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 วัตถุประสงค์  
                                    

 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้า และเพ่ือเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ 
และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
        บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาศรีทวารดี จะต้องไม่เคย
ตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน ผู้เขียนบทความ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร 
มจร พุทธปัญญาศรีทวารวดี อย่างเคร่งครัด รวมท้ังระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของวารสาร 
       ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร มจร พุทธปัญญาศรีทวารวดี ถือ
เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความน้ัน และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกอง
บรรณาธิการ  
 
 The Journal of MCU Buddhapanya Review is an academic journal 
published twice a year (1st issue January-June, 2nd issue July-December). It aims to 
promote research and disseminate academic and research articles for researchers, 
academicians, lecturers and graduate students. The Journal focuses on Buddhism, 
Liberal Arts, Political Science, Public Administration and Multidisciplinary of 
Humanities and Social Sciences. All the articles published are peer-reviewed by at 
least two experts. The articles are in both Thai and English. 
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 The articles, submitted for The Journal of MCU Buddhapanya Review, 
should not be previously published or under consideration of any other journals. 
The author should carefully follow the submission instructions of The Journal of 
MCU Buddhapanya Review including the reference style and format. 
 Views and opinions expressed in the articles published by The Journal of 
MCU Buddhapanya Review are of responsibility by such authors but not the 
editors and do not necessarily reflect those of the editors. 
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ  

 วารสารฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 2 ประจําปี 2559 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นให้
นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน 
บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในวารสารประกอบด้วย บทความพิเศษ จํานวน 1 เรื่อง 
บทความทางวิชาการจํานวน 10 เรื่อง และบทความวิจารณ์หนังสือ จํานวน 1 เรื่อง รวมเป็น 12 
บทความ ได้แก่ 
 บทความพิเศษ โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีเรื่อง “1 ทศวรรษกับทิศ
ทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี”” สําหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาให้
ตีพิมพ์ที่น่าสนใจ มีดังน้ี แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลัก 
สาราณียธรรม : ศึกษากรณี บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด (มหาชน) สาขาพิมาย โดย  
สุวิทย์  กล้าขยัน ติตถิยปริวาส : วัตรปฏิบัติสําหรับคัดกรองคนต่างศาสนาก่อนบวชเป็นภิกษุ 
โดย พระมหาประกาศิต อาจารปาลี (แก้วกองเกตุ) สําหรับบทความภาษาอังกฤษ ได้แก่
Presenting Somdet Phra Buddha Ghosajarn (P.A. Payutto)’s Hometown, the 
Origin of A Savant of Thai Priests โดย Apsorn Tiewcharoenkij อาจารย์หน่วยวิทย
บริการ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี สําหรับบทความวิจารณ์หนังสือ กองบรรณาธิการขอ
นําเสนอผลงานของนิสิตที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน เรื่อง การพัฒนาองค์การ : Organization 
Development โดย พระมหาสุวัฒนาชิน เยียวยาและคณะ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี  
 กองบรรณาธิการวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนําการปรับแก้บทความทางให้มีคุณภาพทางวิชาการย่ิงขึ้น
สําหรับท่านที่จะส่งบทความลงตีพิมพ์ขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับผู้เขียน กรุณาปรับ
เอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดในคําแนะนําสําหรับผู้เขียน) เพ่ือพัฒนาวารสารเข้า
สู่ฐานข้อมูลในระดับนานาชาติต่อไป  

สุดท้ายน้ีกองบรรณาธิการหวังอย่างย่ิงว่าเน้ือหาในวารสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่านบ้างตามสมควร หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารน้ีให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีย่ิง 
 
 

ดร. อุบล วุฒิพรโสภณ 
บรรณาธิการ 

 



(8) 

สารบัญสารบัญ  
  

เรื่องเรื่อง                        หน้าหน้า  
  
บทบรรณาธิการ (7) 

 
บทความพิเศษ  
1 ทศวรรษกับทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี i-vi 

  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร. : 
The Most Ven.Prof.Dr.Phra Brahmapundit (Prayoon Dhammacitto) 

 

    
บทความทางวิชาการ  
แนวทางการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลัก 
สาราณียธรรม : ศึกษากรณี บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด (มหาชน)  
สาขาพิมาย :  
The Approach to Building Relationships between Employers and 
Employees According to the Principle of Saraniyadhamma:  A Case 
Study of Pan Asia Footwear Public Limited  
Company Phimai Branch 

1-14 

  สุวิทย์  กล้าขยัน : Suwit Klakayan  
ติตถิยปริวาส : วัตรปฏิบัติสาหรับคัดกรองคนต่างศาสนาก่อนบวชเป็นภิกษุ : 
Titthiyaparivasa : The Screening Guidelines for Another Religious 
Ascetics Prior the Becoming of Buddhist Monks 

15-30 

  พระมหาประกาศิต อาจารปาลี (แก้วกองเกตุ) :  
Phramaha Prakasit Acarapali (Kaewkongket) 

 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวอปริหานิยธรรม 7 
ในชุมชนตาบลวังกระแจะอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี :  
The Enhancing the Social Relationship of Ethnic Groups According to 
the Aparihaniyadhamma in Wang-kajae Community Chai-yok District, 
Kanchanaburi Province 

31-42 

  พระธวัชชัย อนามโย และ อุทัย สติมั่น :  
PhraThawatchai Anamayo and Uthai Satiman 
 

 



(9) 

Presenting Somdet Phra Buddha Ghosajarn (P.A. Payutto)’s 
Hometown, the Origin of A Savant of Thai Priests 

43-52 

  Apsorn Tiewcharoenkij  
ประเพณีการเทศน์มหาชาติ : The Traditional Mahajati Preaching 53-62 

  ประสงค์ รายณสุข : Prasong Rayanasukha 
Livable City and Mass Garbage in Growing of AEC Market 63-75 

YanakornTorprayoon Jakpong Paammatta and 
UkkarakritNoonchan 

Political Buddhism: The Consistency of Buddhist Teaching with the 
Principles of Democratic Governance 

76-83 

Jirayu Supsin and Wanchai Suktam 
อุปัชฌายวัตร-สัทธิวิหาริกวัตร : แนวคิดและหลักการปฏิบัติเพื่อความสามัคคีใน
สังคมสงฆ ์:  
Upajjhayavatta–Saddhivihikavatta : The Concepts and Practices for 
Creating Unity among Buddhist monks 

84-96 

พระมหาวิรัตน์ อาจารสุโภ (สวุรรณโชติ) :  
Phramaha Virat Acarasubho (Suvannachot) 

การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิบาล :  
The Enterprise Administration Business according to Buddhist 
Principles of Good Governance 

97-108 

พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย, พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน และ แม่ชีกลุภรณ์ 
แก้ววิลัย : Phramaha Kraiwan Chinatuttiyo, Phramaha Surachai 
Jayabhiwutthano and Maechee Kulaporn Kaewwilai 

พุทธวิธีการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย : Buddhist Methods for 
Solving Corruption in Thai Society 

109-116 

พระมหาศุภวัฒน ฐานวุฑฺโฒ, พระถนัด วฑฺฒโน, พระมหาวีรธิษณ วรินฺโท
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ ์ และธิติวุฒิ หม่ันมี
Phramaha Suppawat Thanavuddho, Phra Thanat Vaddhano,
Phramaha Veeratit Varindho, Phragrusirikanchanabhiraksa
and Thitiwut Manmee 



(10) 

บทความวิจารณ์หนงัสือ : Book Review 
 

 

การพัฒนาองค์การ : Organization Development 117-126 
  พระมหาสุวัฒนาชิน เยียวยา ชาคริต วันขวัญ พนม คําพญา 

จุฑามาศ บุญมรีอด และ ปัทมพร ทองอุ่น :  
Pramaha Sovatthanachhen Yeavya, Chakrit Wankwan, Panom 
Kampaya, Juthamas Boonmeerod and Patthamaporn Thongun 
 

 

คําแนะนําสําหรับผูเ้ขียน  
 



บทความพิเศษ 

1 ทศวรรษกับทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร. 
The Most Ven.Prof.Dr.Phra Brahmapundit (Prayoon Dhammacitto) 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
The Rector Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

บทน าบทน า  

ขอถวายความเคารพท่านพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 พระธรรมโพธิมงคล 
เจ้าคณะภาค 14 ท่านพระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านพระธรรม-
รัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัด
นครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระราชวรเมธี 
รองอธิการบดี และรักษาการผู้อ านวยการ พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ศิษย์เก่า
และนิสิตทุกรูป ทุกท่าน และขอเจริญพรท่านรองผู้ว่า ท่านนายกเทศมนตรี หน่วยงานราชการ 
และพุทธศาสนิกชน ในมณฑลพิธีแห่งนี้ทุกท่าน     

วันนี้ได้รับนิมนต์ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
และปาฐกถาในงานพุทธปัญญาวิชาการ ในหัวขอ้ “1 ทศวรรศกับการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ฯ” ถือ
เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ ในฐานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีและ
ชื่นชมต่อท่านพระเทพศาสนาภิบาล และท่านพระราชวรเมธี ท่านทั้งสองนี้ได้ร่วมกันสืบสาน
ปณิธานของพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อตีตเจ้าอาวาสวัดไร่
ขิง ที่ได้ด าริให้มีสถาบันศึกษาอุดมศึกษาอันทรงเกียรติที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นนั่น
คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดไร่ขิง แห่งนี้จนส าเร็จเป็น “วิทยาลัยสงฆ์ ณ 
วัดไร่ขิง ตามปณิธานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ได้แสดงเจตน์จ านงไว้ ซึ่งคณะสงฆ์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดยท่าน
พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาส ท่านพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการ

ปาฐกฐาพิเศษ ในงานพุทธปัญญาวิชาการ “1 ทศวรรษกับการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี”
และพิธีเปิดปา้ย “วิทยาลัยสงฆ์พทุธปัญญาศรีทวารวดี” วันเสาร์ ที ่8  ตุลาคม 2559 
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วารสาร มจร พุทธปญัญาปริทรรศน์  ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 
2559) 

ผู้อ านวยการ และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดงานขึ้นในวันนี้คือเนื่องในวันคล้ายวันชาตกาลของพระ
เดชพระคุณท่าน ก็เพ่ือแสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรม ประกาศยกย่องเชิดชู บูชาพระคุณ
ของท่านที่มีต่อคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์     

วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้มีที่มาที่ไป คือซึ่งเดิมทีเป็นหน่วยวิทยบริการ ในสังกัดของคณะ
สังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2555 ได้บรรจุในแผน
มหาวิทยาลัย เพ่ือยกฐานเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจความพร้อม
การยกฐานะ ก็ได้เข้ามาตรวจประเมินและเห็นพร้อมกันว่า หน่วยวิทยบริการแห่งนี้  มีความ
พร้อมอย่างยิ่งในอันที่จะยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านอาคารสถานที่ ด้านการ
บริหารจัดการ การให้บริการ ทั้งมาตรฐานด้านวิชาการเพราะต้องผ่านการตรวจประเมินจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การพัฒนาจากหน่วยวิทยบริการมาเป็นวิทยาลัย
สงฆ์นั้นจึงมีมาตรฐานก ากับอยู่แล้ว การยกฐานก็เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบ
กระทรวง แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาแห่งนี้จัดการศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพ จึงได้รับการ
สถาปนา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” ณ 
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม  
 
ก าเนิดวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
ค าว่า “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” นั้น ไม่ได้ตั้งชื่อขึ้นมาให้ไพเราะอย่าง

เดียว แต่มีที่มาที่ไปมีความหมายที่ส าคัญ คือ ค าว่า “พุทธ” หมายถึง พระพุทธเจ้า คือองค์
หลวงพ่อวัดไร่ขิงอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นพระประธานในอุโบสถ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครปฐม
ที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างให้ความเคารพนับถือกัน หรือหมายถึงอีกอย่าง คือ วิทยาลัย
สงฆ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที ่ณ วัดไร่ขิง และเกิดขึ้นเพราะบารมขีองหลวงพ่อวัดไร่ขิงคือผู้ที่นับถือหลวงพ่อ
วัดไร่ขิงร่วมกันพัฒนาขึ้น ค าว่า “ปัญญา” เป็นชื่อเดิมของหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ คือ 
“ปัญญา อินฺทปญฺโญ”  ค าว่า “วิทยาลัยสงฆ์” คือ คณะสงฆ์เป็นผู้จัดการศึกษา  และค าว่า 
“ศรีทวารวดี” นั้นก็คือ เป็นหลัก เป็นฐาน เป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติน่าเชิดชูในอาณาเขตนี้ สิ่ง
ที่เป็นเขตขอบถึงเขตตรงนี้ในนครปฐมก็คือ “ทวารวดี” นั่นเอง อันเป็นชื่อเดิมของถิ่นนี้ และที่ว่า 
“ทวารวดี” นั้นอาจจะรวมไปถึงสุพรรณบุรี ราชบุรี ลงไปถึงนครศรีธรรมราช หรือที่อ่ืน ๆ ในยุค
ทวาวรดีไปด้วยก็ได้ แต่ที่นี่เอาก่อน ตั้งก่อน สุพรรณบุรีเอาไว้ทีหลัง ในสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย จึงเพิ่มนามให้กับวิทยาลัยสงฆ์นี้หลายชื่อ ในที่สุดก็ได้ข้อตกลงว่า “พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี” จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ใครเอาไปใช้ในเขตมหาจุฬาฯ ไม่ได้ ที่ว่าจดทะเบียนก็เป็น
ดังที่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานคือสภามหาวิทยาลัยมีมติ ประกาศ และก็น าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นเอกสารราชการที่ต้องผ่านส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจึง
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จะลงประกาศได้ เรียกว่าประกาศในนามรัฐบาลไทย ถ้าพูดในเขตของวัดก็คือ การผูกพัทธสีมา 
ฝังลูกนิมิต เพราะฉะนั้นค าว่า “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” นั้นจดน้ ารองแผ่นดินเลย  
คือตราบใดที่ยังมีประเทศไทยอยู่ ก็มีวิทยาลัยสงฆพุ์ทธปัญญาศรีทาวารวดีตราบนั้น   
 
การจัดการศึกษาที่วิทยาลัยสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทาวารวดี 

วันนี้เรามาเปิดป้าย จึงมีนัยที่ส าคัญว่าต่อไปนี้จะเป็นหน่วยงานที่มีศักดิ์และสิทธิ์ตาม
กฎหมาย สามารถเปิดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาเอก จัดการวิจัย เผยแผ่ก็คือบริการวิชาการ
แก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การปีติยินดีอย่างยิงต่อชาววัดไร่ขิง 
ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนาภิบาล เป็นเจ้าอาวาส ว่ามีส่วนงานของมหาวิทยาลัยของรัฐ คือ 
มหาจุฬาฯ มาเปิดให้การเรียนการสอนให้กับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ณ วัดไร่ขิงแห่งนี้ ในระดับ
ปริญญาตรีก็มีสาขาดังที่ทราบแล้ว และด้วยศักยภาพของวิทยาลัยสงฆ์แล้วในอนาคตก็คงได้มี
การพัฒนา เปิดสอนในสาขาอ่ืน ๆ ต่อไปจนถึงระดับปริญญาเอก ในส่วนของคณะสงฆ์ขอเรียน
ว่า เราได้สานต่อปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงสถาปนาเปิดมหาจุฬาฯ ขึ้นเพ่ือเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ค าว่า “วิชาชั้นสูง”หมายถึงการศึกษาวิชาระดับสูง 
เบื้องต้น ระดับต้นคือระดับปฐมศึกษา เบื้องกลางหรือระดับกลางคือ ระดับมัธยมศึกษา และ
เบื้องสูงหรือระดับสูง ชั้นสูง คือระดับอุดมศึกษา   

ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ทรงย้ายโรงเรียนสอนบาลีตามศาลารายวัดพระแก้ว เอามาไว้ที่
วัดมหาธาตุ เพ่ือให้พระสงฆ์ได้เรียนบาลีและวิชาอุดมศึกษากันอย่างกว้างขวาง  เหมือนวัดสาม
พระยาในตอนนี้ที่เปิดเรียนบาลีในระดับเรียกว่า “เปรียญเอก”  มหาจุฬาฯ แห่งนี้ที่ล้นเกล้าฯ 
รัชกาลที่ 5 ประสงค์อย่างนี้แสดงว่า คณะสงฆ์ทั่วประเทศนั้นได้จัดการศึกษาเบื้องต้นและเบื้อง
กลางแล้ว ส่วนเบื้องสูงให้ไปเรียนที่มหาจุฬาฯ    เบื้องต้น เบื้องกลาง ก็คือ นักธรรมและเปรียญ
ตรี เปรียญโท เรียนกันทั่วประเทศ และเปรียญเอกให้ไปเรียนที่วัดมหาธาตุ  ซึ่งสมัยนี้อยู่ที่วัด
สามพระยา ฉะนั้นมหาจุฬาฯจึงสานเชื่อมสัมพันธ์กับการศึกษาของของสงฆ์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 
5 ไม่ได้ทรงแยกออกจากกัน แต่ประสงค์ให้มีลักษณะพิเศษคือนอกจากเรียนบาลีเหมือนเปรียญ
เอกแล้ว ก็ให้เรียนวิชาในระดับอุดมศึกษา คือระดับปริญญาตรีขึ้นไป แต่เนื่องจากว่าสมัยรัชกาล
ที ่5 ไม่มีการด าเนินการ คณะมหาจุฬาฯเราจึงมาด าเนินการในปี พ.ศ. 2490 เปิดปริญญาตรีแต่
ว่าไม่มีคนเรียน เพราะว่าจะต้องจบระดับ มัธยมศึกษาจึงจะเข้ามหาจุฬาฯ ได้  ในสมัยโน้นจึง
ก าหนดให้ เปรียญ 6 เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย คือเอาเปรียญธรรม 6 ประโยค ไปเข้า
เรียนที่มหาจุฬาฯ ได้  แสดงว่าพระสงฆ์ทั่วประเทศเรียนจนได้ประโยค 6 แล้วเอาไปเรียนต่อม
หาจุฬาฯ ได้ หรือเรียนจบประโยค 9 สมัยนี้ เปรียญ 9 ก็ถือว่าเป็นปริญญาตรี คือเทียบเท่า
ปริญญาตรี  
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จึงขอเรียนในที่ประชุมนี้ว่า การเปิดการศึกษาตรงนี้ มุ่งระดับการศึกษาชั้นสูง ต่อ
ยอดจากระดับเทียบมัธยมปลายของการศึกษาของคณะสงฆ์  มัธยมปลายในปัจจุบันนี้เหลือแค่
ลดลงมา จบ ม.ปลายในคณะสงฆ์คือเปรียญธรรม ไม่ใช่ประโยค 6 ไม่ใช่ประโยค 5 แต่เป็น
เปรียญธรรม 3 ประโยค แสดงว่าเรียนยากขึ้นหรือยังไง หรือว่าเรารู้มากขึ้น สมัยเปิดมหาจุฬาฯ
ช่วงแรกต้องประโยค 6 ถ้าประโยค 5 นี่เรียนได้แค่ อนุ พธ.บ. ตอนหลังก็ลดลงมาเป็นประโยค 5 
และปัจจุบันก็ลดลงประโยค 3 แสดงว่าทั่วประเทศแทบจะต่อยอดเข้ามหาจุฬาฯ คือเปิด
การศึกษาให้เป็นมหาเปรียญเป็นอย่างต่ าแล้วก็มาเข้าเรียนมหาจุฬาฯได้ และวิทยาลัยสงฆ์ทั่ว
ประเทศ จะเห็นได้ว่าการศึกษามหาจุฬาฯ ตามพระราชปณิธาน ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ไม่ได้
ซ้ าซ้อน ต้องการให้เรียนเบื้องสูง ระดับอุดมศึกษา เป็นเนื้อเป็นตัวเดียวกันกับการศึกษาของ
คณะสงฆ์ มหาจุฬาฯ เมื่อเกิดการศึกษาขึ้นมาจึงได้พยายามที่จะเชื่อมการศึกษาของสงฆ์ คือ
นอกจากพระเปรียญ 5 เปรียญ 6 ประโยค สมัยก่อนมาเป็น ประโยค 3 สมัยนี้แล้ว มหาจุฬาฯ 
เราก็ได้พัฒนาพระสังฆาธิการ ให้เรียน ป.บส. คือประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ของคณะสังคมศาสตร์ เพราะพระสังฆาธิการเองจะให้ไปเรียนประโยค 3 คงยากอยู่ เพราะเป็น
เจ้าอาวาสแล้วคือจบนักธรรมเอกแล้ว ก็ไปเป็นเจ้าอาวาสและก็ไปเรียน มหาจุฬาฯ ป.บส. 1 ปี 
เทียบให้ ม.6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็รับเข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาจุฬาฯ ในวิชาเอกการ
จัดการเชิงพุทธได ้และท่ีนี่ก็เปิดสอนทั้งในระดับ ป.บส. และ ปริญญาตรี ในขณะเดียวกันก็ขยาย
อีกคือประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน(ป.สศ.) ที่นี่ก็เปิดให้คณะสงฆ์อีก เพ่ือให้พระ
เราได้เรียนทางครุศาสตร์ ในวิชาเอกการสอนพระพุทธศาสนาหรือสอนสังคมหรือไรก็ตาม ก็
เรียกไดว้่าเอ้ือกับงานคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก   

แต่เนื่องจากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ท่านทรงด ารัสไว้ว่า “ให้มหาจุฬาเป็นสถานศึกษา
พระไตรปิฎก วิชาชั้นสูงส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์” เมื่อมีพระราชบัญญัติมหาจุฬาฯ สภา
ผู้แทนราษฎรก็ถามว่าจะให้ฆราวาสเรียนไหวรึในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ก็ชี้แจงไปว่าล้นเกล้าฯ 
รัชกาลที่ 5 ประสงค์ให้เรียนได้ เพราะฉะนั้นในมาตรา 6 วัตถุประสงค์ของมหาจุฬาฯ ใน
พระราชบัญญัติมหาจุฬา จึงให้บรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษา เราจึงเปิดรีบนิสิตคฤหัสถ์เข้ามา
ศึกษา ดังที่วิทลัยสงฆ์แห่งนี้เปิดรับนิสิตคฤหัสถ์เข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรี วิชาเอกรัฐ
ประสาศาสตร์ก็ดี วิชาเอกพระพุทธศาสนาก็ได้ ซึ่งในสมัยก่อนไม่สามารถเปิดสาขาอ่ืนได้ ค าว่า
ในสมัยก่อนนี้ย้อนไปเมื่อ 3 ถึง 4 ปี  สกอ. คือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีระเบียบว่า การเปิดขยายห้องเรียนนอกสถานที่ตั้ง เปิดวิชาใดให้เรียนแค่
วิชานั้นห้ามเปิดสาขาอ่ืน มจร วัดไร่ขิงเปิดเอกจัดการเชิงพุทธ  เปิดรัฐประสานศาสตร์ เปิด
พระพุทธศาสนา ก็ให้อยู่แค่นี้เปิดสาขาอ่ืนไม่ได้ เมื่อเปิดสาขาอ่ืนไม่ได้เพราะเป็นห้องเรียนเราก็
ต้องจ ากัด แต่เมื่อยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์แล้ว วิทยาลัยสงฆ์มีฐานะเทียบเท่ากับคณะๆหนึ่งใน
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ส่วนกลาง แต่พิเศษกว่าคณะตรงที่ถ้าเป็นคณะพุทธศาสตร์ก็เปิดได้เรื่องบาลี เรื่องธรรมะ คณะ
ครุศาสตร์ก็เปิดได้แต่การศึกษาหรือสาขาทีเ่กี่ยวข้องในศาสตร์ของสาขาคณะ   
 
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในวิทยาลัยสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทาวารวดี 

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์สามารถเปิดได้ทุกสาขาวิชา มีความคล่องตัว
จะเปิดเอกในคณะพุทธก็ได้ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ หรือคณะสังคมศาสตร์ ก็ได้ เปิด
ปริญญาโทก็ได้ เปิดปริญญาเอกก็ได้ การเรียกว่าภาวะคอขวดที่เคยมีที่วัดไร่ขิงนี่หายไปแล้ว 
ต่อไปนี้ สามารถเปิดการศึกษาได้เท่าท่ีมีความพร้อมและประกันคุณภาพได้ตามมาตรฐานด้วย ก็
คือจ านวนนิสิตกับอาจารย์ต้องไม่แตกต่างกันมาก การได้สถานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ เท่ากับมีความ
พร้อม วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้มีความพร้อมทั้งด้านทุนการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรฐาน
วิชาการที่จะเปิดหลายสาขาต่อไป อยู่ที่ทุนการศึกษา มีทุนพอที่จะจ้างอาจารย์ที่มีคุณภาพ
เพ่ิมเติมแค่ไหน เพียงไร ซึ่งมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าว่า วัดไร่ขิง แห่งนี้ที่การพัฒนาตาม
ปณิธานของหลวงพ่อพระอุปมาลีคุณูปมาจารย์มีความพร้อมในเรื่องทุน ในเรื่องการบริหาร ใน
เรื่องอาคารสถานที่ บวกกับศักดิ์และสิทธิ์ สิทธิที่จะเป็นวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ก็สามารถจะด าเนิน
การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อไปตามศักยภาพอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ท่านพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสปัจจุบันก็ดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารก็ดี ตลอดถึง
คณะผู้บริหารในมหาจุฬาฯ ต่างก็เป็นศิษย์วัดไร่ขิงแม้ตัวผู้พูดเองก็เคยมาร่วมอบรมบาลีที่นี่ 
ได้รับอุปถัมภ์ทุนการศึกษาจนจบปริญญาเอก ได้รับค าแนะน าจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระ
อุบาลีคุณูปมาจารย์ในหลายครั้ง หลายวาระ ก็นับว่าเป็นศิษย์วัดไร่ขิงเช่นกัน รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่
จะได้ร่วมกันส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ณ สถานที่แห่งนี้ต่อไป  

จึงเป็นที่น่าอนุโมทนา ขอทุกท่านพร้อมใจกันในอันร าลึกนึกถึงคุณูปการของพระเดช
พระคุณหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปัญญา อินทปญฺโญ) ในครั้งนี้ ที่คณะศิษยานุศิษย์ได้
จัดพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันชาตกาล 94 ปี ของพระเดชพระคุณหลวง
พ่อ และมีการจัดนิทรรศการผลงานการพัฒนา ผลงานเชิงวิชาการ แสดงให้เห็นถึงคุณูปการของ
พระเดชพระคุณที่มีต่อศิษยานุศิษย์ คณะสงฆ์ และประเทศชาติอย่างยิ่ง 

ขออ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นต้น และบุญกุศลจริยา 
สัมมาปฏิบัติ ที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันส่งเสริมการศึกษามาเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์บ าเพ็ญกุศลมหา
ทานแก่กัน มอบทุนการศึกษา เป็นต้น จงมารวมกันเป็นตปะ เป็นเดชะ เป็นพลวะ ปัจจัย บูชา
คุณแด่พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปัญญา อินทปญฺโญ) เพ่ือได้โปรดอนุโมทนา 
ส าเร็จเป็นธารธรรมเพ่ิมขึ้นในสัมปรายภพ สมดังเจตนาปรารภของท่านทั้งหลายทุกประการ 
อนึ่งบุญกุศลและบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้น จงมาอ านวยให้วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้
จงเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เป็นประโยชน์ไพศาลแก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติยิ่ง ๆ ขึ้น
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ไป และขอผู้บริหาร ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา พร้อมคณะผู้อุปถัมภ์ทุกท่าน จง
ประสบแต่ความสุขความเจริญในร่มธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจริญด้วยอายุ  
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธรรมสารสมบัติ ธนศาลสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วย
ธรรม ก็ขอให้ความปรารถนานั้น ๆ จงพลันส าเร็จ พลันส าเร็จ สมมโนรสมุ่งมั่นปรารถนาจงทุก
ประการ ตลอดกาลนานเทอญ. 

 
 

 
 



แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลักแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลัก  
สาราณียธรรมสาราณียธรรม  ::  ศึกษากรณี บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด (มหาชน) ศึกษากรณี บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด (มหาชน) 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง

กับลูกจ้างกรณีการเลิกจ้างของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด  (มหาชน) สาขาพิมาย  และ เพ่ือ
วิเคราะห์แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จํากัด ( มหาชน ) สาขาพิมาย ตามหลักสาราณียธรรม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก   

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาและการสร้างความสัมพันธ์ของบริษัทฯ พบว่า บริษัทมี
นโยบายในการดําเนินการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน  คือ  ด้านนโยบาย
และภาพรวมประกอบธุรกิจ, ด้านคุณภาพ, ด้านนโยบายการทํางานของพนักงาน เม่ือบริษัทถูก
ปิดตัวลงก็ได้ทําการเยียวยาพนักงานด้วยการจ่ายเงินชดเชยครบทุกบาทและทุกคน เพราะ
บริษัทกับพนักงานมีความสัมพันธ์ เห็นอกเห็นใจและห่วงใยซ่ึงกันและกัน 

จากการวิเคราะห์พบว่า ท้ังบริษัทและพนักงานได้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซ่ึงได้
สอดคล้องกับหลักสาราณียธรรม 6 คือ กระทําดีต่อกัน พูดดีต่อกัน จริงใจต่อกัน แบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีดีต่อกัน  ยึดนโยบายหรือหลักการท่ีดีต่อกันและคิดเห็นท่ีดีต่อกัน ซ่ึงได้ทําให้ทุก
ฝ่ายเกิดความสามัคคีปรองดองและรักใคร่ห่วงใยกัน      

คําสําคัญ: แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ นายจ้าง ลูกจ้าง หลักสาราณียธรรม 
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Abstract 
This article aims to study ideas and theories of building relationships 

between employers and employees and to study problems and relationship 
building between employers and employees in the case of Pan Asia 
Footwear Public Limited Company, Phimai Branch; and (3) to analyze the 
policy of relationship building between the employers and employees of 
Pan Asia Footwear Public Limited Company, Phimai Branch in accordance with 
the principle of Saraniyadhamma; all of which is a documentary research 
together with an in-depth interview.    

From the research, it is found that the problems and relationship 
building of the company, it is found that the company had the policies in 
managing to build relationships under the 3 aspects of: policies and the 
overall image of business running, qualities, and employee working policies.  
When the company was closed down, every staff got healed by 
compensated money in full amount as the company and its employees 
have mutual relationships of worries and care to one another.     

From the analysis, it is found that both the company and the 
employees had built such good relationships towards one another which is 
in accordance with the principle of the Saraniyadhamma or the virtues for 
fraternal living as follow: acting nicely to one another, speaking nicely to one 
another, being sincere to one another, sharing good benefits to one 
another, holding on to the good policies or principles towards one another, 
and thinking well towards one another, all of which yield every party unity 
and harmony with love and care to one another.  

 
Keywords: The Approach to Building Relationships, Employers, Saraniyadhamma 
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บทนํา 
 การท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมนั้น อาจมีความเห็นไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันบ้างก็เป็น
เรื่องปกติ ดังนั้นการอยู่ร่วมกันจึงจําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานท่ีทุกคนในสังคมต้อง
ปฏิบัติตามการทํางานก็เช่นกันถ้านายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติต่อกันบนพ้ืนฐานของกฎหมายต่าง
ฝ่ายต่างเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้งก็จะมีน้อย  
และนอกจากนั้นความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างยังเป็นสายใยท่ีดีถ้าดูแลอย่างใส่ใจซ่ึงและ
กันก็จะเป็นสายใยท่ีแข็งแรง  ในทางกลับกัน หากต่างฝ่ายต่างปล่อยปละละเลยสายสัมพันธ์นั้นก็
จะยิ่งเปราะบางลงไปทุกวัน เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการภาคธุรกิจซ่ึงนายจ้างมีเป้าหมายท่ีจะสร้างผลกําไรอันจะส่งผลให้เกิดความอยู่ดีมี
สุขของลูกจ้างและระบบเศรษฐกิจภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย  
โดยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านแรงงานเพ่ือคุ้มครองดูแลสิทธิและหน้าท่ีของ
นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการท่ีสําคัญ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซ่ึงได้มีการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้อง
กับปัญหาด้านแรงงานเก่ียวกับสภาพการจ้างและสภาพการทํางานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
มาโดยตลอด   

นายจ้าง ลูกจ้างในประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นจึงสามารถนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักธรรมท่ีช่วยทําให้เกิดความสามัคคี หรือความ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน คือ สาราณียธรรม ซ่ึงเป็นหลักธรรมท่ีใช้สําหรับพัฒนาตนเองให้มีความ
เสียสละ เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที และสามัคคี  รวมถึงธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ไป
ปฏิบัติต่อกันอันจะช่วยแก้ปัญหาในวงการแรงงานเพ่ือให้เกิดความสันติสุขได้  โดยผู้วิจัยจะได้
ศึกษากรณีตัวอย่างเหตุการณ์ความขัดแย้งด้านแรงงาน กรณี บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด          
( มหาชน ) สาขาพิมาย  ต้ังอยู่เลขท่ี  578 หมู่ท่ี 14  ถนนเลี่ยงเมือง  ตําบลในเมือง  อําเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนรองเท้า ลูกจ้าง 191 คน ได้เลิกจ้างลูกจ้าง
เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2555 มาเป็นกรณีศึกษา  โดยบริษัทฯ ได้ยื่นข้อเสนอให้ลูกจ้างเขียนใบลา
ออกและบริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้ในอัตรา 30% ของสิทธิตามกฎหมาย  แต่ลูกจ้างไม่ยอมรับ
เง่ือนไขดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นธรรม จึงใช้สิทธิเรียกร้องตามกระบวนการทางกฎหมาย  
ซ่ึงสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี
ดําเนินการ  โดยผู้ทําการวิจัยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าท่ี
ผู้ดําเนินการพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ประสานกับตัวแทนลูกจ้างในการ
รับคําร้อง  และสอบสวนข้อเท็จจริงนายจ้าง ลูกจ้าง และทําการไกล่เกลี่ย ณ  ท่ีทําการบริษัทฯ
โดยลูกจ้างได้ยื่นคําร้องว่านายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า  เม่ือได้ดําเนินการแล้วคู่กรณีสามารถตกลงกันได้  โดยลูกจ้างท้ังหมดได้รับเงินค่าชดเชย



4  
 

 

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายแรงงาน รวมเป็นเงิน  14,021,664 บาท       
( สิบสี่ล้านสองหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)  นายจ้างและลูกจ้างพอใจในผลการ
ดําเนินการข้างต้น และลูกจ้างถอนคําร้องแล้วเรื่องเป็นอันยุติ  จากการดําเนินการดังกล่าว
นอกเหนือจากการดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมายแล้วยังยึดหลักสาราณียธรรมควบคู่ไปด้วย   จึง
ทําให้กรณีดังกล่าวยุติได้โดยไม่มีการใช้ความรุนแรงซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายท้ังสองฝ่ายแต่อย่าง
ใด  เป็นท่ียินดีของทุกฝ่าย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง โดยศึกษากรณีตัวอย่างของบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์ (จํากัด) มหาชน สาขาพิมาย ท้ังนี้
เพ่ือถอดบทเรียนความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แม้ว่าจะต้องเลิกร้างต่อกันเพราะ
กิจการโรงงานปิดตัวลง โดยการวิเคราะห์ผู้วิจัยใช้กรอบสาราณียธรรม 6 เป็นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพ่ือให้องค์กรต่างๆ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ศึกษาเป็นตัวอย่างใน
การสร้างสรรค์สังคมในท่ีทํางานให้เกิดความสุขสงบสันติ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างกรณีการเลิก

จ้างของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด  ( มหาชน ) สาขาพิมาย   
3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างของบริษัท 

แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด ( มหาชน ) สาขาพิมาย  ตามหลักสาราณียธรรม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย เรื่อง “แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

ตามหลักสาราณียธรรม ศึกษากรณี บริษัทแพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด ( มหาชน ) สาขาพิมาย” เป็น
การวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) ซ่ึงได้กําหนดวิธีการวิจัย เพ่ือช่วยให้สามารถ
ดําเนินการวิจัยได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทําให้เกิดระบบในการทํางานวิจัย ช่วยให้ผู้วิจัย
สามารถวิเคราะห์งานวิจัยในทิศทางท่ีถูกต้องชัดเจนไม่สบสน ซ่ึงการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ได้วาง
รูปแบบวิธีการดําเนินการวิจัยไว้ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ผู้วิจัยจะดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ และถอดองค์ความรู้จากหลักการและ
แนวทางเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระนายจ้างกับลูกจ้าง 

ข้ันตอนท่ี 2 ผู้วิจัยจะดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีเลิกจ้างของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด 
(มหาชน) สาขาพิมาย ให้ครอบคลุมทุกด้านโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประกอบกับ
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บันทึกคําร้องเรียนของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 

ข้ันตอน ท่ี  3  ถอดบทเรี ยนจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  (In-Depth-interview) 
ประกอบการนําหลักสาราณียธรรม 6 มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 

ข้ันตอนท่ี 4 สรุป และนําเสนอหลักการ หรือวิธีการ และรูปแบบแนวทางการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลักสาราณียธรรม 6 
 
ผลการวิจัย 

1. แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า  การทํางานของมนุษย์เป็นกระบวนการด้านแรงงาน เป็นการ
แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถของมนุษย์   การทํางาน คือ กิจกรรมท่ีต้องเก่ียวข้องกับคน
หลายภาคส่วน  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อกันและกัน  กล่าวคือ 
ความสัมพันธ์ในระบบแรงงาน  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างท่ีเก่ียวกับสิทธิและ
หน้าท่ี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ความเป็นตัวตนซ่ึงกันและกัน  ความเข้าใจในวิธีการอยู่ร่วมกัน  การ
ยอมรับความแตกต่างของแต่ละฝ่าย  และการให้อภัยในความผิดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลาดพลั้ง
ทําไป  ดังนั้น  ความสัมพันธ์ของนายจ้างกับลูกจ้างจึงมีลักษณะความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกัน  2  
ประการ  คือ ความสัมพันธ์ด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ด้านหน้าท่ีการงาน การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการทํางาน ความขัดแย้งท่ีสืบเนื่องจากการควบคุมการทํางาน  และการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการทํางาน ซ่ึงจัดประเภท ได้แก่   

1. ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเชิงนามธรรม คือ ความหมายในเชิงบวก  
และ ความหมายในเชิงลบ    

2. ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเชิงรูปธรรม   คือ  การบริหารความร่วมมือ  
การบริหารความเสี่ยง และ การบริหารความขัดแย้ง   

สรุป การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นความสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะ
ความสัมพันธ์ท่ีจะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร  ซึ่งจะต้องมีลักษณะของการสร้าง
ความสัมพันธ์ 4 ด้าน คือ ในด้านเชิงทวิภาคี  ในด้านเชิงกฎหมาย ในด้านเชิงการบริหาร ในด้าน
เชิงองค์รวม  และในทางพระพุทธศาสนา 6 แนวทาง แนวทางทั้งหมดย่อมเป็น เหตุให้
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปในทิศทางที่ดี ขึ้น  ทําให้การทํางาน
ร่วมกัน เป็น ไปอย่า งมีความสุข  และสันติภาพ กล่าวคือ  เป็นการได้รับประโยชน์
ร่วมกันท้ังสองฝ่าย  
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วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

 2. แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างกรณีการเลิกจ้าง
ของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด ( มหาชน ) สาขาพิมาย   
  จากการศึกษาวิจัยพบว่า  บริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการ
ดําเนินการของบริษัทมีการแบ่งนโยบายหลักออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านนโยบายและ
ภาพรวมประกอบธุรกิจ  (2) นโยบายด้านคุณภาพ (3) ด้านโยบายด้านการทํางานของพนักงาน  
 ผู้วิจัยพบว่า บริษัทฯ ดําเนินนโยบายด้วยการนําหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ไม่ว่า
การผลิตสินค้าท่ีมีคุณธรรมคํานึงถึงลูกค้าเป็นหลัก และบริหารคนในองค์กรให้มีความสุข ปลูกฝัง
ความรักสามัคคีและความผูกพันในองค์กร และเป็นผู้มีจิตสํานึกในการทํางาน อย่างไรก็ตาม เม่ือ
กระแสการค้าข้ามพรหมแดนได้หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยและขยายสู่ท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว ทําให้
บริษัทต้องเผชิญกับปัญหาธุรกิจจนต้องปิดกิจการในสาขาพิมาย และบริษัทต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้กับลูกจ้างกรณีออกจากงานอันเนื่องจากกิจการปิดตัวลง เกิดปัญหาข้อร้องเรียนค่าชดเชยของ
ลูกจ้างต่อนายจ้างท่ียังไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวก็สามารถแก้ไข
ลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดี  โดยบริษัทได้ทําการแก้ไขเยียวยาแก่พนักงานด้วยการจ่ายค่าชดเชยแก่
พนักงานด้วยอัตราเงินเดือนครบตามเง่ือนไขกฎหมายด้านแรงงาน  
  กรณีดังกล่าวเม่ือนายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติต่อกันด้วยหลักเมตตาต่อกันและเจ้าหน้าท่ี
ได้ดูแลให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันได้ด้วยดีเป็นการยุติปัญหาด้านแรงงานดังกล่าว
ด้วยความสันติสุขทุกฝ่าย การท่ีหน่วยงานรับผิดชอบของรัฐได้สะท้อนให้นายจ้างได้ทบทวน
นโยบายการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างนั้น ทําให้ลูกจ้างเกิดความอุ่นใจว่าอย่างน้อยมีหน่วยงานท่ี
เป็นกลางมาช่วยรับผิดชอบตรวจสอบดูแลด้วยความจริงใจ ในมุมลูกจ้างเองแม้ว่าจะตกเป็น
ผู้เสียหายและได้รับความเดือดร้อน แต่ก็ยังสามารถควบคุม ยับยั้งชั่งใจ เข้าใจว่าบริษัทหรือ
นายจ้างเองก็เดือดร้อนเนื่องจากธุรกิจประสบความล้มเหลว แต่ในอดีตในขณะท่ีบริษัทดําเนิน
ธุรกิจไปด้วยดีก็ได้มอบสวัสดิการท่ีดีให้กับลูกจ้าง การให้ความเอาใจใส่ในการเพ่ิมรายได้พิเศษ  
สิ่งเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ท่ีดีท่ีอยู่ในใจลูกจ้าง ดังนั้น สรุปได้ว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว เม่ือ
องค์กรหรือบริษัทใดเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายท้ัง
นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องหันหน้าเข้าหากัน เปิดพ้ืนท่ีในการเจรจา โดยอาศัยพ้ืนฐานความสัมพันธ์ใน
อดีตท่ีดี และจําเป็นต้องมีผู้ประสานเชื่อมโยงด้วยความเป็นธรรม ซ่ึงหน้าท่ีนี้หน่วยงานรัฐท่ีได้รับ
มอบหมาย นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีส่งผลให้การเจรจาตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ประสบผลสําเร็จลงได้ด้วยดี  
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 3. วิเคราะห์แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด ( มหาชน ) สาขาพิมาย ตามหลักสาราณีย
ธรรม 
 แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จํากัด ( มหาชน ) สาขาพิมาย   ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 แนวทางการกระทําท่ีดีต่อกันของบริษัทฯ ตามหลักเมตตากายกรรม   

 วิธีการหรือแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลักเมตตา
กายกรรมนั้น ผู้วิจัยพบว่าทางบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกัน  กล่าวคือ  

1) ก่อนการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  ทางบริษัทได้กําหนดโครงสร้างหน่วยงานท่ีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ โดยจัดให้มีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดการ
ทํางานร่วมกันระหว่างตัวแทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง กล่าวคือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแทน
ฝ่ายนายจ้าง มีหน้าท่ีร่วมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการ นําเสนอข้อสรุปและติดตามการ
ปฏิบัติหลังจากท่ีฝ่ายบริหารเห็นชอบแล้ว เป็นต้น ส่วนคณะกรรมการสวัสดิการเป็นตัวแทน
ลูกจ้างทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากลูกจ้าง กลั่นกรอง นําเสนอกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และหรือสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น ท้ังนี้ผลการปฏิบัติของท้ังสองส่วนจะ
ถูกสื่อสารข้ึนไปยังฝ่ายบริหารหรือลงไปสู่พนักงานโดยผ่านทางการประชุมหารือร่วมกัน 
นอกจากยังมีอีกหลายภาระงานท่ีท้ังสองหน่วยงานต้องประสานและทํางานร่วมกัน เช่นการ
พิจารณาลงโทษ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม การดําเนินการเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือน
พนักงานและสาธารณประโยชน์  
  2) หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  มีการปรับท่าท่ีท่ีเป็นมิตรต่อกัน การทําต่อกันด้วยเมตตา  
แสดงไมตรีและความหวังดีต่อกันท้ังท้ังนายจ้างและลูกจ้าง  มีการเชิญผู้นําบริษัทและพนักงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาของกันและกัน  มีการวางระบบงานและร่วมกิจกรรมร่วมกัน มีการ
ช่วยเหลือพนักงานท่ีได้ประสบปัญหาต่างๆ ด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพให้
เกียรติกัน แม้ว่าในระยะแรกเริ่มทุกภาคส่วนอาจจะยังตกใจกับสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
แต่เม่ือมีการพูดคุยปรึกษาหารือ หรือ หันหน้าเข้าหากัน  ก็ทําให้ปัญหาต่าง ๆ ได้เริ่มรับการ
แก้ไขไปในทางท่ีดีข้ึน  
  ผลท่ีปรากฏจากการท่ีท้ังสองฝ่ายต่างมีความระมัดระวัง  คือ รู้จักวางท่าทีหรือกริยาท่ี
เหมาะสม หรือกระทําต่อกันด้วยเมตตา แสดงไมตรีและความหวังดีต่อกัน  มีการใส่ใจในการ
ช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน  ทุกคนมองกันในฐานะเป็น
เพ่ือนพ้องน้องพ่ีหรือมิตรสหายด้วยกัน ทําให้ไม่เกิดการทะเลาะหรือการทําร้ายซ่ึงกันและกัน  
นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานมีอาชีพค้าขายเพ่ือเพ่ิมรายได้เสริมจากการทํางาน
ตามปกติ โดยไม่เก็บเงินค่าวางสินค้า  
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วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

  3.2 แนวทางการพูดเจรจาท่ีดีต่อกันของบริษัทฯ ตามหลักเมตตาวจีกรรม 
 วิธีการหรือแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลักเมตตา

วจีกรรมนั้น  ผู้วิจัยพบว่าทางบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกัน  กล่าวคือ  
 1) ก่อนการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทางบริษัทได้มีระบบและข้ันตอนการดําเนิน
ดําเนินการป้องกันและแก้ไข  และส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์  มีการประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ อย่างน้อย 3 เดือน 1 ครั้ง หรือในกรณีเร่งด่วนและได้รับการร้องขอ   จัดระบบการ
รับข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง เช่น การประชุมชี้แจง กล่องรับความคิดเห็นป บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย  มีกระบวนการร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการปรึกษาหารือร่วม และ 
มีกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยอย่างเป็นธรรม  พร้อมท้ังมีการติดตามประเมินผล และแจ้ง
ให้ลูกจ้างทราบผลการดําเนินการ 
 2) หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในเบ้ืองต้นของการเกิดวิกฤตินั้น สิ่งท่ีเป็นปัญหาใหญ่ คือ 
ข้อมูลท่ีไม่ตรงกันได้บ่ันทอนความไว้เนื้อเชื่อใจท่ีมีต่อกัน  ผู้วิจัยพบว่า ได้มีการต้ังตัวแทนจาก
ฝ่ายนายจ้าง และตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมกันเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือแจ้งข่าวสารต่างๆ  
และรับฟังข้อเท็จจริงในการเสนอปัญหา หรือข้อร้องทุกข์ของลูกจ้างและแสวงหาวิธีการระงับ
ปัญหา หรือข้อร้องทุกข์ของลูกจ้าง และแสวงหาวิธีการระงับปัญหาหรือข้อร้องทุกข์นั้น  มีการ
พิจารณาเรื่องราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง   นอกจากนี้ยังมีการ
เน้นการฟังมากข้ึน  โดยเฉพาะทางบริษัทจะต้องต้ังสติให้มาก และรู้จักฟังข้อเรียกร้อง ฟังโดยต้ัง
จิตให้เป็นกุศล เพราะอยู่ในฐานะผู้ต้ังรับจึงต้องปรารถนาท่ีจะเข้าใจเรื่องราวท้ังหมดท่ีก่อให้เกิด
ความทุกข์ ฟังถ้อยคําท่ีพูดออกมาเพ่ือค้นหาว่าอะไรท่ียังไม่ได้พูด  ฟังเพ่ือให้ได้ข้อมูลดีท่ีสุด  
ต้องให้ได้ยินสิ่งท่ีผู้พูดไม่อาจพูดออกมาได้  เช่น ความทรงจําท่ีเจ็บปวด อารมณ์ท่ีถูกเก็บกด
ทัศนคติ ความหวังและความกลัว เป็นต้น   
   ผลท่ีปรากฏ ทางบริษัทและพนักงานต่างมีการปรับท่าทีการพูดคุยกันระหว่างท้ังสอง
ฝ่าย  คือ การใช้วาจาพูดต่อกันด้วยเมตตา มีการบอกข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริง คือ ช่วยบอกแจ้ง
สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ แนะนํากันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน 
การยึดหลักเมตตาวจีกรรมนี้ช่วยทําให้สถานการณ์ไม่ตรึงเครียดในการพูดคุย  เป็นการแสดง
ไมตรี พูดกันด้วยเมตตา หมายถึง จะพูดอะไรก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน กล่าววาจาสุภาพ 
พูดจริงไม่พูดเพ่ือผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ตนเองฝ่ายเดียว ทางบริษัทกับพนักงานต่าง
พยายามท่ีจะมุ่งหวังท่ีจะพูดคุยกันด้วยการพูดวาจาท่ีเป็นคําสัตย์ คําจริง คําสมานสามัคคี พูดแต่
คําท่ีมีประโยชน์ พูดต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็ต้องพูดอย่างนั้น ลับหลังอย่างไร ต่อหน้าก็พูดอย่าง
นั้น  แม้ว่าท่ามกลางสถานการณ์ท่ีวิกฤติท่ีกระทําได้ยากอยู่บ้าง แต่ทุกคนยึดหลักเดียวกันก็ท่ีจะ
ไม่ทําให้บรรยากาศการพูดคุยกันเสียหาย เม่ือเกิดปัญหาการเลิกกิจการ ตอนนั้นอาจจะยังไม่
เข้าใจกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร จึงได้รวมตัวกันเพ่ือเจรจากันหาทางออก ซ่ึงผู้นําลูกจ้างซ่ึงมี
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ความเข้มแข็งรวมทีมงานแนะนําพนักงาน และหารือเจ้าหน้าท่ีเ พ่ือให้ความช่วยเหลือ
ประสานงานกับนายจ้างเ พ่ือยุ ติปัญหา รวมท้ังสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
นครราชสีมา ทราบความเคลื่อนไหวของนายจ้าง ลูกจ้างโดยตลอด ได้วางแผนทีมงานเข้าระงับ
เหตุไม่ให้บานปลายเนื่องจากบริษัทฯ มีสํานักงานสาขาหลายแห่ง อาจมีผู้ไม่หวังดีสร้างกระแสยุ
โยงให้ลูกจ้างใช้ความรุ่นแรง จากการใช้หลักจิตวิทยา หลักกฎหมายแรงงาน หลักธรรมาภิบาล 
และการเจรจาอย่างสุจริตใจ เข้าไปช่วยนายจ้าง ลูกจ้างได้ทันท่วงที  
  3.3 แนวทางความซ่ือสัตย์และจริงใจต่อกันของบริษัทฯ ตามหลักเมตตามโนกรรม 

  วิธีการหรือแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลักเมตตา
มโนกรรมนั้น  ผู้วิจัยพบว่าทางบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกัน  กล่าวคือ  
 1) ก่อนการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ    
  ผู้วิจัยพบว่า ทางบริษัทและพนักงานได้พยายามหันหน้าเข้าหากัน ได้มีการให้
ความสําคัญต่อความรู้สึก เม่ือจะคิดอะไรก็คิดกันด้วยเมตตา ได้แก่ การต้ังความรู้สึกในคน
ท้ังหลายว่า ชีวิตแต่ละชีวิตไม่ต้องการความทุกข์ แต่ต้องการความสุข ฉันใดเพราะ ฉะนั้น จึง
ขอให้เจ้าหน้าท่ีดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกัน ให้แต่
ละคนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน เม่ือจะคิดถึงใครก็ตามให้คิดถึงกันด้วยเมตตา เพราะ
พร้อมท่ีจะแสดงออกทางกาย ทางวาจา ท้ังต่อหน้าและลับหลังบุคคลเหล่านั้น  กล่าวโดยรวมก็
คือ การคิดต่อกันด้วยเมตตา จะคิดอะไรก็คิดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน เช่น ต้ังจิตปรารถนาดี 
คิดทําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี  
 2) หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ   
  ผู้วิจัยพบว่า ทางบริษัทและพนักงานในระยะเบ้ืองต้นมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อกัน มี
ภาพลักษณ์ท่ีไม่ค่อยจะชัดเจนมากนัก เพราะต่างตกใจกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ  แต่เม่ือทุกคน
เรียนรู้ปัญหาติดต่อกันด้วยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน มองกัน
ในแงดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน  ท่าท่ีเช่นนี้ได้ทําให้บรรยากาศมองกันดุจมิตรภาพ 
  ผลท่ีปรากฏ จากการให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯฝ่ายนายจ้าง ประจําสํานักงานใหญ่ 
ได้มีความรู้สึกท่ีดีต่อลูกจ้าง แม้ว่าทางบริษัทจะประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่ก็ยังคิดถึง
พนักงานทุกคน เพราะพนักงานไม่มีปัญหา  หากเป็นไปได้อยากให้บริษัทฯ มาเปิดกิจการท่ี
จังหวัดนครราชสีมาเหมือนเดิม  ในขณะเดียวกันก็มีคนพูดชมเชยบริษัทในทางท่ีดี  กล่าวถึง
ความดีของบริษัทฯ ทําให้คนมีงานทํา และลูกหลานของชาวอําเภอพิมาย มีรายได้ท่ีดี  เม่ือ
ทราบถึงการเลิกกิจการแล้ว ก็เสียดายบริษัทฯท่ีดีๆ มีผู้บริหารท่ีเข้ากับชุมชน โรงเรียนได้ถือว่า
เป็นผู้มีจิตนึกคิดถึงกัน สร้างประโยชน์ร่วมกัน ดังกล่าวจึงมีความเสียดายอย่างยิ่ง  ก็ยังระลึกนึก
ถึงบริษัทฯเสมอท่ีให้โอกาสในการค้าขายเพ่ือเลี้ยงชีพให้ดีข้ึน และเคยไปทําบุญตามท่ีบริษัทฯจัด
กิจกรรมบ่อยๆ ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดีครับ 
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วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

  3.4 แนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์ต่อกันของบริษัทฯ ตามหลักสาธารณโภคี 
 วิธีการหรือแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลักสาธารณ
โภคีนั้น  ผู้วิจัยพบว่าทางบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกัน  กล่าวคือ  
  1) ก่อนการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ    
 ในการดําเนินการของบริษัทได้มีการให้พนักงานได้ศึกษาดูงานท้ังในและนอกสถานท่ี 
เช่น การอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นํา และมีการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานและครอบครัว
พนักงาน เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมกีฬา โดยสถานประกอบกิจการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่พนักงาน และสังคมรอบข้าง เช่น บริษัทฯ มีโบว์ชัวร์หรือมีเอกสาร
เชิญชวนเข้าร่วมทีมฟุตบอลโรงเรียน แข่งขันประมาณ 20 ทีม  มีเมตตาให้โอกาสเยาวชน 
นักเรียน ได้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างโรงเรียนต่างๆ และนักเรียนได้แสดง
ความสามารถด้านกีฬา และบริษัทฯสนับสนุนทุน เช่น เสื้อผ้า น้ําด่ืม เงินรางวัล และอ่ืนๆ โดย
ใช้สนามกีฬาของบริษัทฯ    หลักสาธารณโภคีนี้ ตนขอยืนยันได้ว่า บริษัทได้ให้ความสําคัญมาก 
เพราะในปัจจุบันตนได้ทําอาชีพค้าขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าสวมใส่วัยรุ่น รับสินค้าจากในเมือง
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น มาวางจําหน่าย ณ โรงอาหาร บริษัทฯ ซ่ึงเคย
จําหน่ายเสื้อผ้ามาก่อนท่ีบริษัทฯ ยุบเลิกแล้ว 5-6 ปี โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานมีอาชีพ
ค้าขายเพ่ือเพ่ิมรายได้เสริมจากการทํางานตามปกติ โดยไม่เก็บเงินค่าวางสินค้า และก็ค้าขาย
เวลาพักหรือหลังเลิกงานไปแล้ว 
 2) หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  ผู้วิจัยพบว่า ทางบริษัทฯ เม่ือมีการประสบปัญหาได้มีการ
ชดเชย มีการแบ่งปันสิ่งท่ีพนักงานควรจะได้รับ  แม้จะเป็นสิทธิของพนักงานเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่
ทางบริษัทก็ใส่ใจในรายละเอียด กล่าวคือ พยายามค้นหาปัญหาและอุปสรรคให้ครอบคลุมในทุก
มิติ  และทําการรับผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยสมควรแก่เหตุ กล่าวโดยรวม ก็คือ  การ
แบ่งปันโดยสิทธิ์อันชอบธรรม การแบ่งปันผลประโยชน์ในพ้ืนท่ีท่ีร่วมกันโดยยุติธรรม แม้สิ่งของ
ท่ีได้มาจะน้อย แต่ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมได้รับหรือได้บริโภคท่ัวถึงกันนั่นคือ การร่วมสุข ร่วม
ทุกข์กัน  
  ผลท่ีปรากฏ เม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทางบริษัทก็รู้ถึงความจําเป็นท่ีพนักงานต้องอาศัย
ปัจจัย 4  เพราะฉะนั้นท้ังบริษัทไม่นิ่งดูดาย ได้ทําการแจกจ่ายสวัสดิการ  ด้วยการเอ้ือเฟ้ือ
แบ่งปัน ด้วยการสงเคราะห์ อนุเคราะห์เงินเดือน ค่าแรง เพ่ือเฉลี่ยความสุขให้แก่กันและกัน 
ท้ังนี้ขบวนการเจรจาของคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ โดยลูกจ้างท้ังหมดได้รับเงินค่าชดเชยและ
ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายแรงงาน รวมเป็นเงิน  14,021,664 บาท (สิบสี่
ล้านสองหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) และท้ังทางบริษัทยังคิดถึงพนักงานทุกคนท่ีได้รับ
เงินตามกฎหมายแรงงานทุกประการเสมอ 
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 3.5 แนวทางนโยบายหรือหลักการท่ีดีต่อกันของบริษัทฯ ตามหลักสีลสามัญญตา  
 วิธีการหรือแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลักสีล
สามัญญตานั้น  ผู้วิจัยพบว่าทางบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกัน  กล่าวคือ  

1) ก่อนการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ    
  ผู้วิจัยพบว่า ท้ังบริษัทและพนักงานต่างยึดม่ันในกฎหรือเง่ือนไขด้านแรงงานสัมพันธ์
โดยท่ัวไปเป็นเรื่องเก่ียวกับแนวทาง และกระบวนการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ
เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในสถานประกอบการ  ดังจะเห็นได้จากนักงาน 
ลูกจ้างของบริษัทได้เคยมาปฏิบัติธรรม ณ วัด มีการพักปฏิบัติธรรมค้างแรม เพ่ือให้เห็น
หลักธรรมมะนําไปปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่การทํางาน ซ่ึงสอดคล้องกับนักวิชาการท่ีให้
ความสําคัญต่อกฎระเบียบว่า  ถ้าเป็นความเห็นเก่ียวกับกฎระเบียบก็ต้องเอาวินัยเอากฎหมาย
มาเป็นมาตรการกําหนดตัดสินว่า ความเห็นของใครถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เพราะเหตุว่า
ความเห็นขัดแย้งกันย่อมหาท่ีสิ้นสุดมิได้  ท้ังนี้ ทางบริษัทได้จัดทําแผนงานด้านการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ กําหนดเป็นแผนงานประจําปี  และมีการสนับสนับสนุนงบประมาณ ในการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้ลูกจ้างได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความรักสามัคคีใน
องค์กร  
 2) หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ   
  ผู้วิจัยพบว่า  เนื่องจากกรณีดังกล่าว นายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงได้ยุบ
เลิกกิจการลงบางส่วน ซ่ึงโคราชได้ยุบหมด เม่ือปี 2555 ก่อนหน้านั้น บริษัทฯไม่เคยมีปัญหา
ด้านแรงงาน หรือมีก็สามารถยุติกันได้ ไม่มีความรุนแรง เนื่องนายจ้างเป็นผู้ปฏิบัติดีกับลูกจ้าง
มาโดยตลอด และลูกจ้างก็ไม่เคยทําความเดือดร้อนให้กับนายจ้าง  ทางบริษัทและพนักงานได้มี
การจัดทําแผนงานกติกาหรือเง่ือนไขกันใหม่สําหรับวาระเร่งด่วน จัดต้ังคณะกรรมการประเมิน
และติดตามสวัสดิการในด้านต่าง ๆ  ท้ังสองฝ่ายต่างมีความระมัดระวังในการดําเนินการด้าน
ระเบียบเง่ือนไขต่าง ๆ มากข้ึน  แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นไปด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร  ยังให้โอกาสกัน
และกัน  กล่าวคือ ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนกันและกัน  มีการวางภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีเป็น
มิตร ต้ังตนอยู่ในระบบคุณธรรม ประกอบการด้วยความประพฤติสุจริตดีงาม  รักษาระเบียบ
วินัยของส่วนรวม ไม่ทําตนให้เป็นท่ีน่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียต่อกันและกัน   
  ผลท่ีปรากฏ ผู้วิจัยพบว่า ทางบริษัทได้เน้นความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อพนักงาน 
กล่าวคือ มีความประพฤติเสมอภาคกันประพฤติสุจริตดีงาม  ยึดกฎระเบียบวินัยท่ีได้ตกลงกันไว้
กับพนักงาน พนักงานมีความสงบเรียบร้อยไม่ก่อความเดือดร้อนใดๆ  นอกจากนี้ผลท้ีเกิดจาก
การฟังเทศน์ท่ีนิมนต์พระมาเทศน์โปรดพนักงานนายจ้าง ลูกจ้าง ในเรื่องความรักความสามัคคี 
ไม่ให้มีความรุนแรงในเรื่องการทํางาน มีเรื่องอะไรให้ปรึกษาหารือกัน ให้อภัยกัน  และยังเชิญ
พนักงาน ลูกจ้าง ไปปฏิบัติธรรม ณ วัด มีการพักปฏิบัติธรรมค้างแรม เพ่ือให้เห็นหลักธรรมมะ
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นําไปปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่การทํางาน ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ซ่ึงบริษัทฯ
ดังกล่าวเห็นความสําคัญทางด้านพุทธศาสนาหลักธรรมนําชีวิตอย่างยิ่ง  ซ่ึงพระทราบความ
เคลื่อนไหวของบริษัทฯดี แม้แต่บริษัทฯได้นําพนักงานสาขาพิมาย ไปช่วยงานให้กับบริษัทฯ
สํานักใหญ่ ณ จังหวัดชลบุรี จึงมีความใกล้ชิด และห่วงใย ท้ังพนักงาน และบริษัทฯ  เม่ือบริษัท
ฯ ยุบเลิกไปแล้ว กิจนิมนต์ลดน้อยลงไป เนื่องจากบริษัทท่ีมาอยู่นายจ้างเป็นคนต่างประเทศคือ
ประเทศจีน ไม่ได้มานิมนต์พระไปรับภัตตาหารเช้า – เพล หรือเทศนาแต่อย่างใด แต่อย่างไร
ตามพระก็หลักระลึกถึงท่ีดีต่อบริษัททุกประการ 
 3.6 แนวทางความคิดเห็นท่ีดีต่อกันของบริษัทฯ ตามหลักทิฏฐิสามัญญตา  

 วิธีการหรือแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามหลักทิฏฐิ
สามัญญตานั้น  ผู้วิจัยพบว่าทางบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกัน  กล่าวคือ  

1) ก่อนการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ    
ผู้วิจัยพบว่า ทางบริษัทและพนักงานต่างมีอุดมการณ์เป้าหมายหรือหลักการในการ

ทํางานร่วมกันท่ีชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก จรรยาบรรณ 10 ประการร่วมกัน คือ 1.ข้าพเจ้าจะ
จงรักภักดีต่อบริษัทฯ ประหนึ่งเป็นครอบครัวของข้าพเจ้าเอง 2.ข้าพเจ้าจะดํารงชีวิตอย่างมี
ศีลธรรม เรียบง่าย และประหยัด 3.ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว บริษัท และ
สังคม 4.ข้าพเจ้าจะยอมรับนับถือผู้ท่ีมีคุณธรรม ความรู้ความสามารถ และไม่ดูหม่ินผู้อ่ืน 5.
ข้าพเจ้าจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ของหมู่คณะ 6.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ และวินัยของบริษัทโดยเคร่งครัด 7.ข้าพเจ้าจะรับผลตอบแทนจากผลงานท่ี
สุจริตเท่านั้น 8.ข้าพเจ้าจะสร้างเสริมความรักความเข้าใจ และความสามัคคีอันดีในบริษัท 9.
ข้าพเจ้าจะรักษาผลประโยชน์และความลับของบริษัทโดยเคร่งครัด 10.ข้าพเจ้าจะซ่ือสัตย์ ขยัน
อดทน พัฒนาตนเอง และบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
  2) หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ   
  ผู้วิจัยพบว่า ในระยะเกิดปัญหาวิกฤติ มีการไม่พูดคุยกัน  ซ่ึงย่อมเกิดความเข้าใจผิดต่อ
กัน  ท้ังนี้เพราะท้ังสองฝ่ายต่างเริ่มการพูดกันคนละที แต่ในภายหลัง ผู้วิจัยพบว่า เม่ือมีการ
ปรับตัวให้เข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน  มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ใน
หลักการสําคัญ ๆยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน ได้กลายมา
เป็นช่องทางของการร่วมมือกันเพ่ือหาทางออก  เนื่องจากท้ังสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ท่ีดี ปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมายแรงงาน และมีความเอ้ืออาทรต่อกัน ความใส่ใจของผู้บริหารกับลูกจ้าง
เรื่อยมาก่อเกิดความรักสามัคคีร่วมกัน 
  ผลท่ีปรากฏจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯฝ่ายนายจ้าง ประจําสํานักงานใหญ่ 
พบว่า ทางบริษัทได้จ่ายเงินให้กับลูกจ้าง  เพราะลูกจ้างมีเหตุผล เข้าใจกันด้วยดี ยึดหลักปฏิบัติ
ต่างๆด้วยเหตุด้วยผล  ทําให้นายจ้างประทับใจ และเอ้ืออาทรต่อลูกจ้างทุกคนเสมอกัน  
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นายจ้าง ลูกจ้างดําเนินการยุติปัญหาด้านแรงงานตามกระบวนการของรัฐได้สําเร็จ ซ่ึงใน
ความสําเร็จนั้น ถ้านายจ้าง ลูกจ้าง ไม่มีความเมตตา ความกรุณา และใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาก่อนแล้ว การยุติของปัญหาก็อาจจะเนินนานกว่าจะได้รับการแก้ไขความดีนี้   
บริษัทฯจึงควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติต่อลูกจ้าง และกฎหมายแรงงานอย่างดี  
 จากการศึกษาวิจัย  ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าทางบริษัทและพนักงานได้มีธรรมะเป็นธรรมเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ  คือ หลักสาราณียธรรม 6  ซ่ึงทําให้เกิดวามสามัคคีปรองดอง เกิดความรักใคร่
กลมเกลียวต่อกัน  และได้นําพาความผาสุขมาสู่พนักงาน  ดังนั้น หลักธรรมท้ัง 6 ทําให้เกิดการ
เสริมสร้างความปรองดอง  ทําให้เป็นท่ีระลึกถึง คิดถึงกัน  ทําให้เป็นท่ีรัก รักใคร่กัน  ทําให้
กลมกลืนเข้าหากัน เคารพนับถือกัน ทําให้กลมกลืนเข้าหากัน สงเคราะห์เจือจุนกัน ทําให้ไม่
ทะเลาะวิวาทขัดแย้งกัน  หลักสาราณียธรรมจึงเป็นแนวทางการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองของบริษัทและพนักงาน และกล่าวได้ว่า หลักสาราณียธรรม 6 เป็นหลักการท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท่ีได้ผลอย่างดียิ่ง   
 
สรุป 
 การท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมนั้น อาจมีความเห็นไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันบ้างก็เป็น
เรื่องปกติ ดังนั้นการอยู่ร่วมกันจึงจําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานท่ีทุกคนในสังคมต้อง
ปฏิบัติตาม  การทํางาน ก็เช่นกันถ้านายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติต่อกันบนพ้ืนฐานของกฎหมาย
ต่างฝ่ายต่างเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้งก็จะมี
น้อย  และนอกจากนั้นความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างยังเป็นสายใยท่ีดีถ้าดูแลอย่างใส่ใจ
ซ่ึงและกันก็จะเป็นสายใยท่ีแข็งแรง  ในทางกลับกัน หากต่างฝ่ายต่างปล่อยปละละเลยสาย
สัมพันธ์นั้นก็จะยิ่งเปราะบางลงไปทุกวัน  ผู้ทํางานร่วมกันจึงต้องอาศัยหลักธรรมในการทํา
หน้าท่ีของตน โดยเฉพาะหลักธรรมท่ีช่วยทําให้เกิดความสามัคคี หรือความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
คือ สาราณียธรรม ซ่ึงเป็นหลักธรรมท่ีใช้สําหรับพัฒนาตนเองให้มีความเสียสละ เมตตา กรุณา 
กตัญญูกตเวที และสามัคคี  รวมถึงธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ไปปฏิบัติต่อกันอันจะช่วย
แก้ปัญหาในวงการแรงงานเพ่ือให้เกิดความสันติสุขได้  ดังกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ความขัดแย้ง
ด้านแรงงาน กรณี บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด ( มหาชน ) สาขาพิมาย  ท่ีมีลูกจ้างฟ้องนายจ้าง 
แต่ท้ายท่ีสุดนายจ้างและลูกจ้างพอใจในผลการดําเนินการของบริษัท  และลูกจ้างถอนคําร้อง
แล้วเรื่องเป็นอันยุติ จากการดําเนินการดังกล่าวนอกเหนือจากการดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย
แล้วยังยึดหลักสาราณียธรรมควบคู่ไปด้วย จึงทําให้กรณีดังกล่าวยุติได้โดยไม่มีการใช้ความรุนแรง
ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายท้ังสองฝ่ายแต่อย่างใด เป็นท่ียินดีของทุกฝ่าย 
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AAbbssttrraacctt  
 

 The objective of this article is to study the Titthiyaparivasa which is the 
tool for screening other religious Ascetics before ordaining as Buddhist monks. 
The results of the study are as follows:- the Paribajakas such as Ajivaks, Acelakas 
(including with Niganthas) are the only ones who need to hold the Titthiya-
parivasa practice for 4 months before ordaining as Buddhist monks because 
these Paribajakas have the opposed attitude against Buddhism. But the 
Kammavadhi-Kiriyavadhis who are hermits and ascetics can become monkhood 
at once without the Titthiyaparivasa practice for the views concerning Kamma 
and the ways of practice are similarly as Buddhism. Moreover, the Lord Buddha 
as being of Bodhisattva together with his great disciples used to be the hermits 
before. The ways of practice  of  Hermits such as wearing clothes, renunciate by 
earning their lives with alms food from givers, teaching people about Kamma, 
the Five Precepts, Uposathasila (the Eight Precepts) and Jhanasamapatti (the 
Absorption), all these are similarly as the pragmatic of Buddhism. Therefore 
these people will not have much self-adjustment in becoming as Buddhist 
monks. In case of during the Titthiyaparivasa period, if these ascetics have 
attained the Sotapanna, they are able to ordain as monks because they are 
regarded as the noble ones by attaining the first stages of the supreme 
enlightenment. 
 
Keyword: Titthiya (heretical teacher), Another Religious Ascetics, Titthiyaparivasa. 
 
บทน า 
 การเผยแผ่ศาสนาในสังคมที่มีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกัน เมื่อมีผู้ศรัทธายอมรับ
นับถือเข้ามาเป็นศาสนิกใหม่ย่อมมีวิธีปฏิบัติต่อศาสนิกใหม่คนนั้นๆ แตกต่างกันไป หากผู้ศรัทธา
ไม่เคยนับถือศาสนาใดมาก่อนก็จะง่ายต่อการปรับตัวเข้าสู่ศาสนาใหม่ แต่หากผู้ศรัทธานั้นเคย
นับถือศาสนาบางศาสนาหรือเคยเป็นนักบวชในศาสนาอ่ืนมาก่อน ก็อาจจะมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติบางอย่าง ศาสนิกใหม่นั้นอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวใหม่กับเรียนรู้ค าสอน การเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาหรือพิสูจน์ศรัทธาที่มีต่อศาสนาเก่า บางกรณีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่
บางกรณีอาจน ามาซึ่งความยุ่งยากใจแก่คนในสังคม ข้อนี้ก็เคยเกิดกับพระพุทธศาสนาในยุคแรก
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ด้วย ในช่วงที่พระองค์ประกาศพระพุทธศาสนาอยู่นั้น เมื่อมีกุลบุตรศรัทธาในพระพุทธองค์
อยากออกบวชตามก็จะมีวิธีปฏิบัติหลักๆ อยู่ 3 อย่าง คือ  
 1) ในระยะแรกหากกุลบุตรนั้นบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลแล้ว ก็มักจะอนุญาต
ให้บวชได้ทันที หรือหากไม่บรรลุธรรมแต่มีศรัทธาต้องการบวชก็มักจะอนุญาตโดยง่าย ต่อมา
เกิดกรณีให้บรรพชาแก่สามเณรราหุลจึงบัญญัติให้ผู้ต้องการบวชขออนุญาตจากบิดามารดาก่อน 
[ขุ.ธ.อ. 40/1/2/1/158-159]  
  2) ในกรณีที่ไม่ต้องการบวช เป็นแต่เพียงต้องการหันมานับถือพระพุทธศาสนาด้วย
การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปพระพุทธองค์ก็จะรับโดยดุษฎี แต่หากผู้นั้น
เป็นตระกูลอุปัฏฐากของเหล่านักบวชนอกศาสนา พระพุทธองค์ก็มักจะทัดทานให้คิดดีๆ ก่อน 
เพราะเกรงจะเกิดผลกระทบต่อนักบวชนอกศาสนาที่เคยอุปถัมภ์บ ารุงก่อนหน้า แม้ว่าจะหันมา
นับถือพระพุทธศาสนาแล้วแต่พระพุทธองค์ก็ยังแนะน าให้ถวายการอุปถัมภ์บ ารุงนักบวช
เหล่านั้นต่อไป ดังกรณีของสีหเสนาบดี [วิ.ม. (ไทย) 5/293/113] และอุบาลีคหบดี [ม.ม. (ไทย) 
13/68/64] เป็นต้น 
 3) ในกรณีที่ผู้ต้องการบวชเป็นนักบวชนอกศาสนา (อัญญเดียรถีย์) จะมีวิธีปฏิบัติ
แยกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1) อนุญาตให้คณะสงฆ์ให้การอุปสมบทแก่นักบวชนั้นได้ได้ทันทีที่มี
ความพร้อมโดยไม่ต้องปฏิบัติอะไร เช่น ภิกษุปัญจวัคคีย์ ภิกษุปุราณชฎิลภิกษุผู้เคยเป็นศิษย์ของ
พราหมณ์พาวรี 16 รูป  เป็นต้น แบบที่ 2) บัญญัติให้คณะสงฆ์ให้ติตถิยปริวาสแก่นักบวชนอก
ศาสนาตนนั้นก่อนเป็นเวลา 4 เดือน เช่น เจลกัสสปะ เป็นต้น  
 ติตถิยปริวาสจึงเป็นวัตรปฏิบัติที่พระพุทธองค์แสดงแก่ภิกษุสงฆ์ให้ใช้เป็นเครื่องมือ
คัดกรองกุลบุตรผู้เคยบวชเป็นนักบวชนอกศาสนา (เดียรถีย์) ก่อนจะเข้ามาบวชเป็นสมาชิกใหม่ใน
สังคมสงฆ์  
 บทความนี้ต้องการจะศึกษารายละเอียดของติตถิยปริวาสซึ่งเป็นวัตรปฏิบัติพิเศษที่
คณะสงฆ์ต้องให้นักบวชนอกศาสนาบางพวกถือปฏิบัติก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุใน
พระพุทธ ศาสนา โดยต้องการทราบความหมาย ความเป็นมา วิธีปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ และ
ต้องการทราบด้วยว่านักบวชนอกศาสนาพวกใดบ้างต้องอยู่ติตถิยปริวาส พวกได้ รับยกเว้นไม่
ต้องอยู่ นักบวชที่ได้รับยกเว้นนี้มีเหตุผลใดถึงได้รับยกเว้น มีรายละเอียดตามล าดับดังต่อไปนี้  
  
ความหมายของติตถิยปริวาส 
 ติตถิยปริวาส เป็นค าสมาส มาจากค าภาษาบาลี 2 ค า คือ ติตฺถิย กับค าว่า ปริวาส 
แต่ละค ามีความหมายดังต่อไปนี้ 
 1) ติตฺถิย แปลว่า เดียรถีย์, ผู้นับถือลัทธิอ่ืน ค านี้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหมายเอา
นักบวชนอกศาสนาในสมัยพุทธกาลจ าพวกดาบส ฤษี ชฎิล ปริพาชก อาชีวก อเจลก นิครนภ์
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2559) 

เป็นต้น บางครั้งใช้ค าว่า อัญญติตถิย (อัญญเดียรถีย์)  หรือ พาหิรปัพพชิต (พาหิรบรรพชิต) 
หมายถึง นักบวชในลัทธิอ่ืนนอกจากพระพุทธศาสนา 
 2) ปริวาส แปลว่า การเข้าอยู่ ค านี้แต่เดิมใช้เป็นชื่อวินัยกรรมที่สงฆ์พึงให้แก่ภิกษุผู้ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสสให้เข้าอยู่เพ่ือออกจากอาบัตินั้นตามพุทธบัญญัติ เรียกว่า อยู่ปริวาส (พระมหา
สมชัย รตนญาโณ, 2547 : 4) หมายถึง การอยู่กรรมชดเชยวันที่ปกปิดอาบัติสังฆาทิเสสของ
ภิกษุ ต่อมามีนักบวชนอกศาสนาบางพวกเข้ามาบวชแล้วประพฤติเสียหายเพราะไม่มั่นคงในค า
สอนของพระพุทธเจ้าและไม่คุ้นชินกับข้อวัตรบางอย่าง พระพุทธองค์จึงก าหนดให้นักบวช
เหล่านั้นถือปฏิบัติเป็นเวลา 4 เดือน เป็นการเข้าอยู่ใกล้คณะสงฆ์และท าวัตรบางอย่างเพ่ือให้
สงฆย์ินดี [วิ.ม. (ไทย) 4/86/137-142]  
 สรุปว่า ติตถิยปริวาส หมายถึง การเข้ามาอยู่ใกล้หมู่สงฆ์ของนักบวชอัญญเถียรถีย์เพ่ือ
รับการอบรมและกระท าวัตรบางอย่างจนกว่าสงฆ์จะยินดีและยอมอนุญาตให้อุปสมบทเป็นภิกษุ 
ติตถิยปริวาสนี้ก าหนดให้ปฏิบัติเฉพาะนักบวชนอกศาสนาบางพวกเท่านั้น ซึ่งจะได้กล่าวถึง
เหตุผลและแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดในข้อต่อไป 
 
นักบวชนอกศาสนา (ติตถิยะ) ในสมัยพุทธกาล 
ก่อนจะกล่าวถึงติตถิยปริวาสในรายละเอียด จะได้กล่าวถึงนักบวชนอกนอกศาสนาร่วมสมัยกับ
พระพุทธเจ้าก่อน นักบวชเหล่านี้มีบทบาทโดดเด่นในสังคมมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติ 
และมีบทบาทในสังคมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อนักบวช
นอกศาสนาอาจจ าแนกกว้างๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1) บางลัทธิมีค าสอนและหลักปฏิบัติคล้ายกับพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ตอนเป็น
พระโพธิสัตว์และตอนออกแสวงหาโมกขธรรมใหม่ๆ ก็เคยเข้าไปศึกษา  เมื่อทรงตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าแล้ว ค าสอนและหลักการปฏิบัติบางอย่างของนักบวชเหล่านี้พระองค์ก็รับรองว่า
ปฏิบัติได้ผลดีในบางเรื่อง แต่บางเรื่องก็ทรงคัดค้าน  
 2) บางลัทธิมีค าสอนและหลักการปฏิบัติที่ตรงข้ามกับพระพุทธศาสนา ทรงห้ามพุทธ
บริษัทไม่ให้ปฏิบัติตามอย่างเด็ดขาด 
 จากการศึกษาพบว่า นักบวชนอกศาสนาที่เรียกว่า เดียรถีย์ หรือ อัญญเดียรถีย์นั้น
จ าแนกออกเป็นประเภทส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) ดาบส (ฤษี, ชฎิล) 
 ดาบส แปลว่า นักบวชผู้บ าเพ็ญตบะ ค าว่า ตบะ นั้น โดยทั่วไปหมายถึง พิธีข่มกิเลส
โดยการทรมานตัว หรือ การย่างกิเลสด้วยการทรมานร่างกายให้ได้รับความล าบาก ผู้บ าเพ็ญ
ตบะจะต้องประพฤติวัตรอย่างเคร่งครัดให้ร่างกายได้รับความล าบากอย่างที่คนธรรมดาไม่
สามารถปฏิบัติได้ ลักษณะของตบะตามความหมายนี้มีลักษณะเน้นไปที่การบ าเพ็ญทุกกรกิริยา 
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นอกจากนี้ยังนิยมเรียกดาบสด้วยค าอ่ืนอีก คือ  
 (1) ชฎิล แปลว่า นักบวชผู้ทรงชฎา หรือ ผู้มีชฎา เพราะดาบสเป็นนักบวชที่เกล้าผม
เป็นมวยเหมือนชฎา 
 (2) ฤษี (อิสิ) แปลว่า นักบวชผู้แสวงหาคุณความดีทั้งหลายมีฌาน เป็นต้น 
 ดังนั้น ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ค าว่า  ดาบส ฤษี และชฏิล  จึงหมายถึงนักบวช
ประเภทเดียวกัน ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาจึงเรียกดาบสว่า  ชฏิลบ้าง ฤๅษีบ้าง  
 2) ปริพาชก 
  ปริพาชก คือ นักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนาพวกพวกหนึ่งในชมพูทวีปที่ละ
เครื่องผูกพันของคฤหัสถ์ออกบวช ชอบสัญจรไปในที่ต่างๆ แสดงทัศนะทางศาสนาปรัชญาของ
ตน หากเป็นหญิงเรียกว่า ปริพาชิกา จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) ฉันนปริพาชก ปริพาชกผู้นุ่งผ้า เช่น สัญชัยปริพาชก สุปปิยปริพาชก 
  (2) อัจฉันนปริพาชก หรือ นัคคปริพาชก ปริพาชกผู้ไม่นุ่งผ้า หรือปริพาชกเปลือย
จ าแนกเป็น  2 จ าพวก คือ อเจลกและอาชีวกมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
 1) อเจลก นักบวชเปลือยกายไม่นุ่งหรือห่มผ้าแม้แต่ชิ้นเดียว  
 2) อาชีวก นักบวชเปลือยที่ห่มผ้าสะใบเฉียงข้างบนผืนเดียว เปลือยท่อนล่าง 
 3) นิครนถ์ 
  นิครนถ์ คือ นักบวชเปลือยผู้เป็นศิษย์ของนิครนถ์นาฏบุตร แบ่งเป็น 2 พวก คือ  
 (1) ทิฑัมพร ไม่นุ่งผ้าแม้แต่ชิ้นเดียว (นุ่งลมห่มฟ้า) 
 (2) เศวตัมพร นุ่งผ้าสีขาว นิครนถ์เป็นนักบวชที่ไม่นับถือพระเวท ส่วนผู้ที่เป็นสาวก
ของนิครนถ์เรียกว่า มุณฑสาวก 
 นอกจากนี้ ค าว่า อาชีวก ยังใช้เรียกดาบสผู้ออกบวชเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีพด้วย ค า
เรียกนักบวชพวกปริพาชกนี้ บางครั้งก่อให้เกิดความสงสัยในการใช้เรียกนักบวชนอกศาสนา 
เนื่องจากคัมภีร์ท่านมักจะใช้ค านี้เป็นค ากลางๆ ว่า “ปริพาชก” แล้วค่อยอธิบายในอรรถกถาว่า
เป็นฉันนปริพาชกหรืออัจฉันนปริพาชก ตัวอย่างเช่น สุปิยปริพาชกในพรหมชาลสูตร ใน
พระไตรปิฎกบอกว่าเป็นพวกปริพาชก แต่ไม่บอกว่าเป็นพวกไหน แต่ถึงชั้นอรรถกถา พระอรรถ
กถาจารย์จึงบอกว่านักบวชตนนี้เป็นฉันนปริพาชก (ศิษย์ของสัญชัยปริพาชก) 
 ส่วนปริพาชกเปลือย พบว่ามีค าเรียกหลายค า เช่น 
 (1) อเจละ   (3) นัคคะ     
 (2) นิจเจละ (4) นัคคสมณะ เป็นต้น                                           
 นักบวชพวกอเจลก บางที่ใช้เป็น อเจละ เช่น อเจลกัสสปะ นักบวชพวกนี้นี้บาง
ท่านถือว่าเป็นพวกเดียวกับนิครนถ์ เรียกรวมว่า อเจลกนิครนถ์ โดยเฉพาะนิกายทิฑัมพรที่ไม่นุ่ง
ผ้าแม้แต่ชิ้นเดียว (นุ่งลม ห่มฟ้า) แต่หากเป็นนิกายเสวตัมพรจะนุ่งผ้าสีขาว นิครนถ์เป็นนักบวช
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2559) 

ที่ไม่นับถือพระเวท ผู้ที่เป็นสาวกของนิครนถ์เรียกว่า  มุณฑสาวก ส่วน เอกสาฎก ได้แก่ ผู้เอา
ท่อนผ้าเก่าท่อนหนึ่งผูกมือ เมื่อจะเที่ยวไปก็ปกปิดด้านหน้าของร่างกายด้วยชายผ้าเก่าเหมือน
พวกนิครนถ์ผู้มีผ้าผืนเดียว 
 บรรดานักบวชในลัทธิภายนอกเหล่านี้ ดาบสในคัมภีร์พระพุทธศาสนาส่วนมากถือว่า
มีค าสอนและวิถีชีวิตคล้ายกับพระพุทธศาสนามากที่สุด เนื่องจากเป็นพวกกัมมวาที (เชื่อกรรม
และผลของกรรม) ท าหน้าที่สอนศีล 5 เจริญสมณธรรมบรรลุได้ถึงขั้นสมาบัติ 8 และโลกิยอ
ภิญญา 5 บุคคลผู้หวังบุญกุศลก็อาศัยดาบสเป็นเนื้อนาบุญ เมื่อพบดาบสก็จะจัดแจงที่นั่งและที่
ยืนให้  มีมือถือภาชนะใส่อาหารนิมนต์ให้นั่งแล้วจัดอาหารถวาย เหล่าดาบสกระท าภัตกิจเสร็จ
แล้วก็อนุโมทนา ในกาลที่พระพุทธเจ้าอุบัติ ก็จะมีดาบสจ านวนหนึ่งมาเฝ้าเพ่ือสดับพระธรรม
เทศนา ผู้ที่มีอุปนิสัยถึงพร้อมก็จะบรรลุธรรมตามแต่อุปนิสัยของตน ส่วนผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมก็
จะตั้งความปรารถนาแล้วบ าเพ็ญบารมีเพ่ือจะบรรลุธรรมในอนาคต บางตนยอมละฐานะเดิมเข้า
มาบวชเป็นภิกษุ บางตนยังถือเพศเป็นดาบสต่อ แต่ได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต
แล้วแวะเวียนมาฟังธรรมท าการอุปัฏฐากเป็นครั้งคราว [องฺ.เอกก.อ. (ไทย) 32/1/1/466-471] 
พระพุทธองค์และพระอริยสาวกในตอนที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็เคยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับดาบส
หรือเคยออกบวชเป็นดาบสบ าเพ็ญเนกขัมมบารมี [วิ.ม.อ. (ไทย) 6/4/1/237-238]   
  ส่วนนักบวชพวกปริพาชกและนิครนถ์มักจะมีทิฏฐิตรงข้ามกับพระพุทธศาสนา เป็น
นักบวชที่ชอบสัญจรโต้วาทะกับคนอ่ืน จึงมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์และพระสาวก
มากมาย  บางคนไม่มาด้วยตนเองแต่คัดเลือกศิษย์คนที่เก่งที่สุดมาถามปัญหา บางคนมาถาม
ปัญหาเพื่อหาช่องทางโจมตี บางคนมาถามเพ่ือต้องการความรู้ คนที่มีอุปนิสัยถึงพร้อมบางคนได้
บรรลุธรรมแล้วขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา แต่บางคนเกิดศรัทธาเลื่อมใสประกาศตน
เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต บางคนเห็นด้วยกับธรรมที่แสดงน าไปแสดงต่อ
ด้วยความเต็มใจ บางคนแค่แสดงความชื่นชมยินดี บางคนแม้ได้ฟังค าชี้แจงโดยละเอียดแล้วแต่ก็
ไม่ยอมรับยังคงคัดค้านอยู่ต่อไป ท่าทีของนักบวชเหล่านี้แม้บางส่วนไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจนัก แต่พระ
พุทธองค์และพระสาวกก็แสดงตอบด้วยท่าทีแห่งปัญญา คือ ชี้แจงด้วยเหตุผล ปรารถนาให้
นักบวชเหล่านั้นเข้าใจให้ถูกต้อง ซึ่งวิธีการเช่นนี้เป็นสิ่งที่ควรท าความเข้าใจให้มากในสังคม
ปัจจุบัน วิธีการเช่นนี้แม้จะเริ่มต้นด้วยความเป็นมิตรบ้าง ไม่เป็นมิตรบ้าง แต่ผลที่เกิดตามมาคือ
ทั้งสองฝ่ายได้พบปะพูดคุยกัน  สิ่งที่เกิดเกิดตามมาคือมิตรภาพ ความเข้าใจและความไว้วางใจ 
คนที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วกลายมาเป็นศิษย์อาจารย์หรือเป็นมิตรต่อกัน 
 ดังนั้น พระพุทธองค์จึงแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง ผลที่จะเกิดขึ้นก็ได้
เพียงระดับปานกลาง ส่วนนักบวชในลัทธิภายนอก แม้จะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่หาก
หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกโดยทั่วหน้าก็ควรหาโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กัน แต่เนื่องจาก
บุคคลเหล่านี้นับถือลัทธิศาสนาต่างกัน การเข้าไปเกี่ยวข้องย่อมต้องท าด้วยความระมัดระวังและ
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ต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษ แม้หวังผลไม่ได้เต็มที่ แต่ก็ควรคิดว่าธรรมะที่แลกเปลี่ยนกัน
จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตแก่บุคคลเหล่านั้นตามสมควร 
 
ความเป็นมาของติตถิยปริวาส 
 นักบวชนอกศาสนาที่กล่าวมาข้างต้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตลอดเวลาที่
พระพุทธองค์ประกาศศาสนา ซึ่งการเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี อย่างไรก็ตามพบว่า 
มีนักบวชนอกศาสนาเป็นจ านวนมากได้เข้ามาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา มีทั้งพวกที่เข้า
มาบวชด้วยศรัทธาและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ก็มีบางคนที่ภายหลังความคิดเปลี่ยนไป 
กลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิ บางคนได้กลับไปบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาตามเดิม การปฏิบัติเช่นนี้
น ามาซึ่งค าวิพากษ์วิจารณ์แก่ผู้คนในสังคมทั้งท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ จนเห็นเหตุให้พระพุทธ
องค์ต้องบัญญัติติตถิยปริวาสขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการคัดกรองคนต่างศาสนา
ก่อนเข้ามาบวชเป็นภิกษุ  
 พระวินัยปิฎก ตอนอัญญติตถิยปุพพกถา และปสูรสูตร กล่าวถึงความเป็นมาของติตถิย
ปริวาสสรุปความได้ว่า ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี เกิดเหตุการณ์ภิกษุ
ไปเข้ารีตเดียรถีย์ขึ้น ภิกษุนั้นชื่อว่า ปสูระ ก่อนบวชเป็นภิกษุท่านเคยบวชเป็นปริพาชกมาก่อน 
ท่านเป็นนักโต้วาทะที่มีฝีมากจัดจ้าน มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์บริวารมาก ทะนงตนว่ามีวาทะเป็น
เลิศที่สุดในชมพูทวีป ท าให้ผูคนเกรงไม่อยากโต้วาทะด้วย วันหนึ่งท่านเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถี
ได้เอากิ่งหว้าปักกองทรายท้าทายหาคนโต้วาทะไว้ที่ประตูเมือง ท่านพระสารีบุตรมาพบเข้าจึงให้
เด็กถอนกิ่งหว้าออกเป็นการรับที่จะเป็นคู่โต้วาทะด้วย พอถึงวันนัดหมายมีผู้คนมาฟังการโต้วา
ทะมากมาย พระสารีบุตรให้สิทธิ์แก่ปสูรปริพาชกเป็นคนถามเพราะเขาเห็นว่าการถามง่ายกว่า
การตอบ วันนั้นมีการโต้กันในเรื่องอะไรเป็นกามของบุรุษ ในการโต้วาทะปรากฏว่าปสูรปริพาชก
แพ้ จากนั้นได้เกิดความคิดที่จะเข้ามาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเพ่ือจะได้โอกาสเรียน
ต าราโต้วาทะ จึงเข้าไปในเมืองหาบาตรและจีวรและได้ขอบวชในส านักของพระโลลุทายี ต่อมา
ท่านไม่เชื่อฟังค าสอนของพระอุปัชฌาย์ ผิดหวังที่พระโลลุทายีไม่สอนต าราโต้วาทะให้จึงได้ใช้
วาจาข่มพระอุปัชฌาย์แล้วหนีออกจากวัดกลับไปยังอารามของปริพาชกทั้งๆที่ยังเป็นภิกษุอยู่ 
พร้อมกันนั้นก็ยังมีความคิดที่จะโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าอีกด้วย  การที่พระปสูระกลับไปเข้ารีด
เดียรถีย์ทั้งๆที่ตนบวชเป็นภิกษุอยู่นั้น ท าให้พุทธบริษัทพากันต าหนิ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ผู้
เคยบวชในลัทธินอกศาสนา (เดียรถีย์) เข้ามาบวช เมื่อพระอุปัชฌาย์ว่ากล่ าวโดยธรรม กลับ
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คัดค้านแล้วจากไปเข้ารีตเดียรถีย์ ต่อมาหากเขากลับมาขอบวชอีก ไม่ควรบวชให้” นับตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมาจึงมีข้อปฏิบัติเรื่องติตถิยปริวาสขึ้นในพระพุทธศาสนา  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการอยู่ติตถิยปริวาส 
 การอยู่ติตถิยปริวาสนั้นมีหลักการส าคัญ คือ บุคคลผู้เคยเป็นบวชเป็นเดียรถีย์มา
ก่อนหากประสงค์จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจะต้องได้รับการอบรม 
(ปริวาส) 4 เดือน 
 1) ข้อปฏิบัติเบื้องต้น 
 มีข้อปฏิบัติเบื้องตน คือ 
 (1) ให้โกนผม ปลงหนวด 
 (2) นุ่งห่มผ้ากาสายะ ท าห้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ไหว้เท้าภิกษุท้ังหลาย  
 (3) เปล่งวาจาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ (ไตรสรณคมน์) 3 จบ 
 (4) ให้ภิกษุรูปหนึ่งสวดประกาศขอให้สงฆ์ให้ติตถิยปริวาสเพ่ืออบรมตน 4 เดือน [วิ.
ม. (ไทย) 4/86/138-141]  
 จะเห็นว่าขั้นตอนปฏิบัติที่กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์รู้
และทราบเจตนา คือ การขอถึงไตรสรณะว่าเป็นที่ถึงถึง 3 ครั้ง เพ่ือให้สงฆ์ได้ยินและมีความ
มั่นใจ ทั้งนี้เพราะสรณะ มี 2 ความหมาย คือ  
 (1) ที่พ่ึง, ที่ยึดเหนี่ยว, ที่ยืน  
 (2) ก าจัด เข่นฆ่า ท าลายซึ่งภัยคือความกลัว ตลอดจนก าจัด ท าลายทุกข์ ทุคติภพ
และกิเลสเครื่องเศร้ามอง (ธนิต อยู่โพธิ์, 2526 : 15)  
 การก าหนดให้กุลบุตรกล่าวขอถึงไตรสรณะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กุลบุตรมีที่ยึด
เหนี่ยวใหม่ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และให้ทราบเป้าหมายของพระพุทธศาสนา 
คือ การก าจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมอง และเพียรปฏิบัติเพื่อละทุกข์ในวัฏสงสาร 
 ในขั้นตอนปฏิบัติกุลบุตรจะต้องแจ้งความประสงค์แก่คณะสงฆ์ด้วยค าขอติตถิย
ปริวาส ต่อจากนั้นคณะสงฆ์จะมอบหมายให้ภิกษุรูปหนึ่งสวดกรรมวาจา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 2) ค าขอติตถิยปริวาส 
 กุลบุตรผู้เคยเป็นเดียรถีย์มาก่อนให้กล่าวค าขอติตถิยปริวาสว่า 

