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พระครูปริยัติสาทร,	ดร.

òò »‚ ÈÃÕÅŒÒ¹ªŒÒ§



วารสารศรีล้านช้าง สารธรรมก๋อ2

สารจากรองอธิการบดี

พระครูปริยัติสาทร, ดร.

 ว�รส�ร ศรีล้�นช้�ง ส�รธรรมกอ 	 ของมหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 จังหวัดเลย	 เป็นสื่อกลาง 

ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา	 อีกทั้งเป็นช่องทาง 

ในการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ทั้งในด้านการผลิตนักศึกษาหรือการ 

จัดการศกึษา	การบรกิารวชิาการแกส่งัคมหรอืสว่นรวม	การวจิยั	การทำานุ

บำารุงศิลปะวัฒนธรรม	 เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวในการดำาเนินงาน 

ในแต่ละด้านว่าเป็นอย่างไร	 ถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขต 

ศรีล้านช้างอีกช่องทางหนึ่ง	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย	 แก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อประสานงานกับวิทยาเขต	 

จะได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำาเนินงานของวิทยาเขตศรีล้านช้าง	 

ดียิ่งขึ้น

	 ในนามของผู้บริหาร	 ขอชื่นชมและเป็นกำาลังใจให้แก่กอง

บรรณาธิการ	 วารสาร ศรีล้�นช้�ง ส�รธรรมกอ 	 ที่ได้ตั้งใจทุ่มเท 

กำาลังกาย	 กำาลังใจ	 และกำาลังสติปญญา	 ในการจัดทำาเพื่อให้วารสาร 

มีคุณภาพ	 รวมทั้งจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพ 

ดียิ่งขึ้นต่อไป

พระครูปริยัติสาทร 	ดร.

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง



วารสารศรีล้านช้าง สารธรรมก๋อ 3

บทบรรณาธิการ
Editorials

 ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็เช่นกันหากจะดูการ 
พัฒนาการก็ต้องดูบุคลากรภายในองค์กร	 เราจะมองเห็น 
ทนัทว่ีา	คนภายในเป็นเช่นใด	ภายในมหาวทิยาลยัมแีต่นกัการ
ศกึษา	สามารถถ่ายทอดวชิาการต่าง 	ได้ด	ีหากเราจะมองอกี 
มุมหนึ่ง	ที่อยู่กับความรู้ก็คือความดี	เราก็มองเห็นพัฒนาการ
แห่งความดีเช่นกัน	 ที่เคียงคู่อยู่กับความรู้	 มีหลายสถาบัน
ท่ีสอนให้คนเป็นคนรู ้	 แต่มีน้อยสถาบันการศึกษาที่สอน 
ให้คนเป็นคนดี	 ดังเช่นพระบรมราโชวาทของ	 ร. 	 ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 
เมื่อวันที่	๑ 	กันยายน	๒๕๐๔	ที่ว่า	
 ก�รดำ�เนินชีวิตโดยใช้วิช�ก�รอย่�งเดียวยัง ม่
เพียงพอ จะต้องอ�ศัยคว�มรู้รอบตัวและหลักศีลธรรม
ประกอบด้วย ผู้ที่มีคว�มรู้ดี แต่ข�ดคว�มยังคิด นำ�คว�ม
รู้ ปใช้ในท�งมิชอบก็เท่�กับเปนบุคคลที่เปนภัยแก่สังคม
ของมนุษย์

ความรู้คู่กับความดี 
ความรู้ก็ไม่มี ความดีก็ไม่ท�า ระย�าที่สุด 
หากความรู้ก็มี ความดีก็ท�า ล�้าเลิศที่สุด

ปร�ชญ์ท่�นกล่�ว ว้ว่�

 ว�รส�รศรีล้�นช้�ง ส�รธรรมกอ ฉบับนี้เป็น 
ฉบับปฐมฤกษ์ของวิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ของปีงบประมาณ	 
๒๕๖๐	เพือ่นำาเสนอทัง้ความรูแ้ละบอกความด	ีรวมทัง้กิจกรรม 
ผลงานดี 	ของวทิยาเขตในรอบหกเดือนเป็นการแจ้งข่าวสาร 
ต่าง 	 ต่อสาธารณชนและนำาเสนอแนวคิดดี 	 ของบุคลากร 
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมตามโครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการธรรมทางสื่อ
	 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะดำาเนินงานจัดทำา 
ทุกท่านที่ได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลดำาเนินการตามที่ 
ได้รับมอบหมายจนทำาให้วารสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ขอให้ 
ผู้อ่านโปรดติดตามฉบับต่อไป.
       

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุขพั น์ อนนท์จ�รย์
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เมื่อถงเวล�ควรกล้�ก็ต้องกล้�   5
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	 	สมพงษ์	ศรีสนิท
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	 	ยงยุทธ	เทพวันดี
ก�รเสริมสร้�งประช�ธิป ตยด้วยหลักพุทธธรรม  22

	 	วิระยา	พิมพ์พันธ์
เกลือ ป ิบัติก�รต่อสู้เพื่อคว�มยุติธรรม 26
	 	ดร.รพีพร	ธงทอง
กฎหม�ยว่�ด้วยคุ้มครองสวัสดิภ�พเด็กและเย�วชน 2

 ของประเทศ ทย  
	 	วินัย		ฉวีแปลง
ก�รพั น�จริยธรรมในชุมชนของกำ�นันผู้ใหญ่บ้�น   2
 ศกษ�เฉพ�ะกรณีตำ�บลห้วยย�ง อำ�เภอคอนส�ร จังหวัดชัยภูมิ 
	 	ไทยปก	เลี้ยงธนารักษ์
ประมวลภ�พกิจกรรม 6
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คิดอยากจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์	 อยู่มาวันหนึ่งพระพุทธเจ้า
เสด็จไปโรงธรรมสภา	 ได้ทราบเรื่องราวของพฤติกรรมของ
พระรูปนี้	 จึงได้เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริง	 ท่านก็ตอบ
ยอมรบัว่าเป็นความจรงิ	พระพทุธเจ้าจงึตรสัว่า	 ดูก่อนภกิษ ุ
เธอบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำาออกจากทุกข์อย่างนี้	
เพราะเหตุไรจึงละความเพียรเสีย	 โบราณบัณฑิตทั้งหลาย
ย่อมไม่สละความเพียร	แม้ในฐานะไม่เป็นเครื่องนำาออกจาก
ทุกข์ 	

เรื่องเล่�ของคนต้นแบบ
		 กาลทีล่่วงมาแล้วนานแสนนาน	มเีมอืงใหญ่แห่งหนึง่ 
ชือ่ว่า	พาราณส	ีมเีจ้าผูป้กครองเมอืงชือ่ว่า	พระเจ้าพรหมทตั	 
ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้เกิดในตระกูลผู ้รักษาป่าไม	้ 
(เจ้าหน้าที่รักษาป่าสงวนแห่งชาติ)	 แห่งหนึ่ง	 (เสวยชาติ 
เป ็นพระโพธิสัตว ์	 เพื่อสร ้างบารมีเป ็นพระพุทธเจ ้า)	 
พอเจริญวัยข้ึนเมื่อเป็นหนุ ่มมีวุฒิภาวะพอสมควรแล้ว 
ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนพ่อแม่	 มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นลูกน้อง 
ในการทำางานประมาณ	 ๕๐๐	 กว่าคน	 เป็นกำาลังสำาคัญ 
ในการปกปกรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าต่าง 	 ในเขตพื้นที่ 
ป่าสงวนของเมืองพาราณสี	 ท่านดำารงตำาแหน่งเป็นหัวหน้า
คนทั้งปวง	 ในบรรดาคนผู้รักษาป่าสงวนทั้งหลาย	ส่วนใหญ่
ก็ต้ังบ้านเรือนอยู่แถวป่าสงวนแห่งนี้	 เส้นทางข้ามป่าสงวน 
แห่งนี้ก็เป็นเส้นทางข้ามไปยังเขตนอกเมืองหนึ่ง	 ผู ้คน 
ทั้งหลายหากจะข้ามเขตไปก็ต้องมาข้ามตรงเส้นทางนี้	 
เป็นเส้นทางการค้าที่สำาคัญของเมืองพาราณสี	 หน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่รักษาป่านอกจากรักษาป่าแล้ว	 ยังให้บริการ
นำาพาข้ามเส้นทางไปยังอีกเมืองหนึ่งด้วย	 เพื่อป้องกัน 
การหลงทาง	ป้องกันโจรผู้ร้าย	และสัตว์ร้าย	เป็นการรับจ้าง
คุ้มกันพาผู้มีความต้องการจะข้ามเขตป่านี้
		 ครั้นอยู่มาวันหนึ่ง	 ได้มีลูกชายพ่อค้าใหญ่ชาวเมือง 
พาราณสี	 เดินทางขนสินค้าด้วยเกวียนประมาณ	 ๕๐๐	 
เล่มเกวียนเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่ผู้รักษาป่าไม้อาศัยอยู่นั้น	 
และพากันเรียกหัวหน้าผู้รักษาป่าไม้มาสอบถามเส้นทาง 
แล้วพูดว่า	 ดูก่อนเพื่อนรัก	 ขอวานเพื่อนพาพวกเราข้าม 
ป่าใหญ่แห่งนี้ที... 	
		 พร้อมกับยื่นค่าจ ้างเป็นจำานวนหนึ่งประมาณ	
๑ ๐๐๐	 เงิน	 ให้หัวหน้าผู้รักษาป่าก็ตกปากรับคำาหัวหน้า 
ผู้ว่าจ้างว่า	 เรายินดีที่พวกท่านไว้วางใจเรามาก	 เราจะทำา
หน้าที่ให้ดีที่สุด...

“เม งเวลา วรกล้า
ก็ต้ งกล้า”

ปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า

ถึงคราวจะได้เป็นใหญ่ แต่กลับ
“ปวดท้องขี้” ค�าพูดดังกล่าวนี้ พวกเราได้ยินบ่อยมาก 

จากประสบการณ์ชีวิต บางครั้งถึงเวลาที่จะได้ 
กลับมีเหตุจะต้องไม่ได้ หรือมีเหตุเป็นไป พระท่านบอกว่า 

“คนมีกรรม” หรือกล้าท�าในสิ่งที่ไม่ควรจะกล้า 
หากมองตามคติความเชื่อทางพุทธปรัชญา 

มองได้ว่า พื้นฐานการเป็นเหตุเป็นผล 
มาจากผลกรรมที่จัดสรรไว้ ให้แล้ว” 

“คนต้นแบบคน”สาร รรมชาดก
ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์

  เรือ่งทีจ่ะนำามาเป็นต้นแบบของคนต้นแบบ	เพือ่
เป็นผู้สมบูรณ์แบบที่ควรเอาอย่าง	 ถูกเปิดเผยขึ้น	 ประมาณ
ก่อนปี	 พ.ศ.๒๑	 โดยพระพุทธเจ้า	 เป็นพระองค์แรกที่ได้นำา
แบบอย่างมากล่าว	 คราวที่ท่านพักอยู่ศูนย์กลางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา	ณ	 วัดเชตวันมหาวิหาร	 เขตเมืองสาวัตถี	
ประเทศอินเดียในปจจุบัน	 เวลาเย็นวันหน่ึง	 มีผู้รับ งเป็น
สักขีพยานเร่ืองดังกล่าว	 ก็คือพระภิกษุสงฆ์สามเณรในวัด	
สาเหตุที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าก็เพราะว่า	
 ในกาลครัง้นัน้ได้มพีระรปูหนึง่	ท่านเป็นพระไม่กล้า
ทำาความด	ีละเลยหน้าท่ีความเป็นพระ	ไม่พำาเพ็ญสมณธรรม	
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		 หัวหน้าผู้ทำาหน้าที่อารักขาได้ งดังนั้น	 จึงได้กล่าว
บอกหัวหน้าพ่อค้าไปว่า	 ในช่วงเวลาที่เราเห็นพวกโจร 
ยิงลูกธนูอันแหลม	 ในมือถือดาบอันคมกล้าที่ขัดแล้ว 
ด้วยนำ้ามัน	 และความตายปรากฏเฉพาะหน้าแล้ว	 เรากลับ 
มีความยินดีและโสมนัสมากยิ่งกว่า	อย่างบอกไม่ถูก...
		 หัวหน้าผู้รักษาป่าไม้หยุดพูดพักหนึ่ง	 แล้วพูดต่อ
อีกว่า	 ในช่วงเวลาที่เราเกิดความยินดีและโสมนัสแล้ว	 
ใจเรากไ็ม่กลวัอะไร	จติกค็รอบงำาศตัรทูัง้หลายได้	กเ็พราะว่า	 
ชีวิตของเรา 	 ได้สละมาแต่ก่อนหน้านี่แล้ว	 เราไม่มีอาลัย 
ในชีวิต	 บุคคลผู้กล้าหาญพึงกระทำากิจของคนกล้า	 ในกาล
บางคราว..
		 หัวหน้าผู้ทำาหน้าที่อารักขานั้น	 ทำาให้ลูกชายพ่อค้า 
รู ้ว่า	 ตนได้ปฏิบัติอย่างคนกล้าหาญแล้ว	 และเมื่อได้ส่ง 
ลูกชายพ่อค้าไปถึงที่หมายแล้ว	 ก็เดินทางกลับมาบ้านของ
ตนตามเดิม	 หลังจากนั้นก็ได้ทำาบุญมีการให้ทานเป็นต้น	 
ไปตามยถากรรม.
	 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกให้เรารู ้ว ่า	 
นับต้ังแต่นั้นมา	 เราท่านทั้งหลายรู้ได้อย่างหนึ่งว่า	 ในคต ิ
ความเชื่อของชาวพุทธเรามักพูดเสมอว่า	 หากคิดจะเป็น 
ผู้นำา	 คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องมี	 คือความกล้าหาญ	
จะต้องมสีจัจะทีต้่องทำาและตัดสนิใจ 	สถานการณ์บางอย่าง
ที่เกิดขึ้นเราจะรู้ได้เลยว่า	 ธาตุแท้ของคนนั้นเป็นอย่างไร	
กล่าวคือ	 สถานการณ์มันสร้างวีรบุรุษ	 หรือสถานการณ์ 
ได้บอกคุณว่า	เป็นคนขี้ขลาด	นั่นเอง.

ว�ทกรรมต้นแบบ
 ... ในช่วงเวล�ท่ีเร�เห็นพวกโจรยิงลูกธนูอัน
แหลม ในมือถือด�บอันคมกล้�ที่ขัดแล้วด้วยนำ�มัน  
เมื่อคว�มต�ยปร�ก เฉพ�ะหน้�แล้ว เร�กลับมีคว�ม 
ยินดีและโสมนัสม�กยิ่งกว่� ใจเร�ก็ ม่กลัวอะ ร จิตก็
ครอบงำ�ศัตรูทังหล�ย ด้ ก็เพร�ะว่� ชีวิตของเร�  ด้
สละม�แต่ก่อนหน้�นีแล้ว เร� ม่มีอ�ลัยในชีวิต บุคคล 
ผูก้ล้�ห�ญพงกระทำ�กจิของคนกล้� ในก�ลบ�งคร�ว.. ...

ที่มาของเรื่อง	 	พระไตรปิ ก	เล่มที่	๒ 	

พระสุตตันตปิ ก	ขุททกนิกาย	ชาดก	

													 ปทุมวรรค	ขุรัปปชาดก	หน้าที่	๑๒ ๑๓๐	

ข้อที่	๔๓ ๔๕

		 พร้อมกับยืน่มอืรบัเงนิค้าจ้างนัน้จำานวน	๑ ๐๐๐	เงนิ	 
จากมือของลูกชายพ่อค้าด้วยความพอใจ	 เมื่อรับค่าจ้าง 
อย่างนี้แล้ว	 โดยหน้าท่ีและจรรยาบรรณจะต้องสละได ้
แม้กระทั้งชีวิต	 เพื่อผู้มาใช้บริการโดยเฉพาะ	คุ้มครองอย่าง
สุดชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายใด 	ทั้งสิ้น
		 หลังจากน้ัน	 หัวหน้ารักษาป่าก็ได้เข้าบ้านเพื่อจัด
เตรียมสัมภาระในการเดินทาง	 ได้นำาพาพวกพ่อค้าออก 
เดินทางตั้งแต่วันนั้นเลย	 เมื่อเดินทางมาพักใหญ่ก็ได ้ 
พบเหตุที่ไม่พึ่งประสงค์	 ในระหว่างทางนั้นได้พบกลุ ่ม 
กองโจรกลุ่มใหญ่	 มีลูกน้องประมาณ	๕๐๐	 กว่าคน	 กำาลัง 
ซุ่มอยู่กลางทาง	 เมื่อได้รับข่าวสารจากสายโจรรายงานว่า 
จะมีพวกพ่อค้าเดินทางผ่านมา	จึงได้ดักซุ้มรออยู่หลายวัน	
		 ในสถานการณ์นั่นเอง	 ลูกน้องหัวหน้าผู้รักษาป่า 
ที่เดินทางติดตามมาพร้อมด้วยพ่อค้าท้ังหลาย	 ได้มองเห็น
กลุ่มโจรใหญ่ต่างพากันตกใจ	 วิ่งหลบอย่างไม่เป็นขบวน	 
บ้างก็วิ่งหนี	 บ้างก็แอบซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้	 บ้างก็เข้าแอบอยู ่
ใต้ท้องเกวียน	 บ้างก็พากันนอนราบกับพ้ืน	 เม่ือหัวหน้า 
ผูร้กัษาป่าไม้เมือ่เหน็เช่นน้ัน	ก็ได้เดนิออกหน้าขบวนสนิค้าไป	
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเหลืออยู่คนเดียวเท่านั้น	 พร้อมกับเปล่ง
เสียงสีหนาทวิ่งเข้าประหัตประหาร	 พวกโจรก็หลบหนีไป	 
เม่ือพวกโจรเห็นเห็นมผู้ีกล้าเช่นนัน้	กต็กใจกลัวเพราะไม่เคย
เห็นมาก่อน	 จึงพากันวิ่งหลบหนีไป	 พวกพ่อค้าข้ามพ้นทาง
กันดารโดยปลอดภัย	
		 หลังจากพวกโจรหนีกลับไปแล้ว	 ฝ่ายลูกชายพ่อค้า
ให้หมูเ่กวยีนเดนิทางข้ามป่าไปแล้ว	และเหน็ว่าปลอดภยัแล้ว	
จึงให้หมู่เกวียนหยุดพักในสถานที่ที่ห่างไกลจากอันตราย	
ลูกชายพ่อค้าได้กล่าวชมหัวหน้าผู้รักษาป่าไม้	 พร้อมกับ 
เลี้ยงขอบคุณกับการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้	
		 วันหนึ่ง	 หัวหน้าพ่อค้ากับหัวหน้าผู้รักษาป่าไม้	 
ได้ต่ืนเช้ามารับประทานอาหารเช้าด้วยกัน	 ได้สนทนากัน 
กับเหตุการณ์ที่ผ่านมา	 มีช่วงเวลาหน่ึง	 ท่ีหัวหน้าพ่อค้า 
ได้ถามถึงช่วงเวลาที่น่ากลัว	 แต่ทำาไมหัวหน้าผู้รักษาป่าไม ้
ไม่แสดงความกลัวให้เห็น	พร้อมกับกล่าวถามขึ้นว่า	 ดูก่อน 
เพื่อนรัก	 ในช่วงเวลาที่เผชิญหน้ากับพวกโจร	 ซึ่งเป็นคน 
ที่น่ากลัวถึงปานนั้น	 ทุกคนจับอาวุธและวิ่งกรูเข้ามาหาท่าน	
เพราะเหตุไรท่านไม่ตกใจกลัวเลย	 เมื่อท่านเห็นพวกโจร 
ยิงลูกธนูอันแหลมคม	 ในมือก็ถือดาบอันคมกล้า	 ที่ขัดแล้ว
ด้วยนำ้ามันอย่างดี	 เมื่อความตายปรากฏเฉพาะหน้าแล้ว	 
เหตุไฉนท่านจึงไม่มีความครั่นคร้ามเลย...
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บทคัดย่อ
	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ 
พระพุทธศาสนาที่มีต ่อการศึกษาประเทศไทย	 โดยได้ 
ศึกษาจากประวัติการศึกษาของประเทศไทย	 และแนวคิด 
การนำาพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตร์การศึกษา 
ที่ปรากฏให้เห็นในวงการศึกษาของประเทศไทย	 ที่จะ
สามารถเป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่	 และ 
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทยที่เหมาะสมในแนวทาง
พระพุทธศาสนา
	 ผลการศึกษาพบว่า	 พระพุทธศาสนาได้ถูกนำามาใช้
ในวงการศึกษาจากอดีต	จนถึงปจจุบัน	ที่เป็นพื้นฐานสำาคัญ
สำาหรบัการพฒันาประเทศ	สรปุได้ดงันี	้ด้านการขยายโอกาส
ทางการศึกษา	โดยวดัในพระพทุธศาสนาถกูใช้เป็นศนูย์กลาง
ทางการศึกษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 การใช้วัดเป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาได้ถกูนำามาเป็นกลยทุธ์เพือ่การพฒันาประเทศ	
ด้านปรัชญาการศึกษา	 โดยปรัชญาการศึกษาอาศัยรากฐาน
ของพระพทุธศาสนา	คอืแนวคดิของศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	
บวัศร	ีด้านหลกัการเรยีนรูใ้นส่วนของการเป็นหลกัการเรยีนรู้	 
คือ	 แนวคิดศาสตราจารย์สุมน	 อมรวิวัฒน์	 และโรงเรียน 
วิถีพุทธ

