกัมพูชา ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้ยังคงมีศรัทธา ความเชื่อมั่น 
และนิยมสร้างและบูชารอยพระพุทธบาทที่มีพุทธศิลป์เป็นรูปมงคล ๑o๘ ประการ มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ในประเทศไทยเรา จากพุทธศิลป์ในการสร้างรอยพระพุทธบาทได้ส่งผลให้เกิดศิลป์นิยมที่อาคารมณฑปส าหรับ
ประดิษฐานรอยพระพุทธ บาท ด้านสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านจิตรกรรม และด้านวรรณกรรมที่
คงทนยั่งยืนวิจิตรสวยงามตระการตา มากมายอยู่ในวัดและศาสนสถานต่างๆ เช่น มณฑปที่ประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาท อ าเภอพระ พุทธบาท จังหวัดสระบุรีและที่วัดเขาดีสลัก อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรีเป็นต้น๑๖ 
 
๒.ความสัมพันธ์ของพระพุทธบาทกับการเมือง 
 
  ๒.๑ ความเป็นสัญญะทางการเมือง  
 
  ในส่วนของความเป็นสัญญะทางการเมืองนั้น หากมองย้อนกลับไปในสมัยโบราณจะพบว่า ดินแดนใน
แถบภาคกลางตอนล่างและกินอาณาบริเวณไปถึงภาคอิสานตอนใต้ของไทยนั้น เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
อาณาจักรขอมซึ่งมีรูปแบบความเชื่อท่ีถูกถ่ายทอดมาจากอินเดียโบราณ ดังนั้นคติความเชื่อทางลัทธิพรามหณ์-
ฮินดู จึงมีการสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุภายใต้อิทธิพลของคติความเชื่อของฮินดู เช่นการบูชาศิวลึงค์ซึ่ง
เป็นตัวแทนของพระศิวะ หรือการสร้างรูปเคารพตามคติที่ได้รับมาจากอินเดีย๑๗ ผลจากการผสานและ
กลมกลืนทางวัฒนธรรมเมื่ออาณาจักรขอมเสื่อมอ านาจลงและอาณาจักรของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาได้เข้า
มาแทนที่ ท าให้รอยพระบาทของเทพเจ้าทางศาสนาพราหมณ์ถูกดัดแปลงไปเป็นรอยพระบาทตามคติของพุทธ
ศาสนาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีการค้นพบรอยพระบาทขึ้นจ านวนมากในประเทศไทย๑๘ ซึ่งในมุมมองนี้
ผู้เขียนพบว่าการประกาศตัวเป็นอิสระทางการเมืองของอาณาจักรไทยโบราณนั้น ในแง่ของอาณาจักรได้
ประกาศเอกราชในดินแดน ส่วนในแง่ของศาสนจักรเองก็มีการใช้รูปสัญญะทางศาสนาของศาสนจักร ที่เป็น
ตัวแทนของการหลุดพ้นจากการครอบง าทางวัฒนธรรมของอิทธิพลเขมรด้วยเช่นกัน รอยพระพุทธบาทจึง
กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เสมือนกับเป็นสิ่งตัวแทนของพุทธศาสนาที่ได้เหยียบลงในผืนแผ่นดินและพร้อมที่จะฝัง
รากลึกและเติบโตขึ้นในดินแดนดังกล่าว 
 

                                                           
๑๕ คติในการสร้างรอยพระบาทนั้นไม่ได้มีเพียงในพุทธศาสนา ในการศึกษาพบว่าศาสนาพราหมณ์เองก็มีการสร้าง

รอยพระบาทของเทพในศาสนาของตนเช่นกัน ดังนั้นรอยพระบาทที่พบเป้นจ านวนมากในประเทศไทยจึงมีทั้งรอยพระบาทที่
สร้างโดยคติทางพุทธศาสนาและหลายแห่งก็พบว่าเป็นรอยเท้าของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู แต่ถูกดัดแปลงเป็นรอยพระพุทธ
บาท 

๑๖ จวน คงแก้ว.(๒๕๕๙).อ้างแล้ว. 
๑๗ นรพัชร เสาธงทอง.(๒๕๖๑). การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอกสารประกอบการบรรยาย,คระรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัปทุมธานี. 
๑๘ นรพัชร เสาธงทอง.(๒๕๖๑).อ้างแล้ว. 
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  ๒.๒ การสร้างศูนย์กลางของพุทธศาสนา 
 
  พระพุทธบาทแห่งนี้ได้ถูกค้นพบในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.๒๑๕๓ - ๒๑๗๑) ครั้งนั้นมี
พระสงฆ์ไทยจ านวนหนึ่งจาริกไปยังลังกาทวีป เพ่ือนมัสการรอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฎ ภิกษุลังกาจึงถาม
ว่ารอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขาสุวรรณบรรพตก็มีอยู่ที่ประเทศไทย เหตุใดจึงไม่ไปนมัสการต้องดั้น
ด้นมานมัสการถึงลังกา เมื่อพระสงฆ์ไทยดังกล่าวกลับมาก็ได้น าความนี้กราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 
พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีตราสั่งไปยังหัวเมืองต่างๆ ให้ตรวจหารอยพระพุทธบาท๑๙ ครั้งนั้นเจ้าเมืองสระบุรี
สืบได้ความจากพรานบุญเกี่ยวกับการพบรอยพระพุทธบาทบนไหล่เขาในเขตเมืองสระบุรี จึงมีหนังสือไปถึงกรุง
ศรีอยุธยาและได้รับการปูนบ าเหน็จเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ฐานะของเมืองสระบุรีนั้นกลายเป็นหัวเมืองส าคัญ
ของราชส านักอยุธยาในเวลาต่อมา๒๐ แม้ว่าในภายหลังนั้นจะมีเอกสารโต้แย้งบางประการเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลในเรื่องของการค้นพบรอยพระพุทธบาทสระบุรี แต่ฐานะของเมืองสระบุรีที่ถูกยกให้เป็นศูนย์กลาง
ของพุทธศาสนาในพ้ืนที่ใกล้เคียงนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนให้การยอมรับ 
 
  ๒.๓ การสร้างสภาวะเหนือธรรมชาติ  
  ในส่วนของการสร้างสภาวะเหนือธรรมชาตินั้น ผู้เขียนจะอธิบายให้เห็นการเชื่อมโยงตามหลักเหตุและ
ผลเพ่ือน ามาใช้อธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมในยุคสมัยดังกล่าว ในนิเวศตามธรรมชาติเหล่านี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ควบคุมการใช้ทรัพยากรให้อยู่ร่วมกัน โดยมีการก าหนดพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ล่วงล้ าไม่ได้
และให้ใช้ท าพิธีกรรมตามประเพณีในฤดูกาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะท าหน้าที่ปกปักษ์รักษาและ
คุ้มครองมนุษย์ เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีความผูกพันอยู่ร่วมกับอ านาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่คนในท้องถิ่นเข้าใจร่วมกันและจดจ ารวมทั้งเล่าสืบต่อกันมา๒๑ เช่นในกรณีของบ่อพรานล้างเนื้อ ในต านาน
ของการค้นพบรอยพระพุทธบาทนั้นได้กล่าวว่าพรานบุญผู้ค้นพบรอยพระพุทธบาทนั้นได้น าเนื้อสัตว์ที่ล่าได้ไป
ล้างในบ่อน้ า จึงท าให้บ่อดังกล่าวมีกลิ่นคาวมาจนถึงยุคปัจจุบัน หรือการที่ค้นพบแอ่งน้ าบนชั้นหิน โดยน้ าใน
แอ่งน้ าดังกล่าวนั้นสามารถมาช าระกลากเกลื้อนให้หายไปได้ ในมุมมองของวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติในแถบจังหวัดสระบุรีนั้นมักจะเป็นน้ าที่ค้างตัวอยู่บนชั้นหิน น้ าดังกล่าวจึงมีการละลายตัวของแร่
ธาตุที่อยู่ในชั้นหินจนมีคุณสมบัติทางเคมีตามการละลายตัวของแร่ธาตุในบริเวณนั้น โดยมากจะเป็นสารตระกูล
ก ามะถันซึ่งมีคุณสมบัติในการช าระกลากเกลื้อน และยังส่งกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะของธาตุชนิดนี้ เมื่อผู้
ครองเมืองสระบุรีได้ค้นพบสถานที่ดังกล่าวจึงมีการน ามิติทางวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นที่ผูกกับความเชื่อใน
มุมมองที่เหนือธรรมชาติ แล้วน ามาอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะของสภาวะที่อยู่เหนือธรรมชาติ
และในท้ายที่สุดจึงเป็นการยืนยันถึงการด ารงอยู่ของสภาวะเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นฐานคิดของคนไทยในยุคอดีต 
 
                                                           

๑๙ มรดกทางพุทธศาสนา .(ไม่ระบุปทีี่พิมพ์).รอยพระพุทธบาท 
http://www.thaiheritage.net/nation/oldcity/saraburi8.htm(o๘/o๒/๒๕๖๔) 

๒๐ สมเดจ็พระนารายณ์เสด็จไปนมสัการนั้นไดจ้ัดกระบวนเสด็จมโหฬารมาก โดยจัดเป็นกระบวนพยหุยาตราช้าง
กระบวนเพชรพวงเป็นกระบวนทางสถลมารคที่ยิ่งใหญ่ โดยมีเอกสารบันทึกไว้เป็นหลักฐาน. 

๒๑ ศรีศักดิ ์วัลลิโภดม, ๒๕๕๔ ; อ้างใน นรพัชร เสาธงทอง.(๒๕๕๙). รายงานรวมบทความวิจยัสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ เลม่ที่ ๒ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์หน้า 
๑๘๕. 
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สรุป 
  รอยพระพุทธบาทนั้นในส่วนของต านานมีเอกสารหลักฐานซึ่งได้อ้างอิงเอาไว้หลายแนวทาง แต่ปรากฎ
ชัดเจนว่ามีการบูรณะรอยพระพุทธบาทนี้ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและท าการบูรณะเ รื่อยมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ ความส าคัญของรอยพระพุทธบาทนี้นอกจากจะมีความส าคัญต่อมิติศาสนาแล้ว ยังคงมี
ความส าคัญต่อมิติทางการเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งผู้เขียนบทความได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในแต่ละ
บริบท แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทจ านวนมากในประเทศไทยและเพ่ือนบ้าน แต่ผู้เขียน
เองยังมีความเชื่อว่ารอยพระบาทแรกที่องค์พระศาสดาได้ประทับเอาไว้นั้น มิใช่เป็นรอยบาทที่อยู่ในสภาวะที่
จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม หากแต่เป็นสภาวธรรมที่เที่ยงแท้อันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา 
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย 

Buddhist Communication Innovation Using Four Iddhipāda            
to Improve the Quality of life for Thai Elderly 

  

นางศิริพร แกล้วทนงค์ 
สาขาวิชาธรรมนิเทศ 

 

บทคัดย่อ  

พุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ไทย เป็นการน าพุทธธรรมคือหลักอิทธิบาท ๔ ที่ผ่านการตีความให้สามารถใช้ในการสื่อสาร ซึ่งมี
เนื้อหา คือ การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ มีพลังสืบต่ออายุด้วยอิทธิบาท ๔  มี
วรรณะคืองามด้วยศีล มีสุขะคือปราโมทย์ในฌาน และมีโภคะในพรหมวิหาร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑. พัฒนากายอินทรีย์สังขารขันธ์ด้วยศีล ๒. พัฒนาอธิจิตตสิกขาให้ตั้งมั่น
อยู่ในสมาธิ ๓. พัฒนาด้านสังคมเพ่ือรักษาสัมพันธภาพต่อกัลยาณมิตรด้วยพรหมวิหาร ๔. พัฒนา
สติปัญญารู้เท่าทันด้วยภาวนา ทั้งหมดนีใ้ห้อยู่ในนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบัน 

ค าส าคัญ: พุทธนวัตกรรม, หลักอิทธิบาท ๔, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย 

 

ABSTRACT 
 

The Buddhist invention of communication using four principles of Iddhipāda to 
improve the quality of life of Thai elderly. This innovation is the principle of virtue 
that is interpreted in a communicable way which contains the development of the 
elderly to the age of maturity. The power of the living is 4 basises for success Chanda 
(Aspiration) Viriya (Exertion) Citta (Dedication) Vīmamsā (Investigation). There will be 
changes the elderly’s quality of life 4 paths of accomplishment as follows; 1. 
Physical well-being to develop by morality (Sīla) 2. Psychological & Emotional well-
being to develop by concentration (Samādhi) 3. Sociological Relationships to 
develop by sublime states of mind (Brahmavihāra)  4. Cognitive to develop by 
cultivation (Bhāvanā) and substance to the innovation of communication technology.   
 

๑. บทน า 

       การมีอายุที่ยืนยาวและมีความสุขเป็นความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือไม่
นั้น เป็นการถกเถียงกันอย่างมากว่า เมื่อความสูงอายุมาความชราเสื่อมถอยของร่างกายก็เกิดขึ้น
พร้อมกับปัญหานานับประการ อาทิ ผมหงอก สายตาฝูาฟาง ผิวหนังเหี่ยวย่น ความคิด ความจ า
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สติปัญญาลดลง การด ารงชีวิตซ้ า ๆ เดิม ๆ ไม่มีจุดหมายปลายทาง เกิดวิตกกังวลหวั่นไหวต่อความ
มั่นคงของชีวิต เช่นนี้ ผู้สูงอายุจะยังมีความต้องการอยากมีอายุยืนนานเพ่ือรับสภาพกับปัญหาที่
ตามมาได้อย่างไร ปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เกิดขึ้น เห็นได้ชัดจากสภาพภายนอกทางกายที่
เสื่อมถอยบกพร่อง และสภาพทางจิตใจภายในที่มีสภาวะต่าง ๆ มารบกวนจิตใจท าให้ ทัศนคติ การ
รับรู้ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้สูงอายุมีแนวโน้มต่อการพัฒนาตนเองน้อยลงทั้ง ๒ ด้าน และเกิด
ภาวะเสี่ยงในการเจ็บปุวยทั้งทางกายและทางใจตามมา  

โลกก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย และประเทศไทยได้เข้าสู่สภาวะการณ์ของสังคมสูงวัย (Aging 
Society) ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหลักการขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : 
WHO) ทีส่ัดส่วนของผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๑๐๑ และในปี ๒๕๖๔ ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้ม
อัตราสูงเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒๐ ตามสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยจังหวัดนครราชสีมามี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดและจังหวัดระนองน้อยที่สุด๒ ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตัวชี้วัด
ด้านการมีงานท าและรายได้ของผู้สูงอายุนั้นสวนทางกับผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและปัญหา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในเชิงมหภาค  

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่ศึกษาหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา จึงได้น า
พุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย มาช่วยลด
ปัญหาในระดับจุลภาค คือระดับตัวบุคคล (ผู้สูงอายุ) เป็นแนวทางในเบื้องต้นที่ยังผลให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ด้วย
ต้องการให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว มีคุณค่าและพบมรรคาแห่งโลกุตตระธรรม 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือศึกษา แนวคิด ทฤษฎีพุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย  
๒. เพ่ือสร้างพุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุไทย 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีล าดับ คือ 

๑. ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ค้นคว้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีและภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

๒. ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เกี่ยวข้อง
จากนิยามศัพท์ไปค้นคว้าข้อมูลจาก ต ารา เอกสาร บทความ หนังสือ ข้อมูลทางออนไลน์ วิทยานิพนธ์ 
และงานวิจัยต่าง ๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ได้เขียนไว้ 

                                                      
๑ World Health Organization (WHO), Aging and Health, (Facts Sheet, 2017), P.10. 
๒ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานงานฉบับสมบูรณ์ : การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย, 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ๒๕๖๐), หน้า ๕-๑๑. 
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๓. รวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ เรียบเรียงย่อความจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ คือ
ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยน ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร หลักอิทธิ
บาท ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย เพื่อให้เกิดพุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้หลักอิทธิ
บาท ๔ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยเกิดกระบวนการเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้น 

