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วัตถุประสงค์
วารสารพุ ท ธศาสตร์ ศึ ก ษาเป็ น วารสารวิ ช าการราย 6 เดื อ น (ปี ล ะ 2 ฉบั บ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย
นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา
ปรัชญา สังคมวิทยา พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม และรัฐศาสตร์ ทุก
บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับ
บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา จะต้องไม่เคย
ตีพิมพ์หรือยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียน
บทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตี
พิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา (Journal of Buddhist Studies) อย่างเคร่งครัดรวมทั้ง
ระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารพุทธศาสตร์ศึกษาก�ำหนด
ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ถือเป็น
ความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกอง
บรรณาธิการวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
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บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร 		
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พระสุธีรัตนบัณฑิต, ผศ.ดร.
พระครูปริยัติยานุศาสน์, ดร.
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อธิการบดี
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อ�ำนวยการส่วนงานวางแผนและ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

๏บรรณาธิการบริหาร (Executive Editor)
ดร.ส่งเสริม แสงทอง		
					

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 		
วิทยาเขตเชียงใหม่

๏หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief Editor)
ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ		
					

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 		
วิทยาเขตเชียงใหม่

๏กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ, ดร.
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 		
วิทยาเขต เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม
					
ผศ.ตระกูล ช�ำนาญ 		
					
ผศ.ดร. โผน นามณี 		
					
ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง		
ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร		
ผศ.สัญญา สะสอง		
ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์		
ดร.ประทีป พืชทองหลาง		
ดร.บุญญาพร ยอดคง		
ดร.วิโรจน์ วิชัย			
					

๏ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ		
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขต ล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตล้านนา
ส�ำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 		
วิทยาเขต เชียงใหม่
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พระครูพิพิธสุตาทร, ดร.		
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
					
วิทยาเขตเชียงใหม่
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วิทยาเขตเชียงใหม่
พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ, ดร.		
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
					
วิทยาเขตเชียงใหม่
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วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
ศ.(เกียรติคุณ) แสง จันทร์งาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช				
					
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
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รศ.ดร.สุชารัช รีมกีรติกุล 		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ 		
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ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง		
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ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พระแสงแก้ว ปภสฺสโร

๏จัดรูปเล่ม (Content Designed)
พระนิติพัฒน์ อุชุจาโร
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บทบรรณาธิการ
1 กราบนมั ส การและกราบเรี ย นสมาชิ ก วารสารพุ ท ธศาสตร์ ศึ ก ษาทุ ก ท่ า น
ต้องขอบพระคุณสมาชิกทุกๆ รูป/ท่านทีไ่ ด้สนใจงานเขียนทางด้านวิชาการของวารสาร และ
ได้ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราน้อมรับค�ำติ-ชม เพื่อการน�ำมาปรับใช้ในการ
พัฒนางานวารสารให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป ในฉบับที่ 2/2559 นี้วารสารพุทธศึกษาได้น�ำ
บทความคุณภาพทั้งจากคณาจารย์และนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม
ทั้งบทความวิชาการของมหาบัณฑิตและหรือดุษฎีบัณฑิตที่ได้วิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนา การ
ศึกษา และสังคมศาสตร์ กับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความที่ได้
ลงตีพมิ พ์ในวารสารฉบับนีเ้ น้นในเรือ่ งการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพือ่ การใช้ในการด�ำเนิน
ชีวิต การบริหาร การท่องเที่ยว การศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติกรรมฐาน
1 เริ่มจากบทความการวิจัยเชิงส�ำรวจการวิเคราะห์ความคิดเห็นการบริหาร
งานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตเชี ย งใหม่ โดย
พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ติดตามด้วยงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการสอบสวน
วินัยพระสังฆาธิการกับวินยั ต�ำรวจโดย วิจติ ร เรือนชัย และดร.พิสฏิ ฐ์ โคตรสุโพธิ์ การศึกษา
วิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์เรือ่ งการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ตามหลักการวินจิ ฉัยก่อนคลอด โดยสุทธิรกั ษ์
นภาพันธ์ และ สมหวัง แก้วสุฟอง บทความวิชาการเรื่องระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธเพื่อการ
พัฒนาชนบทที่ยั่งยืนโดยโครงการ มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทของพระพุทธพจนวราภรณ์
(จันทร์ กุสโล) โดย พระมานิตย์ ญาณธโร
ส่วนบทความเรือ่ งผลการใช้รปู แบบการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการ
ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ดร.ฐิตริ ตั น์ วสิษฐ์พลพงศ์ และ วิโรจน์ อินทนนท์ ติดตามด้วยบทความวิจยั เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ธรรมในกลุ่มชาวต่างประเทศเรื่อง ศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมชาวต่างชาติ โดย อัญชลี จตุรานน ตามมา
ด้วยงานเขียนเชิงเปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐานที่น่าสนใจ เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบการ
ปฏิบตั กิ รรมฐานตามแนวอานาปานสติของพุทธทาสภิกขุ กับ เอส. เอน. โกเอ็นก้า ที่เขียนโดย
พวน โฆษิตศักดิ์ และ พระวัชรินทร์ ปิยธมฺโม, ดร. บทความสุดท้ายเรือ่ งเกีย่ วกับ การสอน
ภาษาอังกฤษ เรื่อง “อดีตกาล ( Past Tenses )” โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ ผศ.ดร.ส�ำราญ ขัน
ส�ำโรง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ทางบรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านทุกๆ
ท่านจะได้รับอรรถรสในการอ่านบทความคุณภาพที่ทางวารสารได้น�ำเสนอด้วยความ
กรุณายิ่งของเจ้าของบทความทุกๆ ท่านรวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำวารสาร
ที่ได้ตรวจปรับพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลัก
พุทธศาสนากับการ บูรณาการเพื่อชีวิตและสังคมและขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
พระครูสริ ปิ ริยตั ยานุศาสก์, ดร. ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ และคณะผูบ้ ริหารทุกรูป/
คน และคณาจารย์ และโดยเฉพาะ ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ เลขานุการศูนย์บัณฑิตวิทยาเขต
เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดท�ำวารสารจนส�ำเร็จอย่างดี
ยิ่ง จึงกราบขอบคุณทุกๆ ท่านดังกล่าวข้างต้นด้วยความเคารพยิ่ง
ดร. ส่งเสริม แสงทอง
บรรณาธิการวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus

บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
บุคคล 3 ด้าน คือ การสรรหาละการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมิน
ผลการท�ำงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรฝ่ายบริหารและอาจารย์/เจ้าหน้าที่ และการศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางใน
การแก้ปญ
ั หาการบริหารงานบุคคลทัง้ 3 ด้าน ด�ำเนินการรวบรวมโดยการแจกแบบสอบแก่
บุคลากรจ�ำนวน 51 ชุด แบ่งเป็นผู้บริหาร 20 ชุด และอาจารย์/เจ้าหน้าจ�ำนวน 31 ชุด แล้ว
น�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจงนับความถี่ ค่าร้อยละ และการบรรยายวิเคราะห์แนวทาง
การแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายอาจารย์/เจ้าหน้าที่ พบว่ามีความคิดเห็นแยกออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ประเด็นความ
เห็นแย้งกันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติและมุมมองที่แตกต่างกัน 2) ประเด็นความเห็น
สอดคล้องกัน และ 3) ประเด็นความเห็นเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
ปัญหาได้ 3 ปัญหาหลักๆ ดังนี้
1) ปัญหาการสรรหาและการคัดเลือก เช่น นโยบายและเป้าหมายในการวางแผน
ก�ำลังคนไม่ชดั เจน ผูบ้ ริหารขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล การใช้ระบบ
อุปถัมภ์ คุณสมบัติของบุคลากรไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ การประชาสัมพันธ์เพื่อการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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สรรหาจ�ำกัดตัวในวงแคบ การทดสอบความรู้ในการคัดเลือกไม่ได้มาตรฐาน การพิจารณา
เลื่อนขั้นไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน การทดลองปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ
เป็นต้น
2) ปัญหาการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เช่น กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรยัง
ไม่เพียงพอ ไม่มกี ารส�ำรวจความคิดเห็นบุคลากรก่อนการฝึกอบรม ช่วงเวลาในการฝึกอบรม
ไม่เหมาะสม ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมมีน้อย เป็นต้น
3) ปัญหาการประเมินผลการท�ำงาน เช่น แบบประเมินผลระบุข้อมูลและ
วัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุมลักษณะงาน และการประเมินผลไม่มีความเป็นกลาง การลงโทษ
บุคลากรที่ท�ำผิดวินัยไม่มีความเด็ดขาด เป็นต้น
ปัญหาเหล่านี้ส�ำรวจจากความคิดเห็นของบุคลากรในช่วงเวลาหนึ่ง ภายหลัง
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานบุคคลในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหลังการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหารใหม่ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
2540 และภายใต้ลกั ษณะการบริหารงานในสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์ซงึ่ มีลกั ษณะพิเศษ
แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันของสถานภาพบุคคลระหว่าง
พระสงฆ์และคฤหัสถ์ เป็นต้น
แนวทางในการแก้ปัญหาได้ท�ำการศึกษาความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งสองฝ่าย
สรุปสาระส�ำคัญได้ว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นควรผสานความเข้าใจร่วมกัน และในประเด็น
ปัญหาที่เห็นสอดคล้องกันควรประสานความร่วมมือ เพื่อน�ำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางใน
การแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสนับสนุนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ และการประเมินความดีความชอบอย่างยุติธรรม
ซึ่งในการวางแผนด�ำเนินการใดๆ ก็ตามที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต้องด�ำเนิน
การอย่างมีระบบ มีการตัดสินใจร่วมกัน จะท�ำให้การด�ำเนินการนัน้ ๆ ได้รบั ความร่วมมือและ
ประสบผลส�ำเร็จด้วยดี.

ค�ำส�ำคัญ : การส�ำรวจ; บริหารงานบุคคล
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Abstract

The objectives of this research were to study three aspects of the
opinion on personnel administration, those were : Recruitment, Training and
Development of the University staff and Evaluation of their performance, to
compare the opinion between Administrators and lecturers or officers and
to study the opinion on the three aspects of solving personnel administrative
problems. The process of data collection had been by distributing 51
questionnaires to 20 administrators and 31 lecturers and officers, and analyzing
all data through frequency, percentage and analytical description of solving the
personnel administered problems.
The results of research after comparing the opinion between
Administrators and Lectures or Officers had been found that there were three
differences of the opinion; 1) the conflict of opinion based on their different
attitudes and views, 2) the agreement of their opinion and 3) the opinion of
group. Three main problems can be concluded as follows:
1. The problems of recruitment and personnel selection were
as : the policies and the aims of manpower planning were not clear, the
administrators lack of knowledge in personnel management, patronage
system, unqualified personnel of their positions and duties, the limit of public
relation for the recruitment, the knowledge test for selection was not standard,
unacceptable and uncertain consideration for promotion, unsystematic
personnel practice and so on.
2. The problems of personnel training and development such
as insufficient personnel developing activities, the opinion survey was not
provided before training, unsuitable practical time, no report of the result after
training, rare opinion suggestion in the meeting and so on.
3. The problems of Evaluation such as appraisal forms containing
data and objectives do not cover all kinds of job, unjustified evaluat
ion and unstitch punishment for misbehaved personnel and so on.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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These problems were used to survey from personnel in a set period,
after the adjustment of personnel management structure followed the new
administration adjustment according to the Mahachulalongkornrajavidtayalaya
Act. B.E. 2540 (A.D. 1997), and under the Sangkha Education institute which has
different features from other institutes such as the inequalities of persons
status between monks and laymen.
The methods in solving the problems derived from those two
groups of personnel opinion survey. They can be concluded that
some aspects of the personnel management problems have arisen from
misunderstanding between administrators and personnel. Thus they should
compromise in some aspects and should co-operate in certain agreed
aspects, so the methods can be brought to have the utmost benefit to personnel
management, fully support of personnel training, development and
evaluation depending on justment that had been processed and reflecting
to personnel’s performance must be processed systematically and decide in
the same agncement and also that procession will have to co-operate and be
extremely successful.

Keywords : A Survey; Personnel Administration
บทน�ำ

ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรคือองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญมากต่อความ
ส�ำเร็จขององค์การ ทั้งนี้เพราะการที่องค์การหนึ่งๆ จะบรรลุเป้าหมายได้ส�ำเร็จนั้น จะต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การนัน้ ๆ นอกจากนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปัจจัยอื่น ๆ ของการด�ำเนินงานอันได้แก่ เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร การตลาดและการจัดการ
แล้ว ทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างยิ่งของการแข่งขันขององค์การ กล่าวคือ หาก
องค์การต่างๆ มีทรัพยากรด้านอื่นๆ เหมือนกันแต่มีผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารที่แตกต่างกัน
แล้ว ผลการด�ำเนินงานย่อมแตกต่างกัน (จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2536) และเนื่องจากปริมาณ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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คุณภาพและพฤติกรรมของก�ำลังคนจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทรัพยากรทางการ
บริหารอื่น ๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อบริหารก�ำลังคนอย่างเป็นระบบ
การบริหารบุคคล เป็นระบบการปฏิบัติการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ นับ
ตั้งแต่การสรรหาคนเข้ามาท�ำงาน การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การฝึก
อบรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต�ำแหน่ง ตลอดจนการบังคับบัญชาเพื่อที่
จะให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และใช้บุคคลนั้นให้เกิดประโยชน์แก่องค์การในด้าน
ประสิทธิภาพของงาน และเกิดผลงานมากที่สุด (อุทัย หิรัญโต, 2531)
ในระบบการศึกษาสมัยใหม่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ความพยายามสูงสุดที่จะท�ำให้
เป้าหมายทางการศึกษาบรรลุผล โดยอาศัยองค์ประกอบ 5 ประการ คือ การบริหารงานบุคคล
โปรแกรมการศึกษา การวางแผน การจัดสิง่ อ�ำนวยประโยชน์และความสัมพันธ์อนื่ ๆภายนอก
ระบบการศึกษา การบริหารงานบุคคลเป็นภาระหน้าทีห่ ลักทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอันดับแรกของ
งานหลักทัง้ 5 ประการนี้ (เมธี ปิลนั ธนานนท์, 2523) เนือ่ งจากบุคลากรจะเป็นเครือ่ งชีว้ า่ จุด
มุ่งหมายของระบบการศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่เพียงใด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์ที่มี
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ท�ำการบริหาร
งานภายใต้พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 ซึง่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราชทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2540 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 มหาวิทยาลัยนี้จึงมีชื่อ
ตามกฎหมายว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (กองแผนงาน ส�ำนักงาน
อธิการบดี, 2541) โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัยส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ รวมทั้งการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
(พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540)
วิทยาเขตเป็นหน่วยงานในภูมภิ าคของมหาวิทยาลัยซึง่ ตามพระราชบัญญัตฯิ ได้
ให้ความส�ำคัญโดยก�ำหนดค�ำนิยามไว้ในมาตรา 4 ว่า “วิทยาเขต หมายความว่า เขตการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน ส�ำนัก ศูนย์ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน ส�ำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัยตัง้ แต่ 2 ส่วนงานขึ้นไป ตั้งอยู่ในเขต
นั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนดและนอกจากนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ได้กำ� หนดให้มกี ารบริหารงานในวิทยาเขต ประกอบด้วยบุคลากรตามสาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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งานแล้ว ยังได้กำ� หนดการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการตามมาตราที่ 31 ก�ำหนด
ให้มคี ณะกรรมการประจ�ำวิทยาเขต มีอำ� นาจหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา แนะน�ำเกีย่ วกับการด�ำเนิน
กิจการต่าง ๆ ประสานงาน พิจารณาเสนอออกระเบียบปฏิบัติ พิจารณาเสนอแผนพัฒนา
แผนงบประมาณ แผนประจ�ำปี และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย และยังจัดให้มี
คณะกรรมการประจ�ำและจัดระบบบริหารงานโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ.
2541 ได้ก�ำหนดให้แต่ละวิทยาเขตมีสภาวิทยาเขต ซึ่งท�ำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความ
อุปถัมภ์ในการด�ำเนินงานของวิทยาเขต ให้ค�ำปรึกษาคณะกรรมการประจ�ำวิทยาเขตเกี่ยว
กับการด�ำเนินงาน จัดท�ำแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปี และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่คณะกรรมการประจ�ำวิทยาเขตร้องขอ (พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2540) ซึ่งบัดนี้มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวัน
ที่ 1 มีนาคม 2527 ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ มีวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูนเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยาเขต ปัจจุบันวิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน จากการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติรับรองวิทยฐานะหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527 ทีไ่ ม่ได้มกี ารแบ่งหน่วยงานทีช่ ดั เจนมาเป็นการบริหารงานภาย
ใต้พระราชบัญญัตฉิ บับใหม่ดงั กล่าว ทีม่ กี ารจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานทีเ่ ป็นระบบมาก
ยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นวิทยาเขตก็ยงั คงเป็นบุคลากรเดิมทีเ่ คยท�ำงาน
อยูใ่ นระบบการบริหารงานบุคคลแบบเก่าทีไ่ ม่ชดั เจนมากนัก เมือ่ วิทยาเขตต้องใช้โครงสร้าง
การบริหารงานตามพระราชบัญญัตใิ หม่ จึงต้องสับเปลีย่ นโยกย้ายบุคคลทีม่ อี ยูเ่ ดิมบรรจุลงใน
ต�ำแหน่งงานตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งในบางครั้งก็ไม่ตรงกับความสามารถและไม่ตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรจ�ำนวนหนึง่ อีกทัง้ การบริหารงานในวิทยาเขตเชียงใหม่ยงั มีบคุ ลากรทีม่ ี
สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมาก คือมีทงั้ พระภิกษุสงฆ์ และคฤหัสถ์ทงั้ ชายและหญิง ซึง่ ส่วนใหญ่
แล้ว พระภิกษุสงฆ์จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทส�ำคัญในวิทยาเขต
ในลักษณะบางประการทีแ่ ตกต่างจากสถาบันการศึกษาอืน่ และสภาพการณ์การ
บริหารงานบุคคลในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานและมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาตลอดเวลา จึงควรมีการส�ำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ี
ต่อการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในวิทยาเขตเชียงใหม่เพือ่ ศึกษาสภาพการณ์และปัญหา
ของการบริหารงานบุคคล ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
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ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่เป็นผู้บริหารและอาจารย์/เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 3 ด้าน คือ การ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ท�ำงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการ
บริหารงานบุคคล ในวิทยาเขตเชียงใหม่ 3 ด้าน คือ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การ
ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการท�ำงานเพือ่ พิจารณาความดีความชอบ

วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey research) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
วิธีการวิจัย ดังนี้
กลุ่มประชากรที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ บุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร
จ�ำนวน 20 รูป/คน และกลุม่ อาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ำ� นวน 31 รูป/คน รวมทัง้ สิน้ มีจำ� นวน 51
รูป/คน โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามส�ำรวจความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูลด�ำเนินการโดยใช้ค่าสถิติในการแจกแจงความถี่และคิด
เป็นอัตราส่วนร้อย แล้วน�ำเสนอในรูปตารางสถิติประกอบการพรรณนาและการอธิบาย ใน
ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล 3 ด้าน คือ 1) การสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากร 2) การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร และ 3) การประเมิน
ผลความดีความชอบ ตลอดถึงการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อสรุปเกี่ยวกับ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทั้ง 3 ด้าน