                                                           
พระสูตรอื่นๆที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงติตถิยปริวาสบางประเด็นมี 3 สูตร คือ มหาสีหนาทสูตร. ที.สี. (ไทย) 
9/405/173-174, อเจลกัสสปสูตร. ส .นิ. (ไทย) 16/17/26-29, กุกกุรวติกสูตร. ม.ม. (ไทย) 13/78/75-83. 
แต่ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาพบว่ามีจ านวนมากที่กล่าวถึงติตถิยปริวาส. 
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 “ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ามีชื่อนี้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้  
ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้านั้นขอปริวาส 4 เดือนต่อสงฆ ์
              พึงขอแม้ครั้งที่ 2 ฯลฯ 
              พึงขอแม้ครั้งที่ 3 ฯลฯ [วิ.ม. (ไทย) 4/86/138]  
 3) ญัตติกรรมสวดประกาศให้ติตถิยปริวาส 
 ต่อจากนั้น ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่า 
 “ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้นี้มีชื่อนี้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ หวังอุปสมบทใน
พระธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส 4 เดือนต่อสงฆ์ ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้ปริวาส 4 เดือนแก่ผู้มี
ชื่อนี้ซึ่งเคยเป็นอัญเดียรถีย์ นี่เป็นญัตติ 
            ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้นี้มีชื่อนี้เคยเป็นอัญเดียรถีร์ หวังอุปสมบทในพระ
ธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส 4 เดือนต่อสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส 4 เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ ซึ่งเคยเป็นอัญ
เดียรถีย์ ทา่นรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาส 4 เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ ซึ่งเคยเป็นอัญเดียรถีย์ ท่านรูป
นั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปนั้นพึงทักท้วง 
            ปริวาส 4 เดือน สงฆ์ให้แล้วแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่ง เคยเป็นอัญเดียรถีย์  สงฆ์เห็นด้วย
เพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้” 
 ต่อจากนั้น เมื่อไม่มีผู้คัดค้านจึงถือว่าส าเร็จสังฆกรรมในเรื่องนี้ไปขั้นตอนหนึ่ง ใน
ระหว่างนี้หากประพฤติตนเรียบร้อย เป็นที่พอใจของสงฆ์จึงจะท าการบวชให้  [วิ.ม. (ไทย) 
4/86/138]  
 4) ข้อปฏิบัติให้สงฆ์ไม่ยินดี 
 แต่ถ้าในระหว่างอยู่ติตถิยปริวาสนี้ ถ้ากุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์นั้นประพฤติ
เสียหาย ไม่ให้สงฆ์ยินดี ด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้ คณะสงฆ์ก็จะไม่ยอมบวชให้ ความประพฤติ
ดังกล่าวนั้นมี 5 ประการ ได้แก่ 
 (1) เข้าหมู่บ้านช้าเกินไป กลับสายเกินไป  
 (2) เป็นผู้มีหญิงแพศยา หญิงม่าย สาวเทื้อ บัณเฑาะก์ ภิกษุณี เป็นโคจร  
 (3) เป็นผู้ไม่ขยัน เกียจคร้านในการงานใหญ่น้อยของเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย 
และยังไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้น 

                                                           
เข้าหมู่บ้านช้าเกินไป หมายถึง เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านในเวลาที่พวกภิกษุท าวัตร ,กลับสายเกินไป 
หมายถึง ตอนกลับก็มัวแต่คุยเรื่องชาวบ้านกับสตรี บุรุษ เด็กชายแลเด็กหญิงเป็นต้นในตระกูลทั้งหลาย ฉัน
อาหารในตระกูลนั้น เมื่อภิกษุเก็บบาตรและจีวรแล้วเรียนบาลีอรรถกถาอยู่ หรือหลีกเร้นบ าเพ็ญภาวนาอยู่ 
กุลบุตรนั้นจึงกลับมา ไม่ท าอุปัชฌายวัตร อาจริยวัตร เข้าที่พักแล้วนอน. วิ.ม.อ. (ไทย) 4/1/232. 
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 (4) เป็นผู้ไม่มีฉันทะแรงกล้าในอุเทส ในปริปุจฉา ในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 
[หมายถึง การเรียนบาลี อรรถกถา ปาติโมกขศีล การเจริญโลกิยสมาธิ การเจริญโลกุตตรมรรค, 
วิ.ม.อ. (ไทย) 4/1/234.]   
 (5) ออกจากลัทธิของครูใด เมื่อมีผู้กล่าวติเตียนครูนั้น กล่าวติเตียนความเห็น 
ความชอบใจ ความพอใจ ความยึดถือของครูนั้น ก็โกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ, เมื่อมีผู้กล่าวติเตียน
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ กลับพอใจ ร่าเริง ชอบใจ, ออกจากลัทธิของครูใด เมื่อมีผู้
กล่าวสรรเสริญ...ก็พอใจ ร่าเริง ชอบใจ เมื่อกล่าวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ 
กลับโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ [วิ.ม. (ไทย) 4/87/139-140]  
 ความประพฤติที่กล่าวมานี้จัดเป็นข้อปฏิบัติไม่ให้สงฆ์ยินดี เป็นเหตุให้ภิกษุจะให้
กุลบุตรนั้นบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  
 5) ข้อปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี 
 ส่วนข้อปฏิบัติเป็นเหตุให้สงฆ์ยินดีก็มีนัยตรงข้ามกับที่กล่าวมา สรุปได้ 5 ประการ 
คือ   
 (1) เข้าหมู่บ้านไม่ช้านัก กลับไม่สายนัก 
 (2) ไม่เป็นผู้มีหญิงแพศยา หญิงม่าย สาวเทื้อ บัณเฑาะก็ ภิกษุณี เป็นโคจร  
 (3) เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานใหญ่น้อยของเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย 
ประกอบ ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้น อาจท า อาจจัด (ให้
เรียบร้อยได้) 
 (4) เป็นผู้มีฉันทะแรงกล้าในอุเทส ในปริปุจฉา ในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา    
 (5) ออกจากลัทธิของครูใด เมื่อมีผู้กล่าวติเตียนครูนั้น กล่าวติเตียนความเห็น 
ความชอบใจ ความพอใจ ความยึดถือของครูนั้น ย่อมพอใจ ร่าเริง ชอบใจ, เมื่อมีผู้กล่าวติเตียน
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ กลับโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ, ก็หรือออกจากลัทธิของครูใด 
เมื่อมีผู้กล่าวสรรเสริญ...ย่อมโกรธ ไม่พอใจ ไม่พอใจ เมื่อกล่าวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม 
หรือพระสงฆ์ ย่อมพอใจ ร่าเริง ชอบใจ [วิ.ม. (ไทย) 4/87/141] 
 จะเห็นว่าติตถิยปริวาสนี้เป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องท าโดยคณะสงฆ์ ข้อก าหนด
และล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน แม้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สงฆ์ยินดีด้วยข้อปฏิบัติมากถึง 7 
ข้อ แต่ทั้งหมดก็เพ่ือให้กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์นั้นได้ฝึกหัดพัฒนาตน และได้สร้างความ
มั่นใจแก่คณะสงฆ์ผู้มีหน้าที่ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่ผู้ต้องการบวชในพระพุทธศาสนา 
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เกณฑ์วินิจฉัยการเข้ารีตเดียรถีย์ของภิกษุ 
 อรรถกถาพระวินัยปิฎกกล่าวว่า ภิกษุผู้ไปเข้ารีตเดียรถีย์นั้นหากคิดจะกลับมาบวชเป็น
ภิกษุอีกคณะสงฆ์ไม่ควรให้อุปสมบท (บวชเป็นภิกษุ) และไม่ควรให้บรรพชา (บวชเป็นสามเณร) 
และได้อธิบายเกณฑ์ส าหรับวินิจฉัยการเข้ารีตเดียรถีย์ไว้ สรุปประเด็นส าคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ภิกษุคิดว่าจักเป็นเดียรถีย์แล้วเดินทางไปสู่ส านักของเดียรถีย์ทั้งๆที่ยังครองเพศ
เป็นภิกษุอยู่ เป็นอาบัติทุกกฎทุกๆย่างก้าว (ยังไม่ถือว่าเป็นการเข้ารีต) แต่เมื่อละภิกษุภาวะแล้ว
บวชเป็นเดียรถีย์เสร็จจัดว่าเป็นการเข้ารีดเดียรถีย์โดยสมบูรณ์ 
 2) ภิกษุคิดว่าจักเป็นเดียรถีย์ด้วยตัวเองจึงเอาผ้าคากรองซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มของ
เดียรถีย์มานุ่งห่มแทนจีวร จัดเป็นการเข้ารีตเดียถีย์โดยสมบูรณ์ 
 3) ภิกษุเปลือยกายอาบน้ าเกิดความคิดว่าการเป็นอาชีวก (นักบวชเปลือย) งาม 
หรือคิดอยากจะเป็นอาชีวก จึงขึ้นจากน้ าแล้วไม่นุ่งห่มผ้ากาสาวะอีก เดินเปลือยกายไปสู่ส านัก
ของอาชีวก เป็นอาบัติทุกกฎทุกๆย่างก้าว แต่ถ้าในระหว่างทางเกิดความละอายใจกลับมาแสดง
อาบัติทุกกฎย่อมจะพ้นจากอาบัติ ยังถือว่าคงเป็นภิกษุตามเดิม  
 4) หากภิกษุนั้นเดินไปถึงน านักของอาชีวกแล้ว ถูกพวกเขาตักเตือนให้ได้สติ หรือคิด
ได้เองว่าการบวชเป็นอาชีวกจะท าให้ชีวิตเป็นทุกข์ จึงเดินทางกลับด้วยตัวเอง ภิกษุนี้ถือว่ายัง
ไม่ได้เข้ารีต 
เดียรถีย์ เมื่อแสดงอาบัติย่อมพ้นจากอาบัติทุกกฎ 
 5) หากภิกษุนั้นเดินไปถึงส านักอาชีวกแล้วถามถึงขั้นตอน วิธีการบวชและเป้าหมาย
ของการบวช เมื่อภิกษุนั้นยอมท าตามเพียงแค่ถอนผมแม้เพียงเส้นเดียวและหนวดเป็นต้น ถือ
วัตรมีการนั่งกระโหย่งเท้าเป็นต้นและนุ่งผ้าแววหางนกยูงเป็นต้น เพียงเท่านั้นก็ถือว่าภิกษุนั้นรับ
ลัทธิของเดียรถีย์แล้ว จัดเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีย์โดยสมบูรณ์ 
 6) หากภิกษุคิดจะลองดูว่า ตนบวชเป็นเดียรถีย์จะงามหรือไม่งาม จึงนุ่งผ้าคากรอง
เป็นต้น หรือผูกชฎา (เหมือนชฎิล) หรือเอาหาบบริขารของเดียรถีย์มาหาบ ตราบใดที่เพียงแค่
ลองเล่นเฉยๆ ยังไม่รับลัทธิเดียรถีย์จริงๆ ก็ถือว่ายังไม่ผิดร้ายแรงถึงที่สุด แต่เมื่อใดภิกษุนั้นละ
ภิกษุภาวะแล้วยอมรับลัทธิด้วยการนุ่งห่มตามแบบเดียรถีย์ย่อมจัดเป็นการเข้ารีดเดียรถีย์โดย
สมบูรณ์ [วิ.ม.อ. (ไทย) 6/4/1/320-321]  
 อย่างไรก็ตาม พระอรรถกถาจารย์กล่าวกรณียกเว้นไว้ว่า กรณีที่ภิกษุถูกโจนแย่งชิง
จีวรไปจึงเอาผ้าคากรองเป็นต้นมานุ่งห่มก็ดี กรณีที่มีราชภัยก็ดี ภิกษุมีความจ าเป็นแม้จะละเมิด
ข้อห้ามก็ไม่จัดเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีย์ เพราะไม่ได้ยอมรับลัทธิและไม่ได้ท าไปด้วยความสมัครใจ 
 อรรถกถากุรุนทีแก้ว่า บุคคลผู้เข้ารีตเดียรถีย์และถูกห้ามบวชในพระพุทธศาสนาอีก
นั้น ท่านห้ามเฉพาะผู้ที่ไปตอนเป็นภิกษุ หากสามเณรไปบวชในลัทธิเดียรถีย์ทั้งๆที่ยังถือเพศเป็น
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วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 
2559) 

สามเณรอยู่เมื่ออยากจะกลับมาบวชเป็นสามเณรหรืออุปสมบทเป็นภิกษุอีกก็ควรได้รับอนุญาต 
[วิ.ม.อ. (ไทย) 6/4/1/321]  
ข้อผ่อนผันและข้อยกเว้นของผู้อยู่ติตถิยปริวาส 
 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพระพุทธองค์ได้แนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ส าคัญ สรุปได้ 2 ประการ คือ 
 1) ถ้ากุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์เปลือยกายมา ให้แสวงหาจีวรที่มีอุปัชฌาย์เป็น
เจ้าของ  
 2) ถ้ายังไม่ปลงผมมา ให้สงฆ์อปโลกหาคนปลงผมให้ [วิ.ม. (ไทย) 4/87/141]  
 การให้ปฏิบัติเช่นนี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายเพ่ิมเติมและให้เหตุผลไว้ว่า เมื่อ
กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์มาขอบวช ให้สงฆ์น าตัวกุลบุตรไปพักไว้ ณ ที่สมควรก่อน ไม่ควร
น าตัวเขาไปหาอุปัชฌาย์อาจารย์ทันทีแล้วขอให้อุปัชฌาย์อาจารย์บวชให้ ทั้งนี้เพราะอากมี
อุปัชฌาย์อาจารย์บางท่านไม่เชื่อใจหรือไม่ต้องการเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ให้กับผู้เคยเป็นเดียรถีย์ 
หากไปพูดคุยกันต่อหน้า กุลบุตรนั้นได้ยินค าปฏิเสธของอุปัชฌาย์อาจารย์ กุลบุตรนั้นอาจไม่
พอใจหรือเสียใจจนเปลี่ยนใจไม่ยอมบวชก็เป็นได้ ท่านจึงแนะน าให้ไปคุยกับอุปัชฌาย์อาจารย์
ก่อน คือให้ไปทาบทามขอจีวรและบริหารจากอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ยินดีจะให้การบรรพชา
อุปสมบทแก่กุลบุตรนั้น ในเรื่องการปลวงผมและหนวดก็ให้สงฆ์ตกลงมอบให้เป็นภาระแก่ภิกษุที่
เต็มใจท าหน้าที่ 
 1) ข้อผ่อนผันในการอยู่ติตถิยปริวาส 
 พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวถึงข้อผ่อนผันพิเศษไว้แก่นักบวชบางพวกไว้อีกว่า  
 (1) ติตถิยปริวาสนี้ คณะสงฆ์ควรให้แก่นักบวชนอกศาสนาจ าพวกอเจลกและอเจลก
ผู้เป็นปริพาชกเปลือยเท่านั้น  
 (2) ถ้าแม้เขานุ่งผ้าสาฎกหรือบรรดาผ้าวาฬกัมพลเป็นต้น อันเป็นสัญลักษณ์ของ
เดียรถีย์มา สงฆ์ก็พึงให้บรรพชาแก่เขา   
 (3) นักบวชนอกศาสนาจ าพวกดาบสและชีปขาว (ปัณฑรังคะ) เป็นต้น ก็ไม่พึงให้
ติตถิยปริวาสแก่พวกเขาเหมือนกัน สงฆ์พึงให้เขาบวชเป็นสามเณรเป็นอันดับแรกแก่คนเหล่านี้  
 จึงกล่าวได้ว่า ดาบสในคัมภีร์พระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นพวกกรรมวาทีกิริยวาที 
เป็นนักบวชพวกที่มีอุปนิสัยน้อมไปในเนกขัมมะจึงละทิ้งบ้านเรือนออกบวชเพ่ือแสวงหาทางพ้น
ทุกข์  หากเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยถึงพร้อมเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในอดีตก็จะได้บรรลุธรรม
ตามแต่อุปนิสัยของตน  แต่หากยังไม่ได้บรรลุธรรมก็มักจะตั้งความปรารถนาเพ่ือจะเป็น
พระพุทธเจ้าหรือพระอนุพุทธเจ้าในอนาคต  เป็นนักบวชที่มีอินทรีย์แก่กล้าพร้อมจะบรรลุธรรม
เนื่องจากผ่านการฝึกฝนอบรมตนมาเป็นเวลายาวนาน  บางตนพอทราบว่าจะมีพระพุทธเจ้าจะ
ตรัสรู้ถึงกับออกบวชรอคอยเลยก็มี  เป็นที่เคารพนับถือและเป็นเนื้อนาบุญของเทวดาและมนุษย์
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ผู้ต้องการบุญกุศลเนื่องจากเป็นผู้ทรงศีลและมุ่งปฏิบัติธรรม จึงถือว่าดาบสเป็นนักบวชที่มีความ
เป็นมาเกี่ยวข้องและมีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนามากเมื่อเปรียบเทียบกับนักบวชในลัทธิ
ภายนอกพวกอ่ืน   
 จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ได้ข้อสรุปว่า ติตถิยปริวาสเป็นข้อวัตรที่พระ
พุทธองค์ก าหนดให้สงฆ์ประกาศให้แก่กุลบุตรผู้เคยออกบวชเป็นนักบวชนอกศาสนา (ปริพาชก
เปลือยกาย) 2 ประเภทเท่านั้น คือ (1) อาชีวก และ (2) อเจลก นักบวชพวกอาชีวกและ
ปริพาชกเหล่านี้มีทัศนะตรงข้ามกับพระพุทธศาสนาใน 3 เรื่องที่ส าคัญ พระพุทธศาสนาถือว่า
เป็นมิจฉาทิฏฐิ คือ 
 1) ปุพเพกตเหตุวาท การถือว่า สุขทุกข์ทั้งปวงเป็นเพราะกรรมเก่า เรียกสั้นๆ ว่า 
ปุพเพ-กตเหตุวาท 
 2) อิสสรนิมมานเหตุวาท การถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นเพราะการบันดาลของเทพผู้
เป็นใหญ่เรียกสั้นๆ ว่า อิศวรกรณวาท หรือ อิศวรนิรมิตวาท 
 3) อเหตุอปัจจยวาท การถือว่า สุขทุกข์ทั้งปวง เป็นไปสุดแต่โชคชะตาลอยๆ ไม่มี
เหตุ ไม่มีปัจจัย เรียกสั้นๆ ว่า อเหตุวาท [องฺ.ติก. (ไทย) 21/501/222]  
  ส่วนนักบวชพวกที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ติตถิยปริวาส ได้แก่ ดาบสและ
ชีปะขาว (ปัณฑรังคะ) นักบวชพวกนี้มีทัศนะคล้ายกับในพระพุทธศาสนา คือ กัมมวาทีกิริยวาที 
และเป็นพวกนักบวชนุ่งผ้า (ผ้าที่นุ่งห่มเป็นผ้ากาสาวะบ้าง, หนังสือบ้าง, หนังสัตว์บ้าง, ผ้าขาว
บ้าง) เป็นเพศบรรพชาที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกจ านวนมากเคยออกบวชตอนยั งเป็น
พระโพธิสัตว์อยู่ สรุปสาระส าคัญอันเป็นเหตุผ่อนผันหรือยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ติตถิยปริวาสได้ 5 
ประการ คือ (1) เป็นนักบวชพวกรรมวาทีกิริยวาที (2) เป็นนักบวชที่มีวิถีชีวิตอนาคาริกและ
ภิกขาจารเลี้ยงชีพ (3) การนุ่งห่มผ้าและการใช้บริหาร (4) ความเกี่ยวข้องในอดีตในช่วงเป็นพระ
โพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าและพระมหาสาวก และ(5) เจ้าศากยะที่เป็นอัญญเดียรถีย์ ได้รับสิทธิ
พิเศษในฐานะเป็นญาติของพระพุทธเจ้า [วิ.ม. (ไทย) 4/87/142]  
 2) ข้อยกเว้นในการอยู่ติตถิยปริวาส 
 อนึ่ง พระอรรถกถาจารย์ได้แสดงข้อผ่อนผันหรือข้อยกเว้นไว้อีกส าหรับนักบวชนอก
ศาสนาที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในระหว่างอยู่ติตถิยปริวาส กล่าวคือ 
 (1) ในระหว่างอยู่ติตถิยปริวาส หากได้สมาบัติ 8 ก็ควรให้อยู่ติตถิยปริวาสต่อไปจน
ครบ 4 เดือน เพราะยังเป็นโลกิยฌาน ทั้งนี้เพราะสมาบัติ 8 หากผู้ปฏิบัติไม่ส ารวมระวังก็ยัง
เสื่อมได ้
 (2) ในระหว่างอยู่ติตถิยปริวาส ก าหนดมหาภูตรูป อุปาทายรูป หรือรูปนามได้ ก็
ควรให้อยู่ติตถิยปริวาสต่อไปจนครบ 4 เดือน 
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 (3) ในระหว่างอยู่ติตถิยปริวาส หากเริ่มยกวิปัสสนาขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ ก็ยังถือว่าเป็น
ขั้นโลกียธรรม กิเลสยังก าเริบได้ ควรให้อยู่ปริวาสต่อไปจนครบ 4 เดือน 
 (4) ในระหว่างอยู่ติตถิยปริวาส หากเจริญวิปัสสนาบรรลุโสดาปัตติผล จึงควรถือว่า
บ าเพ็ญวัตรได้บริบูรณ์ ผู้เป็นพระโสดาบันแล้วถือว่าได้ท าลายมิจฉาทิฏฐิได้หมดสิ้นแล้ว ลูกศร
คือวิจิกิจฉาก็ถอนได้หมด ควรให้กุลบุตรนั้นบรรพชาอุปสมบทในวันนั้นเลยทีเดียว ตาม
ความหมายนี้สรุปได้ว่า หากว่าวันนั้นกุลบุตรนั้นยังครองเพศเป็นเดียรถีย์ แต่บรรลุธรรมเป็น
โสดาบัน สงฆ์ก็ไม่จ าเป็นต้องให้เขาอยู่ติตถิยปริวาส ควรจัดการให้เขาได้รับการบรรพชา
อุปสมบททันดี [วิ.ม.อ. (ไทย)  6/1/236-237]  
 
ประโยชน์ของการอยู่ติตถิยปริวาส 
 จากการพิจารณารายพบว่า การอยู่ติตถิยปริวาสมีประโยชน์แก่บุคคลที่เก่ียวข้อง คือ 
 1) กุลบุตรผู้เคยบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาประเภทเปลือยกายและมีลัทธิความเชื่อขัด 
แย้งกับพระพุทธศาสนา หากให้เข้ามาบวชในทันทีย่อมปรับตัวล าบากทั้งเรื่องการนุ่งผ้าและการ
เปิดใจยอมรับค าสั่งสอนตามแนวของพระพุทธศาสนา การอยู่ติตถิยปริวาส 4 เดือนจึงเป็นเวลา
ที่เหมาะส าหรับพิสูจน์ความตั้งใจ ฝึกหัดนุ่งห่มผ้า และเรียนรู้ค าสอนพร้อมทั้งฝึกการปฏิบัติตน 
 2) คณะสงฆ์และพระอุปัชฌาย์เมื่อมีกุลบุตรที่เคยบวชเป็นนักบวชนอกศาสนามาขอ
บวชเป็นภิกษุย่อมต้องการเวลาไตร่ตรองพิจารณาให้รอบคอบ เพราะถือลัทธิต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
อีกท้ังในสังคมก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรง ค าสอนและหลักการปฏิบัติก็ขัดแย้งกัน บางครั้งอาจ
เคยโต้วาทะหรือเคยขัดแย้งกันมาก่อน ระยะเวลา 4 เดือนที่ให้อยู่ติตถิยปริวาสจึงถือว่าเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับให้คณะสงฆ์และพระอุปัชฌาย์พิจารณาตัดสินใจให้บรรพชาหรือ
อุปสมบท 
 3) ส าหรับอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบทบาทในการอุปถัมภ์บ ารุงภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัย 4 การที่
จะให้ถวายการอุปถัมภ์ภิกษุที่เคยเป็นเดียรถีย์โดยทันทีทันใดอาจเกิดความระแวงสงสัยหรือท า
ด้วยการฝืนใจหรือความรู้สึกต่อต้าน การที่กุลบุตรนั้นได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการอยู่ติตถิยปริวาส 4 
เดือนย่อมจะท าให้อุบาสกอุบาสิกาเกิดความมั่นใจหมดความระแวงสงสัย 
 จึงกล่าวได้ว่า ติตถิยปริวาสนี้เป็นวัตรปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล 3 ฝ่าย คือ (1) 
แก่ตัวกุลบุตรผู้อยากเข้ามาบวชให้มีเวลาปรับตัวและฝักหัดตนเองจนมีความพร้อม (2) แก่คณะ
สงฆ์และพระอุปัชฌาย์ผู้มีหน้าที่บรรพชาอุปสมบทให้มีความมั่นใจในกุลบุตรว่าต้องการบวชมา
ศึกษาพระธรรมวินัยจริงๆ ไม่ได้มาบวชเพราะมีวาระซ่อนเร้น และ (3) แก่อุบาสกอุบาสิกาผู้มี
บทบาทส าคัญในการถวายการอุปถัมภ์บ ารุงให้หมดความระแวงสงสัย มีความมั่นใจและมีศรัทธา
เชื่อมั่นในภิกษุรูปนั้นๆ โดยตรงซึ่งความรู้สึกเช่นนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนา
โดยส่วนรวม 
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สรุป 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ก่อนศาสนิกของศาสนาอ่ืนจะเปลี่ยนมาถือพระพุทธศาสนา 
หากเป็นบุคลทั่วไปพระพุทธศาสนาไม่มีขั้นตอนอะไรพิเศษ  จะมีขั้นตอนคัดกรองบ้างก็เฉพาะ
นักบวชนอกศาสนาเท่านั้น มีข้อก าหนดให้นักบวชนอกศาสนาจ าพวก ปริพาชกเปลือย คือ 
อาชีวกและอเจลก (รวมทั้งนิครนถ์ด้วย) เท่านั้นที่ก่อนจะเข้ามาบวชเป็นภิกษุจะต้องอยู่ติตถิย -
ปริวาส 4 เดือน เพราะนักบวชพวกนี้เปลือยกายและมีทิฏฐิขัดแย้งกับพระพุทธศาสนา  
 นักบวชนุ่งผ้าพวกกัมมวาทีกิริยวาที เช่น ดาบสและชีปะขาว (ปัณฑรังคะ) บวชได้ทันที
โดยไม่ต้องอยู่ติตถิยปริวาส เพราะมีทัศนะเรื่องกรรมและความเพียรคล้ายกับพระพุทธศาสนา 
อีกทั้ งวิถีชีวิต การนุ่ งห่มผ้าและวิธีชีวิตในฐานะเป็นอนาคาริกชนก็คล้ายกับภิกษุ ใน
พระพุทธศาสนา ในช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธองค์และพระมหาสาวกจ านวนมากก็เคย
ออกบวชเป็นดาบสมาก่อน จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ติตถิยปริวาส เพราะเห็นว่านักบวชเหล่านี้มี
ทัศนะ หลักธรรมค าสอน หลักการปฏิบัติเพ่ือบรรลุธรรม (ฌานสมาบัติ) รูปแบบการเนินชีวิต 
การนุ่งห่มผ้า และมีความคุ้นเคยกับแนวทางปฏิบัติตามแบบพระพุทธศาสนามาพอสมควรแล้ว 
ข้างฝ่ายคณะสงฆ์ก็มีความคุ้นเคยเละยินดีจะให้เข้ามาบวชได้โดยไม่มีข้อสงสัย ด้วยความที่มี
ความเห็นและการปฏิบัติคล้ายกันนี้ หากเข้ามาบวชเป็นภิกษุก็ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวมาก ดังนั้น 
นักบวชพวกดาบสและชีปะขาว (ปัณฑรังคะ) จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการคัดกรองด้วย
การอยู่ติตถิยปริวาสเป็นเวลา 4 เดือน อนึ่ง หากขณะก าลังประพฤติติตถิยปริวาส บุคคลเหล่านี้
บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็สามารถให้ อุปสมบทได้ทันที เพราะถือว่าได้บรรลุ เป็น  
พระอริยบุคคลขั้นต้นซึ่งถือว่ามีศรัทธาและมีปัญญามั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้ว 
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บทคัดย่อบทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือวิเคราะห์หลักอปริหานิยธรรมกับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน 
มีลักษณะทางชีวภาพและเชื้อชาติเหมือนกัน รวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติ
พันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กันไปเป็นความรู้สึก
ผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล 

วังกระแจะเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทย มอญ พม่า 
และกะเหรี่ยง เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละชาติพันธุ์ต่างมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ที่
แตกต่างกัน แต่เมื่อมาอาศัยอยู่กันจ าเป็นจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีโดย
การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ผสมผสานกับวัฒนธรรม 
ประเพณีและ คติความเชื่อของแต่ละชาติพันธุ์ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ค าส าคัญ: การเสริมสร้าง, ความสัมพันธ์ทางสังคม, กลุ่มชาติพันธุ์, อปริหานิยธรรม 7 

Doi : 10.14456/j-mcurk.2016.14
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AAbbssttrraacctt 
 

This article is intended to analyze of Strengthening the Social 
Relationship of Ethnic Groups According to the Aparihaniyadhamma in Wang-
kajae Community Chai-yok District, Kanchanaburi Province 

From the research are as fallow:- that an ethnic group means the group 
of people inherited from the same ancestors, having the same biological 
characteristic and race, including the same cultural ancestors.  The people in 
the same ethnic group have the feelings of the blood and the culture bonds in 
the same time; these are the binding feelings that strengthen their identities.    

The district of Wangkrajae is a community with various ethnic groups, i.e. 
Thai, Mon, Myanmarist, and Karen, etc., each of which has different cultures, 
customs, and the way of living.  As these ethnic groups have to live together, 
something to hold on to is needed for strengthening unity; hence, applying 
Buddhist Dhammas to the leadings of their daily lives combining with each of 
their cultures, customs and beliefs can help them live happily. 
 
Keyword: Enhancing, Social Relationship, Ethnic Groups, Aparihaniyadhamma 
 
บทน าบทน า  
 การปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยของสังคม เป็นแนวทางท่ีบรรพบุรุษไทยได้วางกรอบให้ชน
รุ่นหลังได้น ามาปฏิบัติ โดยน าระบบวิธีคิดที่ก าหนดแบบแผนการประพฤติ ปฏิบัติ อันเป็นที่
ยอมรับของกลุ่มคนพวกเดียวกัน ตลอดจนนักวัฒนธรรมในปัจจุบันได้กล่าวถึงวัฒนธรรมใน
ความหมายพลังความคิด วิธีคิด และการสร้างปัญญา เพ่ือน าไปสู่การจัดการความรู้ในการ
ส่งเสริม เสริมสร้าง และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นข้อมูลวัฒนธรรมก็คือ  ข้อเท็จจริงของวิถี
ชีวิต หรือวิถีแห่งการด ารงชีพของกลุ่มชน ซึ่งเป็นองค์รวมของวิถีชีวิต คุณค่า และอุดมการณ์ของ
สังคมมนุษย์  มีการปรับตัว  และเปลี่ยนแปลงกับระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและธรรมชาติ 
ภายใต้ความหลากหลายทางสังคมมนุษย์ (ชูพินิจ เกษมณี, 2548 : 4) และเมื่อสังคมไทยมี
ประชากรมากกว่า หนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ก็ย่อมเกิดปัญหา อันจะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงตามมา
ยากเกินที่จะแก้ปัญหาได้ 
 ต าบลวังกระแจะ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นชุมชนหนึ่ งที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธ์ ได้แก่ ไทย มอญ พม่า และกะเหรี่ยง ซึ่งในแต่ละชาติพันธ์ต่างมี
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วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อมาอาศัยอยู่กันจ าเป็นจะต้องมีสิ่ง
ยึดเหนี่ยวเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ในพิธีบ าเพ็ญบุญกุศลทั่วไป เช่น วันธรรมสวนะ (วันพระ) 
วันส าคัญทางพุทธศาสนา หรือวันหยุดวันนักขัตฤกษ์ที่ส าคัญ เป็นต้น โดยที่มีวัด ส านักสงฆ์ 
พระภิกษุสงฆ์ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อจนกลายมาเป็นความผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในชุมชนซึ่งต่างก็มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามคติความเชื่อที่บรรพบุรุษได้น ามาประพฤติ
ปฏิบัติสืบทอดในลักษณะของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินชีวิตตั้งแต่ถือ
ก าเนิดจนถึงบั้นปลายของชีวิต โดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ผสมผสานกับวัฒนธรรม ประเพณีและ คติความเชื่อของแต่ละชาติพันธุ์ ก่อให้เกิด
เป็นวิถีพุทธ สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างร่มเย็น ส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตส านึกที่ดี และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  ดังค ากล่าวที่น าเสนอไว้ว่า “พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญแห่งการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม โดยมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอันดีงาม” (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554 : 4) 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและวิธีการของพุทธศาสนาในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีส่วนในการหล่อหลอมชุมชน โดยน าหลักอปริ
หานิยธรรม 7 เข้ามาเสริมสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการช่วยเหลืองานซึ่งกัน
และกันทั้งทางวัด ส านักสงฆ์ หรืองานในชุมชน การถ้อยทีถ้อยอาศัยพ่ึงพากัน โดยมีมีการแยก
เชื้อชาติ หรือภาษา แต่ตรงกันข้ามกับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งทางด้านภาษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา และประพฤติปฏิบัติตน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือวิเคราะห์หลักอปริหานิยธรรมกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ในชุมชนต าบลวังกระแจะอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัยวิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีศึกษาจาก
เอกสาร และการศึกษาภาคสนาม โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ข้ันศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ 
โดยแบ่งแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 ก) แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 
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  ข) แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ 
หนังสือ ต ารา เอกสารที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา หรือประเด็นที่ต้องการทราบ 

2. ข้ันศึกษาภาคสนาม (Field Work) 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการสัมภาษณ์สุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันตามลักษณะของ
ประชากรกลุ่ม เพ่ือให้ได้บุคคลที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง 

3. ข้ันวิเคราะห์ 
 การน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
และน ามาหาประเด็นหลัก และข้อสรุป จากนั้นท าการจ าแนกข้อมูลตามประเด็นต่างๆ น าข้อมูล
มาท าการเปรียบเทียบกัน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือน าไปตอบปัญหาการวิจัย 
 4. ข้ันสรุป 
 สรุปผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาข้อสรุป และน าเสนอรายงาน
ผลการวิจัย ในรูปแบบพรรณนาต่อไป 
 
ผลการวิจัย ผลการวิจัย   
 1. วิเคราะห์หลักอปริหานิยธรรมกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ในต าบลวังกระแจะ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผลการวิจัยพบว่า ชาติพันธุ์ (Ethnicity) คือ กลุ่มคนที่มีจุดก าเนิดของบรรพบุรุษ
ร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบแผนเดียวกัน รวมถึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชื้อ
ชาติและสัญชาติสอดคล้องกัน ส าหรับผู้คนที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มักมีความรู้สึกผูกพัน
ทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กันไป โดยเป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ของบุคคลและของชาติพันธุ์และในขณะเดียวกัน ก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นนับถือศาสนา
เดียวกัน หรือได้รับอิทธิพลจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมแบบเดียวกัน เป็นสิ่งที่แสดงถึง
พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ในแต่ละเชื้อชาติและแสดงถึงวิวัฒนาการของระบบสังคมการเมือง โดย
ในแต่ละภูมิภาคมักประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลายเผ่าพันธุ์โดยแต่ละเชื้อชาติก็จ ะมี
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีสวยงามเป็นของตนเอง และเป็นความงดงามของสังคมโลกที่ประกอบ
ไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย (อมรา พงศาพิชญ์, 2537; เสรี ซาเหลา และคณะ, 2544)  
 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน 
มีลักษณะทางชีวภาพและเชื้อชาติเหมือนกัน รวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติ
พันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กันไปเป็นความรู้สึก
ผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล 
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 พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
พระพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง แต่พระพุทธศาสนาก็มี
อิทธิพลและบทบัญญัติต่อวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม เป็นสถาบันเบื้องต้นส าหรับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และสวัสดิการของมนุษย์ หลักธรรมที่จะท าให้การเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ มีความสามัคคีในการสร้างความเจริญให้แก่ สังคมในชุมชน ซึ่งถือว่าคนทุก
คนมีความเท่าเทียมกัน เป็นส่วนหนึ่งชุมชนเหมือนกัน เป็นหลักการที่ควบคู่กับหลักเสรีภาพ 
ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอยู่สันติสุข เรียกว่า อปริหานิยธรรม มี 7 ประการ [ที.ม. (ไทย) 
10/70/90; พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต, 2551] เป็นหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วย
ป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว มี 7 ประการ สามารถวิเคราะห์การ
ประยุกต์ในการอยู่ร่วมกัน ได้ดังนี้ 
 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน อย่างสม่ าสม่ าเสมอ 

ต าบลวังกระแจะเป็นต าบลที่มีประชากรหลายชนชาติ และมีประชากร 6900 คน
โดยประมาณ มีทั้ง ชนชาติพม่า ไท ญวน  กระเหรี่ยง เป็นพ้ืนที่ๆ ที่ การรวมประชากรหลายชน
ชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข โดยประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ของสังคม เพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกัน รับรู้ข่าวสารร่วมกันเป็นเรื่องเดียวกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการแจ้งข่าวสารจ าเป็นต้องมีการประชุมเป็นวาระบ้าง เร่งด่วนบ้าง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ได้แสดงทัศนะไว้ ดังต่อไปนี้ 

“การประชุมกันบ่อยๆ และการได้พูดกัน ถือว่าเป็นผลดีจะท าให้เราได้รับรู้ และทราบ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือองค์กร แม้แต่ปัญหาส่วนตัวของแต่ละบุคคล เพ่ือที่จะแก้ปัญหา
ได้ทันท่วงท”ี (สัมภาษณ์, เจ้าอาวาสวัดแก่งสามัคคี, 15 มกราคม 2558)  
 “เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราควรที่จะหาวิธีในการแก้ไข ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด คือการพูดคุย เพ่ือ
หาทางออกท่ีดีที่สุดทั้งสองฝ่าย ซึ่งในการพูดคุยนั้นควรที่จะฟังให้จบในแต่ละฝ่ายในการปรึกษา
พูดคุยกัน จะส่งผลดีของสังคมชุมชนที่สงบสุข เป็นสังคมที่สันติสุขและยั่งยืน” (สัมภาษณ์, เจ้า
อาวาสวัดบ๊องตี้น้อย, 15 มกราคม 2558) 
 “การอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมีการพบปะ ประชุม
ปรึกษาหารือกันสม่ าเสมอ เพ่ือแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับ
ในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ เพ่ือความเข้าใจที่ดีต่อกันของทุกคนในสังคมซึ่งความเจริญไม่
เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เช่น ในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุ่น 
ปัญหาลูกไปติดยาเสพย์ติด ก็จะไม่เกิดขึ้น ในสถานที่ท างาน หัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับ
ผู้ร่วมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น” (สัมภาษณ,์ ประชาชน หมู่ที่ 2, 10 มกราคม 2558) 
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 “การประชุมพบปะปรึกษาหารือกิจการงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ร่วมกันโดยสม่ าเสมอ สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี ” (สัมภาษณ์ , 
ประชาชน หมู่ที่ 9, 17 มกราคม  2558)  
 “การประชุมกันบ่อยๆ เป็นการระดมมันสมอง รวมความสามารถที่ทุกคนมี น ามาแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญในด้านต่างๆ” (สัมภาษณ์, 
ประชาชน หมู่ที่ 7, 19 มกราคม 2558)  
 ดังนั้น นักปกครอง จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสาร การประชุมกันบ่อยๆ 
ส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังสร้างความ
เข้าใจต่อกันได้ดี  เกิดความสามัคคีได้ด ี
 2) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจ
ทั้งหลายท่ีพึงท าร่วมกัน 

การที่มีการเรียกประชุมชุมชน หรือหมู่บ้าน และทุกคนเข้าประชุมพร้อมเพียงกัน ท าให้
มีการร่วมแรงร่วมใจกัน ในการท างานต่างๆ เกิดความกลมเกลียวกัน เวลาการท ากิจกรรมจะท า
ให้เกิดมีพลัง งานเหล่านั้นก็จะส าเร็จได้ทันเวลา และการแก้ไขปัญหาต่างๆ การให้แง่คิดเห็นหลัง
การประชุม การอยู่ร่วมกัน  เนื่องจากในชุมชนนี้ เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายชาติเผ่าพันธุ์ 
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงทัศนะไว้ ดังต่อไปนี้ 
 “เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนที่อยู่รวมกันไม่กินแหนง
แคลงใจกัน จะท างานอะไรก็ส าเร็จได้ เช่นในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต้องอยู่พร้อมๆ 
กันเพ่ือทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะท าลงไปด้วยความเต็มใจ” (สัมภาษณ์, ประชาชน, 10 
มกราคม 2558)   
 “การท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการประชุมและการท ากิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระท า
ร่วมกัน หรือพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันชุมชนที่เราอยู่ เพ่ือความร่มเย็นของชุมชนทุกกลุ่ม” 
(สัมภาษณ์, ประชาชน หมู่ที่ 9, 17 มกราคม  2558) 
 “การที่พวกเราพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่คณะ 
มีความรับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อถึงตอนท างานก็ต้องท างานของ
ส่วนรวมให้ด”ี (สัมภาษณ์, ประชาชน หมู่ที่ 7, 19 มกราคม 2558)   

3) ไม่บัญญัติสิ่งท่ีมิได้บัญญัติไว้ 
  กติกาที่เราได้ร่วมตกลงกัน จะสามารถประคับประคอง สิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้จะเป็น
ก าแพง ป้องกันสิ่งที่จะมาท าลายจารีตที่ดีงาม สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ และสิ่งไหนที่คนในชุมชน 
ส่วนใหญ่ยินยอม และตกลงกันไว้  และมีมติเป็นเอกฉันท์ หมายความว่าไม่ล้มกฎเก่า  ตั้งกฎ
กติกาขึ้นใหม่ตามใจชอบหากจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกของเดิมหรือจะ  เพ่ิมเติมของใหม่ก็
จะต้องปรึกษาหารือเห็นชอบร่วมกันพร้อมกัน ไม่ใช้อ านาจประกาศออกมา แต่ฝ่ายเดียวพวก
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เดียวโดยไม่ฟังเสียงใคร (ผู้บริหารของเราส่วนใหญ่จะปฏิบัติสวนทางกับ หลักการข้อนี้ คือพอได้
ขึ้นเป็น ผู้บริหารก็มักจะเลิกล้มนโยบายของคนเก่าหรือสิ่งที่คนเก่าท าไว้ แล้วก าหนดนโยบาย
ของตนเอง ขึ้นใหม่ด้วยความคิดของตนเอง แต่ผู้เดียว และมักจะท าอย่างนี้ ทุกครั้งที่เปลี่ยน
ผู้บริหาร) ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงทัศนะไว้ ดังต่อไปนี้ 

“การที่เราตั้งเป้าหมาย หรือกฎกติกาไว้นั้น ก็ไม่ควรที่จะไปล้มล้างไป เพราะจะได้เป็น
บรรทัดฐานของความสงบขององค์กร ชุมชน เพ่ือการสร้างความสามัคคี” (สัมภาษณ์, เจ้าอาวาส
วัดแก่งสามัคคี, 15 มกราคม 2558)  

“สังคมชุมชนจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้องบัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ของคณะและสังคมตามความพอใจของตนหรือของกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ตัวอย่าง 
เช่น นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบของโรงเรียนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย” (สัมภาษณ์, 
ประชาชน, 10 มกราคม 2558)  

“การไม่เพิกถอน ไม่เพ่ิมเติม ไม่ละเมิดหรือวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ สิ่งไหนที่มันมี
อยู่แล้วก็ไม่ควรยกเลิกสิ่งนั้น หากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี” (สัมภาษณ์, ประชาชน หมู่ที่ 9, 17 
มกราคม  2558) 

“การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมจะต้องถือระเบียบข้อบังคับ
เพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหารเกิดผลดี มี
ประสิทธิภาพ” (สัมภาษณ์, ประชาชน หมู่ที่ 7, 19 มกราคม 2558) 
 4) เคารพนับถือเชื่อฟังผู้อาวุโส 
 การอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องรู้จักเคารพนับถือผู้ใหญ่ ผู้ผ่านวัยผ่านประสบการณ์มา
มากเพราะอดีตเป็นบทเรียนของ ปัจจุบันผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านอดีตมาแล้วมีบทเรียนแห่งความถูก
ผิดความเสื่อมความเจริญมาแล้ว ประชาชนในชุมชนวังกระแจะได้ปฏิบัติตามแนวทางของการ
อยู่ร่วมกัน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงทัศนะไว้ว่า  
 “การเคารพผู้อาวุโสเป็นสิ่งที่ดีงาม สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการให้ให้
เกียรติซึ่งกันละกัน เป็นกฎกติกาเป็นมารยาทที่พึงกระท า เพ่ือความสงบ และความสามัคคี ” 
(สัมภาษณ์, เจ้าอาวาสวัดแก่งสามัคคี, 15 มกราคม 2558)  
 “ในการอยู่ร่วมกันควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ควรที่จะแบ่งชนชั้นวรรณะ 
ควรอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีเปรียบเสมือนเป็นพ่ีเป็นน้อง เพราะในการอยู่ร่วมกันต้องมี
การกระทบการทั่งอย่างแน่นอน เพราะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งมีทั้ง ไทย มอญ พม่า 
กะเหรี่ยง ดังนั้น เราควรที่จะต้องระมัดระวังในทุกๆ ด้าน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและ
แตกแยกขาดความสามัคคี (สัมภาษณ์, เจ้าอาวาสวัดบ๊องตี้น้อย, 15 มกราคม 2558)  
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 “การเคารพและรับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะผู้ใหญ่ เกิดก่อน 
ผ่านประสบการณ์มามากกว่า ประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้น า ถ้าเราให้การเคารพ
และเชื่อฟังผู้น า สังคมก็จะไม่วุ่นวาย” (สัมภาษณ์, ประชาชน, 10 มกราคม 2558) 
 “ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์
ยาวนาน ดังนั้นเราต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะ
ที่เป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มามาก” (สัมภาษณ์, ประชาชน หมู่ที่ 9, 17 มกราคม  2558) 
 “เชื่อฟังค าสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นผู้น้อยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะการปกครอง การบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม หน้าที่
ปกครอง หน้าที่สั่งการ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้องปฏิบัติ” (สัมภาษณ์, ประชาชน 
หมู่ที่ 7, 19 มกราคม 2558)   

 สามารถสรุปได้ว่า ผู้อาวุโสในหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นบุคคลส าคัญ ที่ต้องให้ความ
เคารพ จะสามารถเป็นร่มโพธิ์ใบใหญ่ ให้กับลูกหลาน ดังนี้ ควรปลูกจิตใต้ส านึกให้ เคารพเชื่อฟัง 
ผู้น า หรือผู้ที่เป็นใหญ่ในชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคี  
เช่นหากสมาชิก ต้องการเสนอความคิดเห็น จ าเป็นต้องขออนุญาต ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติ ในที่
ประชุมและผู้น า 
 5) ปกป้องคุ้มครองเด็กและสตรีไม่ให้ถูกข่มเหงน้ าใจ  
 การสร้างเสริมชุมชนให้เกิดความสุข ความสามัคคี ว่าต้องมีมาตรการสร้างความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุข ถ้าในระดับ
หน่วยงานก็คือ จัดให้มีสวัสดิการที่ดีท าให้สมาชิกมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ข่มเหงน้ าใจกัน 
ไม่ใช้  ้อ านาจอวดศักดิ์ศรีกดข่มกันเองไม่ก่อให้เกิดความคับแค้นใจในหมู่สมาชิก ดังที่ผู้ให้ข้อมูล
ได้แสดงทัศนะไว้ว่า  
 “การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ดีงาม ไม่ควรจะแบ่งชนชั้นวรรณะ หรือกีด
กันความสามารถของสตรี ไม่ควรว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า แต่ควรที่จะเปิดโอกาสให้สตรี 
เข้ามาแสดงความรู้ความสามารถ เพ่ือพัฒนาองค์กร และชุมชน”  
 “สตรีถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศที่อ่อนแอ บุรุษควรให้เกียรติให้ การยกย่อง 
ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแก ถ้าสังคมใดๆ ผู้หญิงถูกฉุดคร่าข่มขืน มากๆ ความ
เสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้น” 
 “เราไม่ควรข่มเหงสตรี เป็นการให้เกียรติและคุ้มครองสตรี มิให้มีการกดขี่ข่มเหง
รังแก 