๔. น าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

 

๔. ผลการศึกษา 

 
ความหมายของค าว่า “พุทธนวัตกรรม” มาจากค าว่า พุทธธรรมและนวัตกรรม 

หมายถงึ พุทธธรรมที่ผ่านการตีความให้สามารถใช้ในการสื่อสารซึ่งเนื้อหานั้นจะอยู่ในนวัตกรรม 
“พุทธธรรม” คือ หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก 

       เป็นหลักค าสอนที่เป็นกฎธรรมชาติ แสดงหลักความจริง เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” และ
ข้อปฏิบัติสายกลาง เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา”๓ 

“นวัตกรรม” ตามความหมายของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง การ
กระท าหรือสิ่งที่ท าขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น๔ 

พุทธนวัตกรรมของการวิจัยในครั้งนี้ คือ พุทธธรรมว่าด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ที่ผ่านการ
ตีความให้สามารถใช้ในกระบวนการสื่อสาร S-M-C-R ของ David K. Berlo ซึ่งเนื้อหานั้นใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นนวัตกรรมจากการพัฒนารูปแบบของสื่อสมัยใหม่ 

ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของผู้สูงอายใุนด้านทักษะการสื่อสาร S-M-C-R  
ผู้ส่งสาร (Sender) ด้านทักษะในการสื่อสาร การใช้วัจนภาษา อาทิ การเขียน การพูด 

การอ่าน การฟัง การคิดและการใช้เหตุผลลดลง บางคนเขียนและอ่านไม่ได้เพราะสายตาแย่ลง ส่วนที่
เป็นอวัจนภาษา ท่าทาง ภาษากายและการสัมผัส การแสดงความรู้สึกขัดแย้งกันไม่ตรงกับความรู้สึกที่
แท้จริง เช่น ผู้สูงอายุโกรธหรือบ่นว่ายังไม่ได้รับประทานอาหารแต่ความจริงทานไปแล้ว สืบเนื่องจากมี
ภาวะสมองเสื่อมลง ความจ าไม่ดี หรือมีอาการหงุดหงิดง่ายเมื่อร่างกายไม่ตอบสนองรวดเร็วเหมือน
เช่นเคย ทั้งนี้ จะเป็นสาเหตุที่ท าให้การสื่อสารไม่ตรงตามเจตนารมณ์ได้  

ด้านทัศนะคติที่มีต่อตนเอง ต่อเรื่องที่ต้องการสื่อสารและต่อผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงไป อาทิ 
อาจไม่เห็นด้วย ไม่คล้อยตาม เนื่องจากเกิดภาวะด้านจิตใจและอารมณ์ที่มีความหดหู่ วิตกกังวล 
ซึมเศร้า และปฏิเสธความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง รวมทั้งเพิกเฉยต่อสาระส าคัญในข่าวสาร ขาด
ความกระตือรือร้น ว้าเหว่ ซึมเศร้า หวาดกลัวต่อชีวิตและทรัพย์สิน   

                                                      
๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด็โฮม จ ากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๖. 
๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๒), หน้า ๕๖๕-๕๖๖. 
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ด้านความรู้ในการสื่อสารและรับสาร มีระดับความรู้ความสามารถในการรับรู้ ใคร่ครวญ 
ใช้เหตุผล การตอบสนองต่อการสื่อสารลดลง  

ด้านสังคมและวัฒนธรรม อาทิ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อาจท าให้การสื่อสารแตกต่างกัน 
การเข้ารหัส (Encodes) มีความไม่สมบูรณ์ แต่สามารถลดปัญหานี้ได้ด้วยการใช้วิธีการ

สื่อสารแบบเผชิญหน้า มีการโต้ตอบเป็นการสื่อสารทั้งแบบทางเดียว (One way communication) 
และแบบสองทาง (Two way communication) ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสภาพที่พบ 

สาร (Message) ควรมีเนื้อหาที่สื่อสารกับผู้สูงอายุอย่างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน สั้น 
ง่าย ได้ใจความ ตัวอักษรใหญ่กว่าปกติ เน้นองค์ประกอบเป็นภาพและเสียง และข้อความสั้น (ยกเว้น
ในผู้สูงอายุทีม่ีภาวะทางความพิการ)  

ช่องทางการสื่อสาร (Channel) เน้นการมองเห็น การได้ยินและการได้สัมผัส ส่วนการ
ได้กลิ่น การได้รับรส อาจขึ้นอยู่กับความสามารถผู้สูงอายุแต่ละท่าน  

การถอดรหัส (Decodes) ของผู้สูงอายุอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้ 
ทั้งนีอ้าจต้องใช้ความถ่ีในการสื่อสารมาช่วย จะท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพส่วนการรับรู้ไดม้ากขึ้น  

ผู้รับสาร (Receiver) หากเป็นผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน ทักษะในการสื่อสารจะเหมือนกัน 
หากเป็นวัยอื่นความสามารถในการสื่อสารจะยิ่งสื่อสารกันไม่รู้เรื่องมากขึ้น 

การสื่อสารกับผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากอาจเกิดข้อจ ากัดได้ใน
ทุกกระบวนการสื่อสาร ซึ่งเปูาหมายในการรับรู้ของผู้สูงอายุในฐานะเป็นผู้สื่อสารและผู้รับสาร คือ 
ต้องการรู้เรื่องราวของสารให้ได้มากที่สุด แตพ่ฤติกรรมความสามารถกลับตรงกันข้าม จึงต้องใช้วิธีการ
ปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือวางแผนการปฏิบัติเพื่อชะลอผลที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 
 
ความต้องการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับจากการวิจัย 

ด้านกายภาพ มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน ดูแลสุขภาพและ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น สามารถชะลอวัยลงได้ เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก ฯลฯ  

ด้านจิตใจ มีความสุข อารมณ์ดี เบิกบานไม่เครียด เข้าวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือให้จิตใจสงบ 
รู้จักปล่อยวางและพอใจในชีวิตที่เหลืออยู่ เดินสายกลางใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ฯลฯ 

ด้านสังคม มีเวลาไปท าประโยชน์เพ่ือสังคม อยู่กับครอบครัว เอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืนได้ตาม
สมควร มีรายได้พอสมควรในการด ารงชีพ ต้องการท่องเที่ยวมีกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ลดความคาดหวัง
จากผู้อื่น ฯลฯ 

ด้านสติปัญญา มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยี ได้ท าในสิ่ง
ที่คิดไว้ มีเปูาหมายในการพัฒนาตนเอง ฯลฯ  

หลักอิทธิบาท ๔ จากการตีความผ่านพุทธธรรม 
ฉันทะ สมาธิในการตั้งใจมั่น ศรัทธา ด้วยฉันทะปธานสังขาร 
วิริยะ  สมาธิในความพยายามด้วยวิริยะปธานสังขาร 
จิตตะ สมาธิในสติด้วยจิตตะปธานสังขาร  
วิมังสา ความเข้มข้นในการไตร่ตรองทางปัญญาด้วยวิมังสาปธานสังขาร 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

อิทธิบาท ๔ ถือเป็นหลักธรรมที่ทรงพลานุภาพในการพัฒนาจิต เป็นฐานพลังในการ
แสวงหาความส าเร็จแห่งการรู้แจ้ง สุขในทางพระพุทธศาสนา เป็นบาทฐานส่งเสริมให้เกิดสัมมัปทาน 
คือ มีความพอใจในความเพียรอย่างถูกต้อง เพียรละสังวรปธานและปหานปธาน เพียรเจริญให้เกิด
กุศลภาวนาปธาน เพียรปูองกัน ละกิเลส น าพาอานุรักขนาปธาน ให้มีอายุยืนยาวด้วยอายุวัฒนธรรม 

 

สรุปพุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย 
เป็นนวัตกรรมใหม่ทีเ่ปลี่ยนแปลงผู้ส่งสารจากเดิมคือพระพุทธเจ้า เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มา
สื่อสารในลักษณะท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยที่เนื้อหาของพุทธธรรมค าสอนมีการใส่ความคิด
สร้างสรรค์ โดยการย่อความเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจ เหมือนฉายภาพเรื่องราวให้ปรากฏใน
รูปแบบของคลิปวีดีโอแทนภาพอิทธิปาฏิหาริย์ ผู้สูงอายุสามารถเปิดรับชมพุทธนวัตกรรมนี้ได้ ทาง
ช่องทาง You tube ในสื่อสังคมออนไลน์ Line เพ่ือน าไปปฏิบัติตามและเผยแผ่ได้อย่างกว้างขวาง 
เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาสติทางกายด้วยศีล ทางใจด้วยสมาธิ ทางสังคมด้วยพรหม
วิหาร และทางสติปัญญาด้วยการภาวนา 

๕. บทสรุป 

ในการศึกษางานวิจัย เรื่อง พุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคด้านทักษะการสื่อสาร แนวทางและ
วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยการน าพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ มาตีความผ่านกระบวนการ
สื่อสาร S-M-C-R เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม และสติปัญญาให้ดีขึ้นด้วยวิธีสื่อสารผ่านนวัตกรรมสื่อสังคมออนไลน์ 

 
พุทธธรรมคือหลักอิทธิบาท ๔ ในการตคีวาม 

เพื่อประยุกต์กับนวตักรรมการสื่อสาร 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย 

 
พุทธธรรม 
อิทธิบาท ๔ 

 
นวัตกรรมในการสื่อสารที่สามารถประยุกต์กับ 

พุทธธรรมคือหลักอิทธิบาท ๔ ที่ผ่านการตีความ
แล้วเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุไทย 

 

นวัตกรรม 
- Application 
- You tube 
- Facebook 
- Clip Video 
 

พลังสืบต่อชีวิต 
อาย ุ

วรรณะ 
สุขะ 
โภคะ 
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อาทิ Facebook, Line, You tube ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจต้องการพัฒนาชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้สูงอายุยังได้มีการใช้หลักธรรมอ่ืนมาช่วยสนับสนุนในการพัฒนา
ความส าเร็จของตนเองให้เพ่ิมข้ึน เช่น ทางเดินสายกลาง, มรรค ๘, ไตรสิกขา, พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาท าให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยมาใช้

เป็นแบบอย่างในกระบวนการสื่อสารพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ที่ใช้พุทธนวัตกรรมการสื่อสารอย่างมี
รูปแบบ สามารถน าไปต่อยอดในการสร้างพุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้หลักธรรมอ่ืน ๆ ได้ต่อไป 
และหากมีการน าความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ออกเผยแผ่ จะท าให้ประชาชน สังคมและประเทศชาติเกิด
พลังแห่งความส าเร็จและค าสอนในพระพุทธศาสนาจะสามารถด ารงสืบต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะให้ประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป 

๑. พุทธนวัตกรรมนี้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้  ด้วยการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุน าไปฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุได้ทั้งกายและใจ และท าให้
ความสัมพันธ์กับสังคมโดยรอบเกิดความผาสุก และเกิดเป็นสังคมธรรมออนไลน์ขึ้นต่อไป 

๒. พุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ถูกเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่ห่างไกลจากศาสนสถานสามารถเข้าถึงธรรมะได้ทุกท่ีทุกเวลา 

๓. สามารถเพ่ิมจ านวนผู้ส่งสารที่มีองค์ความรู้จากเนื้อหาของพุทธธรรม ซึ่งเป็นทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้มากขึ้น ท าให้พุทธศาสนาได้รับความศรัทธาและขยายไปได้ทั่วโลก 

๔.  
ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยในครั้งต่อไป 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบองค์ความรู้การสร้าง Storytelling พุทธธรรมที่เป็น
ประโยชน์และเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุในรูปแบบของสื่อสมัยใหม่เพ่ิมมากขึ้นและหลากหลายช่องทาง 

๒. น าองค์ความรู้ด้านพุทธธรรมอ่ืน ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
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เรื่อง วัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทย 
Thai political culture 

 
นายณิกษ์สรรค ์ เตศิร ิ  สาขารฐัศาสตร ์

บทคัดย่อ 

  วิวัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของไทยนั้นหากนับจากหน้าประวัติศาสตร์แล้วจะต้อง
เริ่มจากสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกของคนไทย แต่ในทางปฎิบัตินั้นพบว่า ผลจากการส ารวจทาง
โบราณคดี มีการค้นพบหลักฐานถึงการด ารงอยู่ของชุมชนเมืองต่างๆ มาตั้งแต่ก่อนสร้างอาณาจักร
สุโขทัย และชุมชมโบราณต่างๆเหล่านี้เองที่เป็นรากฐานของอาณาจักรของคนไทย ตั้งแต่สุโขทัยและ
กรุงศรีอยุธยา ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่งอธิบายถึงวัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ครั้งอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

Abstract 

  The evolution of Thai politics and government, if from the historical of Thai 
politics, it must start from Sukhothai as the first kingdom of Thai people. But in 
practice it was found that The results of the archaeological survey Evidence of the 
existence of urban communities has been found. Since before building the Sukhothai 
Empire. And these ancient communities that are the foundation of the Thai kingdom 
Since Sukhothai and Ayudhya Therefore, this article focuses on the political culture 
that has been cultivated from the past to the present. 

Keyword  political culture/ ancient communities 

 

บทน ำ 

 ในดินแดนไทยก่อนที่จะมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 18 
นั้น ดินแดนของประเทศไทยในอดีต เคยเป็นแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมาก่อน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ
เครือข่ายชุมชนเมืองขนาดใหญ่หรืออาณาจักรโบราณหลายแห่ง ได้แก่ อาณาจักรทวารวดี  เมืองละโว้ 
อาณาจักรฟูนัน ศรีวิชัย และนครศรีธรรมราช เป็นต้น สันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรของชนชาติมอญ
และขอมการก่อก าเนิดอาณาจักรสุโขทัย เมื่อประมาณ พ.ศ.1780 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ท าสงคราม
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ขับไล่ชนชาติขอม รวบรวมคนไทยให้เป็นปึกแผ่นและก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้น1 ซึ่งในบริเวณดินแดน
ใกล้เคียงดังกล่าวก็ยังมีผู้น าคนไทยที่ตั้งตัวเป็นอาณาจักรอิสระอีกหลายแห่ง เช่นทางตอนเหนือมีการ
ขยายเครือข่ายของกลุ่มรัฐในดินแดนลุ่มน้ าสาละวินเชื่อมโยงกับดินแดนล้านนาในภาคเหนือ2 การ
สถาปนากรุงศรีอยุธยาถือก าเนิด เมื่อประมาณ พ.ศ.1893 ในบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่ง
ในขณะนั้น ได้มีอาณาจักรคนไทยอ่ืนๆ ตั้งบ้านเมืองเป็นชุมชนที่เจริญอยู่ก่อนแล้ว ได้แก่ ละโว้ (ลพบุรี) 
อู่ทอง (สุพรรณภูมิ) และอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งก าลังเสื่อมอ านาจลงมาแล้วในขณะนั้น 3 .โดยเมือง
เหล่านี้ประกอบไปด้วย 

   1. แคว้นอู่ทองหรือสุพรรณภูมิแคว้นอู่ทองเป็นชุมชนของคนไทย ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของ
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง มีการค้นพบซากเมืองโบราณและหลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ ในเขต
ตัวเมืองอู่ทอง(อยู่ริมแม่น้ าจระเข้สามพันอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี) และในเขตอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี ศูนย์กลางความเจริญของแคว้นอู่ทองอยู่ที่ตัวเมืองอู่ทอง จากหลักฐานที่ค้นพบ ท าให้เชื่อ
ว่า เมืองอู่ทอง เป็นชุมชนโบราณที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (สมัยที่มนุษย์ยังไม่
รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษร) จนกระทั่งมีความเจริญสูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8-13 และถือว่ามีอายุ
เก่าแก่มากกว่าเมืองโบราณที่นครปฐม4 

  หลักฐานส าคัญที่บ่งบอกถึงการด ารงอยู่ของแคว้นนี้คือการค้นพบศิลปะโบราณสถานและ
โบราณวัตถุสมัยทวารวดี ที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 ท าให้สันนิษฐานว่า ก่อนในช่วงดังกล่าว
อาณาจักรทวารวดีมีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งนี้ หลังจากนั้ นเมืองอู่ทองได้เสื่อมอ านาจและลด
ความส าคัญลง โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 - 19 เมืองสุพรรณบุรี กลับมีความเจริญเข้ามา
แทนที่แค้วนอู่ทองหรือสุพรรณบุรี อาจเป็นเมืองเดิมของพระเจ้าอู่ทองก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าพระเจ้าอู่ทองทรงพาผู้คนอพยพหนีโรคระบาด5

จากแคว้นสุพรรณภูมิมาสร้างเมืองใหม่ท่ีกรุงศรอียุธยา และต่อมาทรงตั้งให้ ขุนหลวงพะงั่ว ญาติผู้ใหญ่
ของพระองค์ไปครองเมืองสุพรรณบุรีแทน ดังนั้นฐานะความเป้นเมืองของชุมชนโบราณก่อน
ประวัติศาสตร์จึงเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นมาทีละน้อย 

                                                           
1 เนื้อหาในส่วนนี้ผู้วิจัยสรุปความจาก บทความการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา 

http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/135.htm (12/01/64) 
2 เครือข่ายดังกลา่วนี้ผู้เขียนเรียกวา่กลุ่มรัฐล้านนา ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่เคยเป้นดินแอดอันยิ่งใหญ่ในสมัยของ

เจ้าเสือข่านฟ้าในดินแดนที่เรยีกว่า “หมอกขาวมาวหลวง” สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผศ.นรพัชร เสาธงทอง .(๒๕๖๓).
ปัญหาความมั่นคงในรัฐฉาน.มหาวิทยาลัย Myanmar Creative University. 