ผลการวิจัย

บุคลากรในวิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาลัยสงฆ์ลำ� พูนส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์ชาย
ร้อยละ 41.2 บรรพชิตร้อยละ 29.4 และเป็นคฤหัสถ์หญิงร้อยละ 29.4 บุคลากรในต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อ�ำนวยการขึ้นไป) ร้อยละ 9.8 ผู้บริหารระดับกลาง (หัวหน้าฝ่าย หรือ
หัวหน้าสาขาวิชา) ร้อยละ 29.4 ต�ำแหน่งอาจารย์ผสู้ อนอย่างเดียวร้อยละ 21.6 และเป็นเจ้า
หน้าทีร่ อ้ ยละ 32.2 บุคลากรมีระยะเวลาท�ำงานในมหาวิทยาลัย 1 – 4 ปี ร้อยละ 39.2ม 5 – 8
ปี ร้อยละ 25.5, 9 ปี ขึน้ ไปร้อยละ 21.6 และต�ำ่ กว่า 1 ปี ร้อยละ 3.9 บุคลากรทีเ่ ป็นบรรพชิต
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 มีต�ำแหน่งในฝ่ายบริหารและส่วนหนึ่งมีต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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อาจารย์สอน ที่มีต�ำแหน่งเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่อย่างเดียวมีเพียงร้อยละ 9.7 คฤหัสถ์
ชายมีตำ� แหน่งในฝ่ายบริหารร้อยละ 30 และคฤหัสถ์หญิงมีเพียงร้อยละ 10 คฤหัสถ์ชายและ
คฤหัสถ์หญิงในต�ำแหน่งอาจารย์ผสู้ อนและเจ้าหน้าที่ มีจำ� นวนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 48.4 และ
41.9 ตามล�ำดับ บุคลากรฝ่ายบริหารส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาท�ำงานค่อนข้างน้อยในระยะ 1 – 4
ปี ร้อยละ 50, 9 ปีขนึ้ ไปร้อยละ 30 และ 5 – 8 ปี ร้อยละ 20 ส่วนบุคลากรในต�ำแหน่งอาจารย์
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีระยะเวลาท�ำงานไม่แตกต่างกันมากนัก คือ 1 – 4 ปี ร้อยละ 32.2,
5- 8 ปี ร้อยละ 29, 9 ปี ขึ้นไปร้อยละ 16.1 และต�่ำกว่า 1 ปี ร้อยละ 6.5 ตามล�ำดับ
ในด้ า นการสรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรในวิ ท ยาเขต ผลการวิ จั ย สรุ ป
ได้ว่า ผู้บริหารและอาจารย์/เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่า การบริหารงานในวิทยาเขตควร
ปรับปรุงในด้านนโยบายหรือเป้าหมายของการจัดการการบริหารให้มีความชัดเจนและมี
ความแน่นอนมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารเห็นว่าควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนก�ำลังคน (Manpower Planning) ของฝ่ายบริหาร ดังนัน้ การด�ำเนินงานวิทยาเขต
ควรค�ำนึงถึงการวางแผนระยะยาวในการใช้ทรัพยากรด้านบุคคล ความต้องการด้านก�ำลัง
คนของวิทยาเขตเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อรองรับและทดแทนบุคลากรให้เพียงพอแก่ความต้องการ
ทั้งในกรณีเมื่อมีต�ำแหน่งงานว่างลง โดยปกติมักจะค�ำนวณเป็นร้อยละของก�ำลังคนทั้งหมด
ขององค์การในแต่ละปี ตลอดถึงการคาดคะเนถึงจ�ำนวนและประเภทของลูกจ้างที่ต้องการ
(Estimating quantity and type of employees needed) เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อให้
ทราบแน่ชดั ว่า แผนกใดในองค์การต้องการต�ำแหน่งหรือจ�ำนวนพนักงานเท่าใด โดยพิจารณา
คุณสมบัติจากค�ำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติของบุคคลที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง (Job specification) ซึง่ ก�ำลังคนจะมีการทดแทนหรือเพิม่ ขึน้ เท่าใดย่อมขึน้ อยูก่ บั
ความแปรเปลีย่ นของปัจจัยอืน่ ๆ ด้วยเช่นกัน อาทิ การขยายขอบข่ายของงานหน้าทีใ่ ห้มากขึน้
ดังนั้นการวางแผนก�ำลังคนจึงถือเป็นขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญ เนื่องจากปริมาณคุณภาพและ
พฤติกรรมของก�ำลังคนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานในองค์การ จึงจ�ำเป็นจะ
ต้องมีวธิ กี ารบริหารก�ำลังคนให้ดที สี่ ดุ เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายได้เข้าใจถึงระบบการบริหาร
งานขององค์การ ความชัดเจนของการประสานแผนงานในองค์การ และการจัดเตรียมก�ำลัง
คนได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้ก�ำลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลสูงสุดคุม้ ทุนกับค่าใช้จา่ ย อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดการทบทวนรูป
แบบและโครงสร้างขององค์การ เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลก�ำลังคน
ขององค์การให้มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จากการวางแผนก�ำลังคนอย่างเป็นระบบ จะท�ำให้บคุ ลากร
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เกิดความมั่นคงและมองเห็นความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการ
สรรหาและการคัดเลือก ตลอดถึงการเลื่อนต�ำแหน่งหรือขั้นเงินเดือนนั้น บุคลากรเห็น
ควรให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต�ำแหน่ง และเป็นบุคคลที่ผู้บริหาร
พิจารณาเห็นว่าสามารถท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยพิจารณาความอาวุโสเป็นอันดับ
รองลงไป
ในประเด็นเกี่ยวกับแหล่งของการจ้างงาน (Sources of Employees) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 แหล่งคือ ภายในองค์การ (internal) และภายนอกองค์การ (external) บุคลากร
ส่วนใหญ่ในวิยาเขตเห็นว่าเมือ่ มีตำ� แหน่งว่างลงควรพิจารณาเลือ่ นต�ำแหน่งจากบุคลากรภายใน
เนือ่ งจากเห็นว่าสามารถสรรหาบุคลากรทีเ่ หมาะสมได้ ในกรณีทมี่ ตี ำ� แหน่งว่างลงจากสาเหตุ
ใดๆ ก็ตามการเลือ่ นต�ำแหน่งสูงขึน้ องค์การก็อาจสรรหาบุคลากรภายในเพือ่ บรรจุตำ� แหน่งที่
ว่างลงนัน้ ซึง่ จะก่อผลดีหลายด้าน เช่น สร้างขวัญก�ำลังใจแก่บคุ ลากรเพราะมีโอกาสก้าวหน้า
ในต�ำแหน่งหน้าที่ ความภักดีต่อองค์การ เพราะบุคลากรค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะไดรับใน
อนาคต บุคลากรมีโอกาพัฒนาและปรับปรุงตัวเองเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานใน
องค์การให้สงู ขึน้ อีกทัง้ เป็นการประหยัดค่าใช้จา่ ยและเวลาในการด�ำเนินการสรรหาบุคลากร
ใหม่จากภายนอก เป้าหมายของการสรรหาบุคคลจากภายในองค์การนัน้ ควรค�ำนึงถึงการหา
คนทดแทนในต�ำแหน่งระดับกลางๆ หรือทีส่ งู ขึน้ ไป ต�ำแหน่งทีว่ า่ งจะต้องใช้คนทีเ่ คยผ่านงาน
และมีประสบการณ์มาแล้วพอสมควร ซึง่ การสรรหาจากภายในนอกจากจะได้บคุ คลทีเ่ หมาะ
สมแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดขวัญก�ำลังใจแก่บุคลากรด้วย ส่วนการสรรหาจากภายนอก
(external organization) นัน้ โดยทัว่ ไปจะเป็นการสรรหาบุคคลทีบ่ รรจุทำ� งานในต�ำแหน่งขัน้
ต�ำ่ หรือต�ำแหน่งใหม่พเิ ศษเฉพาะทีไ่ ม่สามารถหาได้จากภายในองค์การแล้ว
ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ระบบอุปถัมภ์ บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรปรับ
ใช้ถึงแม้ระบบอุปถัมถ์จะมีผลดีอย่างไรก็ตาม เพราะจะท�ำให้บคุ ลากรเกิดความรูส้ กึ ไม่มนั่ คง
ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเหตุให้คนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถลาออกเนือ่ งจากเห็นว่าไม่มโี อกาส
ก้าวหน้าในการท�ำงาน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยได้พบประเด็นเปรียบเทียบความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันว่าผู้บริหารเห็นว่าไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ ส่วนอาจารย์/เจ้าหน้าที่
กลับเห็นว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในต�ำแหน่งระดับผู้บริหาร โดยยึดถือพรรคพวกหรือความ
ชอบพอส่วนตัวเป็นหลัก ซึง่ ผูบ้ ริหารได้ให้เหตุผลว่า เพือ่ เป็นการรักษาเสถียรภาพของหน่วย
งาน เนือ่ งจากพิจารณาเห็นว่าเป็นผูม้ แี นวคิดและอุดมการณ์เดียวกัน ส่วนอาจารย์/เจ้าหน้าที่
เห็นว่าการใช้ระบบอุปถัมภ์ก็เพื่อเป็นสินน�้ำใจแก่บุคคลที่ช่วยเหลือในงานด้านต่างๆ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นเหล่านี้
1. คฤหัสถ์สามารถด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงในสัดส่วนทีเ่ ท่ากันกับบรรพชิตได้ ใน
ประเด็นนี้ บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่างานหน้าทีบ่ างอย่าง เช่น นิตกิ รรมสัญญา คฤหัสถ์สามารถ
ท�ำได้สะดวกกว่าบรรพชิต คฤหัสถ์บางคนมีความรู้ความสามารถและสามารถบริหารงานได้
คล่องตัวกว่า ดังนั้นการจัดสรรต�ำแหน่งในระดับสูงของคฤหัสถ์ควรพิจารณางานหน้าที่ใน
แต่ละส่วนงานเป็นส�ำคัญ ส่วนงานใดที่จ�ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงานหน้าที่ที่ต้องอาศัยความ
คล่องตัวสูง เช่น การติดต่อประสานงานกับหน่วยงา1นภายนอก หรืองานหน้าที่ที่ต้องอาศัย
ความช�ำนาญเฉพาะด้าน ควรได้รับการพิจารณาให้คฤหัสถ์สามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้ ส่วน
บุคลากรทีไ่ ม่เห็นด้วย เพราะเหตุผลว่าเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์ ขัดต่อกฎระเบียบและ
ความเคารพนับถือในส่วนนีค้ วรพิจารณาไปตามกฎระเบียบ และต�ำแหน่งทีใ่ นระดับนโยบาย
หรือการบังคับบัญชาในระดับสูงควรสงวนไว้เฉพาะบรรพชิตเท่านั้น
2. บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ผู้หญิงสามารถด�ำรงต�ำแหน่งในฝ่ายบริหารได้
ประเด็นดังกล่าวนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนค่อนข้างสูง ถึงแม้บคุ ลากรหญิงจะมีจำ� นวนประมาณ 1 ใน
3 ของจ�ำนวนบุคลากรทัง้ หมด แสดงให้เห็นว่าบุคลากรหญิงได้รบั การยอมรับในประสิทธิภาพ
ของการท�ำงานค่อนข้างสูง ถึงแม้จะเป็นเพียงความคิดเห็นที่ไม่สัมพันธ์กับข้อเท็จจริง
เนื่องจากต�ำแหน่งในการบริหารส่vวนใหญ่เป็นของพระสงฆ์ จึงมีต�ำแหน่งให้บุคลากรหญิง
ในฝ่ายบริหารระดับกลางคือในระดับหัวหน้าฝ่ายเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรหญิงก็
ต้องเข้ารับการพิจารณาคักเลือกร่วมกับบุคลากรชาย ดังนั้น ในประเด็นค�ำถามนี้จึงได้วาง
เงื่อนไขไว้ว่า เห็นด้วยหรือไม่ที่ผู้หญิงสามารถท�ำงานในต�ำแหน่งได้ดีเท่ากับผู้ชาย จะเห็นได้
ว่า การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค�ำถามนีเ้ ป็นเพียงการตรวจสอบระดับการยอมรับความ
สามารถของบุคลากรหญิงจากบุคลากรทั้งหมดเท่านั้น
ปัญหาในด้านการสรรหาและการคัดเลือกที่ควรได้รับการแก้ไข
1. ปัญหาการก�ำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
บุคลากร ที่ไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ ปัญหาดังกล่าวนี้ท�ำให้บุคลากรบางส่วนที่มี
ความรู้ความสามารถหรือความช�ำนาญพิเศษอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่มโี อกาสในการพัฒนางาน
และริเริ่มสร้างสรรค์งานของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ซึ่งเมื่อบุคลากรเหล่านี้ไม่สามารุ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากต�ำแหน่งหน้าที่ที่ไม่แน่นอนชัดเจน ท�ำให้ผล
งานไม่เด่นชัดตามไปด้วย ส่งผลต่อการไม่ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้น บุคลากรเหล่านี้ย่อมหมด
ก�ำลังใจในการท�ำงานและส่งผลให้งานหน้าทีน่ นั้ หย่อนประสิทธิภาพลงไป ส่วนงานอืน่ ทีค่ วร
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ได้รบั การพัฒนาก็ไม่ได้รบั การพัฒนา ท�ำให้การวางแผนก�ำลังคนผิดพลาด เพราะใช้กำ� ลังคน
ไม่ได้ตามประสิทธิภาพทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ ควรมีการสับเปลีย่ นโยกย้ายบุคลากรบางส่วนเพือ่ ให้
บุคลากรเหล่านั้นได้ทดลองปฏิบัติที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน
2. ปัญหาการประชาสัมพันธ์เพือ่ การสรรหาบุคลากรยังจ�ำกัดตัวในวงแคบ ปัญหา
ดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อจ�ำนวนบุคคลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกน้อย คณะกรรมการคัดเลือก
ประสบปัญหาข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับคุณสมบัตทิ ตี่ อ้ งการ บางครัง้ ท�ำให้ได้บคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ หรือท�ำให้สิ้นเปลืองเวลาในการสอบคัดเลือกใหม่
3. ปัญหาการทดสอบความรู้ความสามารถ ยังไม่ได้มาตรฐานท�ำให้ได้รับ
บุคลากรที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถที่จะน�ำไปใช้ในหน่วยงาน ปัญหาดังกล่าวนี้จะส่ง
ผลก็ต่อเมื่อรับบุคคลนี้เข้ามาทดลองปฏิบัติงานหรือบรรจุเข้าท�ำงาน เนื่องจากปัญหาที่ตาม
มาก็คือการพิจารณาคัดออกไม่สามารถกระท�ำได้อย่างเด็ดขาด
4. ปัญหาการพิจารณาเลื่อนขั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่เป็นระบบชัดเจน มักแปร
เปลี่ยนไป ตามสถานการณ์ และทัศนคติส่วนตัวของคณะกรรมการร่วมพิจารณา ปัญหา
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบแก่ขวัญก�ำลังใจของบุคลากร ท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของ
บุคลากรลดลง อักทั้งก่อให้เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัยต่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ท�ำให้บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ขาดความมั่นใจ ในการ
ปฏิบัติงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน และอีกอย่างหนึ่งท�ำให้บุคลากรเหล่านี้
สิ้นเปลืองเวลาไปกับการท�ำงาน นอกหน้าที่หรือท�ำหน้าที่อื่น เนื่องจากความไม่ชัดเจนของ
กฎเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้น
5. ปัญหาการพิจารณาเลื่อนขั้นไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือท�ำให้
มักมี ข้อครหาว่ามี การใช้ระบบอุปถัมภ์ เป็นปัญหาสิบเนื่องมาจากปัญหาข้อ 4 คือเมื่อการ
พิจารณาเลือ่ นขัน้ ไม่มกี ฎเกณฑ์ทชี่ ดั เจน บุคลากรย่อมขาดความเชือ่ มัน่ ในการท�ำงานของคณะ
กรรมการ ดังนั้นถึงแม้คณะกรรมการจะท�ำงานด้วยความสุจริตใจและซื่อตรง แต่ผลกระทบ
จากข้อบกพร่องของกฎเกณฑ์หรือระบบการพิจารณาทีไ่ ม่ชดั เจน ย่อมท�ำให้มขี อ้ ทักท้วงต่อผล
การพิจารณา และจะเป็นประเด็นหนึง่ ทีอ่ าจถูกหยิบยกขึน้ มาตัดทอนความน่าเชือ่ ถือของคณะ
กรรมการร่วมพิจารณา
6. ปัญหาการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ไม่มีระบบที่ชัดเจน ท�ำให้ผู้ได้รับการคัด
เลือกไม่ทราบระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับบรรพชิต ปัญหาดัง
กล่าวนีท้ ำ� ให้บคุ ลากรทีร่ บั การคัดเลือกเข้ามาใหม่ ไม่ทราบระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดถึง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ลักษณะพิเศษของสถาบันการศึกษาของสงฆ์ ซึง่ มีขอ้ ปลีกย่อยแตกต่างจากสถาบันการศึกษา
อืน่ ๆ โดยเฉพาะการปฏิบตั ติ วั ต่อบรรพชิตทัง้ ทีเ่ ป็นบุคลากรปฏิบตั งิ านร่วมกันและบรรพชิตที่
เป็นพระนิสติ ของมหาวิทยาลัย
7. ปัญหาการทดลองปฏิบัติงาน ตลอดถึงกระบวนการควบคุมดูแลบุคลากรที่
ทดลองปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ ในกรณีที่ไม่สามารถท�ำงานหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ท�ำให้ผู้
บริหารไม่สามารถตัดสินใจเพื่อพิจารณาคัดออก ปัญหาดังกล่าวนี้มีผลกระทบคล้ายคลึงกับ
ปัญหาข้อ 5 คือเมื่อระเบียบในการดูแลบุคลากรที่ทดลองปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ ท�ำให้ข้อ
พิจารณาการทดลองปฏิบัติงานที่คณะกรรมการได้ยื่นเสนอให้ผู้บริหารไม่มีความชัดเจน ผู้
บริหารจึงไม่กล้าสามารถตัดสินใจเพื่อพิจารณาคัดออก ท�ำให้บุคลากรที่ทดลองปฏิบัติงาน
ไม่ทราบข้อบกพร่องของตนเอง ส่งผลให้คระกรรกมารร่วมพิจารณาขาดความน่าเชื่อถือ
เนื่องจากกระบวนการควบคุมดูแลไม่เป็นระบบ และอาจเป็นชนวนให้เกิดข้อครหาทั้งจาก
บุคลากรที่ทดลองปฏิบัติงานหรือบุคลากรอืน่ ๆ ว่า คณะกรรมการร่วมพิจารณามีอคติหรือมี
ความล�ำเอียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ปัญหาในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาที่ควรได้รับการแก้ไข ในประเด็น
ปัญหาต่อไปนี้ เกิดขึ้นด้วยสาเหตุ 3 ประการ คือ 1) ปัญหาเกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่ทั้งสอง
ฝ่ายคือบริหารและฝ่ายอาจารย์/เจ้าหน้าทีม่ คี วามคิดเห็นขัดแย้งกัน 2) ปัญหาทีท่ งั้ สองฝ่ายมี
ความคิดเห็นพ้องต้องกัน และ3) ปัญหาเฉพาะของผู้บริหารเท่านั้น ดังนี้
1. ปัญหาจากการที่ ฝ่ายอาจารย์/เจ้าหน้าที่มีความเห็นขัดแย้งกับฝ่ายบริหาร
ว่า ไม่มีการส�ำรวจความคิดเห็นของบุคลากรก่อนฝึกการอบรม ปัญหาดังกล่าวเกิดขึน้ จากการ
ทีฝ่ า่ ยบริหารวางแผนการฝึกอบรม แล้วด�ำเนินการในขัน้ ตอนเสนอต่อทีป่ ระชุมตามวาระ ซึง่
เป็นการด�ำเนินการเพือ่ ค�ำรับรองจากมติในทีป่ ระชุม ท�ำให้ฝา่ ยบริหารเห็นว่าได้มกี ารส�ำรวจ
ความคิดเห็นก่อนแล้ว ส่วนบุคลากรฝ่ายอาจารย์/เจ้าหน้าทีเ่ ห็นว่าขัน้ ตอนดังกล่าวไม่ใช่การ
ส�ำรวจความคิดเห็น เนื่องจากการส�ำรวจความคิดเห็นควรมีมาก่อนขั้นตอนการขอมติในที่
ประชุม
2. ปัญหาจากการทีฝ่ า่ ยอาจารย์/เจ้าหน้าทีม่ คี วามเห็นขัดแย้งกับฝ่ายบริหารว่า
ไม่มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจาก
การที่บุคลากรในที่ประชุมมีสถานภาพที่แตกต่างกันมาก คือระหว่างบรรพชิตและคฤหัสถ์
อีกทัง้ สถานภาพระหว่างบรรพชิตด้วยกันเองก็มสี ถานภาพทางคณะสงฆ์และสถานภาพทาง
สังคมของสงฆ์ ท�ำให้บคุ ลากรในฝ่ายอาจารย์/เจ้าหน้าทีส่ ว่ นใหญ่ไม่กล้าเสนอความคิดเห็นใน
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ที่ประชุม ถึงแม้ฝ่ายบริหารจะแสดงท่าทีผ่อนคลายเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรเหล่านี้แสดง
ความคิดเห็น แต่มกั จะก�ำหนดกรอบการแสดงความคิดเห็นไว้เฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึง่
เท่านัน้ เนือ่ งจากบุคลากรเหล่านีม้ ฐี านะเป็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในส่วนงานทีผ่ บู้ ริหารรับผิดชอบ
ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ปัญหาส่วนตัว ในส่วนงานหรือปัญหาจากส่วนงานอืน่ บุคลากรจะต้อง
เสนอให้ผบู้ ริหารทีเ่ ป็นผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงได้รบั ทราบก่อน เพือ่ ให้ผบู้ ริหารได้เสนอประเด็น
ปัญหานั้นๆ ต่อที่ประชุม อีกอย่างหนึ่ง การเสนอความคิดเห็นคาบเกี่ยวส่วนงานกันทั้งเรื่อง
การประสานงานหรือการติติงการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ผู้บริหารในระดับเดียวกันเท่านั้นที่
จะสามารถเสนอได้อย่างเต็มที่ การเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารโต้เถียง
กันในที่ประชุมของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารพยายามหลีกเลี่ยง ส่วนใหญ่จึงมัก
เป็นการพูดคุยโดยการใช้หลักการประนีประนอมค่อนข้างสูง เป็นเหตุให้บางครัง้ ข้อเสนอหรือ
ข้อติติงต่างๆ ก็ไม่ได้รับการตอบสนองหรือน�ำไปปฏิบัติตาม
ปัญหาจากการทีฝ่ า่ ยอาจารย์/เจ้าหน้าทีม่ คี วามขัดแย้งกับฝ่ายบริหารว่า ไม่มกี าร
วางแผนงานในการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ ปัญหาดังกล่าวนี้มีสาเหตุ
สืบเนื่องมาจากปัญหาข้อ 1 เนื่องจากไม่มีการส�ำรวจความคิดเห็นหรือท�ำความเข้าใจตกลง
กับบุคลากรก่อน การจัดฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรย่อมเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น
การไม่ให้รับความร่วมมือจากบุคลากรเท่าที่ควร ท�ำให้เกิดข้อติติงว่าการฝึกอบรมไม่มีการ
วางแผนงานที่ดี หรือมีช่วงเวลาการฝึกอบรมไม่เหมาะสม ส่งผลให้การจัดก�ำหนดการฝึก
อบรมเป็นไปอย่างเร่งรัด จ�ำนวนบุคลากรที่ฝึกอบรมเป็นปัญหาต่ออาคารสถานที่ฝึกอบรม
และประสิทธิภาพของการฝึกอบรมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม เป็นต้น
ปัญหาช่วงเวลาในการด�ำเนินการฝึกอบรม บุคลากรทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้อง
กันว่าไม่มีเวลาในการด�ำเนินงานฝึกอบรมเนื่องจากภาระงานหน้าที่มีมาก ปัญหาดังกล่าว
สิบเนื่องจากปัญหาข้อ 3 เนื่องจากไม่มีการส�ำรวจความคิดเห็นของบุคลากรก่อนการจัดฝึก
อบรม ท�ำให้การจัดฝึกอบรมประสบปัญหาหลายด้านตามที่กล่าวไปแล้ว
ปัญหาการสนับสนุนของผูบ้ ริหารส่วนกลาง บุคลากรทัง้ สองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน
ว่าการฝึกอบรมบุคลากรในส่วนภูมิภาคขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารในส่วน
กลาง เนื่องจากปัญหาจากการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่จ�ำกัดจ�ำเขี่ย และจ�ำเป็นต้องแบ่ง
สรรให้กับอีก 10 วิทยาเขตทั่วประเทศ ดังนั้นงบประมาณจึงถูกตัดทอยเฉลี่ยลงไป เป็นเหตุ
ให้บุคลากรเห็นว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางเท่าที่ควร
ปัญหาการสนับสนุนของผู้บริหารในด้านพัฒนาบุคลากร บุคลากรทั้งสองฝ่าย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.7 No. 2 | July - December 2016

23

เห็นพ้องต้องกันว่า ผู้บริหารยังไม่เห็นความส�ำคัญอย่างแท้จริงในงานด้านพัฒนาบุคลากร
ปัญหาดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากปัญหา 5 ข้อ เมื่อมีงบประมาณค่าใช้จ่ายน้อย งบประมาณ
ส่วนใหญ่จึงเป็นงบประมาณในส่วนการบริหารงาน ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อการแบ่งสรรงบ
ประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ปัญหาเฉพาะผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารประสบปัญหาการไม่สามารถมอบหมาย
อ�ำนาจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในบังคับบัญชาได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ
เช่น ปริมาณงานมีไม่มากนัก ลักษณะงานที่ต้องการความคล่องตัวสูง ความไวเนื้อเชื่อใจ
ประสิทธิภาพของการท�ำงาน และบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริหาร
ปัญหาเฉพาะผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารประสบปัญหาขาดแผนงานและงบ
ประมาณในการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน ปัญหาดังกล่าวนีส้ บื เนือ่ งมาจากปัญหาข้อ 5 และ
ข้อ 6 การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรได้มีวิสัยทัศน์และกระตุ้น
ก�ำลังใจในการท�ำงาน ผูบ้ ริหารควรพิจารณาบุคลากรในส่วนงานทีเ่ ห็นว่าควรได้รบั การพัฒนา
และบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมส�ำหรับการพัฒนา ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการท�ำงานใน
สถาบันการศึกษาอืน่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จและมีลกั ษณะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบเหมือน
กับมหาวิทยาลัยสงฆ์
ปัญหาเฉพาะผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารประสบปัญหาไม่ทราบผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรม หลังจากการจัดประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม ปัญหาดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจาก
ปัญหาข้อ 3 คือเมื่อบุคลากรที่เข้ารับการอบรมประสบปัญหาความไม่พร้อมในระหว่าง
การอบรม ท�ำให้ประสิทธิภาพการอบรมลดน้อยลงไป อีกทั้งขาดการประเมินผลติดตามว่า
บุคลากรมีการพัฒนาหรือได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรมไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้จริงหรือไม่ และ/หรือ
ไม่มกี ารประเมินผลติดตามว่าบุคลากรประสบปัญหาอะไรหรือไม่ หลังจากผ่านการฝึกอบรม
เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� เอาจุดบกพร่องหรือปัญหานัน้ ๆ มาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาครัง้ ต่อไป ดังนัน้
ความเป็นรูปธรรมของผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริง
ก็ตาม ผูบ้ ริหารย่อมไม่สามารถทราบได้ เนือ่ งจากขาดการประเมินผลติดตามดังกล่าวไปแล้ว

วิจารณ์

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาการบริหารงานบุคคลใน 3 ด้าน คือ การสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการท�ำงาน โดย
เป็นการศึกษาทัศนคติความคิดเห็นของบุคลากรอย่างกว้างๆ เท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษา
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ในประเด็นอื่นๆ หรือในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างละเอียด จงท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงในส่วนงานด้านนั้นๆ มากยิ่งขึ้น
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาการบริหารงานบุคคลในมติดา้ นความคิดเห็น
ของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของวิทยาเขตเท่านัน้ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาวิจยั การบริหาร
งานบุคคลมีมติการศึกษาในด้านต่างๆ ให้หลากหลายทั้งในส่วนของแนวทางในการศึกษา
และการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อขยายความเข้าใจเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลให้มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการน�ำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง
การบริหารงานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการท�ำงานนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยสรุปข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้
1. ปัญหาการบริหารงานบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดขึ้น
จากทัศนคติทไี่ ม่เข้าใจกันระหว่างฝ่ายผูบ้ ริหารและฝ่ายผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ ปัญหาดังกล่าวนี้
ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อีกทั้งปัญหาการขาดความรู้ในการบริหารงานบุคคลที่เป็น
ระบบของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพของงานจะดีได้หรือไม่นั้น ส่วนส�ำคัญย่อม
ขึ้นอยู่กับการบริหารและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ดังนั้นควรท�ำการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของผูบ้ ริหารให้มากขึน้ อีกทัง้ ไม่ควรจ�ำกัดต�ำแหน่งฝ่ายบริหารเฉพาะบรรพชิตเท่านัน้
ควรเปิดกว้างให้มากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน
2. มีการวางแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มากขึ้น ซึ่ง
จะท�ำให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และในการ
ประเมินผลเพื่อพิจาณาความดีความชอบต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
เพือ่ ขจัดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ อันจะปัน่ ทอนขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานของบุคลากร
เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส�ำคัญในการน�ำนโยบายที่ดีสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายสูงสุดขององค์การ
3. มีการควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างจริงจังเพื่อป้องกัน
มิให้มีการฝ่าฝืนระเบียบ และในการวางแผนใดๆ ก็ตามที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร ต้องด�ำเนินการอย่างมีระบบ มีการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของผู้
บริหารที่จะด�ำเนินการและจัดการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาดังนี้ 1. วิธีการสอบสวนวินัยพระสังฆาธิการ 2. วิธีการสอบสวนวินัยต�ำรวจ 3. เปรียบเทียบวิธีการสอบสวนวินัยพระสังฆาธิ
การ กับ วิธกี ารสอบสวนวินยั ต�ำรวจวินยั เป็นกฎกติกาของสังคมเพือ่ ให้สงั คมอยูร่ ว่ มกันอย่าง
สงบสุข ส่วนวินัยพระพุทธศาสนานั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) อนาคาริยวินัย คือ วินัย
ของบรรพชิต ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ เป็นผู้ปฎิบัติโดยยึดถือพระวินัยปิฎก เป็นหลักในการ
ควบคุมประพฤติและปฏิบตั หิ น้าที่ (2) อาคาริยวินยั ได้แก่ วินยั คฤหัสถ์เป็นผูป้ ฎิบตั ิ คือ การ
งดเว้นจากอกุศลกรรมต่างๆ โดยยึดถือจารีตประเพณี กฎหมายระเบียบ เป็นหลักในการ
ควบคุมความประพฤติและปฏิบตั หิ น้าทีว่ ธิ กี ารสอบสวนวินยั พระสังฆาธิการ คือ การลงโทษ
วินัยทางปกครองของคณะสงฆ์มีอ�ำนาจสอบสวนตามล�ำดับชั้น โดยอาศัยอ�ำนาจพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ ตามกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอกถอนพระสังฆาธิการ มีโทษวินัยหรือ
จริยา 2 ประเภท (1) วินัยอย่างร้ายแรง (2)วินัยไม่ร้ายแรง มี 4 สถาน (1) ถอดถอนออกจา
หน้าที่ (2) ปลดออกจากหน้าที่ (3) ต�ำหนิโทษ (4) ภาคทัณฑ์โทษทางนิคหกรรม มีโทษ 2
ประเภท (1) ให้สึก (2) ไม่ให้สึก วิธีการสอบสวนวินัยต�ำรวจ คือ การลงโทษต�ำรวจทุกระดับ
ชั้น ยศ มีวินัย 2 ประเภท (1) วินัยอย่างร้ายแรง (2) วินัยไม่ร้ายแรง อาศัยอ�ำนาจตามพระ
ราชบัญญัตติ ำ� รวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุงเพิม่ เติมใหม่ พ.ศ.2554) มี 7 สถาน (1) ไล่
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ออก (2)ปลดออก (3) ตัดเงินเดือน (4) กักขัง (5) กักยาม (6) ภาคทัณฑ์ (7) ทัณฑ์กรรม
และกฎคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547
เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบวิธีการสอบสวนวินัยพระสังฆาธิการกับวิธีการสอบสวน
วินยั ต�ำรวจ ผูว้ จิ ยั พบว่ามีหลักการทีส่ ำ� คัญ ซึง่ มีความแตกต่างกัน มี 8 ประการ ดังนี้ (1) การ
เป็นเจ้าพนักงาน (2) ประเภทวินยั (3) วิธกี ารลงนิคหกรรมกับการสอบสวน (4) การพิจารณา
อธิกรณ์กบั การสอบสวน (5) ระยะเวลาการลงนิคหกรรมกับการสอบสวน (6) การอ้างพยาน
หลักฐาน (7) การมีสิทธิของ ผู้ถูกกล่าวหา (8) การลงโทษทางวินัย ซึ่งรายละเอียดเป็นเรื่อง
ที่น่าศึกษาต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: สอบสวน; วินัย; พระสังฆาธิการ; ต�ำรวจ
Abstract

This research aims consisted of 3 objectives as 1) to study the disciplinary
investigation procedure for the Buddhist Ecclesiastical Administrative officials,
2) to explore the disciplinary investigation procedure for Thai police and 3) to
make a comparative study of both procedures.
The discipline or Vinaya is considered as the rule of society in order
to live in peace. Regarding to Vinaya in Buddhism, it was classified into 2
categories viz. 1) Anãgãriya Vinaya or the disciplines for Bhikkhu and Bhikkhni;
the regulatory framework for the Buddhist monastic community or Sangha,
based on the canonical texts called Vinaya Piaka and 2) Ãgãriya Vinaya or the
regulatory framework for lay Buddhist people such as the abstention from
unwholesomeness.
The disciplinary investigation procedure for the Buddhist
Ecclesiastical officials is the disciplinary punishment to the Ecclesiastical
Administrative Officer according to the hierarchy based on the virtue of
Sasgha Act B.E. 2505 as amended in BE 2535 (No.2) and Rule of Council of
Elders (Mahãthera samãgama) No. 24 (BE 2541) on the appointment and
withdrawal of the ecclesiastical official.
The disciplinary offence can be divided into 2 categories viz. (1)
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Major Offences and (2) Minor Offences. There are 4 level of punishment as 1)
removed from the duty, 2) deposition, 3) threaten with punishment and 4) probation.
The Niggahakamma or suppression consistedof 2 levels of punishment as: (1)
expulsion from monkhood (2) probation.
The disciplinary investigation for police officers, it can be divided
into 2 categories as: 1) serious and 2) innocent. By the virtue of the Police
Act BE 2547 as amended in BE 2554, the punishments were consisted of
7 positions as: 1) dismiss, 2) dismantle, 3) reduce wages, 4) imprison, 5)
quarantined to a guard, 6) probation and 7) punishment. However, they will
be investigated by Police Act BE 2547 and the Rules of Police Commission BE
2547 on the investigation and consideration. When it is compared, it was found
8 difference factors: (1) being a treasurer (2) kind of discipline (3) the method
of Niggahakamma and investigation (4) the consideration of Adhikarana and
the method of investigation (5) the duration of Niggahakamma and its
investigation (6) citing evidence (7) the rights of the accused (8) methods of
disciplinary punishment.

