
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มกร�คม - มิถุน�ยน 2561

Áหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น



Áหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ขั้นแรกคณะทำ�ง�นได้เจรจ�ขอใช้ศ�ล�ก�รเปรียญของ 
วัดประสิทธิไพศ�ล คณะสงฆ์และเจ้�อ�ว�สวัดยินดี
อนุญ�ตให้ใช้ต�มคว�มประสงค์ของวิทย�เขต แต่เม่ือ
คณะทำ�ง�นพิจ�รณ�ดูแล้วศ�ล�ก�รเปรียญนั้น ยังไม่
เสร็จสมบูรณ์ดี จึงได้พิจ�รณ�ขอใช้อ�ค�รเรียนโรงเรียน
ชุมแพศึกษ� ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำ�อำ�เภอและอยู่
ติดถนนใหญ่ก�รคมน�คมสะดวก ต่อม�ในเดือนเมษ�ยน 
พุทธศักร�ช 2547 สภ�วิช�ก�รได้พิจ�รณ�โครงก�ร
ขย�ยห้องเรียนของวิทย�เขตศรีล้�นช้�ง อนุญ�ตให้เปิด
เปน็หอ้งเรยีนไดต้ัง้แตป่กี�รศกึษ� 2547 เปน็ตน้ไป และ
เมื่อวันที่ 13 มิถุน�ยน ปีพุทธศักร�ช 2547 ในเวล� 
09.00 น. ได้เปิดปฐมนิเทศนักศึกษ� ณ ห้องประชุม
นนทรี โรงเรียนชุมแพศึกษ�และได้ทำ�ก�รเรียนก�รสอน
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นม�.

 ปีพุทธศักร�ช ๒๔๓๖ พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้� 
เจ้�อยู่หัว ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�นพระบรม 
ร�ช�นุญ�ตให้ตั้งวิทย�ลัยขึ้นในบริเวณวัดบวรนิเวศวิห�ร พระ 
ร�ชท�นน�มว่� “มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย” เพื่อเป็นที่ศึกษ�
เล่�เรียนของพระภิกษุส�มเณร เป็นสถ�นศึกษ�วิทย�ก�รท�ง
พระพุทธศ�สน�และเป็นสถ�นท่ีเผยแผ่พระพุทธศ�สน�แก่ 
ช�วไทยและต่�งประเทศ ต่อม�ปีพุทธศักร�ช 2488 สมเด็จ 
พระสงัฆร�ชเจ�้ กรมหลวงวชริญ�ณวงศ ์ในฐ�นะน�ยกกรรมก�ร 
มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย ได้ทรงประก�ศตั้งสถ�บันก�รศึกษ�ชั้นสูง 
ในรปูมห�วทิย�ลยัพระพทุธศ�สน�ขึน้ โดยใชช้ือ่ว�่ สภ�ก�รศกึษ�
มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย จ�กนั้นในปีพุทธศักร�ช 2489 ได้ทรง
ประก�ศใช้ระเบียบ และหลักสูตรปริญญ�ศ�สนศ�สตรบัณฑิต
ไว้ ๔ ปี และเปิดเรียนในระดับอุดมศึกษ�เป็นรุ่นแรก จนกระทั่ง
ปีพุทธศักร�ช 2527 สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติจึงได้ตร�พระร�ช
บัญญัติกำ�หนดวิทยฐ�นะผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�เป็น ปริญญ�ศ�สน
ศ�สตรบณัฑติ สภ�ก�รศกึษ�ไดจ้ดัก�รเรยีนก�รสอนม�ต�มลำ�ดบั 
กระทั่งวันที่ 21 กันย�ยน พุทธศักร�ช 2540 พระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ทรงลงพระปรม�ภิไธยใหเ้ปลีย่นชือ่
จ�กสภ�ก�รศึกษ�เดิมเป็น มห�วิทย�ลัย มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย 
ทัง้นีเ้พือ่เปน็ก�รขย�ยก�รศกึษ�ต�มพนัธกจิ จงึไดจ้ดัตัง้วทิย�เขต
ต�มลำ�ดับ รวมทั้งหมด 7 วิทย�เขต ในภูมิภ�คต่�งๆ วิทย�เขต
ศรีล้�นช้�งนั้นเป็นวิทย�เขตลำ�ดับที่ 7 และได้ทำ�โครงก�รขย�ย
ห้องเรียนอำ�เภอชุมแพ เมื่อวันที่ 28 มกร�คม 2547 เวล� 
13.00 น. กรรมก�รประจำ�วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ได้ประชุม
พิจ�รณ�โครงก�รขย�ยห้องเรียนม�เปิดสอนท่ีอำ�เภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ในขั้นแรกที่ประชุมมอบหม�ยให้พระครูสุทัศน์
ธรรมสุนทร ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นวิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ผู้เสนอ 
โครงก�ร ติดต่อประส�นง�นกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเฉพ�ะ 
เจ้�คณะอำ�เภอชุมแพ (ธรรมยุต) (พระครูประสิทธิธรรมคุณ) 
และเจ้�อ�ว�สวัดประสิทธิไพศ�ล (พระครูโอภ�สมณคุณ) ใน 
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มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย
วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง อำ�เภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 	 ขอน�ำเรื่องศิษย์เก่ำมำเล่ำขำน	 ได้จัดงำนหำทุนกำรศึกษำ

ช่วยรุ่นน้องหวังดีมีเมตตำ	 ด้วยคุณค่ำน�้ำใจและไมตรี

อยู่ชุมแพแม้ล�ำบำกยุ่งยำกยิ่ง	 แต่ใจจริงหยิ่งนักในศักดิ์ศรี

หวังรุ่นน้องของตนเป็นคนดี	 เพรำะรุ่นพี่รวมพลังอย่ำงตั้งใจ

ร่วมจัดงำนหำทุนอุดหนุนน้อง	 รวมเพื่อนพ้องมวลมิตรที่ชิดใกล้

ยอมล�ำบำกยำกเข็ญไม่เป็นไร	 ขอเพียงให้น้องได้ดีพี่สู้ทน

	 ศิษย์เก่ำทำงเมืองเลยไม่เคยท้อ		สร้ำงฝันต่อเพื่อน้องรักอีกสักหน

ศิษย์รุ่นพี่ร่วมฝ่ำฟันกันทุกคน	 ถึงงำนล้นยอมล�ำบำกแม้ยำกเย็น

ช่วยจัดงำนหำทุนเป็นบุญนัก	 ด้วยควำมรักสำมัคคีที่มองเห็น

ควำมล�ำบำกหำไม่ใช่ประเด็น	 ควำมโดดเด่นงดงำมมีน�้ำใจ

	 ขออวยพรให้รุ่นพี่ศิษย์ที่รัก	 ให้พร้อมพรักรักมั่นไม่หวั่นไหว

จงมีสุขตลอดชีพปลอดภัย	 ทั้งกำยใจสุขสดชื่นทุกคืนวัน

มีชีวิตไร้โรคไม่โศกเศร้ำ	 ไม่หงอยเหงำไร้ทุกข์สบสุขสันต์

จงร�่ำรวยในชีวิตนิจนิรันดร์	 ขอทุกท่ำนถึงนิพพำนไม่นำน	เทอญ

																																 					พระครูปริยัติสำทร,ดร.

                              											รองอธิกำรบดี	วิทยำเขตศรีล้ำนช้ำง

“น้ำ�ใจศิษย์เก่า ÁÁÃ.
วิทยาเขตศรีล้านช้าง”
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พระครูปริยัติสาทร, ดร.

 ครบรอบ  ปี ถ้�เปรียบกับคนวัย ๒๓ ปี ก็ยังเป็น
เย�วชนคนหนุ่มส�ว ที่ยังอยู่ในวัยศึกษ�เล่�เรียนหรือบ�งคนอ�จ
สำ�เร็จก�รศึกษ�ม�ใหม่ๆ ยังเป็นวัยที่มีไ และมี น มีคว�มมุ่งมั่น 
ที่จะก้�วเดินต่อไปเพื่อห�ประสบก�รณ์ชีวิตหรือจ�กก�รทำ�ง�น  
ในวยันีย้งัมหีล�ยสิง่ทีจ่ะต้องแสวงห� และ น �ต่อไป เป็นวยัทีม่ทีัง้
คว�มใ นและหวั่นใจอยู่ในตัว คนในวัย ๒๓ ปี โดยทั่วไปก็ยังไม่
เป็น งเป็น � หรือมีหน้�ท่ีก�รง�นท่ีเป็นหลักฐ�นมั่นคงอะไร 
ม�กม�ย จุดหม�ยปล�ยท�งข้�งหน้�ยังแสวงห�ได้อีกหล�ยปี ก่อน
จะถึงจุดที่ใช่ในชีวิต
 เดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม� ประช�ชนคนไทยได้สนุกสน�นกับ 
ก�รเล่นสงกร�นต์ ปีใหม่ไทย ได้ทำ�บุญรวมญ�ติ ส�ดนำ้�สงกร�นต์
ให้กัน รดนำ้�ขอพรผู ้สูงอ�ยุ ผู ้หลักผู ้ใหญ่หรือผู ้มีพระคุณที่เร� 
เค�รพนับถือ ที่สำ�คัญได้พ�กันเข้�วัดทำ�บุญสรงนำ้�พระ ทำ�บุญอุทิศ
ส่วนกุศลไปให้ญ�ติพี่น้องของตนที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็นก�ร 
แสดงคว�มรักและกตัญ ูต่อญ�ติพี่น้องของตน เป็นบุญกุศล 
ที่ได้ทำ�กันโดยทั่วไปในช่วงสงกร�นต์ นอกจ�กนั้นยังได้ไปพักผ่อน
กับครอบครัวหรือญ�ติสนิทมิตรสห�ย หล�ยท่�นจึงเหมือนได ้
ไปช�ร์ตไ เพื่อให้มีพลังเพร�ะหลังสงกร�นต์จะได้ทำ�ง�นหนักกัน 
ต่อไป 
 ขออนุโมทน�ชมรมศิษย์เก่� มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง  
ท่ีจังหวัดเลยและที่อำ�เภอชุมแพ ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดง�นห�ทุน 
ก�รศึกษ�เพื่อช่วยเหลือนักศึกษ�รุ ่นน้องที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์  
เป็นกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ที่ควรค่�แก่อนุโมทน�ชื่นชม คุณง�ม
คว�มดีที่ได้ร่วมกันทำ�ในครั้งนี้ ขอให้สม�ชิกชมรมศิษย์เก่� มมร.
วทิย�เขตศรล้ี�นช้�ง จงประสบแต่คว�มสขุ คว�มเจรญิ คว�มสำ�เรจ็ 
โดยทั่วหน้�กัน ทุกท่�นเทอญ

       ระครปริยั ิ �ทร ดร
       รองอธิก�รบดี วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง

สารจากรองอธิการบดี

รองอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง

 ๒  มนี�คม ๒ ๖  เป็นวนัคล้�ย
วันสถ�ปน� มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง 
ครบรอบ ๒๓ ปี โดยได้จัดง�นขึ้นใน
ระหว่�งวนัที ่๒ ๒  มนี�คม ๒ ๖  ที่
มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย 
วทิย�เขตศรล้ี�นช้�ง จงัหวดัเลย ก�รจดั
ง�นดังกล่�วผ่�นไปด้วยคว�มเรียบร้อย
ดีง�ม ถือเป็นประเพณีท่ีต้องปฏิบัติจัด
ขึ้นทุกปี เพื่อเป็นก�รทำ�บุญอุทิศส่วน
กุศลให้บูรพ�จ�รย์ผู้ก่อตั้งมห�วิทย�ลัย
และวิทย�เขต เพื่อคว�มเป็นสิริมงคล
และเป็นก�รแสดงคว�มกตัญ ูกตเวที
อีกส่วนหนึ่งด้วย 
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Editorials

 เปนท่ีน�ยินดี ด้วยว่� ว�ร �ร รีล�นช�   

�ร รรมกอ” ก้�วย่�งเข้�สู่ปีที่ ๒ เติบโตมีอ�ยุ ๒ ขวบแล้ว  

ขอขอบคุณท ่�นผู ้บริห�รทุกท ่�นที่ ให ้ก�รสนับสนุน 

งบประม�ณในก�รดำ�เนินง�น ท่�นท่ีส่งบทคว�มท�งธรรม  

ทีมง�นผู ้ จัดทำ�ว�รส�รทุกท่�น และที่สำ�คัญคือผู ้อ ่�น 

ทุกท่�น ท�งทีมง�นก็จะมีกำ�ลังใจผลิตผลง�นที่ดีๆ ม� �ก 

ท่�นทั้งหล�ยด้วย 

 ในเล่มนี้จะเน้นผลง�นของวิทย�เขตเป็นสิ่งท่ีสำ�คัญ 

โดยเฉพ�ะในรอบปีก�รศึกษ�ที่ผ่�นม� แต่ที่ลืมไม่ได้ก็คือ

ส�ระสำ�คญัดีๆ  จ�กบรรณ�ธกิ�ร กล่�วคอืในก�รกล่�วนำ�ส�ร

ธรรมในเล่มนี้ เบื้องต้นอย�กจะเสนอผญ� คนอีส�นมีคำ�คม

สภุ�ษิตสำ�หรบัสัง่สอนลกูหล�น ให้ประพ ตตินอยูใ่น ตีคอง  

(จ�รีต ประเพณี) ไม่ให้ออกนอกลู่นอกท�ง คำ�คมเหล่�นี้ 

จะรู้จักกันทั่วไปในชื่อว่� ผญ� อันหม�ยถึง ปญญ� ปรัชญ� 

คำ�ภ�ษิต ที่มีคว�มหม�ยลึกซึ้ง (   

 .) ปญญ� คว�มรู้ ไหวพริบสติปญญ�

คว�มเฉลียวฉล�ดปร�ดเปรื่อง ปญญ� ปรัชญ� หรือผญ�

เป็นกลุ ่มภ�ษ�เดียวกัน มีคว�มหม�ยคล้�ยคลึงกันและ 

ใกล้เคียงกันหรือบ�งครั้งใช้แทนกันได้ ที่ช�วบ้�นท่ัวไป

ของช�วอีส�นในสมัยโบร�ณใช้ติดต่อสื่อส�รซึ่งกันและกัน  

เพื่อจะแสดงถึงภูมิปญญ� คว�มรู้ คว�มฉล�ดของผู้พูด

 มีนักปร�ชญ์อีส�นหล�ยท่�นได้ให้คว�มหม�ยของ 

คำ�ว่� ผญ� ไว้ เช่น ดร.ปรชี� พณิทอง “คำ�ว� � ม�จ�กคำ�ว�  

ป � หรือปรัช � คือคว�มฉล�ดรอบรหรือรรอบ”  

ชัยสิทธิ์ วิทย�ข�ว กล่�วว่� “ �คือคำ�คมหรือคำ� ด 

ที่ ด ปริ น� ลวจะ อ คิด �ม ละเปนคำ�ที่ม ี

คว�มหม�ยอีกทอดหน่ ” จ�ระบุตร ธรรมวัตร กล่�วว่� 

“ �ม�จ�กคำ�ว� ปรัช � หรือป � เนื่อ ม�จ�ก 

หนวยเ ีย  “ป” มปร�กฏ น � �อี �น เมื่อ มมีจ  

ช “ ” ทน” 

 ภ�ษิตโบร�ณอีส�นแต่ละภ�ษิตมีคว�มหม�ยลึก ตื้น  

หย�บ ละเอียด ถ้�ได้พบภ�ษิตที่หย�บๆ โปรดได้เข้�ใจว่� 

คนโบร�ณชอบสอนแบบต�เห็น ภ�ษิตประจำ�ช�ติใดก็เป็น 

คำ�ไพเร�ะเหม�ะสมแก่คนช�ตินั้น คนในช�ตินิยมชมชอบ

ว่�เป็นของดี ส่วนคนในช�ติอื่นอ�จเห็นว่�เป็นคำ�ไม่ไพเร�ะ

เหม�ะสมก็ได้ คว�มจริงภ�ษิตคือรูปภ�พของวัฒนธรรม

แห่งช�ติ

 ว�รส�รศรีล้�นช้�ง ส�รธรรมกอ ปีท่ี ๒ ฉบบัที ่๓ ของ

ปีงบประม�ณ ๒ ๖  และเป็นฉบับแรกในปีงบประม�ณนี้  

เพือ่นำ�เสนอทัง้คว�มรูแ้ละบอกคว�มดีของมห�วทิย�ลยัมห�

มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ในเล่มท�งทีมง�น 

ได้รวมทั้งบทคว�มท�งธรรม กิจกรรมผลง�นของวิทย�เขต 

และแจ้งข่�วส�รต่อส�ธ�รณชนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 

ต�มโครงก�รเผยแพร่ผลง�นวิช�ก�รธรรมท�งสื่อ

 ในโอก�สนีข้อขอบคณุคณะดำ�เนนิง�นจดัทำ�ทกุท่�น  

ที่ได้ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลดำ�เนินก�รต�มที่ได้รับมอบ

หม�ย จนทำ�ให้ว�รส�รฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ 

ผู้ที่ได้ชื่อว่� เป็นผู้ปิดทองหลังพระทุกท่�น ขอให้ผู้อ่�น 

โปรดติดต�มผลง�นของวทิย�เขตศรล้ี�นช้�ง ในปีงบประม�ณ 

๒ ๖  ฉบับต่อไป

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์
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“…หน้าที่ของครูนั้น เป็นหน้าที่ที่มีความส�าคัญยิ่ง 
เพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตใจให้แก่เยาวชน 

เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ของประเทศชาติในกาลข้างหน้า 

ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างส�าคัญ 
ในการสร้างสรรค์บันดาลอนาคตของชาติบ้านเมือง…”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู  
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร  (๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓)

จะ กร กัน ป ยเ ร�ะเร�เ �ก �ยเชนเดียวกัน  5

  ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จ�รย์

23 ปี รีล�นช�  

กระบวนก�ร อ �ลยุ ิ รรมเกี่ยวกับก�รคุมครอ ิท ิเดก ละเย�วชน 1

  น�ยวินัย  ฉวีแปลง

นักวิจัยรุน หม “วิจัยเทค น ลยีนวั กรรมนำ�ประช�รั ั น�  ” 12

  สมพงษ์ ศรีสนิท

“ � ิ รรม � ิ ชีวิ ” 1

  น�ยเตชทัต ปกสังข�เนย์

“ก�ร ก �วิถี ุท ” 1

  น�ยบันทะชัย  ภูพิมทอง

ประมวล � กิจกรรม 1 -23

“ก�รมี วนรวมท� ก�รเมือ อ ประช�ชน 2

นเ อ คก�รบริห�ร วน ำ�บลหวยเ ย อ ำ�  จ อน กน 

  ดร.ทองแพ  ไชยต้นเทือก

“เปลี่ยนอย� ร ห ำ�เรจ” 31

  ดร.รพีพร ธงทอง

ก�รปรับเปลี่ยนอ�ชี น ด�นั  -  32

  ดร.ไพฑูรย์ ม�เมือง

“อย�กประ บคว�ม ำ�เรจ อ ทำ� ” 3

  เพชร ชมพู

ประมวล � กิจกรรม 3
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 ร�ช บน นดนิอี �นล�นช�  ท่�นได้กล่�วไว้ว่� “อย�ก 
 หเ ิน่ดบั ดบั อย�ก หเ ิน่ว�ย ว�ย อย�ก หเ ิน่ �ย 

�ย” คำ�พูดดังกล่�วนี้เป็นผญ�คำ�สอนของช�วอีส�นที่ได้กล่�ว
สอนกันม�หล�ยชั่วอ�ยุคน ผมเข้�ใจว่�ทุกคนคงได้ยินม�กต่อม�ก
แล้ว บ�งคำ�สอนห�กไม่โดนเข้�กับตนจังๆ คงจะไม่รู้สึกรู้ส�อะไร 
หล�ยคนย�กให้คนอ่ืนเป็นอย่�งที่ตนต้องก�ร แต่ตนกลับได้รับ 
ผลเช่นนั้นเสียเอง คว�มจริงอย่�งหนึ่งท่ีคนส่วนใหญ่มักให้คว�ม
สำ�คญัน้อย กล่�วคอืคนเร�อยูด้่วยกนัทำ�ไมต้องโกรธต้องเกลยีดกนั
ด้วย บ�งร�ยถึงกับต้องฆ่�แกงกันก็มี ไม่ถึงขน�ดนั้นก็ได้เพร�ะไม่
ฆ่�เร�ก็จะต�ยด้วยกันทุกคน เร�ไม่จำ�เป็นจะต้องทำ�บ�ปกรรมถึง
ขน�ดนัน้ น่�จะมคีว�มเมตต�อ�รีต่อกนัจะดมี�กกว่� สังคมบ้�นเร�
ก็จะน่�อยู่ขึ้นอีกหล�ยเท่�ตัว.
 เรื่อ ที่จะนำ�ม�เปน น บบ อ คน น บบ เพื่อเป็น 
ผูส้มบรูณ์แบบทีค่วรเอ�อย่�ง ถกูเปิดเผยขึน้ ประม�ณก่อนปี พ.ศ.๒   
โดยพระพุทธเจ้�เป็นคนแรกที่ได้นำ�แบบอย่�งม�กล่�ว คร�วที่ 
พระองค์พักอยู่ศูนย์กล�งก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน� ณ วัดเชตวัน 
มห�วิห�ร เขตเมืองส�วัตถี ประเทศอินเดียในปจจุบัน 
  ส�เหตุที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นม�เล่�ก็เพร�ะว่� 
  ในสมัยพระพุทธเจ้�ยังมีพระชนม�ยุอยู่นั้น ในเขตเมือง 
ส�วัตถีได้มีคนรวยครอบครัวหนึ่ง เป็นพ่อหม้�ยเมียต�ยจ�ก หลัง
จ�กภรรย�ต�ยไปกลบัมพี ตกิรรมหลดุโลกเสยีสตไิปเลย ด้วยคว�ม
รักม�กเม่ือสูญเสียจึงรู้สึกเศร้�โศกเสียใจอ�ลัยห�ม�ก แต่ละวัน 
ไม่สนใจชีวิตตนเอง นำ้�ก็ไม่ยอมอ�บ ไม่รับประท�นอ�ห�ร ไม่ยอม
ทำ�ก�รทำ�ง�น แต่ละวันก็จะเข้�ไปที่ป�ช้�ห�ภรรย�เก่� ป�กก็บ่น
ปริเทวน�ก�รรำ�พันห� ทำ�ตนอย่�งนี้ตลอดม�จนเป็นที่กล่�วขวัญ
ของช�วบ้�น แต่พ่อหม้�ยยงัมดีอีย่�งหนึง่ คอืมอีปุนสิยัแห่งโสด�บนั
ส�ม�รถที่จะเข้�ถึงคุณธรรมขั้นนี้ได้ ที่โพลงประก�ยอยู่ภ�ยในตัว
เหมือนประทีปที่มีแสงโพลงอยู่ในหม้อประม�ณนั้น
  มอียูว่นัหนึง่ ในเวล�ใกล้จะสว่�งพระพุทธเจ้�ได้ทรงตรวจดู
โลก ทอดพระเนตรเห็นพ่อหม้�ยคนนี้จึงทรงพระดำ�ริว่� “เร�คน
เดียวเท�นัน มมี ครอื่น ลว ที่จะนำ�คว�มเ ร� กออกจ�ก จ 

อหม�ยคนนี ด ลวเ �จะเ �ถ คุ รรม ัน ด�บัน เร�จะ

ทำ� น หเปนที่ อ เ �” หลังจ�กเสด็จกลับจ�กบิณฑบ�ตและ
ฉันเสร็จในวันนั้นแล้ว พระพุทธเจ้�ก็ทรงพ�พระภิกษุผู้อยู่ใกล้ชิด 
ไปที่บ้�นของพ่อหม้�ยรวยคนนั้น 
 พ่อหม้�ยคนรวยเมือ่ได้เหน็ก�รเสดจ็ม� กก็ระทำ�ก�รต้อนรบั
และกร�บสกัก�ระ แล้วพระองค์ก็ประทบันัง่บนอ�สนะทีจ่ดัเตรยีม
ไว้ถว�ยอย่�งเหม�ะสม แล้วตรัสถ�มพ่อหม้�ยคนรวยว่� “อุบ� ก 
ท�นคิดอะ รอย หรือมีเรื่อ อะ รที่ ม บ�ย จ ”
 �ยพ่อหม้�ยคนรวยกร�บทูลว่� “ ระเจ� � �

