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สารจากอธิการบดี
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ ผ ลิ ต วารสาร
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา นานนับเวลาได้ ๑๐ ปีแล้ว วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์เป็น
วารสารที่มีคุณภาพด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้นักวิชาการทั่วไป ส่ง
บทความวิชาการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ บทความที่ได้รับการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณ ภาพการศึก ษา การบริ การวิช าการด้ านพระพุทธศาสนา แก่ สัง คม และการ
ประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป
สิ่ ง ที่ พึ ง ตระหนั ก และพั ฒ นาควบคู่ ไ ปกั บ วิ ช าการ คื อ ความมี ศี ล ธรรม และ
จรรยาบรรณของความเป็นนักวิชาการแบบพุทธ กล่าวคือ ต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
อย่างละเอียดถึงแหล่งปฐมภูมิ เคารพกฎกติกา และสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รายงานผลการวิจัย และข้อที่ค้นพบตามความเป็นจริงในเชิงสร้างสรรค์ วิพากษ์วิจารณ์อยู่
บนฐานข้อมูล และหลักแห่งเหตุผล ที่สาคัญนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาพึงปลูกศรัทธา
มั่นคงในพระพุทธศาสนา สร้างสรรค์งานเพื่อให้สามารถนาไปพัฒนาประเทศชาติ และ
เทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ขออนุโมทนาทีมงานจัดทาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ที่ได้ช่วยกันผลิตผลงาน
วิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้ชาวโลกได้ศึกษาและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางสืบไป

(พระพรหมบัณฑิต)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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บทบรรณาธิการ
วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ ฉ บั บ นี้ เป็ น ปี ที่ ๑๑ ฉบั บ ที่ ๑ ประจ าเดื อ น
มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘ ทางทีมงานได้จัดพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และ
บทวิจารณ์หนังสือของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนารวม ๙ เรื่อง ซึ่งนักวิชาการแต่ละ
ท่านต่างก็ได้นาเสนอแนวคิด และมุมมองของตนอย่างอิสระ ประกอบกับหลักฐานข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ จึงกล่าวได้ว่าเนื้อหาสาระของวารสารฉบับนี้มีคุณภาพทางวิชาการอันจะนาไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้อ่านอย่างเพียงพอ ประกอบด้วยนักวิชาการดังต่อไปนี้
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ และพระครูปฐมวรวัฒน์, ดร. ได้เสนอบทความวิจัยเรื่อง
“จิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม กรณีศึกษานิสิตของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษา
ระดับจิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม (๒) ศึกษาความแตกต่างปัจจัยด้าน
ชี ว สั ง คมด้ า นครอบครั ว เพื่ อ น สถานศึ ก ษา คณาจารย์ สั ง คมชุ ม ชน และปั จ จั ย ด้ า น
สื่อสารมวลชน มีส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิต และ (๓) เพื่อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๒-๔ จานวนทั้ง สิ้น ๓๐๒ รูป/คน
สรุปผลการศึกษาได้ว่าตัวแปรอิทธิพลเส้นทางที่มีอิทธิพลเด่นชัดต่อจิตอาสาของนิสิต ได้แก่
ด้านความยินดีเต็มใจมุ่งมั่นทางานให้สาเร็จ ด้านการให้ธรรมทาน ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล
ด้วยความเมตตา ด้านการเสียสละต่อสังคมและจิตอาสาของนิสิตด้านความมุ่งมั่นพัฒนาตน
ให้เข้ากับชุมชน ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานศึกษาและคณาจารย์
ดร.ประพันธ์ ศุ ภษร และคณะ ได้น าเสนอบทความวิจัย เรื่อ ง "กระบวนการ
พัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา" มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (๑) เพื่อศึกษา
จิตอาสาตามแนวทฤษฎีทั่วไปและพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมเพื่ อ พั ฒ นาจิ ต อาสา (๓) เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นาจิ ต อาสาตามแนว
พระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้าท่วม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย แล้ ว น าเสนอในรู ป แบบพรรณนาโวหาร ผลการศึ ก ษาพบว่ า
กระบวนการพั ฒ นาจิ ต อาสาตามแนวพระพุ ท ธศาสนา เป็ น การน าหลั ก พุ ท ธธรรมมา
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ประยุกต์และผสมผสานกันอย่างเป็นกระบวนการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบของกฎระเบียบในสังคม ด้วยการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสานึก
การเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ ไม่หวังสิ่งตอบแทน บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ยกระดับจิตของ
ผู้ทาให้เป็นผู้มีศีล สมาธิและปัญญายิ่งขึ้นไป
ดร.บุญเลิศ โอฐสู ได้เสนอบทความเรื่อง“การพัฒนาจิตตามหลักจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตามดูจิต)” บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ ได้แก่ (๑) เพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และ (๒) เพื่อนาเสนอวิธีการแห่งจิต
ตานุปัสสนา ในประเด็นแรก จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีความสาคัญ ในฐานะเป็นวิธีการ
อย่างหนึ่งสาหรับฝึกอบรมจิต จิตตานุปัสสนาสามารถแยกแยะจิตที่เป็นอกุศล กุศล และ
อัพยากฤต ที่เรียกว่าจิต ๑๖ ประเภท ซึ่งมีความสลับซับซ้อนจนเห็นความจริง คือพระ
ไตรลักษณ์ แล้วพัฒนาตนไปสู่ปัญญา สามารถกาจัดโลภ โกรธ และหลงในชีวิตได้ สาหรับ
ประเด็นที่สอง วิธีการแห่งจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ กาหนดรู้จิตเริ่มจากสิ่งที่เห็นได้ง่าย
และชัดเจน ได้แก่ฐานของกายก่อน เมื่อสติกาหนดรู้อาการของรูปนามได้ก็สามารถกาหนด
เห็นจิตเกิดดับซับซ้อนกันอยู่อย่างต่อเนื่องกัน ความเป็นบุคคล สัต ว์ ตัวตน เรา เขา ย่อม
หมดไปการรู้เห็นอย่างนี้ ท่านเรียกว่า “ญาณ” มีอยู่ ๑๖ ประการ
นางรวยพร ประสาร ได้ น าเสนอบทความวิ จั ย เรื่ อ ง “การเยี ย วยาจิ ต ด้ ว ย
โปรแกรมพุทธบ้าบัดส้าหรับเด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศ” การวิจัยนี้แบ่งเป็น ๒ ระยะ
ซึ่งในการทดลองระยะที่ ๑ ผู้วิจัยได้วิจัยในหลายประเด็น คือ ปัญหาอารมณ์จิตใจ ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการเงิน ปัญหาการเรียน ความรู้ ความเชื่อและความศรัทธา ในทางพุทธ
ศาสนา ส่วนการวิจัยระยะที่ ๒ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมพุทธบาบัดใน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง เพื่อวัดระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองและความสุขในชีวิต ซึ่งผลจาก
การทดลองปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสุขใน
ชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ แสดงให้เห็นว่า สมมติฐาน
ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ได้รับการยอมรับ และโปรแกรมพุทธบาบัดสามารถเยียวยาจิตให้เด็กหญิงที่ถูก
ละเมิดทางเพศได้พัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง และความสุขในชีวิตสูงขึ้น
นายชาตรี ชุมเสน ได้นาเสนอบทความเรื่อง “การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระวินัยปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท” บทความนี้ผู้เขียน ได้ นาเสนอหลักพระวินัย
ปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาทในส่วนที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการดารงชีวิตของบรรพชิต
ซึ่งเป็นไปเพื่อสารวมระวังกิเลส เช่น ความสันโดษ และความรู้จักใช้สอยปัจจัย ๔ เมื่อนามา
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เปรียบเทียบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวิถี
การดาเนินชีวิตในทางสายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดี ใ นตั ว ผลการศึ ก ษาได้ ข้อ สรุ ปว่ า หลั ก การของปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งมีค วาม
สอดคล้องกับหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง เช่น หลักมัชฌิมาปฏิปทา เป็นต้น
หลั ก ธรรมเหล่ า นี้ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า พระองค์ ท รงน าหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนามา
ประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี
นายอดุลย์ คนแรง ได้นาเสนอบทความเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงทางความหมาย
ของค้าบาลีและสันสกฤตในปทานุก รม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถและพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒"
บทความนี้ ผู้ เ ขี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงทาง
ความหมายของคาบาลีและสันสกฤตที่ปรากฏในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต
ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น พลวั ต ของภาษาโดยวิ เ คราะห์ ผ่ า นแนวคิ ด ทฤษฎี ก าร
เปลี่ยนแปลงความหมายของเลียวนาร์ด บลูมฟิลด์ (Bloomfield) และวิลเลี่ยม โอ เกรดี
(William O'Grady) ผลการวิเคราะห์พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคาบาลี
และสั น สกฤต สะท้ อ นการเปลี่ ย นแปลง ๔ ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ ๑) ความหมายแคบเข้ า
๒) ความหมายกว้างออก ๓) ความหมายย้ายที่ และ ๔) ความหมายผสม
Asst.Prof.Kowit Pimpuang, Ph.D. ได้เสนอบทความเรื่อง “A Comparative
Study on Absolute - Constitutional Monarchies between King Rama IV-VII
(1855-1932) and Joseon Dynasty” "การศึกษาเปรียบเทียบระบอบราชาธิปไตยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในรัชกาลที่ ๔-๗ (พ.ศ.๒๓๙๘-๒๔๗๕) และ
ราชวงศ์โจซอน" บทความนี้ผู้เขียนได้นาเสนอความเหมือนและความแตกต่างกันในระบบ
การปกครองของประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๔-๗ และราชวงศ์โจซอนของเกาหลีไ ต้
ในความเหมือนกันนั้น ทั้งสองประเทศต่างมีการปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
และมุ่ง พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัย ในความเหมือนกันนั้นย่อมมีความ
แตกต่างกันคือ ประเทศไทยจะเปิดประเทศ เพื่อรับวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก
ประเทศตะวั น ตก ในทางตรงกั น ข้ า ม ประเทศเกาหลี ใ ต้ พ ยายาม ขั บ ไล่ ผู้ รุ ก รานชาว
ต่า งประเทศ และได้นาหลักคาสอนแห่ง ลัทธิขงจื๊อมาใช้ปกครองประเทศอย่างชัดเจน ซึ่ง
บทความนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
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Anthony Le Duc ได้เสนอบทความเรื่อง “The Doctrine of Dependent
Origination as Basis for a Paradigm of Human-Nature Relationship of
Responsibilit” "หลักปฏิจจสมุปบาทในฐานะกระบวนทัศน์แห่งความรับผิดชอบร่วมกันที่
ก่อเกิดมาจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ " บทความนี้ผู้เขียนได้ศึกษาคาสอน
ทางพระพุทธศาสนาเรื่องปฏิจจสมุปบาท หรือหลักเหตุปัจจัยที่ต้องอาศัยกันเกิดขึ้น โดย
มองว่ า หลั ก คาสอนดั งกล่ าวมีฐ านะเป็น ทรัพ ยากรสาคั ญ ที่ เป็ น จุด ก าเนิ ดความสั มพั น ธ์
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละธรรมชาติ ที่ ตั้ ง อยู่ บ นฐานของความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น เพราะ
หลักปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักเหตุและผลสากล เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จะปรากฏเป็น
จริงได้เมื่อเราตระหนักรู้ว่า ความคิดและการกระทาของมนุษย์นั้นจะนาพาให้เกิดผลแก่
ธรรมชาติ ไ ด้ ทั้ ง แง่ บ วกและแง่ ลบ บนหลั ก การนี้ ผู้ เ ขี ย น ได้ เ สนอกระบวนทั ศ น์ แ ห่ ง
สัมพันธภาพที่เกิดจากความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และสัมพันธภาพ
นั้นจะเติบโตได้ก็ด้วยพุทธธรรมคาสอนที่ว่าด้วยการดาเนินชีวิตอย่างสมถะและสันโดษ
ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม ได้นาเสนอบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง ตามเข้าไปในหัวใจ
ตอลตอย ผ่านความเรียง “ศาสนาคืออะไร กอปรด้วยความส้าคัญอะไรบ้า ง” ผู้เขียนได้
ศึกษางานเขียนของลีโอ ตอลสตอย นักเขียนชาวรัสเซียผู้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
โดยศึกษาจากหนังสือเรื่อง คาสารภาพและความเรียงทางศาสนา แปลโดย อัคนี มูลเมฆ
ผู้เขียนประสงค์จะศึกษาความคิดทางศาสนาของตอลสตอย โดยศึกษาเฉพาะเนื้อหาในบทที่
๓ ในความเรียงเรื่องศาสนาคืออะไร กอปรด้วยสาระสาคัญอะไรบ้าง? บทความนี้ผู้เขียน
เขียนในลีลาแบบบุคคลที่หนึ่ง โดยทั่วไปเรามักเข้าใจว่าศาสนาตั้งอยู่โดดๆ โดยปราศจาก
บริ บ ทของสั ง คม เป็น ความจริ ง ปรมั ต ถ์ แต่ อั น ที่จ ริ ง หาได้เ ป็ น เช่ นนั้ น ไม่ ในรั ส เซี ย ยุ ค
ตอลสตอยมีป ระเด็น เรื่องชนชั้นและศาสนามีบ ทบาทอย่างมาก บทความชิ้นนี้ชี้ ให้เห็ น
แนวคิดของตอลสตอยที่เป็นนักศาสนวิทยาและนักคิดสัง คมการเมือง ที่จุดประกายการ
ปฏิวัติในรัสเซียในเวลาต่อมา ซึ่งผู้อ่านจะเห็นความเชื่อมโยงในสองประเด็นนี้ชัดเจนขึ้น

สารบัญ
สารจากอธิการบดี
บทบรรณาธิการ

[ก]
[ข]

สารบัญ

[ช]

ภาค ๑ บทความวิจัยและบทความวิชาการ
๏ จิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม กรณีศึกษา
นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ และพระครูปฐมวรวัฒน์, ดร.
๏ กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา
ดร.ประพันธ์ ศุภษร และคณะ
๏ การพัฒนาจิตตามหลักจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตามดูจิต)
ดร.บุญเลิศ โอฐสู
๏ การเยียวยาจิตด้วยโปรแกรมพุทธบ้าบัดส้าหรับเด็กหญิงที่ถูกละเมิด
ทางเพศ
นางรวยพร ประสาร
๏ การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในพระวินัยปิฎกของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท
นายชาตรี ชุมเสน

๑
๑๖
๓๓

๕๖

๗๕

๏ การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของค้าบาลีและสันสกฤตใน
ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถและพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๔๒
๙๓
นายอดุลย์ คนแรง
๏ A Comparative Study on Absolute - Constitutional
Monarchies between King Rama IV-VII (1855-1932) and
Joseon Dynasty
๑๐๖
Asst.Prof.Kowit Pimpuang, Ph.D.

๏ The Doctrine of Dependent Origination as Basis for a
Paradigm of Human-Nature Relationship of Responsibilit ๑๒๓
Anthony Le Duc

ภาค ๒ บทวิจารณ์หนังสือ
๏ บทวิจารณ์หนังสือเรื่องตามเข้าไปในหัวใจตอลสตอย ผ่าน
ความเรียง “ศาสนาคืออะไร กอปรด้วยความส้าคัญอะไรบ้าง”
ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม
ภาคผนวก

๑๔๕
๑๕๑

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม กรณีศึกษา
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The Spirit of Volunteer Students in helping the People facing
Disaster from the Flooding: A Case Study of Students of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ และพระครูปฐมวรวัฒน์, ดร.

๑

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ
คือ ๑) เพื่อศึกษาระดับจิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม ๒) ศึกษาความแตกต่าง
ปัจ จัยด้า นชีวสังคมด้านครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา คณาจารย์ สังคมชุมชน และปัจ จัยด้าน
สื่อสารมวลชน มีส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตและ ๓) เพื่อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อจิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปี
ที่ ๒-๔ รวมทั้ง ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะ
สังคมศาสตร์ โดยวิธีสุ่ม แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และมีการกาหนด
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้จานวนนิสิต รวมทั้งสิ้น ๓๐๒ รูป/คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
สาเร็จ รูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
และร้อยละ (%) ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดีย ว (One way ANOVA) และได้
นาคะแนนเฉลี่ยไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ค่า F-test และวิเคราะห์โมเดล
ถดถอยพหุคูณ Regression Model) เ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ของจิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยสาเหตุรวมทั้ง ๔
ด้า น มีตัวแปรทานายแบ่งออกเป็น ๑๑ ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติทางจิตอาสา (x1) ปัจ จัยด้าน
ครอบครัว (x2) แบบรักสนับสนุน (x3) แบบใช้ เหตุผ ล (x4) ปัจ จัยด้านเพื่อน (x5) สัมพันธภาพ
ระหว่างนิสิตกับเพื่อน (x6) ปัจจัยด้านสถานศึกษาและคณาจารย์ (x7) การประพฤติเป็นแบบอย่าง
ของอาจารย์ (x8) สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับอาจารย์ (x9) ปัจจัยด้านสังคมชุมชน(x10) ปัจจัยด้าน
สื่อมวลชน (x11) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของจิตอาสาของนิสิตต่ อการช่วยเหลืออุทกภัยน้า
ท่วม สรุปตัวแปรอิทธิพลเส้นทางที่มีอิทธิพลเด่นชัดต่อจิตอาสาของนิสิต ได้แก่ ด้านความยินดี
๑

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลั ย ได้รั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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เต็มใจมุ่งมั่นทางานให้ส าเร็จ ด้านการให้ธรรมทาน ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล ด้วยความเมตตา
ด้านการเสียสละต่อสังคมและจิตอาสาของนิสิตด้านความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เข้ากับชุมชน ได้แก่
ปัจจัยด้านสถานศึกษาและคณาจารย์
ค้าส้าคัญ: จิตอาสา การช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม

Abstract
This is Survey Research to aim for studying the level of The Spirit of
Volunteer Students Relieving the Flood in different factors of social biology,
family, friends, educational institutions, lecturers, public society and public
medias that make the impact to The Spirit of Volunteer Students and the
related causative factors influence to The Spirit of Volunteer Students Relieving
the Flood : A Case Study of Students of Mahachulalongkronrajavidyalaya
University with the sampling group of the students who are studying in the two
year-class up to the fourth year-class of four faculties which are faculty of
Buddhism, faculty of Education, Faculty of Humanities and faculty of Sociology
by Stratified Random Sampling and the speculation of the sampling group of
totally 302 students. The data-analysis is performed by instant computer
program. The statistical analysis is performed by averaging value ( x ) standard
deviation (S.D) and percentage (%) for One way ANOVA and take the averaging
value to couple-comparative analysis of Scheffe, the value of F- test and the
analysis of Regression Model to analyze the influence of the relation between
the variable factors of the Spirit of Volunteer Students Relieving the Flood.
The research’s result can be concluded as follows.The result of relation model of co-incident factors in four aspects has
predicted factors divided into 11 variables of helpful spiritual mind (x 1), factors
of family (x2) supporting loving (x3), reasonable (x4) factor of friend (x5),
relationship between students and their friend (x8) relationship between students
and teachers (x9), factors of society (x10) factors of media (x11) cooperated to
explain the deviation of the Spirit of Volunteer Students Relieving the Flood to
conclude the obviously influenced variable, influenced way of the students
who have the intention to complete their mission, in the giving or Dhamma
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Dana, for helping the helping persons with mercy, for the devotion to the
society and the Spirit of Volunteer Students with the intention to improve
themselves according to the community is the factors of educational institute
and lecturer teachers.
Keywords: Spirit of Volunteer, Helping the People facing Disaster from the
Flooding.

๑. บทน้า
ความส้าคัญและที่มาของปัญหา
สืบเนื่องจากเกิดปัญหาน้าท่วม แทบ
ทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัย
ซึ่ ง ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่
ทรัพย์สิน ด้านสุขภาพทั้งภายในและภายนอก
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มี
การตั้งศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้า
ท่วม ซึ่งในการนี้ ผู้บริหารระดับสูง พระเดช
พระคุ ณ พระธรรมโกศาจารย์ , ศ.ดร .
อธิ ก ารบดี ได้ มี ค าสั่ ง ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นใน
มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้ง
นี้ ในฐานะบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง
บุ ค ลากรทุ ก ท่ า น รวมทั้ ง นิ สิ ต มี บ ทบาท
โดยตรงในการดูแลจิตใจของประชาชนผู้ได้รับ
ความทุกข์ ที่ประสบภัยน้าท่วมเพื่อช่วยเหลือ
ให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ จึงได้จัด
ให้มีศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูแห่งนี้ โดยได้รับความ
ร่ ว มมื อ จากมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา และโรงเรี ย น
จิตรลดาเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ในการมี ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ และฟื้ น ฟู
ผู้ประสบภัยน้าท่วมครั้งนี้ มีความสาคัญยิ่งต่อ

บทบาทของมหาวิทยาลัยที่ได้ทาหน้าที่ในการ
ช่ ว ยเ หลื อ ทั้ งด้ า นกาย ภาพ ด้ า นสั ง คม
สงเคราะห์ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
นอกจากนั้นถือเป็นพันธกิจ หลักที่จ ะส่งเสริม
สนั บสนุน ให้บุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ยและ
นิสิตได้ทางานกิจ กรรมด้านจิตอาสา นับเป็น
ส่วนส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์
ของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ปรั ชญา
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มหาวิทยาลั ย ที่ได้จัดทาหลักสูตรในการผลิ ต
บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น คนเก่ ง คนดี แ ละมี ค วามสุ ข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตบัณฑิตให้ เป็นนัก
จิตอาสาท าให้ เอื้ อต่ อนิสิ ตได้ น าความรู้ ไปใช้
ปฏิบัติงานด้านการบริการแก่สังคม ช่วยด้าน
การบ าบั ด การพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพ ความคิ ด
สร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และการใช้หลัก
พุ ท ธธรรมมาปรั บ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณ์น้าท่วม ตลอดจนให้นิสิตสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์สงเสริมและพัฒนาพลังแผ่ นดิน
เชิงคุณธรรม (ศูนย์ คุณธรรม) จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ภายใตสานักงาน
บริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ค วามรู (องค์ ก าร
มหาชน) นโยบายการดาเนินการในป พ.ศ.
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๒๕๕๐–๒๕๕๒ นั้น ทางศูนย์คุณธรรมจะ
เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสาและแผน
ที่คนดี๒
จิ ต อาสาเป็ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ประการหนึ่ ง ที่ ต้ อ งมี หรื อ ท าให้ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สังคมไทย จิตอาสา หมายถึง ความสานึกของ
บุคคลที่มีต่อสังคม สวนรวม โดยการเอาใจใส
และการชวยเหลือ ผูที่มีจิตอาสาจะแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมที่อาสาทาประโยชนเพื่อสวนรวม
เชน การเสียสละเงินสิ่งของ เวลา แรงกาย
และสติป ญญาเพื่ อชวยเหลื อผู อื่ นและสังคม
โดยไมหวังผลตอบแทน๓
มหาอุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ห ลวงของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ นี้ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทางานร่วมกับ
มูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้
จัดทาแผนพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูใน
รู ป แบบเอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย การ
จัดทาโครงการศิล ปะบาบัด ของหัวหน้ าฝ่า ย
กิจกรรมเป็นเรื่องของการเยียวยาทางจิตใจ ซึ่ง
การเป็ น นั ก จิ ต อาสาส่ ว นบุ ค คลหรื อ เป็ น
โครงการของคณะ หน่วยงาน ก็ล้วนเป็นการ
กระทาคุณงามความดีเป็นกุศลจิต การเป็นผู้
๒

[ออนไลน์ ] , แหล่ ง ที่ ม า:
http://www. moralcenter. or.th. [๑๓

ตุลาคม ๒๕๕๕].
๓

พระไพศาล วิส าโล, เครือข่ายจิต
อาสา, คู่มือจิตอาสา โครงการอาสาเพื่อในหลวง,
มปท., ๒๕๔๙ และมิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ,
“การปริหารงานและการจัดการองค์กร ตอนที่
๓๘”, ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๕๐.

อุทิศตนเสียสละส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การปลูกจิตสานึกสาธารณะ
ที่มหาวิทยาลัย ได้พ ยายามปลู กฝัง ให้เ กิดแก่
บุคคล หน่วยงาน มาทุกยุคทุกสมัยโดยยึดถือ
หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาในการ
บริหารจัดการ หน้าที่ของการเป็นสถาบันการ
อุดมศึกษาที่มีพันธกิจในการรับใช้สังคมอย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะปัญหาน้าท่วมครั้งใหญ่คราว
นี้ที่มหาวิทยาลัยได้ทางานร่วมกับชุมชนภาค
ประชาชนหลายเรื่องทั้งเรื่องของการร่ว มกับ
องค์กรคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการออกไปร่วมกิจกรรม
แจกสิ่งของช่วยน้าท่วมของอธิการบดี และให้
กาลังใจกับชุมชนในย่านอาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ยัง
ต้องฟื้นฟู ส ภาพแวดล้อ มพื้น ที่ถูก ผลกระทบ
จากสถานการณ์ น้าท่ วมจนกว่า จะคลี่ คลาย
และมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง ให้กลับคืนสู่
สภาพปกติอีกครั้งด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึ ก ษา จิ ต อาสาของนิ สิ ต ต่ อ การ
ช่ ว ยเหลื อ อุ ท กภั ย น้ าท่ ว มกรณี ศึ ก ษานิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
มุ่งศึกษาถึง ๓ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายนอก คือ
สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม ได้ แ ก่ วั ฒ นธรรม
องค์การทางการศึกษา การสนับสนุนทางสังคม
และการได้ รั บแบบอย่ า งจากผู้ ใ หญ่ ครู บ า
อาจารย์ ปัจ จัย ภายใน คือ ลักษณะทางจิ ต
อั น ได้ แ ก่ ทั ศ นคติ ต่ อ จิ ต อาสา การรั บ รู้
ความสามารถของตน และปัจจัยทางชีวสังคม
เพื่อใช้ผลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย เป็นข้อมูล
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทาง
ในการศึ ก ษาพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ มี จิ ต
อาสาในระดับที่สูงขึ้น และเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาระดับจิตอาสาของนิสิต
ต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม กรณีศึกษา
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยด้าน
ชี ว สั ง คม ด้ า นครอบครั ว ด้ า นเพื่ อ น ด้ า น
สถานศึกษา คณาจารย์ ด้านสังคมชุมชน และ
ปัจจัยด้านสื่อสารมวลชน มีส่งผลต่อจิตอาสา
ของนิสิต
๓. เพื่อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตอาสาของนิสิตต่อการ
ช่ว ยเหลือ อุ ท กภั ยน้ าท่ ว ม กรณี ศึ กษา นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓. ค้านิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
จิ ตอาสา หมายถึ ง ความส านึ กของ
บุคคลที่มีต่อสังคม ส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และ
การช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมที่อ าสาท าประโยชน์ เพื่อส่ วนรวม
เช่ น การเสีย สละเงิน สิ่ง ของเวลา แรงกาย
และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
โดยไม่หวังผลตอบแทน
จิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลือ
น้ า ท่ ว ม หมายถึ ง การที่ นิ สิ ต เกิ ด ความ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทาให้เกิด
ความรู้ สึ ก ปรารถนาที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ สั ง คม
ต้องการเข้า ไปแก้วิกฤตการณ์ โดยรับรู้ถึงสิทธิ
ควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบสานึกถึง
พลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และ
ลงมื อ กระท าเพื่ อ ให้ เ กิ ด การแก้ ปั ญ หา ซึ่ ง
คณะผู้ วิ จั ย ได้ วั ด จากตั ว แปรสั ง เกตได้ คื อ

๑) ความยิ น ดี เ ต็ มใจมุ่ งมั่ นท างานให้ ส าเร็ จ
๒) การให้ ธรรมทาน ๓) การช่วยเหลื อเกื้ อกู ล
ด้วยความเมตตา ๔) การเสียสละต่อสังคมและ
๕) ความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เข้ากับชุมชน
ความยิ น ดี เ ต็ ม ใจมุ่ ง มั่น ท้ า งานให้
ส้าเร็จ หมายถึง การใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔
เป็นการกระทาเกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ คือ
มีฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่จะทานั้น ย่อมให้
เกิด วิรยะ คือ ความพากเพียรจะทางานนั้นให้
สาเร็จ แล้วย่อมทาให้มีจิตตะ คือ ใจฝักใฝ่ใน
กิจการนั้น แล้วมีการไตร่ตรองหาเหตุผล หา
ข้ อ บกพร่ อ ง เพื่ อ จะได้ แ ก้ ไ ขให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น คื อ
วิมังสา งานใดๆ ก็ ตามที่บุค คลใช้ หลัก ธรรม
อิทธิบาท ๔ ย่อมทาให้ประสบความสาเร็จทุก
ครั้งไป
การให้ธรรมทาน หมายถึ ง การให้
ธรรม คือ หลักสังคหวัตถุ หมายถึง เรื่องการ
สงเคราะห์ หรื อ ธรรมอั น เป็ น หลั ก ในการ
สงเคราะห์ ซึ่ งเป็ นคุ ณ ธรรมที่เ ป็ นเครื่อ งยึ ด
เหนี่ยวใจคน ผูกใจคนไว้และประสานหมู่ชนให้
มีความสามัคคี ทาให้ค นที่ เป็ นที่ รั ก เป็น ที่
ชอบใจของคนทั่วไป เป็นการปลูกไมตรี เติม
น้ าใจต่ อ กั น ท าให้ สั ง คมเป็ น สุ ข และการให้
ธรรมด้า นหลัก ของความเป็น ผู้น าทางสัง คม
คือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา
ธรรม
การช่ ว ยเหลื อ เกื อกู ล ด้ ว ยความ
เมตตา หมายถึ ง พฤติ ก รรมของนิ สิ ต ที่
แสดงออกต่อผู้อื่นและคนในสังคมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ได้แก่ การช่วยแนะนาสิ่งที่ถูกที่
ควรแก่ผู้ อื่น การให้ บริ การและอ านวยความ
สะดวก การมีน้าใจแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นซึ่ง
สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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การเสี ย สละต่ อ สั ง คม หมายถึ ง
พฤติก รรมของนิสิ ตที่แสดงออกต่อผู้ อื่นและ
สังคม ได้แก่ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อ สั ง คมการเสี ย สละเงิ น เวลาและแรงกาย
เพื่อผู้อื่นและสังคมด้วยความเต็มใจซึ่งสามารถ
วัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาตนให้ เ ข้ า กั บ
ชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของนิสิตที่แสดงถึง
ความตั้งใจ อย่างแน่วแน่ในการเปลี่ ยนแปลง
ให้สังคมดีขึ้นได้แก่การที่นิสิตให้ความสนใจต่อ
การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สังคม/ชุมชน หรือมหาวิทยาลัยมีการเสนอ
แนวคิดในการพัฒ นาสังคมของตนตลอดจน
ร่วมพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ มีการเคารพและ
ยอมรับความแตกต่างที่ หลากหลาย มีความ
เข้าใจในการปรับตัวหาวิธีการอยู่ร่วมกับความ
ขั ด แย้ ง โดยแสวงหาทางออกร่ ว มกั น และมี
ความสามารถใช้ เ หตุ ผ ลในการแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติ และพัฒนาในมิติที่
หลากหลายได้เหมาะสมตามวัย ซึ่งสามารถวัด
ได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๔.๑ ท าให้ ทราบระดั บจิ ตอาสาของ
นิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม กรณีศึกษา
นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช วิทยาลัย
๔.๒ ได้ท ราบความแตกต่า งปัจ จัย
ด้า นชีว สัง คม ด้า นครอบครัว ด้า นเพื ่อ น
ด้านสถานศึกษา คณาจารย์ ด้านสังคมชุมชน
และปั จ จัยด้ านสื่ อสารมวลชน มี ส่ งผลต่อจิ ต
อาสาของนิสิต

๔.๓ ได้ทราบปัจจัยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตอาสาของนิสิตต่อการ
ช่ว ยเหลือ อุ ท กภั ยน้ าท่ ว ม กรณี ศึ กษา นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕. วิธีการด้าเนินการวิจัย
๕.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่
นิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๒-๔ รวมทั้ง ๔
คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และคณะสั ง คมศาสตร์
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย โดยจานวนนิสิต รวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๐
รู ป /คน และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา
ได้ แ ก่ นิ สิ ต ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น ปี ที่ ๒-๔
รวมทั้ง ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะ
ครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และคณะ
สังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย โดยวิ ธี สุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น
(Stratified Random Sampling ) และมีการ
กาหนดสั ด ส่ วนกลุ่ มตั ว อย่า ง ซึ่ง ใช้ สูต รของ
R.V. Krejcie and D.W. Morgan ได้จานวน
นิสิต รวมทั้งสิ้น ๓๐๒ รูป/คน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมโดยใช้
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ที่ เ ป็ น แบบประเมิ น
ลักษณะของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้า
ท่วมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น ๘ ชนิด คือ
๑. แบบสอบถาม เพื่อทราบปัจ จัย
ทางชีวสังคมและภูมิหลังของกลุ่มที่ศึกษา

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจและพระครูปฐมวรวัฒน์,ดร. ~ ๗ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

๒. แบบสอบถาม เพื่ อ ศึก ษาปัจ จั ย
ด้านเพื่อน ปัจจัยด้านสถานศึกษา คณาจารย์
ปั จ จั ย ด้ า น สั ง ค ม ชุ ม ช น ปั จ จั ย ด้ า น
สื่อสารมวลชน และแบบวัดจิตอาสาของนิสิต
ซึ่งผู้วิจัยจะดัดแปลง ปรับปรุง จากเครื่องมือที่
มีอยู่แล้ว และบางรายการก็จะจัดสร้างขึ้นเอง

โมเดลถดถอยพหุคูณ (Regression Model)
เ
โปรแกรม
LISREL ๘.๒๕ เพื่ อ ดู อิ ท ธิ พ ลเส้ น ทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของจิตอาสาของ
นิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์
ของปั จ จั ย สาเหตุ ร วมทั้ ง ๔ ด้ า น มี ตั ว แปร
ท านายแบ่ ง ออกเป็ น ๑๑ ตั ว แปร ได้ แ ก่
ทั ศ นคติ ท างจิ ต อาสา (x1) ปั จ จั ย ด้ า น
ครอบครัว (x2) แบบรักสนับสนุน (x3) แบบใช้
เหตุผล (x4) ปัจจัยด้านเพื่อน (x5) สัมพันธภาพ
ระหว่ า งนิ สิ ต กั บ เพื่ อ น (x6) ปั จ จั ย ด้ า น
สถานศึกษาและคณาจารย์ (x7) การประพฤติ
เป็นแบบอย่างของอาจารย์ (x8) สัมพันธภาพ
ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ (x9) ปัจจัยด้านสังคม
ชุ ม ชน (x10) ปั จ จั ย ด้ า นสื่ อ มวลชน (x11)
ร่วมกัน อธิบายความแปรปรวนของจิ ตอาสา
ของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม

การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
สถิติดังต่อไปนี้
๑) ใช้ส ถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และร้อย
ละ (%) ในการพรรณนาข้ อมูล พื้น ฐานของ
กลุ่มตัวอย่าง
๒) ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One way ANOVA) ๓) ได้นา
คะแนนเฉลี่ยไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วยวิธี
เชฟเฟ่ (Scheffe) ค่า F- test ๔) วิเคราะห์

๖. สรุปผลการวิจัย

~ ๘ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของจิตสาของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้า
ท่วม ด้านความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เข้ากับชุมชน
Y5 การ
มุ่งมั่นพัฒนา
X1 ทัศนคติ
ทางจิตอาสา
X2 ปัจจัยด้าน
ครอบครัว

X3 แบบรัก
สนับสนุน
X4 แบบ

ใช้เหตุผล
X5 ปัจจัย
ด้านเพื่อน
X6
สัมพันธภาพ
ระหว่างนิสิต
กับเพื่อน
X7 ปัจจัยด้าน
สถานศึกษาและ
คณาจารย์

X

SD.

Y5

๑๔.๔๕

๓.๖๘๕

๑.๐๐

๑๗.๐๑

๓.๙๕๕

๐.๔๗๐

๑.๐๐

๑๗.๘๒

๔.๑๙๗

๐.๕๒๙

๐.๕๖๗

๑.๐๐

๑๖.๗๒

๓.๗๕๔

๐.๔๔๐

๐.๕๗๔

๐.๖๙๔

๑.๐๐

๑๔.๐๑

๓.๑๙๔

๐.๕๐๒

๐.๕๙๖

๐.๖๐๐

๐.๗๓๒

๑.๐๐

๑๖.๑๙

๓.๖๐๖

๐.๔๕๘

๐.๕๓๗

๐.๕๘๙

๐.๖๙๗

๐.๖๙๔

๑.๐๐

๒๖.๔๒

๕.๘๕๒

๐.๕๕๙

๐.๖๒๗

๐.๖๓๑

๐.๖๓๔

๐.๖๕๙

๐.๖๙๐

๑.๐๐

๓๑.๐๗

๖.๘๔๐

๐.๖๗๔

๐.๕๖๕

๐.๖๓๙

๐.๕๗๘

๐.๖๗๗

๐.๖๔๓

๐.๗๔๔

๑.๐๐

๒๒.๘๖

๕.๔๒๔

๐.๕๗๗

๐.๕๒๔

๐.๖๐๘

๐.๖๑๒

๐.๖๐๒

๐.๖๖๙

๐.๗๐๓

๐.๗๕๙

๑.๐๐

๒๐.๓๙

๔.๗๙๑

๐.๖๒๙

๐.๕๐๑

๐.๕๖๒

๐.๕๑๔

๐.๕๗๐

๐.๖๘๙

๐.๗๓๗

๐.๗๕๔

๐.๗๗๕

๑.๐๐

๑๐.๒๘

๒.๖๐๙

๐.๖๑๔

๐.๕๕๙

๐.๖๒๗

๐.๕๓๖

๐.๕๓๒

๐.๕๖๖

๐.๗๐๓

๐.๗๔๐

๐.๖๖๗

๐.๗๖๐

๑.๐๐

๑๐.๑๔

๒.๖๙๒

๐.๖๑๗

๐.๕๕๗

๐.๖๔๓

๐.๕๖๑

๐.๕๖๓

๐.๕๗๐

๐.๗๐๒

๐.๗๒๕

๐.๖๕๑

๐.๗๔๘

๐.๙๒๓

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X8 การ
ประพฤติ
เป็น
แบบอย่าง
ของอาจารย์
X9
สัมพันธภาพ
ระหว่างนิสิต
กับอาจารย์
X10 ปัจจัย
ด้านสังคม
ชุมชน
X11

ปัจจัยด้าน
สื่อมวลชน

ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ส มการ
การถดถอยพหุคูณ เพื่อดูอิทธิพลเส้นระหว่าง

ตัวแปรของจิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลือ
อุทกภัย ผลการวิเคราะห์เป็นดังภาพที่ ๕

๑.๐๐

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจและพระครูปฐมวรวัฒน์,ดร. ~ ๙ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

ภาพที่ ๕ แสดงโมเดลอิทธิพลเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของจิตอาสาของนิสิตต่อ
การช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม

จากตารางที่ ๔.๑๑ และ ภาพที่ ๕
โมเดลอิทธิพลเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว แปร ที่มี อิ ทธิ พ ลต่ อ จิต อาสาของนิสิ ต ต่ อ
การช่ วยเหลือน้ าท่วม พบว่ าทัศ นคติท างจิ ต
อาสา (x1) ปัจจัยด้านครอบครัว (x2) แบบรัก
สนับสนุน (x3) แบบใช้เหตุผล (x4) ปัจจัยด้าน
เพื่อน (x5) สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับเพื่อน

(x6) ปัจจัยด้านสถานศึกษาและคณาจารย์ (x7)
การประพฤติเป็นแบบอย่างของอาจารย์ (x8)
สั ม พั น ธภาพระหว่ า งนิ สิ ต กั บ อาจารย์ (x9)
ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คมชุ ม ชน (x10) ปั จ จั ย ด้ า น
สื่อมวลชน (x11) โดยมีเส้นทางอิทธิพลทานาย
หรือมีน้าหนักการทานาย ค่าเบต้า (ß) ๑.๒๙,
๑.๖๓, -๐.๓๑, ๐.๘๘, ๑.๗๘, -๐.๖๕, ๔.๓๒,

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๐ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

๐.๒๙, ๒.๙๑, ๐.๑๑, และ ๑.๑๗ ตามลาดับ
โดยค่ า DF มี ค่ าเท่า กั บ ๐ แสดงว่ า โมเดล
ระบุพอดี (Just-identified model ) ค่าสถิติ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) P-value
มากกว่า ๐.๐๕ และค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า
๐.๐๕ (Schumacder, Randall E. (๒๐๑๐:p
๗๖) สรุปตัวแปรอิทธิพลเส้นทางที่มีอิทธิพล
เด่นชัดต่อจิตอาสาของนิสิต ด้านความมุ่งมั่น
พัฒนาตนให้เข้ากับชุมชน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สถานศึกษาและคณาจารย์
สรุปตั วแปรอิทธิพ ลเส้น ทางของตั ว
แปร คือ ปัจจัยด้านสถานศึกษาและคณาจารย์
มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ จิ ตอ า สา ข อง นิ สิ ต ต่ อก า ร
ช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑.
ความยิ น ดี เ ต็ ม ใจมุ่ ง มั่ น ท างานให้ ส าเร็ จ
๒. การให้ธรรมทาน ๓. การช่วยเหลือเกื้อกูล
ด้วยความเมตตา ๔. การเสียสละต่อสังคม
๕. ความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เข้ากับชุมชน ซึ่ง
ผลปรากฏอย่างชัดเจนใน ระดับค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง
๗. อภิปรายผลวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลตัว
แป ร ที่ มี ต่ อ จิ ต อ า ส า ข อ ง นิ สิ ต ต่ อ ก า ร
ช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม
ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์
ของปั จ จั ย สาเหตุ ร วมทั้ ง ๔ ด้ า น มี ตั ว แปร
ท านายแบ่ ง ออกเป็ น ๑๑ ตั ว แปร ได้ แ ก่
ทั ศ นคติ ท างจิ ต อาสา (x1) ปั จ จั ย ด้ า น
ครอบครัว (x2) แบบรักสนับสนุน (x3) แบบใช้
เหตุผล (x4) ปัจจัยด้านเพื่อน (x5) สัมพันธภาพ
ระหว่ า งนิ สิ ต กั บ เพื่ อ น (x6) ปั จ จั ย ด้ า น
สถานศึกษาและคณาจารย์ (x7) การประพฤติ
เป็นแบบอย่างของอาจารย์ (x8) สัมพันธภาพ

ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ (x9) ปัจจัยด้านสังคม
ชุ ม ชน (x10) ปั จ จั ย ด้ า นสื่ อ มวลชน (x11)
ร่วมกัน อธิบายความแปรปรวนของจิ ตอาสา
ของนิสิตต่อการช่วยเหลืออุทกภัยน้าท่วม
จากตารางที่ ๔.๑๑ และ ภาพที่ ๕
โมเดลอิทธิพลเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว แปร ที่มี อิ ทธิ พ ลต่ อ จิต อาสาของนิสิ ต ต่ อ
การช่วยเหลือน้าท่วม พบว่า ทัศนคติทางจิต
อาสา (x1) ปัจจัยด้านครอบครัว (x2) แบบรัก
สนับสนุน(x3) แบบใช้เหตุผล (x4) ปัจ จัยด้าน
เพื่อน (x5) สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับเพื่อน
(x6) ปัจจัยด้านสถานศึกษาและคณาจารย์ (x7)
การประพฤติเป็นแบบอย่างของอาจารย์ (x8)
สั ม พั น ธภาพระหว่ า งนิ สิ ต กั บ อาจารย์ (x9)
ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คมชุ ม ชน (x10) ปั จ จั ย ด้ า น
สื่อมวลชน (x11) โดยมีเส้นทางอิทธิพลทานาย
หรือมีน้าหนักการทานาย ค่าเบต้า (ß) ๑.๒๙,
๑.๖๓, -๐.๓๑, ๐.๘๘, ๑.๗๘, -๐.๖๕, ๔.๓๒,
๐.๒๙, ๒.๙๑, ๐.๑๑, และ ๑.๑๗ ตามลาดับ
โดยค่ า DF มี ค่ าเท่า กั บ ๐ แสดงว่ า โมเดล
ระบุพอดี (Just-identified model ) ค่าสถิติ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) P-value
มากกว่า ๐.๐๕ และค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า
๐.๐๕ (Schumacder, Randall E.(๒๐๑๐:p
๗๖) สรุปตัวแปรอิทธิพ ลเส้นทางของตัวแปร
คือ ปัจ จัยด้านสถานศึกษาและคณาจารย์ มี
อิทธิพลต่อจิตอาสาของนิสิตต่อการช่วยเหลือ
อุทกภัยน้าท่วม ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑. ความยินดี
เต็มใจมุ่งมั่นทางานให้สาเร็จ ๒. การให้ธรรม
ทาน ๓. การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ด้ ว ยความ
เมตตา ๔. การเสียสละต่อสังคม ๕. ความ
มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เข้ากับชุมชน ซึ่งผลปรากฏ
อย่างชัดเจนในระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
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กลาง ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่า พฤติก รรมจิ ต
อาสาของนิ สิ ต ที่ มี ข้ อ วั ต รปฏิ บั ติ ด้ ว ยการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคาสั่งสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ การละ
เว้นความชั่ว ประพฤติกระทาแต่ความดีและ
ทาจิตใจของตนให้ผ่องใส ซึ่งสามารถพัฒนา
เป็นจิ ตอาสาได้และมุ่งมั่ นทางานตามหน้า ที่
ของตนให้ ป ระสบความส าเร็ จ จึ ง ถื อ ได้ ว่ า
บุคคลเหล่า นี้มีส ภาพจิตที่เอื้อต่อการกระทา
แต่กุศลกรรมพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วน
ตนเพื่อความสุขของบุคคลอื่นและพร้อมที่จ ะ
พัฒนาตนและสังคมชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของณั ฐ ณิ ช ากร ศรี
บริบูรณ์๔ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดจิตอาสาของนักเรียน ๒) ศึกษาสภาพ
จิตอาสาและปัจ จัยที่ส่ งผลต่อจิต อาสา และ
๓) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องจิ ต
อาสาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคระ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๖๗๕
คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
๔

ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์, “การพัฒนา
โมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องจิ ต อาสาของนั ก เรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน”,
วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๕๑.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสา และแบบวัดจิตอาสา
ของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้หลักการ
วิเคราะห์โมเดลลิส เรล ด้วยโปรแกรม ๘.๗๒
ผลการวิ จั ย พบว่ า จิ ต อาสาของนั ก เรี ย นมี
องค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ การช่วยเหลือผู้อื่น
การเสียสละต่อสังคม และความมุ่งมั่นพัฒนา
และมีตัวชี้วัดทั้งหมด ๗ ตัว คือ ๑) การช่วย
แนะนาสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ผู้อื่น ๒) การอานวย
ความสะดวกให้กับผู้อื่น ๓) การแบ่งปันสิ่งของ
ให้กับผู้อื่น ๔) การสละเงิน แรงกาย เพื่อผู้อื่น
และสงคม ๕) การสละเวลา และการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ๖) การสนใจใน
ปัญ หาและการเปลี่ ย นแปลงพร้ อ มทั้ง เสนอ
ความคิดที่จ ะพัฒนาสังคม และ ๗) การร่วม
พัฒ นากิ จ กรรมการเสริ ม สร้า งจิต อาสาเพื่ อ
สั ง คมอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละหลากหลาย
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนจิตอาสาอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนมี ๖ ด้าน คือ
ปัจ จัย ด้านนั กเรีย น ครอบครั ว โรงเรีย น/ครู
เพื่อน สังคม/ชุมชน และด้านสื่อมวลชน
นอกจากนั้น การพัฒนาจิตอาสาของ
นิสิตสืบเนื่องจากอิทธิพลที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก
การจัด การศึ กษาและการอบรมปลูก ฝั่งของ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ วรวุฒิ ศุภมณี ๕ ได้ศึกษา เรื่อง
การศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมด้านการ
๕

วรวุ ฒิ ศุ ภ มณี , “การศึ ก ษาการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อสัง คมด้านการพัฒนาจริยธรรม
ของพระนิสิต มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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พัฒนาจริยธรรมของพระนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์
ในการศึกษา เพื่อศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
สังคมด้า นการพัฒนาจริยธรรมของพระนิสิต
ศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อ สั ง คมด้ า นการพั ฒ นาจริ ย ธรรมของพระ
นิสิต และศึก ษาแนวทางในการแก้ไ ขปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมด้าน
การพัฒ นาจริ ยธรรมของพระนิ สิ ต โดยเก็ บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พระนิสิตชั้นปีที่ ๔
ทุกคณะ ของมหาวิ ทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จานวน ๑๙๘ รูป ผล
การศึกษาพบว่า พระนิสิตส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่ า ง ๒๐-๒๔ ปี บวชมาแล้ ว ๑๐-๑๔ ปี
พระนิ สิตได้ มีการปฏิบัติ หน้าที่ ต่อสัง คมด้า น
การพัฒนาจริยธรรมในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้าน
การอบรมสั่งสอนให้มี ระเบียบวินัย ด้านการ
ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม
ด้ า นการปลู ก ฝั ง ให้ มี ค วามขยั น ประหยั ด
ความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
สัง คม การปลูก ฝั ง ให้ รู้ จั ก คิ ด ริ เ ริ่ ม วิ จ ารณ์
และตัดสินใจ ให้มีความกระตือรือร้นในการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย รั ก และ
เทิด ทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ ให้ มี
ความเสียสละเมตตาอารี และกตัญญูกตเวที
และรู้ จั ก ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ พ บว่ า พระนิ สิต ปฏิ บั ติ
หน้าที่อยู่ในระดับมาก ส่วนการปฏิบัติหน้าที่
ต่อสังคมด้านการปลูกฝังให้รู้จักการสร้างความ
ร่วมมือกับประชาชน พบว่า พระนิสิตปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในระดับกลาง ส่วนข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค พบว่า พระนิสิต
ได้เสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าควรพัฒนาพระนิสิตให้มีทักษะ

ในการเผยแผ่จริยธรรมและควรจัดการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน ในการศึกษาครั้ง
นี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรอุดหนุนทุนทรัพย์
วัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนต่างๆ ค่าเดินทางใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ควรพั ฒ นาพระนิ สิ ต ให้ มี
ทักษะในการเผยแผ่จริยธรรมให้มากขึ้น

๘. บทสรุป
สรุ ป โดยภาพรวม การวิ จั ย การวั ด
ระดั บ จิต อาสาของนิ สิต ต่ อ การช่ ว ยอุ ท กภั ย
เหลือน้าท่วม พบว่า นิสิตมีความยินดีเต็มใจ
มุ่ ง มั่ น ท้ า งานให้ ส้ า เร็ จ คื อ มี ค วามพอใจ
ทางานในการช่วยเหลือผู้ อื่น มีความเพีย ร
พยายามในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล ซึ่งถือว่า
เ ป็ น ไ ป ต า ม พั น ธ กิ จ แ ล ะ ป รั ช ญ า ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม อย่ า ง
ต่อเนื่อง ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุงและจ าต้อง
พัฒนาคือกระบวนการติดตามประเมินผลใน
การปฏิบัติงานของนิสิต เพราะที่ผ่านมานิสิต
จะทางานได้ทุกอย่างแต่ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารไตร่ ต รองหาเหตุ ผ ลแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานระดับพฤติกรรม
จิตอาสาของนิสิตควรให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
ด้านการให้ธรรมทาน พบว่า นิสิตได้
ช่ ว ยเหลื อ ให้ ข้ อ ชี้ แ นะหลั ก ค าสอนทาง
พระพุ ท ธศาสนาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
พร้ อ มได้ แ สดงบทบาทของความเป็ น นิ สิ ต
นักการปรึกษาและได้แสดงออกถึงความยินดี
กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ เ ข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ส่ ว นสิ่ ง ที่
จ าต้ อ งปรั บ ปรุ ง คื อ การพั ฒ นาตั ว นิ สิ ต เอง
จาเป็นอย่างยิ่งต้องฝึกพัฒนาในการฟื้นฟูการ
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ให้ ก ารปรึ ก ษา ต้ อ งเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ในการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ข อ ง
ผู้ประสบภัยน้าท่วม สิ่งสาคัญต้องตระหนักรู้
ถึงความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบอย่าง
เข้าใจในความทุกข์ที่เกิดในขณะนั้น
ด้านการช่วยเหลือเกือกูลด้วยความ
เมตตา พบว่า นิสิตมีความเต็มใจที่จะช่วย
แนะนาสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ผู้อื่น มีความเต็มใจกับ
ผู้ อื่ น ในการร่ ว มกั น พั ฒ นาสั ง คม ดั ง นั้ น
สถาบันการศึกษาถือว่า เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
สาคัญที่จะช่วยขัดเกลาให้นิสิตมีพฤติกรรมจิต
อาสาที่จะเข้าไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ให้ ม ากขึ้ น นอกจากนั้ น สิ่ ง ที่ ค วรพั ฒ นาให้
มากกว่า นี้ คือ เรื่องการแบ่งปัน นิสิตจะต้อง
แสดงออกถึงความเป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่มีแต่ความ
เมตตากรุณาต่อบุคคลที่ได้รับความทุกข์ยาก
จริงๆ ดังนั้น ควรพัฒนาพฤติกรรมการให้และ
การเสียสละอย่า งเต็ มใจที่ จ ะแบ่ งปันสิ่ งของ
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มขึ้น
ด้านการเสียสละต่อ สังคม พบว่า
นิ สิ ต มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเสี ย สละก าลั ง กาย
กาลังทรัพย์ และเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ถือได้ว่า นิสิตได้รับผลกระทบต่อการ
จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง จาก
สถาบันการศึกษา ควรให้พัฒนาอย่างบูรณา
การอั น จะเอื้ อ ต่ อ ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ส่ ว นร่ ว ม
ส่วนสิ่งที่ควรให้เกิดการตระหนักรู้ให้มากกว่านี้
คือ ปัจ จุบันกิจกรรมที่เสียสละต่อสังคมกาลัง
จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะนิสิตจะให้ความ
สนใจกับเครื่องสื่อสารเทคโนโลยีมากเกินไป
จะมีโลกส่วนตัวสูงขึ้น จึงไม่ชอบที่จะใช้เวลา
ให้คุ้มค่า กับสิ่งอื่นอยู่กับตนเองมากไป ดังนั้น

ควรที่ จ ะใช้ เ วลาว่ า งเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สังคม เพื่อพัฒนาทักษะของชีวิตให้เจริญและ
มั่นคงต่อไป
ด้า นความมุ่ งมั่ น พั ฒ นาตนให้ เ ข้ า
กับชุมชน พบว่า นิสิตมักจะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
เพื่อพัฒนาสังคม และสามารถใช้เหตุผลในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อยุติแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ถือเป็นโอกาส
ที่ ดี ที่ เ มื อ งไทยก าลั ง ก้ า วเข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซี ย น นิ สิ ต จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาความคิ ด
พัฒนาศักยภาพของตนให้สามารถปรับตัวเอง
เข้ากับสังคม ชุมชนใหม่ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต
ได้ ส่ ว นสิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให้ ดี
มากกว่ า นี้ คื อ นิ สิ ต ต้ อ งตระหนั ก รู้ เข้ า ใจ
เคารพและยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย
ของผู้ค นในสั งคม และมีวิ ธีก ารอยู่ ร่ว มกั บ
ความขั ด แย้ ง โดยแสวงหาทางออกร่ ว มกั น
เพราะสังคมที่เกิดความขัดแย้งทุกวันนี้ สาเหตุ
หลัก คือ ความไม่รู้บ่อเกิดของปัญหา มีแต่นา
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว มาสร้ า งความแตกแยกใน
สั ง คม นิ สิ ต จ าเป็ น ต้ อ งให้ แ นวคิ ด ที่ เ ป็ น
สัมมาทิฐิ ให้สังคมเกิดการตื่นรู้ และนาพาไปสู่
สันติ

ข้อเสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะเชิงปฏิบัติก าร จาก
การศึกษาวิจัยครังนี
๑. ผู้วิจัยพบว่า ระดับทัศนคติทางจิต
อาสาของนิสิต ส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่น เชื่อมั่น
ถ้าได้ทากิจกรรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคมจะมีความเพียรพยายามต้องทา
ให้ ส าเร็ จ และยั ง มี ค วามรู้ สึ ก เห็ น คุ ณ ค่ า ใน
ตนเองสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นการผลิตบัณฑิตของ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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มหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของ
สั ง คมอ ย่ า งแ ท้ จริ ง ดั ง นั้ นอ ง ค์ กร ห รื อ
หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ควรสนั บ สนุ น
กิจ กรรมของนิสิตให้มีบทบาทต่อการบริการ
หรื อการรับ ใช้ สั งคมของนิสิ ต ให้ เพิ่ มมากขึ้ น
แต่ ใ นส่ ว นที่ ค วรพิ จ ารณาและจ าเป็ น ต้ อ ง
พัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งยังมีนิสิตบางส่วนยังไม่ได้รับ
โอกาสในการแสดงบทบาทที่ จ ะรับ ใช้ สัง คม
อย่า งเป็นรูปธรรมให้เห็นผลเชิงประจักษ์ จึง
เกิ ด ความรู้ สึ ก ที่ ท้ อ แท้ไ ม่ ก ล้ า ที่ จ ะเผชิ ญ กั บ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง ขอให้ ค ณาจารย์ หรื อ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้
ก าลั ง ใจ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารเสริ ม แรงกระตุ้ น
ความรู้สึก การเห็นคุณค่าในตน มีความเชื่อมั่น
ในตน อันจะเอื้อต่อพฤติกรรมของนิสิตที่พึ ง
ประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น อาจท าได้ โ ดยการพู ด ให้
กาลังใจ การให้การปรึกษาแก่ผู้ประสบทุกข์ให้
เขาได้พ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายและทาง
จิตใจได้ แต่ ก็มีในส่วนที่ควรพัฒนาเพิ่มเติ ม
เพราะนิสิตบางส่ว นที่ยังไม่เห็นคุณค่าในการ
เป็ น ผู้ ใ ห้ ห รื อ การเสี ย สละเพื่ อ ผู้ อื่ น จ าเป็ น
อย่างยิ่งที่อาจารย์และผู้ปกครองของนิสิตต้อง
ให้การช่วยเหลือพยายามสร้างภาพลักษณ์ ให้
นิสิต เกิ ดการตระหนั กรู้ ในด้านจิต อาสาหรื อ
การพั ฒ นาจิ ต ให้ มี ค วามเมตตา มี ค วาม
อ่อนโยนพร้อมจะมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น ซึ่งถือเป็น
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์อันจะ
เอื้อต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่าง
สมดุล

๒. ผู้ วิ จั ย พบว่ า ระดั บ ปั จ จั ย ทาง
สังคมมีผลต่อพัฒนาการและมีอิทธิพลต่อนิสิต
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพ่อแม่มีส่วนเข้าไป
แสดงบทบาทในสังคม มีการช่วยเหลือคนอื่น
มี ก ารอนุ เ คราะห์ ทั้ ง แรงกาย แรงใจและ
สติ ปั ญ ญา หรื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ ใ นชุ ม ชน ท าให้ เ กิ ด พฤติ ก รรม
เลี ย นแบบท าให้ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้
นิสิต มีจิตใจของความงอกงาม มีความเมตตา
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ที่ ต้ อ งการรั บ การช่ ว ยเหลื อ
นอกจากนั้น ยังพบว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ได้มีส่วนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และได้ฝึกอบรมสั่งสอนให้ นิสิตมีความเชื่อว่า

๑) ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบจิต
อาสาในมิติสัง คมไทย กรณีศึ กษาศูนย์แหล่ ง
การเรีย นรู้ภู มิปัญ ญาชาวบ้านครูต้ นแบบจิ ต
อาสา ในทุกภาคของประเทศไทย

ข้ อ เสนอแนะในการท้ า วิ จั ย ครั ง
ต่อไป

๒) ควรศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุ จิ ต อาสา ในบริ บ ทพระพุ ท ธศาสนา
กรณีศึกษา นัก เรียนระดับมัธ ยมศึกษาทั้งใน
ส่วนกลางและต่างจังหวัด
๓) ควรศึกษาเปรียบเทียบจิตอาสา
ข อ ง ชุ ม ช น ข้ า ม วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น บ ริ บ ท
พระพุทธศาสนา เพื่อเตรียมความพร้อมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจและพระครูปฐมวรวัฒน์,ดร. ~ ๑๕ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘
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กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา
THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF THE VOLUNTEER SPIRIT IN ACCORDANCE
WITH BUDDHISM

ดร.ประพันธ์ ศุภษร๑
ดร.ตวงเพชร สมศรี๒ นายสมคิด เศษวงศ์๓
บทคัดย่อ
๔

งานวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย คือ (๑) เพื่อศึกษาจิตอาสาตามแนวทฤษฎีทั่วไปและพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาจิตอาสา (๓) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนว
พระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์
เชิ ง ลึก ผู้ บ ริห ารศู น ย์ ช่ว ยเหลื อ ฟื้น ฟู ผู้ป ระสบภั ยน้้ า ท่ วม มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย แล้วน้าเสนอในรูปแบบพรรณนาโวหาร
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นการน้า
หลักพุทธธรรมมาประยุกต์และผสมผสานกันอย่างเป็นกระบวนการ ให้ส อดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบของกฎระเบียบในสังคม ด้วยการจัด ฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝัง
จิตส้านึกการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ ไม่หวังสิ่งตอบแทน บ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการจัด
ปฐมนิเทศจิตอาสา เสริมสร้างจิตอาสาให้มีพลังในระหว่างการท้างานและฝึกวิธีก ารสอดแทรก
ธรรมะ เข้ากับกิจกรรมในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการน้าธรรมะซึมซับเข้าภายในจิตใจโดยไม่รู้ตัว
ได้แก่ การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม จัดกิจกรรมกลุ่มด้วยการให้ช่วยเหลือกันท้างาน ท้าให้
เกิดการเห็นอกเห็นใจกัน รัก สามัคคีกันมากขึ้นและที่ส้าคัญ คือ หัวใจของการท้างานจิตอาสา คือ
การให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ พร้อมสละก้าลังกาย ก้าลังทรัพย์ และสละเวลาอยู่เสมอ ยกระดับจิตของ
ผู้ท้าให้สูงขึ้นไปสู่ความเป็นผู้มีศีล สมาธิและปัญญายิ่งขึ้นไป
คาสาคัญ: จิตอาสา, กระบวนการพัฒนาจิตอาสา, พระพุทธศาสนา

๑

อาจารย์ประจ้าคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๒
อาจารย์ประจ้าโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาค
พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๓
นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๔
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เลขที่ MCU RS ๐๖๕๕๐๐๓ ปี ๒๕๕๕.
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Abstract
The purpose of this research about the process of developing the
volunteer spirit in accordance with the Buddhist way is: 1. to study the spirit of
volunteering according to both general theory and the Buddhist way; 2. to study
the application of Buddhist principles in the development of the spirit of
volunteering; 3. to study the process of development of the spirit of volunteering
in the Buddhist way. This has been accomplished through qualitative research
involving the study of documents pertinent to the research and a deep interview
with the Director of the Aid and Restoration Center for Flood Victims at
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, and presented in a descriptive style.
The process of development of the spirit of volunteering along Buddhist
lines is the adaptation and integration of Buddhist principles into the process
within the guidelines of society's regulatory framework, with training to instill
awareness of the donor as one who sacrifices without hope of return and the
contributions to the public of international aid volunteers; to reinforce the power
of the spirit of volunteering during work, and teach ways to insert dhamma into
activities in the line of duty, causing dhamma to be absorbed into the mind
unconsciously, such as prayer, meditation and listening to religious teachings; to
arrange group activity and mutual assistance which leads to increased
compassion, love and unity; and, most importantly – the essential function of
the spirit of volunteering – to give with a pure mind while renouncing physical
strength and wealth, and spending the time to always improve the mind so that
the one who gives rises towards greater moral character, focus and wisdom.
Keywords: Volunteer Spirit, The Process of Development of the Volunteer
Spirit, Buddhism

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๘ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

๑. บทนา
จิตอาสา (Volunteer Spirit) เป็น
แนวคิ ด และกระบวนการในการช่ ว ยเหลื อ
บุคคลอื่นหรือสังคมเพื่อป้องกันปัญหา แก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาสังคม ด้วยความเสียสละ
ความสมั ค รใจ ความเต็ ม ใจ โดยไม่ ห วั ง
ผลตอบ แทนเป็ นเงิ น ห รื อ สิ่ ง ข องอื่ น ใ ด
นอกจากความสุขใจ และความภาคภูมิใจในสิ่ง
ทีต่ นเองได้กระท้า ตามก้าลังความสามารถที่มี
อยู่อย่างเต็มที่ จิตอาสาเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บน
ฐานของความเมตตา คื อ ความรั ก ความ
ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายที่
อยู่ร่วมโลกเดียวกัน การตระหนักรู้ถึงปัญหา
ความทุกข์ ความเดือดร้อนของบุคคลอื่น และ
เป็นกระบวนแห่งความกรุณา คือ ความสงสาร
ปรารถนาอยากให้ บุ ค คลอื่ น มี ค วามสุ ข อยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุข จึงพยายามเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจ กรรมทั้ง หลาย ทั้ งแรงกาย แรงใจ
และสติปัญญา ช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ประสบ
กับปัญหา หรือเพื่อขับเคลื่อนระบบต่างๆ ใน
สังคมให้เป็นไปในแนวทางที่ส ร้างสรรค์ เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม๕
๕

Volunteer แปลว่า อาสาสมัคร หรือ
อาสา หมายถึง บุคคลที่ท้างานหรือกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งด้วยความเต็มใจ ความสมัครใจ ไม่มี
ใครบังคั บ โดยไม่หวัง ผลตอบแทนเป็นเงินหรือ
สิ่ ง ของอื่ น ใด ส่ ว น Spirit แปลว่ า จิ ต ใจ จิ ต
วิญญาณหรือองค์ประกอบส้าคัญของความเป็น
บุคคล ประกอบด้วยจิ ต ความรู้สึก และลักษณะ
เฉพาะตั ว ดู ใ น AS Hornby, Oxford
Advanced Learner’s Dictionry, 7th Edition,
(Oxford University Press, 2005), p 1421,
1647.