Keywords: Investigation; Disciplinary; Buddhist Ecclesiastical Officials; Police
บทน�ำ

วินยั มีความส�ำคัญในฐานะเป็นเครือ่ งชีน้ ำ� และควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น การลงโทษ การให้รางวัล หรือ
การให้ค�ำปรึกษา วินัยเป็นหัวใจส�ำคัญในการที่กลุ่มคนจะมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข
องค์การจ�ำเป็นต้องมีระบบวินยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ใช้เป็นแนวทางให้สมาชิกปฏิบตั ติ นตาม
ทีอ่ งค์การต้องการ ในอดีตบุคคลทัว่ ไปจะนึกถึงวินยั กับการลงโทษทีร่ นุ แรง แต่ในทางปฏิบตั ิ
เราสามารถเลือกระบบวินัยที่มีความรุนแรงหรือไม่ใช้ความรุนแรงก็ได้ ตามความเหมาะสม
ดังนัน้ ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีใ่ นการรักษาวินยั ขององค์กรต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และประเภทของวินยั
อย่างละเอียด เพือ่ สามารถประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ องค์การและ
บุคลากร (ณัฐพันธ์ เขจรพันธ์, 2542: 328)
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ค�ำว่า “วินัย” ที่น�ำมาใช้ในพระพุทธศาสนาช่วงต้น หมายถึง พุทธบัญญัติเกี่ยว
กับระเบียบปฏิบตั ขิ นบธรรมเนียมประเพณีวถิ ชี วี ติ และวิธดี ำ� เนินกิจหน้าทีข่ องภิกษุสงฆ์และ
ภิกษุณสี งฆ์ ต่อมา ค�ำว่าวินยั ได้มคี วามหมายทีก่ ว้างขวางออกไปมาก กล่าวคือ ค�ำว่า “วินยั ”
มิใช่เป็นเพียงพุทธบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและวิธี
ด�ำเนินกิจหน้าทีข่ องภิกษุสงฆ์และภิกษุณสี งฆ์เท่านัน้ แต่ยงั สามารถน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือใน
การจัดระเบียบ ความประพฤติความเป็นอยู่ของคน และกิจกรรมของหมู่ชนที่นอกเหนือไป
จากภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ได้อีกด้วย ดังนั้น ความหมายของวินัยจึงมีอยู่ 2 อย่างคือ 1)
การฝึกให้มีความประพฤติและความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผน หรือ การบังคับควบคุม
ตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผน รวมทั้งการใช้ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ เป็นเครื่องจัดระเบียบ
ความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคน และกิจกรรมของหมู่ชน 2) ระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่วางลงไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานส�ำหรับใช้ฝึกคน หรือใช้บังคับควบคุม
ตน ตลอดจนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่
ชนให้เรียบร้อยดีงาม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2542: 449-450)
ในองค์กรสงฆ์ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์กรสงฆ์นั้น ก็
คือ พระสังฆาธิการ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ โดยมีหลักการปกครองคือ
มุ่งหมายความสงบเรียบร้อย มุ่งความเจริญงอกงาม และมุ่งความสามัคคีปรองดอง ซึ่งทั้ง 3
ประการนีเ้ ป็นเครือ่ งหมายของสมรรถภาพของการปกครอง ในขณะเดียวกันในการปกครอง
พระสงฆ์ให้ได้ผลดีตามหลักการ ดังกล่าวนั้น (พระธรรมญาณมุนี, 2526: 47)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่แท้จริงก็คือ กฎหมายสงฆ์ยังขาดบทบัญญัติกฎหมาย
วิธีพิจารณาความนิคหกรรมชั้นสอบสวนรองรับ เพื่อให้สามารถพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์
ได้ อ ย่ า งยุ ติ ธ รรม รวดเร็ ว เนื่ อ งจากการละเมิ ด พระวิ นั ย บางอย่ า งนั้ น ลั ก ษณะการท� ำ
ผิ ด ไม่ เ ปิ ด เผย ลึ ก ลั บ ซั บ ซ้ อ นตามสภาพสั ง คมที่ วุ ่ น วาย การกระท� ำ ความผิ ด เกิ ด ขึ้ น
หลายท้ อ งที่ ห รื อ นอกราชอาณาจั ก ร นอกจากนี้ ยั ง มี ข บวนการสึ ก พระ มี ก ารกระท� ำ
ผิ ด เป็ น ขบวนการ มี ก ารจั ด ฉาก ใส่ ร ้ า ยป้ า ยสี การด� ำ เนิ น การตามกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม มีข้อบกพร่อง เพราะไม่ได้ก�ำหนดให้
มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการสอบสวน จึ ง ไม่ มี อ� ำนาจตามกฎหมายรองรั บ ในการด� ำ เนิ น การ
ใดๆ เช่ น ออกหมายเรี ย กพยานหรื อ หมายค้ น จึ ง ท� ำ ให้ ก ระบวนการนิ ค หกรรมขาด
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า ในประวัติศาสตร์มีการบัญญัติให้การละเมิดพระวินัย
ปฐมปาราชิก (ข้อเสพเมถุน) การให้ทรัพย์สินแก่คฤหัสถ์เป็นความผิดที่มีโทษอาญาและ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

30

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

เคยมีการบัญญัติวิธีพิจารณาความนิคหกรรม ชั้นสอบสวน แต่ภายหลังได้มีการยกเลิกไป
(ธรรมวัตร์ อนุตรอริยกุล, 2535)
เช่นเดียวกับส�ำนักต�ำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนโดยตรง คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความยุติธรรม การให้บริการ
การอ�ำนวยความสะดวกกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็น
ธรรม อาจกล่าวได้ว่า ภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจโดยทั่วไปคือ รักษาความสงบ
เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รักษากฎหมายที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดในทางอาญา บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้แก่ประชาชน ดูแลผลประโยชน์ของ
สาธารณะ (กรมต�ำรวจ, 2505: 2)
ในเมื่อข้าราชการต�ำรวจบางนายละเมิดระเบียบวินัย ย่อมมีผลกระทบต่อ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องมีการลงโทษทางวินัยตามกระบวนการ
โดยอาศัยพระราชบัญญัตขิ า้ ราชการต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 และ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ซึ่งว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การด�ำเนินการทางวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ (พระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ, 2550:
28–40) เช่นเดียวกับการควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์ ต้องอาศัยวินัยสงฆ์ หรือ พระวินัย
เป็นกฎหมายของพระภิกษุ เป็นเครื่องควบคุมความประพฤติการปฏิบัติตนของภิกษุให้เป็น
นักบวชที่น่าเคารพเลื่อมใส ท�ำให้ผู้พบเห็นเกิดความศรัทธาชื่นชม และมีใจโน้มเข้าหาเพื่อ
ฟังธรรมต่อไป พระวินัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติตามเหตุที่บังเกิดขึ้น เมื่อมีภิกษุท�ำสิ่ง
ที่ไม่เหมาะสมหรือท�ำความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็ทรงประชุมสงฆ์ มีการ
สอบสวนอธิกรณ์หรือคดีความ ตรัสถามเรื่องราวจากภิกษุผู้กระท�ำผิดให้ได้ความกระจ่าง
แล้วทรงชี้ให้เห็นโทษของความประพฤติผิดนั้นๆ พร้อมกับทรงชี้ทางที่ควรประพฤติให้สงฆ์
ได้ทราบ ข้อห้ามนั้นจึงบัญญัติขึ้นเป็นพระวินัย ห้ามมิให้ภิกษุท�ำอีกต่อไป การท�ำผิดพระ
วินยั เรียกว่า อาบัติ พระภิกษุทอี่ าบัตติ อ้ งรับโทษหนักเบาตามความรุนแรงของอาบัตทิ กี่ ระท�ำ
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตชิ นั้ ความผิดทีร่ นุ แรงมากน้อยตามล�ำดับ ดังนี้ คือ ความผิดขัน้ สูงสุด
เรียกว่า ปาราชิก โดยการไล่ออกจากหมู่ ชั้นรองลงมาตามล�ำดับคือ สังฆาทิเสส โดยการลง
ทัณฑ์ และนอกจากนัน้ ก็ยงั มีอาบัตอิ นื่ ๆ ได้แก่ อนิยต นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนี
ยะ ซึง่ จะมีบทลงโทษตามความหนักเบา รวมไปถึงขัน้ ตอนหรือกระบวนการในการพิจารณา
สอบสวนทางวินัยหรือวิธีระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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กระบวนการสอบสวนพระวินัยของพระสงฆ์กับวินัยของพนักงานต�ำรวจว่า มีความเหมือน
กันและแตกต่างกันในประเด็นใด ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการชั้นสอบสวนพิจารณาหา
มูลผิดเพื่อหาความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายหรือผู้ถูกฟ้องร้อง ซึ่งจะน�ำไปสู่การพิจารณา
การลงโทษและตลอดถึงควบคุมความประพฤติปฏิบตั ขิ องคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และอีกประการหนึง่ ยังมีประชาชนทัว่ จ�ำนวนมากยังขาดความรูค้ วามเข้าใจขัน้ ตอน
การพิจารณาสอบสวนโทษทัง้ วินยั สงฆ์ และขัน้ ตอนการพิจารณาสอบสวนโทษทางวินยั ต�ำรวจ
ดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนทั่วไปและพระสงฆ์จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและ
สามารถน�ำมาใช้เทียบเคียงกัน ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ การปรับประยุกต์ใช้ใน
การบริหารองค์กรในเรือ่ งกระบวนการสอบสวนให้ได้รบั ความเป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย ซึง่ นับเป็น
แนวทางในการศึกษาการบริหารปกครององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษากระบวนการสอบสวนวินยั พระสังฆาธิการตามพระราชบัญญัตคิ ณะ
สงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 16 พ.ศ.
2535 ว่าด้วยถอดถอนพระสังฆาธิการ
2. เพื่อศึกษากระบวนการสอบสวนวินัยต�ำรวจตามพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่ง
ชาติ พ.ศ.2547 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการ
สืบสวนพิจารณา พ.ศ.2547
3. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสอบสวนวินยั พระสังฆาธิการกับ กระบวน
การสอบสวนวินัย
4. เพื่อสังเคราะห์ รูปแบบกระบวนการสอบสวนให้เหมาะสมและยุติธรรม

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร (Documentary
Research) ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีทพี่ มิ พ์ 2539 และ
ต�ำราทางวิชาการต่าง ๆ ประกอบการวิจัยโดยมีล�ำดับขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเอกสารชั้นปฐมภูมิ โดยวิธีเก็บข้อมูลจาก พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 16 พ.ศ.2535
ว่าด้วยถอดถอนพระสังฆาธิการและกฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2521
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ว่าด้วยการลงนิคหกรรม พระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547
2. รวบรวมข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ต�ำราการบรรยายของ
พนักงานสอบสวนต�ำรวจ ต�ำราการบรรยายของคณะกรรมการสอบสวนของคณะพระสงฆ์
บทความ สิ่งตีพิมพ์ ที่เกี่ยวข้อง
3. น�ำข้อมูลศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. สรุปข้อมูลเพื่อน�ำเสนอผลงานวิจัยต่อไป

ผลการวิจัย

กระบวนการสอบสวนวินัยพระสังฆาธิการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 16 พ.ศ.2535 ว่าด้วย
ถอดถอนพระสังฆาธิการ
วินัยของพระสังฆาธิการ มี 2 ประเภท ดังนี้
(1) จริยาอย่างร้ายแรง ข้อ 55 ได้บญ
ั ญัตวิ า่ “การถอดถอนจากต�ำแหน่งหน้าที่
นั้นจะท�ำได้ต่อพระสังฆาธิการละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง “ กรณีนี้มีผลกระทบกระเทือนต่อ
คณะสงฆ์และสังคมทัว่ ไปอย่างรุนแรง รวมไปถึงผิดกฎหมายอาญาหรือฝ่ายอาณาจักรอีกด้วย
มี 5 ประการ ดังนี้ ทุจริตต่อหน้าที่ ละทิง้ หน้าทีโ่ ดยไม่มเี หตุผลอันสมควรเกินกว่า 30 วัน ขัด
ค�ำสั่งอันชอบด้วยการคณะสงฆ์ และการขัดค�ำสั่งนั้น เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้าย
แรงแก่การคณะสงฆ์ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่
การคณะสงฆ์ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(2) จริยาไม่ร้ายแรง เป็นการละเมิดที่มีผลกระทบ คณะสงฆ์และสังคมไม่
รุนแรง
วิธีการสอบสวนวินัยของพระสังฆาธิการ
การสอบสวนวินัยพระสังฆาธิการที่ละเมิดจริยาในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ เป็นวิธีการสอบสวน เฉพาะ
การละเมิดวินัยหรือจริยาเท่านั้น เพราะว่าพระสังฆาธิการ เป็นพระสงฆ์ที่มีต�ำแหน่งหน้าที่
ทางการปกครอง ดังนั้น กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ไว้อย่างกว้างๆ วิธี
การสอบสวนยังไม่ชัดเจนนัก จึงจ�ำเป็นต้องใช้กฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2521
ว่าด้วยการลงนิคหกรรม และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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2) พ.ศ.2535 ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎ
มหาเถรสมาคมต่างๆ ที่ได้บัญญัติขึ้นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ มิใช่พระวินัยบัญญัติ เป็นวินัยล�ำดับ
รองที่บัญญัติขึ้นมาภายหลัง ซึ่งเป็นกฎหมา ที่ฝ่ายอาณาจักรตราขึ้นไว้เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในอันที่จะบริหารงานปกครองคณะสงฆ์ การลงนิคหกรรม ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
พระผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดตามล�ำดับชั้น เป็นผู้พิจารณาว่าจะมีการสอบสวนหรือไม่อย่างไร
มี 2 ประเด็นดังนี้
(1) ถ้ารับสารภาพ ไม่ต้องมีการสอบสวนทางวินัย และไม่ต้องใช้กฎนิคหกรรม
ถือว่ายุติเรื่องลงโทษด้วยตนเองโดยใช้จิตสามัญส�ำนึกเป็นหลักส�ำคัญ
(2) ถ้าไม่รบั สารภาพหรือดือ้ แพ่ง ต้องมีการสอบสวนทางวินยั โดยใช้ กฎมหาเถร
สมาคมฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม
วิธีปฏิบัติการสอบสวนเบื้องต้นในการลงนิคหกรรม คือ มี 4 วิธี ดังนี้
1. มีการฟ้อง
ก. ฝ่ายผู้ร้องปฏิบัติดังนี้
(1) ต้องยื่นฟ้องเป็นหนังสือลงลายมือชื่ออันแท้จริงของโจทก์ ไม่ใช่บัตร
สนเท่ห์หรือหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์
(2) ต้องยื่นฟ้องด้วยตนเอง เว้นแต่ไม่สามารถไปยื่นฟ้องด้วยตนเอง จะมี
หนังสือมอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งไปยื่นฟ้องแทนก็ได้
(3) ต้องยืน่ ต่อเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะสังกัด หรือเจ้าคณะเจ้าของเขต ในเขต
ที่ความผิดนั้นเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผู้พิจารณา มีอ�ำนาจลงนิคหกรรม (พระราชรัตนกวี (ไสว สุจิตฺ
โต), 2523: 99)
2. การกล่าวหา
ฝ่ายผู้กล่าวหา เมื่อมีผู้กล่าวหาบอกกล่าวการกระท�ำความผิดของพระภิกษุ
โดยยืน่ ค�ำกล่าวหาเป็นหนังสือด้วยตนเอง ต่อเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะเจ้าสังกัด หรือเจ้าคณะ
เจ้าของเขตในเขตทีค่ วามผิดนัน้ เกิดขึน้ ซึง่ เป็นผูพ้ จิ ารณามีอำ� นาจลงนิคหกรรมตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในลักษณะ 2 แล้วแต่กรณี
ฝ่ายผูร้ ับค�ำกล่าวหา ได้กำ� หนดให้พระภิกษุผ้พู จิ ารณาตรวจลักษณะของผู้กล่าว
หาและลักษณะของค�ำกล่าวหาโดยอนุโลมตามลักษณะของค�ำฟ้องก่อน ถ้าปรากฏว่าผูก้ ล่าว
หาและค�ำกล่าวหานั้นต้องด้วยลักษณะดังกล่าวแล้ว ให้สั่งรับค�ำกล่าวหาไว้พิจารณาด�ำเนิน
การและเมือ่ ได้ไต่สวนมูลค�ำกล่าวหาแล้ว ปรากฏว่าค�ำกล่าวหานัน้ ไม่มมี ลู ให้เป็นอันถึงทีส่ ดุ
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ถ้าปรากฏว่าผู้กล่าวหาหรือค�ำกล่าวหานั้นบกพร่องจากลักษณะดังกล่าวแล้ว ให้สั่งไม่รับค�ำ
กล่าวหานัน้ โดยระบุขอ้ บกพร่องไว้ในค�ำสัง่ และแจ้งให้ผกู้ ล่าวหาทราบ แต่ถา้ เป็นกรณีความ
ผิดครุกาบัติ ให้สั่งไม่รับค�ำกล่าวหานั้นโดยความเห็นชอบของคณะผู้พิจารณาชั้นต้น ตามที่
ก�ำหนดไว้ในลักษณะ 2 แล้วแต่กรณี ค�ำสั่งไม่รับค�ำกล่าวหาดังกล่าวให้เป็นอันถึงที่สุด
3. การแจ้งความผิด เป็นขัน้ ตอนทีผ่ แู้ จ้งความผิดซึง่ เป็นพระภิกษุผปู้ กครองสงฆ์
ชั้นใดชั้นหนึ่งได้พบเห็นพฤติการณ์อันเป็นที่น่ารังเกียจสงสัยในความผิดของพระภิกษุหรือ
พบเห็นการกระท�ำความผิดของพระภิกษุ
4. การพบเห็นความผิด เป็นขัน้ ตอนทีพ่ ระภิกษุผพู้ จิ ารณา มีอำ� นาจลงนิคหกรรม
ได้พบเห็นพฤติการณ์อนั เป็นทีน่ า่ รังเกียจสงสัยในความผิดของพระภิกษุ หรือพบเห็นการกระ
ท�ำความผิดของพระภิกษุ
เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ วิธปี ฏิบตั เิ บือ้ งต้นในการลงนิคหกรรมทัง้ 4 นีแ้ สดงให้
เห็นว่า การให้อ�ำนาจลงนิคหกรรมแก่พระภิกษุผู้สารภาพผิดก็ดี แก่พระภิกษุผู้กระท�ำความ
ผิดต่อหน้า ผู้มีอ�ำนาจลงนิคหกรรมก็ดี นอกจากเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแล้ว ยังชอบ
ด้วยระบบอาจารย์ปกครองศิษย์ เว้นแต่ในกรณีกระท�ำความผิดอย่างประจักษ์ชัดต่อหน้า
ผู้มีอ�ำนาจลงนิคหกรรมนั้นยอมให้สิทธิอุทธรณ์และฎีกาได้ ก็เพื่อความถูกต้องและเป็น
ธรรมเป็นส�ำคัญ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2535.
วิธีไต่สวนมูลฟ้องในการลงนิคหกรรม
ค�ำว่า มูลฟ้อง หมายถึง มูลเหตุแห่งการฟ้องของโจทก์ซึ่งฟ้องจ�ำเลยด้วยมูล
เหตุ 3 อย่างคือ โจทก์ได้พบเห็นการกระท�ำความผิดของจ�ำเลยด้วยตนเอง โจทก์ได้ยนิ การ
ท�ำความผิดของจ�ำเลยด้วยตนเองหรือได้ฟังค�ำบอกเล่าที่มีหลักฐานอันควรเชื่อถือได้ และ
โจทก์รังเกียจสงสัย โดยมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าจ�ำเลยได้กระท�ำความผิด
ผูไ้ ต่สวนมูลฟ้อง ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของคณะผูพ้ จิ ารณาชัน้ ต้นเป็น 5 เรือ่ ง คือ
1. ขอบเขตและข้อพิสูจน์มูลฟ้อง
2. วิธีปฏิบัติในการไต่สวนมูลฟ้อง
(ก) การไต่สวนมูลฟ้องให้กระท�ำเป็นการลับ
(ข) ห้ามมิให้บุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่ท�ำการไต่
(ค) หากมีผู้ใดที่อยู่ในบริเวณไต่สวนก่อความไม่สงบขึ้น คณะผู้พิจารณามี
อ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นตั้งอยู่ในความสงบเรียบร้อย
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(ง) เมื่อจะด�ำเนินการไต่สวนมูลฟ้อง ให้คณะผู้พิจารณาชั้นต้นแจ้งวัน เวลา
และสถานที่ท�ำการไต่สวนมูลฟ้อง พร้อมทั้งส่งส�ำเนาค�ำฟ้องของโจทก์ให้จ�ำเลยทราบ
3. วิธปี ฏิบตั เิ มือ่ มีเหตุขดั ข้อง ในกรณีทมี่ เี หตุขดั ข้องใดๆ เกิดขึน้ ก่อนไต่สวนมูล
ฟ้องหรือระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง
4. วิธีปฏิบัติเมื่อท�ำการไต่สวนเสร็จ มีดังนี้
(ก) ค�ำฟ้องเรือ่ งใดมีมลู ให้สงั่ ประทับฟ้อง แล้วด�ำเนินวิธปี ฏิบตั ไิ ว้ในข้อ 21 โดย
ให้คณะผู้พิจารณาชั้นต้นปฏิบัติดังนี้ คือ
(ข) ค�ำฟ้องเรื่องใดไม่มีมูล ให้สั่งยกฟ้อง และแจ้งให้โจทก์ทราบ
5. วิธปี ฏิบตั เิ มือ่ มีคำ� สัง่ ยกฟ้อง แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
(ก) ถ้าเป็นกรณีความผิดครุนั้นไปยังผู้ออกค�ำสั่ง เพื่อแจ้งค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์
ค�ำสัง่ ถ้าคณะผูพ้ จิ ารณาชัน้ อุทธรณ์วนิ จิ ฉัยว่าค�ำฟ้องนัน้ มีมลู ให้ดำ� เนินการต่อไป ถ้าวินจิ ฉัย
ว่าค�ำฟ้องนั้นไม่มีมูลให้เป็นอันถึงที่สุด
(ข) ถ้าเป็นกรณีความผิดครุซึ่งเป็นค�ำสั่งมหาเถรสมาคม โจทก์จะอุทธรณ์
มิได้หรือเป็นกรณีความผิดลหุกาบัติ คณะผู้พิจารณาชั้นต้นสั่งยกฟ้องแล้ว ก็ให้เป็นอันถึงที่
สุด โจทก์จะอุทธรณ์มไิ ด้เหมือนกัน (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2521), 2521: 52)
การพิจารณาวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ โจทก์และจ�ำเลย
มีสิทธิ 2 กรณีดังนี้
1. อุทธรณ์ได้ในปัญหาข้อเท็จจริง
2. อุทธรณ์ปัญหาพระวินัย
โดยให้ระบุข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นอ้างอิงไว้โดยย่อ ส่วนข้อพระวินัยที่ยกขึ้นอ้างอิง
ให้แสดงไว้โดยชัดเจนและต้องเป็นข้อพระวินัยที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในการพิจารณา
วินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นต้น ซึ่งในกรณีอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยชั้นต้นตามความในวรรค 1 ให้
ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อมด้วยส�ำเนาอีกตามจ�ำนวนที่จะต้องส่งแก่อีกฝ่ายหนึ่งต่อคณะผู้
พิจารณาชั้นต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค�ำวินิจฉัยนั้น ตามความในข้อ 39
การพิจารณาวินิจฉัยชั้นฏีกาโจทก์และจ�ำเลย
มีสิทธิ 2 กรณีดังนี้
(1.) ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง
(2.) ฎีกาปัญหาพระวินยั ส่วนเรือ่ งข้อเท็จจริงและข้อพระวินยั ทีย่ กขึน้ อ้างอิง
ในฎีกาให้นำ� ความในข้อ 41 วรรค 1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ส่วนปัญหาข้อเท็จจริงตามความ
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ในวรรค 1 ห้ามมิให้โจทก์จ�ำเลยฎีกาในกรณี ดังต่อไปนี้
1. คณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์วินิจฉัยลงนิคหกรรมแก่จ�ำเลยยืนตามค�ำวินิจฉัย
ของคณะผู้พิจารณาชั้นต้นเกี่ยวกับความผิดอย่างอื่น นอกจากความผิดอันติมวัตถุ
2. คณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์วินิจฉัยลงนิคหกรรมแก่จ�ำเลยยืนตามค�ำวินิจฉัย
ของคณะผู้พิจารณาชั้นต้นเกี่ยวกับความผิดที่มีการวินิจฉัยลงนิคหกรรมเกินกว่าค�ำฟ้องของ
โจทก์ตามความในข้อ 37 (3) นอกจากความผิดอันเติมวัตถุ
3. คณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์วินิจฉัยลงนิคหกรรมแก่จ�ำเลยยืนตามค�ำวินิจฉัย
ของคณะผู้พิจารณาชั้นต้น ให้ยกฟ้องของโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน
การลงโทษวินัยพระสังฆาธิการ
มี 2 กรณี
1. โทษนิคหกรรม ตามกฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2521 ว่าด้วยการ
ลงนิคหกรรม และพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ซึ่ง
ให้อ�ำนาจแก่องค์คณะผู้พิจารณาตามล�ำดับชั้นและมีมติลงโทษพระสังฆาธิการที่ละเมิดพระ
วินัยบัญญัติมี 2 กรณี ดังนี้
(1) ไม่ยอมรับนิคหกรรมตามค�ำวินิจฉัยให้สึก ไม่สึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่เวลาทีไ่ ด้รบั ค�ำวินจิ ฉัย อาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26 ซึง่ ก�ำหนดโทษอาญาไว้ในมาตรา 42
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2535
(2) ไม่ยอมรับนิคหกรรมตามค�ำวินจิ ฉัยไม่ถงึ ให้สกึ ให้ผบู้ งั คับบัญชารายงาน
โดยล�ำดับถึงมหาเถรสมาคม เมื่อมหาเถรสมาคมวินิจฉัยและมีค�ำสั่งให้สละสมณเพศแล้วไม่
สึกภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบค�ำวินจิ ฉัยของมหาเถรสมาคมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา
27 วรรค 2 ซึง่ ก�ำหนดโทษอาญาไว้ในมาตรา 42 พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 ในกรณีเช่นนี้ ให้พระภิกษุผู้ด�ำรงต�ำแหน่งปกครองคณะสงฆ์
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดของจ�ำเลยรูปนั้นขออารักขาต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักร”
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา, 2554: 186)
2. การลงโทษวินัยหรือจริยามี 2 ประเภท
(1) โทษวินัยร้ายแรง มีดังนี้
(1.1) ถอดถอนจากต�ำแหน่งหน้าทีก่ รณีเช่นนีใ้ ห้ผบู้ งั คับบัญชาใกล้ชดิ รายงาน
โดยล�ำดับจนถึงผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งเมื่อได้สอบสวนและได้ความจริงตามรายงานนั้นแล้วให้ผู้มี
อ�ำนาจแต่งตัง้ สัง่ ถอดถอนต�ำแหน่งได้ แต่ยงั คงเป็นสมณะเพศอยู่ ส่วนต�ำแหน่งหน้าทีส่ นิ้ สุดลง
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(1.2) ปลดจากต�ำแหน่งหน้าที่ กรณีเช่นนี้ถ้าปรากฏว่าการพิจารณาหรือ
สอบสวนจะไม่ได้ความสัตย์วา่ ได้กระท�ำผิด แต่มมี ลทินหรือมัวหมอง ให้ผแู้ ต่งตัง้ พิจารณา ถ้า
เห็นว่าจะให้กลับเข้ารับหน้าทีอ่ กี อาจเสียหายแก่การคณะสงฆ์ ก็สงั่ ปลดจากต�ำแหน่งหน้าที่
ได้ แต่ยังคงเป็นสมณะเพศอยู่ ส่วนต�ำแหน่งหน้าที่สิ้นสุดลง
(2) โทษวินัยไม่ร้ายแรงมีดังนี้
(2.1) ต�ำหนิโทษกรณีเช่นนี้ เมื่อมีเหตุที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรปราณีให้ผู้
บังคับบัญชาสัง่ ต�ำหนิโทษโดยแสดงความรับผิดของพระสังฆาธิการรูปนัน้ ให้ปรากฏเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแต่ยังคงเป็นสมณะเพศอยู่ ส่วนต�ำแหน่งหน้าที่ยังคงเดิม
(2.2) ภาคทัณฑ์กรณีเช่นนีถ้ า้ ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าไม่ควรลงโทษถึง ต�ำหนิโทษ
ควรลงโทษเพียงภาคทัณฑ์ก็ให้มีอ�ำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ได้โดยแสดงความรับผิดของพระ
สังฆาธิการรูปนั้นให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังเป็นพระภิกษุ ส่วนต�ำแหน่งหน้าที่
ยังคงเดิม
วิธีการสอบสวนวินัยต�ำรวจมี 6 ขั้นตอนดังนี้
(1.) ประธานคณะกรรมการรับทราบค�ำสั่งให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ส่งส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน
ทราบส�ำหรับประธานกรรมการให้สง่ เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งทีก่ ล่าวหาไปให้ดว้ ยและ
ให้ประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
(2.) ประชุมวางแนวทางการสอบสวน
เมื่อประธานกรรมการได้รับเรื่องตามข้อ 6 (2) แล้ว ให้ด�ำเนินการประชุมคณะ
กรรมการสอบสวนเพือ่ พิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป การประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ 18 และข้อ 31 ต้องมีกรรมการ
สอบสวนมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามคนและไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมด
(3.) การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องที่กล่าวหาประชุมพิจารณาพยานหลัก
ฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
การประชุมต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดการประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมี
ประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย ผลการประชุมลงมติมี 2 กรณี
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1. กรณีไม่มมี ลู ให้คณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการประชุม เพือ่ พิจารณาว่ามี
พยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผูถ้ กู กล่าวหาได้กระท�ำการใด เมือ่ ใด อย่างไร และ
ถ้าเห็นว่ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวกระท�ำการตามที่ถูกกล่าวหา ก็ให้มีความเห็นควรยุติเรื่อง
2. กรณีมมี ลู ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินยั ฐานใด ตามมาตราใด หรือหย่อนความ
สามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ บกพร่องในหน้าทีร่ าชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะ
สมกับต�ำแหน่งในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ตามมาตรา 101 อย่างไร ก็ให้คณะกรรมการ
สอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระท�ำที่มีลักษณะ
เป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส�ำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ โดยให้
ค�ำนึงถึงหลักการคุ้มครองพยาน (4.) การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้กล่าว
หาทราบเปิดโอกาสยื่นหนังสือชี้แจง (แบบ สว. 3 (ข้อ 18 ว.2 ว.3)
ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินยั ฐานใด ตามมาตราใด หรือหย่อนความสามารถในอัน
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ บกพร่องในหน้าทีร่ าชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่ง
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 101 อย่างไร ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียก
ผูถ้ กู กล่าวหามาพบเพือ่ แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าว
หาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุน
ข้อกล่าวหา ส�ำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ โดยให้ค�ำนึงถึงหลักการ
คุ้มครองพยาน ทั้งนี้ การแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งพยานหลัก
ฐานฝ่ายกล่าวหาเท่าที่มีตามที่ปรากฏไว้ในส�ำนวนให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบแม้พยานหลักฐานจะ
ฟังได้เพียงว่าเป็นการกระท�ำผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคสอง
ให้ท�ำบันทึกมีสาระส�ำคัญตามแบบ สว.3 ที่ ก.ตร. ก�ำหนด โดยท�ำเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้
ผูถ้ กู กล่าวหาหนึง่ ฉบับเก็บไว้ในส�ำนวนการสอบสวนหนึง่ ฉบับ และให้ผถู้ กู กล่าวหาลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมือ่ ด�ำเนินการตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถาม
ผูถ้ กู กล่าวหาว่าจะยืน่ ค�ำชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผูถ้ กู กล่าวหาประสงค์จะ
ยืน่ ค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหายืน่ ค�ำชีแ้ จงภายใน
เวลา อันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยาน
หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค�ำเพิ่มเติมรวม
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ทัง้ น�ำสืบแก้ขอ้ กล่าวหาด้วย ในกรณีทผี่ ถู้ กู กล่าวหาไม่ประสงค์จะยืน่ ค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือ ให้
คณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการให้ผถู้ กู กล่าวหาให้ถอ้ ยค�ำและน�ำสืบแก้ขอ้ กล่าวหาโดยเร็ว
เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ดำ� เนินการตามข้อ
31 และข้อ 32 ต่อไป
(5) การรวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง
เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ 18 เสร็จแล้วก่อน
เสนอส�ำนวนการสอบสวนต่อผูส้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 32 ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าจ�ำเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิม่ เติมก็ให้ดำ� เนินการได้ ถ้าพยานหลัก
ฐานทีไ่ ด้เพิม่ เติมมานัน้ เป็นพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวน
สรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบ และให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหาทีจ่ ะให้ถอ้ ยค�ำ
หรือน�ำสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิม่ เติมทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหานัน้ ทัง้ นีใ้ ห้นำ� ข้อ 18 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
(6.) การประชุมลงมติ และรายงานการสอบสวนเสนอส�ำนวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
กรรมการ
เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้ประชุม
พิจารณาลงมติดังนี้
1. กรณีกระท�ำผิดวินยั อันมิใช่ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความ สามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ หรือไม่ อย่างไร
2. กรณีไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่จะถูก
ลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มมี ลทินหรือมัวหมองในกรณีทถี่ กู สอบสวนนัน้ หากจะให้รบั
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการและควรให้ออกจากราชการตามมาตรา 102
หรือไม่ อย่างไรเมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ 31 แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนท�ำ
รายงานการสอบสวนโดยมีสาระส�ำคัญตามแบบ สว. 6 ที่ ก.ตร. ก�ำหนด
การลงโทษวินัยต�ำรวจ
มี 7 สถานดังนี้
(1.) การลงโทษภาคทัณฑ์ได้แก่การลงโทษแก่ผู้กระท�ำผิดอันควรต้องรับโทษ
สถานหนึ่งสถานใดแต่มีเหตุอันควรปรานีจึงเพียงแค่แสดงความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้
(2.) การลงโทษทัณฑ์กรรมได้แก่การให้ท�ำงานโยธาการให้อยู่เวรยาม นอกจาก
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หน้าที่ประจ�ำหรือการให้ท�ำงานสาธารณะประโยชน์ซึ่งต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
(3.) การลงโทษกักยามได้แก่การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตาม
ที่จะก�ำหนด
(4.) การลงโทษกักขังได้แก่การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือ
หลายคนรวมกันตามที่จะได้มีค�ำสั่ง
(5.) การลงโทษ ตัดเงินเดือนได้แก่ ตัดเงินเดือนโดย คิดหักเป็นเปอร์เซ็นตามกฎ
กระทรวงการคลัง
(6.) การลงโทษ ปลดออก
(7.) การลงโทษไล่ออก (พระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, 2547:3839) ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการท�ำการสอบสวนขึ้นก่อน ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ได้แก่ ให้ออกจากราชการพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการต�ำรวจใน 2 กรณีนี้ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่ กรอง ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกลัน่ กรองให้ออก ไล่
ออก พ.ศ.2547
เมื่อข้าราชการต�ำรวจทุกต�ำแหน่งและชั้นยศ ไม่พอใจหรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมกรณีถูกลงโทษทางวินัยทางการปกครองของคณะกรรมการสอบสวน ก็มีสิทธิยืนต่อ
ศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2554
ตามมาตรา 42 ได้
4. การเปรียบเทียบวิธีการสอบสวนวินัยพระสังฆาธิการกับวินัยต�ำรวจ ดังตาราง
ความเหมือนกัน
1.มีผู้ยื่นฟ้องหรือกล่าวหา
พระสังฆาธิการ
2. มีการแจ้งข้อกล่าวหา