ระอ ค เจริ  รรย� อ � ระอ ค �ย � ระอ ค มเปน
อันกินอันนอน ัด จ ม ด วัน  เอ� เ ร� กเ ีย จอ�ลัยห� 
คิดถ เ �อย ลอดเวล�เลย ระเจ� � ”
 พระพุทธเจ้�จึงตรัสว่� “อุบ� ก นชื่อว�ทุก ิ่ อย� ที่มี
อยบน ลกนี อ มีก�ร กเปน รรมด� ทุกอย� ล�ย ป ก ป
เปนเรื่อ ปก ิ เมื่อมัน ก ป ลวก มควรคิดม�ก มบั ิ  
น มัยกอนทั หล�ย เมื่อ รรย� อ น �ย ป ลวกคิดว�  

ทุก ิ่ ทุกอย� บน ลกนีมีก�ร กเปน รรมด� ิ่ ทั หล�ย 
ท่ีว�นนัก ด ก ล�ย ป ลว” ด้วยคว�มอย�กรูค้ว�มจรงิอนัเป็น
ร�ยละเอียดแห่งธรรม เพื่อที่จะได้บำ�บัดคว�มเสียใจของตน  
พ่อหม้�ยคนรวยจึงได้ทูลถ�ม แล้วพระพุทธเจ้�ก็ได้นำ�เหตุก�รณ ์
ในอดีตช�ติม�เล่�ให้ ง 

เรื่อ เล� อ คน น บบ
 ก�ลที่ล่วงม�แล้วน�นแสนน�น ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้� 
ได้เกิดเป็นม�นพน้อยในตระกูลพร�หมณ์ อ�ศัยอยู่ในเมืองใหญ่ 
แห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์กล�งก�รปกครอง ก�รศ�สน� วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และก�รศึกษ�ของผู้คนในยุคนั้น ชื่อว่� พ�ร�ณสี ใน 
สมัยนั้นได้มีเจ้�ผู้ปกครองเมืองชื่อว่� พระเจ้�พรหมทัต ครองร�ช
สมบัติอยู่ในนครนี้ ผู ้คนต่�งก็อยู่อย่�งมีคว�มสุขสมบูรณ์ ด้วย
พระองค์ทรงทำ�ตนให้เป็นที่เค�รพ เหม�ะสมกับก�รเป็นผู้นำ�ของ
ประเทศ 
  หลังจ�กม�นพน้อยลูกพร�หมณ์ เจริญเติบโตเข้�สู่วัยเรียน
แล้ว ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ส่งให้ไปเรียนศิลปะวิทย�ในเมืองตักกสิล�  
ซึ่งเป็นเมืองแห่งก�รศึกษ�ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้น เมื่อเรียน 
จบแล้วก็ได้เดินท�งกลับม�อยู่กับพ่อกับแม่ ช่วยพ่อแม่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว แต่มีสิ่งหนึ่งที่ม�นพน้อยคนนี้ประพ ติคือปฏิบัต ิ
เป็นพรหมจ�ร ีเป็นคนทีไ่ม่มคีว�มต้องก�รท�งเพศเหมอืนช�วบ้�น
ทัว่ไป ไม่ชอบเทีย่วเหมอืนกบัวยัรุน่ทีอ่ยูใ่นวยัเดยีวกนั ไม่แสดงท่�ที
ว่�จะมแี นหรอืแต่งง�นมคีรอบครวั จนพ่อแม่เหน็ว่�ไม่ได้ก�รแล้ว 
ขืนปล่อยไปคงไม่ดีแน่ ตระกูลคงข�ดสูญเพร�ะห�ผู้สืบทอดไม่ได้
  อยู่ม�วันหนึ่ง พ่อแม่ของม�นพน้อยบอกลูกว่� “เร�จะ
จัดก�รห� รรย� ห กลก จะ ดเปน เปน �เ ียที” ม�นพน้อย
ปฏิเสธผู้เป็นพ่อเป็นแม่ว่� “ ออ ัย อกับ ม ลก มมีคว�ม
อ ก�รจะมีครอบครัวเลย เมื่อ ดที่ท�นทั หล�ย �ย ป ลกจะ

จ กรธกัน ป ย
เพรา เรา-เขา
กตายเช่นเดียวกัน

“คนต้นแบบคน”สารธรรมชาดก
ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์
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ดั นิ จออกบวชเลย” ผู้เป็นพ่อกบัแม่กพ็ย�ย�มแล้วพย�ย�มอกี 
ดำ�เนินก�รทุกวิถีท�งเพ่ือให้ลูกแต่งง�นให้ได้ �ยม�นพน้อย 
เมื่อถูกพ่อกับแม่รบเร้�บ่อยๆ เข้� จึงให้น�ยช่�งผู้มี ีมือดีทำ�รูปปน
ทองคำ�หญิงส�วคนหนึ่ง ให้มีคุณลักษณะที่เพียบพร้อมด้วย 
คว�มง�มทกุอย่�ง ต�มจนิตน�ก�รของตนให้เป็นหญงิทีม่คีณุสมบตัิ
เพียบพร้อมที่สุด แล้วให้นำ�ม�ที่บ้�นพร้อมกับยกโชว์ให้ผู้เป็นพ่อ 
เป็นแม่ดู แล้วพดูว่� “ถ�ห�กลก ดห ิ �ว วย �มป�นรปปนนี 
ลกจ จะยอม �นมคีรอบครวั ถ� ม ดอย� ทีร่ปปนนลีกกจะ 
มเอ� ครเลย ”

  ผู้เป็นพ่อกับแม่เมื่อได้ยินลูกพูดเช่นนั้น ก็มีคว�มลำ�บ�กใจ
อยู่ไม่น้อย ได้เรียกบริว�รภ�ยในบ้�นทั้งหมดม� แล้วให้ยกรูปปน
ทองคำ�ขึ้นตั้งบนย�นพ�หนะ แล้วสั่งให้ผู้คนทั้งหล�ยพร้อมด้วย
บรวิ�รว่� “ วกท�นจ ป �มห� �มบ�นเลกเมอื ห  จ เทีย่ว
ป �ม ถ�นที่ �  บนอ� �เ ชม ทวีป ว ห�ห ิ �ว

ที่มีลัก ะเหมือนกับรปปนนี อ เปนห ิ �วที่เกิด น
ระกล ร�หม เท�นัน หเลือก รรเอ�ห ิ �วที่มีคว�ม �ม

เหนป�นรปปนนีเท�นัน ละมคีว�มดี �มเปนทีป่ร�กฏดวย ห�ก
บเจอ นที่ ดท�นทั หล�ยจ ยกรปปนทอ คำ�นี ห นที่นัน  
ลว วกท�นกนำ�น� นันเดินท� กลับม�ที่บ�นเร�”

  ในก�ลครั้งนั้น ได้มีผู้มีบุญคนหนึ่งจุติจ�กพรหมโลกม�เกิด 
เป็นหญิงส�วในบ้�นของตระกูลพร�หมณ์ เป็นคนรำ่�รวยมีทรัพย์
สมบัติม�กถึง  ล้�นบ�ท ในหมู่บ้�นแห่งหนึ่งในเขตแคว้นก�สี 
มีชื่อว่� สัมมิลลห�สินี ในช่วงเวล�ที่น�งมีอ�ยุได้ ๖ ปี โตเข้�สู่ 
วยัส�ว น�งเป็นผูม้รีปูร่�งหน้�งดง�มน่�ชวนชมอย่�งยิง่ เปรยีบด้วย 
น�งเทพอัปสรบนสรวงสวรรค์ สมบูรณ์ทั่วสรรพ�งค์ก�ยและ 
ง�มทั้งว�จ�ใจ แต่คว�มคิดที่เกี่ยวกับก�มกิเลสอ�รมณ์ท�งเพศ 
ไม่เคยเกิดขึ้นกับน�งเลย น�งได้เป็นส�วพรหมจ�ริณีโดยแท้จริง 
(ส�วพรหมจรรย์) ใส่ใจแต่คุณธรรมคว�มดีง�ม
  ผู้คนทั้งหล�ยที่พ�เอ�รูปปนทองคำ�เดินท�งม�ถึงหมู่บ้�น
แห่งนี้ แล้วนำ�ม�แสดงยังสถ�นที่ช�วบ้�นเดินท�งผ่�นไปม� ผู้คน
ทั้งหล�ยในหมู่บ้�นนั้นเห็นรูปปนทองคำ� ต่�งพ�กันเข้�ใจว่�เป็น 
คนจริงๆ แล้วกล่�วว่� “เ ร�ะเห ุ รน� ัมมิลลห� ินี ลก �ว 
คน วย อ ท�น ร�หม บ�น นน จ ม�ยืนทำ�อะ รอย ถวนี ” 
�ยบริว�รของพ่อกับแม่ม�นพน้อยได้เห็นได้ งเช่นนั้น จึงพ�กัน

เดินท�งไปยังบ้�นพร�หมณ์นั้น พร้อมกับสินสอดทองหมั้นเพื่อนำ�
ไปสู่ขอน�งสัมมิลลห�สินี เมื่อน�งได้ทร�บเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจจึง
บอกข่�วกับพ่อกับแม่ว่� “ห�กวัน ดเมื่อท�นทั อ ลว ลับ �ย
ป ลว ดิฉัน อล�บวชเลย ดิฉัน มมีคว�ม อ ก�รจะมี

ครอบครัว” พ่อกับแม่น�งจึงกล่�วว่� “ลกรักเจ�จะทำ�อะ ร ด  
ลกเปน ห ิ จะ อ มีครอบครัว จะ ดมีคนด ลปกปอ คุม ัย 
นย�มที่ อ ม ม ดอยดวย ละจะ ด ร� ท�ย�ทม�รัก � 

ทรั ยมรดก อ ระกลเร� ว” แล้วรับเอ�รูปปนทองคำ�นั้น 
ม�เป็นก�รตกป�กรบัคำ�ทีจ่ะยกลูกส�วให้ แล้วส่งน�งไปด้วยบรวิ�ร

ของพ่อแม่ม�นพน้อยเดินท�งกลับม�
  เมื่อม�นพน้อยและน�งสัมมิลลห�สินี ทั้งสองต่�งก็ไม่
ปร�รถน�ที่จะแต่งง�นกันเลย แต่ถูกพ่อแม่คลุมถุงชนให้ทำ�ก�ร
มงคลสมรส แล้วให้นอนอยู่ในห้องเดียวกันต�มประส�ผัวเมีย 
ทั้งสองคนแม้จะนอนอยู่บนที่นอนเดียวกัน แต่ก็ไม่เกิดอ�รมณ์ 
รักใคร่ฉันท์ผัวเมีย ต่�งก็ไม่ได้ดูหน้�ดูต�กันและกันด้วยอำ�น�จ 
กิเลสก�ม เหมือนกับภิกษุ ๒ รูป และเหมือนพรหม ๒ องค์  
อยู่ในที่เดียวกันอะไรประม�ณนั้น แต่ก็อยู่ด้วยหลักมนุษยธรรมใช้
ชีวิตอย่�งคนทั่วไป ต่�งคนต่�งก็สนใจในก�รประพ ติปฏิบัติธรรม
  เมื่อเวล�ล่วงม�หล�ยปี พ่อกับแม่ของม�นพน้อยได้ต�ย
ล�โลกไป ผู ้เป็นลูกก็ได้ทำ�ก�ร �ปนกิจสรีระร่�งของพ่อแม่ 
ต�มประเพณี แล้วเรียกน�งสัมมิลลห�สินีม� พร้อมกับกล่�วว่� 
“น� เจริ  เ อจ ถือเอ�ทรั ย มบั ินี ปเถอะ ที่มีอย นเวล�น ี
กประม�   ล�นบ�ท ่ เปน วน อ ระกล ี่เอ  ละอีก 

 ล�นบ�ทอนัเปน อ ระกลเ อรวม  กนั ลวกน�จะ กอย 
 ล�นบ�ท ี่ยก หนอ ทั หมด นอ จ เอ�ทรั ย มบั ินี

ปเถิด อจ�กนี ป ี่จะ อล�บวช”
  �ยน�งสมัมิลลห�สนิไีด้ยินเช่นนัน้กก็ล่�วขึน้ว่� “ � ีเ่จ�  
เมื่อท�นบวช ด ดิฉันกจะ อล�บวช �มกับ ี่ ดิฉัน มอ�จทอด
ทิ ีท่�น ด จะ อ ดิ �ม ีอ่อกบวชดวย” เมือ่คนทัง้สองได้ตกลง
กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดบริจ�คให้ 
เป็นท�นก�รกศุลทัง้หมด ละทิง้ทรพัย์สมบตัอินัเป็นของโลก เหมอืน
กบัทิง้นำ�้ล�ยออกจ�กป�ก แล้วพ�กนัเดนิท�งเข้�ไปป�ใหญ่หมิวนัต์ 
พ�กันบวชเป็น ษีฉันร�กไม้และผลไม้ในป�เป็นอ�ห�ร เจริญ 
สมณธรรมอยู่ในป�ใหญ่หิมวันต์ม�ช้�น�น ต่อม�เกิดเบื่ออ�ห�รป�
ต้องก�รจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึงพ�กันเดินท�งจ�กป�ใหญ่
หิมวันต์มุ ่งหน้�ม�เมืองพ�ร�ณสี จึงเข้�ไปอ�ศัยอยู่ในพระร�ช
อุทย�นของเจ้�ผู้ครองเมือง
  อยู่ม�วันหนึ่ง เมื่อด�บสและด�บสินีอยู่ในพระร�ชอุทย�น 
ได้ฉันอ�ห�รแบบใหม่ �ยด�บสินีผู ้สุขุม�ลช�ติเคยบริโภค 
อ�ห�รป� ม�บัดนี้ได้ฉันอ�ห�รของช�วบ้�นทั่วไป ร่�งก�ยปรับตัว
ไม่ทัน พร้อมกับอ�ยุสังข�รก็ม�กขึ้น คว�มเหนื่อยล้�จ�กก�ร 
เดินท�งไกล ก็เกิดอ�ก�รแปรปรวนในท้อง เกิดอ�พ�ธลงโลหิต 
อย่�งกะทันหัน เมื่อน�งไม่ได้ฉันย�ทัน ร่�งก�ยก็ได้อ่อนกำ�ลังลง  
ในช่วงนั้นเป็นเวล�ภิกข�จ�รออกรับบิณฑบ�ต ด�บสได้พยุงน�ง 
นำ�พ�ไปที่ประตูพระนคร แล้วให้นอนบนแผ่นกระด�น ณ ศ�ล� 
หลังหนึ่ง ส่วนตนได้เข้�ไปภิกข�จ�รรับบิณฑบ�ต ในช่วงเวล�นั้น
ด�บสยังไม่กลับออกม�เลย น�งด�บสินีก็ได้สิ้นใจต�ยไปก่อน  
ผู้คนทั้งหล�ยที่เดินท�งผ่�นไปม� ได้เห็นรูปร่�งหน้�ต�อันสวยสด
งดง�ม ก็ได้พ�กันแวะเข้�ม�ห้อมล้อมดู ต่�งก็พ�กันร้องไห้รำ่�ไร
อ�ลัยต�มน�งด้วยคว�มเสียด�ย
  �ยด�บสเที่ยวภิกข�จ�รรับบิณฑบ�ตได้พอประม�ณแล้ว 
กลบัม�รูว่้�น�งต�ยแล้ว จงึดำ�รว่ิ� ทุก ิ่ ทุกอย� มอัีน ก ปเปน
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รรมด�มันกจะ ก ล�ย ป ั �รทั ปว มเที่ย หนอ มีค ิ 
ที่จะเปน ปอย� นีเอ ” แล้วนั่งบนแผ่นกระด�นที่น�งนอน 
อยูข้่�งๆ นัน่ แล้วฉนัอ�ห�รอย่�งสบ�ยใจ พร้อมกบับ้วนป�กไปด้วย  
ทำ�เหมือนกับว่�ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตนเอง
  ส่วนผู้คนทั้งหล�ยที่ยืนห้อมล้อมอยู่เกิดคว�มสงสัย จึง
สอบถ�มข้ึนว่� “ท�น เจริ  ด�บ ินีท�นนีเปนอะ รกับท�น ” 
ด�บสจึงกล่�วตอบว่� “เมื่อ อนที่ยั เปนค หั ถอย น� เปน
รรย� รับ ช กลชิด อ เร�” ส่วนผู้คนทั้งหล�ยได้ยินด�บส 

กล่�วเช่นนั้น จึงถ�มต่อว่� “ท�น เจริ  วกเร�ยั อดทนท่ีจะ
เ ีย จ ม ดเลย �กันรอ หรำ่� รอ�ลัยห�น�  วนท�นเปน
เ ร�ะเห ุ รจ มรอ ห �มน� ”
  ด�บสจึงได้กล่�วตอบว่� “น� ด�บ ินี นี อนเมื่อยั มี 
ชีวิ อย ม ดเปนอะ รกับเร�เลย ม�บัดนีก ม ดเปนอะ รกัน 
เ ร�ะน� เปน มัคร จที่ ป ปร ลกเบือ หน� ป อำ�น�จ อ
คนอื่น ลว เร�จะรอ หเ ีย จ ปเ ร�ะอะ รกัน” แล้วด�บสก็ได้
กล่�วต่อไปอีกว่�

  “น� ัมมิลลห� ินี ด �ย ป ลว เหมือนกับ วก ั ว 
ทั หล�ยที่ �ย ป ลว เมื่อน� ปอยกับ ั วเหล�นัน น� จ  
ม ดเปนอะ รกบัเร� เร�จ ม ดเ ร� กเ ยี จถ น� เปนทีร่กั 

ถ�ห�กคนเร�จะเ ร� กเ ีย จถ คว�ม �ยก มมีประ ยชน 
เ ร�ะคว�ม �ยจะมีกับทุกคน เ ร� กเ ีย ควรจะเ ร� ก
เ ีย จถ น ่ จะ อ ก ป อำ�น�จ อ มัจจุร�ชทุกเมื่อ จะ
ทำ� ห นเอ มประม�ท นชีวิ จะดีกว� ั วที่ยืน นั่  นอน หรือ
เดนิอย อ�ยุ ั �รห� ดเปน ป �มดวย ม วยัจะเ ือ่ม ปทุก ะ
ที่หลับ � ละลืม � เ ร�ะวัยเ ื่อม ปอั � ร� ก�ยยอม
บก รอ  หนท� ท่ีคนเดินก อ มีคว�ม ลัด ร�กจ�กกัน ดย 
ม อ ัย หม ั วท่ียั เหลืออยควรมีเม �เอนดกัน วนที่
�ย ป ลว มควรจะ อ เ ร� กเ ีย จถ ”

  หลังจ�กด�บสพูดจบลง จึงได้เตรียมสถ�นที่พร้อมกับผู้คน
ทั้งหล�ย ได้พ�กันกระทำ� �ปนกิจสรีระร่�งของน�ง แล้วด�บส 
ก็เดินท�งกลับเข้�ไปป�ใหญ่หิมวันต์อย่�งเดิม บำ�เพ็ญเพียรจิต 
ทำ� �นและอภิญญ� เมื่อหมดอ�ยุขัยก็ได้ไปบังเกิดบนพรหมโลก
  หลังจ�กที่พระพุทธเจ้�ได้ทรงแสดงธรรมเทศน�น้ีจบลง  
แล้วทรงประก�ศสัจจะในเวล�จบสัจจะ พ่อหม้�ยก็ได้เข้�ถึง
คุณธรรมขั้นโสด�บัน 
 จ�กหลกัฐ�นท�งประวตัศิ�สตร์บอกให้เร�รูว่้� นบัตัง้แต่น้ัน
ม� เร�ท่�นทั้งหล�ยรู้ได้อย่�งหนึ่งว่� “คนเร�จะเกลียดชั กัน ป
ทำ� ม อีก มน�นเร�ท�นกจะ �ยจ�ก ลกนี ปเหมือนกัน ถ มมี
คร �ก �ยเอ �มอ�ยุ ัยอย ลว” เพร�ะฉะนั้น เร�จะไปโกรธ

เกลียดกันไปเพื่ออะไร ช่วยกันคิดช่วยกันสร้�งสรรค์แต่สิ่งที่ดีง�ม 
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนจะไม่ดีกว่�หรือ  และมีอีกอย่�ง 
มหีล�ยคนเสยีใจไปกบัคนทีต่�ยไป จนไม่เป็นอนักนิอนันอนเลยกม็ี 
นัน่แสดงว่�เข�มคีว�มดต่ีอกนัจงึเกดิคว�มรูส้กึอ�ลยัห� อกีส่วนหน่ึง
ของคนเมื่อเมียต�ยกลับยิ้มเล็กยิ้มใหญ่ จะได้เปล่ียนคนใหม่เสียที
นั่นแสดงให้เห็นเช่นกันว่� ไม่มีอะไรที่ดีๆ ต่อกัน เข�จึงไม่เกิดคว�ม
รูส้กึเสยีด�ยเลย หรอือ�จเป็นเพร�ะก�มตณัห�ก็ได้ ทีอ่ย�กเปลีย่น
รสช�ดใหม่ต�มใจกเิลสตวัเอง พ ตกิรรมอย่�งว่�นีก้เ็หน็กนัเตม็บ้�น
เต็มเมืองกันเลยทีเดียว

ว�ทกรรม น บบ
 “วัยจะเ ื่อม ปทุก ะที่หลับ � ละลืม � เ ร�ะ 
วัยเ ื่อม ปอั � ร� ก�ยยอมบก รอ  หนท� ที่คนเดิน 
ก อ มีคว�ม ลัด ร�กจ�กกัน ดย ม อ ัย หม ั ว 
ท่ียั เหลืออยควรมีเม �เอนดกัน วนท่ี �ย ป ลว มควร 
จะ อ เ ร� กเ ีย จถ เ ร�ะมัน มมีประ ยชนอะ ร ลว”

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จ�รย์
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 มมร วิทย�เ รีล�นช�  ได้จัดก�รศึกษ�ม�ตั้งแต ่
ปี พ.ศ.๒ ๓๖ ในฐ�นะเป็นห้องเรียนของสภ�ก�รศึกษ�มห�มกุฏ
ร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตอีส�น จังหวัดขอนแก่น อีก ๒ ปีต่อม�คือ 
ในวันที่ ๒  มีน�คม ๒ ๓  ได้รับอนุมัติให้ยกฐ�นะขึ้นเป็น 
“วิทย�เ รีล�นช� ” โดยมีที่ม�ของชื่อวิทย�เขต ด้วยเหตุผล
สนบัสนนุว่� ดินแดนของจงัหวดัเลยเคยเป็น “อ� �จกัรล�นช� ”  
ม�ก่อน คู่ขน�นกับ “อ� �จักรล�นน�” ที่อยู่ท�งภ�คเหนือ ส่วน
คำ�ว่� “ รี” ซ่ึงเป็นภ�ษ�สันสก ต มีคว�มคว�มหม�ย ศิริ หรือ 
มงคล อันเป็นคว�มหม�ยในคว�มดีง�ม ก็มีเหตุผลว่� ม�จ�กคำ�นำ�
หน้�ของ “ รี อ รกั” ซึง่เป็นพระธ�ตเุจดย์ีทีส่ำ�คญัของจงัหวดัเลย  
รวมทั้งน�มของอดีตเจ้�อ�ว�สรูปแรกผู้สร้�งวัดศรีสุทธ�ว�ส  
และเป็นองค์อุปถัมภ์ในก�รจัดก�รศึกษ�ของ มมร.วิทย�เขต 
ศรีล้�นช้�ง คือ พระเดชพระคุณ พระธรรมวร�ลังก�ร ซึ่งม ี
น�มเดิมว่� “ รีจันทร” รวมทั้งสถ�นท่ีตั้งของวิทย�เขตก็ตั้งอยู่ที่ 
“วัด รี ุท �ว� ” คำ�ว่� “ รี” จึงมีนำ้�หนักและเหตุผล ในก�ร 
นำ�ม�เป็นคำ�นำ�หน้�ชื่อของวิทย�เขต “ รีล�นช� ”
 เมื่อป ี  พ.ศ.๒ ๔  รัฐสภ�ได ้ตร�พระร�ชบัญญัติ
มห�วทิย�ลยัมห�มกฏุร�ชวทิย�ลยั ทำ�ให้ต้องเปลีย่นชือ่จ�ก สภ�
ก�รศึกษ�มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย  ม�เป็น มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏ
ร�ชวิทย�ลัย  ปจจุบันมีทั้งหมด  วิทย�เขต ๓ วิทย�ลัย กระจ�ย
อยู่เกือบทุกภูมิภ�คของประเทศไทย
 ห�กนับอ�ยุของก�รจัดก�รศึกษ�ของ มมร.วิทย�เขตศรี
ล้�นช้�ง ในฐ�นะเป็นห้องเรียนของ มมร.วิทย�เขตอีส�น จังหวัด
ขอนแก่น ๒ ปี ก่อนที่จะได้รับก�รยกฐ�นะขึ้นเป็นวิทย�เขตในปี 