3
 ในเอกสารบางฉบับกล่าวถึงความเก่าแก่ของอาณาจักรอยุธยาว่าถือก าเนิดขึ้นมาร่วมสมัยกับสุโขทัยแต่ใช้ชื่อว่าอโยธ

ยา 
4
 บทความการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา อ้างแล้ว 

5 ในส่วนน้ีถูกอธิบายจากหลักฐานช้ันต้นว่าเป็นโรคห่า ซึ่งถูกตีความวา่แป้นอหิวาตกโรคแต่เมื่อศึกษาเทียบ
กับเอกสารจากต่างประเทศในช่วงเวลาเดียวกันแล้วพบว่า ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นคือการระบาดของเชื้อกาฬโรค 

http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/135.htm
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  2.เมืองละโว้ เป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่ด้านตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง มีความ
เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 โดย “พระยากาฬวรรณดิศราช” กษัตริย์นครปฐมเป็นผู้สั่งให้
สร้างเมืองละโว้ขึ้น ในพ.ศ. 1002 แต่ทั้งเมืองละโว้ นครปฐม อู่ทอง และสุพรรณภูมิ ล้วนแต่เป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจักรทวารวดี ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ทั้งสิ้น6 โดยละโว้มีความส าคัญในฐานะเป็น
เมืองลูกหลวงทางด้านตะวันออกของอาณาจักร แคว้นละโว้มีความเจริญทางวัฒนธรรมและเป็น
ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ความเจริญของละโว้แผ่ขยาย 
ครอบคลุมตั้งแต่บริเวณปากอ่าวไทยขึ้นไปตามลุ่มน้ าเจ้าพระยาด้านตะวันออกจนถึง เมืองนครสวรรค์
และเมืองหริภุญไชย7 แคว้นละโว้เริ่มรับวัฒนธรรมฮินดูและพระพุทธศาสนา ลัทธิมหายานจากเขมร
อย่างมาก ตั้งแต่ในพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา โดยเชื่อว่าแคว้นละโว้ตกอยู่ใต้อ านาจทางการเมือง
ของเขมร เพราะก่อนหน้านี้ละโว้เคยส่งทูตไปเมืองจีนอย่างสม่ าเสมอ แต่หลังจาก พ.ศ.1544 ก็ไม่ได้
ส่งไปอีกเลย 

  แคว้นละโว้ย้ายราชธานีใหม่ ในช่วง พุทธศตวรรษท่ี 17 แคว้นละโว้ถูกคุกคามโดยกองทัพของ
พระเจ้าอโนรธามังช่อ กษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม(พม่า)เมื่อประมาณ พ.ศ. 1601 พระนารายณ์
กษัตริย์ของแคว้นละโว้8 ได้ย้ายราชธานีใหม่มาตั้งตรงปากแม่น้ าลพบุรี (บริเวณที่แม่น้ าลพบุรีไหลมา
บรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยา) เมื่อ พ.ศ. 1625 และตั้งชื่อว่า “กรุงอโยธยา” ส่วนเมืองละโว้เดิมได้
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ลพบุรี” และมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของกรุงอโยธยาหรือแคว้นอโยธยาตั้งแต่
บัดนั้น9 แค้วนอโยธยามีอ านาจปกครองในดินแดนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างจนถึงพุทธศตวรรษที่ 
19 สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์อโยธยาสมัยนั้น ได้อพยพพาผู้คนมาตั้งเมืองใหม่ที่หนองโสนซึ่ ง
อยู่ไม่ไกลจากที่เดิมมากนัก10 สถาปนาเป็นกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 1893 และยกฐานะลพบุรีให้เป็น
เมืองลูกหลวง 

  การเปลี่ยนสถานะจากรัฐเครือข่ายจนกลายเป็นอาณาจักรนั้น เกิดขึ้นในช่วงของสุโขทัยเมื่อ
ชุมชนโบราณที่มีมาตั้งแต่ยุคเหล็กตอนปลายในเขตลุ่มแม่น้ ายม จนกระทั่งสถาปนาขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 ในฐานะสถานีการค้าของรัฐละโว้ หลังจากนั้นราวปี 1800 พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อ
ขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระท าการยึดอ านาจจากขอมสบาดโขลญล าพง ซึ่งท าการเป็นผลส าเร็จและได้
สถาปนาเอกราชให้สุโขทัยเป็นรัฐอิสระ และมีความเจริญรุ่งเรืองตามล าดับและเพ่ิมถึงขีดสุดในสมัยพ่อ

                                                           
6 บทความการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา อ้างแล้ว 
7 ข้อสันนิษฐานน้ีเกิดจากการเชิญพระนางจามเทวีธิดาของเมืองละโว้ให้ข้ึนไปปกครองหรภิุญไชยใน

ภาคเหนือ 
8 กลุ่มรัฐในลุม่น้ าเจ้าพระยานั้น มคีวามเชื่อในเรื่องของการอวตารลงมาของพระนารายณ์ ดังนั้นผู้ปกครอง

แคว้นเป็นจ านวนมากจึงมีพระนามที่เกี่ยวข้องกับพระนารายณ์ อันบ่งบอกถึงความเป็นสมมติเทพ 
9 บทความการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา อ้างแล้ว 
10 การปรากฏพระนามของพระเจ้าอู่ทองขึ้นในหลายเอกสาร ท าให้นักวิชาการในยุคปัจจุบันยังหาข้อสรปุท่ี

ชัดเจนไมไ่ด้ถึงความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทอง 



 
 

1467 
 

 

ขุนรามค าแหงมหาราช11 ก่อนจะค่อยๆเสื่อมอ านาจลงจากปัญหาความขัดแย้งภายใน12และประสบ
ปัญหาทั้งจากปัญหาภายนอกและภายใน จนต่อมาอาณาจักรสุโขทัยก็ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรอยุธยาไปในที่สุด อาณาจักรสุโขทัยปกครองด้วยระบอบการปกครองที่แตกต่างกันในสอง
ช่วงเวลาคือ 

   1.แบบพ่อปกครองลูก ในระยะแรกสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก 
พระมหากษัตริย์เรียกว่า "พ่อขุน" ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อที่จะต้องดูแลคุ้มครองลูก ในสมัยพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชโปรดให้สร้างกระดิ่งแขวนไว้ที่หน้าประตูพระราชวัง เมื่อประชาชนมีเรื่อง
เดือดร้อนก็ให้ไปสั่นกระดิ่งร้องเรียน พระองค์ก็จะเสด็จมารับเรื่องราวร้องทุกข์ และโปรดให้สร้างพระ
แท่นมนังคศิลาอาสน์ได้กลางดงตาล ในวันพระจะนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์สั่งสอนประชาชน13 หากเป็น
วันธรรมดาพระองค์จะเสด็จออกให้ประชาชนเข้าเฝ้าและตัดสินคดีความด้วยพระองค์เอง การปกครอง
แบบนี้ปรากฏในสมัยกรุงสุโขทัยตอนต้น 

   2.แบบธรรมราชา การปกครองแบบธรรมราชา หมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้ทรง
ธรรม ในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 มีก าลังทหารที่ไม่เข้มแข็ง ประกอบกับอาณาจักรอยุธยาที่
ก่อตั้งขึ้นใหม่ได้แผ่อิทธิพลมากขึ้น พระองค์ทรงเกรงภัยอันตรายจะบังเกิดแก่อาณาจักรสุโขทัยหากใช้
ก าลังทหารเพียงอย่างเดียว ดังนั้นพระองค์จึงทรงเลือกน าหลักธรรมมาใช้ในการปกครอง14 โดย
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านการปฏิบัติธรรม ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นพระมหา
ธรรมราชาที่ 1 ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วง15ที่ปรากฏแนวคิดแบบธรรมราชา
ไว้ด้วย การปกครองแบบนี้ใช้ในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลาย ตั้งแต่พระมหาธรรมราชาที่ 1-4 ตราบจน
สิ้นสุดของสุโขทัยเมื่อถูกกรุงศรีอยุธยาเข้าท าการรวมอ านาจ มรดกทางการเมืองที่ส าคัญของสุโขทัยจึง
อยู่ที่ระบอบการปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” ซึ่งในปัจจุบันถูกน ามาใช้อธิบายการปกครองใน
ลักษณะพ่อขุนอุปถัมภ์ในปัจจุบัน 

  อาณาจักรถัดมาคืออาณาจักรอยุธยา ถือเป็นอีกอาณาจักรทางลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่างีท่ มี
รากฐานมาจากชุมชนก่อนประวัติศาสตร์หรือพัฒนาการมาจากแคว้นโบราณในเขตลุ่มแม่น้ าความ
เข้มแข็งทางการทหาร สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ผู้ครองแคว้นละโว้ 
หรือเป็นเจ้าเมืองที่มาจากเมืองอู่ทองอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงมีก าลังทหารเข้มแข็ง มีก าลังไพร่พลมาก 

                                                           
11 http://thainationhistory.blogspot.com/p/18-1800-1.html (12/01/64) 
12 สันนิษฐานว่าเกิดจากความขัดแยง้ระหว่างเชื้อสายตระกลูพ่อขุนผาเมืองและเชื้อสายตระกูลของพ่อขุน

บางกลางหาวชิงอ านาจทางการเมอืงภายในอาณาจักร 
13 บทความการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา อ้างแล้ว 
14 บทความการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา อ้างแล้ว 
15 นรพัชร เสาธงทอง.(2560).อิทธิพลของไตรภูมิพระร่วงที่มีต่อการเมอืงการปกครองไทย.รายงานรวม

บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติครั้งที่ 3 ปี 2559 เล่มที่ 2 กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปศาสตร ์(เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559) 

http://thainationhistory.blogspot.com/p/18-1800-1.html
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และมีลักษณะเป็นผู้น าทางการเมืองที่ผู้คนยอมรับ จึงให้การสนับสนุนในด้านก าลังคนอย่างเต็มที่ 16 
การด าเนินนโยบายทางการทูตที่เหมาะสมกับดินแดนใกล้เคียง17 พระเจ้าอู่ทองได้อภิเษกสมรสกับเจ้า
หญิงแห่งแคว้นสุพรรณภูมิ จึงเป็นการเชื่อมโยงแค้วนละโว้และแคว้นสุพรรณภูมิ ให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ท าให้ทั้งสองอาณาจักรลดการแข่งขันทางการเมืองซึ่งกันและกัน การปลอดอ านาจทาง
การเมืองภายนอก ในขณะนั้น อาณาจักรสุโขทัยของคนไทยด้วยกันที่อยู่ทางตอนเหนือ และอาณาจักร
เขมรซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกค่อยๆ เสื่อมอ านาจลงจึงไม่สามารถสกัดกั้นการก่อตั้งอาณาจักรใหม่ของ
คนไทยได ้

  นอกจากนี้ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ การที่กรุงศรีอยุธยานั้นท าเลที่ตั้งอันความเหมาะสมในด้าน
ยุทธศาสตร์ กรุงศรีอยุธยามีแม่น้ าไหลผ่าน ถึง 3 สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา ป่าสักและลพบุรี ท าให้
เป็นที่ราบลุ่มต่ า ข้าศึกจะล้อมกรุงศรีอยุธยาได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น เมื่อถึงฤดูน้ าหลาก น้ าจะท่วม
รอบตัวเมืองท าให้ข้าศึกต้องถอนทัพกลับไป และด้วยผลจากการมีแม่น้ าถึง 3 สายล้อมรอบจึงท าให้
เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ด้วยดินตะกอนที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ จ านวนมาก ส่งผลดีต่อ
การเกษตรและความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะภูมิประเทศของอยุธยาเป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์
จึงเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ าท่ีส าคัญ ประกอบกับอยู่ใกล้ปากแม่น้ าเจ้าพระยา มีการคมนาคมทางน้ าสะดวก
ท าให้สามารถติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้ง่าย ในส่วนโครงสร้างทางการเมืองนั้นนับได้ว่ากรุงศรี
อยุธยาได้ท าการสถาปนารูปแบบ “ราชาธิปไตย” ขึ้นมาอย่างแท้จริง แต่โดยความจริงแล้วน่าจะเป็น
ผลสืบเนื่องที่เป็นมรดกทางความคิดจากกลุ่มนครรัฐในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้แก่ เมืองละโว้ เมืองอู่
ทอง เมืองคูบัว ฯลฯ ในชั้นนี้ยังคงเชื่อในหลักฐานที่ปรากฎว่าในรัชกาลพระบรมราชาธิราช ที่ 2 
(สมเด็จเจ้าสามพระยา) โปรดให้พระราชโอรส พระราเมศวร (ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ) ในฐานะที่ทรงมีเชื้อสายสุโขทัย ขึ้นปกครองอาณาจักรสุโขทัย โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่
พิษณุโลก เป็นผลให้สุโขทัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. 1983 เป็นต้นมา 
ดังนั้นอาณาจักรอยุธยาจึงได้ครอบคลุมดินแดนทางภาคกลางตอนบนเรื่อยมาจนถึงภาคใต้บางส่วน 
นับเป้นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดของสยาม เช่นเดียวกันการปกครองดินแดนที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลนี้
จึงจ าเป็นที่จะต้องวางรากฐานการปกครองให้มีความซับซ้อนตามความกว้างของดินแดน ประเด็นนี้ท า
ให้เกิดการปฎิรูปโครงสร้างทางการเมืองขึ้น ได้แก่การจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือและ
หัวเมืองฝ่ายใต้ หรือการก าหนดสถานะทางสังคมขึ้นมาโดยใช้ที่นา ซึ่งคนไทยคุ้นกับค าว่า “ระบบศักดิ
นา” เป็นอย่างยิ่งและรบบบดังกล่าวได้ฝังรากลึกในสังคมไทยเป็นฐานส าคัญที่น าไปสู่ระบบราชการใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้ระบบดังกล่าวจะถูกล้มเลิกไปแล้วตั้งแต่สมัยปฎิรูปทางการเมืองในรัช