คำ�สำ�คัญ 	พระพุทธศาสนากับการศึกษาการศึกษาเชิงพุทธ	
อนาคตการศึกษาไทย	

Abstract
 This article was aimed to study the role of  
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พระพุท ศาสนากับการศก า  เพ นา ตประเทศ ทย
Buddhism and Education: To Future of Thailand

ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพลบท วามวิชาการ
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1. บทนำ�
	 ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยการเปลี่ยนแปลง 
ทางการศึกษาที่สำาคัญ 	 ที่สามารถเรียกได้ว ่าเป็นการ 
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ	 มีเพียง	 2	 ครั้ง	 ครั้งแรกคือ 
เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่	 5	 ที่มีการกระจายการศึกษา 
จากพระราชวังที่มีไว ้สำาหรับเชื้อพระวงศ์และลูกหลาน 
ขุนนางผู้ใหญ่	 สู่ประชาชนทั่วประเทศ	 และอีกครั้ง	 คือการ 
มีก หมายการศึกษาแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	25 2	
นั่นเอง
	 นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 
25 2	 เราจะได้เห็นความคาดหวังของนักการศึกษาว่า 
คืออนาคตของชาติ	 คืออนาคตของคนไทยทุกคน	 หลังจาก 
ผ่านไปได้	 10	 ปี	 ความไม่มั่นใจในอนาคตเริ่มมีให้เห็น	 
จึงเกิดการปฏิรูปรอบสอง	 หรือ	 การปฏิรูปในทศวรรษที่	 2 
(พ.ศ.	 2552	 	 2561)	 เพื่อปรับปรุงจุดเน้นให้ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น	 ไม่ว่าจะป็นจุดเน้นการเรียนรู้ภายใต้กระบวนทัศน์ 
การศึกษาในศตวรรษที่	21	
	 ช่วงระยะเวลา	5	ปีที่ผ่านมา	ประเทศไทยได้ปฏิรูป 
การศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์การศึกษาในศตวรรษที่	 21	 
อย่างจริงจัง	 จนถึงเมื่อปี	 2559	 รัฐบาลได้มีการกำาหนด 
นโยบาย	 ประเทศ ทย .0 	 ขึ้นมา	 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ 
เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยของ 
พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ที่มีภารกิจสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง 	 เพื่อปรับแก	้ 
จัดระบบ	 ปรับทิศทาง	 และสร้างหนทางพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญ	 สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ 	 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วในศตวรรษที่	21	ได้	ซึ่งเราสามารถ 
จัดกลุ่มยุคต่าง 	 ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปจจุบัน
ได้ดังนี้	 ประเทศ ทย 1.0 	 เน้นการเกษตรเป็นหลัก	 เช่น	
ผลิตและขาย	 พืชไร่	 พืชสวน	 าร์มต่าง 	 เป็นต้น	 ยุคสอง	
ประเทศ ทย 2.0 	 เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรม

เบา	 เช่น	 การผลิตและขายรองเท้า	 เครื่องหนัง	 เครื่องดื่ม	
เครือ่งประดบั	เครือ่งเขยีน	กระเปา	เครือ่งนุง่ห่ม	เป็นต้น	และ	
ประเทศ ทย .0  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก	

เช่น	การผลิตและขาย	ส่งออกเหล็กกล้า	รถยนต์	กลั่นนำ้ามัน	
แยกกาซธรรมชาติ	ปูนซีเมนต์	เป็นต้น
	 ภายใต้นโยบายประเทศไทย	 .0	เป็นความมุง่มัน่ใน 
ความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ	 ไปสู	่ 

  หรอื	 เศรษ กจิทีข่บัเคลือ่น 
ด้วยนวัตกรรม  โดยมีฐานคิดหลัก	 คือ	 เปลี่ยนจากการ 
ผลิตสินค้า โภคภัณ ์ 	 ไปสู่สินค้าเชิง	 นวัตกรรม   
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู ่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	 ความคิดสร้างสรรค	์ 
และนวัตกรรม	 และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า	
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
	 การศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา	
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ	 ภายใต้ 
แนวคิดประเทศไทย	 .0	 เช่นกัน	 โดยได้ประกาศนโยบาย 
การศึกษา	 .0	 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบายพัฒนาประเทศ
	 สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงที่	เมื่อกลับไปดูจุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษา	 ในมาตรา6กล่าวว่า	 ก�รจัดก�รศกษ�
ต้องเปน ปเพื่อพั น�คน ทยให้เปนมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทังร่�งก�ยจิตใจ สติปัญญ� คว�มรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวั นธรรมในก�รดำ�รงชีวิต ส�ม�รถอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ด้อย่�งมีคว�มสุข 	และในมาตรา	 	กล่าวว่า	 
ในกระบวนก�รเรียนรู้ต้องมุ่งปลูก ังจิตสำ�นกท่ีถูกต้อง 

เกีย่วกบัก�รเมอืงก�รปกครองในระบอบประช�ธปิ ตยอันมี 
พระมห�กษัตริย์ทรงเปนประมุข รู้จักรักษ�และส่งเสริม 
สิทธิหน้�ที่เสรีภ�พ คว�มเค�รพกฎหม�ยคว�มเสมอภ�ค 
และศักด์ิศรีคว�มเปนมนุษย์ มีคว�มภ�คภูมิใจในคว�ม 
เปน ทยรู้จักรักษ�ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศ 
ช�ติ รวมทังส่งเสริมศ�สน� ศิลปะ วั นธรรมของช�ติ  
ก�รกี � ภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน ภูมิปัญญ� ทย และคว�มรู้ 
อันเปนส�กล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ 
สิ่งแวดล้อม มีคว�มส�ม�รถในก�รประกอบอ�ชีพ รู้จัก 
พ่งตนเอง มีคว�มริเริ่มสร้�งสรรค์ ใ รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่�งต่อเนื่อง 	(กระทรวงศึกษาธิการ 	25 5)
	 จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว	 ประเทศไทยได้ตั้งแนว 
ทางการจัดการศึกษาไว้ว่า	 ดี เก่ง มีสุข  หมายถึง	ต้องเน้น 
ให้เด็กเป็นคนดี	 ก่อนที่จะเน้นไปที่คนเก่ง	 โดยใช้ชุดแนวคิด 
ท่ีว่า คน ม่เก่ง สอนให้เก่ง ด้ แต่คน ม่ดี ทำ�ให้เปน 
คนดีย�ก 	 โดยเน้นไปที่การสอนคุณธรรม	 จริยธรรม 
ให้กับนักเรียนเพื่อให้เป็นนักเรียนที่พึงประสงค์ต่อสังคม 
และต้องเรียนรู้แบบมีความสุข	
	 จากทีไ่ด้กล่าวมาจะเหน็ว่า	สภาพการศกึษาไทยอาจ 
คลาดเคลื่อนไปจากจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของชาติ	 โดย
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จะเห็นได้จากการลดความสำาคัญของศาสตร์ด้านสังคมลง	 
แล้วให้ความสำาคัญกับวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน	 อาจกล่าวได้ว่า 
การศึกษาได้ก้าวข้ามพ้นกรอบความเช่ือของศาสนา	 โดย 
หันศรทัธาไปหาวทิยาศาสตร์	หรอืเรยีกได้ว่า	เดนิทางเริม่จาก  
น�มธรรม ปสู่รูปธรรม 	 เต็มรูปแบบหรือเรียกอีกอย่าง 

ว่าการศึกษาได้หันหลังให้กับพุทธศาสนาแล้ว	 ผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดขึ้นในสังคมตามมามีอีกมากมาย	 ในสังคมท่ีส่งเสริม
การแข่งขันอย่างเสรี
	 ในอดีตที่ผ่านมาของประเทศไทย	 พระพุทธศาสนา 
ถือได้ว ่ามีบทบาทในวงการศึกษาไทยมาก	 มีผู ้นำาพระ  
พุทธศาสนามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาในหลาย 	 ทาง	 
ทำาให้พระพุทธศาสนากับการศึกษามีบทบาทสำาคัญในการ 
พัฒนาประเทศจากอดีตจนถึงปจจุบัน	 การที่จะมองไปยัง 
อนาคตข้างหน้าตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย	 .0	 
เมื่อลองหวนกลับมาในบริบทของพระพุทธศาสนา	 การ 
ศึกษาในศตวรรษที่	21	และการศึกษา	 .0	จะเป็นอย่างไร 	 
พระพุทธศาสนาจะสามารถตอบสนองให้การศึกษาที่ 
เหมาะสมกับประเทศไทยได้หรือไม่	 อย่างไร 	 จึงเป็น 
สิ่งที่น่าสนใจ	 โดยบทความนี้จะกล่าวถึงบทบาทของพระ  
พุทธศาสนาที่มีต ่อการศึกษาไทยที่ผ ่านมา	 ก่อนที่การ 
ศึกษาไทยจะเดินไปข้างหน้า	 เพื่อที่จะสามารถกล่าวได ้
อย่างเต็มปากว่าพระพุทธศาสนายังสามารถตอบโจทย์
ประเทศไทยในด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

2. พระพุทธศ�สน�กับก�รศกษ�
	 จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำาพระพุทธ  
ศาสนามาใช้ในวงการศึกษาจากอดีต	 จนถึงปจจุบัน	 ท่ีเป็น 
พื้นฐานสำาคัญสำาหรับการพัฒนาประเทศ	สรุปได้ดังนี้
 2.1  ก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศกษ�
	 	 จริง 	 แล้ววัดในพระพุทธศาสนาถูกใช้เป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 และมีบทบาท
เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 และในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 5	 การใช้วัด
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาได้ถูกนำามาเป็นกลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ	 ภายใต้การดูแลของพระเจ้าน้องยาเธอ	
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาวโรรส	 ในการ
ดูแลการศึกษา	 ด้วยจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาเพ่ือรวม
ชาติ	 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตคนเข้ารับราชการ	 และการ
จัดการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปของประเทศ	 ภายใต้ 

สถานการณ์ที่มีแรงบีบคั้นประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลง	 
จากภัยคุกคามจากปจจัยต่าง 	 ประกอบด้วย	 ปจจัย 
ภัยคุกคามของจักรวรรดิตะวันตก	 ปจจัยการแพร่หลาย 
ของแนวคิดแบบตะวันตก	 ปจจัยด้านการเลิกทาส	 ปจจัย 
ด้านความต้องการกำาลังคนเข้ารับราชการ	 ภายใต้การครอง
ราชย์ของกษัตริย์ที่เรียกได้ว่า	 ได้รับการศึกษาแบบตะวัน
ตก	 ทรงเป็นกษัตริย์สมัยใหม่และมีพระราชวิสัยทัศน์จาก 
การเสด็จประพาสต่าง 	ประเทศ	(วุฒิชัย	มูลศิลป 	255 	
หน้า	 	 	1 )
 2.2  ปรัชญ�ก�รศกษ�
	 	 การสร้างปรชัญาการศกึษา	โดยอาศัยรากฐาน
ของพระพุทธศาสนา	 ที่เด่นชัด	 คงหนีไม่พ้นแนวคิดของ	
ศาสตราจารย์	 ดร.สาโรช	 บัวศรี	 โดยเฉพาะคำากล่าวที่เป็น
อมตะของท่าน	ที่ว่า	 ขอให้นิสิต นักศกษ�ทุกคน มีคว�มรู้
ประดจุนกัปร�ชญ์ และมคีว�มประพฤต ิประดจุผูท้รงศลี  
(สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 	
255 	หน้า	 )
	 ศาสตราจารย์	 ดร.สาโรช	 บัวศรี	 ได้กล่าวถึงความ 
หมายของการศึกษาว่า	 การศึกษา	 คือความเจริญงอกงาม 
โดยเป็นการจัดประสบการณ์ที่ เหมาะสมให้แก่ผู ้ เรียน	 
เพื่อให้ผู้เรียนงอกงาม	 เป็นการงอกงามจากการการพัฒนา
ขันธ์	5	ซึ่งมีอกุศลมูลอยู่	จะได้ลดน้อยถอยไป	และได้บรรลุ
ถึงชีวิตที่ร่มเย็นตามควรแก่กรณี
	 จุดมุ ่งหมายของการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญา 
ศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	บัวศรีได้ระบุไว้	 	ประการดังนี้	คือ
	 	 1.	ความมุ่งหมายเกี่ยวกับตัวผู้เรียนเนื่องจาก 
ผู้เรียนมีร่างกายมีความรู้สึกมีความจำา	 มีลักษณะอื่น ของ
จิตใจ	และมีความรู้อยู่บ้างแล้วแต่ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่	
ดังนั้นการศึกษาจะต้องไม่มุ่งพัฒนาโลภ	โกรธ	หลง	ให้ลดลง
	 	 2.	ความมุ่งหมายที่เกี่ยวกับสังคม	สังคมไทย
เป็นสังคมที่ผู้คนเคารพนับถือกัน	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 และ
นยิมการใช้ปญญาเพ่ือแก้ปญหาต่าง 	พุทธปรัชญาได้กล่าวถงึ
เร่ืองเหล่านีเ้รากจ็ะเข้าใจสังคมได้ดีข้ึนมคีวามรัก	ความเคารพ	
และไม่ตกใจไปกับการเปล่ียนแปลงในสังคม	 แต่สามารถ
ควบคุมดูแลให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประโยชน์	
	 	 .	 ความมุ ่งหมายเกี่ยวกับลักษณะของ 
การเรียนรู้	 การศึกษาต้องพัฒนาวิธีคิดและการใช้เหตุผล 
ในตัวผู้เรียน	 เพื่อให้สามารถนำาความรู้ไปแก้ไขปญหาต่าง 	 
ในชีวิตประจำาวันได้อย่างผู้มีปญญา	และ	 .	 ความมุ่งหมาย 
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เกี่ยวกับความร่มเย็นของชีวิตมนุษย์ทั่ว 	 ไป	 การศึกษาต้อง 
พัฒนาผู ้ เรียนให้มีคุณธรรมและมีศีลธรรม	 เพื่อให้เกิด 
ความร่มเย็นแก่ชีวิตในสังคม
	 จากทรรศนะของ	 ดร.สาโรช	 บัวศรี	 เสนอให้มีการ 
นำาพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ 
ศึกษา	 ความมุ่งหมายของการศึกษาจึงควรให้ความสำาคัญ 
เกี่ยวกับความมีอิสระครอบคลุมทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
และผู ้ เรียน	 ซึ่งการศึกษานั้นไม ่เพียงแต่สิ้นสุดลงเมื่อ 
ออกจากห้องเรียนแล้วเท่านั้นแต่การศึกษาของแต่ละคนนั้น 
จะต้องดำาเนินไปตลอดชีวิต	(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 	
25 9 	หน้า	 	 	6)
 2.   หลักก�รเรียนรู้
	 	 ในเรือ่งการนำาพระพทุธศาสนามาใช้ประโยชน์ 
ในการศึกษา	 ในส่วนของการเป็นหลักการเรียนรู ้	 จะขอ 
ยกผลงานท่านศาสตราจารย์สุมน	 อมรวิวัฒน์	 ที่ได้กล่าว 
ถึงหลักการเรียนรู ้ตามแนวพุทธศาสตร์ไว้ว่า	 การเรียนรู ้	 
คือ	 กระบวนการที่ผัสสะทั้ง	 6	 ของมนุษย์	 คือ	 ตา	 หู	 
จมูก	 ลิ้น 	 กาย	 ใจ	 ได ้สัมผัสและสัมพันธ ์กับสิ่ ง เร ้ า	 
เกิดธาตุรู้	 (รู้สึก 	 หมายรู้ 	 รู้คิด 	 รู้แจ้ง)	 และมีการกระทำา 
โต ้ตอบ	 ฝ กฝนอบรมตนเองหรือโดยกัลยาณมิตรจน 
ประจกัษ์ผล	เกิดคุณภาวะ	(ความรูแ้ละความด)ี	สมรรถภาวะ	
(ความสามารถ)	 สุขภาวะ	 (ความผาสุกพอเหมาะพอควร)	 
และอิสรภาวะ	(พ้นจากทุกข์และความเป็นทาส)
	 โดยได ้กล ่าวถึงหลักการเรียนรู ้ตามแนวพุทธ	
ประกอบด้วย	
 หลักที่หน่ง	 พระพุทธศาสนามองมนุษย์	 ท้ังใน 
ฐานะที่เป็นเอกัตบุคคล	 และในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม	
ซึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

 หลักที่สอง มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์	หรือ	เวไนยบุคคล	
สามารถได้รับการสั่งสอน	ฝกฝนและอบรมบ่มนิสัยได้
 หลักที่ส�ม มนุษย์มีภาวะทางสติปญญามาแต่เกิด	 
(สชาติกปญญา)	 และแม้ว่ามนุษย์จะมีความแตกต่างกัน	 
ก็จำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้	(โยคปญญา)
 หลักที่สี่ พระพุทธศาสนาอธิบายหลักการเรียนรู้
ของมนษุย์ว่าเกดิขึน้ในวถิชีวีติทัง้ชวีติ	มลีกัษณะเป็นองค์รวม 
ของรูป	 (กายภาพ 	 กาย	 	 วาจา)	 กับนาม	 (จิตภาวะ)	 ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ไปตามความเจริญเติบโต	(พัฒนาการ)	ของชวีติ
 หลักที่ห้� การเรียนรู้ของมนุษย์มีแกนหลัก	 	แกน	
คือ
	 	 1.	การฝกตนเองเรื่องศีล	 ( 	 	 

)
	 	 2.	การฝกฝนตนเองเรือ่งสมาธ	ิ( 	 
	 	 	 )

	 	 .	การฝกฝนตนเองเร่ืองปญญา	( 	 	 	 
	 )

 หลักที่หก การพัฒนาปญญา	ซึ่งต้องพัฒนาโดยการ
แสวงหาความรู้	 (สุตมยปญญา)	 การฝกฝนค้นคิด	 (จินตามย
ปญญา)	 และการฝกฝนตนเอง	 (ภาวนามยปญญา)	 (สุมน	
อมรวิวัฒน์ 	25 2 	 	 	1 )
 2.   โรงเรียนวิถีพุทธ
	 	 โรงเรียนวิถีพุทธคือ	 โรงเรียนระบบปกติ
ทั่วไป	 ที่นำาหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้	 หรือประยุกต์
ใช้ในการบริหาร	 และการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถาน
ศึกษา	 เน ้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่าง
บูรณาการ	 ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาการกิน	 อยู่	 ดู	 ง	 ให้
เป็น	 โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา	 และ
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มีวัฒนธรรมเมตตา	 เป็นฐานการดำาเนินชีวิตโดยมีผู้บริหาร 
และคณะครูเป็นกัลยาณมิตรแห่งการพัฒนา	 ภายใต้ปญญา
วุฒิธรรม	 	ประการ	คือ
 1. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง	การอยู่ใกล้คนดี	ใกล้
ผู้รู้	อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี	ครู	อาจารย์ดี	มีข้อมูล	มีสื่อที่ดี
 2. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง	 เอาใจใส่ศึกษาโดยมี
หลักสูตร	การเรียนการสอนที่ดี
 . โยนิโสมนสิก�ร หมายถึง	 มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี
 . ธมัม�นธุมัมป ปัิตต ิหมายถึง	ความสามารถทีจ่ะ
นำาความรูไ้ปใช้ในชีวติได้	และดำาเนนิชวีติได้ถกูต้องตามธรรม
	 โดยนำาไปสู่จุดเน้นของการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ	
กิน	 อยู่	 ดู	 งเป็น	 คือใช้ปญญาและเกิดประโยชน์แท้จริง 
ต่อชีวิต	 และการจัดดำาเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึง 
การจัดสภาพแวดล ้อมและบรรยากาศ	 (ปรโตโฆสะ)	 
ที่เป็นกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน	 
ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา	 ทั้งนี้การพัฒนาผู ้เรียน 
ดังกล่าวจัดผ่านระบบไตรสิกขา	 ที่ผู ้เรียนได้ศึกษาปฏิบัต ิ
อบรม	 ทั้งศีลหรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดำาเนินชีวิต 
ที่ดีงามสำาหรับตนและสังคม	 สมาธิ	 หรือด้านการพัฒนา 
จิตใจที่มีคุณภาพ	 มีสมรรถภาพ	 มีจิตใจที่ตั้งมั่นเข้มแข็ง 
และสงบสุข	 และปญญาที่มีความรู ้ที่ถูกต้องมีศักยภาพ 
ในการคิด	 การแก้ปญหาท่ีเหมาะสม	 (โยนิโสมนสิการ)	 
โดยมีครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตรสำาคัญ	 
ท่ี รักและปรารถนาดี 	 ที่จะพัฒนาผู ้ เรียนอย ่างดี ท่ี สุด 
ด้วยความเพียรพยายาม	 ระบบพัฒนาผู้เรียนด้วยไตรสิกขา	 
(สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา	(สนก.) 	(255 )

บทสรุป
	 พระพทุธศาสนาเป็นรากฐานสำาคญัของประเทศไทย	 
คนไทยจำานวนกว่า	 0	 ล้านคนมีชาวพุทธมากกว่า	 ร้อยละ	 
95	 จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจท่ีวัฒนธรรมพุทธ	 จะเป็น 
วัฒนธรรมไทย	 และจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของ 
ประเทศไทยที่พระมหากษัตริย์จะเป็นพุทธมามกะ	 ดังพระ 
ราชปณิธานรัชกาลที่	 1	 ว่า	 ตังใจจะอุปถัมภก ยอยก
พระพทุธศ�สน� จะปองกนัขอบขณั สมี� รกัษ�ประช�ชน
และมนตรี

	 การพัฒนาประเทศ	 สิ่งสำาคัญคือ	 การศึกษา	 และ
การศึกษา	 โดยใช้แนวคิดของพระพุทธศาสนา	 จึงเป็นฐาน
พัฒนาประเทศท่ีเหมาะสมสำาหรับประเทศท่ีเรียกได้ว่า 
พุทธภูมิ	 และท่ีสำาคัญหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้ล้าสมัย
เลย	 ยังสามารถบูรณาการใช้ได้กับศาสตร์ต่าง 	 ดังคำาที่ว่า	 
อก�ลิโก 	 ที่หมายถึง	 ม่จำ�กัดก�ล 	 หรือ	 เรียกได้ว่า

สามารถใช้ได้ตลอดเวลานั่นเอง
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	 ศรีนครินทรวิโรฒ.