พ.ศ.๒ ๓  ในปีนี้คือ พ.ศ.๒ ๖  มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ได้
จัดก�รศึกษ�ม�แล้ว ๒  ปี ครบวัยเบญจเพสพอดี แต่ถ้�นับอ�ยุ
ของก�รได้รับอนุมัติให้เป็นวิทย�เขต ปีนี้จึงนับได้ ๒๓ ปี
 ปี พ.ศ. ๒ ๖  นี้ ผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที่ นักศึกษ� 
ได้ร่วมกนัจดัง�นทำ�บญุคล้�ยวนัสถ�ปน�วทิย�เขตศรล้ี�นช้�ง ครบ
รอบ ๒๓ ปี ในระหว่�งวันที่ ๒ ๒  มีน�คม ๒ ๖  มีพิธีทำ�บุญ
ตักบ�ตร พิธีทักษิณ�นุปท�น เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บูรพ�จ�รย์ 
ผูก่้อตัง้มห�วทิย�ลยัมห�มกฏุร�ชวทิย�ลยัและวทิย�เขตศรล้ี�นช้�ง
ด้วย ในวันที ่๒  มนี�คม ๒ ๖  ได้จดัโครงก�รหรอืจดักิจกรรมเพือ่
เป็นส่วนหนึง่ของก�รจดัง�นวนัคล้�ยวนัสถ�ปน�ด้วย เช่น โครงก�ร
อบรมพระนักเผยแผ่ ได้รับเกียรติจ�ก น�ยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  
ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเลย ม�ป�ฐกถ�พิเศษในหัวข้อ “ว�ระก�ร
ับเคลื่อนจั หวัดเลย   ด�น ั คม � น�
ละวั น รรม” นอกจ�กนั้นยังมีโครงก�รสวดทำ�นองสรภัญญะ 

ประเภทนักเรียนและประช�ชนทั่วไปด้วย
 วันที่ ๒  มีน�คม ๒ ๖  ซึ่งเป็นวันที่สองของก�รจัดง�น
คล้�ยวนัสถ�ปน� ได้รบัคว�มเมตต�จ�ก พระเดชพระคณุ พระเทพ
บัณฑิต อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย เดินท�งม�
เป็นประธ�น �ยสงฆ์ และได้รับเกียรติจ�กน�ยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม 
ผูว่้�ร�ชก�รจงัหวัดเลย เดนิท�งม�เป็นประธ�น �ยฆร�ว�ส นับว่�
ได้รบัเกยีรตจิ�กท่�นผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดัเลยอกีครัง้หนึง่ ในวนัทีส่อง
ของก�รจัดง�นซึ่งตรงกับวันคล้�ยวันสถ�ปน�นั้น ได้จัดโครงก�ร
บุญผะเหวด หรือเทศน์มห�ช�ติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของก�รจัดง�น
วันสถ�ปน�ด้วย

บทความพิเศ

 วิทย�เ รีล�นช�  เป็นวิทย�เขต
ลำ�ดับที่  ของมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย 
ตัง้อยูท่ีว่ดัศรสีทุธ�ว�ส พระอ�ร�มหลวง จงัหวดัเลย  
หล�ยคนเรียกช่ือสั้นๆ ว่� “มมร วัดเลยหล ” 
เนื่องจ�กว่� วัดศรีสุทธ�ว�สมีชื่อเรียกเป็นภ�ษ�
ช�วบ้�นทั่วไปว่� “วัดเลยหล ” ทำ�ให้ มมร.
วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดเลยหลง ถูก 
เรียกข�นเพื่อคว�มเข้�ใจและจำ�ได้ง่�ยว่� “มมร
วัดเลยหล ” ไปด้วย
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 ๒๓ ใน ๒  ปี ของ มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง อ�จจะไม่ม ี
คว�มหม�ยหรอืคว�มสำ�คญัม�กม�ยสำ�หรบัใครๆ ในสงัคมจงัหวดัเลย 
หรือแม้แต่บุคล�กรของวิทย�เขตศรีล้�นช้�งเอง เพร�ะว่�ก�รจัด
ง�นคล้�ยวันสถ�ปน�ของวิทย�เขต ก็จัดต่อเนื่องกันม�หล�ยป ี
จนเป็นประเพณ ีแต่ถ้�เร�นัง่เงยีบๆ อยูค่นเดยีว ทบทวนมองดคูว�ม
เป็นไปเป็นม�ของสถ�บันก�รศึกษ�แห่งนี้ จะได้รับคำ�ตอบในใจ 
ที่เป็นรูปธรรมหล�ยประก�รดังต่อไปนี้
 .เป็นวิทย�เขตที่ก่อตั้งข้ึนในวัดศรีสุทธ�ว�ส พระอ�ร�ม
หลวง หรือวัดเลยหลง ช่วงแรกของก�รจัดก�รศึกษ�อ�ศัยศ�ล�
ก�รเปรียญช่ือ “ �ล�จันทร�นุเคร�ะห” ของวัดเป็นห้องเรียน  
ใช้สำ�นักง�นวัดเป็นสำ�นักง�นวิทย�เขต คณ�จ�รย์ผู้บุกเบิกในก�ร
ก่อตั้งวิทย�เขตเกือบทั้งหมดก็ยังมีชีวิตอยู่ ได้รับเงินสนับสนุนใน
ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงก่อตั้งจ�ก พระเดชพระคุณ พระธรรม  
วร�ลังก�ร หรือหลวงปูศรีจันทร์ วัณณ�โภ เป็นสถ�บันก�รศึกษ�
เล็กๆ ในวัดที่ใครหล�ยคนก็ยังไม่มั่นใจว่�จะก้�วเดินไปได้อย่�งไร 
แต่ ณ วันนี้ ศิษย์เก่�ของ มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง รุ่นที่เรียนอยู่
ศ�ล�ก�รเปรยีญของวดั หล�ยท่�นได้ออกไปรบัร�ชก�ร มตีำ�แหน่ง
หน้�ที่ก�รง�น เจริญก้�วหน้�มั่นคง เป็นข้�ร�ชก�รครู หล�ยท่�น
ก้�วไปจนถึงเป็นระดับผู้อำ�นวยก�รของสถ�นศึกษ�หรือโรงเรียน
 ๒.ในปจจุบันพบว่� มีศิษย์เก่�ทั้งระดับปริญญ�ตรีและ
ปริญญ�โทของ มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง มีคว�มเจริญก้�วหน้�ใน
ตำ�แหน่งหน้�ที่ก�รง�น ในเกือบทุกส�ข�อ�ชีพ ศิษย์เก่�บ�งท่�น 
วันที่ม�ศึกษ�เล่�เรียน ที่ มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ในวันแรก
เหมือนนักผจญภัย ไม่รู้ว่�หนท�งข้�งหน้�จะเป็นอย่�งไร เพร�ะ

คว�มไม่มั่นใจในสถ�บันก�รศึกษ� เรียนไปเรียนม�ก็ยังค�ใจให้
ต้องสอบถ�มกันอยู่บ่อยครั้งว่� จบปริญญ�แล้วรัฐบ�ลจะรับรอง
ไหม ถ�มกันถึงขน�ดนั้น แต่ในวันนี้คนที่เคยถ�มดังกล่�ว ได้มี 
คว�มเจริญก้�วหน้� มีตำ�แหน่งหน้�ที่ก�รง�น มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
ในสงัคม ตลอดระยะเวล� ๒ ทศวรรษทีผ่่�นม� วิทย�เขตศรล้ี�นช้�ง 
ซึง่เป็นวทิย�เขตเลก็ๆ แห่งหนึง่ ในจงัหวดัเลย ได้สร้�งชวีติ สร้�ง น 
และอน�คตให้กับศิษย์เก่�ม�กม�ย มีหล�ยหน่วยง�นหรือหล�ย
องค์กรไม่ว่�จะเป็นภ�ครฐัหรอืเอกชน มศีษิย์เก่�ทีส่ำ�เรจ็ก�รศกึษ�
จ�ก มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ไปทำ�ง�นในหน่วยง�นนัน้ หล�ยท่�น 
เป็นระดบัเจ้�หน้�ที ่บ�งท่�นเป็นผูบ้รหิ�รระดบักล�ง และบ�งท่�น 
เป็นผู้บริห�รระดับสูง กล่�วได้ว่� มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ได้
ช่วย “ ร� อน�ค ละคว�ม น อ ท�น หเปนจริ ด” สรุปได้
ว่� มมร.วิทย�เขตศรล้ี�นช้�ง สร้�งคนดี มคีว�มรู้ ออกสูส่งัคม หรอื
ออกไปรับใช้สังคมหรือประเทศช�ติบ้�นเมืองเป็นจำ�นวนม�กแล้ว
 ๓.ปจจุบัน มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ยังตั้งอยู่ในวัดศรี
สุทธ�ว�ส พระอ�ร�มหลวง เหมอืนเดมิแต่ไม่ได้ใช้ศ�ล�ก�รเปรยีญ
ของวัดหรอืสำ�นกัง�นวัดอีกแล้ว เพร�ะมอี�ค�รสถ�นทีเ่ป็นสดัส่วน
ชัดเจน ผู้บริห�ร อ�จ�รย์ หรือบุคล�กรทั้งหมด มีคว�มเจริญ
ก้�วหน้�มั่นคงไปต�มลำ�ดับ โดยเฉพ�ะบุคล�กรประจำ� สำ�หรับ
บุคล�กรบ�งท่�นหรือหล�ยท่�น ก่อนที่จะได้ม�เป็นบุคล�กรของ 
มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ต้องพลัดพร�กจ�กบ้�นเกิดเมืองนอน 
เสือ่ผนืหมอนใบ ม�จ�กต่�งทศิต่�งที ่มองเหน็อดตีตนเองว่�เป็นใคร 
ม�จ�กไหน ลำ�บ�กย�กแค้นแสนส�หัสม�อย่�งไร แต่ชีวิตในวันน้ี 
ทีไ่ด้ม�อยู ่มมร.วทิย�เขตศรล้ี�นช้�ง ทำ�ให้ชวีติมคีว�มมัน่คง มหีน้�ที่ 
ก�รง�น มีหลักมีฐ�น มีสวัสดิก�ร มีเกียรติและศักดิ์ศรีในชีวิต 
 มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ได้ช่วยสร้�ง น สร้�งอน�คต 
และคว�มเจรญิก้�วหน้�มัน่คงในชวีติให้ศษิย์เก่�ม�กม�ยหล�ยท่�น  
จ�กรุ่นต่อรุ่น ที่ผ่�นเข้�ม�สถ�บันก�รศึกษ�แห่งนี้แล้วก็จ�กไป  
เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ� เพื่อแสวงห�คว�มเจริญก้�วหน้�ม่ันคงให้กับ
ชีวิตและครอบครัวของตนเอง เหมือนผ่�นสถ�นีชีวิตจ�กจุดหน่ึง
ไปยังจุดหม�ยปล�ยท�งที่ตั้งไว้ คือผ่�นม�แล้วก็ต้องผ่�นไป ไม่มี
อะไรให้ผูกพันหรือรับผิดชอบต่อคว�มเป็นไปในบ้�นหรือสถ�บัน
ก�รศึกษ�แห่งนี้ม�กนัก
 แต่สำ�หรับบุคล�กรของ มมร.วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง โดย
เฉพ�ะบุคล�กรประจำ� สถ�บันก�รศึกษ�แห่งนี้คือสถ�นที่ให้
ข้�วนำ้� มีกินมีใช้ มีหน้�ที่ก�รง�น มีหลักฐ�น มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
ในสังคม เหมือนบ้�นอีกหลังหนึ่ง ซึ่งจะต้องอยู่จนกว่�จะเกษียณ 
ถ้�ไม่ล้มห�ยต�ยจ�กหรือล�ออกไปก่อน จะมีใครบ้�งไหมหนอที่
พอจะนกึถงึสถ�บนัก�รศกึษ�ก�รแห่งนีว่้�มคีณุค่�และคว�มสำ�คญั 
ต่อชีวิตเหมือนบ้�นหลังที่สองของตนเอง ไม่น้อยไปกว่�หลังที่หนึ่ง
ซึ่งเร�ใช้พักพ�อ�ศัยกินอยู่หลับนอน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่บ้�นเช่� 
ที่เข้�ม�พักพ�อ�ศัยพอมีกินมีใช้อยู่ไปวันๆ เท่�นั้น.
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บทความวิชาการ นายวินัย  ฉวีแปลง

 ประเท ทยได้เข้�ร่วมเป็นภ�คีสม�ชิกขององค์ก�ร 
สหประช�ช�ติ ซึ่งภ�คีสม�ชิกต้องปฏิบัติต�มอนุสัญญ�ซึ่งต�ม
อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ข้อ 12 (2) กำ�หนดว่�  
เด็กจะมีสิทธิมีเสียงในกระบวนก�รพิจ�รณ�ท�งตุล�ก�ร และ
ท�งปกครองใดๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม
หรือผ่�นผู้แทนหรือองค์กรที่เหม�ะสม ในลักษณะที่สอดคล้องกับ
ระเบียบวิธีปฏิบัติต�มก หม�ยภ�ยใน ซึ่งประเทศไทยได้รับรอง
หลักก�รดังกล่�วไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ม�ตร� 
40 (4) โดยบัญญัติให้มีก�รคุ้มครองสิทธิในกระบวนก�รยุติธรรม
ของบุคคลว่� 
 “ ย�น นคดีมี ิท ิที่จะ ดรับก�รปฏิบั ิที่เหม�ะ ม 
นก�รดำ�เนินก�ร �มกระบวนก�รยุ ิ รรม ”

 ทั้งนี้ ยังได้รับรองสิทธิในกระบวนก�รยุติธรรมของเด็ก 
และเย�วชนไว้โดยเฉพ�ะ ในม�ตร� 40 (6) โดยบัญญัติไว้ว่�  
“ เดก ละเย�วชน ยอมมี ทิ ิ ดรบัก�รคมุครอ นก�รดำ�เนนิ
กระบวน ิจ�ร �คดี อ �ลอย� เหม�ะ ม ”
 ดังนัน้ก�รท่ีเด็กและเย�วชนม�เป็นพย�น โดยเฉพ�ะ “เดก” 
ก�รที่เด็กจะเข้�สู ้กระบวนพิจ�รณ�คดีหรือม�เป็นพย�นและ 
เบิกคว�มในศ�ล พย�นทีเ่ป็นเดก็นัน้จะได้รับก�รคุม้ครองเนือ่งจ�ก 
โดยเหตุสภ�พร่�งก�ย ภูมิปญญ� ก�รศึกษ� สภ�พจิตใจของเด็ก 

ที่มีคว�มอ่อนแอ อ่อนไหว ซึ่งในก�รใช้ภ�ษ�ในก�รซักถ�มเด็ก
อ�จส่งผลกระทบท�งด้�นจิตใจของเด็ก และจะทำ�ให้ก�รพิจ�รณ�
คดีก�รสืบพย�นเกิดคว�มคล�ดเคลื่อน หรือไม่ได้รับข้อเท็จจริง
อย่�งแท้จริง นอกจ�กนี้เมื่อเด็กจะต้องเผชิญหน้�กับจำ�เลยใน 
ห้องพิจ�รณ�คดีและต้องตอบคำ�ถ�มซำ้�ๆ กับก�รตอบคำ�ถ�ม 
ของเจ้�พนกัง�นตำ�รวจซึง่เป็นพนกัง�นสอบสวนได้ทำ�ก�รสอบสวน
ในชั้นสอบสวน อ�จทำ�ให้เด็กเกิดคว�มรู้สึกเสมือนหนึ่งว่�ตนเอง 
ตกเป็นเหยื่อหรือตกเป็นจำ�เลยเสียเอง ซึ่งในบ�งครั้งคำ�ถ�มที่ใช้
ในก�รถ�มเด็กอ�จเป็นคำ�ถ�มที่ตอกยำ้�จิตใจของเด็กหรือบอบชำ้�
ให้เลวร้�ยยิ่งขึ้น หรือเป็นคำ�ถ�มที่เด็กไม่เข้�ใจในตัวคำ�ถ�มหรือ 
ไม่ทร�บว่�จะต้องตอบอย่�งไรถงึจะดทีีสุ่ดเพร�ะสร้�งคว�มอ่อนด้อย 
ประสบก�รณ์และอ่อนด้อยท�งด้�นก�รศึกษ�นั้นเอง ซึ่งอ�จ 
ส่งผลกระทบต่อข้อเท็จจริงที่จะได้จ�กก�รสืบพย�นเด็ก อ�จจะ 
ทำ�ให้ไม่ทร�บข้อเท็จจริงได้แน่ชัดหรือข้อเท็จจริงอ�จคล�ดเคลื่อน 
ไปจ�กเหตุผลต่�งๆ เหล่�นี้ รัฐจึงต้องมีม�ตรก�รในท�งก หม�ย
เพื่อเป็นก�รคุ้มครองเด็กในกระบวนก�รยุติธรรมและกระบวนก�ร
พิจ�รณ�คดี โดยเฉพ�ะในกรณีก�รสืบพย�นเด็กในศ�ล
 ต�มประมวลก หม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ได้มีก�ร
ปรับปรุงแก้ไขม�หล�ยคร้ัง เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญ�ว่�ด้วย
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดัง ที่จะ 

กร บวนการของศาลยุติธรรม
เกียวกับการคุ้มครองสิทธิเดกแล เยาวชน
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เห็นได้จ�กประมวลก หม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ม�ตร� 172 
ตรี ที่กำ�หนดให้ในก�รสืบพย�นเด็กที่เป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี  
ให้ศ�ลจัดให้พย�นอยู่ในสถ�นที่ที่เหม�ะสมสำ�หรับเด็ก และศ�ล
อ�จปฏิบัติอย่�งใดอย่�งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 (1) ศ�ลเป็นผู้ถ�มพย�นเอง โดยแจ้งให้พย�นนั้นทร�บ
ประเด็นและข้อเท็จจริงซึ่งต้องก�รสืบ แล้วให้พย�นเบิกคว�ม 
ในข้อนัน้ๆ หรอืศ�ลจะถ�มผ่�นนกัจติวทิย�หรอืนกัสงัคมสงเคร�ะห์
ก็ได้
 (2) ให้คู่คว�มถ�ม ถ�มค้�น หรือถ�มติงผ่�นนักจิตวิทย�
หรือนักสังคมสงเคร�ะห์ก็ได้
 ในก�รเบิกคว�มของพย�นดังกล่�ว ให้มีก�รถ่�ยทอดภ�พ
และเสียงไปยังห้องพิจ�รณ�คดีด้วย และเป็นหน้�ที่ของศ�ลต้อง
แจ้งให้นักจิตวิทย�หรือนักสังคมสงเคร�ะห์ทร�บ
 นอกจ�กนี้ประธ�นศ�ล ีก�ได้ออกระเบียบร�ชก�ร �ย
ตุล�ก�รศ�ลยุติธรรม ว่�ด้วยแนวท�งในก�รปฏิบัติต่อพย�น พ.ศ. 
2548 โดยกำ�หนดว่� ถ้�มีคว�มจำ�เป็นต้องใช้นักจิตวิทย� หรือ
นักสังคมสงเคร�ะห์ช่วยเหลือในก�รสืบพย�น ก็ให้รีบดำ�เนินก�ร 
แต่เนิ่นๆ และในกรณีพย�นที่เป็นเด็กหรือเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 18 
ปี ซ่ึงก�รซกัถ�มจะต้องทำ�ผ่�นนกัจติวทิย�หรอืนกัสงัคมสงเคร�ะห์ 
เจ้�หน้�ที่ศ�ลควรจัดให้พย�นเหล่�นั้นพบกับบุคคลดังกล่�วก่อน
เบิกคว�มต่อศ�ล นอกจ�กนี ้ก�รจดัเวล�ให้พย�นเบกิคว�มต่อศ�ล
ควรพจิ�รณ�ให้เหม�ะสมแก่สขุภ�พและวยัของพย�นประกอบด้วย 
เพื่อไม่ให้พย�นเกิดอ�ก�รเหนื่อยล้�เกินสมควร
 ก�รคุ้มครองเด็กและเย�วชนในกระบวนก�รพิจ�รณ�ใน
ส่วนอื่นๆ นอกเหนือจ�กก�รสืบพย�นมีอีกหล�ยประก�ร ดังนี้
 ประก�ร รก ก�รที่รัฐจัดห�ที่ปรึกษ�ก หม�ยให้ในคดี 
ที่ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่กระทำ�คว�มผิด 
ต�ม พ.ร.บ. ศ�ลเย�วชนและวธิพีจิ�รณ�คดเีย�วชนและครอบครวั 
พ.ศ. 2553
 ประก�รที่ อ  รัฐจัดห�ทน�ยคว�มให้โดยในคดีที่จำ�เลย
อ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ถูก องต่อศ�ล ต�มประมวลก หม�ย 
วธิพีจิ�รณ�คว�มอ�ญ� กจ็ดัให้มมี�ตรก�รทีเ่หม�ะสมเพือ่คุม้ครอง
จำ�เลย โดยกำ�หนดให้ก่อนเร่ิมพิจ�รณ�คดี ศ�ลจะถ�มจำ�เลยว่� 
มีทน�ยคว�มหรือไม่ ถ้�ไม่มีศ�ลจะตั้งให้ โดยทน�ยที่ศ�ลตั้งให้นั้น