ตามหลั ก การในพระพุ ท ธศาสนา
เรียกบุคคลผู้มีจิตอาสาว่า“เป็นผู้บ้าเพ็ญปรหิต
ประโยชน์”๖ คือ ประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่น
เพราะเป็น บุคคลผู้มี จิต คิดเพื่อประโยชน์สุ ข
ของบุคคลอื่น และมีการด้าเนินกิจ กรรมเพื่อ
ประโยชน์ สุ ข ของบุ ค คลอื่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม่้าเสมอ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่
เห็นแก่ทุกข์ยากล้าบากส่วนตน บุคคลผู้มีจิต
อาสา จึ ง เป็ น ผู้ ที่ มี เ จตนาดี ต่ อ ผู้ อื่ น มี ค วาม
เสียสละ มี เมตตากรุ ณาต่อ เพื่อ นมนุษ ย์ และ
สัตว์ทั้งหลาย มีความซื่อตรง มีความเป็นกลาง
มีความเป็นธรรม มีความยุติธรรม ปราศจาก
อคติ๗ ต่อบุคคลที่ตนช่วยเหลือ ไม่ถือเอาความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และอุดมการณ์
ทางการเมืองมาเป็นอุปสรรคในการท้างานจิต
อาสา หากแต่มุ่งหวังประโยชน์สุขของผู้อื่ น
เป็นประการส้าคัญ
บุ ค คลผู้ มี ค วามคิ ด และการกระท้ า
เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นหรือสังคมนั้น ต้อง
เป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้ งความเห็น และ
ความด้าริไปในทางที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นก่อน
จึ ง จะสามารถท้ า งานเพื่ อ ผู้ อื่ น ได้ ในทาง
๖

ประโยชน์ ตามหลักการในพระพุทธศาสนามี ๒ อย่าง ได้แก่ ประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่ตน
เรี ย กว่ า อั ต ตหิ ต ประโยชน์ และประโยชน์ ที่
เกื้อกูลแก่บุคคลอื่น เรียกว่า ปรหิตประโยชน์ ดู
รายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๕/๒๒๒.
๗
อคติ แปลว่ า ความล้ า เอี ย ง มี ๔
อย่าง ได้แก่ ๑) ฉันทาคติ ล้าเอียงเพราะรักใคร่
ชอบพอกัน ๒) โทสาคติ ล้าเอียงเพราะโกรธ ไม่
พอใจ ๓) ภยาคติ ล้าเอียงเพราะกลัว ๔) โมหาคติ
ล้าเอียงเพราะหลงไม่รู้จริง ดูร ายละเอียดใน ที.
ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๖/๒๑๕.

ดร.ประพันธ์ ศุภษร และคณะ
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พระพุท ธศาสนาเรีย กตามกระบวนการของ
อริยมรรค๘ ว่า จะต้องมีสัมมาทิฏฐิ คือ ความ
เห็นชอบ สร้า งสรรค์ และสัมมาสังกัปปะ คือ
ความด้ า ริ ช อบก่ อ น ซึ่ ง กระบวนการทาง
ความคิดเช่นนี้ ไม่ ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ หากแต่เ ป็นสิ่ งที่จ ะต้องได้รั บการ
ปลูกฝัง กล่อมเกลา และพัฒนาให้เกิดขึ้น โดย
อาศัย บุ คคลผู้ เ ป็น กัล ยาณมิต รให้ ค้า แนะน้ า
อบรม พร่้าสอน และท้าเป็นตัวอย่าง เช่น บิดา
มารดา ครูอาจารย์เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน
นายจ้าง เป็นต้น
ดัง นั้ น กระบวนการเกิ ดขึ้ น แห่ ง จิ ต
อาสา จึงมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ ๓ ด้าน ได้แก่
ปัจ เจกบุคคล กัล ยาณมิตร และสภาพสังคม
หมายความว่า ในด้านปัจเจกบุคคล จะต้องมี
ความพร้อมในการที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์
สุ ข แก่ ค นอื่ น เช่ น มี ค วามคิ ด ความด้ า ริ ที่
ถูกต้อง มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมโลก
มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีพอไม่เดือดร้อน มีเวลา
มีความรู้ความสามารถในการท้างาน เป็นต้น
ในด้ า นกั ล ยาณมิ ต ร หมายถึ ง บุ ค คลที่ อ ยู่
ใกล้ชิดกับปัจเจกบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนดี มี
ความคิ ด และการกระท้ า ที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ก่
ส่ ว นรวม มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการให้
๘

อริ ยมรรค แปลว่ า ทางปฏิ บั ติ อั น
ประเสริ ฐ มี ๘ ประการ ได้ แ ก่ ๑) สั ม มาทิ ฏ ฐิ
ความเห็นชอบ ๒) สัมมาสังกัปปะ ความด้าริชอบ
๓) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ๔) สัมมาวาจา
เจรจาชอบ ๕) สั ม มาอาชีว ะ เลี้ย งชี พ ชอบ ๖)
สั ม มาวายามะ ความเพี ย รชอบ ๗) สั ม มาสติ
ระลึ ก ชอบ ๘) สั ม มาสมาธิ ตั้ ง ใจ ชอบ, ดู
รายละเอียดใน ที.สี. (ไทย) ๙/๒๕๔/๑๙๓, ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๔๔๕/๓๑๓.

ค้า แนะน้ า ในการด้ า เนิ น ชี วิ ต ไปในทิ ศ ทางที่
ถูกต้อง และการท้ากิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เสมอ
ตลอดจนการชั ก น้ า ให้เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ
สัง คมที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว หรื อ การส่ ง เสริ ม ให้ ด้ า เนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นด้วยตนเอง และในด้าน
สภาพสังคม หมายความว่า สภาพแวดล้อม
ทางสังคม เช่น ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
หมู่บ้าน เป็นต้น มีส ภาพที่เกื้อหนุน ส่งเสริม
กระตุ้น ให้แ ต่ ล ะคนมี ค วามเสีย สละ เห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีเมตตากรุณาต่อบุคคล
อื่ น มี ก ารท้ า กิ จ กรรมร่ ว มกั น อยู่ เ สมอ เช่ น
การพัฒ นาหมู่บ้ าน การขุดลอกคูคลอง การ
พัฒนาวั ด ศาสนสถานหรื ออาคารสาธารณประโยชน์ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน การรั ก ษาความ
ปลอดภัยประจ้าหมู่บ้านในเวลากลางคืนหรือ
เมื่อมีงานมหรสพ เป็นต้น ซึ่งสภาพสังคมเช่นนี้
ท้ า ให้ ค นในท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชนนั้ น ได้ รั บ การ
ปลูกฝัง ความคิ ดเรื่องจิตอาสาไปโดยปริยาย
โดยไม่จ้าเป็นต้องอบรมสั่งสอนโดยตรง
ในพระพุ ทธศาสนา แม้ จ ะพบว่ า มี
หลักธรรมหลายหมวดที่เกี่ยวข้อ งกับจิตอาสา
ทั้งในฐานะที่เป็นพื้นฐานทางความคิดและเป็น
กระบวนการในการปฏิบัติกิจ กรรมจิ ตอาสา
เช่ น บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ ๑๐ พรหมวิ ห าร ๔๙
สังคหวัตถุ ๔๑๐ ฆราวาสธรรม ๔๑๑ ประโยชน์
๒ อย่าง๑๒ เป็นต้น ซึ่งพระพุทธเจ้า และสาวก
คือ บริษัท ๔ ของพระองค์ต่างได้ปฏิบัติให้เป็น
๙

๑๖๖.

ส้.ม. (ไทย) ๑๙/๕๗๓-๖๐๐/๑๕๘-

๑๐

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๒๐.
ส้.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๒๙๘.
๑๒
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๕/๒๒๒.
๑๑
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ตัวอย่า ง และได้รับการสืบทอดมาโดยตลอด
เป็นเวลานานกว่า ๒๖๐๐ ปี ผ่านรูปแบบการ
การด้าเนินชีวิตและการประกอบพิธีกรรมทาง
ศา สนา มา แต่ ป รา กฏ ว่ า แ นว คิ ดแ ล ะ
กระบวนการจิตอาสา ดูเหมือนจะเป็นสิ่งใหม่
ส้าหรับชาวพุทธปัจจุบัน เพราะไม่มีการปฏิบัติ
กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในสั ง คมของชาวพุ ท ธ
ตามปกติ ทั้ งๆ ที่รูปแบบการด้าเนินชีวิตของ
คนในสมัยก่อน เช่น การลงแขก การช่วยเหลือ
กันภายในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น ถือเป็น
แบบแผนการด้าเนินชีวิตที่มีความเป็นจิตอาสา
สอดแทรกอยู่ในวิถีของคนไทยมาโดยตลอด
ซึ่งกิจ กรรมและการด้าเนินชีวิตในลักษณะที่
เป็ นจิ ตอาสาได้ อย่ างที่ เคยเป็น มาในอดีต ได้
ค่ อ ยๆ เลื อ นหายไปจากสั ง คมในปั จ จุ บั น
เพราะมีเรื่องเงิน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนที่
เป็นผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทนที่ อีกทั้ง
สภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไปจากสังคมชนบทที่
อาศั ย ภาคเกตษรกรรม มาเป็ น สั ง คมใน
ภาคอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมากขึ้น วิถี
ชีวิตของคนในสังคมมีความเป็นปัจเจกสูง จึงมี
ส่วนส้าคัญที่เร่งและผลักดันให้คนในสังคมอยู่
แบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน เอารัดเอาเปรียบ
กัน มุ่ งแสวงหาประโยชน์ส่ว นตนเป็น ส้าคั ญ
ไม่เห็นความส้าคัญของประโยชน์ส่วนรวม
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เกิดวิกฤต
อุ ท กภั ย ร้ า ยแรงขึ้ น ในพื้ น ที่ ภ าคกลางของ
ประเทศหลายจั ง หวั ด โดยเฉพาะจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง มีน้า
ท่ ว มสู ง จนผู้ ป ระสบภั ย ต้ อ งอพยพออกจาก
บ้า นเรื อ นไปหาที่ อ ยู่ อาศั ย ที่ ป ลอดภั ย ผู้ ค น
จ้านวนมากต้องอยู่ในสภาพไร้ที่พักอาศัย และ
ทรัพย์สินเงินทอง

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระกระแสรั บ สั่ ง ให้
มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัง
น้อย เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย
ในครั้ ง นี้ น้ า ความปลาบปลื้ ม ใจให้ เ กิ ด แก่ ผู้
ประสบทุ กข์ ก่อให้เกิ ดก้า ลังใจในการเผชิ ญ
ความทุกข์ และมีก้าลังใจที่จ ะก้าวผ่านวิกฤต
ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งงดงามตามสภาพเป็ น จริ ง
ประชาชนผู้ ป ระสบภั ย ฯ ณ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้้าท่วม มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย อ . วั ง น้ อ ย
จ.พระนครศรีอยุธยา มีจ้านวน ๖๗๐ คน ได้
ร่ ว มกั น ฝ่ า วิ ก ฤติ น้ า ท่ ว มไปด้ ว ยกั น ตลอด
ระยะเวลากว่ า ๒ เดื อ น ๑๓ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ภายใต้เหตุการณ์
วิกฤติน้าท่วมอย่างราบรื่น ท้าให้เกิดความรัก
ใคร่ส ามัคคีกัน ช่วยเหลือแบ่งปันกัน ให้อภัย
ซึ่งกันและกัน เกิดการผูกพันกันเชื่อมโยงยาม
หลังน้้าลดอี กด้วย ถึง แม้ว่าภัยพิ บัติครั้งนี้จ ะ
น้ามาซึ่งความสูญเสียทรัพย์สินและสร้างความ
ทุกข์กายทุกข์ใจให้กับประชาชนจ้านวนมาก
แต่สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงสัจ ธรรม
ของชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมาก สร้างก้าลังใจให้
เพื่อนร่วมทุกข์สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วย
จิตใจที่เข้มแข็ง
๑๓

ศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้้า
ท่ ว ม, โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู
ผู้ประสบภัยน้าท่วม มูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียน
จิตรลดา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลั ย , (พระนครศรี อยุ ธยา : มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑.
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อ ศึก ษาจิ ตอาสาตามแนว
ทฤษฏีทั่วไปและพระพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมเพื่อพัฒนาจิตอาสา
๒.๓ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา
จิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา

๓. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง
คุณ ภาพ โดยมี ก ารศึ ก ษาข้ อมู ล ทั้ง เอกสาร
และภาคสนาม แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ขอบเขตเอกสาร ศึกษาข้อมูล
จากพระไตรปิฎก อรรถกถา บทความและ
เอกสารงานวิจั ยที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่ อน้ ามาเป็ น
หลักการในการวิเคราะห์ลักษณะของจิตอาสา
ตามแนวทฤษฏีทั่วไปและพระพุทธศาสนา
๓.๒ ภาคสนาม/กลุ่ ม ประชากร
ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (indepth interview) กลุ่มตัวอย่างโดยเลือก
ศึกษาศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้้าท่วม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.
ล้าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่
กลุ่มจิตอาสา จ้านวน ๓๐ รูป/คน, ผู้บริหาร
คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ศูนย์ผู้ประสบภัยน้้าท่ วม
จ้านวน ๕ รูป และน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

๔ . วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ( Research
Process)
การท้ า วิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ ข้ อ มู ล จาก
คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดเป็นขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ ศึ ก ษาค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล
จากพระไตรปิฎก อรรถกถา เพื่อทราบเรื่องจิต

อาสาที่ เ ป็ น หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง และจั ด ล้ า ดั บ
เนื้อหาให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
๔.๒ ศึกษาข้อมูลภาคสนาม จัดกลุ่ม
เนื้ อ หา โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม จิ ต อาสา
จ้ า นวน ๓๐ รู ป /คน, สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(indebt interview) ผู้บริหาร คณาจารย์/
เจ้าหน้าที่ศูนย์ผู้ประสบภัยน้้าท่วม จ้านวน ๕
รูป ได้แก่
(๑) พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(๒) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.
ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(๓) พระมหาวิ ช าญ สุวิ ช าโน ผอ.
ส้านักอบรมครูสอนศีลธรรม
(๔) พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย,ดร. ผอ.
ส้านักส่งเสริมพระพุทธศาสนา
(๕) พระมหาสุ เ ทพ สุ ทฺ ธิ ญ าโณ
อาจารย์ประจ้าคณะมนุษยศาสตร์
ซึ่งกระบวนการช่วง คณะผู้วิจัยได้ท้า
เครื่องมือการวิจัย โดยตั้งแนวค้าถาม ๒ แนว
คือ (๑) แนวค้ าถามที่ ใช้ สัม ภาษณ์เ ชิง ลึก ใน
การท้างานจิตอาสา จากผู้บริหาร (๒) แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการท้าวิจัย
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากข้อ ๑
และข้อ ๒ เพื่อตอบปัญหาการวิจัย
๔.๔ เรียบเรียงและให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบและรับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน
๔.๕ เสนอผลการวิ จั ย ต่ อ สถาบั น
เพื่อจัดพิมพ์รูปเล่ม
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลา ๑ ปีโดยเริ่ม
ตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๕๕- ธันวาคม ๒๕๕๕

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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๕. ผลการวิจัย
๕.๑ ลั ก ษณะของจิ ต อาสาทั่ ว ไป
และทางพระพุทธศาสนา
จิตอาสาทั่วไป
จิ ต อาสา หมายถึ ง การให้ บ ริ ก าร
ภาษาทางการ เรียกว่า Volunteer Spirit ใน
รูปแบบ ของโครงการต่างๆ เช่น โครงการใน
พระราชด้า ริ ต่ า งๆ โครงการฝากบ้า นไว้ กั บ
ต้ารวจ ส่วนที่ไม่เป็นทางการ (Service Mind)
เป็น รูป แบบของมู ล นิ ธิต่ างๆ หรือ การจั ดท้ า
กิจกรรมการให้บริการด้านวัตถุ สิ่งของ โดยไม่
หวั ง สิ่ ง ตอบแทน เช่ น การจั ด กิ จ กรรมน้ า
สิ่ ง ของไปมอบให้ กั บ ผู้ ป ระสบภั ย หรื อ ผู้ ที่
เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ ยาก ตามสถานที่ต่างๆ
การไปร่วมช่วยงานบวช งานแต่ง งานท้าบุญ
หรือกิจกรรมที่จัดในชุมชนต่างๆ เป็นต้น
ความเป็นมาของจิตอาสาทั่วไป เริ่ม
มาจากชาวตะวันตก ได้เล็งเห็นว่า การอยู่แบบ
ต่า งคนต่า งอยู่ ส่ง ผลกระทบต่อ การอยู่ร อด
ของสังคม นักคิดทั้งหลายได้มีแนวคิดว่า หาก
เรามาร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดย
คนที่มี อ้า นาจเหนื อกว่า ทั้ง ในด้า นเศรษฐกิ จ
และสังคม ยื่นมือช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า เมื่อ
เขาเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
พวกเขาก็จะกลับมาช่วยเหลือเรา เป็นระบบ
ทุนนิยม ประชาธิปไตยที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน สังคมจึง จะไปรอด และสิ่ งนี้จึ งเป็ น
จุดเริ่มต้นของค้าว่า จิตอาสาทั่วไปในแบบของ
ชาวตะวันตก การท้า งานจิตอาสา เป็นการ
ท้า งานเพื่อส่วนรวม ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นต้ า แหน่ ง สู ง หรื อ ทุ ก ระดั บ ก็
สามารถเป็น จิต อาสาได้ โดยมี วัต ถุป ระสงค์
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ให้เกิด
การยอมรับ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ลักษณะของจิตอาสาทั่วไป เป็นงาน
ที่ ต้ อ งอาสา เสี ย สละ ท้ า ประโยชน์ เ พื่ อ
ส่ ว นรวม โดยไม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน โดยมี
เป้าหมาย คือ ความส้าเร็จและผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นหลักส้าคัญ อาทิ มูลนิธิต่างๆ
ตลอดจนกิจ กรรมต่างๆ งานบุญต่างๆ ที่ต้อง
ขอความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากประชาชน
เพื่อท้าให้งานหรือกิจกรรมเหล่านั้นส้าเร็จตาม
วัต ถุป ระสงค์แ ละสั งคมได้ป ระโยชน์ร่ วมกั น
ถือเป็นจิตอาสาสาธารณะ หรือจิตอาสาทั่วไป
ด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ คนที่ท้างานจิตอาสาไม่ได้
แบ่งแยกว่าจะต้องเป็นใคร แต่ทุกคนสามารถ
เป็นจิตอาสาในเวลาที่ต้องการขอความร่วมมือ
ไ ด้ ทั้ ง สิ้ น ข อ เ พี ย ง เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ มี จิ ต
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร ชอบช่วยเหลือ มีจิต
อาสาในทุกกรณี ไม่เลือกปฏิบัติ และมีความ
พร้อมในการท้างานอาสานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
ถือ ว่ าเป็ นผู้ มี จิต อาสาที่ น่า ยกย่ อ ง ชื่ นชมได้
เช่นกัน
ดังนั้น งานจิตอาสาทั่วไปมีลักษณะ
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจที่ เกิด
จากจิตส้านึกของการเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
เอื้ อ อาทร ยิ น ดี ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือ และมีความพร้อมในการท้างานทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
และมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ความส้ า เร็ จ ที่ เ ป็ น
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

จิตอาสาทางพระพุทธศาสนา
จิ ต อ า ส า ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศา ส น า
หมายถึง การท้างานที่เริ่มต้นด้วยใจที่ต้องการ
ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะมีความ
แตกต่างจากจิตอาสาทั่วไป หรือจิตอาสาแบบ
ตะวันตกตรงที่ว่า ทางตะวันตกมีจิตอาสาแบบ

ดร.ประพันธ์ ศุภษร และคณะ
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ท้าเพื่อผลประโยชน์ โดยผู้ที่เป็นจิตอาสาอาจ
ไม่ได้ท้าด้วยใจที่ต้องการช่วยจริงๆ แต่เป็นการ
ท้าเพื่อให้ตนเองอยู่รอด คือ ถ้าสังคมรอดเขาก็
รอดด้วย อย่างนี้ เป็นต้น ส่วนจิตอาสาในทาง
พระพุ ทธศาสนา เริ่ มแนวคิด ค้า สอนมาจาก
สุเมธดาบสที่ต้องการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้น
ทุกข์๑๔ การบ้าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า การ
ท้างานประกาศธรรมให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ถื อว่า
เป็นต้นแบบจิตอาสาแบบบรมครู พุทธ-บริษัท
๔ ท้า งานจิตอาสาโดยการช่วยเหลือสังคมทั้ง
ยั ง เป็ น การท้ า บุ ญ กริ ย าวั ต ถุ อ ยู่ ใ นตั ว ด้ ว ย
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นต้นแบบ
การท้างานจิตอาสาอย่างสมบูรณ์ ดังกรณีของ
พระทัพพมัล ลบุตรที่ขอท้าหน้าที่ช่วยกิจ การ
สงฆ์ แจกเสนาสนะ เป็นต้น การขวนขวาย
ให้การช่วยเหลือ ให้ค้าแนะน้า อบรมสั่งสอน
การให้ ธ รรมทาน การช่ ว ยเหลื อ ปกป้ อ ง
คุ้มครองญาติมิตรของตน โดยไม่นิ่ง ดูดาย
ด้ ว ยความเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร กล่ า วได้ ว่ า จิ ต
อาสาทางพระพุ ทธศาสนา เป็น รูป แบบของ
การให้ในด้านจิตใจและการให้ในด้านวัตถุ ซึ่ง
เป็นการท้างานด้วยจิตใจที่บริสุ ทธิ์ ปราศจาก
ความต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ
อนึ่ง จิตอาสาในพระพุทธศาสนา ถือ
เป็นการสร้างบารมี โดยยึดหลักกุศลกรรมบถ
พรหมวิ ห าร ๔ และสั ง คหวั ต ถุ ๔ ซึ่ ง ถื อ ว่ า
ผู้ ใ ห้ เ ปรี ย บเสมื อ นพระโพธิ สั ต ว์ ที่ ค อย
ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นการสร้างบุญ
กุศลที่ยิ่งใหญ่ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ของผู้ ที่ บ้ า เพ็ ญ ตนเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม
จิตอาสาในพระพุทธศาสนาคล้ายกับจิตอาสา
๑๔

ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๕๔-๕๘/๕๗๔.

ทั่ ว ไปตรงที่ ก ารท้ า งานช่ ว ยเหลื อ กั น เพื่ อ
เป้าหมายหรือผลประโยชน์ส่วนรวม แต่จิ ต
อาสาตามแนวพระพุทธศาสนาจะโยงเข้ากับ
เรื่ อ งข องกา รท้ า บุ ญท้ า กุ ศ ล เช่ น กา ร
ช่ ว ยเหลื อ งานบุ ญ ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งอาศั ย ความ
ร่วมมือ เป็นการขอความร่วมมือแบบไม่บังคับ
ผู้ที่ท้างานจิตอาสาจึงมีลักษณะเป็นคนที่ชอบ
ช่วยเหลือ มีน้า ใจ เสียสละ ยินดีรับใช้สังคม
ทั้งนี้ พระพุทธศาสนาพิจารณาลึกซึ้งถึงภายใน
จิ ต ใจ มี ค วามเข้ า ใจในองค์ ธ รรม มี เ มตตา
กรุ ณ า เป็ น เครื่ อ งน้ า สามารถพิ จ ารณา
แยกแยะด้วยปัญญา รู้วิธีการจ้าแนกทุกข์ใน
ทุกมิติที่ชัดเจน
คุณสมบัติของจิตอาสาที่ทางานอยู่
ทีศูนย์ช่วยเหลือผู้ป ระสบภัย ซึ่งการแบ่งนี้
เป็ น การแบ่ ง โดยผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ว่ า ควรมี
หลักธรรมข้อใดบ้าง ในที่นี้แบ่งเป็น ๓ ด้าน
๑. ด้านจริยธรรม ต้องเป็นคนที่มีศีล
มีระเบียบวินัยในตัวเอง ทั้งกาย วาจา ใจ คือ
กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
๒. ด้ า นคุ ณ ธรรม ต้ อ งมี ห ลั ก ธรรม
ประจ้าใจ
๓. ทาน มีการบริจาค การให้โดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ถือสา มี
การเสียสละ (จาคะ) คือ การสละกิเลสตัวเอง
ให้ลดลง
หลักส้าคัญ คือ ต้องเป็นคนที่เห็นแก่
ประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเอง
หากเห็ น ผู้ ที่ เ ดื อ ดร้ อ นและต้ อ งการความ
ช่ ว ยเหลื อ จะทนไม่ ไ ด้ ต้ อ งยื่ น มาเข้ า มา
ช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง เพื่ อ
บรรเทาให้เบาบางลงหรือหมดไป และต้องมี
ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่ส้าคัญ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๔ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

ที่สุดคือ มีความเสียสละ เพื่อลดอัตตาของตัว
ให้น้อยลง ทั้งนี้ บุคคลที่จ ะมาท้าท้างานจิต
อาสาให้เกิดประสิทธิภาพต้องเป็นคนจริงใจ
สมัค รใจ และไม่ห วัง สิ่งตอบแทนใดๆ จึ งจะ
เรียกว่าเป็นจิตอาสาอย่างแท้จริง ฉะนั้น ใคร
ก็ไ ด้ ที่อ าสามาช่ว ยเหลื องาน มี หั วใจในการ
ให้บริการ ไม่เลือกงาน ท้าได้ทุกอย่ าง ไม่หวัง
สิ่งตอบแทน ต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน
ถ้า เป็ น งานระดั บหั ว หน้ า ควรเป็ น ผู้มี ค วามรู้
หรื อ เชี่ ย วชาญในงานนั้ น ๆ มี รู ป แบบการ
จัดการบริหารอย่างเป็นระบบชัดเจน
กลุ่ ม จิ ต อาสาที่ ม าท้ า งานที่ ศู น ย์
ช่ ว ย เ ห ลื อ ฟื้ น ฟู ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย น้้ า ท่ ว ม
มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย
ได้รับการเรียกชื่อว่า พุทธอาสา ซึ่งกลุ่มพุทธอาสาเหล่านี้ มาจากหลากหลายสถานะ ได้แก่
กลุ่มที่ได้ยินข่าวแล้วมาช่วย แบ่งเป็นแบบไป
กลับ และ พักค้างที่ศูนย์ กลุ่มที่มาเป็นบางวัน
ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ เ อาสิ่ ง ของมาบริจ าค ให้ ค วาม
บันเทิง สอนอาชีพ อบรมให้ความรู้ในเรื่ อ ง
ต่างๆ เป็นต้น กลุ่มที่เป็นผู้ประสบภัยในศูนย์
แบ่งเป็นอาสาสมัครส่วนกลาง และถูกคัดเลือก
ให้ ท้ า หน้ า ที่ เ ฉพาะทางกลุ่ ม ที่ เ ป็ น นิ สิ ต
แบ่ ง เป็ น นิ สิ ต ฝึ ก งานวิ ช าชี พ เป็ น ผู้ ช่ ว ย
อาสาสมัคร และนิสิตจากส่วนกลาง
นอ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ก ลุ่ ม ที่ ม า จ า ก
หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มา
ปฐมพยาบาล โรงเรียน มาท้ากิจกรรมสันทนา
การ ศูนย์หนังสือ มาจัดมุมหนังสือ เป็นต้น
ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ฯ มี ห ลั ก การบริ ห าร
จัดการอย่า งเป็นระบบ โดยมีการลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ ประชุม ปรึกษากันสม่้าเสมอ แบ่ง
โครงสร้างตามภาระงาน ประเมินผลรายวัน
ถ้ามาแล้วท้าไม่ได้ จะส่ง กลับ ทั้งนี้เพื่อสร้าง

ความเข้าใจการท้างานเป็นจิตอาสาในศูนย์ฯ
เพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บ เรี ย บร้ อ ยอย่ า ง
เหมาะสมมากที่สุด
การคาดหวังในการทางานของจิต
อาสา ผู้บริหารศูนย์ฯ ได้ให้แนวคิดที่น่าสนใจ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ต้องการให้ทางราชการยื่นมือเข้า
มาช่ว ยเหลื อ โดยที่ไ ม่ต้องท้า ทั บซ้อนกันกั บ
ทางราชการ ในทุ ก ด้ า น โดยเฉพาะการ
ช่วยเหลือในสภาวะที่จิตใจไม่ปกติ อาสาสมัคร
ต้อ งคอยช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ นหน่ ว ยงานทาง
ราชการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้การด้าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ โดยท้าหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวัง
อย่างอุเบกขา ให้ความอุ่นใจ เมื่อมีปัญหา เฝ้า
ระวังปัญหา คอยสังเกตการณ์
๒. จิ ต อาสาต้ อ งช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล
บุ ค คลอื่ น ด้ ว ยความเต็ ม ใจและพร้ อ มที่ จ ะ
ท้ า งานเพื่ อ ผู้ อื่ น ในทุ ก สถานการณ์ ดั ง ที่ ว่ า
“เธอทั้งหลาย จงเข้าไปเกื้อกูล ชาวโลก เทอญ
๑๕
....”
๓. มี จิ ต ส้ า นึ ก ในการช่ ว ยเหลื อ
ส่ว นรวมมากกว่า บุ คคลอื่ น ๆ เพราะสิ่ งนี้ จ ะ
เป็นแรงขับเคลื่ อนให้เกิดการท้างานจิตอาสา
ด้วยหัวใจเกินร้อย จะเห็นได้จากในสังคมของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ยังมีบุคคลที่มีจิตอาสาแบบ
หัวใจเกินร้อยอยู่เป็นจ้านวนมาก
๔. ต้องการให้มาช่วยเหลืองานด้วย
ความจริงใจ อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกัน
ช่วยเหลือกัน เพราะการอยู่แบบพาอาศัยกัน
ช่วยเหลือกัน จะท้าให้จิตอาสา มีกระบวนการ
คิดในเชิงบวกมากขึ้น เป็นการขัดเกลาจิตใจ
๑๕

วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๒/๒๕.

ดร.ประพันธ์ ศุภษร และคณะ

~ ๒๕ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

เขา โดยไม่รู้ตัว เมื่อเสร็จภารกิจ เขาก็สามารถ
ไปท้างานจิตอาสา ณ สถานที่อื่นๆ และพร้อม
ที่จะเสนอตัวเข้ารับใช้สังคมได้ด้วยความยินดี
เป็ น การปลุ ก จิ ต ส้ า นึ ก ในการเป็ น ผู้ ใ ห้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน พุทธอาสาสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบ
ภัยในสถานการณ์ต่างๆ ให้คลายทุกข์ แก้ไข
สถานการณ์ให้เบาบางลงได้ สามารถพัฒนา
จิตใจของจิตอาสาให้มีความงอกงามสมบูรณ์
๕. จิตอาสา ต้องสามารถท้างานได้
เลย ไม่เ ลือกงาน ไม่มีเงื่อ นไข โดยพิจ ารณา
จาก ความสามารถของแต่ล ะบุ คคลแล้ว จั ด
หน้าที่ให้ตรงกับงานที่ถนัด
จากหลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา
คัด เลื อ ก ผู้ ที่ จ ะมาท้ า งานจิ ตอาสา ณ ศู น ย์
ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้้าท่วม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น เบื้องต้นต้องมา
ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ มีใจพร้อมที่จะยินดี
รับใช้สั งคม แบบไม่มี เงื่ อนไข โดยไม่ หวั งสิ่ ง
ตอบแทน และคาดหวังว่ าผู้ที่ท้างานจิตอาสา
สามารถพัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงาม เป็นผู้มี
จิตอาสาที่มีหัวใจเกินร้อย พร้อมที่จะท้างาน
รับใช้ส่วนรวม เพื่อสังคมและประเทศชาติได้
ทุกสถานการณ์

๕.๒ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พุ ท ธ
ธรรมพัฒนาจิตอาสา
การพั ฒ นาจิต อาสาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ได้แบ่งวิธีการน้าไปประยุกต์
ใช้ ๒ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านจริยธรรม มีการน้าหลักกุศล
กรรมบถ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดย
น้ากายกรรม ๓ ได้แก่ การไม่ฆ่าไม่ท้าลายไม่
เบียดเบียนคนอื่น การไม่ถือเอาสิ่งของของคน
อื่น และการเว้ นกาเมสุ มิจ ฉาจาร คื อ การ

พอใจในสามีภรรยาของตน ซึ่งผู้เป็นจิตอาสา
ต้ อ งตระหนั ก และถื อ เป็ น ข้ อ ส้ า คั ญ ในการ
ท้างานร่วมกับคนอื่น
๒) ด้านคุณธรรม มีการน้าสังคหวัตถุ
๔ ได้ แ ก่ ทาน การให้ ปิ ย วาจา การพู ด จา
ไพเราะ ใช้ค้าพู ดสร้างสรรค์และให้ก้าลังใจ
ปลอบใจ อั ต ถจริ ย า การท้ า ประโยชน์ แ ก่
มวลชน และสมานัตตตา การวางตนสมควร
แก่บทบาทหน้าที่ ไม่ถือตัว อ่ อนน้อมต่อผู้คน
และคุณธรรมที่จะขาดไม่ได้ คือ พรหมวิหาร ๔
ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
ทั้ง ๔ ข้อนี้เป็นธรรมที่น้ามาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติการ เพราะเมตตา กรุณา จะท้าให้
จิ ต ใจของคนต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ มุ ทิ ต า
น้ามาใช้เมื่อช่วยเขาได้แล้ว หรือเขาช่วยเหลือ
ตนเองได้ ก็พ ลอยดีใจ และอุเบกขา น้ามาใช้
ในสถานการณ์ ที่ ช่ ว ยเหลื อ แล้ ว หรื อ ไม่
สามารถช่ ว ยเหลื อ ได้ คื อ ท้ า เต็ ม ที่ แ ล้ ว ไม่
สามารถช่วยได้ก็ต้องอุเบกขา
ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติทั้ง ๒ ด้าน
ให้อ ยู่ในกรอบของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ
สังคม
ก า ร น า ห ลั ก พุ ท ธ ธ ร ร ม ม า
ประยุกต์ใช้ มีดังนี้
๑. สังคหวัต ถุ ๔ ได้ แก่ ทาน ปิย วาจา อัตถจริยา และสมานัตตา เป็นเบื้องต้น
โดยมีอนัตตา เป็นรากฐานของการปฏิบัติ ซึ่ง
วิธีการน้าไปใช้จะเป็นกระบวนการหล่อหลอม
ขั ด เก ลา อบร มสั่ ง สอนใ ห้ ค ว ามรู้ เรื่ อ ง
หลักธรรม ปลูกฝั่งอุดมการณ์ สอนให้ลดอัตตา
ลดความเป็นตัวตน คลายความยึดมั่นถือมั่ น
ปรับสัมมาทิฎฐิด้วยมรรคมีองค์ ๘ ฝึกฝนจนให้
เขาตอบค้ า ถามได้ ว่ า “ท้ า ไมเราต้ อ งรั ก คน
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อืน่ ” “เพราะว่า เราไม่สามารถอยู่คนเดียวใน
โลกนี้ได้” เราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สิ่ง
ที่ เ ราสามารถท้ า ได้ คื อ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่
ต้องการความช่วยเหลือ ตามศักยภาพที่ตนมี
หลั ก สั ง คหวั ต ถุ ๔ ที่ ส้ า คั ญ ในการ
น้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาจิตอาสา อธิบายได้ว่า
- ทาน เป็ น การให้ แบ่ ง ปัน เพื่ อ ลด
การยึดมั่นถือมั่นไม่เก็บกักตุน โดยฝึกการให้
คนอื่นได้ก่อน ส่วนที่เหลือจึงเป็นของเรา
- ปิยวาจา การใช้ค้าพูดที่ไพเราะ ฟัง
แล้ว อบอุ่นใจ สบายใจ
- อั ต ถ จ ริ ย า มี ก า ร เ สี ย ส ล ะ
ช่วยเหลือกัน แบ่งปันโดยไม่ต้องร้องขอ
- สมานัตตา การอยู่ร่วมกันแบบร่วม
ทุกข์ร่วมสุข
ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ด้วยการท้าให้เกิดการเรียนรู้ ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยการท้าไปเรื่อยๆ จนเข้าใจได้
เองอย่ า งไม่ รู้ ตั ว ด้ ว ยการให้ จิ ต อาสาเกิ ด
ความคิดว่า การท้างาน คือ การปฏิบัติธรรม
ซึ่งทุกคนมีความดีเป็นของตัวเอง มีศักยภาพ
ในการท้าความดี สามารถที่จะพัฒนาตนเอง
และพัฒนาผู้อื่น ได้ ด้วยวิธีการจัดปฐมนิเทศ
อบรมจิตอาสาให้มีหัวใจในการท้างานจิตอาสา
อย่างเต็มร้อย
๒ . หลั ก พ รหมวิ ห าร ๔ ได้ แ ก่
เมตตา กรุณ า มุ ทิ ตา อุ เบกขา น้ามาใช้ เป็ น
พื้นฐาน อันได้ แก่ การช่วยเหลือด้ว ยเมตตา
เกื้ อกู ล ด้ วยกรุ ณ า ยิ นดี เมื่ อ คลายทุก ข์ด้ ว ย
มุทิตา วางใจเป็นอุเบกขาเมื่องานส้าเร็จ
ทั้งนี้ จิตอาสาต้องมีศรัทธา มีความ
เชื่อมั่นในการท้าสิ่งที่ถูกต้อง เชื่อมั่นในการท้า
ความดี ไม่ท้อแท้ มีความตั้งใจในการท้างาน
ด้วยสุจ ริต ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

โดยมี วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ คื อ ฝึ ก ฝน อบรมให้ จิ ต
อาสา มีจิตส้ านึกที่ เสียสละ มีก ารช่ว ยเหลื อ
ด้วยการปฏิบัติ การให้ช่วยกันท้างาน ความ
ร่วมมือกัน ผสมผสานกับการให้ธรรมมะด้วย
การนั่ ง สมาธิ สวดมนต์ สอดแทรกไว้ ใ น
กิจกรรมที่ท้า จะท้าให้ไ ด้รับการซึมซับไปโดย
ไม่ รู้ ตั ว จนเป็ น กิ จ วั ต ร ถื อ เป็ น การบริ จ าค
อารมณ์ที่ไม่ดีออกไป
นอกจากนี้ หลักการท้ างานของจิ ต
อาสาในโครงการศู น ย์ ฟื้ น ฟู ผู้ ป ระสบภั ย น้้ า
ท่ ว ม มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย ได้น้าหลักไตรสิกขา มาใช้เป็นแผนที่
ในการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ฯ ซึ่ ง สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการท้างานเพื่อพัฒนาจิตอาสา
ตามแนวทางพระพุ ท ธศาสนาอย่ า งเป็ น
รูปธรรม อีกทั้งยังน้าหลักพรหมวิหาร ๔ และ
สังคหวัตถุ ๔ มาผสมผสานเป็นกระบวนการ
พั ฒ นาจิ ต อาสาอย่ า งเป็ น ระบบและเกิ ด
ประสิทธิภาพที่ชัดเจน
ปั ญ ห า / อุ ป ส ร ร ค ที่ พ บ / แ น ว
ทางแก้ไข
๑. จิ ต อาสาบางคนขาดอุด มการณ์
กล่ า วคื อ ไม่ มีขั น ติ ความอดทนอดกลั้ น ไม่
บริสุทธิ์ใจ ไม่จริงใจในการท้างาน ขาดเมตตา
กรุณาต่อผู้ถูกช่วยเหลือ
แนวทางแก้ไข คือ ก่อนปฏิบัติหน้าที่
ต้ อ ง มี ก า ร อ บ ร ม ท้ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการท้า งานจิ ตอาสาให้เ ข้ าใจอย่ า ง
ลึ ก ซึ้ ง มี ก ารประเมิ น ผลการท้ า งานอย่ า ง
ต่อเนื่อง คอยสังเกตพฤติกรรมของจิตอาสาว่า
มีแ นวโน้ ม ไปในทิ ศ ทางไหน แก้ไ ขปั ญหาไป
ตามเหตุปัจจัยให้ลงตัวที่สุด
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๒. จิ ต อาสาบางคนยั ง มี ค วามโลภ
โกรธ หลง ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจ
แนวทางแก้ ไ ข คื อ จั ด อบรม
หลักสูตร การปฏิบัติธรรม เป็นการหล่อหลอม
ขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นคนที่ลดละกิเลส ให้เบา
บางลง ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรส้าหรับคนที่
จะมาเป็น จิตอาสา ท้า ให้เ กิดความเข้า ใจใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างลึกซึ้ง เพื่อเตรียมความ
พร้อมทางด้านจิตใจมากขึ้น
๓. จิตอาสาที่สมัครใจเข้ามาท้างานมี
จ้านวนมาก ควบคุมยาก
แนวทางแก้ ไ ข คื อ ต้ อ งแยก
พิจ ารณาอย่างรอบคอบในการรับเข้ามาเป็น
อ า ส า ส มั ค ร เ พ ร า ะ แ ต่ ล ะ ค น ม า ด้ ว ย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต่ า งกั น จิ ต อาสาที่ ผ่ า นการ
คัดเลือกเข้ามาท้าหน้าที่ แรกๆ จะยังไม่มั่นใจ
ไม่แน่ใจ มีความกังวล แต่เมื่อได้รับการอบรม
ท้ า ความเข้ า ใจในหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะคน ก็
สามารถปรับตัว ปรับใจและสร้างความคุ้นเคย
กันได้ดีขึ้นตามล้าดับ มีการติดตามประเมินผล
การท้า งานอย่ างต่ อเนื่อง ได้เห็ นพั ฒนาการ
ของจิตอาสาแต่ละคนอย่างชัดเจน
๔. อุปกรณ์ในการท้างานไม่เพียงพอ
บริหารจัดการยาก
แนวทางแก้ไข คือ ต้องแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ า ไปตามกรณี ตามเหตุ ปั จ จั ยของ
ปัญ หา จัด คนให้ เหมาะสมกั บ งาน วางแผน
บริหารจัดการด้วยความรอบคอบ ประชุมเพื่อ
รายงานสถานการณ์ ทุ ก วั น ติ ด ตามผลการ
ท้างานของจิตอาสารายบุคคลเพื่อประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพของจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
จะเห็ นได้ ว่า การบริหารจัดการคน
จ้า นวนมาก ย่อมมีปัญหาหลายอย่างตามมา
ดังนั้น สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมคือ การบริหาร

จัดการอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบได้ทุก
ที่ ทุกเวลา โดยเฉพาะการคัดเลื อกจิตอาสา
จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ จัดคนท้างาน
ให้เ หมาะสมกับงานและความถนั ด มีร ะบบ
การบริ ห ารจั ด การโดยจั ด ตั้ ง เป็ น หมู่ บ้ า น
เพื่อให้กลุ่มผู้ประสบภัยได้ดูแลกันเอง ตั้งกฎ
กติ ก า เพื่ อ ควบคุ ม ให้ อ ยู่ ด้ ว ยกั น อย่ า งเป็ น
ระเบี ย บ เรี ย บร้ อ ย โดยมี จิ ต อาสาที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ดู แ ล อ้ า นวยความ
สะดวกให้กับผู้ ประสบภัยและบุคคลทั่วไปที่
เข้ามาท้ากิจกรรมในศูนย์ฯ
หลักพุทธธรรมที่น้ามาประยุกต์ใช้ที่
ส้าคัญ ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔
โดยมีวิธีการประยุกต์ใช้เป็นการน้าหลักธรรม
มาผสมผสานกันอย่ างเป็นกระบวนการ เป็น
ระบบ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบของกฎระเบียบข้อบังคับในสังคม ด้วย
การจั ด อบรม ฝึ ก ฝนให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส้ า นึ ก การเป็ น ผู้ ใ ห้ ผู้ เ สี ย สละ
บ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น เพื่อส่วนรวม เพื่อ
สั ง คม โดยไม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน ทั้ ง นี้ ปั ญ หา
อุปสรรคที่พบในการพัฒนาจิตอาสา ส่วนใหญ่
จะเป็ นเรื่อ งของความพร้ อมด้า นจิ ตใจ ที่ยั ง
ขาดความอดทน อดกลั้น ขาดความจริงใจใน
การท้างาน ขาดเมตตาต่อผู้รับการช่วยเหลือ
ยั ง มี ค วามโลภ โกรธ หลง อยู่ ม าก อี ก ทั้ ง
จ้านวนผู้ประสบภัยและจิตอาสามีมากท้าให้
บริ ห ารจั ด การยากล้ า บาก ต้ อ งใช้ ค วาม
รอบคอบสูง ผู้บริหาร จึงมีแนวทางการแก้ไข
ให้เป็นไปตามเหตุปัจ จัยของปัญหา มีวิธีการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การจัดปฐมเทศ
จิตอาสา เพื่อท้าความเข้าใจในหน้าที่ และจัด
อบรมให้ความรู้ ปลุกจิตส้านึกในระหว่างการ
ท้ า งานด้ ว ยการสอดแทรกธรรมะ เข้ า กั บ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๘ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

กิ จ กรรมในขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น การน้ า
ธรรมะซึมซับเข้าภายในจิตใจโดยไม่รู้ตัว ได้แก่
การสวดมนต์ นั่ ง สมาธิ ฟั งเทศฟั ง ธรรม จั ด
กิจ กรรมกลุ่มด้วยการให้ช่วยเหลือกันท้างาน
ท้าให้เกิดการเห็นอกเห็นใจกัน รัก สามัคคีกัน
มากขึ้น

๕.๓ กระบวนการพัฒนาจิตอาสา
ตามแนวพระพุทธศาสนา
แนวทางที่เป็นกระบวนการพัฒนาจิต
อาสาตามแนวพระพุทธศาสนา ดังนี้
๑) การปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของ
การให้ การเสียสละ การอุทิศตนเพื่อผู้อื่น โดย
ไม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน ท้ า ด้ ว ยใจที่ บ ริ สุ ท ธิ์ มี
เป้า หมายเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม เพื่อ
บรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนให้บรรเทา เบา
บางลง ส้า หรับ การน้า ไปใช้ โดยให้ มีการจั ด
อบรมเป็นหลักสูตรทั่วไป ส้าหรับบุคคลที่มา
ท้างานเป็นจิตอาสา ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้ า ที่ ก ารท้ า งานอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ
บรรลุวัตถุประสงค์ในภารกิจ ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรมีสมาคม หรือองค์กร
ต่างๆ เข้ามาดูแล เป็นการจัดระเบียบของงาน
จิตอาสาให้เป็นระบบ สามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
๒) ผู้นาต้องทาให้ดูเป็นตัวอย่าง ท้า
เป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่าง เป็นผู้ริเริ่ม เพื่อให้
เกิดศรัทธาในเบื้องต้น ในแง่มุมของการเป็ น
ผู้ รั บ ใช้ เ พื่ อ นมนุ ษ ย์ ส่ ว นการน้ า ไปใช้ นั้ น
ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรสันติศึกษา สามารถ
น้าไปใช้ปฏิบัติได้จริง จะเห็นได้จากหลักสูตรนี้
สามารถผลิตบุคลากรออกไปรับใช้เพื่อนมนุษย์
สร้ า งสั น ติ ภ าพให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมอย่ า งเป็ น
รูปธรรม ด้วยการลงพื้นที่ท้างานจริง ปฏิบัติ

อย่างจริงจัง ทั้งนี้ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,
รศ.ดร. ยั ง ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด ของการเป็ น พระ โพธิสัตว์ ว่า “มีศรัทธา หากัลยาณมิตร ใช้ชีวิต
บนฐานของโยนิโส มนสิการ” เพื่อสร้างขวัญ
ก้ า ลั ง ใจในการท้ า งานให้ รั บ ใช้ เ พื่ อ นมนุ ษ ย์
อย่างพระโพธิสัตว์นั้นเอง
๓) สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นในการ
ท้าความดีให้เกิดในจิตส้านึกของจิตอาสาทุก
คน ดั ง เช่ น รู ป แบบของการบริ ห ารจั ด การ
โครงการศู น ย์ ฟื้ น ฟู ผู้ ป ระสบภั ย น้้ า ท่ ว ม
มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย
เป็นวิธีการพัฒนาจิตอาสา และการน้าไปใช้
ปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมที่ชัด เจน จะเห็นได้
จากจิตอาสาที่เป็นพุทธอาสาเมื่อเสร็จภารกิจ
ลงแล้ว มีการกลับมาช่วยเหลืองานอาสาสมัคร
อย่างต่อเนื่องทุกครั้ง
๔) จัดกิจกรรมฝึกอบรมกล่อมเกลา
จิต ใจ โดยให้การท้างานจิตอาสาเป็นการขัด
เกลาจิตใจ แบบไม่รู้ตัว ส่วนการน้าไปใช้นั้น
ให้จัดโครงการสร้างอาชีพให้กับจิตอาสา โดย
ให้จิ ตอาสาเป็ นผู้จั ดตั้ งกลุ่ มขึ้ นมา โครงการ
สร้างอาชีพ ที่เกิดขึ้นจากศูนย์ฯ นี้ อาทิ กลุ่ม
ศิลปาชีพ น้้ามือ งานฝีมือ ถักไหมพรม ปักผ้า
งานประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ เป็ น ต้ น ซึ่ ง กลุ่ ม งาน
เหล่านี้ยังด้าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน
๕) ใช้วิธีการชวนให้คิดและมองให้
เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทา ว่าก้าลังท้าอะไร กับใคร
ที่ไหน อย่างไร ผลของการกระท้าได้อะไรบ้าง
ใครได้ ป ระโยชน์ จ ากการท้ า งานของเรา
ส้าหรับวิธีการน้าไปใช้โดยมี การสั่งการอย่าง
เป็นระบบ ตามหน้าที่ ด้วยการให้จิตอาสาได้
สัมผัส กับของจริงสถานที่จริง มีการสร้างงาน
สร้างอาชีพ จนท้าให้เกิดทัศนคติที่ดี เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก ซึ่งจิตอาสาหลายคนที่
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น้า แนวทางจากโครงการศูนย์ฯ นี้ไปใช้ เช่ น
โครงการน้้ามือ อาทิ การท้าดอกไม้ประดิษฐ์
การเย็บปักถักร้อย การปลูกถั่วงอก ตลอดจน
การเจริญเติบโต มีความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานเป็นหลักแหล่งมั่นคง
วิธี ก ารวัด ผลและประเมิน ผลการ
เป็นจิตอาสา แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๑. การวั ด ผลแบบเชิ ง ปริ ม าณ คื อ
การวัดความรู้พื้นฐานในหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการน้าไปประยุกต์ใช้ในงานจิตอาสาและใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. การวั ด ผลแบบเชิ ง คุ ณภาพ คื อ
การสัมภาษณ์เชิงลึก เช่น ความมีวินัย ความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความอดทน ความมี เ มตตา
กรุณา และการสังเกตพฤติกรรม
นอกจากนี้ วิธีการสังเกตพฤติกรรม
สามารถสังเกตได้จาก
- ให้ ดู ที่ ร อยยิ้ ม แววตา ลมหายใจ
ความสงบเยือกเย็นของจิตใจ ที่สัมผัส ได้ด้วย
ใจที่บริสุทธิ์และปรารถนาดีต่อกัน
- สั ง เกตจากการพั ฒ นาด้ า นจิ ต ใจ
ก่อนและหลังการปฏิบัติภารกิจ จากช่วงแรก
ของการท้างาน จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือมาก
นัก แต่เมื่ออยู่ไปได้สักระยะหนึ่ง จะเห็นการ
เปลี่ ย นแปลง คือ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ให้ ค วาม
ร่ว มมื อมากขึ้ นโดยไม่ ต้ องขอร้อ ง ท้ าโดยไม่
หวัง สิ่งตอบแทน ด้ วยความส้า นึก ในบุ ญคุ ณ
เรี ย กว่ า มี จิ ต ส้ า นึ ก มากขึ้ น เกิ ด ศรั ท ธาใน
องค์กรมากขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
มากขึ้ น สิ่ งเหล่า นี้ถื อ เป็ นผลส้า เร็ จ ของการ
พัฒนาจิตอาสาได้ชัดเจน
- สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ด
จากศรัทธา ดูที่การอุทิศตน มีมากน้อยแค่ไหน

ศีล ดูที่ความซื่ อสัตย์ สุจ ริต สุต ตะ ดูที่ องค์
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ว่าท้าอะไรได้บ้าง
จาคะ ดูที่การเสียสละ มีมากน้อยแค่ไหน และ
ปัญญา ดูทกี่ ารแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือไม่
ที่ก ล่ า วมานี้ จ ะเป็ นการประเมิน ผลของการ
พัฒนาจิตอาสาได้อย่างชัดเจน
- สังเกตจากสิ่งที่ท้า ว่าได้ท้างานกับ
สิ่งที่ได้ รับมอบหมายอย่า งมีความสุข หรือไม่
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ สอบถามพูดคุย มีการ
ระลึกถึงกันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ มีหรือไม่
จะ เห็ นได้ จ าก จิ ตอ าส า บา ง ท่ า นมี ก า ร
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการตั้งกลุ่ ม
จิ ต อาสาที่ เ ป็ น ผลพวงจากงานจิ ต อาสาใน
ศูนย์ฯ แตกหน่อต่อยอด เกิดเป็นกลุ่มจิตอาสา
รับใช้สังคม ขยายวงกว้างออกไป
จากที่กล่าวมานี้ กระบวนการพัฒนา
จิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา เริ่มจากการ
สร้างศรัทธา ปลุกจิตส้านึกในเรื่องของการให้
การเสียสละ อุทิศตนเป็นผู้รับใช้เพื่อนมนุษย์
ส่วนวิธีก ารน้าไปใช้ส ามารถท้าได้ ในรูปแบบ
ของการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ท้ า งานจิ ต อาสา หรื อ การให้ ค วามรู้ ความ
เข้ า ใจในลั ก ษณะการท้ า งานจิ ต อาสาอย่ า ง
ลึกซึ้ง สามารถน้าไปปฏิบัติได้จ ริง อย่างเช่น
รูปแบบการบริหารจัดการโครงการศูนย์ฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยน้้าท่วม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นตัวอย่างของการบริหาร
จั ด ก า ร ก า ร พั ฒ นา จิ ต อ า ส า ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ในส่วนของการวัดผลและประเมินผลของจิต
อาสา มีหลายวิธี เช่น การทดสอบความรู้ การ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ เพื่อประเมินผล
การพัฒนาของจิตอาสาที่เกิดจากภายนอก คือ
ความรู้ที่ได้รับสามารถน้าไปใช้ได้ และภายใน
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คือ มีจิตส้านึกของการให้ การเสียสละ การมี
คุณธรรมประจ้าใจ รวมถึงการแตกหน่อ ต่อ
ยอด ที่เป็นผลมาจากการท้างานจิตอาสาใน
ศูนย์ฯ สามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง
และสังคม

๖. สรุ ป ผลของกระบวนการ พั ฒ นาจิ ต
อาสาตามแนวพระพุทธศาสนา
การพัฒนาจิตอาสาสามารถน้าไปสู่
การเป็นผู้มีปัญญา โดยมีกระบวนการพัฒนา
จิตตามแนวพระพุทธศาสนาที่มีเป้าหมายอยู่
๓ ระดับ ได้แก่ ระดับต้น คือ ศีล ระดับกลาง
คือ สมาธิ และระดับสูง คือ ปั ญญา ถือเป็ น
เครื่องขัดเกลากิเลส อันมีความโลภ โกรธ หลง
อยู่เป็นพื้นฐานที่ฝังอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น กระบวนการพัฒนาจิตตาม
แนวพระพุทธศาสนา จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ที่ใ ช้ พั ฒ นาจิ ต ใจให้ ม นุษ ย์ เ ป็ น ผู้ มี จิ ต ใจที่ สู ง
ด้วยการมีจิตส้านึกของการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ
อย่ า งไม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ ญา
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาการเป็นผู้มีจิตอาสาไปถึงระดับ
สูงสุดได้
การวางแผนการท้างานจิตอาสาเป็น
กระบวนการที่เตรียมความพร้อมของจิตอาสา
เพื่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถลดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้มาก อีกทั้งยังสร้าง
ลักษณะนิสัยในการเป็นนักวางแผนก่อนการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นทุ ก กิ จ กรรมที่ ต นเองปฏิ บั ติ
น้าไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในการ
ท้างาน เกิดปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
เฉพาะหน้าให้ประสบความส้าเร็จตามมา