วารสารศรีล้านช้าง สารธรรมก๋อ12

บทนำ�
	 สิ่งที่มนุษย์พึงรักษาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ	 
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญรุ่งเรืองไปพร้อม
กับความสุขสงบในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน	 คือศีล	 5	 ภาษา
ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า	 นิจศีล	 คือศีลที่ควรรักษาเป็น
นิจเป็นประจำา	 เรียกว่า	อาคาริยวินัย	คือ	ข้อปฏิบัติสำาหรับ
ฝกหัดกาย	 และวาจาของผู้ครองเรือน	 ประกอบด้วย	 ข้อ	
1	 ปาณาติปาตา	 เวรมณี	 เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการ 
ฆ่าสัตว์	 ข้อ	 2	 อทินนาทานา	 เวรมณี	 เจตนาเป็นเครื่อง 
งดเว้นจากการลักทรัพย์	 ข้อ	 	 กาเมสุมิจฉาจารา	 เวรมณี	
เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม	 ข้อ	 	
มุสาวาทา	 เวรมณี	 เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ	 
ข้อ	5	สุราเมรยมชชปมาท ฐานา	เวรมณี	เจตนาเป็นเครื่อง
งดเว้นจากการดื่มนำ้าเมา	 คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท	 เม่ือมนุษย์เราถือพร้อมท้ังศีล	 5	 ข้อนี้ 
ได้สำาเร็จแล้ว	 การที่จะพัฒนาตนเองให้เจริญรุ ่งเรืองไป 
ข้างหน้าย่อมกระทำาได้ท้ังทางกายทำาตนให้ถึงพร้อมทั้ง 
ความดี	 ความซื่อสัตย์	 ทางวาจา	 ก่อนพูด	 เปล่งวาจาอะไร
ออกไปให้มีสติ	 คิดใคร่ครวญไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน
พูดเสมอ	 พัฒนาทางจิตใจ	 ทำาใจตนให้มีความสุข	 เดินทาง 
สายกลาง	 รู ้จักปล่อยวาง	 ใช้ชีวิตไม่ตึงเกินไป	 ไม่หย่อน 
เกินไป	 หากเราทำาได้	 การท่ีจะพัฒนาตนเองให้ดีพร้อม 
อย่างยั่งยืนก็ย่อมกระทำาได้อย่างแน่นอน.

“ นวทางพระพุท ศาสนาสการพั นาตน ยางยังยน”

ธนวรรธน์  ตรีศูนย์บท วามวิชาการ

แนวท�งพระพุทธศ�สน�
สู่ก�รพั น�ตนอย่�งยั่งยืน
	 การพัฒนาตนเป ็นการเรียนรู ้และการปฏิบัติ
เพื่อไปสู ่ความพอดีหรือการมีดุลยภาพของชีวิตมีความ 
สัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการดำาเนินชีวิตของบุคคล 
กับสภาพแวดล้อมและมุ ่งการกระทำาตนให้มีความสุข 
ด้วยตนเอง	 รู้เท่าทันตนเอง	 เข้าใจตนเองมากกว่าการพึ่งพา 
อาศัยวัตถุ	 จึงถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน	 
มนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนที่สมบูรณ์
	 ตามหลกัพระพทุธศาสนา	ไม่มใีครดหีรอืเลวมาจาก 
ชาติกำาเนิด	 หรือเกิดจากการดลบันดาลจากสิ่งใด	 แต่จะดี 
หรอืชัว่อยูท่ีค่วามประพฤตหิรอืการกระทำาของตนเองทัง้นัน้	 
การที่จะทำาให้ชีวิตของตนไปสู่ทิศทางแห่งความดี	 สิ่งหนึ่ง 
ย่อมข้ึนอยูก่บัการใฝ่ดี	ศึกษาหาความรู	้หมัน่พฒันาและฝกฝน 
ตนเองให้ดขีึน้	โดยสิง่ทีจ่ะทำาให้ชวีติของเราประสบผลสำาเรจ็ 
ได้นัน้	หลกัคำาสอนของพระพทุธศาสนากม็ส่ีวนสำาคญัในการ 
ประคับประคองชีวิตและจิตใจให้เราเดินตามทางที่ถูกที่ 
ควรได้	 หลักคำาสอนที่เป็นพื้นฐานจะทำาให้ชีวิตของเราเจริญ 
รุง่เรอืง	สงบสขุ	และทกุคนใช้เป็นหลกัในการดำาเนนิชวีติกค็อื	
ศีล	5	อันเป็นศีลระดับพื้นฐานเบื้องต้น	เพราะศีล	คือความ
ปกติธรรมชาติ	หรือการประพฤติชอบทางกาย	วาจา	ใจ	ซึ่ง
ประกอบด้วยการห้ามฆ่าสัตว์	 ห้ามลักขโมย	 ห้ามประพฤติ
ผดิในกาม	ห้ามการพดูเทจ็	พดูคำาหยาบ	คำาส่อเสยีด	เพ้อเจ้อ	
และห้ามดืม่สรุาของมนึเมา	ซึง่เชือ่ว่าทกุคนรูจ้กัหลกัคำาสอน
นี้ดี	 แต่จะมีใครสักกี่คนที่สามารถปฏิบัติได้จริง	ดังนั้นการที่
จะพฒันาตนเองให้ประสบผลสำาเรจ็	มคีวามสขุในการดำาเนนิ
ชวีติประจำาวนัได้อย่างยัง่ยนื	สิง่แรกทีเ่ราจะยดึถือและปฏบิตัิ
ตามก็คือศีล	5	นั่นเอง	
	 จากหลักฐานที่ถูกค้นพบด้านประวัติศาสตร์ของ
พระพุทธศาสนานั้น	 พบว่า	 ศีล 	 เกิดข้ึนครั้งแรกในสมัย
พระเจ้าสมสติราช	 ซึ่งมิอาจระบุช่วงปีที่เกิดได้เนื่องจากเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้ว	โดยในครั้งนั้นเป็นการเกิดขึ้น
ของศีลข้อที่	2	คือห้ามลักทรัพย์	จากนั้นศีลข้อที่	 	จึงเกิด
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ตามมา	คือห้ามประพฤติผิดในกาม	ซึ่งเมื่อเกิดการประพฤติ
ผิดในศีลทั้ง	 2	 ข้อแล้วจึงเกิดเป็นการโกหก	หลอกลวง	 ไม่
ยอมรับ	 ไม่ยอมสารภาพผิดต่อขึ้นมา	 จึงเกิดเป็นศีลข้อที่	 	
คอืห้ามพดูเทจ็	และเม่ือเกดิความขดัแย้งกนัอย่างรนุแรงมาก
ขึน้ถงึกับมกีารฆ่าแกงกนั	จึงเป็นท่ีมาของศลีข้อท่ี	1	คอื	ห้าม
ฆ่าสัตว์	 ส่วนศีลข้อที่	 5	 คือห้ามดื่มสุรา	 ตามตำานานเล่าว่า
เป็นการประพฤติที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ	 ได้มีคนเดินทางไป
พบนำ้าขังบริเวณตามง่ามไม้	เมื่อสังเกตไปยังนก	นกได้ดื่มนำ้า
นั้นเข้าไปแล้วเกิดอาการเมา	พยายามจะตะเกียกตะกายบิน
ขึน้บน า้ไปให้ได้	คนท่ีพบจึงทดลองดืม่ดรููสึ้กว่าสนกุด	ีจงึได้
นำา้ทีพ่บนัน้ไปศกึษาส่วนประกอบ	ต่อมาเม่ือศลีท้ัง	5	ข้อกไ็ด้
กลายมาเป็นบทบัญญัติของบ้านเมือง	และของเหล่าบัณฑิต
ในบางยุค	บางสมัยที่โลกนั้นได้เจริญขึ้นในด้านจิตใจ	ศีล	5	
ก็กลายเป็นธรรมะ	ที่เรียกว่า	กุรุธรรม	หมายถึง	ธรรมะของ
ชาวแคว้นกุรุ	 ที่อยู่ในชมพูทวีปได้ยึดถือปฏิบัติกัน	 (

. . )
	 ในพระไตรปิ ก	 กล่าวถึงพุทธพจน์	 เมื่อครั้งที่
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาโปรดอุบาสก	 อุบาสิกา	 ชาวตำาบล
บ้านปาฏลิคาม	ถึงโทษแห่งศีลวิบัติ	ทำาให้ได้ผล	5	ประการ	
คือ	 1.	 ย่อมเข้าถึงความเส่ือมแห่งโภคทรัพย์ใหญ่หลวง	 
2.	กิตติศัพท์อันชั่วย่อมกระฉ่อนไป	 .	 เข้าไปหาบริษัทใด 	
เช่น	ขตัตยิบรษิทั	พราหมณบรษิทั	คหบดบีรษิทั	สมณบรษิทั	
ย่อมไม่แกล้วกล้าเก้อเขินเข้าไปหาบริษัทนั้น 	 .	 ย่อมเป็น
ผู้หลงลืมสติ	5.	หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบาย	ทุคติ	
วินิบาต	นรก	(วิ.ม.(ไทย)	5 2 5 9 99)
	 สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกล
มหาสังฆปริณายก	 ได้กล่าวเรื่องโทษแห่งศีลวิบัติไว้ว่าผู้ที่ 
ทำาผิลศีลข้อ	 1	 เมื่อกำาเนิดเกิดเป็นมนุษย์จะทำาให้เขาเป็น 
คนอายุสั้น	และมักถูกฆ่าตาย	และย่อมเดือดร้อนในปจจุบัน
ต้องติดคุกติดตาราง	 ผู้ทำาผิดศีลข้อ	 2	 เม่ือเกิดเป็นมนุษย ์
ย่อมมีโภคทรัพย์น้อย	 เกิดในตระกูลยากจน	 ทำามาหากิน
เท่าใดก็ไม่รวยทำาให้เขาเป็นคนยากจน	และถูกโกง	ถูกปล้น	
ถูกขโมย	 ผู้ทำาผิดศีลข้อ	 	 เมื่อกำาเนิดเกิดเป็นมนุษย์เศษ 
ผลของกรรมที่ทำาให้เกิดการแตกแยกในครอบครัว	 และ 
ถูกปองร้าย	 บางคนเกิดมาเป็นหญิงก็ถูกทารุณกรรมถูก 
ข่มขืนเป็นชายก็ต้องเกิดมาเป็นกะเทย	 ให้คนเขาหยามเล่น	
ถูกดูหมิ่นดูแคลน	เป็นที่น่าอับอาย	ผู้ทำาผิดศีลข้อ	 	เมื่อมา
เกิดเป็นมนุษย์	ก็มีผู้มากล่าวหาใส่ร้าย	 ใส่ความ	ให้เสียหาย	 
ให้เสียทรัพย์อยู่เสมอ	 โดนเขาใส่ความและมักได้ งแต่เรื่อง 

ทีไ่ม่จรงิ	โดนหลอกลวงให้หลงเชือ่บ่อย 	ถูกเอาเปรยีบตลอด 
เวลา	 จะพูดจากับใครไม่มีคนเชื่อถือ	 ผู้ทำาผิดศีลข้อ	 5	 เกิด 
เป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนสติไม่ดี	 เป็นบ้าใบ้	 คลั่งไคล้ไหลหลง 
บ้า 	บอ 	เสียคน	เสื่อมจริตไปอย่างน่าทุเรศ	สุขภาพเสื่อม	 
สมองเสื่อม	 ปญญาเสื่อม	 (สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จ 
พระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก.	25 .	19 22)

 อานสิงค์ของศีล	5	ผูท้ีป่ระพฤติปฏิบติัตาม	จะทำาให้
ไม่เดือดร้อนใจ	 เป็นอานิสงค์	 เย็นกายเย็นใจ	 เพราะไม่เห็น
โทษเครื่องเศร้าหมองใด	 ของตน	 เมื่อเรารักษาศีลแล้ว	 ศีล
จะกลับมารักษาเรา	ดังนี้	ผู้ที่รักษาศีลข้อที่	1	ทำาให้อายุยืน	
ปราศจากโรคภยัเบยีดเบยีน	ผูท้ีร่กัษาศลีข้อที	่2	ทรพัย์สมบตัิ
ที่อยู่ในความปกครองจะมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายที่มา
ราวี	 จ้องจะเบียดเบียนทำาลายผู้ที่รักษาศีลข้อที่	 	 ระหว่าง
ลกู	หลาน	สามแีละภรรยาจะอยูร่วมกนัด้วยความผาสกุ	ไม่มี
ผู้คอยล่วงลำ้ากลำ้ากราย	 ต่างครองคู่อยู่ด้วยกันความเป็นสุข	 
ผูท้ีร่กัษาศีลข้อที	่ 	เมือ่พดูอะไรจะมแีต่ผูเ้คารพเช่ือถอื	คำาพดู 
มีเสน่ห์	 เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตย์	 ด้วยศีลผู้ท่ีรักษาศีล 
ข้อที	่5	จะเป็นผูท้ีม่สีตปิญญาดแีละเฉลยีวฉลาด	ไม่หลงหน้า
หลงหลัง	 จับโน่นชนนี่จนเหมือนคนบ้าคนบอ	 หาสติไม่ได	้ 
ผู้มีศีล	 จะเป็นผู้ที่ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์
ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่น	 ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย	 ผู้ไม่มีศีล	
จะเป็นผูท้ีท่ำาลายหวัใจคนและสตัว์ให้ได้รบัความทกุข์	ความ
เดือดร้อนอยู่ทั่วทุกหย่อมหญ้า
	 สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกล
มหาสังฆปริณายก	ได้กล่าวเรื่องอานิสงส์ของศีล	5	ไว้ว่า	ผู้ที่ 
รักษาศีลข้อ	 1	 เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำาให้มีพลานามัย 
แข็งแรงปราศจากโรคภัย	 อายุยืนยาว	 ไม่มีศัตรูเบียดเบียน 
ให้ต้องบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุต่าง 	 ที่จะทำาให้บาดเจ็บหรือ 
สิน้อายเุสยีก่อนวยัอนัสมควร	ผูท้ีร่กัษาศลีข้อ	2	เมือ่เกดิเป็น
มนษุย์ย่อมทำาให้เกดิในตระกลูทีร่ำา่รวย	การทำามาหาเลีย้งชพี	 
มักจะประสบช่องทางที่ดี	 มั่งมีทรัพย์	 ทรัพย์สมบัติไม่วิบัต ิ
หายนะไปด้วยภัยต่าง 	 เช่น	 อัคคีภัยวาตภัย	 โจรภัย	 ฯลฯ	 
ผู้ที่รักษาศีลข้อ	 	 เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะประสบโชคดีใน 
ความรัก	มักได้พบรักแท้ที่จริงจังจริงใจ	ไม่อกหัก	มีบุตรธิดา	 
ก็ว่านอนสอนง่าย	 ไม่ด้ือด้าน	 ไม่ถูกผู้อื่นหลอกลวงฉุดคร่า 
อนาจารไปทำาให้เสียหาย	 บุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาตบุตร	 
ซึ่งจะนำาเกียรติยศชื่อเสียงมาสู ่วงศ์ตระกูล	 ผู ้ที่รักษา 
ศีลข้อ	 	 เมื่อเกิดเป็นมนุษย์	 จะทำาให้เป็นผู้ที่มีสุ่มเสียง 
ไพเราะ	 พูดจามีนำ้ามีนวลชวน ง	 มีเหตุมีผล	 ชนิดที่เป็น	 
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พทุธว�จ� 	มโีวหารปฏภิาณไหวพรบิในการเจรจา	จะเจรจา 
ความสิ่งใดก็มีผู้เชื่อ งและเชื่อถือ	 สามารถว่ากล่าวสั่งสอน 
บุตรธิดาและศิษย์ให้อยู่ในโอวาทได้ดี	 ผู้ที่รักษาศีลข้อ	 5	 
เม่ือเกดิเป็นมนษุย์	เป็นผู้ท่ีมสีมองประสาท	ปญญา	ความคดิ 
แจ่มใสจะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉาน	 และทรงจำาได้ง่าย	 
ไม่หลงลืม นเ อนและเลอะเลือน	 ไม่เสียสติ	 วิกลจริต	 
ไม่เป็นโรคสมอง	 โรคประสาท	 ไม่ปญญาทราม	ปญญาอ่อน
หรือปญญานิ่ม	 (สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	
สกลมหาสังฆปริณายก.	25 .	19)

บทสรุป 
	 การจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ไม่ใช่เรื่องยาก	 และ 
ไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพียงแต่เราต้องปฏิบัติตามหลักต่าง 	 ของ 
ศีล	5	 อย่างครบถ้วน	 เคร่งครัด	 และสมำ่าเสมอ	 แน่นอนว่า 
ยังไม่มใีครเป็นมนษุย์ท่ีดพีร้อมร้อยเปอร์เซน็ต์ไม่ต้องรบีร้อน	 
ค่อยเริ่ม	ค่อย 	ไป	ทำาทุกวันเป็นประจำา	เดียวทุกอย่างก็จะ 
ลงตัวเอง	และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไป
	 การประพฤตติามหลักของศลี	5	นัน้	เป็นการพฒันา
ตนเอง	 คือรู้จักควบคุมตนเองไม่ทำาให้ตนเองต้องเดือดร้อน
ในภายหลังในสิ่งที่ตนได้ทำาลงไป	 เป็นการผูกมิตรไมตรีกับ
คนในสังคม	 เป็นการปรับตัวให้เข้ากับคนในสังคมได้โดย 
ไม่ต ้องก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคมโดย 
ส่วนรวม	ทำาให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข	
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บทคัดย่อ
	 สารนพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น	 ในเขตจังหวัดเลย	 2)	 เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	
ในเขตจงัหวดัเลย	ทีม่ตีำาแหน่ง	การศกึษา	และประสบการณ์
ดำารงตำาแหน่งต่างกัน	 )	เพื่อศึกษาปญหาและข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา 
ท้องถ่ิน	ในเขตจงัหวดัเลย	กลุ่มตวัอย่าง	คอื	ผู้บรหิารท้องถิน่ 
และสมาชกิสภาท้องถิน่	ในเขตจงัหวดัเลย	จำานวน	 00	คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบทดสอบที่ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ	0.96	สถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 ( )	 
ร้อยละ	 ( )	 ค่าเฉลี่ย	 ( )	 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน	 ( 	 )	 การทดสอบที	 ( )	
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	( 	 )	
การเปรียบเทียบรายคู่	 ( )	 ด้วยวิธีการของเช เ ่	
( 	 )