จำ�เลยไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รว่�จ้�งทน�ย ศ�ลจะเป็นผู้ออก 
ค่�ใช้จ่�ยให้เอง หรือเรียกอีกอย่�งว่� “ทน�ย อ ร ” นั้นเอง
 ประก�รที่ �ม ก�รกำ�หนดโทษและก�รบังคับใช้โทษนั้น 
เมื่อศ�ลได้ดำ�เนินกระบวนพิจ�รณ�เสร็จสิ้นแล้ว ห�กปร�กฏ 
ข้อเท็จจริงจ�กศ�ลว่�เด็กหรือเย�วชนผู้นั้น ได้กระทำ�คว�มผิดจริง 
และมีคว�มผิดที่มีอัตร�โทษจำ�คุกตลอดชีวิตหรือโทษประห�ร 
ชีวิต ประมวลก หม�ยอ�ญ�ม�ตร� 18 บัญญัติห้�มมิให้นำ�เอ�
โทษประห�รชีวิตหรือโทษจำ�คุกตลอดชีวิตม�ใช้บังคับแก่ผู้กระทำ�
คว�มผดิในขณะอ�ยตุำ�่กว่� 18 ปี และให้ถอืว่�ระว�งโทษดงักล่�ว 
เปลี่ยนเป็นระว�งโทษจำ�คุก 50 ปี 
 ประก�รที่ ี่ บัญญัติก หม�ยออกม�ใช้กับเด็กและเย�วชน
เป็นก�รเฉพ�ะ เฉพ�ะที่เกี่ยวกับกระบวนก�รพิจ�รณ�คดีของเด็ก
หรอืเย�วชนต�ม พ.ร.บ. ศ�ลเย�วชนและครอบครวัและวธิพีจิ�รณ�
คดีเย�วชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 ม�ตรก�รท�งก หม�ยดังกล่�ว จึงเป็นแนวท�งที่ศ�ล
ยตุธิรรมนำ�ม�ใช้ในก�รพจิ�รณ�พพิ�กษ�คด ีเพือ่เป็นก�รคุม้ครอง
สิทธิของเด็กและเย�วชนในฐ�นะที่ม�เป็นพย�นของศ�ลหรือ 
ในฐ�นะที่ตกเป็นผู้ต้องห�หรือจำ�เลย ซึ่งเด็กหรือเย�วชนจะได้รับ 
ก�รคุ ้มครองสิทธิและเสรีภ�พเป็นพิเศษและเป็นก�รปองกัน 
ไม่ให้เด็กหรือเย�วชนถูกลิดรอนสิทธิที่ตนควรได้รับภ�ยไต้หลัก 
สิทธิมนุษยชน.
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 ยทุธศ�สตรช์�ต ิ20 ป ี(พ.ศ. 2560  2579) ภ�ยใตวิ้สยั
ทศัน ์“ประเท ทยมคีว�มมัน่ค  มั่ ค่ั  ยั่ ยนื เปนประเท ั น�
ลว ดวยก�ร ั น� �มปรัช �เ ร กจิ อเ ยี ” แผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560  2564) 
เป็นห้วงเวล�ของก�รปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ปญห�พื้นฐ�นหล�ย
ด้�นท่�มกล�งสถ�นก�รณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว ก�ร
แข่งขันท�งเศรษฐกิจสังคมโลกมีก�รเชื่อมโยงใกล้ชิดกันม�กขึ้น 
จนมีสภ�พไร้พรมแดน ก�รพัฒน�เทคโนโลยีที่มีก�รเปลี่ยนแปลง
อย่�งรวดเร็ว ประกอบกับนโยบ�ยรัฐบ�ลในก�รพัฒน�ประเทศ 
ด้�นก�รพัฒน�และส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์จ�กวิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลยี ก�รวิจัยและพัฒน� และนวัตกรรม
 คณะอนกุรรม�ธกิ�รขบัเคลือ่นก�รปฏริปูระบบวทิย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลย ีและก�รวจิยัเพือ่นวตักรรม ในคณะกรรม�ธกิ�รขบัเคลือ่น 
ก�รปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ� ได้พิจ�รณ�ศึกษ�เรื่องก�ร 
ขับเคลื่อนก�รปฏิรูประบบวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและก�รวิจัย
เพื่อนวัตกรรมก�รสร้�งระบบก�รบริห�รจัดก�รวิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้มีคว�มเข้มแข็ง มีก�รบริห�ร
จดัก�รทีเ่ปน็เอกภ�พยงัผลใหเ้กดิก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใชป้ระโยชน์
ต่อก�รพัฒน�เป็นเทคโนโลยีและสร้�งนวัตกรรมเพ่ือก�รพัฒน�
ประเทศอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อนำ�พ�ประเทศไทยสู่วิสัยทัศน์
ประเทศไทย ปี 2575 “มั่นค  มั่ คั่  ยั่ ยืน” ก�รขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีสร้�งสังคมบนเศรษฐกิจฐ�นคว�มรู้
ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจฐ�นนวัตกรรม ภ�ยใต้หลักปรัชญ�เศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีเหตุมีผล มีคว�มพอประม�ณ และมีภูมิคุ้มกัน ภ�ยใต้
เงื่อนไขคว�มรู้คู่คุณธรรม
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เป็นหน่วยง�น
ในก�รสร้�งนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศ ได้ร่วมมือกับกระทรวง
มห�ดไทย จัดทำ�หลักสูตรก�รสร้�งนักวิจัยรุ่นใหม่ต�มนโยบ�ย 
ของรฐับ�ล โดยสร�้งคว�มเข้�ใจในก�รสร้�งง�นวจัิย ก�รใชง้�นวิจยั
หรอืก�รนำ�ง�นวจิยัม�ใช ้ก�รบรหิ�รง�นวจิยัใหมใ่หก้บับคุล�กรของ
กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อสนองนโยบ�ยในก�รพัฒน�ประเทศและก�รเพิ่มสัดส่วนของ
นักวิจัยของประเทศจ�กปจจุบันมีนักวิจัย 12.90 ต่อประช�กร 
10 000 คน ไปสู่ 25.00 ต่อประช�กร 10 000 คน ให้เป็น 
รูปธรรม

สมพงษ์ ศรีสนิทบทความวิชาการ

นักวิจัยรุ่น หม่ 
วิจัยเทค น ลยีนวัตกรรมนำาปร ชารั พั นา  

 สถ�บันพัฒน�บุคล�กรท้องถิ่น กรมส่งเสริมก�รปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมห�ดไทย เห็นคว�มสำ�คัญว่�องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนก�รพัฒน�ประเทศ
ไปสูป่ระเทศไทย 4.0 ใหบ้งัเกดิผลอย�่งเปน็รปูธรรม และก�รสร�้ง
ใหบ้คุล�กรทอ้งถิน่เปน็นกัวิจยั มคีว�มรูเ้กีย่วกบัก�รวิจยั รูจ้กัสร�้ง
ง�นวิจยั รู้จกัก�รนำ�ง�นวิจยัไปใช้ ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่ก�รบรหิ�ร
และก�รทำ�ง�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปในอน�คต 
จึงจัดโครงก�รสร้�งนักวิจัยรุ่นใหม่ “วิจัยเทค น ลยีนวั กรรมนำ�
ประช�รั ั น�  4 0” รุน่ที ่1 ระหว่�งวันที ่26  30  
มีน�คม 2561 ณ สถ�บันพัฒน�บุคล�กรท้องถิ่น โดยกำ�หนด
คุณสมบัติอ�ยุไม่เกิน 50 ปี สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี 
ขึน้ไปในส�ข�วชิ�ก�รต�่งๆ ปฏบิตังิ�นในหนว่ยง�นองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีคว�มรู้และทักษะก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์ และมี 
คว�มสนใจจริงและมุ่งมั่นในก�รเข้�รับก�ร กอบรม มีผู้สนใจ 
เข้�รับก�รอบรมและผ่�นก�ร กอบรม จำ�นวน 38 คน ซึ่งได้รับ 
ก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัยของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัย 
แห่งช�ติ (วช.) เป็นรุ่นที่ 2 ของประเทศ
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 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ข�นรบันโยบ�ย ก�รสร�้งนกัวิจยัรุน่ใหม ่ก�รพฒัน�ง�น 
ในภ�รกิจ ต�มอำ�น�จหน้�ที่ในก�รให้บริก�รส�ธ�รณะแก่ประช�ชนในท้องถิ่น โดยก�ร 
นำ�คว�มรูค้ว�มเข�้ใจในก�รสร้�งง�นวิจยั ก�รใช้ง�นวิจยัและก�รนำ�ง�นวิจยัม�ใช ้เพือ่สนอง 
นโยบ�ยในก�รพัฒน�ประเทศและก�รเพิ่มสัดส่วนของนักวิจัยของประเทศ ให้เป็น 
รูปธรรม ซึ่งจะทำ�ให้เกิดก�รวิจัยและพัฒน�อันจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศช�ต ิ
ต่อไป ก�รวิจัยและก�รพัฒน�นวัตกรรมเป็นปจจัยหลักในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน� 
ในทุกด้�นเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท่�มกล�งก�รแข่งขันในเวทีโลกสู่ก�ร 
พัฒน�อย่�งยั่งยืนของประเทศไทย (    )

ที่ม�  โครงก�รสร้�งนักวิจัยรุ่นใหม่ 
วิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมนำ�ประช�รัฐพัฒน�  4.0 

โดย สถ�บันพัฒน�บุคล�กรท้องถิ่น กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น กระทรวงมห�ดไทย

โครงก�รสร้�งนักวิจัยรุ่นใหม่ 
“วิจัยเทค น ลยีนวั กรรม

นำ�ประช�รั ั น�  4 0” 
รุนที่ 1 

ระหว่�งวันที่ 26  30 มีน�คม 2561 
ณ สถ�บันพัฒน�บุคล�กรท้องถิ่น
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บทนำ�
 “คว�ม ุ ห� ดจ�กที่ หน” ธรรมช�ติและชีวิตของ 
มนุษย์เกิดมีคว�มคิดเสมอว่�ต้องก�รคว�มสุข เพื่อคว�มสุข 
แต่ไม่ทร�บถึงที่ม�ของคว�มสุขที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุและผล  
อันใด จึงพย�ย�มขวนขว�ยที่จะให้ได้ม�ซึ่งคว�มสุขทุกวิถีท�ง 
คว�มสุขนั้นคืออะไร  เป็นคำ�ถ�มที่คนทั้งหล�ยไม่ค่อยถ�มถึง แต่
อย�กมีคว�มสุข ต�มคว�มหม�ยของคว�มสุขในพจน�นุกรม .  

 .  คว�มสบ�ย คว�มสำ�ร�ญ .  คว�มทุกข ์
ตัวอย่�งประโยคห�กเร�เดินส�ยกล�งไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปแล้ว
ชีวิตเร�จะมีคว�มสุข ส่วนนิย�มของคว�มสุขมีผู้ให้ลักษณะของ
คว�มสุขไว้ดังนี้ 
 1. คว�มพึงพอใจ 
 2. ประสบก�รณ์ที่เป็นอ�รมณ์ของเร�ในแต่ละวัน
 3. คว�มหม�ยของชีวิต
 นิย�มของคว�มสุขนี้ คนเร� “อย�ก” มีคว�มสุขแบบไหน
ม�กที่สุดด้วยเหตุผลที่ว่�ตัวแปรหล�ยๆ ตัวของนิย�มคว�มสุข 
ท้ังส�มนั้นไม่เหมือนกันเสียทีเดียว (ยกตัวอย่�งเช่น เงินซื้อคว�ม 
พึงพอใจในชีวิตได้ แต่กลับไม่ค่อยจะมีประสิทธิภ�พในก�รเพิ่ม
จำ�นวนของอ�รมณ์ที่ดีในแต่ละวันของเร�ได้ และถึงแม้ว่�ก�รมีลูก
จะไม่มีประสิทธิผลต่อคว�มพึงพอใจในชีวิตของเร�ม�กนัก แต่ก�ร
มีลูกทำ�ให้เร�รู้สึกว่�ชีวิตของเร�มีคว�มหม�ยขึ้นเยอะม�กกว่�แต่
ก่อน) คำ�ถ�มที่สำ�คัญสำ�หรับคนเร�ทุกคนที่พย�ย�มขวนขว�ย
ห�คว�มสุขที่สมดุลในแต่ละแบบคือ “เร�ควร หนำ�หนักกับนิย�ม
คว�ม ุ บบ หนม�กกว�กัน”

 จ�กผลก�รวิจัยของ   ศ�สตร�จ�รย์ท�ง
ด้�นเศรษฐศ�สตร์จ�กมห�วิทย�ลัย  และ  

 ในประเทศอังก ษพบว่� คนเร�ส่วนใหญ่ โดยเฉพ�ะ
นักเศรษฐศ�สตร์ ให้นำ้�หนักกับคว�มพึงพอใจในชีวิตม�กที่สุด  
รองลงม�ก็คือคว�มหม�ยของชีวิต และต�มด้วยคว�มมีอ�รมณ ์
ที่ดีในแต่ละวัน
 แต่ในคว�มเป็นจริง ในสังคมปจจุบันของเร� เร�อ�จจะ 
ไม่ค่อยให้คว�มหม�ยกับคว�มสขุทีเ่ป็น  ม�กนัก
เท่�ไหร่ (ซึ่งก็อ�จจะขัดกับนำ้�หนักของนิย�มคว�มสุขที่  

 และ   เจอในง�นวิจัยของเร�) ซึ่งก็เป็น
สิ่งที่น่�เสียด�ยเพร�ะคว�มสุขที่เป็น  เป็น 
คว�มสุขที่มี  หรือคุณธรรมที่สุด
 ในท�งพระพุทธศ�สน�ให้คว�มหม�ยของสุขคือ 
 1. สภ�วะที่แห่งคว�มสุข คว�มสบ�ยก�ย คว�มเบิกบ�น
สำ�ร�ญจิตใจ 
 2. คว�มสขุคอืสภ�วะทีท่นต่อคว�มทกุข์ได้ง่�ย ตรงกนัข้�ม
กับคว�มทุกข์ที่มีคว�มหม�ยว่�สภ�พที่ทนได้ย�กยิ่ง
 3. สภ�วะที่ปร�ศจ�กคว�มทุกข์ นั่นหม�ยถึงก�รพ้นจ�ก
ทุกข์ทั้งหล�ยได้แล้ว 
 แท้จรงิ จดุมุง่หม�ยสงูสดุของชวิีตต�มทศันะของพระพทุธ
ศ�สน�คอื ก�รเข้�ถงึนพิพ�นสุข ซึง่ส�ม�รถเข้�ถงึได้ด้วยก�ร กจติ
ให้เป็นสม�ธิจนเกิดปญญ� หรือด้วยก�รปฏิบัติในแนวท�งที่ทำ�ให้

ภา ิตธรรม ภา ิตชีวิต

นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ๑บทความวิชาการ

“คนเฮานี้ปรุงแต่งขันต่อ ควมบ่พออยากได้
ก่อไฟไหม้สุ่แนว กามเกียรติห้อย อ้อนต้อน
สะออนเด้ คักกว่าหมู่ แบกบวงค้องทับไว้

ได้ตายแท้ นำาคานั้นแหล้ว ท่านเอ้ย”
         

                  (บ่าวนครจำาปาศร)ี1        

1 เตชทัต  ปกสังข�เนย์  อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร ส�ข�วิช�พุทธศ�สตร์ 
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จิตปร�ศจ�กกิเลสเครื่องเศร้�หมองทั้งปวง แต่ก�รจะเข้�ถึงคว�ม
สุขเหล่�นี้ได้ต้องมีก�รพัฒน�ใน ๔ ส่วน ก�รพัฒน�ด้�นก�ย ศีล  
จิต และปญญ� ถ้�บุคคลพัฒน�ใน ๔ ด้�นแล้ว ย่อมจะได้คว�มสุข
หรือคว�มเจริญต�มก�รพัฒน�ของชีวิต คือ
  1  คว�ม ุ ท� ก�ย ( ) ได้แก่ ร่�งก�ยที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ปร�ศจ�กโรคภัยไข้เจ็บ
 2  คว�ม ุ ท� ั คม หรือ ีล ( ) ได้แก่ ม ี
ส่ิงแวดล้อมท�งสังคมที่ดี มีคุณภ�พ มีคุณธรรมจริยธรรม มีก�ร
จัดก�รเพื่อคว�มสุขคว�มเจริญของบุคคลในสังคม
 3  คว�ม ุ ท� จิ จ ( ) ได้แก่ มส่ีวนประกอบ
ท�งด้�นคุณธรรมคว�มดีง�มทั้งหล�ยภ�ยในจิตใจ
  คว�ม ุ ท� ป � ( ) ได้แก่ มสีตปิญญ� 
คว�มเชื่อ คว�มรู้ คว�มนึกคิด คว�มเห็น คว�มเข้�ใจชีวิตและโลก
อย่�งถูกต้อง
 รุป คือ ก�รแสวงห�คว�มสุขนั้น ต้องทำ�คว�มเข้�ใจ 
คว�มสุขให้ชัดเจน เข้�ใจส่ิงที่ส่งผลสืบเนื่องที่ม�ของคว�มสุข 
อย่�งแท้จริง ด้วยเหตุและผลประกอบกัน จึงจะเข้�ถึงคว�มสุข 
คอือะไร ดงัภ�ษติธรรมทีใ่ห้เป็นข้อคดิทีม่� และก�รให้ปรัชญ�ธรรม 
ใช้ประกอบก�รคิดพิจ�รณ� แล้วดำ�เนินต�มวิธีก�รขั้นตอนที่จะ 
ส่งผลให้เร�มีคว�มสุข หรืออยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุขอย่�ง
ปร�ศจ�กคว�มสงสัย.

อ� อิ  
พระพรหมคุณ�ภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)  พระไตรปิ กที่ช�วพุทธ
 ควรรู้ ฉบับภ�ษ�ไทย  พิมพ์ครั้งที่ . กรุงเทพฯ  
 สำ�นักพิมพ์ผลธัมม์  ๒ .
พระธรรมปิ ก (ป.อ.ปยุตโต)  ธรรมนูญชีวิต  พิมพ์ครั้งที่ .
 กรุงเทพฯ  เจริญดีมั่นคงก�รพิมพ์ ๒ ๔ .
สุเช�ว์ พลอยสุข  ผศ.จริยศ�ตร์แนวพุทธ  พิมพ์ครั้งที่ ๓. 
 กรุงเทพฯ  โรงพิมพ์มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย ๒ ๓ .
คว�มสุข พจน�นุกรม แปล ไทย อังก ษ  
   แหล่งที่ม� (ออนไลน์) 
 . .
  สืบค้นวันที่ 26 มีน�คม 2561

 .   . .  2015.  
        
  .   
 120  .59 70 
 ณัฐวุฒิ เผ่�ทวี  นิย�มของคว�มสุข. 
 แหล่งที่ม� (ออนไลน์) .
 2016 12 55  สืบค้นวันที่ 26  
 มีน�คม 2561
คว�มสุขต�มแนวพระพุทธศ�สน�  บ้�นท่�ล�ด. แหล่งที่ม� 
 (ออนไลน ์ . . 2013
 06 .  สืบค้นวันที่ 26 มีน�คม 2561

งานบญุ เหวด ศนยชมุแพ
 เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2561 
นักศึกษ�ภ�คปกติ คณ�จ�รย์ บุคล�กร 
มมร.ชมุแพ ไดจ้ดักจิกรรมง�นบญุผะเหวด  
ร่วมกับช�วบ้�นสว่�งว�รี เพื่อเป็นก�ร
เรียนรู้วัฒนธรรม สืบทอดประเพณีอัน 
ดีง�มของคนอีส�น อีกท้ังยังได้รู้ จัก 
ก�รทำ�ง�นเปน็ทมี มีก�รดำ�เนนิง�นอย�่ง 
เป็นระบบซึ่งเป็นก�ร กให้นักศึกษ� 
ได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นร่วมกัน ก�รมีจิต
ส�ธ�รณะ มีใจเปิดกว้�งส�ม�รถรับ

งก�รวิพ�กษ์จ�กคนอื่นได้ ซึ่งเป็น
คุณสมบัติของบัณฑิตที่ดีอันจะเป็นที่พึ่ง
ของสังคมต่อไป.



วารสารศรีล้านช้าง สารธรรมก๋อ16

การศก าวิถีพุทธ
   

บทความวิชาการ

คว�มหม�ย อ ร เรียนวิถี ุท
 โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่มีอยู่แล้ว
ไม่ใช่โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แต่เป็นโรงเรียนที่นำ�หลักพุทธธรรม 
ม�ใช้หรอืประยกุต์ใช้ในก�รบรหิ�รเพือ่พฒัน�ผูเ้รยีนและผูเ้กีย่วข้อง 
ซึ่งมีระบบศึกษ� ๓ ประก�ร คือ ไตรสิกข� หรือ ศีล สม�ธิ ปญญ� 
กอบรมให้ครอบคลมุก�รดำ�เนนิชวิีตทกุด้�น และบรูณ�ก�รสูก่�ร

พัฒน�ชีวิตที่สมบูรณ์ โดยผ่�นกิจกรรมก�รกิน อยู่ ดู งเป็นต�ม
กระบวนก�รวัฒนธรรมแสวงห�ปญญ� และวัฒนธรรมแห่งคว�ม
เมตต� อันเป็นร�กฐ�นในก�รดำ�เนินชีวิตที่สำ�คัญของผู้เรียน

รป บบ ร เรียนวิถี ุท
 ลักษณะจุดเน้นโรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถ�นศึกษ�ในระบบ
ปกตทิีน่ำ�หลักพุทธธรรมหรือองค์คว�มรู้ทีเ่ป็นคำ�สอนท�งพระพทุธ
ศ�สน�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� มีจุด
เน้นที่สำ�คัญ คือ ก�รนำ�หลักธรรมม�ใช้ในระบบก�รพัฒน�ผู้เรียน 
โดยรวมของสถ�นศึกษ� อ�จเป็นก�รเรียนก�รสอนในภ�พรวม 
ของหลักสูตรสถ�นศึกษ� หรือก�รจัดเป็นระบบวิถีชีวิตในสถ�น
ศึกษ�ของผู้เรียน นำ�ไปสู่จุดเน้นของก�รพัฒน�ให้ผู้เรียนส�ม�รถ 
กิน อยู่ ดู งเป็น คือใช้ปญญ�และเกิดประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต 
(สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  ๒ ๔   ๖ )

� อ ถ�น ก �
  ด�นก�ย �
 สถ�นศึกษ�จัดอ�ค�รสถ�นที่ สภ�พแวดล้อม ห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมก�รพัฒน�ศีล สม�ธิ และปญญ� เช่น  
มีศ�ล�พระพุทธรูปเด่นชวนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย หรือก�ร
ตกแต่งบรเิวณให้เป็นธรรมช�ตหิรอืใกล้ชิดธรรมช�ต ิชวนให้ใจสงบ 
และส่งเสรมิปญญ� เช่น ร่มรืน่ มปี�ยนเิทศ ป�ยคณุธรรม ดแูลเสยีง
มิให้อึกทึก ถ้�เปิดเพลงกระจ�ยเสียง พิถีพิถันเลือกเพลงที่ส่งเสริม
สม�ธิ ประเทืองปญญ� เป็นต้น
  ด�นกิจกรรม ืน �นวิถีชีวิ
 สถ�นศึกษ�จัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจำ�วันหรือสัปด�ห  ์
ในโอก�สต่�งๆ ทีเ่ป็นก�รปฏบิตับิรูณ�ก�รทัง้ ศลี สม�ธ ิและปญญ� 
เน้นวถิชีวีติหรอืวฒันธรรมของก�รกนิ อยู ่ด ู ง ด้วยสตสิมัปชญัญะ 
เพื่อเป็นไปต�มคุณค่�แท้ของก�รดำ�เนินชีวิต 

บทคัดยอ
 บทคว�มนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษ�รูปแบบโรงเรียนวถิพีทุธ 
และสภ�พของสถ�นศกึษ�ของโรงเรยีนวถิพีทุธ ผลก�รศกึษ�พบว่�
โรงเรียนวิถีพุทธดำ�เนินก�รพัฒน�ผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกข� คือ 
ศีล สม�ธิ ปญญ� อย่�งบูรณ�ก�ร ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่�นก�รพัฒน� 
“ก�รกิน อย ด เปน” 
คำ� ำ�คั   ก�รศึกษ�วิถีพุทธ  โรงเรียนวิถีพุทธ

บทนำ�
 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธกิ�รได้ประก�ศรปูแบบก�รศกึษ�แบบ
ใหม่ของก�รจัดก�รศึกษ�  รูปแบบ ) โรงเรียนในกำ�กับของรัฐ  
๒) โรงเรียนวิถีพุทธ ๓) โรงเรียนสำ�หรับเด็กที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ 
๔) โรงเรียนสองภ�ษ� ( ) ) โรงเรียนต้นแบบก�รใช้เทคโนโลยี
และก�รสื่อส�ร ( ) โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบ
ใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเย�วชนไทยส�ม�รถพัฒน�ต�ม
ศักยภ�พ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และส�ม�รถดำ�รงชีวิตได้
อย่�งมีคว�มสุข 