สรุปได้ว่า การสร้างชุมชนให้แข็งแรง จะต้องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ของประชาชน ความเสมอภาคทางด้านสังคม และความเสมอภาคในโอกาส เด็ก เยาวชน และ
บุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ และจากชุมชน จากการใช้ความรุนแรง
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และการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม  เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแล มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล โดยเท่าเทียมกัน 
 6) เคารพสักการบูชาปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ  

 การเคารพเคารพสักการบูชา ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ที่
เคารพสักการะสืบต่อกันมาแต่โบราณ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนใน
ชาติ มีความยึดมั่นในสิ่งที่เคารพสักการะอันเดียวกัน  และผู้น า จะต้องเปิดโอกาสให้คนทุกคน
ในสังคมได้ใช้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน เพ่ือร่วมแรงร่วมใตกันรักษาประเพณีอันดีงามไว้ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้
แสดงทัศนะไว้ว่า 

“การที่คนเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายของชาติพันธุ์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการอยู่ร่วมกัน นั่นคือสิ่งที่เรานับถือ สิ่งศักดิ์ประจ าองค์กร หรือใน
ชุมชน เช่นโบราณวัตถุ โบราณสถาน ส านักสงฆ์ วัดวาอารามต่างๆ รวมถึงพระสงฆ์ เพ่ือเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี คมสงบให้แก่ชุมชน และ
สังคม” 

 “การให้ความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่อง
เตือนความจ า ปลุกเร้าให้เราท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลย พิธีเคารพบูชาอัน
พึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญเหล่านั้นตามประเพณีท่ีดีงาม” 

“ปูชนียสถานที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เป็นสมบัติของชาติ ไม่แสดงอาการที่ดูหมิ่น
เหยียดหยาม ไม่ควรละเลยต่อพีธีการที่แสดงถึงความเคารพบูชา ไม่ท าลายวัฒนธรรมที่ดีงาม ไม่
ท าลายสิ่งที่เราเคารพบูชา ของลัทธิอ่ืน หรือความเชื่อของกลุ่มอื่น”  
 สรุปได้ว่า การเคารพสถานที่ สิ่งศักดิ์สิทธ์ และสถานที่กราบไหว้บูชา ควรดูแลท านุ
บ ารุงรักษาร่วมกันปกป้องไม่ท าลายวัฒนธรรม ไม่ท าลายสถานที่ศักดิ์ ของลัทธิอ่ืนๆ เพ่ือให้อยู่คู่
กันในสังคม แม้ว่าการอยู่ร่วมกันในชุมชนนี้ จะเป็นการอยู่ร่วมกันในหลายชาติพันธ์ การเคารพ
ความเชื่อที่ต่างกัน  ทุกคนต้องไม่ท าลายสถานที่แห่งนั้น จนเป็นการเสริมความความสัมพันธ์ใน
กลุ่ม 
 7) บ ารุงรักษาผู้มีธรรมท้ังหลายที่เป็นที่พึ่งของประชาชน  
  การบ ารุงรักษาผู้มีธรรมนั้น ทุกคนในชุมชนจ าต้องเปิดใจกว้างให้แก่ศาสนาทุก
ศาสนาที่คนในบ้านเมืองเขานับถือ ใครจะมาเผยแพร่ศาสนาอะไรก็ยินดีต้อนรับไม่กีดกันรังเกียจ 
ซ้ ายังสนับสนุนอปุถัมภ์บ ารุงให้ด้วย ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงทัศนะไว้ว่า  
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2559) 

 “ควรจะคอยดูแลเอาใจใส่ในพระสงฆ์ หรือวัดวาอารามที่เป็นสถานที่เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจแก่บุคคลในชุมชน ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เพราะพระสงฆ์ในวัด หรือส านักสงฆ์ ที่
อยู่ ในชุมชนนั้น เป็นสิ่ งทีควรเคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมเพ่ือสร้างความสามัคคี สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” 
 “คุ้ มครอง  อันชอบธรรม  คื อการคุ้ มครองบรรพชิ ตซึ่ ง เป็ นผู้ สื บทอด
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป เช่นการท าบุญด้วยปัจจัย 4 หรือการช่วยเหลือด้านต่างๆ  
เช่น การบ ารุงวัด” 
 “เป็นการบ ารุง คุ้มครอง  แก่พระผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจและ
เป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยปรกติ” 
 “การจัดการให้ความดูแล บ ารุง คุ้มครอง แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ 
ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดย
ผาสุก” 

สรุปได้ว่า การอยู่ร่วมกันในสังคม ควรให้การสนับสนุนผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลาย ให้ได้รับ
โอกาสที่จะใช้ความสามารถในการได้รับการศึกษา  โอกาสที่จะแสวงหาเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
ในการด ารงชีพหรือการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ ชุมชนต้องให้ความอุปถัมภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจ อันดีและความสมานฉันท์ระหว่าง
พุทธศาสนิกชน รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน และส่งเสริมการสร้างความสามัคคี 
 ผลจากการวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ 
โดยพุทธสันติวิธี พบว่า การน าหลักอปริหานิยธรรม 7 คือ ธรรมแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ 
ประกอบด้วย 1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก 3) 
ไม่บัญญัติ ไม่เลิกบัญญัติที่มีไว้แล้ว 4) เคารพผู้ที่ควรเคารพ 5) ไม่ข่มเหงสตรี 6) เคารพบูชา
สถานที่ 7) ให้การอารักขาผู้ทรงศีลสามารถเสริมสร้างความสามัคคี และ อาศัยอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
สรุปสรุป  
 การอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ควรคิดถึงใจเขาใจเรา ควรคิดว่า ไม่ว่าจะชาติพันธุ์
ไหนก็คือพ่ีน้อง เครือญาติ มองถึงเขาเหล่านั้นด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ไม่ควรที่จะมองแบบแบ่ง
ชนชั้นวรรณะ หรือมองว่าตนเองเหนือกว่าผู้อ่ืน เพราะการกระท าแบบนี้ จะท าให้เกิดความ
แตกแยก และมีผลเสียมากกว่าผลดี ถ้าเราหรือ บุคคลในชุมชนในสังคมต าบลวังกระแจะอยาก
ให้เกิดสันติสุขควรที่จะมองบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นในการอยู่ร่วมกัน ด้วยเมตตา กรุณา 
ด้วยมิตรไมตรีเป็นพ่ีเป็นน้อง มองถึงสิทธิ์ของมนุษยชน ในความเป็นคนเหมือนกัน เพ่ือเป็นการ
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ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ ารอยเดิมอีก การสร้างความสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติ
พันธุ์ให้ยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันในสังคมของชุมชนต าบลวังกระแจะ ผู้น าทุกๆ ฝ่ายควรที่ร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง รวมไปถึง ประชาชนในชุมชนด้วย ไม่ควรเป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใด หรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง เพราะการจะสร้างความสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ได้เป็นหน้าที่
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ คน และทุกๆ ฝ่าย ที่มีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษาและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามให้เกิดเป็นสังคมชุมชนแห่งสันติสุข  
 
เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง ::  RReeffeerreenncceess  
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Abstract 
The academic journal aims to propose scholars’ important and 

beneficial points of views in many aspects of Presenting Somdet Phra Buddha 
Ghosajarn {His Holiness’ former name “Jao Khun” (the priest who has charge of 
the monks in a portion of a monastery) Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto}’s 
Hometown , the Origin of A Savant of Thai Priests in order to encourage and 
conserve Somdet Phra Buddha Ghosajarn’s hometown situated at Sri Prachant 
district, Suphanburi province which is popular, admired and valuable as a 
memorial place for learning the old ways of living and keeping His Holiness’ 
wisdom of Dhamma propaganda alive. There are three main aspects to be 
presented in this journal. Moreover, the journal also proposes Sri Prachant 
market story, Suphanburi province which is a location Somdet Phra Buddha 
Ghosajarn’s hometown for promoting an honourable and valuable tourist 
attraction in Suphanburi respectively. 

Keywords : Presentation, Conserve, Savant, Memorial Place, Wisdom 

Introduction 
     Somdet Phra Buddha Ghosajarn (P.A. Payutto)’s hometown situated in Sri 
Prachant old market , Suphanburi province is one of important, valuable and 
famous sources of learning, identifying  and understanding ways of life of 
people in Sri Prachant district about 100  years ago (now in 2016 His Holiness is 
78 years of age). It is popular for its charming old atmosphere near the Tha 
Cheen river which has been feeding the soul of people living at the riverside for 
a very long period of time. Somdet Phra Buddha Ghosajarn’s birthplace was 
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established and has been conserved well with cooperation of Sri Prachant local 
villagers who donated their money to establish Somdet Phra Buddha 
Ghosajarn’s birthplace foundation in order to honour His Holiness whom the 
UNESCO admired as “An Important Person of the World”, and remembered as A 
Savant of Thai Priests among Thai people. 
       MGR Online, 2009. Not only does the old market sell good taste 
foodstuff, but also its old atmosphere is much appreciated. Sri Prachant market 
is far from Muang district, Suphanburi province for 20 kilometers. By driving 
along a fine Suphan – Chainat main road. Sri Prachant market is an important 
place because it is Jao Khun Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)’s hometown 
whom admired as “A Good Man of Sri Prachant” and also “A Savant of Thai 
Priests”. With plenty of religious activities in propagandizing Buddhism 
continuously no matter Dhamma discussion, preaching, discourse and Dhamma 
talk. In addition, there are plenty of Dhamma opuses that are accepted by both 
Thai people and foreigners. Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto) was awarded 
the “Education for Peace” from the UNESCO in 1994. He was appointed as an 
abbot of Nyana Vesakavan temple at Sampran district, Nakorn Patom province.   
     Mongnoi, 2016. One of the old markets of Suphanburi with the age of 
about 100 years in Sri Prachant district in a form of two stage old houses which 
has conserved characteristics in the past was awarded the outstanding market 
for being a source of cultural tourism in 2008. Jao Khun hometown situated in 
Sri Prachant old market. Jao Khun P.A. Payutto was admired as a Poet of 
Buddhism and a Diamond of the world with plenty of writing works. In the past, 
his house used to be a drapery which has been conserved to be in the same 
condition including household appliances too.  
       Sorn Sorn Suphan, 2007. Described people’s lifestyle at Sri Prachant 
market by starting with his coming to and eating at the original noodle shop 
with very good taste which is located near the bridge across the Tha Cheen river 
near Sri Prachant Councils. A shop is a row of house with many customers. 
Opposite of the noodle shop found a row house with a name tag in front of the 
second floor of the house written “(P.A. Payutto)’s birthplace”. Over the door 
of the first floor with a name tag written “Bai Rattanakarn”. This is where Jao 
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Khun Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)’s biography and works are exhibited 
in order to propagandize an honour of Jao khun Phra Brahmagunabhorn (P.A. 
Payutto).   
 So, it is necessary to see the importance of conserving Somdet Phra 
Buddha Ghosajarn’s birthplace and keep His Holiness’ wisdom of Dhamma 
propaganda alive. Moreover , help promoting visiting Somdet Phra Buddha 
Ghosajarn’s birthplace for learning people’s way of life about 100 years ago, 
visiting the atmosphere within His Holiness’ hometown which is like an 
interesting, charming and rare museum within the community. And it is like a 
centre of culture, Dhamma propaganda and a memorial birthplace of a savant 
and good person whom the UNESCO admired as an important person of the 
world.   

Firstly, presenting Sri Prachant old market story. Secondly, describing the 
characteristics of Somdet Phra Buddha Ghosajarn’s birthplace and household 
appliances which identify people’s way of life about 100 years ago. Thirdly, 
presenting Somdet Phra Buddha Ghosajarn’s biography, Dhamma propaganda 
with his works and opuses which identify his wisdom in writing, presenting and 
understanding Dhamma in the ultimate level. These three important 
presentations can fulfill the objectives of absorbing a conservation of a source of 
learning culture, ways of life and having an inspiration that ignites a light within 
the hearts of community and visitors. 

 
Sri Prachant Old Market Story will be presented as follows.  
       Holidaythai. Sri Prachant old market now is over 100 years old. In the past 
it was a community along Tha Cheen riverside (Suphanburi river). In the east of 
the riverside situated the commercial area where people came to buy rice, dried 
food, vegetables, fish, betel, fruits, clothes, appliances etc. Moreover, in the 
southern area of Wat Yang, there was a beach used as a harbor for cargo ships 
parking and waiting for a tide. Then tax official set up for a toll, and it was called 
Dan Khanon (Ban Hua Khanon at present) (Khanon means tax). Later, the harbor 
was built for being used as an area for cargo handling. When commerce grew up, 
the land owner built a one – storey wooden houses for rent in the northern area 
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of the village which was called Talad Nua (Northern Market). In 1950 some of 
villagers of Talad Nua migrated to rent a land of Wat Yang, then built two – 
storey wooden row houses along Tha Cheen riverside. Both market and houses 
were built with wood in the old architecture style which was called Talad Rong 
Yao (southern market). The opposite side of the market was Ban Krang Temple 
(Wat Ban Krang) which was an ancient religious place where many people came 
to do a merit. Chinese people there had a good market planning with streets 
surround the market which was in the middle. Then it became Wat Yang market. 
In 1853 Chaiya Nupab market was built then became Sri Prachant market since 
then. As for the name Sri Prachant , firstly it was understood for being brought 
from one of the characters in famous Thai literature “Khun Chang Khun Phaen” 
but in fact, it came from “Sri” which meant “Goodness, Abundant” and 
“Prachant” meant “Frontier” when being included it means “An Abundant 
Region”.         
      SUPHAN.BIZ. Sri Prachant district primarily belonged to Tha Phee Liang 
district  (Muang District, Suphanburi) and Derm Bang Nang Buad district 
(Samchuck District) that’s because two districts region area were very huge, so 
they were divided into a part of Tha Phee Liang (Moddaeng sub – district at 
present) and another one of Nang Buad (Samchuck district at present). They 
were united to be Sri Prachant district in 1901. Sri Prachant sub – district 
primarily named Krapoong sub – district, later in 1937 Mr Som Meethongkam was 
appointed to be the first local residentwho attributed lots of virtues, then he 
was renamed “Khoon Sri Prachant Raksa”. However, people agreed to change 
the old name of the sub – district to be “Sri Prachant sub – district” along Mr 
Som’s new name. In addition, Sri Prachant old market is far from Suphanburi for 
16 kilometers by taking Suphan – Chainat main road. When reaching Sri Prachant 
District Office, find the parking lot at Wat Yang then take a walk to Sri Prachant 
old market. For more information, please contact Tel. 035 – 548722 or 
www.taladsriprachan.com 
     Love Thailand. In the past Sri Prachant Old Market was a wholesale market 
at Tha Cheen riverside for about 100 years and awarded the Tourism Industry in 
2008 which was an outstanding cultural tourist attraction trend. It is far from 

http://www.taladsriprachan.com/
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Muang district, Suphanburi for 20 kilometers. On Saturdays and Sundays 
merchants sell many kinds of Thai and Chinese foodstuff, original desserts and 
ancient coffee for visitors at Sri Prachant market. In addition it is convenient for 
visitors to stay overnight there by choosing to stay in a few accommodations 
within Sri Prachant district.    
       Spotlight Travel. suggests tourists to come to visit Sri Prachant old market 
by bus or small bus coming directly to Sri Prachant district. Then worship the 
Bodhisattava in a shrine too. Moreover, they can hire a riverboat in order to view 
the sight seeing along two sides of Tha Cheen river.  
         Phra Brahmagunabhorn, 2014. Sri Prachant used to cover the    area of 
Don Cheidi too that’s because at that time Don Cheidi was together with Sri 
Prachant. Later, it was separated to be established as another district. 
      Mongnoi, 2016. Sri Prachant old market has been selected to be used as 
scenes for broadcasting many period films and dramas because of its famous old 
atmosphere conserved valuably of all time.  
          Meanwhile, MGR Online, 2009. Jao Khun Phra Brahmaguna bhorn’s 
hometown situated at Sri Prachant old market is opened for a free visit every 
day from 9.00 – 17.00 o’ clock except on Mondays for a touring group and 
private visit. For more information, please contact Tel. 035 – 548722.  
 
Describing the Characteristics of Somdet Phra Buddha Ghosajarn’s 
Birthplace and Household Appliances which identify People’s Way of Life 
about 100 Years ago will be presented as follows. 
       MGR Online, 2009. Jao Khun Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)’s 
birthplace is divided into two floors. The first floor isorganized as Bai Rattanakarn 
Shop where items in the old time like such silk clothes were sold, space was 
used as a tailor shop with two big cupboards displaying clothes and household 
appliances are kept orderly. Moreover, at another corner found a kitchen where 
Phra Brahmagunabhorn’s hundred Dhamma books are kept for visitors who are 
interested in reading. Furthermore, there are many of his family’s photos display 
his biography too on the walls. Up to the second floor of the house where his 
photo, as big and real as himself, is shown. In addition, the space is organized to 
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be the model of a small classroom in the past with blackboard, stationary 
equipments ,  desks and chairs for a memorial of Bamroong Woottiraj which was 
the first secondary school in Sri Prachant district established by his father for the 
goodness sake and convenience of young children’s study in that era.  
       Lady Darika, 2014. Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)’s birthplace 
museum or known as Ban Jao Khun situated in Sri Prachant old market is a place 
for displaying Phra Brahmagunabhorn’s way of life in the old time which was 
donated by people in Sri Prachant district and organized to be a museum of 
Dhamma propaganda and a memorial birthplace too in order to honour Phra 
Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). The house is divided into two floors. The first 
floor is organized into 3 zones as follows. Firstly, Bai Rattanakarn zone, as a cloth 
shop with cupboards displaying clothes, ancient money to show his young life 
atmosphere. Secondly, Light of Faith zone, as a display of his life and family told 
through his family and relatives’ photos. Thirdly, Light of Dhamma zone, as a 
display of his works, an ancient kitchen and household appliances in the past 
too. Up to the second floor, it is divided into 4 zones as follows. Firstly, Way of 
Savant zone, is organized by displaying interesting morale through tags on the 
wall. Secondly, Bamroong Woottiraj zone, as a model of small classroom in a 
time he was a young student. Thirdly, Works of Life, as a display of his works 
such as lectures and Dhamma talk. Fourthly, as a display of awards he received 
from many organizations both in national and international levels.   
 
Somdet Phra Buddha Ghosajarn’s Biography, Dhamma Propaganda with His 
Holiness’ Works and Opuses which identify His Holiness’ Wisdom in 
composing, presenting and understanding Dhamma in the ultimate Level 
will be presented as follows.  
       Wikipedia. Extra Professor Phra Brahmagunabhorn’s former name Prayudh 
Arayangkul, a designation “Payutto” with well-known penname “P.A. Payutto” 
was born on 12 January 1938, Sri Prachant District, Suphanburi Province. He 
ordained a novice monk at the age of 12. In 1951 he lived in Wat Phra Piren, 
Bangkok until he could pass the examination of the first grade theologian and 
Nine Sermons Sentencewhile he still was a novice. Phra Brahmagunabhorn is a 
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well–known Thai Buddhist priest, an intellectual, and a prolific writer. He is 
among the most brilliant Buddhist scholars in the Thai Buddhist history, a 
thinker, a new generation author of plenty of Buddhist academic works. His well-
known works for example; Buddha Dhamma. He was admired both in local and 
abroad. With his masterpieces, he was awarded and a Doctoral’s Degree 
honourary graduate from many institutes both in local and abroad especially 
that he was the first one of Thailand who received the UNESCO Prize for Peace 
Education. Moreover, he is a Thai priest who receives the most of amounts of 
Doctoral’s Degree in this era.  
      Sookjai.com, 2014. Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)’s important phrase 
“If there weren’t Sri Prachant, I couldn’t be born.” When he was young, he 
studied at the kindergarten, then primary school. After that he went to attend the 
secondary school in Bangkok at Wat Patum Kongka school, then was in priesthood 
as a novice at Wat Ban Krang for the first place. After being the third grade 
theologian, he went to study at Wat Prasartthong, then took the examination of the 
second grade theologian and practiced meditation. His parent pulled and took him 
to Bangkok to study the Buddhist scripturesat Wat Phra Piren. He said that he was a 
product of Sri Prachant and Suphanburi and finally of Thailand too.  Phra 
Brahmagunabhorn has ever been a lecturer, assistant secretary, vice secretary of the 
university. He helped improving and developing discipline and methods of course 
developing plan and Buddhist schools on Sunday etc. until he was sick of arm 
muscles inflammation because of his hard works. Meanwhile, he travelled for a 
Dhamma propaganda both in local and abroad that he was sick of vocal cord 
inflammation, but he kept on working to descend the Buddhist religion works. 
Moreover, he authored plenty of both Thai and English Dhamma books which were 
admired excellent in standard and academic level that have been beneficial for 
human beings living. In addition, he is a consultant of Mahidol University in creating 
computing Tripitaka for the first completed copy of the world which is beneficial to 
Buddhist education.      
      Scholar. Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto) is the sixth child from 9 
children of the family. His parents, Mr Samran and Mrs Choonkee Arayangkul 
earned their living by being merchants and managing their own silo business. He 
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was influenced to live the good way of life by his parents’ teachings. He had a 
very high intention in studying that he could bring his knowledge to teach his 
younger brothers and sisters to be good at English too. Although he was 
unhealthy since he was young, he always took a notice, was gentle and moral. 
He was from a middle status family, meanwhile ; his father encouraged his 
children to be moral and do what they love. Phra Brahmagunabhorn (P.A. 
Payutto)’s wisdom and hard works clearly identify his great effort in creating 
benefits to society like the motto “Where there is a try, there is a way”. His 
wisdom is a very good example for everyone to follow. He is such “a rare 
person” who is the most successful person in this era too. 
      Matichon Online, 2016. According to the latest news reporting that 
the Sangha Supreme Council of Thailand Conference has recently considered 
the name lists of 159 Buddhist priests of all ranks to be promoted and given the 
priest ranks along His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Graciousness on the 
auspicious occasion of His Majesty King’s Birthday on 5 December 2016. 
Venerable Phra Brahmgunabhorn (P.A. Payutto), Wat Nyan Vesakawan, Nakorn 
Patom Province, is promoted and given the priest rank by His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej’s Graciousness with ceremonial title “Somdet Phra Buddha 
Ghosajarn”.        

 

Conclusion 
       To encourage Thai kids and teenagers to come to visit Sri Prachant old 
market is the way to pave the mental fundament in letting them absorb and 
learn to conserve classical Thai culture, memorize the important person’s 
biography and be interested in Dhamma propaganda which are symbols of 
stability in building consciousness to see social, cultural, prosperity and spiritual 
value of national heritage.  
       Somdet Phra Buddha Ghosajarn’s Hometown is a very good example of the 
old way of life of people in the old era. It is necessary to conserve and reserve 
old items and appliances which will be mental value in the future especially 
rare things for the next generation to learn and used as a beneficial source of 
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information for education respectively. Though the world runs fast, the 
ancestors’ treasures are worth to remember of all time.  
       Somdet Phra Buddha Ghosajarn (Phra Brahmagunabhorn P.A. Payutto)’s 
important phrase “If there weren’t Sri Prachant, I couldn’ t be born” can be 
best described and identified how successful a person can be depending on 
birthplace, family, encouragement, effort, patience, intention and wisdom to 
form and melt his heart and soul to grow up to be a savant, thinker and 
important person of society and the world. We can learn by following His 
Holiness as being a good example person and His Holiness’ teachings too. 
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ให้กระชับขึ้น เพ่ือให้ผู้ฟังรับฟังเทศน์ได้จบภายในวันเดียวตามความเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์แรง 
สมัยกรุงธนบุรีมีผู้แต่งมหาชาติเป็นร่ายยาวที่ไพเราะเพียง 2 กัณฑ์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีร่าย
ยาวมหาเวสสันดรชาดก มีลักษณะเป็นมหาชาติประยุกต์ ซึ่งพัฒนาไปสู่มหาชาติทรงเครื่อง 
มหาชาติหางเครื่อง มุ่งให้ผู้ฟังเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยได้สารธรรมด้วย 

พัฒนาการของประเพณีการเทศน์มหาชาติมีทั้งด้านรูปแบบการแต่งวรรณกรรม 
รูปแบบการน าเสนอแก่ผู้ฟัง และด้านระเบียบพิธีการปฏิบัติ จึงมีทั้งข้อดีและข้อด้อยคือ ด้าน
รูปแบบการแต่งวรรณกรรม จัดเป็นข้อดีเพราะท าให้อ่านหรือฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น ส่วนรูปแบบ
การน าเสนอที่มีการแหล่ประกอบการเทศน์ มีข้อดีที่ท าให้ผู้ฟังไม่ง่วง ไม่เบื่อหน่าย แต่ก็มีข้อด้อย 
คืออาจน าไปสู่การเพ่ิมโลภะ ด้านระเบียบพิธีกรรม ซึ่งมีการจัดสถานที่ เครื่องกัณฑ์เทศน์ และปี่
พาทย์บรรเลงเพลงประจ ากัณฑ์    มีพัฒนาการมาตามล าดับจนถึงปัจจุบัน จัดว่ามีข้อดีคือ ยังคง
รักษาธรรมเนียมประเพณีเดิมไว้ได้ อาจปรับเปลี่ยนไปบ้าง เช่นใช้แผ่นซีดีเพลงประจ ากัณฑ์
เทศน์แทนปี่พาทย์เพ่ือประหยัดงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ 

ค าส าคัญ : ประเพณีการเทศน์มหาชาติ, ชาดก 

Doi : 10.14456/j-mcurk.2016.16
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Abstract  

The Traditional Mahajati Preaching is assumed to occur before the 
Sukhothai period . There were not the literary works at that time because of 
loosing the works. In the Ayuthaya period, there was the literary work, “The 
Royal Mahajati” (Mahajati Kum Luong), in various types of poetry. Later on, 
another literary work,“Karb Mahajali” was written in the style of Rai yow. At the 
end of AyuThaya period, Mahajati was written in various styles of “Klon 
Thesana” in order to present within a day, which is the best merits for people 
who can listen the Mahajati within a day. Moreover, there were “La”, another 
style of poetry, added in Mahajati. In the Dhonburi period, there were two 
chapters of the Mahajati written beautifully by a poet. In the Ratanagosin 
period, the Mahajati was called “Vessantara Jataka ”, which was developed to 
be the applied Mahajati, Mahajati Zong Krueng, and Mahajati Haang Krueng, 
relatively, in order to enjoy the listeners.  

There are both of the good and bad points of the development of 
the Traditional Mahajati Preaching, The good points is the format of writing 
which makes the listeners understand clearly. As for the adding of La in 
preaching, it is the good point to entertain the listeners, but it is probably the 
bad point to increase the greed in the listeners’s minds. As for the order of 
ritual in the preaching, it is the good point to keep it in the old tradition such as, 
the decorating of places like the forest according to the Vessantara Jataka’s 
story. It is the rather bad points to use the C.D. instead of the gamelan, 
however, it is sympathetic because of the limitation of the budget.  
 
Key Words : The Traditional Mahajati  Preaching, Jataka. 
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บทน า 
 การเทศน์มหาชาติเป็นงานบุญที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณกาล สันนิษฐานว่ามีมาแต่
สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  ดังหลักฐานปรากฏชัดเจนในหนังสือเตภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง) 
ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ได้กล่าวถึงผลของการบ าเพ็ญ
บารมีต่างๆ ของพระพุทธเจ้าที่บังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติในพระชาติที่เป็นพระ
เวสสันดรว่า “ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าเรานี้สร้างสมภารเป็นพระญาเวสสันดร อันอวยทานช้างเผือก
ชื่อ ปัจจัยนาเคนทร์ แก่พราหมณ์ทั้งหลาย อันมาแต่เมืองกลิงคราฐ ด้วยใจศรัทธา ด้วยบุญ
สมภารบารมี ...” (พระญาลิไท, 2506) และนอกจากนี้ยังมีหลักฐานตามความในศิลาจารึกสมัย
สุโขทัยหลักที่ 3 หรือจารึกนครชุม ซึ่งจารึกไว้ในสมัยพญาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ 1) เมื่อ
พ.ศ. 1900 ว่า “อันหนึ่งโสดนับแต่ปีสถาปนาพระมหาธาตุนี้ไปเมื่อได้เก้าสิบเก้าปี ถึงในปีกุนอัน
ว่า พระปิฎกไตรยนี้จักหายแลหาคนรู้จักรู้แท้มิได้เลย ยังมีคนรู้คั่น สเล็กสน้อยไซร้ ธรรมเทศนา
เป็นต้นว่า พระมหาชาติหาคนสวดมิได้เลย...”  
 จากหลักฐานทั้งในไตรภูมิพระร่วงและในศิลาจารึกหลักที่ 3 ดังกล่าว แสดงว่าชาวพุทธ
รู้จักคุ้นเคยกับการเทศน์มหาชาติมาช้านานแล้ว และไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พระพุทธศาสนาเถรวาทยังรุ่งเรืองอยู่ เช่น ลาว เขมร ก็นิยมฟังเทศน์
มหาชาติ  รวมทั้งมีการเขียนภาพตามฝาผนังโบสถ์วิหาร หรือเป็นภาพแผ่นผ้า(พระบฏ) 
โดยเฉพาะการอ่านการเทศน์มหาชาติจะได้รับความนิยมมากที่สุด จนกลายเป็นงานประเพณี
ประจ าปี เรียกว่า “ประเพณีเทศน์มหาชาติ” เป็นสิ่งสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆกันมาจน
เป็นแบบแผนขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี ในลักษณะการแสดงธรรมสั่งสอนในทาง
ศาสนา” และค าว่ามหาชาติอธิบายว่า “เรียกเวสสันดรชาดกว่า มหาชาติ, การมีเทศน์ เรื่องมหา
เวสสันดรชาดก เรียกว่า มีเทศน์มหาชาติ” (ราชบัณฑิตสถาน, 2556) ประเพณีเทศน์มหาชาติ ก็
หมายถึง ประเพณีการแสดงธรรมเรื่องมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกอันเป็นค าสั่งสอนในทาง
ศาสนา ซึ่งนิยมจัดสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน 
 งานเทศน์มหาชาตินี้ ในภาคกลางนิยมท ากันหลังออกพรรษา พ้นหน้ากฐินแล้ว แต่ใน
ภาคอีสานนิยมท ากันในเดือน 4 เรียกว่า“งานบุญผะเหวด”(ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็มีการจัดงานเทศน์มหาชาติ เรียกว่า“บุนผะเหวด” เหมือนกัน) 
ส่วนทางภาคใต้ มีการเทศน์มหาชาติ เรียกการฟังธรรมมหาชาติหรือเทศน์มหาชาติเหมือนภาค
กลาง แต่ไม่จ ากัดว่าเป็นเดือนใดสุดแต่วัดและชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นจะตกลงกัน  ส าหรับทาง
ภาคเหนือ หรือดินแดนล้านนา จะเรียกการเทศน์มหาชาติว่า“การตั้งธรรมหลวง”ซึ่งจะจัดขึ้นใน
เดือนยี่เพง (ยี่เป็ง) คือวันเพ็ญเดือน 12 
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ส าหรับเรื่องที่น ามาใช้ในการเทศน์มหาชาตินั้นไม่ว่าจะเป็นภาคไหนของประเทศ (รวมทั้ง
ประเทศลาว) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์  
ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 
เหตุผลที่น าเรื่องเวสสันดรชาดกมาเทศน์ในงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 
 เวสสันดรชาดก เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์  
มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 28 โดยที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้เป็นคาถาภาษาบาลี นับได้ 
1,000  คาถา จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คาถาพัน” ชาดกนอกจากจะหมายถึงเรื่องราวของ
พระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ แล้ว ชาดกยังมีความส าคัญอีกประการหนึ่ง คือเป็นเครื่องชี้วัด
ความเสื่อมแห่งพระปริยัติในอนาคต (ความเสื่อม 5 ประการหรืออันตรธาน 5 ได้แก่ อธิคม
อันตรธาน (อันตรธานแห่งการบรรลุพระธรรม) ปฏิปัตติ อันตรธาน (อันตรธานแห่งการปฏิบัติ) 
ปริยัติอันตรธาน (อันตรธานแห่งการเล่าเรียน) ลิงคอันตรธาน (อันตรธานแห่งสมณเพศ) และ
ธาตุอันตรธาน (อันตรธานแห่งพระธาตุ) ส าหรับมหาเวสสันดรชาดกยังธ ารงอยู่ได้ในปัจจุบัน 
ย่อมเป็นนิมิตหมายว่าความเสื่อมในพระปริยัติยังไม่มาถึงในเร็ววัน 
 เวสสันดรชาดก เป็นชาดกเรื่องสุดท้ายในชาดกใหญ่ 10 เรื่องที่เรียกว่า ทศชาติ  เรื่อง
เวสสันดรชาดกนี้นิยมเรียกว่า มหาชาติ ส่วนอีก 9 เรื่องไม่เรียกว่ามหาชาติข้อนี้สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550) 
ทรงอธิบายว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดจนประเทศใกล้เคียงนับถือกันมาแต่โบราณว่า เรื่อง
มหาเวสสันดรชาดก ส าคัญกว่าชาดกอ่ืนๆ ด้วยปรากฏบารมีของพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ ในเรื่อง
มหาเวสสันดรชาดก ทั้ง 10 อย่าง คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยะ
บารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี และอธิษฐานบารมี  
 เหตุผลที่ชาวพุทธนิยมฟังเทศน์มหาชาติ มีเหตุผลส าคัญอยู่ 2 ประการคือ 
  1. สันนิษฐานว่าเป็นเพราะ อิทธิพลของมาลัยสูตร ที่กล่าวถึงพระมาลัยเถระ ผู้น า
ข่าวสารจากพระศรีอริยเมตไตรยมาแจ้งแก่ชาวโลกว่า ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ 
1,000 คาถาให้จบในวันเดียว จะได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอาริย์ ซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า
ในอนาคต (พระครูวิวิธธรรมโกศล, 2536)  
 2. คนไทยเชื่อในอานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติจบในวันเดียวว่า จะได้ไปสู่สุคติ โลก
สวรรค์ ไม่ไปเกิดในอบาย จะเป็นผู้มีลาภยศ และจะได้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน (กรมการ
ศาสนา, 2558)  
 จากเหตุผล 2 ประการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่นิยมยินดีฟังเทศน์
มหาชาติกันตลอดมา จนเกิดเป็นประเพณีเทศน์มหาชาติประจ าปีทุกปีมาจนทุกวันนี้ 
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ข้อคิดเกี่ยวกับประเพณีการเทศน์มหาชาติ และวรรณกรรมเรื่องมหาชาติ 
  จากหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่ 3 ของพระเจ้าลิไท แห่งกรุงสุโขทัย     

(พ.ศ.1900) ที่ว่า “...ธรรมเทศนาอันเป็นต้นว่าพระมหาชาติหาคนสวดแลมิได้เลย” แสดงว่าคงมี
การเทศน์มหาชาติมาก่อนสมัยกรุงสุโขทัยแล้ว  แต่คงเป็นในลักษณะสวดมากกว่าการเทศน์ แต่
ตกมาถึงสมัยพระเจ้าลิไทก็หาคนสวดไม่ได้ อาจเป็นเพราะไม่มีวรรณกรรมให้ศึกษา  เข้าใจว่า
ต้นฉบับคงสูญหาย ทั้งที่ก่อนหน้านี้คงจะมีการแปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยแล้ว เพราะ
คนไทยรู้จัก “คาถาพัน” ซึ่งหมายถึงเรื่องพระเวสสันดรชาดก หรือมหาชาติ 
 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีวรรณกรรมเรื่อง 
“มหาชาติค าหลวง” ลักษณะการแต่งเป็นค าประพันธ์หลายชนิดทั้ง โคลง ฉันท์ กาพย์ ร่าย 
(ยกเว้นกลอน คงยังไม่เป็นที่นิยมกันในสมัยนั้น) เพราะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตหลายคนแต่งคง
สุดแต่ใครจะถนัดแต่งเป็นค าประพันธ์ชนิดใด (ผู้เขียนเห็นว่าคงจะอ่านเข้าใจยากอยู่ เพราะแต่ง
โดยยกคาถาบาลีมาวรรคหนึ่ง แล้วแปลเป็นภาษาไทยวรรคหนึ่งสลับกันไป)  

   ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม โปรดเกล้าฯ ให้ราชบัณฑิตช่วยกันแปลให้เป็น
ภาษาไทย ที่อ่าน หรือฟังได้เข้าใจง่ายกว่ามหาชาติค าหลวง เรียก กาพย์มหาชาติ มีลักษณะเป็น
ร่ายยาว ใช้ส าหรับพระเทศน์ให้อุบาสก อุบาสิกาฟัง เป็นที่เข้าใจง่ายกว่าการฟังมหาชาติค า
หลวง แต่ภายหลังก็เสื่อมความนิยมไป  เพราะเนื้อเรื่องยืดยาวไม่สามารถฟังให้จบภายใน 1 วัน 
ซึ่งขัดต่อความเชื่อของคนไทยที่ว่าการฟังเทศน์มหาชาติให้จบภายใน 1 วันจะได้อานิสงส์แรง ได้
ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย 

   สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การเทศน์มหาชาติก็ยังคงเป็นงานบุญที่นิยมจัดกัน
ประจ าปี ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น ประเพณี และคนไทยก็ยังนิยมฟังเทศน์มหาชาติให้จบภายในวัน
เดียว จึงมีผู้คิดแต่งมหาชาติกันหลายส านวนมีลักษณะประชันขันแข่งกัน เรียกว่า มหาชาติ
กลอนเทศน์ แต่ท านองแต่งยังคงเป็นร่ายยาว มีภาษาบาลีแทรกเป็นตอนๆ ถึงรัชสมัยพระเจ้า
อุทุมพร การเทศน์มหาชาติมีพัฒนาการต่างไปจากเดิม มีการเทศน์เป็นท านองต่างๆ เพ่ือให้ชวน
ฟังยิ่งขึ้น และมีการแหล่ประกอบ ทั้งแหล่ใน และแหล่นอก ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ประเพณีการเทศน์
มหาชาติ ที่พัฒนาไปถึงข้ันมีแหล่ประกอบนี้มีทั้งข้อดี และข้อด้อย คือ 

   ข้อดี ท าให้ผู้ฟังสนใจติดตามฟังไม่เบื่อ ไม่ง่วง ถ้าพระที่เทศน์พยายามแทรกธรรม หรือ
สาระได้เหมาะสม จะท าให้คนทั่วไปนิยมฟังเทศน์มหาชาติมากขึ้น ได้สารประโยชน์ทางธรรม 
เพราะเรื่องเวสสันดรชาดก มีคุณค่าหลายประการด้านคุณธรรม เช่น ความกตัญญู ความ
เสียสละ ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย เหล่านี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
สาธุชน 
 ข้อด้อย ถ้าพระผู้เทศน์มุ่งให้ผู้ฟังสนุกสนานเป็นส าคัญ อาจลืมแทรกสาระหรือคติธรรม
ให้ผู้ฟังรับทราบ หรือบางแห่งมีการแหล่ แล้วมีการเรี่ยไรเงิน หรือติดกัณฑ์เทศน์เพ่ิม เป็นต้น 
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อาจเป็นการน าไปสู่การเพ่ิมโลภะแทนที่จะเป็นการบุญ อาจกลายเป็นบาปแทนก็ได้ นับว่าเป็น
การไม่เหมาะสม 

ส าหรับด้านวรรณกรรมที่มีการพัฒนาจากกาพย์มหาชาติ มาเป็นมหาชาติกลอนเทศน์
หลายๆ ส านวนนั้น ผู้เขียนเห็นว่ามีส่วนดี เป็นการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมเสริมด้านปัญญา 
แม้ว่าจะเป็นลักษณะแข่งขันประชันกันก็น่าจะเป็นข้อดี แต่ข้อควรระวังอย่าให้การประชันขัน
แข่งกลายเป็นเรื่องวิวาทบาดหมางกันในกลุ่มผู้แต่งก็จะเป็นการเสริมภูมิธรรมและภูมิรู้ 

ประเพณีการเทศน์มหาชาติยังคงมีต่อมา มีการจัดการเทศน์ในแต่ละภาค ภาคกลาง
นิยมจัดในโอกาสหลังออกพรรษา ภาคอีสานจัดในเดือน 4 เรียกงานบุญพระเวส ภาคเหนือจัดใน
เดือนยี่เป็ง คือ เพ็ญเดือน 12 เรียกว่า การตั้งธรรมหลวง ภาคใต้เรียกการฟังธรรมมหาชาติหรือ
เทศน์มหาชาติคล้ายภาคกลาง แต่ก าหนดการจัดแล้วแต่ชาวบ้านกับทางวัดจะตกลงกัน 

ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า ปัจจุบันที่ประเพณีการเทศน์มหาชาติมีการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ในด้านรูปแบบการเทศน์ และด้านวรรณกรรมเป็นไปในลักษณะประยุกต์ จากมหาชาติ เป็น
มหาชาติประยุกต์ มหาชาติทรงเครื่อง และมหาชาติหางเครื่องนั้น มองในแง่สรรค์สร้างก็จัดว่าดี 
เป็นการเร้าความสนใจผู้ฟัง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ หรือวัยรุ่นที่ยังพอใจความสนุกสนาน
เพลิดเพลินมากกว่าสารัตถะของเรื่อง ให้หันมาใส่ใจในประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งมีคุณค่า
หลายด้าน อาทิ รสไพเราะ ของถ้อยค าส านวนภาษาที่ปรากฏในกัณฑ์มหาพน และกัณฑ์มัทรี 
ความฉลาดน่ารักแบบเด็กๆ ในกัณฑ์กุมาร และอ่ืนๆ  
 กล่าวได้ว่า รูปแบบการเทศน์มหาชาติทั้งแบบเรียงกัณฑ์และแบบประยุกต์ ล้วนให้
ประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งนั้น เนื่องจากเรื่องเวสสันดรมีคุณค่าในเนื้อหาอยู่หลายประการ เช่น 
คุณธรรมความดีงามด้านความเสียสละ ความอดทน ความกตัญญู ความเมตตา เป็นต้น ทั้ง
ท่วงท านองในการเทศน์ที่ไพเราะด้วยน้ าเสียงและลีลาของพระนักเทศน์ ยังช่วยเสริมสร้างศิลปะ
เชิงดนตรีในหัวใจของผู้ฟัง เกื้อกูลความละมุนละไมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเมื่อมีรูปแบบการ
เทศน์เชิงประยุกต์ ซึ่งทางวัดหรือพระนักเทศน์ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพ่ือให้
ผู้ฟังเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการฟังเรื่องราวทางพุทธศาสนาโดยไม่เบื่อหน่าย หรือง่วง
นอน ท าให้ได้รับทั้งหลักพุทธธรรมและความบันเทิงในคราวเดียวกัน จึงท าให้การเทศน์มหาชาติ
ยังคงด ารงอยู่ได้มาจนปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตส าหรับรูปแบบการจัดเทศน์มหาชาติแบบประยุกต์ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการแหล่นั้น พระที่เทศน์แหล่บางรูปมีน้ าเสียงดี แหล่ได้คล่อง และมีลีลา
สนุกสนานครึกครื้นโดยเฉพาะในการแหล่นอก เป็นที่ถูกใจญาติโยม จึงมีการติดกัณฑ์เทศน์ถวาย
เป็นพิเศษ แต่มีบางครั้ง พระบางรูปที่เทศน์มีการแหล่ในลักษณะเชิญชวนญาติโยมให้ติดกัณฑ์
เทศน์ ซึ่งญาติโยมก็พากันติดกัณฑ์เทศน์ฉลองศรัทธาเป็นที่ครึกครื้น จนน่าเป็นข้อคิดสะกิดใจว่า
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จะเป็นการสมควรหรือไม่ ซึ่งกรณีเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าจะพิจารณาทั้งในฝ่ายบรรพชิตและฝ่าย
ฆราวาส เพ่ือช่วยกันหาความเป็น “ทางสายกลาง”  
 
ระเบียบประเพณีการเทศน์มหาชาติ  
 งานเทศน์มหาชาติมีระเบียบการจัดนับตั้งแต่สถานที่ เครื่องกัณฑ์เทศน์ และปี่พาทย์ที่
จะบรรเลงเพลงประจ ากัณฑ์ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งจะมีมาแต่สมัยใดก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ที่
นิยมกันเป็นหลักใหญ่มีดังนี้    

   1. ระเบียบพิธีในการเทศน์มหาชาติ  
     1) ตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในบริเวณป่าตามท้องเรื่องเวสสันดร

ชาดก โดยน าเอาต้นกล้วย ต้นอ้อยและกิ่งไม้มาผูกตามเสาและบริเวณรอบๆ ธรรมาสน์ ประดับ
ธงทิวและราชวัตร ฉัตร ตามสมควร 

    2) ตั้งขันสาครใหญ่ หรือจะใช้อ่างใหญ่ที่สมควรก็ได้ใส่น้ าสะอาดเต็ม ส าหรับ
ปักเทียนบูชาประจ ากัณฑ์ในระหว่างที่พระเทศน์ น้ าในภาชนะที่ตั้งนี้เสร็จพิธีแล้วถือว่าเป็นน้ า
พระพุทธมนต์ที่ส าคัญ ภาชนะท่ีใส่น้ านี้ตั้งหน้าธรรมาสน์กลางบริเวณพิธี 

    3) เตรียมเทียนเล็กๆ จ านวน 1,000 เล่ม แล้วนับแยกจ านวนแยกเป็นมัด มัด
หนึ่งมีจ านวนเท่าคาถาของกัณฑ์หนึ่ง แล้วท าเครื่องหมายไว้ให้ทราบว่ามัดไหนส าหรับบูชาคาถา
กัณฑ์ใด เมื่อถึงคราวเทศน์กัณฑ์นั้น ก็จะเอาเทียนมัดนั้นออกจุดบูชาติดรอบๆ ภาชนะใส่น้ าต่อ
กันไปจนจบกัณฑ์ให้หมดมัดพอดี ครบ 13 กัณฑ์ถ้วนจ านวน 1,000 เล่มเท่าจ านวนคาถา บาง
แห่งนิยมท าธงเล็กๆ 1,000 คันแบ่งจ านวนเท่าคาถาประจ ากัณฑ์อย่างเทียน แล้วปักธงบูชา
ระหว่างกัณฑ์บนหยวกกล้วย แต่การใช้ธงไม่เป็นที่นิยมเช่นเทียน การจุดเทียนหรือปักธงบู ชา
กัณฑ์เป็นหน้าที่ของเจ้าภาพผู้รับกัณฑ์นั้นๆ (ออนไลน์)  

 2. ข้อสังเกตของการเทศน์มหาชาติในปัจจุบัน 
 1) ระเบียบพิธีการจัดเทศน์มหาชาติเข้าใจว่าคงมีมาพร้อมๆ กับการฟังสวด หรือ
ฟังเทศน์มหาชาติตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยนั้น องค์ประกอบต่างๆ อาจแตกต่างกันบ้างแต่อย่างน้อย
ก็คงมีเครื่องกัณฑ์เทศน์ ส่วนปี่พาทย์ประจ ากัณฑ์ก็น่าจะมี เพราะการเทศน์มหาชาตินั้นได้รับ
การสนับสนุนจากราชส านัก พระมหากษัตริย์จะทรงสนับสนุนทางด้านวรรณกรรมตลอดมา เชื่อ
ว่าด้านประเพณีการเทศน์มหาชาติก็คงจะอยู่ในพระราชนิยม และทรงสนับสนุนตลอดมาเช่นกัน 
ในปัจจุบันจะเห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงเป็นองค์
ประธานในงานประเพณีเทศน์มหาชาติประจ าปีที่บางหน่วยงานจัดขึ้น และผู้เขียนเห็นว่าเป็น
จุดส าคัญท่ีเสริมให้ประเพณีเทศน์มหาชาติยังมั่นคงอยู่จนทุกวันนี้ 
 2) ผู้เขียนเห็นว่า ประเพณีการเทศน์มหาชาติมีระเบียบประเพณีการจัดที่
ละเอียดประณีต  ที่เห็นได้ชัดก็คือ การบรรเลงปี่พาทย์ประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นธรรม
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เนียมปฏิบัติมาแต่โบราณ ดังมีกล่าวไว้ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 62 ศิลาจารึกวัดพระยืน จังหวัด
ล าพูน จ.ศ. 732 (พ.ศ. 1913) ตอนที่ 3 บรรทัดที่ 21 – 30 กล่าวถึงดนตรีไว้ว่า “ให้ถือกระทง
ข้าวตอกดอกไม้ไต้เทียน ตีพาทย์ดัง พิณฆ้องกลอง ปี่สรไน พิสเนญชัยทะเทียด กาหล แตรสังข์
มาน กังสดาล มรยางค์ ดงเดือด เสียงเลิศเสียงก้อง อีกทั้งคนร้องโห่อ้ือดาสะท้าน ทั้งนครหริภุญ
ชัยแล” (เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ, 2550) ปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงสาธุการเมื่อเจ้าภาพจุดเทียน
ประจ ากัณฑ์เทศน์เป็นสัญญาณอาราธนาพระธรรมกถึกขึ้นสู่ธรรมาสน์เทศน์ และเมื่อพระเทศน์
จบลงแต่ละกัณฑ์ ปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงประจ ากัณฑ์นั้นๆ เช่น กัณฑ์ทานกัณฑ์ จะบรรเลง
เพลงพญาโศก กัณฑ์ชูชกจะบรรเลงเพลงเซ่นเหล้า หรือค้างคาวกินกล้วย และเมื่อจบกัณฑ์
สุดท้ายหากไม่มีการเทศน์ต่อ (เช่นเทศน์อริยสัจสี่) ปี่พาทย์ก็จะบรรเลงเพลงกราวร าต่อเนื่องกับ
เพลงเชิด เป็นการแสดงความยินดีปรีดาที่ได้ประกอบกุศลกิจส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี เป็นการ
อนุโมทนาแก่ผู้มาร่วมการกุศล และแสดงว่าเป็นการเลิกงาน 

  ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทย ความผันแปรด้านเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องค านึงเรื่องการใช้จ่าย การท า
มาหากิน และเรื่องปากท้องเป็นส าคัญ อันอาจมีผลกระทบถึงประเพณีการเทศน์มหาชาติ ดังจะ
เห็นได้ในเรื่องของการใช้ปี่พาทย์บรรเลงประกอบการเทศน์มหาชาติ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ใช้เทปหรือแผ่นซีดีแทน บางแห่งใช้ดนตรีไทยบรรเลงเพลงเฉพาะตอนเริ่มต้นและตอนจบเท่านั้น 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เพ่ือความรวบรัดประหยัดเวลา รวมทั้งประหยัด
งบประมาณก็เป็นได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพอสมควร แต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย
ความไพเราะนุ่มนวลของปี่พาทย์ที่อาจจะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา 

  3) สังคมไทยปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตน์ หรือยุคสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
คนส่วนใหญ่ต้องปรับตัวให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ พ่อแม่ไม่มีเวลามากพอที่จะดูแล
อบรมลูกอย่างใกล้ชิดเหมือนสมัยก่อน โอกาสที่จะพาลูกเข้าวัดมีน้อยลง ผลก็คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านคติความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคตินิยมในการฟังเทศน์
มหาชาติแปรเปลี่ยนไป ความเชื่อเรื่องการได้รับอานิสงส์แรง และได้เกิดในสมัยพระศรีอาริย์ดูจะ
ลดน้อยลง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน บางส่วนอาจรู้จักแต่เพียงชื่อเทศน์มหาชาติ แต่ขาดความ
สนใจที่จะเรียนรู้ บางคนรู้จักพระเวสสันดร แต่ก็มองข้ามคุณธรรม และคุณค่าในเรื่องเวสสันดร
ชาดก กลับมองในมุมของสิทธิมนุษยชนก็มีบ้าง เหล่านี้ เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่สนใจประเพณีวัฒนธรรมไทย จึงเป็นการสมควรหาทางส่งเสริม
สนับสนุนในหลายๆ วงการ โดยเฉพาะวงการศึกษา วงการพระพุทธศาสนา เพ่ือหาวิธีธ ารง
ประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่มีคุณค่าหลายประการ อาทิ สุนทรียร
สทางภาษา รสวรรณคดี ศิลปกรรม คีตศิลป์พ้ืนบ้าน คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งล้วนแต่
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เสริมสร้างจิตและอารมณ์ เป็นการเติมเต็มดุลยภาพแห่งชีวิตมิให้โน้มเอียงไปสู่การเป็นเพียง
มนุษย์เครื่องจักรกลเท่านั้น 
 
บทสรุป 
 ประเพณีการเทศน์มหาชาติมีมาก่อนสมัยกรุงสุโขทัย และมีพัฒนาการต่อๆ มาควบคู่
กับวรรณกรรม เรื่องมหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดกมาจนถึงปัจจุบัน การเทศน์มหาชาติเป็น
ประเพณีงานบุญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีความศรัทธา และเชื่อ
ในคตินิยมว่า การฟังเทศน์มหาชาติให้จบภายในวันเดียว จะได้รับอานิสงส์แรง ซึ่งส่งผลให้ไปเกิด
ในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย ทั้งจะเป็นผู้มีลาภยศ และได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน จึงท าให้คน
ไทยส่วนใหญ่นิยมยินดีฟังเทศน์มหาชาติกันตลอดมา ทุกวันนี้ประเพณีการเทศน์มหาชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ทั้งด้านเนื้อหามีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น ส่วนด้าน
รูปแบบมีการประยุกต์เช่น มีการเทศน์แบบปุจฉา – วิสัชนาบ้าง มีการแหล่ประกอบการเทศน์
บ้าง ไปจนถึงมีการแสดงลิเกสลับการเทศน์ของพระก็พบในบางแห่ง ส่วนเครื่องประกอบพิธี
เทศน์มหาชาติ เช่น การบรรเลงปี่พาทย์ในพิธีเทศน์มหาชาตินั้น มีการประยุกต์โดยใช้แผ่นซีดี
แทนปี่พาทย์ก็มี ซึ่งอาจเพราะต้องการความประหยัดก็เป็นได้ อย่างไรก็ดี ประเพณีการเทศน์
มหาชาติยังคงด ารงอยู่ ทั้งนี้เพราะคุณค่าในเนื้อหาของมหาชาติ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความดี
งาม อันมีกระแสแห่งความเมตตา ความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความไม่เห็นแก่ตัว 
รวมทั้งอรรถรสด้านถ้อยค าส านวน ภาษา โดยผ่านท่วงท านองการเทศน์ของพระธรรมกถึกยัง
เป็นเสน่ห์ตรึงศรัทธาของชาวไทยพุทธได้ม่ันอยู่ แม้จะมีอิทธิพลของ กระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่
เข้ามาปะปนในวัฒนธรรมของไทยท าให้เบี่ยงเบนความสนใจของคนไทยบางกลุ่มไปบ้าง แต่
ประเพณีการเทศน์มหาชาติของไทยยังคงด ารงอยู่ในปัจจุบัน ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไร 
ประเพณีการเทศน์มหาชาติจะยังคงอยู่ หรือจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไร ก็ขอฝากไว้กับวง
การศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยและชาวไทยพุทธทุก
คนต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 



62  
 

 

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 
2559) 

บรรณานุกรมบรรณานุกรม  
 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2558.). องค์ความรู้เรื่องการเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ. (2550). ประเพณีการเทศน์มหาชาติ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
สุโขทัย ธรรมาธิราช. 