ผลก�รวิจัยพบว่�
	 1)	 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้อง
ถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก	 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านการตรวจสอบ	ตดิตามและ
ประเมินผล	อยู่ในระดับดีมาก	และด้านการกำาหนดนโยบาย
และการวางแผน	อยู่ในระดับดี
	 2)	ผลการเปรยีบเทียบความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	 ในเขตจังหวัด
เลย	ทีม่ตีำาแหน่ง	การศกึษา	และประสบการณ์ดำารงตำาแหน่ง	
ต่างกัน	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ดำารง
ตำาแหน่งต่างกัน	มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน	 แต่ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีตำาแหน่ง	 และการศึกษาต่างกัน	 มีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
	 )	ข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ในเขตจังหวัดเลย	เรียงตาม
ความถีม่ากทีส่ดุไปหาน้อย	ดงันี	้1)	ด้านการกำาหนดนโยบาย
และการวางแผน	คอื	1.1)	การออกประชาคมหมูบ้่านเพือ่รบั
งความคดิเหน็ของประชาชนควรจะดำาเนนิการอย่างจรงิจงั

และครอบคลมุทกุพืน้ที	่1.2)	นโยบายของผูบ้รหิารควรจะให้
ครอบคลมุทกุด้านของการพฒันา	1. )	สมาชกิสภาควรจะมี
บทบาทในการกำาหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น	2)	ด้านการตรวจสอบ	ติดตามและประเมินผล	คือ	2.1)	
ผู้บริหารควรจะรายงานผลการปฏิบัติงานราชการประจำาปี
ต่อสภาท้องถิน่ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด	เพือ่ให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา	 2.2)	 ผู้บริหารต้องบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	2. )	การ
ตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาสามปีควรจะดำาเนนิการอย่าง
จริงจังและรายงานให้สภาทราบภายในห้วงเวลาที่ระเบียบ
กำาหนด

บท วามวิชาการ สมพงษ์ ศรีสนิท

“ วามเ ้า จ นบทบาทหน้าที ง ้บริหารท้ ง ิน
ละสมาชิกสภาท้ ง ิน นเ ตจังหวัดเลย”
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Abstract
 The objectives of thesis were as follows :  
1) To study and to compare the understanding in 
duty role of the management team and members 
of the local council in Loei Province. 2) To compare 
the understanding in duty role of the management 
team and members of the local council in Loei 
Province, classified by positions, educations, and 
experiences for the understanding in duty role of 
the management team and members of the local 
council. 3) To study of the proposal of the under-
standing in duty role of the management team and 
members of the local council in Loei Province. The 
samples were the administrator and members of 
the local council in Loei Province equal 400 sam-
ples. The research instrument used for collecting 
the data was the questionnaire with the reliability 
value of 0.96. Data were analyzed by using the 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test, F-test and Scheffe’s matched pair comparison.
The results of this research were found as  
follows:
 1) The understanding in duty role of the 
administrator and members of the local council 
in Loei Province, revealed the aspect of the policy 
formulation and planning was at the good level. 
The second rank aspects included the inspection, 
monitoring and evaluation was at the best level.
 2) The hypothesis testing results found that 
among the administrator and members of the local 
council, different experience had the understand-
ing in duty role of the administrator and members 
of the local council totally had no difference but 
among positions and educations totally had signifi-
cant difference at the 0.01 level, consistent with 
the hypothesis.
 3) The proposal of understanding in duty 
role of the administrator and members, 1) the policy 
formulation and planning arrange by the frequency 
of 3 ranks revealed that the aspects of the seriously 
of need assessment and cover at the most level. 

The second rank aspects included the administra-
tor’s policy should cover strategic planed and the 
members of local council should to participate in 
the policy formulation respectively. 2) The inspec-
tion, monitoring and evaluation arrange by the 
frequency of 3 ranks revealed that the administra-
tor should to present regular government report 
for local council in time. The second rank aspects 
included administrator should to administer follow 
good governances, to be transparent and inspection 
and the present of the monitoring and evaluation 
of 3 years developing plan respectively. 

คว�มเปนม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�
	 การบรหิารราชการส่วนท้องถิน่	เป็น	การบรหิารงาน
ทีน่บัได้ว่าเป็นการแสดงทางการเมอืงของประชาชนมากทีส่ดุ	
เพราะประชาชนมีอิสระ	 ในการตัดสินใจเลือกผู้แทนในฝ่าย
นิติบัญญัติ	(สมาชิกสภาท้องถิ่น)	และฝ่ายบริหาร	(ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน)	 ในการเข้าไปทำาหน้าที่บริหารงานท้องถ่ิน	 จำาเป็น
ต้องมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่	 ของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
	 ดังนั้น	ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น	ผู้วิจัย	จึงสนใจ 
ทีจ่ะทำาการวจิยัเรือ่งความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	 ในเขตจังหวัดเลย	 โดย 
มุ่งศึกษาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น	 เพื่อนำาผลการวิจัยที่จะได้ไปเป็น
ข้อมลูในการวางแผนพฒันาบคุลากรท้องถิน่ในฝ่ายการเมอืง
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จังหวัดเลย
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	 2.	เพือ่เปรยีบเทยีบความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่อง
ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถิ่น	 ในเขตจังหวัดเลย	 
ที่มีตำาแหน่ง	 การศึกษา	 และประสบการณ์ดำารงตำาแหน่ง	
ต่างกัน
	 .	 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและ
แนวทางแก้ไข	 เกี่ยวกับความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้บริหารท้องถิ่นละสมาชิกสภาท้องถิ่น	ในเขตจังหวัดเลย

ระเบียบวิธีก�รวิจัย
	 การวิจยัเรือ่ง	ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร 
ท้องถ่ินและสมาชกิสภาท้องถิน่	ในเขตจงัหวดัเลยนี	้เป็นการ
วิจัยเชิงสำารวจ	 ( 	 )	 มีขั้นตอนและวิธีการ
ดำาเนินการวิจัย	ดังนี้

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
 ประช�กร  ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 
คร้ังนี้ได้แก่	 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขต	
จังหวัดเลย	จำานวนทั้งสิ้น	1 61	คน
 กลุ่มตัวอย่�ง  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้	ได้แก่	ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเลย	จำานวนทั้งสิ้น	 00	คน	ตามวิธีการของทาโร่ยา
มาเน่	( 	 )	ท่ีระดบัความเชือ่ม่ัน	.05	ความคลาด
เคลื่อนร้อยละ	5	ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละอำาเภอ	

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นี	้ได้แก่	แบบสอบถาม 
( )	 ซ่ึงผู้ศึกษาวิจัยสร้างขึ้น	 จากการศึกษา 
แนวคดิ	ทฤษ 	ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ลกัษณะของแบบสอบถาม
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	แบ่งออกเป็น	 	ตอน	คือ	
 ตอนที ่1 ปจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	
ได้แก่	ตำาแหน่ง	การศึกษา	และประสบการณ์ดำารงตำาแหน่ง	 
มลีกัษณะคำาถามเป็นเชงิสำารวจรายการ	( 	 )	จำานวน	
	ข้อ

 ตอนที่ 2 ศึกษาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ในเขต	จังหวัดเลย	
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	 มีลักษณะคำาถามแบบ
เลือกตอบ	2	ตัวเลือก	คือ	 ใช่ 	และ	 ไม่ใช่ 	มีจำานวน	2	
ด้าน	คือ
	 	 1)	ด้านการกำาหนดนโยบายและการวางแผน	
	 	 2)	ด้านการตรวจสอบ	ตดิตามและประเมนิผล
	 	 โดยวัดจากค่าคะแนนความถูกต้องที่ผู ้ตอบ 
แบบสอบถามตอบแบบสอบถาม	 โดยถ ้าหากผู ้ตอบ

แบบสอบถามตอบข้อใดถูกต้อง	 ค่าคะแนนจะเท่ากับ	 1	
คะแนน	 ข้อใดที่ตอบผิด	 ค่าคะแนนจะเท่ากับ	 0	 จากนั้น 
นำาคะแนนมาคดิคำานวณนำา้หนกัคะแนนเฉลีย่ในการคำานวณ
จะเทียบบัญญัติไตรยางศ์	เทียบค่าคะแนนเท่ากับ	100 	
 ตอนที่  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	
ในเขตจังหวัดเลย	ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลาย
เปิด	( )

วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	ผูว้จิยัได้ดำาเนนิการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลในปี	 พุทธศักราช	 255 	 ดำาเนินการเก็บข้อมูลจาก 
ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 ในเขตจังหวัดเลย	
โดยใช้เวลา	 จำานวน	 2	 เดือน	 ในการตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด	 00	ชุด	ได้จำานวน	 00	ชุด	คิดเป็นร้อย	100

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	 ผูว้จิยันำาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่ให้ไว้	 จัดระบบข้อมูลตรวจสอบเพื่อนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล	
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูปและแปลความหมาย	
โดยวัดจากค่าคะแนนความถูกต้องที่ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถาม	 โดยถ้าหากผู้ตอบแบบสอบถามตอบข้อ
ใดถูกต้อง	ค่าคะแนนจะเท่ากับ	1	คะแนน	ข้อใดที่ตอบผิด	
ค่าคะแนนจะเท่ากับ	0	จากนั้นนำาคะแนนมาคิดคำานวณนำ้า
หนักคะแนนเฉลี่ยในการคำานวณจะเทียบบัญญัติไตรยางศ	์
เทียบค่าคะแนนเท่ากับ	100 	
	 หากผู ้ตอบแบบสอบถามคนใดได้คะแนนรวม
แต่ละด้านเท่ากับ	10	คะแนน	ก็หมายความว่า	ผู้ตอบแบบ 
สอบถามคนนั้นได้คะแนนเทียบเท่า	 100 	 หลังจากนั้น
นำาคะแนนของแต่ละตัวอย่างที่ได้มาคำานวณค่านำ้าหนัก
ค่าเฉลี่ย	 เพื่อหาความเข้าใจรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในแต่ละด้านว่ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	อยู่ในระดับใด
	 การแปลความหมายผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์ใน
การวัดผลการศึกษา	ดังนี้
 คะแนน										ร้อยละ		 				แปลผล
	 	คะแนน	 0	ขึ้นไป	 ความเข้าใจดีมาก
	 	คะแนน	 0	 	 9		 ความเข้าใจดี
	 6	คะแนน	 60	 	69		 ความเข้าใจปานกลาง
	 5	คะแนน	 50	 	59		 ความเข้าใจน้อย
	 ตำ่ากว่า	5		 ตำ่ากว่า	50		 ความเข้าใจน้อยที่สุด
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	 หากผู ้ตอบแบบสอบถามได้คะแนนรวมทั้งหมด
เท่ากับ	 20	 คะแนน	 ก็หมายความว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม
คนน้ันได้คะแนนเทียบเท่า	 100 	หลังจากนั้นนำาคะแนน
ของแต่ละตัวอย่างที่ได้มาคำานวณค่านำ้าหนักค่าเฉลี่ย	 เพื่อ
หาความเข้าใจรวมของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดว่ามี 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิารท้องถิน่และสมาชกิ
สภาท้องถิ่น	อยู่ในระดับใด
	 การแปลความหมายผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์ใน
การวัดผลการศึกษา	ดังนี้
	 		คะแนน								ร้อยละ	 					แปลผล
	 มากกว่า	15		 0	ขึ้นไป	 ความเข้าใจดีมาก
	 1 	 	15		 0	 	 9	 ความเข้าใจดี
	 12	 	1 		 60	 	69	 ความเข้าใจปานกลาง
	 10	 	11		 50	 	59	 ความเข้าใจน้อย
	 ตำ่ากว่า	10		 ตำ่ากว่า	50		ความเข้าใจน้อยที่สุด
	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ในการวิจัยนี้ได้ดำาเนินการโดย
นำาข้อมลูมาวเิคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป	ดังนี้
	 1.	 ศึกษาปจจัยส่วนบุคคลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน	 
คือ	ค่าความถี่	( )	และค่าร้อยละ	( )	
	 2.	ศึกษาระดบัความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม	
โดยการหาค่าความถี่	 ( )	 ค่าร้อยละ	 ( -

)	ค่าเฉลี่ย	(	)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	( . .)
	 .	 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 โดยการวิเคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	 กับปจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง	 การทดสอบค่าที	 ( )	 การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว	( 	 )	ถ้าพบความแตก
ต่างอย่างมนียัสำาคัญทางสถติจิะทดสอบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยเป็นรายคู่	( )	ด้วยวิธีการของเช เ ่	( 	

)
	 .	 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของผู ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น	 ในเขตจังหวัดเลยโดยใช้การสรุปประเด็นแล้ว 
ให้ความถี่	( )
 
ผลก�รวิจัย
	 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 00	 คน	พบว่า	 
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น	 ร้อยละ	 .50	 และ 
ผู้บริหารท้องถิ่น	 ร้อยละ	 15.50	 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ร้อยละ	 6 .25	 รองลงมาคือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.	 ร้อยละ	 21.50	 และ
อนุปริญญาและสูงกว่าเป็นอันดับสุดท้าย	 คิดเป็นร้อยละ	
1 .25	 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ดำารงตำาแหน่ง	 0 	 ปี	 
คดิเป็นร้อยละ	5 .25	และ	มากกว่า	 	ปี	จำานวน	1 	คน	
คิดเป็นร้อยละ	 5. 5
	 การศกึษาความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร
ท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถิน่	จงัหวดัเลย	พบว่า	ผูต้อบแบบ 
สอบถามมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชกิสภาท้องถิน่	โดยรวมทัง้	2	ด้าน	อยูใ่นระดบัดมีาก 
เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านการตรวจสอบ	ตดิตาม 
และประเมนิผล	มคีวามเข้าใจอยูใ่นระดบัดมีาก	ด้านการกำาหนด
นโยบายและการวางแผน	มีความเข้าใจอยู่ในระดับดี	

สรุปผลก�รวิจัย
	 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ในเขตจังหวัดเลย
	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 ในเขตจังหวัด
เลย	 โดยรวม	 อยู่ในระดับดีมาก	 (คะแนนเฉลี่ย	 16.0 )	
ด้านการตรวจสอบ	 ติดตามประเมินผล	 อยู่ในระดับดีมาก	
(คะแนนเฉลีย่	 . 2)	ในขณะทีด้่านการกำาหนดนโยบายและ
การวางแผน	อยูใ่นระดบัด	ี(คะแนนเฉลีย่	 .65)	รายละเอยีด
ดังต่อไปนี้
		 1)	ด้านการกำาหนดนโยบายและแผน	พบว่า	ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจอยู่ในระดับดี	
	 2)	 ด้านการตรวจสอบติดตามและประเมินผล	 
พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก	

อภิปร�ยผล
	 จากการศึกษาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 ในเขตจังหวัดเลย	
พบว่า	ผูบ้รหิารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน	ในเขตจงัหวดั
เลย	มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น	 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก	 ทั้งนี้อาจะ
เป็นเพราะผูบ้รหิารท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถิน่	ผ่านการ
ฝกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่พึ่งจะเข้าดำารงตำาแหน่ง	ซึ่งสำานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดเป็น	 ผู้จัด	 หรือการฝกอบรมหลักสูตรนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่น	
ตามหลกัสตูรของสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน	กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน	 กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัด	 ซึ่งเป็น
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หลกัสตูรระยะยาว	และการศกึษาหลักสูตรรฐัปศาสนศาสตร
บัณฑิต	 ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น	ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ในการพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน	 จึงทำาให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี	ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวจิยัของ	ปรชีา	สมหมาย	ศกึษาเรือ่ง	ความ
รู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิองค์การบรหิารส่วน
ตำาบลต่อบทบาทหน้าที่	 	ศึกษาเฉพาะกรณีอำาเภอลำาลูกกา	
จังหวัดปทุมธานี	พบว่า	ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตำาบลอยูใ่นระดบัสงู	และ
ยังสอดคล้องกบังานวจิยัของ	พพิฒัน์	เจอืละออง	ศกึษาเรือ่ง	
บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการบริหารงานเทศบาล 
ศกึษากรณเีทศบาลในจงัหวดัสงขลา	พบว่า	ความรูค้วามเข้าใจ 
ในการตราเทศบญัญัตแิละงบประมาณค่อนข้างสงูและบทบาท 
ในการพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างมาก	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของสมเกยีรต	ิเสนา	ศกึษาเรือ่งความรูค้วามเข้าใจในบทบาท
หน้าทีข่องสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำาบล	ศกึษาเฉพาะ 
กรณอีงค์การบรหิารส่วนตำาบลเขาเพิม่	อำาเภอบ้านนา	จงัหวดั 
นครนายก	 พบว่า	 ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตำาบลเขาเพิม่อยูใ่นระดบัสงู

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย	 
ควรจะจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่	 เพื่อให ้
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจในบทบาทหน้าที ่
เพิ่มมากขึ้นอันจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารและการ 
พัฒนาท้องถิ่น
 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครังต่อ ป
	 1)	 ควรจะศึกษาการกำาหนดนโยบายและการ 
วางแผน	ซึง่ควรจะเพ่ิมเนือ้หาการศกึษาให้ครอบคลมุอำานาจ
หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	 และ 
ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบชนิดเลือกตอบ	 	 ตัวเลือก	
เพือ่วดัระดบัความเข้าใจเชงิลกึเพือ่ให้ครอบคลมุกระบวนการ
ในการกำาหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	 2)	ควรศกึษาเกีย่วกบักระบวนการตรวจสอบ	ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น 
ว่ามีการบริหารกิจการท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบายท่ีแถลงไว้ 
ต่อสภามากน้อยเพยีงใด	และดำาเนินไปตามกรอบยทุธศาสตร์ 
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และราชการต่อไป
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	 ศรีนครินทร์วิโรฒ	บางแสน 	25 9.
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	 จังหวัดสมุทรปราการ .	วิทย�นิพนธ์ศิลปศ�สตร
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สมเกียรติ	เสนา.	 ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
	 ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล	ศึกษา
	 เฉพาะกรณี	องค์การบริหารส่วนตำาบลเขาเพิ่ม	
	 อำาเภอบ้านนา	จังหวัดนครนายก .	วิทย�นิพนธ์
 ศิลปศ�สตรมห�บัณ ิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	 	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	25 .
อาทร	คุระวรรณ.	 บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลในการ
	 พัฒนาท้องถิ่นศึกษากรณีเทศบาลใน	5	จังหวัด
	 ชายแดนภาคใต้ .	วิทย�นิพนธ์ศิลปศ�สตร
 มห�บัณ ิต. บัณฑิตวิทยาลัย	 	มหาวิทยาลัย
	 ศรีนครินทร์วิโรฒภาคใต้ 	25 .
สุชา	จันทร์เอม 	จิตวิทย�ทั่ว ป 	พิมพ์ครั้งที่	9	
	 (กรุงเทพมหานคร 	ไทยวัฒนาพานิช 	25 9).
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   รั บ�ล ไดเ้รง่สง่เสรมิและสนบัสนนุใหห้นว่ยงาน	 
องคก์รตา่ง 	นำาหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงท่ีด	ี( 	

)	 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	 อาทิ
เช่น	 การกำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน	 การพัฒนางานภาครัฐ	 โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ	 คุณธรรม	 และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธี
การทำางาน	 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ	 เพื่อให้การจัดทำาและการให้บริการสาธารณะเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได้	
โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า
หากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนทั้งหลาย	 ได้นำา
หลกัธรรมาภบิาลมาเปน็แนวทางในการปฏบิตั	ิไดส้รา้งความ
เป็นธรรมาภบิาลข้ึนภายในหนว่ยงานแล้ว	จะทำาใหช้าตบิา้น
เมืองเกิดการพัฒนา	 เกิดความเจริญก้าวหน้า	 ทุกภาคส่วน
จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
มีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมทั่วไป	 คณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่	จงึไดม้มีตใิหจ้ดัสรรเงนิอดุหนนุ
เพื่อเป็นรางวัลสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี	(รางวัลธรรมาภิบาล)	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	
พ.ศ.๒๕๔๕	 เป็นต้นมา	 จำานวนปีละ	 ๒๕๐	 ล้านบาท	 ซึ่ง
จะเห็นว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้องค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่	พฒันาระบบการบรหิารจัดการของตนเอง	พัฒนากร
อบแนวคิดและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้ง 
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตระหนัก 
ถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการท่ีดี	 ซ่ึงการจัดสรร 
เงินงบประมาณปีละหลายล้านบาทเพื่อเป็นรางวัลให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนี้ 	 
มหีลกัเกณฑช์ีว้ดั	ไดแ้ก่	ความโปร่งใสและการยดึถอืก หมาย