นายบันทะชัย  ภูพิมทอง
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  ด�นก�รเรียนก�ร อน
 สถ�นศึกษ�จัดหลักสูตรสถ�นศึกษ� หรือจัดก�รเรียนก�ร
สอนที่บูรณ�ก�รพุทธธรรมเพื่อพัฒน�ผู้เรียน ผ่�นกิจกรรมก�ร
เรยีนก�รสอนอย่�งชัดเจน เป็นก�รพัฒน�ผู้เรียนด้วยหลักพทุธธรรม 
อย่�งต่อเนื่องสมำ่�เสมอ 
  ด�นบรรย�ก� ละปฏิ ัม ัน
 สถ�นศึกษ�ส่งเสริมบรรย�ก�ศก�รใ เรียนรู้ ก�รพัฒน�
ไตรสิกข� ก�รส่งเสริมก�รมีวัฒนธรรมแสวงปญญ� และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลย�ณมิตรต่อกัน มีบรรย�ก�ศของก�รเค�รพ
อ่อนน้อม ย้ิมแย้มแจ่มใส ก�รมีคว�มเมตต�กรุณ�ต่อกัน ทั้งคร ู
ต่อนกัเรยีน นกัเรยีนต่อครู นกัเรียนต่อนกัเรียน และครูต่อครดู้วยกัน 
สถ�นศึกษ�ส่งเสริมให้บุคล�กรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่�ง 
ที่ดีแก่ผู้อื่น เช่น ก�รลด ละ เลิกอบ�ยมุข ก�รเสียสละ เป็นต้น
  ด�นก�รบริห�รจัดก�ร
 สถ�นศึกษ�โดยบุคล�กรในสถ�นศึกษ� ร่วมกับผู้ปกครอง 
และชุมชน สร้�งคว�มตระหนักและศรัทธ� รวมทั้งเสริมสร้�ง
ปญญ�เข้�ใจในหลักก�รและวิธีดำ�เนินก�รโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน  
ผู ้เกี่ยวข้องทุก �ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ครูและผู ้บริห�รเพียร
พย�ย�มสนับสนุนโดยลักษณะต่�งๆ และก�รปฏิบัติตนเองที่จะ
สนับสนุนและเป็นตัวอย่�งในก�รพัฒน�ผู้เรียนต�มวิถีช�วพุทธ 
(กระทรวงศึกษ�ธิก�ร  ๒ ๔๖  ๓)

รุป
 ก�รศึกษ�วิถีพุทธหรือโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนระบบ
ปกติที่นำ�หลักธรรมพระพุทธศ�สน�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รบริห�ร
และพัฒน�ผู้เรียนโดยรวมของสถ�นศึกษ� เน้นก�รพัฒน�ต�ม
หลักไตรสิกข�อย่�งบูรณ�ก�ร ผู ้เรียนได้เรียนรู้พัฒน�ก�รกิน 
อยู่ ดู งเป็นโดยผ่�นกระบวนก�รท�งวัฒนธรรมแสวงปญญ�  
มีวัฒนธรรมเมตต�เป็นฐ�นก�รดำ�เนินชีวิตโดยมีผู้บริห�รและครู
เป็นกลัย�ณมติร ก�รพฒัน�เน้นก�รจดัสภ�พทกุด้�นเพือ่สนบัสนนุ
ให้ผู ้เรียนพัฒน�ต�มหลักพุทธธรรมอย่�งบูรณ�ก�รที่ส่งเสริม 
ให้เกิดคว�มเจริญงอกง�มด้วยปญญ�วุฒิธรรมอันประกอบด้วย
อยู ่ใกล้คนดี ก�รเรียนก�รสอนดี คิดวิเคร�ะห์ห�เหตุผลที่ดี 
และถูกวิธี ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได ้
ถูกต้องเหม�ะสม

บรร �นุกรม
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น. นวท�
 ก�รดำ�เนิน �น ร เรียนวิถี ุท  พิมพ์ครั้งที่ . กรุงเทพฯ 
 โรงพมิพอ์งคก์�รรบัสง่สนิค�้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.)  ๒ ๔ .
กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร. นวท� ก�รดำ�เนนิ �น ร เรยีนวถิี ทุ  
 พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ  โรงพิมพ์องค์ก�รรับส่งสินค้�
 และพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)  ๒ ๔๖.

ร่วมงานศพพ่อ ศ สุริวัตร จันทร สภา 
รองอธิการบดี ายวางแ นแล พั นา
 มห�วทิย�ลยัมห�มกฏุร�ชวทิย�ลยั วทิย�เขตศรลี�้นช�้ง  
อำ�เภอชุมแพ โดยท่�น ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จ�รย์ ผู้ช่วย
อธิก�รบดี และบุคล�กรขอแสดงคว�มเสียใจต่อก�รสูญเสีย 
อย่�งไม่มีวันกลับและน้อมจิตอธิฐ�นให้ดวงวิญญ�ณของ 
คุณพ่อบัวล� จันโสภ� บิด�ของท่�น ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภ�  
รองอธิก�รบดี �ยว�งแผนและพัฒน� ไปสู่สุคติ โดยต้ังสวด 
พระอภิธรรม ในระหว่�งวันที่ 14 16 กุมภ�พันธ์ 2561 และ 
มีพิธีประชุมเพลิง ในวันเส�ร์ที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2561

ปร
มวลภาพ

กิจกรรม
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กี า มมร  สัมพันธ ครังที  อีสานเกมส
 มมร.ชุมแพ เข้�ร่วมแข่งขันกี �ที่ มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏ 
ร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตอีส�น เป็นเจ้�ภ�พจัดง�นกี � มมร.สัมพันธ์ 
ครั้งที่ 5 “อี �นเกม ” ซึ่งได้จัดก�รแข่งขันกี �ประเภทต่�งๆ อ�ทิ
เช่น แบดมินตัน เปตอง วอลเลย์บอล ตะกร้อ ุตซอล และ ุตบอล  
ณ สน�มกี �มห�วทิย�ลัยเทคโนโลยรี�ชมงคลอีส�น วิทย�เขตขอนแกน่  
และสน�มกี �วิทย�ลัยบัณฑิตเอเชีย อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
ในช่วงระหว่�งวันที่ ๒๓ ๒  กุมภ�พันธ์ ๒ ๖

คนส่เหย้าศิ ยเก่า
ชาว มมร ชุมแพ
 ง�นคืนสู่เหย้�ศิษย์เก่� ช�ว มมร.
ชุมแพ จัดขึ้น เมื่ อวันที่  9 มี .ค .  2561 
มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขต
ศรีล้�นช้�ง อำ�เภอชุมแพ มีคว�มภ�คภูมิใจที่
ได้เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ผลิตบัณฑิตท่ีมีคว�ม
รู้คว�มส�ม�รถ มีศักยภ�พ และอุทิศตนให้กับ
ง�นในอ�ชีพและหน้�ที่ได้อย่�งเหม�ะสม ซึ่ง 
คว�มสำ�เร็จดังกล่�วล้วนเกิดจ�กคว�มมุ่งมั่น 
ตั้งใจของทั้งอ�จ�รย์ บุคล�กร นักศึกษ�โดยมี 
เป�หม�ยและมุ่งมั่นที่จะพัฒน�ศักยภ�พของ 
ตนเองใหส้�ม�รถนำ�เอ�คว�มรูป้ระสบก�รณท์ีไ่ด ้  
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในก�รพัฒน�ตนเอง 
สังคม และประเทศช�ติ และยังได้ให้คว�ม
สำ�คัญกับศิษย์เก่�โดยกำ�หนดนโยบ�ยหลักใน
ก�รพัฒน�ระบบศิษย์เก่� ให้เป็นระบบที่สร้�ง
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งศิษย์เก่�และศิษย์ปจจุบัน
อย่�งเข้มแข็ง เพื่อก่อให้เกิดผลสำ�เร็จในก�ร
ประส�นประโยชน์ ตลอดจนก�รมีส่วนร่วมใน
ก�รพัฒน�นักศึกษ�และมห�วิทย�ลัยให้เจริญ
ก�้วหน�้อย�่งยัง่ยนื ดว้ยเหตน้ีุ ชมรมศิษย์เก�่จงึ
ได้จัดโครงก�รคืนสู่เหย้�ขึ้น เพื่อประช�สัมพันธ์

ต่อศิษย์เก่� ศิษย์ปจจุบัน และบุคคล
ทั่วไป ในด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 
และสรรค์สร้�งบัณฑิตม�กว่� 8 รุ่น โดย
บัณฑิตเหล่�นี้ได้นำ�เอ�คว�มรู้และคว�ม
ส�ม�รถจ�กก�รศึกษ�เล่�เรียนม�พัฒน�
ชมุชน สังคมและประเทศช�ติอย�่งต่อเน่ือง  
รวมถึงเป็นโอก�สอันดีที่ศิษย์เก่�จะได้กลับ 
ม�เย่ียมเยียนมห�วิทย�ลัย เพื่อร่วมชื่นชม 

พัฒน�ก�รคว�มก�้วหน�้ของมห�วทิย�ลยั  
ทั้งท�งด้�นสถ�นที่ ก�รเรียนก�รสอน 
และก�รค้นคว้�วิจัย และเพื่อให้ศิษย์
เก่�ได้มีคว�มภ�คภูมิใจในก�รร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�ให้มห�วิทย�ลัย 
เตบิโตและแขง็แกรง่ รวมถงึสร�้งคว�ม
รักและคว�มส�มัคคีให้เกิดขึ้นระหว่�ง
ศิษย์เก่�และศิษย์ปจจุบัน.

ปร
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ครบรอบ ๒๓ ป ีวนัคลา้ยวนัสถาปนา 
มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง
   วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มมร.ชุมแพ ได้นำา 
นักศึกษาภาคปกติร่วมงาน ครบรอบ ๒๓ ปี  
วันคล้ายวันสถาปนา มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง  
โดยในพิธีมีท่านอธิการบดีพระเทพบัณฑิต และ 
ท่านรองอธิการบดี พระครูปริยัติสาทร, ดร. เป็น 
ผู้กล่าวรายงาน ทำาพิธีมอบใบเกียรติบัตรให้กับ 
บุคลากรด้านปฏิบัติงานดีเด่น และมอบทุน 
การศึกษาให้กับนักศึกษาภาคปกติ.

ครงการปร เพ ีสวดทำานองสรภัญญ  ปร จำาปี ๒
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จิตอาสา แบ่งปน ออุ่น มอบทุนอุปกร การศก า
 ระหว่�งวันที่  23 24 ธ.ค. 2560 ศูนย ์บริก�รวิช�ก�ร 
มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ร่วมกับ 
วัดป�ภูเหล็กวน�ร�ม ได้จัดโครงก�ร “จิ อ� � บ ปน ออุน มอบทุน
อุปกร ก�ร ก �” นำ�โดย พระอ�จ�รย์มห�วัฒน� สุรจิตโต ผู้อำ�นวย
ก�รศูนย์บรกิ�รวชิ�ก�ร วนัแรกเท่ียวชมศกึษ�เรยีนรูธ้รรมช�ต ิย้อนรอย 
ประวัติศ�สตร์ อุทย�นแห่งช�ติภูหินร่องกล้� เยี่ยมชมอุดหนุนเด็กๆ 
ตล�ดนดัเดก็ดอย ชม ชมิ ช้อป สตรอเบอรีบ้่�นร่องกล้� ถว�ยผ้�ป�วัดป� 
ภูหนิร่องกล้� จดักจิกรรมสนัทน�ก�ร แจกตกุต� กระเป� เสือ้ผ้�กนัหน�ว 
อุปกรณ์ก�รศึกษ� มอบทุนก�รศึกษ� และเลี้ยงกวยเตียวเด็กๆ คุณครู  
ผู้ปกครอง และช�วบ้�น
ร่องกล้� ณ โรงเรียนบ้�น
ห้วยนำ้�ไซ ส�ข�ร่องกล้�
วิทย� ส่วนวันที่สองมอบ
อปุกรณ์ก�รศึกษ� เสือ้ผ้�
กันหน�ว ณ โรงเรียน 
ภูทับเบิกร่วมใจ.

ต้อนรับนายยวาล วัคส รองหัวหน้าค ้แทนทางการทต 
สถานเอกอัครราชทตอิสราเอลปร จำาปร เทศ ทย

   ระหว่�งวันที่ 29 30  
มกร�คม 2561 มห�  
วิ ทย �ลั ยมห�มกุ ฏ ร �ช
วิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�น  
ช้�ง ต้อนรับน�ยยูว�ล วัคส์  

รองหัวหน้�คณะผู้แทนท�งก�รทูต สถ�นเอกอัคร  
ร�ชทตูอสิร�เอลประจำ�ประเทศไทย ในก�รรว่มรณรงค ์
เผยแพรค่ว�มรูค้ว�มเข�้ใจด�้นคว�มเสมอภ�คระหว�่ง
เพศ เพื่อขจัดปญห�คว�มรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ผ่�น
ก�รฉ�ยภ�พยนตรส์�รคดเีรือ่ง    
ซึ่งถ่�ยทอดชีวิตของน�งง�มอิสร�เอล ลินอร์ อบ�
จิล เหยื่อผู้เคร�ะห์ร้�ยที่ถูกลักพ�ตัวและข่มขืน เพียง 
ไม่กี่สัปด�ห์ก่อนที่เธอจะได้รับตำ�แหน่งมิสเวิลด์.

กยศ รวม จปนรักบริจาค ลหิต
ต่อชีวิตเพอนมนุ ย ครังที 
 วันพุธที่ 17 มกร�คม 2561 �ย 
กิจก�รนักศึกษ�ได้นำ�นักศึกษ�ร่วมกิจกรรม 
บริจ�คโลหิต ในโครงก�ร กยศ.รวมใจปนรัก 
บริจ�คโลหิตต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ครั้งที่ 5  
ประจำ�ปี 2561 ซึ่งจัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อก�รศึกษ� ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเลย  
ภ�ยในง�นกองทุนเงินใหกู้้ยมืเพือ่ก�รศกึษ� ได้มีก�รมอบใบประก�ศ 
เกยีรตคิณุใหแ้กส่ถ�บันก�รศกึษ�ทีเ่ข�้ร่วมโครงก�ร โดย ผศ.ดร.สขุพฒัน ์ 
อนนท์จ�รย์ ผู้ช่วยอธิก�รบดีฯ ได้เป็นตัวแทนรับมอบ.
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ปร
มวลภาพ

กิจกรรม

สวม ้า าย ส่ ้า ิน เว้าภา าถิน ภา าเลย
สนับสนุนวาร การขับเคลอนจังหวัดเลย  
 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 น�ยชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัดเลย มอบเกียรติบัตรให้ มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย 
วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ได้สนันสนุนว�ระก�รขับเคลื่อนจังหวัดเลย 

 4.0      เลยเมืองแห่งศิลปะ
และวัฒนธรรม “ วม � �ย � ิ่น เว� � �ถิ่น � �เลย” โดยมี 
ผช.ดร.สขุพฒัน ์อนนทจ์�รย ์ผูช้ว่ยอธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยัมห�มกฏุร�ช
วิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง เป็นผู้เข้�รับ ณ ศ�ล�กล�งจังหวัดเลย.

รางวัลชน เลิศการแข่งขันปร กวดขับร้องสรภัญญ
พนบา้นอสีาน ดอก ายบาน สบสานวั นธรรม ทเลย 
 เมือ่วนัที ่8 กุมภ�พนัธ ์2561 มห�วทิย�ลยัมห�มกฏุร�ชวทิย�ลยั 
วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ขอแสดงคว�มยินดีกับตัวแทนนักศึกษ�ที่เข้�ร่วม 
ก�รแขง่ขนัประกวดขบัรอ้งสรภญัญะพืน้บ�้นอสี�น เนือ่งในง�นดอก �ย 
บ�น สืบส�นวัฒนธรรมไทเลย ประจำ�ปี 2561 และได้รับร�งวัลชนะ
เลิศ อันดับ 1

ครงการสบสานวั นธรรม
ความเปนอย่ของชาวอีสาน 
 ระหว่�งวันที่ 15 16 มีน�คม 2561 วิทย�เขตศรี
ล้�นช้�งได้เข้�ร่วมโครงก�รสืบส�นวัฒนธรรมประเพณีคว�ม 
เป็นอยู่ของช�วอีส�นเหนือ อีส�นกล�ง อีส�นใต้ และชนเผ่� 
ภไูท ซ่ึงจดัโดย มมร.วทิย�เขตรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ในง�น
มีก�รออกบูทจัดนิทรรศก�รต่�งๆ เกี่ยวกับคว�มเป็นอยู่ของ
ช�วอีส�น และก�รแสดงของแต่ละชนเผ่�ต่�งๆ ด้วย.
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กิจกรรมสัมมนา 
เรอง ปร เพ ีเทศนมหาชาติ 
บุญ เหวด

 วันที่ 21 มีน�คม 2561 เวล� 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม อ�ค�ร 90 ปี หลวงปูศรีจันทร์ 
มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตศรี  
ล้�นช้�ง ร่วมกับสำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
ได้จัดกิจกรรมสัมมน� เรื่อง เทศน์มห�ช�ติ (บุญ 
ผะเหวด) ซ่ึงเป็นกิจกรรมในโครงก�รประเพณีเทศน์
มห�ช�ติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน  
ร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี และเนื่องในวันคล้�ย
วันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย 
วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ครบรอบ 23 ปี โดยได้รับ 
เกยีรตจิ�กพระมห�วเิชียร ธมมวชิโร  ดร. ผูอ้ำ�นวยก�ร 
วิทย�ลัยศ�สนศ�สตร์ วิทย�เขตศรีล้�นช้�งเป็น

ร่วมงานปร ชุมเพลิงสรีร สังขาร
หลวงปเ ย วิริ ย 
วัดถำา าปเขานิมิต จังหวัดเลย

ประธ�นในพิธี 
และมีอ�จ�รย์
สัม ทธิ์ สุภ�ม� 
อดีตผู้อำ�นวย
ก�รวัฒนธรรม
จั ง ห วั ด เ ล ย 
เป็ น วิ ทย �กร 
ให้คว�มรู้.
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การแข่งขันกี า มมร  สัมพันธ อีสานเกมส  
 เมื่อระหว่�งวันที่ 23 25 กุมภ�พันธ์ 2561 มห�วิทย�ลัย
มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย ได้จัดง�นกี � มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีส�น
เกมส์ โดยวิทย�เขตอีส�น จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้�ภ�พ ครั้งนี้
วิทย�เขตศรีล้�นช้�งส่งนักกี �เข้�ร่วมก�รแข่งขันจำ�นวน 59 
คน ประกอบด้วยกี � ุตซอลช�ย เซปกตะกร้อทีมช�ย หญิง 
วอลเลย์บอลช�ย หญิง เปตองช�ย หญิง และแบดมินตันช�ย หญิง 
รวมทั้งนักศึกษ�กองเชียร์ จำ�นวน 52 คน สรุปผลก�รแข่งขัน
วิทย�เขตศรีล้�นช้�งได้ร�งวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลช�ย ร�งวัลรอง
ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ร�งวัลรองชนะเลิศเปตองคู่ผสม และ
ร�งวลัรองชนะเลศิแบดมินตนัช�ยคู ่ก�รจัดก�รแขง่ขนักี �ในครัง้นี้
เพือ่ใหน้กัศกึษ�ไดเ้กดิคว�มส�มคัค ีรว่มแสดงออกอย�่งสร�้งสรรค ์
สร้�งคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน มมร.

 ก�รสวดมนต์หมู่ทำ�นองสรภัญญะ เป็น
กิจกรรมที่สำ�คัญในก�รสืบส�นมรดกวัฒนธรรม
ท�งพระพุทธศ�สน� เพื่อให้นักเรียน นักศึกษ� 
และประช�ชนได้น้อมรำ�ลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
อันประกอบด้วย พระพุทธคุณ พระธรรม
คุณ พระสังฆคุณ เพื่อเป็นก�รกล่อมเกล�และ
พัฒน�จิตใจนักเรียน นักศึกษ� และประช�ชน
ได้ประพ ติปฏิบัติต�มหลักธรรมคำ�สอน 
ท�งพระพุทธศ�สน� ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�ร
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีคือ
คว�มสงบสุขของชนในช�ติ และส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษ� และประช�ชนได้มีส่วนร่วม 
ในก�รรักษ�สืบส�นวัฒนธรรมไทย และขนบ  
ธรรมเนียมประเพณีอันดีง�มสืบไป.

ครงการปร เพ ีสวดทำานองสรภัญญ  ปร จำาปี ๒

 27 มีน�คม 2561 มห�วิทย�ลัย 
มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง  
ได้จัดโครงก�รประเพณีสวดทำ�นองสรภัญญะ 
ก�รจัดโครงก�รในคร้ังนี้มีก�รแข่งขันประกวด
สวดทำ�นองสรภัญญะซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ทำ�นองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษ� 
และระดับมัธยมศึกษ� และประกวดขับร้อง
สรภัญญะพื้นบ้�นอีส�น ประเภทประช�ชน
ทั่วไปและระดับอุดมศึกษ�
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การมีส่วนร่วมทางการเมองของปร ชาชน
นเขตองคการบริหารส่วนตำาบลห้วยเตย 

อำาเภอ ำาสง จังหวัดขอนแก่น

ดร.ทองแพ  ไชยต้นเทือกบทความวิชาการ

บทคัดยอ
 ก�รศกึษ�ฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์ คอื เพือ่ศกึษ� เปรยีบเทยีบ
และให้ข้อเสนอแนะในก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชน 
ในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัด
ขอนแก ่น จำ�แนกต�มคุณลักษณะส ่วนบุคคล ประช�กร
ที่ทำ�ก�รศึกษ�ครั้งนี้ คือ ประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วน 
ตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มตัวอย่�ง 
มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๓  คน เคร่ืองมือที่ใช้ในก�รศึกษ� คือ แบบ 
สอบถ�มเกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชน ที ่
เป็นแบบม�ตร�ส่วนประม�ณค่� ซึ่งมีคว�มเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่�กับ . ๓ สถิติที่ใช้วิเคร�ะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่�เฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ก�รทดสอบค่�ที (  )  
และก�รวิเคร�ะห์ คว�มแปรปรวนท�งเดียว (  ) 
โดยก�รทดสอบค่�  
ลก�ร ก � บว� 

 . ก�รมส่ีวนร่วมท�งก�รเมอืงของประช�ชนในเขตองค์ก�ร
บริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น โดย
รวม อยู่ในระดับป�นกล�ง เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยด้�นพบว่� อยู่ใน
ระดับม�ก  ด้�น ระดับป�นกล�ง ๒ ด้�น และระดับน้อย  ด้�น 
โดยเรียงลำ�ดับจ�กม�กไปห�น้อย ดังนี้ ด้�นก�รลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ด้�นก�รร่วมกิจกรรมของชุมนุมหรือองค์กรท�งสังคม 
ด้�นก�รติดต่อในฐ�นะพลเมือง และด้�นกิจกรรมก�รรณรงค ์
เลือกตั้ง ต�มลำ�ดับ
 ๒. ผลก�รเปรียบเทียบก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของ
ประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง 
จงัหวดัขอนแก่น ทีม่รีะดบัก�รศกึษ� และอ�ชพี ต่�งกนั มส่ีวนร่วม 
ท�งก�รเมือง โดยภ�พรวม ด้�นก�รลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ด้�น 
กิจกรรมก�รรณรงค์เลือกตั้ง และด้�นก�รติดต่อในฐ�นะพลเมือง 
ไม่แตกต่�งกัน ส่วนด้�นก�รร่วมกิจกรรมของชุมนุมหรือองค์กร 
ท�งสังคม แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .  
 ๓. ประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย 
อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น ที่มีอ�ชีพต่�งกัน มีส่วนร่วมท�ง 
ก�รเมืองโดยภ�พรวม และร�ยด้�น ได้แก่ ด้�นก�รลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ด้�นก�รติดต่อในฐ�นะพลเมือง ด้�นก�รร่วมกิจกรรม 
ของชุมนุมหรือองค์กรท�งสังคม และด้�นกิจกรรมก�รรณรงค ์
เลือกตั้งไม่แตกต่�งกัน