พระครูวิวิธธรรมโกศล. กะเทาะเปลือกเวสสันดร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 
2536. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2550). สูจิบัตรเทศน์มหาชาติเฉลิมเกียรติ
เจ้าพระยาบรม มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) วันสมภพครบ 200 ปี.  

ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. (2556). พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 

สมโภชหิรัณยบัตร พัดยศ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต. (2531). ปริทัศน์เวสสันดรชาดก. วัดราช
 บ ารุง ชลบุรี. 

สมหมาย เปรมจิตต์. (2544). มหาเวสสันดรชาดก วิเคราะห์ทางสังคม และวัฒนธรรม. 
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง. 

สืบพงศ์  ธรรมชาติ. (2542). วรรณคดีชาดก. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
พระมหาสมชาติ นน  ทธม มิโก (บุษนารีย์). (2543). ศึกษาคุณค่าการเทศน์มหาชาติในล้านนา. 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์  ฐานะวุฒ .โฑ). (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความนิยม
มหาชาติเวสสันดรชาดกในล้านนา . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

อุดมพร คัมภิรานนท์. (2554). การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเรื่องพระ
มาลัยค าหลวง. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 



LLiivvaabbllee  CCiittyy  aanndd  MMaassss  GGaarrbbaaggee  iinn  GGrroowwiinngg  ooff  AAEECC  MMaarrkkeett  

YanakornTorprayoon* 
Jakpong Paammatta 
UkkarakritNoonchan 

Rajapark Institute, Thailand. 
*Corresponding Author. E-mail: aunnyk1978@yahoo.co.th 

Abstract 

This research has objective to study current condition of problem and 
provide proposal strategies of disposal garbage format of Thailand consistency 
changing to AEC. This research has in-depth interview is tool, related person of 
disposal garbage of public and private sector on specific sampling for 30 person 
and collection data on analyzing essence. The research result found that AEC 
should be realized to 3 problems contains 1) In term of law found that is 
weaken enforcement,  2) In term of disposal found that lack of unity in work 
and no directly in charge agency and 3) In term of unite found that not 
operating in same direction and should be have 1) Law strategies found that 
shall be development and improvement as modern law, strictly enforcement 
for control and flexible protection to context of readiness of AEC, 2) Strategies 
of unite found that all countries must to be strictly corporate and sincere 
without only benefits, has same standard of development and 3) Strategies of 
disposal found that shall be establishing independent organization as clearly 
structure, educate in health should be follow up and assessment.  

Keywords: City; Garbage; ASEAN Community; Strategy 
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Introduction 
 To development city is happy city, livable city and people are happy 
living as well. To development livable city and community is based on promote 
life quality is living of people both rural and urban. There are elite, moderate 
people and less cost, less chance to have better life quality in residing at urban 
or livable community as equilibrium cover Quality of life. Must have convenient, 
sanitary and safety focus on take benefits of existence mechanism of 
organization and improvement to allocate budget has maximum benefits to 
local people. Importantly, building conscious and soul of participate of people 
and all members of development and unite for development city and 
community is stability livable residence. 
 Currently, Thailand is under ASEAN Community free trade economics is 
become to market and same production base. Will be motivate to remove of 
any production between member countries and growth of production sector is 
increasing rate. Will be stimulate to make benefits of natural resource and 
environment of region such as changing of forest area utilize in farming, fishery 
in area of mangrove forest, survey and drilling petroleum and release pollution 
of industry sector and so on. Moreover, from different of development level 
and governance of Thailand in ASEAN countries, some area has lack of moral 
and responsible to impact of community and environment (Office of the 
National Economy social Development Board .,2013) 
 The Kingdom of Thailand, one of the fast industrial growing countries in 
South East Asia, has faced increasingly serious environmental degradation as 
follows: Waste Generation: e-waste, medical waste, household waste, industrial 
waste, marine debris, river dumping, and landfill (Ping,2015) to development as 
livable city and going to AEC the disposal of garbage in this region has 
considered from report of pollution situation of Thailand (Department of 
Pollution Control, 2015). Found that on 2014 volume of residual garbage all 
around the nation is 14.8 million tons. Such garbage the 4,422 of Local 
Administration Organization are service to transport and taking disposal to 
correct place about 7.88 million tons or 21,583 tons per day, as  accounting for 
53% of transport garbage and volume of community garbage about 6.91 million 
tons or 18,938 tons per day, as accounting for 46% of volume of transport 
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garbage will be disposal at incorrect place. For example, outdoor burn, filling in 
old soil pond or neglected are. Especially, small Local Administration 
Organization in AEC region has similar carry out in many countries, leading to 
problem of excessive garbage, health and good health problem. These 
problems the AEC should be realized and directing as same strategies, is 
urgently problem. The researcher shall be study for prevent incurred problem 
to this region. 
 
Objective of research 
 1) To study current condition of problem and format of disposal garbage 
of Thailand going to AEC. 
 2) To finding strategy of disposal garbage consistency changing to AEC. 
Scope of research 
 Forwarding to study about disposal garbage of Thailand after integrated 
of ASEAN Economics. There are any agencies related with interested person in 
process of disposal, consists of official of public sector, technocrat, private 
organization group and communities. 
 
Literature review 
 Problem of disposal garbage consists of 
 1) The legal principle of production (and consumption) generated of 
waste should be responsible for managing the product become the carcass of 
the not want. Instead allow of the functions of local government such as the 
ever ago. Since the production is authorized can solve simulate product design 
and the distribution of the goods has favorable treatment of the water 
resources used benefit. New the more Thomas Lindhqvist (2000) legislation rules 
that with the product design and distribution system restricted substances 
responsibility of production consists with responsibility for four (Lindhqvist 2000; 
Tojo2004) as (1) liability means liability of the production to compensate 
damage caused by the actions or the remains of the product. (2) financial 
responsibility means being responsible use (3) physical responsibility means 
responsibility in number of managed physical machine is the producer 
responsibility to continue screen management remains the product. Or to 



66 

 

วารสาร มจร พุทธปญัญาปริทรรศน์  ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 
2559) 

reduce the impact caused by the wreck of the product such as collecting waste 
collection, treatment and / or disposal of residual products treatment of 
contaminated soil in the air or water pollution caused by the wreck of the 
product and (4) informative responsibility. Refers to the responsibility to display 
information to various related with products that may affect the health and 
environmental together to create the awareness with consumption in the rules 
of waste management. (Wassanadamrongdee& Manomaiwiboon, 2015) Both 
editions of the new point of push countries worldwide legislation in the same 
way as well. Especially, the regulatory requirements of the ROHS Directive 
become standard environmental with the manufacture of electrical and 
electronic CAT worldwide. The WEEE regulations have Directive also treatment 
model legislation of various countries. In the product development 
management system remains based on the concept of extended producer 
responsibility: EPR". 
 2) The lack of unity in the operation of the city garbage was fighting issue 
close to everyone's face. And the end of problem is that all men everywhere 
on. 
 Every communities and the whole country including the ASEAN 
partnership has addition of a new discipline and awareness to manage 
household waste and community. Although community and every family of the 
waste management together less than good is. The absence management 
system for the good of the state, it would not have happened waste 
management, integrated yet. The operation of countries will not be extended to 
the ASEAN has every state will be turned unto fix major waste oil sustainable 
and not allow garbage crisis is a problem if before is too late to remedy the 
community must work together. 
 The social capital of a region that is blessed environment will accessible 
to ASEAN Community that is a result, the being moved the population of the 
region together at least freedom, especially in the capital of the country and in 
the community at large is filled with people. However, in each day has amount 
of solid waste going to amount both waste of digestible recycle general waste 
or garbage is toxic (Nuanmon, 2013). To realize the problems of cities in the 
region, particularly the management of waste smuggling and the waste and 



67 Journal of MCU Buddhapanya Review Vol. 1 No. 2 (July-December 2016) 

hazardous substances across the border even that the neighboring countries of 
Thailand have most be party to the Basel Convention. There are control 
movement of hazardous waste to border crossing and elimination but present 
requirements of gas to export hazardous waste are not effective. It may have 
been illegally dumped hazardous waste in Thailand. (Office of the National 
Economy social Development Board, 2013)  
 3) The inclusion of the group into ASEAN will need to create the 
relationship between the state governments or the state government 
relationship between the local units, relationship between the public with the 
public. Especially, more access to and access of mind during group people in 
the social and cultural differences vary is intensity to community doing together 
the peace. Particularly in the three pillars of the ASEAN has society and culture.  
(Dissaman, Rodraksa, Yothaboriban,  Singsi and  Choonhaklai, 2014). Strategies of 
disposal garbage consists of 
 1) Strategic legal strategies of educational development law to litter, to 
support economic growth. In the past to the present country was rules 
announced regulations to applicable various punish offenses to be long time, 
which properly and according with the culture of Thailand since enforcement 
law also set value of law does clear serious damage has offenses knowledge 
feel like.  The offense has always been the law enforcement least the earnest 
so as post of importance to the result waste management that Phuket has 
success. The starting point is behavior change, waste management of the waste 
produced addition, Thailand cultural systematic sponsored. Compared with 
Singapore we may not use sanctions severe such as Singapore but there be 
applicable hybrid between the creation on science of the Waste Management 
Act with enforcement law coupled together (Sawangchai et., al. (2013).  
 2) Strategic of combination group has solution of solving the problem is 
determining strategies. How is the operation that is expected to lead to be 
success as objectives of the organization (Samuel. & Paul, 1991) The priority of 
growing economic and social integration among of Community (AEC), what 
should plan and establish strategic science required to significant waste in the 
city that leads to the important for health and wellbeing, so this work. Interest 
in the study of current problems and forms of waste management, the impact 
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of the economic integration of ASEAN group to prepare the proposed waste 
management strategies that fit the nature of the geographic, which now enters 
into ASEAN are a waste increased steadily. 
 3) Strategic the management of solid waste management with the 
necessary set with the relevant requirements of Management Agency 
administration local. Or even the general public will be knowledge 
management. Due to the current problem of solid waste becoming stronger 
version of the waste arising in the day than 40,000 tons of garbage produced per 
person on average 0.62 kg per day. And tends to rise in the future has concept 
of waste management, there are many scholars (Hamberg et al., 1997), 
considered that the in third world countries often encounter problems in the 
waste management majority look of centralized management are ordered from 
top to bottom by a lack of cooperation from the community in part of or a little 
less approach to investment the waste management using technology. The deal 
looks to be officially rejected by the system, not official with the number in the 
city of group. The Third World when problems is more knife with selection 
system or high efficiency, which problem has increase the burden on use 
(Conference Annual (2014) the waste from the consumer to enter into the 
ASEAN will make import goods to be more liberal than. Moreover, Thailand has 
a better economic position than the neighboring countries. Therefore, it is likely 
that imports goods of these will result waste is increasing. Meanwhile, the 
liberalization of services could result workers tends to work in Thailand, more 
due compensation is higher than value. They are specification population 
groups is important to increase the amount of waste also increasingly expected 
the sector's tourism of Thailand may be benefit from access to ASEAN 
community. This will be a true result, the number of tourists has increased, and 
thus a waste of tourism rose by a solid waste management plan less than peak 
efficiency. There are can reduce the amount of solid waste that will be required 
to destruction the other system at least. You can take waste used benefit both 
in  part of repeated and processed for use new (reuse & recycle), including the 
disposal of products such keypad. In summary, composition or energy is 
following the guidelines of the Department of Environmental quality Promotion 
with the following (Fund for the construction Health, 2009)  
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Methodology 
 This research is qualitative research on in-depth interview  the key 
informants are personnel related to waste management 20 person, waste 
disposal factories, academics accredited in this area and state officials involved 
10 person. Collection of data and verifying the reliability of the information 
adopts the Data Triangulation Methodology where the time period, the source 
of information and the way data is collected are all considered, a method 
totally different from normal research .key informant, Purposive sampling was 
conducted. Sources of information include both primary source and secondary 
source. Analysis of research is done through content analysis. 
 
Result 
 Problem of disposal garbage consists of 
 1) The legal principle of production (and consumed) generated of waste 
should be responsible waste management will be included as well (1) The legal 
liability (2) The reception like the aforementioned financial statements and (3) 
responsibility for the physical and (4) the responsibility information of the 
substance waste management in the region spanning with Thailand, Singapore, 
Indonesia, Malaysia, Cambodia, Myanmar, Vietnam, Lao. But countries such as 
Malaysia, Solid Waste & Public Cleansing management Act 2007 to increase the 
federal role in solid waste management. Both countries, especially more 
investment and systems management solutions to solve the problems that are 
different  value and limited the capital of job local funds for waste 
management (has been allocated from the federal and local) is treatment. 
Singapore Environmental Public Health Act or garbage collection has sanitation 
approach to work with limited area thus prepared government. Waste-to-Energy 
since 1970 to 2014 as regard have forced hotel and department store there is 
targeting waste and penalties are regard of Thailand has issued rules announced 
regulations applicable various punish offenses to be long time, which properly 
and according to culture of Thailand. But enforcement law also set value of law 
does clear the serious damage. The offenses knowledge feel like no offense has 
always been the law enforcement earnest so as post of importance to the 
result. In addition, a waste management system in Thailand is sponsored. If we 
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could not use sanctions severe such as Singapore but there be applicable 
hybrid between creation awareness in waste management act with law 
enforcement together, it can be administered. 
 2) The lack of unity in the management of work if every household in 
the community were partnership with waste management. The management 
system for the good of the state, it would be waste management, integrated 
entire operation of countries will not can be extended to the ASEAN has every 
state. In the contrary, was fix problems sustainable waste oil and partnership 
together. They are not allows the garbage crisis fighting problems if the 
international community will need to line up the healing process with current 
condition. The problems and forms of waste management in the situation at the 
present found on the prosperity of the city after ASEAN Community of the 
residents cause an influx of people who want comfort. They want to find 
shelters that can facilitate with an environmental good, transportation 
convenience to the desired value for looking new markets on the growth of the 
city. What followed, there was overcrowding and degradation of the natural 
environment with inevitable problem is the pollution, especially from garbage. 
 3) The inclusion of the group into ASEAN will need to create the 
relationship between state governments or the state government relationship 
between the local unit, including the relationship between the public and 
public. Especially, more access to and access during the group people in the 
social and cultural differences vary intensity to community of together peace. 
 
Strategies of disposal garbage consists of 
 Strategic legal found the country's policy and strategy science. Thailand 
setting No More Open Dump National, Indonesia setting the Regional Landfills 
Legal Private Sector and Malaysia setting value consists with No More Open 
Dump National Waste, Singapore setting the Zero Landfill & Zero waste 
Recycling Program storage correct less 50% legal in the Act promote the 
reduction and the waste used benefits. Since the concept. Waste Recovery 
Center in Indonesia, each city must be the main center of waste disposal within 
five years (2013) and a monitoring and evaluation framework development 
process and the specification possible to be used group of countries in the 



71 Journal of MCU Buddhapanya Review Vol. 1 No. 2 (July-December 2016) 

region. The problems associated with the situation of waste management and 
the treatment of wastewater. When the news into ASEAN is the international 
standard dimensions. The legal of country's policy on the management of 
natural resources and environmental with the economic and social 
development plan book no. 7 (1992-1996) Act promote and maintain a high 
quality environment with National Authority Cleanliness Act 1992 and the 
regulations finished point of the 1992 Act, city were more shortfalls in 1942, 
National Park Act of 1961. All rights protection and animal protection dry, 1992 
for control and protection of rights such depreciation was flexibility regarding 
context of the group with the blessing ASEAN dimension in this messaging than 
ready to enforce. Waste management law will face problems regarding the 
enforcement agencies in enforcing, and more seriously contaminated present. 
 1) Strategic the combination group to solution of solving the problem is 
determining how the strategy subconsciously operation. Expected will lead to 
success by objective corporate the combination group of Community (AEC), 
what should plan and establish strategic science to problems related to waste 
city that leads to be serious health and wellbeing campaign concept supports 
the integration of elements administration local to create the solid waste 
disposal facility. 
 2) Strategic the management of solid waste management with the 
necessary determined that related to the administrative organization 
administration. Or even the general public will be knowledge management. It’s 
often encounter problems in the process of waste management majority look of 
centralized management are ordered from top to bottom by a lack of 
cooperation from the community in part of or a little less selection system. Or 
is powerful tool as the solid waste used benefit both in part of the repeated 
and processed for use new (reuse & recycle) the disposal of products to drive 
out the provision for local segregation of garbage, pushing the Act. Promote the 
reduction and the waste used. Since the establishment ... Thailand Waste 
Recovery Center (TWRC) measures 3R has developed technology and design, 
the system offer strategies waste management in the agencies concerned 
should be define strategies and duty to be proactive by knowledge health. 
Health provides importance together should form the organization independent 



72 

 

วารสาร มจร พุทธปญัญาปริทรรศน์  ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 
2559) 

group. ASEAN has structure clearly is everywhere agencies work together on. The 
organization are assembly model in terms of the handling  process of 
government and the private sector must be targeted to improve regulation in 
the same direction (Harmonization) with the standards and measures for waste 
management as same standard as ASEAN.  Government is push and 
synchronization partnership countries in the region to use tool for managing 
performance together to solve problem. There are significant reduction in the 
disparity of management of natural resources and environmental with ASEAN 
including best practices in management. 
 
Discussion 
 1) The law with Thomas Lindhqvist (2000) said that legislation rules with 
the product design and distribution system restricted substances responsible. 
The production consists with responsibility for four of (Lindhqvist 2000; 
Tojo2004) (1) liability means liability of production to compensate damage 
caused by the actions or products of production (2) financial responsibility 
referring to the responsible use package (3) physical responsibility means 
responsibility in the management of the physical. The production responsibility 
is continues of various factors in the wreck of the product states. Or reduce the 
impact product is formed from the remains of such as collecting waste 
collection, treatment and / or disposal of residual products has treatment of 
contaminated soil in the air or water pollution caused by the wreck of the 
product and (4) informative responsibility refers to the responsibility to display 
information various related with products may affect health and environmental 
together to create awareness with consumer. 
 2) The lack of unity in the operation of the city's garbage was fighting 
problems and the end of problem is that every human of communities and the 
country. Includes the ASEAN partnership with the addition of a new discipline 
and awareness has manage household waste and the community. Although 
community and every family are waste management together less than good is. 
The absence management system for the good of the state, it would not have 
happened waste management was integrated yet. The operation of the 
countries will not be extended to the ASEAN will be turned unto fix major waste 
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oil sustainable and not allow garbage crisis is a problem if too late to remedy 
community must work together. 
 3) The integration of the group into ASEAN will need to create the 
relationship between state government or relationship between the local unit 
and public. Especially, more access and access during group people in the social 
and cultural differences is intensity to community is doing together with peace. 
In particular, the three pillars of the ASEAN is the social and cultural. (Dissaman, 
Rodraksa, Yothaboriban,Singsiand  Choonhaklai, 2014). 
 
Strategies consists of 
 1) Strategic laws of Thailand must define the waste in order to support 
economic growth, the fight of the ASEAN Community in line with Comte, 
(Auguste ,1966), the new society consist structure of treatment of several same 
as the human body is composed with various organs. But the structure of these 
acts is the different out of clearly. And harmonization has specification social 
system to maintain the peace or a balanced scorecard, which has seen 
consistent with Katrina R. Schoenberg and extended the structure of bottom of 
society will increase the complexity before even more damage diversity and 
differences between the structures of the original will continue to coordinate 
not separated. There are combined in a manner of integrating members of 
society increases the number is even higher cause a difference between social. 
However, lack of social equilibrium member had to be adapted in various forms 
such as job sharing together the social order and in compliance with  
(Thosuwanjinda , 2013). For the unity of the administration and enforcement. 
Law that this approach has used in many countries such as the United States 
has legislation that called The Code of Federation so that all states be used in 
the research. The solid waste is the same approach such as the EU has 
measures environmental that Member States must take in practice. Danish 
legislation is The Environmental Protection Act, which prescribes measures on 
waste management, unified under a single law. And there should be a 
monitoring and evaluation framework development process and the 
specification possible to be used group of countries in the region. There are 
views and aware of problems associated with the situation of waste 
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management and the treatment of wastewater when the going to ASEAN is the 
international standard. 
 2) Strategic integration among the country's ASEAN. After launch and 
operations were expansion of the city's high population growth, including the 
expansion and development economy, society and technology. But agency 
responsible for managing solid waste and public sector operations of the 
organization administration is also important as a group gently move. 
 3) Strategic management which majority lack both the budget Personnel, 
expertise with management. The result cause solid waste management not 
effective if using performance evaluation criteria for the management of solid 
waste. Consideration through rules disposing for four performances from the six 
competencies include, 1) an action plan to manage solid waste, 2) activities to 
reduce isolation and use benefit from solid waste / hazardous waste 
community, 3) efficiency of service 4) management of solid waste in a 
centralized 5) efficiency in the disposal of solid waste 6) income of solid waste 
management. This match (Sawangchai, et., al. (2013). Developing waste 
management remains a dynamic carried to the time. The development of waste 
management in current has trend and in future focus priority to study the 
information and prepare Engineering Design of waste management systems and 
sewage or unified format Recycling Complex Center happens to developed 
countries than many countries. There is necessary treatment to support the 
garbage problem in the city with a development model that is standards. 
Leading to technologies and concepts are available to access to developing 
country in current and future of oil changed. Any country or countries are 
developing a number will not be implementing the guidelines because has 
limited in many respects. 
 
Academic Suggestion 
 Should be research and development (R&D) in complex disposal 
garbage; including development format of disposal garbage on sort ours. 
Because easy to reduce garbage and saving cost, will be communicate to ASEAN 
countries comply with in same direction and efficiency disposal garbage. 
Moreover, related agencies in ASEAN shall be give information of training 
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campaign/meeting for advise people as continuous to important of reduce 
garbage than current. 
 
Content suggestion 
 Should be participation research on ASEAN regional in order to 
participate in resolve problem and make benefits as truly. 
 
Further suggestion 
 Shall be study on follow up assessment to complex disposal garbage, 
including development format of garbage management and realization in sort 
out of garbage. 
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Abstract 
This article examines the consistency of the teachings of Buddha with 

the principles of democracy.  It is contended that both philosophical 
approaches requires agreement and support of all segments of society, both 
citizens and those who control the governance of their society.  This requires 
agreement as to what constitute moral behavior and whether that should be 
led by those in control of society or by the majority of people that are citizens 
of that society.  In this respect it is pertinent in a society that perceives itself as 
devoutly Buddhist to examine what effects Buddhism has on the leaders and 
the citizens. 

Keywords: Political Buddhism; Consistency Buddhist teachings; Principles of 
Democratic Governance 

Introduction 
Humans are social creatures and our success has been built upon 

forming social groups ranging from intimate family groups, wider kinship groups 
and, with invention of agriculture, to villages cities, and countries.  Thailand is a 
mixture of people from different origins that have become bound together by a 
common philosophy.  The Kingdom of Thailand is bound together by the power 
of the Buddhist teachings and Mithras to the ruling monarch.  This is the main 
principle of the Kingdom of Thailand and the Sahel is important in governing 
the country.  The doctrine of Buddhism is vast and classified into several 
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categories. Each doctrine each category is intended to explain the occurrence of 
both a cause and a way to solve each problem. Moreover, the level of depth 
and breadth of the doctrine far. Also aims to meet the needs of different levels 
of the community. 

Since ancient times in Sukhothai until now, has adopted the doctrines of 
the Buddha to guide the administration of the country The Kingdom ruled 
under a democratic system with the King as the Head of State The rule of kings 
like Sanghavatthu still reflect the adoption of Buddhism as a political influence 
of major importance in governing the country and helping to maintain peaceful 
coexistence of the different peoples of the Kingdom.  The principles of 
Buddhism are still cited by politicians as a major guiding force in the governance 
of the Kingdom. 

 
The meaning and importance of democracy. 

Democracy as we know it was born in ancient Greece and the word is 
derived from “demos” which means the people, and “kratos” which means 
power.  Democracy devolves ultimate power to the people and not to an elite 
group of powerful rulers.   

Recent definitions of democracy are perhaps exemplified by United 
States President Abraham Lincoln who concisely captured the essence of 
democracy as a: "government of the people, by the people, for the people 
(that) shall not perish from the land earth.’ 

Linclon’s definition includes three key ingredients: 1) a government of 
the people; 2) government by the people, 3) government for the people.  The 
emphasis is clearly on ultimate control by the people not an elite cadre 
(Veerasai et al, 1999). 

Also found Many famous political scientists define a democratic regime 
as varied as Harold Laski, "is the essence of democracy. The desire of human 
beings to respect and maintain their own importance. Including equality 
between individuals in the economy Politics" (Cheuathong, 2015)  

“It has been said that democracy is the worst form of government 
except all the others that have been tried.” 
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Lord Bryson's "democratic means. The government took a majority of 
the people support the principle "(in essence, the idea is that the decision by a 
majority).  

Magneto IFOR "Democracy is the form of government and way of life. 
Democracy, both sides will need to act together "(the essence of democracy. 
This opinion focuses on the meaning of democracy as well as the style and 
philosophy of government in the lives of the common man 

A.Ranny; Form of government in which the regime based on the 
principles of sovereignty of the people. Democracy Hearing comments from the 
public. And ruled by a majority vote. 

C.E. Merriam; The concepts and practices geared towards the welfare of 
the common people. The common intention of the people as a guide 

Sukom Nuansakul and Wisit Tawesage define the meaning of democracy 
as that form of government based on the sovereignty of the people, whether it 
is a presidential democracy.), or parliament democracy is the ultimate authority 
to determine dominance in public, it's a total democracy.  

In Thailand the word "democracy" may be split into two words are 
public, which means that the people and the sovereign, which means that the 
maximum power of the earth. When combined, so mean. The supremacy of the 
rule of the people or the public.  This is unclear because Thailand is a 
constitutional monarchy like Britain where the monarchy is respected by the 
people but has limited political power – they are moral, cultural and spiritual 
guides but in Britain the power lies with the politicians and her the military.  In 
Britain the military would never take over. 

 
The main principles of the rule of democracy. 

Predee  Pranoomyong discussed in the book. Constitutional prerequisites 
for public : A political system that can provide two important reasons for the 
system to exist: (Supsin, 2003) 

1. A justice system can only exist as long as it meets the needs of the 
people and then it will be suppressed by public dissent. 

2. In a democracy unhappiness with the leadership result in their 
dismissal by the free votes of the citizens who are lawfully eligible to vote.  
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3. The majority to rule, but the rights and treatment of majorities must 
be respected and catered for.        

4. The Rule of Law requires the following:. 
    1) The law must reflect the wishes of the people. 
    2) law enforcement will have equality for all citizens 
    3) The public must be protected from injustice from the legal 

processes. 
5. All who are involved in enforcing the law must act in the interest of 

the public and with respect to the laws of the land 
6. The Government should provide the necessary checks and balances 

to maintain society but with minimal interference in the lives of individual 
citizens. 

7. All citizens are deemed to be equal under a democratic system  
8. Humans are deemed to be rational beings but individual opinions 

must give way to the collective views of the majority. 
9 Democracy recognizes different views and that different political 

parties may exist to represent the diverse opinions of the public.  
10. An optimistic view is that individuals has innate goodness and does 

not need much control by government. 
11. Citizens must have the freedom to express themselves as long as it 

does not interfere with the rights and liberties of other citizens. 
12. The means of arriving at a destination is as important as the 

destination - the journey is as important as arriving. 
 
 
Buddhism in Thai Society 

Buddhism or Buddhism (Pali: buddhasasana With spring's Sasna, Sanskrit: 
buddhasasana Buddhist) religion with Buddha as a prophet. Preaching 
enlightenment as Buddha himself taught as an important doctrine, Buddhist 
monks formed a community of religious leaders to educate and seek adherence 
to the teachings of the Buddha.  

The successor to the teachings of the Buddha is collectively known as 
the Triple Gem Thailand has adopted the practice of Buddhism as a way of life 
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and which has become embedded in our cultural roots, identity and heritage.  
Thailand today. Has social practices and lifestyles based on the main principles 
of Buddhism which have been observed for a long period and continue to be 
observed. Buddhist doctrinal beliefs and practices have been infused into the 
lives of most Thai citizens. In Thailand. Buddhism provides a link between the 
teachings of Buddha and the awakening of the joy (Adivadhanasit, 2002) of Man 
(Man) refers to the high-minded morality, including the five precepts and 
Dharma (Dokbua, 2000) Buddhist religion. in order to play a role in the lives of 
people in Thailand,. Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto) has discussed the 
importance of Buddhism, covering issues such as Buddhism as a philosophy 
without racism. 

Thailand has a long history and association with Buddhism and it is 
inextricably mixed with everyday life and maintaining harmony and tolerance 
with differences in Thai society. The ancient connections with the origins of 
Buddhism in India can still be found in the many Pali words found in the 
language relating to Buddhism. 

The principles of Buddhism are central to the everyday lives of Thai 
people at all levels, and of central importance is the temple.  The temple, 
through the monkhood, has a long established a tradition of teaching and 
training the people as well as being a cultural and spiritual Centre and a hub of 
activity for the local community.  The temple took care of people from birth 
through marriage to the afterlife. (Pra Dhammapitaka P.A. Payutto, 1994) 

Buddhism as a philosophy of democracy laid down democratic 
principles as follows: (Wangfaikeaw, 2011) 

1. Before his death Buddha laid down the principles for living in the 
book we call “The Book of Discipline”. :  

2. Buddhism advocates the “middle way” which is the policy of 
sufficency advocated by his Royal highness where greed is shunned and poverty 
is seen as a situation to be remedied. 

 3. Buddha saw the problems caused by the caste system where people 
were condemned because of their birthright and taught that the scavenger was 
as worthy of respect as anyone. This is a true principle of democracy 
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4. Buddhist monks have rights under discipline. Such as local priests Will 
be entitled to the distribution of pre-Buddhist visitors. The temple priests were 
entitled to the distribution of the respective years. Receive Katin and benefit in 
seeking a four-month winter robe equality. There is much more freedom to go 
to  temple of any discrimination of any meditation.  

5. The division of powers Thera adult acting administrative groups. The 
canonical discipline Buddha himself ordained As a Buddhist monk, who then 
commanded the investigations discipline. The case decided by the disciplinary 
function of the law is unfair discipline.  

So it can be argued that Buddhism is not a direct study of political 
science but that the teachings of Buddhism on morality and behavior have a 
significant impact upon political decisions because they are deeply rooted in 
the norms and values of Thai society and form a code of behavior that bonds 
different segments of society together and helps maintain social cohesion. (The 
Constitutional Court, 2004)  

1) Popular Sovereignty to show the public the real power in the ruling. 
People to express themselves, which is owned by the authority designated 
male guardian. And their representatives Including the power to withdraw in the 
event of a power illegally. Through the election of the people liberated secret 
and thoroughly. The exact timing is not mentioned in the Buddhist principle of 
Adhipateyya three main reasons. Is to be a big main Attadhipateyya It is the 
world's largest And the Lokadhipateyya The main thrust is fairly large. Buddhism, 
which focuses primarily Dhamadhipateyya as a form of governance best.   

2) Liberty means a person can do. Or refrain from doing anything you 
want. As long as the act or refrain from actions that do not violate the rights 
and freedoms of others that are protected by law, and not be contrary to 
public order or public morality by religion. So what are the penalties for 
breaching religious norms are you saying there are two justice systems-one 
legitimized by the state and the other “unofficial” Buddhist law– recent scams 
by monks suggest this may be the attitudes by some. Defined rights and duties 
In the discipline as clearly defined roles and disciplines in the Yattikam. 
Buddhist monks are made of square paragraphs 4 or more, including a prayer 
Pratimook Sanghakam and Krankatin action with 10 or more disciplines. 
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3) Equality is confident that in a democracy. If human equality is likely, 
although there can be a different matter. Human beings are able to live better 
together. Thus, equality means The basic equality in the same society with 
equality under the law is the same in religion. It can be seen clearly in the 
equality of caste, race, caste, whether as an individual, where it can be ordained 
in Buddhism. And in respect of the rainy season. Regardless of whether any 
caste, race, or the equivalent in respect of the Triple Gem 

 4) Rule of Law scheme is intended to give protection to the rights and 
fundamental freedoms of the people is important so parents will use any 
power. When a law authorizing it. In the Buddhist Vinaya This is a legal practice 
disciplines. To live together in peace. The aim is to have a group of people for a 
peace force to protect the people, to the entrenchment of the Sattatham. Is 
Buddhism 

 5) Majority Rule in a democracy is to govern in the public interest, so 
any decision whether to impose a male guardian. Or decision of the legislature, 
the executive and the judiciary. Must hold a majority basis. In Buddhism It uses 
a simple majority A judge granted the Kratin has to be asked whether the 
priests. A monk or a Buddhist deserve. The last monk at a Buddhist deserve. If a 
monk uttered verbally agreed together, "Amen" If a monk made any discipline. 
The decision was called "Jessica's Eipui" is suspended by a majority vote. The 
allegation and suspension Buddhist majority. The meeting made various 
consortium must be unanimous. If a grievance with the veto (Veto) even when 
only a single monk protests.  
 
Conclude 

Thai society has long held faith with the tenets of the true teachings of 
Buddha which incorporate the very essence of the major religions and 
philosophies and which underpin the very foundations of a democratic society.  
This requires that individuals should have freedom within the norms, values and 
rules of the society within which they live and that their individual voice can be 
heard and can count.  The challenge for governments is to match that ideal 
and truly represent the people and not their own or secular interests. 
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Abstract 
This article is aimed at studying the doctrine about Upajjhayavatta and 

Saddhiviharikavatta. It’s the concepts and practices for creating unity among 
Buddhist monks.   

From the study, it is found as follows :- the Lord Buddha regulates the 
Buddhist monks to follow the Upajjhayavatta.  Moreover, it was determined that 
the preceptors need to take care of the Saddhiviharikavatta in order to assure 
that young men who are ordained into the Buddhism religion will be educated 
according to the three studies. Such determination aims at creating the benefits 
among these two parties including the reduction of students’ pride.  When they 
respect the preceptors, it will be easy for conducting other areas of training and 
development.  And when they help each other, they will be closed to one 
another which ultimately results in unity and happiness in living together.    

Upajjhayavatta and Saddhiviharikavatta benefit the Buddhist monks both 
in the normal and conflict situations.  In the normal situation, if both parties 
support each other, there will be the strong unity among preceptor and 
Saddhiviharik as well as the Buddhist monks who share the same preceptors. If 
there is any conflict or allegation for both parties which support each other, 
they can easily solve this problem due to the respect for each other.  Some 
problems can be solved because of the considerate or respect for the 
preceptors.  They will treat the preceptors as the creator in the world of 
Buddhism. Therefore, relation among the Upajjhayavatta and Saddhiviharika-
vatta will bring the true unity among Buddhist monks.  