ความแตกต่างกัน
1. ผู้ท�ำการสอบสวนต้องอยู่ในสาย
งานเดียวกัน
2. ผู้ถูกสอบสวนวินัยไม่มีสิทธิ
เปลี่ยนหรือคัดค้านผู้ท�ำการ
สอบสวน
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3. มีการเปิดโอกาสแก้ข้อกล่าว
4. ผู้ทำ� การสอบสวนวินัย
พระสังฆาธิ การต้องมีต�ำแหน่ง
สูงกว่า

3. การพิจารณาสอบสวนแบ่งออกเป็น
3 ชัน้ คือ (1) การพิจารณาชั้นต้น
( 2) การ พิจารณาชั้นอุทธรณ์ (3)
การพิจารณา ชั้นฎีกา 4 ระยะเวลา
ท�ำการสอบสวนวินัย พระสังฆาธิการ
วิธีปฏิบัติเบื้องต้นไม่ได้ ก�ำหนดไว้

1. มีผู้ยื่นฟ้องหรือกล่าวหาต�ำรวจ
2. มีการแจ้งข้อกล่าวหา
3. มีการเปิดโอกาสให้แก้ข้อกล่าว
4. ผู้ท�ำการสอบสวนวินัยต�ำรวจ
ต้องมีต�ำแหน่งสูงกว่า

1. ผู้ท�ำการสอบสวนไม่ต้องอยู่ในสาย
งานเดียวกัน
2. ผู้ถูกสอบสวนมีสิทธิเปลี่ยนหรือ
คัดค้านผู้สอบสวน
3. มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่ง ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�ำสั่ง
4. การพิจารณาสอบสวนมีชั้นเดียว
5. ระยะเวลาท�ำการสอบสวนวินัย
ต�ำรวจได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน

สรุป

ค�ำว่า “วินัย” มีความส�ำคัญต่อมนุษย์ทุกชนชั้น เป็นกฎกติกาของสังคมคอย
ควบคุมความประพฤติของกลุม่ คนในสังคมนัน้ ๆเพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสงบสุข เมือ่ ไม่
ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่ได้ก�ำหนดไว้ พระสังฆาธิการและข้าราชการต�ำรวจ
เป็นบุคคลากรส่วนหนึ่งของสังคม ต่างก็มีวินัยคอยควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติ
หน้าที่ เมื่อได้กระท�ำผิดวินัยแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ต้องรีบด�ำเนินการพิจารณา
ลงโทษ น�ำเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณา โดยใช้กฎนิคหกรรมเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ เมือ่ น�ำ
เอาวิธกี ารสอบสวนมาเปรียบเทียบแล้วได้พบกับความเหมือนและความแตกต่าง ข้อบกพร่อง
หรือจุดเด่นจุดด้อย เพือ่ น�ำเอาส่วนนัน้ ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรคณะสงฆ์และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์เรื่องการยุติการตั้งครรภ์
ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอด” มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาการยุติการตั้ง
ครรภ์ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอด 2.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเชิงจริยศาสตร์กรณียุติ
การตั้งครรภ์ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอดโดยใช้ทฤษฎีจริยศาสตร์แนวประโยชน์นิยม
และทฤษฎีกรณียธรรม
ผลการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเป็นการ
วินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมหรือความพิการแต่ก�ำเนิดของทารกในครรภ์ และมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรคโดยเลือกยุติการตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ตามหลัง
การวินจิ ฉัยก่อนคลอดท�ำให้เกิดปัญหาเชิงจริยธรรมในการดูแลผูป้ ว่ ยทางสูตศิ าสตร์ ประเด็น
ทางจริยธรรมที่สูติแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขประสบอยู่เป็นเรื่องของความขัดแย้ง
ระหว่างสถานะทางจริยธรรมของทารกและการเคารพการตัดสินใจของมารดา
ทฤษฎีประโยชน์นยิ มเห็นว่าการกระท�ำทีด่ ที ยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ เป็นสิง่ ทีน่ ำ� ความสุขมาก
ทีส่ ดุ และเจ็บปวดน้อยทีส่ ดุ พวกเขายอมรับการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์วา่ เป็นสิง่ ควรกระท�ำในกรณี
ที่การตั้งครรภ์นั้นก่อให้เกิดอันตรายทั้งด้านร่างกายและจิตใจในสตรีตั้งครรภ์ หรือทารกที่มี
ความผิดปกติคลอดออกมาท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรง
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ตามทฤษฎีจริยศาสตร์กรณียธรรม คานท์เห็นว่า การยุติการตั้งครรภ์ไม่ถูกต้อง
ในทุกสถานการณ์ เพราะเขาเชือ่ ว่าชีวติ มนุษย์มคี า่ อนันต์และควรจะได้รบั ความคุม้ ครอง หนึง่
ในกฎสากลคือ “ไม่ท�ำลายชีวิต” การยุติการตั้งครรภ์จะเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎสากลและ
เป็นการท�ำลายชีวิตที่มีคุณค่า

ค�ำส�ำคัญ: จริยศาสตร์; การตั้งครรภ์; คลอดบุตร
Abstract

The research entitled “A Critical Study of the Ethical Issues in the
Termination of Pregnancy following Prenatal Diagnosis” consists of 2 objectives
as 1) to study the termination of pregnancy following Prenatal diagnosis and 2)
to analyze the termination of pregnancy following Prenatal diagnosis of Mind
of Ethical theory in Utilitarianism and Deontology.
The results of the research revealed that recent advances in
prenatal testing technology have made for a diagnosis of genetic
disorders and fetal anormality. Most of the time termination of pregnancy
is accepted for a proven fetal disease and agreement terminate of pregnancy.
Termination of pregnancy after Prenatal diagnosis raised important ethical
dilemma, Physicians and midwives are faced with a conflict between the
woman’s right to self - determination on one hand and the right to life of
the child on the other.
Utilitarianism sees the greatest good as that which brings most
happiness and least pain. They wound be agreed that the mother’s physical or
mental health would be more damaged by the continuation of the pregnancy
than by its termination or there was a substantial risk that the baby would be
born with a severe abnormality. Termination of pregnancy wound is the right
action. According to Deontology theory, Kant might have felt that termination
of pregnancy is wrong in all circumstances. This is because he believed that
human life was of infinite value and that it should be protected. He also
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believed that one of the universal laws was “do not murder”. Termination of
pregnancy would break this universal law and end a valuable life.

Keywords: Ethics; Pregnancy; Prenatally
บทน�ำ

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่น�ำมาใช้ในการดูแลสตรี
ตั้งครรภ์ ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อการดูแลรักษา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ทางสูตกิ รรมเช่น การวินจิ ฉัยโรคพันธุกรรมหรือความพิการแต่กำ� เนิดของทารกในครรภ์
(Prenatal diagnosis) ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์มีความส�ำคัญมากขึ้น การตรวจเพื่อ
การวินจิ ฉัยเป็นการตรวจทีม่ คี วามแม่นย�ำสูงและได้รบั การยอมรับเป็นสากล สามารถสรุปผล
ได้ชัดเจนว่ามีโรคหรือความผิดปกติหรือไม่ เทคนิคของการวินิจฉัยก่อนคลอดเช่น การตรวจ
ด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู (Ultrasonography) การเจาะดูดน�ำ้ คร�ำ่ (Amniocentesis) เป็นต้น
ซึง่ มีขอ้ ดีเด่นชัดคือ ลดความกังวลใจและให้ความมัน่ ใจแก่คสู่ มรสส่วนใหญ่ถงึ ภาวะปกติของ
ทารก ท�ำให้ค้นหาความพิการโดยก�ำเนิดหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย เพิ่ม
โอกาสทางเลือกในการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ ค�ำจ�ำกัดความของความผิดปกติที่รุนแรงได้แก่
ทารกมีโอกาสเสียชีวติ สูงหรือมักไม่รอดชีวติ หลังคลอด และแม้จะรักษาด้วยการใช้ยาแล้ว ยัง
เกิดความพิการทางด้านร่างกาย และหรือทางจิตใจที่ยอมรับไม่ได้ในมุมมองของผู้ปกครอง
และแพทย์ การดูแลสตรีตงั้ ครรภ์ทที่ ารกมีความผิดปกติหรือพิการอย่างรุนแรงจึงเป็นเรือ่ งที่
กระทบต่อชีวติ และสุขภาพของคูส่ มรสและครอบครัว รวมถึงการตัดสินใจเลือกและเตรียมตัว
เตรียมใจทีจ่ ะเผชิญปัญหา การวินจิ ฉัยได้กอ่ นคลอดว่าทารกมีความพิการหรือผิดปกติ มักจะ
น�ำไปสูก่ ารท�ำให้การตัง้ ครรภ์สนิ้ สุดลง การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์เป็นทางเลือกทีค่ สู่ มรสส่วนมากจะ
พอใจต่อทางเลือกนี้ เพราะไม่ตอ้ งทนกับความทุกข์ทรมานจากการตัง้ ครรภ์และการสูญเสียใน
อนาคต การวินจิ ฉัยก่อนคลอดเป็นหัตถการทางสูตศิ าสตร์ทไี่ ด้รบั การยอมรับให้กระท�ำอย่าง
กว้างขวาง โดยระบุประโยชน์ของการวินจิ ฉัยก่อนคลอดอย่างชัดเจนว่า เพือ่ ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ในกรณีตรวจพบทารกในครรภ์วา่ ผิดปกติหรือเป็นโรค แต่การใช้เทคโนโลยีได้กอ่ ให้เกิดปัญหา
และผลกระทบต่างๆทางวัฒนธรรม ทางคุณค่า ทางสังคม และทางด้านจริยธรรมอย่างชัดเจน
น�ำไปสูป่ ญ
ั หาทีเ่ ป็นประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมแก่ผเู้ กีย่ วข้องทัง้ แพทย์และพยาบาล เพราะ
เกีย่ วข้องกับความเชือ่ ทางวัฒนธรรมและหลักศาสนาของสตรีตงั้ ครรภ์ คูส่ มรส และบุคลากร
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ทางการแพทย์ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาวิเคราะห์การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์กบั ทฤษฏีจริยศาสตร์แนว
ประโยชน์นยิ ม และทฤษฎีกรณียธรรม เพือ่ ประกอบการเลือกตัดสินใจว่า การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
มีความเหมาะสมและควรกระท�ำหรือไม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการยุติการตั้งครรภ์ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอด
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเชิงจริยศาสตร์กรณียุติการตั้งครรภ์ตามหลังการ
วินิจฉัยก่อนคลอดโดยใช้ทฤษฎีจริยศาสตร์แนวประโยชน์นิยม และทฤษฎีกรณียธรรม

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท�ำการวิจัย
ด้วยเอกสาร(Documentary Research) โดยท�ำการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือทฤษฎีทางจริยศาสตร์ตะวันตก รายงาน
การวิจยั และบทความทางวิชาการต่างๆ และศึกษาวิเคราะห์เนือ้ หา การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ตาม
หลังการวินิจฉัยก่อนคลอด จ�ำแนกปัญหาด้านจริยธรรมในการยุติการตั้งครรภ์ตามหลังการ
วินิจฉัยก่อนคลอด และใช้ทฤษฏีจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2 ทฤษฎีคือ ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) และกรณียธรรม (Deontology) สรุปและน�ำเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการ
ศึกษาในเชิงเอกสาร โดยน�ำมาอธิบายโดยแยกออกเป็นบทต่างๆ ในลักษณะของการพรรณนา
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
การยุติการตั้งครรภ์ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอด
ในปัจจุบนั มีความก้าวหน้าในทางการแพทย์เป็นอย่างมากในการวินจิ ฉัยความผิด
ปกติทางพันธุกรรม โดยสามารถวินิจฉัยได้ก่อนตั้งครรภ์และสามารถตรวจวินิจฉัยจากเลือด
หรือเซลล์ของทารกซึ่งตรวจพบเมื่อตั้งครรภ์แล้ว วัตถุประสงค์ในการให้ค�ำปรึกษาและการ
ดูแลก่อนตัง้ ครรภ์และก่อนคลอด ประการหนึง่ คือ การป้องกันโรคในทารกแรกเกิดทีถ่ า่ ยทอด
ทางพันธุกรรมได้ โรคทีพ่ บบ่อยและมีผลกระทบต่อสุขภาพของทารกอย่างมากในประเทศไทย
ได้แก่ ทารกมีความพิการอย่างรุนแรง ทารกกลุ่มอาการดาวน์ และทารกโรคธาลัสซีเมีย
การป้องกันและควบคุมไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่และลดความทุกข์ทรมานของ
ครอบครัวที่เสี่ยงต่อการมีลูกที่มีความผิดปกติ มีความจ�ำเป็นในการแก้ไขปัญหาทั้งทาง
สาธารณสุข และเศรษฐกิจสังคม โดยมีกระบวนการทั้งการรักษาและการให้การปรึกษา คือ
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การให้คำ� ปรึกษาทางพันธุกรรม การตรวจวินจิ ฉัยทารกในครรภ์ (Prenatal diagnosis) และ
การยุติการตั้งครรภ์ทารกที่เป็นโรค (Termination of pregnancy)
ในปัจจุบนั การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในมารดาทีม่ ที ารกในครรภ์เป็นโรคทางพันธุกรรม
สามารถท�ำได้โดยข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา 305 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 การให้ค�ำปรึกษาในการเลือกการยุติการตั้งครรภ์ จะ
แตกต่างกันในแต่ละราย การตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่อไปขึ้นกับภรรยาและ
สามี โดยแพทย์จะเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในการตัดสินใจ ส่วนวิธยี ตุ กิ ารตัง้
ครรภ์จะแตกต่างไปตามอายุครรภ์และสุขภาพของมารดา
ปัญหาเชิงจริยศาสตร์กรณียตุ กิ ารตัง้ ครรภ์ตามหลังการวินจิ ฉัยก่อนคลอดโดยใช้
ทฤษฎีจริยศาสตร์แนวประโยชน์นิยม และทฤษฎีกรณียธรรม
ปัญหาด้านจริยธรรมในการยุติการตั้งครรภ์ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอดมี
หลากหลายประเด็น ดังนี้
ความเชื่อด้านศีลธรรมและศาสนา ซึ่งถือว่าการยุติการตั้งครรภ์เป็นการท�ำลาย
ชีวิตมนุษย์ ส่วนประเด็นทางกฎหมาย กล่าวว่า การเคารพการตัดสินใจของมารดาเกี่ยวกับ
การยุติการตั้งครรภ์เป็นสิทธิของสตรีตั้งครรภ์ (Respect for Autonomy) กับการค�ำนึงถึง
สิทธิของทารกในครรภ์ (Fetal Right) ในฐานะบุคคล
ประเด็นความพิการและความสมบูรณ์ของชาติพนั ธุ์ การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ถกู มอง
ว่าเป็นการคัดเลือกเผ่าพันธุม์ นุษย์ โดยมนุษย์ทไี่ ม่สมบูรณ์จะถูกก�ำจัดออกไป ส่วนกรณีความ
แตกต่างทางเพศและวัฒนธรรม การเลือกสรรเพศ (Sex selection) จะกระท�ำได้งา่ ยขึน้ จาก
การตรวจวินจิ ฉัยก่อนคลอด ส่วนประเด็นด้านสถานะทางจริยธรรมและมีสทิ ธิในฐานะบุคคล
ในทารกไตรมาสที่สาม เพราะการยุติการตั้งครรภ์ในระยะนี้จะเป็นการคลอดก่อนก�ำหนด
จะเกิดปัญหาทารกพิการ คลอดก่อนก�ำหนดแต่มชี วี ติ อยู่ เป็นประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาถึงการ
ช่วยชีวิตหรือการยื้อชีวิต (life-sustaining treatment) ในทารกแรกคลอดที่มีความพิการ
อย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม สตรีที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์จะเกิดความขัดแย้งในจิตใจมาก
ในระยะหลังคลอด มีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ เครียด รู้สึกผิด โดยเฉพาะจากความรู้สึกว่า
เป็นบาป ซึง่ ในประเด็นทางเวชจริยศาสตร์ แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเผชิญ
ปัญหาเกีย่ วกับความขัดแย้งระหว่างสถานะทางจริยธรรมของทารกและการเคารพการตัดสิน
ใจของมารดา การเคารพต่อความเป็นบุคคล รวมถึงการเคารพในคุณค่าของชีวิตมนุษย์ ซึ่ง
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แพทย์ต้องให้คุณค่าแก่ชีวิตมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิจนสิ้นอายุ การยุติการตั้งครรภ์ตามหลัง
การวินิจฉัยก่อนคลอดย่อมขัดต่อหลักจริยธรรม
ในทัศนะของทฤษฏีจริยศาสตร์แนวประโยชน์นิยม และทฤษฎีกรณียธรรม
ในกรณียุติการตั้งครรภ์ พบว่า ตามทัศนะของประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ส�ำหรับ
ชาวประโยชน์นิยมแล้ว ผลที่จะเกิดอันเป็นความสุขของคนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ประโยชน์นิยมมีหลักการหรือกฎเกณฑ์ไว้เพื่อความสุขของมหาชน การละเมิดหลักศีลธรรม
ก็ดี ประเพณีก็ดี หรือแม้แต่กฎหมายย่อมน่าจะท�ำถ้าค�ำนวณหักกลบลบกันแล้วก่อให้เกิด
ประโยชน์สุข การยุติการตั้งครรภ์ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอดส�ำหรับชาวประโยชน์นิยม
เมือ่ พิจารณาประเด็นทีว่ า่ ประโยชน์สขุ ทีเ่ กิดจากการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์มมี ากน้อยเพียงใด การ
ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทำ� เพือ่ คนส่วนใหญ่หรือเพือ่ ตัวเอง ผลร้ายทีเ่ กิดจากการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์มมี าก
น้อยเพียงใด จากการวิเคราะห์พบว่าการพิจารณาผลลัพธ์ของการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์นนั้ สามารถ
พิจารณาเป็นสองด้าน คือ เพือ่ ประโยชน์แก่ตวั หญิงตัง้ ครรภ์และเด็กจะไม่ตอ้ งมีชวี ติ ทีท่ นทุกข์
ทรมานไปอีกยาวนาน และเพื่อประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ เด็กจะได้ไม่
ต้องเป็นภาระแก่สังคมที่จะต้องคอยโอบอุ้มหรือเป็นเครื่องถ่วงสังคม
ผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ปัญหากับตัวหญิงตั้งครรภ์เองเช่น
ปัญหาด้านเวลาที่หญิงต้องให้กับการดูแลเด็ก โดยเฉพาะในรายพิการแต่ก�ำเนิดและกลุ่ม
อาการดาวน์ที่ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ปัญหาด้านจิตใจอืน่ หญิงตัง้ ครรภ์มกั จะมีความเครียดและวิตกกังวลเกิดขึน้ เมือ่
ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะมีบุตรผิดปกติ เมื่อต้องได้รับการวินิจฉัยก่อนคลอดก็จะมี
ความวิตกกังวลมากขึ้นจากความกลัวความเจ็บปวดจากหัตถการ กลัวอันตรายที่จะเกิดกับ
ทารกในครรภ์ และกลัวการแท้งบุตร และโดยเฉพาะในระยะหลังคลอดเมือ่ ความตายมาท�ำให้
พลัดพรากจากกัน หลังจากก่อความผูกพันในฐานะพ่อแม่ลูกมาชั่วระยะหนึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียปีละกว่า
21,500 ล้านบาท ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถ้าตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรงตามโครงการภายในเวลา 5 ปี คาดว่าจะสามารถลดผู้ป่วยรายใหม่ชนิดรุนแรง
ได้ถึงร้อยละ 50 เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 6,300 คน ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 32,000 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการยุติการตั้งครรภ์ตามทัศนะของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ประโยชน์นยิ ม ซึง่ ใช้เกณฑ์ตดั สินจากหลักมหสุขแล้ว การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ตามหลังการวินจิ ฉัย
ก่อนคลอดก็เป็นสิง่ ทีส่ มควรกระท�ำ เป็นการได้ประโยชน์ทงั้ ด้านมารดาและครอบครัว แพทย์
และสังคมในระยะยาว
ส�ำหรับชาวประโยชน์นิยม ผลที่จะเกิดอันเป็นความสุขของคนส่วนใหญ่เป็นสิ่ง
ส�ำคัญทีส่ ดุ ประโยชน์นยิ มมีหลักการหรือกฎเกณฑ์ไว้เพือ่ ความสุขของมหาชน การละเมิดกฎ
ศีลธรรมก็ดี ประเพณีก็ดี หรือแม้แต่กฎหมายย่อมน่าจะท�ำถ้าค�ำนวณหักกลบลบกันแล้วก่อ
ให้เกิดประโยชน์สุขมากกว่า ส�ำหรับชาวประโยชน์นิยม การตรวจพบว่าทารกในครรภ์พิการ
รุนแรงหรือเป็นโรคร้ายแรงจากการวินิจฉัยก่อนคลอด แล้วแพทย์และพยาบาลแนะน�ำให้ตั้ง
ครรภ์ตอ่ ไปเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์นนั้ แพทย์และพยาบาลอาจรูส้ กึ ผิดในแง่
ศีลธรรมและในแง่ของกฎหมาย แต่ประโยชน์นยิ มไม่ได้มองอย่างนัน้ เพราะศีลธรรมเป็นเรือ่ ง
เดียวกับประโยชน์สขุ และเรือ่ งนีป้ ระโยชน์นยิ มก็คงจะขอให้มกี ารแก้กฎหมายเพือ่ อนุญาตให้
แพทย์ยุติการตั้งครรภ์ด้วยเหตุผลด้านทารกได้
ส�ำหรับกรณียธรรม (Deontology) การตัดสินว่าการกระท�ำอย่างใดที่ควรท�ำ
หรือไม่ควรท�ำต้องดูที่เจตนาการกระท�ำที่เกิดจากเจตนาดีเกิดจากการตั้งอยู่ในเหตุผล การ
เคารพกฎศีลธรรม และการยึดมั่นในหลักการ และเป็นการกระท�ำที่ไม่ค�ำนึงถึงผลใดๆที่จะ
เกิดขึ้น การกระท�ำใดๆที่ขัดต่อหลักศีลธรรมกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมไม่ถูก
ต้อง ส�ำหรับคานท์ การท�ำลายชีวิตเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ การยุติการตั้ง
ครรภ์ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอดนั้นผิดเพราะเท่ากับใช้ชีวิตของทารกซึ่งเป็นคนๆ หนึ่ง
เป็นเครื่องมือให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สตรีต้ังครรภ์และคู่สมรสรอดพ้นจากความ
ทุกข์หรือข้ออ้างอื่นใด เราจะใช้ทารกในครรภ์เป็นเครื่องมือเพื่อการใดๆ ไม่ได้ เราต้องถือว่า
ค่าของทุกคนเสมอกัน เราต้องปฏิบัติต่อทารกในครรภ์ในฐานะที่เขาเป็นจุดหมายในตัวเอง
มิใช่เป็นเครื่องมือไปสู่สิ่งใดๆ
จากกฎค�ำสัง่ เด็ดขาดของคานท์ ถ้าสตรีตงั้ ครรภ์อา้ งหลักการเดียวกันคือ ต้องการ
ยุติการตั้งครรภ์เพื่อรักษาชีวิตตนเอง โดยที่สิทธิของของสตรีต้ังครรภ์ย่อมได้รับการยอมรับ
มากกว่าสิทธิของทารกในครรภ์ เพราะถือว่าเป็นบุคคล ย่อมมีอสิ ระในการตัดสินใจด้วยตนเอง
และสามารถเลือกสิง่ ทีเ่ หมาะสมให้กบั ตนเองได้ การตัดสินใจยุตกิ ารตัง้ ครรภ์กน็ า่ จะถือว่าถูก
ต้อง เพราะทารกที่อยู่ในครรภ์ยังไม่มีสิทธิในฐานะของบุคคล ไม่สามารถตัดสินใจได้และยัง
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของสตรีตั้งครรภ์นั้นๆ ทั้งยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสิทธิของทารก
ในครรภ์ควรมีหรือไม่ มากน้อยเพียงใดและเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด
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ค้านท์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนีอ้ ย่างแน่นอน การอ้างสิทธิของสตรีตงั้ ครรภ์เหนือ
สิทธิของทารกในครรภ์เป็นการใช้ทารกเป็นเครื่องมือในการที่จะได้บรรลุผลตามต้องการ
เท่านัน้ เอง หลักการทางจริยศาสตร์ทสี่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ของคานท์ คือการให้ความส�ำคัญ
แก่คุณค่าของมนุษย์เหนือสิ่งอื่นใด มนุษย์แต่ละคนมีศักดิ์ศรีและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง
เราต้องถือว่าค่าของทารกในครรภ์เสมอกันกับสตรีตั้งครรภ์ คานท์ให้ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์
โดยถือว่าเขาเป็นจุดหมายในตัวเอง อย่าถือเขาเป็นเพียงเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเอง
หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในการรักษาพยาบาล แพทย์และพยาบาลพึงรักษาผู้ป่วยเพื่อตัวผู้
ป่วยเท่านัน้ ไม่ใช่ใช้ตวั ของผูป้ ว่ ยเพือ่ วัตถุประสงค์อย่างอืน่ เช่นจะน�ำมนุษย์ไปเป็นเครือ่ งมือ
ในการกระท�ำสิ่งใดหรือทดลองใดๆ เพื่อความรู้ทางการแพทย์ เพื่อสภาพจิตใจของบุคคลใน
ครอบครัว หรือเพือ่ สิง่ อืน่ ใด การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ตามหลังการวินจิ ฉัยก่อนคลอดย่อมท�ำไม่ได้
เพราะเป็นการน�ำชีวติ ทารกในครรภ์มาแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็นการผิดศีลธรรมส�ำหรับมนุษย์
ส�ำหรับคานท์ ศีลธรรมเป็นเรือ่ งตายตัว การท�ำลายชีวติ เป็นสิง่ ทีผ่ ดิ ศีลธรรมโดย
ไม่มขี อ้ แม้ใดๆ การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ตามหลังการวินจิ ฉัยก่อนคลอดนัน้ ผิดเพราะเท่ากับใช้ชวี ติ
ของทารกซึง่ เป็นคนๆ หนึง่ เป็นเครือ่ งมือให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สตรีตงั้ ครรภ์และ
คูส่ มรสรอดพ้นจากความทุกข์หรือข้ออ้างอืน่ ใด เราจะใช้ทารกในครรภ์เป็นเครือ่ งมือเพือ่ การ
ใดๆ ไม่ได้ เราต้องถือว่าค่าของทุกคนเสมอกัน เราต้องปฏิบัติต่อทารกในครรภ์ในฐานะที่เขา
เป็นจุดหมายในตัวเองมิใช่เป็นเครื่องมือไปสู่สิ่งใดๆ ด้วยเหตุน้ีการยุติการตั้งครรภ์ตามหลัง
การวินิจฉัยก่อนคลอดไม่สมควรกระท�ำและเป็นสิ่งที่ผิด ผลดีที่เกิดจากการท�ำลายชีวิตมิได้
มีส่วนชี้ขาดทางศีลธรรม ส�ำหรับกรณียธรรม การกระท�ำที่ผิดมิได้เป็นการกระท�ำที่ถูกเพียง
เพราะผลที่ถูกหรือเพียงเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่
แนวทางการวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ตามหลังการ
วินิจฉัยก่อนคลอด
ปัญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นในการให้บริการสุขภาพมี 2 ประเภท คือ 1. ปัญหา
จริยธรรมที่เป็นการกระท�ำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรมศาสนา
อย่างประจักษ์ชดั ปัญหาจริยธรรมประเภทนีต้ ดั สินได้วา่ ถูกหรือผิด มีบทลงโทษ และสามารถ
ประเมินตัวผูก้ ระท�ำได้ในเชิงศีลธรรม และ 2.สถานการณ์ทมี่ ขี อ้ โต้แย้งทางจริยธรรม ผูเ้ ผชิญ
ปัญหาจ�ำเป็นต้องตัดสินใจเลือกการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
ปัญหาจริยธรรมประเภทนีไ้ ม่อาจชีข้ าดได้วา่ ถูกหรือผิด ค�ำตอบทีต่ อ้ งการคือ ควรท�ำอย่างไร
แนวทางการพิจารณาประเด็นปัญหาจริยธรรมเหล่านีด้ ว้ ยทฤษฎีจริยศาสตร์แนว
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ประโยชน์นิยม และทฤษฎีกรณียธรรม กรณีการยุติการตั้งครรภ์ตามหลังการวินิจฉัยก่อน
คลอดนั้น ถือตามทฤษฎีทั้งสองนี้อย่างเคร่งครัดก็มีปัญหาทั้งคู่ ในทฤษฎีกรณียธรรมถ้าถือ
อย่างเคร่งครัดแพทย์หรือพยาบาลจะกระท�ำการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ไม่ได้เด็ดขาดไม่วา่ กรณีใดๆ
ทัง้ สิน้ ถึงแม้วา่ ผูค้ ลอด (มารดา) จะอยูใ่ นระหว่างอันตรายซึง่ ในวงการแพทย์ถอื เป็นการรักษา
ส่วนประโยชน์นยิ มก็มปี ญ
ั หาเช่นกัน ถ้าเราถือเอาประโยชน์สขุ เพียงอย่างเดียว บางทีเราอาจ
จะต้องท�ำสิง่ ทีม่ นุษย์ไม่ควรท�ำต่อกัน เนือ่ งจากตามหลักธรรมชาติแล้ว ทุกสังคมควรประกอบ
ด้วยบุคคลที่หลากหลายความสามารถเพื่อให้สังคมสมดุล คนพิการมีศักยภาพที่พัฒนาและ
ฝึกฝนให้ชว่ ยตัวเอง และกลายเป็นผูส้ ามารถสร้างสรรค์ได้ในสังคมทีฉ่ ลาด รูจ้ กั ให้โอกาสและ
สนับสนุน ผู้เป็นแพทย์อาจต้องถามตนเองว่า มนุษย์มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าเท่ากันหรือไม่
กรณีการยุติการตั้งครรภ์ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอดเราอาจจะไม่สามารถ
ใช้ทฤษฎีทางจริยศาสตร์เป็นมาตรการตัดสินชี้ขาดได้ตายตัว เราอาจใช้เป็นแนวทางที่น�ำมา
ประกอบการตัดสินใจควบคูไ่ ปกับการพิจารณาตามหลักการอืน่ ๆ เพราะการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
นอกจากการพิจารณาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านกฎหมายแล้ว ด้านจริยศาสตร์ศาสนา
ก็ถอื ว่ามีความส�ำคัญ เพราะการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ยงั คงเป็นข้อถกเถียงทางศีลธรรมและศาสนา
ที่อยู่เบื้องหลัง เนื่องจากศาสนาเป็นมิติหนึ่งของชีวิตมนุษย์
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ท�ำให้แพทย์สามารถช่วย
คู่สมรสวางแผนสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ โรคทางพันธุกรรมบางอย่างเช่น โรคโลหิตจาง
Hemoglobin Bart’s เป็นโรคทางพันธุกรรมยีนด้อย โอกาสเกิดโรคนี้ซ�้ำในทารกคนต่อไป
ประมาณร้อยละ 25 การหลีกเลีย่ งปัญหาทางจริยธรรมของการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ อาจเริม่ จาก
การใช้เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุอ์ ย่างเหมาะสม เช่น การวินจิ ฉัยโรคทางพันธุกรรมตัวอ่อน
ก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก (Pre-implantation genetic diagnosis, PGD) ความก้าวหน้า
ด้านการรักษาทารกในครรภ์ เช่นการเปลีย่ นถ่ายเลือดทารกในครรภ์ หรือการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นก�ำเนิดตั้งแต่ในครรภ์ เป็นการรักษาที่เป็นไปได้สูงในอนาคต ซึ่งอาจบรรเทาความรุนแรง
ของโรค และอาจลดอัตราการยุติการตั้งครรภ์ได้
หลังการยุติการตั้งครรภ์ ทารกแรกคลอดที่พิการอย่างรุนแรงคลอดแล้วมีชีวิต
รอดแต่ไม่สามารถมีชีวิตในระยะยาวได้ ควรมีสิทธิในการเสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี โดย
ปราศจากหัตถการทางการแพทย์ทสี่ นิ้ เปลืองและไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมุมมองของ
ทั้งแพทย์ และบิดามารดา และยังผลดีที่สุดแก่ทารก
หลักการทางกฎหมายและจริยธรรมยังเป็นปัจจัยที่ต้องค�ำนึงในการดูแลสตรี
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ตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำควร
ประกอบด้วยการน�ำเสนอข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบของแต่ละทางเลือกในการตัดสิน
ใจ รวมถึงการผ่อนคลายความวิตกกังวลและความเครียดของครอบครัว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้
เกิดความรู้สึกผิด
ประเด็นด้านทารกในครรภ์มารดามีสิทธิที่จะตัดสินใจหรือไม่ ความเป็นบุคคล
ของทารก สิทธิในชีวิตของทารกอยู่เหนือกว่าสิทธิในการตัดสินใจของมารดาหรือไม่นั้น ยัง
คงต้องหาข้อสรุปต่อไป
ภาครัฐควรมีการวางแผนเชิงนโยบายระดับประเทศ เพือ่ ให้เกิดการป้องกันและ
ดูแลรักษาความพิการแต่กำ� เนิดหรือโรคทางพันธุกรรมในประชากรไทยอย่างเป็นระบบ ควร
มีการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ชุมชนและสังคมเพื่อให้ทราบว่า ความพิการแต่
ก�ำเนิดหรือโรคทางพันธุกรรมหลายๆชนิดสามารถป้องกันได้
คนพิการมีศักยภาพที่พัฒนาและฝึกฝนให้ช่วยตัวเอง และกลายเป็นผู้สามารถ
สร้างสรรค์ได้ในสังคมที่ฉลาดรู้จักให้โอกาสและสนับสนุน สังคมควรมีส่วนช่วยกันรับผิด
ชอบ เพื่อเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อทุกชีวิตในสังคม จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ความรัก
ความเอื้ออาทรระหว่างคนในสังคม ย่อมก่อให้รากฐานของสังคมแข็งแรง บทบาทของสังคม
คือ ช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้มีความสามารถพอที่จะไม่เป็นภาระต่อครอบครัว อันจะมีผลต่อ
เศรษฐกิจและประเทศชาติด้วย
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บทคัดย่อ

มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุด ในการที่จะรักษาทรัพยากรชนิดอื่นให้คง
อยูใ่ นโลก ถ้าหากมนุษย์ไม่มคี ณ
ุ ภาพ ย่อมท�ำให้เกิดปัญหาแก่โลกและในทีส่ ดุ อาจท�ำลายโลก
ใบนี้ลงได้ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ จึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการรักษา
โลกให้คงอยู่ได้อย่างสันติสุข ประเทศไทยเป็นประเทศที่บางสังคม(สังคมชนบทที่ยากจน) มี
ความต้องการระบบอุปถัมภ์เป็นอย่างยิง่ ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นทีป่ ระจักษ์แก่ พระพุทธพจนวรา
ภรณ์(จันทร์ กุสโล) ด้วยเมตตาธรรมทีเ่ ปีย่ มล้น ท่านจึงได้กอ่ ตัง้ มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบทขึน้
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสังคมดังกล่าวให้ดขี นึ้ แบบยัง่ ยืน สามารถพึง่ พาตนเองได้ดว้ ยการ
อุปถัมภ์ในเชิงพุทธ ซึง่ จะก่อให้เกิดเป็นรากฐานทีเ่ ข้มแข็งของสังคมในการทีจ่ ะพัฒนาต่อยอด
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอย่างยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: ศึกษาวิเคราะห์; การพัฒนา
Abstract

Human Resources are the most important factor to sustain other
resources of the world.If human resources are lack of capability,they will
not only cause troubles but also destroy the world.Therefore,developing
human resources is the key factor for sustaining a peaceful world.In
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Thailand some society (poverty rural society) need patronage system.This
problem has seen by Phrabuddhapojjanavaraporn (Jan Kusalo).With his full of
loving kindness,he has set up The Foundation for Education and Development
of Rural Areas.For develop the quality of life of that society to be better
sustainly. They can live by themselves by Buddhist patronage’s way that it will
create the strong fundamental for society to continue the developing to the
most progress sustaintion.

Keywords: Analytical Study; development
บทนำ�

บรรดาทรัพยากรทัง้ หลายในโลกนีส้ งิ่ ทีถ่ อื กันว่าเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื
ทรัพยากรมนุษย์ หากสามารถบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพแล้ว มนุษย์
ก็จะพัฒนาโลกให้เป็นไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและมีสันติสุขเป็นเบื้องหน้า ปัญหาต่างๆที่
โลกก�ำลังเผชิญอยู่นี้ ก็จะลดน้อยถอยลง ท�ำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่หากบริหารจัดการไม่ดี
จะท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาในสังคมโลกนี้อย่างซับซ้อนจนหาทางแก้ได้ยาก แนวคิดใน
เรื่องบรหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพนั้นมีมากมายหลายแนวคิด แต่ละแนวคิด
ก็มีข้อดีและข้อด้อยอยู่ในตัวของมันเอง สังเกตได้จากที่ยังมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น ทั้งในด้าน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งหลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย ก�ำลัง
ประสบกับปัญหาเหล่านีอ้ ยู่ สาเหตุของปัญหาโลกส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ มาจากมนุษย์เองเป็นผูส้ ร้าง
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมือง ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหาภาวะโลกร้อน ก็
ล้วนแล้วแต่มีมนุษย์เป็นตัวการที่ส�ำคัญทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ ก็ต้องแก้ที่
มนุษย์ โดยใช้การบริหารจัดการมนุษย์ทดี่ ี และสร้างให้มนุษย์มคี ณ
ุ ภาพ เมือ่ มนุษย์มคี ณ
ุ ภาพ
แล้ว โลกนี้ก็จะเป็นโลกที่มีคุณภาพ การพัฒนาสิ่งต่างๆ ก็จะด�ำเนินไปด้วยความยั่งยืน มิใช่
พัฒนาไปแล้วสร้างปัญหาให้คนรุน่ หลังต้องแก้ไขหรือเป็นปัญหาแก่โลก ซึง่ ก็จะส่งผลกระทบ
แก่มนุษย์โดยตรงในทีส่ ดุ วิธกี ารบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกนี้ พอจะจัดแบ่งเป็น 2
ระบบใหญ่ๆได้คอื ระบบอุปถัมภ์(Patronage System) กับ ระบบคุณธรรม(Merit System)
ทั้งสองระบบนี้มีการบริหารจัดการที่ตรงกันข้าม และเป็นที่น่าสังเกตว่า ในประเทศที่พัฒนา
แล้ว จะใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ ส่วนในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาจะใช้ระบบ
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อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรมจึงเป็นเป้าหมายทีป่ ระเทศก�ำลังพัฒนาจะต้องไปให้ถงึ
อย่างไรก็ตาม การจะน�ำเอาวิธกี ารทีเ่ ห็นว่าผูอ้ นื่ ท�ำได้ดแี ละประสบความส�ำเร็จมาใช้กบั ตนเอง
แล้วจะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จเช่นนั้น ไม่สามารถท�ำได้เสมอไป โดยเฉพาะวิธีการบริหาร
จัดการกับมนุษย์ ซึง่ มีความแตกต่างกันทัง้ ในด้านเชือ้ ชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี วิถชี วี ติ
ที่แตกต่างกัน และวิธีคิดที่แตกต่างกันระหว่างชนชาวไทยกับชนชาวเผ่า หรือคนไทยกับชาว
เขา ย่อมมีวธิ คี ดิ ทีแ่ ตกต่างกันไปตามบริบทสังคมของตนเอง พระพุทธพจนวราภรณ์ มีความ
เห็นว่า การที่จะน�ำเอาวิธีการที่เห็นว่าดีของชาติอื่นมาใช้ อาจจะไม่ประสบผลส�ำเร็จอย่างที่
ควรจะเป็น ดังนั้น วิธีการที่ดีกว่าก็คือการประยุกต์เอาสิ่งที่ดีของผู้อื่นมาผสมผสานกับสิ่งที่ดี
ที่เรามีอยู่ จึงจะท�ำให้เกิดความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเรา และบรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่
ต้องการ และการพัฒนาต่างๆจะเกิดขึน้ และด�ำเนินไปอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในภาคเหนือ ต้องค�ำนึงถึงบริบททางสังคมนัน้ ๆ วัฒนธรรม
และวิถชี วี ติ ของคนไทยเหล่านัน้ ซึง่ มีศาสนาของตนเป็นเครือ่ งหล่อหลอมจิตใจซึง่ ล้วนมีความ
ดีเป็นทีต่ งั้ และมีรปู แบบทีเ่ ป็นตัวของตัวเอง ดังนัน้ ระบบอุปถัมภ์ทคี่ วรใช้กบั สังคมไทยก็คอื
ระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธ ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป
ความหมายของระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธ (Buddhist Patronage System)
ค�ำว่า การอุปถัมภ์ ในความหมายโดยทัว่ ไปคือ การค�้ำชู การสนับสนุน การเลี้ยง
ดู (ราชบัณฑิตยสถาน, 2564: 1386) ในทางการเมืองซึง่ ใช้คำ� ว่า ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง การ
ได้รบั สิทธิพเิ ศษจากผูใ้ หญ่หรือญาติมติ รของตน เป็นระบบทีต่ รงกันข้ามกับระบบความชอบ
ธรรม (ระบบคุณธรรม) ซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบัน (เดโช สวนานนท์, 2545: 438)
ค�ำว่า ระบบ แปลว่า กลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกันตาม
หลักแห่งความสัมพันธ์ทสี่ อดคล้องกัน ด้วยระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ
เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบจักรวาล ระบบสังคม ระบบการบริหาร
ประเทศ (เดโช สวนานนท์, 2545: 438) ส่วนค�ำว่า อุปถัมภ์ เป็นค�ำมาจากภาษาบาลีว่า อุป
ถมฺภ,อุปตฺถมฺภ ในพจนานุกรมศัพท์วิเคราะห์ของ พระธรรมกิตติวงศ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า
คือการอุปถัมภ์,การสนันสนุน,การค�้ำจุน โดยได้ให้บทวิเคราะห์ศัพท์ไว้ 3 แบบ ดังนี้
1. อุปคนฺตวา ถมฺภตีติ อุปตฺถมฺโภ การเข้าไปผูกติดไว้(อุปบทหน้า ถมฺภ ธาตุใน
ความหมายว่า ผูกติด อ ปัจจัย ซ้อน ต)
2. อุปคนฺตวา ธาเรตีติ อุปตฺถมฺโภ การเข้าไปทรงไว้,การเข้าไปรองรับไว้(อุปบท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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หน้า ธร ธาตุ ในความหมายว่า ทรงไว้ รมฺภ ปัจจัย แปลง ธ เป็น ถ ,ลบ รฺร)
3. อุปคนฺตวา ถมฺโภ ภวตีตี อุปตฺถมฺโภ การเข้าไปเป็นเสา อุป (เข้าไป) + ถมฺภ
(เสา) (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2550: 103-104)
จากการพิจารณาของศัพท์คำ� ว่า อุปถัมภ์ ตามรากศัพท์เดิมซึง่ แปลว่า การเข้าไป
ผูกติดไว้ ท่านแปลทับศัพท์ว่า การอุปถัมภ์ บทวิเคราะห์ที่สอง การเข้าไปทรงไว้ การเข้าไป
รับรองไว้ ท่านแปลว่า การสนับสนุน และบทวิเคราะห์ที่สาม การเข้าไปเป็นเสา ท่านแปลว่า
การค�้ำจุน
เพราะฉะนัน้ ค�ำว่า ระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธ ในทีน่ ี้ จึงหมายถึง การให้การอุปถัมภ์
ช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมซึง่ กันและกัน โดยเน้นการพึง่ ตนเองเป็นหลัก พร้อมกัน
นั้นก็ให้ความช่วยเหลือสังคมไปด้วย และใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มี
ความสุขทั้งกายและใจโดยมีฐานจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวคิดหลักในการ
ด�ำเนินชีวิต
มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท (ศพช.) กับการบริหารจัดการด้วยระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธ
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทก่อตั้งโดยพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์กุสโล) เมื่อ
พ.ศ.2517 มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อคือ 1. ส่งเสริมกสิกร 2. มุ่งสอนวิทยา 3. ด�ำรงศาสนา และ
4. พัฒนาท้องถิ่น ที่มาของวัตถุประสงค์ 4 ข้อ นี้คือ
1. เมืองไทยเป็นเมืองไร่ เมืองนา ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นกสิกร เขา
เหล่านั้นก�ำลังเผชิญกับปัญหาความยากจน ถ้าจะแก้ปัญหาของประชาชน ก็ควรจะเริ่มต้นที่
กสิกร จึงได้ที่มาของข้อที่ 1 คือ ส่งเสริมกสิกร
2. ควรจะแก้ไขปัญหาจุดใหนให้กสิกร ปัญหาแรกควรจะพิจารณาเรือ่ งอาชีพหรือ
เรือ่ งปากท้อง เนือ่ งจากกสิกรส่วนใหญ่โอกาสทางการศึกษามีนอ้ ย เขาขาดความรู้ ขาดผูน้ ำ� ใน
หมูบ่ า้ น ควรส่งเสริมการศึกษาให้แก่เขา เอาอาชีพทีเ่ ขาท�ำอยูแ่ ล้วเป็นหลักมาแก้ไขปรับปรุง
ให้ดีขึ้นโดยการอบรมให้วิชาความรู้ จึงได้ที่มาของข้อที่ 2
3. กสิกรชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ นับถือพระพุทธศาสนา แต่การนับถือ
ศาสนาของชาวพุทธ ส่วนมากจะนับถือตามประเพณี คือนับถือสืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ ย่า ตา
ยาย เคยท�ำมาอย่างไรก็ท�ำตามๆกัน ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เป็นผู้มากไปด้วยศรัทธา ความ
เชือ่ ความเลือ่ มใส แต่ใช้ปญ
ั ญาพิจารณาน้อย จะเชือ่ มัน่ ในการท�ำบุญ แก้ปญ
ั หาชีวติ ด้วยการ
ท�ำบุญ เจ็บไข้ไม่สบายก็ท�ำบุญ เกิดเคราะห์หามยามร้ายก็ท�ำบุญ ถูกหวยรวยทรัพย์ได้ลาภ
ก็ท�ำบุญ ยากจนเข็ญใจก็ท�ำบุญอธิษฐานขอให้บุญช่วย การท�ำบุญจัดเป็นการท�ำความดี
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ท�ำบุญได้บุญ แต่ควรท�ำความเข้าใจว่าท�ำบุญเพื่ออะไร การท�ำบุญเพื่อแก้ความจน หิวไม่มี
อาหารจะกิน ท�ำบุญอธิษฐานขอให้บุญช่วย เป็นการตั้งจุดประสงค์ไม่ตรงกับผลที่ปรารถนา
พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่า คนหมัน่ ย่อมหาทรัพย์ได้ จะพ้นจากความทุกข์ดว้ ยความเพียร
การแก้ไขปัญหาความยากจน ต้องแก้ด้วยการท�ำงาน ต้องประกอบอาชีพ
อีกประการหนึ่ง พุทธศาสนิกชนมักจะท�ำบุญด้วยการอธิษฐานเพื่อผลในชาติ
หน้า เกิดชาติหน้าขออย่าได้ยากจน ขอให้ได้เสวยสุขบนสรวงสวรรค์ แทนที่จะคิดแก้ปัญหา
ชีวติ ในปัจจุบนั กลับไปเป็นปัญหาในชาติหน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาทางจิตใจ หลักการพัฒนาของ
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ได้น�ำพระธรรมในพระพุทธศาสนา มาประยุกต์เป็นหลักปฏิบัติว่า
ด�ำรงศาสนา โดยแยกเป็นอุดมการณ์ 4 ข้อ คือ 1) เพิ่มพูนความขยัน 2) แข่งขันกันประหยัด
3) ฝึกหัดท�ำความดี และ 4) สามัคคีรว่ มชาติทงั้ 4 ข้อนีก้ ล่าวโดยสรุปเป็นหัวข้อธรรม คือ ขยัน
ประหยัด เสียสละ สามัคคี
4. เนื่องจากค่านิยมในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในสมัยปัจจุบัน
เจริญด้วยการศึกษา วัสดุ สิง่ ของทีถ่ กู ประดิษฐ์คดิ ค้นขึน้ เพือ่ สนองความสะดวกสบายในเรือ่ ง
อยูเ่ รือ่ งกินมากมาย สิง่ ของเหล่านัน้ ถูกน�ำมาโฆษณา ประชาชนทีร่ เู้ ท่าไม่ถงึ การณ์กห็ ลงใหล
ใฝ่ฝันไปตาม ท�ำให้มีการใช้จ่ายมากขึ้น เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ตัวเอง ท�ำให้ประชาชนตก
เป็นหนี้ ต้องดิ้นรนขวนขวายประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ผู้ที่ไปประกอบกิจมิจฉาชีพมี
จ�ำนวนเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ประชาชนทิง้ ถิน่ ทิง้ อาชีพดัง้ เดิม ลืมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น เพราะความหลงใหลใฝ่ฝันในสิ่งใหม่ๆแปลกๆ ตลอดถึงอารยธรรมของต่างชาติ
ที่ตามมากับความเจริญ ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนก็เปลี่ยนไปเพื่อให้ประชาชนรักท้อง
ถิน่ รักเพือ่ นบ้าน และเห็นความส�ำคัญของขนบธรรมเนียมของตน มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท
ท�ำให้ทมี่ าของข้อที่ 4 เกิดขึน้ ว่า พัฒนาท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
โครงการพัฒนาชนบทของมูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท ทีน่ ำ� เข้าไปสูห่ มูบ่ า้ นในระยะ
เริ่มแรก มีโครงการหลัก 2 โครงการ คือ
1. หน่วยเกษตรพัฒนา โครงการพัฒนาการเกษตร
2. หน่วยเมตตานารี โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวสตรีและแม่บ้าน
การเกษตรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการเงินทุนหมุนเวียน ธนาคารควาย
ธนาคารข้าว ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เมตตานารี ประกอบด้วย โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า การทอผ้า การปักผ้า การถัก
โครเชท์และนิตติ้ง การจักสาน ศิลปะประดิษฐ์ การท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษและผ้า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ต่อมา มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท มีการพัฒนาโครงการให้เป็นระบบแบบแผน
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามสถานการณ์ปัญหา และความต้องการของประชาชน มีการจัดแบ่ง
โครงการหลักออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ :1. หน่วยเกษตรพัฒนา ประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรม 4 แผนงาน ได้แก่ 1
1.1 แผนงานส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา
ท�ำการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เพื่อการพึ่งพาตนเอง เป็นการท�ำการเกษตรเชิงอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การท�ำสวนอินทรีย์ ท�ำนาอินทรีย์ การท�ำปุย๋ หมัก
ชีวภาพใช้เอง การท�ำสารสมุนไพรไล่แมลง
1.2 แผนงานส่งเสริมสหกรณ์ มูลนิธิฯส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มเป็น
สหกรณ์และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรพัฒนา จ�ำกัด มีการบริหารจัดการสนับสนุน
สมาชิกในเรื่องการจัดซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา สนับสนุนในการรวบรวม
ผลผลิตของสมาชิกเพื่อจ�ำหน่าย มีสหกรณ์ร้านค้าจ�ำหน่ายผลผลิตของสมาชิก
1.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านบริหารจัดการ
โครงการเงินทุนหมุนเวียน ธนาคารควาย-วัว ธนาคารข้าว กลุ่มออมทรัพย์ ชมรมครูพี่เลี้ยง
เด็ก พัฒนาผู้น�ำในด้านบริหารจัดการโครงการในรูปเครือข่ายสมาชิก เสริมสร้างความเข้ม
แข็งเพื่อการพึ่งตนเอง
1.4 แผนงานส่งเสริมกลุ่มพระสงฆ์ สนับสนุนให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนในด้านการจัดการกลุ่ม มีการศึกษาอบรมเสริมความรู้ท่ีจ�ำเป็น และสนับสนุน
กิจกรรมที่พระสงฆ์แต่ละรูปคิดขึ้นหรือด�ำเนินการอยู่และสอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิฯ
โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มสังฆพัฒนาชุมชนล้านนา”
2. หน่วยเมตตานารี ประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรม รวม 4 แผนงาน คือ
2.1 แผนงานฝึกอบรม เปิดการอบรมให้แก่สมาชิกทีส่ นใจและต้องการอบรม
เพิ่ม เติมทั้งงานอาชีพและการบริหารจัดการตามกลุ่มต่างๆ
2.2 แผนงานติดตามและประสานงานเพื่อพัฒนากลุ่ม มีการติดตามและ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม กองทุน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผลิตงานสหกรณ์ การ
พัฒนาอาชีพและบทบาทของผู้น�ำสตรี
2.3 แผนงานศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี รวมกลุ่มสมาชิกให้มีการลงทุนด้วย
การถือหุ้นเพื่อบริหารจัดการด้านการผลิตงานหัตถกรรม เพื่อจ�ำหน่ายเสริมรายได้ เช่น งาน
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