 The objectives of this research were to study, 
compare and suggest in political participation of people  
in Huaitoei sub district administrative organization,  
Sumsung district, Khonkean province, classified by 
personal characteristics, the sample group consisted 
of 374 residents in Huaitoei sub -district administrative 
organization, Sumsung district, Khonkean province. The 
instrument used for data collection was a five – point 
rating scale questionnaire about political participation of 
people in Huaitoei sub district administrative organization, 
Sumsung district, Khonkean with the reliability of 0.93. 
The data was analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one way ANOVA. The research results 
revealed as follows:
 1) Political participation of people in Huaitoei 
sub-district administrative organization, Sumsung district, 
Khonkean province as whole was at the moderate level 
when considering each individual aspect that an aspect 
was at the high level. 2 aspects were at the moderate 
level and 1 aspect was at the low aspect, ranking in 
ascending Order of mean: voting aspect, community 
activities attending aspect or social organization, contact 
as a citizen aspect and the election campaign aspect 
respective 
 2) The comparative results of political participa-
tion of people in Huaitoei sub district administrative 
organization, Sumsungistrict,Khonkean province which 
different education level and occupation had the politi-
cal participation. As a whole was voting aspect, election 
campaign aspect and contact as citizen were not ifferent. 
Community activities attending or social organization 
aspect was at .05 level of significance difference. 
 3) Residents in Huaitoei sub-district administrative 
organization, Sumsung district, Khonkean province which 
the different occupation had the political participation.  
As a whole and each aspect that voting aspect,  
community activities attending aspect were not different.
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บทนำ�
  นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีก�รเปลี่ยนแปลงก�รปกครอง  
จ�กระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์ม�สู ่ระบอบประช�ธิปไตย  
อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในปี พ.ศ. ๒๔  เป็นต้นม�  
อำ�น�จท�งก�รเมืองส่วนใหญ่จำ�กัดอยู่แค่ชนชั้นนำ� คือบรรด�  
ข้�ร�ชก�ร ทห�ร พลเรือน จนมีลักษณะท�งก�รเมืองที่เรียกว่� 
ก�รเมืองแบบอำ�ม�ตย�ธิปไตย (  ) โดยที่ 
ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชนมีอยู่อย่�งจำ�กัด ซึ่ง 
ขัดกับหลักก�รสำ�คัญของระบอบประช�ธิปไตย คือ ก�รปกครอง
ของประช�ชน โดยประช�ชน เพื่อประช�ชน ซึ่งจรูญ สุภ�พ 
(๒ ๔  ๒ ) กล่�วถึงก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองอย่�งจำ�กัด 
ของประช�ชนว่� สภ�พและปญห�ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง 
ที่ผ่�นม�ของประเทศไทย เป็นที่เข้�ใจตรงกันว่�ประช�ชนใน 
ส่วนที่เป็นชนช้ันร�กหญ้�มีสิทธิมีเสียงท�งก�รเมืองน้อย ไม่ม ี
โอก�สได้แสดงคว�มคิดเห็นในเชิงก�รเมืองอย่�งแท้จริง ก�ร 
ดำ�เนินก�รท�งก�รเมืองขึ้นอยู ่กับนักก�รเมืองจะตัดสินใจดำ�
เนินก�ร โดยที่นักก�รเมืองเหล่�นั้นไม่เคยสอบถ�มคว�มคิดเห็น 
ของประช�ชนก่อนเลย สภ�พปญห�ดังกล่�วส่งผลต่อคว�ม 
เบื่อหน่�ยท�งก�รเมืองของประช�ชนต�มม�
 จ�กปญห�ดังกล่�วประเทศไทยได้มีก�รปฏิรูประบบ
ก�รเมืองก�รปกครองเพ่ือให้ประช�ชนในประเทศมีบทบ�ท
ด้�นก�รเมืองก�รปกครองม�กขึ้น ซึ่งส�ระสำ�คัญปร�กฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒ ๔  และ
รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒  อันเป็น
รัฐธรรมนูญที่เพิ่มบทบัญญัติให้ประช�ชนผู้เป็นเจ้�ของอำ�น�จ
อธิปไตยเป็นผู้มีบทบ�ทและมีส่วนร่วมในเรื่องต่�งๆ ม�กยิ่งขึ้น  

ดังจะเห็นได้จ�กบทบัญญัติที่กำ�หนดให้ก�รเลือกตั้งเป็นหน้�ที่  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำ�คัญในก�รปฏิรูปท�งก�รเมืองก�รปกครอง 
ในระดับช�ติและระดับท้องถิ่น วงก�รเลือกตั้งทุกระดับเป็น 
กิจกรรมท�งก�รเมืองที่รัฐพึงส่งเสริมให้ประช�ชนได้มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมดังกล่�วอย่�งกว้�งขว�ง สุจริต ยุติธรรม สอดคล้องกับ
แนวคดิของ ประณต นนัทยิกุล  (๒ ๒  ) ทีก่ล่�วว่� ก�รปฏริปู
ก�รเมืองก�รปกครองของประเทศไทยภ�ยใต้ก�รใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พทุธศกัร�ช ๒ ๔  พบว่� มกี�รเปิดโอก�ส
ให้ประช�ชนมีส่วนร่วมในเชิงก�รเมืองม�กขึ้น จะเห็นได้จ�กก�ร 
มีก�รทำ�ประช�พิจ�รณ์ก หม�ยและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
ที่ร่�งขึ้น โดยให้ประช�ชนร่วมแสดงคว�มคิดเห็นก่อนที่จะนำ�ไป
สรุปเพื่อตร�เป็นบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญต่อไป และก�รกำ�หนด
ให้ก�รเลือกตั้งเป็นหน้�ที่ของประช�ชนทุกคนที่มีสิทธิในก�ร 
เลือกตั้งก็เป็นอีกแนวท�งหนึ่งที่เป็นก�รเปิดโอก�สก�รมีส่วนร่วม
ท�งก�รเมืองให้กับประช�ชนชัดเจนขึ้น 
 จ�กแนวคิดปฏิรูปท�งก�รเมืองดังกล่�วของไทย จะเห็น
ได้ว่�รัฐมิได้พึงส่งเสริมเฉพ�ะก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของ
ประช�ชนเฉพ�ะในด้�นก�รเลือกตั้งเพียงอย่�งเดียว ห�กแต่พึง
สนับสนุนส่งเสริมให้ประช�ชนมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองได้หล�ก
หล�ยรูปแบบม�กยิ่งขึ้น ไม่ว่�จะเป็นก�รเมืองในระดับช�ติ หรือ
แม้แต่ระดับท้องถิ่น รัฐก็ได้เข้�ไปส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมท�งก�ร
เมืองของประช�ชนอย่�งกว้�งขว�ง โดยเฉพ�ะก�รมีส่วนร่วม
ท�งก�รเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งถือว่�เป็นพื้นฐ�นที่สำ�คัญของก�ร
ปกครองของประเทศไทย รัฐก็ได้เข้�ไปส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม
ของประช�ชนเช่นเดียวกัน และประกอบกับ ประเทศไทยแบ่ง
ก�รปกครองท้องถิ่นต�มพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร
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แผ่นดิน พ.ศ. ๒ ๓  แบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ องค์ก�รบริห�ร
ส่วนจังหวัด เทศบ�ล องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล และก�รปกครอง
รปูแบบพเิศษ กรงุเทพมห�นครและเมอืงพัทย� โดยทีก่�รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทั้ง ๔ รูปแบบนี้ มีลักษณะคล้�ยกับก�รปกครอง
ในระดับช�ติ แต่มีขอบเขตรับผิดชอบในลักษณะเฉพ�ะภ�ยใน 
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง (สุรพงษ์ พันชะโก  ๒  ๒) ได ้
เสนอถึงคว�มสำ�คัญของก�รส่งเสริมก�รเมืองก�รปกครองระดับ
ท้องถิ่นว่� รัฐควรให้คว�มสนใจในกระบวนก�รท�งก�รเมือง 
ระดับท้องถิ่นม�กขึ้น เพร�ะก�รเมืองระดับนี้เป็นก�รเมืองที่ม ี
คว�มใกล้ชิดกับประช�ชนม�กที่สุด ประช�ชนมีโอก�สที่จะ 
พบปะกับนักก�รเมืองเพ่ือสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของตน 
ได้สะดวกม�กกว่�นักก�รเมืองระดับประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้มี 
โอก�สได้รบัคว�มร่วมมือและได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กนกัก�รเมอืง
ระดับท้องถิ่นได้ม�กกว่�
 ก�รให้ก�รส่งเสรมิคว�มร่วมมอืในก�รเลอืกตัง้ของประช�ชน 
ในท้องถ่ินส�ม�รถดำ�เนินก�รได้หล�กหล�ยแนวท�ง เช่น ก�ร 
เปิดเวทีให้ประช�ชนได้แสดงคว�มคิดเห็นและเสนอแนะก�ร 
ทำ�หน้�ที่ของนักก�รเมืองท้องถิ่นอย่�งมีอิสระ ก�รให้ประช�ชน 
ได้มีก�รสื่อส�รผ่�นสื่อต่�งๆ เพื่อแสดงคว�มคิดเห็นในท�ง 
ก�รเมืองท้องถิ่น ก�รจัดให้นักก�รเมืองได้พบปะประช�ชน หรือ 
ให ้นักก�รเมืองแสดงคว�มคิดเห็นตลอดจนร�ยง�นผลก�ร 
ปฏิบัติง�นให้ประช�ชนทร�บในรูปแบบต่�งๆ เป็นต้น
 ด้วยเหตุผลดังกล่�วข้�งต้น ผู้วิจัย จึงได้ศึกษ�ถึงก�รมี 
ส่วนร่วมท�งก�รเมือง และก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองด้�นอื่นๆ 
ของประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตยอำ�เภอ 
ซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น ว่� มีระดับก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง 
อยู่ในระดับใด เพื่อทร�บก�รมีส่วนร่วมด้�นก�รลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ด้�นกิจกรรมก�รรณรงห�เสียง ด้�นก�รติดต่อในฐ�นะ 
ของพลเมือง และด้�นก�รร่วมกิจกรรมของชุมนุมหรือองค์กร 
ท�งสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อก�รอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์
ท�งก�รเมืองก�รปกครอง ซึ่งจะนำ�ไปสู ่ก�รพัฒน�ก�รมีส่วน
ร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 
ห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น ต่อไป

วั ถุประ ค 
 . เพื่อศึกษ�ระดับก�รมีส ่วนร่วมท�งก�รเมืองของ
ประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอ 
ซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น 
 ๒. เพื่อเปรียบเทียบก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของ
ประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอ 
ซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น จำ�แนกต�มกลุ ่มอ�ชีพและระดับก�ร 
ศึกษ�
 ๓. เพื่อศึกษ�ข้อเสนอแนะในก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม
ท�งก�รเมืองของประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 
ห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น 

วิ ีก�รวิจัย
 .ประช�กร ที่ใช้ในก�รวิจัยครั้งนี้เป็นประช�ชนที่เป็น
หัวหน้�ครอบครัวในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย  
อำ�เภอซำ�สงู จงัหวดัขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒ ๖  จำ�นวน ๒ ๔  คน  
กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจัยครั้งนี้ได้จ�กก�รประม�ณค่�เฉลี่ย 
ของประช�กรกลุ่มตัวอย่�งจำ�นวน ๓  คน
 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบปล�ย
ปิดและปล�ยเปิด โดยก�รศึกษ�จ�กเอกส�ร บทคว�ม ง�นวิจัย 
ทีเ่กีย่วข้องม�สร้�งเป็นแบบสอบถ�มให้ครอบคลมุกบัวัตถปุระสงค์ 
 ๓. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
  ๓.  ขั้นปฐมภูมิใช้แบบสอบถ�มในก�รเก็บรวบรวม
ข้อมูลภ�คสน�มจ�กประช�ชนที่เป็นหัวหน้�ครอบครัวในเขต
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น 
สอบถ�มโดยตรงระหว่�งผู ้สอบถ�มและผู ้ตอบแบบสอบถ�ม 
(ประช�กรกลุ ่มตัวอย่�ง) ใช้วิธีก�รสุ ่มแบบบังเอิญ และเก็บ
แบบสอบถ�มด้วยตัวเอง
  ๓.๒ ขั้นทุติยภูมิ โดยใช้ข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น ข้อมูล 
พื้นฐ�นของประช�ชน จ�กก�รเก็บรวบรวมเอกส�ร ง�นวิจัยต่�งๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลท�งสถิติที่หน่วยง�นร�ชก�รได้เก็บ 
รวบรวมไว้และข้อมูลจ�กเว็บไซต์ต่�งๆ เป็นข้อมูลประกอบ



วารสารศรีล้านช้าง สารธรรมก๋อ 2

 ๔. วิธีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล นำ�ผลที่ได้จ�กแบบสอบถ�มม�
วิเคร�ะห์ค่�ท�งสถิติ โดยคำ�นวณห�ค่�สถิติพื้นฐ�นด้วยโปรแกรม
สำ�เร็จรูป    ได้แก่ค่�ร้อยละ ( ) ค่�เฉลี่ย ( ) 
และค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ( . ) สำ�หรับข้อมูลที่ได้จ�กคำ�ถ�ม 
ปล�ยเปิดได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์
ข้อมูลด้วยก�รจัดจำ�แนกประเภทข้อคว�มที่มีลักษณะเหมือนกัน 
และคล้�ยคลงึกนัให้อยูใ่นประเภทเดยีวกนั จ�กนัน้วเิคร�ะห์เนือ้ห�
ของข้อมูลและนำ�เสนอในรูปแบบคว�มเรียง
 . ผลก�รวิจัย จ�กก�รเก็บรวบรวมข้อมูลจ�กผู ้ตอบ
แบบสอบถ�มจ�กประช�ชนกลุ่มตัวอย่�งที่เป็นหัวหน้�ครอบครัว 
ในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัด
ขอนแก่น จำ�นวน ๓  คน ผลก�รศึกษ�พบว่� ผู้ตอบแบบสอบถ�ม
ส่วนใหญ่ มีอ�ชีพเกษตรกรม�กที่สุด รองลงม�มีอ�ชีพอื่นๆ ส่วน
ใหญ่มีระดับก�รศึกษ�ไม่เกินมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย รองลงม� คือ 
ระดับก�รศึกษ�สูงกว่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
  ส่วนผลก�รวิเคร�ะห์ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของ
ประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วน ตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง 
จังหวัดขอนแก่น ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชน พบว่� 
ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�ร 
ส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น โดยรวม อยู่ใน
ระดบัป�นกล�ง (  ๓. ๖) เมือ่พิจ�รณ�เป็นร�ยด้�น อยูใ่นระดบั 
ม�ก ๒ ด้�น ระดับป�นกล�ง ๒ ด้�น และระดับน้อย ๒ ด้�น 
โดยเรียงลำ�ดับจ�กม�กไปห�น้อย ดังนี้ ด้�นก�รลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง (  ๓. ๖) ด้�นก�รร่วมกิจกรรมของชุมนุมหรือองค์กร 
ท�งสังคม (  ๓.๒๖) ด้�นก�รติดต่อในฐ�นะพลเมือง (  ๒. ) 
และด้�นกิจกรรมก�รรณรงเลือกตั้ง (  ๒.๔ ) ต�มลำ�ดับ
 ค่�เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�นของก�รมีส่วนร่วม
ท�งก�รเมืองของประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 
ห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น ด้�นก�รลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ เป็นร�ยข้อ พบว่� ประช�ชน มส่ีวนร่วมท�งก�รเมอืง ด้�น
ก�รลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยรวม อยู่ในระดับม�ก (  ๓. ) 
เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ พบว่� ข้อที่มีส่วนร่วมในระดับสูงสุด  
คือ ก�รมีส่วนร่วมในก�รไปใช้สิทธิเลือกตั้งต�มวัน เวล�ที่กำ�หนด  
(  ๔.๓๔) รองลงม� คอื ก�รมส่ีวนร่วมในก�รเตรยีมสถ�นทีเ่ลอืกตัง้  
(  ๔. ) ส่วนข้อที่มีค่�เฉลี่ยตำ่�สุด คือ ก�รมีส่วนร่วมในก�ร 
ลงคะแนนเลือกพรรคก�รเมืองที่ชอบอย่�งมีอิสระ (  ๓.๔ ) 
ด้�นกิจกรรมก�รรณรงค์เลือกตั้ง โดยรวม อยู ่ในระดับน้อย  

(  ๒.๔ ) เมือ่พจิ�รณ�เป็นร�ยข้อ พบว่� ข้อทีม่ส่ีวนร่วมสงูสดุ คอื  
ก�รร่วมเดินท�งกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ชอบเพื่อเยี่ยมประช�ชน
และขอคะแนนเสียงในก�รเลือกตั้ง (  ๓. ๖) รองลงม� คือ ก�ร
ประช�สัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้บุคคลอ่ืนช่วยลงคะแนนเสียงให้กับ
ผู้สมัครหรือพรรคก�รเมืองที่ชอบ (  ๒. ) ส่วนข้อที่มีส่วนร่วม
ตำ่�สุด คือ ก�รเข้�ร่วมรณรงให้ประช�ชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งต�ม 
วัน เวล�ทีก่ำ�หนด (  .๖๖) ด้�นก�รตดิต่อในฐ�นะพลเมอืง พบว่� 
ประช�ชนมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง ด้�นก�รร่วมกิจกรรมของชุมนุม
หรือองค์กรท�งสังคม โดยรวม อยู่ในระดับป�นกล�ง (  ๓.๒๖)  
เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ พบว่� ข้อที่มีส่วนร่วมสูงสุด คือ ก�รร่วม 
เดินขบวนเพื่อเรียกร้องคว�มเป็นประช�ธิปไตย (  ๔. )  
รองลงม� คือ ก�รร่วมเป็นสม�ชิกของกลุ่ม หรือองค์กรเกี่ยวกับ
อ�ชีพในท้องถิ่น (  ๓. ) ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมตำ่�สุด คือ ก�ร
เข้�ร่วมกิจกรรมที่เน้นก�รแก้ปญห�คว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง  
(  ๒.๔ ) 
 ก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของ
ประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง 
จังหวัดขอนแก่น ที่มีระดับก�รศึกษ� พบว่� ประช�ชนที่มีระดับ
ก�รศึกษ�ต่�งกัน มีส่วนร่วมท�งก�รเมือง โดยภ�พรวม ด้�นก�ร 
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ด้�นกิจกรรมก�รรณรงเลือกตั้ง และด้�น
ก�รตดิต่อในฐ�นะพลเมอืงไม่แตกต่�งกนั ส่วนด้�นก�รร่วมกจิกรรม
ของชุมนุมหรือองค์กรท�งสังคม แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ 
ท�งสถิติที่ระดับ .  ส่วนประช�ชนที่มีอ�ชีพต่�งกัน พบว่� 
ประช�ชนที่มีระดับก�รศึกษ�ต่�งกัน มีส่วนร่วมท�งก�รเมืองโดย
ภ�พรวม และร�ยด้�น ได้แก่ ด้�นก�รลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
ด้�นก�รติดต่อในฐ�นะพลเมือง ด้�นก�รร่วมกิจกรรมของชุมนุม
หรือองค์กรท�งสังคม และด้�นกิจกรรมก�รรณรงเลือกตั้งไม่ 
แตกต่�งกัน และข้อเสนอแนะในก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมท�ง 
ก�รเมืองของประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย 
อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น ควรประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชน 
ได้รับรู้ข่�วส�ร และคว�มเคลื่อนไหวท�งก�รเมืองอย่�งต่อเน่ือง 
คือควรจัดให้มีเวทีเสวน�ท�งก�รเมืองของประช�ชนทุกหมู่บ้�น 
จัดให้มีก�รรณรงค์ก�รเลือกตั้งทุกรูปแบบอย่�งสมำ่�เสมอ จัด
ให้มีหนังสือพิมพ์ หรือเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเมืองทั้งใน 
และนอกประเทศ ให้ประช�ชนได้ศึกษ�ทุกหมู่บ้�น และสนับสนุน
ให้ประช�ชนเป็นสม�ชิกพรรคก�รเมืองที่ตนชอบ
  
อ ิปร�ย ล
 ในก�รศึกษ� เรื่อง ก�รมีส ่วนร่วมท�งก�รเมืองของ
ประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอ 
ซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น ส�ม�รถอภิปร�ยผลได้ดังนี้
 ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชนในเขตเองค ์
ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวม อยู่ในระดับป�นกล�ง เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยด้�น อยู่ใน 
ระดับม�ก 1 ด้�น ระดับป�นกล�ง 2 ด้�น และระดับน้อย 1 ด้�น
โดยเรียงลำ�ดับจ�กม�กไปห�น้อย ดังนี้ ด้�นก�รลงคะแนนเสียง
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เลือกตั้ง ด้�นก�รร่วมกิจกรรมของชุมนุมหรือองค์กรท�งสังคม 
ด้�นก�รติดต่อในฐ�นะพลเมอืง และด้�นกจิกรรมก�รรณรงเลอืกตัง้  
ต�มลำ�ดับ สอดคล้องกับก�รศึกษ�ของ (ชไมพร เหล่�พงศ์เจริญ  
๒   บทคัดย่อ) ได้ศึกษ�เรื่อง ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง
ของข้�ร�ชก�รครู ศึกษ�กรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทย� จังหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งใช้สุ่มตัวอย่�งจ�กข้�ร�ชก�รครูในโรงเรียนกันทร
ลักษณ์วิทย� จังหวัดศรีสะเกษ จำ�นวน  คน ในปีก�รศึกษ� 
๒ ๔  พบว่� ข้�ร�ชก�รครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทย� จังหวัด
ศรสีะเกษ มส่ีวนร่วมท�งก�รเมอืงในระดบัป�นกล�ง ห�กพิจ�รณ�
ในแต่ละด้�น พบว่� คว�มสนใจติดต�มข่�วส�รท�งก�รเมือง 
ข้�ร�ชก�รครูมีส่วนร่วมในระดับสูง ก�รสนทน�และก�รสนับสนุน
ในท�งก�รเมือง ก�รตดิต�มก�รห�เสยีงของนกัก�รเมอืงมส่ีวนร่วม 
ในระดับป�นกล�ง ก�รติดต่อแสดงคว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง  
มีส่วนร่วมท�งก�รเมืองในระดับตำ่� นอกจ�กนี้ยังพบว่� เพศ อ�ยุ 
อ�ยุร�ชก�ร ร�ยได้ต่อเดือน ก�รไปใช้สิทธิ์ในก�รเลือกตั้งสม�ชิก
สภ�จังหวัดและก�รไปใช้สิทธิ์ในก�รเลือกตั้งผู ้แทนครูในคณะ
กรรมก�รต่�ง ๆที่ต่�งกัน จะมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองแตกต่�งกัน 
ส่วนระดับก�รศึกษ�และก�รมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในท�งก�รเมือง
ที่แตกต่�งกันจะมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองที่ไม่แตกต่�งกัน และ
สอดคล้องกับผลก�รศึกษ�ของ จิร�พร บุญพร (๒ ๔  บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษ�เรือ่ง ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมอืงในระบอบประช�ธปิไตย   
ศึกษ�เฉพ�ะกรณีครูประถมศึกษ� อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลก�รศึกษ�พบว่� ครูประถมศึกษ�อำ�เภอวิเชียรบุร ี
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีส่วนร่วมท�งก�รเมืองในระบอบประช�ธิปไตย 
ในระดับป�นกล�ง ส่วนปจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รมีส่วนร่วมท�ง 
ก�รเมืองในระบอบประช�ธิปไตยของครูประถมศึกษ� อำ�เภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ เพศ อ�ยุ ระดับเงินเดือน ระดับ
ตำ�แหน่งระยะเวล�ในก�รปฏิบัติง�น ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมเป็น
สม�ชิกในกลุ่มท�งสังคม คว�มสนใจรับรู้ข่�วส�รด้�นก�รเมือง  
และคว�มสำ�นึกท�งก�รเมือง ส่วนระดับก�รศึกษ�ไม่ใช่ปจจัยที่มี
อิทธิพลต่อก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองในระบอบประช�ธิปไตยที่
เป็นเช่นนีอ้�จเนือ่งม�จ�กปจจบุนัประช�ชนส่วนใหญ่มคีว�มตืน่ตวั 
ท�งก�รเมืองม�กข้ึน แต่ในส่วนของประช�ชนในเขตเทศบ�ล 
ตำ�บลโนนหัน อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประช�ชนส่วนใหญ่
ประกอบอ�ชีพท�งก�รเกษตรและมีฐ�นะย�กจน อ�จให้คว�ม
สำ�คัญต่อก�รประกอบอ�ชีพหรือก�รทำ�ม�ห�กินและก�รดำ�เนิน
ชีวิตประจำ�วัน ม�กกว่�ก�รให้คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับก�รเมือง 
ก�รปกครอง นอกจ�กนี้ประช�ชนส่วนใหญ่ได้เดินท�งไปทำ�ง�น
ต่�งจังหวัด ซึ่งอยู ่ห่�งไกลจ�กภูมิลำ�เน�ของตนเองม�ก ก�ร 
เข้�ร่วมกิจกรรมท�งก�รเมืองจึงมีน้อยลง ด้วยเหตุผลดังกล่�ว 
อ�จทำ�ให้ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชน ในองค์ก�ร
บริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น อยู่ใน
ระดับป�นกล�งดังกล่�ว
 ประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอ
ซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น ที่มีระดับก�รศึกษ�ต่�งกัน มีส่วนร่วม
ท�งก�รเมือง โดยภ�พรวม ด้�นก�รลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ด้�น