ในลั ก ษณะของงานจิ ต อาสาทั่ ว ไป
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ที่มา
จากจิตส้านึกของการเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
เอื้ อ อาทร ยิ น ดี ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน และมีเป้าหมายเพื่อความส้าเร็จที่เป็น
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ส่ ว นร ว ม สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ ที่ จ ะมาท้ า งานจิ ต อาสา ณ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู
ผู้ประสบภัยน้้าท่วม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย สิ่ ง แรกนั้ น ต้ อ งมาด้ ว ย
ความเต็มใจ สมัครใจ มีใจพร้อมที่จะยินดีรับ
ใช้สังคม แบบไม่มีเงื่อนไข โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน และคาดหวั ง ว่ า ผู้ ที่ ท้ า งานจิ ต อาสา
สามารถพัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงาม เป็นผู้มี
จิตอาสาที่มีหัวใจเกินร้อย พร้อมที่จะท้างาน
รับใช้สังคมได้ทุกสถานการณ์ต่อไป
หลักพุทธธรรมที่น้ามาประยุกต์ใช้ที่
ส้า คัญ ได้ แ ก่ สัง คหวั ต ถุ ๔ พรหมวิ ห าร ๔
โดยมี วิ ธี ก ารน้ า หลั ก ธรรมมาผสมผสานกั น
อย่ า งเป็ น กระบวนการ เป็ น ระบบ ใ ห้
สอดคล้ องกับ แนวทางการปฏิ บัติ ตามกรอบ
ของกฎระเบียบข้อบังคับในสังคม ด้วยการจัด
อบรม ฝึก ฝนให้ค วามรู้ค วามเข้ าใจ ปลูก ฝั ง
จิ ต ส้ า นึ ก การเป็ น ผู้ ใ ห้ ผู้ เ สี ย สละ บ้ า เพ็ ญ
ประโยชน์เพื่ อผู้อื่ น เพื่อส่ วนรวม เพื่อ สังคม
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ปัญหาอุปสรรคที่
พบในการพัฒ นาจิ ต อาสา ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
เรื่องของความพร้อมด้านจิตใจ ที่ยังขาดความ
อดทน อดกลั้น ขาดความจริงใจในการท้างาน
ขาดเมตตาต่อ ผู้รับการช่ วยเหลือ ยังมี ความ
โลภ โกรธ หลง อีกทั้ง จ้า นวนผู้ประสบภั ย
และจิ ต อาสามี ม ากท้ า ให้ บ ริ ห ารจั ด การ
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ยากล้าบาก ต้องใช้ความรอบคอบสูง ผู้บริหาร
จึงแนวทางการแก้ไข ให้เป็นไปตามเหตุปัจจัย
ของปัญหา โดยมีวิธีการอย่างเป็นระบบ ได้แก่
การจัดปฐมเทศจิตอาสา เพื่อท้าความเข้าใจใน
หน้าที่ และจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตส้านึก
ในระหว่ า งการท้ า งานด้ ว ยการสอดแทรก
ธรรมะเข้ า กั บ กิจ กรรมในขณะปฏิ บั ติห น้ า ที่
เป็นการน้าธรรมะซึมซับเข้าภายในจิตใจโดย
ไม่รู้ตั ว อาทิเช่ น การสวดมนต์ นั่ง สมาธิ ฟั ง
เทศน์ ฟั ง ธรรม จั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม ด้ ว ยการให้
ช่วยเหลือกันท้างานท้าให้เกิดการเห็นอกเห็น
ใจกัน รัก สามัคคีกันมากขึ้น
จากแนวคิด ของผู้บ ริห ารศู นย์ ฟื้น ฟู
ผู้ประสบภัยน้้าท่วม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มีวิธีการพัฒนาจิตอาสาตาม
แนวพระพุ ท ธศาสนา โดยเริ่ ม จากการปลุ ก
จิตส้านึกในเรื่องของการให้ การเสียสละ อุทิศ
ตนเป็นผู้รับใช้เพื่อนมนุษย์ ส่วนวิธีการน้าไปใช้
สามารถท้ า ได้ ใ นรู ป แบบของการจั ด อบรม
หลั กสู ตรที่เ กี่ย วข้ องกับ การท้ างานจิต อาสา
หรือการให้ความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการ
ท้ า งานจิ ต อาสาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง สามารถน้ า ไป
ปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ดั ง เช่ น รู ป แบบการบริ ห าร
จัดการโครงการศูนย์ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้้าท่วม
มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย
เป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการ การพัฒนา
จิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน ในส่วนของการวัดผลและ
ประเมินผลของจิตอาสา มีหลายวิธี อาทิ การ
ทดสอบความรู้ การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
เพื่อประเมินผล การพัฒนาของจิตอาสาที่เกิด
จากภายนอก คื อ ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ สามารถ

น้าไปใช้ อย่างไร และภายใน คือ มี จิตส้านึ ก
ของการให้ การเสียสละ การมีคุณธรรมประจ้า
ใจ รวมถึงการแตกหน่อ ต่อยอด ที่เป็นผลมา
จากการท้ า งานจิ ต อาสาในศู น ย์ ฯ สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
สิ่ ง ที่ ก ล่ า ว ม า นี้ ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น
กร ะบ ว นก า รพั ฒนา จิ ต อ าส าต า มแ นว
พระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน

๗. ข้อเสนอแนะ
๗.๑ ผู้มีจิตอาสาเป็นผู้ที่มีใจเมตตา
กรุณาเป็นพื้นฐานที่ได้จ ากการอบรมสั่งสอน
ขัดเกลาจากครอบครัว โดยได้เห็นแบบอย่างที่
ดี จึงเป็นแรงบันดาลใจในการท้างานจิตอาสา
อย่างบริสุทธิ์ใจ ดังนั้น เมื่อมีสถานการณ์ที่จะ
เห็น ว่า จะต้องเข้ าไปช่ว ยเหลื อ ก็ พ ร้ อมที่จ ะ
เสียสละอย่างเต็มที่และเต็มใจ โดยมองผู้อื่น
เป็ น เหมื อ นเพื่ อ นร่ ว มทุ ก ข์ ด้ ว ยความเข้ า
ใจความเป็นจริงของชีวิตอย่างไม่เลือกปฏิบัติ
ดังนั้น งานวิจัยนี้ควรน้าไปขยายผลสู่องค์ กร
อื่นได้ทุ กองค์ กรที่เ ห็นว่าเป็นประโยชน์ เพื่ อ
ก้าหนดเป็นโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้มีจิต อาสาตามแนวพุทธที่สมบูรณ์แบบ ที่เรียกว่า
โครงการพุทธจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมไทย
๗.๒ สิ่ ง ที่ ค วรระมั ด ระวั ง ที่ สุ ด คื อ
บุคคลที่เข้ามาแอบแฝงเพื่อหาผลประโยชน์ใน
การเป็ น จิ ต อาสา จึ ง ควรตรวจสอบและ
พิ จ ารณาบุ ค คลที่ จ ะมาเป็ น จิ ต อาสาอย่ า ง
รัดกุม ตลอดจนการท้าความเข้าใจถึงหลักการ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเป็ น จิ ต อาสาให้
ชัดเจน เพื่อลดปัญหาที่จะตามมาภายหลัง
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การพัฒนาจิตตามหลักจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตามดูจิต)
The Development of Mind by the Teaching of Cittānupassanā
satipaṭṭhāna (The Looking After the Mind)
ดร.บุญเลิศ โอฐสู๑
บทคัดย่อ
บทความเรื่อง “การพัฒนาจิตตามหลักจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตามดูจิต)” มี
วัตถุประสงค์ ๒ ประการ ได้แก่ (๑) เพื่อ ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของจิตตานุปัส สนาสติปัฏฐาน
และ (๒) เพื่อนาเสนอวิธีการแห่งจิตตานุปัสสนา
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพราะเป็นทางเดียวหรือ
วิธีการอย่างหนึ่งในสติปัฏฐาน ๔ ในพระวินัยปิฎกเป็นส่วนหนึ่งของอานาปานสติสมาธิ ในพระ
สุตตันตปิฎกคือสติปัฏฐานข้อที่ ๓ แห่งมหาสติปัฏฐานสูตร และในพระอภิธรรมปิฎก มีชื่อเรียกว่า
จิตตานุปัสสนานิทเทส และมีความสาคัญในฐานะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งสาหรับฝึกอบรมจิต เพราะ
เดิมทีเดียวจิตเป็นธรรมชาติประภัสสร แต่ถูกกิเลสจรมาทาให้เศร้าหมองในขณะที่ทาหน้าที่ (ชวนวิถี)
จิตตานุปัสสนาสามารถแยกแยะจิตที่เป็นอกุศล กุศล และอัพยากฤต ที่เรียกว่า จิต ๑๖ ประเภท
ซึ่งมีความสลับซับซ้อนจนเห็นความจริง คือพระไตรลักษณ์ แล้วพัฒนาตนไปสู่ ปัญญาที่อยู่เหนือ
ความต้องการและความคิดเห็นที่ผิด สามารถกาจัดโลภ โกรธ และหลงในชีวิตได้
วิธีการแห่งจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ กาหนดรู้จิตเริ่มจากสิ่งที่เห็นได้ง่ายและชัดเจน
ได้แก่ฐานของกายก่อน เมื่อสติกาหนดรู้อาการของรูปนามได้ก็สามารถกาหนดเห็นจิตเกิดดับ
ซับซ้อนกันอยู่อย่างต่อเนื่องกัน เช่น ขณะที่คิดอยู่ก็สามารถเห็นความคิดนั้นดับไป และรู้เห็นความ
เป็นไปของกายกับแม้จะติดเนื่องกันอยู่ แต่ก็เป็นคนละส่วนกัน ความเป็นบุคคล สัตว์ ตัวตน เรา
เขา ย่อมหมดไปการรู้เห็นอย่างนี้ ท่านเรียกว่า “ญาณ” มีอยู่ ๑๖ ประการ
คาสาคัญ: จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติปัฏฐาน ๔ การตามดูจิต การกาหนดรู้จิต

๑

ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ และอาจารย์
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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Abstract
This Article is of two objectives, namely:- 1) to study the significance of
the contemplation of milds, 2) to study the Teaching of the contemplation of
milds.
From the study, it is found that Cittānupassanāsatipaṭṭhāna is the
method of practising the Insight Meditation, because it is the one way in the Four
Foundations of Mindfulness. In the Three Baskets, it is one part of Ānāpānasatisamādhi in Vinayapiṭaka. In Suttantapiṭaka, it is the third Satipaṭṭhāna of
Mahāsatipaṭṭhānasutta. In Abhidhamma piṭaka, it is called Cittānupassanāniddesa and is important as a method of the mind training, because originally the
mind is pure, but it is impure because of the defilements at mement of working
[Javanaviṭh]ז. Cittānupassanā can separate the mind to be of Akusala, kusala
and Abyāta which is called the mind of 16 confised types up to the state of
seeing the Truth called the Tree Characteristics (Ti-Lakkhaṇas) and then develing
oneself to knowledge (Ñāṇa) which is over the ambition and wrong viens up to
being afle to get rid of greed, hatred and delusion in life.
The method of developing contemplation of mind beginning with that
can be seen easily and with is clear which is the base of the body with is with is
manner rising and falling as the representative. When the mindfulness recognizes
rising and falling of the form (Rūpa) the psadiser can see the rising and the falling
of the mind continually. On the other hand, When one it thinking, one can see
that thought extinguishes. Then, one can see that thought the state of the form
and the norm is continually existing, it is a different one. The state of being a
person, an animal, we, he, etc. extinguishes. Such the knowing and the seeing are
called Ñāṇa which is of 16 types.
Keywords: Cittānupassanāsatipaṭṭhāna, Four Foundations of Mindfulness, The
looking after the Mind contemplation, The looking after the Mind.
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๑. บทนา
หากกล่ า วถึ ง การปฏิ บั ติ ธ รรมที่
ถูกต้ องหรือ ถูกทางในสมัยที่ พ ระพุท ธเจ้ ายั ง
ทรงพระชนม์อยู่ คือ การเจริญสติปัฏฐาน ๔๒
ได้แก่ (๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติ
เข้า ไปตั้งตามดูกายเพื่อให้เห็นว่ากายนี้สักแต่
ว่าเป็นกายเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา
เขา (๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติ
เข้าไปตั้งตามดูเวทนา เพื่อให้เห็นว่าเวทนานี้
สักแต่ว่า เป็นเวทนาเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขา (๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
การมีสติเข้าไปตั้งตามดูจิต (ความคิด) เพื่อ ให้
เห็นว่า จิตนี้สักแต่ว่าเป็นจิตเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์
บุคคล ตัวตน เรา เขา และ (๔) ธัมมานุปัส สนาสติปัฏฐาน การมีสติเข้าไปตั้งตามดูธรรม
(อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิต) เพื่อให้เห็นว่า ธรรมนี้
สัก แต่ว่ า เป็ น ธรรมเท่ า นั้น ไม่ใ ช่ สัต ว์ บุ ค คล
ตัวตน เรา เขา และการเจริญสติปั ฏฐานทั้ง ๔
ประการนั้ น เป็ น วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ธรรมที่ มี
ความสาคัญและลึกซึ้งมาก ซึ่งพระพุทธองค์ทรง
แสดงแก่ ชาวกุ รุ ในสมัยที่ ประทั บอยู่ ณ นิ คม
ของชาวกุรุชื่อกัมมาสธัมมะ เหตุที่ทรงแสดงสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นธรรมที่ลึกซึ้ง เพราะชนชาว
กุรุเป็นผู้สามารถรับฟังเทศนาที่ลึกซึ้งนี้ ได้ ดังที่
พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายความไว้ว่า
เล่ากันว่า ชาวแคว้นกุรุ ไม่ว่าเป็นภิกษุ
ภิกษุณี และอุบาสก อุ บาสิกา มีร่ างกายและ
จิตใจสมบูรณ์อยู่เป็นนิจ ด้วยเสพปัจจัย คือฤดู
เป็นที่สบาย เพราะแคว้นนั้นสมบูรณ์ด้วยสัปปา
ยะ มี อุ ตุสั ปปายะเป็นต้ น ชาวกุรุ นั้ น มี กาลั ง
๒

ส.ม. (ไทย) ๑๙/๔๐๕/๒๖๒.

ปัญญาอันร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์อุดหนุน
แล้ ว จึ งสามารถรั บ เทศนาที่ ลึ ก ซึ้ ง นี้ ไ ด้
เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงเห็น
ความเป็นผู้สามารถรับเทศนาที่ลึกซึ้งอันนี้ จึง
ทรงยกกัมมัฏฐาน ๒๑ ฐานะ ใส่ลงในพระอรหัต
ตรัสมหาสติปัฏฐานสูตรที่มีอรรถอันลึกซึ้งนี้ แก่
ชาวกุรุเหล่านั้น๓
ความส าคัญและความลึกซึ้งของสติปัฏฐาน ๔ ประการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
ก็เพื่อทรงพระประสงค์ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูล
แก่สรรพสั ตว์ (เวไนยสัตว์) ๔ เพราะการเจริ ญ
สติ ปั ฏฐาน ๔ เหมาะส าหรั บบุ ค คล ๔ จริ ต
ได้แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะแก่คน
ตัณหาจริตผู้มีปัญญาน้อย เวทนานุปัสสนาสติ
ปัฏฐานเหมาะแก่คนตัณหาจริตผู้มีปัญญามาก
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะแก่คนทิฏฐิจริต
ผู้มีปัญญาน้อย และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
เหมาะแก่คนทิฏฐิจริตผู้มีปัญญามาก อีกอย่าง
หนึ่ง การเจริญสติปัฏฐาน ๔ สามารถละความ
วิปัลลาส ๔ ประการ คือ ความสาคัญผิดว่า งาม
สุข เที่ยง และเป็นตัวตน และสามารถละโอฆะ
๔ โยคะ ๔ อาสวะ ๔ คั ณฐะ ๔ อุปาทาน ๔
อคติ ๔ และการก าหนดรู้ อาหาร ๔ อย่ างได้
ด้วย๕ สติปัฏฐานทั้ง ๔ เมื่อว่าโดยเป็นความ
ระลึกและโดยเป็นที่ประชุมลงเป็นข้อเดียวกัน
หรื อ เหมื อ น แต่ อ อกเป็ น ๔ ประการ ด้ ว ย
อ า นา จ อ า ร ม ณ์ เ พ ร า ะ เ ป้ า ห ม า ย คื อ
๓

ม.ม.อ. (ไทย) ๑/๑๐๖/๓๖๒.
ดูร ายละเอียดใน ม.ม.อ. (ไทย) ๑/
๑๐๖/๓๖๒.
๕
ดูร ายละเอียดใน ม.ม.อ. (ไทย) ๑/
๑๐๖/๓๖๒.
๔

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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พระนิพพาน ดังนั้น การเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔
ประการ จะเจริญข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถไปสู่
พระนิพพานได้ ดั งที่ท่านพระอรรถกถาจารย์
ท่า นเปรียบเที ยบด้วยพระนครที่ มีทางเข้า ๔
ประตู คือ ทางทิศตะวันออก ทางทิศใต้ ทางทิศ
ตะวันตก และทางทิศเหนือ๖ อนึ่ง การเจริญสติ
ปัฏฐาน ๔ ถือได้ว่า เป็นวิธีการปฏิบัติที่พึงหวัง
ได้ ผ ลหรื ออานิ ส งส์ อย่ า ง ๑ ใน ๒ อย่ าง คื อ
อรหัตตผลในปัจจุบัน และเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็จะ
ได้เป็นอนาคามี ดังมีพระพุทธพจน์รับรองไว้ว่า
“ภิ ก ษุ ทั้ งหลาย บุ คคลผู้ เจริ ญสติ ปั ฏฐาน ๔
ตลอด ๗ ปี... ตลอด ๗ เดือน... ตลอด ๗ วัน
พึ ง หวั ง ได้ ผ ลอย่ า ง ๑ ใน ๒ อย่ าง คื อ
อรหั ตตผลในปั จ จุ บัน หรือเมื่ อยั งมี อุปาทาน
เหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี”๗
การเจริ ญสติ ปั ฏฐาน ๔ เป็ นวิ ธี การ
ปฏิบัติธรรมในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระ
ชนม์อยู่ เป็นวิธีการปฏิบัติที่มีความสาคัญและ
ลึกซึ้งเหมาะส าหรับบุคคล ๔ จริต สามารถละ
ความวิปัลลาส ๔ เป็นต้นได้ มี เป้าหมายสูงสุด
คือพระนิพพาน และหวังผลได้ อย่าง ๑ ใน ๒
อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
ชีวิตอยู่ก็ จักเป็นอนาคามี อนึ่ง การเจริญสติ ปัฏฐาน ๔ ดังกล่ าว เรี ยกว่ า “เป็นภาวนา”๘
หรื อ ว่ า “เป็ น กั ม มั ฏ ฐาน” ๙ ค าว่ า ภาวนา

หมายถึ ง “การท าให้ มี ขึ้ นเป็ นขึ้ น การท าให้
เกิ ด ขึ้ น การเจริ ญ ” ๑๐ กั ม มั ฏฐาน หมายถึ ง
“ที่ตั้งแห่งการงาน อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงาน
ของใจ วิธีฝึกอบรมจิตใจและเจริญปัญญา”๑๑
และมี ธ รรมอยู่ ๒ ประการ คื อ สมถะและ
วิปัสสนา เป็นภาวนาหรือกัมมัฏฐานที่ควรเจริญ
ดังพุทธพจน์ว่า “ธรรม ๒ ประการที่ควรเจริญ
คืออะไร คือ ๑. สมถะ (การฝึกจิตให้สงบเป็น
สมาธิ) ๒. วิปัสสนา (ความเห็นแจ้ง) นี้ คือธรรม
๒ ประการที่ ควรเจริ ญ ”๑๒ “สมถะ หมายถึ ง
สภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียว วิปัสสนา หมายถึง
ปั ญญาที่ ก าหนดรู้ สั งขาร”๑๓ จึ ง กล่ าวได้ ว่ า
ภาวนาหรื อ กั ม มั ฏฐานมี อ ยู่ ๒ ประเภท คื อ
(๑) สมถกัมมัฏฐาน เป็นกัมมัฏฐานที่มุ่งเน้นให้
เกิ ดสมาธิ หรื อความสงบ และ (๒) วิ ปั ส สนา
กั ม มั ฏ ฐาน เป็ น กั ม มั ฏ ฐานที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ปัญญาหรือความเห็นแจ้งในอาการหลายอย่าง
หรือในอาการพิเศษ
ในการเจริ ญ วิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐาน
จะต้องมีการกาหนดเพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งใน
อาการหลายอย่างนั้น คือ เห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์ นั่นเอง ซึ่งได้ แก่ อนิจ จัง คื อ ความไม่
เที่ยง ทุกขัง คือ ความทนอยู่ไม่ได้ และอนัตตา
คื อความไม่ ใช่ ตั วตน หรื อความบั งคั บบั ญชา
๑๐

๖

ดูร ายละเอียดใน ม.ม.อ. (ไทย) ๑/

๑๐๖/๓๖๒.
๗

ดูร ายละเอียดใน ที .ม. (ไทย) ๑๐/
๔๐๔/๓๓๘–๓๔๐.
๘
ดูรายละเอียดใน องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/
๑๗๓/๑๒๗.
๙
ดูรายละเอียดใน องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/
๑๗๓/๗๙.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน์ ฉบั บ ประมวลศั พ ท์ ,
พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑ ๗ , ( ก รุ ง เ ท พ ฯ : โ ร ง พิ ม พ์
พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้ า
๒๘๖.
๑๑
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓-๑๔.
๑๒
ที. ปา. (บาลี ) ๑๑/๓๕๒, ที . ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๖๙.
๑๓
องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๑๗๓/๗๑.
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ไม่ ไ ด้ หรื อ จะต้ อ งมี ก ารก าหนดเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเห็ น แจ้ ง ในอาการพิ เ ศษนั้ น คื อ การ
กาหนดอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน คือ รูป
นาม ซึ่งเป็นอารมณ์ (สิ่งเร้า) ต่างๆ ที่มาปรากฏ
ทางทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและ
ใจ โดยความเป็ นอนิ จจั ง ทุ กขัง และอนั ตตา
เช่นเดียวกัน๑๔ จึงถือได้ว่าวิปัสสนากัมมัฏฐาน
“เป็ นกัมมัฏฐานที่ก่อให้เกิดการเห็นแจ้งชีวิ ต
โดยอาการพิเศษ”๑๕ ซึ่งชีวิตในที่นี้ คือ ขันธ์ ๕
ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
เมื่อย่อลงก็ได้แก่ รูปกับนามนั่นเอง๑๖ การเห็น
ชีวิตตามความเป็นจริงว่ามีลักษณะของความไม่
เที่ยง (อนิจจัง) ความเป็นทุกข์ (ทุกขัง) และ
ความไม่ใช่ตัวตน (อนัตตา)๑๗ สามารถทาให้เกิด
ปัญญาอันจะนาไปสู่ความพ้นทุกข์ และปัญญา
ที่เกิดขึ้นสามารถทาลายกิเลสต่างๆ คือ ความ
โลภ ความโกรธ และความหลง หรือทากิเลสให้
เบาบางลดลงจนหมดไปในที่สุด๑๘ วิธีการเจริญ

วิปัสสนากรรมฐานสามารถปฏิบัติได้ด้วยการ
เอาสติไปตั้งไว้ที่ฐานทั้ง ๔ คือ (๑) กาย (๒)
เวทนา (๓) จิต และ (๔) ธรรม จุดมุ่งหมายที่
ส าคั ญ ของวิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐาน ได้ แ ก่ การ
พัฒนาสติ คือ การระลึกได้ และสัมปชัญญะ คือ
ความรู้ตัวทั่วพร้อม อย่างเช่นการยืน การเดิน
การนั่ง การนอน การรับประทานอาหาร การคู้
การเหยี ย ด การนุ่ ง ห่ ม เสื้ อ ผ้ า การอาบน้ า
ตลอดจนการถ่ ายอุ จจาระและปัส สาวะ สิ่งที่
สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การกาหนดรู้อารมณ์
หรือสิ่งเร้าที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ เพื่อมิให้กิเลสเกิดขึ้นจนทาให้จิตขุ่นมัว
และเศร้าหมอง๑๙
จากที่ ได้ เกริ่ นมาข้ างต้ นนี้ จ ะเห็ นว่ า
การเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือการเจริญวิปัสสนา
กัมมัฏฐานเพราะต่ างมีกายกั บจิตหรื อรูปกั บ
นามเป็นอารมณ์ ในมหาสติปัฏฐานสูตรอันเป็น
พระสูตรที่มีความสาคัญมากต่อการปฏิบัติธรรม

๑๔

ดูรายละเอียดใน จาลอง ดิษยวณิช ,
วิปัสสนากรรมฐานและเชาวน์อารมณ์, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓, (เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่โรง
พิมพ์แสงศิลป์, ๒๕๔๙), หน้า ๒-๓.
๑๕
ดูรายละเอียดใน ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/
๑๕๕/๓๒๘.
๑๖
ดูร ายละเอียดใน ที.ม.อ. (บาลี) ๒/
๓๗๓/๓๖๗-๓๖๘, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๐๖/๒๕๓.
๑๗
ดู รายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/
๑๓๓/๑๔๗.
๑๘
ดูรายละเอียดใน U Janakabhivamsa
Sayadaw, The ICD-10 Classification of
Mental and Behavioral Disorders :
Clinical Descriptions and Diagnostic
Guidelines, (Geneva : World Health
Organization, 1992), pp. 30-31, Mahasi

Sayadaw, The Great Discourse on the
Turning of the Wheel of Dhamma
(Dhammacakkappavattana
Sutta),
(Bangkok : Buddhadhamma Foundation,
1996), pp. 71-78. อ้างใน พระมหาไสว ญาณวี โ ร, คู่ มื อ หลั ก ปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐาน,
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า
๖๙.
๑๙
ดู ร ายละเอี ย ดใน Bhaddhanta
Asabha, The Practice of Vipassana
Meditation
for
Mindfulness
Development, (Bangkok: Sahadhammika,
2001), pp. 4-14; อ้างใน พระมหาไสว ญาณวีโร,
คู่มือหลักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน, หน้า ๗๐๑๐๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๓๘ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

“จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน”๒๐ ซึ่งเป็นทางสายเอกหรือ
ทางเดี ยวกั นเท่ านั้ น เพื่ อไปสู่ จุ ดมุ่ ง หมาย ๕
ประการ ดั ง ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ต รั ส ว่ า “ภิ ก ษุ
ทั้ ง หลาย ทางนี้ เ ป็ น ที่ ไ ปอั น เอก เพื่ อ ความ
บริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อดับความโศกและ
ความร่าไรราพัน เพื่อดับความทุกข์ (ทุกข์กาย)
และโทมนัส (ทุกข์ใจ) เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง
(ญายธรรม คือ อริยมรรค) เพื่อทาพระนิพพาน
ให้แจ้ง ทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔”๒๑
นอกจากนี้ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ยัง
แสดงให้เห็นว่า เป็นวิธีการที่มีเสน่ห์ดึงดูดความ
สนใจของคนได้ เสมอเหมื อ นกั น หมด มี พ ลั ง
สร้างสรรค์ ทันสมัยไม่จากัดว่าจะเป็นยุคใดสมัย
ใด ให้ ผลเป็ นที่ประจั กษ์ จริ ง ดั งที่ พ ระญาณโปนิกเถระกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า
ในสติปัฏฐานมีพลังสร้างสรรค์ และมี
เสน่ห์แห่งพระสัจจธรรมแห่งโพธิญาณ ที่ดึงดูด
ความสนใจของคนได้เสมอเหมือนกันหมด ไม่
จากัดว่าจะเป็นยุคสมัยถิ่นฐานใดๆ ในเนื้อหามี
ทั้งความลึกและความกว้าง ทั้งความเรียบง่าย
และความลึกซึ้ง เป็นรากฐานและเป็นโครงสร้าง
ของธรรมที่ยังคงปฏิบัติได้ ให้เห็นผลจริงสาหรับ
มนุษย์ทุกคน หรืออย่ างน้อยที่สุดก็ส าหรับคน
จานวนมาก ผู้เลิกเชื่อถือสิ่งเสพติดทางศาสนา
หรือยากล่อมประสาทของศาสนาจอมปลอม
จ านวนคนเหล่ า นั้ น นั บ วั น จะมี ม ากขึ้ น ทุ ก ที
สติ ปั ฏ ฐานจะช่ ว ยแก้ ปั ญ หาที่ รี บ ด่ ว นอั น
เกี่ ยวกั บเรื่องที่ไม่ใช่ วัตถุ ธรรม ที่มี อยู่ ในชี วิ ต
๒๐

ดูรายละเอียดใน จาลอง ดิษยวณิช ,
วิปัสสนากรรมฐานและเชาวน์อารมณ์, หน้า ๒-๓.
๒๑
ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๓/๒๔๘, ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๗๓/๓๐๑–๓๐๒.

จิ ต ใจของคนเหล่ า นั้ น ซึ่ ง ปั ญ หาเหล่ า นี้ ไม่
ส า ม า ร ถ แ ก้ ใ ห้ ห า ย ไ ด้ โ ด ย วิ ธี ก า ร ท า ง
วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ ด้ ว ยศาสนาแห่ ง ศรั ท ธา
เพราะฉะนั้น สติปัฏฐานสาหรับทุกคน ซึ่งเป็น
การจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาโดยละเอียด
เพื่ อ น าวิ ธี การนี้ ไ ปใช้ กั บปั ญหา และสภาวะ
ปัจจุบัน๒๒
การเจริ ญสติ ปั ฏ ฐานทั้ ง ๔ มี ค วาม
ทันสมัย เหมาะกับคนเราทุกจริตทุกยุคสมัย ใน
ปัจ จุ บันคนเราเมื่ อเกิ ดปัญหาหรื อความทุ กข์
ขึ้นมา ต้องการแนวทางการแก้ ไขปัญหาแบบ
รวดเร็ว และได้ผลทั นตาเห็น เนื่องจากในยุ ค
สมั ยนี้ เป็ นยุ คที่มี การติ ดต่ อสื่ อสารซึ่ งเป็ นไป
อย่ างรวดเร็ว และมี ความเจริ ญในด้ านต่ างๆ
ปรากฏชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
ประยุกต์วิทยาสมัยใหม่ที่มีวัฒนธรรมจากแหล่ง
หนึ่งไหลไปสู่อีกแหล่งหนึ่งในช่วงเวลาอันสั้น ทั้ง
พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งที่คอยบารุงบาเรอความสุข
ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ คือมีแสงสีที่งดงามตระการตา เสียงอัน
ไพเราะเพราะพริ้ ง กลิ่ น ที่ ห อมหวนชวนดม
อาหารเลิศรสยิ่งกว่าระดับเชลล์ชวนชิม ที่นอน
อันแสนจะอ่อนนุ่ม เครื่องปรับอากาศที่เย็นฉ่า
จากสิ่งอานวยความสุขดังกล่าวคนเราน่าจะมี
ความสุ ข สบายมากขึ้ น กว่ า แต่ ก่ อ น ในทาง
กลับกันมีคนเป็นจานวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับ
ความทุกข์ใจในรูปแบบของความเครียด ความ
วิตกกังวล ความเบื่อหน่าย ความท้อแท้ ความ
หวาดกลัว และอื่นๆ จิตใจกระวนกระวายเร่า
๒๒

พระญาณโปนิ ก เถระ, หั ว ใจ
กรรมฐาน , แปลโดย พลตรี นายแพทย์ ช าญ
สุวรรณวิภั ช , (กรุ ง เทพฯ: ส านักพิ มพ์ ศ ยาม,
๒๕๔๑), หน้า ๓.

ดร.บุญเลิศ โอฐสู

~ ๓๙ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

ร้อนเกือบตลอดเวลา๒๓ และโดยปกติมนุษย์เรา
มักอยู่กับความคิด คิดไปในอดีตหรื อคิดไปใน
อนาคต ตั้งแต่ตื่ นนอนจนหลั บไปมักตกอยู่ใน
ภาพลวงของอดีตและอนาคตตลอดเวลา เหตุที่
เป็ นดั งนี้ ก็เพราะว่าจิ ตของเราผู กพั นกั บอดี ต
และใฝ่ฝันอนาคต นอกจากนี้ เมื่อมนุษย์ได้รับ
การกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็มักใส่
ใจต่อทุกสิ่งที่มากระทบสัมผัส ตอบสนองด้วย
อานาจของกิ เลสที่ ชอบใจหรื อไม่ ชอบใจและ
เกิดผลเป็นความทุกข์มี อาการเครี ยด เป็นต้ น
จิตของเราจึงมีแต่ความเศร้าหมอง เร่าร้อน วิตก
กังวลอยู่เสมอ๒๔
ความทุ กข์ ใจในรู ปแบบต่ างๆ ไม่ ว่ า
ความเครียด ความวิตกกังวล ความเบื่อหน่าย
ความท้อแท้ ความหวาดกลัว หรือความคิดไป
ในอดีตหรื อในอนาคตเกิ ดขึ้นแก่ คนเราในยุ ค
สมัยนี้ ดังนั้น คนเราจึงมีความต้องการที่จะพ้น
ไปจากทุ ก ข์ จิ ต ตานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐานเป็ น
ทางออกได้สาหรับปัญหาเหล่านี้ เพราะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นวิธีการเจริญสติอย่าง
หนึ่ งในบรรดาการเจริญสติ ปั ฏฐานทั้ ง ๔ ดั ง
พุทธพจน์อันเป็นอุทเทศว่า “ภิกษุทั้งหลาย...
พิ จ ารณาเห็ น จิ ต ในจิ ต อยู่ มี ค วามเพี ย ร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกได้”๒๕ การเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๒๓

ดูรายละเอียดใน จาลอง ดิษยวณิช ,
วิปัสสนากรรมฐานและเชาวน์อารมณ์, หน้า ๑.
๒๔
ดูรายละเอียดใน พระคันธสาราภิ วงศ์ , ศึ ก ษาวิ ธี เ จริ ญ สติ ด้ ว ยภาษาง่ า ยๆ,
(กรุงเทพฯ: บริษัทสแควร์ ปริ๊นซ์ ’๙๓, ๒๕๔๕),
หน้า ๑.
๒๕

ดูรายละเอียดใน ที.ม. (บาลี) ๑๐/
๓๗๓/๒๔๘, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑-๓๐๒.

สามารถปฏิบัติได้โดยการมีสติเข้าไปพิจารณา
เห็ นจิ ต ดั งมี พ ระพุ ทธพจน์ ที่ เกี่ ยวกั บวิ ธี การ
ปฏิบัติว่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จิตมีราคะก็รู้ชัดว่า
‘จิ ตมี ราคะ’ จิ ตปราศจากราคะก็ รู้ ชั ดว่ า
‘จิตปราศจากราคะ’ จิตมีโทสะก็รู้ชัดว่ า
‘จิ ตมี โทสะ’ จิ ตปราศจากโทสะก็ รู้ ชั ดว่ า
‘จิตปราศจากโทสะ’ จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่า
‘จิตมี โมหะ’ จิ ตปราศจากโมหะก็ รู้ ชั ดว่ า
‘จิตปราศจากโมหะ’ จิตหดหู่ก็รู้ชัดว่า ‘จิต
หดหู่’ จิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่า ‘จิตฟุ้งซ่าน’
จิตเป็นมหัคค-ตะ ก็รู้ชัดว่า ‘จิตเป็นมหัคค
ตะ’ จิตไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่า ‘จิตไม่เป็น
มหัคคตะ’ จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่า ‘จิตมี
จิตอื่นยิ่งกว่า’ จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่า
‘จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า’ จิตเป็นสมาธิก็รู้ชัด
ว่า ‘จิตเป็นสมาธิ’ จิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่า
‘จิตไม่เป็นสมาธิ’ จิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่า
‘จิตหลุ ดพ้นแล้ ว ’ จิ ตไม่ หลุ ดพ้ นก็รู้ ชัดว่ า
‘จิตไม่หลุดพ้น’
ด้วยวิธีนี้ ภิก ษุพิจ ารณาเห็ นจิต ในจิ ต
ภายในอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอก
อยู่ หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายใน
ทั้ ง ภายนอกอยู่ . ... หรื อ ว่ า ภิ ก ษุ นั้ น มี ส ติ
ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า ‘จิตมีอยู่’ ก็เพียง
เพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่านั้น ไม่
อาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู่ และไม่ยึดมั่น
ถือมั่นอะไรๆ ในโลก... ๒๖
พระพุ ท ธพจน์ ข้ า งต้ น นี้ แสดงถึ ง
วิ ธี ก ารเจริ ญ จิ ต ตานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐานที่
๒๖

ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๘๑/๒๕๕, ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔-๓๑๕.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๐ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

ปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งถือได้ว่า เป็น
ระเบี ย บวิ ธี ก ารแห่ ง จิ ต ตานุ ปั ส สนาในการ
ปฏิบัติวิปัส สนากัมมัฏฐานหรือพิจารณาเห็น
จิตถึง ๑๖ อย่าง มีความสาคัญมากดังได้กล่าว
ไว้ ข้ า งต้ น แล้ ว ว่ า เหมาะแก่ ค นเจ้ า ทิ ฏ ฐิ จ ริ ต
อย่ า งหยาบ ๒๗ สามารถละนิ จ จวิ ปั ล ลาส
ความสาคัญผิด เข้าใจผิด และเห็นผิดในสภาพ
ที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง๒๘ เป็นธรรมมีอานุภาพมาก
สามารถปราบกิเลสตัณหา หรือนาอภิชฌาคือ
ความยินดีและโทมนั สคือความยินร้ายในโลก
ให้พินาศไป และเป็นทางดาเนินไปสู่จุดหมาย
ปลายทางเดียวกันคือพระนิพ พาน ดังที่ท่าน
พระอรรถกถาจารย์แสดงไว้ว่า พระนิพ พาน
เปรียบเทียบด้วยมหานคร อริยมรรคมีองค์ ๘
เปรียบเทียบด้วยประตูมหานคร จิตตานุปัส สนาสติปัฏฐานเปรียบเทียบด้วยทิศตะวันตก
คนที่มาจากทิศ ตะวันตกก็เข้า ไปภายในมหา
นครโดยทางประตูทิศตะวันตกย่อมถึงภายใน
มหานครได้ ฉั นใด ผู้ ปฏิบั ติเ มื่อเจริ ญจิต ตานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐานซึ่ ง เหมาะกั บ จริ ต หรื อ
อั ธ ยาศั ย ของตนย่ อ มถึ ง พระนิ พ พานได้ ฉั น
นั้น๒๙ จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือความสาคัญ
แห่ ง จิ ต ตานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐานในคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท
การพัฒนาจิต ถือว่าเป็นการยกระดับ
คุ ณ ภาพจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ เ ราให้ สู ง ขึ้ น ด้ ว ย
วิธีการทาจิตใจให้สงบ เกิดปัญญาแก้ไขปัญหา
๒๗

ดูรายละเอียดใน ม.ม.อ. (บาลี) ๑/
๑๐๖, ม.ม.อ. (ไทย) ๑/๑๐๖/๓๖๒.
๒๘
ดูร ายละเอียดใน วิสุทฺธิ. (บาลี) ๓/
๓๓๕.
๒๙
ดูร ายละเอียดใน ที.ม.อ. (บาลี) ๒/
๔๖๙-๔๗๐.

ในชีวิตประจาวัน อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
ได้อย่างไม่มีความทุกข์ ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างดี
ที่สุดในทุกๆ ด้าน หมายถึง การฝึกฝนจิตใจให้
สงบ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ มี ส มาธิ มี เ หตุ ผ ล มี
ความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน มีพลังทาง
จิต ทาให้เ กิด มีสุข ภาพจิต ดี มีจิต ใจเข้ม แข็ ง
ควรแก่การทางาน เป็นต้น ซึ่งตรงกันข้ามกับ
การฝึกกายนั่นเอง แต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่า
การฝึกกายนั้นจะต้องทาให้ร่างกายเคลื่อนไหว
เพราะปกติแล้ว กายมักจะหยุดนิ่งจึงต้องทาให้
เคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ จึงค่อยสบายขึ้น
และมี พ ลั ง มากขึ้ น ส่ ว นการฝึ ก ฝนจิ ต นั้ น
จะต้ องท าให้ จิต หยุด นิ่ ง เพราะปกติ แล้ ว จิ ต
มักจะไม่ค่อยหยุดนิ่ง จึงจาเป็นต้องทาให้หยุด
นิ่ ง เสี ย บ้ า ง แล้ ว มั น ก็ จ ะเกิ ด พลั ง ขึ้ น และมี
ความสุ ข สบายมากขึ้ น ด้ ว ยโดยปกติ แ ล้ ว
ธรรมชาติของจิตจะมีลักษณะหรือจะเรียกว่า
อาการของจิตก็ได้อยู่ ๔ อย่าง ได้แก่ (๑) ไปได้
ไกล (ทูรงฺคม) (๒) เที่ยวไปผู้เดียว (เอกจร) (๓)
ไม่มีส รีระ (อสรีร) และ (๔) มีถ้าเป็นที่อาศัย
(คุหาสย) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ คือ
๑) ลั ก ษณะของจิ ตที่ ว่ า ไปได้ ไ กล
(ทูรงฺคม) “หมายถึง รับอารมณ์ที่อยู่ไกลได้”๓๐
อาจกล่าวได้ว่า เป็นอาการรับรู้อารมณ์ของจิต
นี้ สามารถไปรับรู้อารมณ์แม้อยู่ห่างไกลได้ แม้
เรื่ อ งราวที่ เ ป็ น ประสบการณ์ ใ นอดี ต ได้ ผ่ า น
มาแล้วเนิ่นนานหรือเรื่องราวในอนาคตที่ยังมา
ไม่ถึง จิตก็ส ามารถรับเอาเรื่องราวนั้ นมาเป็น
อารมณ์ของตนเอง
๒) ลักษณะของจิตที่ว่า เที่ยวไปผู้
เดียว (เอกจร) “หมายถึ ง เกิ ดขึ้นทีล ะดวงๆ
๓๐

ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๓๗/๒๒๘.

ดร.บุญเลิศ โอฐสู

~ ๔๑ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

ดวงหนึ่งดับ ดวงหนึ่งจึงเกิดขึ้น จะไม่เกิดขึ้น
พร้อมกัน” ๓๑ คือ การเกิดดับเป็นขณะๆ ของ
จิต หมายความว่า จิตมีอาการที่เกิดดับทีล ะ
ดวง เมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดั บไป ก็จ ะ
เป็นปัจจัยให้จิตดวงอื่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๓) ลัก ษณะของจิตที่ ว่า ไม่มี ส รีร ะ
(อสรีร ) “หมายถึง ไม่ มี สัณ ฐาน ไม่ มี สี เป็ น
ต้ น ” ๓๒ ลั ก ษณะอย่ า งนี้ ถื อ ว่ า จิ ต เป็ น
นามธรรม ที่ไม่มีสัณฐาน ได้แก่ ไม่มีตา ไม่มีหู
ไม่มีจมูก ไม่มีลิ้น และไม่มีกาย ไม่มีสี ได้แก่ ไม่
มีสิ่งที่จ ะแสดงสัญลักษณ์ได้ และไม่มีการกิน
พื้นที่ ซึ่งต่างจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลาย
๔) ลักษณะของจิตที่ว่า มีถ้าเป็นที่
อาศัย (คุหาสย) “หมายถึง อาศัยอยู่ในมหาภูตรูป ๔ และหทัยรูป”๓๓ ได้แก่ การที่จิตมี
ธาตุ ทั้ ง ๔ คื อ ดิ น น้ า ไฟ ลม ร่ ว มกั น เข้ า ที่
เรียกว่ามหาภูตเป็นรูปหยาบ และรูปละเอียด
ที่เรียกว่า อุปาทายรูป เป็นที่อยู่อาศัย เหมือน
คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่
ในถ้า แต่หทัยรูปท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า
“ถ้า ก็คือตาแหน่งในร่างกายอันเป็นที่ตั้งของ
จิต นั่นคือ หัวใจ”๓๔
จากลั ก ษณะของจิ ต ที่ ไปได้ ไ กล
(ทูรงฺคม) เที่ยวไปผู้เดียว (เอกจร) ไม่มีส รีระ
(อสรีร) และ (๔) มีถ้าเป็ นที่อาศัย (คุ หาสย )
เป็ น จิ ต ที่ มี กิ เ ลสซึ่ ง จรเข้ า มาหรื อ ถู ก กิ เ ลส
แทรกแซงแล้ว กลายเป็น จิตที่เศร้ าหมองไป
ความเป็น จริง แล้ว จิ ตนี้ ป ระภั ส สร เป็ นจิ ต ที่
๓๑

ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๓๗/๒๒๘.
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๓๗/๒๒๘-๒๒๙.
๓๓
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๓๗/๒๒๙.
๓๔
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๓๖/๒๒๔.
๓๒

ปกติ แต่ ต่ อ มากลายเป็ นจิ ต ที่ เศร้ า หมองไป
เพราะอุปกิเลสแทรกเข้ามาทาลาย ซึ่งประเด็น
นี้ท่านพระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า “...
เดิมทีเดียว จิตนั้นเป็นภวังคจิต คือ เป็นจิตที่
ผ่องใส (ประภัสสรจิต) แต่เมื่อถูกเจตสิกธรรม
ฝ่ายชั่วกล่าว คือ อุปกิเลสธรรมจรมากระทบ
เข้าก็กลายเป็นจิตเศร้าหมองที่เรียกว่า ใจชั่ ว
ซึ่งพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาทางกาย
และวาจา”๓๕ พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวถึง
จิตประภัสสรว่า ก็คือ ภวังคจิต แต่ “ภวังคจิต
แม้จะบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ (ปกติปริสุทฺธมฺปิ)
ก็ชื่อว่าเป็นอันเศร้าหมอง เพราะอุปกิเลสที่จร
มาซึ่งเกิดขึ้นเพราะจิตสหรคตด้วยกิเลสมีโลภะ
เป็นต้ น อันมีความกาหนัดขัดเคืองและความ
หลงเป็นสภาวะในขณะแห่งชวนจิต ”๓๖ และ
“ภวังคจิต คือ จิตที่เป็นพื้นอยู่ระหว่างปฏิสนธิ
จิต กับ จุติ คื อ ตั้ งแต่เ กิ ดจนถึ งตายในเวลาที่
มิได้เสวยอารมณ์ทางทวาร ๖ มีจักขุทวารเป็น
ต้น ” ๓๗ เป็ น จิ ต ที่ มี ค วามสะอาดบริ สุ ท ธิ์ โ ดย
ธรรมชาติ (ปกติปริสุทฺธ) จึงเรียกว่า “ผุดผ่อง”
ซึ่ ง พระอรรถกถาจารย์ “หมายถึ ง ผุ ด ผ่ อ ง
เพราะบริ สุ ท ธิ์ ไ ม่ มี อุ ป กิ เ ลส ได้ แ ก่ ขาว
บริสุทธิ”์ ๓๘
๓๕

ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑/๒๐.
องฺ . เอกก.อ. (บาลี ) ๑/๔๙/๕๓;
อาจารสมฺปนฺนา มาตาปิตโร วิย จ อาจริยุปชฺฌา
ยา วิย จ ภวงฺคจิตฺต ทฏฺฐพฺพ ปุตฺตาทีน วเสน เตส
อกิตฺติลาโภ วิย ชวนกฺขเณ รชฺชนทุสฺสนมุยฺหนสภาวาน โลภสหคตาทีน จิตฺตาน วเสน อุปฺปนฺเนหิ อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ ปกติปริสุทฺธมฺปิ
ภวงฺคจิตฺต อุปกฺกิลิฏฺฐ นาม โหติ.
๓๗
องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๔๙/๕๓.
๓๘
องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๔๙/๕๓.
๓๖

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๒ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

แต่ภวังคจิตนั้น พอถูกกิเลสที่จ รเข้า
มามีราคะเป็นต้น ก็เศร้าหมองไปในช่วงเวลาที่
จิตรับอารมณ์ (ชวนวิถี) ดังนั้น ท่านพระอรรถกถาจารย์จึงเปรียบเทียบด้วยมารดาบิดา และ
อุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ซึ่งเพียบพร้อมด้วยความ
ประพฤติที่ดีงามต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงที่เคยทา
ดีไว้ เพราะการกระทาของบุตร สัทธิวิหาริก
อั น เตวาสิ ก ถึ ง แม้ ค วามเสี ย ชื่ อ เสี ย งไม่ ไ ด้
เกิดขึ้นภายในตัวมารดาบิดาและอาจารย์ แต่ก็
ส่งผลกระทบมาถึงตัวท่านเช่นกัน เพราะบุตร
สัทธิวิหาริก และอันเตวาสิกอยู่ในการดูแลของ
ท่าน ไม่ได้ให้การศึกษา ไม่ได้สั่งสอน ไม่ได้พร่า
สอน ดังความว่า
เหมื อ นอย่ า งว่ า มารดาบิ ด า หรื อ
อาจารย์และอุปัชฌาย์ มีศีล สมบูรณ์ด้วยความ
ประพฤติย่อมได้รับการติเตียน เสียชื่อเสียงว่า
ไม่คุกคาม ไม่ให้ศึกษา ไม่สั่งสอน ไม่พร่าสอน
บุตรหรือ อันเตวาสิกและสั ทธิวิหาริ กของตน
ด้ ว ยอ านาจแห่ ง บุ ต รและอั น เตวาสิ ก และ
สัทธิวิหาริกผู้ทุ ศีล ประพฤติไ ม่ดี ไม่ส มบูร ณ์
ด้วยข้อวัตร ฉันใด๓๙
จากความข้ า งต้ น นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า
ภวั ง คจิ ต เหมื อ นมารดาบิ ด า อาจารย์ และ
อุปัชฌาย์ผู้สมบูรณ์ด้วยความประพฤติ ไม่ได้
ให้การศึกษาหรือพร่าสอนบุตรหรืออันเตวาสิก
และสัทธิวิหาริก (ผู้อาศัยอาจารย์อยู่และผู้ที่
บวชจากอุปัชฌาย์โดยตรง) ของตน พอบุตร
และอั น เตวาสิ ก และสั ท ธิ วิ ห าริ ก เป็ น ผู้ ทุ ศี ล
ประพฤติไม่ดี ไม่สมบูรณ์ด้วยข้อวัตรปฏิบัติ ก็
ทาให้ ท่า นเหล่า นั้น เสี ย ชื่อ เสี ยงที่ เคยท าดี ไ ว้
ก่ อ น ภวั ง คจิ ต ก็ เ หมื อ นกั น แม้ จ ะบริ สุ ท ธิ์
๓๙

องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๔๙/๕๓-๕๔.

ตามปกติก็กลายเป็นอันเศร้าหมองไป เพราะ
อุปกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งเกิดขึ้น
ด้ ว ยอ านาจจิ ต ที่ ป ระกอบพร้ อ มด้ ว ยโลภะ
โทสะ และโมหะ ที่มีความกาหนัดรักใคร่ ขัด
เคืองใจและความหลงไม่รู้จ ริงเป็นสภาวะใน
เวลาที่จิตทาหน้าที่ในการรับรู้ อารมณ์หรือสิ่ง
ที่มากระทบ
การพั ฒนาจิ ตตามหลัก จิต ตานุปั ส สนาสติปัฏฐานมีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่
จะท าให้ จิ ต ผ่ อ งแผ้ ว คื อ ไม่ เ ศร้ า หมอง
(ฝึ ก อบรมจิ ต ) ในเวลาที่ จิ ต ไปรั บ อารมณ์
(ชวนวิถี) เพราะเวลาที่จิตไปรับอารมณ์ จะมี
ลักษณะที่รับอารมณ์ ซึ่งอยู่ ไกลได้ เมื่ อไปรั บ
อารมณ์ซึ่งอยู่ไกลได้ เที่ยวไปแต่ดวงเดียว ไม่มี
สรีระหรือไม่มี ร่างกายเป็นที่ ปรากฏ แต่มีถ้ า
(คือ มหาภูตรูป) เป็นที่อาศัย ดังจะเห็นได้จาก
การที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้สารวมจิตว่า
คนเหล่าใดสารวมจิต
ที่เที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว
ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในถ้า
คนเหล่า นั้น จัก พ้น จากเครื่อ งผู กแห่ ง
มาร๔๐
ดัง นั้น ในมหาสติ ปัฏ ฐานสูต ร พระ
พุทธองค์ตรัส ถึงวิธีการมีส ติกาหนดรู้จิต ๑๖
อย่าง ดังมีใจความว่า “...จิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่า
จิต มี ร าคะ... จิ ตไม่ ห ลุ ด พ้น ก็ รู้ ชั ดว่ า จิ ต ไม่
หลุดพ้น”๔๑ ในพุทธพจน์นี้ชี้ให้เห็นว่า จิตมีอยู่
๑๖ ประเภท ได้แก่ (๑) สราคจิต จิตมีราคะ
๔๐

ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗/๒๒, ขุ.ธ. (ไทย)
๒๕/๓๗/๓๗, ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๓๗/๒๒๘-๒๒๙.
๔๑
ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๘๑/๒๕๕, ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.

ดร.บุญเลิศ โอฐสู

~ ๔๓ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

(๒) วีตราคจิต จิตปราศจากราคะ (๓) สโทสจิต
จิตมีโทสะ (๔) วีตโทสจิต จิตปราศจากโทสะ
(๕) สโมหจิต จิตมีโมหะ (๖) วีตโมหจิต จิต
ปราศจากโมหะ (๗) สังขิตตจิต จิตหดหู่ง่วง
นอน (๘) วิขิตตจิต จิตฟุ้งซ่าน (๙) มหัคคตจิต
จิ ต ที่ เ ป็ น มหั ค คต ะ คื อ มี อ านุ ภ าพมาก
(๑๐) อมหั ค คตจิ ต จิ ต ที่ ไ ม่ เ ป็ น มหั ค คตะ
( ๑ ๑ ) ส อุ ต ต ร จิ ต จิ ต มี จิ ต อื่ น ยิ่ ง ก ว่ า
(๑๒) อนุตตรจิต จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า สูงกว่า
(๑๓) สมาหิตจิต จิตเป็นสมาธิ (๑๔) อสมาหิ ต จิ ต จิ ต ไม่ เ ป็ น สมาธิ (๑๕) วิ มุ ต ตจิ ต จิ ต
หลุดพ้นจากกิเลส (๑๖) อวิมุตตจิต จิตไม่หลุด
พ้นจากกิเลส จิตทั้ง ๑๖ ประเภทนี้ เป็นทั้ง
อกุ ศ ลจิ ต กุ ศ ลจิ ต และอั พ ยากฤตจิ ต ดั ง
คาอธิบายต่อไปนี้
๑) สราคจิต จิตมีราคะ ได้แก่ จิตที่
เป็ น อกุ ศ ล สหรคตด้ ว ยโสมนั ส สั ม ปยุ ต
ด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ๔๒ หรือ ได้แก่
จิต ๘ ดวง ที่เกิดพร้อมด้วยโลภะ เป็นโลภมูลจิตที่มีรากเหง้าเค้ามูล เกิดมาจากความอยาก
ได้ ความต้ อ งการ ความก าหนั ด ความ
เพลิ ด เพลิ น ความติ ด ใจ ความชอบใจใน
อารมณ์๔๓
๔๒

ดูรายละเอียดใน อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/
๓๖๕-๔๑๒/๑๐๕-๑๑๐, อภิ . สงฺ . (ไทย) ๓๔/
๓๖๕-๔๑๒/๑๑๐-๑๒๐.
๔๓
ดูร ายละเอียดใน วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/
๙๔, สงฺคห (บาลี) ๑, วิภาวินี. (บาลี) ๗๒, ทีปนีฏี
กา (บาลี) ๔/๑๕-๑๗, พระอนุรุทธเถระ และพระ
ญาณธชะ, อภิธัมมัตถสังคหะ และปรมัตถทีปนี ,
แปลโดย พระคั น ธสาราภิ วงศ์ , พิ ม พ์ ค รั้ง ที่ ๒,
(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยรายวันการ
พิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๑-๑๗๑.

๒) วีต ราคจิต จิ ตปราศจากราคะ
ได้แก่ กุศลจิตที่ละอัพยากฤตฝ่ายโลกีย์๔๔
๓) สโทสจิต จิตมีโทสะ ได้แก่ จิตที่
เป็ น อกุ ศ ลสหรคตด้ ว ยโทมนั ส สั ม ปยุ ต ด้ ว ย
ปฏิฆะมีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ๔๕ หรือจิต ๒ ดวง
ที่ เ กิ ด พร้ อ มกั บ โทสะโทสมู ล จิ ต เป็ น จิ ต ที่ มี
รากเง่ า เค้ า มู ล เกิ ด มาจากความไม่ ช อบใจ
เสียใจ กลุ้มใจ ราคาญใจ หงุดหงิดใจ โกรธ
เกลียด กลัว ประทุษร้าย ทาลาย รวมความว่า
ไม่อยากได้ในอารมณ์นั้น มีโทสะเป็นตัวนา
โทสมูลจิต เป็นจิตที่มีความโกรธ ความเกลียด
เป็ น มู ล เหตุ หรื อ เป็ นจิ ต ที่ มี โ ทสะเป็ น ตั ว น า
หรื อ จะเรี ย กว่ า ปฏิ ฆ จิ ต คื อ จิ ต ที่ ก ระทบ
กระทั่งอารมณ์ทีไม่ชอบก็ได้ และเหตุ ให้เกิ ด
โทสะหรื อปฏิฆ ะมี ๕ ประการ ได้ แก่ (๑) มี
อัธยาศัยเป็นคนมักโกรธ (๒) มีความคิดไม่สุขุม
(๓) มีการศึกษาน้อย (๔) ได้ประสบอารมณ์ที่
ไม่ดี (๕) ได้ประสบอาฆาตวัตถุ ๑๐ ประการ๔๖
๔) วี ตโทสจิ ต จิต ปราศจากโทสะ
ได้ แ ก่ จิ ต ที่ เ ป็ น โลกี ย กุ ศ ล และจิ ต ที่ เ ป็ น
อัพยากฤต๔๗
๔๔

ดูร ายละเอียดใน ที.ม.อ. (บาลี ) ๒/

๓๘๑/๓๙๑.

๔๕

ดูรายละเอียดใน อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/
๔๑๓-๔๒๑/๑๑๐-๑๑๒, อภิ . สงฺ . (ไทย) ๓๔/
๔๑๓-๔๒๑/๑๒๐-๑๒๒.
๔๖
ดูร ายละเอียดใน สงฺคห (บาลี) ๑,
วิภาวินี. (บาลี) ๗๒-๗๓, ทีปนีฏีกา (บาลี) ๕/๑๗๑๘, พระอนุ รุ ท ธเถระ และพระญาณธชะ,
อภิธัมมัตถสังคหะ และปรมัตถทีปนี , แปลโดย
พระคันธสาราภิวงศ์, หน้า ๑๗๒-๑๗๕.
๔๗
ดูรายละเอียดใน ที.ม.อ. (บาลี) ๒/
๓๘๑/๓๙๑.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๔ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

๕) สโมหจิต จิตมีโมหะ ได้แก่ จิตที่
เป็นอกุ ศลสหรคตด้ วยอุเ บกขา สัมปยุตด้ว ย
วิจิกิจฉา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ ๔๘ หรือจิต ๒
ดวง คื อ จิต ที่ เกิ ด พร้ อ มกับ วิ จิกิ จ ฉาและเกิ ด
พร้ อ มกั บ อุ ท ธั จ จะ โมหมู ล จิ ต เป็ น จิ ต ที่ มี
รากเง่าเค้ามูลมาจากความหลง ความงมงาย
ความไม่รู้เหตุผลต้นปลาย มีโมหะเป็นตัวนา
โมหมูลจิต เป็นจิตที่มีความไม่รู้ ความหลงเป็น
มูล เหตุ หรือเป็นจิตที่มีโมหะเป็นตัวนา จิตนี้
เรียกว่า โมมูหจิต คือ จิตที่ประกอบด้วยความ
หลงก็ได้ โมหะหรืออวิชชามีความหมายอย่าง
เดียวกัน๔๙ ในปกรณวิเสสวิสุทธิมรรคท่านท่าน
พระพุ ท ธโฆสเถระกล่ า วว่ า โมหะนี้ เป็ น
รากเง่าแห่งบาปอกุศลทั้งมวล เหตุให้เกิดโมหะ
นั้น ได้แก่ อโยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณา
ไม่แยบคาย
๖) วี ต โมหจิ ต จิ ต ปราศจากโมหะ
ได้แก่ จิตที่เป็นโลกียกุศลและอัพยากฤต
๗) สั ง ขิ ต ตจิ ต จิ ต หดหู่ ง่ ว งนอน
ได้แก่ จิตที่ถูกถีนมิทธะครอบงา
๘) วิกขิตตจิต จิตฟุ้งซ่าน ได้แก่ จิต
ที่ไม่ประกอบด้วยความหดหู่
๙) มหัคคตจิต จิตที่เป็นมหัคคตะ คือ

๔๘

ดูรายละเอียดใน อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/
๔๒๒-๔๓๐/๑๑๓-๑๑๔, อภิ . สงฺ . (ไทย) ๓๔/
๔๒๒-๔๓๐/๑๒๒-๑๒๔.
๔๙
ดูรายละเอียดใน สงฺคห (บาลี) ๑-๒,
วิภาวินี. (บาลี) ๗๓-๗๔, ทีปนีฏีกา (บาลี) ๖/๑๘,
พระอนุรุทธเถระ และพระญาณธชะ, อภิธัมมัตถ
สังคหะ และปรมัตถทีปนี , แปลโดย พระคันธสา
ราภิวงศ์, หน้า ๑๗๕-๑๗๗.