                                                           
16

 บทความการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา อ้างแล้ว 
17

 ปรากฏความสามารถทางการทูตของผู้น าแคว้นอยุธยาในเอกสารจีนเป็นจ านวนมาก เช่นกรณีของเจ้าชายสยามนาม
ว่าอินทกุมารได้ติดตามคณะฑูตจนถึงเมืองจีน จนใจภายหลังจึงได้รับการสนับสนุนจากราชส านักจีนจนเปลี่ยนราชวงศ์ได้เป็น
ผลส าเร็จ 
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สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่แนวคิดเกี่ยวกับศักดินานั้นยังคงได้รับการ
ถ่ายทอดจนถึงยุคปัจจุบัน 

สรุป 

  แนวคิดทางด้านวัฒนธรรมการเมืองของคนไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบผสมผสาน 
หมายความว่าเป็นการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกซึ่งมีทั้งจากซีกโลกตะวันตกและจากซีกโลก
ตะวันออกเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นดั้งเดิมของตนเอง เนื่องด้วยจากหลักฐานทาง
โบราณคดีพบว่าในดินแดนอุษาคเนย์แห่งนี้ มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งก่อน
ประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงย่อมที่จะต้องรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูมิภาคและจะแตกต่างกันออกไป
ในรายละเอียดปลีกย่อยตามแต่ละชุมชนที่ได้รับอิทธิพลจากบริบทแวดล้อม บางพ้ืนที่เป็นเทือกเขาจึง
มีรูปแบบวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูเขา เช่นกรณีความเชื่อเกี่ยวกับเขาพระสุเมรุ ในบาง
พ้ืนที่นั้นมีบริบทแวดล้อมไปด้วยทะเลและมหาสมุทรเป็นผลท าให้รูปแบบความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นนั้น
มีความแตกต่างกันออกไป จนกระทั่งมีการเปิดรับวัฒนธรรมจากภายนอกจึงเกิดการผสมผสาน
กลมกลืนทางวัฒนธรรม เช่นผู้น าที่มาจากการเลือกตั้งตามรูปแบบตะวันตกนั้น อาจจะต้องถูกยอมรับ
จากสิ่งศักดิ์สิทธิหรืออ านาจที่มาจากบุญบารมีเป็นต้น ส่งผลให้ เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่มี
ลักษณะเฉพาะของดินแดนอุษาคเนย์ 

 

บรรณานุกรม 

 

นรพัชร เสาธงทอง.(๒๕๖o).อิทธิพลของไตรภูมิพระร่วงท่ีมีต่อการเมืองการปกครองไทย.รายงานรวม
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี ๓ ปี 
๒๕๕๙ เล่มที่ ๒ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (เม่ือวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙). 

นรพัชร เสาธงทอง .(๒๕๖๓).ปญัหาความมั่นคงในรัฐฉาน.มหาวิทยาลัย Myanmar Creative University 

บทความการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/135.htm (12/01/64) 

บทความประวัติศาสตร์ชาติไทย http://thainationhistory.blogspot.com/p/18-1800-1.html 
(12/01/64) 

 

http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/135.htm
http://thainationhistory.blogspot.com/p/18-1800-1.html


 

 

ลูกเสือพุทธโลก 
(Word Buddhist Scout) 

 

ไพโรจน์  กันทพงษ์๑ 

 
บทคัดย่อ 

 

 ลูกเสือพุทธโลก  เกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในระหว่างงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ ที่ อ.สัต
หีบ จ.ชลบุรี เมื่อต้นปี ๒๕๔๖ โดยการปรึกษาหารือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือจาก ๖ ประเทศ คือ 
ไทย, เกาหลี, ศรีลังกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส และไต้หวัน โดยก าหนดชื่อองค์กรว่า “International 
Buddhist Scout Association” (สมาคมลูกเสือพุทธโลก) แต่ทางเลขาธิการลูกเสือโลก แนะน า
ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “World Buddhist Scout Brotherhood” (เพราะการใช้ค า 
“Association” นั้นไม่เหมาะสม)  โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “สมาพันธ์ลูกเสือพุทธโลก”และที่
ประชุมได้ตั้งให้ ศ.นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย์ เป็นผู้ประสานงาน  สมาพันธ์ลูกเสือพุทธโลก  ประกาศ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่เมืองเกาซุง ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 
ในระหว่างงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่๑๒ (The ๑๒ th World Rover Moot) โดยมีประเทศ
สมาชิกก่อตั้ง ๙ ประเทศ คือ ไทย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ศรีลังกา, ภูฎาน, มองโกเลีย, ไต้หวัน,  ฮ่องกง 
และสิงคโปร์ ในการนี้ ศ.นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานคนแรกของสมาพันธ์ฯ 
(Chairman of the WBSB) และธรรมนูญ (Constitution) ของสมาพันธ์ฯ ได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการลูกเสือโลก (World Scout Committee) เมื่อ  ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
นอกจากนั้น คณะกรรมการลูกเสือโลกยังได้รับเอาสมาพันธ์ฯ เข้าไว้ในองค์กรในสถานะที่ปรึกษาใน
กิจการลูกเสือพุทธโลก (Consultation Status) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ วัตถุประสงค์หลักของ
สมาพันธ์ฯก็คือ การรวมตัวกันของลูกเสือที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลก เพ่ือความสมานสามัคคี 
เพ่ือที่จะท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือที่จะน ามาซึ่ง
ความสงบสุขสันติภาพของโลก๒ 

ค าส าคัญ :    ลูกเสือ,  พุทธโลก    

 

 
                                                        

 
๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 
 ๒ สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ. 
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ABSTRACT 
 World Buddhist Scouts Occurred for the first time during the 20th World 
Scout Rally in Sattahip District, Chonburi Province, in early 2003 by consultation of 
Scout commanders from 6 countries, namely Thailand, Korea, Sri Lanka, England, 
France and Taiwan. Name the organization that "International Buddhist Scout 
Association" (World Buddhist Scout Association), but the secretary of the World 
Scout It is recommended to change the name to “World Buddhist Scout 
Brotherhood” (because the use of the word “Association” is inappropriate) using the 
Thai name "World Buddha Scout Federation" and the meeting has appointed Prof. 
Dr.Yongyuth Watcharadul as a coordinator. World Buddhist Scout 
Federation Announcing the official launch for the first time in Kaohsiung Taiwan on 
July 31, 2004, during the 12th Extraordinary Scout Rally (The 12 th World Rover 
Moot) with 9 member countries, namely Thailand, Japan, Korea, Sri Lanka, Bhutan, 
Mongolia, Taiwan, Hong Kong and Singapore. In this regard, Prof. Dr. Yongyuth 
Watcharadul was elected as the first Chairman of the WBSB and the Constitution of 
the Confederation was endorsed by the committee. World Scout Committee (World 
Scout Committee) on November 19, 2004. In addition, the World Scout Committee 
has also adopted the Confederation. into the organization as a consultant in the 
World Buddhist Scouts (Consultation Status) in March 2009, the main objective of 
the Federation is A gathering of Buddhist Scouts around the world for harmony in 
order to do various activities sharing religious and cultural knowledge in order to 
bring peace to the world peace Yongyuth Watcharadul was elected as the first 
Chairman of the WBSB and the Constitution of the Federation was endorsed by the 
World Scout Committee on 19. November 2547 In addition, the World Scout Board 
has also adopted the Confederation. into the organization as a consultant in the 
World Buddhist Scouts (Consultation Status) in March 2009, the main objective of 
the Federation is A gathering of Buddhist Scouts around the world for harmony in 
order to do various activities sharing religious and cultural knowledge in order to 
bring peace to the world peace Yongyuth Watcharadul was elected as the first 
Chairman of the WBSB and the Constitution of the Federation was endorsed by the 
World Scout Committee on 19. November 2547 In addition, the World Scout Board 
has also adopted the Confederation. into the organization as a consultant in the 
World Buddhist Scouts (Consultation Status) in March 2009, the main objective of 



 

 

the Federation is A gathering of Buddhist Scouts around the world for harmony in 
order to do various activities sharing religious and cultural knowledge in order to 
bring peace to the world peace 
Keywords :  Scout,  Word Buddhist  

๑. บทน า 
 งามชุมนุมลูกเสือครั้งที่ ๒๐ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ต าบลหาดยาว จังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕- ๗ มกราคม ๒๕๔๖ ลูกเสือศาสนาต่างๆ ตั้งเป็นกลุ่ม คือ ศาสนาอิสลาม, 
คริสต์, กรีก, ออร์โธด็อก ศ. น.พ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ คุ้นเคยกับ Dr.Jacque Meroyllon เลขาธิการ
ลูกเสือโลก เจรจาและเห็นด้วยจัด “ชุมนุมลูกเสือชาวพุทธ” ในงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ ครั้ง
นั้น วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖ โดย ศ. น.พ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ เป็นประธาน มีสมาชิก ๘ ประเทศ ได้แก่ 
ศรีลังกา, ไต้หวัน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มองโกเลีย, ภูฏาน และไทย ประชุมชุมนุมลูกเสือชาวพุทธ
โลกเป็นครั้งแรก ต่อมาส านักงานลูกเสือโลกแต่งตั้ง ศ.น.พ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ เป็นประธานชุมนุม
ลูกเสือชาวพุทธโลก เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒  
 ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๑ พ.ศ.๒๕๕๐ ณ เมืองเอสเส็ค สหราชอาณาจักร ฉลอง ๑๐๐ 
ปี กิจการลูกเสือโลก “ลูกเสือชาวพุทธโลก” แสดงกิจกรรมต่างๆ ชาวพุทธนิกายเถรวาท, มหาญาน 
และวัชรญาณ กิจกรรมสมาธิ การพับกระดาษ การเย็บผ้าผูกคอลูกเสือ(จีวรที่สละแล้ว) การเย็บธง
ฉัพพรรณรังสี ออกก าลังกาย Sit/Stand Jogging การกราบเบญจางคประดิษฐ์ ภิกษุมองโกเลีย นั่ง
สวดมนต์และสอนวิปัสสนา ได้อาราธนาพระคุณเจ้าพระภาวนาวิเทศ (ลูกศิษย์หลวงปู่ชา อุปสมบท
วัดป่านานาชาติ อุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม เมืองมาริด ประเทศอังกฤษ ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O.B.E. จากสมเด็จพระนางเจ้าอริซาเบทที่ ๒ ผลงานการเทศน์ชาดก เรื่อง 
“องคุลีมาลย์” ในคุกที่อังกฤษ ในวันอาสาฬหบูชา) มาเทศน์เกี่ยวกับกิจการลูกเสือกับศาสนาพุทธใน
งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งนั้น มีลูกเสือเข้าฟังหลายร้อยคน และนิมนต์พระคุณเจ้าเป็นทีปรึกษาของ 
WBSB๓ วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะองค์
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ และบุคคลากรทางการลูกเสือ จากประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิก  และที่สนใจจะเข้าเป็น
สมาชิกสมาพันธ์ฯ  ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพ่ือการพัฒนาสมาพันธ์ ฯ 
ไปสู่การเป็นองค์กรระดับโลกอย่างแท้จริง เพ่ือเผยแพร่กิจการทางพุทธศาสนาของไทย และ
แลกเปลี่ยนความรู้แนวการปฏิบัติทางศาสนาพุทธกับประเทศต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
และการท่องเที่ยวของไทย และเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม  อันจะ
น าไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี  และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

 

 
                                                        
 ๓ นายชัยวัธน์  ดีสิริ บันทึกรายงาน. นายธานี พินทะเนา พิมพ์.สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 
ในพระอุปถัมภ์ฯ. 
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๒. ชุมนุมลูกเสือชาวพุทธโลก World Buddhist Scout Brotherhood. (W.B.S.B.) 

 
 ในการชุมนุมลูกเสือโลก ผู้เขียนรู้จักกับ Dr.Jacque Meroillon  เลขาธิการลูกเสือโลก

มาก่อนก็เลยมีโอกาสเสนอความคิดว่าลูกเสือศาสนาอ่ืนๆ ได้ตั้งเป็นกลุ่มศาสนาต่างๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว 
เช่น คริสเตียนอิสลาม,  ยิว,  กรีกออร์โธด็อกส์  เลยเสนอว่าน่าจะจัดเป็นชุมนุมลูกเสือชาวพุทธของ
โลก  ขึ้นในหมู่ลูกเสือจากนานาประเทศที่สนใจศาสนาพุทธ รวมตัวกันศึกษา และท ากิจกรรมศาสนา
ร่วมกัน  เลขาธิการฯก็เห็นด้วย  จึงได้ติดต่อรองศาสตราจารย์ไพรัช   พันธ์ชาตรี  ผู้ดูแลลานภาวนา
ว่าจะขอใช้สถานที่  และขอให้มีการจัดประชุมลูกเสือผู้เป็นชาวพุทธ  และผู้สนใจ  ซึ่งปรากฎว่ามี
ผู้สนใจหลายประเทศเข้าไปร่วมในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗  โดยได้มีมติให้ตั้งลูกเสือชาวพุทธรวมตัว
กันเป็นการถาวร  และเลือกผู้เขียนเป็นประธานกลุ่ม  และได้เสนอให้มีประเทศสมาชิกก่อตั้ง ๘ 
ประเทศ คือ  ศรีลังกา, ไต้หวัน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, สิงค์โปร์, มองโกเลีย, ภูฏาน และประเทศไทย   โดย
ให้เป็นสมาชิกก่อตั้ง  ชื่อภาษาอังกฤษใช้ว่า “World Buddhist Scout Brotherhood.”  ได้ท า
หนังสือขอให้อยู่ในการดูแลของส านักงานลูกเสือโลก   ซึ่งเพ่ิงได้รับการพิจารณาจากที่ประชุม
กรรมการบริหารลูกเสือของโลก  เมื่อเดือน มีนาคม  ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  จึงนับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่
ได้ผลแม้จะต้องรอเป็นเวลานานมาก  และนับเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดงาน
ชุมนุม  และได้เสนอเป็นนวัตกรรมครั้งแรก 

 ผลจากการตั้งชุมนุมลูกเสือชาวพุทธโลก  ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมของลูกเสือ
เกี่ยวกับศาสนา ๒ ครั้ง  ที่ประเทศสเปน  และประเทศอียิปต์   การด าเนินการเก่ียวกับลูกเสือศาสนา
นี้มีมากกว่า ๒๐ ปี 
 ชุมนุมลูกเสือชาวพุทธโลกเป็นองค์กรที่ตั้งใหม่   ยังไม่อยู่ในสาระบบที่ส านักงานลูกเสือ
โลกรับรอง จะต้องด าเนินงาน  และมีผลงานในระยะเวลาหนึ่ง จึงจะมีสิทธิ์ขอให้อยู่ในการดูแลของ
ส านักงานลูกเสือโลกได้ลูกเสือชาวพุทธโลกมีกิจกรรมร่วมของลูกเสือโลก และลูกเสือภาคพ้ืนหลาย
ครั้ง สมาชิกมีข้อบังคับเจ้าหน้าที่สามารถเรียกประชุม ในการประชุมทางลูกเสือได้รับรองจาก
ส านักงานลูกเสือโลก  ประชุมคณะกรรมการลูกเสือโลกมีมติเห็นชอบในที่ประชุม เมื่อเดือน มีนาคม 
๒๕๕๒   และเลขาธิการส านักงานลูกเสือโลกได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณามาให้ผู้เขียน  ผู้ท า
หน้าที่เป็นประธานชุมนุมลูกเสือชาวพุทธโลกทราบ  หนังสือลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒    