บท วามพิเศ ยงยุทธ เทพวันดี

ในการปฏิบัติงาน	 การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาค
ส่วนต่าง 	 และการกระจายอำานาจให้ชุมชนจัดการตนเอง	
การลดขั้นตอนและการอำานวยความสะดวกให้ประชาชน	
การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร	 ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิในการให้บริการ
ประชาชน	ความพึงพอใจของประชาชน	และนวัตกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น	
	 อย่างไรก็ตาม	 ในการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนั้น	ได้ใช้หลัก
เกณฑ์ตัวชี้วัดความเป็นธรรมาภิบาล	 ซึ่งดูเหมือนว่าเป็น
เพียงเครื่องมือเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ใช้ในการประเมินได้เท่านั้น	 เพราะยังมีผู้กล่าวถึงการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน	วา่ขาดความโปรง่ใส	
ขาดหลักคุณธรรม	และขาดความเป็นธรรมาภิบาล	อยู่เสมอ	 
จนทำาให้หลายฝ่ายเกิดข้อสงสัยว่า	 หลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 
ที่ใช้ในการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีนั้น	 สามารถบ่งชี้ถึงสถานการณ์
บริหารจัดการที่ดี	 มีระดับความเป็นธรรมาภิบาลได้อย่าง
แท้จริงแล้วหรือไม่	 กอปรกับองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ท่าสวรรค์	 อำาเภอนาด้วง	 จังหวัดเลย	 ยังไม่เคยได้รับรางวัล
ธรรมาภิบาล

“หลัก รรมาภิบาล”

นายยงยุทธ เทพวันดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าสวรรค์
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 	 ต่อไป	 นอกจากนี้	
ข้าพเจ้ายังมุ่งหวังที่จะศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา	
และแนวทางแกไ้ขปญหาความเปน็ธรรมาภบิาลขององคก์าร
บริหารส่วนตำาบลท่าสวรรค์	 เนื่องจากตนเองในฐานะปลัด
องค์การบริหารส่วนตำาบล	 ที่มีความพยายามจะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการขององค์กร	 โดยการสร้างความเป็น 
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทั้งฝ่ายข้าราชการประจำา
และฝ่ายการเมือง	 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	และคาดหวังต่อการสมัครเข้าประกวดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในอนาคต	
	 ผลจากการวิจัยดังกล่าว	 ทำาให้องค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลท่าสวรรค์	 ประสบความสำาเร็จในการบริหาร
จัดการ	ได้รับรางวัล	ดังนี้
	 ๑.	 รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น	 
ด้านการป้องกันการทุจริต	ของ	ป.ป.ช.	ประจำาปี	๒๕๕ 	
	 ๒.	 รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ ดี	 
ด้านการป้องกันการทุจริต	 ของ	 ป.ป.ช.	 ประจำาปี	 ๒๕๕  
และ	 ๓.	 รางวัลองค์ปกครองท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการ 
ทีด่	ี(รางวลัธรรมาภบิาล)	ของคณะกรรมการกระจายอำานาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(ก.ก.ถ.)	ประจำาปี	๒๕๕ 	 
พร้อมเงินรางวัล	๒	ล้านบาท

		 ดังนั้นด้วยเหตุดังท่ีกล่าวมาน้ี	 ระหว่างศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาโท	 สาขารัฐศาสตร์การปกครอง	 ณ	 มหา 
วิทยาลัยมหามกุ ราชวิทยาลัย	 ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจ
ทำาการวิจัยเร่ือง	 ความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าสวรรค์	อำาเภอนาด้วง	จังหวัดเลย 	ซึ่ง
เป็นสถานที่ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติราชการอยู่ว่ามีระดับความเป็น 
ธรรมาภบิาลมากนอ้ยเพียงใด	และมีปจจัยใดบา้งท่ีควรไดร้บั
การปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางการสร้างความ
เป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำาบลท่าสวรรค์	

บทสรุป 
	 การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน	รกัษามาตรฐาน	มคีณุภาพ	 
โปร่งใสและตรวจสอบได้	 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร	การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม	มีจิตสำานึก
ทีด่ซีือ่สตัยแ์ละรบัผดิชอบ	ยดึถอืประโยชนข์องประเทศชาติ
เหนอืกวา่ประโยชนส์ว่นตน	ไมม่ผีลประโยชนท์บัซอ้น	กอปร
กับความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาฯ	ที่เป็น
ฝ่ายการเมือง	 และข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็น
ฝ่ายประจำา	 ในการกำาหนดแนวการปฏิบัติร่วมกัน	 และการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	 เป็นปจจัยสำาคัญที่ทำาให้
นโยบายการบริหารจัดการที่ดีบรรลุผลสำาเร็จ	
	 อนึ่ง	ผลงานที่ปรากฏนี้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี	ส่วนหนึ่ง
เกิดจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร	
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าสวรรค์	 พนักงาน
ส่วนตำาบล	 พนักงานจ้าง	 และผู้ร่วมงานอื่น 	 ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านในองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าสวรรค์	 รวมถึงผู้นำา
ชุมชนและประชาชนตำาบลท่าสวรรค์	 ที่ให้ความร่วมมือใน
การปฏบิตัริาชการจนสามารถปฏบิตังิานในหนา้ทีร่บัผิดชอบ
จนสำาเรจ็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล	จนเกดิผลดแีก่
ทางราชการ	 อีกทั้งคณาจารย์	 มหาวิทยาลัยมหามกุ ราช
วิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ที่อบรมให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า	
จึงขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้.
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บทคัดย่อ
	 อุดมการณ์ประชาธิปไตยยึดหลักสำาคัญในเรื่อง
ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพเคารพศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	 โดยประชาชน
ต้องมเีสรีภาพในการท่ีจะพูด	เขยีนหรอืพิมพ์	เสรภีาพในการ
โฆษณาตลอดจนมีเสรีภาพในการที่จะเลือกนับถือศาสนา
การสมาคมหรือรวมกลุ่มและมีสิทธิในทรัพย์สินของตนเอง
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามก หมาย	มีความเสมอภาค
ทางการเมือง	 มีความเสมอภาคของก หมาย	 ความเสมอ
ภาคทางเศรษฐกจิและสังคมการปกครองแบบประชาธปิไตย
คือรูปแบบการปกครองท่ียึดถืออำานาจอธิปไตยเป็นของ 
ปวงชน	 โดยลักษณะสำ าคัญของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย	 จะต้องมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งสังคม
ที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนั้นวิถีชีวิต 
และอุปนิสัยของคนในสังคมตลอดจนการดำาเนินชีวิตใน 
แต่ละวนัของคนในสงัคมจะต้องมลีกัษณะทีเ่ป็นประชาธปิไตย 
ด้วยจึงจะถือว่ามีส่วนช่วยหล่อเล้ียงระบอบประชาธิปไตย 
ให ้ดำ า เนินไปได ้ ในสังคมนั้น 	 ลักษณะวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยนั้น	 ผู้คนในสังคมต้องเคารพเหตุผลมากกว่า
ตัวบุคคลรู้จักการประนีประนอมมีระเบียบวินัยและมีความ 

“การเสริมสร้างประชา ิป ตยด้วยหลักพุท รรม”

วิระยา พิมพ์พันธ์บท วามวิชาการ

รับผิดชอบต่อส ่วนรวมการปลูกฝ งวิ ถี ชีวิตความเป ็น
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยการนำาหลักพุทธธรรม
ไปปฏิบัติจะยิ่งสนับสนุนให้สังคมนั้น 	 เป็นสังคมที่สงบสุข
มากยิ่งข้ึน	 หลักพุทธธรรมที่ผู้นำาหรือผู้บริหารสามารถที่จะ 
ปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและเพือ่เป็นการเสรมิสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมได้แก่	 อธิปไตย	 	 ศีล	 5 	
พละ	5 	ราชสังคหวัตถุ	 	อปริหานิยธรรม	 	อัตถะ	
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1.บทนำ�
	 ประเทศไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
เมื่อวันที่	 2 	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2 5	 เป็นต้นมาแม้ว่า
รัฐธรรมนูญทุกฉบับจะประกาศว่า	 ประเทศไทยปกครอง 
ด้วยระบอบประชาธิปไตยก็ตาม	 แต่ในความเป็นจริง
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับไม่ได้กำาหนดให้ประชาชนเป็น 
เจ้าของอำานาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเลย	 โดยจะเห็นได้ว่า
มีการกำาหนดให้มีสมาชิกสภาท่ีมาจากการแต่งตั้งเข้าไป
ทำาหน้าที่ควบคู่กับสมาชิกสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชน	 และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านประชาธิปไตย 
ในประเทศไทยก็ประสบกับปญหาความไม่มีเสถียรภาพ 
ในการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล	มีการรัฐประหารเกิดขึ้น
อยู่บ่อยครั้ง	 นั่นอาจมีสาเหตุมาจากประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัประชาธปิไตยและนกัการเมอืง 
ก็ไม่มีธรรมาธิปไตย	 การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
เข้ามาช่วยในการเสริมสร้างให้ประชาธิปไตยมีความมั่นคง 
จึงเป็นสิ่งที่น่าจะได้ผลดี
	 เนื่องจากศาสนาพุทธเป็นศาสนา	 ไม่ใช่ศาสตร์ทาง 
การเมืองการปกครอง	 จึงไม่มีทฤษ ีทางรัฐศาสตร์โดยตรง	
แต่จะเป็นคำาสอนที่เกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม	 ที่ทั้ง
ผู ้ปกครองและผู ้ใต้ปกครองจะต้องประพฤติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการอยู่ร่วมกันในสังคม	 ในการศึกษาการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยหลักพุทธธรรมนั้น	 จึงเป็นการ
ศึกษาจากกรอบแนวคิดของประชาธิปไตยแบบตะวันตก	 
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนา	 เพื่อที่จะใช้ 
หลักธรรมน้ัน 	 ในการช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยให้ม ี
ความเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

2.เนือห�
 2.2 แนวคดิประช�ธปิ ตยทีป่ร�ก ในพทุธศ�สน�
	 	 พุทธศาสนานั้นไม่ได้เน้นถึงรูปแบบทางการ
เมือง	 พุทธศาสนามุ ่งเน้นให้สนใจเนื้อหาสาระของการ
ปกครองมากกว่าจะใส่ใจในรูปแบบเพราะไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใดถ้าขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปกครอง
ก็ไม่สามารถจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้
ตามที่ต้องการ	 นักวิชาการด้านพุทธศาสนากล่าวว่าหลัก
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาที่สำาคัญมี	 	 หลักดังนี	้
(ธรรมรัต	อริยธมโม.25 2)
 	 1)	หลักมีส่วนร่วมในการปกครองพระสงฆ์	มี
ส่วนร่วมในการปกครองมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล	 เริ่มตั้งแต่ 
การบญัญตัพิระวินยัของพระพทุธเจ้า	พระองค์กท็รงบัญญตัิ

ในท่ามกลางสงฆ์	 ทรงสอบถามภิกษุที่เป็นผู้ก่อเรื่องแล้ว 
ทรงตเิตยีนการกระทำานัน้ 	นอกจากนัน้ในการทำาสงัฆกรรม	
เช่น	 การอุปสมบท	 หากสงฆ์ในที่ประชุมไม่เห็นด้วย	 ก็มี 
สิทธิในการคัดค้านได้
  2)	 หลักความเสมอภาคพุทธศาสนา	 ยอมรับ
ความเสมอภาคของมนุษย์	 ทุกคนมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
เท่าเทียมกันและมีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมและ
โอกาสในการบรรลุธรรมเหมือนกันเช่น	บุคคลไม่ว่าจะอยู่ใน
วรรณะไหน	 มาจากศาสนาใด	 ก็สามารถเข้ามาบวชในพุทธ
ศาสนาได้และนบัถอืกนัในเรือ่งของพรรษาโดยไม่ได้คำานงึว่า
จะมาจากวรรณะใด	เชื้อชาติใด	เป็นต้น
  )	 หลักเสรีภาพพุทธศาสนา	 ให้เสรีภาพใน 
การคิด	ไม่บังคับให้คนมานับถือโดยที่ปราศจากความเต็มใจ
หรือปราศจากความเข้าใจ
  )	หลักเสียงข้างมาก	เช่น	การรับกฐิน	ก็จะมี
การถามสงฆ์ก่อนว่าภกิษรุปูใดสมควรได้รบัผ้ากฐนิ	หากพระ
ภิกษุสงฆ์เห็นด้วยกเ็ปล่งวาจา	 ส�ธุ  พร้อมกนั	หรอืในกรณี
ที่มีการทำาผิดพระวินัย	 การตัดสินอธิกรณ์บางกรณีไม่อาจ 
ใช้มติเอกฉันท์ได้	 ทรงอนุญาตให้ตัดสินใจโดยถือเสียง 
ข้างมาก	เรียกว่า	 เยภุยยสิก� 	ในการประชุมทำาสังฆกรรม
ต่าง 	 ต้องมีมติเอกฉันท์หากมีข้อข้องใจมีสิทธิยับยั้งได้ 
แม้จะเพียงภิกษุรูปเดียวทักท้วง	 สงฆ์ทั้งหมดก็จะต้อง ง
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้หลักอปริหานิยธรรมในการ
สนับสนุนความสามัคคีอีกด้วย
 2.  หลักธรรมที่ส่งเสริมคว�มเปนประช�ธิป ตย
	 	 หลักธรรมที่บัญญัติไว ้ในพระไตรปิ กนั้น
มีอยู ่มากมาย	 แต่หลักธรรมที่จะช่วยส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์	 คือ	 มาจาก
ประชาชน	 เพื่อประชาชน	 คือ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประชาชนอย่างแท้จริงนั้นมีดังนี้
  1.	 อธิปไตย	 	 เป็นหลักธรรมที่ใช้พิจารณา
ถึงแนวคิดของบุคคลว่าเมื่อเข้ามาบริหารงานแล้วมีทัศนะ 
เกี่ยวกับอำานาจอย่างไรบ้าง	มีอยู่	 	 ระดับ	ดังนี้	 1)	อัตตา 
ธิปไตยหมายถึง	การถือตนเป็นใหญ่	เป็นแนวคิดที่ใช้อำานาจ
โดยยึดเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่โดยไม่คำานึงถึงผู้อื่น	
มีแนวความคิดแบบเผด็จการ	2)	โลกาธิปไตยหมายถึง	การ
ถือโลกเป็นใหญ่	เป็นแนวคิดของคนที่ใช้อำานาจโดยยดึความ
คิดของคนหมู่มาก	ใช้ที่ประชุมในการออกเสียงเพื่อตัดสิน	มี
แนวความคิดเหมือนประชาธิปไตย	 )	 ธรรมาธิปไตยหมาย
ถงึ	ธรรมเป็นใหญ่	เป็นแนวคดิทีใ่ช้หลกัธรรมของพระพทุธเจ้า
เป็นหลัก	คือใช้ธรรมะนำาการเมือง
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  2.	 ศีล	 5	 คือ	 ความประพฤติชอบทางกาย
และวาจาเป็นการรกัษากายวาจาให้เรยีบร้อยควบคมุตนเอง
ให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน	 เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานของ
ความเป็นมนุษย์	 ซึ่งผู้นำาจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี	 ได้แก่	 
1)	ปาณาติปาตาเวรมณีคือการเว้นจากการปลงชีวิต	การฆ่า	 
การประทษุร้ายกนั	หมายความว่าผู้นำาจำาเป็นจะต้องมองเหน็
ความสำาคัญในชีวิตของผู้อื่นเท่ากับชีวิตของตนเอง	เป็นการ
เคารพสิทธิของผู้อื่น	 2)	 อทินนาทานาเวรมณีคือการเว้น 
จากการถือเอาของที่เขามิได้ให้	 เว้นจากการลัก	 การโกง	 
การละเมิดกรรมสิทธิ์	 การทำาลายทรัพย์สิน	 หมายความ
ว่าผู ้นำาผู ้นำาจะต้องมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงเอาส่ิงใดที่ 
เป็นของผู ้อื่นของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง	 ไม่ทุจริต	 
)	 กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี	 คือ	 การเว้นจากการประพฤติ 

ผิดในกาม	 เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน	
กล่าวคอืไม่ไปทำาผดิในเร่ืองชูส้าวกับภรรยาหรือสามีของผูอ้ืน่	
นั่นเอง	 )	 มุสาวาทาเวรมณีคือ	 เว้นจากการพูดเท็จ	 โกหก	
หลอกลวง	เพื่อให้ผู้นำาเป็นคนที่มีสัจจะ	รักษาคำาพูด	5)	สุรา 
เมรยมั ชปะมาทัตถานาเวรมณีคือ	 เว้นจากของมึนเมา 
รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด	 สุรายาเมาเป็นท่ีตั้งแห่งความ
ประมาท	 ผู้นำาจำาเป็นจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเพ่ือที่จะ 
ได้ไม่เกิดความผิดพลาดเสียหายต่อส่วนรวม
  .	พละ	5	ได้แก่	1)	ศรัทธาหมายถึงความเชื่อ	
เชื่อมั่นว่าจะต้องพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้	
2)	 วิริยะคือมีความเพียรพยายามที่จะทำางานให้สำาเร็จตาม
เป้าหมาย	 )	สติคือมีสติในการทำางาน	การแก้ปญหาต่าง 	 
)	 สมาธิคือมีความตั้งมั่นในการพิจารณาปญหา	 การแก้ไข

ปญหาต่าง 	 จนสามารถนำาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	
5)	 ปญญาคือมีความรอบรู้ทั่วถึง	 รู้เหตุผล	 แยกแยะดีชั่ว	 
รู ้ว่าสิ่งใดให้คุณให้โทษ	 มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์	 รู ้จัก
จัดแจง	จัดสรร	จัดการ	สิ่งต่าง 	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติและประชาชน
  .	 ราชสังคหวัตถุ	 	 คือ	 ธรรมเครื่องยึด
เหนีย่วจติใจประชาชนเป็นหลักการสงเคราะห์ประชาชนของ 
นักปกครอง	ได้แก่	1)	สัสสเมธะคือ	ความฉลาดในการบำารุง
พืชพันธ์ธัญญาหารส่งเสริมการเกษตร	 เพื่อให้เป็นต้นทุน 
สำาหรับการทำามาหากินของชาวบ้าน	 2)	 ปุริสเมธะ	 คือ	 มี 
ความฉลาดในการใช้ข้าราชการ	 ผู้ใต้บังคับบัญชา	 รู ้จัก 
ส่งเสรมิคนดมีคีวามสามารถ	บำารงุขวัญและกำาลังใจให้กบัผูท้ี่
ทำางานด	ีมคีวามสามารถให้ได้รบัความเจรญิก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน	 )	 สัมมาปะสะคือรู้จักผูกผสานรวมใจประชาชน
ด้วยการส่งเสริมอาชีพ	 เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถ 
ที่จะเลี้ยงตนเองได้	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ด้วยการส่งเสริม
อาชีพสุจริตต่าง 	 ให้กับประชาชนและให้การสนับสนุนทั้ง
เร่ืองความรู้และทุนในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม	 
เช่น	 ให้คนจนกู้ยืมทุนไปสร้างตัว	 เป็นต้น	 )	 วาชไปยะ 
คือการมีวาจาอันดูดดื่ม	รู้จักพูด	รู้จักปราศรัยไพเราะ	สุภาพ
นุ่มนวล	 ประกอบด้วยเหตุผล	 เป็นไปเพื่อความสามัคคีของ
หมู่คณะ	 ทำาให้เกิดความเข้าใจอันดี	 และมีความน่าเชื่อถือ	
ชี้แจง	 ชี้แนะ	 สั่งงานด้วยความชัดเจนเพื่อให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  5.	 พรหมวิหาร	 	 มีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อ
การทำางาน	เพือ่ให้สำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ผูน้ำาหรอืผูป้กครอง
จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณธรรมในการที่จะวินิจฉัยและ
สั่งการเพื่อให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 เป็นธรรมประจำาใจอัน
ประเสรฐิจำาเป็นต้องมไีว้เป็นหลกัใจและกบักบัความประพฤติ
และประพฤติต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย	 มี	 	 ข้อดังนี้	 
1)	 เมตตาคือมีความรักใคร่	 ปรารถนาดีอยากให้เขามี
ความสุข	 มีจิตใจอันแผ่ไมตรีและคิดทำาประโยชน์แก่ผู้อื่น	 
2)	 กรุณาคือมีความสงสาร	 คิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์	 ใส่ใจใน
การจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ยากลำาบาก	 ความเดือด
ร้อนของผู้อื่น	 )	 มุทิตาคือมีความยินดีเมื่อคนอื่นอยู่ดีมีสุข	
มีจิตผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอเมื่อเห็นผู้อื่นอยู่อย่าง
ปกติสุขก็พลอยยินดี	 )	อุเบกขาคือวางใจเป็นกลาง	มีจิตใจ 
เที่ยงตรงไม่เอนเอียงเพราะรักเพราะเกลียด	 พร้อมที่จะ
วินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม	 รู้จักวางเฉยในเรื่องที่ควร 
วางเฉยไม่เข้าไปก้าวก่ายเมื่อเขาสามารถที่จะรับผิดชอบ
ตนเองได้ดีแล้ว	 หรือเขาสมควรได้รับผลอันสมควรแก่กา 
รกระทำาของเขาแล้ว
 6.	อปรหิานยิธรรม	 	เป็นการเน้นเรือ่งความสามคัคี	
หากสามารถทำาตามได้ก็ทำาให้องค์การน้ัน 	 มีความเข้มแข็ง	
มั่นคง	 เจริญก้าวหน้า	 ไม่มีปญหาทางการบริหารจัดการ
องค์การ	ซึ่งประกอบด้วย	1)	หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์	คือ
การประชมุเพือ่หารอืเพือ่ทีจ่ะได้ช่วยกนัระดมความคดิ	ความ
เห็นในการหาข้อยุติร่วมกัน	 การวางระเบียบปฏิบัติร่วมกัน
เพือ่เป็นกติกาในการอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ	ตลอดจนเพือ่
เป็นการใช้ปรบัความเข้าใจระหว่างกนัในกรณทีีม่เีรือ่งทีท่ำาให้
เกิดความเห็นไม่ตรงกันในองค์การ	 2)	 พร้อมเพรียงกันใน
การเข้าประชุมคือมีความพร้อมเพรียงกันในการทำากิจกรรม	 
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ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีในองค์การ	 )	 ไม่บัญญัติ
สิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้คือการให้ความเคารพยึดถือในก หรือ
ระเบียบปฏิบัติ	 ที่ตกลงร่วมกันไว้อย่างเคร่งครัด	 สิ่งที่เป็น
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพ่ือความดีงามของสังคม 
ที่ได้รับการยอมรับจากอดีตจนถึงปจจุบันอาจส่งผลให้เกิด
ผลกระทบ	ให้เกดิความขดัแย้งขึน้ในสังคมกไ็ด้หากยกเลกิไป	 
)	 การให้ความเคารพยำาเกรงคือให้เกียรติและยอมรับ ง