มี อ านุ ภ าพมาก ได้ แ ก่ จิ ต ที่ เ ป็ น รู ป าวจร
และอรูปาวจร
๑๐) อมหัคคตจิต จิตที่ไม่เป็นมหัคคตะ ได้แก่ จิตที่เป็นกามาวจร (ไม่เป็น รูปาวจร
และอรูปวจร)
๑๑) สอุตตรจิต จิตมี จิตอื่นยิ่งกว่ า
ได้แก่ จิตที่เป็นกามาวจร
๑๒) อนุ ต ตรจิ ต จิ ต ไม่ มี จิ ต อื่ น ยิ่ ง
กว่ า สู ง กว่ า ได้ แ ก่ จิ ต ที่ เ ป็ น รู ป าวจรและ
อรูปาวจร
แม้ในจิต ๒ ประเภทนั้น รูปาวจรจิต
เป็นสอุตตระ คือ มีจิตอื่นยิ่งกว่า อรูปาวจรจิต
เท่านั้นเป็นอนุตตระ คือ ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า
๑๓) สมาหิตจิต จิตเป็นสมาธิ ได้แก่
จิตที่เป็นอุปาจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ
๑๔) อสมาหิ ต จิ ต จิ ต ไม่ เ ป็ น สมาธิ
ได้แก่ จิตที่ปราศจากสมาธิทั้ง ๒ นั้น
๑๕) วิมุตตจิต จิตหลุดพ้นจากกิเลส
ได้แก่ จิตที่หลุดพ้นจากกิเลสด้วยตทังควิมุตติ
และวิกขัมภนวิมุตติ
๑๖) อวิ มุต ตจิต จิ ตไม่ หลุ ดพ้น จาก
กิเลส ได้แก่ จิตที่ไม่หลุดพ้น๕๐
๕๐

ดูร ายละเอียดใน ที.ม.อ. (บาลี) ๒/
๓๘๑/๓๙๑, ทีปนีฏีกา. ๓-๔๓/๑๒-๖๕, พระอนุ
รุทธเถระ และพระสุมังคลสามีเถระ, อภิธัมมัตถ
สังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา, แปลโดย
คณะกรรมการแผนกตารามหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖๙.

ดร.บุญเลิศ โอฐสู

~ ๔๕ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

การตั้ ง สติ ก าหนดรู้ การดู จิ ต และ
การตามดูจิต ส าหรับ ในมหาสติปัฏฐานสูต ร
พระพุทธองค์ตรัส ถึงวิธีการมีส ติกาหนดรู้จิต
๑๖ ประเภท อย่างเช่น จิตมีราคะ เป็นต้น๕๑
การมีสติกาหนดรู้ การดูจิต และตาม
ดูจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่ส ามารถรู้อารมณ์ ๖
คื อ รู้ รู ป รู้ เ สี ย ง รู้ ก ลิ่ น รู้ ร ส รู้ โ ผฏฐั พ พะ รู้
ธรรมารมณ์ได้ สามารถรู้จิตทั้ง ๑๖ ประเภทนี้
เป็นทั้งอกุศล กุศล และอัพ ยากฤต ซึ่งมีการ
เกิดดับอยู่ตลอดเวลา แต่เป็นการยากที่จะเห็น
การเกิดดับของจิตดังกล่าว ดังนั้น พระพุทธองค์
จึงตรัสบอกเครื่องมือในการมีสติกาหนดรู้จิตไว้
๓ ประการ คือ อาตาปี สัมปชาโน สติมา ซึ่ง
เรียกว่า ธรรมที่เป็นองค์ประกอบ ดังพุทธพจน์
ว่า
ภิก ษุ ทั้ง หลาย ทางนี้เ ป็ นทางเดี ยว...
ทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ ได้แก่
๑. พิ จ ารณาเห็ น กายในกายอยู่ มี
ความเพี ย ร มี สั ม ปชั ญ ญะ มี ส ติ ก าจั ด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
๒. พิ จ ารณาเห็ น เวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยู่...
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กาจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้๕๒
เมื่อองค์ธรรมทั้ง ๔ ประการเกิดขึ้น
พร้ อ มกั น ในเวลาที่ มี ก ารก าหนดรู้ หรื อ เฝ้ า
ติดตามเนืองๆ ตลอดเวลาไม่ให้ขาดแม้แต่เสี้ยว

วินาที ก็จ ะสามารถรู้หรือพิจ ารณาเห็นจิตใน
จิต ภายใน ซึ่ ง หมายถึ ง จิ ต ของตนเอง หรื อ
สามารถรู้เห็นจิตในจิ ตภายนอก หมายถึง จิต
ของผู้อื่น หรือรู้เห็นทั้งสองคือ จิตของตนเอง
และจิตของผู้อื่น อย่างที่พ ระอรรถกถาจารย์
กล่ า วถึง เวทนาว่ า “เวทนาทั้ งหลายภายใน
หมายถึ ง สุ ข เวทนาเป็ น ต้ น ของตน เวทนา
ทั้ ง หลายภายนอก หมายถึ ง สุ ข เวทนา
เป็นต้น ของผู้อื่น”๕๓ ทั้งสามารถที่จะรู้เห็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่ดับไป คือ พระไตรลักษณ์
อันได้แก่ การเกิดขึ้นและดับไปในจิตซึ่งเป็นทั้ง
อกุศล กุศล และอัพยากฤต ดังที่พระพุทธองค์
ตรัสว่า
“.. . ภิ ก ษุ ใ นพ ระ ศา ส นา นี้ ย่ อ ม
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้าง พิจารณา
เห็นจิตในจิตภายนอกบ้าง พิจ ารณาเห็ น
จิ ต ทั้ ง ภายในและภายนอกบ้ า ง ย่ อ ม
พิ จ ารณาเห็ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นในจิ ต บ้ า ง
พิ จ า ร ณ า เ ห็ นสิ่ ง ที่ ดั บ ไ ป ใ น จิ ต บ้ า ง
พิจ ารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปในจิต
บ้าง”๕๔
นอกจากนี้ การมีสติกาหนดรู้ เพียง
แค่เ ข้าไปตั้ง สติไ ว้ให้ รู้ว่ า คิ ดมีอ ยู่ อาศัย เป็ น
ที่ ตั้ ง เป็ น ที่ ร ะลึ ก ไม่ ใ ห้ ช่ อ งแก่ ค วามอยาก
(ตัณหา) ความเห็น (ทิฏฐิ) และไม่ไปยึดมั่นถือ
มั่นอะไรๆ ในกายและจิตอีก ดังที่พระพุทธองค์
ตรัสต่อไปว่า
“...ก็หรือว่า เข้าไปตั้งสติไว้ว่า “จิตมี
อยู่ ” ดั งนี้ เพี ยงเพื่อ รู้ ไว้ เ ท่า นั้ น เพี ย ง
เพื่ออาศัยระลึกไว้เท่านั้น เป็นผู้ไม่มีตัณหา

๕๑

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๓๗๓-๓๗๔/๓๐๑-๓๐๒.
๕๒

๕๓
๕๔

ที.ม.อ. (บาลี) ๑/๓๘๐/๓๙๐.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๖ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

และทิฏฐิอาศัยอยู่ด้วย และไม่ยึดมั่นถือ
มั่นอะไรๆ ในโลกด้วย ภิกษุทั้งหลาย อย่าง
นี้แล ชื่อว่า ย่อมพิจ ารณาเห็นจิตในจิตอยู่
เนืองๆ”๕๕
การมีสติกาหนดรู้จิตทั้ง ๑๖ ประเภท
นี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เป็นการมีสติกาหนดรู้
หรือการดูจิต ตามดูจิต ซึ่งมีส่วนประกอบอยู่
ด้วย ๓ ประการ คือ (๑) สิ่งที่เกิดร่วมกับจิต
หรือสิ่งที่ถูกรู้ คือ จิตทั้ง ๑๖ ประเภท เช่น จิต
มีราคะ (สราคจิต) จิตปราศราคะ (วีตราคจิต)
เป็นต้น ซึ่งได้แก่ เจตสิก (๒) ผู้รู้ คือจิต และ
(๓) ตัวผู้รู้ คือเจตสิก ซึ่งได้แก่ สติ นั่นเอง ดังมี
แผนผังต่อไปนี้

๕๕

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕.
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แผนผังที่ ๕ แสดงการมีสติกาหนดรู้จิตและเจตสิก

จิต ๑๖
ประเภท

จิต

สติ

เจตสิก

ผู้รู้

จิตมี
ราคะ

จิตปราศ
จากราคะ

ผู้รู้

ตัวผู้รู้
เจตสิก

ตัวผู้รู้

จากแผนผังข้างต้นดังกล่าวสามารถทาเป็นขั้นตอนของการมีสติกาหนดรู้ได้ดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ ๑
ตั้งสติกาหนดรู้

ขั้นตอนที่ ๒
จิต (ผู้รู้)

ขั้นตอนที่ ๓
จิต (ผู้ถูกรู้)

ขั้นตอนที่ ๔
เห็นไตรลักษณ์
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๑) ขั้นตอนที่ ๑ ตั้งสติกาหนดรู้ คือ
มีตัวผู้รู้ (สติ)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ สติ เฝ้าสังเกตดูผู้รู้
(จิต) ซึ่งเป็นธรรมชาติรู้ถึงสิ่งที่มากระทบ

๔) ขั้นตอนที่ ๔ สติ รู้เห็นการเกิด
ดั บ ของจิ ต ๑๖ ประเภท ซึ่ ง ตกอยู่ ภ ายใต้
อานาจของพระไตรลัก ษณ์ สามารถท าเป็ น
แผนผังดังต่อไปนี้

๓) ขั้นตอนที่ ๓ สติ แยกแยะ รู้เห็น
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ร่ ว ม (เจตสิ ก ) อั น ได้ แ ก่ จิ ต ๑๖
ประเภท
แผนผังที่ ๖ แสดงการมีสติกาหนดรู้จิต ๑๖ ประเภท













ดร.บุญเลิศ โอฐสู

~ ๔๙ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘













จากแผนผังข้างต้นนี้ มีรายละเอียด
วิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ

เรี ย กว่ า “จิ ต ตานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐาน” ดั ง มี
รายละเอียดเป็นประเด็นต่อไปนี้

การมีสติกาหนดรู้ คือ ตั้งสติกาหนดรู้
ที่จิตนั้นๆ เช่น ในขณะที่จิตรู้สึกคิดถึงเรื่องราว
ต่า งๆ ให้ตั้งสติกาหนดในใจว่า “คิดหนอๆ”
เมื่อจิตเกิดมีอารมณ์ราคะ พอใจ ยินดี อยาก
ได้ ให้ตั้งสติกาหนดในใจว่า “ราคะหนอๆ”
“พอใจหนอๆ” “ยิ น ดี ห นอๆ” “อยากได้
หนอๆ” เมื่อจิตเกิดมีอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ
หงุ ด หงิ ด ให้ ตั้ ง สติ ก าหนดในใจว่ า “โกรธ
หนอๆ” “ไม่ พ อใจหนอๆ” “หงุ ด หงิ ด
หนอๆ” เมื่อจิตหลง หดหู่ เศร้ าใจ เกีย จ
คร้าน ให้ตั้งสติกาหนดในใจว่า “หลงหนอๆ”
“หดหู่ ห นอๆ” “เศร้ า ใจหนอ” เกี ย จคร้ า น
หนอๆ” การมี ส ติ ติ ด ตามดู จิ ต ดั ง กล่ า วมานี้

๑) ถ้ า “จิ ต มี ร าคะก็ รู้ ชั ด ว่ า จิ ต มี
ราคะ” คื อ ให้ ตั้ ง สติ ก าหนดรู้ “จิ ต ที่ เ กิ ด
พร้อมด้วยโลภะ ๘ อย่าง”๕๗ โดยใช้คาบัญญัติ
หรือสมมติพูดในใจว่า “สราคะหนอๆๆ” หรือ
“พอใจหนอๆๆ” หรือ “ยินดีหนอๆๆ” หรือ
“ชอบหนอๆๆ” หรือว่า “อยากได้หนอๆๆ”
๕๖

๒) ถ้า “จิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่า
จิตปราศจากราคะ”๕๘ คือ ให้ตั้งสติกาหนดรู้
“จิตที่เป็นกุศล และอัพยากฤตฝ่ายโลกิยะ”๕๙
๕๖

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๕๘
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๕๙
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๕๗
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~ ๕๐ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

โดยใช้ ค าบั ญ ญั ติ ห รื อ สมมติ พู ด ในใจว่ า
“วี ตราคะหนอๆๆ” หรื อ “ปราศจากพอใจ
หนอๆๆ” หรือ “หายจากยินดีหนอๆๆ” หรือ
“หายจากชอบหนอๆๆ” หรื อว่า “หายจาก
อยากได้หนอๆๆ”
๓) ถ้ า “จิ ต มี โ ทสะก็ รู้ ชั ด ว่ า จิ ต มี
โทสะ” คือ ให้ตั้งสติกาหนดรู้ “จิต ๒ ดวง
ที่เกิดพร้อมด้วยโทมนัส ”๖๑ โดยใช้คาบัญญัติ
หรือสมมติพูดในใจว่า “สโทสะหนอๆๆ” หรือ
“ไม่พ อใจหนอๆๆ” หรือ “ไม่ยินดีหนอๆๆ”
หรือ “ไม่ชอบหนอๆๆ” หรือว่า “ไม่อยากได้
หนอๆๆ”
๖๐

๔) ถ้า “จิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่า
จิตปราศจากโทสะ”๖๒ คือ ให้ตั้งสติกาหนดรู้
“จิตที่เป็นกุศล และอพยากฤตฝ่ายโลกิยะ”๖๓
โดยใช้ ค าบั ญ ญั ติ ห รื อ สมมติ พู ด ในใจว่ า
“วีตโทสะหนอๆๆ” หรือ “ปราศจากไม่พอใจ
หนอๆๆ” หรือ “หายจากไม่ยินดีหนอๆๆ”
หรื อ “หายจากไม่ ช อบหนอๆๆ” หรื อ ว่ า
“หายจากไม่อยากได้หนอๆๆ”
๕) ถ้ า “จิ ต มี โ มหะก็ รู้ ชั ด ว่ า จิ ต มี
โมหะ” คือ ให้ ตั้งสติกาหนดรู้ “จิตที่ เกิ ด
พร้ อ มด้ว ยวิ จิกิ จ ฉาดวง ๑ ที่ เกิ ด พร้อ มด้ ว ย
อุทธัจจะดวง ๑ และอกุศลจิต ๑๒ (โลภมูล ๘
โทสมูล ๒ โมหมูล ๒)”๖๕ โดยใช้คาบัญญัติ
หรือสมมติพูดในใจว่า “สโมหะหนอๆๆ” หรือ
๖๔

๖๐

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๖๑
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๖๒
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๖๓
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๖๔
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๖๕
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.

“ไม่ รู้ห นอๆๆ” หรื อ “หลงหนอๆๆ” หรื อ
“ลืมหนอๆๆ” หรือว่า “เผลอหนอๆๆ”
๖) ถ้า “จิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่ า
จิตปราศจากโมหะ”๖๖ คือ ให้ตั้งสติกาหนดรู้
“จิตที่เป็นกุศล และอพยากฤตฝ่ายโลกิยะ”๖๗
โดยใช้ ค าบั ญ ญั ติ ห รื อ สมมติ พู ด ในใจว่ า
“วี ต โมหะหนอๆๆ” หรื อ “ปราศจากไม่ รู้
หนอๆๆ” หรือ “หายจากหลงหนอๆๆ” หรือ
“หายจากลื ม หนอๆๆ” หรื อ ว่ า “หายจาก
เผลอหนอๆๆ”
๗) ถ้ า “จิ ต หดหู่ ก็ รู้ ชั ด ว่ า จิ ต หด
หู่” คือ ให้ตั้งสติกาหนดรู้ “จิตที่ตกไปใน
ถีนมิทธะ”๖๙ โดยใช้คาบัญญัติหรือสมมติพูด
ในใจว่า “สัง ขิ ต ตะหนอๆๆ” หรือ “หดหู่
หนอๆๆ” หรื อ “ง่ ว งหนอๆๆ” หรื อ
“เคลิบเคลิ้มหนอๆๆ” หรือว่า “สะลึมสะลือ
หนอๆๆ”
๖๘

๘) ถ้ า “จิ ต ฟุ้ ง ซ่ า นก็ รู้ ชั ด ว่ า จิ ต
ฟุ้งซ่าน” คือ ให้ตั้งสติกาหนดรู้ “จิตที่เกิด
พร้อมด้วยอุทธัจจะ”๗๑ โดยใช้คาบัญญัติหรือ
สมมติพูดในใจว่า “วิกขิตตะหนอๆๆ” หรือ
“ฟุ้งซ่า นหนอๆๆ” หรือ “กระสั บกระส่า ย
หนอๆๆ” หรือ “ทุรนทุรายหนอๆๆ” หรือว่า
“กวัดแกว่งหนอๆๆ”
๗๐

๖๖

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๖๘
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๖๙
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๗๐
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๗๑
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๖๗

ดร.บุญเลิศ โอฐสู

~ ๕๑ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

๙) ถ้ า “จิ ตเป็ นมหั คคตะก็ รู้ ชัด ว่ า
จิ ต เป็ น มหั ค คตะ” ๗๒ คื อ ให้ ตั้ ง สติ ก าหนดรู้
“จิตที่เป็นรูปาวจร และอรูปาวจร”๗๓ โดยใช้
คาบัญญัติหรือสมมติพูดในใจว่า “มหัคคตะ
หนอๆๆ” หรื อ “ยิ่ ง ใหญ่ ห นอๆๆ” หรื อ
“มหั ศจ ร รย์ หนอ ๆๆ ” ห รื อ “แ ป ลก ใ จ
หนอๆๆ” หรือว่า “ประหลาดใจหนอๆๆ”

กาหนดรู้ “อัปปนาสมาธิ หรืออุปจารสมาธิ”๗๙
สมาธิ”๗๙ โดยใช้คาบัญญัติหรือสมมติพูดในใจ
ว่า “อนุตตระหนอๆๆ” หรือ “ไม่มีจิตอื่นยิ่ง
กว่าหนอๆๆ” หรือ “ไม่น่ามหัศจรรย์ยิ่งกว่า
หนอๆๆ” หรื อ “ไม่ น่ า แปลกใจยิ่ ง กว่ า
หนอๆๆ” หรือว่า “ไม่น่าประหลาดใจยิ่งกว่า
หนอๆๆ”

๑๐) ถ้า “จิตไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ชัด
ว่ า จิ ต ไม่ เ ป็ น มหั ค คตะ ” ๗๔ คื อ ให้ ตั้ ง สติ
ก าหนดรู้ “จิ ต ที่ เ ป็ น กามาวจร หรื อ จิ ต เป็ น
รูปาวจร”๗๕ โดยใช้คาบัญญัติหรือสมมติพูดใน
ใจว่า “อมหัคคตะหนอๆๆ” หรือ “ไม่ยิ่งใหญ่
หนอๆๆ” หรือ “ไม่มหัศจรรย์หนอๆๆ” หรือ
“ไม่แปลกใจหนอๆๆ” หรือว่า “ไม่ประหลาด
ใจหนอๆๆ”

๑๓) ถ้า “จิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่า จิต
เป็นสมาธิ”๘๐ คือ ให้ตั้งสติกาหนดรู้ “อัป-ปนา
ปนาสมาธิ ห รื อ อุ ป จารสมาธิ ” ๘๑ โดยใช้ ค า
บั ญ ญั ติ ห รื อ สมมติ พู ด ในใจว่ า “สมาหิ ต ะ
หนอๆๆ” หรือ “สงบหนอๆๆ” หรือ “ตั้งมั่น
หนอๆๆ” หรือ “แนบแน่นหนอๆๆ” หรือว่า
“มีความเป็นหนึ่งเดียวหนอๆๆ”

๑๑) ถ้า “จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่า
จิตมีจิ ตอื่ น ยิ่งกว่า ” ๗๖ คือ ให้ ตั้งสติกาหนดรู้
“จิตที่เป็นรูปาวจร และอรูปาวจร”๗๗ โดยใช้
คาบัญญัติหรือสมมติพูดในใจว่า “สอุตตระ
หนอๆๆ” หรือ “มีจิตอื่นยิ่งกว่าหนอๆๆ” หรือ
“มหัศจรรย์ยิ่งกว่าหนอๆๆ” หรือ “แปลกใจ
ยิ่งกว่าหนอๆๆ” หรือว่า “ประหลาดใจยิ่งกว่า
หนอๆๆ”
๑๒) ถ้า “จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัด
ว่ า จิ ต ไม่ มี จิ ต อื่ น ยิ่ ง กว่ า ” ๗๘ คื อ ให้ ตั้ ง สติ
๗๒

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๗๓
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๗๔
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๗๕
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๗๖
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๗๗
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๗๘
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.

๑๔) ถ้า “จิต ไม่ เป็ น สมาธิ ก็ รู้ชั ด ว่ า
จิตไม่เป็นสมาธิ”๘๒ คือ ให้ตั้งสติกาหนดรู้ “จิต
ที่เว้นจากสมาธิทั้งสอง”๘๓ โดยใช้คาบัญญัติ
หรือสมมติพูดในใจว่า “อสมาหิตะหนอๆๆ”
หรื อ “ไม่ ส งบหนอๆๆ” หรื อ “ไม่ ตั้ ง มั่ น
หนอๆๆ” หรือ “ไม่แนบแน่นหนอๆๆ” หรือ
ว่า “ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวหนอๆๆ”
๑๕) ถ้ า “จิ ต หลุ ด พ้ น ก็ รู้ ชั ด ว่ า จิ ต
หลุดพ้น”๘๔ คือ ให้ตั้งสติกาหนดรู้ “จิตหลุด
พ้นด้วยตทังควิมุตติ และวิกขัมภนวิมุตติ ”๘๕
โดยใช้ ค าบั ญ ญั ติ ห รื อ สมมติ พู ด ในใจว่ า
๗๙

ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๘๑
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๘๒
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๘๓
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๘๔
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
๘๕
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๘๐
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“วิ มุ ต ตะหนอๆๆ” หรื อ “หลุ ด พ้ น แล้ ว
หนอๆๆ” หรือ “พ้นไปแล้วหนอๆๆ” หรือ พ้น
วิ เ ศษหนอๆๆ” หรื อ ว่ า “ดั บ สนิ ท แล้ ว
หนอๆๆ”
๑๖) ถ้า “จิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่า จิต
ไม่หลุดพ้น” ๘๖ คือ ให้ตั้งสติกาหนดรู้ “จิตที่
เว้นจากวิมุตติทั้งสอง”๘๗ โดยใช้คาบัญญัติหรือ
หรือสมมติพูดในใจว่า “อวิมุตตะหนอๆๆ”
หรือ “ไม่หลุดพ้นแล้วหนอๆๆ” หรือ “ไม่พ้น
ไปแล้ วหนอๆๆ” หรือ ไม่พ้นวิ เศษหนอๆๆ”
หรือว่า “ไม่ดับสนิทแล้วหนอๆๆ”
ด้ว ยวิ ธี ก าร คื อ การมี ส ติ ห รื อ ตั้ ง สติ
กาหนดรู้จิต ๑๖ ประเภทข้างต้นนี้ จะทาให้
เห็นความเปลี่ยนแปลง หรือความเป็นไปของ
จิ ต ได้ และผลของการตามดู จิ ต ดั ง กล่ า ว
พระพุทธองค์ตรัสว่า
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น จิ ต ภายในบ้ า ง
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้าง พิจารณา
เห็ น จิ ต ทั้ ง ภายในและภายนอกบ้ า ง ย่ อ ม
พิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตบ้าง พิจารณา
เห็ น สิ่ง ที่ ดั บไปในจิ ต บ้า ง พิจ ารณาเห็น สิ่ ง ที่
เกิดขึ้นและดับไปในจิตบ้าง ก็หรือว่า เข้าไปตั้ง
สติไว้ว่า “จิตมีอยู”่ ดังนี้ เพียงเพื่อรู้ไว้เท่านั้น
เพี ย งเพื่ อ อาศั ย ระลึ ก ไว้ เ ท่ า นั้ น เป็ น ผู้ ไ ม่ มี
ตัณหา และทิฏฐิอาศัยอยู่ด้วย และไม่ยึดมั่น
ถือมั่นอะไรๆ ในโลกด้วย ภิกษุทั้งหลาย อย่าง
นี้แ ล ชื่ อ ว่ า ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น จิ ต ในจิ ต อยู่
เนืองๆ๘๘

๘๖

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔–๓๑๕.
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑.
๘๘
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕.
๘๗

จากพุทธพจน์ข้างต้นหมายความว่า
ย่อมพิจ ารณาเห็นจิตภายในบ้าง คือ เห็นจิต
ของตนเอง พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอก คือ
เห็น จิต ของผู้ อื่น พิจ ารณาเห็น จิต ทั้ง ภายใน
และภายนอก คือ เห็นจิตทั้งของตนเองและจิต
ของผู้อื่น ย่อมพิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิต
บ้ า ง พิ จ ารณาเห็ น สิ่ ง ที่ ดั บ ไปในจิ ต บ้ า ง
พิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตบ้าง
คื อ พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ส ภ า พ เ กิ ด ดั บ ห รื อ
เปลี่ยนแปลงไปของจิต
จากพุทธพจน์ข้างต้นหมายความว่า
ย่อมพิจ ารณาเห็นจิตภายในบ้าง คือ เห็นจิต
ของตนเอง พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอก คือ
เห็น จิต ของผู้ อื่น พิจ ารณาเห็น จิต ทั้ง ภายใน
และภายนอก คือ เห็นจิตทั้งของตนเองและจิต
ของผู้อื่น ย่อมพิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้ นในจิต
บ้ า ง พิ จ ารณาเห็ น สิ่ ง ที่ ดั บ ไปในจิ ต บ้ า ง
พิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตบ้าง
คื อ พิ จ ารณาเห็ น สภาพเกิ ด ดั บ หรื อ เปลี่ ย น
แปลงไปของจิต
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า วิ ธี ก ารเจริ ญ จิ ต ตานุปัส สนา คือ การมีส ติกาหนดรู้ จิต (จิต ตานุปัสสนา) ๑๖ ประเภท ทาให้รู้เห็นสภาวธรรม
ตามความเป็นจริง กล่าวคือ เห็นว่า จิตนี้แท้ที่
จริงเป็นเพียงธรรมชาติ หรือสิ่งที่ไม่ใช่สัต ว์
บุคคล ตัวตน เรา เขา มีความปรวนแปร
เปลี่ยนแปลง คื อเกิด–ดับ บังคั บไม่ได้อ ยู่
ตลอดเวลา บางครั้งก็เป็นอกุศล บางครั้งก็เป็น
กุศล บางครั้งก็กลางๆ หรือเป็นอัพยากฤต

ดร.บุญเลิศ โอฐสู
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๓. บทสรุป
จากที่กล่าวมาทั้งหมดพอสรุปได้ว่ า
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมายถึง ที่ตั้งแห่ง
การเจริญสติ คือจิต และธรรมอันเป็นที่ตั้ง ที่
ระลึกแห่งการฝีกฝน อบรมจิตใจให้มีสติรู้ตาม
มีค วามเป็น มาในพระไตรปิ ฎกทั้ง ๓ คื อ ใน
พระวิ นั ยปิ ฎ กชื่ อ ว่า อานาปานสติ ส มาธิ ใน
พระสุตตันปิฎกชื่อว่า จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในพระอภิธรรมปิฎกชื่อว่า จิตตานุปัสสนานิทเทส สุตตันตภาชนีย์ และจิตตานุปัสสนานิทเทส
อภิ ธ รรมภาชนี ย์ ส าหรั บ ลั ก ษณะของจิ ต
ประเภทของจิต เจตสิก และการทางานของจิต
เป็ น สิ่ ง ที่ เ อื้ อ ต่ อ จิ ต ตานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐาน
เพราะจิ ตตานุปั ส สนาสติปัฏ ฐานเป็ นวิธี การ
ฝึกอบรมจิตหรือพัฒนาอย่างหนึ่งในการเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ คือ (๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
(๒) เวทนานุปั ส สนาสติ ปั ฏฐาน (๓) จิต ตานุปัส สนาสติปัฏฐาน และ (๔) ธรรมานุปัส สนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็น
ระเบียบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบ
วิปัส สนายานิก หรือวิปัสสนาปุพพังคมสมถะ
ในบรรดารูปแบบ ๔ อย่าง คือ (๑) วิปัสสนามี
สมถะน าหน้ า (สมถปุ พ พั ง คมวิ ปั ส สนา)
(๒) สมถะมีวิปัสสนานาหน้า (วิปัสสนาปุพพัง -

คมสมถะ) (๓) สมถะและวิ ปั ส สนาเข้า คู่ กั น
(ยุคนั ทธสมถวิ ปัส สนา) และ (๔) วิธี ปฏิบั ติ
เมื่อจิตถูกชักให้เขวด้วยธรรมุธัจจ์ (ธัมมุทธัจจวิ ค คหิ ต มานั ส ) หรื อ ใน ๒ รู ป แบบ คื อ
(๑) วิปัสสนามีสมถะนาหน้า และ (๒) สมถะมี
วิปัส สนานาหน้า โดยมีจิต ๑๖ ประเภทเป็น
อารมณ์ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจะใช้สมาธิ
ระดับขณิกสมาธิ ที่ส ามารถทาให้รู้เห็นความ
จริงว่า จิตนี้เป็นทั้งอกุศล กุศล หรืออัพยากต
เกิดดับอยู่ตลอดเวลา คือ ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลง
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน แล้วสามารถนามาเป็น
อารมณ์ของการเจริญสติให้เกิดญาณ ตัณหา
และทิ ฎ ฐิ ก็ ไ ม่ ส ามารถไปครอบง าได้ จน
สามารถที่จะกาจัดอภิชฌาและโทมนัสในชีวิต
คือกาจัดโลภ โกรธ หลง ซึ่งฝังรากลึกในจิตได้
ด้วย และเป็นวิธีการที่เหมาะแก่บุคคลผู้มีปกติ
คิดหรือมีความเห็น (ทิฏฐิจ ริต) ที่ใช้ปัญญาใน
วงจ ากัด และมุ่งให้เ กิดปัญญาจริ งๆ หรือมุ่ ง
เจริญวิปัส สนาล้วนๆ และจิตตานุปัสสนาสติ
ปัฏฐานยังสามารถกาจัดวิปัลลาส ๔ อย่าง มี
ความเ ข้ า ใจ ควา มจ าแล ะควา มเห็ น ที่
คลาดเคลื่ อ นในสภาพที่ ไ ม่ เ ที่ ย งว่ า เที่ ย ง
เป็นต้น
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การเยียวยาจิตด้วยโปรแกรมพุทธบาบัดสาหรับเด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศ
Mind Treatment Using Buddhist Therapy Program for those sexually
abused girls.
นางรวยพร ประสาร๑
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจะศึกษาข้อมูลทั่วไป ปัญหาต่างๆ ความรู้ ความเชื่อ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของเด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศ ที่มาใช้บริการสังคมสงเคราะห์เมื่อปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ที่มีอายุ
ระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี จานวน ๕๐ คนและมีภูมิลาเนาส่วนใหญ่อยู่ในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวัดระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความสุขในชีวิตแล้วได้เรียงลาดับจากคะแนนต่าลง
มาสูงโดยเอาคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเป็นหลัก คือ ไม่เกิน ๑๕ คะแนนได้จ านวน
๒๘ คน จากนั้น สุ่มตัวอย่างโดยจับสลาก แบ่งเป็น ๒ กลุ่มเท่าๆ กันกลุ่มละ ๑๔ คนเพื่อทาวิจัย
ระยะที่ ๒ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ คือ โปรแกรมพุทธบาบัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
โดยมีสมมติฐานว่า ก่อนการใช้โปรแกรมนี้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีระดับความรู้สึกเห็น
คุณค่า ในตนเองและระดับความสุขในชีวิต ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อกลุ่มทดลองได้เข้าฝึกอบรม
โปรแกรมพุทธบาบัดแล้วได้นาทั้งสองกลุ่มมาวัดค่าทั้งสองใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยตั้งสมมติฐานว่า
เมื่อเสร็จ สิ้น การทดลองแล้ว ทั้งสองกลุ่มจะมีระดับ ความรู้สึกเห็ นคุณค่าในตนเองและระดั บ
ความสุขในชีวิตแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ระยะที่ ๑ เด็กที่ถูกละเมิดทางเพศมีปัญหาอารมณ์
จิตใจระดับปานกลาง ปัญหาครอบครัว ระดับน้อย ปัญหาการเงินระดับน้อย และปัญหาการ
เรียน ระดับปานกลาง ส่วนความรู้ ความเชื่อและความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาพบว่า เด็กทา
คะแนนได้ ในภาพรวมเฉลี่ย ๑๑ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน และเด็กมีความรู้มากที่สุด
ในเรื่องจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๒ แต่มีความรู้น้อยที่สุดร้อยละ ๑๖ เรื่อง
อบายภูมิ ส่วนผลการทดลอง ใช้โปรแกรมพุทธบาบัด พบว่า หลังการทดลองใช้โปรแกรมพุทธบาบัด
ทาให้ระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความสุขในชีวิตของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ความแตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสุขในชีวิตสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ นั่นย่อมแสดงว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้ได้รับการ
ยอมรับและโปรแกรมพุทธบาบัดสามารถเยียวยาจิตให้เด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศได้พัฒนา
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขในชีวิตสูงขึ้น
คาสาคัญ: โปรแกรมพุทธบาบัด, การเยียวยาจิตเด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศ
๑

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล.
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Abstract
The research was divided into two stages; firstly, a survey research was
done to study of the general information, problems, knowledge, beliefs and a
faith in Buddhism of 50 sexually abused girls who were 13-18 years of age and
used the social work service during 2009-2012. Most of the respondents lived in
Muang district, Chiang Mai province. The self-esteem and happiness in life were
measured, ranging from the lowest to the highest scores. The scores of selfesteem were mainly used, but not more than 15 scores. 28 girls were selected,
and then their names were randomly picked and divided into two groups,
equally 14 girls. Secondly, the experimental research was done by using Buddhist
therapy program designed by the researcher.
The supposition before using the program was that there was no
difference between the self-esteem and happiness of the sample and controlled
group. Their scores would be different if the sample group completed Buddhist
therapy training program. In the first stage, it was found that the mental problem
of those sexually abused girls was moderate, their family and financial problem
were low and their study’s problem was moderate. However, the average scores
of their knowledge, belief and faith in Buddhism were about 11 out of 20. They
knew the objective of meditation practicing most (92%). Contrastively, they
knew the Apaya-Bhumi (the place of misery) least (16%). There was the
difference of self-esteem and happiness between the sample and controlled
groups after the experiment done by using Buddhist therapy program. The selfesteem of the sample group was statistically higher than the controlled group
(0.01). Moreover, the happiness of the sample group was also significantly higher
than the controlled group (0.01). This shows that the supposition is acceptable
and the Buddhist therapy program can remedy the mind of those sexually
abused girls and increase their self-esteem and happiness.
Keywords: Buddhist Therapy Program, Mind Treatment For Sexually Abused
Girls.
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๑. บทนา
ในสั ง คมไทยมี ปั ญ หาเด็ ก หญิ ง และ
สตรีถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างต่อเนื่องเป็น
ข่ า ว ท า ง สื่ อ ต่ า ง ๆ อ ยู่ เ ส ม อ เ ป็ น ที่ น่ า
สะพรึงกลัวและสร้างความหวาดหวั่นแก่พ่อแม่
ผู้ป กครองเด็ กหญิ งและสตรี ทั่ว ๆ ไปให้ ต้ อ ง
ป้ อ งกั น ตั ว เอง เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาไปแล้ ว ก็ ต้ อ ง
เยี ยวยาฟื้ นฟู ส ภาพทางกาย ทางครอบครั ว
ทางเศรษฐกิ จ ทางสั ง คม และที่ ส าคั ญ ทาง
อารมณ์ แ ละจิ ต ใจ ดั ง ที่ ส มบั ติ ตามปั ญ ญา
กล่าวว่าผลกระทบทางจิตใจของเด็กหญิงที่ถูก
ล่ว งละเมิด ทางเพศแล้ ว มิ ได้ รั บ การเยี ย วยา
อารมณ์จิต ใจจะทาให้พั ฒนาการพื้นฐานต่ อ
ตั ว เอง ต่ อ บุ ค คลอื่ น และต่ อ สั ง คมรอบข้ า ง
ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพผิดปกติมองไม่
เห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) และขาด
ความสุ ข ในชี วิ ต ๒ เช่ น เดี ย วกั น Swenson
C.C(๑๙๙๘) เขารวบรวมงานวิจัยต่างๆ สรุป
ออกมาเป็นแนวทางการช่วยเหลือหรือเยียวยา
แก่เด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศไว้ ๗ ประการ
คือ ๑) การบาบัดด้านความคิด ความรู้สึกด้วย
การเปลี่ ย นความคิด ของเด็ ก ๒) การบ าบั ด
ด้านจิตใจโดยให้มีการแลกเปลี่ยนหรือสนทนา
กับผู้อื่นที่มีประสบการณ์เดียวกัน ๓) การขจัด
ความวิตกกังวลด้วยการฝึกหายใจผ่อนคลาย
กล้า มเนื้อ ลดความเครียดและความกลัว ๔)
ท าลายสิ่ ง กระตุ้ น ที่ ท าให้ เ ด็ ก ไม่ ก ล้ า เผชิ ญ
๒

สมบั ติ ตาปั ญ ญา, แนวทางการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยเด็ ก หญิ ง ที่ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด ,
(เชียงใหม่: ล้านนาการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๒๒๓.

ความจริง ๕) ทาลายความเชื่อผิดๆ หรือการ
ลงโทษตนเองของเด็ ก ๖) ให้ ความรู้แ ละให้
ความกระจ่ า งในเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น
ปัญหา ๗) บาบัดโดยละลายความคิดเพื่อให้
เด็ ก เกิ ด ความมั่ น ใจ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองต้ อ ง
ร่วมมือกันกับทีมบาบัด๓
ผู้วิจัยพบว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ถึงเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีเด็กและสตรีที่ถูกละเมิ ด
ทางเพศจ านวน ๕๙๑ คน ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้พ บนัก
สัง คมสงเคราะห์ เพี ย งร้ อ ยละ ๗๒.๙ ได้ พ บ
นักจิตวิทยาเพียงร้อยละ ๓๕.๒ ซึ่งแสดงว่า ผู้
ถูกละเมิดทางเพศเกินกว่าครึ่งยังไม่ได้รับการ
บาบัดทางจิตวิทยา บาดแผลที่บาดลึกในจิตใจ
จึ ง น่ า เป็ น ห่ ว งอย่ า งยิ่ ง และจ าเป็ น ต้ อ งหา
วิธีแก้ไขความขาดแคลนบุคลากรที่จะสามารถ
ช่วยเยียวยาได้๔
ผู้ วิ จั ย เ ห็ น ว่ า ค า ส อ น ท า ง
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น เสมื อ นยาวิ เ ศษ ที่
พุทธศาสนิกชนใดยึดถือปฏิบัติเดินตามทางที่
พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างเคร่งครัดจะมี
ชีวิตที่ส งบสุข สามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา
๓

Swenson CC. Child Sexual
Abuse, research and Treatment. In J.R
Luteker (Ed), Handbook on Research and
Treatment in Child Abuse, (New York:
Plenum, 1998).
๔
งานสัง คมสงเคราะห์ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่, สถิ ติเ ด็กและสตรีที่ถู ก
ล่วงละเมิดตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ถึงเดือนพฤษภาคม,
๒๕๕๓.
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ต่า งๆ ได้อย่า งชาญฉลาดจึงทาให้ผู้วิจัยสร้าง
โปรแกรมพุ ท ธบ าบั ด ขึ้ น โดยน าหลั ก การ
แนวคิดทฤษฎีทักษะทางสังคมสงเคราะห์และ
จิ ต วิ ทย า มา ผ สม ผ สา นกั บ แ นว คิ ดข อ ง
Swenson ๗ ปร ะ กา ร ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด น า
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาจับคู่กับ
แนวทางบ าบัด ทั้ง ๗ ประการได้อ ย่า งลงตั ว
สร้างกิจกรรม ๗ ขั้นตอนในการฝึกอบรมเพื่อ
บ าบั ด เด็ ก หญิ ง ที่ ถู ก ละเมิ ด ทางเพศ โดยมี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๒ ตัว คือ แบบวัดความรู้สึก
เห็นคุณค่าในตนเองของ Resenberg (1965)๕
แ ล ะ แ บ บ วั ด คว า ม สุ ข ใ นชี วิ ต ข อ ง ก ร ม
สุขภาพจิต ๖ ซึ่งจะใช้วัดทั้งก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมโปรแกรมพุทธบาบัดแล้วเพื่อพิสูจ น์
ว่า โปรแกรมพุทธบาบัดสามารถเยียวยาจิตใจ
ให้ เ ด็ ก หญิ ง ที่ ถู ก ละเมิ ด ทางเพศที่ ผ่ า นการ
ฝึ ก อ บร มโป รแ กร มนี้ มี พั ฒ นาก าร ด้ า น
ความรู้ สึ ก เห็ น คุ ณ ค่ า ในตั ว เอง (SE) และมี
ความสุขในชีวิต (HAP) สูงขึ้นจริงดังสมมติฐาน
ที่ ตั้ ง ไว้ ก็ จ ะท าให้ ล ดปั ญ หาการขาดแคลน
บุคลากรโดยเฉพาะนักจิตวิทยาลงได้ เพราะ
นักสังคมสงเคราะห์สามารถใช้โปรแกรมพุทธ
บาบัดนี้เยียวยาเด็กผู้เคราะห์ร้ายได้ทันทีตั้งแต่
แรกพบเด็ ก โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย
ต่อไปนี้
๕

Resenberg, Self-Esteem
(1965).
[Online]
source:
www.yorku.cakada/.../ resenberg. pdf. [11
sep. 2550]
๖
กรมสุขภาพจิต. แบบวัดความสุขคน
ไทย, ๒๕๕๐ [ออนไลน์ ] แหล่ ง ที่ ม า:http://
dmh.go.th/test/ thaihapnew/thai15/ thai
15. asp, [๒๐ ก.ค. ๒๕๕๓]

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งเป็น ๒ ระยะ
ระยะที่ ๑ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ
(Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ของเด็ ก หญิ ง
อายุ ๑๓-๑๘ ปี ที่ถูกละเมิดทางเพศและผ่าน
งานสั งคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหานคร
เชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ จานวน ๕๐ คน
๒. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาต่ า งๆ ได้ แ ก่
ปัญหาครอบครัว ปัญหาอารมณ์จิตใจ ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาการเรียนของเด็กหญิงที่ถูก
ละเมิดทางเพศดังกล่าว
๓. เพื่อศึกษาความรู้ ความเชื่อและ
ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของเด็กหญิง
ที่ถูกละเมิดทางเพศ
๔. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความรู้ สึ ก เห็ น
คุณค่าในตนเองและระดับความสุขในชีวิตของ
เด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศ
ระยะที่ ๒ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมพุ ท ธบาบัด ที่มีต่ อการเยี ยวยาจิตใจเด็ กหญิ งที่ถู ก
ละเมิดทางเพศให้มีพัฒนาการด้านความรู้สึก
เห็นคุณค่าในตนเอง และด้านความสุขในชีวิต
สูงขึ้น

๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด ๗ ประการใน
การช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ ถู ก ละเมิ ด ทางเพศของ
Swenson CC (๑๙๙๘) มาจับคู่กับหลักธรรม
คาสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อบาบัดเด็กที่
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ถูกละเมิดทางเพศ โดยกรอบแนวคิดนี้ได้รั บ
การตรวจสอบแก้ ไ ขโดยคณะกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละคณะกรรมการสอบดุ ษ ฎี
นิพ นธ์อย่ า งละเอี ยดถี่ ถ้วนโดยผ่านการสอบ
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ ๑ เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๕ และครั้ง ที่ ๒ สอบปกป้อ งเมื่อ เดือ น
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่ งคณะกรรมการดั งกล่า ว
ประกอบด้วย
๑. รศ.ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์
๒. รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา

๓. ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
๔. ผศ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ
๕. อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักด์ จันทร์นวล
๖. อาจารย์ ดร.สังคม สุวรรณรัตน์
๗. อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
(เปรียญ ๙ ประโยค)
๘. อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล
๙. อาจารย์นิเวศน์ ประสารศรี
๑๐. คุณภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
หลักธรรมพุทธศาสนา

องค์ประกอบ Swenson
(๑)
เปลี่ยน
ความคิดเพื่อ
เปลี่ยนการ
กระทา
(๒)
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
กับผู้อื่น
(๓)
ฝึกทักษะการ
หายใจลด
วิตกกังวล

ทุกข์

อริยสัจ
๔

(๖)
ป้องกันการ
ถูกกระทาซ้า
(๗)
การทาความ
กระจ่างและไม่
โทษเด็ก

นิโรธ

อริยสัจ
๔

ความรู้สึก
เห็นคุณค่าใน
ตัวเอง

มรรค
บุญกิริยา
วัตถุ ๑๐

ทาทาน - รักษาศีล
ภาวนา - อ่อนน้อม

บุญกิริยา
วัตถุ ๑๐

ดูแลพ่อแม่ - แผ่กุศล
ไม่ริษยา - ฟังธรรม
มงคล
ชีวิต

(๔)
ทาลาย
เครื่องกระตุ้
นที่ค้างคาใจ
(๕)
ทาลายความ
เชื่อผิดๆ

สมุทัย

เผยแพร่ธรรม - เห็นชอบ
ไม่คบคนพาล-คบบัณฑิต
บาเพ็ญทาน-งดเว้นบาป
จิตเกษม-นิพพาน ฯลฯ

กฎแห่ง
กรรม

มงคล
ชีวิต

กฎแห่ง
กรรม

ไตรลักษณ์ (อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา)
อภัยทาน
อโหสิกรรม

การทา
สมาธิ

สมถภาวนา-แผ่เมตตา

การทา
สมาธิ

เด็ กห ญิ ง ที่ ถู ก
ละเมิ ดทางเพศ
เข้าร่วมฝึกอบรม
โปรแกรมพุทธบาบัด โดยได้รับ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ก่ อ นแล ะห ลั ง
การ ฝึ กอบร ม
ด้ ว ย แ บ บ วั ด
ความรู้ สึ ก เห็ น
คุณค่าในตัวเอง
แ ล ะ แ บ บ วั ด
ความสุขในชีวิต

ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)
มัชฌิมาปฏิปทา
สัมมาสติ - สัมมาสมาธิ

ความสุขใน
ชีวิต
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๔. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง การด าเนิ น การวิ จั ย
ออกเป็น ๒ ระยะ(Phase) ดังมีรายละเอียดใน
แผนภูมินี้
ระยะที่ ๑ การวิจัยเชิงสารวจ
๑. ศึ ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของ
เด็กหญิง อายุ ๑๓ - ๑๘ ปี ที่ถูกละเมิดทาง
เพศและผ่านบริการงานสังคมสงเคราะห์ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จ านวน
๕๐ คน
๒. ศึกษาความรู้ ความเชื่อและความ
ศรัทธาทางพระพุทธศาสนา
๓. ศึกษาปัญหา ๔ ด้าน คือ ปัญหา
ครอบครั ว ปั ญ หาอารมณ์ จิ ต ใจ ปั ญ หา
เศรษฐกิจ และปัญหาการศึกษา
๔. ศึกษาระดับความรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเอง และระดับความสุขในชีวิต
ระยะที่ ๒ การวิจัยเชิงทดลอง
๑. นาระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองและระดับความสุขในชีวิตมาเรียงจาก
ต่าไปสูง โดยยึดคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเอง ๑๕ คะแนน ลงมาเป็ น หลั ก ได้
จานวน ๒๘ คน
๒. จับสลากแบ่งเข้ากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมจานวนเท่าๆ กัน
๓. น ากลุ่ ม กลุ่ ม ทดลองเข้ า รั บ การ
อบรมโปรแกรมพุทธบาบัด ส่วนกลุ่มควบคุม
ให้ทากิจกรรมอื่น
๔. วัดระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองและระดั บ ความสุ ข ในชี วิ ต หลั ง การ
อบรมโปรแกรมพุ ทธบ าบั ดของกลุ่ มทดลอง
และหลังการทากิจกรรมอื่นของกลุ่มควบคุม

๕. น าค่ า ความรู้ สึ ก เป็ น คุ ณ ค่ า ใน
ตนเองและค่ าความสุ ขในชี วิต ก่อ นและหลั ง
การวิจัยเชิงทดลองมาเปรียบเทียบเพื่อพิสูจน์
สมมติฐาน

๕. สมมติฐาน
ระยะที่ ๑ ไม่ได้ตั้งสมมติฐาน
ระยะที่ ๒ เพื่ อ ทดสอบโปรแกรม
พุทธบาบัดโดยศึกษาจากผลของการเข้าร่วม
โปรแกรมของเด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศว่า
โปรแกรมนี้ มี ส่ ว นเยี ย วยาจิ ต ใจให้ เ ด็ ก มี
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขใน
ชีวิตสูงขึ้นจึงตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้
๑. เด็ ก หญิ ง ที่ ถู ก ละเมิ ด ทางเพศที่
เข้าร่วมเยียวยาจิตใจด้วยโปรแกรมพุทธบาบัด
มีค ะแนนเฉลี่ ย ของความรู้สึ ก เห็ นคุ ณ ค่า ใน
ตนเองและความสุ ข ในชี วิ ต หลั ง เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมสู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม
๒. เด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศที่เข้า
ร่วมเยียวยาจิตใจด้วยโปรแกรมพุทธบาบัดมี
คะแนนเฉลี่ ย ของความรู้ สึ ก เห็ น คุ ณ ค่ า ใน
ตนเองและความสุขในชีวิตสูงกว่าเด็กหญิงที่
ถู ก ละเมิ ด ทางเพศที่ มิ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรม
พุทธบาบัด

๖. ตัวแปรในการวิจัย
๖.๑ ตัวแปรอิสระ คือ
๑) การเข้าร่วมโปรแกรมพุทธบาบัด
(กลุ่มทดลอง)
๒) การไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม พุทธ
บาบัด (กลุ่มควบคุม)
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๖.๒ ตั ว แ ปรตาม คื อ ค่ า เฉลี่ ย
ความรู้ สึ ก เห็ น คุ ณ ค่ า ในตั ว เองและค่ า เฉลี่ ย
ความสุขในชีวิตของเด็กหญิงที่ ถูกละเมิดทาง
เพศที่เข้าร่วมโปรแกรมพุทธบาบัดและที่ไม่ได้
เข้าร่วมโปรแกรมพุทธบาบัด

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๗.๑ แบบสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคล
เป็นแบบให้เติมข้อความ และแบบให้เลือกตอบ
โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
๗.๒ แบบสอบถามข้อมูลปัญหาต่างๆ
๕ ด้าน คือ ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านครอบครัว
ด้า นการเงิน และด้านการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้
สร้ า งขึ้ น เอง เมื่ อ ได้ ท ดลองใช้ แ ละน ามา
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว มีค่าระดับความเชื่อมั่นสูง
ที่ระดับ ๐.๗๔
๗.๓ แบบสอบถามความรู้ ความเชื่อ
และความศรั ทธาทางพุ ทธศาสนา ซึ่ งผู้ วิ จั ย
คัดเลือกจากแบบฝึกหัดในหนังสือธรรมศึกษา
ตรี โท และเอก ของกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๒๓
๗.๔ แบบวั ด ระดั บ ความรู้ สึ ก เห็ น
คุ ณ ค่ า ในตั ว เองซึ่ ง เป็ น แบบมาตรฐานของ
Rosenberg (1965) แปลโดย ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ตาปัญญา
๗.๕ แบบวัดระดับความสุขในชีวิตซึ่ง
เป็นของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ปี ๒๕๕๐
๗.๖ โปรแกรมพุทธบาบัด ซึ่งได้ผ่าน
การต รวจส อบ แ ก้ ไ ข และ รั บ รอ งโด ย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ๑๐ ท่าน ตาม
รายชื่อหน้าที่ ๖๒

๘. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
๘.๑ ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ด้วย
ค่าร้อยละ
๘.๒ ข้ อ มู ล ปั ญ หาต่ า งๆ ๔ ด้ า น
วิเคราะห์ด้วยมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
๘.๓ ข้ อ มู ล ความรู้ ค วามเชื่ อ และ
ความศรัทธาในพุทธศาสนาวิเคราะห์ด้วยร้อย

ละและค่าเฉลี่ย ( X )
๘.๔ ค่าเฉลี่ยความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเกณฑ์ข องแบบวัด ของ
Rosenberg (๑๙๖๕) ค่าเฉลี่ยความสุขในชีวิต
วิ เ คราะห์ ต ามเกณฑ์ ข องกรมสุ ข ภาพจิ ต
(๒๕๕๐) ๑๕ ข้อ
๘ . ๕ ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐานใช้ T-Test

๙. ผลการวิจัย
ระยะที่ ๑
๑. ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ของประชากร คือ เด็กหญิงที่ถู กละเมิดทาง
เพศ จานวน ๕๐ คน พบว่า
๑.๑ เพศหญิง ร้อยละ ๑๐๐
๑.๒ อายุ มี อายุ ระหว่ าง ๑๓-๑๔ ปี
จานวนมากที่สุด ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘
๑.๓ เชื้อชาติ สัญชาติไทย ร้อยละ ๙๖
๑.๔ ศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘
๑.๕ ระดั บ การศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ
มัธยมต้น เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
๗๒
๑.๖ ที่ อยู่ อ าศั ย อยู่ ในอ าเภอเมื อ ง
เชียงใหม่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐
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๑.๗ สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ร่วมกันร้อยละ ๖๐
๑.๘ ผู้ที่เด็กอาศัยอยู่ด้ วย คือ บิดา
มารดา ร้อยละ ๖๐
๑.๙ อาชีพของผู้ปกครองมากที่สุด คือ
รับจ้าง ร้อยละ ๕๔
๑.๑๐ รายได้ของครอบครัว/เดือน อยู่
ระหว่าง ๕๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕๐

๕. ระดั บความสุ ขในชี วิ ต เด็ กที่ ถู ก
ละเมิดทางเพศ มีระดับความสุขในชีวิตในระดับ
ต่า (คะแนน ๔๓ ลงมา) คิดเป็น ร้อยละ ๗๔
ระยะที่ ๒ วิจัยเชิงทดลอง
ระยะนี้เป็นระยะที่กลุ่มทดลองเข้ารับ
การฝึ กอบรมโปรแกรมพุ ทธบ าบั ด ๑ วั น มี
กิจกรรมทั้งหมด ๗ กิจกรรมๆ ละ ๑ ชั่วโมง ช่วง
เช้า ๔ กิจกรรม ช่วงบ่าย ๓ กิจกรรม

๑.๑๑ ผู้ละเมิด เป็นคนรัก (แฟน) ร้อย

ก่ อนจะสรุ ปผลการทดลองขอแสดง
กิจกรรมฝึกอบรมโปรแกรมพุทธบาบัด๗

๑.๑๒ คดีความ สิ้นสุดแล้ว ร้อยละ ๔๐
กาลังดาเนินอยู่ร้อยละ ๓๖

โปรแกรมพุทธบาบัดประกอบด้วยการ
ผสมผสานระหว่างองค์ประกอบในการช่วยเหลือ
เด็ ก ๗ ประการของ Swenson เชื่ องโยงกั บ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาและหลักการ/เทคนิค
ทางสั งคมสงเคราะห์ และจิ ตวิ ทยาท าให้ เกิ ด
กิจกรรมในโปรแกรมพุทธบาบัดตามลาดับ ดังนี้

ละ ๕๐

๒. ปั ญหาต่ างๆ ของเด็กที่ ถูกละเมิ ด
ทางเพศ พบว่ามีปัญหาอารมณ์จิตใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปั ญหาครอบครั วอยู่ ในระดั บน้ อย
ปัญหาการเงินอยู่ในระดับน้อย และปัญหาการ
เรียนการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
๓. ความรู้ ความเชื่อและความศรัทธา
ในพุทธศาสนาซึ่งวัดจากแบบสอบถาม ๒๐ ข้อ
คะแนนเต็ ม ๒๐ คะแนน พบว่ าคะแนนเฉลี่ ย
โดยรวมเด็กทาได้ ๑๑ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน
และเมื่ อดู เป็ นรายข้อเด็กทาคะแนนข้ อปฏิบั ติ
ธรรม คือ การฝึกใจให้ผ่องใส ได้สูงสุดร้อยละ ๙๒
แต่ทาคะแนนข้อภู มิที่ไม่เจริญ คืออบายภู มิได้
น้อยที่สุด ร้อยละ ๑๖
๔. ระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง
ของเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ที่มีระดับคะแนน
ต่ากว่า ๑๕ คะแนนลงมา คิดเป็น ร้อยละ ๕๖

กิจกรรมที่ ๑ การบ าบัดเพื่อเปลี่ยน
ความคิด
เริ่มต้นด้วยการร่วมเล่นเกมตามเทคนิค
สร้างสัมพันธภาพ เทคนิคกระตุ้นให้กาลังใจด้วย
เกม “มารู้จักกันเถอะ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เกมที่ ๑ “มารู้จักกันเถอะ” ใช้เวลา
๓๐ นาที

๗

โปรแกรมพุทธบาบัดนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองโดยประมวลรวมความรู้ทางสังคมสงเคราะห์
จิตวิทยา และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้า
ด้วยกัน ดังเอกสารที่อ้างอิงในบรรณานุกรม.