 การด าเนินงานของลูกเสือชาวพุทธโลกในประเทศไทยอยู่ในความดูแล และริเริ่มของ
สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนิน
กิจกรรมลูกเสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   สุขภาพ   สิทธิมนุษยชนของคนพิการ  และประชาธิปไตย ฯลฯ   
สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ได้ตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓  ในโอกาสที่องค์การยูเนสโก  ฉลอง
วันพระราชสมภพ ๑๐๐ ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนนี  และได้มีการก่อตั้งชุมชน
ลูกเสือชาวพุทธขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ระยะเริ่มต้นมีผู้คัดค้านอยู่หลายคน  ที่เห็นว่าเป็น
การแยกตัวจากศาสนา  ต่อมาเม่ือทราบความจริงว่า  ส านักงานลูกเสือโลกมีนโยบายให้ลูกเสือที่ต้อง
นับถือศาสนาส่งเสริมให้มีการศึกษาทุกศาสนา  และส่งเสริมให้การประกอบกิจกรรมทางศาสนาของ



 

 

ลูกเสือสะดวกยิ่งขึ้น  และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงระหว่างชาติเกี่ยวกับศาสนาด้วย 
เพราะลูกเสือเป็นองค์กรที่ใฝ่หาสันติภาพของโลก  โดยถือความมีภราดรภาพของพ่ีน้องลูกเสือทั่ว
โลก๔  
๓. โครงการลูกเสือชาวพุทธ 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายให้คุณธรรมน าความรู้ กิจการลูกเสือ
สามารถสนองต่อนโยบายได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นกิจการที่เป็นสาระเพราะพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
ผู้อื่นและสังคมโดยใช้กฎและค าปฏิญาณ และวิธีการลูกเสืออ่ืนๆ เช่น ระบบหมู่และความรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎของลูกเสือมี ๑๐ ข้อ ซึ่งมากกว่าศีล ๕ ดังนั้นถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎของ
ลูกเสือได้ก็เสมือนว่าถือศีลของลูกเสือ ลูกเสือที่นับถือพุทธศาสนาน่าจะมีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจและ
ศึกษาพุทธศาสนาร่วมกัน เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนพ้นทุกข์ ดังนั้นหากลูกเสือได้มี
การฝึกฝนทางด้านศาสนาก็จะพ้นทุกข์ซึ่งเป็นของดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบันที่เต็ม
ไปด้วยความวุ่นวาย ลักษณะลูกเสือชาวพุทธไม่ใช่คนคร่ าครึ แต่เป็นผู้ทันเหตุการณ์และมีปรัชญา
แนวความคิดของชีวิตไม่เหมือนผู้อ่ืน เพราะมองทุกสิ่งเป็นสาระด้วยปัญญา จึงสมควรจัดตั้ง ลูกเสือ
ชาวพุทธขึ้นเป็นลูกเสือที่แสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนและพุทธมามกะ ให้ชัดเจนในสายตาของคน
ทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเทิดทูนพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจ าชาติไทยและเป็นศาสนาที่
เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกเสือที่เป็นชาวพุทธร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าและ
ก าหนดแนวทางชีวิตแบบลูกเสือชาวพุทธ เพ่ือรวมตัวกันเป็นกลุ่มบุคคลที่มีตัวแทนสามารถต่อรอง
หรือตกลงกับองค์กรลูกเสืออ่ืนๆ ได ้และเพ่ือฝีกตนเองให้เป็นชาวพุทธที่ดี 

๔. ชุมนุมลูกเสือชาวพุทธประเทศไทย 

 ในการด าเนินงานลูกเสือชาวพุทธในประเทศไทย  ได้เริ่มงานที่วัดยานนาวา   โดยท่าน
เจ้าคุณพระพรหมวชิรญาน  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาส   ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐   
เป็นผู้สนับสนุนให้สถานที่เป็นที่ตั้งกองลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ   และได้
กราบทูลสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ   ให้ทรงเปิดป้ายสโมสรลู กเสือที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณวัด   กิจกรรมที่ท าไปแล้วที่เก่ียวกับวัดโดยตรง คือ การที่ลูกเสือตามพระบิณฑบาตในตอนเช้า   
และลูกเสือที่จะเป็นลูกเสือชาวพุทธไทย   ต้องขอผ้าจีวรที่พระสงฆ์สละแล้ว   น ามาตัดเป็นผ้าผูกคอ
ลูกเสือ  และเย็บขอบผ้าผูกคอด้วยด้ายสีขาวด้วยตนเอง    นอกจากนั้นยังต้องมีอุปกรณ์ ๘ สิ่ง  ติด
ตัวตลอดเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยใส่ไว้ที่กระเป๋าเครื่องแบบข้างขวาทุกครั้งที่อยู่ในเครื่องแบบลูกเสือ  
อุปกรณ์นี้เทียบเคียงได้กับอัฐบริขารของพระสงฆ์  ประกอบด้วย  ๑. กระดาษ A๔ พับส าหรับจด
บันทึก ๒. เครื่องเขียน (ปากกา)  ๓. พลาสเตอร์ยา  ๔. เข็มกลัดซ่อนปลายขนาดเล็ก   ๕. ยางรัดของ 
๖. เชือกผูกของยาว ๒ เมตร ๗. มีดพับขนาดเล็ก  หรือคัตเตอร์ ๘. ถุงพลาสติกส าหรับใส่ของหรือใช้
ป้องกันน้ า   

 
                                                        
 ๔ ศาตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ  วัชรดุลย์. ประธานชุมนุมลูกเสือชาวพุทธโลก 
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๕. โครงการบวชจิตใจ 
   ลูกเสือชาวพุทธไทย   ต้องมีรูปถ่ายของบิดา-มารดา  ติดตัวไว้เพ่ือความเป็นมงคล  และ
ร าลึกถึงบุญคุณของท่านตลอดเวลาที่แต่งตัวลูกเสือ   ปลอกส าหรับสวมผ้าผูกคอก าหนดให้ใช้ปล้อง
ไม้ไผ่  เพราะเป็นไม้โตเร็ว  สามารถผลิตเองได้ ประหยัดและมีความหมาย  ถือเป็นไม้ใน
พระพุทธศาสนา  โครงการบวชจิต โดยสโมสรจะได้ร่วมมือกับสมาคมความมั่นคงพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ให้มีการส่ง เสริมให้ชาวพุทธปฏิบัติตนโดยใช้ปรัชญาพุทธศาสนามากขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันโดยจะก าหนดในระยะแรก ๑๐๐ วัน   ให้ผู้ที่สมัครใจมาที่วัด  เพ่ือเข้าพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ  โดยใช้เกณฑ์ศีล ๕ เป็นพ้ืนฐาน  หลังจากผ่านพิธีกรรมแล้ว   ก็ให้ใช้ชีวิตปกติ แต่ต้อง
ท าสมาธิ   โดยการออกก าลังกายรายชั่วโมง  และบันทึกก่อนนอนให้ส ารวจตัวเองว่าในรอบวันได้
ปฏิบัติดี  หรือปฏิบัติผิดพลาดอะไรบ้าง   โดยบันทึกไว้ในสมุดบันทึกเป็นรายวัน  เมื่อครบวันอุโบสถก็
ให้ไปท าพิธีตรวจสอบการส ารวจตนเอง   และการท าสมาธิโดยที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนอ่ืน  เป็นผู้รับรู้ร่วม  
และลงนามไว้เป็นหลักฐาน  เมื่อครบ ๑๐๐ วัน  จึงได้รับเกียรติบัตรว่าได้ร่วมกิจกรรมมากน้อยตาม
บันทึก    

๖. เครื่องแต่งกาย 
 ลูกเสือชาวพุทธ จะต้องมี อัตถบริขาร ๘ ได้แก่ ๑.  cord  (meters) ๒.  cutter ๓.  
plasters ๔.  plastic bag ๕.  blubber ring ๖.  safety pin ๗.  writing paper ๘.  writing pen 
/ pencil  with parent photo 

๗. ผ้าผูกคอลูกเสือชาวพุทธ 

 ผ้าผูกคอเป็นสัญญลักษณ์ของลูกเสือทั่วโลก  มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก  เวลาผูก
ให้มุมฉากอยู่ด้านหลัง  ผ้าผูกคอจะม้วนให้ได้ขนาดที่ไม่เกิดรอยย่นเวลาผูก  ลูกเสือชาวพุทธได้ริเริ่ม
ใช้ผ้าจีวรที่พระสงฆ์สละแล้วน ามารีไซเคิลเป็นผ้าผูกคอ  
 ผ้าผูกคอของลูกเสือชาวพุทธที่ท าด้วยจีวร   สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เริ่ม
ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖  ได้นมัสการถามพระพรหมวชิรญาณ  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  สาทร   กทม.  
กรรมการมหาเถรสมาคม  ได้ให้ความเห็นว่าจีวรของพระแต่เดิมเป็นเศษผ้าบังสกุลที่ไม่มีผู้ใช้แล้ว   
พระสงฆ์ได้ดึงมาจากซากศพซึ่งมีขนาดต่างๆ เล็กบ้างใหญ่บ้าง   น ามาซักท าความสะอาด  เนื่องจาก
สีแตกต่างกันมากจึงได้ย้อมด้วยสีที่มาจากธรรมชาติให้เป็นสีที่เข้มและเป็นสีเดียวกัน  และพระสงฆ์
จะน าเอาผ้าชิ้นเล็กๆ มาเย็บต่อกันจนเป็นผืนใหญ่ และใช้คลุมเป็นจีวรได้   ดังนั้นหากพระสงฆ์เลิกใช้
แล้วจึงสละจีวร   ก็สามารถน าไปท าอะไรก็ได้  แม้แต่เป็นผ้าขี้ริ้ว  จึงไม่มีความเป็นจีวรอีกต่อไป   
ดังนั้นลูกเสือชาวพุทธได้น ามาประดิษฐ์ให้เป็นผ้าผูกคอประจ าตัว   จึงไม่มีข้อห้ามทางศาสนา และ
ลูกเสือหญิงก็น าไปท าผ้าผูกคอได้เช่นกัน  เพราะผ้าผูกคอเป็นสัญญลักษณ์ของลูกเสือ ดังนั้นการใช้  
ผ้าจีวรรีไซเคิลจึงมีความหมายในด้านการแสดงตนเป็นชาวพุทธ และในด้านการรีไซเคิลวัตถุที่เหลือใช้
แล้ว   เพราะลูกเสือต้องมีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือป้องกันโลกร้อน  อีกทั้งเป็นการ
ฝึกตนเองให้มีการประหยัด และมีความพยายามในการจัดหา  ในการเย็บ  ในการประดิษฐ์เพ่ือความ
สวยงาม   ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ต้องการฝึกให้เยาวชนที่เป็นลูกเสือให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะทักษะในการ



 

 

ประดิษฐ์ และการมีสมาธิที่จะระมัดระวังตั้งใจเย็บผ้าผูกคอ และลูกเสือชาวพุทธจะภูมิใจใน
ความส าเร็จที่ท าผ้าผูกคอขึ้นใช้เอง  ซึ่งเป็นวิธีการของลูกเสืออยู่แล้ว๕ 
 
๘. ห่วงผ้าผูกคอ (WOGGLE) 
 การใช้ไม้ไผ่เป็น WOGGLE  เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ต้นไผ่เป็นไม้ที่โตเร็ว จึงไม่เป็น
การท าลายสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งเสริมการท าให้โลกร้อน   อีกประการหนึ่งต้นไผ่เป็นไม้ในพุทธ
ประวัติ คือ ป่าไม้ไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้เป็นอารามที่ประทับของพระพุทธองค์  นับเป็นวัดใน
พระพุทธศาสนาวัดแรก เรียกว่า “เวฬุวันวิหาร”  โดยตัดเป็นปล้องสูงประมาณ ๑ นิ้ว  ซึ่งเจ้าของ 
WOGGLE อาจระบายสี หรือเขียนคติพจน์ หรือวาดรูป เขียนชื่อได้ตามต้องการ  และส่วนที่ผ่านข้อ
อาจสงวนไว้เป็นรางวัล หรือเป็น WOGGLE พิเศษ 
 ชุมนุมลูกเสือชาวพุทธโลก (W B S B.)  มีการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ลูกเสือชาวพุทธทั้ง 
๓ นิกาย คือ  เถรวาท  มหายาน  และวัชรยาน  ต้องเย็บผ้าผูกคอขึ้นใช้เอง  การใช้จีวรที่พระสละ
แล้วอาจใช้ได้เฉพาะนิกายเถรวาท   ส่วนนิกายอ่ืนอาจจะต้องใช้ผ้าที่จัดหามาเพ่ือเย็บแทนจีวร หรือ
ถ้าจะขอให้ทางนิกายเถรวาทเป็นผู้จัดหาเผื่ออีก ๒ นิกาย  หากจ านวนจีวรในนิกายเถรวาทมีมากพอ    
การเย็บผ้าผูกคอด้วยตนเองจึงเป็นกุศโลบาย หรือกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ความส านึกแก่ลูกเสือชาว
พุทธทุกคน   และการผูกผ้าผูกคอชนิดนี้จึงใช้ผูกเฉพาะในเวลาปฏิบัติหน้าที่ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
ลูกเสือชาวพุทธโดยตรงเท่านั้น   ในประเทศไทยให้ถือเสมือนว่าผ้าผูกคอชนิดนี้ เป็นผ้าผูกคอที่ระลึก
ในการชุมนุม  หาเป็นผ้าผูกคอถาวรไม่  ถ้าต้องท ากิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากกิจกรรมลูกเสือชาวพุทธ 
หรือในงานรัฐพิธีอย่างเป็นทางการ  ยังต้องใช้ผ้าผูกคอของเขตการศึกษา หรือสังกัดเดิมอยู่ 
 
๙. โบว์ธรรมาภิบาล 
 สัญลักษณ์ธรรมาภิบาล คือ “โบว์ธรรมาภิบาล” (good governance Ribbon, GG 
Ribbon) มี ๒ รูปแบบ แบบที่ ๑ ท าด้วยจีวรที่พระสงฆ์ใช้แล้ว น ามาใช้อีกครั้ง (เข้าพิธีปลุกเสก) 
แบบที่ ๒ ท าด้วยริบบิ้นทั่วไปสีจ าปา ทั้งสองแบบให้มีขนาดกว้าง ๕-๘ มิลลิเมตร ขดเป็นบ่วง ให้
ด้านขวาทับซ้าย และติดเข็มกลัดด้านหลังในแนวดิ่ง ประดับทุกโอกาสที่ปกเสื้อ/อกเสื้อด้านขวา (ขวา 
= Right = ความถูกต้อง) เพ่ือรณรงค์ให้มีธรรมาภิบาล เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว และในทุกระดับ
องค์กร๖  
  
 
 
 
 
 

                                                        
 ๕ ศาตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ  วัชรดุลย์. 
 

๖ https://www.facebook.com/๑๗๘๖๒๔๑๕๐๘๒๘๙๖๘๖/posts/๑๗๙๒๑๒๖๐๙๑๐๓๔๕๖๑/ 
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จตุคามรามเทพกับนัยยะทางการเมือง 

 
การัณย์ พรหมแก้ว 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 
 
 
บทคัดย่อ 
  อารยธรรมในดินแดนทะเลใต้นั้น มีล าดับของของอาณาจักรเก่าที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรสยาม-มลายู 
ได้แก่ อาณาจักรตามพรลิงค์ อาณาจักรลังกาสุกะ อาณาจักรศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสอง
นักษัตร) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความเป็นเมืองมาตั้งแต่ราวพ.ศ. ๕oo ถึง พ.ศ. ๑๙oo รวมเป็นเวลา
กว่า ๑๕oo ปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ผู้คนในอาณาจักรเก่าดังกล่าวนี้ได้สัมพันธ์กับชนชาติพันธุ์อ่ืนๆ  หรือ
ชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะในเรื่องการค้าขาย การศาสนา การศึกษา การเมืองการปกครอง และศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้อาณาจักรในดินแดนทะเลใต้จึงมีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างมากมาย เป็นเหตุให้เกิดการ
สร้างอัตลักษณ์และหลอมรวมวัฒนธรรมขึ้นมาในภูมิภาคนี้ จตุคามรามเทพเองก็เป็นสิ่งยืนยันถึงประดิษฐกรรม
ทางศาสนาที่เป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ดังกล่าว 
 
Abstract 

 
  The Civilization in the land of the South Sea.There is a sequence of old empires that 
arose in the Siam-Malay Peninsula, namely Tam Porn Link Kingdom. Kingdom of Lanka 
Sriwichai Kingdom And Sri Thammarat Mahanakorn (Twelve Zodiac City), which requires a 
period of time to build a city since around AD. ๕oo to ๑๙oo, a total of more than ๑๕oo 
years. During this period, the people of this Old Kingdom were associated with other races. 
Or foreigners Be it trade, religion, education, politics and government And art and culture As 
a result, the Kingdom of the South Sea has undergone numerous developments, creating 
identity and cultural fusion in the region. Jatukarmaram Thep is also a testimony to the 
religious invention that represents such identity. 
 