ความคิดเห็น	 ไม่ละเลยต่อคำาแนะนำาตักเตือนของผู้ที่เป็น
ผู้ทรงความรู้และผู้ท่ีทรงไว้ซึ่งคุณธรรม	 5)	 การให้เกียรต	ิ
คุ้มครองป้องกันสตรีมิให้ถูกข่มเหงรังแกคือการป้องกันไม่
ให้มีการละเมิดสิทธิสตรี	 หากสตรีไม่ได้รับความคุ้มครอง 
กอ็าจส่งผลกระทบข้ึนในสังคมได้	6)	การให้ความเคารพบชูา
สักการะเจดีย์คือให้ความเคารพต่อ	ปูชนียสถาน	ปูชนียวัตถุ	
อนุสาวรีย์	 ซึ่งเป็นสิ่งเตือนความทรงจำา	 ให้ระลึกถึงคุณงาม
ความดีที่มีต่อสังคม	 ไม่ปล่อยประละเลยให้มีการล่วงเกิน	
หรือกระทำาการที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม ่
พอใจต่อผู ้ที่เคารพนับถือในสังคมนำามาซึ่งความวุ ่นวาย	 
ความไม่สงบสุขในสังคมได้	 )การให้การอารักขาคือบำารุง	
รักษา	 คุ้มครอง	 ป้องกันแก่สมณะชีพราหมณ์	 บรรพชิต	
นักบวช	ผู้ทรงศีล	ให้ความสำาคัญกับสถาบันศาสนา	อันเป็น
ทีย่ดึเหนีย่วทางจติใจของประชาชน	หากผู้นำาหรอืผูป้กครอง
บ้านเมืองปล่อยประละเลย	 ไม่เห็นความสำาคัญก็อาจทำา 
ให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในสังคมได้เช่นกัน
  .	 อัตถะ	 	 ซึ่งเป็นการคำานึงถึงประโยชน ์
สูงสุดว่าผู้บริหารจะมุ่งวางแผนและกำาหนดนโยบายอย่างไร
หลักธรรมในการท่ีจะทำาให้การวางแผนและการกำาหนด
นโยบายเกิดประโยชน์สูงสุดน้ันได้แก่ได้แก่	 1)	 ทิฏฐธัม 
มิกัตถะ	 หมายถึง	 ประโยชน์ปจจุบัน	 คือการวางแผนหรือ
นโยบายเพือ่ให้เกิดประโยชน์ในปจจบุนัในระยะเวลาอนัใกล้	 
2)	 สัมปรายิกัตถะหมายถึงประโยชน์เบื้องหน้า	 คือ	 การ
วางแผนหรือนโยบายสำาหรับอนาคตวางแผนในระยะยาว	 
)	 ปรมัตถะหมายถึง	 ประโยชน์สูงสุด	 คือวางแผนหรือ

นโยบายเพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถให้ผลได้ทัง้ระยะ
สั้นและระยะยาว

สรุป
	 การปกครองแบบประชาธิปไตยยึดหลักสำาคัญใน 
เร่ืองความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพเคารพศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	 โดย
ประชาชนต้องมีเสรีภาพในการที่จะพูด	เขียนหรือพิมพ์	การ

โฆษณา	ตลอดจนมเีสรภีาพในการทีจ่ะเลอืกนบัถอืศาสนาการ
สมาคมหรือรวมกลุ่มกันและมีสิทธิในทรัพย์สินของตนเองมี
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามก หมาย	มีความเสมอภาค
ทางการเมือง	 มีความเสมอภาคทางก หมาย	 ความเสมอ
ภาคทางเศรษฐกิจและสังคม	สังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
แบบนั้นวิถีชีวิตและอุปนิสัยของคนในสังคมรวมถึงการ
ดำาเนินชีวิตในแต่ละวันของคนในสังคมต้องเคารพในเหตุผล
มากกว่าตัวบุคคลรู ้จักการประนีประนอมมีระเบียบวินัย 
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมการปลูกฝงวิถีชีวิต
ความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยการนำาหลัก 
พุทธธรรมไปปฏิบัติจะยิ่งสนับสนุนให้สังคมน้ัน 	 เป็นสังคม 
ที่สงบสุขมากยิ่งขึ้น	 หลักพุทธธรรมที่ผู ้นำาหรือผู้บริหาร
สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อ
เป็นการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยข้ึนในสังคม	 
ได้แก่	อธิปไตย	 	ศีล	5 	พละ	5 	ราชสังคหวัตถุ	 	อปริหา
นิยธรรม	 	อัตถะ	 	นั่นเอง
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 �รเดนิท�งเรือ่งเกลือในปี	19 0	ยาวสิบไมล์ต่อวนั	 
	 และเดนิผ่านหมู่บ้านนับพันของชาวอินเดยีทีร่่วมกนั 
เพื่อต่อต้านก หมายเกลือที่ไม่เป็นธรรม	 การเรียกร้องนี้
ทำาให้คนทั้งประเทศหันมาสนใจกับปญหานี้	 และเมื่อข่าว
แพร่สะพัดออกไปทำาให้เกิดความสนใจต่อคนท้ังหลายที่ 
มิใช่เพียงเฉพาะคนอินเดียเท่านั้นที่มีความรู้สึกร่วมอย่าง
เหนียวแน่น	 แต่เป็นคนทั้งโลก	 เหตุการณ์การเดินทางเรื่อง	
เกลือ  ทำาให้คานธีและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ถูกจับขังคุก 

ถือเป็นประวัติศาสตร์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม	
	 การออกก หมายเก็บภาษีเกลือและการท่ีรัฐบาล
ผูกขาดการทำาเกลือซึ่งเป็นอาหารที่จำาเป็นต่อชีวิตชาว 
อินเดียถือเป็นความอยุติธรรม	 คานธีได้นำาแนวความคิด
เรื่องสัตยาเคราะห์	( )	มาร่วมปฏิบัติการต่อต้าน
ก หมายที่ไม่เป็นธรรมในครั้งนี้	 ด้วยการไม่เชื่อ งก หมาย
เกลือที่อยุติธรรมและยึดถือความจริงที่ว่าประชาชนอินเดีย
มีสิทธิที่จะทำาเกลือบริโภคได้เอง	

	 หลายคนคงสงสัยแล้วว่าแนวคิดสัตยาเคราะห์ 
คืออะไร	เป็นอย่างไร...คานธี	ได้อธิบายสัตยาเคราะห์	ไว้ว่า
 สัตยาเคราะห์	 คือพลังที่ต่อต้านความรุนแรง 
และความอยุติธรรม	 ความรุนแรงและความอยุติธรรม 
เป็นความช่ัวร้ายซ่ึงเกิดจากการไม่ใส่ใจต่อความจริง	 ดังนั้น	 
ถ้าเราต่อต้านสิ่งช่ัวร้ายด้วยสิ่งช่ัวร้าย	 ต่อต้านความรุนแรง
ด้วยความรุนแรงและต่อต้านความโกรธด้วยความโกรธ
เท่ากับเราเติมเชื้อเพลิงให้กับไ 	 ดังนั้น	 เราจึงควรปฏิบัติ 
ตามหลกัอหงิสา	( )	เพือ่ให้เกดิพลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ
ที่สุดในการต่อต้านสิ่งช่ัวร้าย	 สิ่งน้ันก็คือสัตยาเคราะห์	 
( 	19 	 	11 )

ดร.รพีพร ธงทองบท วามพิเศ

เกล …

ปฏิบัติการต ส้

เพ วามยุติ รรม

ก	 และเดนิผ่านหมู่บ้านนับพันของชาวอินเดยีทีร่่วมกนัก	 และเดนิผ่านหมู่บ้านนับพันของชาวอินเดยีทีร่่วมกนั
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	 ความสงสัยต่อมาที่ใครหลาย 	 คนคงมีคำาถาม	 คือ	 
คานธี	 มหาบุรุษท่านนี้คิดเรื่อง	 สัตยาเคราะห์ได้อย่างไร	
แน่นอนว่ามันคงไม่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรอกนะ	 
..ใช่..มันมีพื้นฐานจากคำาสอนของศาสนา ินดูท่ีท่านนับถือ	
ซึ่งเชื่อในความมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า	 ผู้ซ่ึงสถิตอยู่ทุกแห่ง
และสถิตอยู่ในทุกส่ิงทุกอย่าง	 ด้วยการยึดมั่นในความจริง	
( )	 เป็นสำาคัญ	 ความจริงคือสัจจะ	 ( )	 หรือสัตย์	
( )	 เป็นการแสดงออกถึงความรักในสรรพสิ่งและ 
พระผู้เป็นเจ้า	 ซึ่งคานธีเชื่ออย่างนั้น	 เมื่อใดที่เราเข้าถึงสัตย์	 
ยึดมั่นในความจริงเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระ 
ผู้เป็นเจ้า	 และเพื่อเข้าสู่ความหลุดพ้น	 คือโมกษะ	 ( )	
ในความเชื่อของศาสนา ินดู	 วิถีทางท่ีจะนำาไปสู่การบรรลุ
สัจจะหรือสัตย์	 (ความจริง)	 ดังกล่าวได้	 ต้องอาศัยหลักการ
อหิงสา	 ( )	 ที่ครอบคลุมถึงศีลธรรมที่เน้นในเรื่อง 
ความรัก	 ความเมตตา	 การให้อภัย	 ไม่เห็นแก่ตัว	 รวมถึง 
การละเว้นจากการฆ่า	การไม่ทำาร้ายทั้ง	กาย	วาจา	ใจ
	 จากความเชื่อม่ันและยึดม่ันในคำาสอนของศาสนา	
ความมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้า	 เชื่อในความเป็นเสมอภาค	
เท่าเทยีมกนั	และความเป็นพ่ีน้อง	(ภารดรภาพ)	สู่ปฏบิตักิาร 
ที่ต ่อสู ้ด ้วยความอดทนเพื่อให้ได ้มาซึ่งความยุติธรรม	 
ดำาเนินการด้วยวิธีที่สงบไม่ใช้กำาลังความรุนแรงนั้น	ผู้ปฏิบัติ 
จะต้องไม่มีความเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามอยู ่ในใจ	 ยึดมั่น 
ในความถูกต้องตามทำานองคลองธรรม	 มีความอดทน	 
(พร้อมที่จะทนทุกข์ทรมานถึงท่ีสุด)	 และเชื่อในความมีอยู ่

ของพระผู้เป็นเจ้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสวด
ภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้า	(คือความจริง)
	 จากปฏิบัติการดังกล่าว	 สร้างความรู้สึกร่วมอย่าง
เหนียวแน่น	 ทำาให้อังกฤษที่ปกครองอินเดียขณะนั้นได้รับ 
แรงกดดันจากนานาชาติ	 ส่งผลให้ลอร์ดเออวิน	 (ผู้สำาเร็จ
ราชการ)	ได้ปล่อยตัวคานธีและเชิญเข้ามาเจรจาด้วย

บทสรุป
	 การต่อสู้เพื่อความถูกต้องบนพื้นฐานของความจริง	
อันเกิดจากความตระหนักร่วมกันได้สร้างประวัติศาสตร์
และความยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงและสร้างความชอบ
ธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม	 อย่างกรณีเหตุการณ์เรื่องเกลือ 
ในประเทศอินเดีย	ซึ่งผู้เขียนเองก็เชื่อเช่นนั้น	คำากล่าวเกี่ยว
กับความจริง	 หรือคนจริงที่คนไทยเราคุ ้นชินและมีการ 
กล่าวอ้างถึงเกือบจะในทุกกรณีหรือทุกครั้งที่กำาลังประสบ
ปญหาเพื่อเป็นการให้กำาลังใจ	 กระตุ้นเตือนในการที่จะต่อสู้
เพื่อทวงสิทธิ์อันชอบธรรม	 ใช่แล้วว่า	 ...ความจริงเป็นสิ่ง 
ไม่ตาย... 	 การกล่าวอ้างดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าโดย 
พื้นฐานแล้วทุกคนเชื่อในความจริง	 แต่ความจริงหลาย 	
อย่างมิได้ถูกนำามาใช้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปญหาต่าง 	 
ซำ้าร้ายยังมีการบิดเบือนความจริงจนกลายเป็นปญหา	 ที่
ลุกลามใหญ่โต	 สร้างความเสียหาย	 และความอยุติธรรม 
ให้เกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน	 จากเพียงเพราะความเห็นแก่ตัว 
ของคนไม่กี่คนกี่กลุ ่มเท่านั้นที่ไม่กล้าและกลัวความจริง	
การใช้ปญญาแก้ไขปญหาเพื่อสร้างความชอบธรรมแสดง 
ให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนได้เป็นอย่างดี	 ด้วย 
การตระหนักและการให้ความสำาคัญในเรื่องเล็กน้อย	 บน
พื้นฐานของความเชื่อ	 ความศรัทธาที่มีร่วมกันในความเป็น
สาธารณะ	 การดำาเนินชีวิตด้วยการมีสติ	 และการใช้ปญญา	
พิจารณาความจริงที่เป็นอยู่และความมีอยู่จริง	 ซึ่งจะทำาให้
พบทางออกที่ปราศจากความขัดแย้ง	 เป็นความถูกต้อง 
อันเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการเห็นพ้องต้องกัน	 ซึ่งได้รับ 
การพิสูจน์แล้วจากกรณีเรื่องก หมายเกลือที่ไม่เป็นธรรม 
ถูกขจัดออกไปด้วยความจริง	 ดังเช่นปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ 
ความยุติธรรมที่มหาบุรุษผู ้ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนภารตะ 
ได้แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงด้วย 
พลังแห่งความเงียบ...ที่ไม่เงียบ	 จากเรื่องเล็ก ที่ไม่เล็ก	 
ด้วยความกล้าในความจริง	 ความถูกต้อง	 และอดทน . 
																																																							สวัสดีค่ะ.
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 ระเทศ ทยนั้นได้นำาเอาแนวความคิดในการ 
	 คุ้มครองเด็กมาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของ
องค์การสหประชาชาติ	 ที่มีข้อกำาหนดที่ระบุสิทธิของเด็ก 	
ทั้งหมด	 อนุสัญญาได้รับการอนุมัติใน	 ค.ศ.19 9	 และ 
ลงนามโดยนอร์เวย์ใน	ค.ศ.	1991	โดยก หมายนี้ได้นำาไป 
ใช้กับเด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน	1 	ปี	และอธิบายความ
รับผิดชอบของพ่อแม่เกี่ยวกับลูกและสิทธิของลูกเกี่ยวกับ
พ่อแม่	 ประเทศไทยจึงได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 
พ.ศ.25 6	 ขึ้นซึ่งมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่	 0	 มีนาคม	
พ.ศ.	25 	โดยได้กำาหนด	วิธีการคุ้มครองเด็กเป็น	 	วิธี	
 1.ก�รสงเคร�ะหเ์ดก็	เปน็การใหค้วามชว่ยเหลอืแก ่
เดก็และผูป้กครอง	ทีอ่ยูใ่นภาวะตอ้งไดร้บัการสงเคราะห	์เพือ่ 
ให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูและมีพัฒนาการที่เหมาะสม	
ได้แก่เด็กที่ขาดไร้อุปการะเด็กที่ตกทุกข์ได้ยากไร้ที่พึ่ง	 การ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน	 นักศึกษาและเด็กเหล่านี้ 
จะไดร้บัการชว่ยเหลอืสงเคราะหจ์ากหน่วยงานของรัฐในการ
เลี้ยงดู	 อบรม	 ฝกอาชีพ	 หรือบำาบัด น ูสมรรถภาพ	ทาง
ร่างกายและจิตใจ
 2.ก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พเด็ก เป็นการให้ความ
คุ้มครองเด็กที่ถูกทำาทารุณกรรม	 ให้ได้รับความปลอดภัย	
จากภยันตราย	 เช่น	 เด็กที่ถูกทำาร้ายร่างกายและจิตใจ	 ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ	 ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง	 ไม่ว่าจากผู้อื่น
หรอืบคุคลใกลช้ดิในครอบครวั	และใหค้วามคุม้ครองเดก็ทีม่ี 
ความประพฤติไม่สมควร	 เด็กท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการ 
กระทำาผิดให้มีสวัสดิภาพ	 ได้รับความปลอดภัยและเด็ก 
เหล่านี้	 พนักงานเจ้าหน้าที่	 สามารถเข้าไปช่วยเหลือ	 แยก
เด็กให้พ้นจากภัยอันตราย	โดยนำาเด็กไปคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ตามวิธีการตามที่ก หมายกำาหนดได้	 เช่น	 บำาบัด น ู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ	 อบรมเลี้ยงดูและให้การ
ศึกษา	ฝกหัดอาชีพ	อบรมจริยธรรม	เป็นต้น

 . ก�รส่งเสริมคว�มประพฤตินักเรียนนักศกษ� 
เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน	 นักศึกษา	 มีความประพฤติ
ที่เหมาะสม	 มีความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม	ด้วยวิธีการแนะแนว	ฝกอบรม	และจัดกิจกรรมต่าง 	
ให้แก่นักเรียน	 นักศึกษาและผู้ปกครอง	 ได้รู้บทบาทหน้าที่
ของตนเอง	 ซึ่งภารกิจนี้โรงเรียน	 สถานศึกษาและคุณครู 
ผู้ปกครอง	 เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญที่จะต้องช่วยกันทำาเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก หมายกำาหนดไว้
	 เมือ่พจิารณาสาระสำาคัญในพระราชบญัญัติคุม้ครอง
เด็ก	พ.ศ.25 6	ที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ
ดงักลา่วเปน็ก หมายทีม่ปีระโยชนอ์ยา่งมากในการคุม้ครอง
เด็กและสังคมให้ปลอดภัยและร่วมมือกันทำาหน้าที่อย่าง
เต็มที่แล้วละก็ปญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในสังคม 
ทุกวันนี้	 ย่อมได้รับการคลี่คลายให้เบาบางลงจนสามารถ 
ที่จะควบคุมได้ซึ่งเด็กและเยาวชนของไทยก็จะเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการสมวัยมีความประพฤติเหมาะสม	 มีความ
ปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคม
	 นอกจากเด็กและเยาวชนจะได้รับการคุ้มครองตาม 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็	พ.ศ.	25 6	แลว้	ประเทศไทย
ยงัได้บญัญัติก หมายเพือ่ให้การคุ้มครองสทิธแิละสวสัดภิาพ
ของเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 พ.ศ.
255 	 ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของ
เด็กเยาวชนในกรณีที่กระทำาความผิดก หมายโดยให้การ
คุ้มครองตั้งแต่กระบวนการชั้นจับกุมชั้นสวบสวน	 และ 
ชั้นพิจารณาพิพากษาคดีตลอดจนการให้การแก้ไช	 บำาบัด	
น ูเด็กและเยาวชน	 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและ

สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก	 	

“ก หมายวาด้วย ุ้ม ร ง
สวัสดิภาพเด็ก ละเยาวชน

งประเทศ ทย”

บท วามพิเศ วินัย  ฉวีแปลง

ป	 คุ้มครองเด็กมาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของป	 คุ้มครองเด็กมาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของ

ภาพ	 	สำานักข่าวอิศรา
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คำ�สำ�คัญ ก�รพั น�  จริยธรรม

บทคัดย่อ
	 สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้	 1)	 เพื่อศึกษา 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาจริยธรรมใน 
ชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้านในตำาบลห้วยยาง	 อำาเภอคอน
สาร	จังหวัดชัยภูมิ	2)	เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาจริยธรรม 
ในชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้าน	 ในตำาบลห้วยยาง	 อำาเภอ
คอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 ตามความคิดเห็นของประชาชน 
ที่มี	 เพศ	 อายุ	 และอาชีพแตกต่างกัน	 และ	 )	 เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนต่อปญหาและแนวทางแก้ไข
ปญหา	 เพื่อการพัฒนาจริยธรรมในชุมชนตำาบลห้วยยาง	
อำาเภอคอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

การพั นาจริย รรม นชุมชน งกำานัน ้ หญบ้าน  
ศก าเ พาะกร ีตำาบลห้วยยาง ำาเภ นสาร จังหวัดชัยภมิ

ETHICAL DEVELOPMENT IN COMMUNITY OF VILLAGE CHIEFS AND 
VILLAGE HEADMEN : A CASE STUDY OF HUAIYANG SUB-DISTRICT, 

KHONSAN DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE.