นางรวยพร ประสาร

~ ๖๕ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กรู้จักและเกิดความคุ้นเคย
กัน
๒. เพื่อส่งเสริมให้กาลังใจ
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมในการท า
กิจกรรมต่อไป
อุปกรณ์
๑. กระดาษ A ๔ ที่แบ่งเส้น ๓ ส่วน
และ ๑ ส่วน
๒. ดินสอสี ปากกา ดินสอ ยางลบ และ
เทปใส
วิธีการ
๑. Trainer แจกกระดาษให้สมาชิกคน
ละ ๑ แผ่น พร้อมสี ปากกา ยางลบ ดินสอ คนละ
๑ แผ่น
๒. ให้เด็กแต่ละคนวาดภาพของตนเอง
ให้เหมือนที่สุด ตามที่เด็ กจะสามารถทาได้ ใน
ส่วนบน แล้วระบายสีตามชอบ
๓. เมื่ อวาดเสร็จแล้วให้เด็กเขียนใน
ส่วนล่าง ดังนี้
๓.๑ ชื่อจริง นามสกุลจริง และชื่อเล่น
๓.๒ เขียนความภูมิใจมา ๑ อย่าง
๓.๓ เขียนข้อดีของตนเองมา ๑ อย่าง
๔. ให้เด็กจับสลาก ซึ่งมี ๒ ชุด แล้วให้
ผู้ที่จับได้เลขเหมือนกันมาจับคู่กัน
๕.. ให้แต่ละคู่พูดคุยกัน ๕ นาที เพื่อ
ทาความรู้จักกันให้มากขึ้น
๖. หลังจากนั้นให้เด็กแต่ละคู่ ออกมา
นาเสนอรูปภาพและแนะนาตนเองหน้าชั้น เพื่อ
จะได้รู้จักกันมากขึ้นและเกิดความคุ้นเคยภายใน
กลุ่ ม เมื่ อ แนะน าแล้ ว ให้ ติ ด รู ป ที่ ว าดไว้ บ น
กระดานหน้าชั้น

๗. ให้ Trainer เขียนคาชมจุดสวยงาม
ของทุกรูปภาพแล้วประกาศหน้าชั้นให้เด็กทุกคน
ทราบ
สรุปบทเรียนจากกิจกรรมนี้
เมื่ อ บุ ค คลเกิ ดความคุ้ น เคยกั น จะ
สามารถเปิดเผยตนเองกับผู้อื่นได้ และสามารถทา
กิจกรรมต่ างๆต่ อไปได้ จนบรรลุวั ตถุประสงค์
เกิ ดความสนุ กสนานทาให้ ภาคภูมิ ใจในตนเอง
กล้ าแสดงออกและเนื่ องจากทุ กคนได้ รั บค า
ชมเชยในภาพของตน จึงสร้างความมั่นใจและมี
ความสุ ข หลั ง จากนั้ น จึ ง เริ่ ม เข้ า สู่ ก ารสอน
พระพุทธศาสนา ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย
ไม่สบายใจ หากทุกข์เพียงกายแต่ใจไม่ทุกข์ด้วย
ไม่นานนักทุกข์กายนั้นก็หายขาดได้ แต่ถ้าทุกข์
อยู่ที่ “ใจ” บางทีแม้กายไม่ได้บาดเจ็บอะไร ก็ทา
ให้ทรุดโทรม ซูบผอม ตรอมใจ อมโรคได้ เพราะ
“ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว” ใจหรือจิตจึงมีอิทธิพล
มาก โดยธรรมชาติของมนุษย์จะรั กตัวเองและ
อยากให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า แต่ถ้าหาก
ยังยืดติดอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาจะมีเวลา
ไหนมาทาให้เกิดความสุข ความเจริญได้ คนที่รัก
ตัวเองจึงควรเดินตามรอยพระพุทธเจ้าด้วยการ
หันมามองความจริ งว่า โลกนี้ มีแต่คนที่เต็มไป
ด้วยทุกข์ ไม่ใช่มีแต่เราคนเดียว และความทุกข์
ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา ไม่นานนักมันก็จากไป
ยิ่งเราปล่อยวางความทุกข์ไปเร็วเท่าไร เราก็หาย
ทุกข์เร็วเท่านั้น เห็นหรือไม่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราเอง
ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้น แต่
ถ้าเรามัวแต่เอา “ใจ” ไปหมกมุ่นอยู่กับ “ทุกข์”
แล้ว “สุข” มันจะมีช่องทางเข้ามาใน “ใจ”เราได้
อย่างไร ความจริงมีว่า “ใจ” เรามีดวงเดียวและมี
ช่องทางให้ “คิด” ได้ทีละอย่างเท่านั้น หากเรา
พ้น “ทุกข์” เราก็ต้องหยุดคิดเรื่อง “ทุกข์” นั้น
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เสี ยแล้ วหั นมาฝึ ก “ใจ”ของเราให้รู้ จั ก “นิ่ ง”
รู้จักปล่อยวาง รู้จักมองโลกในแง่ดี “ใจ” คนเรา
นั้นฝึกได้ การหมั่นพากเพียรฝึกบ่อยๆ ในที่สุดเรา
ก็ จ ะปิ ด ช่ อ งทาง “ทุ ก ข์ ” ไปเอง ก็ จ ะมี แ ต่
ความสุข ความสงบ ความปล่อยวางเข้ามาอยู่ใน
ใจของเรา
กิ จ กรรมครั้ ง ที่ ๒ การบ าบั ด โดย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น
กิจกรรมข้อนี้จะนามงคลชีวิต ๓๘ มา
สอน เพราะมงคลชีวิตทาให้คนเราดาเนินชีวิตไป
อย่างราบรื่น สงบสุข มงคลเป็นเหตุแห่งความสุข
และความก้าวหน้า นอกจากนี้พระพุทธองค์ทรง
ตรัสว่า บุคคลไม่ควรคานึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว และ
ไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เนื่องจากมันไม่มี
ความแน่นอน เราไม่รู้ว่ าเราจะตายเมื่อไรจึงไม่
ควรประมาทต้ อ งท าปั จ จุ บั น ให้ ดี ที่ สุ ด ควร
พยายามฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง มีพระรัตนตรัย (พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์) เป็นที่พึ่ง รู้จักปล่อย
วางเรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้วและไม่หมกมุ่นอยู่
แต่อนาคตที่ยังมาไม่ถึง
นอกจากนี้ การคิดเชิงบวกจะช่วยทาให้
จิตใจมีความสุข ไม่มีศั ตรู ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง
จากพุทธศาสนาแล้วแบ่งเด็กเป็น ๓ กลุ่มๆ ละ ๔
คนให้ทางาน ดังนี้
งานที่ ๑ ทางานเกี่ยวกับมงคลชีวิตโดย
ให้ เลื อกว่ าในกลุ่ มของตนได้ ใช้ มงคลชี วิ ตข้ อ
ใดบ้างแล้วเกิดผลอย่างไร ให้ยกตั วอย่างมา ๓
มงคล
งานที่ ๒ ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดกับตน
แล้วคิดในเชิงบวกมาสัก ๓ ปัญหา
เมื่ อแบ่ งกลุ่ ม ๑๕ นาที เสร็ จ แล้ วให้
ออกมารายงานกลุ่มละ ๕ นาที

กิ จกรรมครั้ งที่ ๓ การบ าบั ด ความ
วิตกกังวลด้วยการหายใจ
การสร้างบุญบารมีด้วยทาน ศีล และ
ภาวนา โดยเฉพาะการภาวนาซึ่งต้องกาหนดลม
หายใจจะทาให้เกิดความผ่อนคลาย ลดความวิตก
กังวลลงและปล่อยวางได้ ส่วนการสวดมนต์ก็จะ
ทาให้เกิดสมาธิ ช่วยสืบทอดพระศาสนา เสริมสิริ
มงคลให้แก่ตัวเองและบริวาร เป็นการฝึกจิตใจให้
มี คุ ณค่ าและมี อ านาจเสมื อนได้ เข้ าเฝ้ า
พระพุทธเจ้า แม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้ว
และเป็ นบุญกิริ ยา เป็ นวาสนา บารมี เป็นการ
สร้างสุขทางใจโดยผู้วิจัยจะได้สอนบทสวดมนต์
แปลที่เด็กควรจะทราบ
หลังจากนั้นจะสอนเรื่องศีล ๕ ว่าเป็น
บาทฐานทาให้สังคมเป็นปกติสุขและอานิสงส์ของ
การรักษาศีล ๕ ดังนี้
๑. อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อ ๑ ไม่
ฆ่ า สั ต ว์ ท าให้ แ ข็ ง แรง อายุ ยื น ไม่ มี ศั ต รู
เบียดเบียน และไม่มีอุบัติเหตุ
๒. อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อ ๒ ไม่
ลักขโมยทาให้ร่ารวยทามาค้าขึ้น ไม่พบวิบัติ เช่น
อัคคีภัย โจรภัย ฯลฯ
๓. อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อ ๓ ไม่
ผิดในกาม ทาให้โชคดีในความรัก มีบุตร/ธิดาว่า
นอนสอนง่ายไม่ถูกหลอกลวง
๔. อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อ ๔ ไม่
กล่าวเท็จ หยาบคาย ส่อเสี ยด เพ้ อเจ้อ ท าให้
ซุ่มเสียงไพเราะ มีโวหาร ปฏิภาณไหวพริบในการ
เจรจา บุตร/ธิดา ลูกศิษย์อยู่ในโอวาท
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๕. อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อ ๕ ไม่
ดื่ มของมึ นเมาท าให้ ส มอง ปั ญญา ความคิ ด
แจ่มใส มีความทรงจาดีไม่เลอะเลือน
สรุป ศีลทาให้ลดและระงับโทษ/ทุกข์
ทางกายและวาจา
เมื่ อเด็ กได้เข้ าใจความหมายของการ
สวดมนต์แล้วรักษาศีลแล้วจะได้สอนต่อไปถึงการ
ฝึกดูลมหายใจ ซึ่งโดยปกติเรามักจะไม่รู้สึกตั ว
เนื่ องจากไม่ เคยใส่ ใจ เป็ นเหตุ หนึ่ งให้ เราคิ ด
ฟุ้งซ่าน หรือคิดเรื่อยเปื่อยไป จึงขาดสติ สมาธิ
เวลาเรียนก็ฟังครูไม่เข้าใจ เรียนไม่ทันเพื่อน กล
ยุทธในการควบคุมใจให้นิ่งหรือมีสมาธิก็คือ การ
อยู่กับลมหายใจ บางคนอาจจะเคยฝึกแต่บางคน
ก็อาจจะไม่เคย จึงให้เด็กทดลองทาแบบลืมตา
ก่อน โดยสู ดลมหายใจเข้ าลึ กๆ และตามดู ลม
หายใจที่ผ่านจมูกเข้าไปจนถึงในท้องให้สังเกตว่า
ท้องค่อยๆ พองขึ้น เมื่อค่อยๆ ปล่อยสมหายใจ
ออกจากท้องผ่านไปทางจมูกให้สังเกตว่าท้องจะ
ค่อยๆยุบลงจนหมดให้ทาเช่นนี้สัก ๔-๕ ครั้ง ก็จะ
เห็นว่า จิตของเรานิ่งอยู่กับที่ ไม่วอกแวกไปคิด
เรื่ องอื่ นเลย นี้เป็ นขั้ นตอนแรกของการฝึ กลม
หายใจแบบพุทธ ซึ่งฝึกบ่อยๆ เป็นประจา เราก็
จะเป็นคนที่มีสมาธิดีสามารถควบคุมจิตใจได้ แต่
ในโปรแกรมนี้ตอนท้ายจะมีการฝึกสมาธิทั้งในท่า
นั่ งและท่ า เดิ น ฉะนั้ น ขั้ นตอนนี้ จึ งฝึ กทั กษะ
หายใจเพียงแค่นี้ก่อน แต่จะกลับมาผ่อนคลาย
ด้วยการฝึ กสวดมนต์ ที่ มีเพลงธรรมะประกอบ
ต่อไป
กิจกรรมครั้งที่ ๔ บ าบัดโดยทาลาย
เครื่องกระตุ้นต่างๆ
เด็ กหญิ งที่ถู กละเมิดทางเพศบางคน
กลัวผู้ชายไม่ไว้วางใจ หวาดผวา กลัวความมื ด

เพราะยังติดภาพที่เลวร้ายนั้นอยู่ในใจ ยังมิอาจ
ปล่อยวางไปได้ ผู้วิจัยจะได้นากฎไตรลักษณ์ คือ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และกฎแห่งกรรมมาสอน
เพื่ อให้ เด็ กเข้ าใจอย่ างง่ ายๆ เริ่ มจาก
ชีวิตประจ าวัน ทาให้เด็กเห็นความจริงตามกฎ
ไตรลักษณ์ที่เราต้องพบเจอประจาวันและหลายๆ
เรื่องวนเวียนเกิดๆ ดับๆ อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเรา
มีธรรมะ เอาธรรมะมาแก้ไขปัญหา เราก็จะแยก
ได้ว่าร่างกายมันหิวก็ช่างมัน เราต้องใช้ธรรมะข่ม
ด้วยความอดทนโดยรีบเข้าไปในครัวทาอาหาร
ง่ายๆ เพราะวันนี้แม่หรือยายไม่ค่อยสบายจึงลุก
มาปรุงอาหารเช้าไม่ไหว เราต้องช่วยตัวเองก่อน
เท่านี้ปัญหาก็จะหมดไป จิตใจเราก็ไม่ทุกข์ เรียก
ได้ว่า เรารู้เท่าทันกฎไตรลักษณ์ เราแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยปัญญา
กิจกรรมครั้งที่ ๕ การบาบัดโดยการ
ทาลายความเชื่อผิดๆ โดยเฉพาะกรณีที่เด็กคิด
ว่าตัวเองมีส่วนร่วมกระทาผิดด้วย
เรื่องนี้ เป็นความละเอียดอ่อน เพราะ
เด็กทั้งหญิงและชาย เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็ย่อมจะมี
ความรู้สึกทางเพศ แต่การที่สังคมไทยอบรมสั่ง
สอนเยาวชนให้ยับยั้งในเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อให้รู้จัก
ควบคุมอารมณ์ดังกล่าวไว้ก่อนวัยอันควร จนกว่า
จะเรียนจบ และมีการงานทาหาเลี้ยงชีพเองได้
แต่สาหรับกรณีล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งผู้ที่เติบโต
เป็นผู้ใหญ่กว่าจะหลอกลวงเด็กที่อ่อนเดียงสาไป
เป็ นเหยื่ อทางเพศนั้ น เขาอาจใช้ เล่ ห์ เพทุ บาย
ต่างๆ จนเด็กหลงเชื่อ จึงทาให้เด็กคิดว่าตัวเอง
ผิดด้วย เป็นตราบาปค้างคาใจเด็กไปตลอดชีวิต
ผู้วิจัยเห็นว่า ต้องรีบช่วยเด็กโดยปลดตราบาป
ดังกล่าวออกวิธีหนึ่งที่ ช่วยได้ ก็คือ เทคนิคการ
ปอกหั วหอม เมื่อเราให้เด็ กปอกหัวหอมดูก็จะ
เห็นว่า เด็กมีน้าตาไหลออกมาโดยไม่ตั้งใจจะให้
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ไหลแต่อย่างใด ทานองเดียวกันการถูกกระตุ้นยั่ว
ยุทางเพศโดยผู้ใหญ่หรือผู้ที่จัดเจนกว่าเด็ก ย่อม
ทาให้เด็กมีอารมณ์ เผลอไผลร่วมไปในเหตุการณ์
เด็กจึงไม่ใช่ผู้ผิด เทคนิคนี้จะช่วยลดความทุกข์ใน
ความเชื่อผิดๆ ที่ค้างคาในใจเด็กได้ เด็กก็จะคลาย
ทุกข์ลงในที่สุดและไม่โทษตัวเอง
การผูกโกรธหรือพยาบาทจองเวรกั บ
ใครก็ ต ามมั น เหมื อ นมี ไ ฟลุ ก โชนอยู่ ใ นใจ
ตลอดเวลา เสี ย พื้ น ที่ แ ละช่ อ งว่ า งที่ จ ะให้
“ความสุข” “ความสงบ” ได้เข้ามาอยู่ในใจของ
เราบ้าง ลองตอบคาถามต่อไปนี้
๑. เรามีศัตรู เราไม่ชอบ ไม่อยากพบ
แต่การที่ เราผูกใจเจ็บเอาไว้จึ งเหมือนผูกเชือก
ล่ามเขาเอาไว้กับเอวเราตลอดเวลา เราอยากผูก
ไว้ไหม
๒. เรามี แก้ วน้ าอยู่ ใบหนึ่ งสกปรก
เกรอะกรังจนเราไม่กล้ารินน้าใส่ พอได้น้าบริสุทธิ์
มาเราก็อยากจะรองเก็บไว้มากๆ แต่ก็ไม่มีแก้ว
เสียแล้ว ถ้าหากแก้วใบนั้นเราเอาของเสียทิ้งไป
ล้างไว้สะอาดตลอดเวลา เราก็พร้อมจะรองรับน้า
บริสุทธิ์ได้ เราอยากล้างแก้วไว้ไหม
๓. เวลาเราจะให้ของใครก็ต้องควักเงิน
ของเราออกไปซื้อ แต่ให้อภัยเราไม่ต้องเสียเงิน
แม้แต่บาทเดียว จริงไหม
๔. เราไม่ ส ามารถรู้ วั น ตายได้ เ ลย
พระพุ ทธศาสนาสอนไว้ว่า ผู้ที่ ตายโดยยั งมีจิ ต
เศร้าหมอง ผูกโกรธ จะไปสู่อบายภูมิ แต่ถ้าจิตใจ
ผ่ องใส ไม่ โกรธเคื องใคร ก็ จะไปสู่ สวรรค์ เรา
อยากไปไหน
๕. ผลกรรมจากการผูกโกรธไม่อภัยนั้น
ทาให้ การด าเนินชีวิ ตติ ดขั ด ไม่ ใช่ เรื่ องบังเอิ ญ
อย่างแน่นอน เราอยากมีชีวิตแบบไหน

๖. เราคงจะเคยเห็ นว่ า บางคนทุ กข์
เพราะคนที่ เขารั ก เช่ น มี ลู ก เกเรพี่ น้ องบาง
ครอบครัวเข่นฆ่ากันอย่างไม่น่าเชื่อ ลูกทรพีฆ่า
พ่อแม่ก็เห็นตัวอย่างมามาก สามีภรรยาฆ่ากันก็
ลงข่าวเป็นประจา ตามหลักพุทธศาสนาล้วนมา
จากแรงพยาบาทและแรงอาฆาตทั้งสิ้น เราคงไม่
อยากพบสิ่งน่าสะพรึงกลัวนี้ใช่ไหม
จากคาถามข้างต้นคงจะทาให้เราต้อง
เร่งอภัยทานเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น จิตใจจะ
ได้ ผ่ องใส ก าจั ดขยะออกไปจากใจ ตั ดวงจร
อาฆาตพยาบาท แรกๆ อาจต้องผืนใจทาแต่ฝึกไป
เรื่อยๆ เราก็จะทาเป็นนิสัย ใจเราจะเยือกเย็น มี
อะไรกระทบมากบ้างน้ อยบ้ างเราก็จะไม่ โกรธ
กลายเป็นคนอารมณ์ดี ใครๆ ก็ อยากจะคบค้ า
สมาคมพูดคุยด้วยเพราะสบายใจ
กิจกรรมครั้ งที่ ๖ บ าบัดโดยการให้
ความรู้
ผู้วิ จั ยจะน าไตรสิ กขา คื อ ศี ล สมาธิ
และปัญญามาสอนอย่างง่ายๆ ให้เด็กทราบว่า ศีล
เป็นรากฐานของบุญหรือความสุข เราจึงควรเริ่ม
ด้วยการรักษาศีล ๕ ให้มั่น การมีศีลที่สม่าเสมอ
จะทาให้ฝึกสมาธิได้ง่าย ในที่สุดก็จะเกิดปัญญา
สามารถนามาแก้ไขปัญหาได้ อีกประการหนึ่งที่
สาคัญคือ การมีสติ คือการระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา
จะทาให้เราไม่ประมาท เกิดความปลอดภัยและ
ไม่ ใช้ ชี วิ ตผิ ดพลาด เพราะการมี ส ติ ท าให้ เรา
รอบคอบ ระมัดระวัง ความจริงศีล สมาธิ และ
ปัญญาก็คือ ตัวย่อของมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง
ทางสายกลางหรือมั ชฌิ มาปฏิ ปทาก็
เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นทางนาไปสู่การ
ดับทุกข์ที่แท้จริงเป็นการดับกิเลสอย่างสิ้นเชิ ง
พระพุทธเจ้ าเสด็ จดับขั นธปริ นิพพานก็ เพราะ
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ทรงดั บกิ เลสได้ อย่ างแท้ จริ ง และพระองค์ ได้
บาเพ็ญบารมีมานานถึงสี่อสงไขยกับอีกแสนมหา
กัปป์ จึงตรัสรู้และนาธรรมะมาเผยแพร่ไปทั่วโลก
ได้ เรามี ค วามเคารพบู ช าเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาใน
พระองค์ เพราะการปฏิบัติตามคาสั่งสอนทาให้ผู้
ปฏิบัติตามมีความสุขมีความสบายใจ มีปัญญา
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เทคนิคการลดความโกรธ คือ การเป็น
ผู้ให้ เราได้เรียนมาในบทต้นๆ แล้วว่า การให้ทาน
ช่วยลดความตระหนี่และเห็นแก่ตัวเราสามารถ
ตักบาตร ทาบุ ญ สั่งสมบุ ญกิ ริ ยาวัตถุ ๑๐ แต่
เทคนิคการให้อีกประการที่ส าคัญช่วยลดโทสะ
หรือความโกรธได้ ก็คื อการสวดมนต์แผ่เมตตา
ผู้วิจัยจะนาเด็กสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเองและ
สรรพสัตว์พร้อมทั้งสอนว่า การแผ่เมตตาเป็นทั้ง
การให้อภัยต่อกันและกันและยังเป็นการขอบคุณ
อีกด้วย
กิจกรรมครั้งที่ ๗ บาบัดโดยทาความ
กระจ่างและไม่โทษเด็ก
บทนี้เป็นบทสุดท้าย ผู้วิจัยจะเน้นการ
ฝึ กภาวนาหรื อท าสมาธิ โดยการนั่ ง และเดิ น
จงกรม แต่ ก่อนจะฝึ กจะได้ ให้เด็กร่วมเล่นเกม
“ละลายความคิด มันเป็นความผิดของใคร” ซึ่ง
สอดแทรกหลั กการไม่ ตาหนิติ เตียนเข้ าไปด้วย
ย่ อ มท าให้ เ ด็ ก มี ค วามมั่ น ใจสู ง ขึ้ น เกมนี้ มี
รายละเอียด ดังนี้
เกมที่ ๒ “ละลายความคิด” ใช้เวลา
๓๐ นาที
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้เผชิญหน้า
กับความคิดที่ไม่ถูกต้อง หยุดการลงโทษตัวเอง
และจัดโครงสร้างความคิดใหม่

อุ ป กรณ์ เรื่ องเล่ าของ “น้ องแต้ ว”
ปากกา และ ใบงาน
วิธีการ
๑. Trainer เล่าเรื่องของ “น้องแต้ว”
๒. เล่าจบแล้วให้เด็กตอบคาถามในใบ
งาน
๓. Trainer นาคาตอบของเด็กมาอ่าน
ด้วยกันและช่วยกันคิด
เรื่องของ “น้องแต้ว”
น้องแต้ว อายุ ๑๓ ปี เธอกาลังเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ บ้านของเธออยู่ต่างอาเภอซึ่ง
ไกลตัว เมืองมาก แม่ของเธอจึ งให้เธอมาอยู่ ที่
บ้านน้าสาวในเมืองเพื่อสะดวกในการมาเรียนที่
โรงเรียนสตรีประจาจังหวัด ในบ้านของน้ามีน้า
เขย และลูกสาวของน้าซึ่งอายุอ่อนกว่าแต้ว ๒ ปี
น้าให้แต้วนอนกับลูกสาวของน้า เหตุการณ์ปกติ
มาด้ ว ยดี จ นเข้ า ภาคเรี ย นที่ ส อง น้ า สาวไป
ต่างจังหวัดเรื่องค้าขาย น้าเขยเข้ามาในห้องของ
แต้ วและข่มขืน พร้อมทั้ งขู่ ไม่ ให้ บอกใคร แต้ ว
กลัวไม่กล้าบอกใครตามคาขู่เหตุการณ์ซ้าซากจึง
เกิดตามมาอีกรวม ๓ ครั้ง จนในที่สุดพ่อแม่มา
เยี่ยมแต้ว แม่กอดแต้วและรู้สึกว่าเด็กในท้องของ
แต้วดิ้น แม่ตกใจมากคาดคั้นถามแต้ว จึงได้ความ
จริ ง แม่ พาแต้ วไปตรวจซึ่ งแพทย์ บอกว่ าแต้ ว
ตั้งครรภ์ได้ ๕ เดือน พ่อแม่เสียใจมาก โกรธน้า
เขย ส่วนน้าสาวทราบความจริงก็โกรธสามีมาก
ได้แจ้งความเอาโทษและหย่าขาดกับสามี แต่ทั้ง
พ่อแม่และน้าสาวปลอบใจแต้วให้กาลังใจพาไป
พบนั ก สั ง คมสงเคราะห์ นั ก จิ ต วิ ท ยา และ
จิตแพทย์ การเยียวยารักษาบาดแผลทางใจของ
แต้วจึงดีวันดีคืน ความรู้สึก “ผิด” ของแต้ว การ
ลงโทษตัวเองของแต้วค่อยๆ หมดไปในที่สุด แต้ว
สามารถเรียนต่อจนจบและเข้าเรียนวิชาชีพต่อ
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โดยการประคั บประคองของครอบครั ว และ
ผู้เกี่ยวข้อง
ใบงาน “มันเป็นความผิดของใคร”
เมื่ อ ฟั ง เรื่ อ งของแต้ ว แล้ ว จงตอบ
คาถามต่อไปนี้
๑. บ้ า นน้ า สาวของแต้ ว ปลอดภั ย
หรือไม่ปลอดภัย
………………………………………..……….
๒. ถ้ าจะให้ ปลอดภัยกว่านี้ ควรท า
อย่างไร จงแนะนา
……………………………………...…………
๓. เมื่อเกิดเหตุน้าเขยขู่ไม่ให้บอกใคร
แต้วกลัวไม่กล้าบอกใครแต้วผิดหรือไม่
………………………………………
๔. เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ แต้ ว ให้ ข้ อ คิ ด
อะไรบ้าง
…………………………………………………
บทเรียนสุดท้ายเป็นการฝึกสมาธิด้วย
การเดินจงกรมและนั่งสมาธิเริ่มด้ วยการยืนตั ว
ตรง วางเท้าซ้ายและเท้าขวาให้ปลายเท้าเสมอกัน
แต่ห่างกันเล็กน้อย มือทั้งสองไขว้หลังหรือกุมไว้
ด้านหน้าศีรษะตั้งตรง ทอดสายตาไปเบื้องหน้า
ระยะประมาณ ๑ วา
ก่อนเดินให้ก าหนดในใจว่าอยากเดิ น
หนอๆๆ แล้วค่อยๆ ก้าวไปข้างหน้า โดยเอาเท้า
ขวาออกก่อน ใช้สติเพ่งเท้าขวา กาหนดว่า ขวา
ย่างหนอ พอก้าวเท้าซ้ายก็ให้เอาสติเพ่งเท้าซ้าย
กาหนดว่า ซ้ายย่างหนอ ให้ตั้งสติยกเท้าช้าๆ พอ
เท้าเหยียบลงพื้นก็ลงคาว่า “หนอ” พอดี ให้ทา
อย่ า งนี้ ทุ กครั้ งทุ กก้ าว เรี ยกว่ าเดิ นจงกรม ๑
ระยะ

การนั่งสมาธิให้เอามือขวาวางไว้บนมือ
ซ้าย ปลายนิ้วหัวแม่มือชนกัน เอาเท้าซ้ายซุกไว้
ในขาขวา เอาส้ นเท้ าขาขวาจรดหน้ าแข้ งซ้ าย
หรือนั่งขัดสมาธิให้ขาขวาวางทาบบนขาซ้าย นั่ง
ตัวตรง หายใจช้าๆ แล้วค่อยหลับตาลง ตัดความ
กังวลทุกอย่าง เอาสติมาไว้ที่ท้องเหนือสะดือ ๒
นิ้ว
การฝึ กภาวนาหรื อการฝึ กลมหายใจ
ขั้นต้น เรียกว่า สมถภาวนา โดยเด็กต้องทาจิตใจ
ให้ว่าง การปฏิบัติภาวนาหรือปฏิบัติธรรมนี้เป็น
การทาตามคาสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรง
สอนให้ เราเอาสติ ไปไว้ ที่ กายไว้ ที่ ความรู้ สึ ก
(เวทนา) ไว้ที่ จิ ตและไว้ ที่ธรรมะที่เกิ ดขึ้ น รวม
เรียกว่า สติตั้งอยู่ที่ฐานทั้ง ๔
ในชั้ นแรกผู้ ปฏิบั ติจะต้องเดิ นจงกรม
สลั บกั บการนั่ งสมาธิ เช่ น เดิ น ๕ นาที นั่ ง ๕
นาที แล้ ว ค่ อ ยๆ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ค วรจะท าให้
สม่าเสมอ โปรแกรมพุทธบาบัดก็จบสิ้นลงเพียง
เท่านั้นการสอนกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ๗ ขั้นตอนจะ
ใช้เวลา ๑ หรือ ๒ วันสามารถยืดหยุ่นได้ตามเวลา
ที่พบเด็ก เช่น ถ้ามีเวลาน้อยก็ไม่ต้องใช้เกมหรือ
ลดเวลาของเกมลงหรือลดบทสวดมนต์ลง เลือก
สวดบางบทแล้วให้เด็กไปทากิจกรรมต่อที่บ้าน
นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้บาบัดค่อยไปติดตาม
ผลเพื่อประเมินเป็นระยะๆต่อไป
สรุปผลการทดลอง ระยะที่ ๒
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งแบ่งเป็น ๒
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ๑๔ คน และกลุ่มควบคุม
๑๔ คน โดยกลุ่ มทดลองเข้ ารั บการฝึ กอบรม
โปรแกรมพุทธบาบัด ๑ วัน ส่วนกลุ่มควบคุมทา
กิ จ กรรมวาดภาพและเขี ยนเรี ยงความเรื่ อ ง
ครอบครัวของฉัน เมื่อสิ้นสุดการอบรมได้ให้ ทั้ง
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สองกลุ่ม ตอบแบบวั ดความรู้ สึกเห็ นคุ ณค่ าใน
ตัวเอง และแบบวัดความสุขในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
แล้วจึงนาค่าที่ได้มาพิสูจน์สมมติฐานซึ่งพบว่า
พิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้มี ๒ ข้อ คือ
๑. เด็กที่ถู กละเมิดทางเพศที่เข้ าร่วม
โปรแกรมพุ ทธบาบั ดมี ค่ าเฉลี่ ยความรู้ สึ กเห็ น
คุณค่าในตัวเอง และความสุขในชีวิตหลังเข้าร่วม
โปรแกรมสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
๒. เด็กที่ถู กละเมิดทางเพศที่เข้ าร่วม
โปรแกรมพุ ทธบาบั ดมี ค่ าเฉลี่ ยความรู้ สึ กเห็ น
คุณค่าในตัวเองและความสุขในชีวิตสูงกว่าเด็กที่
ถูกละเมิดทางเพศที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
ผลการทดลอง ได้ เ ปรี ยบเที ยบ ๓
ประเด็น ดังนี้
๑. กลุ่มทดลอง
๑.๑ เมื่ อเข้ ารั บการทดลองโดยเข้ า
ฝึกอบรมโปรแกรมพุทธบาบัดแล้วมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง สูงกว่าก่อนที่จะ
เข้าฝึกอบรมโปรแกรมนี้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๑ (t =13.088)
๑.๒ เมื่ อเข้ ารั บการทดลองโดยเข้ า
ฝึกอบรมโปรแกรมพุทธบาบัดแล้วมีคะแนนเฉลี่ย
ความสุขในชีวิตสูงกว่าก่อนเข้าฝึกอบรมโปรแกรม
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ๐.๐๑
(t=17.796)
๒. กลุ่มควบคุม
๒.๑ ขณะที่กลุ่มทดลองเข้ าฝึกอบรม
โปรแกรมพุทธบาบัด กลุ่มควบคุมทากิจกรรมอื่น
เมื่อเสร็จสิ้นลง ค่าเฉลี่ยความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตั ว เองของกลุ่ ม ควบคุ ม แตกต่ า งกั น แต่ ไ ม่ มี
นัยสาคัญ

๒.๒ ขณะที่กลุ่มทดลองเข้ าฝึกอบรม
โปรแกรมพุทธบาบัด กลุ่มควบคุมทากิจกรรมอื่น
เมื่อเสร็จสิ้นลง ค่าเฉลี่ยความสุขในชีวิตของกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสาคัญ
๓. เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
๓.๑ เมื่ อกลุ่ ม ทดลองได้ เข้ า รั บการ
ฝึกอบรมโปรแกรมพุ ทธบ าบั ดแล้ ว พบว่ า ค่ า
คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองของ
ทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
(t=12.439)
๓.๒ เมื่ อกลุ่ ม ทดลองได้ เข้ า รั บการ
ฝึ กอบรมโปรแกรมพุ ทธบ าบั ดแล้ วพบว่ า ค่ า
คะแนนเฉลี่ ยความสุ ขในชี วิ ตของทั้ งสองกลุ่ ม
แตกต่ างกั น โดยกลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย
ความสุ ข ในชี วิ ต สู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (t=7.608)
จากผลการทดลองข้างต้น สมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ จึงได้ รับการยอมรั บว่ า โปรแกรมพุ ทธบาบัดสามารถเยียวยาจิตให้เด็กหญิงที่ถูกละเมิด
ทางเพศได้พัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง
และความสุขในชีวิตสูงขึ้น

๑๐. อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ประชากรเป็นเด็กหญิงที่
ส่วนใหญ่ถูกละเมิดโดยคนรัก หรือแฟน ซึ่งโดย
สถานการณ์ทั่วๆ ไป เด็กหญิงเหล่านี้ จะมีความ
ยินยอมหรือเต็มใจในเบื้องต้น มิได้ถูกทาร้ายหรือ
ขู่บังคับ ฉะนั้น ผลกระทบทางกายและใจ จึงไม่
รุนแรงเท่ากับถูกคนแปลกหน้าฉุดคร่า หรือทา
ร้ า ยอย่ า งทารุ ณ หรื อ ถู ก กระท าโดยคนใน
ครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับสมบั ติ ตาปัญญา ได้
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กล่าวไว้ว่า ผู้ละเมิดหรือผู้กระทามีส่วนกระทบ
มากน้อยต่างกัน ต่อจิตใจของเด็กหญิงที่ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ อย่างไรก็ดี วัฒนธรรมไทยที่สอน
ให้ ผู้ ห ญิ ง ไทยรั ก นวลสงวนตั ว ต้ อ งรั ก ษา
พรหมจรรย์ไว้จนกว่าจะถึงวันแต่งงานก็ยังเป็นสิ่ง
ที่ปู่ย่าตายายและบิดามารดาในสังคมนี้ใช้อบรม
สั่งสอนบุตรหลานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน การ
เยี ยวยาจิตใจเด็ กหญิงดั งกล่าว ด้วยโปรแกรม
พุทธบาบัด จึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่ายุคใด
เพราะค าสอนพุ ทธศาสนา สอนให้ คนอยู่ กั บ
ปัจจุบัน ไม่ยึดติดอยู่กับอดีต และที่ส าคัญสอน
ให้ ชาวพุ ทธสร้ างบุ ญบารมี ด้ วยทาน ศี ล และ
ภาวนา โดยเฉพาะอภั ย ทาน ซึ่ ง มี อ านิ ส งส์
มหาศาล ผู้วิจัย จึงเห็นว่า ไม่ว่าผู้กระทาหรือผู้
ละเมิดจะเป็นใครก็ตาม ผู้หญิงไทยที่ ถูกทาร้าย
ทางเพศ ก็จะรู้สึกลึกๆ ว่า ตนเป็นเสมือนแก้วที่
ร้าว ซึ่งหากสังคมหรือผู้บาบัด ไม่รีบประสานรอย
ร้าวนี้ให้สนิทโดยเร็ว ก็ยากที่เด็กผู้เคราะห์ร้าย
เหล่านี้จะไม่เดินหลงทาง เพราะไม่เห็นคุณค่าใน
ตนเอง ผู้ วิจัยจึงขอเชิ ญชวนให้ ช่วยกันป้ องกั น
ปั ญ หาการละเมิ ด ทางเพศอย่ า งทั่ ว ถึ ง ด้ ว ย
โปรแกรมพุ ทธบาบัด ซึ่ งสามารถใช้ได้ ทั้งงาน
ป้องกัน แก้ไข พัฒนา และฟื้นฟู อย่างครบวงจร

๑๑. ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้
๑.๑ เกี่ยวกับพ่อแม่
ความรักความห่วงใยที่มีต่อบุตร ย่อม
เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะช่วยเยียวยาเด็กให้เดินก้าว
ไปอย่างมั่นคง ดังนั้นแม้ว่าพ่อแม่จะแยกทางกันก็
ควรจะแสดงความรั ก ความห่วงใยต่อบุตร อยู่
สม่าเสมอจึงจะทาให้เด็กไม่รู้สึกขาดหรือน้อยใจ

ในชีวิต หรือหวาดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มีผู้ที่
จะปรึกษา การทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวก็
เป็นเรื่องที่ควรระวัง เพราะจะทาให้เด็กสับสน
หวาดกลัว นอกจากนี้การมีครอบครัวใหม่ก็ต้อง
ระมัดระวัง ไม่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกิน
๑.๒ เกี่ยวกับผู้ปกครอง
เด็กจะรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่กับปู่ย่าตายาย
ที่ ให้ ความรั กความห่ วงใย หรื อน าพาไปทาง
พระพุทธศาสนาเด็กจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น
๑.๓ เกี่ยวกับครู ครูประจ าชั้นหรือครู
แนะแนวควรเอาใจใส่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะผู้ที่
มี ปั ญ หาครอบครั ว ปั ญ หาการเรี ย น ปั ญ หา
เศรษฐกิ จ ครู ควรเปิ ดโอกาสให้ เด็ กได้
ปรึ กษาหารื อได้ ทุ กเรื่ อ งก็ จ ะท าให้ เด็ กรู้ สึ ก
ปลอดภัย และช่วยป้องกันปัญหาได้
นอกจากนี้ โรงเรียนวิถีพุทธต่างๆ ควร
ฝึกให้เด็กได้ทาบุญ ได้สวดมนต์ ทาสมาธิ และ
สอนให้เด็กเคร่งครัดในการรักษาศีล ๕ ให้เป็นนิจ
ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างดียิ่ง
ครูยังควรเป็นต้นแบบและสอนให้เด็ก
พิ จ ารณาคุ ณ และโทษของการคบเพื่ อนทาง
อินเตอร์เน็ท การแต่งกายที่ล่อแหลม และความ
ประมาทในการออกเที่ ยวเตร่ ยามค่ าคื น หรื อ
สถานบันเทิงยามราตรีต่างๆ การสอนเรื่องความ
ไม่ประมาทและการมีสติอยู่เสมอ จะทาให้เด็ก
ปลอดภัย
๑.๔ เกี่ยวกับนักสังคมสงเคราะห์ ควร
จะให้คาปรึกษาแก่วัยรุ่นต่างๆในการระมัดระวัง
ภัยจากผู้ไม่หวังดี โดยให้ความรู้เรื่องศีล ๕ โทษ
ของการผูกโกรธ พยาบาท กฎแห่งกรรม เป็นต้น
โดยเฉพาะการท าดี ย่ อมได้ ดี โดยถื อโอกาส
เผยแพร่ในที่สาธารณะหรือสื่อต่างๆ ให้มากที่สุด
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อย่างไรก็ดี โปรแกรมพุทธบาบัดนี้สามารถย่นย่อ
ได้ตามเวลาที่มีอยู่ เพราะยืดหยุ่นได้ แต่ควรจะ
ครอบคลุ ม ครบทุ ก ด้ าน จึ งจะได้ ผลตาม
จุ ด มุ่ ง หมาย นอกจากนี้ ควรท าคู่ มื อ เล่ ม
กระทัดรัดแจกก็จะดีมาก
๑.๕ เกี่ยวกับชุมชน ปัญหาเด็กถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการการมี
ส่วนร่วมจากชุมชน หลายระดับ ซึ่ง นรินทร์ชัย
พัฒนพงศา๘ ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมมีถึง ๕
ระดับ คือ (๑) เป็นผู้ให้ข้อมู ลข่าวสาร (๒) เป็น
ผู้รับข้อมูลข่าวสาร (๓) เป็นผู้ร่วมตัดสินใจ (๔)
เป็ นผู้ ร่ วมด าเนิ นการ และ (๕) เป็ นผู้ ร่ วม
สนับสนุน หากคนในชุมชนมีส่วนร่วมในระดับใด
ระดั บหนึ่ ง หรื อทั้ ง ๕ ระดั บ ปั ญหาการล่ วง
ละเมิดทางเพศ จะต้องลดลง หรือหมดไปจาก
สังคมไทยอย่างแน่นอน
๒. ข้ อเสนอแนะส าหรั บการวิ จั ยครั้ ง
ต่อไป
๒.๑ นั กวิ จั ยที่ สนใจโปรแกรมพุ ทธบาบัดอาจนาโปรแกรมนี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
อื่นๆ เช่น เด็กกาพร้า เด็กพิการ เด็กที่ถูกละเมิด
ต่างๆ ทั้งที่เป็นเหยื่อและเป็นผู้กระทา เพื่อนาผล
มาศึกษาต่อไป
๒.๒ ควรหาเทคนิ คหลากหลายเพื่ อ
สร้างความภาคภูมิใจแก่เด็กที่ถูกละเมิดให้เปิดตัว
ออกสู่สังคมและมีโอกาสฝึกโปรแกรมการบาบัด
ต่างๆ จะได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตดีกว่าการ
เก็บตัวหรือประชดชีวิต
๘

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วน
ร่วมหลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง,
(กรุงเทพฯ: 598 Print, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗.

๒.๓ สามารถนาโปรแกรมนี้ไปใช้ได้กับ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู เพื่อจะได้เข้าใจเด็ก ให้
ความรู้แก่เด็กได้ และป้องกันปัญหาที่จะลุกลาม
ต่อไป
๒.๔ โปรแกรมพุทธบ าบัดได้ รวบรวม
เนื้อหาที่จะอุดช่องโหว่ของเด็กๆ ที่ถูกละเมิดทาง
เพศได้อย่างสอดคล้องระหว่างพุทธวิถีกับวิชาการ
ตะวันตกจึงน่าที่จะช่วยกันเผยแพร่เพื่อป้องกัน
แก้ไข พัฒนา และฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาและคน
ทั่ ว ๆ ไปตามความหมายของวิ ช าชี พ สั ง คม
สงเคราะห์
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การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในพระวินัยปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท
Sufficiancy Economic Study in Vinayapitaka of Theravada Buddhism
นายชาตรี ชุมเสน

๑

บทคัดย่อ
รายงานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในพระวินัยปิฎกของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับหลักพระวินัย
ปิฎกซึ่งเป็นพระพุทธบัญญัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
เพื่อให้พ ระสงฆ์ได้ประพฤติ ปฏิบัติตามพระวินัย พระพุทธองค์จึงเน้นการบริโภคทางวินัยเป็น
หลั ก การส าคั ญ เพื่ อให้ เ กิ ด ความเรี ย บร้อ ยในหมู่ พ ระสงฆ์ แ ละการด ารงชี วิ ต อยู่ ที่ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์และความสุข
เศรษฐกิจพอเพียงในพระวินัยปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท จึงมีหลักธรรมในพระ
วินัยปิฎกที่มีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวคิดเรื่องสันโดษแนวคิดเรื่อง
มัตตัญญุตา แนวคิดในหลักปัจจเวกขณะ การพิจารณาโดยแยบคายก่อนการบริโภค แนวคิดเรื่อง
นิสสัย ๔ ที่เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต และ แนวคิดเรื่องประโยชน์สุขในปัจจุบัน โดยยึด
หลักของการบริโภคปัจจัย ๔ คือ “กินอยู่แต่พอดี ” ยึดตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา มีความพอดี
สันโดษ มีความเหมาะสมกับสมณสารูป พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก และไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น
หลักธรรมทั้งหมดนี้มุ่งให้มีความพึงพอใจในสิ่งของหรือทรัพ ย์สินที่ตนเองได้มาและใช้
จ่ายในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ให้บุคคลรู้จักประมาณ มีการประหยัดและรู้จักออม ไม่ฟุ่มเฟือย
ฟุ้งเฟ้อมีความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบง่ายและโปร่งใส ไม่ทะเยอทะยาน ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน
และกัน และนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการแก้ปัญหาสังคมเพื่อบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
คาสาคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑

สาขาวิชาจริยธรรมกับชีวิต สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
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Abstract
The purpose of this research was to study sufficiency economy in Vinaya
Pitaka of Theravada Buddhism through Vinaya Pitaka, academic papers and
relevant researches
The results shown that the sufficiency economy philosophy is associated
with the Vinaya Pitaka, the disciplines and etiquette for monks laid down
by the Lord Buddha. The Buddha emphasized the consumption of discipline is
the core to make peacefulness among the monks, to conduct the benefit and to
live with happiness.
Sufficiency economy in the Vinaya Pitaka of Theravada Buddhism
consisted of the core philosophy associated with the a principle in the Vinaya
Pitaka were contentment, moderation, consideration before consumption, four
requisites of the monk and the happiness and benefits at present based on the
four requisites “Moderation” according to the moderation and contentment
complied with the monks in the moderate way, do not too much, do not to be
greedy and do not exploited.
These principles aim to have satisfied the goods or property at his own,
to expense with the benefits, to estimate one’s own ability, to be economized,
to have a simple life and transparency, to be simple, to be unexploited and to
run community service as well as to live in the society peacefully.
Keywords: sufficiency economy philosophy
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๑. บทนา
ในคั มภี ร์ พ ระวิ นั ยปิ ฎก องค์ ส มเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องมัตตัญญุตา
ความรู้จักประมาณ สมชีวิตา ความเป็นผู้เลี้ยง
ชีวิตตามความเหมาะสม การบริโภคปัจจัย ๔
มี อาหาร เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ที่ อ ยู่ อ าศั ย และยา
รั ก ษาโรค ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย เครื่ อ งอาศั ย ของ
บรรพชิ ต พระพุ ท ธศาสนามี ห ลั ก ค าสอน
หลักการบริโภคที่ปรากฏในเรื่องนิสสัย ๔ ดัง
ปรากฏในคัมภีร์วินัยปิฎก มหาวรรค ว่า
๑) บรรพชาอาศัยโภชนะ คือ คาข้าว
ที่พึ่งได้ด้วยปลีแข้ง เธอพึงทาอุตสาหะใน
โภชนะ คือ คาข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้งนั้น
จนตลอดชี วิ ต อติ เ รกลาภ คื อ สั ง ฆภั ต
อุทเทสภัต นิมันตนภัต เป็นต้น
๒) บรรพชาอาศัยผ้าบังสุกุล เธอพึงทา
อุ ต สาหะในผ้ า บั ง สุ กุ ล นั้ น ตลอดชี วิ ต
อดิเรกลาภ คื อ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้ า
ไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าเจือกัน
๓) บรรพชาอาศัยเสนาสนะ คือ โคนไม้
เธอพึงทาอุตสาหะในเสนาสนะคือโคนไม้
นั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ วิหาร เรือน
มุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น ถ้า
๔) บรรพชาอาศัยยา คือ น้ามูตรเน่ า
เธอพึงทาอุตสาหะในยาคือน้ามูตรเน่านั้น
ตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ เนยใส เนยข้น
น้ามัน น้าผึ้ง น้าอ้อย๒
เรื่องการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระวินัยปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น
เป็ น การประมวลพุ ท ธบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจ พอเพียงในพระวินัยปิฎก ตลอดจน

๒

วิ.ม. (ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑-๑๐๒.

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระเบียบปฏิบัติ วิถี
การดาเนินชีวิตของภิกษุส งฆ์แ ละภิกษุณีสงฆ์
ดั ง นั้ น พระวิ นั ย นี้ ก่ อ นที่ พ ระองค์ จ ะทรง
บัญญัติขึ้นนั้น ต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นก่อน ซึ่ง
เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ภิกษุและภิกษุณี
ผู้มีศีล เป็นที่รัก หรือชาวบ้านรังเกียจยอมรับ
ไม่ได้กับการที่ภิกษุและภิกษุณีผู้ได้ชื่อว่า เป็นผู้
สงบ เป็ นผู้ ป ระพฤติ ป ระเสริ ฐ เป็ นผู้ ล ะเว้ น
อกุ ศ ลธร รมทั้ งหล าย ไปก ระท าสิ่ ง ที่ ไ ม่
เหมาะสมเช่ นนั้ น ซึ่ง เป็น การท าให้ ผู้ที่ ยัง ไม่
เลื่อมใส ไม่ให้เลื่อมใส หรือทาให้ผู้ที่เลื่อมใส
แล้วกลับไม่ให้เลื่อมใสอีก เพราะการกระทา
เช่ น นั้ น เป็ น เหตุ การที่ พ ระองค์ ท รงบั ญ ญั ติ
สิกขาบทขึ้นนี้ ก็เพราะทรงมองเห็นประโยชน์
หลายอย่างดังพระดารัสที่ว่า
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจึง
บัญญั ติสิก ขาบทแก่ ภิก ษุทั้ง หลาย อาศั ย
อานาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่ อ
ความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสาราญ
แห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคลผู้ว่ายาก ๑ เพื่อ
อยู่สาราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อ
ป้องกันอาสวะอันบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อ
กาจัดอาสวะอันบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม
๓
๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
จะเห็ น ได้ ว่ า เหตุ ที่ พ ระองค์ ท รง
บั ญ ญั ติ สิ ก ขาบทขึ้ น มานั้ น ก็ เ พราะทรง
มองเห็ นประโยชน์ จ ากการบั ญญั ติสิ กขาบท
เพราะภิกษุและภิกษุณีผู้ยังเป็นปุถุชนยังมีอยู่
๓

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๗.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๗๘ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

ในสมัยนั้นและในอนาคตยิ่งจะมีมากขึ้น ซึ่งก็
แน่นอนการปฏิบัติ ที่นอกพระธรรมวิ นัยของ
ภิก ษุแ ละภิก ษุณี เหล่า นั้น จะทาให้ เกิ ดความ
เสี ย หายแก่ พ ระศาสนาได้ ท าให้ ภิ ก ษุ แ ละ
ภิกษุณีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เกิดความเบื่อ
หน่ า ยต่ อ ความประพฤติ ข องผู้ ทุ ศี ล เช่ น นั้ น
เป็นเหตุทาให้เกิดความแตกแยกในหมู่สงฆ์ได้
พระสัทธรรมก็ตั้งอยู่ได้ไม่นาน เพื่อข่มผู้ที่ไม่มี
ความละอาย เพื่ อ เป็ น มาตรฐานในการ
พิจารณาตัดสินอธิกรณ์ต่างๆ ที่เกิด ขึ้นแก่หมู่
สงฆ์ เพื่ อ ความเลื่ อ มใสศรั ท ธาของมหาชน
โดยรอบที่พบเห็น อีกทั้งก็เพื่อให้พระสัทธรรม
ตั้งมั่นอยู่ได้นานจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้น
การที่ภิกษุจ ะดารงอยู่ในสมณะเพศ
ของตนและการประพฤติตนโดยการดารงตน
อย่างสันโดษให้สมกับสภาวะของตน พระภิกษุ
เหล่ า นั้ น ต้ อ งประพฤติ ต ามหลั ก พระวิ นั ย ที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น ไม่ล่วงละเมิด การ
ดารงชีวิต โดยสันโดษในความเป็ นสมณะนั้ น
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกขาบท ๒๒๗ ข้อ
แล ะอ ภิ ส ม าจ าร อี กม าก ที่ ม า นอ กพ ร ะ
ปาติ โ มกข์ ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า
พิจารณาแล้วจะเห็นว่า ที่ทรงบัญญัติสิกขาบท
เหล่ า นั้ น ก็ เ พราะไม่ ท รงประสงค์จ ะให้ มี สิ่ ง
อานวยความสะดวกที่ เกิ นความจ าเป็ นและ
ฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นเหตุนามาซึ่งความหลงมัวเมา
และประมาทในชีวิตพรหมจรรย์ ภิกษุซึ่งอยู่
ในภาวะของผู้สงบ สันโดษ มักน้อยในปัจจัย ๔
บริโภคใช้สอยปัจจัยเหล่านั้น
หลักนิสสัย ๔ รวมทั้งหลักสันโดษ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งที่ เ ป็ น ปรั ช ญาที่ ชี้ แ นวทางการ
ด ารงชี วิ ต อยู่ แ ละการปฏิ บั ติ ต น ตามที่
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มีพระราชดารัสแก่พสกนิกรชาวไทยและมีพระ
ราชดารั ส อย่างชัดเจน ในโครงการตามพระ
รา ชด าริ เ ป็ น โครง กา รที่ แส ดง ถึ ง พร ะ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาและ
แก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่ สั ง คมอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
มั่ น คงและยั่ ง ยื น ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ และ
คุณภาพชีวิต อันเป็นการสนองตอบความต้อง
ของชุ ม ชนแบบ “พออยู่ พ อกิ น ” เพื่ อ การ
“พึ่ ง ตนเองและพึ่ ง พากั น เอง” การพั ฒ นา
ประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้าง
พื้นฐาน คือ ความพอมีพ อกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้
วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อม
พอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่ อย
เสริ ม ความเจริ ญ และฐานะเศรษฐกิ จ ขั้ น ที่
สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้าง
ความเจริ ญ ยกเศรษฐกิจ ขึ้นให้ร วดเร็ วแต่
ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์
กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดย
สอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่อง
ต่างๆ ขึ้น ซึ่ง อาจกลายเป็นความยุ่ งยาก
ล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ ที่อารยประเทศ
หลายประเทศก าลั ง ประสบปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้ ...”๔ คนอื่น

๔

อุ ด มพร อมรธรรม, พระบรม
ราโชวาท ๑๖๘ องค์ ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพ ลอดุลยเดช จัดพิมพ์เพื่อ เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิม
พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ.
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จะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย
ว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่
แต่เราอยู่พ อมีพ อกิน และให้ทุกคนมีความ
ปรารถนาที่จ ะให้เ มืองไทยพออยู่พ อกิน มี
ความสงบ และท างานตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐานตั้ ง
ปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอ
อยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่า
จะมีความอยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอ
กินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”๕
จากพระราชดาริป รัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
จึ ง เป็ น การน าเสนอทางออก ให้ กั บ สั ง คม
ปัจจุบันที่จะช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็งตามวิถี
พุ ท ธที่ เ ป็ น แนวทางของพระวิ นั ย ปิ ฎ กและ
หลักธรรมคาสอนขององค์ส มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยึดแกนสาระของความเป็นจริง
เป็นหลัก ตามที่ศาสนาพุทธได้กล่าวถึงการรู้
ความจริงของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ว่า ทุกสิ่ง
นั้ น ไม่ เ ที่ ย งมี ก ารเกิ ด ขึ้ น ตั้ ง อยู่ และดั บ ไป
ดังนั้นจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้เกิดทุกข์ ส่วน
แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั้ น หากมี ก าร
นามาใช้ ป ฏิ บัติ จ ะนาไปสู่วิ ถี ท างการด าเนิ น
ชี วิ ต ส่ ว นตั ว และชี วิ ต การท างานอย่ า งมี
คุณภาพและมีความสุข
๒๕๔๒, (กรุ ง เทพฯ: ด่ า นสุ ท ธาการพิ ม พ์ ,
๒๕๔๒), หน้า ๑๐.
๕
ดร.อภิ ชั ย พั น ธเสน, พุ ท ธ
เศรษฐศาสตร์: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการ
ประ ยุ ก ต์ กั บ เ ศ รษ ฐศา ส ต ร์ ส า ขา ต่ า งๆ ,
กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง จากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๕๕๔-๕๕๕.

เมื่ อ กล่ า วถึ ง หลั ก การของปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งนาเสนอวิถีการดาเนิน
ชีวิตในทางสายกลางซึ่งมีความสอดคล้องกับ
หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่อ ง
เช่นหลักคาสั่งสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผ ล ความรอบคอบ
ความรอบรู้ ระมัดระวัง ความรู้จักพอประมาณ
ความมีวินัย การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง มี
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ขยั น อดทน ปั ญ ญา
หลั ก ธรรมเหล่ า นี้ ล้ ว นสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
พระองค์ทรงนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการที่
จะศึ กษาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงในพระวิ นั ยปิ ฎก
ของพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยการวิจัยนี้ จึง
เป็นการศึกษาเพื่อนามาปรับใช้กับการดารงชีวิต
ในปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและแนวคิ ด
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงมี ความส าคั ญและมี ความ
จาเป็นที่จะต้องทาการศึกษาให้เข้าใจชัดเจนใน
หลายแง่มุม โดยเฉพาะแง่มุมในพระวินัยปิฎกที่
มีแนวทางปฏิบั ติเพื่อความเป็ นอยู่ของคนใน
ประเทศชาติสังคมให้มีความเจริญ และเพื่ อ
ศานติสุขแห่งชีวิตในที่สุด

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวทางคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๒.๒ เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก พระวิ นั ย ปิ ฎ ก
ของพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทที่ ส นั บ สนุ น
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระพุทธศาสนา
เถรวาท
๒.๓ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริ กั บ
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หลักพระวินัยปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการศึกษาวิจัยข้อมูล ทางเอกสาร
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารปฐมภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก
ภาษาไทย เอกสารทุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่ หนั ง สื อ
งานวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารตาราวิชาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ปี ๒๕๓๙
๓.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ
๑) ค้ น หาข้ อ มู ล แนวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพี ย งของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
๒) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
หลักธรรมจากหนังสือ เอกสารผู้เชี่ยวชาญที่มี
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วนามาวิเ คราะห์ ตามแนวทางการศึกษา
เศรษฐกิ จ พอ เพี ย งในพระวิ นั ย ปิ ฎ กของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท

๔. ผลของการวิจัย
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยนี้มีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ๒
แนวคิด คือ แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียง
แนวพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้า อยู่หัว และแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงทาง
พระพุทธศาสนา
๔.๑ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทาง
พระพุทธศาสนา

แนวคิดเรื่อ งเศรษฐกิจ พอเพียงทาง
พระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกมีจานวนมาก
แต่ในที่นี้ขอยกมาพอสังเขป คือ หลักแนวคิด
เรื่ อ งสั น โดษ หลั ก แนวคิ ด เรื่ อ งมั ต ตั ญ ญุ ต า
หลั ก แนวคิ ด เรื่ อ งการบริ โ ภคปั จ จั ย ๔ และ
หลั ก แนวคิ ด เรื่ อ งประโยชน์ สุ ข ในปั จ จุ บั น
ดังต่อไปนี้
๑) แนวคิดเรื่องสันโดษ
ค าว่ า สั น โดษ แปลว่ า ความยิ น ดี
ความพอใจ หมายถึง ความยินดีด้วยของของ
ตนซึ่ง ได้ มาด้วยเรี่ยวแรงความเพี ยรโดยชอบ
ธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามที่ตนมีตามที่
ตนได้ ห รื อ ความรู้ จั ก พอดี ความพอสมควร
แก่อัตตภาพ ดังนั้น ในทางพระพุทธศาสนาได้
แบ่งคุณธรรม คือ สันโดษออกเป็น ๓ ประเภท
คือ
ประเภทที่ ๑ ยถาลาภสั น โด ษ
หมายถึง ความยินดีตามที่ตนได้มา คือ ตนได้
สิ่งใดมาหรือเพียรหาสิ่งใดมาได้ ไม่ติดใจอยาก
ได้สิ่งอื่น ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะสิ่ง
ที่ตนไม่ได้ ม า ไม่ป รารถนาสิ่งที่ต นไม่ พึงได้
หรือเกินไปกว่าที่ตนจะพึงได้โดยถูกต้องชอบ
ธรรม
ประ เภ ทที่ ๒ ยถ าพ ล สั น โด ษ
หมายถึง ความยินดีตามกาลัง คือ ความยินดี
แต่พ อแก่กาลังร่างกายสุขภาพและวิสัยแห่ ง
การใช้สอยของตนไม่ยินดีอยากได้ เกินกาลังที่
ตน
ประเภทที่ ๓ ยถาสารุ ป ปสั น โดษ
หมายถึง ความยินดีตามสมควร คือ ความยินดี
ตามที่ เ หมาะสมกั บ ตนอั น สมควรแก่ ภ าวะ
ฐานะแนวทางชีวิตและจุดหมาย

นายชาตรี ชุมเสน
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ความสั น โดษ เป็ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งยิ่ ง
เป็นการสร้างความสุขให้แก่ชีวิต การรับและ
การได้ ม าหากไม่ มี ส ติ ก็ อ าจลุ่ ม หลงไปตาม
อานาจของโลภะอย่างไม่มีขอบเขต "ความรู้จัก
พอก่อสุขทุกสถาน" จึงเป็นคาเตือนสติให้ตน
รู้จักความสุขที่แท้จริง
ดังนั้น คาว่าสันโดษ หมายถึง ความ
พอดี พอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนได้ ในสิ่งที่ตนมี
อยู่ ความสันโดษจัดเป็นคุณธรรมที่ส าคัญยิ่ง
ประการหนึ่ง ส าหรับวิ ถีชีวิ ตของคนในสั งคม
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่มีความสะดวกสบายพรั่ง
พร้อมด้วยวัตถุสิ่งของจานวนมากเป็นเหตุให้
เกิดความโลภ พระพุทธศาสนายังสอนว่า เมื่อ
ได้สิ่งใดมาแล้วก็ควรมีความยินดี พอใจในสิ่งที่
ตนเองได้ ม านั้ น ไม่ ค วรโลภมากจนเกิ น เหตุ
รวมทั้งสอนให้ไม่ให้ดูหมิ่นดูแคลนในลาภหรือ
สิ่งที่ตนได้มาโดยชอบธรรมซึ่งแม้นมีปริมาณ
มาก หรื อ น้ อ ยก็ ต าม ดั ง พุ ท ธพจน์ ใ นคั ม ภี ร์
วิ นั ย ปิ ฎ ก ภิ ก ขุ ณี วิ ภั ง ค์ ว่ า “ย ลทฺ ธ เตน
ตุฏฐพฺพ อติโลโภ หิปาปโก”๖ แปลว่า “ได้สิ่ง
ใดควรพอใจสิ่งนั้น ความโลภเกินไปเป็นความ
ชั่ ว ร้ า ย” ๗ และพุ ท ธพจน์ ที่ ป รากฏในคั ม ภี ร์
ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า “สลาภ นาติมญฺเญยฺย
นาญฺ เ ญส ปิ ห ยญฺ จ เร” ๘ แปลว่ า “ไม่ ค วรดู
หมิ่นลาภของตน ไม่ควรเที่ยวปรารถนาลาภ
ของคนอื่น”๙
คุณธรรม คือ สันโดษทั้ง ๓ ประเภท
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้น เป็นไปในปัจจัย ๔
แต่ละอย่าง จึงรวมเรียกว่า สันโดษ ๑๒ ได้แก่
๖

วิ.ภิกขุนี. (บาลี) ๓/๗๙๓/๑๒๘.
วิ.ภิกขุนี. (ไทย) ๓/๗๙๓/๑๒๘.
๘
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๖๕/๘๑.
๙
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๖๕/๑๔๗.
๗

ยถาลาภสันโดษในอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศั ย และยารั ก ษาโรค ยถาพลสั น โดษใน
อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษา
โรค ยถาสารุปปสันโดษในอาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค๑๐
๒) แนวคิดเรือ่ งมัตตัญญุตา
การรู้จักประมาณในการบริโภคนี้ คือ
การกาจัดความหิวซึ่งจัดเป็นโรคชนิดหนึ่ง ดัง
ปรากฏในคั ม ภี ร์ ขุ ท ทกนิ ก าย ธรรมบทว่ า
“ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา”๑๑ แปลว่า “ความหิว
เป็ น โรคอย่ า งยิ่ ง ” ๑๒ เพราะจะต้ อ งเยี ย วยา
รักษาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
แต่ถึงกระนั้น เมื่อกล่ าวถึงประโยชน์ของการ
รั บ ประทานอาหาร พระพุ ท ธศาสนาได้
กล่ า วถึ งคุ ณ แห่ ง การรั บ ประทานอาหารหน
เดี ย ว หรื อ มื้ อ เดี ย วเอาไว้ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และทั้งยังเป็นการช่วย
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ดังที่พระ
พุ ท ธองค์ ต รั ส ไว้ ป รากฏในภั ท ทาลิ สู ต รแห่ ง
คัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสก์ว่า “...เรา
ฉันอาหารมื้อเดียว เราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียว
ย่อมรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคน้อย กระปรี้กระเปร่า
มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สาราญ...”๑๓

๑๐

พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ),
“การศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพี ย งจากมุ ม มองของพระพุ ท ธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลั ย : มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗).
๑๑
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๓/๕๒.
๑๒
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๓/๙๕.
๑๓
ม.มู. (ไทย) ๑๓/๑๓๔/๑๕๐.
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พระพุ ท ธศาสนาถื อ ว่ า ความสุ ข ที่
แท้จริงมิได้เกิดจากการบริโภค การบริโภคเป็น
เพียง แต่ป้องกันความทุกข์ต่อสรีระร่างกายของ
มนุษย์ การบริโภคมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ หล่อ
เลี้ ยงร่ างกายและซ่ อ มแซมอวั ย วะส่ ว นที่ สึ ก
หรอบกพร่ อ ง พระพุ ท ธศาสนาได้ ก ล่ า วถึ ง
เป้า หมายของการบริโ ภคอาหารเอาไว้ ว่า มี
จุดประสงค์หลัก คือ รับประทานเพื่อมีชีวิตอยู่
สร้างคุณงามความดีให้แก่ชีวิตสังคมบ้านเมือง
ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อการกิน ดังคากล่าวที่ว่า กิน
เพื่ อ อยู่ มิ ใ ช่ อ ยู่ เ พื่ อ กิ น หรื อ อย่ า อยู่ อ ย่ า ง
อยาก ในคณกโมคคัล ลานสูตร มัชฌมนิกาย
อุ ป ริ ปั ณ ณาสก์ ได้ ก ล่ า วถึ ง ประเด็ น นี้ ไ ว้ ดั ง
พุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า
เธอจงเป็นผู้ รู้ประมาณในการบริโภค
อาหาร คือ เธอพึงพิจ ารณาโดยแยบคาย
แล้วฉันอาหาร ไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อมัว
เมา ไม่ใช่เพื่อประดับ ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง แต่
ฉันอาหารเพียงเพื่อความดารงอยู่ได้แห่ง
กายนี้ เพื่ อให้ก ายนี้เป็ นไปได้ เพื่ อก าจั ด
คว า ม เ บี ย ด เ บี ย น เ พื่ อ อ นุ เ คร า ะ ห์
พรหมจรรย์ ด้วยคิดเห็ นว่า เราจั กกาจั ด
เวทนาเก่า และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิ ดขึ้น
ความด าเนิ น ไปแห่ ง กาย ความไม่ มี โ ทษ
และการอยู่ผาสุก จักมีแก่เรา๑๔
การบริ โ ภค ใช้ ส อย หรื อ การกิ น
พระพุ ท ธศาสนาสอนว่ า ต้ อ งบริ โ ภคด้ ว ย
ปัญญา มิใช่บริโภคด้วยตัณหา ดังนั้นตัวอย่าง
การรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารในโทณ
ปากสูตร แห่งคัมภีร์สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
แสดงไว้ว่า
๑๔

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๕/๘๐.