60

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ตัดเย็บเสื้อผ้า งานปักผ้า ถักผ้า มีการน�ำหลักการและวิธีการงานสหกรณ์มาพัฒนาเพื่อการ
พึ่งตนเอง
2.4 แผนงานพัฒนาฝีมอื (เซรามิค) มีการจัดฝึกอบรมด้านเซรามิค ซิลค์สกรีน
และผลิตงานตามสั่ง
3. สถาบันพัฒนาเยาวสตรี เป็นโครงการที่ด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางด้าน
การศึกษาแก่เยาวสตรีที่ขาดโอกาสในชนบทให้ได้รับการศึกษาทั้งสายสามัญตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของการศึกษานอกโรงเรียน และสหอาชีพตามแผนงานและกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ ทั้งงานเกษตรและเมตตานารี มีการจัดแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ :3.1 ฝ่ายงานวิชาการ มีการพัฒนาด้านวิชาการการเรียนการสอน การประเมิน
ผล และพัฒนาหลักสูตร
3.2 ฝ่ายปกครอง มีการจัดระเบียบและควบคุมการเรียน ความประพฤติและ
การอยู่ประจ�ำของนักเรียน
3.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดให้มีกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�ำและ
การฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ก่อนที่จะส�ำเร็จการศึกษา เช่น การเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ
เช่น ชมรม อาสาพัฒนา ชมรมนาฎศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน ชมรมกีฬา ฝึกให้มีการเลือกตั้ง
สภานักเรียนเข้ามามีบทบาทดูแลนักเรียน มีการตั้งสหกรณ์ร้านค้าของสถาบัน มีการออม
ทรัพย์เพื่อฝึกให้ประหยัดรู้จักอดออม และมีการหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง เป็นต้น
3.4 ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าทีใ่ นการดูแล ปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ ห้มสี ภาพ
ที่ดีและพัฒนาขึ้นตลอดเวลา
ส�ำนักงานมูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท เป็นหน่วยงานทีช่ ว่ ยอ�ำนวยการและบริการ
แก่ฝ่ายปฏิบัติงาน ในส�ำนักงานและภาคสนาม ช่วยก�ำกับดูแลสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและกิจกรรมที่ก�ำหนดขึ้นได้
อย่ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
การด�ำเนินการของมูลนิธิฯ จะมองปัญหาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ คือให้ความ
ส�ำคัญทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ โดยยึดปรัชญาที่ว่า “เศรษฐกิจ จิตใจ ต้องแก้ไขพร้อมกัน”
และ “ไม่ลืมของเก่า ไม่เมาของใหม่”
การพัฒนา คือ การปรับปรุงแก้ไขความเชือ่ ถือขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง
ที่ไม่เหมาะกาลสมัย ให้อ�ำนวยประโยชน์ตามความเหมาะสมกับความต้องการของสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ปัจจุบนั ทีเ่ จริญด้วยเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็ให้ระวังอย่าเมาของใหม่ อันเป็นเรือ่ งวัตถุนยิ ม
และอารยธรรมของต่างชาติที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย
ม.ร.ว.อัจฉรียช์ ยั รุจวิชยั กล่าวถึงมูลนิธฯิ นีว้ า่ “มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท ริเริม่ ก่อ
ตัง้ และท�ำงานในปี 2517 จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลในปี 2518 มาบัดนีเ้ ดินทางมาครบ 31 ปี
บริบูรณ์แล้ว ผ่านพ้นช่วงวัยเด็ก วัยรุ่น เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย มีความก้าวหน้า มี
ความส�ำเร็จ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคนานาชนิด แต่ด้วยความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริง ความ
ซื่อตรงโปร่งใส ตลอดจนความเป็นธรรมในการท�ำงาน ท�ำให้มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท
สามารถก้าวล่วงในงานและพัฒนาเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ในปัจจุบัน
เมื่อมองดูในหลักการ ครองตน ครองคน และครองงาน ที่มูลนิธิฯได้ท�ำงานมา
อย่างต่อเนือ่ งนัน้ จะเห็นจุดเล็กๆ ซึง่ กระจายอยูเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้สร้างความเป็นปึก
แผ่นให้มูลนิธิฯ อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งเมื่อมองในเชิงวิเคราะห์ก็จะมองเห็นได้ชัดเจน แจ่มใสขึ้น
ในทางธรรมะนัน้ การครองคนมีหลักปฏิบตั ิ คือ สัจจะ ความจริงใจ, ทมะ ความ
ข่มใจ ขันติ ความอดทน และจาคะ ความเสียสละ
หลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) ผูก้ อ่ ตัง้ มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท
เป็นแบบอย่างในการ ครองตน ครองคน อย่างยอดเยี่ยม ตลอดช่วงชีวิตของท่าน”
อรุณลักษณ์ เหล็กเพชร (เอีย่ มปคุณ), นักสังคมสงเคราะห์ 6 งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่,คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “การ
ท�ำงานพัฒนาของมูลนิธฯิ ท่ามกลางกระแสสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างไม่หยุดยัง้ วัตถุนยิ มเข้า
มาครอบง�ำคนในสังคมให้ผู้คนมีความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น สภาพจิตใจของผู้คนก็เปลี่ยน
ไปเช่นกัน ข้าพเจ้าระลึกเสมอว่า ท�ำอย่างไรจะให้ผู้คนเหล่านั้นมีความยึดมั่นในค�ำสอนของ
หลวงพ่อฯ(พระพุทธพจนวราภรณ์)ที่ว่า “เศรษฐกิจ จิตใจ ต้องแก้ไขพร้อมกัน” การพัฒนา
จิตใจจะท�ำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดร้ายต่อกัน จริงใจต่อกัน
ความสามัคคีกจ็ ะบังเกิด น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างแท้จริง เวลา 31 ปีทผี่ า่ นมาของมูลนิธฯิ กับ
อายุ 88 ปีของหลวงพ่อฯผู้ก่อก�ำเนิดมูลนิธิ ผู้ที่เสียสละเวลา ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลัง
ทรัพย์ องค์ความรู้ เพือ่ ความก้าวหน้ามัน่ คงของมูลนิธฯิ อย่างเต็มที”่ (พระพุทธพจนวราภรณ์
(จันทร์ กุสโล), 2548).
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บทสรุป

มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท (ศพช.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ด�ำเนิน
งานเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ด้วยระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธ โดยมุ่งเน้นให้ชาวชนบทในพื้นที่
เป้าหมายได้พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมการแก้ปัญหาร่วม
กันด้วยระบบการรวมกลุ่มตามหลักการและรูปแบบวิธีสหกรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ภายใต้นโยบาย “เศรษฐกิจ จิตใจ ต้องแก้ไข
พร้อมกัน”
ความสามารถทางกสิกรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางการค้า การสหกรณ์ การเศรษฐกิจ การปกครอง การอนามัย ประชากรศึกษาและอืน่ ๆ ที่
จะช่วยกสิกรให้ได้รบั ผลดียงิ่ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของการเป็นผูน้ ำ� ในการทีจ่ ะ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหมูบ่ า้ นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าในวิถที างประชาธิปไตย เพือ่ ส่งเสริม
ความรูส้ กึ รับผิดชอบทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ วัฒนธรรมของท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมคุณค่าแห่งการครอง
ชีพในทางซื่อสัตย์ อดทน ขยัน กตัญญู ประหยัด และเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมการรู้จักใช้ความ
คิดอย่างมีเหตุผล เพือ่ ส่งเสริมความส�ำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่เกีย่ วกับ
การเมือง อีกทัง้ มีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ อาชีพ การศึกษาและสิง่ แวดล้อม
อันหมายถึงท้องถิน่ ของเกษตรกรทีย่ ากจนในชนบทจาก 1 หมูบ่ า้ นเป็น 82 หมูบ่ า้ นในปัจจุบนั
และจะขยายเพิม่ ขึน้ อย่างไม่หยุดยัง้ ต่อไปจนทัว่ ประเทศให้มสี ภาพอยูด่ ี กินดี มีความรูค้ วาม
สามารถในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีการรวมกลุ่มกันท�ำงาน ช่วยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีจิตส�ำนึกในการที่จะพิทักษ์รักษาทรัพยากรและผลประโยชน์ของ
คนในชุมชนร่วมกัน รวมทั้งรู้จักด�ำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งตรงตามปณิธานของ พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) ผู้ก่อตั้งทุกประการ
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บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นบทความจากงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ผลการศึกษา พบว่า แนวคิดและหลักการส�ำคัญของการเรียนรูอ้ ย่าง
มีความสุข สอดคล้องตรงกับหลักสิกขา 3 ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ และหลักภาวนา 4 หมายถึง
การพัฒนา ซึ่งหลักการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 3 และหลักภาวนา 4 นั้น เป็นกระบวนการ
เดียวกัน สามารถสังเคราะห์เข้าด้วยกันได้ เป็นกายภาวนา และสีลภาวนา จัดเข้าในอธิสลี สิกขา
ส่วนจิตภาวนาจัดเข้าในอธิจิตสิกขา และปัญญาภาวนา จัดเข้าในอธิปัญญาสิกขา
จากผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการ มีกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 กระบวนการเรียน
รู้อย่างมีความสุขตามหลักอิทธิบาท 4 รูปแบบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขตาม
หลักวุฑฒิธรรม 4 และรูปแบบที่ 3 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักอริยสัจจ์ 4
กระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ เมื่อศึกษาสังเคราะห์และประยุกต์เข้ากับการพัฒนาผู้เรียน ท�ำให้
ได้กระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ปลุกใจใฝ่รู้ ขั้นที่ 2 เพียรรู้บากบั่น ขั้นที่ 3 ตั้ง
มั่นใส่ใจ ขั้นที่ 4 ใช้ดุลยพินิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขั้นที่ 5 เน้นลงมือปฏิบัติ และขั้นที่ 6
วัดผลประเมินงาน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการที่ใช้กับ
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นักเรียนกลุม่ ทดลอง พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ และจากผลการศึกษาพฤติกรรม
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของกลุ่มทดลองหลังเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนของกลุม่ ทดลองหลังเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และจากผลการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนในชื่อว่า “โครงการหอมคุณธรรม วิถีพุทธ
วิถีพอเพียง วิถีเวียงสวนดอก” ได้น�ำไปสู่การจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม
ป.4 - ป.6 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนกับหลัง
การใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มทดลอง พบว่า นักเรียนมี
คะแนนสอบครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรก หลังการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้อย่าง
มีความสุขเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้อย่างมีความสุข; ความสุขเชิงพุทธบูรณาการ
ABSTRACT

The research article was conducted by the Mixed Methods Research
Design viz., the Qualitative Research, and the Experimental Research. The results
revealed that the principle and its essence of the happy learning are accorded
with the Threefold Learning or Sikkhàttaya and the principle of Bhàvanà: development. The both principles are considered as the same process and can be
synthesized together, that is, the Kàya-bhàvanà: physical development and the
Sãlabhàvanà: moral development, they are categorized in the Adhisãla-sikkhà:
training in higher morality, while, the Citta-bhàvanà: emotional development
is considered in the Adhicitta-sikkhà: training in higher mentality and Pa¤¤àbhàvanà: intellectual development is categorized in the Adhipa¤¤à sikkhà:
training in higher wisdom.
The process of the Buddhist integrated of happy learning model consists of 3 models viz., 1) the process of happy learning based on the Iddhipàda:
path of accomplishment, 2) the process of happy learning based on the Vuóóhi
-dhamma: virtues conducive to growth and 3) the process of happy learning
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based on the Ariyasacca: The Four Noble Truths. When the learning processes
were synthesized and applied to the development of the students, it produced
the 6 learning process viz., 1) Curiosity Aroused, 2) Perseverance, 3) Focused
attention, 4) Exchange ideas upon the discretion, 5) Emphasis on performance
and 6) Assessment of educational needs.
The experimental results of the effectiveness of Buddhist happy learning model, it was affected which higher than its standard. In the case of the behavioral study of happy learning, it was found at high level in overall. In addition,
the activity outside classrooms, namely, ‘The Good Moral Project: Buddhist Way,
Sufficient Path and Wieng Suan Dok’s lifestyle’, was sent to the Moral Project
Contest of Grade 4 – 6 of the Ministry of Education.
From the results of the comparison of student learning achievement,
before and after using the Buddhist Happy Learning Model of the experimental
groups, it was found that students had their scores higher than the first time.
It was indicated that the Buddhist Happy Learning Model of the experimental
group had the learning achievement higher than the control group.

Keywords: Happy Learning; Buddhist Happy
บทน�ำ

การศึกษาไทยที่ผ่านมาประสบปัญหาความล้มเหลวและเป็นวิกฤตทางการศึกษา
ของประเทศ เนือ่ งจากเป็นการจัดระบบการศึกษาทีท่ ำ� ให้เด็กมีเจตคติตอ่ การเรียนไปในทางลบ
โดยมองว่าการเรียนไม่ใช่เรือ่ งสนุก ไม่มคี วามสุข ไม่นา่ เรียน และยิง่ การสอบเข้าในทุกระดับเน้น
เฉพาะความจ�ำ ก็ยงิ่ เพิม่ ความเครียดให้เด็กมากขึน้ จนเกิดวิกฤตเกีย่ วกับผูเ้ รียนและนับวันปัญหา
เหล่านั้นจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น (รุ่ง แก้วแดง, 2542: 2) ดังนั้น จึงควรที่จะปฏิรูปกระบวนการ
เรียนการสอนใหม่ จากการเรียนแบบเคร่งเครียดมีความทุกข์มาเป็นการเรียนที่สนุกสนาน ผู้
เรียนมีความสุขกับการเรียน ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2550: 122 – 123)
กล่าวว่า “ตอนนีเ้ ด็กจะเข้มแข็งยิง่ ขึน้ ไปอีกทัง้ ทางจิตใจและทางปัญญา ถ้าเราไม่สามารถพัฒนา
เด็กถึงขัน้ นี้ คือให้เด็กมีความสามารถทีจ่ ะมีความสุขจากกการเรียนรูห้ รือจากความสนองความ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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ใฝ่รู้ เด็กก็จะไม่สามารถก้าวไปสู่การศึกษาได้เลย”
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นครูผสู้ อน จึงมีความประสงค์จะหาแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงมีความสนใจในการ
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธกับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) โดยผู้วิจัยมีเหตุผลที่จะเลือกศึกษากับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 อายุระหว่าง 11 – 12 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์
(Piaget) ที่ว่า เป็นขั้นปฏิบัติการของการคิดแบบนามธรรม (Formal operational period)
มีอายุอยู่ในช่วง 11-15 ปี (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2536: 36–44) ในขั้นนี้พัฒนาการทางสติ
ปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะ
สามารถทีจ่ ะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลทีม่ อี ยู่ สามารถทีจ่ ะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์
สามารถทีจ่ ะตัง้ สมมุตฐิ านและทฤษฎี และมีความพอใจทีจ่ ะคิดพิจารณาเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน
หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม (Lall, G.R. and Lall, B.M., 1983: 45-54) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เป็น
วัยที่มีความเหมาะสมในการศึกษาพัฒนาการสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัจธรรมและความเชื่อ
ทางศาสนาที่มีลักษณะความเป็นนามธรรม โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองตามรูปแบบการเรียนรู้
อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
เสนอเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ และรูปแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิง
พุทธบูรณาการ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธ
บูรณาการ
3. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความ
สุขเชิงพุทธบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดสวนดอก ในจังหวัด
เชียงใหม่

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นงานวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยการทดลองกับกลุ่ม
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ทดลองและกลุม่ ควบคุมทีเ่ ท่าเทียมกัน หรือ แบบสองกลุม่ วัดสองครัง้ (The Equivalent Control Group Design หรือ Two group Pretest-Posttest Design) กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดสวนดอก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 24 คน และกลุ่มควบคุม จ�ำนวน 24 คน

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้
อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีพฤติกรรมทางกาย วาจาที่ดี สมรรถภาพ
จิต ได้แก่ มีความเพียรพยายาม มีเหตุมผี ล และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั กิ จิ กรรมและ
มีสขุ ภาพจิตดี จึงส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ ทุกหน่วยการเรียน
รู้ มีรูปแบบที่สามารถจัดท�ำเป็นแผนผังสรุปได้ดังนี้

ครูผู้สอน
ผู้เรียน
สื่อการเรียนรู้

กัณยาณมิตร

การคิดวิเคราะห์

โยนิโสมนสิการ

ขั้นที่ 1 ปลุกใจใฝ่รู้
ขั้นที่ 2 เพียรรู้บากบั่น
ขั้นที่ 3 ตั้งมั่นใส่ใจ
ขั้นที่ 4 ใช้ดุลยพินิจแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
ขั้นที่ 5 เน้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 6 วัดผลประเมินงาน

ปรโตโฆสะ

หลักอริยสัจจ์ 4
หลักวุฑฒิธรรม 4
หลักอิทธิบาท 4
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ปัจจัยการเรียนรู้เชิง
พุทธ

หลักพุทธบูรณาการ

การเรียนรู้เชิงพุทธ
บูรณาการ

การเรียนรู้อย่างมีความ
สุข

ปัจจัยการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข

กระบวนการเรียนรู้
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การพัฒนาพฤติกรรม (อธิสีล
การพัฒนาอารมณ์ (อธิ
สิกขา)
จิตสิกขา)
-พฤติกรรมการ ความสุขทาง
ความสุขจากทาง
เรียนรู้อย่างมี
กายภาพ
อารมณ์
ความสุขของกลุ่ม (ภาวิตกายหรือ
(ภาวิตจิตหรือจิต
ทดลอง
กายภาวนา)
ภาวนา)
-กิจกรรมการ
ความสุขของ
ความสุขในความรู้
เรียนรู้ บ้าน วัด การอยู่ร่วมกัน
(ภาวิตปัญญาหรือ
โรงเรียน (บวร)
ในสังคม
ปัญญาภาวนา)
“โครงงานหอม (ภาวิตสีลหรือ
คุณธรรม วิถีพุทธ สีลภาวนา)
วิถีพอเพียง
วิถเี วียงสวนดอก”
การพัฒนาความรู้ (อธิ
ปัญญาสิกขา)
ความสุขกายิกสุข (ความสุขทางกาย)
ความสุขเจตสิกสุข (ความสุขทางใจ)
พฤติกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธ

พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
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จากแผนผังจะเห็นได้วา่ ผลสัมฤทธิข์ องการใช้รปู แบบการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขเชิง
พุทธบูรณาการนัน้ เกิดขึน้ จากการสร้างบรรยากาศการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข สอดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานฉบับปัจจุบนั ทีม่ งุ่ หวังให้ผเู้ รียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสขุ ภาพ
อนามัยทีส่ มบูรณ์ ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ ท�ำงานและอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข ครูคอื
ผูส้ อนจึงเป็นบุคคลทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสร้างบรรยากาศให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมี
ความสุข คือ การเป็นกัณยาณมิตร และการจัดสภาพการเรียนการสอนให้มีบรรยากาศที่ผ่อน
คลาย ถือเป็นสือ่ การเรียนรู้ (ปรโตโฆสะ) ท�ำให้นกั เรียนรูส้ กึ เป็นอิสระ ได้เรียนรูโ้ ดยวิธกี ารต่างๆ
อย่างหลากหลาย ครูยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ท�ำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ (โยนิโสมนสิการ) ซึง่ การสร้างบรรยากาศ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
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ศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ

A Study of The Knowledge and The Understanding in the Four
Mahāsatipaṭṭhāna Meditation Practice of Foreign Practitioners
อัญชลี จตุรานน
Anchalee Chaturanon

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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บทคัดย่อ

งานวิจัยหัวข้อ “ศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ” มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพื่อ
ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของส�ำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ
วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) และ (3) เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ผลการวิจยั สรุปได้วา่ วิปสั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 คือ หนทางปฏิบตั ิ
เพื่อการช�ำระจิตให้บริสุทธิ์ โดยการตั้งสติก�ำหนดรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง โดยตาม
ระลึกรู้ กาย เวทนา จิต และ ธรรม มีประโยชน์คอื ร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึน้ ได้ไปสูภ่ พภูมิ
ที่ดีขึ้น และเข้าถึงพระนิพพานได้ในที่สุด
วัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) มีการอบรมการปฏิบตั ใิ นแนวทางการก�ำหนดพองหนอ –
ยุบหนอ โดยเริม่ จากการกราบสติปฏั ฐาน จากนัน้ จึงเดินจงกรม สลับกับการนัง่ สมาธิกำ� หนด
อาการ “พองหนอ ยุบหนอ” นอกจากนี้ยังให้ก�ำหนดอิริยาบถย่อยระหว่างวัน เพื่อให้เกิด
ปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์ในที่สุด
ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ในระดับดี ผลการประเมินของกลุม่ ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์
สอดคล้องกับผลบันทึกจากการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมซึง่ แสดงผลว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความตัง้ ใจ
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ในการปฏิบัติ เคารพกฎระเบียบของทางวัด และปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ได้รับการอบรมมา

ค�ำส�ำคัญ: สติปัฏฐาน 4; ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ
Abstract

The thesis entitled ‘A Study of The Knowledge and The Understanding
in the Four Mahāsatipaṭṭhāna Meditation Practice of Foreign Practitioners’ consists
of 3 objectives as: 1) to study of the insight meditation practice in line with the
Four Foundation of Mindfulness as found in the Theravada Buddhist scripture, 2)
to investigate the insight meditation practice in line with the Four Foundation of
Mindfulness in Wat Rampoeng (Tapotaram), the International Insight Meditation
Center and 3) to explore the knowledge and the understanding of practicing
the Insight Meditation in line with the Four Foundation of Mindfulness of foreign
practitioners. The research has been conducted from the documentary and field
research methods. The field data were collected by interviews and participant
observations.
The result of the research can be concluded that Vipassanābhāvanā
or insight development based on the Satipaṭ ṭhāna the Four Foundations of
Mindfulness is regarded as the path to purification of one’s mind and focus on
the insight knowledge of body, feeling, mind and contemplation of mind-objects
to be fully understood. The practitioners will get physically strong, mentally
relaxed and the highest benefit is to achieve the ultimate goal; Nibbāna.
Wat Rampoeng (Tapotaram) provides the Insight Meditation in line
with the Four Foundations of mindfulness by contemplating “rising-falling to
practitioners based on the Theravada Tipiţaka. The practical method is begun
by the Abhivāda Stipaṭṭhāna or to bow to the ground with mindfulness followed
by the Canํ kama or walking meditation and followed by the sitting meditation.
For the sake of wisdom development and able to understand the causality
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and conditionality.
The foreign practitioners have known and understood the principle
of the Four Foundations of Mindfulness at the satisfactory level. The results
show that the samples are intended to practices, respect for the temple’s rules
and practice accordingly as they have trained.

Keyword: Four Mahāsatipaṭ ṭhāna; Foreign Practitioners
บทน�ำ

ยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุคแห่งการพัฒนาและการแข่งขันนี้ ทุกคนในทุกประเทศ
ล้วนแล้วแต่ต้องเร่งพัฒนาตนเอง พัฒนาธุรกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้
เติบโตและแข็งแรงอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ เกิดผลทีต่ ามมาคือปัญหาทางสังคม และปัญหาระหว่าง
ประเทศในด้านต่างๆ
พุทธศาสนามีแนวค�ำสอนเน้นเรื่องการพัฒนาจิตใจเป็นหลักโดยการปฏิบัติ
วิปสั สนากรรมฐานตามแนวทางสติปฏั ฐาน 4 ซึง่ ประกอบด้วย การพิจารณาหรือการก�ำหนด
รูก้ าย เวทนา จิตและธรรม โดยมีความละเอียดปลีกย่อยในการปฏิบตั แิ ต่ละประเภทแยกย่อย
ออกไปอีกหลายหมวด (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546: 811) มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญใน
การปฏิบัติ คือ ความดับทุกข์ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2546: 891)
เนือ่ งจากความทุกข์และกิเลสเป็นของสากล ไม่ขนึ้ อยูก่ บั เชือ้ ชาติ หรือชนชัน้ ใดๆ
ค�ำสอนเพื่อการพัฒนาจิตใจและการดับทุกข์ของพระพุทธศาสนาจึงมีหลักเป็นสากลเช่นกัน
เปิดโอกาสให้คนทุกเชือ้ ชาติ ทุกศาสนาสามารถศึกษาและปฏิบตั ไิ ด้ อย่างไรก็ตามด้วยพืน้ ฐาน
ทางวัฒนธรรม ความเชือ่ ความศรัทธา และภาษาทีแ่ ตกต่างกันของชาวต่างชาติ และชนชาติ
ที่เป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก การเข้ามาศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของชาวต่างชาติ อาจจะเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติแตกต่างกับคน
ไทยซึ่งได้รับการปลูกฝังเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา และพิธีกรรมทางศาสนามาตั้งแต่เด็ก
งานวิจยั ชิน้ นีจ้ งึ มุง่ ศึกษาถึงความเข้าใจการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติ
ปัฏฐาน 4 ของชาวต่างชาติ โดยเลือกศึกษาวิจัยจากชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรม ณ ส�ำนัก
ปฏิบัติธรรมนานาชาติ วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากผู้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ปฏิบตั ธิ รรมชาวต่างชาติเข้าใจการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ไม่ถกู ต้อง
และน�ำไปเผยแพร่ตอ่ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิด หรือปิดโอกาสในการสนใจศึกษาการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของชาวต่างชาติท่านอื่นๆ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เถรวาท

1. เพือ่ ศึกษาวิปสั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในแนวทาง
ของวัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม)
3. เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนว
สติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ทั้ ง การวิ จั ย เอกสาร และการวิ จั ย
ภาคสนาม โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาเนื้อหาการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และในแนวทางของวัด
ร�่ำเปิง (ตโปทาราม) จากนั้นจึงสร้างเครื่องมือเพื่อใช้เก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม คือแบบ
สัมภาษณ์ (Interview Schedule) และแบบสังเกต (Observation Schedule) และด�ำเนิน
การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการประสานงานกับส�ำนักงานฝ่ายต่างประเทศ วัดร�ำ่ เปิง (ตโป
ทาราม) เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ โดยจะท�ำการสัมภาษณ์ครั้งเดียว เก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน และเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
เข้าปฏิบัติธรรมกับผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ เป็นเวลา 10 วัน และบันทึกผลในแบบสังเกต
เมือ่ ได้ขอ้ มูลภาคสนามแล้ว ก็สร้างชุดข้อเท็จจริงเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ความรูแ้ ละความเข้าใจจากแบบสัมภาษณ์ และท�ำการประเมินเพือ่ หาค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ
จากนัน้ จึงน�ำผลคะแนนมาสรุปและวิเคราะห์รว่ มกับค�ำตอบจากแบบสัมภาษณ์ และข้อมูลที่
ได้จากการสังเกต

สรุปผลการวิจัย

วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ หนทางปฏิบัติเพื่อการช�ำระจิตให้
บริสุทธิ์หนทางหนึ่งในพระพุทธศาสนา เป็นหนทางที่มุ่งเน้นการเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นสภาวะ
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ต่างๆตามความเป็นจริง โดยการตั้งสติก�ำหนดพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตาม
ความเป็นจริง แบ่งเป็น 4 หมวดคือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตามระลึกรู้กาย) เวทนา
นุปสั สนาสติปฏั ฐาน (การตามระลึกรูเ้ วทนา) จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน (การตามระลึกรูจ้ ติ )
และ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตามระลึกรู้ธรรม) มีรายละเอียดในแต่ละหมวดดังนี้คือ
กายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน คือ การก�ำหนดรูก้ องรูปว่าเป็นเพียงกองรูป ไม่ใช่สตั ว์
บุคคล ตัวตน และมีสภาพไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่สวยงาม แบ่งเป็น 6 หมวดย่อย คือ
(1) หมวดอานาปานะ (2) หมวดอิรยิ าบถ (3) หมวดสัมปชัญญะ (4) หมวดปฏิกลู มนสิการ (5)
หมวดมนสิการธาตุ และ (6) หมวดนวสิวถิกะ
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการก�ำหนดรู้เวทนา คือความรู้สึกต่างๆ ว่าเป็น
เพียงเวทนา มีสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน โดยจ�ำแนกเป็นความรู้สึกสุข (สุขเวทนา)
ความรู้สึกทุกข์ (ทุกขเวทนา) และความรู้สึกวางเฉย ไม่ทุกข์ไม่สุข (อทุกขมสุขเวทนา)
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การก�ำหนดรู้จิตว่าเป็นอย่างไร มีความโลภ โกรธ
หลง หรือไม่ หดหู่ ฟุง้ ซ่านหรือไม่ พิจารณาทุกๆอาการทีเ่ กิดขึน้ กับจิต และพิจารณาเหตุเกิด
และเหตุดับของอาการของจิตนั้น
ธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน เป็นการพิจารณารูปธรรมและนามธรรมต่างๆที่เกิด
ขึ้นกับจิต โดยมีหลักการคือ การตามดูกระบวนการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของนามธรรมทั้ง
หลาย และพิจารณาว่านามธรรมทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ มานีม้ สี ภาพไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน
มีเหตุจงึ เกิดขึน้ เมือ่ หมดเหตุจงึ ดับลงโดยธรรมดา ธรรมทีผ่ ปู้ ฏิบตั พิ งึ พิจารณาในหมวดนีแ้ บ่ง
เป็น 5 หมวดย่อย คือ (1) หมวดนิวรณ์ (2) หมวดขันธ์ (3) หมวดอายตนะ (4) หมวดโพชฌงค์
และ (5) หมวดสัจจะ
การพิจารณาทัง้ 4 หมวดนีม้ หี ลักการเดียวกันคือพิจารณาเพือ่ ให้เกิดปัญญาเห็น
สภาวะต่างๆตามความเป็นจริง เมื่อผู้ปฏิบัติเกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์ และปล่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ในที่สุด
ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ซึ่งมีทั้ง
ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ในภายภาคหน้า และประโยชน์สูงสุด โดยประโยชน์ปัจจุบันคือ
ผู้ปฏิบัติมีร่างกายที่แข็งแรง มีความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ทางกายและทางใจมากขึ้น
และมีสมาธิทเี่ ข้มแข็ง และประโยชน์ในภายภาคหน้าคือการไปสูภ่ พภูมทิ ดี่ ขี นึ้ และประโยชน์
สูงสุดคือ การเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นภาวะที่หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงในที่สุด
วัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) เป็นส�ำนักวิปสั สนากรรมฐานประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ แห่ง
ที่ 2 อยูภ่ ายใต้การดูแลของพระครูภาวนาวิรชั (สุพนั ธ์ อาจิณสีโล) เจ้าอาวาส มีการอบรมการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ธิ รรมชาวไทยและชาวต่างชาติ
อย่างต่อเนือ่ งกันตลอดปีไม่ขาดสาย โดยยึดค�ำสอนจากพระไตรปิฎกเป็นหลัก และปฏิบตั ใิ น
แนวทางการก�ำหนดพองหนอ – ยุบหนอ
ผูป้ ฏิบตั ทิ กุ ท่านจะเริม่ ฝึกจากการกราบสติปฏั ฐาน คือการก�ำหนดการเคลือ่ นไหว
ทุกอาการในการกราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง จากนั้นจึงเริ่มเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ
ตามเวลาที่ก�ำหนด การเดินจงกรม คือการก�ำหนดรู้ในอาการก้าวเดินอย่างละเอียด เริ่มจาก
การก�ำหนด “ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ” ส่วนการนั่งสมาธิคือการก�ำหนดอาการพอง - ยุบ
ของท้องเป็นเครื่องระลึกรู้ ซึ่งพระวิปัสสนาจารย์จะพิจารณาเพิ่มระยะการก�ำหนดและเวลา
ในการฝึกให้แก่ผู้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการฝึกให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆ พัฒนาปัญญาในการรู้
แจ้งสภาวะตามความเป็นจริงให้ละเอียดยิ่งขึ้น
นอกจากการฝึกปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิแล้ว วัดร�่ำเปิง
(ตโปทาราม) ยังได้เน้นสอนในเรื่องการก�ำหนดอิริยาบถย่อยและการก�ำหนดรู้อาการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับกายและใจด้วย เพื่อสานต่อการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดสายทั้งวัน
เพิ่มก�ำลังสติปัญญาให้แก่กล้า
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในแนวทางของวัดร�่ำเปิง
(ตโปทาราม) นั้นสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทครบถ้วนทั้ง 4 หมวด คือ กาย เวทนา จิต และ ธรรม คือเน้น
การรูช้ ดั ในอาการปัจจุบนั ของกายและใจ เพือ่ ให้เกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์และพัฒนาสู่
ความรู้แจ้งเห็นจริงและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นภาวะหลุดพ้น
จากกองทุกข์ทั้งปวง
งานวิจยั นีใ้ ช้หลักการประเมินความรูแ้ ละความเข้าใจด้วยการยึดข้อเท็จจริงตาม
คัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเถรวาทและค�ำสอนของวัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) เป็นหลัก และน�ำข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์และการสังเกตมาเทียบกับข้อเท็จจริงในคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนาเถรวาทและค�ำสอนของวัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) และได้ผลการวิจัยความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ดังนี้
ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ในระดับดี คือมีคะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดร้อยละ
74 ของคะแนนเต็ม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้และความเข้าใจในระดับดีมากเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 61 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในระดับดีเป็นจ�ำนวนร้อยละ 4 มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
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ในระดับปานกลางเป็นจ�ำนวนร้อยละ 16 และมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 19
ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในระดับดี คือมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71 โดย
มีผู้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนร้อยละ 54 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก จ�ำนวนร้อยละ 32
มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง และจ�ำนวนร้อยละ 14 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับน้อย