กิจกรรมก�รรณรงเลือกตั้ง และด้�นก�รติดต่อในฐ�นะพลเมืองไม่
แตกต่�งกันส่วนด้�นก�รร่วมกิจกรรมของชุมนุมหรือองค์กรท�ง
สังคม แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .  ผลก�ร
ศกึษ�นีส้อดคล้องกับผลก�รศกึษ�ของ (นลิบุล ใจอ่อนน้อม  ๒ ๓  
บทคัดย่อ) ทำ�ก�รวิจัยเรื่องก�รเปิดรับข่�วส�รท�งก�รเมืองและ
ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชนในเขตกรุงเทพมห�นคร 
ผลก�รวิจัยพบว่�กลุ่มตัวอย่�งเปิดรับข่�วส�รท�งก�รเมืองจ�ก
สื่อมวลชนและสื่อบุคคลในระดับป�นกล�ง โดยระดับก�รเปิดรับ
แตกต่�งกันต�มอ�ยุ ระดับก�รศึกษ� ร�ยได้และอ�ชีพ ส่วนก�ร
มีส่วนร่วมท�งก�รเมืองในภ�พรวมนั้นกลุ่มตัวอย่�งมีส่วนร่วมใน
ระดบัตำ�่ โดยระดบัก�รมส่ีวนร่วมไม่แตกต่�งกนัในก�รเปรยีบเทยีบ
ต�มอ�ยุ ระดับก�รศึกษ� ร�ยได้และอ�ชีพ นอกจ�กนี้ก�รเปิดรับ
ข่�วส�รท�งก�รเมอืงมคีว�มสมัพนัธ์กบัก�รมส่ีวนร่วมท�งก�รเมอืง
ประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง 
จังหวัดขอนแก่น ที่มีอ�ชีพต่�งกัน มีส่วนร่วมท�งก�รเมืองโดย
ภ�พรวม และร�ยด้�น ได้แก่ ด้�นก�รลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ด้�นก�รติดต่อในฐ�นะพลเมือง ด้�นก�รร่วมกิจกรรมของชุมนุม
หรือองค์กรท�งสังคม และด้�นกิจกรรมก�รรณรงเลือกตั้งไม่
แตกต่�งกัน สอดคล้องกับผลก�รศึกษ�ของ (ฐิติญ�ธร ผ่องพันธ์  
๒ ๒  บทคัดย่อ) ได้ศึกษ�เรื่อง ปจจัยที่มีผลต่อก�รมีส่วนร่วม
ท�งก�รเมอืงของสตรไีทยในเขตบ�งเขนโดยศกึษ�จ�กสตรทีีม่สีทิธิ 
ออกเสียงเลือกตั้งในเขตบ�งเขน จำ�นวน ๓  คน พบว่�สตรี
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ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตบ�งเขนมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง 
ในระดับตำ่� ทั้งในด้�นก�รไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก�รเข้�ไปมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมของพรรคก�รเมอืง ก�รร่วมกจิกรรมของชมุชน 
ก�รชักจูงโน้มน้�วเจ้�หน้�ที่ของรัฐหรือผู้นำ�ท�งก�รเมือง ก�รเข้�
ร่วมประท้วงและด้�นก�รเป็นผู้สื่อข่�วส�รท�งก�รเมือง โดยสตรี 
ที่มีร�ยได้สถ�นภ�พสมรส และก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มท�งสังคมที ่
แตกต่�งกัน จะส่งผลให้สตรีมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองแตกต่�งกัน 
ส่วนประเดน็อ�ย ุระดบัก�รศกึษ� และอ�ชพีทีแ่ตกต่�งกนัไม่ส่งผล 
ให้สตรีมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองแตกต่�งกัน

อเ นอ นะ
 . ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้ ก�รศึกษ�ก�รมีส่วนร่วม
ท�งก�รเมืองของประช�ชนในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 
ห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น ผู้ศึกษ�ได้เสนอแนะแนว
ท�งปองกันและปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมดังต่อไปนี้
  .  ควรมีก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รลงคะแนน
เลือกพรรคก�รเมืองที่ชอบอย่�งมีอิสระให้ม�กขึ้นกว่�นี้
  .๒ ควรเพ่ิมก�รส่งเสริมก�รเข้�ร ่วมรณรงค์ให้
ประช�ชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งต�มวัน เวล�ที่กำ�หนดเพิ่มขึ้น
  .๓ ควรส่งเสริมก�รติดต่อขอคว�มช่วยเหลือจ�ก 
เจ้�หน้�ที่ของรัฐ เมื่อพบว่�ตนเองไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมในกรณี
ต่�งๆ ของประช�ชนอย่�งต่อเนื่อง
  .๔ ควรสนับสนุนก�รเข้�ร่วมกิจกรรมที่เน้นก�รแก้
ปญห�คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองของประช�ชนให้ม�กขึ้น
 ๒. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  ๒.  ควรมีก�รศึกษ�ปญห�และอุปสรรคในก�ร 
เข้�ร่วมกิจกรรมท�งก�รเมืองของประช�ชน ในเขตองค์ก�ร 
บริห�รส่วนตำ�บลห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น
  ๒.๒ ควรมีก�รพัฒน�แนวท�งส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม
ท�งก�รเมืองของประช�ชน ในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 
ห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเปรียบเทียบแนวท�ง
ก�รดำ�เนินง�นและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภ�พของพื้นที่ 
ม�กยิ่งขึ้นต่อไป
  ๒.๓ ควรศึกษ�ถึงปจจัยที่ส ่งผลต่อก�รมีส่วนร่วม
ท�งก�รเมืองของประช�ชน ในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 
ห้วยเตย อำ�เภอซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น
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 จิน น�ก�รเกี่ยวกับคนเก่งต้องมีลักษณะใส่แว่นต�
หน�เตอะถือหนังสือจนล้นมืออะไรประม�ณนี้ หล�ยคนมีข้อสงสัย
เช่นเดียวกันกับผู ้เขียนในทัศนะของผู้เขียนเกี่ยวกับคนเก่งต�ม
ทัศนะของหล�ยท่�นคนแบบไหนคือคนเก่ง  พจน�นุกรมฉบับ
ร�ชบัณฑิตยสถ�น พ.ศ. 2554 นิย�มคำ�ว่� เก่ง คือ ส�ม�รถใน 
ท�งใดท�งหนึ่ง เช่น เก่งคำ�นวณ เก่งเรียน คำ�ถ�มต่อม� คือ คน
ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตคือคนเก่งใช่ไหม  แล้วอะไรที่เรียกว่�
คว�มสำ�เร็จในชีวิต  พจน�นุกรม  ของอเมริก� 
ให้คำ�จำ�กัดคว�มว่� คว�มสำ�เร็จ หม�ยถึง     

      หรือก�รได้ม�ซึ่งคว�ม 
มั่งคั่ง คว�มนับหน้�ถือต� และคว�มมีชื่อเสียง แล้วถ้�อย�กเป็น 
คนเก่งที่มีคว�มสำ�เร็จในชีวิตต้องทำ�อย่�งไร  หนังสือที่เป็น 
แรงบันด�ลใจของผู้หญิงทั่วโลก สู่ก�รเป็นผู้นำ�ในก�รทำ�ง�น และ
ก�รสร้�งสมดุลในชีวิต ใน “  ” ของ   
(เชอริล แซนด์เบิร์ก) พูดถึงข้อผิดพล�ดและข้อแนะนำ�ในก�ร 
ปรับเปลี่ยนพ ติกรรมให้เป็น “ห ิ เก ” ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ 
ก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�น และมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นรู ้จัก 
ตนเอง เพื่อก้�วสู่ก�รเป็น “ห ิ เก ” “เลนเกม” อย่�งไร เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเอง ควรแสดงบทบ�ทและว�งตัวอย่�งไร
ในที่ทำ�ง�นจะต้องมี “วิ ีคิด” อย่�งไรเพ่ือให้ก้�วหน้� มีวิธีสร้�ง
ภ�พพจน์และทำ�ให้ตัวคุณโดดเด่นได้อย่�งไร จะต้องมี “วิ ี ด” 
อย่�งไรเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อตวัคณุเอง ควรว�งตวัและมลีกัษณะ
ท่�ท�งอย่�งไร และมีปฏิกิริย�โต้ตอบกับคนอื่นอย่�งไร (   
.  . . (ลูอิส พี. แ ลงเคิล ดร.)  วัลภ� ลินล�วรรณ  

(ผู้แปล) อย�กจะเป็นหญิงเก่ง เธอต้องกล้�เปลี่ยนฉบับปรับปรุง   
2558 อ�จกล่�วได้ว่�ผู ้ที่อย�กเก่งต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยน
วิธีทำ� เปลี่ยนวิธีก�รสื่อส�ร นอกจ�กคำ�ว่�เก่งแล้ว ยังมีคำ�อื่น 
ที่ใช้เรียกผู ้มีคว�มรู ้คว�มส�ม�รถว่�เป็นบัณฑิต และนอกจ�ก

ดร.รพีพร ธงทองบทความพิเศ

เปลียนอย่าง ร ห้สำาเรจ

คำ�ว่� บัณฑิต ยังมีคำ�ว่� พหูสูต ซึ่งเป็นคำ�ที่ใช  ้
เรียกผู ้ที่มีคว�มรอบรู ้ อย่�งไรก็ต�มคำ�ว่�บัณฑิต
และพหูสูต ก็มีคว�มหม�ยแตกต่�งกัน พจน�นุกรม
ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น พ.ศ. 2554 (2556 หน้�  
823) ได้ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�พหูสูตไว้ว่� “ มี 
คว�มรเ ร�ะ ด ดับ รับ หรือ ก �เล�เรียน 
ม�ม�ก” พจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น พ.ศ. 
2554 (2556  หน้� 662) ได้ให้คว�มหม�ย
ของคำ�ว่�บัณฑิตไว้ว่� น. ผู้ทรงคว�มรู้ ผู้มีปญญ�  
นักปร�ชญ์ ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ขั้นปริญญ� ซึ่งมี 3 ขั้น  
คือ ปริญญ�ตรี ปริญญ�โท ปริญญ�เอก เรียกว่�  
บัณฑิต มห�บัณฑิต ดุษ ีบัณฑิต ผู ้ฉล�ดรู ้ธรรม 
และดำ�เนินชีวิตไปต�มหลักธรรม เป็นคนดี เป็น 
คนน่�คบห� น่�เข้�ใกล้ เรียกว่� บัณฑิตในท�งธรรม  
คุณลักษณะที่สำ �คัญของบัณฑิตคือ ชอบคิดด ี

เป็นปกติ ชอบพูดดีเป็นปกติ ชอบทำ�ดีเป็นปกติ (พระสมช�ย  
ฐ�นวุฑโฒ  2552  หน้� 22 23) บุคคลที่จะมีคว�มรอบรู้จนเป็น 
พหูสูต ได้นั้นจะต้องมีลักษณะคว�มรู ้ที่สมบูรณ์ 4 ประก�ร  
ดังนี้ (พระสมช�ย ฐ�นวุฑโฒ  2552  หน้� 60 61) (1) รู้ลึก 
(2) รู้รอบ (3) รู้กว้�ง (4) รู้ไกล ชีวิตมนุษย์นั้นมีจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ  
คือ คว�มสำ�เร็จก�รศึกษ� คือ เรียนให้สำ�เร็จ ผู้จะเรียนให้สำ�เร็จ 
ได้นัน้ จะต้องมคีว�มรู ้และปญญ� คว�มรูแ้ละปญญ�เป็นเครือ่งมอื
สำ�คัญในก�รแสวงห�คว�มสำ�เร็จของชีวิต (สนอง วรอุไร  2547   
หน้� 98 103) คุณค่�ของชีวิตอยู่ที่ก�รเรียนรู้ ยิ่งเรียนรู้ม�ก 
ชีวิตยิ่งมีค่�ม�ก ก�รแสวงห�คว�มรู ้และพัฒน�ปญญ�จึงต้อง
เป็นก�รพัฒน�ปญญ�ที่เรียกว่�สัมม�ทิฐิ ซึ่งจะทำ�ให้ตนเอง 
และสังคมได้รับประโยชน์ และคว�มสุขร่วมกัน เพร�ะคนเก่ง 
ที่ข�ดคว�มดีก็ไม่อ�จประสบคว�มสำ�เร็จได้ และเปลี่ยนเก่ง 
อย่�งไรให้สำ�เร็จ เปลี่ยนเป็นผู้ งม�ก เป็นผู้อ่�นม�ก เป็นผู้ทำ�
ม�ก เป็นวิธีสื่อส�รให้เป็นก�รทูต เปลี่ยนท้อเป็นอดทน เปลี่ยน 
เป็นคนชอบบันทึก.

บรร �นุกรม
พจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น พ.ศ. 2554. 
 กรุงเทพมห�นคร  ร�ชบัณฑิตยสถ�น  2556.
พระสมช�ย ฐ�นวุฑโฒ. หลักธรรมที่ทำ�ให้ชีวิตมีคว�มสุข  
 กรุงเทพมห�นคร  พิมพ์ลักษณ์  2552.
สนอง วรอุไร  ทำ�ชีวิตให้ได้ดีและมีสุข. กรุงเทพมห�นคร  
 โรงพิมพ์ขุมทองอุตส�หกรรมและก�รพิมพ์  2547. 

 .  . . อย�กจะเปน็หญงิเกง่ เธอตอ้งกล�้เปลีย่น  
 ฉบบัปรบัปรงุ. แปล และเรยีบเรยีงโดย วัลภ� ลนิล�วรรณ. 
 กรุงเทพมห�นคร  บี มีเดีย  สนพ.  2558.
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 เวยีดน�ม มชีือ่อย่�งเป็นท�งก�รคอืส�ธ�รณรฐัสงัคม 
นยิมเวยีดน�ม ด�นั  หรือ ด�หนั  -  เป็นเมอืงท่�สำ�คญั
ของเวียดน�มตอนกล�ง จัดเป็น 1 ใน 5 เขตก�รปกครองท้องถิ่น
ในเวียดน�ม ก�รเดินท�งไปเวียดน�มในคร้ังนี้ ใช ้เวล�น�น 
พอสมควร เพร�ะเร�เดินท�งโดยรถยนต์ข ้�ม งมุกด�ห�ร  
(สะพ�นมิตรภ�พไทย ล�ว) และเข้�สู่ประเทศเวียดน�มที่ด่�น 
ล�ว บ�ว เรียกได้ว่�หลับย�วๆ ไป โชคดีที่ไม่ต้องเปลี่ยนรถบัส 
ที่เดินท�งจ�กล�วม�เวียดน�ม ง�นนี้เลยนั่งแบบชิวๆ ไปเรื่อยๆ
 ด�นังเป็นเมืองที่สวยง�ม มีคว�มเป็นเอกลักษณ์คล้�ยๆ 
เชียงค�น จ.เลย บ้�นเร� แต่สังคมที่นี้ยังมีคว�มเป็นอยู่ที่เรียบง่�ย  
ใช่แล้วผู้เขียนกำ�ลังพูดถึงเมืองเก่�แบบ อยอัน ซึ่งได้รับคว�มสนใจ
จ�กนักท่องเที่ยวเป็นอย่�งม�ก เพร�ะมันมีทั้งคว�มลงตัวของวิถี
ชีวิต และสถ�ปตยกรรมแบบดั้งเดิม    ไกด์ท้องถิ่น 
เล่�ให้ งว่� เม่ือโบร�ณแห่งนี้ในช่วงเวล�ที่เข�มีง�นบุญของเข�  
จะปิดไ และจุดเฉพ�ะโคมไ ซึ่งสวยง�มม�ก แม้แต่ไกด์เอง 
ก็ไม่เคยประสบห้วงเวล�นั้นเลย นี่ถ้�เป็นเมืองที่คล�คลำ่�ไปด้วย 
นักท่องเที่ยวและคนต่�งช�ติแบบนี้ที่ เมืองไทยคงจะพบเห็น 
คนขอท�นทั้งเด็กและผู้ใหญ่เต็มไปหมดแน่ๆ เลย...

บทความพิเศ ดร.ไพฑูรย์  มาเมือง

การปรับเปลี่ยนอาชีพ

ใน ดานงั (Da-nang)

 แล้วทำ�ไมทีน่ีไ่ม่ม.ี.. ไม่เหน็คนบ้� ไม่เหน็ขอท�น เหมอืนกบั
แหล่งท่องเที่ยวในหล�ยๆ ที่ซึ่งผู ้เขียนเองก็อดแปลกใจไม่ได้  
เลยถ�ม    ไกด์ท้องถิ่นว่�มันคืออะไร คนจน คนแก ่
ไร้ที่พ่ึงไปไหนหมด หรือว่�ทุกคนรวยกันหมดแล้ว... ตอนนี้แหละ 

   ไกด์ท้องถิ่นเร�ผู้เป็นอดีตนักศึกษ�แลกเปลี่ยน
มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�มเริ่มเล่�ให้เร� งว่� ที่ด�นังไม่มีขอท�น 
ให้เหน็ต�มท้องถนนนัน้ เพร�ะมนัเป็นนโยบ�ยของอดตีผูว่้�ร�ชก�ร 
เหงียน บ�ค (   ) ผู้นำ�เชื้อส�ยเวียดน�ม ผู้ซึ่ง 
มีบุคลิกที่ เรียบง ่�ย เนื่องจ�กพื้นเพและช�ติกำ�เนิดม�จ�ก 
ครอบครัวเกษตรกร พ่อแม่ทำ�ไร่ทำ�น� แต่ด้วยคว�มมุ่งมั่น และ
มุม�นะ ทำ�ให้เรียนจนระดับปริญญ�เอกของก�รศึกษ�สูงสุด จ�ก
มห�วิทย�ลัยเกษตร �นอย น�ยเหงียน บ�ค ได้รับมอบหม�ย 
ให้ทำ�ง�นเป็นช�วน� และค่อยๆ เลือ่นตำ�แหน่งเป็นประธ�นสหกรณ์ 

  ในปี 2539 น�ยเหงียน บ�ค ได้รับก�รแต่งตั้ง 
เป็นประธ�นกรรมก�รของ    หลงัจ�กแยกจงัหวดัจ�ก  

   และเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งนี้เป็นเวล� 7 ปี

ดานัง...เป็นเมืองที่สวยงาม 
มีความเป็นเอกลักษณ์คล้ายๆ 
...เชียงคาน บ้านเรา
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 แนวนโยบ�ยเร่ืองก�รปรับเปล่ียนอ�ชพีทำ�ให้คน   
 ให้คว�มเค�รพนับถือ น�ยเหงียน บ�ค ม�ก เพร�ะเข�มีก�ร 

นำ�แนวท�งที่นำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติจริง โดยก�รนำ�ขอท�นที่มีอยู่ใน 
ที่ต่�งๆ ไปสร้�งอ�ชีพ กอบรม เพ่ือให้เข�เหล่�นั้นส�ม�รถ 
พึ่งพิงตัวเองได้ และส่วนใครที่ไม่ส�ม�รถที่จะทำ�ง�นได้ เนื่องจ�ก
ข้อจำ�กัดของอ�ยุ และสภ�พร่�งก�ยที่ไม่เอื้ออำ�นวยให้ ท�งรัฐบ�ล
ก็จะเลี้ยงดูให้อ�ห�ร 3 มื้อ รวมถึงที่พักพิงแก่คนเหล่�นั้น
 ส่วนกรณีที่ยังมีขอท�นที่ชอบอ�ชีพขอท�น และยังดื้อแพ่ง
ที่จะเป็นขอท�น ท�งรัฐบ�ลมีม�ตรก�รสำ�หรับกรณีดังกล่�วคือ  
ก�รให้ร�งวัลแจ้งจับขอท�นที่ละเมิด ยังทำ�ก�รประกอบอ�ชีพ
ขอท�น โดยมีร�งวัลสำ�หรับผู้แจ้งเบ�ะแสสูงถึง 2 000 บ�ทไทย 
หรือคิดเป็นเงินประม�ณ 1 ล้�นสองแสนกว่�ดอง และแน่นอนว่�
เมื่อเข�ต้องก�รเปลี่ยนด�นังให้เป็นเมืองท่องเที่ยวน่�อยู ่ มัน 
หม�ยถึง 1) ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภ�พ 2) ก�รใช้ประโยชน์ 
ที่ดินแบบผสมผส�นและสอดคล้อง 3) คว�มหล�กหล�ยและ 
คว�มกลมกลืนกันทั้งอ�ค�รเก่�และอ�ค�รใหม่ 4) ย่�นที่พัก 
อ�ศัยกระจ�ยตัวอยู่ทั่วเมือง 5) ล�นส�ธ�รณะกระจ�ยตัวอยู่ 
ต�มย่�นสำ�คัญ 6) มีเสน่ห์ดึงดูดจ�กผู้คนภ�ยนอก 7) มีพื้นที่ 
สีเขียว ต้นไม้ ถนน สวนหลังค� 8) ระบบสัญจรเชื่อมต่อจ�กเมือง
สู่ภ�ยนอกที่มีประสิทธิภ�พ 9) แหล่งเพ�ะปลูกใกล้เมืองหรือ 
ในเมือง 10) ร้�นค้�ริมท�งเดินเท้�และระบบก�รจอดรถที่มี
ระเบียบ

 เพื่อให้ด�นังเป็นเมืองน่�อยู ่  ผู ้นำ�ในลำ�ดับต่อม�เข� 
มีแนวท�งในก�รพัฒน�เมืองและประเทศคือ ทำ�อะไรต้อง 
ติดอันดับเอเชีย หรืออันดับโลก
 คว�มขยันและคว�มกล้�บวกกับอุดมก�รณ์ของผู ้นำ� 
ที่สอดคล้องกับระบบก�รใช้อำ�น�จต�มแบบฉบับสังคมนิยม  
นี่อ�จจะถือว่�เป็นข้อดีอย่�งหนึ่งที่ทำ�ให้ก�รพัฒน�หรือก�ร 
นำ�แนวนโยบ�ยไปสู่ภ�คปฏิบัติ
 เวียดน�มโดยเฉพ�ะด�นังอ�จคืออีก 1 สถ�นที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่เป็นท�งเลือกที่อ�จจะดีที่สุด ที่เหม�ะแก่ก�ร 
ท่องเที่ยว อันนำ�ม�ซึ่งร�ยได้ของประเทศเช่นเดียวกับไทยก็ได ้
เพร�ะตอนนี้ด�นังทำ�เมืองเก่�ให้เป็นเมืองใหม่ที่น่�อยู่ สะอ�ด 
สะดวก ปลอดภัย คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิม ขณะที่ช�วต่�งช�ติ 
บ�งส่วนที่เดินท�งม�ที่ด�นัง เพร�ะม�เพ่ือตัดสูทที่ส�ม�รถวัดตัว
วันนี้และส�ม�รถรับชุดสูทได้ในวันรุ่งขึ้น อีกทั้งชุดสูทก็มีขน�ด 
ที่พอดีตัว สวยง�ม ประณีต รวดเร็ว ร�ค�ถูกกว่�เมื่อเปรียบเทียบ
กับก�รซื้อเส้ือผ้�แบรนด์ดังที่ไม่ได้มีขน�ดเท่�กับตัวเร�เอง นี่ก็ 
อ�จจะเป็นจุดข�ยอีกอย่�ง ที่นอกเหนือจ�กเมืองเก่� อยอัน 
ก็ว่�ได้.
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บทความพิเศ “เพชร ชมพู”

อยากประสบความสำาเร็จ

ต้องทำาไง?