ครั้ ง หนึ่ ง พระเจ้ า ปเสนทิ โ กศล
กษัตริย์แห่งกรุงสาวัตถี แคว้นโกศล ได้เสด็จไป
เฝ้าพระพุทธเจ้า วันนั้น พระองค์ได้เสวยพระ
กระยาหารเช้ามากไปหน่อย เมื่อเสด็จไปถึงที่
ประทับของพระพุทธเจ้า จึงทรงรู้สึกง่วงนอน
เพราะทรงมีอาการอึดอัด ทรงนั่งพลิกไปพลิก
ม า แ ล ะ มี พ ร ะ อ า ก า ร ง่ ว ง น อ น เ มื่ อ
พระพุทธเจ้าเห็นจึงตรัส ถามและได้ทราบถึง
เหตุที่พระองค์ง่วงนอนเพราะยังไม่ได้พักผ่อน
และเสวยพระกระยาหารมากเกินไป จึงได้ตรัส
ว่า การบริโภคอาหารแต่พอประมาณเป็นการ
สมควร เพราะผู้บ ริโ ภคอาหารพอประมาณ
ย่ อ มมี ค วามสุ ข แล้ ว ตรั ส เป็ น พระคาถาว่ า
“มนุ ษ ย์ ผู้ มี ส ติ อ ยู่ ทุ ก เมื่ อ รู้ จั ก ประมาณใน
โภชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบาง เขาย่อม
แก่ช้า อายุยั่งยืน” ฝ่ายพระเจ้าปเสนทิโกศลได้
รับสั่งให้พระราชนัดดาชื่อว่าสุทัส สนะท่องจ า
พระคาถาไว้ ซึ่งสุทัสสนะก็ได้ท่อง จาไว้จนขึ้น
ใจ จากนั้ นได้ ทูล ถามพระพุ ทธเจ้า ว่า จะท า
อย่างไรต่อไปดี พระพุทธองค์จึงได้ตรัสตอบว่า
(๑) ในขณะพระเจ้ า ปเสนทิ โ กศล
เสวยพระกระยาหาร ให้ท่องพระคาถานี้ เมื่อ
พระองค์ รู้ สึ ก พระองค์ ก็ จ ะทรงหยุ ด เสวย
จากนั้นให้สุทสสนะนับเมล็ดข้าวที่เหลือว่ามี
จานวนเท่าใด
(๒) การจัดเตรียมพระกระยาหารมื้อ
ต่อ ไป ให้ล ดจ านวนข้ า วสารลงจากเดิ ม เท่ า
จานวนที่เป็น ส่วนเกินของมื้อก่อน คือ ถ้ามื้อ
ก่อนเสวยเหลือเท่าใดให้หักส่วนนั้นออกไป
(๓) ให้ปฏิบัติอย่างนี้ทุกๆ มื้อ๑๕

๑๕

ส.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕ – ๑๔๖

นายชาตรี ชุมเสน

~ ๘๓ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

๓) แนวคิดเรือ่ งการบริโภคปัจจัย ๔
การด ารงชี วิ ต อยู่ ข องมนุ ษ ย์ ที่ ท าง
พระพุทธศาสนาเสนอไว้ คือ ปัจ จัย ๔ ได้แก่
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษา
โรค โดยให้ยึดหลักของการบริโภคคือ “กินอยู่
แต่พอดี” แต่ในสังคมปัจจุบันนี้เกิดเป็นปัญหา
อย่า งมากเพราะเหตุ คือความไม่ สมดุ ล ความ
แตกต่างของการเข้าถึงปัจ จัย ๔ แล้วนามาใช้
เลี้ยงชีวิต ตัวอย่าง เช่น คนบางคนหรื อบาง
กลุ่ ม มี ปั จ จั ย ๔ ใช้ จ่ า ยอย่ า งฟุ่ ม เฟื อ ย
เหลื อ เฟื อ แต่ ค นบางคนบางกลุ่ ม กลั บ ไม่ มี
แม้แต่อาหารที่พ อเพียงเลี้ยงชีวิต ๑๖ ประเด็น
เกี่ยวกับการบริโภคปัจจัย ๔ นี้ พระพุทธศาสนา
มีหลักคาสอนหลักการบริโภคที่ปรากฏในเรื่อง
นิ ส สั ย ๔ ดั ง ปรากฏในคั ม ภี ร์ วิ นั ย ปิ ฎ ก
มหาวรรค ว่า
(๑) บรรพชาอาศัยโภชนะ คือ คาข้าว
ที่ พึ่ ง ได้ ด้ ว ยปลี แ ข้ ง เธอพึ ง ท าอุ ต สาหะใน
โภชนะ คือ คาข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้งนั้น จน
ตลอดชีวิต อติเรกลาภ คือ สังฆภัต อุทเทสภัต
นิมันตนภัต
(๒) บรรพชาอาศัยผ้าบังสุกุล เธอพึง
ท าอุ ต สาหะในผ้ า บั ง สุ กุ ล นั้ น ตลอดชี วิ ต
อดิเรกลาภ คือ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม
ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าเจือกัน
(๓) บรรพชาอาศั ย เสนาสนะ คื อ
โคนไม้ เธอพึ ง ท าอุ ต สาหะในเสนาสนะ คื อ
๑๖

พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ),
การศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพี ย งจากมุ ม มองของพระพุ ท ธศาสนา ,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิ ต , (บัณฑิ ต
วิทยาลั ย : มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗).

โคนไม้ นั้น ตลอดชี วิ ต อดิเ รกลาภ คือ วิห าร
เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น ถ้า
(๔) บรรพชาอาศัยยา คือ น้ามูตรเน่า
เธอพึ งท าอุ ตสาหะในยา คือ น้ ามู ตรเน่ านั้ น
ตลอดชี วิ ต อดิ เ รกลาภ คื อ เนยใส เนยข้ น
น้ามัน น้าผึ้ง น้าอ้อย๑๗
พระพุทธศาสนามองว่า การบริโภค
ปัจ จัย ๔ นั้น อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ ม
ที่ อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ ย า รั ก ษ า โ ร ค ใ น ท า ง
พระพุทธศาสนามีหลักการบริโภค ที่เรียกว่า
หลัก ปฏิสังขา โยนิโสหรือหลัก ปัจจเวกขณะ
การพิจารณาก่อนการบริโภค ตามที่ปรากฏใน
สั พ พ า ส ว สู ต ร แ ห่ ง คั ม ภี ร์ มั ช ฌิ ม นิ ก า ย
มูลปัณณาสก์ ว่า
...ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ พิ จ ารณาโดย
แยบคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกัน
ความหนาว ความร้ อ น เหลื อ บ ยุ ง ลม
แดด และสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลาน เพียง
เพื่อปกปิดอวัยวะที่ ก่อให้เกิดความละอาย
...พิจารณาโดยแยบคายแล้ว ฉันบิณฑบาต
ไม่ใช่เพื่ อเล่น ไม่ใช่เพื่อความมัวเมา ไม่ใช่
เพื่อประดับ ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง แต่เพียงเพื่อ
กายนี้ ด ารงอยู่ ไ ด้ เพื่ อ ให้ ชี วิ ต ติ น ทรี ย์
เป็นไปเพื่อบาบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์
พรหมจรรย์ ด้ ว ยความคิ ด เห็ น ว่ า “โดย
อุบายนี้ เราจักกาจัดเวทนาเก้าเสียได้ และ
จักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความดารงอยู่
แห่งชีวิต ความไม่มี โทษ และการอยู่โดย
ผาสุกจักมีแก่เรา” แล้วจึงบริโภคอาหาร ...
พิ จ า ร ณ า โ ด ย แ ย บ ค า ย แ ล้ ว ใ ช้ ส อ ย
เสนาสนะเพี ย งเพื่ อ ป้ อ งกั น ความหนาว
ความร้อน เหลือบ ยัง ลม แดด และสัมผัส
๑๗

วิ.ม. (ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑-๑๐๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๘๔ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

แห่ ง สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลาน เพี ย งเพื่ อ บรรเทา
อันตรายที่เกิดจากฤดู และเพื่อความยินดี
ในการหลีก เร้น ...พิ จ ารณาโดยแยบคาย
แล้วใช้สอย คิลานปัจจัยเภสัชบริขารเพียง
เพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ล้ ว แ ล ะ เ พื่ อ ไ ม่ มี ค ว า ม
เบียดเบียนเป็นที่สุด๑๘
ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียงในพระวินัย
ปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท จึงหมายถึง
การบริโภคทางวินัยหลักการส าคัญแห่ งการ
บริ โ ภคทางวิ นั ย อยู่ ที่ ก ารรู้ จั ก ประมาณรู้ จั ก
พอดี ในการบริโภค กล่าวคือ มีมัตตัญญุตา ซึ่ง
ได้แก่ ความรู้ จักประมาณ รู้ จักพอดี เป็นตั ว
กาหนดการบริโภคโดยใช้หลักธรรมนี้เป็นตัว
กากับกัน
ผลของการวิ จั ย พบว่ า เศรษฐกิ จ
พอเพียง คือ เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความพอดี พออยู่พ อกิน พอใช้ ยึดหลักพระ
วินัยปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การ
บริโภคทางวินัย และหลักมั ชฌิม าปฏิป ทาใน
การดาเนินชีวิต มีดุลยภาพระหว่างชีวิตกับสิ่ง
ต่า งๆ ที่ชีวิตเข้าไปสัมพันธ์มีการจัดการหรือ
การดาเนินชีวิตด้านต่างๆ ในสังคมที่ตั้งอยู่บน
ความมีเหตุมีผล ยึดหลักพระวินัยเป็นแนวทาง
ดาเนินชีวิต มีความเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างเป็น
บูรณาการที่นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่มอง
สิ่ ง ต่ า งๆ อย่ า งแยกส่ ว นด าเนิ น ชี วิ ต แบบ
พอมีพ อกินพอใช้และสุจ ริตเป็นสัมมาอาชีวะ
ก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วค่อยพัฒนาไปสู่การกินดี
อยู่ดี เป็น ล าดั บต่ อไป เศรษฐกิจ พอเพีย งจึ ง
ปรั ช ญาหรื อ แนวคิ ด โดยมี ห ลั ก การและ
๑๘

วิ.ม. (ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑-๑๐๒.

อุดมการณ์ที่จะช่วยพัฒนาชีวิตมนุษย์และสังคม
โลกให้มุ่งไปสู่ความยั่งยืนด้วยการรู้ตนเอง เพื่อ
ตนเอง พอเพี ย ง ไม่ โ ลภมาก มี เ หตุ ผ ลและ
พอประมาณ ดุ ล ยภาพที่ เ กิ ด จากเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง จะท าให้ สั ง คมประสบกั บ สั น ติ สุ ข
อย่างแท้จริงได้ในที่สุด
๔.๒ แนวคิ ด ท ฤษฎี เ ศ รษฐกิ จ
พ อ เ พี ย ง แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้มีพ ระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นิ สิ ตมหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ เน้นการพัฒนาประเทศที่ต้อง
สร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน โดยเน้น
ความหมายของการพอมีพอกิน ซึ่งปรากฏอีก
ครั้ ง ในพระราชด ารั ส เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๗
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวัง
ดุ สิ ต อั น ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของข้ อ เสนอ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ชัดเจนในเวลาต่อมา
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กระแสพระราชด ารั ส ที่
พระองค์ทรงพระราชทานอย่างชัดเจนเรื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันศุกร์ที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต ซึ่งอธิบายว่า
“พอเพียง” คือ ๑) พอประมาณ ๒) ซื่อตรง
๓) ไม่โลภมาก และ ๔) ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อเสนอในการดาเนินกิจการ
ทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางของพระวินัยปิฎก
อย่างแท้จริง โดยที่พระองค์ได้ทดลองปฏิบัติ
ตามแนวคิดดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มาก่อน
หน้าที่จะมีพระราชดารัสในปี พ.ศ.๒๕๑๗ แล้ว
ภายหลั ง จากที่ พ ระราชด ารั ส มิ ไ ด้ รั บ กา ร
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สนองตอบจากรั ฐ บาลในยุ ค นั้ น เท่ า ที่ ค วร
พระองค์ ได้ ทรงศึ กษาค้ นคว้าหารูปธรรมของ
รู ป แบบที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง รู ปแบบหนึ่ ง ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ การเกษตรทฤษฎีใหม่
และได้นาเสนอรูปแบบดังกล่าวต่อพสกนิกร
ของพระองค์เป็นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๓๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต หลังจากนั้นได้
รั บ สั่ ง ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น นี้ ต่ อ เนื่ อ ง
ติดต่อกันทุกปี จนล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๔๒ ก็ยังทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เรื่อง
ดังกล่าว อันเป็นการแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จ ะให้มีการดาเนินกิจ กรรมทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศตามแนวพระวิ นั ย ปิฎก๑๙
ข้อความส าคัญตอนหนึ่งของแนวคิด
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเป็นครั้งแรกแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๑๗ คือ “...การพัฒนาประเทศ
จาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน
คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วน
ใหญ่ เ ป็ น เบื้ อ งต้น ก่ อ น โดยใช้ วิ ธี ก ารและ
อุ ป กรณ์ ที่ ป ระหยั ด แต่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิช าการ เมื่ อได้พื้ น ฐานความมั่ นคงพร้ อ ม
พอควรและปฏิบัติได้แล้ ว จึงค่อยสร้างค่อย
เสริ ม ความเจริ ญ และฐานะเศรษฐกิ จ ขั้ น ที่
๑๙

อภิ ชั ย พั น ธเสน,ดร., พุ ท ธ
เศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการ
ประยุ กต์กับ เศรษฐศาสตร์สาขาต่า งๆ, หน้ า
๑๒๖-๑๒๗.

สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้าง
ความเจริ ญ ยกเศรษฐกิจ ขึ้นให้ร วดเร็ วแต่
ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์
กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดย
สอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่อง
ต่างๆ ขึ้น ซึ่ง อาจกลายเป็นความยุ่ งยาก
ล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ ที่อารยประเทศ
หลายประเทศก าลั ง ประสบปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้ ...”๒๐ และ
ข้อ ความที่ ส าคัญ อี ก ตอนหนึ่ งแห่ ง พระราชดารัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้ที่ไปเข้าเฝ้า ฯ เพื่อ
ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๑๗ ความว่า “...คนอื่นจะว่า
อย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่า
เมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่
เราอยู่ พ อมี พ อกิ น และให้ ทุ ก คนมี ค วาม
ปรารถนาที่จ ะให้เ มืองไทยพออยู่พ อกิน มี
ความสงบ และท างานตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐานตั้ ง
ปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอ
อยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่า
จะมีความอยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอ
กินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”๒๑
๒๐

อุ ด มพร อมร ธร ร ม , พ ระ บรม
ราโชวาท ๑๖๘ องค์ ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพ ลอดุลยเดช จัดพิมพ์เพื่อ เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิม
พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๔๒, หน้า ๑๐.
๒๑
ดร.อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร์: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์
กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ, หน้า ๕๕๔-๕๕๕.
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พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้
พระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงมาตั้งแต่เริ่มงานพัฒนาเมื่อ ๕๐ กว่าปี
ที่แล้ว และทรงยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด
โดยเฉพาะด้านการเกษตร เน้นการผลิตสินค้า
เพื่อส่งออกเป็นเชิงพาณิชย์ เช่น เมื่อปลูกข้าว
ก็นาไปขายและนาเงินไปซื้อข้าว เมื่อเงินหมดก็
ไปกู้ เป็นอย่ า งนี้มาโดยตลอด จนกระทั่ ง
ชา ว น า ไ ท ย ต ก อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ เ ป็ นห นี้ สิ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึง
ปัญหาด้านนี้ จึงได้พระราชทานพระราชดาริ
ให้จัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือขึ้น
เพื่อช่วยเหลือราษฎร นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
ที่ ม าของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโครงการแรกๆ
ของพระองค์ได้ทรงกาชับหน่วยราชการมิได้นา
เครื่องมือกลหนักเข้าไปทางาน ทรงรับสั่งว่า
หากนาเข้าไปเร็วนัก ชาวบ้านจะละทิ้งจอบ
เสียม และในอนาคตจะช่วยตัวเองไม่ได้ ซึ่งก็
เป็ น จริ ง ในปั จ จุ บั น พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชดาริวิธีการที่จะช่วยเหลือ
ราษฎรด้า นการเกษตร โดยได้พระราชทาน
“ทฤษฎีใหม่” ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ณ
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสระบุรี
เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งส าหรั บ การท าการเกษตร
ให้แ ก่ร าษฎร แรงดลพระราชหฤทั ยในเรื่อ ง
ทฤษฎีใหม่เ กิดจากที่ พ ระองค์เสด็จ พระราช
ดาเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดตอแก่น อาเภอ
กุดสิมคุ้มใหญ่ อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ทรงพระราชทานพระราชดารัสแก่บรรดาคณะ
บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๓๕ ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากปัญหา

ข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว ทรงวิ เ คราะห์ เ ป็ น แนวคิ ด
ทฤษฎี ใ นการแก้ ไ ข ในเวลาต่ อ มาจึ ง มี
พระราชดาริให้ทาการทดลอง “ทฤษฎีใหม่ ”
ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตาบลห้วยบง อาเภอ
เมืองจังหวัดสระบุรี และเสด็จพระราชดาเนิน
ทอดพระเนตรการทดลองสรุปเป็นทฤษฎีใหม่
ในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕๒๒
ทฤษฎีใหม่มีลักษณะสาคัญอยู่ที่การ
จัดการด้านที่ดินและแหล่งน้าในลักษณะ ๓๐ :
๓๐ : ๓๐ : ๑๐ คือ ขุดสระและเลี้ยงปลา ๓๐
ส่วน ปลูกข้าว ๓๐ ส่วน ปลูกพืชไร่พืชสวน
๓๐ ส่วนและสาหรับเป็นที่อยู่อาศัย และเลี้ยง
สัตว์ ๑๐ ส่วน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ พ ระราชทานด าริ เ พิ่ ม เติ ม มาโดยตลอด
เพื่ อ ให้ เ กษตรกรซึ่ ง เป็ น คนส่ ว นใหญ่ ข อง
ประเทศมีความแข็งแรงพอ ก่อนที่จะไปผลิต
เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์ โดยยึดหลักการ
“ทฤษฎีใหม่” ๓ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑ มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเอง
ได้บนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการ
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ขั้นที ๒ รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพื่อ
การผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้าน
สวัสดิการการศึกษา การพัฒนาสังคม
ขั้นที่ ๓ สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพ
และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาค
๒๒

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ,
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒ นาอั นเนื่อ งมาจาก
พระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,
(กรุงเทพฯ: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จากัด, ๒๕๔๑),
หน้า ๒๒๗-๒๓๑.
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องค์การพัฒนาเอกชน และภาคราชการใน
ด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการ
และข่าวสารข้อมูล๒๓
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทั้งหลักการ
และวิธีการใหม่ เป็น พระราชด าริที่มีความ
ยิ่งใหญ่ทางความคิด ๙ ประการ คือ
ประการที่ ๑ เป็นแนวคิดแบบพหุนิยม
ประการที่ ๒ เป็นแนวคิดที่ยอมรับ
การดารงอยู่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่างกัน
ประการที่ ๓ เป็นแนวคิดที่ปฏิบัติได้
ทาให้เห็นจริงได้ เป็นทฤษฎีที่ผ นึกประสาน
เป็นเนื้อเดียวกับการปฏิบัติ มิใช่เพียงทฤษฎี
ลอยๆ ปฏิบัติไม่ได้
ประการที่ ๔ เป็นทฤษฎีที่มีความง่าย
ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย จึงมีพลังสูง คนทั่วไปทุก
ระดับสามารถเข้าใจเข้าถึง และนาไปทาให้
เห็นผลจริงได้
ป ร ะ ก า ร ที่ ๕ เ ป็ นท ฤ ษ ฎี ที่ น า
ประสบการณ์ ของประเทศไทยและลัก ษณะ
สภาพ แวดล้ อ ม ลม ฟ้ า อากาศ การ
เปลี่ยนแปลงทางฤดูกาล วิถีชีวิต ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สถานการณ์เฉพาะหน้าและอนาคต
ตลอดจนลั ก ษณะเด่ น ของชี วิ ตความเป็น อยู่
และการผลิตของไทย ซึ่งเป็นประเทศผลิ ต
ธัญญาหาร มารวมกันเข้าเป็นทฤษฎีใหม่ โดย
เน้นความสาคัญของน้า ที่มีต่อชีวิตเป็นพิเศษ
ดังพระราชดารัสที่ว่า “...หลักสาคัญว่าต้องมี
น้า เพราะชีวิตอยู่ที่น้า ถ้ามีน้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่
มีน้า คนอยู่ไม่ได้...”

ประการที่ ๖ เป็นแนวคิดที่ ส มสมั ย
และได้จังหวะเวลาที่เหมาะในการเตือนให้ผู้มี
บทบาททางการจัดทา และดาเนินการตาม
นโยบายและแผนการพัฒนาให้มีสติและความ
ระมั ด ระวั ง ในการก าหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนา ให้มีสติและความระมัดระวัง
ในการก าหนดนโยบายและแผนพั ฒ นา
ประเทศ
ประการที่ ๗ เป็นแนวคิดแบบองค์
รวม เพราะมีหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และปรัชญาการดารงชีวิต มีผลใน
การส่งเสริมจริยธรรม (Ethics) แห่งความพอ
และ พอเพียง
ประการที่ ๘ เป็นแนวคิดที่มีพลังใน
การกระตุ้นให้ผู้ยากไร้มีพลังเข้าใจถึงความเป็น
จริ ง ไม่ มี ป มด้ อ ยหรื อ ท้ อ แท้ ท้ อ ถอยใน
โชคชะตา เพราะผู้ปฏิบัติสามารถมีความสุข
ได้ตามอัตภาพ และเข้าใจหลักของสันโดษ ไม่
ถูกมอง หรือ ถูกทั บถมว่าเป็นผู้ ด้อยพัฒนา
หรือมีปัญหา เป็นขวากหนามของการพัฒนา
ประการที่ ๙ เป็น แนวคิดที่ปลอด
จากการเมือง ผลประโยชน์และอุดมการณ์ จึง
เป็ น ทฤษฎี ที่ มี ค วามเป็ น สากล สามารถ
นาไปใช้โดยปราศจากข้อข้องใจด้านการเมือง
เป็นผลดีต่อประเทศที่มีปัญหาคล้ายประเทศ
ไทยที่จะนาไปใช้๒๔
ความยิ่งใหญ่ของทฤษฎีใหม่ สรุปได้
เป็น ๙ ประการ เรียกว่า “นพลักษณ์ของ
ทฤษฎีใหม่” คือ ๑) หลากหลาย ๒) ร่วมนา
๓) คิด – ทา ๔) เรียบง่าย ๕) ผสานทุกส่วน
๒๔

๒๓

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๘.

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ทฤษฎีใหม่ :
มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด , (กรุงเทพฯ: สถาบัน
นโยบายศึกษา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๐ – ๒๐.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๘๘ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

๖) ควรแก่ส ถานการณ์ ๗) องค์รวมรอบด้าน
๘) บันดาลใจ ๙) ไม่ใฝ่อุดมการณ์ / เป็นการ
สากล๒๕
แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น
แนวคิ ด ที่ ชี้ แ นะแนวทางการด ารงอยู่ แ ละ
ปฏิบัติตนใน ทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐาน
ม า จ า ก วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง สั ง ค ม ไ ท ย
สามารถนามาประยุก ต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและ
วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการ
พัฒนา๒๖
กา ร พั ฒ นา ตา ม ห ลั ก เ ศรษ ฐ กิ จ
พอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดย
คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้า งภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ
วางแผน การตั ดสิ น ใจ และการกระท า
เศรษฐกิจพอเพียง เป็น ปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ดารงอยู่แ ละปฏิ บัติ ต นของประชาชนในทุ ก
ระดั บ ตั้ งแต่ ร ะดับ ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใ ห้ ด าเนิ น ไปในทาง สายกลา ง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง
๒๕

เรื่องเดียวกัน , หน้า ๒๑.
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,
พระไตรปิฎก ฉบับสาหรับประชาชน ตอน ว่า
ด้ว ยพระสูต ร, (กรุ ง เทพฯ: โรงพิ มพ์ ชุม นุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐),
หน้า ๒.
๒๖

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
แ น ว คิ ด ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง มี
องค์ประกอบหลักอยู่ ๓ ประการ ได้แก่
ประการที่หนึ่ง เป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่ยึดหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” โดย
มุ่งเน้นการผลิตพืชผล หรือผลผลิต ให้เพียงพอ
กั บ ความต้ อ งการบริ โ ภคในครั ว เรื อ นเป็ น
อันดับแรกเมื่อเหลือพอจากการบริโภคแล้ว จึง
ค านึ ง ถึ ง การผลิ ต เพื่ อ การค้ า เป็ น อั น ดั บ
รองลงมา หลัก ใหญ่ ส าคั ญยิ่ง คือ การลด
ค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคใน
ที่ดินของตนเอง
ประการที่สอง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ บ บ
พอเพียงให้ ความส าคั ญกับการรวมกลุ่มของ
ชาว บ้านทั้งนี้ กลุ่ม ชาวบ้าน หรือองค์ก ร
ชาวบ้าน จะทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน
หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทาธุรกิจ
ค้าขายและการท่องเที่ยวระดับชุมชน เมื่ อ
องค์ ก รชาวบ้า นได้รั บ การพั ฒ นาให้ เข้ ม แข็ ง
และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วชุมชน
ก็ จ ะ ไ ด้ รั บก า ร ดู แ ลใ ห้ มี ร า ยไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น
เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศก็ จ ะสามารถ
เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่า
เศรษฐกิ จ สามารถขยายตั ว ไปพร้ อ มๆ กั บ
สภาพการณ์ด้านการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น
ประการที่สาม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ บ บ
พอเพี ย งตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการมี ค วาม
เมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของ
สมาชิ ก ในชุ ม ชนในการร่ ว มแรงร่ ว มใจเพื่ อ

นายชาตรี ชุมเสน

~ ๘๙ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

ประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ ดังนั้น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น จึงมิได้หมายถึงรายได้แต่
เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์ใน
มิติอื่นๆ ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับ
สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชนความสามารถ
ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้
ทรงเป็ น ผู้ จุ ด ประกายระบบเศรษฐกิ จ แบบ
พอเพียง อันเป็นการช่วยลดปัญหาการนาเข้า
วัตถุดิบและชิ้น ส่วน ที่นามาใช้ในการผลิตให้
เป็นลักษณะพึ่งพาซึ่งมีมาแล้วเกือบ ๒๐ ปี
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปฏิบัติโดย
ยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเองบน
พื้นฐานของการพึ่งตนเอง รวมทั้งมีความเอื้อ
อาทรต่อคนอื่น จะต้องนามาใช้เป็นหลักใน
การดาเนินชีวิต เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญา เป็นแนวปฏิบัติตน ไม่ว่าจะอยู่ใน
กิจกรรมใด อาชีพใด ก็ต้องยึดวิถีชีวิตไทย อยู่
แต่พอดีอย่า ฟุ่มเฟือยอย่างไร้ประโยชน์ อย่า
ยึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ให้ยึดเส้นทางสายกลาง อยู่
กิน ตามฐานะ ใช้ ส ติ ปัญ ญาในการด ารงชี วิ ต
เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้หลักการ
ลงทุนเชิง การพนัน ซึ่งตั้ งอยู่บนความเสี่ย ง
ต้องตั้งอยู่บนหลักของ “รู้รักสามัค คี ” ใช้
สติ ปั ญ ญาปกป้ อ งตนเองไม่ ใ ห้ ห ลงกระแส
โลกาภิ วั ต น์ โ ดยให้ รู้ ถึ ง เหตุ แ ละผลตาม
สภาพแวดล้อมหรือบริบทของสังคมไทย ให้
รู้จั ก แยกแยะสิ่ งดี หรื อ สิ่ง เลว สิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ ตามสภาพ
ความเป็นจริงของบ้านเมืองของเราเป็นที่ตั้ง
ให้มีความรัก ความเมตตา ขจัดข้อแย้งไปสู่
ความประนีประนอม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เศรษฐกิจพอเพียง คือการ
ดารงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม่ คือหวน

กลับมาสู่วิถีชีวิตไทยที่จะทาให้ชาติบ้านเมือง
และตั ว เราหลุ ด พ้ น จากควากทุ ก ข์ ด้ า น
เศรษฐกิจและมีความสุขในที่สุด๒๗
ดังนั้น จึงตรงกับพระราชดารัสที่ตรัส
ถึงแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
ประการที่ ๑ ประหยัด ลดละความ
ฟุ่ ม เฟื อ ย ตั ด ทอนค่ า ใช้ จ่ า ยในทุ ก ด้ า นที่ ไ ม่
จาเป็น ดังพระราชดารัสว่า “…ความเป็นอยู่
ที่ต้องไม่ฟุ่ มเฟือ ย ต้อ งประหยัด ไปในทางที่
ถูกต้อง…”
ประการที่ ๒ ประกอบอาชีพ ด้ว ย
ความสุจริต ดังพระราชดารัสที่ว่า “…ความ
เจริ ญ ของคนทั้ ง หลายย่ อ มเกิ ด มาจากการ
ประพฤติ ช อบและการหาเลี้ ย งชี พ ชอบเป็ น
สาคัญ…”
ประการที่ ๓ ละเลิกการแก่งแย่ ง
ผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขาย
กันอย่า งรุ นแรงดัง อดี ต ดั งพระราชด ารั ส ว่ า
“…ค ว า ม สุ ข ค ว า ม เ จ ริ ญ อั น แ ท้ จ ริ ง
นั้ น หมายถึ ง ความสุ ข ความเจริ ญ ที่ บุ ค คล
แสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนา
และการกระท า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ไ ด้ ม าด้ ว ยความ
บังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจาก
ผู้อื่น…”
ประการที่ ๔ ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทาง
ให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ขวนขวาย
ใ ฝ่ ห า คว า ม รู้ ใ ห้ เ กิ ด มี ร า ย ไ ด้ จ น ถึ ง ขั้ น
พอเพียง ดังพระราชดาริว่า “…การที่ต้องการ
ให้ ทุ ก คนพยายามที่ จ ะหาความรู้ แ ละสร้ า ง
ตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให้ตัวเอง
๒๗

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๙.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๙๐ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

มี ค วา มเป็ น อยู่ ที่ ก้ าวหน้ า ที่ มี ค วามสุ ข
พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไป ก็คือ ให้
เกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง…”
ประการที่ ๕ ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้น
ไป ดั ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้
พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า “…พยายาม
ไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทาลายตัวทาลาย
ผู้อื่น พยายามลด พยายามละความชั่ว ที่
ตนเองมี อยู่ พยายามก่อความดีให้ แก่ตัวอยู่
เสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่
นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น …”๒๘ ดังนั้น จึง
ได้ ค วามหมายของค าที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ
พอเพียงดังนี้คือ
ประการที่ ๑ ความพอประมาณ
หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่
มากเกินไปโดยไม่เบี ยดเบียนตนเองและผู้อื่ น
เช่ น การผลิ ตและการบริโภคที่อยู่ ในระดั บ
พอประมาณ
ป ร ะ ก า ร ที่ ๒ ค ว า ม มี เ ห ตุ ผ ล
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
พอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเ หตุผ ลโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
คานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทา
นั้นๆ อย่างรอบคอบ
ประการที่ ๓ การมี ภูมิคุ้มกั นที่ดีใ น
ตัว หมายถึ ง การเตรี ย มตัว ให้ พ ร้ อ มรั บ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
จะเกิ ด ขึ้ น โดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ข อง
สถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล

๒๘

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐.

๕. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ บทสรุป
สรุ ป ผลที่ คาดหวั ง ว่ าจะได้ จ ากการ
วิจัยมีดังนี้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักพระวินัยปิฎกของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท เศรษฐกิจ พอเพีย ง
คือ เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดี
พออยู่ พอกิน พอใช้ ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา
ในการดารงชีวิต มีดุลยภาพระหว่างชีวิตกับ
สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ชี วิ ต เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น ชี วิ ต
แบบพอมี พ อกิ น เป็ น สั ม มาอาชี ว ะก่ อ นเป็ น
เบื้ อ งต้ น จากนั้ นจึ ง พั ฒนาไปสู่ ก ารกิ นดี อ ยู่ ดี
เศรษฐกิจ พอเพีย ง เป็น แนวคิ ดที่ มี ห ลั กการ
ช่ ว ยพั ฒ นาชี วิ ต มนุ ษ ย์ แ ละสั ง คมให้ มุ่ ง ไปสู่
ความยั่ ง ยื น ด้ ว ยการรู้ จั ก เอง พึ่ ง ตนเอง
พอเพียง พอประมาณ
โดยเนื้อแท้แห่งหลักธรรมคาสอนทาง
เศรษฐกิจในพระพุทธศาสนานั้น มีจุดประสงค์
ให้ผู้ปฏิบัติตามมีความเพียรพยายามมักน้อ ย
สันโดษ และมีความพอเพียง พอดี จากนั้นให้
ใช้ ค วามเพี ย งพอดี ห รื อ สั น โดษนั้ น พั ฒ นา
ศักยภาพของตนให้บรรลุถึงความสงบสุขแห่ง
ชีวิ ต โดยการก าเนิ ดตามหลั ก แห่ ง ความพอ
ประมาณ หรือความพอเพียง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ คือ มัตตัญญุตา
ได้แก่ ความรู้จักประมาณ และความสันโดษ
ได้แก่ ความพอเพียง พอใจในปัจจัย ๔ จะ
เป็นเครื่องนาพาให้สังคมมีความยั่งยืนอยู่ได้
จากผลการวิจัย ที่พ บว่า พระพุ ทธศาสนาในส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ที่
เรี ย กว่ า เป็ น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามเป็ น
ธรรมสูงคานึงประโยชน์ตนและประโยชน์ของ
ส่วนรวมอย่างเป็นธรรมเป็นระบบเศรษฐกิจที่
เป็นองค์รวม ไม่มองเรื่องของเศรษฐกิจ แบบ

นายชาตรี ชุมเสน
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แยกเป็นส่วนๆ ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามหลั ก มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา โดยเริ่ ม จาก
สัม มาทิ ฏ ฐิ มี ค วามเห็น ถู ก ต้ อ ง สั ม มาวาจา
ว จี สุ จ ริ ต สั ม ม า กั ม มั น ต ะ ก า ย สุ จ ริ ต
สั ม มาอาชี ว ะ เลี้ ย งชี พ ชอบ ไม่ ป ระมาท มี
ความพอดี พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก
และไม่ เ บี ย ดเบี ย นคนอื่ น เป็ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ มี
สันโดษธรรมเป็นตัวกาหนดควบคุมให้ดาเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง เห็นความสาคัญของความ
สงบสุ ขด้ า นจิ ตใจมากกว่า ความสุ ข ที่เ กิด มา
จากวัตถุเงินตรา มุ่งให้การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองให้ ไ ด้ ก่ อ นเป็ น เบื้ อ งต้ น จากนั้ น จึ ง
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ไปสู่ความสุ ขสมบูรณ์
ตามอั ต ภาพของตนและใช้ ชี วิ ต บ าเพ็ ญ
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไปซึ่ง
เป็นการบูรณาการเศรษฐกิจ พอเพียงกับการ
แก้ปัญหาสังคมอย่างแท้จริง
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
๑) ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายการ
นาไปใช้
ประการที่ ๑ รั ฐบาลควรน้ อมน า
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ต า ม แ น ว
พระราชดาริไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม

ประการที่ ๒ แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ปฏิ บั ติต ามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ยงตามแนว
พระราชดาริ เพื่อจัดทายุทธศาสตร์การปฏิบัติ
ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนว
พระราชดาริให้เสร็จโดยเร็ว
ประการที่ ๓ สร้างจิตสานึกแก่บุคคล
ทุกกลุ่ม ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ
ประชาชน และเยาวชน ให้ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมกันปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท พระราชปณิธาน และพระบรมราโชวาทด้วยการปฏิบัติ
อย่างแท้จริงและต่อเนื่องจนได้ผลสาเร็จ
๒) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
ควรศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับ
กระแสโลกยุคใหม่ เช่น
(๑) ควรศึ ก ษาวิ จั ย ผลที่ เ กิ ด จาก
กระแสวัตถุนิยมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) ควรศึ ก ษาวิ จั ย ผลที่ เ กิ ด จาก
กระแสบริโภคนิยมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคาบาลีและสันสกฤตในปทานุกรม บาลี ไทย
อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถและพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒
A SEMANTIC CHANGE OF PALI AND SANSKRIT WORDS IN PALI, THAI, ENGLISH AND
SANSKRIT DICTIONARY OF HIS ROYAL HIGHNESS KROMMAPHRA
CHANDABURINARUNATH AND THE ROYAL INSTITUTE DICTIONARY B.E. 2542

นายอดุลย์ คนแรง๑
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของ
คาบาลีและสันสกฤตที่ปรากฏในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อแสดงให้เห็น
พลวัตของภาษาโดยวิเคราะห์ผ่านแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงความหมายของเลียวนาร์ด
บลูมฟิลด์ (Bloomfield) และวิลเลี่ยม โอ เกรดี ( William O'Grady)
ผลการวิเคราะห์พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคาบาลีและสันสกฤตใน
ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ สะท้อนการเปลี่ยนแปลง ๔ ลักษณะ ได้แก่
๑) ความหมายแคบเข้า ๒) ความหมายกว้างออก ๓) ความหมายย้ายที่ และ ๔) ความหมายผสม
ผลการวิเคราะห์สะท้อนข้อสังเกตที่น่าสนใจบางประการ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลง
ความหมายทั้ง ๓ ลักษณะแรกเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงความหมายของเลียวนาร์ด
บลูมฟิลด์ (Bloomfield) และ วิลเลี่ยม โอ เกรดี ( William O'Grady) ส่วนความหมายผสมนั้น
นั บ เป็ น ข้ อ ค้ น พบใหม่ ที่ น่ า สนใจ กล่ า วคื อ พบค าบาลี สั น สกฤตในปทานุ ก รมที่ มี ก ารแปล
ความหมายหนึ่งไว้เหมือนกันกับคาบาลีสันสกฤตในพจนานุกรมและแปลอีกความหมายหนึ่งไว้
ต่างกันกับคาบาลีสันสกฤตในพจนานุกรมในคาคาเดียวกัน
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงทางความหมาย คาบาลีสันสกฤต พจนานุกรม

๑

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของค าบาลีสันสกฤตในปทานุกรม บาลี ไทย
อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กับความหมายของคาบาลีสันสกฤต
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒” ภายใต้การควบคุมของ รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา.
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Abstract
This paper aimed at comparative study the semantic change of Pali and
Sanskrit words in Pali, Thai, English and Sanskrit Dictionary of His Royal Highness
Prince Krommaphra Chandaburinarunath with the meaning of Pali and Sanskrit
words in the Royal Institute Dictionary B.E. 2542. In order to display dynamies of
analytical language throughout theoretical concept in the semantic change of
Leonard Bloomfield and William O’ Grandy.
The results of the study were found that there were the semantic
change of Pali and Sanskrit words in Pali, Thai, English and Sanskrit Dictionary of
His Royal Highness Prince Krommaphra Chandaburinarunath with the Meaning of
Pali and Sanskrit words in the Royal Institute Dictionary, B.E. 2542 in four
characteristics namely 1) Semantic Narrowing 2) Semantic Widening 3) Semantic
Shift 4) Semantic Mixing.
An analytical result reflected to see certain interesting observation, that
is, the first 3 characters go on according to theoretical concept of Leonard
Bloomfield and William O’ Grandy, but the Semantic Mixing is regarded as to
discover newly and interestingly be, that is, discovery of Pali and Sansakrit words
in Dictionary in which its one meaning was translated, the same as that of Pali
and Sansakrit words in Dictionary and translated in another meaning which is
different from Pali and Sansakrit words in Dictionary with the same word.
Keywords: Semantic Change, Pali and Sanskrit words, Dictionary
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๑. บทนา
ภาษานับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทาให้
ผู้พูดหรือผู้สื่อสารภาษานั้นๆ เข้าใจความรู้สึก
นึ ก คิ ด และความต้ อ งการของกั น และกั น ได้
การรวบรวมคาพูดในภาษาให้เป็นตัวหนังสือ
นั บ เป็ น กระบวนการอย่ า งหนึ่ ง ของการ
รวบรวมและเรียนรู้คาและความหมายของคา
โดยอาจปรากฏอยู่ในรูปของอภิธาน ศัพทานุ กรม ปทานุกรม พจนานุกรม หรือ สารานุกรม
ฯลฯ ซึ่งการศึ กษาวิเคราะห์ คาในภาษาย่อ ม
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาอย่างมหาศาล
สาหรับการศึกษาเรื่องคาและความหมายของ
คานั้ นปรากฏมาอย่ างต่อ เนื่ องและยาวนาน
และเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ศึกษาภาษา ดังที่
หนั ง สื อ สุ โ พธาลั ง การมั ญ ชรี ซึ่ ง รวบรวม
หลั ก การแต่ ง ศิ ล ปะการประพั น ธ์ ข องภาษา
บาลี ได้กล่า วถึงความส าคัญของหนังสือที่ว่า
ด้วยถ้อยคาและความหมายของคาไว้ว่า
โย สทฺทสตฺถกุสโล กุสโล นิฆณฺฑุฉนฺโทอลงฺกติสุ นิจฺจกตาภิโยโค
โสย กวิตฺตวิกโลปิ กวีสุ สงฺขยโมคยฺห วินฺทติ หิ กิตฺติมมนฺทรูปํ.
ชนใด ฉลาดในศัพทศาสตร์ นิฆัณฑุศาสตร์ ฉันทศาสตร์
และอลั ง การศาสตร์ มี ค วามขยั น
หมั่นฝึกฝนอยู่เป็นนิตย์
ชนนั้น แม้จะบกพร่องจากคุณเครื่อง
ความเป็นกวีอยู่บ้าง

ก็จ ะถึงความนับเนื่องในหมู่กวี และ
ประสบเกียรติคุณไม่น้อยเลย๒
อาจกล่าวได้ว่า หนังสือที่ว่าด้วยเรื่อง
ของค าและความหมายของค านั้ น นั บ ว่ า มี
ค ว า ม ส า คั ญ อ ย่ า ง ยิ่ ง โ ด ย ห นั ง สื อ ที่ มี
ความส าคัญในการศึกษาคาและความหมาย
ของคานั้นอาจปรากฏได้หลากหลายรูปแบบ
หนึ่ ง ในหนั ง สื อ ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มในการค้ น หา
ความหมายของค า คื อ ปทานุ ก รม และ
พจนานุกรม โดยราชบัณฑิตยสถานได้นิยาม
ความหมายของปทานุ กรมไว้ ว่า ปทานุก รม
หมายถึง หนังสือ ส าหรับค้ นคว้าความหมาย
ข อ ง ค า ที่ เ รี ย ง ต า ม ล า ดั บ บ ท ๓ ส า ห รั บ
พจนานุ ก รมนั้ น ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานก็ ใ ห้ ค า
จ ากั ด ความไว้ ค ล้ ายคลึ งกั น ว่ า พจนานุ ก รม
หมายถึ ง หนั ง สื อ ว่ า ด้ ว ยถ้ อ ยค าในภาษาใด
ภาษาหนึ่ งเรียงตามล าดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ
ไปจะบอกความหมายและที่มาของคา ๔ หาก
พิ จ ารณาความหมายที่ ป รากฏจะพบว่ า
ปทานุกรมและพจนานุกรมมีลักษณะร่วมและ
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ต่างเป็นหนังสือที่ใช้
สาหรับค้นคว้าหาความหมายของคาในแต่ล ะ
ภาษาเฉกเช่นเดียวกัน
หนึ่ ง ในหนั ง สื อ ปทานุ ก รมที่ ใ ช้ ห า
ความหมายของคาและได้รับการยอมรับอย่าง
๒

พระธรรมวิมลโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม),
สุโพธาลังการมัญ ชรี , (กรุง เทพฯ: ไทยรายวัน
การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๓๗.
๓
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณ ฑิ ย สถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุ ง เทพฯ:
นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๔๙.
๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕๓.
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กว้ า งขวางในแวดวงนั ก วิ ช าการ ได้ แ ก่
ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
เนื่ อ งด้ ว ยทรงเรี ย บเรี ย งไว้ เ ป็ น หนั ง สื อ
ปทานุ ก รมถึ ง ๔ ภาษา คื อ ภาษาบาลี
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาสันสกฤต
มีภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต เป็นคาตั้ง และมี
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษเป็ น ค านิ ย าม
อ้า งอิ งจากคาตั้ งบาลี สันสกฤตและคานิยาม
ภาษาอั ง กฤษในปทานุ ก รมบาลี สั น สกฤต
อั ง กฤษ ฉบั บ โรเบิ ร์ ต ซี ซ าร์ ชิ ล เดอร์ ส
(Robert Ceasar Childers) ซึ่งแต่งไว้เมื่อปี
ค.ศ.๑๘๗๒ สาหรับปทานุกรมบาลี สันสกฤต
อังกฤษ ฉบับโรเบิร์ต ซีซาร์ ชิลเดอร์ส เล่มนี้
ได้ รั บ การยกย่ อ งนั บ ถื อ ทั่ ว ทวี ป ยุ โ รปว่ า
หนังสือเล่มนี้ดีและมีความสาคัญมาก ส่งผลให้
ได้รับรางวัล Volney Prize ประจาปี ค.ศ.
๑๘๗๖ จากสถาบั น ภาษาแห่ ง ชาติ ฝ รั่ ง เศส
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Volney Prize ซึ่ง
เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ แ ก่ ห นั ง สื อ ทางนิ รุ ก ติ ศาสตร์ที่แต่งดีที่สุดในรอบปีอีกด้วย๕
คานิยามความหมายภาษาในหนังสือ
ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
นั้น ทุ ก ค านิ ย ามมี ก ารบอกที่ม าก ากั บ ไว้ ทุ ก
แห่ง ซึ่งล้วนมาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับ
สยามรั ฐ อรรถกถา ฏี ก า ปกรณวิ เ ส ส
๕

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต
ฉบับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,
๒๕๕๓), หน้า ๘๘๓.

อักขราภิธาน ทั้งที่ เป็ นภาษาบาลีอัก ษรไทย
และอั กษรโรมัน ทั้งที่เป็น ส านวนแปลภาษา
ไทย จึ ง นั บ ว่ า ปทานุ ก รมเล่ ม นี้ ส ามารถ
รวบรวมค าแปลบาลี สั น สกฤตเป็ น ไทยที่
กระจายอยู่ ใ นต าราหรื อ พจนานุ ก รมหรื อ
ปทานุกรมบาลี-ไทย หลายเล่มเข้ามาไว้ในเล่ม
เดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ ๖ หนังสือปทานุกรม
บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถนั้นได้รับการ
จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อคราวหม่อมหลวงบัว กิติ
ยากร มีอายุวั ฒนมงคลครบ ๖๐ ปี ในวัน ที่
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๒ โดยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัวมีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้จัดพิมพ์ปทานุกรมบาลี -ไทย
ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีน ฤ
นาถ ทรงเรี ย บเรี ย งไว้ นั้ น ขึ้ น พระราชทาน
ด้วยทรงหวังพระราชหฤทัยให้เป็นการเผยแพร่
วิ ท ยาการ ภายหลั ง คณะกรรมาธิ ก ารการ
ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สภาผู้ แ ทน
ราษฎร ชุดที่ ๒๓ ได้มีมติจัดโครงการพิมพ์
หนั ง สื อ “ปทานุ ก รมบาลี ไทย อั ง กฤษ
สันสกฤต (Pali-Thai-English-Sanskrit) ฉบับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ”
เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสพระราช-พิธีมหามงคล เฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
๖

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘๒.
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พร้อมนาหนังสือที่จัดพิมพ์นี้ถวายพระอาราม
ห ล ว ง แ ล ะ ม อ บ ใ ห้ แ ก่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สถานศึกษา ห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อนาไปใช้
ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความหมายของค า
และเพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ วิ ทยาการแก่
นักศึกษาและประเทศสืบต่อไป ซึ่งปทานุกรม
บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรม
วงศ์ เ ธอ กรมพระจั น ทบุ รี น ฤนาถนั้ น ยั ง คง
ได้รับการยอมรับและถูกนามาใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์หาความหมายจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
นี้๗
สาหรับพจนานุกรมนับเป็นหนังสือที่
รวบรวมคาที่มีอยู่ในภาษาไทยรวมทั้งให้นิยาม
และที่ ม าของค าต่ า งๆ ก ากั บ ไว้ หนั ง สื อ
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานจึ ง เป็ น
หนังสือที่รวบรวมคาที่มีใช้อยู่ในภาษาไทยและ
ใช้ เ ป็ น หลั ก อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ตลอดจนมี ก าร
กาหนดอักขรวิธี การอ่าน ความหมาย ประวัติ
ที่มาของคาไว้ ด้วย จัดเป็น หนัง สือ ประเภท
อ้า งอิ งที่ มีความส าคัญและได้รับการยอมรั บ
อย่ า งกว้ า งขวาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทาง
ราชการได้ประกาศให้พจนานุกรมเป็นต้นแบบ
หรือแบบฉบับของการเขียนหนังสือไทยในทาง
ราชการ ดั ง นั้ น พจนานุ ก รมฉบั บ ราช บัณฑิตยสถาน จึงเป็นหนังสือที่มีความสาคัญ
เพราะก่อให้เกิดการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและ
เป็ น มาตรฐานการใช้ ภ าษาไทยในรู ป แบบ
เดียวกันทั่วประเทศ๘ เมื่อพิจ ารณาคาศัพ ท์ที่
ปรากฏในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตย๗

เรื่องเดียวกัน, หน้า คานา.
ราชบัณฑิต ยสถาน, พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า คานา.
๘

สถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะพบว่ า มีก ารยื ม ค า
ภาษาต่ า งประเทศ ทั้ ง หมด ๑๔ ภาษา คื อ
ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาชวา ภาษาญวน
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตะเลง ภาษาเบงกาลี ภาษา
บาลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษามลายู ภาษาละติน
ภาษาสันสกฤต ภาษาอังกฤษ และภาษาฮินดี๙
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาบาลีและสันสกฤตถือ
เป็นคาต่างประเทศที่มีมากที่สุดโดยปรากฏใน
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ จานวนทั้งสิ้นถึง ๖,๕๑๓ คา๑๐
คาภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตมี อ ยู่ ใ น
ภาษาไทยมากกว่าคาภาษาอื่นนี้ เพราะชาว
ไทยยอมรับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ของชาวอินเดีย การรับศาสนามาปฏิบัติตาม
จ าต้ อ งศึ ก ษาหั ว ข้ อ ธรรมและแนวปรั ช ญา
ถ้อยคาที่ใช้ในศาสนาซึ่งถ่ายทอดด้วยคาสามัญ
ไม่ไ ด้ เพราะไม่ลึก ซึ้ง เท่า จึ งจ าเป็ นต้อ งรั บ
ศัพท์เฉพาะทางศาสนาเข้ามาด้วย เช่น บาป
บุญ กรรม ทาน ศีล ภาวนา สวรรค์ นิพพาน
เมื่ อมี ผู้นั บถื อศาสนามากขึ้น ทาให้ มีศ าสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี มีหลักการปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น ทาให้ถ้อยคาทางศาสนาเพิ่มขึ้นตาม
เช่ น ภิ ก ษุ อาราม อุ โ บสถ สมาทานศี ล ค า
เหล่านี้แพร่หลายในภาษาไทย เป็นที่รู้จักของ
ชนทุกชั้น จนกลายเป็นคาสามัญในภาษาไทย
๙

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐.
สุกัญญาโสภี ใจกล่า, “การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงด้านค าและความหมายของค า
บ า ลี สั น ส ก ฤ ต ใ น พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ และ พ.ศ.
๒๕๔๒”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙),
หน้า ๑๒๙.
๑๐
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ภายหลังจึงมีคานอกวงศาสนาปรากฏเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ศาสตราจารย์ อาราม (อารามตกใจ)
คัมภีร์ เกจิอาจารย์ คาถา มนต์ โมโห พุทโธ่
บวช (กล้วยบวชชี) พระ (พระเอก พระรอง)
มโหรี ชะตา อินทรธนู อาวุธ พระเนตร สุนัข
ลูก บาศก์ อลัง การ ๑๑ การนิ ยามความหมาย
ของคาภาษาบาลีและสันสกฤต ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ น
การนิยามความหมายโดยคณะกรรมการราชบัณฑิตซึ่งส่วนมากมักนิยามตามความหมาย
เดิมของคาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมาย
คล้ อ ยตามปทานุ ก รมบาลี ไทย อั ง กฤษ
สันสกฤต
ด้วยเหตุที่ภาษาบาลีและสันสกฤตถือ
เป็นคาต่างประเทศที่ปรากฏมากที่สุดและการ
นิยามความหมายของราชบัณฑิตนั้นมักนิยาม
ตามความหมายเดิมของคาบาลีและสันสกฤต
ซึ่ ง มี ค วามหมายคล้ อ ยตามปทานุ ก รมบาลี
ไทย อังกฤษ สันสกฤต อีกทั้งยังไม่มีงานวิจัย
ใดเปรี ย บเที ย บความหมายของค าบาลี แ ละ
สั น สกฤตในปทานุ ก รม บาลี ไทย อั ง กฤษ
สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
จั น ทบุ รี น ฤนาถ และพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาก่ อ น
บ ท ค ว า ม นี้ จึ ง มุ่ ง ที่ จ ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
เปรี ย บเที ย บความหมายของค าบาลี แ ละ
สั น สกฤตในปทานุ ก รม บาลี ไทย อั ง กฤษ
สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
จั น ทบุ รี น ฤนาถ และพจนานุ ก รม ฉบั บ
๑๑

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, บาลี-สันสกฤต
ที่สัมพันธ์กับภาษาไทย, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, ม.ป.ป.), หน้า ๕-๗.

ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบั บ
ล่าสุดในขณะทาวิจัย) เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ามี
การเปลี่ ย นแปลงทางความหมายเกิ ด ขึ้ น
หรื อ ไม่ และหากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจะ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดได้บ้าง

๒. กรอบการวิเคราะห์
การเปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลง
ทางความหมายของค าบาลี แ ละสัน สกฤตที่
ปรากฏในปทานุ ก รม บาลี ไทย อั ง กฤษ
สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
จั น ทบุ รี น ฤนาถ และพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในครั้งนี้ใ ช้
แนวคิด ทฤษฎี การเปลี่ ยนแปลงความหมาย
ของเลียวนาร์ด บลูมฟิลด์ (Bloomfield) และ
วิลเลี่ยม โอ เกรดี (William O'Grady)

๓. ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงทางความหมายของคาบาลีและ
สั น สกฤตที่ ป รากฏในปทานุ ก รม บาลี ไทย
อังกฤษ สัน สกฤต ฉบั บพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระจั น ทบุ รี น ฤนาถ และพจนานุ ก รม
ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ นั้ น
สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย
ที่เกิดขึ้น ๔ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ความหมาย
แคบเข้ า ๒)
ความหมายกว้ า งออก
๓) ความหมายย้ายที่ และ ๔) ความหมาย
ผสม ผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังนี้
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๓.๑ ความหมายแคบเข้า
ความหมายแคบเข้า (Narrowing) หมายถึง ความหมายที่เ ปลี่ยนไปไม่ครอบคลุ ม
ความหมายเดิม ความหมายที่ เปลี่ ยนไปน้ อยกว่ าความหมายเดิม ความหมายเดิ มมากแต่
ความหมายที่เปลี่ยนไปน้อยลง๑๒
ความหมายใน
ปทานุกรม
ดอกไม้, ระดูหญิง

ความหมายใน
พจนานุกรม
ดอกไม้

๒. โกฏิ

โกฏิหนึ่ง, ที่สุด,
เงื่อน, ท้าย,
ประเสริฐ

ชื่อมาตรานับ
เท่ากับ ๑๐ ล้าน

๓. กุฎี

กระท่อม, เรือน, โรง กระท่อมที่อยู่ของ
นักบวช

๔. มาตังคะ

ช้างพลาย, คน
จัณฑาล

ลาดับที่
๑. กุสุม

๑๒

426-427.