อภิปรายผลการวิจัย

การปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนากรรมฐานในแนวทางของวั ด ร�่ ำ เปิ ง (ตโปทาราม) นั้ น
สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนาเถรวาทครบถ้วนทัง้ 4 หมวด คือ กาย เวทนา จิต และ ธรรม คือเน้นการรูช้ ดั ในอาการ
ปัจจุบันของกายและใจ เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์
การประเมินความรูแ้ ละความเข้าใจในการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติ
ปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติจากการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับผลบันทึกที่
ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั ธิ รรม และปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานในแต่ละรูปแบบได้ตรง
ตามที่ได้รับการอบรมมา รวมถึงปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางวัดและให้ความเคารพ
พระวิปสั สนาจารย์เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์ทมี่ คี า่ คะแนนเฉลีย่
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลวิจัยไปใช้
วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) สามารถให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติเพิ่มเติม
ในชุดค�ำถามที่มีผลการวิจัยสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์น้อย ด้วย
การให้ความรูเ้ พิม่ เติมในหัวข้อเหล่านีใ้ ห้แก่ผปู้ ฏิบตั ธิ รรมชาวต่างชาติได้ในหลายโอกาส เช่น
(1) การให้โอวาทหลังพิธรี บั พระกรรมฐาน (2) ในระหว่างการสอบอารมณ์ หรือ (3) การแจก
เอกสารรายละเอียดหลังจบการฝึกอบรมเป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การเลือกวิธีการเก็บข้อมูล - ผู้วิจัยสามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
มากกว่า 1 วิธี โดยอาจจะใช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์หรือการส�ำรวจเป็นหลักในการประเมิน
ผลการวิจัย และใช้ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นข้อมูลเสริม
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง – ผู้วิจัยต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล - หากผู้ท�ำวิจัยมีข้อจ�ำกัดในเรื่องเวลาและไม่
สามารถด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ได้ ก็ควรเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการส�ำรวจ และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมควบคู่ไปด้วย
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บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐาน ตามแนวอานาปานสติ
ของพุทธทาสภิกขุ กับ เอส. เอน. โกเอ็นก้า” มีวตั ถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) เพือ่ ศึกษาหลักการ
ปฏิบัติกรรมฐานตามแนวอานาปานสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาอานาปาน
สติตามแนวค�ำสอนของพุทธทาสภิกขุ3) เพื่อศึกษาอานาปานสติตามแนวค�ำสอนของ เอส.
เอน. โกเอ็นก้าและ 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวค�ำสอนและวิธีการปฏิบัติอานาปานสติ
ของ พุทธทาสภิกขุ กับ เอส. เอน. โกเอ็นก้า
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวอานาปานสติในพุทธศาสนา
เถรวาท มีปรากฎในหลายๆแห่งด้วยกัน ตามแต่เหตุการณ์ สถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อานาปานสติภาวนา เป็นการเจริญอนุสสติกัมมัฏฐานประเภทหนึ่งที่ใช้สติปรารภลมหายใจ
เข้าออก พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนอานาปานสติสูตร มีทั้งหมด 16ขั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง
อานิสงส์ของอานาปานสติไว้ว่า อานาปานสติที่ภิกษุเจริญ ท�ำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มี
อานิสงส์มาก ย่อมท�ำสติปฏั ฐาน 4 ให้บริบรู ณ์ สติปฏั ฐาน 4 ทีภ่ กิ ษุเจริญ ท�ำให้มากแล้ว ย่อม
ท�ำโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ 7 ที่ภิกษุเจริญ ท�ำให้มากแล้ว ย่อมท�ำวิชชาและวิมุตติ
ให้บริบูรณ์
ผลการวิจยั พบว่า พุทธทาสมองว่า ความทุกข์ลว้ นเกิดมาจากความยึดมัน่ ถือมัน่
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และความอยาก ความต้องการทีไ่ ม่มวี นั สืน้ สุดของมนุษย์ จึงต้องดิน้ รน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ต่างๆ
แต่กม็ วี ธิ ที จี่ ะหยุดความอยากได้ดว้ ยการปฏิบตั กิ รรมฐาน และพุทธทาสได้นำ� เสนอการปฏิบตั ิ
กรรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์สำ� คัญ มีชอื่ เรียกว่า อานาปานสติ พุทธทาสได้นำ� เสนอ
หลักการท�ำอานาปานสติ 16 ขั้น ตรงตาม อานาปานสติสูตร ในพระไตรปิฏกมาขยายความ
เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจได้ง่านขึ้น พุทธทาสได้กล่าวว่าอานาปานสติเป็นระบบปฏิบัติที่เป็นไป
ตามล�ำดับ ตั้งแต่ขั้นหยาบ จนไปถึงขั้นละเอียดสูงสุด หรือตั้งแต่ความเป็นปุถุชนจนถึงความ
เป็นพระอรหันต์บรรลุพระนิพพาน.
ผลจากการวิจัยยังพบว่า เอส.เอน. โกเอ็นก้า มองว่าการที่เรามีความทุกข์เป็น
เพราะเรามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง จึงสั่งสมความเครียดเข้าสู่จิตใต้ส�ำนึกฝังลึกจนกลายเป็น
อนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ใต้จิตส�ำนึก การจะก�ำจัดอนุสัย สามารถท�ำได้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน เริ่มการปฏิบัติด้วยการ ท�ำอานาปานสติภาวนา เพื่อให้จิตเกิดความสงบเป็นพื้น
ฐาน เมื่อจิตใจสงบดีแล้ว ก็ให้น�ำจิตที่พัฒนาดีแล้วมาพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นจากนั่งปฏิบัติ
เป็นเวลานานๆ ให้มองเห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นอุเบกขา ให้สังเกตุด้วยความ
เป็นกลาง ไม่เข้าไปปรุงแต่งใดๆ ให้เวทนาทีเ่ กิดขึน้ เป็นไปตามกฏของไตรลักษณ์ และก็จะดับ
ไปเองตามธรรมชาติ เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ในที่สุด.
ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐานแบบ อานาปานสติตามแนว
ค�ำสอนของพุทธทาสภิกขุ กับ เอส.เอน. โกเอ็นก้า พบว่า แนวทางการปฏิบัติของทั้งสอง
ท่าน มีทั้งที่แตกต่างกันกล่าวคือ การอธิบายเรื่องการดับทุกข์ต่างกัน พุทธทาส มองว่าต้อง
ดับความยึดมั่นถือมั่นจึงจะดับทุกข์ได้ ส่วน เอส.เอน. โกเอ็นก้า มองว่า ต้องเดินสายกลาง
ละเว้นความชั่ว ท�ำแต่ความดี และท�ำจิตให้บริสุทธิ์, รูปแบบการปฏิบัติต่างกัน พุทธทาส
เสนอว่า เราต้องท�ำงานด้วยจิตว่างในชีวิตประจ�ำวัน และต้องเจริญสติปัฏฐาน ด้วยการท�ำ
อานาปานสติ 16 ขั้น เป็นประจ�ำ และเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ให้เลิกยึดมั่นถือมั่นใน
สิ่งทั้งปวงก่อนตาย ส่วนรูปแบบการปฏิบัติของ เอส.เอน. โกเอ็นก้า นั้น ยึดการปฏิบัติที่เป็น
ทางสายกลางเป็นหลัก คือ อริยมรรคมีองค์แปด คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา เมื่อเห็นทุกข์
อย่างแจ่มแจ้ง ก็จะท�ำให้มองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง และสามารถปฏิบัติต่อทุกสิ่งด้วย
ความเป็นอุเบกขา จึงไม่ทุกข์อีกต่อไป ในส่วนที่ทั้งสองท่านมีความเห็นสอดคล้องกันนั้น ทั้ง
สองท่าน อธิบายเรื่องทุกข์สอดคล้องกัน เห็นว่า เป็นความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ไม่อยาก
ให้เกิดขึ้น มีกระบวนการเกิดทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตน จึงเกิดกิเลสตัณหาความ
อยาก ท�ำให้เกิดทุกข์ขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งสองท่านใช้สติเป็นบาทฐานในการปฏิบัติสอดคล้อง
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กัน กล่าวคือ ใช้สติปัฏฐาน ในการปฏิบัติกรรมฐานเช่นเดียวกัน และมีเป้าหมายสูงสุดในการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ความพ้นทุกข์ บรรลุถึง มรรคผลนิพพาน เป็นที่สุดของการ
ปฏิบัติวิปัสนนากรรมฐานเหมือนกัน.

ค�ำส�ำคัญ: ศึกษาเปรียบเทียบ; อานาปานสติ
Abstract

An articleentitled‘The Comparative Study of Ānāpānasati Meditation
According to BuddhadāsaBhikkhu and S.N. Goenka Approach’ consists of
4 objectives as: 1) to studyprinciples of Ānāpānasati meditation practice in
Theravada Buddhism 2) to investigate the Ānāpānasati meditation practice in
line with Venerable BuddhadāsaBhikkhu 3) to study the Ānāpānasati meditation
practice of S.N. Goenka 4) to compare the Ānāpānasati meditation practice of
BuddhadāsaBhikkhu and S.N. Goenka.
The research shows that Ānāpānasati Meditation in Theravada
Buddhism appears in several places according to events, place and concern
people. The Ānāpānasati is the one of the constant mindfulness meditation
concerning on breath in and breath out. TheĀnāpānasatiSuttawas taught by
the Buddha, it consists totally 16steps. In addition, the Buddha also described
about the fruition of Ānāpānasati that ‘Monks, mindfulness of breathing in and
out is of great fruit and of great benefit when cultivated and made much of.
When cultivated and made much of, mindfulness of breathing in and breathing
out brings the Four Applications of Mindfulness to fulfillment. When cultivated
and made much of, the Four Applications of Mindfulness bring the Seven
Factors of Awakening to fulfillment. When cultivated and made much of, the
Seven Factors of Awakening bring Knowledge and Freedom to fulfillment.
The research shows that BuddhadāsaBhikkhu has his view point
on Dukkha (sufferings), that they arise from self attachment and the greatest
demand of human therefore, strive, struggle for the requirement. The path to
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eliminate those defilements, it needs to develop the meditation. Venerable
BuddhadāsaBhikkhu presents the meditation by using breathing in and out,
as called the Ānāpānasati. He presented the ĀnāpānasatiSutta in Tipitaka,
which consists of 16 steps of practice, for better understanding, he gave more
expand onthe details that the Ānāpānasati practice is the ordering system from
the rough to the most delicate; for the ordinary people to the Arahanta - the
Worthy One.
Regarding to S.N. Goenka’s view point on Dukkha (suffering),
they arise from our wrong behavior that collect the strain more
and more into subconscious then become to latent dispositions in the
subconscious. The path to eliminate these latent dispositions is to
develop the Vipassan ā meditation by starting with Ānāpānasati practice
for the primary peace of mind, then developing on Vedanā: feeling. Over
long time sit in meditation, one should observe Dukkha-vedan ā or the
painful feeling as the Upekkh ā -vedan ā - neither-pleasant-nor-painful
feeling. One should observe these feeings with equanimity and without any the
volitional formation. All feelings or Vedana, they are naturally accorded by the
law of the Three Characteristics – arising, existing and decaying. If one observes
with equanimity of every moment, then will be free from sufferings.
In case of the comparative study of Ānāpānasati Meditation
according to BuddhasaBhikkhu and S. N. Goenga approach, it was found
some different ideas of the path to eliminate of sufferings. Regarding to Venerable BuddhadāsaBhikkhu, he explained that the elimination of all attachments
is the cessation of all sufferings while S.N. Goenka said that one must follow
the Noble Eightfold Path by not to do any evil, to do good and to purify of
mind. In case of the difference of meditation technique, BuddhadāsaBhikkhu
presented that we should work with non-selfish in daily life and develop the 16
steps of Ānāpānasati meditation and non attachment. While the S.N. Goenka
meditation technique present that one should follow the Eightfold Noble Path
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that consists of Sila (morality) Samadhi (Mental discipline) and Pañña (Wisdom).
If we do understand sufferings, then we can see everything as they are and treat
everything without the attachment and we have no more sufferings. In case of
the similarity, both of them explain that all sufferings – physical and mental
are caused by self attachment. And all attachments produce desires which
cause the never ending of Dukkha – sufferings. However, BuddhadāsaBhikkhu
and S.N. Goenka taught the meditation as the same purpose, it is for the sake
of eliminating all Dukkha and achieving Nibbāna.
Keywords: The Comparative study; Ānāpānasati

บทน�ำ

ในปัจจุบนั นี้ วิทยาการสมัยใหม่ ได้เจริญก้าวหน้าล�ำ้ ความเจริญด้านจิตใจเป็นอัน
มาก ซึง่ ต่างจากสมัยก่อน ทีค่ วามเจริญทางด้านจิตใจของคนเราเหนือความเจริญทางด้านวัตถุ
จิตใจของผูค้ นในปัจจุบนั นี้ จึงเกิดพิกลพิการขึน้ เช่น เกิดโรคจิต โรคประสาทเพิม่ มากขึน้ โดย
เฉพาะในเมืองใหญ่ๆของโลก เกิดสังคมพิการขึ้นทั่วไปและเกิดปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้น
ในสังคม เช่น ปัญหาเด็กนักเรียนยกพวกตีกัน ปัญหาครอบครัวและปัญหาเศรษฐกิจเป็นต้น
ฉะนั้น มนุษย์เราจึงหาทางออกโดยการหันมาสนใจความเจริญด้านจิตใจ กล่าวคือการฝึก
จิตตามหลักทางศาสนา โดยเฉพาะการฝึกจิตตามหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่า การท�ำ
สมาธิ หรือ การท�ำกรรมฐาน มีผสู้ นใจกันมากเป็นพิเศษทัว่ โลก ชาวต่างประเทศทีห่ นั มาสนใจ
พระพุทธศาสนานั้น เขาจะสนใจ การฝึกกรรมฐาน เป็นพิเศษ การฝึกจิตในพระพุทธศาสนา
เรียกว่า จิตตภาวนา การอบรมจิต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กรรมฐาน คือ งานที่ท�ำใจให้สูง
ขึน้ ให้ประเสริฐขึน้ ไม่ปล่อยให้ใจว่างงาน เพราะถ้าปล่อยให้ใจว่างงานก็จะก่อให้เกิดความยุง่
ยาก เป็นทาสของกิเลสทีก่ ลุม้ รุมใจ จึงควรฝึกจิตไม่ให้วา่ งงาน ด้วยการให้จติ อยูใ่ นกรรมฐาน
(พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), 2533: 2-7)
อานาปานสติสมาธิ เป็นหนึง่ ในกรรมฐาน 40 ทีเ่ ป็นกรรมฐานหลัก เป็นกรรมฐาน
ทีเ่ ป็นทัง้ สมถะ และ วิปสั สนาในตัว อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นทีน่ ยิ มฝึกปฏิบตั กิ นั อย่าง
กว้างขวาง (พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโ, 2550: 7-9) ด้วยเหตุนี้ อานาปานสติสมาธิจึงถือว่า
เป็นยอดของกรรมฐานทั้งหลาย ดังปรากฎจากหลักฐานต่อไปนี้ “ในประเภทของกรรมฐาน
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อานาปานสติกรรมฐานนี้ เป็นยอดของกรรมฐาน เป็นเหตุให้บรรลุถึงซึ่งคุณวิเศษ และธรรม
เป็นเครือ่ งอยูส่ บายในชีวติ ประจ�ำวันของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพุทธสาวกทุก
องค์” (พร รัตนสุวรรณ, 40-41)
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวอานาปานสติในพุทธศาสนาเถรวาท
2. เพื่อศึกษาอานาปานสติกรรมฐานตามแนวค�ำสอนของพุทธทาสภิกขุ
3. เพื่อศึกษาอานาปานสติกรรมฐานตามแนวค�ำสอนของ เอส. เอน. โกเอ็นก้า
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวค�ำสอนและวิธีการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐาน
ของ พุทธทาสภิกขุ กับ เอส. เอน. โกเอ็นก้า
2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงอานาปานสติไว้ในหนังสือ “อานาปานสติ สมบูรณ์
แบบ” สรุปความได้ว่า ความส�ำคัญของอานาปานสติก็คือ เมื่อนึกถึงอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่
พิจารณาอะไรอยู่
รูส้ กึ อะไรอยู่ ก็ให้กำ� หนดรูท้ กุ ครัง้ ทีห่ ายใจเข้าออกและต้องควบคุมมันได้ดว้ ย ให้
เป็นไปอย่างสม�่ำเสมอทุกลมหายใจเข้าออก (พุทธทาสภิกขุ, 2535)
พร รัตนสุวรรณได้กล่าวถึงอานาปานสติไว้ในหนังสือ “คูม่ อื การฝึกอานาปานสติ
สมาธิ” สรุปความได้วา่ อานาปานสติเป็นสมาธิทพี่ ระพุทธเจ้าทรงปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ และ อานา
ปานสติสมาธิเป็นยอดของกรรมฐานจริงๆ และเป็นกรรมฐานทีส่ ามารถจะเป็นทางน�ำไปสูก่ าร
ปฏิบตั กิ รรมฐานอืน่ ๆได้ทงั้ หมด อานาปานสติเป็นการท�ำสมาธิทปี่ ระกอบด้วยสติกำ� หนดลม
หายใจเข้าออก ท�ำจิตใจให้แน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อมีสภาวะธรรมใดปรากฎก็ให้
พิจารณาไปตามนั้น (พร รัตนสุวรรณ, 2529)
พระญาณธชเถระ (แลดีสยาดอ)ได้กล่าวถึงวิธีเจริญอานาปานสติ ไว้ในหนังสือ
“อานาปานสติทปี นี” สรุปความได้วา่ ลมหายใจเข้าออกนีม้ ธี าตุลมเป็นหลัก แต่มธี าตุดนิ ธาตุ
น�ำ้ และ ธาตุไฟประกอบร่วมกัน ในขณะตามรูล้ มหายใจตามวิปสั สนานัยควรรับรูธ้ าตุทงั้ 4 ให้
ปรากฎลักษณะแข็งหรืออ่อน ไหลหรือเกาะกุม เย็นหรือร้อน หย่อน ตึง หรือเคลือ่ นไหว การ
ปฏิบตั ดิ งั นีส้ ง่ ผลให้นกั ปฏิบตั กิ ำ� จัดสักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดในตัวตน เพราะรูว้ า่ กองลม
ทีเ่ คลือ่ นไหวกระทบอยูท่ ปี่ ลายจมูก ไม่ใช่ตวั เรา ของเรา บุรษุ หรือสตรี และไม่มตี วั เราของเรา
บุรษุ หรือสตรีอยูใ่ นกองลมนัน้ ทุกขณะทีน่ กั ปฏิบตั เิ จริญสติระลึกรูล้ มหายใจจนกระทัง่ ปราก
ฎลักษณะธาตุทั้ง 4 ปัญญาที่รู้เห็นสภาวธรรมอย่างแท้จริงย่อมเกิดขึ้นอยู่เสมอ สักกายทิฏฐิ
จะถูกก�ำจัดไปตลอดเวลา การรู้เห็นอย่างนี้เป็นทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นซึ่ง
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เกิดขึ้นในขณะตามรู้ลมหายใจตามวิปัสสนานัย (พระญาณธชเถระ (แลดีสยาดอ)
เอส.เอน. โกเอ็นก้า ได้กล่าวถึงอานาปานสติไว้ในหนังสือ “ธรรมบรรยาย
หลักสูตร 10 วัน” สรุปความได้วา่ การสังเกตดูลมหายใจนัน้ เริม่ จากความรูส้ กึ แห่งลมหายใจ
ที่หยาบก่อนแล้วค่อยพัฒนาให้เกิดความรู้สึกที่ละเอียดขึ้น ละเอียดขึ้นตามล�ำดับ จนถึงขั้น
ละเอียดที่สุด ก็จะพบความจริงที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับรูปหรือกาย และความจริงที่ละเอียด
ที่สุดเกี่ยวกับนามหรือจิต เมื่อก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางนี้ก็จะพบตนเอง จะพบว่าลมหายใจ
เกีย่ วข้องกับกิเลสในจิตใจของตนโดยตรง เมือ่ เรามีความโลภ ความโกรธ ความหลง ลมหายใจ
จะหยาบแรงและเร็ว และเมื่อกิเลสนั้นหมดไป ลมหายใจก็จะกลับเป็นปกติธรรมชาติอีกครั้ง
หนึ่ง (เอส.เอน. โกเอ็นก้า, 2537)
เอส.เอน. โกเอ็นก้า ได้กล่าวถึงเคล็ดลับในการปฏิบตั วิ ปิ สั สนาไว้ในหนังสือ “สรุป
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับการรับใช้ธรรมะของธรรมบริกร” สรุปความได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงสอนพระโอรสราหุลว่า เมื่อใดที่จิตใจว้าวุ่น ให้ออกไปมองท้องฟ้า จะเห็นว่ามันกว้าง
ใหญ่ไพศาลเพียงใด เราเองก็ควรจะท�ำจิตให้เป็นเช่นนั้น ด้วยการเฝ้าสังเกตเวทนาที่เกิดขึ้น
ในร่างกายอย่างมีสติระลึกรู้ในอนิจจัง ซึ่งในชั่วขณะนี้จิตจะได้รับการช�ำระให้บริสุทธิ์ แต่ถ้า
เรามัวนึกถึงอดีต ก็ย่อมจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะก้าวหน้าใน
การปฏิบัติ ก็ต้องไม่นึกถึงอดีต วิปัสสนาคือสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้น ณ ชั่วขณะนี้เป็นชั่วขณะที่สด
ใหม่ ไร้ขอบเขต ทุกๆขณะในชีวิตของเรามีศักยภาพมากมายมหาศาล แต่เรากลับมีมุมมองที่
คับแคบแลเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้า (เอส.เอน. โกเอ็นก้า, 2546)
เอส.เอน. โกเอ็นก้า ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมการปฏิบตั ธิ รรมไว้ในหนังสือ “ธรรม
บรรยายหลักสูตร 3 วัน” สรุปความได้ว่า การปฏิบัติบนเส้นทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญานี้ ถือ
ได้ว่ามิใช่เป็นการปฏิบัติตามนิกายหนึ่งนิกายใด หรือเป็นการแบ่งแยกลัทธิศาสนาใดๆ หาก
แต่เป็นการปฏิบัติตามหลักที่ยอมรับกันว่าเป็นสากล เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นเหตุเป็นผล มิใช่
เป็นลัทธิหรือเป็นความเชื่อถืออย่างงมงาย จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติตามวิธีนี้ก็คือ
การขจัดความไม่บริสุทธิ์ หรือ ขจัดกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจ
ของเรา (เอส.เอน. โกเอ็นก้า)

ระเบียบวิธีวิจัย

ในการวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร(Documentary Research)โดยมี
วิธีด�ำเนินการและขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากแหล่งข้อมูล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ต่างๆ โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแหล่งข้อมูลความรูอ้ นื่ ๆ
2. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ เขียนงานวิจยั พร้อมน�ำเสนอ
แนวคิดของผู้วิจัย โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบปัญหาที่ต้องการทราบ
3. สรุปผลการวิจัยและน�ำเสนองานวิจัย