 �รเปลี่ยน ปล ท� รรมช� ิที่ ม รรมช� ิเพร�ะนำ้�มือ 
 มนษุย์หล�ยอย่�งทีส่่งผลให้สภ�พดนิ �อ�ก�ศเปลีย่นแปลง
และสร้�งคว�มเสียห�ยในหล�ยพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและในต่�ง
ประเทศในปจจุบัน แต่กระนั้นมนุษย์ในฐ�นะที่เป็นสัตว์ประเสริฐ 
ผู ้ซึ่งมีปญญ�ที่เป็นท้ังผู ้สร้�งและผู ้ทำ�ล�ยก็ได้ใช้สิ่งที่เรียกว่� 
คว�มประเสริฐที่มนุษย์มีต่�งจ�กสัตว์ในก�รเรียนรู้ เข้�ใจ จนได้
แนวท�งและวิธีก�รในก�รแก้ไขปญห�ต่�งๆ รวมถึงก�รส�ม�รถ
เข้�ไปควบคุมธรรมช�ติเพ่ือประโยชน์แก่ตัวมนุษย์เอง ทั้งนี้  
คว�มพย�ย�มในก�รเข้�ไปควบคุมธรรมช�ติของมนุษย์นั้นใช่ว่� 
จะกระทำ�ได้ทุกเรื่องไป เพร�ะก�รเข้�ควบคุมสิ่งหนึ่งย่อมส่ง 
ผลกระทบต่อสิ่งหนึ่งหรือหล�ยๆ สิ่งในเวล�เดียวกัน เช่นเดียวกับ
ก�รเปลี่ยนทิศท�งของลมที่เป็นสัญญ�ณแห่งคว�มผันเปลี่ยน  
ถ้�เร�เปรียบชีวิตมนุษย์กับธรรมช�ติเพ่ือก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ 
ถึงสภ�วะธรรมช�ติคงทำ�ได้ในบ�งมิติ เพร�ะธรรมช�ติเป็นสิ่งที่ 
เกิดขึ้นเอง และมีอยู่อย่�งจำ�กัด และมนุษย์เป็นเพียงองค์ประกอบ
อย่�งหนึ่งของธรรมช�ติเท่�นั้น ช�ลส์ ด�ร์วิน (   

) นักธรรมช�ติวิทย�ช�วอังก ษ ผู้ทำ�ก�รปฏิวัติคว�ม 
เชื่อเดิมๆ เกี่ยวกับที่ม�ของส่ิงมีชีวิต และเสนอท ษ ีซึ่งเป็นทั้ง
ร�กฐ�นของท ษ ีวิวัฒน�ก�รสมัยใหม่ และหลักก�รพ้ืนฐ�นของ
ก�รคัดเลือกโดยธรรมช�ติ (  ) ว่�สิ่งมีชีวิตต้อง 
มีก�รดิ้นรนต่อสู้เพื่อคว�มอยู่รอด พวกที่มีคว�มเหม�ะสมก็จะ 
มีชีวิตอยู่รอด พวกที่ไม่มีคว�มเหม�ะสมก็จะต�ยไป และห�กเร�
พิจ�รณ�แบบแยกส่วนโดยอ�ศัยก�รเทียบเคียงคว�มเป็นไปของ
สภ�วะธรรมช�ตกิบัมนษุย์แล้วอ�จจะทำ�ให้เร�เข้�ใจอะไรได้ม�กขึน้
ว่�ทุกอย่�งมันมีจุดเริ่มต้นและมีจุดที่สิ้นสุดของมัน แต่ก่อนจะถึง 
จุดนั้นชีวิตคนเร�ต้องผ่�นอะไรหล�ยๆ สิ่งอย่�ง เนื่องจ�กคว�ม 
เกี่ยวพันที่มีในฐ�นะที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ปญห� คว�มทุกข ์ 
คว�มเศร้�เสียใจ คว�มดีใจ สมหวัง ผิดหวัง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น

ส่ิงที่ทุกคนต้องเผชิญในวิถีแห่งคว�มเป็นมนุษย์ หล�ยๆ ครั้งที่ 
มนุษย์เร�ต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ก ็
ไม่ส�ม�รถอธิบ�ยถึงเหตุแห่งก�รเกิดสภ�วะนั้นได้ แต่หล�ยๆ ครั้ง
ที่หยิบยกเรื่องของโชคชะต�ม�กล่�วอ้�งเพื่อให้เกิดคว�มสบ�ยใจ 
เพื่อผ่อนคล�ยคว�มรู ้สึกอ่อนแอ ท้อแท้ เพร�ะผิดหวังหรือ 
ทำ�แล้วมันมิได้เป็นไปอย่�งที่เร�ตั้งใจไว้ แต่นั่นมิใช่ข้อสรุปว่� 
มันคือคว�มล้มเหลวในชีวิต ห�กเร�ลองวิเคร�ะห์สิ่งที่อยู่รอบๆ  
ตัวเร�เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจในสภ�วะที่เกิดขึ้น เช่น ต้นไม้ใหญ่ 
ชนดิเดยีวกนัทำ�ไมไม่เหมอืนกนั บ�งต้นลำ�ต้นตรง สงูใหญ่ แผ่กิง่ก้�น
ส�ข� มีคว�มร่มรื่น ขณะที่อีกต้นแคะแกรน กิ่งก้�นหงิกๆ งอๆ  
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะธรรมช�ติที่มันเกิดและเสริมสร้�งก�ร 
เจริญเติบโต ร�กแก้วของต้นไม้มีส่วนสำ�คัญในเรื่องคว�มมั่นคง 
ในก�รยืนต้น ส่วนร�ก อยเองก็มีส่วนสำ�คัญไม่แพ้กันในก�ร 
ประคับประคองคว�มแข็งแรงของต้นไม้รวมถึงก�รดูดซึมอ�ห�ร 
เพ่ือหล่อเล้ียงและสร้�งคว�มเจริญงอกง�ม ห�กเปรียบร�ก อย 
คือก�รเรียนรู ้และก�รบ่มเพ�ะประสบก�รณ์แล้วมันทำ�ให้เห็น 
ได้ถึงคว�มงอกง�มและคว�มสง่�ง�มของต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นๆ  
ในที่นี้มิได้หม�ยถึงว่�ผู้เรียนน้อยคือผู้ที่ไม่สง่�ง�ม แต่มันหม�ยถึง
คว�มงอกง�มที่ต่อยอดเป็นคว�มสง่�ง�ม อันเกิดจ�กก�รเรียนรู้ 
และประสบก�รณ์ในก�รดำ�รงอยู่กับคว�มทุกข์และสร้�งคว�มสุข 
ให้เกิดขึ้น ทุกอย่�งในโลกล้วนมีทั้งคว�มง�มและคว�มสง่�ง�ม  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและทัศนะคว�มชอบและประโยชน์ของผู้ที่นำ�
ไปใช้ เช่นเดียวกับก�รที่เร�ย่อมไม่อ�จเปลี่ยนให้ใครชอบหรือ 
ทำ�ในแบบของเร�ได้ แต่สิ่งที่เร�ทำ�ได้คือปรับใจ ปรับคว�มคิดของ
เร�ได้ และปรับปรุงตัวของเร� โดยเร�จะอ�ศัยสิ่งที่เกิดขึ้น 
รอบตวัเร�เป็นพลงัในก�รขบัเคลือ่นไปสูเ่ป�หม�ย หรอืคว�มสำ�เร็จ
ทีเ่ร�ต้องก�ร และถ้�ห�กว่�เร�ต้องเลอืกระหว่�ง “ �ม จ วัเอ ” 
กับก�ร “ชนะ จ ัวเอ ” ด้วยคว�มรู้และก�รเรียนรู้ที่ถูกบ่มเพ�ะ



วารสารศรีล้านช้าง สารธรรมก๋อ 35

เรียนชีวิต อย่าแสวง จากแหล่งนอก

อย่าเข้า ป นคอก แห่งศาสตร หน

อย่ามัวคิด ยุ่งยาก ห้ าก จ

อย่าพิจาร า จาร น ห้นุงนัง

อย่ายดมัน นันนี ทีเรียกก

มันตรงตรง คดคด อย่างหมดหวัง

จงมองตรง ลง ปที ชีวิตัง

ดแล้วหยัง ลง ป นชีวิต

ห้ร้รส หมดทุกด้าน ที ่านมา

ห้ ม าบ วิญญา  อย่างวิศิ ฏ

ปร จัก ทุกข ทุกร ดับ กร ชับชิด

ปญหาชีวิต จ เ ยออก บอกตัวเอง

กล�ยเป็นประสบก�รณ์จะทำ�ให้เร�ส�ม�รถรู้ได้ว่�เร�จะต้องเลือก
ต�มใจตัวเองเพร�ะเห็นแก่คว�มสุขหรือว่�เลือกที่จะเอ�ชนะใจ 
ตัวเองโดยไม่เห็นแก่คว�มสุข ท�นป �นันท ิก ุ แห่ง 
วัดชลประท�นรังส ษดิ์  ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับก�รเอ�ชนะใจ 
ตนเองไว้ว่� 
 “ก�รควบคมุ วัเอ นันมนัหนักเหน่ือย นชัน น คว�มจริ
บ�ยปล�ยมือ ว�คนเร� �ดคว�มอดทน จ ม �ม�รถจะ

ควบคุม ัวเอ ว ด เร�มี เรื่อ ก�ร �ม จ ัวเอ  ก�รปลอย ป
�มอ�รม  ปลอย ป �มอำ�น�จ อ ิ่ วดลอม มเคย

กำ�ร�บปร�บปร�ม ัวเอ  จ ย�ก กก�รที่จะควบคุม ัวเอ ” 
 “คนเร�บั คับ ัวเอ ดม�กเท� ด ยิ่ เปน ประเ ริ ม�ก
เท�นัน คนที่ประเ ริ คือคนที่บั คับ ัวเอ ด ถ�บั คับ ัวเอ ม
ดกมิประเ ริ อะ ร คว�ม ห อ คนมันอยที่ก�รบั คับ ัวเอ  

ถ� มรจักบั คับ ัวเอ  เ � ั ห ห เท� ด มันก ห ม ดเรื่อ
นัน่ หละ ำ�คั มนัอย ร นี เ ร�ะฉะนนัเร�จะ อ กบั คบั วั
เอ ว เหนี่ยวรั ว”
 แล้วอย่�งนีถ้้�อย�กเป็นผูป้ระสบคว�มสำ�เรจ็ควรทำ�อย่�งไร 
บอกให้ก็ได้ว่�เม่ือใดที่มีคว�มกล้�ห�ญ มีศรัทธ� มีสติ รู้ว่�ตัวเอง 
เข้�ใจตวัเอง เอ�ชนะใจตนเองแล้วถอืเป็นคว�มสำ�เรจ็แรกทีย่ิง่ใหญ่
ที่สุดเพื่อเป็นฐ�นนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จอื่นๆ ต่อไป.

 ธรรม อวาท 

พุทธทาสภิกขุ

เรียนชีวิต
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ครงการอาสาพั นาพร นกัเ ยแ  ่ปร จำาป ี
 เมื่อวันอังค�รที่ 27 มีน�คม 2561 มห�วิทย�ลัยมห�

มกฏุร�ชวทิย�ลยั วทิย�เขตศรลี�้นช�้ง ไดจ้ดัโครงก�รอ�ส�พฒัน�

พระนักเผยแผ่ ประจำ�ปี 2561 ขึ้น ณ มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ช

วิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง วัดศรีสุทธ�ว�ส พระอ�ร�มหลวง 

ตำ�บลกุดปอง อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีพระภัทรธรรมสุธี 

เจ้�คณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธ�นให้โอว�ทและเปิดโครงก�ร 

เพือ่ใหพ้ระนกัเผยแผ ่ท่ีเข�้รว่มโครงก�รอ�ส�พฒัน�พระนกัเผยแผ ่ 

ได้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในหลักก�รและวิธีก�รในก�รนำ�หลักธรรม 

คำ�สอนของพระพุทธศ�สน�ไปเผยแผ่แก่ประช�ชน ในก�รนี้  

น�ยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเลย ได้ป�ฐกถ�พิเศษ 

เรื่อง ว�ระก�รขับเคลื่อนจังหวัดเลย (  4.0) ด้�นสังคม 

ศ�สน� และวัฒนธรรม เพื่อให้ก�รเผยแผ่สัมพันธ์กับนโยบ�ย

จังหวัดเลย.

วิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ครบรอบ  
23 ปี โดยได้รับคว�มเมตต�จ�กพระ 
เทพบัณฑิต อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยมห�
มกุฏร�ชวิทย�ลัย เป็นประธ�น �ยสงฆ์  
และน�ยชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัดเลย เป็นประธ�น �ยฆร�ว�ส
ดยกิจกรรมประกอบดวย

 . พิ ธีอัญเชิญพระอุปคุต  จ�ก 
แม่นำ้�เลย
 ๒. พิธีอัญเชิญแห่พระเวสสันดร 
เข้�เมือง และแห่ข้�วพันก้อน ไปยัง 
วัดศรีสุทธ�ว�ส โดยชุมชนเขตเทศบ�ล 
เมืองเลย
 ๓. พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
เทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  
เนือ่งในวนัคล้�ยวนัร�ชสมภพ ๒ เมษ�ยน
 ๔. ก�รแข่งขันกินขนมจีน
 . ก�รแสดงธรรมเทศน� เรื่องพระ
ม�ลัยหมื่น ม�ลัยแสน
 ๖. ก�รแสดงพระธรรมเทศน� 
มห�ช�ติเวสสันดรช�ดกทำ�นองอีส�น

ปร เพ ีบุญ เหวดเทศนมหาชาติ ปร จำาปี 
 เมื่อวันที่ 28 มีน�คม 2561 
มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย 
วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ร่วมกับวัดศรี  
สุทธ�ว�ส พระอ�ร�มหลวง สำ�นักง�น
วัฒนธรรมจังหวัดเลย สำ�นักง�น
พระพุทธศ�สน�จังหวัดเลย เทศบ�ล
เมืองเลย และชุมชนในเขตเทศบ�ล 
เมืองเลย ได้จัดโครงก�รประเพณีเทศน ์
มห�ช�ต ิประจำ�ปี 2561 เฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�ม
บรมร�ชกุม�รี และเนื่องในวันคล้�ย 
วันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ช

ปร
มว

ลภ
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กิจ
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รม
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กิจกรรมกี าสีภาย น 
ปร จำาปีการศก า ๒
 เมื่อวันที่ 8 เมษ�ยน 2561 
ง�นกิจก�รนักศึกษ� มห�วิทย�ลัยมห�
มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง 
ได้จัดง�นกี �สี ในช่วงเช้�ได้รับคว�ม
เมตต�จ�ก พระครูปริยัติส�ทร ดร. 
รองอธิก�รบดีวิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ได้
กล่�วให้โอว�ทและเปิดโครงก�ร ซึ่งก�ร
จัดกิจกรรมแบ่งนักกี �ออกเป็น 2 สี 
ได้แก่ สีส้ม และสี � ซึ่งแต่ละสีประกอบด้วย ผู้บริห�ร คณ�จ�รย์  
เจ้�หน้�ที่ และนักศึกษ� ทั้งนักศึกษ�ภ�คปกติ นักศึกษ�ภ�คนอก

เวล�ร�ชก�ร และนักศึกษ�ศูนย์
ก�รศึกษ�ชุมแพ โดยแบ่งชนิดกี �
ออกดังนี้
กี � ืนบ�น
  วิ่งผลัดกระสอบช�ย หญิง 
    (5 คน)
  กระโดดเชือกหมู่ 10 คน
  วิ่งเปรี้ยวช�ย หญิง (5 คน)
กี � �กล
     ุตซอลช�ย หญิง

  วอลเลย์บอลช�ย หญิง
  เปตอง (7 ประเภทนับคะแนนรวม)
  แบดมินตัน (5 ประเภทนับคะแนนรวม)
  เซปกตะกร้อช�ย หญิง
  บรรย�ก�ศเต็มไปด้วยคว�มสนุกสน�นและเป็นกันเอง 
เป็นก�รเสริมสร้�งคว�มส�มัคคีระหว่�งนักศึกษ�ภ�คปกติ ภ�ค
พิเศษ นักศึกษ�ศูนย์ก�รศึกษ�ชุมแพ และบุคล�กรได้เป็นอย่�งดี.
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ครงการอนรุกั สบสานปร เพ สีงกรานต ๒
 วันที่ 8 เมษ�ยน 2561 มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏ
ร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ได้จัด โครงก�รอนุรักษ์
สืบส�นประเพณีสงกร�นต์  สรงนำ้�พระ รดนำ้�ดำ�หัวขอพร 
ผู้สูงอ�ยุ โดยมีท่�นเจ้�คุณพระภัทรธรรมสุธี เจ้�คณะ 
จงัหวดัเลย (ธ) เป็นประธ�น ในพธิแีละกล่�วสัมโมทนยีกถ� 
และอวยพรปีใหม่ไทยให้แก่ผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที่
และนักศึกษ�.

      ระหว่�งวันที่ 28 มีน�คม  15 เมษ�ยน  
2561 มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย 
วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง ร่วมกับ วัดศรีสุทธ�ว�ส  
พระอ�ร�มหลวง ได้จัดโครงก�รบรรพช�ส�มเณร
ภ�ค ดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ  
รตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�รี ประจำ�ปี 2561  
ขึ้น เพื่อให้เย�วชนเข้�ม�รับก�รอบรมให้เป็นคนดี 
เป็นเด็กดีของสังคมต�มหลักพระพุทธศ�สน�.

ครงการบรรพชาสามเ รภาค ดร้อน 
เ ลิมพร เกียรติ สมเดจพร เทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี ปร จำาปี ๒
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ก�รพฒัน�มห�วทิย�ลยัสูก่�รเป็นมห�วทิย�ลยัปลอดบหุรีอ่ย่�งยัง่ยนื ในก�รนีไ้ด้รบัคว�ม

อนุเคร�ะห์จ�กผู้เชี่ยวช�ญประกอบด้วย พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฒโน) เจ้�คณะ

จงัหวดัเลย (ธ)  พระมห�วฒัน� สรุจติโต หวัหน้� �ยบรหิ�รทัว่ไป มห�วทิย�ลยัมห�มกฏุ

ร�ชวทิย�ลยั วทิย�เขตศรล้ี�นช้�ง  รศ.ดร.ภ�สกร ดอกจนัทร์ หวัหน้� �ยประกนัคณุภ�พ

ก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง  น�ยพิชัย บุญม�ศรี  

ผู้แทนจ�กโรงพย�บ�ลเลย  ด.ต.ธีรุตม์ ขุนเจริญ ผู้แทนจ�กสถ�นีตำ�รวจภูธรเมืองเลย  

น�ยวิชัย เที่ยงจิต ผู้แทนจ�กเทศบ�ลตำ�บลน�อ�น ในก�รเข้�ร่วมก�รอภิปร�ยกลุ่ม 

ในครั้งนี้.

 วันพ หัสบดีที่  เมษ�ยน ๒ ๖  

เวล� ๓.  น. ณ ห้องประชุม อ�ค�ร

สำ�นักง�นรองอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยมห� 

มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง พระครู

ปริยัติส�ธร  ดร. รองอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัย

มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง  

ได้จัดอภิปร�ยกลุ ่มเพื่อใช้เป็นข้อมูลในก�ร 

ทำ�โครงก�รวิจัย เรื่อง กระบวนก�รปรับเปลี่ยน

พ ติกรรมก�รสูบบุหรี่ของพระสงฆ ์สู ่ก�ร 

เป็นต้นแบบปลอดบุหรี่ จังหวัดเลย โดยได้ 

รับก�รสนับสนุนโครงก�รวิจัยจ�กเครือข่�ย

วิช�ชีพสุขภ�พเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อ

อภิปรายกลุ่ม  เรอง กร บวนการปรับเปลียนพ ติกรรมการสบบุหรีของพร สง
ส่การเปนต้นแบบปลอดบุหรี จังหวัดเลย
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 เมื่อวันพุธที่  28 มีน�คม 2561 
มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขต 
ศรีล ้�นช ้�ง จัดพิธีทำ�บุญ เนื่องในโอก�ส 
ครบรอบ 23 ปี วันคล้�ยวันสถ�ปน�วิทย�เขต
ศรีล้�นช้�ง โดยได้รับคว�มเมตต�จ�กพระเทพ
บัณฑิต เจ้�คณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธ�น 
ในพิธี โดยในช่วงเช้�เป็นพิธีทำ�บุญตักบ�ตร  
ต่อด้วยถว�ยเครื่องสักก�ระบูรพ�จ�รย์ พิธี
ทักษิณ�นุปท�น โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  
จำ�นวน 10 รูป พิธีก�รในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติ
จ�ก น�ยชยัวฒัน์ ชืน่โกสมุ ผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดัเลย  
กรรมก�รท่ีปรึกษ�วิทย�เขต ตลอดจนหัวหน้� 
ส่วนร�ชก�รในจังหวัดเลย นักเรียน นักศึกษ� 
ประช�ชนจำ�นวนม�กเข้�ร่วมในพิธี.

เมื่อวันพุธที่  28 มีนเมื่อวันพุธที่  28 มีน

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 
ครบรอบ ๒๓ ปี วิทยาเขตศรีล้านช้าง



มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ

ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์)

 ลก ร า า ร ิ  . .

 า า ิ าพท า ร์

 ลก รร า ร ิ  ร. .

 า า ิ าการ ก รอง

นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

 ลก รร า ร ิ  ร. .

 า า ิ าการ ก รอง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี

สำ�หรับพระภิกษุ-ส�มเณร และบุคคลทั่วไป

 ลก ร ก า า ร ิ  . .

 า า ิ าการ อ า าองก

4 

5 

สำ�หรับบุคคลทั่วไป 4 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี
 การ ก าร ม ยม ก า ท  รือเทย เทา

 ม ามร าม ร พ ิ  มเ ยม าม ิ ราย รง

 ม ิอื  ามร เ ย ม า ิทยาลย

สิทธิ์และสวัสดิการ
สำ หรับนักศึกษาท การ ก า

า ร ก ก าท า ล ท ทรพย์

เรย  ร พ ิ  ล กิ กรรมเ

ริการ อง ม  
ล า อมล 

า า ิ าพท า ร์
มท า ารงการ ก า

ล า ยกิ ลอ ลก ร

ม ิท ิกยืมท  กย . 
เทย เทาก ทกม า ิทยาลย

กเรย ทมเกร เ ลย .
ิท ิเ าเรย ทก

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง กรกฎาคม 2561

กำ หนดการรับสมัคร

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
253/7 ถ. วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 042 - 813028  โทรสาร 042 - 830686 เว็บไซต์ slc.mbu.ac.th

ค่าบำ รุงการศึกษา
 ประมาณค่าบำ รุงการศึกษาต่อภาคการศึกษา (บาท)

คณะ
ภาคปกติ นอกเวลา

ราชการบรรพชิต ์
ศาสนาและปรัชญา ทุนฯ ทุนฯ 4,000

สังคมศาสตร์ 4,000 4,000 6,500

ศึกษาศาสตร์ 4,000 4,000 -

า ายอื  าม ร กา ม า ิทยาลย

Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus

ประจำ ปีการศึกษา 2561

การ ก าร ม ยม ก า ท  รือเทย เทา

ริการ อง ม  
ล า อมล 

พิมพ์ : เมืองเลยการพิมพ์ โทร. 042-811115, 089-7102202