ช้าง

การเปลี่ยนแปลง
ความหมายเดิมปรากฏ ๒ ความหมาย
แต่ค วามหมายใหม่เปลี่ยนเป็นน้อยลง
เหลือ ใช้ เพี ยงแค่ ๑ ความหมาย โดย
ยั ง คงใช้ รู ป ค าเหมื อ นกั น (กุ สุ ม ) แต่
ความหมายน้อยลงกว่าเดิม
ความหมายเดิมปรากฏ ๕ ความหมาย
แต่ค วามหมายใหม่เปลี่ยนเป็นน้อยลง
เหลือใช้เพียงแค่ ๑ ความหมาย โดย
ยั ง คงใช้ รู ป ค าเหมื อ นกั น (โกฏิ ) แต่
ความหมายน้อยลงกว่าเดิม
ความหมายเดิมปรากฏ ๓ ความหมาย
แต่ค วามหมายใหม่เปลี่ยนเป็นน้อยลง
เหลือใช้เพียงแค่ ๑ ความหมาย โดย
ยั ง คงใช้ รู ป ค าเหมื อ นกั น (กุ ฎี ) แต่
ความหมายน้ อ ยลงกว่ า เดิ ม และใน
ปทานุกรมปรากฏเป็นความหมายทั่วไป
แ ต่ ใ น พ จ น า นุ ก ร ม ป ร า ก ฏ เ ป็ น
ความหมายเฉพาะ
ความหมายเดิมปรากฏ ๒ ความหมาย
แต่ค วามหมายใหม่เปลี่ยนเป็นน้อยลง
เหลือใช้เพียงแค่ ๑ ความหมาย โดย
ยังคงใช้รูปคาเหมือนกัน (มาตังคะ) แต่
ความหมายน้ อ ยลงกว่ า เดิ ม และใน
ปทานุ ก รมปรากฏเป็ น ความหมาย

Leonard, B., Language, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963), pp.
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เฉพาะ แต่ในพจนานุ กรมปรากฏเป็ น
ความหมายทั่วไป
มีกิเลสอันล้างแล้ว ผู้ได้รับน้าสรงในพิธี ความหมายเดิมปรากฏ ๕ ความหมาย
ด้วยน้า คือ พระสนานหลังจากจบ แต่ค วามหมายใหม่เปลี่ยนเป็นน้อยลง
อรหัต, ผู้อาบแล้ว, ผู้ การศึกษาแล้วซึ่ง
เหลือใช้เพียงแค่ ๑ ความหมาย โดย
สรงแล้ว, ชนผู้ยัง
ตามคติชีวิตของชาว ยังคงใช้รูปค าเหมือนกัน (นหาดก) แต่
บุคคลให้อาบ, ผู้ล้าง ฮินดูถือเป็นการ
ความหมายน้ อ ยลงกว่ า เดิ ม และใน
กิเลส
สิ้นสุดชีวิต
ปทานุ กรมปรากฏความหมายอิง ตาม
หลักพระพุทธศาสนาแต่ในพจนานุกรม
ปรากฏความหมายอิงหลักศาสนาฮินดู

๕. นหาดก

๓.๒ ความหมายกว้างออก
ความหมายกว้ า งออก (Widening) หมายถึ ง ความหมายเดิ ม เฉพาะเปลี่ ย นเป็ น
ความหมายโดยทั่วไป ความหมายใหม่ที่เปลี่ยนไปครอบคลุมสิ่งที่อ้างถึงมากกว่าความหมายเดิมที่
เคยปรากฏ ความหมายใหม่ที่เปลี่ยนไปมีความหมายเพิ่มขึ้นมากกว่าความหมายเดิม สิ่งที่คานั้น
อ้างถึงมีจานวน ประเภทหรือปริมาณ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม หรือสิ่งที่คาๆ นั้นกล่าวอ้างอิงถึง เดิมมี
จานวน ประเภทหรือปริมาณน้อย ต่อมาการอ้างอิงถึงนั้นได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม๑๓ ตัวอย่าง เช่น
ลาดับที่
๑. เมรุ

๒.วิญญาณ

๑๓

ความหมายใน
ความหมายใน
ปทานุกรม
พจนานุกรม
เขาพระเมรุ
เขาพระเมรุ, ที่เผาศพ
เดิมผูกหุ่นทาเป็นภูเขา
ตั้งที่เผาขึ้นบนนั้น ของ
หลวงทาเป็นเรือนโถง
เครื่องยอหรือ มณฑป
ครอบที่เผา เรียกว่า
พระเมรุ ต่อมาเรียกที่
เผาศพทั่วไปทั้งมียอด
และไม่มียอดว่าเมรุ
ใจ

Ibid., pp. 426-427.

จิตใจ, ความรับรู้, สิ่งที่
เชื่อกันว่ามีอยู่ในกาย

การเปลี่ยนแปลง
ค ว า ม ห ม า ย ที่ เ ห มื อ น กั น ทั้ ง ใ น
ปทานุกรมและพจนานุกรม คือ ภูเขา
พระสุเมรุ
ความหมายที่ต่างจากพจนานุกรม คือ
บางสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายภูเขาพระสุเมรุ
หรื อ มี ลั ก ษณะคล้ า ยภู เ ขาพระสุ เ มรุ
นับเป็นการนาสิ่งที่ต่างกัน ๒ สิ่ง แต่มี
คุ ณ ส ม บั ติ บ า ง อ ย่ า ง ร่ ว ม กั น ม า
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น แ ล ะ ส ร้ า ง เ ป็ น
ค วามห ม ายให ม่ ขึ้ น มา เป็ น กา ร
เปลี่ยนแปลงความหมายเชิงอุปลักษณ์
ความหมายที่เหมือนกันในปทานุกรม
และพจนานุกรม คือ จิตใจ
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เมื่อมีชีวิตเมื่อตายจะ
ออกจากกาย ล่องลอย
ไปหาที่เกิดใหม่

๓. อนิจจา

ไม่เที่ยง

ไม่ เ ที่ ย ง, ไม่ แ น่ น อน,
เปลี่ ย นแปลงอยู่ เ สมอ,
ค าที่เ ปล่ ง ออกมาแสดง
ความสงสารสัง เวชเป็ น
ต้น

๔. สมร

สงคราม

สงคราม, การรบ,
นางงามซึ่งเป็นที่รัก

๕. กรรม

กิจอันบุคคลทา, การ, การกระทา, การ
กิริยา, การทา, งาน, กิจ , บาป, การ
การงาน
กระทาที่ส่งผลร้ายมายัง
ปั จ จุ บั น หรื อ ซึ่ ง จะส่ ง
ผลร้ายต่อไป ในอนาคต,
เคราะห์, ความตาย

ความหมายที่ต่างจากพจนานุกรม คือ
สิ่งที่ออกจากร่างที่ตายแล้ว ล่องลอยไป
หาที่ เ กิ ด ใหม่ นั บ เป็ น ความหมายที่
เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ความหมายเดิ ม โดย
เพิ่ ม ความหมายอิ ง หลั ก พระพุ ท ธศาสนา
ความหมายที่เหมือนกันในปทานุกรม
และพจนานุกรม คือ ไม่เที่ยง
ความหมายที่ต่างจากพจนานุกรม คือ
คาที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความสงสาร
สัง เวช นับ เป็ น การเปลี่ย นโดยเพิ่ ม
ความหมายที่ แ ฝงนั ย ประหวั ด ด้ า น
อารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด
ความหมายที่เหมือนกันในปทานุกรม
และพจนานุกรม คือ สงคราม
ความหมาย ที่ต่างจากพจนานุกรม คือ
นางงามซึ่งเป็นที่รัก ถือเป็นความหมาย
ที่มีเพิ่มขึ้นมากกว่าความหมายเดิม
ความหมายที่เหมือนกันในปทานุกรม
และพจนานุกรม คือ การกระทา
ความหมายที่ต่างจากพจนานุกรม คือ
บาป, การกระทาที่ส่งผลร้าย, เคราะห์,
ความตาย นับเป็นการเปลี่ยนแปลง
ความหมายที่เสื่อมสภาพลง

๓.๓ ความหมายย้ายที่
ความหมายย้ายที่ (Semantic shift) หมายถึง กระบวนการที่คาสูญเสียความหมายเดิม
และเปลี่ยนไปสู่ความหมายใหม่ การที่คาที่มีความหมายอย่างหนึ่งไปใช้ในความหมายอีกอย่าง
หนึ่ง จึงทาให้ความหมายกลายจากเดิมไป มีลักษณะคล้ายความหมายกว้างออกที่เพิ่มความหมาย
ขึ้นนอกเหนือไปจากความหมายเดิม ต่างกันก็แต่ในความหมายกว้างออกนั้น ยังคงใช้ความหมาย
เดิมด้วยเพิ่มความหมายใหม่เข้ามา แต่ความหมายย้ายที่นั้น ความหมายเปลี่ยนไปเลยกลายเป็น
ความหมายใหม่ บางคาก็ยังพอแลเห็นเค้าความหมายเดิมได้บ้าง แต่บางคาไม่อาจเห็นเค้าเงื่อนได้
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การออกเสียงของคาๆ หนึ่งยังคงเดิม แต่สิ่งที่คาๆ นั้นอ้างถึงได้เปลี่ยนไป หรือการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของคาไปจากเดิมโดยไม่มีเค้าของความหมายเดิมเหลืออยู่๑๔ ตัวอย่าง เช่น

๑. กุฎุมพี

ความหมายใน
ปทานุกรม
ผู้มีทรัพย์

๒. สังหาร

สังเขป, ย่อ

ความหมายใน
พจนานุกรม
ชนชั้นต่า นิยมใช้เข้าคู่
กับคา ไพร่ เป็น ไพร่
กระฎุมพี
ฆ่า, ผลาญชีวิต

๓. อุตริ

ยิ่ง, ยิ่งไปกว่า,
เบื้องบน

นอกคอก, นอกทาง,
นอกรีต

๔. อาวุโส

แนะท่านผู้มีอายุ

ที่มีอายุแก่กว่าหรือมี
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
สูงกว่า, ความมีอายุ
มากกว่า หรือมี
ประสบการณ์ในอาชีพ
มากกว่า

ลาดับที่

การเปลี่ยนแปลง
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นความหมาย
ย้ายที่ที่แสดงลักษณะการเสื่อมสภาพ
ลง จากผู้มีทรัพย์กลายเป็นชนชั้นต่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นความหมาย
ย้ า ยที่ ที่ ไ ม่ อ าจเห็ น เค้ า เงื่ อ นของ
ความหมายเดิ ม ได้ และเป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงความหมายที่ แ สดง
ลักษณะการเสื่อมสภาพลง
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นความหมาย
ย้ า ยที่ ที่ ไ ม่ อ าจเห็ น เค้ า เงื่ อ นของ
ความหมายเดิ ม ได้ แ ละเป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงความหมายที่ แ สดง
ลักษณะการเสื่อมสภาพลง
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นความหมาย
ย้ายที่ที่แสดงลักษณะเป็นความหมาย
สูงสภาพขึ้น

๓.๔ ความหมายผสม
ความหมายผสม (Semantic Mixing) คือ ความหมายที่ปรากฏในปทานุกรมและ
พจนานุกรมมีทั้งเหมือนกันและต่างกัน กล่าวคือ ปรากฏคาบาลีและสันสกฤตในปทานุกรมที่มีการ
แปลความหมายหนึ่ง ไว้เ หมือ นกัน หรือเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกั นกับ คาบาลี และสั นสกฤตใน
พจนานุกรม แต่แปลอีกความหมายหนึ่งไว้แตกต่างกันกับคาบาลีและสันสกฤตในพจนานุกรมใน
คาคาเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น
๑๔

William O'Grady,John Archibald, Mark Aronoff,Janie Rees-Miller,
Contemporary Linguistics, (New York: 5TH Bedford / St. Martin's, 2005), pp. 206-207.
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ลาดับที่
๑. พลาหก

๒. วิตถาร

๓. มรรยาท

๔. ยม

๕. พธู

ความหมายใน
ปทานุกรม
เมฆ, เทพบุตรผู้
ยังเมฆให้ตก
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ความหมายใน
พจนานุกรม
เมฆ, ฝน

การเปลี่ยนแปลง

ค ว า ม ห ม า ย เ ห มื อ น กั น คื อ เ ม ฆ
ความห มายต่ า ง ในปทานุ ก ร ม คื อ
เทพบุตรผู้ยังเมฆให้ตก ความหมายต่าง
ในพจนานุก รม คื อ ฝน ความหมายที่
ต่า งเป็น ความหมายที่สู ง สภาพขึ้ นและ
เสื่อมสภาพลง
พิสดาร, กว้าง, พิสดาร, กว้างขวาง,
ความหมายเหมือนกัน คือ กว้าง
ความแพร่หลาย, มากเกินไป, นอกแบบ, ความหมายต่างในปทานุกรม คือ ยืดยาว,
ยืดยาว, เนิ่นช้า นอกทาง
เนิ่นช้า ความหมายต่างในพจนานุกรม
คือ นอกแบบ, นอกทาง ความหมายที่
ต่า งเป็น ความหมายที่สู ง สภาพขึ้ นและ
เสื่อมสภาพลง
มรรยาท, เขต
มรรยาท, กิริยาวาจา ความหมายเหมือนกั น คือ มรรยาท
แดน, ขีด, คั่น
ที่ถือว่าสุภาพ
ความหมายต่างในปทานุกรม คือ เขต
เรียบร้อย ถูก
แ ด น , ขี ด , คั่ น ค ว า ม ห ม า ย ต่ า ง ใ น
กาลเทศะ
พจนานุ ก รม คื อ กิ ริย าวาจาที่สุ ภ าพ
เรียบร้อยถูกกาลเทศะ ความหมายที่ต่าง
เป็ น ความหมายที่ สู ง สภาพขึ้ น แล ะ
เสื่อมสภาพลง
เทพเจ้าผู้เป็น
เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่
ความหมายเหมือนกัน คือ เทพเจ้าผู้เป็น
ใหญ่ประจาโลก ประจาโลกของคนตาย, ใหญ่ประจาโลกของคนตาย ความหมาย
ของคนตาย,
ดาวเคราะห์ ดวงที่ ๙, ต่างในปทานุกรม คือ ความระวัง, ความ
พระยม,
ดาวพลูโต
ส ารวม, จ าศี ล ความหมายต่ า งใน
ยมราชา, ความ
พจนานุกรม คือ ดาวเคราะห์ ดวงที่ ๙,
ระวัง, ความ
ดาวพลู โ ต ความหมายที่ ต่ า งเป็ น
สารวจ, จาศีล
ค ว า ม ห ม า ย ที่ สู ง ส ภ า พ ขึ้ น แ ล ะ
เสื่อมสภาพลง
ผู้หญิง,
ผู้หญิง, เมีย, เจ้าสาว ความหมายเหมื อ นกั น คื อ ผู้ ห ญิ ง
หญิงสาว,
ความหมายต่างในปทานุกรม คือ หญิง
สาวน้อย,
ส า ว , ส า ว น้ อ ย , ภ ร ร ย า , ส ะ ใ ภ้
ภรรยา, สะใภ้
ความหมายต่างในพจนานุกรม คือ เมีย,
เจ้าสาว ความหมายที่ต่างเป็นส่วนย่อย
แห่งความหมายที่เหมือน
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๔. บทสรุป
การเปลี่ ย นแปลงทางความหมาย
ของคาบาลีและสัน สกฤตในปทานุกรม บาลี
ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ มีการ
เปลี่ยนแปลงความหมายหลัก ๔ ลักษณะ คือ
ความหมายแคบเข้า ความหมายกว้า งออก
ความหมายย้ายที่ และความหมายผสม ใน
การเปลี่ยนแปลงความหมายหลักนั้นยังมีการ
เปลี่ ย นความหมายรองแฝงอยู่ ด้ ว ย คื อ
ความหมายคงเดิ ม ความหมายเฉพาะ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ป็ น ค ว า ม ห ม า ย ทั่ ว ไ ป
ความหมายทั่วไปเปลี่ยนแปลงเป็นความหมาย
เฉพาะ ความหมายสูงสภาพขึ้นเปลี่ยนแปลง
เป็ นความหมายเสื่ อมสภาพลง ความหมาย
เสื่อมสภาพลงเปลี่ยนแปลงเป็นความหมายสูง
สภาพขึ้น ความหมายอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลง

เป็ น ความหมายอย่ า งหนึ่ ง ตรงกั บ แนวคิ ด
ทฤษฎีที่เลียวนาร์ด บลูมฟิลด์ และ วิลเลี่ยม
โอ เกรดี กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ว่ า ความหมายเปลี่ ย นไปไม่ ค รอบคลุ ม
ความหมายเดิ ม ความหมายที่ เ ปลี่ ย นไปมี
ความหมายเพิ่ ม ขึ้ น มากว่ า ความหมายเดิ ม
ความหมายเดิ ม มี ค วามหมายอย่ า งหนึ่ ง
ความหมายที่เปลี่ยนไปมีความหมายอีกอย่าง
หนึ่ ง ความหมายที่ น าเอาสิ่ ง สองสิ่ ง ที่ มี
คุณสมบัติบางประการร่วมกันมาเปรียบเทียบ
กั น ความหมายที่ ส่ ว นย่ อ ยเปลี่ ย นเป็ น
ความหมายส่ ว นรวม ความหมายส่ ว นรวม
เปลี่ ย นเป็ น ความหมายส่ ว นย่ อ ย ซึ่ ง การ
เปลี่ ยนแปลงความหมายดังกล่าวเป็นไปตาม
บริบทสังคม นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลง
ความหมายผสม กล่ า วคื อ มี ค วามหมาย
บางส่วนเหมือนกันและความหมายบางส่วน
ต่างกันในปทานุกรมและพจนานุกรม
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A COMPARATIVE STUDY ON ABSOLUTE-CONSTITUTIONAL MONARCHIES BETWEEN
KING RAMA IV-VII (1855-1932) AND JOSEON DYNASTY

การศึกษาเปรียบเทียบระบอบราชาธิปไตย-ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ในรัชกาลที่ ๔-๗ (พ.ศ.๒๓๙๘-๒๔๗๕) และราชวงศ์โจซอน
Asst.Prof.Kowit Pimpuang, Ph.D.
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Abstract
Reign of King Rama IV-VII in Thailand, was ruled by the regime of absolute
monarchy through the Buddhist kingship. Kings Rama IV-VII, as righteous state
rulers, tried absolutely to develop country by building up the modernization of
state and nation. Joseon dynasty, like reign of King Rama IV-VII, was ruled by the
regime of secured absolute monarchy. However, there seems to be dissimilarity
between reign of King Rama IV-VII and Joseon dynasty, because Joseon dynasty
ruled the state through teachings of Chinese philosophy; Confucianism obviously.
There seems to be similarity on building up the modernization of state between
King Rama IV-VII and Joseon dynasty, because Kings enjoyed as extraordinary era
of social and cultural development and especially Joseon dynasty developed
country according to model of China strictly. About the building up state, there
seems to be dissimilarity, because King Rama VI tried to reform the traditional
state by opening itself widely to the western knowledge and technology, but
King Jokong of Joseon dynasty, who restructured domestic politics and had the
expulsion of foreign aggressors. Decline of the regime of absolute monarchy
came to Joseon dynasty due to invasion of Japan. King Rama IV-VII, unlike Joseon
dynasty, met decline of the regime of absolute monarchy due to the political
revolution by Kanarasadorn (People’s Party) was done in order to change to the
new form; constitutional monarchy and then vacillating democracy began.
Keywords: Absolute, Constitutional Monarchy, Democracy, Joseon Dynasty
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บทคัดย่อ
รัชกาลที่ ๔-๗ ผู้ทรงเป็นพุทธกษัตริยภาวะได้ทรงปกครองประเทศไทยโดยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในฐานะที่ทรงเป็นธรรมิกราช ทุกพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการ
พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง ราชวงศ์โจซอนของเกาหลีไต้
ปกครองประเทศโดยระบอบสมบู รณาญาสิ ท ธิร าชย์เ หมื อ นกั บรั ชกาลที่ ๔-๗ แต่จ ะมี ความ
แตกต่ า งที่ พ ระมหากษัตริ ย์ในราชวงศ์โ จซอนได้ นาหลักคาสอนแห่ง ลัทธิ ขงจื๊อ มาใช้ปกครอง
ประเทศอย่างชัดเจน ในด้านการมุ่งพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัยจะมีความ
เหมือนกันเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีความยินดีกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ราชวงศ์โจซอนได้พัฒนาประเทศตามแบบอย่างจีน เกี่ยวกับการสร้างประเทศนั้นดูจะมีความ
แตกต่างกัน เพราะว่ารัชกาลที่ ๔-๗ ทรงพยายามปฏิรูปประเทศโดยการเปิดประเทศเพื่อรับ
วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศตะวันตก แต่พระมหากษัตริย์โจกองแห่งราชวงศ์
โจซอนผู้ทรงปรับโครงสร้างการปกครองภายในประเทศใหม่และขับไล่ผู้รุกรานชาวต่างประเทศ
ต่อมา ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในราชวงศ์โจซอนได้ล่มสลายลงเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ามากรุกราน
ซึ่งแตกต่างกับรัชกาลที่ ๔-๗ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ล่มสลายลงเมื่อเกิดการปฏิวัติทาง
การเมืองโดยคณะราษฎรผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และ
ต่อมาประชาธิปไตยยุคเริ่มต้นก็ได้เริ่มขึ้น
คาสาคัญ: สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย ราชวงศ์โจซอน
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1. Introduction

In Bangkok period from the
King Rama IV till the reign of King
Rama VII, Thailand was ruled by the
absolute monarchy system that the
king holds the absolute powers. In the
reign of King Rama VII, then the
Kanarasadorn (People’s Party) who
would like to change Thailand to the
new form of rule seized power of the
King Rama VII and demanded the King
to grant Thai people a constitution.
The king agreed and later the people
were granted a constitution. Ending of
the absolute monarchy system came
to Thailand and the constitutional
monarchy system began. It is held as
one of the several categories of rule
and its special properties are to have
Kings as the figurehead. About this
matter, there seem to be similarity
regarding the form of ruling state
between Thailand in the reign of King
Rama IV-VII and Joseon Dynasty of
Korea. Historically, in period of Joseon
Dynasty, the Kings ruled the state by
usage of the absolute monarchy
system, like the Kings in Thailand from
Ayuddhya dynasty till C.E. 1932. Such
the Joseon Dynasty is regarded as the
longest dynasty of ruling the state by
usage of the absolute monarchy

system from 1392-1910 (Suksaman
Wongsawan, 2524: 32). However, the
collapse came to Joseon Dynasty of
Korea due to the internal and external
problems and invasions. Then the
absolute monarchy system of Korea
came to end in Joseon Dynasty and
lastly Korean Peninsula was colonized
and divided into two parts; North
Korea and South Korea.

2. Absolute Monarchy System and
Its Longevity to Thailand and
Joseon Dynasty
According to the history of the
absolute monarchy system as found in
Thailand and Joseon Dynasty, it can
be brought to explain briefly the
historical absolute monarchy system
and its significant longevity to Thailand
and Joseon Dynasty of Korea as
follows;
2.1 Historical Overview of
Absolute Monarchy
Batson Benjamin (1984: 37)
stated that in Sukhothai Dynasty (13th
century), the monarchy system was
regarded as a symbolic form of
patriarchy. The Kings had a fatherfigure and looked after the people
according to the Tenfold Royal Virtues
of King (Thotsapitrajadharma) as given
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in the doctrine of Buddhism. Then, in
the Ayudhaya Dynasty (mid 14th
century) was the hierarchic and
followed the Divine Kingship concept
(Devaraja). Later, in the short-lived
Thonburi and Chackri Dynasty (before
C.E.1932), the Kingdom known as Siam
and recently as Thailand claims a
centuries-long
and
continuous
monarchical rule despite the
relocation of the capital cities were
done.
Regarding the historical
absolute monarchy system found in
Thailand as mentioned in the above,
the absolute monarchical rule was
found also in Joseon Dynasty of Korea
during 1392-1910. Each kings of Joseon
Dynasty, like Thailand’s, ruled the
state by using the absolute
monarchical power under the
principles of religious or philosophical
teachings such as Buddhism and
Confucianism etc., which played the
large role in spiritual belief and as
important tool for ruling the state. It is
said that among different dynasties
ruled Korea in the past times; Joseon
Dynasy built the mostly secured
absolute monarch system in the
country. Particularly, it supported and
propagated obviously about the
Chinese philosophy of Confucianism to

the heart of Joseon society till the
collapse of dynasty (Hewison,
Kewin:38).
Therefore, it can be asserted
strongly that there are many historical
evidences to show the absolute
monarchy system and its longevity up
until the modern time in Thailand and
Korea. Especially, in the pre-modern
time, the Kingdom of Thailand and
Joseon Dynasty were not a single
political organization under a unified
authority. In fact, it comprised of the
most powerful township, the capital,
and a number of other major and
minor townships with varying degrees
of autonomy as well.
2.2 Meaning of Absolute
Monarchy Concept
Generally, according to the
concept of Absolute Monarchy, it
means a monarchical form of the
government in which the King
exercises ultimate governing authority
as head of state and head of
government; his or her powers are not
limited by a constitution or the law.
The absolute monarch wields
unrestricted political power over the
sovereign state and its people.
To support the concept of
Absolute Monarchy as mentioned
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above, Kowit Pimpuang (2010:63) said
that the terms “Absolute Monarchy”
in Thailand is ‘Sombooranayasitthirat’
derived implicitly from Pali and
Sanskrit loanwords meaning “supreme
or absolute powers of the king.”
As considered the concept of
the ‘Absolute Monarchy’ in Korea, it
has the same meaning with Thailand’s.
Historically, Korea used the absolute
Monarchy system in order to rule the
state for long times. However, the
cancellation of the monarchy system
is found obviously in Joseon Dynasty,
which is the last dynasty of Korea. The
Absolute Monarchy, by coming of the
regime of Democracy, was ended
finally.
To sum up, it can be said that
according to the concept of absolute
monarchy, the King has the full power
in order to rule the country or state
without control, interference, and
there is no any law or organization to
shore up the powers of the king.
Although the religious organization
may advise against the King from doing
something and the King will be
expected in order to follow the
convention. However, there is no
constitution or any law that are above
the sanction of the King.

2.3
Building
up
Modernization, State and Nation in
Thailand and Joseon Dynasty
Upon ascended to the throne,
all the Kings of Thailand from the
former times till the present time, are
Buddhist and announced the royal
commands obviously that they will
rule the country righteously according
to the different and important
Buddhist doctrines given in Buddhism
such as the Tenfold Virtues or Duties
of the King or Ruler (Rajadhamma) etc.
Such the Buddhist doctrines contains
1) charity 2) high moral character 3)
self-sacrifice 4) honesty 5) kindness
and gentleness 6) austerity 7) nonanger 8) non-violence 9) patience and
10) non-deviation from righteousness.
The key messages of the royal
commands announced formally in the
sacred ceremony among many witness
Thai people detailed implicitly about
creating the absolute advantages as
well as ruling the country righteously
in order to bring the peaceful
happiness to Thai populations. After
the announcement, the Kings will
begin to rule the country or state
righteously based on the Tenfold
Virtues or Duties of the King or Ruler
(Rajadhamma) and then try best in
order to develop the country and
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push it into the modernization of
state.
In this point as stated in the
above, there seems to have a little
dissimilarity between Thai kings and
Korean kings. Koh, Young-jin (2003:5986) said that in Joseon Dynasty, the
kings adopted Neo-Confucianism as a
new ideology of addressing tasks of
the time in place of Buddhism.
Dominant ideology's shift from
Buddhism to Neo-Confucianism in the
later years of Goryeo and the early
years of the Joseon dynasty
represented a major development in
Korea's intellectual history, responding
to a transformation in medieval Korea.
Neo-Confucianism served as the
dominant ideology throughout the
Joseon dynasty.
Yong-ho Choe, Peter H. Lee
and Wm.Theodore de Bary (2000:194)
said that however, Neo-Confucianism's
role and relative importance were not
the same throughout the 500-year
history of the dynasty. NeoConfucianism also played a prominent
role in the development of Korean
society until the latter half of the
seventeenth century. However, when
Korea began to change from an
agriculture-oriented society into a
commerce- and industry-oriented one

thereafter, Neo-Confucianism failed to
successfully cope with the resultant
social changes, resulting in deepened
socioeconomic contradictions. There
arose a new school of practical
learning in an attempt to resolve
these contractions.
1) Building up Modernization
of the State
In respect of building up
modernization of the state, although
King Mongkut (King Rama IV), with long
visions, was normally and obviously
credited
for
initiating
the
modernization of state, however, the
trends themselves could be traced
back to the reign of his half-brother,
King Rama III, who also played the
important role in order to lay down
foundation to build up the
modernization concerned. He was
satisfied to make the trade contact
with Chinese and Western people in
many times in order to build up
relationship and find the way to
develop country.
Furthermore, it can be
observed that during the latter’s reign;
King Rama V, the economic expansion,
responsible for the first stages of state
formation, included the increase in
Sino-Siamese trade in response to
demands of world capitalist system
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and the expansion in tax farming
system that enabled the monarch to
shift his dependence from royal
monopolistic trade to internal
exaction. The kingdom, thus, became
better prepared when the royal trade
monopoly came to an abrupt end
with the Bowring Treaty in 1855.
According to the concept of
building up Modernization of state in
the Chakri Dynasty as mentioned in
the above, there seems to be
similarity between Chakri Dynasty and
Joseon Dynasty. In the first period of
the Joseon rule, Korea has enjoyed an
extraordinary era of social and cultural
development, where the kingdom saw
the height of his glory. This was also
thanks to kings like Sejong the Great,
who executed many important legal
amendments and also introduced the
Hangul alphabet, because he wanted
the Korean people to have their own
written language.
Not only that, it can be
observed that other kings in Joseon
Dynasty also hold fast to the virtuous
and righteous form of rule and build
up modernization of state according to
the developing model of China strictly.
During this time, it reflected and
showed obviously about the
influences of Chinese civilizations

towards Korea and then made Korea’s
culture similar to China’s.
After wars, King Yeongjo for
example worked very hard to
compose the different political
factions into the administration and
promoted confucianization. The
second half of the eighteenth century
saw the great wisdom of king Jeongjo,
who not only established a royal
library (Kyujanggak), but also enacted
several social reforms, which for
example
opened
government
positions to new social status, in order
to recruit much more efficient officers.
At the time of King Jeongjo's death,
the nineteenth century was about to
begin. From the West came, some
strange rumors about a little general
that was making a lot of trouble in the
continent, but it was eventually
defeated and expelled far away. If the
Joseon didn't care much about this
fact, there was something else that
deserved much more attention: the
British presence in Asia.
2) Building up the State
Regarding building up the state
in Chakri Dynasty concerned, Gothom
Aryan (n.d: 2-3) said that it involved
implicitly the creation of new
structures and organizations designed
to penetrate the society in order to
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regulate behavior in it and draw
resources from it. Facing the threat of
European colonialism in that time,
King Mongkut tried to reform the
traditional state by opening itself
widely to the western knowledge and
technology, engaging the powers of
the west and accepting to enter the
world capitalist system.
Yong-ho Choe, Peter H. Lee
and Wm.Theodore de Bary (2000:328)
said that according to this point of
opening country to the western
knowledge and technology, there
seem to be a little dissimilarity
between King Mongkut and especially
the King Kojong of Joseon Dynasty,
who restructured domestic politics
and had the expulsion of foreign
aggressors. Around 1860, the Choson
Dynasty faced difficult external
(Catholicsim) and internal (Sedo
politics) problems. Such domestic and
foreign conditions spawned feelings of
crisis throughout the whole nation.
Thus, the Korean people demanded
that the government stabilize the
livelihood of the people, check the
inroads into Choson by western
powers, and bring national peace. At
that time, the Hungson Taewon-kun,
the Regent, who represented King
Kojong who was a child at the time,

courageously enforced reforms in
order to overcome internal and
external crisises confronting the
nation. The Taewon-kun stood
strongly against contact of any kind
with the western countries. Western
sources have regarded him as
stubborn tyrant hostile to outside
influences while Korea tend to see
him as a strong leader who protected
the nation from imperialist conquest.
This is known well as the ‘Hermit
state.’
The anti-foreign powers policy
led by Hungson Taewon-kun received
enthusiastic support from the people,
because they felt threatened by
potential aggression. However, this
closed door policy was not an
adequate measure against the great
current of world affairs, and thus, it
further delayed the modernization
movement of Korea. However, he left
the government after 10 years of
serving as Regent. Later, he became
friendly to the idea of exchanges of
civilization with foreign powers and as
a result Choson's foreign policy began
to open ports and engage in
commercial activities.
In Thailand, King Mongkut
might not do as wholeheartedly as
trade liberalization had an immediate
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effect of reducing royal income. It was
speculated that the great family of
nobles (Bunnags), where much power
laid, forced the acceptance of the
Bowring Treaty with the British
whereby British Citizens could trade
with whomever with minimum custom
duties and enjoyed extra-territoriality
rights. His son, King Chulalongkorn
(Rama V) is one of the great kings of
Chakri dynasty and was a great
reformer. He began his reign at a
young age and skillfully started to
reduce the power of Bunnag family
and consolidated power under the
monarchy (Gothom Aryan, n.d: 2-3).
Although, the threat of
colonialism had somewhat subsided,
he still exploited it to pressure the
ruling class to accept his reforms. The
system of assigning bureaucrats to
oversee the provinces without
remuneration was abolished, for it led
to excessive extraction from the
populace as well as the withholding of
revenue from the King. It was replaced
by a salary system. Slavery and corvee
labour were abolished; as a result, a
class of owner-cultivators was created
and became a productive force in
yielding raw material for exports. As far
as State-building is concerned, the

most significant reform was in the area
of territorial administration.
The local ruling aristocracies
were replaced by paid officials directly
answerable to the Ministry of Interior.
A modern army was set up, mainly
trained and organized to maintain
internal stability and quell possible
rebellions thus constituting the seed
of the enduring involvement of the
military in Thai politics.
3) Building up the Nation
Regarding building up the
nation in Chakri Dynasty, Gothom
Aryan (n.d: 3) stated that it is purposed
to gain the loyalty and commitment
to the central state authority through
a thorough common culture of the
country. As speculated explicitly about
the building up Thai nationalism, it is
usually attributed to King Vajiravuth
(Rama VI) directly. It is more likely,
however, that his father himself (King
Rama V) started the process of
building up the nation by ideologically
assimilating various autochthonous
ethnic groups into Thai identity. This is
the intelligence of King Rama V, the
great king.
About the vehicles important
in order to propagate nationalism
concerned to people in the state is
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education, whose modernization
started in the early years of King
Chulalongkorn’s reign. The necessity
to introduce nationalism, interpreted
here as the loyalty to the King,
stemmed from the fact that in premodern time, local nobility controlled
the uses of manpower and blurred the
image of the monarchy. Once local
nobility were sidelined, the central
authority had to create and reinforce
the image of royalty in people’s mind.
It can be concluded that the success
of the necessary reforms that laid the
foundation and became instrumental
to building up the nation-state was
largely, due to the absolutism of the
monarchy and the charisma of the
monarch.
In this point as mentioned in
the above, there seems to be a
similarity to the Joseon Dynasty in the
reign of King Sejong, the Great. King
Sejong, a noted Confucian scholar
himself, placed great emphasis on
scholarship and education. He
promoted research in the cultural,
economic, and political heritage of
Korea, and he sponsored many new
developments in the areas of science,
philosophy, music, and linguistics. To
encourage young scholars to devote
their time to study, he established

grants and other forms of government
support. Moreover, he introduced
many progressive ideas and
implemented reforms to improve the
life of the common people.
Bruce Cumings (2005;13) said
that the most outstanding of his
achievements by far was the creation
of the Korean alphabet, or han'gul.
Previously, scholars had learned
classical Chinese and had relied on
the Chinese script for literary
purposes, but Koreans did not have an
appropriate script for their spoken
language. King Sejong wanted to
provide Koreans with a written means
of expression other than the
complicated Chinese system. With this
objective in mind, he commissioned a
group of scholars to devise a phonetic
writing system that would correctly
represent the sounds of spoken
Korean and that could be easily
learned by all people. The system was
completed in 1443. Initially, the use of
han'gul was opposed by many
scholars and government officials.
They argued that its use would hinder
education
and
government
administration, both of which were
dependent on the Chinese writing
system. Despite this, however, King
Sejong ordered popular poems,
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religious verses, and well-known
proverbs to be translated into han'gul
to encourage its use. Han'gul was thus
a political, in addition to a linguistic,
achievement.
Furthermore, King Sejong
commissioned a significant number of
literary works. He saw books as a
means of spreading education among
his people. One of the first works he
commissioned was a history of the
Koryo Kingdom. Others included a
handbook on improved farming
methods to increase production, a
revised and enlarged collection of
model filial deeds, and a illustrated
book of the duties and responsibilities
that accompany human relations.
Especially,
King
Sejong
contributed to Korean civilization in a
number of other ways, as well. He
made improvements in the movable
metal type that had been invented in
Korea around 1234. He initiated the
development of musical notation for
Korean and Chinese music, helped
improve designs for various musical
instruments, and encouraged the
composition of orchestral music. King
Sejong also sponsored numerous
scientific inventions, including the rain
gauge, sundial, water clock, celestial
globes, astronomical maps and the

ornery a mechanical representation of
solar system.
It can be said briefly that it
was good to have the Absolute
Monarchy system because Thailand
and Joseon Dynasty of Korea need the
leading Kings with the absolute
powers in order to solve problems
and push up to dimensions of
development. Above, the cleverness
of Kings in order to do the
international connectivity and uplift
countries to develop in every sector
was seen undoubtedly. Obviously, the
Absolute Monarchy system in King
Rama V caused the development
through the thorough building up the
modernization, state and nation
rapidly. Furthermore, people of
Thailand and Joseon Dynasty of Korea
were happy because the countries
were ruled by the righteous Kings who
applied Buddhist doctrines and the
philosophical
doctrines
of
๒
Confucianism to rule the country.

๒

Yong-ho Choe, Peter H. Lee and
Wm.Theodore de Bary. 2000. Sources of Korean
Tradition. Vol.2, p.195.
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3. The Decline of Absolute
Monarchy in Thailand and Joseon
Dynasty
It is said obviously that the
Absolute Monarchy is a system of
government in which supreme power
was vested in a single individual, free
from checks by any higher authority or
organ of popular representation. The
decline of Thai and Korea absolutism
in the past times has constituted a
single process. To enter into the world
capitalism system, Thai state began to
reform and the absolutism of Thailand
helped also to overcome the
resistance to such changes for entering
into the world capitalism system.
3.1 The Ideas for Building up
the State
Gothom Aryan (n.d: 3) stated
that in the process of building up the
state, the unified state dissolved the
powers of the local nobility and it
claimed exclusive jurisdiction over the
citizens to regulate and control a
growing number of activities and
relationships among individuals.
However, the citizens had no rights to
make demands on the state. In fact,
an edict promulgated on 29 April
1901, forbade courts to receive
lawsuits brought by private citizens
against government officials. This is an

example of an increasingly antagonistic
contradiction between the state and
civil society. The paradox is that
absolutism on the one hand facilitated
the return to Sukhothai patriarchal
pattern and brought the monarch
closer to the citizens to substantiate
his autocratic authority. On the other
hand, the closeness brought up the
issue of legitimacy of absolute power
itself.
The
second
important
contradiction was between the shifting
realities of power and the form of the
state. As the state developed, the
management of the state and that of
affairs of the crown began to separate.
At the same time, the civil/military
bureaucracy was being transformed
into an independent political oligarchy
that intermittently challenged the
absolutism. King Chulalongkorn’s
reforms were intended to consolidate
dynastic state rather than to achieve
political development.๓
He had built a modern
bureaucracy from the old ruling class
and commoners, with the tendency of
๓

Vidya Sujaritthanarak.2555.
Evolution of Thai Politics. Nonthaburi:
Sukhothai Thammathirat University Press,
p.194.
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applying paternalism to promote the
former and educational qualification
and merit to the latter. When the
opportunities for career advancement
of the latter became restricted, they
started looking for alternative ideology
and institutional system. The modern
bureaucrats resolved the contradiction
between being loyal to Absolute
Monarchy and to the nation by
choosing the nation. They also saw in
western democratic institutions a
promise of a wider participation in the
political process. Modern bureaucracy,
necessitated by the reforms led by
absolute monarchs, also sealed the
downfall of absolutism.
3.2 The Ideas for Building up
the Nation
According to the contradiction
and tension within the bureaucracy,
King Rama VI pursued the efforts to
build up the nation started by his
father in another direction. In fact, he
introduced the official nationalism as a
tacit response to the tendency of
nationalism becoming more liberal. His
nationalism nicely incorporated the
old symbols of monarchy into the
new symbols of nation. The message
was the Throne and the Nation are
one and the intent was to maintain
absolutism and counter political

democracy. In the process, he tried to
instill the strong sense of Thai identity.
About the official nationalism,
it was propagated through education
channels and cultural activities
including literature and theatre. A
group of officials called the Wild Tiger
Corps was especially created for this
purpose. It was the important sign to
promote the official nationalism, but it
did not work due to the conspiracy of
1912 led by junior army officers. The
interrogation of the conspirators
revealed both the interests for limited
reforms created by their sense of
injustice and their need to build
successful career and their sense of
loyalty to the nation as distinct from
loyalty to the monarch. For the
society at large, the early phase of
Thai nationalism resulted in the
growth of anti-Chinese sentiment and
the ideological assimilation into Thai
identity of various autochthonous
ethnic groups.
3.3 The
Concerned

Other

Factors

In the reign of King Rama VI,
he created the Wild Tiger Corps. As
observed generally, there seems to
have the unclear boundary of duties
about the Wild Tiger Corps and its
competition was over resources

Asst.Prof.Kowit Pimpuang, Ph.D

~ ๑๑๙ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

implicitly. For this point, sometime, he
was criticized for his favoritism and
overspending for such the Wild Tiger
Corps. Then, he was succeeded by his
brother King Prajadhipok (Rama VII).
As descended to the throne,
King Rama VII also faced another
problem occurring during that time
namely; an economic crisis according
to the great depression in the later
years of 1920s. He reportedly said,
while in self-exile in England, after his
abdication that “I’m only a soldier.
How can I know about politics? During
the times he is going to give the
abdication in the proper time.
A group of the middle-ranking
people and the military officials
unsatisfied with that situation was
formed quickly. These people and
officials were talented and most of
them educated from European
countries, where they had been
inspired by the liberal ideology and
wished the democratic institutions.
What King Rama VII offered was too
little too late. Therefore, it led the
situation to the political revolution in
C.E. 1932. Graciously, however, he
accepted to be the First Constitutional
Monarch in correspondence with his
wish (Gothom Aryan, n.d: 5).

According to the point of
decline regarding the absolute
monarchy, in Joseon Dynasty, it can
be said obviously that after invasion of
Japan, the Sino-Japanese War marked
the rapid decline of absolute
Monarchy in the Joseon Dynasty of
Korea.
The Absolute Monarchy
system disappeared from the historical
page of Korea, although a
constitutional monarchy in Korea was
very good for the country itself. Royal
family was only the symbol of the
country and also made people love
their own country. If monarchy could
make the profit to the country, this
must be reconsidered. Even though
Joseon Dynasty was fallen by Japan,
royal family is still exist. To correct the
history and justice, Korea should
restore the constitutional monarchy.

4. The Rise of Constitutional
Monarchy
and
Vacillating
Democracy
The absolute monarchy, which
had prevailed in Thailand for seven
centuries, was replaced by
constitutional monarchy through a
coup by Kana Rasadorn (People’s
Party) in 1932. Gothom Aryan (n.d.:6)
stated that King Rama VII relinquished
his sovereign powers to Kana Rasadorn
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and abdicated in 1935, stating that
“the government and its party employ
methods
of
administration
incompatible with individual freedoms
and the principles of justice”. He was
succeeded by his nephew, King
Ananda (Rama VIII) whose reign came
to an abrupt end because of his
mysterious death due to gunshot. His
brother King Bhumibol (Rama IX)
would preside over the ups and
downs of democratic institutions and
prove to be a great Constitutional
Monarch. Since then, Thailand has
witnessed periodic political instability,
frequent changes of government,
coups and counter coups and a shift
back and forth between representative
government and authoritarian rule.
Only the monarchy has remained
stable as it continues to win respect
from the populace. Changes of
government under the constitutional
monarchy have mostly been brought
about through coups and mass
uprisings rather than elections. At the
present time, it can be said obviously
that nowadays Thailand is in the
vacillating democracy system.
According to the light as
mentioned in the above, there seems
to be the dissimilarity on the rise of
constitution monarchy. In Korea,

Joseon Dynasty fought with many
problems during ancient times and
finally came to an end in 1910, when
the Japan-Korea Annexation Treaty
was enforced by the Empire of Japan.
According to the "Japan-Korea
Annexation Treaty of 1910," the
Emperor of Korea ceded all his
authority to the Emperor of Japan.
The last Joseon Emperor, Yung-hui,
refused to sign the treaty, but the
Japanese forced Prime Minister Lee
Wan-Yong to sign in the Emperor's
stead. The Japanese ruled Korea for
the next 35 years, until their surrender
to the Allied Forces at the end of
World War II. However, it is observed
that the Constitutional Monarchy
disappeared from Korea, but the
constructional democracy system has
been changed instead of the absolute
monarchy system.

5. Concluding Remarks
To sum up, the absolute
monarchy system of Thailand and
Korea played the very important role
in order to rule countries from the
former times. In Korean, the absolute
Monarchy system is also important
and necessary tool in order to rule the
state peacefully by using the doctrines
or philosophy of Confucianism.
Particularly, the politics of Thailand
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between C.E. 1855-1932 is regarded as
the important joint of changing the
Traditional State used Buddhism and
religious belief as the tool for running
the politics and governance into the
Modern State. Such the concept of
Modern state derived from the
western countries is brought initially to
use in Thailand since the reign of King
Rama III.
In the reign of King Rama V,
the important activities were done to
put into the Modern State. The
political reform in the reign of King
Rama V bears the modern official
system and brought to challenge of
the royal powers of King Rama VI in
1911. It reflected undoubtedly about
decline of monarchy. Although, King
Rama VII tried to solve problems and
laid the foundation of Democracy
system, but doing so was not
successful, because the political
Revolution was done by Kanarasadon
in 1932. So, the ruling in this period is
regarded as the beginning of the
constitutional monarchy.
According to the evolution
and decline regarding the ruling
system as mentioned in the above,
there seems to be a similarity to the
Joseon Dynasty. The kings are
absolute powerful monarchs ruled the

country with the doctrines and
philosophy of Confucianism obviously.
Neo-Confucianism served as the
dominant ideology throughout the
Joseon dynasty. It also played a
prominent role in the development of
Korean society until the latter half of
the seventeenth century. However
every dynasty has a height and a
decline and this has happened to the
Joseon as well after they struggled all
along, because it faced both of the
internal war; competition for a King
position and external wars; invasion of
many countries such as Japan etc. It is
said implicitly that Joseon Dynasty
faced the pitiful fate.
However, there is dissimilarity
between two dynasties namely; the
rule system of Constitutional
monarchy disappeared from Korea. It
is believed that all kings in Joseon
Dynasty are only the absolute
monarchs. Then, Korea declared to be
the democratic republic in 1894
envisioning a government, whose
power was divided into three coequal
branches on the American Model.
Unlike Thailand, the absolute
monarchy, which had prevailed in
Thailand for seven centuries, was
replaced by constitutional monarchy
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through a coup by middle ranking

military officers on June 24, 1932.
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THE DOCTRINE OF DEPENDENT ORIGINATION AS BASIS FOR A PARADIGM OF
HUMAN-NATURE RELATIONSHIP OF RESPONSIBILITY

หลักปฏิจจสมุปบาทในฐานะกระบวนทัศน์แห่งความรับผิดชอบร่วมกันที่ก่อเกิดมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
Anthony Le Duc
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Abstract
The doctrine of paṭiccasamuppāda or Dependent Origination is one of
the most important teachings of Buddhism and serves as a source of inspiration
for reflections on all kinds of issues including social, political, and spiritual. In this
paper, the doctrine of Dependent Origination is examined as a resource for
conceiving of a relationship between human beings and nature as one
characterized by responsibility. This is done by reflecting upon the abstract form
of the teaching as a law of universal causality that contains an environmental
import. The environmental significance of this teaching appears when we realize
that human thoughts and actions can lead certain things to arise in nature that
may be either positive or negative. Based on these reflections, a paradigm of
human-nature relationship of responsibility is proposed. In addition, the Buddhist
virtues of moderation and contentment are presented as essential ways to
nourish such a relationship.
Keywords: Dependent Origination, Theravada Buddhism, environmental
spirituality
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บทคัดย่อ
คาสอนเรื่องปฏิจ จสมุปบาทหรือหลักเหตุปัจจัยที่ต้องอาศัยกันเกิดขึ้น เป็นหนึ่งในคา
สอนของพระพุทธศาสนาที่นับได้ว่าเป็นแหล่งบันดาลใจในการนามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ประเด็น
ปัญหาไม่ว่า จะเป็นทางด้านสังคม การเมืองและทางชีวิตจิต ในบทความนี้ ผู้เขียนได้ส ารวจ
ตรวจสอบหลักคาสอนดังกล่าวในฐานะเป็นทรัพยากรสาคัญที่เป็นจุดกาเนิดความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน เพราะหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น
เป็นหลักเหตุและผลสากลซึ่งควบรวมไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หลักนิเวสธรรม
ที่สาคัญนี้ปรากฏเป็นจริงได้เมื่อเราตระหนักรู้ว่า ความคิดและการกระทาของมนุษย์นั้นจะนาพา
ให้เกิดผลแก่ธรรมชาติได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ บนหลักการนี้ ผู้เขียนขอเสนอกระบวนทัศน์แห่ง
สัมพันธภาพที่เกิดจากความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และสัมพันธภาพนั้นจะ
เติบโตได้ก็ด้วยพุทธธรรมคาสอนที่ว่าด้วยการดาเนินชีวิตอย่างสมถะและสันโดษ

คาสาคัญ: ปฏิจจสมุปบาท, พระพุทธศาสนาเถรวาท, ชีวิตจิตด้านสิ่งแวดล้อม

1. Introduction
This paper aims to do the
following two objectives: (1) argues for
the relevance of the law of
Dependent Origination to the issue of
environmental well-being in a way
that is faithful to the canonical text,
and (2) proposes a paradigm of
human-nature relationship inspired by
this fundamental Buddhist teaching.
When turning to Buddhism as a
resource for a religiously inspired
environmentalism,
perhaps
no
teaching in Buddhism gets mentioned
more than paṭiccasamuppāda which
is commonly translated as Dependent

Origination or Dependent Arising. Many
scholars, especially those classified as
“Green Buddhists”2 see this concept
as pertinent to the issue of the
ecology because of a particular
interpretation that leads to the idea of
interdependence of all things. This
kind of an interpretation, it seems,
easily lends itself to environmental
2

“Green Buddhists” are also
sometimes referred to as “EcoBuddhists”
because of they are enthusiastic
supporters of the point of view that
Buddhism is naturally environmentally
friendly.
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awareness and protection because it
suggests intimacy, connectedness, and
even oneness, between human beings
and nature. On the other hand, a
number of Buddhist scholars have also
rejected this sort of holistic
interpretation
of
Dependent
Origination, asserting that this doctrine
only pertains to the working of the
human mind and how human suffering
is generated or destroyed. Thus,
Dependent Origination cannot be
utilized as a resource for promoting
environmental ethic and spirituality. In
this paper, I propose a “middle way”
of interpreting the doctrine of
Dependent Origination. First, I propose
that the teaching, especially in its
abstract form, not only applies to the
human condition, but also pertains to
all things in the universe as a whole.
Second, as a universal law of causality,
it indeed contains an environmental
import worthy of consideration in the
discussion on Buddhist environmental
spirituality. In particular, this teaching
will serve as a resource for conceiving
of a human-nature relationship
characterized by responsibility and
accountability. Finally, this relationship
of responsibility and accountability will
be nourished when human beings
exercise essential virtues such as
moderation and contentment.

2. Overview of Dependent
Origination
According to the Buddha who
taught this Dhammic principle,
Dependent Origination is a naturally
occurring principle that does not
depend on the existence of either
himself or any other enlightened
Buddhist teachers in the world. The
Buddha affirmed that “Whether an
enlightened Tathagata were to appear
in this world or not, this principle
would still prevail as an enduring
aspect of the natural order.”3 The
Buddha also emphasized that this
principle is essential to the Dhamma,
which one must comprehend in order
to say that he understands the
Dhamma. “Whoever sees Dependent
Origination sees the Dhamma,”
declared the Buddha. “And whoever
sees the Dhamma sees Dependent
Origination.”4 Though on the surface it
may seem simple, as the monk
Ananda once remarked, the Buddha
declared in the Tipitaka that this
principle is much more profound than
what one may initially perceive. It is
part of the Dhamma, said the Buddha,
3
4

S.II.25.
M.I.190.
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that is “deep, difficult to see, difficult
to realize, calm and peaceful, subtle,
not attainable through mere logic,
refined, requiring a wise one to
understand.”5
The principle of Dependent
Origination comes in two forms, long
and short. The short form is a general
formula that does not specify the
main elements involved while the
long form specifies the elements and
how they are connected to one
another in a chained progression. The
short form succinctly states:
When this exists, that comes
to be; with the arising of this, that
arises.
When this does not exist, that
does not come to be; with the
cessation of this, that ceases. (S.II.21)
The longer form, on the other
hand, specifies various factors linked
together creating a chronological
sequence as follows:
With Ignorance as condition,
there are Volitional Impulses…
With Birth as condition, Aging
and Death, Sorrow, Lamentation,
Pain, Grief and Despair.
The text usually begins with
the element of ignorance (avijja) as

one of the twelve elements that form
the entire chain. One sees that the
existence of ignorance gives rise to
another element, which in turn gives
rise to another element, and so forth.
While this formulation is meant to
show how suffering comes to be in
the world, the converse, which begins
with the cessation of ignorance and
ends with cessation of death and
decay, depicts the process for
extinguishing
suffering.
Though
ignorance usually appears first in the
formula in the text, Phra Prayudh
Payutto warns that this does not mean
that ignorance ought to be taken as
the root cause or the first cause of the
other elements in the chain. The fact
that ignorance appears first in the
sequence is merely for the sake of
convenience, and ignorance is seen as
the most logical element with which
to begin the chain.6 The end result is
suffering, grief, dissatisfaction, and
various feelings associated with
dukkha. This reality of dukkha leads to
the accumulation of unwholesome
tendencies that in turn leads to
perpetuating ignorance which keeps
6

5

M.I.167.

Phra Prayudh Payutto,
Buddhadhamma. (Albany: Suny Press,
1995), p. 83.
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the cycle of suffering (saṃsāra) to
repeat itself in an indefinite
continuation.
From the specified elements
listed in the long formulation, it is
obvious that the principle of
Dependent Origination has a physical
as well as a psychological import in
that it sets out to explain how
suffering comes about and how it may
be extinguished. It describes actions
and the consequences of the actions
received by the individual who is
solely responsible for how he
conducts his life. This principle, thus,
obviously applies to human beings
who possess a conscious mind.
Though the long form apparently only
applies to human beings because of
the elements unique to the human
condition, the short form provides us
with a more general way of looking at
reality. The short form confirms our
intuition that in the universe,
causation is a natural law that applies
to both human beings as well as to all
the other entities. And what applies to
human beings also is observed to
occur in other aspects of life, albeit in
different manifestations. In this paper, I
will not focus on how Dependent
Origination plays out in the psychology
of human life, but how it holds import
for human-nature relationship that has

environmental consequences. Most of
the discussion then will involve the
abstract formula because it has a
more encompassing outlook.
.

3. The Relevance of the law of
Dependent Origination to the
Issue of the Environment
Now, let us begin by examining
whether the law of Dependent
Origination holds any import for our
concerns related to environmental
well-being. As presented above, the
natural law of Dependent Origination
comes in two forms – one that clearly
applies to human life, and another
that is a more general formulation
with a seemingly more universal
outlook. Nevertheless, a number of
scholars argue that the abstract
formula cannot be taken as a
universal law which can be applied to
all phenomena, but rather an
abbreviated formulation of the longer
chain. One such scholar is Eviatar
Shulman. In her study of Dependent
Origination that is philological in
nature, Shulman asserts that the
principle only applies to the working
of the mind and is not meant to refer
to all phenomena. According to
Shulman, to interpret this principle as
the nature of reality is to inject
meanings into it that were not present
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in early Buddhism, but only surfaced
in later discourses on the subject.7
Shulman argues that the abstract
formula (the short form) refers
exclusively to the mental conditioning
in human beings. Her argument lies in
how the Buddha presented the twelve
links in connection with the short
form:
In the Dasa-bala-sutta of the
Nidana Samyutta, the Buddha says:
“Imasmim: sati idam hoti... yad
idam: avijjāpaccayā…” (When this
is, that is…That is: depending on
ignorance…). The abstract formula
is followed by yad idam, followed
by the standard articulation of the
12 links. If the yad idam meant
“for example”
or “such as,” we could accept
the view that the 12 links are a
private case of a general principle
of conditionality. But it clearly does
not. What it does express is more
akin to “that is,” or even more
precisely “that which is.” Hence it
should be clear that the abstract
formula relates precisely and only

to the mutual conditioning of the
12 links.8
Thus, for Shulman it is not
possible to make Dependent
Origination a universal law of
causation. I am not convinced by
Shulman’s assertion that this example
indicates a rejection of a universal
application of the doctrine of
Dependent Origination. The fact that
the Buddha spoke directly of the
human situation after he mentioned
the abstract formula in the passage
cited by Shulman does not necessarily
mean that he exclusively had the 12
links in mind when he taught about
Dependent Origination. What we do
know is that the Buddha was
concerned with human liberation as
the ultimate goal; thus, it would make
sense that he delved into the reality
of human consciousness without
beating around the bush with other
matters. But this does not mean that if
someone were to ask the Buddha
whether the law of causation could be
applied in any way to non-human
phenomena that he would reply in
the negative. In fact, in the canonical

7

Eviatar Shulman, “Early
Meanings of Dependent-Origination”,
Journal of Indian Philosophy, 36.2
(2008): 299.