Keyword : Upajjhayavatta, Saddhiviharikavatta, Unity among Buddhist monks. 
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บทน า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา ชีวิตของชาวพุทธจะพัฒนาไปสู่จุดหมาย

สูงสุดได้ก็ด้วยอาศัยการศึกษา เมื่อการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นการจัดระบบเพ่ือฝึกฝนและ
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ มนุษย์ถือว่า
เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและสามารถฝึกให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ ไม่ใช่เป็นอยู่ด้วยสัญชาตญาณเหมือน
สัตว์ทั้งหลาย เมื่อฝึกแล้วก็จะเป็นคนที่ประเสริฐสุดยิ่งกว่าเทวดาพรหม (พระธรรมปิฎก ป.อ. 
ปยุตฺโต, 2542) บุคคลผู้เป็นเลิศด้านการฝึกมนุษย์ได้แก่ พระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย พระพุทธองค์ได้วางกฎเกณฑ์การฝึกไว้อย่างครบถ้วนทั้งรูปแบบและวิธีการ 
การศึกษาในพระพุทธศาสนาเรียกว่า ไตรสิกขา ส าหรับภิกษุแล้วชีวิตของการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่
ตอนบวช และจะถือว่าจบการศึกษาก็ต่อเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ การบวชเป็นภิกษุถือว่าเป็น
การประกาศตนว่าพร้อมจะเข้ามารับการศึกษาตามหลักไตรสิกขาไปจนตลอดชีวิต ความ
ประพฤติดีทางกายและวาจาหรือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยเป็นเครื่องมือส าหรับ
ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม รวมถึงการรักษาระเบียบวินัยให้ด ารง
อยู่เป็นปกติไม่ให้เกิดโทษแก่ตน (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต, 2540)

ไตรสิกขานี้เป็นหลักแห่งการศึกษา หรือวิธีการเบื้องต้นแห่งการศึกษาในทางพระพุทธ 
ศาสนา เป็นหลักธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสนับสนุนให้พระภิกษุสมาทาน คือน าเอาไป
ปฏิบัติ เพราะถือว่าเป็นกิจที่ควรกระท าของสมณะตั้งแต่แรกเริ่มเข้าสู่พระธรรมวินัย (องฺ.ทุก. 
(ไทย) 20/82/308 - 309) เพ่ือให้มีบรรยากาศที่สอดคล้องกับการฝึกตน พระพุทธองค์จึงตั้ง
สังคมสงฆ์ขึ้น ให้เป็นสังคมที่มีสมาชิกเป็นบรรพชิตผู้สละเครื่องผูกพันคือบ้านเรือนออกบวช 
ดังนั้น สังฆะจึงเป็นสังคมที่พระพุทธองค์ตั้งขึ้นเพ่ือให้มีบรรยากาศแห่งการศึกษาอย่างจริงจัง 
อย่างไรก็ตาม เมื่อกุลบุตรต่างชั้นต่างวรรณะมาอยู่ร่วมกันในสังฆะ สิ่งที่จ าเป็นต้องมี คือความ
ปรองดอง หรือสังฆสามัคคี เพื่อให้กระบวน การฝึกฝนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้
มีบุคคลที่ท าหน้าที่ปกครองดูแล   

พระพุทธศาสนาก าหนดให้พระอุปัชฌาย์ปกครองดูแลสัทธิวิหาริกด้วยการให้การศึกษา
อบรม ภิกษุผู้บวชใหม่จะต้องถือนิสัยอยู่กับพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์เป็นเวลา 5 พรรษาจนกว่า
จะมีปัญญารักษาตน การก าหนดให้มีพระอุปัชฌาย์ปกครองนี้จึงเป็นหลักประกันว่าภิกษุผู้บวช
เข้ามาใหม่จะได้รับการฝึกฝนตามหลักของไตรสิกขา ให้ภิกษุทุกรูปถือปฏิบัติพระธรรมวินัยไปใน
แนวเดียวกัน (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต), 2539) ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นสายสัมพันธ์แห่ง
ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ระหว่างพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกนี้ เรียกว่า วัตร จ าแนกเป็น 2 ฝ่าย 
ระหว่างอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริก เป็นข้อปฏิบัติที่สัทธิวิหาริกควรปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์ว่า 
อุปัชฌายวัตร และ ธรรมเนียมหรือข้อปฏิบัติที่อุปัชฌาย์ควรปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริกว่า สัทธิวิหาริก
วัตร  (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 2540ก) 
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นอกจากจะถือว่าอุปัชฌายวัตรกับสัทธิวิหาริกวัตรเป็นธรรมเนียมที่เอ้ือต่อการฝึกฝน
แล้ว  สิ่งที่จะได้ตามมาแน่นอน คือความสามัคคีในหมู่สงฆ์  เนื่องจากทั้งสองฝ่ายจะได้ท า
อุปการะต่อกัน ความเคารพความผูกพันและความมีเมตตาไมตรีต่อกันจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกัน
ในหมู่สงฆ์มีสายสัมพันธ์อย่างแนบแน่น นอกจากจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระอุปัชฌาย์กับ
สัทธิวิหาริกแล้ว ระหว่างศิษย์ที่บวชกับพระอุปัชฌาย์รูปเดียวกันก็จะมีความสัมพันธ์อย่างแน่น
แฟ้นอีกด้วย เพราะถือว่าเป็นลูกพ่อเดียวกัน เรียกภิกษุเหล่านี้ว่า ภิกษุร่วมพระอุปัชฌาย์  

ในสังคมสงฆ์ไทยปัจจุบัน สภาพสังคมเปลี่ยนไป บทบาทการท าหน้าที่ระหว่าง 
พระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกก็เปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากก่อนบวชพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกไม่
มีความ คุ้นเคยกัน เมื่อบวชแล้วพระภิกษุส่วนมากก็ไม่ได้พ านักอยู่ในวัดเดียวกันกับพระ
อุปัชฌาย์  เนื่องจากในต าบลหนึ่งมักจะมีพระอุปัชฌาย์เพียงรูปเดียว คือ เจ้าคณะต าบล ท า
หน้าที่ให้การอุปสมบทให้กุลบุตรในเขตปกครองต าบลของตนเอง ส่วนมากพระภิกษุที่บวชแล้ว
มักจะกลับไปอยู่วัดบ้านเกิดหรือวัดอ่ืนที่ต้องการจะไปพักอาศัย  การท าหน้าที่ระหว่างพระ
อุปัชฌาย์ที่เรียกว่า อุปัชฌายวัตรกับสัทธิวิหาริกวัตรจึงไม่สามารถกระท าได้อย่างเต็มที่  จาก
รายงานการวิจัยพบว่า ปัจจุบันพระอุปัชฌาย์จ านวนไม่น้อยไม่ได้ท าหน้าที่ของความเป็นผู้ให้
ก าเนิดทางธรรมอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือพระอุปัชฌาย์ส่วนใหญ่เมื่อบวชแล้วไม่ได้ท าการสอน
พระภิกษุสามเณรที่ตนบวช ไม่ดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริง และพบว่าหลัง จากท่ีบวชแล้วไม่ได้อยู่
กับพระอุปัชฌาย์ แต่อาศัยอยู่คนละวัดกับพระอุปัชฌาย์ของตน (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, 2557) 
แม้จะมีธรรมเนียมว่า ให้ภิกษุใหม่ไปถือนิสัยกับเจ้าอาวาสในวัดที่ตนไปพ านักด้วย  โดยจะต้อง
เป็นภิกษุที่มีคุณสมบัติและอายุพรรษาในระดับเดียวกันกับพระอุปัชฌาย์ แต่ก็ไม่ค่อยได้ผล
เท่าที่ควร เนื่องจากอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกไม่ได้อยู่ในอาวาสเดียวกันนี้จึงท าให้ไม่ได้ท าวัตร
ปฏิบัติต่อกันตามพุทธประสงค์ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ได้แก่ 

1) ระหว่างพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกจะไม่ค่อยมีความสนิทสนมไม่มีความคุ้นเคยกัน
การศึกษาอบรมทั้งด้านพระปริยัติและปฏิบัติก็ไม่ได้ท าอย่างเต็มที่ เพราะต่างคนต่างอยู่ ไม่มีได้มี
บรรยากาศแห่งความสามัคคี 

2) พระภิกษุบางรูปแม้จะไปขอนิสัยกับภิกษุรูปอ่ืน แต่ก็มักไม่ได้รับการดูแล ท าให้ไม่ได้
รับการศึกษาดีเท่าที่ควร 

3) ในกรณีเกิดความขัดแย้งในหมู่สงฆ์หรือกรณีเกิดอธิกรณ์  ในปัจจุบันผู้ มีอ านาจ
จัดการคือเจ้าคณะผู้ปกครอง เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล ซึ่งท่านเหล่านี้บางครั้งไม่ใช่พระ
อุปัชฌาย์ การแก้ปัญหาบางครั้งเป็นไปด้วยความยากล าบาก แต่หากผู้แก้ปัญหาเป็นพระ
อุปัชฌาย์ การแก้ปัญหาก็จะง่ายขึ้น เพราะส่วนมากจะเห็นแก่พระอุปัชฌาย์ที่มีความเคารพกัน
เสมือนพ่อ ในบางกรณีก็เป็นเรื่องระหว่างภิกษุร่วมอุปัชฌาย์เดียวกัน การแก้ปัญหาต่างๆ ก็ง่าย
ขึ้น คู่กรณีมักจะเห็นแก่พระอุปัชฌาย์ จึงท าให้เกิดความสามัคคีกันง่ายขึ้น เพราะคู่กรณีมักจะมี
ความย าเกรงในตัวพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นที่เคารพของทั้งสองฝ่าย 



88 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 
2559)

บทความนี้ต้องการจะกล่าวถึงอุปัชฌายวัตร (ข้อปฏิบัติที่สัทธิวิหาริกควรปฏิบัติต่อพระ
อุปัชฌาย์) และสัทธิวิหาริกวัตร (ข้อปฏิบัติที่พระอุปัชฌาย์ควรปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก)  ซึ่งเป็น
หลักการปฏิบัติเพ่ือความสามัคคีในสังคมสงฆ์ โดยจะกล่าวถึงความเป็นมา ข้อปฏิบัติในแง่มุม
ต่างๆ และจะวิเคราะห์ให้เห็นว่าอุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตรนี้ มีความส าคัญต่อการสร้าง
ความเรียบร้อยดีงามและความสามัคคีในสังคมสงฆ์ มีรายละเอียดตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ความเป็นมาของอุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร  
เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า ในระยะแรกที่พระพุทธองค์ออกประกาศพระพุทธศาสนา พระ

พุทธองค์ยังไม่ได้ก าหนดให้ภิกษุใหม่ต้องถืออุปัชฌายวัตร ท าให้กุลบุตรเหล่านั้นเมื่อบวชแล้วไม่
มีใครคอยให้การศึกษาอบรมเรื่องมรรยาทหรือข้อปฏิบัติต่างๆ จึงพากันประพฤติเสียหาย เช่น 
นุ่งห่มจีวรไม่เรียบร้อย ตอนออกบิณฑบาตพบคนก าลังบริโภคก็ยื่นบาตรขอรับอาหาร ยืนบน
ของที่ท าเป็นอาหาร ออกปากขออาหารจ าพวกแกงข้าวสุกมาฉันด้วยตนเอง บางพวกพอถึงเวลา
ฉันภัตตาหารก็ส่งเสียงดังในโรงฉัน ท าให้ชาวบ้านที่พบเห็นพากันต าหนิว่า “ภิกษุพวกนี้ส่งเสียง
ดังในโรงฉัน เหมือนพวกสมณพราหมณ์ในสถานที่เลี้ยงพราหมณ์” พวกภิกษุได้ยินคนเหล่านั้น
กล่าวต าหนิจึงได้น าเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคเจ้า
รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์สอบถามจนทราบความตามเป็นจริง ทรงต าหนิว่า “การกระท านั้นไม่
สมควร ไม่เหมาะสม ไม่ใช่กิจของสมณะ มิได้ท าคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือท าคนที่
เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลย แต่กลับจะท าคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้ไม่เลื่อมใส  คนที่
เลื่อมใสอยู่แล้วกลับคลายความเลื่อมใสไปเป็นอย่างอ่ืน” (วิ.ม. (ไทย) 4/64/79-81)  

ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต าหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่าง ๆ แล้ว ได้ตรัสโทษ
แห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย 
สันโดษ ความขัดเกลา ความก าจัดกิเลส อาการท่ีน่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร 
โดยประการต่าง ๆ ทรงแสดงธรรมีกถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุ
ทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์จักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมใน
สัทธิวิหาริกฉันบุตร สัทธิวิหาริกจักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปัชฌาย์ฉันบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ 
อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจักมีความเคารพย าเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญงอก
งามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้” (วิ.ม. (ไทย) 4/65/81) หลังจากพระพุทธองค์อนุญาตการถือพระ
อุปัชฌาย์แล้วทรงแสดงวัตรที่พระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกพึงปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม   

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า การถืออุปัชฌาย์เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงเห็นความส าคัญ 
แม้ในเบื้องต้นจะเน้นไปที่การฝึกมารยาทหรือความเรียบร้อยในการเป็นอยู่ แต่จากพุทธด ารัส
อนุญาตการถือพระอุปัชฌาย์ จะเห็นว่าทรงมีพระประสงค์จะให้สัทธิวิหาริกกับพระอุปัชฌาย์มี
ความย าเกรง ความกลมเกลียว ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยด้วยกันทั้งสองฝ่าย  
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จึงกล่าวได้ว่าการถือพระอุปัชฌาย์มีส่วนส าคัญในการสร้างความสงบเรียบร้อยและความสมาน
สามัคคีในหมู่สงฆ ์
 
อุปัชฌายวัตร : วัตรที่สัทธิวิหาริกพึงปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์ 
 พระเถระผู้รับรองกุลบุตรเข้ามารับการอุปสมบทในท่ามกลางสงฆ์เรียกว่า “อุปัชฌาย์” 
แปลว่า “ผู้เฝ้าเอาใจใส่ต่อการชี้โทษแก่ศิษย์” (พระโมคคัลลานเถระ, 2547) ได้แก่ ผู้คอยดูแล
เอาใจใส่ คอยแนะน าพร่ าเตือนสัทธิวิหาริก (ศิษย์) ของตน ซึ่งก็คือพระเถระผู้ท าหน้าที่เป็น
ประธานในการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา พระอุปัชฌาย์มีหน้าที่หลัก 2 อย่าง คือ เป็น
ผู้รับผิดชอบและรับรองผู้บวชในพิธีบรรพชาอุปสมบทและเป็นผู้รับปกครองดูแล แนะน า 
ตักเตือนและติดตามความเป็นอยู่ของผู้ที่ตนบวชให้ เหมือนบิดาปกครองดูแลบุตร ตามกฎมหา
เถรสมาคมนั้นได้ก าหนดให้เขตปกครองคณะสงฆ์แห่งหนึ่งให้มีพระอุปัชฌาย์เพียงหนึ่งรูปเว้นแต่
มีกรณีพิเศษ 
 ตามพระวินัย  อุปัชฌายวัตร คือ ธรรมเนียมวัตรหรือข้อปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์ หน้าที่
ที่สัทธิวิหาริกพึงกระท าต่อพระอุปัชฌาย์ของตน กล่าวโดยสรุปเฉพาะด้านที่ส าคัญได้แก่ 
 1) เอาใจใส่ปรนนิบัติรับใช้ท่าน สัทธิวิหาริกพึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้า ห่มผ้า
เฉวียงบ่าข้างหนึ่งเริ่มรับใช้พระอุปัชฌาย์ตั้งแต่เช้า ด้วยการถวายไม้ช าระฟัน น้ าล้างหน้า ปู
อาสนะ นอกจาก นี้ต้องคอยรับใช้ท่านในโอกาสต่างๆ ทั้งตอนอยู่ในวัดและนอกวัด ทั้งตอนฉัน
อาหาร ตอนพักผ่อนและตอนสรงน้ า พร้อมกับคอยรักษาความสะอาดเสนาสนะและบริเวร
รอบๆ ที่อยู่ 
 2) คอยศึกษาเล่าเรียนจากท่าน ถ้าพระอุปัชฌาย์ต้องการจะให้เรียน สัทธิวิหาริกพึง
เรียนพระบาลีและอรรถกถา 
 3) ขวนขวายป้องกัน หรือระงับความเสียหาย เช่น ความคิดจะสึก ความเห็นผิดเป็นต้น
หากพระอุปัชฌาย์คิดอยากจะสึก มีความร าคาญ มีความเห็นผิด หรือต้องอาบัติหนัก 
(สังฆาทิเสส) หรือถูกคณะสงฆ์ลงโทษด้วยกรรมมีตัชชนียกรรมเป็นต้น สัทธิวิหาริกต้องหาทาง
ช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี พร้อมกับหาทางช่วยบรรเทาความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น  
 4) รักษาน้ าใจของท่าน มีความเคารพ จะไปไหนบอกลา ไม่เที่ยวไปตามอ าเภอใจ จะรับ
ความช่วยเหลือจากใครหรือจะกระท าการสงเคราะห์แก่ใคร ต้องบอกให้ท่านรับทราบ 
 5) เอาใจใส่พยาบาลเมื่อท่านอาพาธ คอยดูแลท่านตลอดชีวิต รอจนกว่าท่านจะหาย 
 การกระท าอุปัชฌายวัตรนี้เป็นกิจที่สัทธิวิหาริกต้องใส่ใจไม่เพิกเฉย ให้ความส าคัญเสมอ
เหมือนว่าท่านเป็นบิดาผู้ให้ก าเนิดบนโลกนี้  ชาวพุทธถือว่าพระอุปัชฌาย์เป็นเหมือนบิดาผู้ให้
ก าเนิดในทางธรรม เวลากระท าวัตรต่อท่านจึงให้คิดว่าท่านเป็นเหมือนบิดา 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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สัทธิวิหาริกวัตร : วัตรที่พระอุปัชฌาย์พึงปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก 
ส่วนภิกษุใหม่ผู้บวชแล้วอยู่กับพระอุปัชฌาย์เรียกว่า “สัทธิวิหาริก” แปลว่า ผู้อยู่ด้วย

เป็นค าเรียกผู้ที่ได้รับอุปสมบท คือถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์รูปใด ก็เป็นสัทธิวิหาริกของพระ
อุปัชฌาย์รูปนั้น ผู้สมัครใจขอบรรพชาอุปสมบทต้องปฏิญญาว่ามีศรัทธาเลื่อมใส ขอสมัคร
บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จึงขอมอบตัวเป็นสัทธิวิหาริกในพระอุปัชฌาย์ และเมื่อได้
บรรพชาอุปสมบทแล้ว จะเคารพนับถือเชื่อฟัง ตั้งอยู่ในโอวาทของพระอุปัชฌาย์ และจะ
ประพฤติด ีปฏิบัติชอบตามพระวินัย ระเบียบแบบแผนของวัดและคณะสงฆ์ตลอดไป 

สัทธิวิหาริกวัตร คือ ธรรมเนียมวัตร หรือข้อปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก หน้าที่ อัน 
พระอุปัชฌาย์จะพึงกระท าต่อสัทธิวิหาริก กล่าวโดยสรุปเฉพาะด้านที่ส าคัญได้แก่ 

1) เอาธุระในการศึกษา พระอุปัชฌาย์พึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์สัทธิวิหาริกด้วยอุเทส
ปริปุจฉา โอวาทและอนุศาสน์  เอาใจใส่ในการสั่งสอนอบรมศิษย์ให้มีความรู้แตกฉาน ทั้งด้าน
สิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา และด้านสาชีพ คือสิกขาบทที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงบัญญัติส าหรับภิกษุผู้อยู่ร่วมกัน ผู้ด าเนินชีวิตร่วมกัน มีความประพฤติเสมอกัน
มีความสามัคคีกัน เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติที่ดี  ท าให้มีชีวิตร่วมเป็นอันเดียวกัน ท าให้
ภิกษุทั้งหลายผู้มาจากถิ่นฐานชาติตระกูลต่างๆ กันมามีความเป็นอยู่เสมอเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, 2540ข) 

2) สงเคราะห์ด้วยบาตรจีวรและบริขารอ่ืนๆ ถ้าสัทธิวิหาริกไม่มีบริขารที่จ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิต พระอุปัชฌาย์จะต้องจัดหาให้ จากนั้นคอยให้ความช่วยเหลือด้วยกิจที่พอจะช่วยได้ 
ในลักษณะเดียวกับท่ีศิษย์กระท าต่อตนเอง 

3) ขวนขวายป้องกันหรือระงับความเสื่อมเสีย เช่น ความคิดจะสึก เปลื้องความเห็นผิด
เป็นต้น พระอุปัชฌาย์ต้องคอยดูแลความเป็นอยู่ของสัทธิวิหาริกให้อยู่ในเพศพรหมจรรย์ได้อย่าง
มั่นคง หากเกิดความเสียหายแก่สัทธิวิหาริกต้องหาทางช่วยเหลือตามสมควร 

4) เมื่อเกิดอาพาธก็เอาใจใส่พยาบาลจนตลอดชีวิต รอจนกว่าจะหาย
อย่างไรก็ตาม  แม้จะมีการบัญญัติอุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตรให้ปฏิบัติต่อกัน

แล้ว แต่ปรากฏว่า มีภิกษุบางรูปไม่ยอมปฏิบัติตาม พระพุทธองค์จึงมีพุทธานุญาตให้ท าการ
ประณามได้ด้วยการห้ามไม่ให้เข้ามาหา ไม่ให้มาท าการอุปัฏฐาก หรือให้ขนบริขารออกไปจากที่
อยู่ ทั้งนี้เพ่ือให้สัทธิวิหาริกนั้นส านึกแล้วยอมขอขมาโทษ จึงมีข้อก าหนดว่า ภิกษุผู้ไม่ประพฤติ
ชอบในพระอุปัชฌาย์ เมื่อถูกประณามแล้วจะต้องขอขมาพระอุปัชฌาย์ หากไม่ยอมขอขมาต้อง
อาบัติทุกกฎ ฝ่ายอุปัชฌาย์เมื่อสัทธิวิหาริกส านึกได้แล้วมาขอขมา ต้องรับค าขอขมา หากไม่ยอม
รับค าขอขมา ต้องอาบัติทุกกฎ มีข้อควรระวังว่า การประณามนั้นต้องท าอย่างระมัดระวังและ
รอบคอบ พระอุปัชฌาย์ต้องไม่ประณามสัทธิวิหาริกผู้ประพฤติชอบ หากประณามสัทธิวิหาริกผู้
ประพฤติชอบต้องอาบัติทุกกฎ (วิ.ม. (ไทย) 4/68/94)  
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นอกจากนี้ พระอุปัชฌาย์ยังต้องเคร่งครัดในการรักษาจริยาของพระอุปัชฌาย์ เพ่ือให้
เกิดความเรียบร้อยดีงาม เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จริยาของพระอุปัชฌาย์
ที่มหาเถรสมาคมก าหนดเพิ่มเติม ได้แก่  

1) พระอุปัชฌาย์ต้องเอ้ือเฟ้ือ สังวร ประพฤติตามพระธรรมวินัย และกฎมหาเถร
สมาคมอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอย่างอันดีของสัทธิวิหาริก 

2) พระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของพระสังฆาธิการ ผู้บังคับ
บัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฏมหาเถรสมาคม 

3) พระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้บรรพชาอุปสมบทกรรม
วิบัติบกพร่องไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (กรมการศาสนา, 2542) 

การกระท าสัทธิวิหาริกวัตรนี้เป็นกิจที่พระอุปัชฌาย์ต้องใส่ใจไม่เพิกเฉย ให้ความส าคัญ
เสมอเหมือนว่าภิกษุใหม่นั้นยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ ยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มี
ประสบการณ์มากกว่า ให้ถือว่าสัทธิวิหาริกนี้เป็นเหมือนบุตรผู้ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลือดูแล
จากบิดา เวลาที่ตนกระท าวัตรต่อสัทธิวิหาริกจึงให้คิดว่าภิกษุนั้นเป็นเหมือนบุตร 

ความสามัคคีในสังคมสงฆ์อันเกิดจากบ าเพ็ญวัตรปฏิบัติต่อกัน 
คณะสงฆ์เป็นค าเรียกหมู่ภิกษุซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังค าสั่งสอนของพระ 

พุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสแล้วสละเรือนออกบวชมาถือวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระบรม
ศาสดาสั่งสอนและก าหนดไว้ คณะสงฆ์จึงเป็นสังคมที่เกิดจากการรวมตัวของกุลบุตรที่มาจาก
ครอบครัวต่างๆ ที่มีความแตกต่างทางความคิด การศึกษาและฐานะทางสังคม เป็นธรรมดาอยู่
เองที่เมื่อมีคนที่มีความแตกต่างทั้งทางครอบครัว การศึกษาและฐานทางสังคมมารวมตัวอยู่
ด้วยกันเป็นจ านวนมาก ย่อมจะมีปัญหากระทบกระทั่งหรือแตกความสามัคคีเป็นธรรมดา พระ
พุทธองค์จึงแสดงพระวินัยแก่หมู่สงฆ์เพ่ือใช้เป็นเสมือนเส้นด้ายไว้ร้อยภิกษุสงฆ์ซึ่งมีความ
แตกต่างทางสังคมให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

บรรดาค าสอนในพระวินัยปิฎกนั้น เห็นได้ชัดว่า ค าสอนเรื่องอุปัชฌายวัตรและ
สัทธิวิหาริกวัตรเป็นค าสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระอุปัชฌาย์กับศิษย์ที่
ตนได้ให้บรรพชาอุปสมบท โดยให้ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกและประพฤติต่อกันเสมือนบิดากับบุตร 
มีแนวพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. การถือนิสัย : หลักประกันเรื่องการศึกษาแก่ภิกษุใหม่
หลังจากกุลบุตรเข้ามาบวชเป็นภิกษุหรือสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้ว มีข้อก าหนด

อย่างชัดเจนว่าต้องถือนิสัยในส านักของอุปัชฌาย์จนกว่าจะครบ 5 พรรษาเพ่ือจะได้มีปัญญา
รักษาตน หากมีพรรษาครบ 5 แล้วยังไม่มีสติปัญญาพอที่จะปกครองตัวเองได้ก็ให้ถือนิสัยอยู่ใน
ส านักของอุปัชฌาย์ของตนต่อไป ภิกษุที่ถือนิสัยอยู่ในส านักพระอุปัชฌาย์จนมีปัญญารักษาตน
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2559)

แล้วจะได้รับอนุญาตให้หยุดถือนิสัย เรียกว่า นิสัยมุตตกะ ข้อก าหนดนี้ส าหรับภิกษุมีสิกขาบท
ก าหนดให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน (วิ.ป. (ไทย) 7/325/471-473)  

จากการพิจารณาวัตรที่พระอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกพึงปฏิบัติต่อกันจะเห็นว่า ข้อวัตร
ทั้งหลายเป็นข้อก าหนดให้ทั้งสองฝ่ายได้พ่ึงพาอาศัยกัน ซึ่งการพ่ึงพาอาศัยกันนี้ถูกก าหนดไว้ใน
พระวินัยก าหนดเป็นกิจส าคัญที่ต้องท าตอนอุปสมบทเรียกว่า การขอนิสัย  

ค าว่า ขอนิสัยนี้ แปลว่า การขออยู่ด้วย ค าว่า นิสัย แปลว่า การอยู่อาศัย คือ เข้ามาอยู่
เพ่ือจะได้อาศัย ให้เป็นผู้ดูแลในการศึกษาอบรม ค าว่า อาศัย ในที่นี้ ไม่ใช่อาศัยอยู่เฉยๆ แต่เป็น
การอาศัยอยู่ด้วยเพ่ือให้ได้โอกาสในการศึกษาอบรมตามหลักไตรสิกขา ทั้งนี้ เพราะพระวินัย
ก าหนดไว้ว่า ผู้ที่เข้าสู่การอุปสมบทจะต้องมีผู้ดูแลเบื้องต้น เพราะว่าผู้ที่บวชใหม่ยังไม่รู้หลักพระ
ธรรมวินัย ยังไม่รู้ว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติระวังอะไรบ้าง ยังปกครองตนเองไม่ได้ ไม่มีความรู้ที่
จะรักษาตน จึงต้องมีผู้ช่วยเหลือแนะน าในเบื้องต้น การขอนิสัยจึงเท่ากับว่าเป็นการขอให้พระ
อุปัชฌาย์เข้ามาปกครองดูแล (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 2540ค)  

จึงกล่าวได้ว่า การที่พระพุทธองค์ก าหนดให้กุลบุตรที่เข้ามาบวชใหม่ต้องถือนิสัยใน
ส านักของอุปัชฌาย์นั้นก็เพ่ือจะได้เข้าไปอาศัยอยู่กับอุปัชฌาย์ การเข้าอาศัยตามความหมายนี้ก็
เพ่ือจะได้อาศัยอยู่รับฟังค าสั่งสอนหรือรับการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เพื่อไปอยู่
กับอุปัชฌาย์ย่อมเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของท่านเพ่ือจะได้รับการอบรมสั่งสอนนั่นเอง ข้อนี้
สอดคล้องกลับที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2542) กล่าวไว้ว่า “การปกครองใน
พระพุทธศาสนาก าหนดให้อุปัชฌาย์ปกครองดูแลสัทธิวิหาริกและให้อาจารย์ปกครองดูแลอันเต
วาสิกด้วยการให้การศึกษาอบรม  ภิกษุผู้บวชใหม่จะต้องถือนิสัยอยู่กับพระอุปัชฌาย์หรือ
อาจารย์เป็นเวลา 5 พรรษาจนกว่าจะมีปัญญารักษาตน” การที่ภิกษุใหม่ขอนิสัยหรือขออยู่
อาศัยในส านักของพระอุปัชฌาย์นั้นโดยความหมายก็คือการประกาศยอมตนให้พระอุปัชฌาย์
ปกครองดูแลนั่นเอง  

จึงกล่าวได้ว่า การถือนิสัยในส านักของพระอุปัชฌาย์เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์
ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันให้กุลบุตรที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาใหม่ทุกคนได้รับ
การศึกษาอบรมพระธรรมวินัยจากพระอุปัชฌาย์ เมื่อกุลบุตรเหล่านั้นได้รับการศึกษาอบรมดี
แล้วย่อมจะมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัย ไม่ประพฤติตนเสียหายหรือน าความเสื่อมเสีย
มาสู่สังคมสงฆ์ เมื่อเป็นอย่างนี้ย่อมน าความเรียบร้อยดีงามและความสมานสามัคคีมาสู่สังคม
สงฆ์โดยส่วนรวม ในทางตรงกันข้าม หากไม่ก าหนดให้กุลบุตรที่เข้ามาบวชใหม่ถือนิสัย ก็อาจท า
ให้กุลบุตรนั้นไม่ได้รับการ ศึกษาอบรมจากพระอุปัชฌาย์และประพฤติผิดพระธรรมวินัยน าความ
เสียหายวุ่นวายมาสู่สังคมสงฆ์โดยส่วนรวมอันจะน าไปสู่ความแตกสามัคคีในที่สุด 
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2. อุปัชฌายวัตร : ข้อวัตรเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพระอุปัชฌาย์กับศิษย์
ในระหว่างที่ถือนิสัยในส านักของพระอุปัชฌาย์อยู่นั้น พระพุทธองค์ก าหนดให้

สัทธิวิหาริกกระท าวัตรต่อพระอุปัชฌาย์เรียกว่า อุปัชฌายวัตร จากการศึกษาพบว่า อุปัชฌาย
วัตรนี้สามารถจ าแนกเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นความประพฤติโดยเอ้ือเฟ้ือต่อพระอุปัชฌาย์ 5 ด้าน 
คือ (วิ.ม. (ไทย) 4/66/82-87) 

1) ปรนนิบัติดูแลและคอยอุปัฏฐากรับใช้ ให้พระอุปัชฌาย์ได้รับความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งการท ากิจวัตรส่วนตัว การด าเนินชีวิตและการท ากิจการต่างๆ เพ่ือสังคม 

2) รับการศึกษาอบรมมรรยาทและศึกษาพระธรรมวินัยด้วยความเคารพ หากศิษย์มี
มรรยาทดี แตกฉานในพระธรรมวินัย ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ย่อมจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาประกาศ
ชื่อ เสียงของพระอุปัชฌาย์ในทางหนึ่งด้วย 

3) คอยอารักขาหรือป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่พระอุปัชฌาย์  
4) คอยรักษาน้ าใจและมีความเคารพในพระอุปัชฌาย์ ไม่ท าให้ท่านเสียใจ ให้เกียรติ

ท่าน จะเดินทางไปไหนต้องบอกลา เมื่อกลับมาก็ต้องมากราบรายงานตัว จะท าการสงเคราะห์
คนอ่ืนหรือรับการสงเคราะห์จากคนอ่ืนก็ต้องแจ้งให้ท่านรับทราบด้วย เพ่ือไม่เป็นการข้ามหน้า
ข้ามตาท่าน 

5) เมื่อพระอุปัชฌาย์อาพาธต้องคอยรักษาพยาบาล คอยดูแลท่านจนกว่าจะหายดี
จะเห็นว่า อุปัชฌายวัตรที่กล่าวมานี้จัดเป็นการอุปัฏฐากพระอุปัชฌาย์ที่จะก่อให้เกิด

ความสะดวกสบายแก่พระอุปัชฌาย์ พร้อมกันนั้นก็เป็นสื่อสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สัทธิวิหาริกด้วยนั่นคือจะได้รับการศึกษาอบรมจากพระอุปัชฌาย์เป็นการตอบแทน ถือเป็นการ
สร้างความผูกพันทางธรรมให้แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายให้มีความใกล้ชิดกันและได้ระลึกถึงอุปการะที่
ได้กระท าต่อกันแม้กาลเวลาผ่านไปก็จะไม่อาจลืมได้ 

ส าหรับผู้บวชใหม่ที่ยังต้องถือนิสัยกล่าวได้ว่าเป็นกิจคือมีความผูกพันให้ต้องท าเกี่ยวกับ
ระเบียบของการถือนิสัย แต่ส าหรับผู้พ้นนิสัยแล้ว กล่าวได้ว่าเป็นวัตร คือท าตามที่มีฉันทะใน
การที่จะท า ไม่เป็นการบังคับ การอุปัฏฐากในที่นี้ถ้าพิจารณาระเบียบของการถือนิสัยจะเห็นว่า 
น่าจะมีความมุ่งหมายพิเศษอยู่ประมาณ 2 ประการ คือ 

1) การท าให้หมดความถือตัว  เพราะพระวินัยที่เกี่ยวกับการถือนิสัยไม่มีการยกเว้นให้
สิทธิพิเศษแก่สัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกรูปใดเป็นพิเศษ ดังนั้น กุลบุตรผู้เข้ามาบวชไม่ว่าจะมา
จากชาติตระกูลสูง เช่น มาจากวรรณะกษัตริย์ก็ยังต้องท าหน้าที่อุปัฏฐากพระอุปัชฌาย์ที่แม้จะ
เป็นคนสามัญ ความมุ่งหมายอันนี้พอที่จะกล่าวได้ว่า เป็นประโยชน์ด้านการท าลายความ
กระด้างด้วยมานะ หากสัทธิวิหาริกถือตัวจัดไม่ยอมท าการอุปัฏฐากพระอุปัชฌาย์ย่อมยากที่จะ
ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างเต็มที่  

2) หวังจะให้เกิดความสนิทสนมมีความสามัคคี การได้ท าอุปการะต่อกันนั้นย่อมน ามา
ซึ่งความสนิทสนม ความเป็นกันเอง ตลอดจนถึงจะเป็นโอกาสให้ได้รับโอวาท ค าสั่งสอนที่พิเศษ
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วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 
2559) 

กว่าธรรมดา และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่บัณฑิตได้วางไว้แต่ ในอดีตและสืบ
ทอดมาถึงปัจจุบัน (พุทธทาสภิกขุ, 2537)  
 จึงกล่าวได้ว่า อุปัชฌายวัตรนี้มีสาระส าคัญอยู่ที่ลัทธิวิหารริกได้ท าการอุปัฏฐากบ ารุง
พระอุปัชฌาย์ พร้อมกันนั้นก็ถือโอกาสรับการศึกษาอบรมไปด้วย การอุปัฏฐากนี้เป็นการท าที่
ก่อให้เกิดความผาสุกแก่พระอุปัชฌาย์ เป็นการกระท าที่แสดงถึงความเคารพนับถือ ความเป็น
กันเอง เป็นการกระท าให้เป็นตัวอย่างที่ดีงามตามระเบียบ หรือวัฒนธรรม และเป็นการกระท าที่
ท าให้ผู้เป็นสัทธิวิหาริกมีความฉลาด รอบคอบเป็นอย่างยิ่ง ประการส าคัญเป็นข้อปฏิบัติเพ่ื อ
สร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกได้อย่างดียิ่ง  
 3. สัทธิวิหาริกวัตร : ข้อวัตรส าหรับปกครอง ให้การศึกษาและสงเคราะห์ศิษย์ 
 หลังจากภิกษุใหม่มาขอนิสัยหรือกล่าวค าขออาศัยอยู่ในส านักของพระอุปัชฌาย์แล้ว 
พระอุปัชฌาย์จะต้องตระหนักในหน้าที่ของตนด้วยการรับภาระที่จะปกครองและดูแลให้ภิกษุ
นั้นได้รับการศึกษาอบรมจนกว่าจะมีสติปัญญาปกครองดูแลตนเองได้ พระพุทธองค์ก าหนดให้
พระอุปัชฌาย์กระท าวัตรต่อสัทธิวิหาริกเรียกว่า สัทธิวิหาริกวัตร จากการศึกษาพบว่า 
สัทธิวิหาริกวัตรนี้สามารถจ าแนกเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลักการที่พระอุปัชฌาย์จะใช้ในการ
ปกครองและเป็นแนวทางแห่งการ ศึกษาส าหรับสัทธิวิหาริก 4 ด้าน คือ 
 1) เอาธุระในการให้การศึกษาอบรมแก่สัทธิวิหาริก ให้ครบทั้งข้อสิกขา 3 ด้าน คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา และด้านสาชีพ คือ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติส าหรับภิกษุผู้อยู่
รว่มกันมีความประพฤติเสมอกัน มีความสามัคคีกัน  
 2) สงเคราะห์ด้วยบาตรจีวรและบริขารอ่ืนๆ จากนั้นคอยให้ความช่วยเหลือด้วยกิจที่
พอจะช่วยได้   
 3) คอยปกครองดูแลและอารักขาป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่สัทธิวิหาริก ให้
ศิษย์รักษาตนอยู่ในเพศพรหมจรรย์ได้อย่างมั่นคง  
 4) เมื่อเกิดอาพาธก็เอาใจใส่พยาบาลจนตลอดชีวิต รอจนกว่าจะหาย  (วิ.ม. (ไทย) 
4/67/88-92) 
 จะเห็นว่า สัทธิวิหาริกวัตรที่กล่าวมานี้มีสาระส าคัญ 4 ด้าน คือ ให้การศึกษาอบรม 
สงเคราะห์ด้วยบริขาร ปกครองป้องกันภัยและคอยรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย วัตรข้อนี้  
พระพุทธองค์มีพุทธประสงค์ให้พระอุปัชฌาย์ตระหนักในหน้าที่ของตน คือ พระอุปัชฌาย์จะต้อง
เอาใจใส่ในการดูแลภิกษุใหม่ที่มาขอนิสัยฝากตัวเป็นศิษย์ อย่างไรก็ตาม หลักการปกครองศิษย์
ในพระพุทธศาสนานั้นมีวัตถุประสงค์ก็เพ่ือจะได้มีโอกาสให้การศึกษา หรือที่เรียกว่าปกครอง
เพ่ือให้การศึกษานั่นเอง ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า  
    คณะสงฆ์เป็นหมู่หรือชุมชนที่มีการจัดวางระบบระเบียบเป็นอย่ างดี มีอุดมคติมี
จุดมุ่งหมายว่า จะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเพ่ือประพฤติปฏิบัติสิ่งดีงามคือการฝึกตนให้เจริญ
งอกงามในศีล สมาธิ  ปัญญา การที่ก าหนดให้มีพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ปกครองนี้จึงเป็น
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หลักประกันว่า ภิกษุผู้บวชเข้ามาใหม่จะได้รับการฝึกฝนตามหลักไตรสิกขา  โดยเริ่มต้นตั้งแต่
อุปสมบทใหม่ไป จนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และให้ภิกษุทุกรูปถือปฏิบัติพระธรรมวินัย
ไปในแนวเดียวกัน (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต), 2539)  

จึงกล่าวได้ว่า สัทธิวิหาริกวัตรนี้มีสาระส าคัญอยู่ที่การปกครองดูแลเพ่ือให้ศิษย์ได้รับ
การ ศึกษาอบรมจากพระอุปัชฌาย์ เมื่อศิษย์ได้รับการดูแลด้วยดีจากพระอุปัชฌาย์แล้วจะ
ก่อให้เกิดความผูกพัน ความสนิทสนมและความสามัคคีในหมู่สงฆ์  

อย่างไรก็ตาม ความผูกพัน ความสนิทสนมและความสามัคคีในหมู่สงฆ์ที่กล่าวมานั้น
อาจจ าแนกเป็นความสัมพันธ์ 2 ระดับ คือ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างสัทธิวิหาริก (ศิษย์) กับพระอุปัชฌาย์ ความสัมพันธ์นี้จะเกิดข้ึน
จากการที่พระอุปัชฌาย์และศิษย์ต่างได้ท าวัตรต่อกันดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างสัทธิวิหาริกกับสัทธิวิหาริกด้วยกัน ความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นแก่
ภิกษุที่มีอุปัชฌาย์คนเดียวกัน เรียกว่า สมานุปัชฌายกะ (วิ.มหา.อ. (ไทย) 4/2/793) ภิกษุ
เหล่านี้เป็นผู้ได้รับบรรพชาและอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์คนเดียวกัน พร้อมกันนั้นก็อาจได้เคย
อาศัยอยู่ในวัดพร้อมกัน เคยได้รับการสงเคราะห์จากอาจารย์เหมือนกัน หรือเคยร่วมการท าการ
อุปถัมภ์บ ารุงพระอุปัชฌาย์ด้วยกัน การที่มีความเกี่ยวข้องกันดังกล่าวมานี้จะท าให้ภิกษุเหล่านี้มี
ความรักใคร่ สนิทสนมและมีความสามัคคีกัน นับถือกันและกันในฐานะเป็นศิษย์อาจารย์
เดียวกัน เป็นที่น่าสังเกตว่า ภิกษุที่มีพระอุปัชฌาย์คนเดียวกันนี้มักจะมีความเป็นเอกภาพกันสูง
มาก เมื่อร่วมกันท ากิจต่างๆ ก็จะให้ความร่วมมือกันอย่างดี ดังจะเห็นได้จากในสมัยพุทธกาล 
ภิกษุที่มีอุปัชฌาย์หรือมีอาจารย์คนเดียวกันมักจะร่วมการจัดการศึกษา ร่วมกันปกครองดูแล
ศิษย์ เมื่อมีศิษย์หรือบุคคลร่วมคณะเจ็บป่วยก็มักจะให้การรักษาพยาบาลด้วยดี (วิ.ม.อ. (ไทย) 
7/5/2/302) หรือบางกรณีหากเกิดความไม่เข้าใจกัน หรือแตกแยกกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็จะมี
พระอุปัชฌาย์คอยท าหน้าที่ปรับความเข้าใจหรือประสานความสามัคคีให้เกิดขึ้นโดยไม่ยากนัก  

สรุป 
จากการศึกษาการสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ตามหลักอุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริก

วัตรสรุปความได้ว่า การที่พระพุทธองค์บัญญัติให้ภิกษุถืออุปัชฌาย์และก าหนดให้พระอุปัชฌาย์
ต้องปกครองดูแลสัทธิวิหาริกนี้เป็นหลักประกันได้ว่า กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะ
ได้รับการ ศึกษาตามหลักไตรสิกขาอย่างแน่นอน พร้อมกันนั้น การที่ก าหนดให้ทั้งสองฝ่าย
กระท าวัตรต่อกันก็เพ่ือให้เกิดประโยชน์ คือ ให้เกิดความผูกพันต่อกัน ซึ่งจะมีผลพลอยได้คือเป็น
การลดทิฏฐิของศิษย์ ให้มีความเคารพย าเกรงในพระอุปัชฌาย์อันจะเป็นการง่ายในการฝึกหัด
พัฒนาด้านอ่ืนๆ และเพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายได้ท าอุปการะต่อกัน อันจะได้เกิดความสนิทสนม สมาน
สามัคคีปรองดองและความอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก อุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตรนี้ถือว่ามี
ประโยชน์ต่อสังคมสงฆ์ทั้งในภาวะปกติและในภาวะที่เกิดความขัดแย้ง กล่าวคือในภาวะปกติ 
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การที่ทั้งสองฝ่ายได้ท าอุปการะต่อกัน สิ่งที่เกิดแน่นอน คือความสมานสามัคคีปรองดองอย่าง
แนบแน่น ระหว่างพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกและรวมทั้งภิกษุร่วมพระอุปัชฌาย์ ภิกษุร่วม
อาจารย์อ่ืนๆ ด้วย หากเกิดความขัดแย้งหรือเกิดอธิกรณ์ การที่คณะสงฆ์ได้ท าอุปการะต่อกัน 
การแก้ปัญหาก็จะเป็นไปโดยง่าย เพราะทั้งสองฝ่ายจะมีความเคารพย าเกรงกัน บางปัญหาแก้ได้
เพราะเห็นแก่พระอุปัชฌาย์หรือเพราะมีความเคารพย าเกรงในตัวพระอุปัชฌาย์ซึ่งถือว่าเป็น
เสมือนผู้ให้ก าเนิดในโลกแห่งพระพุทธศาสนา จึงกล่าวได้ว่า อุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร
เป็นหลักการปฏิบัติเพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ที่มีความส าคัญและควรน าเสนอให้
แพร่หลายในสังคมไทยปัจจุบัน 
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คําสําคัญ : การบริหารองค์กรธุรกิจ, พุทธธรรมาภิบาล 
 
 
ABSTRACT 
 This analytical study is of 3 objectives, i.e., (1) to study the 
administrations of business organizations in accordance with the good 
governance; (2) to study the administrations according to the good governance 
in Buddhism; and (3) to study the application of the Buddhist good governance 
to the administrations of business organizations.  
 From this study, it is found that in administering business organizations 
successfully, the powers of both materials and people need to be harmonized 
in order to reach the set objectives; saying that, there are such utilizations of 
people, money, raw materials, the means of management and marketing, etc. 
Naturally, the overall administrations of business organizations are the systems 
of the organizations or the groups of the managements mainly seeking for 
profits. The seeking for the highest profits is the highest purpose in business 
management. The following outcomes cause social and environmental 
problems, i.e., the problems of conflict benefits, corruptions, misrepresent- 
tations, and economical inequalities, etc.  Hence, these are the causes of the 
origin of the good governance as the standard criteria of business management. 
The examples of the principles of the good governance are in the principles of 
law, virtues, transparency, participation, responsibilities, and worthiness, etc. 
These principles are expected to be used for solving the problems affected by 
the economy as mentioned.      
 The researcher found that the principles of the good governance in 
Buddhism are based on the societies with the administrative managements 
under the respect of Dhammas as the rules to live together.  Therefore, the 
good governance in Buddhism is characterized in the ways of managerial 
administrations, and human- relationship building for living together. The used 
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Dhammas are, for instance, the principles of Pañca-sila, Sucarita, Disa, 
Parihaniyadhamma, Pañca-dhamma, and Bhogavibhaga  etc. 
 From the abovementioned principles of the good governance defined in 
general and in Buddhism, it is found that there are 3 sections of the principles in 
Buddhism, i.e., the ethics of business organizations, the idealities in 
administering business organizations, and the law of Dhammas of business 
organizations which are all in accordance with the Buddhist good governace; all 
of which can be the procedures or the rules for the administrations of business 
organizations.  
 
KeyWords: The Enterprise Administration Business; Buddhist Good Governance 
 
 

บทนํา 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีปัจจุบันมีการนํามาใช้ มาใช้
อย่างเป็นทางการ เพราะเชื่อว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนจักทําไม่ได้เลย ถ้าประเทศนั้น ๆ 
ปราศจากธรรมาภิบาล ธนาคารโลกจึงได้เสนอแนวทาง“ธรรมาภิบาลระดับโลก” (Global 
Governance) ท่ีพยายามผลักดันให้ประเทศในแถบทวีปเอเชียและประเทศอ่ืน ๆ พยายามเดิน
ตามกรอบของธรรมาภิบาล เพราะเชื่อว่าด้วยหนทางนี้จะทํา ให้ประเทศกําลังพัฒนาจํา นวน
มากสามารถพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนาท่ียั่งยืน (ลาชิต ไชยอนงค์ม 2556) ปัจจุบันสังคม
ได้รับผลกระทบเสียหายจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เพราะหน่วยงานต่าง ๆ ขาดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารองค์กร อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการ
มีส่วนร่วม หลักคุณธรรม และหลักความคุ้มค่า (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2543)  

หลักธรรมาภิบาลดังกล่าวเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องนํามาปฏิบัติ  เพราะโดย
ธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการท่ีจะต้องมีเงินทุนไว้เพ่ือเลี้ยงชีวิต และเพ่ือซ้ือเครื่องมือและ
วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ยิ่งมีการสะสมทุนมากก็ยิ่งมีการแบ่งงานกันทํามาก ทุกคนต่างต้องการ
จะยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของตน การลงทุนจึงเป็นการกระทําเพ่ือตัวเองของมนุษย์แต่ละ
คน อีกท้ังค่านิยมของสังคมเชื่อว่าองค์กรท่ีมีกําไรสูงแสดงถึงความเจริญเติบโต ก้าวหน้าและ
ม่ันคง ดังนั้น การแสวงหากําไรสูงสุดของทุกๆ คน และทุกๆ องค์กรหรือหน่วยงานจึงเป็น
เป้าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจ การตระหนักเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคลและ
เทคโนโลยี ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย การเปิดกว้าง
ให้มีการแข่งขัน โดยพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายของงานภาครัฐในแบบใดท่ียังควรกระทํา โดยส่วน
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ราชการ และส่วนใดท่ีควรปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดําเนินการแทน (Commonwealth 
Association of Public Administration and Management, 1994) ดังนั้น การดําเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็กเม่ือละเลยต่อหลักธรรมาภิบาลย่อมสร้าง
ปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังจะเห็นได้จากสภาพ
การขาดหลักธรรมาภิบาลย่อมเกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริต ปัญหาท่ีเกิดจาก
การใช้อํานาจหน้าท่ี  การบิดเบือนข้อมูล การขาดความรับผิดชอบ ทําให้เกิดความแตกแยกใน
สังคม เป็นต้น ดังงานวิจัยของ ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย และคณะ (2559) นําเสนอไว้ว่า 
“ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากไม่ได้กําหนดแผนและเป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อ
ความสุขของประชาชน” 

หลักธรรมาภิบาลในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความหลายหลายในทุกมิติ ท้ังการ
การเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น กล่าวคือ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องตีความ หรือไปกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมให้ยุ่งยาก 
เพราะหลักธรรมาภิบาลท่ีนําเสนอจากนักวิชาการนั้นหลัก ๆ ก็มีเพียงแค่ 6 ข้อ ซ่ึงน้อยมากถ้า
จะเทียบกับสภาพปัญหาของสังคม และสิ่งหนึ่งท่ีน่าอัศจรรย์ ก็คือ หลักพุทธธรรมาภิบาลในทาง
พระพุทธศาสนานั้นมีเป็นจํานวนมากและครอบคลุมในทุก ๆ มิติ ซ่ึงเป็นหลักธรรมท่ีพระพุทธ
องค์ทรงแสดงไว้ต้ังสองพันห้าร้อยกว่าปี ท่ียังเป็นคําสอนท่ีทันสมัยอยู่เสมอ หลักธรรมาภิบาล 
ผู้วิจัยมองว่ามิใช่เรื่องใหม่ในคติทางพระพุทธศาสนา แต่กลับกลายเป็นของเก่าท่ีมีมาแล้วอย่าง
ยาวนานเพียงแต่นํามาเล่าใหม่ในมิติของภาษาท่ีต่างกันเท่านั้น เพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือ
หลักการปกครองบริหารจัดการโดยธรรม คือ หลักพ้ืนฐานแห่งเบญจศีล เบญจธรรม นั้นเองเป็น
ข้อวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นหลักการบริหารจัดการ และเป็นกรอบเพ่ือการอยู่ร่วมกันของคน
ในสังคมเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุข  (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 ข้อ 266-267 : 212-213) 
ส่วนหลักธรรมอ่ืนๆ ได้แก่ สุจริต 3  ทิศ 6 อปริหานิยธรรม 7 และสังคหวัตถุ เป็นต้น เป็นหลักธรรม
หรือส่วนส่งเสริมหรือสืบเนื่องสัมพันธ์กันกับหลักเบญจศีล  เบญจธรรม อันผู้ปกครองหรือผู้บริหาร
ประเทศชาติทุกระดับ รวมถึงผู้บริหารองค์กรอ่ืนๆ ได้แก่ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรทางศาสนา
และสังคมต่างๆ พึงใช้ประกอบการปฏิบัติงานของตน ให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมได้เป็นอย่างดี (พระราชญาณวิสิฐ เฉลิมชัย ชยมงฺคโล, 
2548) 

ดังนั้น หลักพุทธธรรมาภิบาลหรือแนวทางปฏิบัติพ้ืนฐานหรือเป็นหน้าท่ีของผู้นําท่ี
จะต้องสร้างสันติสุขและความเชื่อม่ันต่อคนในสังคมของตนเอง  และยังถือได้ว่าเป็นหลักประกัน
ว่าผู้นําจะไม่ใช้อํานาจไปในทางท่ีไม่เหมาะไม่ควร ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพ่ือ
เสริมสร้างความสันติสุขในสังคม สามารถดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข 
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรธุรกิจ 
หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนาเป็นหลักการปกครองโดยธรรมหรือธรรมรัฐท่ีมีมา

ต้ังสมัยพุทธกาล และสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธองค์สนับสนุนรูปแบบการปกครองโดยธรรม  คํา
ว่า “ธรรม”คือ ความถูกต้องเป็นหลักในการปกครอง จึงสรุปได้ว่าหลักธรรมาภิบาลเป็น
แนวความคิดท่ีมีปรากฏอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และมีหลักธรรมหมวดอ่ืน ๆ เป็น
องค์ประกอบช่วยสนับสนุนเพ่ือให้การปกครองนั้นดําเนินไปด้วยดีถูกต้องและเป็นธรรม ซ่ึง
หมวดธรรมท้ังหมดล้วนมีแนวทางปฏิบัติท่ีครอบคลุมเนื้อหาของหลักธรรมาภิบาลของเหล่า
นักวิชาการในปัจจุบัน  

ในหลักการพ้ืนฐานของการบริหารองค์กรด้านธุรกิจ คือ การมุ่งแสวงหากําไรสูงสุดเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ เม่ือการดําเนินธุรกิจท่ีขาดหลักธรรมาภิบาลย่อมส่งผล
กระทบต่อผู้อ่ืนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม มูลเหตุท่ีทําให้องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ขาดหลักธรรมาภิบาลเกิดจากแรงผลักดันภายใน 3 อย่าง คือ โลภะ โทสะ โมหะ ดังนั้น 
นักวิชาการท้ังหลายจึงได้กําหนดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการ
บริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ หลักธรรมาภิบาลนั้นตามหลักสากลมี 6 ประการ คือ 
หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม และ 
หลักความคุ้มค่า ในทางพระพุทธศาสนาสามารถจัดหลักธรรมท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
แบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ 3 หมวด คือ  หมวดจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ  ได้แก่  หลักนิติธรรม 
และ หลักความโปร่งใส,  หมวดอุดมการณ์ในการบริหารองค์กรธุรกิจ ได้แก่ หลักความ
รับผิดชอบ และ หลักการมีส่วนร่วม,  หมวดผลธรรมขององค์กรธุรกิจ ได้แก่ หลักคุณธรรม และ
หลักความคุ้มค่าซ่ึงมีผลทําให้ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน และมีส่วน
ร่วมในการทํางานร่วมกัน มีผลการวิจัยสนับสนุนว่า การบริหารงานท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้แสดงความคิดเห็น ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ บริหารงานโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทํางาน ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 
และทําให้การทํางานเป็นทีมมีประสิทธิผล (Liwit and Stringer, 1968; Upenieks, 2002) 

ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรธุรกิจ พบว่า หมวด
จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ  ได้แก่ หลักเบญจศีล และ หลักสุจริต 3,  หมวดอุดมการณ์ในการ
บริหารองค์กรธุรกิจ ได้แก่  หลักทิศ 6 และ หลักอปริหานิยธรรม 7, หมวดผลธรรมขององค์กร
ธุรกิจ ได้แก่ หลักเบญจธรรม และ หลักโภควิภาค ท้ังนี้ผู้วิจัยพบว่าหลักพุทธธรรมาภิบาลนั้นมี
ความละเอียดท่ีมากกว่าและลึกกว่าหลักธรรมาภิบาลสากล  เพราะเหตุว่าหลักพุทธธรรมาภิบาล
นั้น เป็นหลักการท่ีเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม  วิถีการบริหารจัดการ
องค์กรธุรกิจจะสะท้อนออกมาให้เราเห็นได้จากอุดมการณ์การทําธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิ
บาล โดยย่อคือ การบริหารธุรกิจเพ่ือเมตตากรุณาต่อกัน และเผื่อแผ่ความรักความเอ้ืออาทร 
เพ่ือเว้นจากการทําธุรกิจในทางทุจริต เพ่ือให้มนุษย์สร้างความสามัคคีไม่แตกร้าวกัน เพ่ือการ
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เคารพสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน เพ่ือป้องการการทําลายประโยชน์ของตนและผู้อ่ืน ไม่
ทําการสื่อสารข้อมูลท่ีเป็นเท็จหรือบิดเบือนซ่อนเร้นข้อมูล และเป็นไปเพ่ือความมุ่งหมายให้เป็น
คนมีสติปัญญา ไม่ประมาท เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา คือ หลักเบญจศีล หลักสุจริต 3 หลักทิศ 6 หลัก
อปริหานิยธรรม 7 หลักเบญจธรรม และหลักโภควิภาค เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือกฏกติกาท่ี
สามารถนําไปเป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและสร้างสันติสุข 
เพราะว่าหลักพุทธธรรมาภิบาลดังกล่าวมีแนวทางท่ีเป็นไปเพ่ือความเป็นธรรม เพ่ือความโปร่งใส 
เพ่ือการมีส่วนร่วม เพ่ือความรับผิดชอบ เพ่ือความคุ้มค่า และ เก้ือหนุนคุณธรรม 
 1. การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้นั้น  
จะต้องประสานกําลังวัตถุและกําลังคนเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  เป็นการใช้
ทรัพยากรท้ังท่ีเป็นตัวคน และวัตถุประสานเข้าด้วยกัน  การบริหารจัดการมีจะมีข้ันตอน  8  
อย่าง คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การจัดการ งานบุคลากร 
(Staffing) การอํานวยการ (Directing) การกํากับดูแล (controlling) การรายงาน (Reporting)  
การประสานงาน (Coordinating) และการจัดการงบประมาณ (Budgeting)  กล่าวคือ  มีการ
ใช้คน  เงิน  วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการจัดการ และ การตลาด  โดยสรุปก็คือ  การบริหาร
จัดการ คือ การดําเนินงานร่วมกันของกลุ่มคน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของ
กลุ่มคน และเป็นการร่วมมือดําเนินการอย่างมีเหตุผล การใช้กระบวนการคิด การวางแผนของ
การทํางาน เพ่ือความเป็นระบบระเบียบ โดยดึงความสามารถคนและทรัพยากรออกมาใช้เต็ม
ประสิทธิภาพ,  การดําเนินงานท่ีมีการบริหารจัดการ มีการแบ่งหน้าท่ี การรายงาน การ
ประสานงาน และ การควบคุมตรวจสอบเพ่ือติดตามผลสําเร็จ  ตลอดถึงการปรับปรุงแก้ไข 
ข้อผิดพลาดในการดําเนินงาน และนโยบาย  จากแนวคิดการบริหารจัดการ 

นอกจากนี้ยังพบว่า รูปแบบในการบริหารจัดการองค์กรด้านธุรกิจนั้นโดยพ้ืนฐานแล้ว 
มี  5  รูปแบบ คือ  แบบเผด็จการ (Exploitative authoritative) แบบระบบปรึกษาหารือ 
(Consultative) แบบระบบมีส่วนร่วม (Participative) แบบระบบอํานาจหน้าท่ี (Line of 
Authority) แบบตัวการและตัวแทน (Agency Theory)  โดยรูปแบบการบริหารองค์กรธุรกิจ
ท้ังหมดล้วนเป็นระบบองค์กรหรือคณะท่ีทําดําเนินการเพ่ือท่ีมุ่งแสวงหากําไรเป็นหลัก  การ
แสวงหากําไรสูงสุดเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ จึงกล่าวได้ว่า ธรรมชาติหรือ
เป้าหมายพ้ืนฐานขององค์กรธุรกิจ  คือ การลงทุนเป็นการมุ่งประโยชน์ส่วนตน เป็นการแสวงหา
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร     

จากธรรมชาติหรือเป้าหมายพ้ืนฐานขององค์กรธุรกิจท่ีต่างแข่งขันกันเพ่ือแสวงหากําไร 
จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยแยกปัญหา
ออกเป็น 3 ด้าน กล่าวคือ ปัญหาเชิงพฤติกรรมของตัวบุคคล ปัญหาเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ปัญหาเชิงระบบส่วนงาน เช่น การบริหารงานองค์กรธุรกิจท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการทุจริต 
มีการบิดเบือนหรือปกปิดข้อมูล  มีการเอารัดเอาเปรียบระหว่างเพ่ือนมนุษย์ในสังคม มีความ
เหลื่อมล้ําหรือช่องว่างทางเศรษฐกิจ  มีการแข่งขันตอบโต้ทางเศรษฐกิจโลก มีการกระตุ้น
กระแสสังคมบริโภคนิยม เป็นต้น สภาพปัญหาดังกล่าวล้วนเกิดจากการทําธุรกิจแบบไม่มี
หลักการหรืออุดมการณ์ กล่าวคือ ขาดหลักธรรมาภิบาลนั้นเอง จึงเป็นท่ีมาของการกําหนดหลัก
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนและสังคม หลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นท่ี
ยอมรับตามหลักสากล ได้แก่  

1) หลักนิติธรรม คือ การเคารพกฎ กติกา ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีใช้ปฏิบัติร่วมกัน
ของคนในสังคม 

2) หลักความความโปร่งใส  คือ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือ
การตรวจสอบความชัดเจน 

3) หลักความรับผิดชอบ คือต้องมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจใน
ปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

4) หลักการมีส่วนร่วม  คือ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมรับรู้ และ
เสนอความเห็น มีการไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ 

5) หลักคุณธรรม  คือ การยึดหลักความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าท่ี  มีความ
ซ่ือสัตย์ จริงใจ ประกอบอาชีพทุจริต  

6) หลักความคุ้มค่า คือ เป็นการบริหารและใช้ทรัพยากรท่ีมีขีดจํากัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

หลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ประการเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติขององค์กรธุรกิจ เพ่ือไม่ให้
การดําเนินการด้านธุรกิจส่งผลกระทบเสียหายต่อองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ท้ังยัง
เป็นหลักพ้ืนฐานในการสร้างความเป็นธรรมในการเอ้ือผลประโยชน์ให้กับคนทุกระดับไม่ว่าคน
รวยหรือคนจน  ช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งทุกด้านท้ังทางคุณค่าและจิตสํานึกทางสังคม 
การเมือง วัฒนธรรม จริยธรรมและทางเศรษฐกิจ  เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคม
ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รัก
สามัคคี และรวมพลังก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมในการท่ีจะปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบสามารถประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน และมีการแข่งขันเพ่ือการ
จัดการปกครองและการบริหารท่ีดีข้ึน (Agere, 2000) สามารถช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บัง
หลวงและส่งเสริมให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยให้ระบบมีความยุติธรรมเป็นท่ีน่าเชื่อถือท้ังในและ
ต่างประเทศ ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
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2. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา 
ในพระพุทธศาสนาเม่ือกล่าวถึงการบริหารจะหมายถึงการจัดการตน การจัดการคน 

และการจัดการงานเป็นสําคัญ กล่าวคือ การปรับปรุงทัศนคติ และพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
และการควบคุมตนเอง พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้สังคมมีการบริหารจัดการท่ีต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานแห่งธรรมะ  เป็นสังคมท่ียกย่องบูชาและยึดถือธรรมะเป็นหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน  
ทรงสอนให้คนเป็นคนดี มีศีลธรรม ละเว้นจากการประพฤติชั่ว มีจิตใจท่ีเมตตากรุณา และไม่
เบียดเบียนกัน ดังนั้นการบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรมาภิบาลจึงหมายถึง  ภาระหน้าท่ีท่ี
จะต้องปฏิบัติเพ่ือรักษาหรือสร้างธรรมะให้เกิดข้ึนในตนและสังคม   เพราะความเจริญหรือความ
เสื่อมทรามของสังคมหรือองค์กรย่อมเกิดข้ึนจากธรรมะเป็นปัจจัยสําคัญ 

หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีจําเพาะเจาะจงไว้ตายตัว  แต่สามารถรู้
ว่าธรรมะชุดท่ีเป็นหลักธรรมาภิบาลได้ก็ด้วยความหมายของธรรมะหมวดนั้นๆ  กล่าวคือ หลัก
พุทธธรรมาภิบาล คือ หลักธรรมะท่ีมีลักษณะเนื้อหาไปในทิศทางด้านบริหารจัดการ  การ
ปกครอง การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ในทุก ๆ 
รูปแบบของการบริหารจัดการ ดังตัวอย่างเช่น  การบริหารสังคมหรือองค์กรในยุคของ
พระพุทธเจ้าทรงใช้รูปแบบการบริหารจัดการ 3 ระบบ ท้ังระบบอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย 
กับระบบผสมหรือประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการบริหารสังคม ก่อให้เกิดระบบ
ธรรมาธิปไตย กล่าวคือ 

ในระยะท่ี 1 ทรงใช้แนวคิดแบบอัตตาธิปไตยในระยะแรกเริ่ม พระพุทธเจ้าทรงเป็น
ประมุขท่ีมีการรวมศูนย์อํานาจ ได้ทรงทําการบัญญัติพระวินัยหรือกําหนดทิศทางต่าง ๆ ในการ
ปกครองสงฆ์ 

ในระยะท่ี 2 ทรงหันมาใช้แนวคิดแบบโลกาธิปไตยเม่ือสงฆ์มีจํานวนมากข้ึนพระองค์
ทรงเปลี่ยนการบริหารโดยมอบอํานาจให้หมู่สงฆ์ในการทําสังฆกรรม ซ่ึงบางท่านก็เรียกว่า ระบบ
สังฆาธิปไตยก็มี 

ในระยะท่ี 3 ทรงหันมาใช้แนวคิดแบบธรรมาธิปไตย เพราะเม่ือพระธรรมวินัยได้ถูก
บัญญัติไว้โดยสมบูรณ์มากเพียงพอแล้ว พระองค์ได้ทรงกําหนดให้ระบบสังคม องค์กร สถาบัน 
บุคคล กฎกติกาหรือเง่ือนไขใดๆ  ท่ีจะมีข้ึนนั้นจะต้องเป็นไปหรือสอดคล้องกับพระธรรมวินัย
เท่านั้น 
 
 3. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรธุรกิจ 
 แนวคิดหรือองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนานั้น สามารถ
แบ่งเป็น  3 หมวด  คือ  หมวดจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ, หมวดอุดมการณ์ในการบริหาร
องค์กรธุรกิจ, และ หมวดผลธรรมขององค์กรธุรกิจ  โดยรวมได้แก่ หลักเบญจศีล, หลักสุจริต 3, 
หลักทิศ 6, หลักอปริหานิยธรรม 7, หลักเบญจธรรม และหลักโภควิภาค  
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ดังนั้นการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรธุรกิจจึงเป็นไปภายใต้
กรอบของหลักธรรมดังกล่าวข้างต้น  ซ่ึงมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้   

 1) หมวดจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ  หลักเบญจศีลและหลักสุจริตท่ีเป็นหลักธรร
มาภิบาล ได้แก่ 

(1) จะต้องไม่ทําให้คนอ่ืนเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย การทําธุรกิจจะต้อง
ไม่มีจิตใจโหดร้ายทารุณท่ีจะก่อความเดือดร้อนท้ังแก่ตนเองและสังคม  จะต้องไม่ทําให้เป็นท่ี
หวาดกลัวของบุคคล สังคมหรือองค์กรอ่ืนๆ  สาเหตุของการทําธุรกิจท่ีส่งผลกระทบหรือ
เบียดเบียนกันในสังคมก็เพราะการไม่มีศีล  ดังนั้น คุณค่าของศีลก็คือ คุณค่าของคนหรือองค์กร
หรือหน่วยงานท่ีควรแก่การสรรเสริญ  

(2) จะต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน  การบริหารจัดการองค์กร
ธุรกิจจะต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริต  ไม่มีการคดโกง เว้นจากการลักขโมย  ละเมิด

กลุ่ม/หมวด ธรรมาภิบาลสากล พุทธธรรมาภิบาล 

จริยธรรมองค์กรธุรกิจ 

1. หลักนิติธรรม เบญจศีล  

2. หลักความโปร่งใส สุจริต 3 

อุดมการณ์องค์กรธุรกิจ 
3.หลักความรับผิดชอบ ทิศ 6 

4. หลักการมีส่วนร่วม อปริหานิยธรรม 7 

ผลธรรมองค์กรธุรกิจ 
4. หลักคุณธรรม 

เบญจธรรม 

6. หลักความคุ้มค่า โภควิภาค 
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กรรมสิทธิ์  ทําลายทรัพย์สิน การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจจะต้องจะต้องซ่ือตรง ซ่ือสัตย์  ไม่มี
ความละโมบโลภหลง ไม่หาเลี้ยงชีพในทางทุจริต  

(3) เว้นจากการประพฤติข่มเหงจิตใจ ทําลายลบหลู่เกียรติและศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ด้วยกัน จะต้องเคารพสิทธิของกันและกัน หรือของแต่บุคคล ชุมชนหรือองค์กรต่างๆ   

(4) สื่อสารหรือเปิดเผยข้อมูลแบบตรงไปตรงมา มีความโปร่งใสในข้อมูล เพ่ือให้
ลูกค้าหรือคนท่ีเก่ียวข้องได้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ไม่มีนัยยะของการปิดบังซ่อนเร้น  ไม่
สื่อสารให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ทําให้ผู้อ่ืนเสียประโยชน์  เรียกว่าทําลายประโยชน์
ผู้อ่ืนจากข้อมูลและข้อเท็จจริง  

(5) เว้นจากการมอมเมา หรือเว้นจากการกระตุ้นให้เกิดความโลภ หรือความลุ่ม
หลงประมาทมัวเมา   

สามารถสรุปได้ว่า ความสําคัญของการมีหลักเบญจศีลและสุจริตเป็นกรอบแนว
ทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้มนุษย์มีความเมตตากรุณาต่อกัน และเผื่อแผ่ความ
รักความเอ้ืออาทร เพ่ือให้ทุกคนเคารพในกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน เว้นจากการทํามาหากินในทาง
ทุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางเลี้ยงชีพ เพ่ือให้มนุษย์สร้างความสามัคคีไม่แตกร้าวกัน เพ่ือป้อง
การการทําลายประโยชน์ของตน และผู้อ่ืนด้วยการพูดเท็จ และเพ่ือให้เป็นคนมีสติไม่ประมาทใน
การดําเนินธุรกิจ 
 2) หมวดอุดมการณ์ในการบริหารองค์กรธุรกิจ   
หมวดท่ีสะท้อนความรับผิดชอบและการมีมีส่วนร่วม คือ หลักทิศ 6 และหลักอปริหานิยธรรม 7 
องค์กรธุรกิจถ้ามีหลักธรรมท้ัง 2 นี้ ย่อมเป็นท่ีน่าเชื่อถือของลูกค้า  ทําให้การค้าเจริญรุ่งเรือง 
ม่ันคง  และกล่าวได้อีกว่า หลักธรรมนี้เป็นการให้คําม่ันสัญญาท่ีให้ไว้ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
เช่น การประชุมกันเนื่องนิตย์ เป็นต้น จะทําให้องค์กรธุรกิจพบปัญหาต่างๆ ขององค์กรท่ีต้อง
แก้ไข โดยไม่ปกปิดหรือละเลยปัญหาต่าง ๆ เป็นการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และมี
สติ ความระลึกได้และความรู้จักท่ัวพร้อม คือ ฝึกตนให้เป็นคนรู้จักยั้งคิด รู้จักวิเคราะห์ รู้สึกตัว
เสมอว่าสิ่งใดควรทําและไม่ควรทํา ท้ังนี้เพราะว่าการดําเนินธุรกิจขององค์กรย่อมมีส่วนได้ส่วน
เสียหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมกันเป็นประจํา 
 3) หมวดผลธรรมขององค์กรธุรกิจ  
 สิ่งท่ีใกล้เคียงกับหลักคุณธรรม และ หลักความคุ้มค่า ได้แก่ หลักเบญจธรรมและหลัก
โภควิภาค เป็นหลักธรรมท่ีมุ่งเน้นเกณฑ์หรือกรอบการใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์สุข เพราะการ
บริหารจัดการองค์กรธุรกิจตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องสร้างประโยชน์เก้ือกูลให้ได้ใน 3 
ระดับ  มิใช่เพียงมุ่งสร้างประโยชน์สุขเพ่ือตนเองอย่างเดียว  แต่ต้องมุ่งสร้างประโยชน์สุขให้ได้
ถึง 3 ระดับ  ได้แก่ อัตตัตถะ ประโยชน์ตน, ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน คือ การมุ่งสร้างท่ีพ่ึงหรือ
ความม่ันคงให้แก่คนอ่ืนท้ังในได้ด้านวัตถุและจิตใจ, และ อุภยัตถะ ท้ังประโยชน์ตนและท้ัง
ประโยชน์ผู้อ่ืน คือ การได้รับประโยชน์ท้ังตัวเราและคนอ่ืนพร้อม ๆ กันท้ังสองฝ่าย  เป็นการ
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ส่งเสริมเก้ือหนุนหรือบําเพ็ญโดยไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบ โดยรวมจําเป็นต้องอาศัยธรรม
เป็นกรอบในการดําเนินการ กล่าวคือ เบญจธรรมและโภควิภาค เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์ 
ป.อ. ปยุตฺโต, 2554) หลักธรรมเหล่านี้เป็นการแสวงหาผลลัพธ์หรือเป้าหมายท่ีไม่เห็นแก่ตัว แต่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน การท่ีบุคคลใดท่ีมุ่งสร้างเอาแต่ประโยชน์ตน บุคคลนั้นย่อมเป็นคนท่ี
เห็นแก่ตัว บุคคลใดท่ีมุ่งสร้างแต่ประโยชน์คนอ่ืน บุคคลนั้นย่อมเป็นคนท่ีมีแต่ความเพ้อฝัน 
เพราะธรรมชาติของสังคมมนุษย์จําเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 
 

สรุป 

 หลักพุทธธรรมาภิบาลสามารถช่วยให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ท่ีเก้ือกูลแก่การปฏิบัติกิจ
ต่าง ๆ   ทําให้สมาชิกขององค์กรหรือชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดี สังคมสงบเรียบร้อย ทําให้กิเลส
เบาบางลง เพราะเป็นการปรับพฤติกรรมของการแสดงออกทางกายทางวาจาให้เอ้ือแก่สภาพ
ความเป็นอยู่ร่วมกัน ช่วยลดปัญหาความรุนแรงในทุก ๆ มิติของสังคมได้อีกด้วย ท้ังยังเป็น
หลักการท่ีช่วยคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ เพราะไม่มีการเบียดเบียนและก้าวก่ายในสิทธิอันชอบ
ธรรมของผู้อ่ืน และท่ีสําคัญเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สําหรับ
หลักธรรมด้านคุณค่าและความสําคัญในทางพุทธธรรมาภิบาล เป็นหลักการพ้ืนฐานในการนําไป
ปรับใช้ต่อองค์กรธุรกิจ คือ จากการดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญท่ีผู้ถือหุ้น (Share holder) 
เป็นหลัก เปลี่ยนมาเป็นการให้ความสําคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน (Stakeholder) การ
ดํารงอยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรม การรู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงและพยายาม
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา,  ทําให้พบเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจ คือ การผลิตสินค้าและการ
บริการจะต้องเน้นท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภครวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม  ไม่เอา
เปรียบหรือหลอกลวงผู้บริโภค ต้องระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจมิให้มีผลเสียต่อผู้อ่ืน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  ผลกําไรของการดําเนินการธุรกิจไม่จําเป็นท่ีจะต้องเป็นรูปของเงินทองหรือ 
ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว  แต่สามารถเป็นรูปของความสุข  ความรัก  ความสามัคคีกันในองค์กร
และในสังคม  และต้องมุ่งม่ันพัฒนามนุษย์หรือบุคลากรให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมี
คุณธรรม เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา คือ หลักเบญจศีล, หลักสุจริต 3, หลัก
ทิศ 6, หลักอปริหานิยธรรม 7, หลักเบญจธรรม  และ หลักโภควิภาค  เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
หรือกฏกติกาท่ีสามารถนําไปใช้คู่กับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กร
ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและสร้างสันติสุข  เพราะว่าหลักพุทธธรรมาภิบาลดังกล่าวมี
แนวทางท่ีเป็นไปเพ่ือความเป็นธรรม เพ่ือเก้ือหนุนคุณธรรม เพ่ือความโปร่งใส  เพ่ือการมีส่วน
ร่วม  เพ่ือความรับผิดชอบ และเพ่ือความคุ้มค่า  
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บทคัดย่อ
สังคมไทยในอดีต มีค่านิยมยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และ

บ้านเมือง รักษาช่ือเสียงของวงศ์ตระกูล ยอมเสียชีพย่ิงกว่าเสียสัตย์ แต่ต่อมาสังคมไทยได้ถูก
ครอบงําจากวัตถุนิยม และอํานาจนิยมจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้ค่านิยมของคนไทย
เปลี่ยนไป กลายมายึดมั่นเงินและวัตถุมากกว่าคุณธรรม กระตุ้นให้คนมีแต่ความโลภ เห็นแก่ตัว
สังคมจะยกย่องแต่คนรํ่ารวย ไม่ส่งเสริมคนดี เมื่อทํางานด้วยความซื่อสัตย์แล้วไม่ร่ํารวย ก็ต้อง
สร้างความร่ํารวยด้วยการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพราะเห็นผู้อ่ืนจํานวนมากรวยเร็วก็เพราะการทุจริต
น่ีเอง สังคมไทยปัจจุบันก็ดูจะเป็นเร่ืองปกติและยอมรับได้ ถ้าการทุจริตน้ันทําให้ตนเองได้
ผลประโยชน์ด้วย จึงต้องรีบแก้ไขปัญหาก่อนที่จะรุกรามทําลายสังคมและประเทศไทยไป
มากกว่าน้ี ด้วยการมีส่วนร่วมทุกส่วนในสังคม ทําการตรวจสอบ ออกกฎระเบียบที่รัดกุมทันสมัย 
ลงโทษผู้กระทําผิดอย่างจริงจัง สร้างค่านิยมส่งเสริมคนดี นําหลักธรรมมาพัฒนาจิตใจเยาวชน
และประชาชนในทุกส่วน ให้รู้แจ้งและเกิดปัญญาว่า ถ้าทุจริตคอร์รัปช่ัน จะต้องรับผลตามกฎ
แห่งกรรมทั้งชาติน้ีและชาติหน้าอย่างไร 
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Abstract 
Thai society in the past, had engaged in values of honesty, integrity and 

commitment to their duties and country. Thai people aimed to maintain their 
family reputation, they intended to scarify their lives more than their words. But 
later Thai society has been dominated by materialism and authoritarianism of 
globalization. Therefore, the social values of Thai people has been changed, 
people tend to respect money than morals. Thai people have become more 
selfish and greedy than ever. People respect richness and ignore goodness. 
They build their wealth by corruption because they saw the others became rich 
from corruption. Thai Society has accepted corruption as normal action and can 
be acceptable if the corruption could bring benefit to them. Therefore, we need 
to fix this problem before it will be too late. We can provide good corporations 
among every parts of society including monitoring, rigid rule and regulation, 
serious punishment, developing young people minds by Dhamma. Moreover, 
there should set up public knowledge to aware of result of corruption and 
fraud that will be affected by the law of karma since from this life till next life. 

 
Keywords : Buddhist Methods, Solving Corruption, capitalism 
 
 
บทนํา 
 คนไทยในอดีตแต่โบราณเป็นผู้มีมาตรฐานทางศีลธรรมสูง เป็นที่ประทับใจของ
ชาวต่างชาติมาก ดังในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อดร. คาร์ล ซี. ซิมเมอร์แมน แห่งมหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาด โดยมาสํารวจสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยในปี พ.ศ. 2473 ได้ช่ืนชมคนไทยสมัยน้ันว่า 
พลเมืองประเทศสยาม และความประพฤติช่ัวร้ายต่างๆ ที่อารยชนชอบประพฤติ ไม่ปรากฏใน
หมู่คนไทยเลย (Zimerman, 1931) วิถีชีวิตคนไทยในอดีต ส่วนใหญ่จะยึดมั่นอยู่ในคุณความดี
ตามบรรพบุรุษ เพ่ือให้ชีวิตสุขสบายไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อน ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย จะยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีความสุขจากการทําบุญ มีจิตใจเมตตากรุณา เช่ือ
ในกฎแห่งกรรม กลัวที่จะทําช่ัวละอายใจที่จะทําบาป เคารพผู้อาวุโสที่ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ยึดมั่น
จารีตประเพณีที่ดีงามและพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ใช้ชีวิตอย่างสันโดษตามหลักธรรม โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางทางศีลธรรมของชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ จะนิยมจัดในพ้ืนที่ของวัด (พระไพศาล 
วิสารโร, 2553) 
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 ในสมัยโบราณ ได้มีประเพณี การละเล่น ความเช่ือและตัวอย่างมากมายเพ่ืออบรม 
สั่งสอนบุตรหลาน และข้าราชการ ให้ดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ครอบครัวและแผ่นดิน ผู้ใดกระทําทุจริตคดโกงในสมัยน้ัน ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง  
นําความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของตนและวงศ์ตระกูลอย่างมาก จะถูกสังคมประณาม ไม่มีผู้ใด
เคารพนับถือ ถ้าผู้ใดรับใช้แผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ อยู่อย่างสันโดษ ผู้ น้ันจะเป็นความ
ภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูลมาก ดังตัวอย่างที่นิยมกระทําของข้าราชการก่อนเข้ารับตําแหน่ง คือ 
พระราชพิธีถือนํ้าพิพัฒน์สัตยา มีการประกอบพิธีมาต้ังแต่สมัยอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จ 
พระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เพ่ือควบคุมจิตใจและความ
ประพฤติของข้าราชการให้ต้ังอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีต่อพระประมุขของชาติ 
และได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีมาถึงปัจจุบัน (พัฒน์ นีลวัฒนานนท์, 2499 : 15) 
 เรื่องที่เล่าขานสืบต่อกันมาเป็นประวัติศาสตร์ เก่ียวกับข้าราชการผู้รักษาความซ่ือสัตย์
และจงรักภักดี เป็นตัวอย่างที่จดจํามาถึงปัจจุบันก็คือ เรื่อง “พันท้ายนรสิงห์” เป็นเรื่องความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่และต่อเจ้าเหนือหัว ในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรี
อยุธยา ที่กราบบังคมยืนยันให้ตัดศีรษะตน เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมและมิให้เป็นเย่ียงอย่าง  
ที่ได้ทําให้หัวเรือพระที่น่ังหัก แม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ตาม (สุกฤกษ์ บุญทอง, 2544 : 
122) แม้แต่การปลูกต้นไม้บริเวณบ้านสมัยโบราณ ก็ยังนิยมปลูกต้นไม้ที่เตือนใจให้คนในบ้าน
รักษาแต่ความสัตย์ซื่อ เช่น ปลูกต้นไผ่ เพ่ือให้สมาชิกในบ้านต้ังใจทํางานประกอบอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบใคร เป็นการสร้างมงคลในบ้าน ทําให้ผู้อยู่
สุขสบาย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 15 มิ.ย.2555) ส่วนการละเล่นเด็กไทย
สมัยโบราณจะฝึกให้เกิดความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อ่ืน เช่น การเล่นปิด
ตาซ่อนหาหรือหมากเก็บอีตัก (สนม ครุฑเมือง, 2535 : 152-153) เพ่ือปลูกฝังนิสัยให้มีความ
ซื่อสัตย์แต่เยาว์วัยเป็นต้น จนมีคําโบราณที่อบรมบุตรหลานไว้ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” 
 แต่ประเทศไทยในสภาพปัจจุบัน กลับตรงข้ามกับประเพณีและความเช่ือถือดังกล่าว 
ประเทศไทยมีการคดโกงหรือคอร์รัปช่ันเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก เป็นที่รับรู้ในแทบทุกวงการและ
ทุกระดับ บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (เพิร์ค) ได้เคยทําการสํารวจ
ความเห็นนักธุรกิจต่างชาติในปี 2552 ผลการสํารวจพบว่าประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปช่ัน
มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากประเทศอินโดนีเซีย (องค์กรเพ่ือความโปร่งใสใน
ประเทศไทย, 2552 : 32) ทั้งหมดน้ีช้ีให้เห็นว่าคนไทยมีศีลธรรมตํ่าลงอย่างมาก ไม่นิยมส่งเสริม
คนดี แต่จะนิยมคนมีเงินหรือมีช่ือเสียง กระตุ้นให้คนเห็นแก่ตัว นิยมรวยทางลัด เช่น การทุจริต
คอร์รัปช่ัน การคอร์รัปช่ันจึงเป็นปัญหาเรื้อรังที่รุนแรงของประเทศท่ีกําลังพัฒนาอย่างประเทศ
ไทย เสมือนพยาธืที่ฝังตัวในร่างกายมนุษย์ คอยสูบอาหารที่บริโภคเข้าไป ทําให้ร่างกายขาด
อาหาร สุขภาพอ่อนแอและเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น 
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วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

ประเภทของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย 
 นักวิชาการได้แบ่งคอร์รัปช่ันเป็น 3 ระดับ คือ  
 1) การคอร์รัปชั่นระดับบุคคล  โดยการคอร์รัปช่ันของบุคคล เป็นคอร์รัปช่ันขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีอยู่ทั่วไปในกลุ่มประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก อันได้แก่ ความย่อหย่อนในศีลธรรม และคุณธรรม ความขาดแคลน รายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย ความอยากได้ใคร่ดี ความกลัวว่าจะน้อยหน้าคนอ่ืน การแข่งขันในทางวัตถุ ความ
มักได้ ความเคยชิน และความคิดว่าคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติ ใครๆ เขาก็ทํากันทั้งน้ัน  โดยเริ่ม
จากการรับหรือเรียกร้องสินนํ้าใจ ค่านํ้าร้อนนํ้าชา ค่าซื้อความสะดวก เงินใต้โต๊ะ เพ่ือให้เรื่อง
ต่าง ๆ ดําเนินไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วไม่ติดขัด หากไม่ได้รับเงินพิเศษหรือการเลี้ยงดู 
ปูเสื่อ ก็อาจจะเกิดการกักเรื่องหรือกลั่นแกล้งให้เกิดความล่าช้าและความเสียหายได้ 
 2) การคอร์รัปชั่นระดับสถาบัน คอร์รัปช่ันได้แพร่ขยายเข้าไปสู่สถาบัน กลายเป็น
ประเพณีปฏิบัติขององค์กร โดยเฉพาะบางองค์กรซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องกับพ่อค้า นักธุรกิจ และ
ประชาชน เกิดเป็นระบบหน้าม้าที่รับติดต่อกับองค์กรเหล่าน้ันแทนประชาชน เกิดการกินหัวคิว 
สินบนการส่งส่วย การฮั้วการประมูล ไปจนถึงลูกเล่นพลิกแพลงต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากคอร์รัปช่ันใน
ระดับสถาบันน้ีจะทํากันเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่และผลประโยชน์กันอย่างเป็นขบวนการ  
ซึ่งเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานเข้า ก็กลายเป็นการยากที่จะถอนยวงหรือสืบสาวไปถึงตัวใหญ่ได้  
 3) การคอร์รัปชั่นในรูประบบ เป็นคอร์รัปช่ันที่อันตรายท่ีสุด ซึ่งมักจะเป็นการร่วมมือ
กันของฝ่ายคอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย หรือคอร์รัปช่ันเชิงบริหาร เป็นการโกงในระดับชาติโดย
นักการเมืองที่ทําหน้าที่บริหารประเทศ ตัวอย่างที่เห็นได้บ่อย ก็คือโครงการอภิมหาโปรเจ็คต่าง 
ๆ การกําหนดคุณสมบัติของการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงกับของหรือบริษัทที่แอบตกลงกันไว้ล่วงหน้า
แล้ว หรือที่เรียกว่าล็อคสเป็ค รวมถึงการเรียกเงินปากถุงหรือเปอร์เซนต์สําหรับการเซ็นอนุมัติ
โครงการต่าง ๆ การดักซื้อที่ดินราคาถูกเพ่ือโก่งราคาขายให้รัฐในการสร้างถนนหรือสถานท่ี
ราชการเป็นต้น (ประภัสสร เสวิกุล, 6 มิ.ย.2554) 
 นอกจากการคอร์รัปช่ันในลักษณะข้างต้น ยังมีพฤติกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการ
กระทําที่อาจเป็นคอร์รัปช่ันได้ คือ 
  1) การทํางานไม่เต็มเวลา มาทํางานสาย กลับจากที่ทํางานก่อนเวลา เอา
เวลาไปทํางานที่อ่ืน เกิดขึ้นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลายเป็นเรื่องปกติของบางคน การ
ทํางานไม่เต็มเวลา ถ้าเกิดในหน่วยงานภาครัฐ จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนมาก 
จะถูกมองจากประชาชนว่า เป็นการ “คอร์รัปช่ันเวลา (time corruption)” เบียดบังเวลา
ราชการ แต่รับเงินเต็มเวลา (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2537) 
  2) การป่ันหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยทําให้ราคาหุ้นสูงกว่าที่ควรจะเป็น เพ่ือ
จะได้กําไรจากการขายหุ้นในราคาสูงในช่วงตลาดหุ้นเริ่มคึกคัก หาโอกาสป่ันหุ้นเมื่อจังหวะ
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อํานวยในช่วงหุ้นเข้าตลาดใหม่ ๆ กดราคาหุ้นให้ตํ่าลงเพ่ือให้รายอ่ืนเทขายหุ้นในราคาถูก แล้ว
ป่ันหุ้นที่สะสมในมือให้ราคาสูงขึ้น (วีระพงษ์ บุญโญภาส, 2544) 
  3) การนําทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนไปใช้ เช่น การทําซ้ํา ดัดแปลง 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าหรือสําเนา ซีดี วีซีดี ดีวีดี ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นวรรณกรรม
ของผู้อ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พุทธศักราช 2537, 2542 ) 
 นอกจากน้ี การคอร์รัปช่ันยังมีวิธีการต่าง ๆ อีกมากมายและก็ได้ฝังรากลึกลงใน
สังคมไทย จนคนทั่วไปเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน และยินยอม ทําให้สังคมไทย
กลายเป็นสังคมคอร์รัปช่ันเกือบจะสมบูรณ์ สาเหตุที่ทําให้เกิดทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย มา
จากสาเหตุดังน้ี 

1) การครอบงําจากวัตถุนิยมและอํานาจนิยม การขยายตัวของระบบทุนนิยม
อย่างไม่มีขีดจํากัด ได้ทําให้เงินเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนจนกลายเป็นเป้าหมายของชีวิต 
ความร่ํารวยกลายเป็นความปรารถนาสูงสุดของผู้คน นอกจากน้ันการยกย่องเงินเป็นใหญ่ยังทํา
ให้เกิดธุรกิจด้านอบายมุขมากมาย รวมทั้งสื่อมวลชนที่ส่งเสริมค่านิยมผิด ๆ ที่สวนทางกับ
ศีลธรรม สังคมไทยยังเป็นสังคมที่นิยมใช้อํานาจในการแก้ปัญหา  

2) ความล้มเหลวของสถาบันทางศีลธรรม สถาบันทางศีลธรรมอันได้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน วัด และโรงเรียน ความเหินห่างระหว่างฆราวาสกับวัด เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้
วัดมีบทบาทน้อยลง อิทธิพลของเงินทําให้พระสงฆ์ย่อหย่อนในวัตรปฏิบัติ และไม่สามารถเป็น
แบบอย่างในทางศีลธรรมได้ วัดก็กลายเป็นแหล่งไสยพาณิชย์และตลาดค้าบุญไป 

3) การเมืองที่ไม่โปร่งใส ระบบการเมืองที่มีช่องโหว่สามารถก่อให้เกิดปัญหา
จริยธรรมหลายประการ เช่น การเมืองที่ไม่โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือเปิด
ช่องให้ผู้มีอิทธิพลใช้เงินสร้างฐานอํานาจจนเข้ามาเป็นรัฐบาลได้ ทําให้มีการใช้อํานาจมืดเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ตลอดจนการใช้อํานาจในทางฉ้อฉลเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ทั้งโดยผู้มี
อํานาจและพวกพ้องบริวารจึงเกิดขึ้นได้ง่าย กลายเป็นค่านิยมที่ผู้คนเลียนแบบกันทั่วทั้งประเทศ 

4) ระเบียบสังคมที่ให้รางวัล ส่งเสริม หรือบีบคั้นให้คนเห็นแก่ตัว นอกจาก
ระบบเศรษฐกิจที่ทําให้คนเห็นแก่ตัวแล้ว ยังมีระบบต่าง ๆ ในสังคมที่ทําให้ผู้คนแก่งแย่งกันมาก
ขึ้น เช่น ระบบจราจรที่ไม่เคร่งครัดกฎเกณฑ์ ระบบราชการที่ไม่เอ้ือให้คนทําดี แต่เปิดช่องให้มี
การทุจริตอย่างง่ายดาย หรือระบบยุติธรรม ซึ่งไม่โปร่งใสและอยู่ใต้อํานาจเงิน ทําให้คนมีเงินไม่
สนใจที่จะทําตามกฎหมาย เพราะเช่ือว่าสามารถใช้เงิน “อุด” ได้ ไม่เพียงแต่จะบีบคั้นให้คนเห็น
แก่ตัวเท่าน้ัน หากยังให้ “รางวัล” แก่คนที่ทําเช่นน้ันด้วย เช่น คนที่ไร้นํ้าใจ ไม่หยุดให้แก่คน
ข้ามทางม้าลาย สามารถไปถึงที่หมายก่อนใคร ๆ คนที่แซงคิว สามารถได้ต๋ัวรถหรือต๋ัวหนังก่อน
ใคร ๆ คนที่ทุจริต ซื้อตําแหน่งสามารถเลื่อนช้ันกว่าใคร ๆ ใครที่ซื้อของหนีภาษีได้ก็เป็นที่ยก
ย่องว่าเก่ง คนที่ขายยาบ้าค้าผู้หญิง นอกจากจะไม่ถูกตํารวจจับเพราะมีเส้นสายหรือให้สินบน
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เจ้าหน้าที่แล้ว ยังร่ํารวยขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบเหล่าน้ีมีแต่ทําให้คนเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบกัน
มากขึ้น (พระไพศาล วิสาโร, 2553 : 152) 

5) รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง คนกลุ่มน้อยที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองมากกว่า จะครอบงําข่าวสาร ให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจน ให้คิดว่าการคอร์รัปช่ัน
เป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ไม่สามารถแก้ไขได้ ในเมื่อทุกรัฐบาลก็มีคอร์รัปช่ัน การทํางานแล้ว
ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าก็ยังดีกว่ารัฐบาลที่ทํางานไม่เป็น ประชาชนส่วนใหญ่มีกรอบการ
คิดว่า ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องการกระทําและเน้นการเอาผิดเป็นรายบุคคล แต่ยังไม่มี
นักการเมือง นักวิชาการหรือองค์กรประชาชนใด เสนอแนวทางแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเป็น
ระบบอย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดคอร์รัปช่ันครั้งใหม่ คนกลุ่มน้อยที่มีอํานาจมากกว่า จึงไม่
มีการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดทุจริตคอร์รัปช่ันอีกแก่ส่วนรวม 

6) รับวัฒนธรรมแห่งความละโมบ เป็นวัฒนธรรมที่กระตุ้นความละโมบของผู้คน 
ทําให้เกิดความต้องการอย่างไม่มีขีดจํากัด ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
การคอร์รัปช่ัน การตักตวงประโยชน์จากทรัพยากรอย่างไม่ปันยะปันยังจนถึงจุดวิกฤต ทุกสิ่งทุก
อย่างถูกแปรให้เป็นสินค้า ไม่เว้นกระทั่ง ผู้หญิง เด็ก ประเพณี และสัญลักษณ์ทางศาสนา 

7) อุปนิสัยคนไทยโดยทั่วไปจะรักสันโดษ มีชีวิตอย่างง่าย ๆ ไม่ชอบเข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับความวุ่นวาย โดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามคําพูดที่ว่า “ช่ัวช่างชี ดีช่าง
สงฆ์” และ “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” แม้จะรู้ว่าการทุจริตเป็นเรื่องไม่ดี แต่จะไม่ลุกขึ้นมา
ต่อต้านโดยตรง จะรู้สึกเคยชิน และจะเป็นการดีถ้าการทุจริตคอร์รัปช่ันน้ันทําให้ตนได้รับ
ประโยชน์ไปด้วย (ประภัสสร เสวิกุล, 22 ต.ค.2555) 

8)  สาเหตุอ่ืนที่ทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ล้าสมัย มีขั้นตอนมาก ทําให้มีช่องว่างจากกฎระเบียบ ระบบข้อมูลที่ล้าสมัย ขาดการเผยแพร่
ข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่ได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบเงินเดือนที่ไม่เอ้ือต่อการดํารงชีวิต 
ระบบพัฒนาคุณภาพคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ
ผู้กระทําผิดไม่ศักด์ิสิทธ์ิ ขาดกลไกการติดตามและประเมินผล เป็นต้น  

 
ผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 จากการคอร์รัปช่ันส่งผลทําให้ถนน สะพาน อาคาร และสิ่งก่อสร้างของรัฐ ไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร เพราะผู้รับเหมาจําต้องลดมาตรฐานบางอย่างลงเพ่ือทดแทนเงินเบ้ียบ้ายรายทางท่ี
ต้องจ่ายไป ซึ่งน่ันย่อมส่งผลถึงความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง นอกจากน้ีใน
ภาคอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินพิเศษแก่ขบวนการคอร์รัปช่ัน ก็ทําให้ผู้บริโภค
ต้องเสียเงินซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นตามไป ส่งผลต่อสังคมสังคมไทย ดังน้ี 
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 1) ทําให้คนกลุ่มน้อยเท่าน้ันที่ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของส่วนรวม การเมือง
ขาดการพัฒนาให้เป็นประชาธิปไตย ส่งผลให้ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพ และได้รับความเป็น
ธรรมอย่างแท้จริง 
 2) ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร เช่น เมื่อมีการ
ทุจริตมาก ก็จะเหลืองบประมาณในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ลดลง คุณภาพตํ่าลง อายุการใช้งาน
น้อยลง ต้องซ่อมแซมบ่อยและก่อผลเสียอีกหลายด้านตามมา 
 3) เกิดการผูกขาด ไม่เป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ  
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกิดความอ่อนแอ ด้อยพัฒนา ไม่สามารถไปแข่งขันที่อ่ืนได้ 
 4) ทําให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไป มีค่านิยมยอมรับการทุจริตมากขึ้น ถ้าตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ มีค่านิยมยกย่องบุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือความรํ่ารวยเป็นสําคัญ โดย
ไม่คํานึงว่าได้มาด้วยวิธีใด  
 5) ทําให้เยาวชนและประชาชน มีค่านิยมเห็นแก่ตัวและจะให้เฉพาะพวกพ้องของ
ตน ทําอะไรก็ต้องมีประโยชน์ต่างตอบแทน ต้องประจบสอพลอนายโดยการส่งส่วย ต้องหน้า
ใหญ่ใจโต ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ติดนิสัยชอบของขวัญของฟรี ชอบของฝากติดไม้ติดมือและมือใคร
ยาวสาวได้สาวเอา (ปฐมรัตน์ สุขียามานนท์, 2548) 
  
สรุป 
 การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย ก่อนอ่ืนต้องสร้างสังคมให้บริสุทธ์ิและ
ยุติธรรม ไม่มีการใช้เส้นสายหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว สังคมที่ ดูแลคนดี ลงโทษผู้ทุจริต
คอร์รัปช่ันสถานหนัก ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นสิ่งไม่ดี ไม่ยก
ย่องคนร่ํารวยจากการทุจริต สังคมจะหวังแต่แสวงหาผู้นําที่ดีมีคุณธรรม มาเป็นผู้นําประเทศ
หรือองค์กรแต่อย่างเดียวไม่ได้ เพราะความจริงศีลธรรมของตัวบุคคล ย่อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย ทั้งปัจจัยทางสังคมก็มิได้มีความเป็นกลางทางศีลธรรม บ้างก็เป็น
มิตรกับความดี บ้างก็เป็นปฏิปักษ์กับความดี ผู้นําแม้เป็นคนดีเพียงใด หากอยู่ภายใต้ระบบที่ไม่
โปร่งใสหรือมีการรวมศูนย์เบ็ดเสร็จ ก็อาจกลายเป็นผู้นําที่ลุแก่อํานาจ ถ้าไม่ทุจริตเองก็ต้องยอม
ให้คนอ่ืนทุจริต ถ้าไม่ยอมตนเองก็จะอยู่ในอํานาจไม่นาน จึงเป็นการยากท่ีผู้นําจะผลักดันให้
เยาวชนและประชาชนมีศีลธรรมมากข้ึน ทุกคนจึงต้องช่วยกัน หากเห็นว่าสังคมแวดล้อม
บางอย่างเป็นปฏิปักษ์กับความดี ไม่ควรฝากความหวังไว้แต่ผู้นําคนเดียว ถ้าทุกคนในสังคมมี
ศีลธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างมั่นคง มีความสามัคคี ไม่แบ่งสีแบ่งพวก ดํารงชีวิตตาม
ความต้องการแบบพอเพียง มีความโลภน้อย ทุกคนก็จะไม่มีการเบียดเบียนกัน การทุจริต
คอร์รัปช่ันก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทย สามารถร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
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บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ในองค์การ เป็นกระบวนการท่ีทําให้องค์การมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงนี้เก่ียวข้องกับส่วน
ต่าง ๆ ภายในองค์การ แรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส่งผลให้องค์การต้อง
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จอันนําไปสู่การพัฒนาองค์การจะต้องใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การเป็นสาขาท่ีพัฒนามาต้ังแต่ทศวรรษ 
1940 จึงมีทฤษฎี แนวคิดและตัวแบบในการเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน 
รวมท้ังยังเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเทคนิคและความรู้ใหม่ๆ  
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หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาท่ีจําเป็นสําหรับการศึกษาศาสตร์ทางด้านการพัฒนา
องค์การไว้อย่างครบถ้วน โดยมีเนื้อหาต้ังแต่แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การท่ีเกิดข้ึน
เม่ือปลายทศวรรษ 1940 และ 1950 ไปจนถึงการเริ่มนําไปปฏิบัติจริงเม่ือทศวรรษ 1960 
จนกระท่ัง ณ ปัจจุบัน และเป็นการปูพ้ืนฐานเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาองค์การ 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบการวินิจฉัยปัญหาองค์การ ตัวแบบการแทรกแซงองค์การ 
เทคนิคการแทรกแซงระดับบุคคล กลุ่ม ระหว่างกลุ่มและองค์การท้ังหมด รวมท้ังการประเมินผล
การพัฒนาองค์การ เง่ือนไขความสําเร็จและแนวโน้มของการพัฒนาองค์การ และนําเสนอใน
ลักษณะท่ีเข้าใจง่าย เพ่ือให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมและเข้าใจพ้ืนฐานของศาสตร์ดังกล่าวได้อย่าง
รวดเร็ว รวมท้ังสามารถต่อยอดความรู้และความเข้าใจสําหรับการศึกษาศาสตร์นี้ในเชิงลึกต่อไป 
จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์การ ผู้บริหารองค์การ
และผู้สนใจ ได้นําความรู้ เทคนิคต่าง ๆ หรือแนวความคิดท่ีได้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการ
พัฒนาองค์การของตนเพ่ือให้องค์การดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตาม
เป้าประสงค์ของผู้บริหาร และองค์การสืบต่อไป  