บท วามวิชาการ ไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์

วิจัย	 ได้แก่	 ประชาชนที่มีช่ือในสำามโนประชากรของตำาบล
ห้วยยาง	 อายุตั้งแต่	 15	 ปีขึ้นไปในเขตตำาบลห้วยยาง	 
อำาเภอคอนสาร	จงัหวดัชยัภูม	ิจำานวน	1 9 9	คน	กำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการคำานวณของทาโร	 ยามาเน่	
( 	 )	จำานวน	 90	คน	การสุ่มตัวอย่างโดยใช ้
วธิกีารสุม่แบบเป็นระบบ	( 	 )	เครือ่งมอื 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 คือ	 แบบสอบถาม	 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 ( 	 )	 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	 
ค่าเฉลี่ย	 ( )	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ( 	 

)	 	และความแปรปรวนทางเดยีว	( 	 
	 หรือ	 )	 หาความแตกต่างจะทดสอบเป็น 

รายคู่ด้วยวิธีการของเช เ ่	( 	 	 )	
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ผลก�รวิจัยพบว่�
	 1)	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนา
จริยธรรมในชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้านในตำาบลห้วยยาง 
อำาเภอคอนสาร	จงัหวดัชยัภมิู	โดยรวม	อยูใ่นระดบัปานกลาง	
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ได้แก่	ด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น	 รองลงมาคือด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
จิตสำานึกเพื่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาชุมชน	 และน้อยที่สุด
คือด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม 
แก่เยาวชน	ตามลำาดับ
	 2)	 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี	 เพศต่างกัน	 
และมีอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนา
จริยธรรมในชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้านส่วนตำาบลห้วยยาง	 
อำาเภอคอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 โดยรวมท้ัง	 	 ด้าน	 ไม่ 
แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้	 ส ่วน 
ผู ้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้านตำาบล 
ห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ	โดยรวมทั้ง	 	ด้าน	
แตกต่างกันอย่างระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
	 )	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อปญหาและ
แนวทางแก้ไขปญหา	 เพ่ือการพัฒนาจริยธรรมในชุมชน
ตำาบลห้วยยาง	 อำาเภอคอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 พบว่า	 
1)	 	 ปญหาในการพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานัน 
ผูใ้หญ่บ้านทีไ่ด้รบัการเสนอแนะมากทีส่ดุ	คอื	การจดักจิกรรม 
จิตสำานึกเพื่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาชุมชนขาดช่วงเวลา 
ที่ติดต่อกันรองลงมา	 คือ	 ประชาชนขาดแรงจูงใจในการ 
เข้าร่วมกจิกรรม	และส่วนสุดท้ายคอืขาดการประชาสมัพนัธ์ 
อย่างต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมและผลจากการจัด
กิจกรรม	 ส่วนแนวทางแก้ไขปญหาที่ได้รับการเสนอแนะ
มากที่สุด	 การจัดกิจกรรมจิตสำานึกเพื่อส ่วนรวมและ
ร่วมพัฒนาชุมชนอย่าง	รองลงมา	คือ	การจัดหางบประมาณ
จากส่วนที่เก่ียวข้อง	 2)	 ปญหาในการพัฒนาจริยธรรมใน 
ชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้านท่ีได้รับการเสนอแนะมากที่สุด
คือ	 ขาดความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง  
ที่จัดขึ้นจากผู ้ปกครองรองลงมา	 คือ	 ขาดทีมวิทยากร 
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดอบรมกิจกรรมแก่เยาวชน	
และส่วนสุดท้ายคือ	 ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ของการจัดกิจกรรมและผลจากการจัดกิจกรรม

 Considered in each aspect the description 
order, the development and promotion of conser-
vation activities of local cultures was found to be 
at the highest, followed by the development and 
promotion of activities of public awareness and 
community development, and the development 
and promotion of conservation activities for youth 
was found to be at the lowest level.
 The opinions of people (respondents) with 
different genders and occupation on ethical devel-
opment in community of village chiefs and village 
headmen of Huayang sub-district, Khonsan district, 
Chaiyaphum province were found not to be overall 
different. It was not but with the study hypothesis. 
But the opinions of people with different ages were 
found to be different at a statistically significant 
level 0.05 and this was but with study hypothesis.
 The opinions of people problems and 
solution of ethical development in community 
of village chiefs and village headmen of Huayang 
sub-district, Khonsan district, Chaiyaphum province 
were found as follow (1) The problem with the 
most recommendation were in continuous de-
velopment and promotion of activities of Public 
awareness and community development, people 
without motivation to participate into activity and 
the outcome of activity without continuous public 
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relation. Where is the problem solution with the 
most recommendation were the development 
and promotion of activities of public awareness 
and community development and  budget allot-
ment from relation sector 2) Problems of ethical 
development in community of village chiefs and 
village headmen of Huayang sub-district, Khonsan 
district, Chaiyaphum province, which were most 
recommended, were the lack of higher level  
administrators participation in activity, followed by 
the lack of export trainer team on training for youth, 
and at last the lack of continuous public relation 
on activities and the outcome of activities
 
คว�มเปนม�และคว�มสำ�คัญของปัญห� 
		 การพัฒนาจริยธรรมหรือหลักการพัฒนาความ 
ประพฤติดี	 แนวทางการปฏิบัติ	 แบบแผน	 หรือ	 หลักการ 
การพัฒนาที่ว่าด้วยความดีงามซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักการ 
ศาสนา	 หรือสิ่งที่คนในสังคมยอมรับว่าเป็นความดีความ 
ถูกต้อง	 ทำาแล้วไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเอง	 ผู ้อื่น	 
และสังคม	 เพื่อให้มนุษย์ที่มีความหลากหลายสามารถ 
ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข	 ผู้นำาชุมชน 
ซึ่งได้แก่	 กำานันผู ้ใหญ่บ้านมีส่วนสำาคัญอย่างย่ิงในการ 
พัฒนากิจกรรมต่าง 	 เพราะผู้นำาชุมชนถือได้ว่าเป็นผู ้ม ี
ศักยภาพในการจูงใจให้ประชาชนเลือกที่จะทำาหรือไม่ทำา 
กิจกรรมใด	 ผู ้นำาชุมชนสามารถแก้ไข้ปญหาเหล่านี้ได	้ 
เนือ่งจากอยูใ่กล้ชดิประชาชนในชมุชนตลอดเวลา	ผูน้ำาชุมชน 
จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน 
คุณธรรม	 จริยธรรมและผู้นำาชุมชนยังมีอิทธิพลในการที ่
จะชักจูงโน้มน้าว	 ให้ประชาชนได้มีพฤติกรรมไปในทางที ่
ดีกว่าเดิมตลอดจนถึงการส่งเสริมให้ประชนชนร่วมทำา
กิจกรรมต่าง 	 ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชน
มากขึ้น	
	 ตำาบลห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ	เป็น
ตำาบลหนึง่ทีป่ระสบปญหาด้านการพัฒนาจรยิธรรมในชมุชน	
เพราะกระแสทนุนยิม	และบริโภคนยิมได้ส่งผลต่อวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยได้เสื่อมหาย	 ขาดการพัฒนาของชุมชน
ทำาให้คนในชุมชนขาดความเอื้ออาทร	 สังคมขาดการดูแล 
ซึ่งกันและกัน	 เกิดปญหาอาชญากรรม	 การม่ัวสุมของเด็ก
และเยาวชน			ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง

การพฒันาจรยิธรรมในชมุชนของกำานนัผูใ้หญ่บ้านเพือ่นำาผล 
การวิจัยในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
พัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานันผู ้ใหญ่บ้านในตำาบล 
ห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ
	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาจริยธรรมในชุมชน
ของกำานันผู้ใหญ่บ้าน	 ในตำาบลห้วยยาง	 อำาเภอคอนสาร	
จังหวัดชัยภูมิ	ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	
และอาชีพแตกต่างกัน	
	 .	เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปญหา
และแนวทางแก้ไขปญหา	เพื่อการพัฒนาจริยธรรมในชุมชน
ตำาบลห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ

ระเบียบวิธีก�รวิจัย
	 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของ
กำานันผู ้ใหญ่บ้าน	 	 ศึกษาเฉพาะกรณีตำาบลห้วยยาง 
อำาเภอคอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำารวจ	 
( 	 )	 มีขั้นตอนและวิธีการดำาเนินการวิจัย	
การสุ่มแบบเป็นระบบ	( 	 )	ดังนี้

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
 ประช�กร 
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชน 
ที่มีชื่อในสำามะโนประชากร	 อายุตั้งแต่	 15	 ปีขึ้นไปในเขต 
ตำาบลห้วยยาง	 อำาเภอคอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 จำานวน	 
1 9 9	คน

 กลุ่มตัวอย่�ง 
	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ประชาชน 
ที่มีชื่อในสำามะโนประชากร	 อายุตั้งแต่	 15	 ปีขึ้นไปใน 
เขตตำาบลห้วยยาง	 อำาเภอคอนสาร	 จังหเครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถาม	
( )	 ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยจัดสร้างขึ้น	 เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้าน	



วารสารศรีล้านช้าง สารธรรมก๋อ32

ตำาบลห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ	แบ่งออกเป็น	
	ตอน	คือ

 ตอนที่ 1	 ข้อมูลทั่วไปปจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	อาชีพ	ลักษณะคำาถามเป็น
เชิงสำารวจรายการ	( 	 )	จำานวน	๓	ข้อ
 ตอนที่ 2	 ศึกษาบทบาทด้านการพัฒนาจริยธรรม 
ในชุมชนของกำานนัผูใ้หญ่บ้านตำาบลห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	
จังหวัดชัยภูมิ	 ลักษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา
วิจัย	มีจำานวน	 	ด้าน	คือ
	 1)	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมจิตสำานึก 
เพื่อส่วนรวม	และร่วมพัฒนาชุมชน	จำานวน	 	ข้อ
	 2)	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
จริยธรรมแก่เยาวชนจำานวน	 	ข้อ
	 )	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	จำานวน	 	ข้อ
	 ในตอนที่	 2	 นี้มีจำานวน	 2 	 ข้อ	 ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 ( 	 )	
ตามวิธีการของลิเคิร์ท	( )	
 ตอนที่  ปญหาและแนวทางแก้ไขปญหาเกี่ยวกับ 
การพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้าน	 ตำาบล
ห้วยยาง	 อำาเภอคอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 ลักษณะของแบบ 
สอบถามเป็นแบบปลายเปิด

วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูล	 
ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด	 90	 ชุด	 ได้คืน 
90	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	100	ใช้เวลา	20	วัน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	 ในการวิจัยนี้ได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
เครือ่งคอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรปู	มีลำาดบัข้ันตอน	 
ดังนี้
	 1.	 ศึกษาปจจัยส่วนบุคคลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน	 
คือ	ค่าความถี่	( )	และค่าร้อยละ	( )	
	 2.	 ศึกษาการพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานัน
ผู้ใหญ่บ้านตำาบลห้วยยาง	 อำาเภอคอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 
ของผูต้อบแบบสอบถาม	โดยการหาค่าเฉล่ีย	(X)	และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	( . .)

 .	 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานันผู้ใหญ่
บ้านตำาบลห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ	กับปจจัย 
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	 ด้านเพศ	 โดยใช้การทดสอบ 
ค่าที	 ( )	 และความแปรปรวนทางเดียว	 ( 	 

หรือ	 )	ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติ	 จะทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการของเช เ ่	 
( 	 )
	 .วิเคราะห์ปญหาและแนวทางแก้ไขปญหาเกี่ยว
กบัการพฒันาจรยิธรรมในชมุชนของกำานนัผูใ้หญ่บ้านตำาบล 
ห้วยยาง	 อำาเภอคอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิโดยการแจกแจงค่า
ความถี่	( )	และนำาเสนอในรูปตาราง

สถิติในก�รห�คุณภ�พเครื่องมือ
	 1)	 หาค่าอำานาจจำาแนกของแบบสอบถามเป็น 
รายข้อ	โดยใช้	 	
	 2)	 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 โดยหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอล า	 ( 	 	 )	 ของครอนบาค	
( )

สถิติพืน �นที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
	 1)	การแจกแจงความถี่	( )	
	 2)	 หาค่าร้อยละ	 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม
	 )	การหาค่าเฉลี่ย	( )
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ผลก�รวิจัย
	 จากประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิจำานวน	22 	คน	คดิเป็นร้อยละ	5 . 	และเพศชาย	 
จำานวน	 166	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 2.6	 แบบสอบถาม	
และส่วนใหญ่มีอายุ	 6 5	ปี	 จำานวน	1 	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	 .9	 รองลงมามีอายุ	 26 5	 ปี	 จำานวน	 1 	
คิดเป็นร้อยละ	 5. 	และน้อยที่สุดมีอายุตั้งแต่	15 25	ปี	
จำานวน	 2	คน	คิดเป็นร้อยละ	 .2	และส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรจำานวน	1 	คน	คิดเป็นร้อยละ	 . 	รองลงมา 
คืออาชีพนักเรียน นักศึกษาจำานวน	 106	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 2 .2	 น้อยที่สุดมีอาชีพรับราชการ รัฐวิสากิจ	
จำานวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.1
	 การศึกษาการพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานัน
ผูใ้หญ่บ้าน	ตำาบลห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชยัภมู	ิพบ
ว่าประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการพัฒนาจรยิธรรมในชมุชน
ของกำานนัผูใ้หญ่บ้านตำาบลห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จงัหวดั
ชัยภูมิ	โดยรวม	 	ด้านอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณา 
ในแต่ละด้าน	 พบว่าด้านมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น	 รองลงมาคือด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
จิตสำานึกเพื่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาชุมชนและน้อยที่สุด
คือด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม 
แก่เยาวชน

สรุปผลก�รวิจัย
	 ผลการศึกษาการพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของ
กำานันผู ้ใหญ่บ้านส่วนตำาบลห้วยยาง	 อำาเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ	สามารถสรุปผลได้ดังนี้
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปจจัยส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม
	 พบว่า	ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม	ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิงจำานวน	 22 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 5 . 	 และ 
เพศชาย	จำานวน	166	คน	คิดเป็นร้อยละ	 2.6	อายุของ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย	ุ 6 5	ปี	จำานวน	1 	
คน	คิดเป็นร้อยละ	 .9	รองลงมามอีาย	ุ26 5	ปี	จำานวน	
1 	คิดเป็นร้อยละ	 5. 	และน้อยที่สุดมีอายุตั้งแต่	15
25	ปี	จำานวน	 2	คน	คิดเป็นร้อยละ	 .2	และส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรจำานวน	 1 	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 . 	
อาชีพนักเรียน นักศึกษาจำานวน	106	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
2 .2	 รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัท รับจ้าง	 จำานวน	91	

คน	คิดเป็นร้อยละ	2 . 	และน้อยที่สุดมีอาชีพรับราชการ
รัฐวิสากิจ	จำานวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.1
	 2.	 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาจริยธรรมในชุมชน
ของกำานันผู้ใหญ่บ้านส่วนตำาบลห้วยยาง	 อำาเภอคอนสาร	
จังหวัดชัยภูมิ
	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
จริยธรรมในชุมชนของกำานันผู ้ใหญ่บ้านตำาบลห้วยยาง	
อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ	 โดยรวม	 	ด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง	 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน	 พบว่าด้านมีค่าเฉลี่ย	
มากที่สุดคือ	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณท้ีองถิน่	รองลงมาคอืด้านการพฒันาและ
ส่งเสรมิกจิกรรมจติสำานกึเพือ่ส่วนรวมและร่วมพฒันาชมุชน
และน้อยทีส่ดุคอืด้านการพฒันาและส่งเสรมิกจิกรรมพฒันา
จริยธรรมแก่เยาวชน	 และถ้าจำาแนกในแต่ละด้าน	 ได้ผล 
ดังต่อไปนี้
	 1)	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมจิตสำานึก
เพื่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาชุมชน	พบว่า	ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการพฒันาจรยิธรรมในชุมชนของกำานนัผูใ้หญ่บ้าน
ตำาบลห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จงัหวดัชยัภมู	ิด้านการพฒันา
และส่งเสริมกิจกรรมจิตสำานึกเพื่อส่วนรวมและร่วมพัฒนา
ชุมชน	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	
	 2)	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
จริยธรรมแก่เยาวชน	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ 
การพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้านตำาบล
ห้วยยาง	 อำาเภอคอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 ด้านการพัฒนา 
และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชน	 โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง	
	 )	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	พบว่า	ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้านตำาบล
ห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ	ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก	
  
อภิปร�ยผล
	 จากการสรปุผลการวจิยั	สามารถนำามาอภปิรายผล	
ได้ดังนี้
	 การพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนตำาบลห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ
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	 พบว่า	 การพัฒนาจริยธรรมในชุมชนของกำานัน
ผูใ้หญ่บ้านส่วนตำาบลห้วยยาง	อำาเภอคอนสาร	จงัหวดัชยัภมู	ิ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปจจุบัน
ได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำารงชีวิตแบบดั่งเดิมให้ทันต่อ
โลกาภิวัตน์	 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเริ่มเป็นส่ิงจำาเป็นในชีวิต
และอาจถือได้ว่าเป็นปจจยัท่ี	5	ทีจ่ำาเป็นต้องม	ีและมกีารรบั
เอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทในการดำารง
ชีวิตมากขึ้น	 จึงทำาให้ขนบธรรมเนียมของไทยแท้เริ่มเลือน
หายไปจากสังคม	 เยาวชนรุ่นหลังไม่รู้จักวิถีชีวิตแบบด่ังเดิม	
ทำาให้เกิดปญหาสังคม	 ดังนั้นกำานันผู้ใหญ่บ้านจึงมีบทบาท
สำาคัญในการที่จะช่วยพัฒนาจริยธรรมในชุมชนให้ดีขึ้น	เพื่อ
รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของไทยให้กลับ
มามีบทบาทในการดำาเนินชีวิติของประชาชนในสังคมไทย 
อีกครั้งได้	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 รัชชณี	 สิทธิ	 
ได้ศกึษา	บทบาทของกำานนัผูใ้หญ่บ้านในการส่งเสรมิพฒันา
จริยธรรมในชมุชน	 	ศึกษาเฉพาะกรณตีำาบลสองแคว	อำาเภอ
ดอยหล่อ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของ
กำานันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมในชุมชน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า	 กำานันผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนา
จรยิธรรม	ด้านการส่งเสรมิกลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลติ	ด้าน
พฒันาเยาวชน	ด้านการพฒันาสตร	ีและด้านการอาสาพฒันา
สังคม	อยู่ในระดับปานกลาง	
	 ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 คือ	 ด้านการพัฒนาและ 
ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	 อยู่ใน
ระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
พุทธศาสนา	 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชน

ในหมู่บ้านซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่างก็มีวิวัฒนาการ
มาจากศาสนา	 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
จึงมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาจริยธรรมของคนในชุมชน	
ดังนั้นกำานันผู้ใหญ่บ้าน	 จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตนให้อยู่ใน	ศิลธรรมอันดี	ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน	
และช่วยส่งเสรมิกจิกรรมอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณท้ีองถิน่
ให้เป็นไปในทางที่ที่ดีและถูกต้องตามขนบธรรมเนียมที่เคย
ปฏิบัติมาแต่โบราณกาล	 เป็นผู้ประสานงานและสร้างความ
เข้าใจให้กบัคนในชมุชนเพือ่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั	สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก
ธรรมคำาสอนของพุทธศาสนา	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	
ศรัญญา	 บรมัตถ์	 ได้ทำาการศึกษา	 บทของคณะกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี 	 พบว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีบทบาท 
ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก	( . 2)	
เมื่อจำาแนกบทบาทรายด้านพบว่าคณะกรรมการชุมชน 
มีบทบาทด้านการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอัน 
ดีงามและสร้างความสามัคคีในชุมชนอยู่ในระดับมากสูง 
เป็นอนัดับหนึง่	( . )	รองลงมาคือบทบาทด้านการส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้ประชาชนมีความสำานึกและร่วมใจพัฒนา	
ซึ่งมีบบทบาทในระดับมากเช่นกัน	( . 9)
	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด	 คือ	 ด้านการพัฒนาและ 
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชน	 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาท
ในการพัฒนาเยาวชน	 โดยการส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความ
สำาคัญของการร่วมยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อส่วนรวม	 และ 
ส่งเสรมิให้เยาวชนมคีวามอตุสาหะ	พยายาม	ศกึษาหาความ
รู้และหาลู่ทางในการประกอบอาชีพ	 ซึ่งบทบาทของกำานัน	
ผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวได้สอดคล้องกับหลักการการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม	 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้การพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชน	 อยู่ในระดับปานกลาง	
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย	รัชชณี	สิทธิ	ได้ศึกษา	บทบาทของ
กำานันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมในชุมชน	 	
ศึกษาเฉพาะกรณีตำาบลสองแคว	 อำาเภอดอยหล่อ	 จังหวัด
เชียงใหม่	ผลการศึกษาพบว่า	บทบาทของกำานันผู้ใหญ่บ้าน
ในการส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมในชุมชน	 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 กำานันผู้ใหญ่
บ้านมบีทบาทในการส่งเสรมิการพฒันาจรยิธรรม	ด้านพฒันา
เยาวชน	อยู่ในระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
	 ควรรกัษาและพฒันาคณุภาพการพฒันาชมุชนให้มี
คณุภาพสงูยิง่ขึน้	โดยให้ส่งเสรมิกจิกรรมเกีย่วกบัพทุธศาสนา
และควรมีกิจกรรมให้แกเยาวชนได้ทำาร่วมกัน	 ส่งเสริมให้มี
การเข้าค่ายเยาวชนเกีย่วกบัจรยิธรรม	ฝกการเป็นผูน้ำาให้แก่
เยาวชนโดยการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นขึ้น
 2 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัย
	 จากผลการวจิยั	จงึมข้ีอเสนอแนะเพ่ือการวจิยั	ดงันี้
	 ๑.	 ควรทำาการศึกษาการพัฒนาจริยธรรมในชุมชน
ของกำานันผู้ใหญ่บ้าน	ในระดับที่กว้างขึ้นกว่าเดิมจาก	ระดับ
ตำาบลเป็น	ระดบัอำาเภอ	เช่น	 การพฒันาจรยิธรรมในชมุชน
ของกำานันผู้ใหญ่บ้านอำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ
	 ๒.	 ควรทำาการศึกษาการพัฒนาจริยธรรมในชุมชน
ของหน่วยงานอื่นที่ทำางานร่วมกัน	 เช่น	 อำาเภอ	 องค์การ
บริหารส่วนตำาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	วัด	และ
โรงเรียน

บรรณ�นุกรม
กฤษ า	นันทเพชร.	 ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาท
	 การพัฒนาสังคม . วิทย�นิพนธ์พั น�สังคม
 มห�บัณ ิต. บัณฑิตวิทยา	 	สถาบันพัฒน
	 บริหารศาสตร์ 	25 .
ฐิตินันท์	ธรรมโชติ.	 ประมวลจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่ง
	 ทางการเมือง .	วิทย�นิพนธ์ศ�สนศ�สตร
 มห�บัณ ิต.บัณฑิตวิทยาลัย	 	มหาวิทยาลัย
	 ราคำาแหง 	25 2.
รัชชณี	สิทธิ.	 บทบาทของกำานันผู้ใหญ่บ้านในการ
	 ส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในชุมชน 	ศึกษา
	 เฉพาะกรณีตำาบลสองแคว	อำาเภอดอยหล่อ	
	 จังหวัดเชียงใหม่ .	ส�รนิพนธ์ศ�สนศ�สตร
 มห�บัณ ิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	 	
	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 	25 9.
ศรัญญา	บรมัตถ์.	 บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการ
	 พัฒนาชุมชน 	กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา	
	 จงัหวดัชลบรุี .	วทิย�นพินธ์รั ศ�สตรมห�บณั ติ. 
	 บัณฑิตวิทยาลัย	 	มหาวิทยาลัยบูรพา 	25 5.

 “กายเหม นเร  จเหม นนายเร  

า้นายเร มรับการ กหัดชำานชิำานาญ 

หร ประมาท ป 

 กจ็ะพาเ าเร ปเปน นัตรายเสีย

ต เปน ้ ด้ศก า ละมีสติ จงจะ

สามาร พา ป งทา ด้”

: หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ (พระเทพวราลังการ)
(๑๘ ม.ค.๒๔๔๗) วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) 

อ.เมือง จ.เลย

 วาท รรม 
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รงการวันสำา ญั งชาติ ละศาสนา วันมาฆบชา
	 วันที่	 10	กุมภาพันธ์	2560	มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ร่วมกับสำานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเลย	 จัดงานวันมาฆบูชาประจำาปี	 2560	
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 และถวายพระพรชัยมงคลแด่ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย  
วรางกูร	ณ	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต 
ศรลีา้นชา้ง	โดยพระครปูรยิตัสิาทร ดร.	รองอธกิารบด	ีวิทยาเขต 
ศรีล้านช้าง	 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	 กล่าวสัมโมทนียกถา
และกล่าวเปิดงาน	 ด้านนายสัมฤทธิ์	 สุภามา	 ผู้อำานวยการ
วัฒนธรรมจังหวัดเลย	เป็นประธานฝ่ายฆราวาส.

นักศก าสา าวิชาเ กภา า ังก ปศก า 
“ หลงเรียนร้ภมิปญญาท้ ง ิน  
เกิง วิ ี นหาปลา หงลุมนำาเลย” นรายวิชา 
หลงเรียนร้ ละสภาพ วดล้ มเพ การเรียนร้

	 เมื่อวันที่	 	 มีนาคม	 2560	 นักศึกษาสาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษไปศึกษา	 แหล่งเรียนรู้ภูมิปญญา 
ท้องถิ่น 	 เกิ้ง	 วิถีคนหาปลาแห่งลุ ่มนำ้าเลย 	 ที่บ ้าน 
กำาเนิดเพชร	 ตำาบลเมือง	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเลย	 เพื่อ 
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชา	 1011	 แหล่ง 
เรียนรู ้และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้ 	 สอนโดย	 
รศ.ดร.พิมพ์อร	สดเอี่ยม

สานสัมพัน   ส าบัน 
ประชุมสภากา  รังที 
	 วันที่	 1 	 กุมภาพันธ์	 2560	
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยา  
เขตศรีลา้นช้าง	ไดจ้ดังานประชมุสภากาแ 	 
ครั้งที่ 	 1	 เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน 
การศึกษาทั้ง	 	 แห่ง	 ที่อยู่ภายในวัด  
ศรีสุทธาวาส	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยมหา  
มกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	
โรงเรียนปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา	 และ
โรงเรยีนการกศุลหลวงปูศ่รีจนัทร์	วณัณาโภ	 
ได้พบปะสังสรรค์แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน.

ปร
ะม

วล
ภา

พ
กิจ

กร
รม
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ประมวลภาพ
กิจกรรม

พิ ีเปด” รงการ นุรัก ดนตรีพนบ้าน รังที ๕
	 เมื่อวันที่ 	 6	 มีนาคม	 2560	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ได้ทำาพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์
ดนตรีพื้นบ้าน	 ครั้งที่	 5	 ระหว่างวันที่	 6 25	 มี.ค.	 2560	 ซึ่งมี 
นายสุทิน	 เลิศสพุง	 ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าาวรายงานความเป็นมา 
ของโครงการ	 และมีนายสัมฤทธ์ิ	 สุภามา	 วัฒนธรรมจังหวัดเลย	 เป็น
ประธานเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งมีคณาจารย์	 
เจ้าหน้าที่	นักศึกษาและนักเรียน	เข้าร่วมโครงการ.

รงการ ายพั นา ละบำาเพ็ญสา าร ประ ยชน
	 นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขต 
ศรีล้านช้าง	 จังหวัดเลย	 ได้ออกค่ายพัฒนาและบำาเพ็ญสาธารณ  
ประโยชน์	ในระหว่างวันที่	16 19	มีนาคม	2560	ณ	โรงเรียน 
บา้นผากลางดง	ตำาบลธาต	ุอำาเภอเชยีงคาน	จงัหวดัเลย	โดยนอกจาก
กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านผากลางดง
ทัง้การปรบัปรงุอาคารโรงอาหาร	ปรบัปรงุหอ้งเรยีน	และปรบัปรงุ 
ลานธรรมแล้ว	 คณะนักศึกษาและคณาจารย์ได้รับการต้อนรับ 
จากชุมชนเป็นอย่างดี.

ประเพ ีบุญ ะเหวดเทศนมหาชาติ
	 เมื่อวันที่	 2 	มีนาคม	2560	มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ร่วมกับ
วัดศรีสุทธาวาส	พระอารามหลวง	สำานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย	 สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย	
เทศบาลเมืองเลย	 และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย	 
ได้จัดโครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ 	 ประจำาปี	 
2560	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่	 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 และ
เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 	 
บดินทรเทพยวรางกูร	 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี.
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รงการประเพ ี
สวดทำาน งสรภญัญะ ประจำาป ี๒๕
	 25	มีนาคม	2560	มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	
ได้จัดโคงการประเพณีสวดทำานองสรภัญญะ	
ขึ้น	โดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรม
สุธี	 เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ)	 เป็นประธานให้
โอวาสและเปิดโครงการ	 มีพระมหาวัฒนา	 
สรุจติโต	ประธานโครงการ	กลา่วรายงาน	การ
จัดโครงการในครั้งนี้มีการแข่งขันประกวด
สวดทำานองสรภัญญะซึ่งแบ่งเป็น	2	ประเภท	
ได้แก่	ประเภทประชาชนทั่วไป	และประเภท
นักเรียนนักศึกษา	 ซึ่งมี	 	 ระดับคือ	 ระดับ
ประถมศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษาและระดับ
อุดมศึกษา.

รงการ นุรัก สบสานประเพ ีสงกรานต
	 วันที่	11	เมษายน	2560	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์	สรงน้ำาพระ	รดน้ำาดำาหัวขอพร	ผู้สูงอายุ	โดย
มทีา่นเจา้คณุพระภทัรธรรมสธุเีจา้คณะจงัหวดัเลย(ธ)เปน็ประธาน
ในพิธีและกล่าวสัมโมทนียกถาและอวยพรปีใหม่ไทยให้แก่ 
ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

รงการ าสาพั นาพระนักเ ย  
	 เมื่อวันศุกร์ที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๖๐	มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ได้จัดโครงการ 
อาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่	 ประจำาปี	 ๒๕๖๐	 ขึ้น	ณ	 มหา 
วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 
วัดศรีสุทธาวาส	 พระอารามหลวง	 ตำาบลกุดป่อง	 อำาเภอ 
เมืองเลย	 จังหวัดเลย	 โดยมีพระภัทรธรรมสุธี	 เจ้าคณะ 
จังหวัดเลย	 (ธ)	 เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการ	 
เพื่อให้พระนักเผยแผ่	 ที่ เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนา 
พระนักเผยแผ่	 ได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำาหลัก 
ธรรมคำาสอนพระพุทธศาสนไปเผยแผ่แก่ประชาชน	 
ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพบัณฑิต	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 บรรยายพิเศษเรื่อง	
นโยบายมหาวทิยาลยักบัแนวทางการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา
ในยุคไทยแลนด์	๔.๐
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พิ ีทำาบุญ วัน ล้ายวันส าปนา รบร บ ๒๒ ปี วิทยาเ ตศรีล้านช้าง
	 เม่ือวนัที	่25	เมษายน	2560	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง	 
จัดพธิบีทำาบญุ	เนือ่งในโอกาสครบรอบ	22	ป	ีวนัคลา้ยวนัสถาปนาวทิยาเขตศรลีา้นชา้ง	โดยได้รบั
ความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี	เจ้าคณะจังหวัดเลย	(ธ)	เป็นประธานในพิธี	ซึ่งในพิธีประกอบ
ไปด้วย	ในช่วงเช้าเป็นพิธีทำาบุญตักบาตร	ต่อด้วยถวายเครื่องสักการะบูรพาจารย์	พิธีทักษิณานุ
ปทาน	โดยพระสงฆท์รงสมณศกัดิ	์จำานวน	10	รปู		พธิกีารในครัง้นีย้งัไดร้บัเกยีรตจิาก	นายคมุพล	 
บรรเทาทุกข์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	กรรมการที่ปรึกษาวิทยาเขต	และหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดเลย	นักเรียน	นักศึกษา	ประชาชนจำานวนมากเข้าร่วมในพิธี

การสัมมนาวิชาการเพ เสริมสร้าง ุ ลัก ะ รดี 
เร ง “ หลงการเรียนร้ ละการจัดสภาพ วดล้ มเพ การเรียนร้”
	 เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2560	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	ชั้นปีที่	2	 
ได้จัดกิจกรรม	 การสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะครูดี	 เรื่อง	 แหล่งการ 
เรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 	 ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 อาคาร	 90	ปี	 
หลวงปู่ศรีจันทร์	วัณณาโภ	โดยมีพระครูปริยัติสาทร 	ดร.	รองอธิการบดี	เป็นประธาน 
เปิดงาน	 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา	 ED1011	 แหล่งเรียนรู้ 
และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

รวม ลง าว 
ชวนเทียวงานบุญประเพ ีวั น รรม ี นนำา
	 บริเวณลานศาลเจ้าปู่	บ้านนาซ่าว	หมู่ที่	1	ตำาบลนาซ่าว	 
อำาเภอเชียงคาน	 จังหวัดเลย	 องค์การบริหารส่วนตำาบลนาซ่าว	
ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง 	
อำาเภอเชียงคาน	 จังหวัดเลย 	 สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 	
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	สำานักงานเลย	แถลงข่าว	ชวน
เที่ยวงานบุญประเพณีวัฒนธรรมผีขนนำ้า	บุญเดือนหก	บ้านนาซ่าว	 
ประจำาปี	 พ.ศ.	 2560	 และ	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	
วิทยาเขตศรีล้านช้าง	โดยการนำาของ	ผศ.ดร.สุขพัฒน์	อนนท์จารย์	
ผูช่้วยอธกิารบดพีร้อม	รศ.ดร.ภาสกร	ดอกจนัทร์	และบคุลากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมงานวันนั้นด้วย

รงการประเพ ี ีตา น ประจำาปี ๒๕
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 
มีพันธกิจ	 	 ด้าน	 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรม	 
โดยโครงการประเพณีผีตาโขน	 (งานประเพณีบุญหลวงและการ 
ละเล่นผีตาโขน)	 ประจำาปี	 2560	 ได้ดำาเนินการสืบเนื่องมาทุกป	ี 
โดยในปีนี้กิจกรรมประกอบด้วย	 วันที่	 1 	 มิถุนายน	 2560	 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเป็นมาของผีตาโขน	 และการประดิษฐ์ 
หัวผีตาโขน	 วันที่	 2 	 มิถุนายน	2560	 การจัดนิทรรศการความรู้ 
ความเป็นมาของผีตาโขน	 วันที่	 25	 มิถุนายน	 2560	 คณาจารย	์ 
นักศึกษา	เข้าร่วมขบวนการละเล่นประเพณีผีตาโขน
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“๒๒ ป ีศรีลา้นชา้ง”
	 วันที่	25	มีนาคม	2560	งานคืนสู่เหย้า	 
ชาว	 มมร.	 22	 ปี	 ศรีล้าน	 ได้รับเกียรติจาก	 
ท่านคมุพล	บรรเทาทกุข์	ผู้ว่าราชการจังหวดัเลย	 
ประธานในพิธี	 กิจกรรมในเวลาเช้ามีการทำาบุญ
ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์	 จากนั้นมีการทำา
พิธีมอบคำาสั่งแต่งตั้งท่ีปรึกษาและอุปถัมภ์	
วิทยาเขตศรีล้านช้าง	โดยมีรายนามดังนี้	
 น�ยคุมพล บรรเท�ทุกข์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย	น�ยสัมฤทธ์ิ สุภ�ม�	 วัฒนธรรม
จังหวัด	น�ยบุญโชค พลด�ห�ญ ผอ.	 กศน.	
จังหวัดเลย	น�ยประสิทธิ พรหมณะ	 อัยการ
จังหวัดเลย	น�ยสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.	สพม.	
เลย	เขต	19	ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผอ.สำานักงาน
พระพุทธศาสนา	พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช 
ผู ้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดเลย	 น�ยรอง  
ปัญสังก� ผอ.	สพป.เลย	เขต	1	น�ยจรญู พ�นชิ 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำาบลนำา้สวย	น�งอรสิ� 
พรโชคฤด ีเจ้าของธรุกจิ	น�ยวโิรจน์ เป่ียมสกลุ
ประธานหอการค้าจังหวัดเลย	 น�ยศิริบูลย์  
คุณ�นันท์ศักดิ์ อดีต	 กรรมการที่ปรึกษาด้าน
การท่องเที่ยวและกีฬา	น�ยวิเชียร ธรรมมะ 
ประธานที่ปรึกษา
	 ในช่วงเย็น	ได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาว	มมร.
ศรีล้านช้าง	 โดยชมรมศิษย์เก่า	 ซึ่งมีนายวินัย	 
ฉวีแปลง	ประธานชมรมฯ	และได้รับเกียรติจาก
ท่านคุมพล	 บรรเทาทุกข์	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลย	 เป็นประธานเปิดงาน	 จากนั้น	 ผศ.สุริวัตร	 
จันโสภา	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย	 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 ได้เป็น 
ผู้มอบโล่	 และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น	
ประจำาปี	๒๕๖๐	หลงัจากน้ันผูช่้วยศาสตราจารย์	
ดร.สุขพัฒน์	 อนนท์จารย์	 ผู ้ช ่วยอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง	 มอบของที่ระลึกให้ประธาน	 และ
ศิษย์เก่า

ร�ยชื่อศิษย์เก่�ดีเด่น ประจำ�ปี 2560
๑. ด้�นสร้�งคุณประโยชน์แก่สถ�บันและสังคม 
	 ๑)	ดร.อริสา	พรโชคฤดี	
	 ๒)	นางพิสมัย	ศิริธนชัย	
	 ๓)	นายสมเกียรติ	วงษ์ลา	
๒. ด้�นผลง�นดีเด่นด้�นวิช�ก�ร 
	 ๑)	ดร.ไพฑูรย์	มาเมือง	
	 ๒)	ดร.สมศักดิ์	ขจรเฉลิมสมศักดิ์	
๓. ด้�นประสบคว�มสำ�เร็จในอ�ชีพ 
	 ๑)	นายวันชัย	บุษบา	
	 ๒)	นายสุขชัย	พงษ์กังสนานันท์	
๔. ด้�นศิษย์เก่�ดีเด่นรุ่นใหม่ 
	 ๑)	นายสมพงษ์	ศรีสนิท	
	 ๒)	นายอริยะธรรม	ชนะทอง
 ส�ข�ก�รปกครอง ได้แก่	 พระครูกิตติสาร
โสภณ	 ส�ข�วิช�ก�ร	 ได้แก่	 พระมหาจักรพล	 
สิริธโร	 (ป้อมศิริ)	ส�ข�ก�รเผยแผ่ ได้แก่	 พระครู
ประทีปวฒุธิรรม	(พระวรีะชยั	อมาตย์มนตร)ี	ส�ข�
ส�ธ�รณสงเคร�ะห์ ได้แก่	 พระครูสุนทรธรรมกิจ	
(พระธรรมวิทย์ชิตวโร).
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