Keyword  Twelve Zodiac City/ Jatukarmaram Thep 
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ความเป็นมา 
  ดินแดนไทยภาคใต้ปัจจุบันหรือดินแดนไทยสยามภาคใต้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมาก จาก
หลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ ทั้งการบันทึกในวัสดุต่างๆ โบราณวัตถุ และโบราณสถาน เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความ
เก่าแก่ของการตั้งบ้านตั้งเมืองมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่และเป็นเมืองใหญ่ นักโบราณคดีและนัก
ประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเรียกชื่อเมืองที่มีแต่โบราณในดินแดนไทยภาคใต้ว่าอาณาจักร ได้แก่ ตามพรลิงค์ ลังกา
สุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชหรือศรีธรรมราชมหานคร๑ โดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราชและสุวรรณภูมิได้มี
ชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๗–๑๐ เริ่มต้นจากปรากฏเนื้อความกล่าวพาดพิงถึง
ดินแดนแห่งนี้ ในเอกสารโบราณของอินเดียในคัมภีร์มหานิเทศ ซ่ึงแต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๗ ได้กล่าวถึงเมือง
ชายทะเลที่ส าคัญแห่งหนึ่งมีความตอนหนึ่งว่า “……เมื่อแสวงหาโภคทรัพย์ ย่อมแล่นเรือไปในมหาสมุทร ไปคุม
พะ(ติคุมพะ) ไปตักโกละ ไปตักศิลา ไปกาลมุข ไปมรณปาระ ไปเวสุงคะ ไปเวรบถ ไปชวา ไปกะมะลิง ไปวังกะ 
(วังคะ) ไปเวฬวัททนะ (เวฬุพันธนะ) ไปสุวรรณกูฎ ไปสุวัณณภูมิ ไปตัมพปาณนิ ……”ในบรรดาเมืองเหล่านี้ 
ปรากฏว่ามีชื่อเมืองที่เก่ียวข้องในดินแดนสุวรรณภูมิอยู่ ๓ เมืองคือ๒ 
  ๑. เมืองตักโกละ (เมืองตะกั่วป่า) นับเป็นเมืองชายทะเลที่เปิดท าการค้าขายกับชนต่างชาติ มานานใน
อดีต ชาวโรมันในสมัยราชวงศ์ปโตเลมีแห่งอาณาจักรอเล็กชานเดรียในอิยิปต์ เคยแล่นเรือมาท าการค้าขายกับ
เมืองนี้ ได้เรียกชื่อเมืองนี้เพ้ียนไปเป็น ตักโกละ (Takola) ซึ่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๘๐๐ ชาวโรมันได้เคยแล่น
เรือมาท าการค้าขายในดินแดนแถบนี้ โดยได้พบซากหัวเรือ โลหะโบราณและตะเกียงชาวโรมันในล าน้ าสาย
หนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงมาจากเมืองตะกั่วป่า ท าให้พออนุมานได้ว่า เมืองตะกั่วป่าเป็นเมืองท่าที่ส าคัญที่เปิดประตูไปสู่
สุวรรณภูมิในอดีต๓ 
  ๒. กะมะลิง (ตะมะลิง) เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ชาวอินเดียรู้จักในนามของเมืองนครศรีธรรมราช ท่าน
ศาสตราจารย์ ปรณะวิตานะ(Paranavitana) นักปราชญ์ชาวลังกามีความเห็นว่า ค าว่า ตมะลิ(Tamali) บวก
กับค าว่า คัม(Gam) เป็นค าว่า ตมลิงคัม(Tamalingam) หรือ ตมลิงคม(Tamlingama) ซึ่งเป็นค าในภาษา
สิงหล ตรงกับค าว่า ตามพรลิงค์ในภาษาสันสกฤต อันเป็นชื่อของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองท่าที่มี
ความส าคัญในอดีต๔ 
  ๓. สุวัณณภูมิ ค าว่าสุวรรณภูมิเป็นชื่อดินแดนที่เป็นที่รู้จักดีของชาวอินเดียในอดีต ซึ่งเดินเรือมาท า
การค้าขาย กล่าวกันว่าเป็นดินแดนแห่งทองค า คงจะเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ท ามาหากินคล่องหา
ทรัพย์สมบัติได้ง่าย เลยเรียกว่าสุวรรณภูมิ ในหนังสือชินกาลมาลินีซึ่งแต่งโดยพระรัตนปัญญาเถระชาวเชียงราย 
ได้กล่าวถึงเมืองสุวรรณภูมิซึ่งมีชาวอินเดียแล่นเรือมาแสวงหาทองค าเหมือนกัน๕ 

                                                           
๑ สืบพงศ์ ธรรมชาต.ิ(๒๕๕๗).อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบ

สองนักษัตร) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95337 (๑๔/o๑/๖๔) 
๒ ต านานเมืองนครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์ในสายหมอก https://www.nakhononline.com/411/ 

(14/01/64) 
๓ ต านานเมืองนครศรีธรรมราช อ้างแล้ว 
๔ ต านานเมืองนครศรีธรรมราช อ้างแล้ว 
๕ ต านานเมืองนครศรีธรรมราช อ้างแล้ว 

https://www.nakhononline.com/411/


 
 

1480 
 

 

  จากประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช สามารถประมวลได้ว่า “นครศรีธรรมราช” ได้
ปรากฏชื่อในที่ต่างๆ หลายชื่อตามความรู้ความเข้าใจที่สืบทอด กันมา และส าเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ที่
เคยเดินทางผ่าน ในระยะเวลาที่ต่างกัน๖ นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานอีกการคือค าว่านครศรีธรรมราช น่าจะ
มาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ ผู้ครอง นครศรีธรรมราช คือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ค านี้แปลความได้
ว่า “นครอันงานสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” และธรรมของราชาแห่งนครนี้ก็คือ ธรรมแห่งพระพุทธศาสนา 
ซึ่งในมุมมองนี้ท าให้ทราบได้ว่าเมืองนครศรีธรรมราชนั้น มีสถานะความเป็นเมืองมาตั้งแต่ในยุคโบราณและเป็น
เมืองที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนามาอย่างยาวนานเช่นกัน๗ ถ้าจะล าดับความเป็นมาของนครศรีธรรมราช 
จากหลักฐาน โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ที่สืบค้น ได้ในขณะนี้ พบว่ามีภูมิหลังอันยาวนานนับตั้งแต่ยุคหิน
กลาง ในราว 8,350-11 ,000 ปีที่ล่วงมา จากหลักฐานมีการพบเครื่องหินที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่า
ระนาดหิน ) ที่อ าเภอท่าศาลา ในยุคโลหะได้พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกส าริด 2 ใบ ที่บ้าน
เกตุ กาย ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง และที่คลองคุดด้วน อ าเภอฉวาง๘ นอกจากนี้ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอสิชล
ปัจจุบัน ยังมีร่องรอยโบราณสถาน และโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดใน 
นครศรีธรรมราช เช่น พระพุทธรูปส าริดศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย๙ และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะ
อินเดีย เป็นต้น จากหลักฐานเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าในช่วงนี้นครศรีธรรมราชได้รับ อิทธิพลวัฒนธรรมมาจาก
อินเดียอย่างมากมาย ทั้งในด้านศาสนา ความเชื่อ อักษร ภาษา ประเพณี และการปกครอง จนกลายเป็น
พ้ืนฐานวัฒนธรรม นครศรีธรรมราชมาถึง ปัจจุบันนี้ 
  พุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต้ การปกครองของ
ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองน่าจะ เนื่องมากจากการเป็นสถานีการค้า
ส าคัญของคาบสมุทรไทยเป็นจุดพักถ่าย ซื้อสินค้าระหว่าง ตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น ประกอบ
กับบริเวณ หาดทรายแก้วอันเป็นศูนย์ กลางของชุมชน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธ
องค์ความศรัทธาและ ความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา จึงเป็นปัจจัยชักน าให้ผู้คน จากทุกสารทิศในภาคใต้เข้า
มา ตั้งถิ่นฐานในนครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่น ในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ก็สามารถ
จัดการปกครอง หัวเมืองรายรอบ ได้ส าเร็จถึง ๑๒ เมือง เรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร๑๐ เหตุที่เรียกว่าเมือง 
นักษัตรเพราะมีเมืองที่อยู่รวมกันปกครองจ านวน ๑๒ เมือง ได้แก่ กลันตัน ปาหังไทรบุรี สายบุรี ปัตตานี 
พัทลุง ตรัง บันทายสมอ (บันทายสมา) สระอุเลา ตะกั่วถลาง ชุมพรและกระบุรี มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่
นครศรีธรรมราชปัจจุบัน เมืองทั้ง 12 เมืองนี้มีศูนย์รวมใจท าให้เกิดพลังเข้มแข็งเพราะมีพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราชเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจ แต่ละเมืองจะหมุนเวียนกันดูแลองค์พระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราชและเขตพ้ืนที่รายรอบเมืองละปี มีการส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปบูชาพระบรมธาตุฯ อย่าง

                                                           
๖ ประวัติความเป็นมา นครศรีธรรมราช 

http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/history.php(14/01/64) 
๗ ผู้เขียนพบว่า มีการขดุค้นหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาประกอบไปด้วยศาสน

สถานและศาสนวตัถุ 
๘ ประวัติความเป็นมานครศรีธรรมราช http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/history.php(๑๔/o

๑/๖๔) 
๙ ท าให้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่าเมืองนครศรีธรรมราชนัน้มีความเป็นไปได้ที่จะเคยเป็นท่ีอยู่ของชาว

อินเดียโบราณทีเ่ดินทางมาค้าขายและมีการกลมกลืนไปกับชนพ้ืนเมอืง 
๑๐ ประวัติความเป็นมานครศรีธรรมราช อ้างแล้ว 
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สม่ าเสมอมิได้ขาด๑๑ สิ่งนี้เป็นพลังส าคัญแห่งพระพุทธศาสนาท าให้ดินแดนไทยสยามภาคใต้โบราณมีความยึด
โยงเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น และเป็นรากฐานส าคัญในความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา 
การศึกษา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปะและวัฒนธรรม 
  ด้วยเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนในแถบนี้จึงเป็นที่มาของการยกทัพมาโจมตีของกษัตริย์
ราเชนทร์โจฬะแห่งอินเดียใต้(ในศิลาจารึกราเชนทร์โจฬะ 1 ราเชนทร์โจฬะโจมตีตะโกลาหรือตะกั่วถลางเมื่อ
เป็นเมือง สิบสองนักษัตร พ.ศ. 1568 ) เพ่ือมิให้ดินแดนศรีวิชัยเป็นพ้ืนที่บั่นทอน การค้าและเศรษฐกิจของ
อินเดีย๑๒ เมืองส าคัญๆ ของศรีวิชัยถูกเผาและกองทัพกษัตริย์โจฬะ ก็ขนสิ่งของมีค่าไปเป็นจ านวนมาก ในที่สุด
ศรีวิชัยก็หมดอ านาจลงราวพุทธศตวรรษที่ 15 หลังจากนี้ก็มีการสถาปนาเมืองศรีธรรมราชหรือศรีธรรมราช
มหานครขึ้นมีกษัตริย์ปกครองตามล าดับ๑๓ ตั้งแต่พุทธตวรรษที่ 16 มีหลักฐานปรากฏความโดดเด่นในการมี
อ านาจการปกครองและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพระพุทธศาสนากลุ่ ม
อ านาจการปกครองใหม่คือราชวงศ์ปทุมวงศ์หรือราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระเจ้า
ศรีธรรมโศกราช ที่ปรากฏพระนามอนุชา จันทรภาณุ และพงษาสุระ๑๔ ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 20 กองทัพ
พระยาอู่ทองยกทัพมารุกรานท าให้พระเจ้าศรีธรรมโศกราชยกทัพขึ้นไปรบกับทัพพระยาอู่ทองจนในที่สุดก็มี
การเจรจายุติการสู้รบ หลังจากนี้ดินแดนไทยไทยภาคใต้หรือไทยสยามภาคใต้ก็รวมเป็นแผ่นดินเดียวกับ
ศูนย์กลางอ านาจการปกครองใหม่คือกรุงศรอียุธยา 
  ผลของการผสมผสานทางวัฒนธรรมก็ได้ท าให้ประชาชนนับถือพุทธศาสนาแต่ก็ยังคงคติบางประการ
ของศาสนาพราหมณ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงปรากฎแนวคิดทางศาสนาพราหมณ์อยุ่เป็นจ านวนมากเช่น การสร้าง
หลักเมือง การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมือง ในระหว่างการจัดสร้างเสาหลักเมืองก็ต้องมีพิธีกรรมส าคัญๆ 
มากมาย อาทิ พิธีกรรมเผาดวงชะตาเมือง พิธีลอยชะตาเมือง พิธีกรรมสะกดหินหลัก พิธีปลุกยักษ์วัดพระบรม
ธาตุ พิธีปลุกพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พิธีกรรมพลิกธรณี พิธีกรรมเทพชุมนุมตัดชัย พิธียกพลขึ้นบก พิธีตอก
หัวใจสมุทร พิธีวางหัวใจเมือง พิธีกรรมแกะสลักประติมากรรมเสาหลักเมือง พิธีเบิกเนตรหลักเมือง พิธีการเจิม
ยอดชัยหลักเมือง เป็นต้นเนื่องจากชาวนครศรีธรรมราชเชื่อว่า หลักเมืองนครศรีธรรมราชเป็นหลักเมืองที่สร้าง
ขึ้นโดยบัญชาของเทวโพธิสัตว์ ที่เป็นบรรพกษัตริย์ปกครองมหาอาณาจักรในดินแดนทะเลใต้โบราณเมื่อกว่าพัน
ปีก่อน จึงมีคติการสร้างอย่างพุทธมหายาน แต่การบูชาองค์จตุคามรามเทพ หรือที่ชาวนครฯ เรียกกันว่ า “พ่อ
หลักเมือง” ล้วนมีมาแต่ดั้งเดิมในสมัยบูรณะตัวหลักเมืองเดิมอยู่ก่อนแล้ว  
  หลักเมืองหลักนี้สร้างขึ้นมาเพ่ือถอนค าสาปดวงชะตาเมืองนครศรีธรรมราชหรืออาณาจักรศรีวิชัย 12 
นักษัตรที่ผูกดวงเมืองเอาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.1830 และวิธีการแก้ค าสาปก็คือจะต้องสร้างหลักเมืองขึ้นมาใหม่ 
รวมทั้งน าดวงเมืองเก่าที่ถูกสาปไปท าลายตามกรรมวิธีทั้งนี้ โดยมีบุคคลส าคัญ 2 คนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคือ 
พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช๑๕และพล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล อดีตผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด

                                                           
๑๑สืบพงศ์ ธรรมชาต.ิ(๒๕๕๗).อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบ

สองนักษัตร) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95337 (๑๔/o๑/๖๔) 
๑๒ สืบพงศ์ ธรรมชาต.ิอ้างแล้ว. 
๑๓ จุดนี้ถือเป็นการปรากฏตัวข้ึนของ “พระยาศรีธรรมาโศกราช” ซึ่งไดป้กครองดินแดนแถบน้ีเรื่อยมาก่อนผนวกเข้า

กับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทอง 
๑๔ สืบพงศ์ ธรรมชาต.ิอ้างแล้ว. 
๑๕ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษร์าชเดช เป็นอดีตต ารวจที่มีความเชี่ยวชาญในไสยเวทย์และได้ศึกษาวิชาทางไสยเวทย์มาจาก 

“ส านักเขาอ้อ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นส านักใหญ่ของหัวเมืองฝ่ายใต้. 
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นครศรีธรรมราช สองนายต ารวจจอมขมังเวทย์สิ่งที่ควรรู้ประการถัดมาคือ ไม้ที่ใช้ท าหลักเมืองคือ “ไม้
ตะเคียนทอง” ที่ขึ้นอยู่บนยอดของเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราชส่วน “ลูกตาด า” อันเป็นแก้วตาของพรหม 8 
หน้ายอดศาลหลักเมือง ท ามาจาก “ไม้ค้ าฟ้า๑๖”เพ่ือให้เกิดพลังอ านาจศักดิ์สิทธิ์ โดยไม้ค้ าฟ้าที่ว่านี้เป็นต้นไม้ที่
มีความพิเศษเหนือต้นไม้อ่ืนๆ เพราะไม่ว่าจะไปขึ้นอยู่ที่ใด ในป่าลึกสักเพียงไหนหรือมีต้นไม้ใหญ่มากมายปก
คลุมมากสักเพียงไหน แต่ไม้ค้ าฟ้าจะไม่ยอมอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดๆ หรือจะต้องขึ้นอยู่  “เหนือ” ต้นไม้อ่ืนๆ 
เสมอ๑๗ พร้อมกันนั้นก็ได้อัญเชิญดวงพระวิญญาณของเจ้าชายรามเทพตามต านานซึ่งมีหลายกระแสมาก๑๘ 
ผู้เขียนจึงขอสรุปภาพรวมว่าท่านได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาจตุคามศาสตร์จนส าเร็จและได้ใช้ความรู้ความสามารถใน
การป้องกันเมืองจากผู้รุกรานและสามารถท าให้คล่นร้ายในทะเลสงบลงได้ ให้มาเป็นเทวาอารักษ์ประจ าเมือง 
นับแต่นั้นมาคติการสร้างองค์จตุคามรามเทพก็ได้ถือก าเนิดขึ้นและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว 
 
จตุคามรามเทพกับบริบททางการเมือง 
 
  ผู้เขียนบทความพบว่าในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์จตุคามรามเทพนั้นมีมิติทางการเมืองที่มี
ความน่าสนใจและสามารถอธิบายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจจากส่วนกลางและอ านาจท้องถิ่นใน
ดินแดนทะเลใต้ดังนี้ 
  ๑.การรื้อฟื้นวัฒนธรรมย่อยในท้องถิ่น ด้วยประเทศไทยนั้นเปิดจากการรวมตัวกันของสังคมหลาย
เชื้อชาติและแต่ละภูมิภาคล้วนมีความแตกต่างของตนเองเป็นพ้ืนฐาน ดังนั้นสังคมไทยจึงจัดไว้ว่าเป็น “สังคม
พหุนิยม” อีกทั้งยังมีลักษณะเชิงซ้อน๑๙ ท าให้เกิดการกดทับทางวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดในการสร้าง 
“เอกลักษณ์ของความเป็นชาติ” ยิ่งท าให้การทับซ้อนทางวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดจนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอยู่ในสถานะของวัฒนธรรมรอง แต่การเกิดขึ้นของกระแสจตุคามรามเทพได้ท าให้กระแสวัฒนธรรม
ท้องถิ่นนั้นได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้ง ประชาชนในดินแดนทะเลใต้จ านวนมากได้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์
และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งผู้เขียนมองเห็นแนวโน้มของความเป็นสังคมพหุนิยมที่ทุกความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนในอนาคต 
  ๒.การต่อต้านอ านาจรัฐจากส่วนกลาง ในมุมมองนี้ผู้เขียนมองว่ากระแสจตุคามรามเทพยังคงเป็น
ปฎิกิริยาโต้กลับทางความคิดในการรวมศูนย์อ านาจของรัฐไทย โดยปฎิกิริยาดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน
ดินแดนทะเลใต้ หากท าการส ารวจประวัติศาสตร์อย่างสม่ าเสมอจะพบว่าในดินแดนล้านนาเองก็มีชุดรูปแบบ
ความคิดดังกล่าวเช่นกันเช่นกรณีของการสร้าง “ดาบสะหลีกัญไชย” ของดินแดนทางเหนือเพ่ือต่อต้าน “พระ
ขรรค์ไชยศรี”ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ทางอ านาจของส่วนกลาง โดยนามของสะหลีกัญไชยนั้นเป็นการประดิษฐ์ค า

                                                           
๑๖

 ความเชื่อในลักษณะนี้ยังมปีรากฏตามภาคอื่นๆของประเทศไทย โดยแตกต่างกันไปตามรายละเอียดปลีกย่อยเช่นบางพ้ืนที่เชื่อ
กันว่าหมายถึงไม้มะขามที่ตายพราย หรือหมายถึงไม้ใหญ่ที่ถูกฟ้าผ่าจนล าต้นตายลงและไม่โค่นล้มเปน็ต้น. 

๑๗ เนื้อหาในส่วนนี้ผู้เขียนคดัลอกจาก ผู้จัดการสุดสัปดาห์.(๒๕๖o).ย้อนต านาน “หลักเมืองนครฯ” สุดยอดแห่ง
ความศักดิส์ิทธ์ิ ท่ีใครๆ ก็ต้องไปท าพิธี https://mgronline.com/daily/detail/9600000069073 (๑๔/o๑/๖๔). 

๑๘ เอกสารจ านวนมากได้มีการกล่าวอ้างถึงประวัติของเจ้าชายราวเทพและพระราชมารดาในลักษณะของต านานที่มี
ความรางเลือนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการขยายความใหมโ่ดยวิธีการประทับทรงเพื่อเพิม่ข้อมูลของต านานดังกล่าว ซึ่ง
เป็นที่ไมส่ามารถตรวจสอบทางวิชาการได้. 

๑๙ ลักษณะเชิงซ้อนคือการที่มีหลายระบบมาทับซ้อนอยู่ในพ้ืนท่ีแห่งเดยีวกันและผู้ด าเนินบทบาทต้องแสดงตนใน
หลายมติิพร้อมๆกันไป 

https://mgronline.com/daily/detail/9600000069073
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จากการทวนอักษรของพระขรรค์ไชยศรี ซึ่งเป็นการย้อนเกล็ดกันตามความเชื่อทางไสยศาสตร์๒๐ ดังนั้นผู้เขียน
จึงท าการส ารวจพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของดินแดนใต้และพบประเด็นที่น่าสนใจ เช่น พิธีเผาชะตาเมืองและ
ลอยชะตาเมือง เพ่ือท าลายแนวคิดที่ว่าอาณาจักรนครศรีธรรมราชนั้นเคยถูกสะกดข่มดวงเมืองเอาไว้ จึงต้อง
ประกอบพิธีกรรมดังกล่าวเพ่ือช าระดวงเมืองใหม่ นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรม “สะกดหินหลัก๒๑” พิธีปลุกยักษ์ วัด
พระบรมธาตุ ยักษ์สองตนที่บันใดทางขึ้นองค์พระบรมธาตุ ถูกปลุกขึ้นมาท าหน้าที่รักษาบ้านเมือง หลังจากถูก
สะกดมานาน นอกจากนั้นยังปลุกเทวดา พระพวย พระมหากัจจายนะ รวมไปถึงพิธีกรรมพลิกธรณี กระท าที่
ริมรั้วป่าช้าวัดชะเมา พลิกดินที่ไม่บริสุทธิ์ไปฝังไว้เบี้องล่าง และพลิกเอาดินดีขึ้นมาไว้ด้านบน สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ผู้เขียนคิดเป็นเป็นสิ่งยืนยันถึงการกฎิเสธอ านาจรัฐที่แสดงออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม 
  ๓.มิติเครือข่ายของความสัมพันธ์ในรูปแบบนครรัฐในทะเลใต้ ผู้เขียนขออธิบายว่า ดวงตราประจ า
จังหวัดนครศรีธรรมราชคือรูปพระบรมธาตุมีรัศมีล้อมรอบด้วย 12 นักษัตรโดยในสมัยพระเจ้าจันทรภาณุ 
(King Chandra Banu) หรือ พระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่ 2 ของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ทรงมีพระปรีชา
สามารถขยายอาณาเขตได้ครอบคลุมเมืองบริวารทั้งหลาย เมืองบริวารทั้งหมดต้องส่งเครื่องราชบรรณาการแก่
เจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช บรรดาเมืองบริวารทั้ง 12 เมืองได้แก่๒๒ เมืองสายบุรี ใช้ตราหนู(ชวด) เมือง
ปัตตานี ใช้ตราวัว (ฉลู) เมืองกลันตัน ใช้ตราเสือ (ขาล) เมืองปาหัง ใช้ตรากระต่าย (เถาะ) เมืองไทรบุรี ใช้ตรางู
ใหญ่ (มะโรง) เมืองพัทลุง ใช้ตรางูเล็ก (มะเส็ง) เมืองตรัง ใช้ตราม้า(มะเมีย) เมืองชุมพร ใช้ตราแพะ(มะแม) 
เมืองบันทายสมอ ใช้ตราลิง (วอก) เมืองสะอุเลา ใช้ตราไก่ (ระกา) เมืองตะกั่วป่า ใช้ตราสุนัข (จอ) เมืองกระบุรี 
ใช้ตราหมู (กุน) โดยมีพระธาตุเมืองนครเป็นศูนย์กลาง ท าให้มองภาพของกลุ่มนครรัฐดินแดนทะเลใต้ในยุค
โบราณ ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของรัฐเครือข่ายที่เข้มแข็งและสานประโยชน์ทางการค้า จนกระทั่งถูก
รุกรานจากอินเดียจึงเสื่อมอ านาจลงไป เมื่อสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ถูกน าเสนอข้ึนมาอีกครั้งโดยน าไปจัดเรียงไว้ใน
วัตถุงมงคลจตุคามรามเทพ ยิ่งท าให้เห็นมิติการเมืองในเชิงลึกท่ีมีอยู่อย่างเหนียวแน่นในทะเลใต้ 
 
สรุป 
  อารยธรรมในดินแดนทะเลใต้นั้น มีล าดับของของอาณาจักรเก่าที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรสยาม-มลายู 
ได้แก่ อาณาจักรตามพรลิงค์ อาณาจักรลังกาสุกะ อาณาจักรศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสอง
นักษัตร) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความเป็นเมืองมาตั้งแต่ราวพ.ศ. ๕oo ถึง พ.ศ. ๑๙oo รวมเป็นเวลา
กว่า ๑๕oo ปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ผู้คนในอาณาจักรเก่าดังกล่าวนี้ได้สัมพันธ์กับชนชาติพันธุ์อ่ืนๆ  หรือ
ชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะในเรื่องการค้าขาย การศาสนา การศึกษา การเมืองการปกครอง และศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้อาณาจักรในดินแดนทะเลใต้จึงมีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างมากมาย เป็นเหตุให้เกิดการ

                                                           
๒๐ เนื้อหาในส่วนนี้สามารถหารายละเอียดเพิม่เตมิได้ใน ผศ.นรพัชร เสาธงทอง.(๒๕๖๓).พระเครื่องกับการเมือง : 

ประดิษฐกรรมทางศาสนาท่ีสื่อนัยยะทางการเมือง.รายงานรวบรวมบทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิจัยระดบัชาติและ
นานาชาติครั้งที่ ๗ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 

๒๑ หินหลัก ตั้งอยู่ที่สี่แยกตลาดท่าชีต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวนครศรีธรมราชเชื่อว่า
การสะกดหินหลักเป็นสิ่งที่พวกพราหมณเ์ดิม ฝังอาถรรพ์เอาไว้ ซึ่งไดส้ร้างความเสื่อมเสีย ให้กับเมืองนครศรีธรรมราชตลอดมา 
โดยความเชื่อเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช บ้างก็ว่าเป็นเสาหลักเมืองเก่า บ้างก็ว่าเป็นเสาหินศกัดิ์สิทธ์ิโบราณ ได้มีการ
สร้างศาลาเล็กข้ึนเสาด้วยไม้สีเ่สา  

๒๒
 ต านานเมืองนครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์ในสายหมอก https://www.nakhononline.com/411/ 

(14/01/64) 

https://www.nakhononline.com/411/
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สร้างอัตลักษณ์และหลอมรวมวัฒนธรรมขึ้นมาในภูมิภาคนี้ จตุคามรามเทพเองก็เป็นสิ่งยืนยันถึงประดิษฐกรรม
ทางศาสนาที่เป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ดังกล่าว 
 
 

บรรณานุกรม 
 

นรพัชร เสาธงทอง.(๒๕๖๓).พระเครื่องกับการเมือง : ประดิษฐกรรมทางศาสนาที่สื่อนัยยะทางการเมือง .
รายงานรวบรวมบทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่  ๗ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 

ต านานเมืองนครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์ในสายหมอก https://www.nakhononline.com/411/ 
(14/01/64) 
ผู้จัดการสุดสัปดาห์.(๒๕๖o).ย้อนต านาน “หลักเมืองนครฯ” สุดยอดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ที่ใครๆ ก็ต้องไปท า

พิธี https://mgronline.com/daily/detail/9600000069073 (๑๔/o๑/๖๔) 
ประวัติความเป็นมานครศรีธรรมราช http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/history.php(
๑๔/o๑/๖๔) 
สืบพงศ์ ธรรมชาติ.(๒๕๕๗).อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร 

(เมืองสิบสองนักษัตร) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95337 (๑๔/o
๑/๖๔) 
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การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาในระดับปรญิญาตรีของพนักงานโรงแรม 

 
วัฒนา   ทนงค์แผง1 

พิมอร   แก้วแดง2 

 

บทคัดย่อ 
 
   งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีของพนักงานโรงแรม”  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์และประเมินความต้องการศึกษาต่อของพนักงานโรงแรมในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์สาขาการจัดการการโรงแรม เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรทางการโรงแรมระดับ 3-4 ดาวที่มีประสบการณ์ท างาน 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่าจุดประสงค์ในความต้องการศึกษาต่ออันดับ 1 คือ ต้องการ
พัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า 2. เพ่ิมพูนความรู้พัฒนาตนเอง และ 3. พัฒนาสถานภาพทางสังคม  ส่วนปัจจัย
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้ความส าคัญกับความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และการ
พัฒนาหลักสูตรได้ตรงกับการพัฒนาอาชีพของผู้เรียนในระดับมาก มีความชัดเจน แบ่งแยกตามลักษณะงาน 
ที่รับผิดชอบ  หลักสูตรพัฒนาต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และจากการทดสอบสมมุติฐาน  กลุ่ม
ตัวอย่าง ต้องการให้คัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์  

ค าส าคัญ ;  ความต้องการศึกษา, ระดับปริญญาตรี, พนักงานโรงแรม 

 

ABSTRACT 

 The research titled “the analysis of the demand in studying Bachelor degree of the Hotel’s 
staff” aimed for analyzing and evaluating the demand in studying Bachelor degree of the Hotel’s staff 
that were in the Hotel Management program (under Credits Transferring condition). The evaluation was 
applied to develop the Credit Transferring program to be more qualitative under the standard of the 
vocational studies. The researcher, according to the quantitative research, gathered all information 
from the questionnaire and found that the personnel , as the sample group, working in 3-4 star hotels 
around Bangkok and boundary provinces intended (1.) to improve the progress in their career, (2.) to 
increase the knowledge for themselves and (3.) to improve their society’s status. Regarding to the 
education development, the example group focused on the readiness of places, tools, equipment in 
the studying and the development the curriculum that was appropriated to the career’s improvement 
in “High” level. They required the precise and adaptable curriculum which went along with the types 
of working as well as the curriculum that was improvable and updated following the changes. Referring 
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to the hypothesis testing, the sample group prefer the admission procedures to consider from the 
experience mainly. 