8

Eviatar Shulman, “Early
Meanings of Dependent-Origination,” p.
307.
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texts, the human situation was often
explained with analogies derived from
observable events nature.9
For
example, in the Samyutta Nikāya, it is
said that just as a seed sown in a field
is able to sprout due to the factors of
soil, nutrients, and moisture, human
life comes about due to certain
causes.
As when a seed is sown in a
field
It grows depending on a pair of
factors:
It requires both the soil's
nutrients
And a steady supply of
moisture:
Just so the aggregates and
elements,
And these six bases of sensory
contact,
Have come to be dependent on
a cause;
With the cause's breakup they
will cease.10
Another example from the
same Nikāya shows how human
spiritual achievements come about as
a result of processes that parallel with
9

Pragati Sahni, Environmental
Ethics in Buddhism: a Virtues Approach
(London: Routledge, 2007), p.68 .
10
S.I.9.

those in nature. Here the Buddha
teaches that the virtuous actions done
by a person repeatedly is like the
fruits reaped from work done in the
field in a continuous manner.11
Through these examples, we can see
that Buddha saw the presence of
causal forces in both nature and
human lives. Things occurred in nature
as a result of various conditions. The
same sort of process also took place
in human mental and physical
phenomena. The difference between
what took place in human beings and
that in nature is that the psychological
aspect was absent from natural
phenomena, while causal forces in
human life were psycho-physical.
Thus, it is reasonable to interpret the
shorter form as depicting the universal
causal law that can be applied to all
objects and entities in the world. The
longer form, which applies specifically
to the human situation, has basis in
this universal principle; it is aimed at
helping human beings to achieve
enlightenment, which is the ultimate
purpose of the Buddha’s teaching.
Many scholars who accept the
law of Dependent Origination as a
universal natural law quickly comes to
11

S.I.12.
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the conclusion that this law
necessarily implies that there is an
“interdependence of all things,” and
that this law has an ecological import.
In the Buddhist environmental
literature, one finds a great number of
discussions adopting an interpretation
of Dependent Origination as a principle
of universal interconnectedness,
interdependence,
and
mutual
causality of all phenomena. The
following quotations highlight the
centrality of this principle in the
Buddhist environmental discourse:
When one brings the vast
collection of Buddhist teachings
into
conversation
with
environmental concerns, one basic
teaching stands out above all
others in its relevance. That is the
Buddhist
teaching
of
interdependence, which is also one
of the most basic aspects of the
Buddhist worldview, a view held in
common by all forms of Buddhism.
Simply put, interdependence
means that nothing stands alone
apart from the matrix of all else. In
fact, interdependence is to date
the most commonly invoked

concept in Buddhist environmental
ethics.12
Simply put, interdependence
means that nothing stands alone
apart from the matrix of all else.
Nothing is independent, and
everything is interdependent with
everything else. Logically, the proof
of interdependence is that nothing
can exist apart from the causes and
conditions that give rise to it. But
those causes and conditions are
also dependent on other causes
and conditions. Therefore, linear
causality and isolating a single
cause or an event gives way to a
more web-like understanding of
causality in which everything affects
everything else in some way

12

Arvind Kumar Singh,
“Buddhism and Deep Ecology: An
Appraisal” In the proceedings of an
International Buddhist Conference on the
United Nations Day of Vesak on the
theme “Buddhist Virtues in Socio
Economic
Development”
UNDV
Conference Volume published by ICUNDV
&
Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Bangkok, Thailand, held from
May 12-14, 2011, p.421.
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because
everything
is
13
interconnected.
Perhaps the most well-known
example of the interpretation of
Dependent Origination as radical
interdependence of all phenomena is
the American Buddhist Joanna Macy
who asserts, “This doctrine has
provided me ways to understand the
intricate web of co-arising that links
one being with all other beings.”14 For
Macy, this principle does not imply
that one thing simply serves as the
cause for another thing to arise in a
linear sense, but itself is affected due
to the rising of that thing, thus
resulting in a “reciprocal dynamic” of
co-arising.15 This way of interpreting
paṭiccasamuppāda has led Macy and
others to translate the doctrine as
“interdependent co-origination” or
“interdependent co-arising.” This
understanding also lends to the
13

Rita M. Gross, “Toward a
Buddhist Environmental Ethic,”. Journal
of the American Academy of Religion
65 (1997): 337–338.
14
Quoted in Pragati Sahni,
Environmental Ethics in Buddhism, p. 17.
15
Joanna Macy, World as Lover,
World as Self: Courage for Global
Justice and Ecological Renewal,
(Berkeley: Parallax Press, 2007), p. 33.

depiction of a Buddhist worldview that
supports a form of ecological holism,
in which the natural world is seen as a
single whole. In this whole, human
beings, nature, and everything else are
inseparable from one another. Joanna
Macy asserts that when we are able to
dismantle the ego-self and its dualistic
tendencies, we are able to attain an
expanded self that transcends
“separatedness, alienation, and
fragmentation.”16
With
this
encompassing sense of self, we can
begin to identify with an eco-self in
which there is no longer a need for
the category of “I” versus “you” or
“it” because all those boundaries and
definitions have been destroyed.17
According to Macy, along with the
expanded notion of selfhood is the
extended notion of self-interest, in
which the Amazon Basin is seen just as
much a part of our self as our own
arms and legs. Its protection,
therefore, comes naturally and no
moral exhortation or sermonizing is

16

Joanna Macy, World as Lover,
World as Self, p. 150.
17
Joanna Macy, World as Lover,
World as Self, p. 151.
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necessary since the need for virtue has
become irrelevant.18
Despite the popularity of this
way
of
interpreting
paṭiccasamuppāda, it has not found
complete consensus, and many
prominent Buddhist scholars have
criticized this particular understanding
of the principle. D.E. Cooper and S.P.
James charge this interpretation as
hyperbolic rhetoric.19 Other scholars
say that these conclusions are not
supported by the texts. Sahni states,
“Though in early Buddhist literature it
is admitted that the various factors of
the self are dependently originated, it
is not claimed that such origination
confirms an interconnection with all
other life or that a person arises in
interaction with everything else.”20
Neither does the principle say anything
about a mutual conditioning rather
than a mere universal application of
causation to all phenomena as
depicted by the short form. According
18

Joanna Macy, World as Lover,
World as Self, p. 157.
19
David E. Cooper and Simon P.
James, Buddhism, Virtue and
Environment, (Aldershot, England:
Ashgate Pub Co., 2005), p. 111.
20
Pragati Sahni, Environmental
Ethics in Buddhism, p. 20.

to the Buddhist historian Lambert
Schmithausen, Dependent Origination
is really “Origination in Dependence”
because things arise due to various
conditions, and surmises that the
interdependence interpretation was
influenced directly or indirectly by the
Hua-yen/Kegon philosophy that
developed later on in the Mahayana
tradition. Schmithausen states:
The idea of a mutual
dependence, inter-connectedness
or interrelatedness, here and now,
of all things and beings does not
seem to be expressed in the
canonical texts of Early Buddhism.
They only teach that not only
suffering and rebirth but all things
and events, except Nirvana, arise in
dependence
on
specific
(complexes of) causes and
conditions, which in their turn have
also arisen in dependence on
causes and conditions, without any
primary, absolute cause at the
beginning.21
The attractiveness of the
interpretation
of
radical
21

Lambert Schmithausen, “The
Early Buddhist Tradition and Ecological
Ethics”, Journal of Buddhist Ethics, 4:
13-14.
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interdependence is clear. It seems
intuitive that we can move from
interdependence to ecological
awareness quite easily. We can make a
statement such as, “Because all things
in the universe are interdependent, we
ought to take care of the
environment.” However, I do agree
with the charge that this interpretation
is not supported by the canonical
texts of early Buddhism. In addition, I
question whether this interpretation of
radical interdependence makes for a
practical environmental spirituality.
While the principle affirms that our
actions have consequences for
ourselves and for others, with the
effects may be close to home or far
reaching, I cannot fathom how any
action on my part, no matter how big
or small would have effects on every
part of the world and even the entire
universe. To stress this kind of
significance of my action may be good
motivation to do good. However, in
actuality, it may place undue pressure
on the individual if he truly
understands himself in this radical
way. If we adopt Macy’s eco-self, then
whatever a person does in any part of
the world that slightly harms nature,
we ourselves must feel guilt as if we
are actually committing the act. To be
sure, we ought to be aware and

sensitive of our role in certain events
taking place in other parts of the
world. For example, our need to serve
shark fin soup at our wedding banquet
contributes to the hunting and killing
of sharks to the point of near
extinction is undeniable. However, a
healthy environmental spirituality
cannot be developed from excessive
feelings of guilt. I myself do not
believe Buddhism would support this
kind of pressure on the individual.
After all, the Buddha made provisions
for unintentional harm as a basis for
reducing the burden of guilt in the
individual. Moreover, I question Macy’s
assertion that an awareness of an ecoself will make moral exhortation
irrelevant. Experience tells us that
despite the requirement of health
warnings on cigarette packs
accompanied by gruesome photos,
they do not always keep smokers
from filling their lungs with harmful
chemicals. Whether it is the small egoself or the extended eco-self, selfharming can very well take place
nonetheless.
In the above discussion, I
showed that the two interpretations of
Dependent Origination—either as
pertaining exclusively to the human
mind or a law of radical
interdependence of all phenomena—
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are not reflected in the canonical
texts. In context of environmental
well-being, the first interpretation
virtually excludes any possibility for
relying on Dependent Origination to
develop an environmental spirituality.
The second interpretation, on the
other hand, takes interdependence to
an unrealistic extreme. I believe we
can arrive at a more reasonable
interpretation
of
Dependent
Origination that is not only faithful to
the intention of the teaching but also
has significance for the environment.
This interpretation may be said to be
the “middle way” between the two
above mentioned interpretations. First,
the principle serves as a law of
causation for both human beings as
well as the entire universe. In the
human situation, the law is applied on
a physical-psychological level while in
nature, the law plays out on a physical
level.
Moreover,
Dependent
Origination is a natural law rather than
an ethical law, meaning that it does
not place any particular value on the
entities, whether they are the causes
and conditions, or the things that arise.
The law simply highlights the process
of how things come into existence as
a result of various causes and
conditions. That being said, when we
contemplate on this natural law, we

see that it can lead us to realize truths
that hold moral implications for
ourselves and for our relationship with
nature.
The
environmental
implications appear when we see that
as a universal natural law, it includes
in its manifestations a connection
between human actions and effects
on the person internally as well as
other people and beings externally.
The Buddha on numerous occasions
highlighted this connection in his
sermons. For example, in the
Cakkavattasihanada Sutta,22 the
Buddha said that when people
behaved degenerately, filling their
actions with ignorance, anger, and
hatred, what resulted were war,
famine, epidemics and other
calamities. However, when people
changed their hearts and their way of
living, nature was restored to balance,
and humanity experienced prosperity
and peace.
The claim of causal link
between human thought and action
and arisen consequences can also be
seen in other suttas of the Anguttara.
In one sermon, the Buddha asserted:
Bhikkhus, when kings are
unrighteous, the royal vassals
22

D.III. 58-77.
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become unrighteous. When the
royal vassals are unrighteous,
brahmins and householders
become unrighteous.
When
Brahmins and householders are
unrighteous, the people of the
towns and countryside become
unrighteous. When the people of
the towns and countryside are
unrighteous, the sun and moon
proceed off course. When the sun
and moon proceed off course, the
constellations and the stars
proceed off course. When the
constellations and the stars
proceed off course, day and night
proceed off course . . . the months
and fortnights proceed off course . .
. the seasons and years proceed off
course. When the seasons and
years proceed off course, the winds
blow off course and at random.
When the winds blow off course
and at random, the deities become
upset. When the deities are upset,
sufficient rain does not fall. When
sufficient rain does not fall, the
crops ripen irregularly. When
people eat crops that ripen
irregularly, they become shortlived, ugly, weak, and sickly.23
23

A.II.74.

Similarly, in another sermon of
the same Nikāya, the Buddha warned:
When people are excited by
illicit lust, overcome by unrighteous
greed, afflicted by wrong
Dhamma…They take up weapons
and slay one another resulting in
massive human deaths; sufficient
rain does not fall leading to famine
and lack of grains; wild spirits are
let loose harming human lives.24
The examples cited above
demonstrate that the Buddha indeed
saw a real connection between
human action and effects that arose in
nature. Even without taking the
principle of Dependent Origination as a
theory of radical interdependence of
all phenomena, that is everything
depends on everything else, we can
still affirm an intimate connection
between beings in the world.

4. The Paradigm of Human-Nature
Relationship of Responsibility and
Accountability
When the law of Dependent
Origination is seen as a universal law
of causality, it can certainly help us to
envision a way that human beings
ought to enter into relationship with
24

A.I.159-160.
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nature that is congruent with this
doctrine. In these paragraphs, I would
like to propose the paradigm of
responsibility and accountability as a
meaningful way to envision humannature relationship. Thus, relationship
between human beings and nature
has to do not so much with the way
human beings and nature are
ontologically, but has more to do with
how human beings and nature act
towards one another in concrete
happenings that take place in every
moment. Realization of this truth
helps us to envision a human-nature
relationship that is based on
responsibility and accountability.
Human beings, by virtue of our special
status of having consciousness and
capable of achieving liberation, can
affect the process of giving rise to or
extinguishing
suffering,
and
consequently, have a special role in
the world. Human beings must
understand that our actions affect not
only ourselves but others since one
action does not necessarily give rise to
a single effect, but can result in
multiple effects. Our environmental
spirituality thus arises from the
understanding that the causal law is
applicable within the individual, interpersonally, and between us and
nature. This understanding tells us

that we cannot live in isolation of
others, but are subjected to the
common universal causal law where
our actions, thoughts, and intentions
must be taken into account.
The environmental spirituality
that results from this interpretation of
Dependent Origination is not one of
nonchalance on the one end, and
undue burden on the other extreme.
Rather, it is a clear-minded spirituality
that comes from realization that
human beings and nature are
companions in samsaric life in which
both are bound together in the
natural process of birth, old age,
suffering, and death. Responsibility
towards nature, therefore, is the task
entrusted to all people—the lay folks,
the religious, as well as the political
leaders. The Buddha indeed taught
that actions of influential individuals
gave rise to things in the community;
and actions of humanity influenced
the outcome in nature. Thus,
everyone is expected to be aware of
the people and things that make up
our relational life. In the Sigalovada
Sutta,25 the Buddha advised a young
householder in great details on his
duties on his parents, his wife, his
25
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children, his servants, his friends and
associates, as well as other important
figures such as teachers, ascetics and
brahmins. Though there is no specific
mention of his responsibility towards
nature in this instance, when we
consider this sutta along with the
other examples cited above, we are
able to conclude that there is tangible
effects on nature due to human
actions. Nature could reasonably be
added to the list of relationships that
we must enter into and diligently
maintain. Thus, human beings, at the
very least, bear indirect duty to nature
to promote its well-being. Our
reflection on Dependent Origination,
therefore, can lead us to understand
our relationship with nature as that of
responsibility and accountability.
Cooper and James assert that to be
responsible is to exercise readiness
and eagerness to take on one’s moral
responsibilities rather than accepting
them passively as something that one
is fated to do.26
Displaying responsibility and
accountability to each other is a
natural part of seeing each other as
companions on a journey where the
26

David E. Cooper and Simon P.
James, Buddhism, Virtue and
Environment, p.104.

final destination is liberation from
suffering for all sentient creatures. The
recognition of this companionship is
essential in forming an internal
disposition that subsequently is
demonstrated in concrete actions and
activities that give rise to positive
effects instead of negative ones. Phra
Prayudh Payutto writes, “Since we
must be bound to the same natural
law we are friends who share in
suffering and joy of one another. Since
we are friends who share in both
suffering and joy of one another we
should help and support one another
rather than persecute one another.”27
The principle of Dependent
Origination, thus presents us with a
vision of the human community not as
antagonists of nature, blindly doing
things without awareness of how these
actions may affect ourselves and
others, but always conscious that all
effects arise due to various causes and
conditions. Human suffering comes
from causes that take place in our
very own mind. We can also be the
source of the conditions that lead to
suffering of other human beings and of
the destruction of nature. Awareness
27

Phra Prayudh Payutto, คนไทย
กับป่า, (Bangkok: Karomwichakan, 2010),
p. 21.
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of this necessarily demands awareness
of responsibility and accountability.
This is an important foundation for
embarking on the path that leads
human beings to act more
thoughtfully and virtuously as to
ensure a harmonious human-nature
relationship.

5. Relationship of Responsibility
and Accountability Nourished by
Virtues
Understanding
of
our
responsibility and accountability
towards nature as superficial
knowledge alone is not sufficient for
positive outcomes in human-nature
relationship. A vision remains simply a
dream and not reality when it is not
supplemented by concrete actions for
it to be realized. The Four Noble
Truths taught by the Buddha is
practically useless if there were no
Noble Eightfold Path to complement
it. A harmonious human-nature
relationship
characterized
by
responsibility is enhanced when the
individual strives for mental and
spiritual development leading to inner
self
transformation,
which
subsequently manifests itself in the
exercising of the various virtues that
build a more positive human-nature

relationship. Though it is beyond the
scope of this paper to go into details
about how to carry out this mental
and spiritual development, it can be
said that the course of self cultivation
would not be much different from
how one develops oneself in the
overall Buddhist pedagogy. The only
possible difference is that one
intentionally includes nature in view
alongside with all the other things that
make up one’s relational life so that
when one thinks and acts, these
thoughts and actions are directed
positively to nature as well as to all
who may be affected by them.
In our paradigm of relationship
of responsibility and accountability,
two of the most pertinent virtues that
ought to be visible in the actions and
activities of the cultivated person are
moderation
and
contentment.
Moderation and contentment serve as
the antidote for the greed that is
detrimental to one’s quest for
liberation. There is a plethora of texts
in the Buddhist canon that exhorts the
individual to exercise self-discipline
and restraint in behavior, resisting
temptation and indulgence in the
senses. The Aggañña Suttra of the
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Dīgha Nikāya28 tells a fanciful tale of
the beginning of the world where as
(pre)human beings went through
moral degeneration, filling their hearts
with greed, hatred, and envy, human
lives became less and less joyful.29 In
the beginning, the beings were
luminous and weightless creatures
floating about space in pure delight.
However, as time passed, on earth,
there appeared a sweet and savory
substance that piqued the curiosity
and interest of the beings. They not
only ate the substance, but due to
greed seeping in, they ate it
voraciously which led to its eventual
depletion. In the meanwhile, due to
endlessly feeding on the earth
substance, the weightless beings
eventually would not only become
coarse individuals with a particular
shape, but also lose their radiance.
The story then goes on to tell how
the natural world and human society
continue to evolve in unwholesome
28

D.III. 80-98.
Although the original intention
of the Buddha in telling this story to the
Brahmins is to critique the caste system
as falsely deemed to be divinely
ordained, the story obviously has
valuable implications for human-nature
relationship as well.
29

manners as a result of the depraved
actions of humanity. This tale clearly
shows that there is a causal
connection
between
human
virtuousness and the state of the
natural world. The lack of moderation,
thus, can be seen to be a cause for
great detrimental effects not only to
the surrounding environment, but also
to the state of one’s own spiritual
well-being. While Buddhism does not
advocate abject poverty, the Buddha
indeed taught that excessive
dependence on material things was a
hindrance towards spiritual progress.
For the Buddha, a life that led to true
happiness was not one controlled by
sense desires, but rather a life of
simplicity guided by wisdom and
moral virtues.
Moderation is a virtue when it
goes hand in hand with contentment
(Saṅtuṭṭhī), which Buddhism greatly
advocates. In the Suttas, time and
time again the Buddha reminded the
monks to be content with simple
things and avoid desire of many things.
In the Aṅguttara, the Buddha says “I
do not see even a single thing that so
causes unarisen wholesome qualities
to arise and arisen unwholesome
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qualities to decline as contentment.30
In the same collection of discourses,
the Buddha extols the monk who is
content with whatever robe, alms
food, and lodging he receives as
“diligent, clearly comprehending and
ever mindful, is said to be standing in
an ancient, primal noble lineage.”31
As new robes are received, the old
ones are not tossed away but made
use of as coverlets. Likewise, the old
cover-sheets are turned into floorsheets, the old floor-sheets become
foot-towels, the old foot-towels are
used as dusters, and old dusters
become
floor-spreads.32
Thus,
moderation is not only seen in how
one obtains new things, but also
demonstrated in how old things
continue to be put to good use.
Contentment is opposed to noncontentment and craving (tanhā)
which focuses on fulfilling one’s needs
with limited things. While human
craving leads us to think that more
material possessions and greater
material wealth is desirous, Buddhism
teaches us that contentment is the

“greatest riches”33 whereas destruction
of all cravings means overcoming all
suffering.34
One can immediately see how
moderation
and
contentment
advocated by Buddhism would have
profound effect on human-nature
relationship and environmental wellbeing. By setting limits on our lifestyle,
focusing on what we truly need rather
than what we like or what we want,
consumerism, and subsequently
commodity production, is reduced.
This leads to less strain on natural
resources and results in improved
ecological equilibrium. Moderation and
contentment also means true
appreciation of the thing that one
already possesses and intends to use
it in the most meaningful way
possible. Oftentimes, people discard a
perfectly good mobile phone or tablet
that they have been using simply
because there is a new model out on
the market that supposedly will bring
about more satisfaction to the
consumer. Such behavior is indicative
of not appreciating the thing that one
already possesses and how one’s life
is being well-served by it. Exercising

30
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32
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moderation and having contentment
with respect to the environment, is
ultimately a reflection of a person’s
sense of responsibility towards nature.
It reflects our awareness of the limited
natural resources available for human
use. It also reflects our understanding
that wanting more and owning more
means placing unnecessary strains on
nature. And it reflects our
understanding that our behavior
becomes the condition that gives rise
to certain phenomena that take place
in the world in accordance with the
teaching of Dependent Origination.
Thus, any spirituality that advocates
simple living and contentment rather
than constant striving for material
possessions clearly reflect a sense of
responsibility and are naturally
beneficial towards environmental
well-being. With the state of the
natural environment as it is, there is a
great need at this time for simplicity
and contentment on the part of
human beings.

6. Conclusion
In this paper, I have attempted
to propose a paradigm of humannature relationship characterized by
human responsibility and
accountability based on my
interpretation of the doctrine of

Dependent Origination. I tried to show
that while Dependent Origination in its
long form only applied to the human
condition, the abstract form has a
universal application, and in particular
has an environmental import. The
environmental import does not lie in
the claim of radical interdependence
of all phenomena, but in the fact that
this law of causality pertains to
human-human and human-nature
relationships. Contemplation on this
law of causality leads us to recognize
that human thoughts and actions do
lead to certain effects arising in nature
that can either be positive or negative.
Realization of this reality, therefore,
makes us aware that a healthy humannature relationship includes the
dimension of responsibility and
accountability. I further proposed the
virtues of moderation and
contentment, which when exercised
diligently and conscientiously, would
positively reinforce this relationship
and help promote environmental
well-being. The development and
exercise of virtues such as these are
necessary because although the vision
of a relationship characterized by
responsibility is an admirable one, it
cannot be realized without the
necessary ethical actions that make
this vision a reality. One may express
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concern as to why in this relationship,
human beings seem to bear the brunt
of the responsibility while nature
seems to be the beneficiary of human
efforts. The answer is clear and simple.
Human beings are entrusted with the
responsibility because we are gifted
with mental consciousness and the
opportunity for self cultivation and
transformation. Taking responsibility
and holding ourselves accountable to
our actions is both a privilege and a
duty by virtue of our status in the
world. Fulfilling this duty not only
benefits others but also brings about
spiritual progress for ourselves. Thus,
living out this relationship of
responsibility and accountability ought
not be seen as an undue burden but a
natural part of being human and
having to live out our relational life in
the most positive ways possible.
Lastly, though the focus of this paper
is the doctrine of Dependent
Origination, I do not think that this
teaching alone is sufficient for a full
Buddhist environmental spirituality.
Indeed, a well-rounded and
meaningful Buddhist environmental
spirituality must also be informed by
other essential Buddhist teachings that
help us to conceive of human-nature
relationship in other ways, as well as
how to make this relationship

harm onio us a nd pr od uc tive. 35
Nonetheless, in any reflection on
Buddhist environmental spirituality, it
would be severely lacking if the
doctrine of Dependent Origination
were left out of consideration.
Abbreviations
A
Aṅguttara
D
Digha Nikāya
Dp
Dhammapada
M
Majjhima Nikāya
S
Saṃyutta Nikāya
V
Vinay
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Other essential Buddhist
teachings such as the Three Marks of
Existence, the principle of kamma, and
the teaching of saṃsāra are also
important resources for reflecting on
human-nature relationship.

Anthony Le Duc
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บทวิจารณ์หนังสือ
เรื่อง ตามเข้าไปในหัวใจตอลสตอย ผ่านความเรียง “ศาสนาคืออะไร กอปรด้วย
ความสาคัญอะไรบ้าง” ของลีโอ ตอลสตอย
ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อเอ่ยชื่อ “ลีโอ ตอลสตอย” (Leo
Tolstoy) นั ก อ่ า นหลายคนคงนึ ก ถึ ง งาน
วรรณกรรมชิ้นเอก เช่น สงครามกับสันติภาพ
ส าหรับผู้เขียน “อันนา คาเรนินา” เป็นงาน
วรรณกรรมที่ผู้เขียนหลงรักมาโดยตลอดนั บ
แต่การอ่านครั้งแรกในวัยยี่สิบต้นๆ
วันหนึ่ง เมื่อผู้เขียนกลับจากหลักสูตร
การปฏิบัติธรรมที่ต้องอยู่กับตัวเองในช่วงเวลา
หนึ่ ง ที่น านพอสมควร การอยู่กั บ ตัว เองโดย
ปราศจากสิ่งเบี่ยงเบนหรือหนีไปจากตัวเอง ดู
เหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่ใครที่เคยเผชิญหน้า
กับส่วนที่ลึกที่สุดของตน จะเข้าใจว่าการอยู่
กับตัวเองจริงๆนั่นแหละเป็นการเผชิญหน้ากับ
สิ่งที่น่ากลัวที่สุด นิยามของ “ตัวตน” ที่ตนเอง
เคยมีอ ยู่ ตลอดมาใช้ก ารไม่ ไ ด้อี ก ต่อ ไป การ
พึ่งพิงต่อสิ่งภายนอกอันแอบอิงมนุษย์อื่น ไม่
ว่าจะเป็นการชื่นชมยกย่อง ชื่อเสียงเกียรติยศ
ฯลฯ ถู ก ลดระดั บ ลงอย่ า งมี ส าระส าคั ญ
จ าเป็ น ต้ อ งมองกลั บ เข้ า มาในตนและการ
พั ฒ นาความเข้ า ใจบางอย่ า งต่ อ สิ่ ง ที่ เ หนื อ
ตัวตนเป็น สิ่งที่ เกิ ดขึ้ นตามมา ดังนี้ แล้ ว เมื่ อ
อ่านถึงนิยามของศาสนาว่าคือ “พันธะระหว่าง
มนุษย์กับพระเจ้า” ในบทที่สามของความเรียง
“ศาสนาคืออะไร และกอปรด้วยความส าคัญ
อะไรบ้าง” ผู้เขียนก็ตัดสินใจว่า คงต้องอ่านต่อ
ให้จบและจะลองรีวิวความเรียงชิ้นนี้ด้วย

ตอลสตอย –
ประกายการปฏิวัติ

ชนชั้ น สู ง ผู้ จุ ด

ตอลสตอยเขี ย นความเรี ย งนี้ ใ นวั ย
แปดสิบ (เขาเสียชีวิตในวัย ๘๒ หลังจากโหย
หาความตายมาโดยตลอด) ออกจะเป็นเรื่องน่า
แปลกที่คนๆ หนึ่งที่ประสบความสาเร็จในชีวิต
อย่างสูง เป็นอภิสิทธิ์ชนอย่างตอลสตอย ผู้มี
ที่ดินมากมาย มีชื่อเสี ยงด้วยว่าเป็นนักเขีย น
ใหญ่ในโลกวรรณกรรมที่ใครๆ ต้องอ้างถึง จะ
เอ่ยถึงความตายแล้วๆ เล่าๆ ประดุจชายหนุ่ม
ยากไร้ผู้ใฝ่ฝันถึงหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ คุณลักษณ์
ประการหนึ่งที่เด่นชัดของตอลสตอยที่ผู้เขียน
อยากจะวิเคราะห์ว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงกับคนที่
ประสบความส าเร็จ ในชีวิตหลายคนที่โหยหา
ความตายและบางคนฆ่าตัวตายจนสาเร็จ นั่น
คือ บุคคลเหล่านั้นมักมีอุดมคติหรืออุดมการณ์
ที่สูงส่ง พวกเขาคงพยายามที่จะทาให้อุดมคติ
เหล่านั้นปรากฏขึ้นจริงในชีวิต ทว่า หลังจาก
ใช้ความเพียรอันมหาศาล อุดมคติเหล่านั้นก็มิ
อาจเป็ น ไปได้ การมี ชี วิ ต อยู่ จึ ง ปราศจาก
ความหมายและเปล่าดาย อาจเพราะพวกเขา
“จริง ” กับชีวิตมากเกินไป และแตกต่างจาก
กลุ่ ม คนที่ กล่ า วอ้ า งอุ ด มคติ แ ต่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามผลประโยชน์โดยสิ้นเชิง
ตอลสตอยเป็ น หนึ่ ง ในคน “จริ ง ”
เหล่ า นั้ น กอรปกั บ สภาพการณ์ ที่ โ ลกก าลั ง
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ตื่นตัวกับหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงศตวรรษที่
๒๐ การค้ น พบใหม่ ๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี
ศักยภาพลบล้างความเชื่อทางศาสนา การลุก
ขึ้นสู้ของชนชั้นที่ถูกกดขี่ที่มีศักยภาพที่จะล้ม
ระบบกษัตริย์ (ช่วงนั้นรัสเซียยังมีพระเจ้าซาร์)
เหล่ า นี้ พ บได้ ใ นชี วิ ต ของตอลสตอย นั่ น คื อ
ความขัดแย้ง (paradox) เขามีที่ดินมากมาย
มีชีวิตสมรสกับลูกสาวขุนนางและมีบุตรหลาย
คน แต่ดังที่อัคนี มูล เมฆ (หน้า ๒๓) กล่าวว่า
เขากลั บ ต่ อ ต้ า นทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว และการ
แต่งงาน ตอลสตอยเชื่อว่า พวกอภิสิทธิชนเป็น
ภาระแบกรั บ ของคนจน ทางออกประการ
เดียวที่อยู่ร่วมกันได้คือลัทธิอนาธิปไตย (สังคม
ที่ปราศจากรัฐ) ตอลสตอยทาให้ผู้เขียนนึกถึง
คนรัส เซียอีกคนหนึ่งคือมิคาอิล กอร์บาชอฟ
ตอลสตอยและกอร์บาชอฟเป็นชนชั้นนา ได้
ประโยชน์จากโครงสร้างสังคมที่ดารงอยู่ ทว่า
พวกเขาเลือกที่จ ะเปลี่ยนแปลง ที่จ ะพังครืน
โครงสร้างเดิมนั้นแม้ว่าตนจะสูญเสียหลายสิ่ง
หลายอย่างในชีวิตไป ตอลสตอยโดยการเขียน
กอร์บอชอฟโดยการปฏิรูป “เปเรสทรอยก้า ”
และนั่นทาให้เขาไม่อาจครองตาแหน่งผู้นาจน
ชีพิตักษัยเช่นเดียวกับผู้นาก่อนหน้า และส่งผล
ให้ รั ส เซี ยเปลี่ย นแปลงไปโดยสิ้น เชิง จนทุ ก
วันนี้

ศาสนาที่แท้
ตอลสตอยเริ่มต้นความเรียงด้วยการ
กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน (คือเมื่อร้อยกว่า
ปีเ ศษ) ว่า วิ ท ยาศาสตร์เ ชิ ง กายภาพมีผ ลให้
มนุ ษ ย์ ไ ม่ ศ รั ท ธาในศาสนาดั ง เดิ ม ด้ ว ยว่ า
ศาสนาปราศจากหลักฐาน “เชิงประจักษ์” ที่
สามารถสัมผัสด้วยอายตนะทั้งห้า ตา หู จมูก
ลิ้น กาย จึงสู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้ ในกรณีนี้ตอล

สตอยนาเสนอทางออกทางญาณวิทยาอีกทาง
หนึ่ ง แก่ ศ าสนา ในบริ บทนั้ น ดู เหมื อนญาณ
วิทยาที่พอจะเป็นคู่ชกของประจักษ์นิยมคงหนี
ไม่พ้นการใช้ “เหตุผล” ตอลสตอยจึงบอกว่า
“มนุษย์ที่มีเหตุผ ลไม่ส ามารถมีชีวิต
อยู่ โดยปราศจากศาสนา เพราะมีเ พีย งสิ่ ง นี้
ประการเดี ย วเท่ า นั้ นที่ จ ะมอบเครื่ อ งชี้ น าที่
สาคัญให้กับเขา เพื่อเขาจะได้รู้ว่าต้องทาอะไร
ก่ อ นอะไรหลั ง หรื อ กล่ า วอย่ า งชั ด เจนคื อ
เพราะศาสนาเป็นสิ่งที่ติดมากับธรรมชาติของ
เขา อันทาให้ผู้มีเหตุผลไม่อาจดารงชีวิตอยู่ได้
โดยปราศจากศาสนา”๑
ตอลสตอยยกตัวอย่างว่า สัตว์ เช่ น
ผึ้งรู้แต่ว่าจะต้องบินไปหาน้าหวานสะสมไว้ให้
ตั ว อ่ อ น แ ต่ ม นุ ษ ย์ นั้ น ข ณ ะ เ ก็ บ เ กี่ ย ว
ธัญญาหาร การใช้เหตุผลของพวกเขาทางาน
โดยสงสั ย ว่ า ก าลั ง ท าลายต้ น พื ช หรื อ เปล่ า
อะไรจะเกิด ขึ้น กับ ลูก ๆ เป็น ต้น ผู้ เขี ยนเห็ น
ความขัดแย้งของตอลสตอยในการใช้เหตุผ ล
ของเขาในประเด็ น นี้ เขาบอกว่า ศาสนาคื อ
สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เขายก
คาพู ด ของหลายคน เช่ น โกแบลต์ เดอ อั ล
วีลญาให้นิยามว่า “ศาสนาคือวิธีการที่แน่นอน
อันหนึ่งที่มนุษย์รับรู้ถึงความสัมพันธ์ของเขา
กับอภิมนุษย์ และพลังลึกลับที่เขาภักดี” (หน้า

๑

ลีโอ ตอลสตอย เขียน, อัคนี มูลเมฆ
แปล, ศาสนาคือ อะไร กอปรด้ว ยสาระสาคั ญ
อะไรบ้าง? ใน คาสารภาพและความเรียงทาง
ศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย,
๒๕๕๖), หน้า ๑๔๗.
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๑๕๑) แต่ ดู เ หมื อ นญาณวิ ท ยาที่ ต อลสตอย
น าเสนอคื อ “การให้ เ หตุ ผ ล” ไม่ น่ า จะไป
ในทางเดียวกัน กลับเป็นการเดินสวนทางกับ
การเป็นหนึ่งเดียวกับพลังลึกลับตลอดจนความ
ภักดีที่ว่าด้วยซ้าไป
อย่ า งไรก็ ต าม ตอลสตอยเริ่ ม เปิ ด
ประเด็นสาคัญเพื่อตอบคาถามถึ ง “ศาสนาที่
แท้” ด้วยประโยคที่ผู้เขียนเห็นว่านี่คือหัวใจ
ของความเชื่อมั่นอันนาไปสู่การอุทิศชีวิตของ
เขา “การยอมรับความเสมอภาคของมนุษย์
เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่สาคัญของทุกศาสนา”
ที่น่า สนใจไปกว่านั้น ตอลสตอยอธิบายต่อไป
ว่า “ดังนั้นไม่ว่าในกาละและเทศะใดที่ความ
เสมอภาคนี้ ด ารงอยู่ และไม่ ว่ า อี ก นานสั ก
เท่า ไร สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ในทันทีที่คาสอนของ
ศาสนาใหม่ ป รากฏขึ้ น (รวมทั้ ง เมื่ อ ทุ ก คน
สานึกถึงความเท่าเทียม) ผู้ที่ได้ประโยชน์จาก
ความไม่เท่า เทียมจะพยายามปกปิดความไม่
เสมอภาคนี้ ไ ว้ ทั น ที ” (หน้ า ๑๕๖) นี่ เ ป็ น
จุดเชื่อมที่ส าคั ญระหว่ างมิติ ทางจิตวิญญาณ
กับมิติทางสังคม เราต้องเข้าใจว่าตอลสตอย
ไม่ใช่นักปฏิวัติแบบเลนินหรือเหมา เขาเป็นนัก
คิด และอาจจะต่างจากนักคิดแบบวัตถุนิยม
ทางประวัติ ศาสตร์ อย่ างมาร์ กซที่หั วใจอยู่ ที่
การต่อสู้ทางชนชั้น (uprising) หากตอลสตอย
เชื่อว่าตนเองยืนอยู่บนฐานแห่งความถูก ต้อง
ทางศาสนา พูดอีกอย่างคือความคิดและการ
กระทาของเขามีความชอบธรรมบนฐานของ
ศาสนา “ที่แท้จริง”

ความจงใจบิดเบือนศาสนาของ
ชนชั้นสูง
ตอลสตอยตีเข้าไปกลางแสกหน้าว่า
คนส่ วนใหญ่ มีชีวิ ตอยู่ อย่ างขาดศรัท ธา ฝ่า ย

หนึ่งเป็นชนส่วนน้อยที่มีการศึกษาและมั่งคั่ง
ร่ ารวย พวกนี้ ไ ม่ เ ชื่ อ ในศาสนา แต่ เ ห็ น ว่ า มี
ประโยชน์ในการควบคุมมวลชน ซึ่งคืออีกฝ่าย
หนึ่ ง อั น เป็ น ชนส่ ว นใหญ่ ที่ ย ากจนและไร้
การศึกษา คนกลุ่มนี้เข้าใจว่าตนเองศรัทธา แต่
จริงๆ แล้ว ไม่ใช่ ตอลสตอยใช้คาว่าพวกเขา
โดน “สะกดจิ ต ” ซึ่งคือการถูกชักจูงให้ออก
จากศาสนาที่แท้จ ริงโดยไม่รู้ตัว แต่เดิน ไปใน
หนทางที่ชนกลุ่มน้อยต้องการ การชักจูงที่ว่านี้
มีกรรมวิธี ๓ ประการคือ หนึ่ง มีบุคคลพิเศษ
บางคนที่เป็นตัวกลางระหว่างมนุษย์กับพระ
เจ้า (หรือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่าง ผู้เขียนก็ว่า
น่า จะรวมเข้ า ในกรณี นี้ไ ด้ เหมื อ นกั น ถ้า เรา
มองเข้ามาในสังคมไทย) สอง อภินิหารต่างๆ
ที่ เ คยมี ห รื อ ยั ง มี อ ยู่ มั ก ถู ก น ามาแสดง เพื่ อ
พิสูจน์และยืนยันสัจธรรมที่ตัวกลางเป็นผู้กล่าว
ไว้ และสาม มีก ารใช้ คาพูด ที่เคยกล่าวย้าไว้
ด้วยวาจาหรือจารึกไว้ในหนังสือเพื่อแสดงถึง
เจตจ านงของพระเจ้ า พู ด สั้ น ๆคื อ ชอบอ้ า ง
คัมภีร์เพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์ (ตอลสตอยใช้
วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งโดยอ้างพระวรสาร
ตอบโต้ ว่ า สิ่ ง ส าคั ญ คื อ จิ ต วิ ญ ญาณ มิ ใ ช่
ตัวอักษร) กรรมวิธีทั้งสามนี้จะรับรองในสิ่งที่
ตัวกลางพูดว่าเป็นสัจธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ตอล
สตอยบอกว่าผลของการชักจูงเหล่านี้รับรอง
ความไม่เสมอภาคและเกิดการแบ่งแยก เช่น
พวกออร์โธด็อกซ์กับพวกนอกรีต (หน้า ๑๖๑)
แน่นอนว่าการวิพากษ์ของตอลสตอยนั้นตีแสก
หน้าลงไปที่ ศาสนาคริ ส ต์นิก ายออร์โธด็อกซ์
ซึ่ ง เป็ น ศาสนาหลั ก และเป็ น ศาสนาจั ด ตั้ ง
(organized religion) ที่มีระบบโครงสร้าง
เชิงปิรามิดฐานกว้างและสูงมาก นักบวชคื อ
“คนกลาง” ดั ง ที่ ว่ า พวกเขาร่ ารวยจาก
กรรมวิธีสะกดจิตคนส่วนใหญ่ที่จิตใจอ่อนแอ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๔๘ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘

ผู้เขียนคิดว่า ที่ใดที่มี “ศาสนาจัดตั้ง ” ย่อมมี
กรรมวิธีที่คล้ายกัน สถานการณ์ทางศาสนาใน
ประเทศไทยยามนี้ดูจ ะสะท้อนภาพอดีตของ
ออร์ โธด็ อกซ์ ในรัส เซียเมื่อร้ อยกว่า ปีก่อ นได้
อย่างไม่น่าเชื่อ จึงไม่น่าแปลกใจว่าคริสตจักร
รัส เซียประกาศขับตอลสตอยออกจากคริส ต์
ศาสนา เขาจึง กลายเป็น พวกนอกรีต ไปโดย
ปริยาย
คนอี ก กลุ่ ม ที่ ต อลสตอยโจมตี คื อ
นักวิชาการ ซึ่งเป็น “ชนกลุ่มเดียวที่สามารถ
ปลดปล่ อ ยตั ว เองออกจากอิ ท ธิ พ ลแห่ ง การ
สะกดจิ ต ” และน าพาประชาชนให้ พ้ น จาก
แอก แต่กลับไม่ทา หนาซ้ายังทิ้งให้ประชาชน
งมงาย เพื่ อ “พวกเขาจะได้ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง
สถานภาพที่มีอภิสิทธิ์ในหมู่ชนส่วนน้อยของ
ตน”๒
กลุ่ ม สุ ด ท้ า ย คื อ รั ฐ บาล อั น ตอล
สตอยบอกว่า เป็นความหวังของนักปฏิรูปใน
ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ที่ ผู้ ป กครองจะเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ า งอ านาจที่ ค รอบง าและกดทั บ
ประชาชน ให้ นาไปสู่ความรั กและการรับใช้
ทว่ า หากเราพิ จ ารณาในความเป็ น จริ ง
มวลชนรุ่ น แล้ ว รุ่ น เล่ า มี ชี วิ ต อยู่ แ ละตายไป
ภายใต้ภาวะเดิมๆ ซึ่งถูกยึดกุมไว้โดยนักบวช
และรัฐบาล ชนชั้นนาย่อมไม่เปิดเผยความเท็จ
ของศาสนาที่ ด ารงอยู่ เพราะการเผยแพร่
ศาสนาที่แท้ คือการทาลายโครงสร้างอานาจ
เปรียบได้กับการตัดกิ่งไม้ที่พวกเขากาลังนั่งอยู่
ผู้เขียนอ่านมาถึงตรงนี้จึ งเริ่มเข้าใจ
แล้วว่า เหตุใดนักปฏิวั ติเช่นเลนินจึงกล่าวว่า
๒

เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๙๓.

“ตอลสตอยยิ่ ง ใหญ่ ใ นฐานะเป็ น โฆษกทาง
ความคิดและความรู้สึกที่เกิด ขึ้นในหมู่กสิก ร
ชาวรัสเซียนับล้าน ในช่วงการปฏิวัติกฏุมพีที่
กาลังจะเกิดขึ้นในรัสเซีย” เพราะความคิดของ
ตอลสตอยนั้นเป็นขบถต่ออานาจ อานาจที่ไม่
มีใ ครกล้ า ขั ดขื น มาก่ อ น รั ฐ และศาสนาเป็ น
องค์กรใหญ่ที่มีภาพลักษณ์ว่ารวมหัวกันกดขี่
ประชาชน หากแต่สิ่งเหล่านี้ ตอลสตอยทาไป
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่เมื่อมาถึงมือนักปฏิวัติ
เจตนารมณ์อาจถูกแปรเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม
โลกในช่ วงต้ นศตวรรษที่ ๒๐ ดู จ ะเชื่อ มโยง
(Synchronicity) อย่างประหลาด ตอลสตอย
และคานธีเคยเขีย นจดหมายถึงกัน วิธีคิดใน
การต่อสู้แบบอหิงสานั้น ว่ากันว่า คานธีน่าจะ
ได้รับอิทธิพลจากตอลสตอยไม่มากก็น้อย และ
ในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๐ เมื่อมาร์ติน ลูเธอร์
คิ ง ส์ จู เ นี ย ร์ ต่ อ สู้ เ รื่ อ งการเหยี ย ดผิ ว ใน
สหรัฐอเมริกา เขาได้นาแนวทางของคานธีมา
ใช้ในการเดินขบวนประท้วงอย่างสันติด้วย
หรือว่าจะไร้ซึ่งทางออก
ตอลสตอยบอกว่า การจะหวังให้ชน
ชั้ น น าเปลี่ ย นแปลงนั้ น เป็ น ไปไม่ ไ ด้ เพราะ
เท่ากับไปลิดรอนผลประโยชน์ของตนเอง ครั้น
จะหวังจากมวลชนส่วนใหญ่ยิ่งเป็นไปได้ยาก
เพราะพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่ากาลังโดนสะกดจิต
อย่ า งไรก็ ต าม มี ค นอี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ ต อล
สตอยเรียกว่า “ผู้นับถือศาสนา” ซึ่งแตกต่าง
จากคนสองกลุ่มข้างต้น “แม้ว่าผิดแปลกจาก
สังคม แต่พวกเขาจะปกป้องไว้ด้วยชีวิตซึ่งไฟ
อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อ ง ศ า ส น า ห า ก ไ ร้ สิ่ ง นี้
มนุ ษ ยชาติ ย่ อ มมิ อ าจด ารงอยู่ ” ๓ กา ร
๓

เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๑๑.

ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม
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ดารงชีวิตของคนกลุ่มนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะ
พวกเขามักถูกมองข้าม ถูกเหยียดหยาม และดู
หมิ่นด้วยคนทั้งปวง บ้างถูกเนรเทศ ถูกจาคุก
และถูกลงอาญา
ตอลสตอยบอกว่า คนกลุ่มนี้หากอยู่
ในหมู่ชนชั้นสูง พวกเขาก็จะปลดปล่อยตัวเอง
จากความเท็จ ไม่ปกป้องสถานภาพอภิสิทธิ์ชน
ของตน เนื่ องจากพวกเขาไม่ มีเ ป้า หมายอื่ น
นอกจากรับ ใช้ พ ระเจ้ า (นี่ค งเป็ นค าตอบต่ อ
การกระทาของตอลสตอยที่แปลกไปจากอภิ
สิทธิชนโดยทั่วไป) หากคนเหล่านี้อยู่ในกลุ่ม
มวลชนผู้ถูกกดขี่ เขาย่อมปฏิเสธการปรับปรุง
ด้านกายภาพซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของคนส่วน
ใหญ่ ไม่ มี ความทุ กข์ ยากและการคุ กคามใน
รู ป แบบใดที่ กี ด กั น เขาจากการมี ชี วิ ต ที่
สอดคล้องกับเจตจานงของพระเจ้า
ความหวั ง อยู่ ที่ ค นเหล่ า นี้ เ อง คน
จ านวนเพี ย งน้ อ ยนิด แต่จ ะจุ ดไฟขึ้ นในโลก
และมนุ ษ ยชาติ ทั้ ง มวล เพื่ อ ที่ ม นุ ษ ย์ จั ก ได้
บรรลุ ถึ ง “สั ม พั น ธภาพที่ ส ถาปนาขึ้ น ใน
ระหว่ า งชี วิ ต อัน ไม่ สิ้ นสุ ด ของมนุ ษ ย์กั บ พระ
เจ้า”๔

Engaged Religion
ผู้เ ขี ย นอ่ า นความเรี ย งชิ้ น นี้ จ บด้ ว ย
จิตใจที่เบิกบาน แม้จะมีข้อไม่เห็นด้วยกับตอล
สตอยอยู่ บ้ า ง ในขณะที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ผู้ มี
อานาจกล่าวอ้างพระคัมภีร์ เขาก็ใช้พระวจนะ
ในคัมภีร์บางส่วนเพื่อสนับสนุนความเห็นของ
ตนเอง เช่ น ความเสมอภาค ด้ ว ยเช่ น กั น
อย่า งไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาใน
๔

เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๑๓.

ทุกศาสนาที่ใช้คัมภีร์เป็นแกนแล้วพยายามนา
หลั ก การในคั ม ภี ร์ ม าใช้ ใ นชี วิ ต ทางโลกคื อ
บริ บ ทของสั ง คมในยุ คที่ เ ขี ย นคั ม ภี ร์ แ ละยุ ค
ปั จ จุ บั น แตกต่ า งกั น มาก ช่ อ งโหว่ ร ะหว่ า ง
กาลเวลานั้นย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเติม
ด้วยการตีความ การตีความจักเป็นที่ยอมรับได้
หากผู้ตีความเข้าใจทั้งหลักการและบริบทแห่ง
กาลทั้งสอง คือในยุคสมัยแห่งการจารคัมภีร์
และยุคสมัยปัจ จุบัน แต่จ ะเป็นไปได้อย่างไร
เราจึงมีแต่นักตีความในยุคปัจจุบันที่ถกเถียง
กัน และใช้ข้อความในคัมภีร์ไปในหนทางที่ตน
เข้าใจหรือเป็นประโยชน์แก่ตน
ผู้เขียนชื่นชมตอลสตอยในความกล้า
หาญที่จะ “ลงมือทา” ในสิ่งที่ตนพูด แม้ว่าสิ่ง
นั้นจะทาให้ตนเสียผลประโยชน์ แม้ว่าจะเป็น
การตั ด กิ่ ง ไม้ ที่ ต นเองนั่ ง ท าให้ ต้ อ งล้ ม ก้ น
จ้าเบ้ ากั บพื้ น ในความเรี ยงนี้ผู้ เ ขีย นผิ ดหวั ง
เล็ ก น้ อ ยที่ ต อลสตอยไม่ ไ ด้ พู ด เกี่ ย วกั บ
“ประสบการณ์ท างจิต วิ ญญาณ” (spiritual
experience) เลยแม้แต่น้อย เราจะ “เข้าถึง”
ความจริ งอันลี้ลั บ (mysticism) ได้ อย่างไร
หากปราศจากประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ
จึงได้แต่สงสัยว่าตอลสตอยมีศรัทธาแบบใดกัน
นะ เขาอ่านหนังสือทางจิตวิญญาณหลายเล่ม
หากประสบการณ์อันลี้ลับมิอาจเข้าถึงได้ด้วย
การอ่านหรือการคิด ในความเรียงนี้ แม้ตอล
สตอยจะไม่ไ ด้ นาเสนอสั ง คมอุ ดมคติ ชั ดเจน
แต่เราจะเห็นร่องรอยของการปฏิเสธรัฐ หรือ
ผู้ปกครอง รวมทั้งการใช้อานาจทั้งปวง ตอล
สตอยปรารถนาสั ง คมที่ ทุ ก คนมี ค วามเสมอ
ภาค โดยเขาอ้างว่าเป็นหลักการของศาสนา
ไม่ว่ามันจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (หรือไม่) นี่
คือ Engaged religion ที่ตอลสตอยนาเสนอ
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แก่โลก เราอาจมองว่าเป็นการหักล้างนิยาม
ทางศาสนาที่ตอลสตอยพยายามอ้างมาโดย
ตลอดว่าคือพันธสัญญาระหว่างพระเจ้าและ
มนุ ษย์ หรื อ อาจมองว่า เป็น การขยายนิย าม
ของศาสนา ให้ ก ว้ า งขึ้ นเพื่ อครอ บคลุ ม
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ มนุ ษ ย์ ก็ ไ ด้
เหมื อ นกั น เพราะดู เ หมื อ นมนุ ษ ย์ เ องถู ก
เรียกร้องจากตอลสตอยให้ต ระหนักถึงความ
เท่าเทียมนี้ให้จงหนัก
สาหรับผู้เขียนแล้ว ตอลสตอยผู้เขียน
ความเรี ยงนี้ดูเหมือนจะเป็นคนละคนกับคน

เขี ย น “อั น นา คาเรนิ น า” ผู้ ซึ่ ง เข้ า อกเข้ า
ใจความอ่อนไหวในใจของมนุษย์ ในบรรทัดนี้
ผู้ เ ขี ย นเองเพิ่ ง ตระหนั ก และเกิ ด ค าถามว่ า
เป็นไปได้หรือไม่ ที่ความเข้าใจจิตใจของมนุษย์
อย่างลึกซึ้งและละเอียดอ่อนอย่างยิ่งของตอล
สตอยนี่เองที่เป็นตัวนาพาให้เกิดการอุทิศตน
เพื่อมนุษยชาติ เป็นความเข้าใจที่มนุษย์มีให้
กัน โดยไม่ จ าเป็ น ต้ องอ้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
พระเจ้ า หรื อ พระวจนะที่ ไ หนเลยก็ ย่ อ มได้
เพราะมันมีคุณ ค่าในตัวของมั นเองอย่างเต็ ม
เปีย่ มอยู่แล้ว

บรรณานุกรม
ลีโอ ตอลสตอย เขียน. อัคนี มูลเมฆ แปล. ศาสนาคืออะไร กอปรด้วยสาระสาคัญอะไรบ้าง? ใน
คาสารภาพและความเรียงทางศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, ๒๕๕๖.

ภาคผนวก
แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
.................................................................
๑. ความหมายและประเภทของบทความทางวิชาการ
๑.๑ บทความทางวิชาการทั่วไป หมายถึง งานเขียนทางวิชาการในศาสตร์สาขาต่างๆ
ที่มีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ข้อยุติ ข้อเสนอแนะและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบโดยผู้เขียนค้นคว้าจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เป็น
ต้น แล้ววิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล บทความวิชาการมีหลายลักษณะ เช่น บทความแสดง
ความคิดเห็นที่วิเคราะห์ผลงานใหม่ๆ ที่มีความสาคัญในสาขาวิชาของวารสารนั้น บทความจาก
บรรณาธิการที่แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง บทความวิจารณ์ที่อาจ
เป็นการแสดงข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้งเชิงเหตุผลโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์
๑.๒ บทความปริทรรศน์ (Review article) หมายถึง บทความเชิงวิเคราะห์ที่ผู้เขียน
รวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วิจารณ์
สรุ ป ประเด็ น ให้ ผู้ อ่า นเห็ น แนวโน้ ม เกิ ด ความกระจ่ า งในเรื่ อ งนั้น ยิ่ ง ขึ้ น และเป็ น แนวทางใน
การศึกษาเชิงวิชาการต่อไป
๑.๓ บทความวิจัย หมายถึง บทความที่นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆ ทั้งในด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติที่ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาต่างๆ มากขึ้นกว่าเดิม โดยมี
ข้อมูลและเนื้อหาที่ทาให้ผู้อ่านมีความรู้ในศาสตร์สาขานั้นสามารถศึกษาในลักษณะเดียวกันและ
สามารถตัดสินใจได้ว่าบทความนั้นมีความสาคัญต่อสาขาวิชาเพียงใด บทความวิจัยมีลักษณะ
เด่นตรงที่เป็นการนาเสนอปัญหาที่ผู้เขียนได้ศึกษาหรือประเด็นที่ต้องการคาตอบ มีการกาหนด
กรอบแนวคิด การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสรุปปัญหา
อย่างชัดเจน อันเป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ
๑.๔ บทวิจารณ์หนังสือ (book review ) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหา
สาระคุ ณ ค่ า และคุ ณู ป การของหนั ง สื อ บทความ หรื อ ผลงานด้ า นศิ ล ปะ เช่ น นิ ท รรศการ
ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชา และดุลยพินิจอันเหมาะสม

๒. ส่วนประกอบของบทความวิชาการทั่วไปและบทความปริทรรศน์
๒.๑ ส่วนนา กล่าวถึงที่มาของเรื่อง ประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการสารวจหรือประเมิน
วิ เ คราะห์ น าเสนอตลอดจนจุ ด มุ่ ง หมายของการเสนอบทความ มี ค วามยาวหนึ่ ง ย่ อ หน้ า
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โดยประมาณ เป็นส่วนที่ผู้เขียนนาเสนอเพื่อปูพื้นฐานผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องที่จะกล่าวถึง และสร้าง
ความสนใจในการศึกษาต่อไป
๒.๒ ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนหลักของบทความ เป็นการเสนอรายละเอียดของประเด็น
เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายโดยมีการแบ่งหัวข้อและตอนตามความเหมาะสม
๒.๓ ส่วนสรุป เป็นส่วนสรุปสาระ เสนอข้อคิดและข้อสังเกต

๓. ส่วนประกอบของบทความวิจัย
๓.๑ ส่วนน า ประกอบด้วย ความเป็นมาของเรื่องที่จ ะศึกษาหรือแนวทางในการ
แสวงหา วัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของงานที่เสนอในบทความวิจัยนี้กับความรู้
เดิมที่ปรากฏอยู่โดยมีการอ้างถึงงานของบุคคลอื่นที่เคยทาเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือที่เรียกว่า ทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดความคิดในเรื่องที่ผู้เขียนจะกล่าวถึง
ต่อไป
๓.๒ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
๑) วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ เป็นการกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย แหล่งข้อมูล เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดที่ผู้อ่านควรทราบและสามารถนาไปศึกษาในทานอง
เดียวกันได้
๒) ผล ข้อมูล ที่ได้จากการศึกษา มีการจัดหมวดหมู่ จาแนกและวิเคราะห์เพื่อให้
สามารถตีความหมายได้ อาจมีการใช้ตาราง แผนภูมิประกอบในการนาเสนอข้อมูล และอธิบาย
ให้กระจ่าง
๓) อภิปรายผล เป็นการแปลหรือตีความข้อมูลที่ได้โดยเริ่มจากการสรุปผลให้เห็น
เด่นชัด ต่อมาคือการวิจารณ์ผลการวิจัยที่ได้ พิจารณาข้อดีข้อเสียของวิธีการและเครื่องมือที่ใช้
มีการเปรียบเทียบว่าผลที่ได้สนับสนุนหรือขัดแย้งกับผลงานของผู้อื่นโดยให้ เหตุผล ผลการวิจัยที่
ได้ตอบปัญหาอะไรบ้าง มีการสรุปและเสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากผลงานนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อไป
๓.๓ ส่วนสรุป สรุปเนื้อหาทั้งหมดโดยย่อ โดยการตอบคาถามว่า ทาไม ทาอะไร
ทาอย่างไร ได้ผลอะไร ต้องเขียนให้กระชับชัดเจน เข้าใจง่าย

๔. ส่วนประกอบที่สาคัญในการส่งบทความ
๔.๑ ชื่ อเรื่ องและข้ อความเกี่ย วกับ ผู้ เขี ย น ผู้ เขี ย นร่ ว ม และสถานที่ท างาน สั ง กั ด
(ภาควิชา และ มหาวิทยาลัย) เบอร์โทร อีเมล์ ไลน์ หรือเฟสบุ๊คของผู้เขียนบทความสาหรับติดต่อ
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๔.๒ บทคัดย่อหรือสาระสังเขป ที่ย่อเนื้อหาสาระของบทความที่กาลังกล่าวถึงทั้งหมด
โดยไม่มีการตีความหรือวิจารณ์เพิ่มเติม

๕. การเตรียมต้นฉบับ
๑. พิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพ์ด้วย Microsoft word for Windows หรือ
Macintosh บนกระดาษขนาด A4 หน้า เดีย ว ประมาณ ๒๖ บรรทั ด ต่ อ ๑ หน้า ใช้อั กษร
Cordia New ตัวเลขไทย ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
ยกเว้นหน้าแรก จานวนไม่เกิน ๑๕ หน้า
๒. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน ๑ หน้ากระดาษ ให้จัดพิมพ์เป็น
๑ คอลัมน์ มีความยาวประมาณ ๒๐๐ คา จะต้องพิมพ์คาศัพท์ในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์
Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จานวนไม่เกิน ๕ คา
๓. เนื้อหา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ และจัดพิมพ์เนื้อหา
ภาษาอังกฤษให้จัดพิมพ์เป็น Single Space
๔. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริง
แนบด้วย
๕. ประวัติผู้แต่ง ให้ระบุชื่อของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พร้อมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประสบการทางานและ
ผลงานทางวิชาการ ๑-๓ ปีที่ผ่านมา และ File.jpg รูปถ่ายหน้าตรง ๑ รูป (ผู้เขียนสวมสูท)
๖. บรรณานุกรมแยกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร)
๗. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
๘. การส่ งต้นฉบับ จะต้องส่งเอกสารบทความจ านวน ๒ ฉบับ และแบบฟอร์มส่ ง
บทความ ๑ ฉบับ พร้อมทั้ง CD บันทึกข้อมูลของเนื้อหาและประวัติผู้แต่ง (เอกสารที่ส่งทั้งหมด)
จานวน ๑ แผ่น โดยบทความจานวน ๒ ฉบับ ข้างต้นแบ่งให้เป็น
๘.๑ บทความที่มีรายละเอียดของผู้เขียนบทความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ จานวน
๑ ฉบับ
๘.๒ ส่วนบทความอีกฉบับไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียนและประวัติของผู้เขียนลงในบทความ
๙. บรรณาธิการบริหารนาบทความที่ส่งมาเสนอต่อกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด นับจากวันที่
ได้รับผลการประเมินบทความ
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~ ๑๕๔ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

๑๐. ผู้เขียนที่แก้ไขบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทความของท่านไปยังบรรณาธิการ
บริหารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูล ลงแผ่น
บันทึกข้อมูลก่อนส่งให้กองบรรณาธิการดาเนินต่อไป

๖. รูปแบบการเขียนอ้างอิง
กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้า งอิงแบบระบบ
เชิงอรรถ (Footnote System) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่ที่พิมพ์ ปี ที่พิมพ์ของ
เอกสารและหน้าที่อ้างอิงไว้ข้างหลั งข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น
โดยใส่ ล าดั บ ตั ว เลขแบบยกตั ว เลขขึ้ น และให้ มี ก ารอ้ า งอิ ง หรื อ บรรณานุ ก รมส่ ว นท้ า ยเล่ ม
(reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียน
ผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ บรรณานุกรม สาหรับผลงาน
วิชาการภาษาไทยหรือ (reference) สาหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียน
เอกสารอ้างอิง
ระบบเชิงอรรถ (Footnote System) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดังนี้
๑. คัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
ชื่อคัมภีร์ เล่มที่ / ข้อ / หน้า เช่น วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๓/๓๘. หรือ วิ.มหา. (ไทย) ๑/
๒๓/๔๐. หรือ วิ.อ. (ไทย) ๑/๒๐/๓๑. หรือ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๔/๕.
๒. หนังสือ ตารา
ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ตารา พิมพ์ครั้งที่ สถานที่พิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ ปีที่พิมพ์ และหน้าที่
อ้าง เช่น
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ภารตวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๔๗),
หน้า ๘๙.
๓. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวบรวมบทความ
ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ในชื่อวารสาร (บรรณาธิการ) (ฉบับพิมพ์ หน้าที่ปรากฏบทความ)
สถานที่พิมพ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน้าที่อ้างอิง เช่น
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่” ใน สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณ ฑิต ประจาปี ๒๕๕๓, บรรณาธิการ โดย พระศรี คัมภีรญาณ, รศ.ดร. และคณะ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ (กรุงเทพฯ: นวสาส์นการ
พิมพ์, ๒๕๕๓) : ๑-๑๗.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๕๕ ~ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘

๔. บทความในวารสาร
ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ (ลาดับที่) เลขหน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร
เช่น
ประพันธ์ ศุภษร “พระวินัยกับการบรรลุธรรม” ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ รังสี สุทนต์ บรรณาธิการ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๙): ๔๑.
๕. บทความจากสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หรือฐานข้อมูล CD-ROM
ชื่อผู้แต่ง/ชื่อเจ้าของ ชื่อบทความ (ซีดี -รอม) ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่สืบค้น แหล่งที่
สืบค้น เช่น
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” ใน ฐานข้อมูล สื่ อ
อีเล็กทรอนิกส์ http://www.mcu.ac.th/ ๓ มกราคม ๒๕๕๔.
สมภาร พรมทา, “เพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่องอัตตา-อนัตตา” ใน สานักพิมพ์วารสาร
ปัญญา ๕ มกราคม ๒๕๕๔ จาก กองวิชาการ MCU-5-Jan-2011.
ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
๑. คัมภีร์พระไตรปิฎกและหนังสือทั่วไป
ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์. เช่น
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุ ตโต). พุ ทธธรรม ฉบั บ ปรับ ปรุ งและขยายความ. พิม พ์ค รั้ง ที่ ๖.
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
หนังสือภาษาอังกฤษ
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๒. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้วิจัย. “ชื่อวิทยานิพนธ์”. ระดับของวิทยานิพนธ์. ชื่อแผนกวิชาหรือคณะ มหาวิทยาลัย, ปีที่
สาเร็จการศึกษา. เช่น
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