เนื้อหาในเล่ม 
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาท่ีจําเป็นสําหรับการศึกษาศาสตร์ทางด้านการพัฒนา

องค์การไว้อย่างครบถ้วน สามารถนําเสนอโดยสังเขปได้ดังนี้ 

บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของการพัฒนาองค์การ 
ในบทท่ี 1 นี้ ผู้เขียนได้นําเสนอประเด็นเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของการพัฒนาองค์การ 

ซ่ึงสามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  การพัฒนาองค์การเป็นแนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
องค์การท่ีเกิดข้ึนเม่ือปลายทศวรรษ 1940 และ 1950 แต่เริ่มนําไปปฏิบัติจริงเม่ือทศวรรษ 
1960 โดยเน้นการมองระยะยาวความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ผลท่ีมีต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เหตุผลท่ีต้องพัฒนาองค์การก็เพราะองค์การต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว สลับซับซ้อน และผู้บริหารต้องแก้ไข
ปัญหาด้วยตัวเอง รวมท้ังต้องสนใจประเด็นทางจริยธรรมมากข้ึน  

บทที่ 2 :  ประวัติของการพัฒนาองค์การ 
ในบทท่ี 2 นี้ ผู้เขียนได้นําเสนอประเด็นเก่ียวกับประวัติของการพัฒนาองค์การ ซ่ึง

สามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  การพัฒนาองค์การเริ่มพัฒนาเป็นสาขาวิชาและเป็นวิชาชีพ
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ในสหรัฐอเมริกาต้ังแต่ปลายทศวรรษ 1940 โดยมีพ้ืนฐานทางความรู้มาจาก 6 แนวคิด ได้แก่  
1) การวิจัยปฏิบัติการ 2) ตัวแบบการเปลี่ยนแปลง 3) การวิเคราะห์สนามพลัง 4) การต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง 5) พลวัตรกลุ่ม และ 6) ระบบเปิด กําเนิดของการพัฒนาองค์การมาจากการ
ฝึกอบรมในห้องทดลองของสถาบัน NTL ค.ศ. 1947 จนนําไปสู่การสร้างทีมและระบบองค์การ 
และการเข้าไปมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษาบริษัทของนักพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะแม็คเกรเกอร์
และเบ็คฮาร์ด ซ่ึงเป็นผู้ตั้งชื่อ “การพัฒนาองค์การ” ครั้งแรก และนิยามว่า “การพัฒนาองค์การ
เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงองค์การจากบนลงล่าง” ท่ีมาของการพัฒนาองค์การ แบ่งได้ 4 ทาง คือ 
1) การฝึกอบรมในห้องทดลอง 2) การวิจัยสํารวจและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 3) การวิจัย
ปฏิบัติการ และ 4) การพัฒนาคู่ขนานทางด้านสังคมเทคนิคและสังคมคลินิก ส่วนด้านท่ีปรึกษา
การพัฒนาองค์การยุคแรกเป็นบทบาทของนักวิชาการท่ีไปช่วยพัฒนาบริษัท แต่ต่างจากท่ี
ปรึกษาอ่ืน ๆ ตรงท่ีท่ีปรึกษาการพัฒนาองค์การต้องลงไปทํางานกับคนในองค์การ และให้คนใน
องค์การระบุ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา โดยการจัดทําโครงการพัฒนาองค์การ  

นอกจากนี้ได่กล่าวถึงสาเหตุท่ีการพัฒนาองค์การขยายตัวอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ทศวรรษ 
1970 เป็นเพราะมีแนวคิดสําคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์การ ได้แก่ 1) แนวทางระบบเปิด  
2) ความหลากหลาย 3) ความต้องการของผู้บริหาร 4) โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรม 5) คุณภาพ
และความเป็นเลิศ 6) ภาวะผู้นําและสมรรถนะทางอารมณ์ 7) การค้นหาความวาบซ้ึง 8) การ
ประชุมร่วมกันท้ังหมดเพ่ือค้นหาปัญหาท้ังระบบ และ 9) องค์การเรียนรู้ 

บทที่ 3 : ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
ในบทท่ี 3 นี้ ผู้เขียนได้นําเสนอประเด็นเก่ียวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ ซ่ึง

สามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างหนึ่ง 
ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว แต่กระนั้นก็ต้องอ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
และใช้เป็นฐานสําหรับการคิดต่อยอด ประเด็นท่ีการพัฒนาองค์การอ้างอิงอยู่เสมอ ได้แก่ 
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีท้ังแบบปฏิวัติและวิวัฒนาการ รวมท้ังทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ของการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ทฤษฎีระบบเปิด และ ทฤษฎีสิ่งมีชีวิตของคาปรา นอกจากนั้นการ
พัฒนาองค์การยังมีพ้ืนฐานมาจากความคิดท่ีว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นระบบ ส่วนท่ีเป็น
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การโดยเฉพาะ ได้แก่ 1) การวิจัยปฏิบัติการ 2) ข้ันตอนการ
เปลี่ยนแปลง 3 ข้ันของเลวิน  3) ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน 4) ตัวแบบท่ัวไปว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงองค์การ 5) คุณลักษณะทางพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลง และ 6) วิธีการนํา
การเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติ ท้ังหมดมีรากฐานมาจากการคิดและการวิจัยของเลวิน ซ่ึงขยายต่อ
และเพ่ิมเติม หรือสรุปสาระสําคัญโดยศิษย์และนักวิชาการรุ่นหลังๆ 
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บทที่ 4 :  กระบวนการปฏิบัติของการพัฒนาองค์การ 
ในบทท่ี 4 นี้ ผู้เขียนได้นําเสนอประเด็นเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติของการพัฒนา

องค์การ ซ่ึงสามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  กระบวนการปฏิบัติในการพัฒนาองค์การ แบ่ง
ออกเป็น 7 ข้ัน ซ่ึงเป็นการกระทําร่วมกันระหว่างท่ีปรึกษากับองค์การท่ีรับบริการ ได้แก่  
1) ท่ีปรึกษาเข้าไป 2) ทําสัญญา 3) วินิจฉัยปัญหา 4) ให้ ข้อมูลย้อนกลับ 5) วางแผน
เปลี่ยนแปลง 6) แทรกแซง และ 7) ประเมินผล ส่วนกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกิดข้ึน
ต้ังแต่ท่ีปรึกษาเข้าไปในองค์การท่ีรับบริการ อาจทําได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การทํา
แบบสอบถาม การสังเกต และการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เม่ือรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ท่ีปรึกษา อาจใช้
เทคนิควิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดหมวดหมู่และสรุปข้อมูล เพ่ือนําเสนอต่อผู้รับบริการ ส่วน
ทางด้านกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับกระทําเพ่ือวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ให้
ผู้รับบริการเข้าใจข้อมูล 2) ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของข้อมูลจากท่ีปรึกษาไปยังผู้รับบริการ และ 
3) เป็นพลังกระตุ้นให้ผู้รับบริการ ใช้ข้อมูลเพ่ือวางแผนปฏิบัติการ วิธีการกระทําโดยการจัด
ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ ซ่ึงต้องเน้นท่ีการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การท่ีรับบริการ เพ่ือให้
เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา และ จัดทําแผนปฏิบัติเพ่ือลงมือเปลี่ยนแปลงต่อไป 

บทที่ 5 :  กรณีศึกษาการพัฒนาองค์การ 
ในบทท่ี 5 นี้ ผู้เขียนได้นําเสนอประเด็นเก่ียวกับกรณีศึกษาการพัฒนาองค์การ ซ่ึง

สามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  การพัฒนาองค์การเป็นท้ังทฤษฎีและการปฏิบัติ ความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวของการพัฒนาองค์การจึงเป็นบทเรียนท่ีดีของการปรับแก้ทฤษฎี หรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติ สําหรับบทนี้ได้เสนอกรณีศึกษา 5 กรณี โดยวิเคราะห์สาเหตุและผลลัพธ์
ของการพัฒนาองค์การ   

กรณีท่ี 1การพัฒนาองค์การเกิดจากบริษัทแม่ต้องการให้บริษัทลูกพัฒนาองค์การบริษัท
ลูกก็ทําตาม โดยใช้การฝึกอบรมการเรียนรู้สามวันเป็นเครื่องมือ แต่เมือทีมผู้จัดการเข้ารับการ
อบรมแล้ว กลับพบว่าปัญหาชองบริษัทน่าจะอยู่ท่ีพนักงานระดับล่างมากกว่า จึงเป็นกรณีท่ี
พัฒนาองค์การ โดยบริษัทลูกยังไม่มีความพร้อม ไม่ได้มีความต้องการเป็นของตัวเอง แต่เกิดจาก
การทําตามท่ีบริษัทแม่ต้องการ 

กรณีท่ี 2 เป็นโรงเรียนแพทย์ คณบดีต้องการให้เปลี่ยนแปลงองค์การท้ังระบบ โดยการ
ละลายพฤติกรรม และการฝึกอบรมผู้บริหารและสร้างทีม แต่เมือเปลี่ยนคณบดีใหม่โครงการ
พัฒนาองค์การก็ค่อยๆ หายไป  การขาดความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงจึงเป็นสาเหตุท่ีทํา
ให้โครงการอยู่ไม่ได้   

กรณีท่ี 3 เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ผู้บริหารระดับสูงพยายามให้
การพัฒนาองค์การ แต่ผู้บริหารระดับรองลงไปยังไม่พร้อม จึงต้องใช้เวลาให้ผู้บริหารระดับรอง
เกิดการเข้าใจ โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ เกิดความ
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ต้องการพัฒนาองค์การข้ึนมาเอง และต้องพัฒนาท่ีปรึกษาภายในควบคู่กันไปด้วย กรณีนี้จึง
นับเป็นกรณีเดียวท่ีทําตามทฤษฎี การพัฒนาองค์การและประสบความสําเร็จ   

กรณีท่ี 4 เป็นหน่วยงานรัฐ พัฒนาองค์การโดยใช้เทคนิคตาข่ายการจัดการ แต่เป็นการ
ยัดเยียด จากผู้บริหารระดับสูงท่ีไปอบรมมาและเห็นว่าควรนํามาใช้กับองค์การตนเอง จึงนํามา
เผยแพร่และให้ทําเหมือนกันหมด โดยให้ระดับปฏิบัติดําเนินการกันเอง การฝึกอบรมทําให้ได้มา
ถึงข้ันท่ีสอง จากท้ังหมดหกข้ัน แต่ทําได้ปีเศษผู้อํานวยการฝ่ายฝึกอบรมก็เกษียณอายุราชการ 
คนใหม่ท่ีมาแทนไม่กระตือรือร้นท่ีจะทําต่อ ขณะเดียวสํานักงานใหญ่ก็ไม่ได้เข้ามาผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง กรณีนี้จึงค่อนข้างล้มเหลว   

กรณีท่ี 5  เป็นบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคริโภคขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงสนใจเทคนิค
การให้ข้อมูลย้อนกลับจากการสํารวจ จึงผลักดันให้ทดลองระดับเขต โดยจัดอบรมผู้บริหาร และ
ขยายผลไปสู่พนักงานระดับล่าง ซ่ึงใช้เวลาท้ังหมด 3 เดือน และให้ผลดีในเขตแรก ต่อมาจึง
ขยายผลไปสู่เขตท่ีสอง และเขตท่ีสาม แต่คราวนี้ลดระยะเวลาการฝึกอบรมและงบประมาณลง 
ผลท่ีได้รับจึงน้อยลง ขณะเดียวกันความสนับสนุนบริษัทแม่ก็มีน้อยลง  

จึงสรุปได้ว่า กรณีศึกษาท้ัง 5 ทําให้ความสําคัญของตัวแบบของการเรียนรู้ ซ่ึงกําหนด
ว่าต้องเรียนรู้เม่ือมีความพร้อม มีลําดับข้ัน และทรัพยากรพร้อม ถ้าหากเรียนรู้ไม่พร้อม มีการ
ลัดหรือย่อข้ันตอน หรือลดความสนับสนุนแล้ว การพัฒนาองค์การย่อมไม่ประสบความสําเร็จ 
หรือจากท่ีเคยประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็ประสบความสําเร็จน้อยลง และข้อสําคัญ คือไม่
เกิดการพัฒนาการท่ีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาองค์การต้องอาศัยทฤษฎี และ
กระทําตามทฤษฎีอย่างจริงจัง นอกจากนั้นยังต้องได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง 

บทที่ 6 : ตัวแบบการแทรกแซงองค์การ 
ในบทท่ี 6 นี้ ผู้เขียนได้นําเสนอประเด็นเก่ียวกับตัวแบบการแทรกแซงองค์การ ซ่ึง

สามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  การแทรกแซง หมายถึง การเข้าไปเปลี่ยนแปลงองค์การ เป็น
ข้ันตอนท่ีกระทําหลังจากท่ีวิจัยปัญหาองค์การและได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้บริการแล้ว หลัก
กานแทรกแซงต้องเริ่มจากการมีข้อมูลก่อน และให้ผู้รับบริการเลือกเทคนิคการแทรกเอง เพ่ือให้
เขามีความผูกพันกับการเลือกนั้น แต่ต้องดูเง่ือนไขความพร้อมของผู้รับบริการ ความพร้อมของผู้
มีอํานาจในองค์การ และการมีทรัพยากรเพียงพอในการเปลี่ยนแปลง การแทรกแซงแบ่งได้
หลายประเภท เช่น แบ่งตามจุดมุ้งหมายของการพัฒนาความรู้ แบ่งเป็น  1) การแทรกแซง
ท่ัวไป 2) การจัดการความรู้ท่ีมีอยู่อย่างสร้างสรรค์ และ 3) ทําการเพ่ิมเติมจากทฤษฎีพ้ืนฐาน 
 สําหรับกรณีท่ีแบ่งตามความลึก จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ จากลึกน้อยไปหาลึกมาก 
ได้แก่ 1) แนวทางท้ังระบบ 2) การประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ 3) การสนใจแบบ



122 

 

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

แผนการทํางานส่วนบุคคล และ 4) การวิเคราะห์ลักษณะภายในของตัวบุคคลและความสัมพันธ์
ภายใน 
 ส่วนกรณีท่ีแบ่งตามกิจกรรมการพัฒนาองค์การ แบ่งได้ 13 กิจกรรม ได้แก่ 1) การ
วินิจฉัย 2) การสร้างทีม 3) กิจกรรมระหว่างกลุ่ม 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับจากการสํารวจ 5) 
การให้การศึกษาและการฝึกอบรม 6) กิจกรรมทางด้านเทคนิคโครงสร้างหรือกิจกรรมทางด้าน
โครงสร้าง 7) การให้คําปรึกษากระบวนการ 8) การพัฒนาองค์การโดยเทคนิคตาข่ายการจัดการ 
9) การสร้างความสงบโดยบุคคลท่ีสาม 10) การสอนแนะและให้คําปรึกษา 11) การวางแผนชีวิ
และอาชีพ 12) การวางแผนและกําหนดจุดมุ่งหมาย และ 13) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 นอกจากนั้น ยังอาจแบ่งประเภทการแทรกแซงจากความสัมพันธ์หลายมิติ ซ่ึงจําแนก
ตามมุมมองของการแทรกแซง การออกแบบเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลองค์การ และการจําแนก
ตามระดับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

บทที่ 7 :  เทคนิคการแทรกแซงระดับบุคคล 
 ในบทท่ี 7 นี้ ผู้เขียนได้นําเสนอประเด็นเก่ียวกับเทคนิคการแทรกแซงระดับบุคคล ซ่ึง
สามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลจะไม่เกิดข้ึนอย่างระบบ
และอาจได้ผลไม่ยังยืน เพราะในทางทฤษฎี เลวิน พบว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นระบบ
เกิดข้ึนในระบบกลุ่มหรือองค์การ มากกว่า แต่การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลก็เป็นเครื่องมือของ
การเปลี่ยนแปลงในระดับท่ีสูงกว่า เพราเป็นการสร้างความพร้อมและเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงต่อไป การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลกระทําได้ 6 วิธีใหญ่ๆ ได้แก่ 1) การสรรหาและ
คัดเลือก ซ่ึงเป็นการหาคนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งมาทํางานต้ังแต่ก่อนท่ี
จะเข้ามาสู่องค์การ 2) การฝึกอบรมและการพัฒนา เป็นวิธีการหลักในการพัฒนาบุคคล 
ประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ 3) การพัฒนาอาชีพ กระทําโดยการหมุนเวียนงาน การประเมิน
บุคคลโดยศูนย์การประเมินบุคคล และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 4) การให้
คําปรึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและหาทางบําบัดหรือช่วยเหลือ 5) การออกแบบงาน โดยการสํารวจ
วินิจฉัยปัญหาและทําให้งานมีความหมาย และ 6) การให้คําปรึกษาแก่คนตกงาน หรือเกษียณ 
ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีเกิดข้ึนในระยะหลังเนื่องจากองค์การท่ัวโลกลดกําลังแรงงาน และยังเป็นพ้ืนท่ี
การศึกษาและการปฏิบัติใหม่ของการพัฒนาองค์การจนถึงปัจจุบัน 

บทที่ 8 : เทคนิคการแทรกแซงระดับกลุ่ม 
 ในบทท่ี 8 นี้ ผู้เขียนได้นําเสนอประเด็นเก่ียวกับเทคนิคการแทรกแซงระดับกลุ่ม ซ่ึง
สามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  การแทรกแซงระดับกลุ่มมีความสําคัญมาก เพราะจะให้ผล
การพัฒนายั่งยืนกว่าระดับบุคคล เทคนิคหลักการของการแทรกแซงระดับกลุ่ม คือ การสร้างทีม 
ซ่ึงเริ่มจากการสํารวจความต้องการสร้างทีม นํามากําหนดเป้าประสงค์และวางแผนการสร้างทีม 
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 การสร้างทีมมีเป้าประสงค์หลักๆ 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างทีมกําหนดจุดมุ่งหมาย
และลําดับความสําคัญ 2) การจัดสรรงานตามบทบาทและความรับผิดชอบ 3) การตรวจสอบ
ข้ันตอนและกระบวนการของทีม และ 4) การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม การ
สร้างทีมแต่ละวัตถุประสงค์ อาศัยเทคนิคและวิธีการแตกต่างกัน โดยมีท่ีปรึกษาคอยให้
คําแนะนํากระบวนการ ซ่ึงแบ่งออกเป็นด้านข้ันตอนของการสร้างทีม กับการบํารุงรักษาความ
เป็นทีม ท้ังนี้ท่ีปรึกษาต้องมีความรู้ในทางทฤษฎีต่าง ๆ ทฤษฎีท่ีสําคัญ ได้แก่ 1) ทฤษฎีลําดับข้ัน
ของการพัฒนากลุ่ม 2) ทฤษฎีสมรรถนะระหว่างบุคคล 3) ทฤษฎีจิตไร้สํานึกของกลุ่ม และ 4) 
การวิจัยกลุ่ม นอกจากนั้น การสร้างทีมยังสามารถนําไปใช้กับกลุ่มพิเศษ ได้แก่ ทีมจัดการตนเอง 
และกลุ่มคุณภาพได้ด้วย 
 สําหรับประเด็นสุดท้าย คือ เกณฑ์วัดประสิทธิผลของกลุ่ม ซ่ึงเป็นเกณฑ์วัดความสําเร็จ
ของการสร้างทีม อาจวัดจากเกณฑ์ท่ีแม็คเกรเกอร์ เสนอ ได้แก่ 1) การเข้าใจงานท่ีทํา 2) การ
สื่อสารท่ีเปิดกว้าง 3) การวางใจซ่ึงกันและกัน 4)การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 5) การจัดการความ
แตกต่างของคน 6) การเลือกใช้ทีมได้เหมาะสม 7) การมีสมาชิกท่ีมีทักษะท่ีเหมาะสม และ 8) 
การมีภาวะผู้นํา 

บทที่ 9 :  การประเมินผลการพัฒนาองค์การ 
 ในบทท่ี 9 นี้ ผู้เขียนได้นําเสนอประเด็นเก่ียวกับการประเมินผลการพัฒนาองค์การ ซ่ึง
สามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  การประเมินผลการพัฒนาองค์การ เป็นท้ังข้ันตอนปกติของ
การพัฒนาองค์การ และเป็นการวิจัยประเมินผล คือ การประเมินผลสรุปของการพัฒนาองค์การ 
ในส่วนของข้ันตอนปกตินั้น การประเมินผลสอดแทรกอยู่ในข้ันตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา
องค์การ เพราะการพัฒนาองค์การต้องมีข้อมูลและการวางแผนการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูล
จริง ดังนั้น การประเมินผลจึงมีต้ังแต่ข้ันการทําสัญญา วินิจฉัยปัญหา หาทางปรับปรุงกําหนด
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงและแผนการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเม่ือปฏิบัติตามแผนแล้วก็
ต้องหาวิธีการ วัดผลลัพธ์และประเมินผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงในส่วนหลังจัดว่าเป็นการ
ประเมินผลสรุปของการพัฒนาองค์การ  สําหรับคําแนะนําท่ีนักวิจัยควรปฏิบัติมี 4 ข้อ ได้แก่ 1) 
ร่วมมือกับทุกฝ่ายเพ่ือวางแผนประเมินผล 2) พัฒนากลยุทธ์การวิจัยให้ชัดเจน 3) ออกแบบให้
สัมพันธ์กับตัวแบบการวินิจฉัยและสอดคล้องกับความจริง และ 4) ใช้วิธีการต่าง ๆ ให้เพียงพอ
สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  ส่วนการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาองค์การ นักวิจัยจะ
ทําได้ก็ต่อเม่ือได้ตอบคําถาม 6 ข้อก่อน ได้แก่ 1) อะไรคือประสิทธิผลขององค์การ 2) อะไรคือ
การแทรกแซงในการพัฒนาองค์การ 3) อะไรคือตัวแปรอิสระ 4) จะควบคุมตัวแปรอย่างไร  
5) อะไรท่ีเปลี่ยนแปลง และ 6) ใครจะทําวิจัยและใครจะเป็นผู้ใช้ผลวิจัย กรณีของการวัดและ
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงนั้น หลักๆ แล้ว จะวัดตัวแปรกระบวนการ และตัวแปรผลลัพธ์ 
ซ่ึงตัวแปรท้ังสองด้านสามารถจําแนกได้ตามระดับการวิเคราะห์ 4 ระดับ ได้แก่ 1) บุคคล  
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2) ผู้นํา 3) กลุ่ม และ 4) องค์การ หรืออาจนําตัวแบบการประเมินผลการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ 
ซ่ึงแบ่งการวัดออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปฏิบัติ 2) การเรียนรู้ 3) พฤติกรรม และ 4) ผลลัพธ์ 
ส่วนในการออกแบบวิจัย นักวิจัยจะออกแบบการวิจัยเป็นการทดลองแท้ ก่ึงทดลองหรือรูปแบบ
อ่ืนๆ  

บทที่ 10 :  แนวโน้มของการพัฒนาองค์การ 
 ในบทท่ี 10 นี้ ผู้เขียนได้นําเสนอประเด็นเก่ียวกับแนวโน้มของการพัฒนาองค์การ ซ่ึง
สามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  การพัฒนาองค์การเกิดข้ึนต้ังแต่ปลายทศวรรษ 1940 มีการ
พัฒนาความรู้ ทฤษฎี และการปฏิบัติ ของตัวเองอย่างยาวนาน เน้นท่ีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
คน โดยมีท่ีปรึกษาคอยช่วยเหลือ ต้ังแต่การค้นหาปัญหา ไปจนถึงการวางแผนเปลี่ยนแปลง
องค์การ และการเข้ามาให้คําปรึกษาในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีผลให้ผู้บริหารเข้าใจและ
จัดการทางด้านคนดีข้ึน กล่าวโดยรวมแล้ว การพัฒนาองค์การช่วยให้ผู้บริหารและองค์การเป็น
ระบบของสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่เป็นกลไกหรือเครื่องจักร และมีความไว้ใจกันมากข้ึน ปัญหาทางสอง
แพร่งของการพัฒนาองค์การ คือ จะพัฒนาบุคคล หรือการเปลี่ยนแปลงองค์การ แม้ว่าการ
พัฒนาบุคคลจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา แต่การพัฒนาบุคคลก็เป็นการลงทุนซ่ึงส่งผล
ในระยะยาว ในทางปฏิบัติจริง พบว่า ท่ีปรึกษาเข้าไปช่วยผู้บริหารพัฒนาบุคคลมากกว่า
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การอีกท้ังบางครั้ง ผู้บริหารไม่ได้ยึดปรัชญามนุษย์นิยม ต้องการ
กําไรหรือมีเป้าหมายระยะสั้น จึงมุ่งไปท่ีการพัฒนาบุคคลมากกว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การ  
โดยเฉพาะในทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา การพัฒนาองค์การประสบกับปัญหาการท้าทายจาก
เป้าหมายและวิธีการระยะสั้น และปรัชญาหลังสมัยใหม่ ได้แก่ 1) การมองในแง่มนุษย์นิยมหรือ
ธุรกิจ 2) การเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกกับการปฏิบัติ 3) การท้าทายจากการลด
ขนาดองค์การ 4) การท้าทายจากทรัพยากรมนุษย์ การสอนแนะของผู้บริหารและองค์การแบบ
ชนิดพิเศษ และ 5) การโต้แย้งกันเรื่องสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่  การท้าทายดังกล่าวเป็นผลให้
การพัฒนาองค์การต้องปรับตัวไปเน้นเป้าหมายและวิธีการระยะสั้น จนมีผลให้หันมาสนใจการ
รื้อปรับระบบและการจัดการการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน แต่กระนั้นปรัชญาหลังสมัยใหม่ก็ช่วยให้
การพัฒนาองค์การมีแนวคิดใหม่ๆ มากข้ึน ดังนั้น การพัฒนาองค์การในปัจจุบันปรับตัวและมี
ลักษณะผสมผสานมากข้ึน และแตกต่างไปจากการพัฒนาองค์การท่ีเป็นรากฐานเดิม 
 
วิจารณ์ 

การดําเนินงานตามโครงการใด ๆ ก็ตามมักจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนเสมอ 
การพัฒนาองค์การก็เช่นเดียวกัน องค์การท่ีทําการพัฒนาการ ควรรู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างท่ีเป็น
เง่ือนไขและเทคนิคในการสร้างความสําเร็จ และขณะเดียวกันก็ควรรู้ถึงปัญหาของการพัฒนา
องค์การด้วย การพัฒนาองค์การมีจุดเด่น และจุดด้อย ดังนี้ 
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จุดเด่นของการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การ เป็นการพิจารณาระบบโดยรวม  
มีการประยุกต์ และดึงเอาความรู้ทางพฤติกรรมมาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง และ 
เสริมสร้างด้วยกลยุทธ์โครงสร้าง  และกระบวนการท่ีนําไปสู่องค์การท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจุดเด่น
ของการพัฒนาองค์การนี้ ก็คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี การ
ใช้ความรู้และทักษะของผู้นําการเปลี่ยนแปลง การทํางานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในองค์การ สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในองค์การ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมคุณภาพของงาน 
ได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึน สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงาน พัฒนาการทํางานเป็นทีม แก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้ง สมาชิกมีความผูกพันต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ และลดอัตราการเข้า-ออก
จากงาน รวมท้ังอัตราการขาดงาน  

จุดด้อยของการพัฒนาองค์การ คือ ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
ต่อการนําแนวความคิดกรพัฒนาองค์การไปปฏิบัติ หรือไม่มีความรอบรู้ทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ และการพัฒนาองค์การ ทําให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพราะแกรงว่าเม่ือเกิด
การเปลี่ยนแปลงจะกระทบกระเทือนถึงสถานภาพ ผลประโยชน์ และอํานาจของตน การ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง ทําให้การพัฒนาองค์การไม่ต่อเนื่อง และอาจหยุดชะงักถ้า
ผู้บริหารใหม่ไม่เห็นด้วย ฝ่ายผู้บริหารระดับสูงไม่ยอมรับความจริง เม่ือผู้ได้บังคับบัญชาสะท้อน
ให้เห็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีควรปรับปรุงแก้ไข ค่านิยมบางอย่างในองค์การไม่เอ้ือต่อการพัฒนา
องค์การ เช่น ระบบพวกพ้อง ระบบการทํางานโดยยึดม่ันในตัวบุคคลมากว่ายึดม่ันในหลักการ 
ระบบการทํางานท่ียึดม่ันในกฎระเบียบมากเกินไปจนยึดหยุ่นไม่ได้ เป็นต้น ระบบเหล่านี้เป็นแรง
ดึงในการพัฒนาองค์การ องค์การท่ีมีระบบการให้แรงจูงใจตํ่า ทําให้คนไม่พร้อมท่ีจะสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง สมาชิกขาดความร่วมมือร่วมใจ มีความรู้สึกว่าถูกบังคับ สมาชิกขาดความไว้
เนื้อเชื่อใจ รีบเร่งแก้ปัญหาเร็วจนเกินไป โดยปราศจากการตรวจวินิจฉัยอย่างถ่องแท้ ใช้เทคนิค
การพัฒนาองค์การแต่ละประเภทไม่ถูกต้องหรือใช้โดยปราศจากแผน ผู้บริหารท่ีอยู่เหนือกว่า
ผู้บริหารในองค์กรเป้าหมายบางคนไม่เข้าใจ ไม่ทราบประโยชน์ขององค์การจึงไม่ให้การ
สนับสนุนในด้านงบประมาณเพ่ือการพัฒนาองค์การ และหน่วยเหนือต้องการผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเป็นรูปธรรมมากว่านามธรรมต้องการผลผลิตมากกว่าการพัฒนาคนและองค์การ 
และต้องการเห็นผลทันตา จึงไม่ให้ความช่วยเหลือตามแผนระยะยาวท่ีองค์การวางไว้ 
 
สรุป 

 

ในหนังสือเล่มนี้ จะกล่าวถึงเนื้อหาสาระท่ีว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาองค์การเป็นหลัก 
เช่น จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์การ แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง ตัวแบบการวินิจฉัยปัญหาองค์การ ตัวแบบการแทรกแซงองค์การ เทคนิคการ
แทรกแซงระดับบุคคล กลุ่ม ระหว่างกลุ่มและองค์การท้ังหมด รวมท้ังการประเมินผลการพัฒนา
องค์การ เง่ือนไขความสําเร็จและแนวโน้มของการพัฒนาองค์การ  
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เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์นั้นทําให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆวัน องค์การจึงมี
ความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาองค์การหรือปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น ซ่ึงเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และสลับซับซ้อน จุดเริ่มต้นของแนวคิดในการพัฒนาองค์การนั้นเริ่มมีมาต้ังแต่ ทศวรรษ 
1940 และ 1950 แต่เริ่มนําไปใช้ปฏิบัติจริงเม่ือทศวรรษ 1960 โดยเป็นการเน้นการมองระยะ
ยาวโดยได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน ซ่ึงการพัฒนาองค์การนั้นจะมองคนเป็นหัวใจสําคัญ เชื่อในเรื่องความเจริญเติบโต
ส่วนบุคคล ความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง การตระหนักว่าคนมีอารมณ์ ค่านิยม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคนจะทํางานดีข้ึนเม่ือมีความรู้สึกสะดวกสบาย และมององค์การเป็น
ระบบ การพัฒนาองค์การเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงองค์การจากบนลงล่าง ต้องอาศัยแนวคิดและ
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงองค์การนั้นต้องทําอย่างเป็นระบบ  
 ฉะนั้น การพัฒนาองค์การ จึงมีทฤษฎีแนวคิดและตัวแบบในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน รวมท้ังยังเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเทคนิคและความรู้ใหม่ๆ การ
พัฒนาองค์การ มีการพัฒนาความรู้ ทฤษฎีและการปฏิบัติของตัวเองมาอย่างยาวนาน เน้นท่ีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านคน โดยมีท่ีปรึกษาคอยช่วยเหลือ ต้ังแต่ข้ันการค้นหาปัญหา ไปจนถึง
วางแผนเปลี่ยนแปลงองค์การ และการเข้ามาให้คําปรึกษาในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีผล
ให้ผู้บริหารเข้าใจและจัดการทางด้านคนดีข้ึน การพัฒนาองค์การช่วยให้ผู้บริหารและองค์การ
เป็นระบบของสิ่งมีชีวิติ ไม่ใช่เป็นกลไกหรือเครื่องจักร และมีความไว้วางใจกันมากข้ึน เหตุผลท่ี
ต้องพัฒนาองค์การก็เพราะองค์การต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเป็นไปอย่าง
รวดเร็วสลับซับซ้อนและผู้บริหารต้องบริหารด้วยตนเอง การพัฒนาองค์การเป็นการนําทฤษฎีไป
ปฏิบัติ ในทางกลับกันก็เป็นโอกาสทดสอบทฤษฎีและนําความรู้จากการปฏิบัติกลับมาปรับปรุง
ทฤษฎีเพ่ือให้มีความถูกต้องและมีอํานาจอธิบายมากยิ่งข้ึน 
 
เอกสารอ้างอิง : References 
 
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2557). การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์.  

Ketsuwan, R. (2014). Organization Development. Bangkok: Boorpit Printing. 
 
 

 
 



 คําแนะนําสําหรับผู้เขียนคําแนะนําสําหรับผู้เขียน  

1. นโยบายการตีพิมพ์ท่ัวไป
วารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดี เป็นสื่อกลางการเผยแพร่รายงานการวิจัย 

บทความวิชาการหรือบทความวิจัย ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรับพิจารณา
ตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกําหนดออกวารสารปีละ 2 
ฉบับ (ราย 6 เดือน) ผลงานท่ีส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกําลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารใด
มาก่อน 

2. ประเภทของผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารพุทธปัญญาทวารวดี
2.1 บทความพิเศษ บทความพิเศษทางวิชาการ ท่ีนําเสนอความรู้ทางวิชาการ

อย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักวิชาการในวงการวิชาการ หรือวิชาชีพ 

2.2 บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความท่ีเขียนข้ึนในลักษณะวิเคราะห์
วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการท่ีได้เรียบเรียงจากผลงานทาง
วิชาการของตนเองหรือของผู้อ่ืน หรือเป็นบทความทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเป็นความรู้ท่ี
มีประโยชน์แก่คนท่ัวไป  

2.3 บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความท่ีมีการค้นคว้าอย่างมี
ระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างท่ีจะนําไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ บทความ
วิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารท่ีมีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการต้ังสมมติฐาน
หรือมีการกําหนดปัญหาท่ีชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ท่ีเด่นชัดแน่นอน มี
การรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการวิจัยท่ีสามารถให้คําตอบหรือ
บรรลุวัตถุประสงค์  

2.4 บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความท่ีรวบรวมความรู้จาก
ตํารา หนังสือ และ วารสารใหม่ หรือจากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงข้ึน โดยมี
การวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

2.5 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่อง
แปล ย่อความจากวารสารต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนําเครื่องมือ
ใหม่ ตําราหรือหนังสือใหม่ท่ีน่าสนใจ  
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3. รูปแบบของการจัดเตรียมต้นฉบับ  
3.1 ต้นฉบับบทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่ตํ่ากว่า 8 หน้า 

ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A 4 (รวมเอกสารอ้างอิง) พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ใช้ตัวอักษร 
TH Sarabun PSK ต้ังค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบบน ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา ขอบ
ล่าง 1 นิ้ว กําหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1 และเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละย่อหน้า 
การนําเสนอรูปภาพและตาราง ต้องนําเสนอรูปภาพและตารางท่ีมีความคมชัดพร้อมระบุ
หมายเลขกํากับรูปภาพไว้ด้านล่าง พิมพ์เป็นตัวหนา เช่น ตาราง 1 หรือ Table 1 และ รูป 
1 หรือ Figure 1 รูปภาพท่ีนําเสนอต้องมีรายละเอียดของข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้โดย
ไม่จําเป็นต้องกลับไปอ่านท่ีเนื้อความอีก ระบุลําดับของรูปภาพทุกรูป ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาท่ีอยู่ในต้นฉบับ โดยคําอธิบายต้องกระชับและสอดคล้องกับรูปภาพท่ีนําเสนอ 
  3.2 ชื่อเรื่องต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง 

3.3 ชื่อผู้เขียน และชื่อหน่วยงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.4 มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คําต่อบทคัดย่อ  
3.5 กําหนดคําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.6 การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุด ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจาก

หัวข้อใหญ่ 3-5 ตัวอักษรและหัวขอย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรงกัน เม่ือข้ึนหัวข้อ
ใหญ่ควรเว้นระยะพิมพ์ เพ่ิมอีก 0.5 ช่วงบรรทัด 

3.7 การใช้ตัวเลข คําย่อ และวงเล็บ ควรใช้เลขไทยท้ังหมด ใช้คําย่อท่ีเป็นสากล
เท่านั้น (ระบุคําเต็มไว้ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้  (Student 
centered learning) 

บทความวิจัย ให้เรียงลําดับสาระ ดังนี้ 
 1) บทคัดย่อ (Abstract) 
 2) บทนํา (Introduction) ระบุความสําคัญของปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด 

และระบุวัตถุประสงค์การวิจัย 
 3) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการ

ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างและการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 4) ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลท่ีพบตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยตามลําดับอย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ 

 5) อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของผลการวิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยท่ีผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อ ๆ 
แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมด 
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 6) สรุป (Conclusion) ระบุข้อสรุปท่ีสําคัญและข้อเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ และประเด็นสําหรับการวิจัยต่อไป 

 7) เอกสารอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการท่ีมีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหา
เท่านั้น 

 
บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์  บทความวิจารณ์

หนังสือ ให้เรียงลําดับสาระ ดังนี้ 
 1) บทคัดย่อ (Abstract) 
 2) บทนํา (Introduction) 
 3) เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสําคัญท่ีต้องการนําเสนอตามลําดับ 
 4) บทสรุป (Conclusion) 
 5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
 6) เอกสารอ้างอิง (References) 

 
ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความ 

 
1 นิ้ว                  ระบุหมายเลขไว้ด้านบนขวา (16 pt)  

         1 นิ้ว                                  
                              ช่ือบทความภาษาไทย (20 pt)                               1 นิ้ว                                                                                                             
                               TITLE IN ENGLISH (18 pt) 

                 ช่ือ-นามสกุลผู้เขียนบทความ (16 pt) 
Author (16 pt) 

หน่วยงานต้นสังกัด (14 pt) 
Email :……… (14 pt) 

บทคัดย่อ (18 pt) 
 (16 pt)..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................  
คําสําคัญ : 3-5 คํา  
                                                           
                                                   1 นิ้ว                                              1 
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Abstract (18 pt) 
 (16 pt..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Keywords:............................................................................................................................ 

2 
 
บทนํา (18 pt)  

(16 pt) แสดงสาระสําคัญท่ีต้องการนําเสนอตามลําดับ........................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1............................ 
      2............................. 
วิธีดําเนินการวิจัย 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

3-สุดท้าย. 
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ผลการวิจัย 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
  
สรุป (18 pt)  
 พิมพ์ด้วยตัวอักษร ขนาด 16 pt............................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 
 เอกสารอ้างอิง : References (18 pt) 
ไทย (16 pt)........................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................. 
E (16 pt)............................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................. 

 
 
4. ระบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมทางวิชาการ  
 เอกสารท่ีนํามาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งท่ีมีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร 
หนังสือหรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ ท้ังนี้ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องของเอกสารอ้างอิงท้ังหมด ก่อนส่งต้นฉบับผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความ
ถูกต้องของการอ้างอิงเอกสาร เพ่ือป้องกันความล่าช้าในการตีพิมพ์บทความ เนื่องจาก
บทความท่ีการอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพ่ือพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่า
การอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 

4.1 การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ  
 สําหรับการอ้างอิงเอกสารในบทความนั้น ใช้ระบบ APA ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดย
ใช้วงเล็บ เปิด-ปิด แล้วระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เขียนและเลขหน้าของเอกสารท่ีนํามาอ้างอิง 
กํากับท้ายเนื้อความท่ีได้อ้างอิง เอกสารท่ีอ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิง
ท้ายบทความทุกรายการ และเจ้าของบทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารท่ี
นํามาอ้างอิงท้ังหมด โดยรูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้  
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อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย  
 1) พระไตรปิฎก และอรรถกถา ให้อ้างชื่อคัมภีร์ เล่มท่ี ข้อ เครื่องหมายทวิภาค (:) 
และเลขหน้าของเอกสารท่ีนํามาอ้างอิง เช่น (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 15 ข้อ 16 : 
282-283), (พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล เล่ม 16 : 256-320)  
 2) ผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างชื่อผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปีท่ีพิมพ์ 
เครื่องหมาย ทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารท่ีนํามาอ้างอิง เช่น (พระมหาหรรษา  
ธมฺมหาโส, 2554 : 44)  
 3) ผู้แต่งสองรายให้อ้างชื่อของผู้แต่งสองราย เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปีท่ี
พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารท่ีนํามาอ้างอิง เช่น (พระมหาสุทิตย์ 
อาภากโร และ เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ, 2553 : 44) หากมีเอกสารท่ีนํามาอ้างอิงมากกว่า 
1 รายการให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) ค่ันระหว่างรายการอ้างอิง เช่น (สมภาร พรมทา, 
2548 : 8; ปรีชา ช้างขัญยืน, 2541 : 44)  

4) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างชื่อของผู้แต่งรายแรก เว้นวรรคหนึ่งครั้ง เพ่ิมคํา
ว่า และคณะ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารท่ีนํามาอ้างอิง เช่น (สนิท  
ศรีดําแดงและคณะ, 2548 : 55)   
 5) ให้เรียงลําดับการอ้างอิงตามลําดับพยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้แต่ง เช่นเดียวกับ
ลําดับการอ้างอิงในส่วนเอกสารอ้างอิง  

อ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ  
 1) ถ้ามีผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค ปีท่ีพิมพ์ และ
หน้าท่ีนํามาอ้างอิง เช่น (Keown, 2003 : 4)  
 2) ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งสองราย เครื่องหมายจุลภาค ปีท่ี
พิมพ์ และหน้าท่ีนํามาอ้างอิง เช่น (Hersey & Blanchard, 2000 : 3) และให้ใช้
เครื่องหมายอัฒภาค (;) ค่ันกลางระหว่างเอกสารท่ีนํามาอ้างอิงมากกว่า 1 เอกสาร เช่น 
(Keown, 2003 : 4; Hersey & Blanchard, 2000 : 3)   
 3) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรก ตามด้วย et al., ปี
ท่ีพิมพ์ และหน้าท่ีนํามาอ้างอิง (Kaiser et al., 2008 : 55)  
 4) ให้เรียงลําดับการอ้างอิงชื่อผู้แต่ง 
หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการพิมพ์รายการสํานักพิมพ์/โรงพิมพ์ 
  กรณีเป็นสํานักพิมพ์หรือบริษัทให้คงไว้เฉพาะชื่อ ดังตัวอย่าง 
 1) บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด  ใช้ 21 เซ็นจูรี่ 
 2) สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ใช้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 3) กรณีท่ีเป็นโรงพิมพ์ให้ใช้รูปแบบเต็ม เช่น โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 4.2 เอกสารอ้างอิง 
 (1) พระไตรปิฎก อรรถกถา 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539).  พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
 (2) หนังสือ 
รูปแบบ : ผู้แต่ง./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือหนังสือ. /(ครั้งท่ีพิมพ์). /สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือโรง
พิมพ์.  
ตัวอย่าง :   
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (2554).  พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือ

จัดการความขัดแย้ง. กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่. 
 (3) บทความในหนังสือ  
รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อบทความ. //ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).//ช่ือ
เรื่อง,/(เลขหน้าท่ีอ้าง).//สถานท่ีพิมพ์/: /สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
ตัวอย่าง :  
พระสมชาย  ปโยโค (ดําเนิน).  (2554).  การประยุกต์ใช้สัมมาวาจาเพ่ือการบริหารงานของ

ผู้นํา.  ใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (บรรณาธิการ). พุทธธรรมกับการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ.  (หน้า 10-12).  กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่. 

 (4) บทความจากวารสาร 
รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร.//ปีท่ี /(ฉบับท่ี), /เลขหน้าแรกท่ี
ตีพิมพ์-เลขหน้าสุดท้ายท่ีตีพิมพ์.  
ตัวอย่าง :  
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส.  (2556).  ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์. วารสาร

สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.  1(2), 1-10.  
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สถานท่ีพิมพ์: /สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.   
ตัวอย่าง :  
สนม ครุฑเมือง. (2530). หม้อคอควาย. ใน สารานุกรมของใช้พ้ืนบ้านไทยในอดีตเขตหัว

เมืองฝ่ายเหนือ, (หน้า 274-275). กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิง  
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ทวี มีเงิน.  (26 สิงหาคม 2556).  โกงแวต 4 พันล้าน. ข่าวสด, 8.  
 (7) วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รายงานการวิจัย  
ชื่อผู้เขียน.//(ปีพิมพ์).//ช่ือวิทยานิพนธ์. //ระดับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/หรือการค้นคว้า
แบบอิสระ/ชื่อมหาวิทยาลัย.  
ตัวอย่าง:  
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร).  (2548).  รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดย

พุทธสันติวิธี ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ําแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 (8) สัมภาษณ์  
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5. การส่งต้นฉบับบทความเพ่ือตีพิมพ์  
 5.1 ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ เอกสารประกอบด้วย  

 1. ต้นฉบับ จํานวน 3 ชุด จําแนกเป็น 
 - ต้นฉบับท่ีไม่ระบุชื่อผู้แต่ง จํานวน 2 ชุด 
 - ต้นฉบับท่ีระบุชื่อผู้แต่ง จํานวน 1 ชุด  
 2. แผ่นซีดีบรรจุข้อมูลต้นฉบับ จํานวน 1 แผ่น (ระบุชื่อบทความและชื่อ

ผู้เขียนกํากับไว้ในแผ่น)  
 3. แบบเสนอผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดี  
 - แบบฟอร์มเสนอผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารพุทธปัญญาทวารวดี 
 - แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารพุทธปัญญาทวารวดี 
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รปู (ถ่ายหน้าตรง) 

จัดส่งมายัง 
สํานักงานวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี

ทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี 51 หมู่ท่ี 2 ตําบลไร่ขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทร/โทรสาร 034-326-912   
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 5.2 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แนบต้นฉบับ (File attachment) ในรูปแบบ 
MS Word มายัง E-mail: journalbudpan@gmail.com เม่ือได้รับการยืนยันจากกอง
บรรณาธิการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารแล้ว ผู้เขียนจะต้องส่งแผนซีดีบรรจุข้อมูล
ต้นฉบับ จํานวน 1 แผ่น มายังกองบรรณาธิการเพ่ือนําเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ต่อไป  

5.3 การส่งในระบบ สามารถส่งเข้าระบบออนไลน์ท่ี ระบบจัดการวารสารของ
มหาวิทยาลัย http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/budpan/index เม่ือส่งเข้าระบบ
สําเร็จให้สแกนและส่งแบบฟอร์มทาง Email : journalbudpan@gmail.com 
 
 
6. ข้ันตอนการนําบทความลงตีพิมพ์  
 กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเม่ือได้รับบทความท่ีส่งให้แล้ว และจะแจ้ง
ผลการพิจารณาบทความให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เม่ือได้ผ่านการพิจารณาบทความจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยการพิจารณาบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ได้จะคํานึงถึงความหลากหลาย
และความเหมาะสม ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของกองบรรณาธิการ อย่างไรก็ดีบทความท่ี
แก้ไขต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยก่อนอาจได้รับการพิจารณานําลงตีพิมพ์ก่อน  
 
7. สิทธิของบรรณาธิการ  
 ในกรณีท่ีกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงได้รับเชิญให้เป็นผู้ตรวจบทความมี
ความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพ่ือแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจเป็นเกณฑ์ และหรือขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีท่ีรายงานการวิจัย 
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร หรือไม่ผ่านการ
พิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ   
 บทความท่ีได้รับการตอบรับเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดีแล้ว 
จะต้องไม่ปรากฏในสิ่งพิมพ์อ่ืนใดก่อนท่ีจะปรากฏในวารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดี 
ท้ังนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเรียงลําดับการตีพิมพ์ลําดับ 
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