Keywords :   The demand in studying , Bachelor degree, Hotel’s staff 

 

บทน า  
   ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจ านวนมากเข้ามาทั้งเพ่ือท่องเที่ยว พักผ่อน เพ่ือ
สุขภาพรักษาโรคและจุดประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งอัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเพ่ิมขึ้น 17.46%  เห็นได้ว่า
ไทยเป็นประเทศแถวหน้าในด้านการจัดการการท่องเที่ยว    ที่มีธุรกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งทางตรง
และทางอ้อมเติบโตขึ้นมากจากอดีต  ธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญสามารถท ารายได้
ให้กับประเทศสูงอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน คือ  ธุรกิจโรงแรมที่พัก  
              ผู้ให้บริการของธุรกิจโรงแรม  ซึ่งฟันเฟืองนี้เป็นจักรกลเชื่อมโยงระหว่างผู้มาใช้บริการกับ
โรงแรม  มีบทบาทส าคัญที่ท าให้เกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพ การเพ่ิมศักยภาพให้กับพนักงานเพ่ือการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ ให้พนักงานเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีใจรักในงานบริการอย่าง
แท้จริง มีทักษะในการบริหารจัดการ มีเทคนิคและจิตส านึกในการบริการ  
      ฉะนั้น การปรับพัฒนาหลักสูตรด้านการโรงแรมเพ่ือให้สอดรับกับตลาดแรงงาน  ความต้องการ
ศึกษาต่อของ ผู้เรียน  รวมถึงการปรับพัฒนาหลักสูตรให้ทันกันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม 
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการโรงแรมต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้เกิดองค์ความรู้ในการท างาน  สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากร
ของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา  แนวทางสนับสนุนในเรื่องของการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ทางการแข่งขันทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและเวทีระดับโลก 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 วิเคราะห์ความต้องการของพนักงานโรงแรมที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาการจัดการการโรงแรม  

 
สมมุติฐานการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของพนักงานบริการ  พนักงาน 
โรงแรม ที่แตกต่างกัน    
  

 จากแนวคิดของนักทฤษฎีที่ท าการศึกษาน ามาใช้แป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตร ที่ผู้วิจัยได้
เลือกใช้แนวคิดของสองท่าน คือ  ไทเลอร์ และ ทาบา  โดยน ามาสร้างกรอบการวิจัย เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรได้ดังนี ้
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  

ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถาม   
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม  2561 จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
ทางการโรงแรมที่มีประสบการณ์อายุการท างาน  ด้านการโรงแรมและที่พัก ไม่น้อยกว่า  3  ปี ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลแป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว  ของธุรกิจโรงแรมที่พักซึ่งสนับสนุน
บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านการโรงแรม โดยน าข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ใช้ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว ประสบการณ์ ความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นต่อความสนใจและความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านการโรงแรม  น าผลที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 1. เจ้าของธุรกิจ
ผู้ประกอบการ  หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมที่พัก  2. พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละส่วนใน
การให้บริการของธุรกิจโรงแรมมที่พัก การเก็บข้อมูลเป็นการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling)  เป็นการสุ่มแบบพิจารณา (judgment sampling) กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ดุลพินิจของผู้วิจัยใน
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะสอดคล้องหรือเป็นตัวแทนที่ท าการศึกษาวิจัย  ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรของทาโร่  ยามาเน่(Yamane,1973) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย(Simple  random sampling) ในการแจกแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือการวิจัยซึ่งแบ่ง
ออกเป็นสามตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น าข้อมูลท าการวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่และค่าร้อยละ  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความสนใจและความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีด้านการโรงแรม การจัดหลักสูตร  รูปแบบการศึกษา  ในลักษณะเทียบโอนประสบการณ์ท างานของ
บุคลากรทางการโรงแรม  การวิเคราะห์ปัญหาด้านการเรียนการสอน หลักสูตร การเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างศึกษา  เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  เป็นการเสนอความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการโรงแรมหลักสูตรเทียบโอน

ผูเ้ขา้รบั
การศกึษา 

วิเคราะห ์

ปัจจยัภายใน 

   ปัจจยัภายนอก 

จดุประสงค์
หลกัสตูร 

สะสมหนว่ยกิต  
Credit Bank 

โครงรา่ง
หลกัสตูรปกต ิ

เทียบประสบการณ ์ 
Transfer Credit 

วิพากย์
หลกัสตูร 

หลกั 
สตูร 
สาขา 
วิชา 
การ 
จดัการ 
การ

โรงแรม 
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ประสบการณ ์มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าของ  Likert Scale ใน 5 ระดับ ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย(Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD)  ตอนที่ 3 เป็น
ค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นในเรื่อง  ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการ ตีความ สรุปความ เรียบเรียงข้อมูลจากการเก็บรวมรวมตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากการวัดดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item 
Objective Congruence) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามกับความคิดเห็นต่อข้อค าถาม
ของแบบสอบถาม การตรวจสอบเครื่องมือในการตีความและสร้างความเข้าใจให้ตรงกับความคิดของผู้ให้
ข้อมูล และทดสอบ F – test  เป็นการทดสอบโดยรวม  (Over  all  test)  ซึ่งทดสอบค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันหรือไม่  ถ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (Significant)  มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย  1  คู่ที่มีค่า
แตกต่างกันเปรียบเทียบพหุคูณที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับความเท่ากันของค่าความแปรปรวน   วิธีการ
เปรียบเทียบพหุคูณแบบ  LSD หรือ Fisher’s  Least – Significant  Different 
 
ผลการวิจัย 

     ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริการ  พนักงานโรงแรมเป็นเพศหญิง จ านวน 115 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.50 และเพศชาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42. ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คือ
ร้อยละ 46.00  การศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุดร้อยละ 64.50 รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 
30.00  มีประสบการณ์การท างาน 3 - 6 ปี ร้อยละ 35.50   รองลงมา ต่ ากว่า 3 ปี ร้อยละ 34.00   โดยให้
เหตุผลการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสาขาการจัดการการโรงแรม คือ  ต้องการพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าร้อยละ 
43.00,  ต้องการเพ่ิมความรู้พัฒนาตนเอง  ร้อยละ 31.00 และ ต้องการพัฒนาสถานภาพทางสังคมในการ
ท างาน ร้อยละ 16.50 ดังตารางผลวิจัยดังด้านล่าง 

เหตุผลในการตัดสินใจเข้าศกึษาต่อ 

เหตุผลในการตัดสินใจเข้าศกึษาต่อ ล าดับ อันดับ 
0 1 2 3 

ชื่ อ ข อ ง เ สี ย ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ค ณ ะ                           
(109) 

54.50 13.00 17.00 15.50  

ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า ส ถ า น ภ า พ ท า ง สั ง ค ม                          
(154) 

77.00 2.00 4.50 16.50 3 

ต้ อ ง ก า ร เ พ่ิ ม ค ว า ม รู้ พั ฒ น า ต น เ อ ง                                
(58) 

29.00 29.50 31.00 10.50 2 

ต้องการสร้ า งความสัมพันธ์ แสวงหาเครื อข่ าย             
(183) 

91.50 - 5.00 3.50  

ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า อ า ชี พ ใ ห้ ก้ า ว ห น้ า                                
(48) 

24.00 43.00 22.00 11.00 1 

หลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม             
(176) 

88.00 1.00 1.50 9.50  

ค ว า ม ส า ม า ร ถ  คุ ณ ภ า พ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น                       83.00  4.00 5.00 8.00  
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(166) 
ความพร้อมของสถานที่  เครื่ องมือในการสอน             
(153) 

76.50 4.00 6.00 13.50  

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร   ข่ า ว ส า ร ข้ อ มู ล                                    
(149) 

74.50 3.50 10.50 11.50  

   
 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา 
การจัดการการโรงแรม   

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ ล าดับ 

   1 หลักสูตรมีการพัฒนาต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยน   
     แปลงของกระแสโลก ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

3.69 0.94 มาก 3 

   2 หลักสูตรที่จัดท าตรงกับความต้องการของผู้ประสงค ์
     เข้าศึกษาต่อ 

3.56 1.00 มาก 6 

  3 หลักสูตรเหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด 
     แรงงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 

3.64 0.85 มาก 5 

  4 หลักสูตรการจัดการการโรงแรมสอดคล้องกับการ 
     จัดการเรียนการสอนในระดับสากลที่มีทั่วโลก 

3.66 0.85 มาก 4 

  5 โครงสร้างหลักสูตรชัดเจน แบ่งแยกตามลักษณะ 
     สายงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อออกไปท างาน 

3.72 0.95 มาก 2 

  6 จัดหลักสูตรได้ตรงกับการพัฒนาอาชีพของผู้เรียน 3.74 0.94 มาก 1 
  7 การเทียบโอนประสบการณ์การท างานของผู้เข้ารับ 
     การศึกษาเป็นหน่วยกิตรายวิชามีความเหมาะสม 

3.54 0.79 มาก 7 

  8 การเทียบโอนประสบการณ์มีกระบวนการตาม 
     หลักการเทียบโอนที่เหมาะสม 

3.52 0.74 มาก 8 

ภาพรวม 3.63 0.76 มาก  
 

 พบว่า การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมอยู่ในระดับมากทุกข้อ  (ค่าเฉลี่ย  = 3.63, 
S.D. = 0.76) ล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ที่จัดหลักสูตรได้ตรงกับการพัฒนาอาชีพ (ค่าเฉลี่ย  = 3.74,   
S.D.= 0.94) รองลงมา คือ โครงสร้างหลักสูตรชัดเจน แบ่งแยกตามลักษณะสายงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อ
ออกไปท างาน (ค่าเฉลี่ย  = 3.72, S.D.= 0.95) และหลักสูตรมีการพัฒนาต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย  = 3.69, S.D.= 0.94)  ในด้านความพร้อมของสถานที่ 
อุปกรณ์ ในการเรียนการสอนส าหรับการตัดสินใจศึกษาต่อของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน ระดับมาก ทุกข้อ  โดยมี 1. 
สิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ระบบทะเบียน  ความปลอดภัย  สาธารณูปโภค 2. สิ่งแวดล้อม
ของคณะดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม  3. มีความพร้อมของห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือ เหมาะสมและ
เพียงพอ  ส่วนด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอนเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ อาจารย์ผู้สอนได้รับการ
ฝึกอบรม พัฒนาสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ย 3.68   รองลงมา คือ อาจารย์ผู้สอนมีองค์ความรู้และประสบการณ์ใน
ธุรกิจบริการ ค่าเฉลี่ย  3.67  มีอาจารย์เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาของหลักสูตร ค่าเฉลี่ย  3.62,   โดยที่
อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เหมาะสมตามกรอบคุณวุฒิที่ สกอ.ก าหนดมี ค่าเฉลี่ย 3.60  โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง คาดว่าเวลาที่ใช้ตลอดหลักสูตรการศึกษาปกติควรใช้เวลา 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่สามารถน ามา
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เทียบโอนโดยใช้ช่วงเวลาศึกษาในวันหยุดราชการ(เสาร์ อาทิตย์)  ในด้านกระบวนการทางการศึกษาเปิด
โอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกระบวนการทางการศึกษามาก โดย
ต้องการให้มีการ คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อพิจารณาจากประสบการณ์การท างานมากกว่า คัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ด้วยการทดสอบความรู้และคัดเลือกผู้เข้าศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ และการทดสอบสมมุติฐาน ในปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของพนักงานบริการ พนักงานโรงแรม ที่แตกต่างกัน ตาม
สมมุติฐานที่วางไว้ 

สรุปผลการวิจัย 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.00 สถานโสดถึงร้อยละ 55.00  ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีแต่ในสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่
ทางด้านการโรงแรมและพบว่าผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 30  โดยมีประสบการณ์การท างานระหว่าง 3 - 6 ปีสูงสุดถึง ร้อยละ 35.50  ในต าแหน่งของ
พนักงานให้บริการส่วนหน้าของโรงแรมในระดับ 3 และ 4 ดาวโดยมีรายได้ประมาณ 20,000 ถึง 40,000  
บาทต่อเดือน  โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลในการที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในสาขาการจัดการการ
โรงแรม เนื่องจากต้องการพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าในต าแหน่งที่ตนรับผิดชอบ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้พัฒนา
ตนเองและเป็นการพัฒนาสถานภาพทางสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการศึกษาต่อ   ส าหรับปัจจัย
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของสาขาการจัดการการโรงแรมซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ของพนักงานบริการ พนักงานโรงแรม กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นสิ่งแรกและจุดเด่นสาขาการจัดการการโรงแรมที่สามารถจัด
กระบวนการทางการศึกษาได้เป็นอย่างด ีสามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ  โดยในการเข้าศึกษา
ต่อของกลุ่มตัวอย่างมีจุดประสงค์เพ่ือต้องการพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าและเปิดโลกทัศน์ให้กับตนเองทันกับ
การเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมจึงเป็นการพัฒนาที่ตรงกับ
การพัฒนาอาชีพของผู้เรียนในระดับมมาก คือ 3.74 โครงสร้างหลักสูตรชัดเจน แบ่งแยกตามลักษณะ    
สายงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อออกไปท างาน  มีการพัฒนาต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  ส าหรับในด้านความสามารถ คุณภาพอาจารย์ผู้สอนผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความเห็นว่า อาจารย์ผู้สอนได้รับการฝึกอบรม พัฒนาสม่ าเสมอซึ่งส่งผลท าให้อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่สูงสุด 

อภิปรายผลการวิจัย และ ข้อเสนอแนะ 
 
   ผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สาขาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ หลักสูตร
สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพการโรงแรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรม สอดคล้องกับ  SU Model 
ที่ค านึงถึง พ้ืนฐานที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) พ้ืนฐานด้านปรัชญา 2) พ้ืนฐานด้านจิตวิทยา และ 3) พ้ืนฐาน
ด้านสังคม และมีการพัฒนาเพิ่มจากเดิมอีกหนึ่งด้านคือ การเปิดโอกาสเปิดกว้างทางการศึกษาให้ทุกภาค
ส่วนได้รับความรู้ในศาสตร์ด้านการให้บริการ   
  ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยที่มีเหตุผลของการศึกษาต่อ  เนื่องจากต้องการเพ่ิมพูนความรู้
และต้องการท างานที่ดี  โดยมีความเห็นต้องการให้จัดหลักสูตรที่สามารถเรียนได้ในวันเสาร์และอาทิตย์   
และไม่ระบุช่วงเวลา เช่นเดียวกับ  กิตติภณ  กิตยานุรักษ์ (2551) ศึกษา   “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
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ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”  ยังได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกอบ
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน และผลการศึกษาวิจัยของต่อพงษ์   ศรีอาชวนนท์ (2546) ศึกษาความต้องการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฎนครปฐมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ “อาชีพที่อยากท าในอนาคต คือ พนักงานในธุรกิจ
ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ” เป็นสิ่งที่สามารถอ้างอิงได้ถึงความต้องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีในสาขา การจัดการการโรงแรม ซึ่งเป็นสาขาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว 
และทรงธรรม ธีระกุล และคณะ. 2553.ได้ท าการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยล าดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จากปัจจัย 7 ด้านเรียงล าดับจามมากไปหาน้อย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
กับ หลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ด้านอาจารย์และบุคลากร  ด้านค่าช้จ่ายในการศึกษา  
ช่องทางการให้บริการ  ด้านกายภาพ และด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาของ
ทรงธรรม  ธีระกุล มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกับงานวิจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ 
หลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอน 
 
 