สรุปและอภิปรายผล

จากการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมอานาปานสติตามแนวค�ำสอนของ
พุทธทาสภิกขุ และ ของ เอส.เอน. โกเอ็นก้า ในบทที่ 5 พบว่า แนวการสอนและการปฏิบัติ
ธรรมของทัง้ สองท่าน มีทงั้ ส่วนทีแ่ ตกต่างกันและสอดคล้องกัน กล่าวคือ ในส่วนทีแ่ ตกต่างกัน
เช่นการอธิบายเรือ่ งการดับทุกข์ตา่ งกัน พุทธทาสมองว่า ก็ดว้ ยการดับความยึดมัน่ ถือมัน่ ด้วย
การท�ำจิตของเราให้วา่ ง คือท�ำจิตของเราให้ละอัตตา หรือละความยึดมัน่ ถือมัน่ ละความมีตวั
มีตน ละความเป็นของๆตน เมือ่ ละวางได้ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว เราก็จะพ้นทุกข์หรือดับทุกข์ได้ในทีส่ ดุ
ส่วนท่านโกเอ็นก้า ได้อธิบายเรือ่ งการดับทุกข์ โดยยกเอาทางสายกลาง กล่าวคือ การละเว้น
ความชั่ว การท�ำแต่ความดี และการท�ำใจให้บริสุทธิ์
รูปแบบและวิธกี ารปฏิบตั ทิ ตี่ า่ งกัน พุทธทาส มองว่ามนุษย์มคี วามทุกข์เพราะเกิด
จากความยึดมัน่ ถือมัน่ มีอปุ าทาน ดังนัน้ การดับทุกข์กค็ อื การดับความยึดมัน่ ถือมัน่ ได้แก่การ
ท�ำจิตของเราให้ว่าง หมายถึงการปฏิบัติเพื่อน�ำไปสู่สภาวะของจิตที่ว่าง คือท�ำจิตของเราให้
ละอัตตา หรือละความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตประจ�ำวัน นั่นคือการดับกิเลส ให้จิตอยู่ในสภาพ
เดิม เราก็จะถึงสภาวะที่จิตว่าง สรุปวิธีแก้ปัญหาได้ 3 ประการคือ
(1) จงท�ำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง (พุทธทาสภิกขุ, 2524) เราจะต้องท�ำงานด้วย
ความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ อย่าท�ำด้วยความรูส้ กึ ว่า เพือ่ ชือ่ เสียง เพือ่ รายได้ หรือเพือ่ ฐานะทางสังคม
(2) เจริญสติปัฏฐาน (พุทธทาสภิกขุ, 165-167) ด้วยการปฏิบัติ อานาปานสติ
ซึง่ สามารถน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้ ท่านสรุปสัน้ ๆว่า การลดอัตตา ตัวกูของกูนนั้ ให้ทำ� ด้วยสติปญ
ั ญา
โดยอธิบายว่า ปัญญานั้นหมายถึงวิชชา คือความรอบรู้ว่าตัวเรานั้นไม่มีแก่นสาร ไม่มีตัวตน
มีแต่ความว่าง เปล่า นี่คือปัญญาเป็นการหยั่งรู้สภาพความเป็นจริงของชีวิต ท่านจึงสอนว่า
ให้เราเอาปัญญานี้มาใช้ให้ถี่ขึ้น ใช้บ่อยมากขึ้น คือปฏิบัติธรรมมากขึ้น ปฏิบัติทุกขณะได้ยิ่ง
ดี การดึงเอาปัญญามาใช้ระลึกรู้ทันท่วงที เรียกว่า สติ
รวมความว่า ความรูท้ ตี่ ดิ ต่อกันเรือ่ ยๆโดยใช้ปญั ญาเป็นพืน้ ระลึกรูท้ นั ท่วงที เรียกว่า
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สติ การใช้สตินนั้ ควบคุมจนกว่าจะแก้ปญ
ั หาเสร็จเรียกว่า สัมปชัญญะ สติปญ
ั ญาและสัมปชัญญะ
ไม่ใช่จะใช้เฉพาะเรือ่ งตัวกูของกูเท่านัน้ แต่เป็นธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ในทุกกรณี1
(3) ตกบันไดพลอยโจน วิธีสุดท้าย ท่านพุทธทาสบอกว่า การลดอัตตา ลดตัวกู
ของกู ตัวฉันของฉัน อย่างแท้จริงนั้นให้ท�ำตอนที่จะตายด้วย เหมือนตกบันไดพลอยโจน ถ้า
จะตายแล้ว ก็อย่านอนตายตาไม่หลับ ตากก็ตายไปสิ เลิกยึดมั่นถือมั่นในตอนนั้น ซึ่งจะได้
ประโยชน์ตอนนั้นด้วย (พุทธทาสภิกขุ, 2548: 171) แต่เราท�ำไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ท�ำงานด้วย
จิตว่าง ไม่เจริญสติปญ
ั ญาในชีวติประจ�ำวัน นีค่ อื กระบวนการแก้ปญ
ั หา หรือแก้ทกุ ข์ของท่าน
พุทธทาส
ส่วนเอส.เอน โกเอ็นก้า มีแนวคิดเรื่องวิธีการดับทุกข์ คือการละเว้นความชั่ว
การท�ำแต่ความดีการท�ำใจให้บริสุทธิ์ทางสายนี้ เป็นทางสายสากลที่ชนทุกชาติทุกศาสนา
จะปฏิบัติได้ เมื่อใดก็ตามที่คนเราเกิดกิเลสขึ้นในใจ คนๆนั้นก็จะเป็นทุกข์เหมือนตกนรก
ในท�ำนองเดียวกัน ทางสากลที่ ท่าน เอส.เอน โกเอ็นก้า พูดถึงก็คือ อริยมรรคมีองค์แปด ซึ่ง
แบ่งออกได้เป็น 3 หมวด คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา ศีล คือ จริยธรรมอันเกิดจากการงดเว้น
จากการประพฤติผิดทั้งทางกายและวาจา สมาธิ คือ การปฏิบัติเพื่อควบคุมจิตใจ การฝึก
ทั้ง 2 หมวดไปพร้อมๆกัน จะช่วยให้ปฏิบัติได้ดีขึ้น แต่ทั้งศีล และสมาธิ ก็ยังไม่สามารถขจัด
กิเลสที่เกาะกุมจิตใจให้หมดไปได้จึงต้องมีการฝึกในหมวดที่ 3 อันได้แก่ ปัญญา ซึ่งเป็นการ
พัฒนาสติปัญญา และวิปัสสนาญาณ เพื่อช�ำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจด เมื่อคนเราเริ่มเข้าใจค�ำ
ว่า อนิจจัง หรือความไม่เที่ยง จากภายในกายตนแล้วก็จะส่งผลให้มีปัญญามองเห็น อนัตตา
อันได้แก่ ความไม่มตี วั ตน ไม่มขี องตนทัง้ ภายในกาย และภายในจิตใจว่า ไม่มอี ะไรทีค่ งทนอยู่
ได้เกินชั่วขณะหนึ่งไม่มีอะไรที่คนเราจะสามารถชี้ได้ว่า จะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นกาย
หรือจิตใจเพราะถ้ามีอะไรสักอย่าง ทึเ่ ป็นของเราจริงๆแล้ว เราก็จะต้อง สามารถเป็นเจ้าของ
ได้ ควบคุมและรักษาไว้ได้ แต่แท้จริงแล้ว คนเราไม่สามารถที่จะควบคุม และรักษาอะไรไว้
ได้เลย แม้แต่รา่ งกายของเราเอง อวัยวะทุกส่วนมีการเปลีย่ นแปลงเสือ่ มสลายอยูต่ ลอดเวลา
ไม่ว่าเราจะปรารถนาที่จะยื้อยุดให้คงทนไว้อย่างไร เมื่อได้เข้าใจ และมองเห็น อนิจจังและ
อนัตตา แล้วต่อไปปัญญาขัน้ ทีส่ ามก็จะพัฒนาขึน้ มา ท�ำให้เห็นทุกขัง คือความทุกข์ หากคน
เราต้องการเป็นเจ้าของ หรือยึดถือในสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลง ที่เราไม่อาจจะควบคุมได้เรา
ก็จะเพิ่มความทุกข์ให้กับตนเองมากขึ้น
โดยสรุปการปฏิบัติตามแนวทางของเอส.เอน. โกเอ็นก้า มี 2 ประการ คือ
การท�ำลายสิ่งกีดขวางระหว่างจิตส�ำนึกกับจิตใต้ส�ำนึก หรือ ภวังคจิต โดย ปกติ
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จิตส�ำนึกจะไม่รู้ว่าการปรุงแต่งต่างๆ เกิดขึ้นในจิตไร้ส�ำนึกตลอดเวลา แต่ความไม่รู้ หรือ
อวิชชาได้ปิดบังเอาไว้ เมื่อการปรุงแต่งเหล่านี้มาปรากฏขึ้นในจิตส�ำนึก ความเข้มข้นก็จะมี
มากขึน้ จนกระทัง่ มีอำ� นาจเหนือจิตใจด้วย วิธปี ฎิบตั แิ บบนี้ จะช่วยพัฒนาจิตใจ ให้มสี ติระลึก
รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่รู้ หรืออวิชชา ก็จะถูกขจัดออกไป
คือ อุเบกขา หรือการวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยความชอบหรือชัง การที่
เรามีสติระลึกรู้ ถึงความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วไม่ไปปรุงแต่งไม่ผกู ปมโลภะ หรือโทสะ ขึน้ มาใหม่
เราย่อมจะไม่สร้างทุกข์ให้ตนเอง
ในส่วนที่สอดคล้องกัน เช่น การอธิบายเรื่องธรรมะที่สอดคล้องกัน การอธิบาย
เรื่องทุกข์สอดคล้องกัน การอธิบายสาเหตุแห่งทุกข์และกระบวนการเกิดทุกข์สอดคล้องกัน
ทัง้ พุทธทาส และ เอส.เอน. โกเอ็นก้า มองว่าสาเหตุของความทุกข์มาจากอุปาทานคือ ความ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเป็นตัวตน ของตน (ตัวกูของกู) ในทุกสิง่ ทีเ่ ข้าไปเกีย่ วข้อง ซึง่ มีกระบวนการเกิด
ขึน้ อย่างเป็นระบบตามหลักปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ กล่าวคือ เป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้
ขณะมีการกระทบกันระหว่าง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ (พุทธทาสภิกขุ, 2539: 150) โดยปราศจากการควบคุมของสติหรือเป็นการรับ
รูท้ ป่ี ระกอบด้วยอวิชชาเป็นต้นเหตุ เมือ่ มีการสัมผัสของอายตนะภายในกับอารมณ์ภายนอก
ที่ประกอบด้วยอวิชชา อวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งในฝ่ายที่จะท�ำให้
เกิดทุกข์ สังขารก็เป็นปัจจัยปรุงแต่งวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะให้ตื่นตัวพร้อมท�ำ
หน้าที่รองรับอวิชชา ผัสสะที่มีอวิชชาคอยหนุนย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาที่น่าชอบใจและ
ไม่น่าชอบใจอันง่ายต่อการที่จะเป็นไปในทางที่จะเกิดทุกข์ เวทนาที่มีอวิชชาคอยหนุนย่อม
เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความอยาก ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือตัวผู้อยาก(ตัวกู)
อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือตัวผู้อยากที่เข้มข้นแก่ตัวเต็มที่ ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือ
ความเกิดขึน้ แห่งตัวตน(ตัวกู) ทีป่ รากฏชัดเจนแจ่มชัดในความรูส้ กึ พร้อมทีจ่ ะไขว่คว้าสิง่ ต่างๆ
มาเพือ่ ตนและเป็นปัจจัยส่งต่อให้เกิดทุกข์ตอ่ ไป การใช้สติเป็นบาทฐานในการปฏิบตั เิ หมือน
กัน พบว่าทัง้ สองส�ำนักใช้สติเป็นบาทฐานในการฝึกปฏิบตั เิ หมือนกัน กล่าวคือ พุทธทาสเน้น
การใช้อานาปานสติเป็นหลักในการฝึกปฏิบัติกรรมฐาน พุทธทาสได้อธิบายการปฏิบัติอานา
ปานสติ 16 ขั้น แบ่งเป็น 4 หมวด ของสติปัฎฐาน 4 กล่าวคือ หมวดกาย 4 ขั้น หมวดเวทนา
4 ขั้น หมวดจิต 4 ขั้น และหมวดธรรมอีก 4 ขั้น รวมเป็น 16ขั้นตอน รายละเอียดผู้วิจัยได้น�ำ
เสนอไว้ในบทที่ 3 สอดคล้องกับการปฏิบตั กิ รรมฐานส�ำนักปฏิบตั กิ รรมฐานของเอส.เอน. โก
เอ็นก้า ที่ให้ผู้ปฏิบัติเริ่มการฝึกปฏิบัติโดยมีสติดูลมหายใจ อานาปานสติ เป็นเบื้องต้น นั้นก็
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คือการยึดสติปฎั ฐาน 4 ในหมวดกาย หลังจากนัน้ เอส.เอน. โกเอ็นก้า ก็จะเน้นการสอนให้ไป
ฝึกปฏิบตั ใิ นหมวดเวทนา เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกปฏิบตั มิ สี ติรเู้ ท่าทันเวทนาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ให้
คอยสังเกตุความรูส้ กึ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นให้ดเู ฉยๆ โดยไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อเติมเวทนาทีเ่ กิดขึ้นก็
จะค่อยๆดับไปดับไปตามกฎของอนิจจัง
จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติของทั้ง 2 ท่านสอดคล้องกันคือ เน้นการใช้สติเป็นบาท
ฐานในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติ คอยก�ำกับดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ จึง
จะประสบความส�ำเร็จในการปฏิบัติในขั้นที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ศูนย์การเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญแก้ปญ
ั หาความไม่นา่ สนใจในการเรียนกาล (Tenses) โดยเฉพาะอดีตกาล ( Past Tenses
) และเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจการใช้อดีตกาลง่ายขึน้ แก่พระนิสติ ชัน้ ปีท1ี่ ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
การศึกษาวิจัยนี้ใช้การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental study ) ผู้วิจัยได้
จัดแบ่งพระนิสิตออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม 28 รูป และกลุ่มทดลอง 28 รูป โดยกลุ่ม
ควบคุมจะได้รับการสอนแบบปกติ ส่วนกลุ่มทดลองจะได้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนที่ผู้
วิจัยได้พัฒนาขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังการเรียน โดยการใช้
ศูนย์การเรียนรูแ้ ละการเรียนตามปกติในชัน้ เรียนของพระนิสติ โดยการวิเคราะห์ dependent
sample t-test มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ส่วนการเปรียบ
เทียบคะแนนสอบก่อนและหลังการเรียน โดยการใช้ศูนย์การเรียนรู้กับการเรียนตามปกติใน
ชัน้ เรียนของพระนิสติ โดยการวิเคราะห์ Independent sample t-test ไม่มคี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ p = .188 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกว่า พระนิสิตมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ คือรู้สึกชอบ ระดับ
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 54.5 และมีความรูส้ กึ ชอบมาก รองลงมา ร้อยละ 31.8 และเมือ่ เปรียบเทียบ
ทัง้ 4 ศูนย์ พระนิสติ ชอบศูนย์การอ่านมากทีส่ ดุ ร้อยละ 63 รองลงมา ศูนย์การพูดร้อยละ 45.5
ซึ่งอาจสรุปได้ว่า วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนสามารถพัฒนาให้พระนิสิตมีการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เรียนรู้เรื่อง อดีตกาล ( Past Tenses ) ดีขึ้นทัดเทียมกับการสอนของครูในชั้นเรียน
ตามปกติ และสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข

คำ�สำ�คัญ: ภาษาอังกฤษ; อดีตกาล
Abstract

This research is to study the results of teaching past tenses through
learning centers, focussing on students’ centers in order to solve uninteresting
lesson and to understand English past tenses easier for first year monk students
enrolling English I course, first semester 2004 of Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Chiang Mai campus.
Quasi-experimental study was used for this research. The monk students were divided into two groups :Controlled group (22 monk students) was mainly taught by listening to
the lecturer and experimented group (23 monk students) was taught through
learning centers i.e. listening center, speaking center, reading center and writing
center.
The results of the study found that comparing pre-test and post-test
between teaching through learning centers and listening to the lecturer by
dependent sample t-test analysis was statistically significant at p-value < 0.01;
Whereas, comparing pre-test and post-test between teaching through learning
centers and listening to the lecturer by independent sample t-test analysis was
statistically insignificant at p-value = .118. Furthermore, it also found that 54.5
% of the monk students liked learning past tenses through learning centers in
the high level and 31.8% of them liked it in the highest level. Out of four centers,
they liked reading center most, 63%, and then speaking center, 45.5 %.
These might be concluded that teaching through learning center can
improve the monk students in learning past tenses as learning taught by the
lecturer in the regular class and they also learned with fun.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 / 2559

66

Keywords: English; Past Tenses
บทนำ�

ภาษาแต่ละภาษามีหลักเกณฑ์ในการใช้เป็นเอกลักษณ์ทอี่ าจเหมือนหรือแตกต่างจาก
ภาษาอื่นบ้าง ผู้เรียนจึงจ�ำเป็นต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจ ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษ จึง
จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาให้เข้าใจกฎเกณฑ์ พร้อมทัง้ สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทัง้ นีว้ ธิ กี าร
หรือรูปแบบในการเรียนรูอ้ าจมีหลากหลาย ตามแต่ระดับของไวยากรณ์ซงึ่ มีกฎเกณฑ์ทตี่ า่ งกัน
หากมีความรูเ้ กีย่ วกับกฎเกณฑ์ไวยากรณ์เหล่านัน้ ก็สามารถทีจ่ ะเชือ่ มต่อถึงกันได้ โดยการฝึก
ใช้โครงสร้างจากการเรียนนัน้ และน�ำมาฝึกในกิจกรรมทางภาษาทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กนั ลักษณะเช่น
นี้ก็จะท�ำให้โครงสร้างที่เรียนนั้นกลายเป็นการเรียนรู้ได้ (stevick, 1980: 60-61)
ในบรรดากฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จะต้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้นั้น
เรือ่ งกาล (Tenses) เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามจ�ำเป็นเพราะการใช้กาลในภาษาอังกฤษมีความเกีย่ วข้อง
กับหลักและโครงสร้างของไวยากรณ์อื่น ๆ หากแต่ในเรื่องของการใช้กาลนั้นพบว่า นักเรียน
คนไทยยังมีปญ
ั หาอยูม่ ากในการเปลีย่ นแปลงกาลของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการใช้คำ� กริยา
ทีเ่ ป็นอดีตกาล (Past Tenses) ดังนัน้ การจะท�ำให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจและน�ำไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องนั้นควรที่จะมีการพัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่าง
สัมพันธ์กนั ทัง้ นีเ้ พราะล�ำดับขัน้ ของ การสอนจากการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เป็นหัวใจ
ของวิธีการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน (กานดา ณ ถลาง, 2515, หน้า 26 ) แต่อย่างไรก็ตาม
ไม่วา่ จะเริม่ จากทักษะใดก่อน จะต้องมุง่ ทีต่ วั ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ดังเช่นในหนังสือ “ความฝันของ
แผ่นดิน” ซึง่ กล่าวว่า “ การเรียนรูต้ อ้ งเน้นการฝึกปฏิบตั จิ ริงในวิชาทีเ่ รียนเน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้” ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 (
2542, หน้า12 ) ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้และถือว่า ผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ยึดหลักที่ว่า ผู้เรียนควรมีส่วนในการประกอบกิจกรรมการเรียน การสอนและแก้
ปัญหาด้วยสือ่ ประสม (Multi - media Instruction ) และกระบวนการกลุม่ (group process)
เป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ (สนิท สัตโยภาส, 2544, หน้า 84)
ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ ทีก่ ำ� หนดให้พระนิสติ ชัน้ ปีที่ 1 ทุกคณะวิชาเอกจะต้องลงทะเบียนเรียน หากแต่สภาพ
การเรียน การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ทีผ่ า่ นมาพบว่า นิสติ ชัน้ ปีที่ 1 ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 มีความหลากหลายในด้านภูมหิ ลังทางการศึกษา ส่งผลต่อความสามารถในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของกาล (Tenses) ในสภาพเช่นนี้ผู้วิจัยใน
ฐานะของผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว และ
มีความสนใจในวิธกี ารเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนได้ดว้ ยการเรียนด้วยตนเองกับสือ่ ต่างๆในศูนย์การเรียน ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้นสิ ติ ที่
ยังไม่เข้าใจเรือ่ งกาลดีพอจะได้เข้าเรียนเพิม่ เติมกับศูนย์การเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีเ้ พิม่ เติมอีก ซึง่ เชือ่
ว่า จะเป็นรูปแบบทีด่ ใี นการแก้ไขพัฒนาการเรียนรูเ้ รือ่ งกาล โดยเฉพาะอดีตกาล (Past Tenses)
ทีเ่ ป็นปัญหาส�ำหรับนักศึกษาไทย อันจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจกระตือรือร้น ในการเรียน
และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (Quasi – experimental research) ที่
สอน “อดีตกาล (past tenses)” โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 แก่พระ
นิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จ�ำนวน 56 รูป
โดยแบ่งพระนิสิตออกเป็นสองกลุ่มเท่าๆกันก�ำหนดจ�ำนวนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดย
พยายามแบ่งตามสัดส่วนของสาขาวิชาเอก และแบ่งตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
กาลจากการ Pre-test แล้ว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ประเภทได้แก่
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทดลองสอนได้แก่ แนวการสอน “อดีตกาล(Past Tenses)” ที่ใช้การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้จ�ำนวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน - หลังเรียน
(Pre - Post Test) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ในเรื่องอดีตกาล (Past Tenses) และ
แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติต่อการเรียนการสอน
การเก็บข้อมูลมีวิธีด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ท�ำการแบ่งกลุม่ พระนิสติ 28 รูป เรียนในชัน้ เรียนในคาบชัว่ โมงตามปกติ ให้
เป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มพระนิสิต 28 รูป เรียนในคาบเรียนที่นัดหมายเป็นพิเศษ เป็นกลุ่ม
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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ทดลอง แล้วให้พระนิสติ ทัง้ 2 กลุม่ ตอบแบบประเมิน Pre - test เรือ่ ง Past Tenses
ก่อนเรียน จ�ำนวนทัง้ หมด 20 ข้อ โดยเก็บแบบประเมินภายในเวลา 12 นาที จากนัน้ แบ่งพระ
นิสิตกลุ่มทดลองเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อเข้าศูนย์แต่ละศูนย์เวียนกันจนครบทุกศูนย์ รอบแรก
ให้พระนิสิตเรียนเรื่อง Past Simple Tense รอบที่สองเรียนเรื่อง Past Continuous Tense
โดยทีก่ ำ� หนดเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละศูนย์ 11 นาที พระนิสติ กลุม่ ควบคุมเรียนตามเนือ้ หา ของ Past
Tenses ทั้งสองเรื่องจ�ำนวน 2 คาบ แต่ไม่มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเข้าศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์
2. ในสัปดาห์ตอ่ มาผูว้ จิ ยั ได้ให้กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองเรียนตามชัว่ โมงทีก่ ำ� หนด
ไว้โดยให้พระนิสิตเรียนเรื่อง Past Perfect Tense และ Past Perfect Continuous Tense
แล้วจึงให้พระนิสิตทั้งสองกลุ่มท�ำแบบทดสอบ Post - Test กลุ่มทดลองให้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ด้วย ส่วนพระนิสิตกลุ่มควบคุมให้ตอบแบบประเมิน
เฉพาะ Post - Test อย่างเดียว โดยไม่น�ำข้อมูลจากการตอบแบบประเมินของพระนิสิตที่ไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้งสองครั้งมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
การตอบแบบประเมินก่อน - หลังเรียน (Pre - Post Test) เพือ่ ทดสอบความรูค้ วามสามารถ ใน
เรื่องอดีตกาล (Past Tenses) ด้วยสถิติ paired T-test และ Independent T-test

ผลการวิจัย

ความเข้าใจของพระนิสติ ทีม่ ตี อ่ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ศนู ย์การเรียนรู้
พบว่าส่วนใหญ่มรี ะดับความเข้าใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอดีตกาล (Past Tense) อยูใ่ น
ระดับปานกลางร้อยละมากที่สุด
Past Simple Tense พบว่า พระนิสิตมีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีมาก
ที่สุดคือ ร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ มีความเข้าใจน้อยร้อยละ 22.7 น้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจ
ดีมาก ร้อยละ 4.5
Past Continuous Tense พบว่า พระนิสติ มีความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ มี
มากที่สุดคือ ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ มีความเข้าใจน้อยและมีความเข้าใจดีร้อยละใกล้เคียง
กัน คือ ร้อยละ 27.3 และ 22.7 แต่ไม่มีพระนิสิตที่มีความเข้าใจดีมาก
Past Perfect Tense พบว่า พระนิสิตมีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีมาก
ที่สุดคือ ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ มีความเข้าใจน้อยและมีความเข้าใจดีร้อยละใกล้เคียงกัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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คือ ร้อยละ 27.3 และ 22.7 แต่ไม่มีพระนิสิตที่มีความเข้าใจดีมาก
Past Perfect Continuous Tense พบว่า พระนิสิตมีความเข้าใจอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึง่ มีมากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ มีความเข้าใจน้อย ร้อยละ 31.8 น้อยทีส่ ดุ คือ
มีความเข้าใจดีมาก ร้อยละ 4.5
ความพึงพอใจของพระนิสิตที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้ศูนย์การ
เรียนรู้ พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้สึกชอบต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ศูนย์การเรียน
รู้ ร้อยละมากที่สุด
กิจกรรมศูนย์ที่ 1 การฟัง พบว่า พระนิสิตมีความรู้สึกชอบและเฉย ๆ ต่อกิจกรรม
ศูนย์ที่ 1 การฟังมากกว่าความรู้สึกอื่นๆ โดยมีร้อยละใกล้เคียงกันคือร้อยละ 40.9 และ 36.4
ตามล�ำดับ รองลงมามีความรู้สึกชอบมากร้อยละ 22.7
กิจกรรมศูนย์ที่ 2 การพูด พบว่า พระนิสติ มีความรูส้ กึ ชอบ ซึง่ มีมากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ
59.1 รองลงมาคือ มีความรู้สึกชอบมาก ร้อยละ 22.7 น้อยที่สุดคือ มีความรู้สึกไม่ชอบ ร้อย
ละ 4.5
กิจกรรมศูนย์ที่ 3 การอ่าน พบว่า พระนิสิตมีความรู้สึกชอบ ซึ่งมีมากที่สุดคือ ร้อย
ละ 63.6 รองลงมาคือ มีความรูส้ กึ ชอบมาก ร้อยละ 22.7 แต่ไม่มพี ระนิสติ ทีม่ คี วามรูส้ กึ ไม่ชอบ
กิจกรรมศูนย์ที่ 4 การเขียน พบว่า พระนิสิตมีความรู้สึกชอบ ซึ่งมีมากที่สุดคือ
ร้อยละ 59.1 รองลงมาคือ มีความรู้สึกชอบมาก ร้อยละ 22.7 แต่ไม่มีพระนิสิตที่มีความ
รู้สึกไม่ชอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ศนู ย์การเรียนรู้ พบว่า พระนิสติ มีความรูส้ กึ ชอบ ซึง่
มีมากที่สุดคือ ร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ มีความรู้สึกชอบมาก ร้อยละ 31.8 แต่ไม่มีพระนิสิต
ที่มี ความรู้สึกไม่ชอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ศนู ย์การเรียนรูท้ งั้ 4 ศูนย์ พบว่า พระนิสติ มีความ
รู้สึกชอบที่มีต่อกิจกรรมศูนย์ที่ 3 การอ่าน ซึ่งมีมากที่สุดคือ ร้อยละ 63.6 รองลงมาคือ ความ
รู้สึกชอบที่มีต่อกิจกรรมศูนย์ที่ 2 การพูด ร้อยละ 45.5 น้อยที่สุดคือ ความรู้สึกชอบที่มีต่อ
กิจกรรมศูนย์ที่ 3 การเขียนและกิจกรรมศูนย์ที่ 4 การฟังมีรอ้ ยละใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 31.8
และ 27.3
การเปรียบเทียบระหว่างการเรียนโดยการใช้ศนู ย์การเรียนรูแ้ ละการเรียน ตามปกติ
ในชั้นเรียนของพระนิสิต พบว่า พระนิสิตที่ได้รับการสอนโดยการใช้ศูนย์การเรียนรู้มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนการสอน เท่ากับ 6.73 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ 3.98 ส่วนพระนิสติ ทีไ่ ด้รบั การสอนตามปกติในชัน้ เรียน มีคะแนนเฉลีย่ ก่อน
การสอน เท่ากับ 5.40 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.58
เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับความรู้ของทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าทีแบบ
อิสระ พบว่า คะแนนความรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Tense ของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p = .333
พบว่า ก่อนได้รับการสอนโดยการใช้ศูนย์การเรียนรู้ พระนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Tense เท่ากับ 6.73 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 5.02 หลังได้รับการสอนโดยการใช้ศูนย์การเรียนรู้พระนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Tense เท่ากับ 10.50 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.03 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังได้
รับความรู้โดยการใช้ศูนย์การเรียนรู้โดยใช้ค่าทีแบบไม่อิสระ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ภาษา
อังกฤษเรื่อง Past Tenses หลังการสอนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2
พบว่า ก่อนได้รับการสอนตามปกติในชั้นเรียน พระนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Tense เท่ากับ 5.40 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 3.54 หลังได้รบั การสอนตามปกติในชั้นเรียนพระนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Tense เท่ากับ 8.60 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 4.04 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังได้รับการ
สอนตามปกติในชัน้ เรียนโดยใช้คา่ ทีแบบไม่อสิ ระ พบว่าคะแนนเฉลีย่ ความรูภ้ าษาอังกฤษเรือ่ ง
Past Tenseหลังการสอนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 2
พบว่า พระนิสิตที่ได้รับการสอนโดยการใช้ศูนย์การเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
สอน เท่ากับ 10.50 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.03
ส่วนพระนิสิตที่ได้รับการสอนตามปกติในชั้นเรียน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการสอน เท่ากับ 8.60
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.04 เมื่อทดสอบความแตก
ต่างของคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับความรู้ของทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าทีแบบไม่อิสระ พบว่าคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Tense ของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p = .188
ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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1. ผลของความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนอดีตกาล ( Past Tenses ) โดยรูปแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ ซึง่ เน้นกลุม่ ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ จากผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่มคี วามรูส้ กึ ชอบ
และชอบมากต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ศูนย์การเรียนรู้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะวิธี
สอนโดยการใช้ศนู ย์การเรียนรูเ้ ป็นวิธกี ารสอนทีม่ คี วามหลากหลายอาจจะท�ำให้ผเู้ รียนมีความ
สนุกในการเรียน ซึง่ สอดคล้องกับ Allright ( 1991 ) กล่าวว่า “การเรียนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นแนวการเรียนการสอนที่รวมถึงประสบการณ์การสอนที่หลากหลายของผู้สอน
ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยยอมรับความหลากหลายของผูเ้ รียน เนือ้ หาการ
เรียนและเป้าหมายการเรียน การเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเกี่ยวข้องกับการที่ผู้เรียน
มีสว่ นร่วม ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ส่วนกระบวนการและวิธกี ารนัน้ เป็นเพียงเป้าหมายรอง มี
การเลือกวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนและเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเปิด
โอกาสให้ใช้แนวคิดทุกด้านมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของผู้เรียนและ
กระบวนการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน” ดังนัน้
ผู้เรียนจึงมีความรู้สึกชอบกิจกรรมการเรียนการสอนและเกิดความเข้าใจในกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการใช้ศูนย์การเรียนรู้
2. พบการวิจยั ว่า พระนิสติ มีความรูส้ กึ ชอบต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรม
ศูนย์ที่ 3 การอ่าน มากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 63.6 รองลงมาคือ กิจกรรมศูนย์ที่ 2 การพูด อาจจะกล่าว
ได้ว่า ทักษะอ่านเป็นทักษะที่มีความส�ำคัญมากที่สุดส�ำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ทั้งนี้เพราะมีโอกาสใช้ทักษะการฟัง การพูดและการเขียน
ภาษาอังกฤษน้อยกว่าการอ่าน (อัจฉรา วงศ์โสธร 2524, 281 ) ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับ สม
พิศ แสงศิริรักษ์ (2542 ) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะที่ส�ำคัญและเป็นรากฐานของการเรียนรู้
การพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะการอ่านทีด่ นี นั้ ต้องมีความเข้าใจเนือ้ หาทีอ่ า่ น และวิธสี อนโดยการ
ใช้ศนู ย์การเรียนรู้ เป็นวิธกี ารสอนโดยยึดหลักการทีว่ า่ ผูเ้ รียนควรมีสว่ นในการประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอน และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม ( Group Process ) เป็นเครื่องมือ
ทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพือ่
จัดรูปแบบการเรียนรู้ให้หลายๆลักษณะ ซึ่งต่างจากการเรียนในชั้นเรียนตามปกติ เกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง พัฒนาทักษะในการอ่าน (Valette, 1972 )
3. ส�ำหรับศูนย์ที่ 4 การฟังทีผ่ เู้ รียนมีความรูส้ กึ ชอบน้อยทีส่ ดุ กว่าศูนย์อนื่ ๆ ร้อยละ
27.3 อาจเป็นเพราะผูเ้ รียนไม่สามารถแยกเสียง ของภาษาพูด ซึง่ มีทงั้ การออกเสียงสูงต�ำ่ การ
เน้นเสียง การกลืนเสียงระหว่างสระและพยัญชนะ และค�ำศัพท์ต่างๆ เหมือนดังที่ Richards
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( 1994 ) ได้แบ่งขัน้ ตอนการพัฒนาการ ฟังเพือ่ ความเข้าใจของผูท้ ไี่ ม่เคยเรียนภาษา
มาก่อนเป็น 5 ระดับดังนีค้ อื ระดับที่ 1 ผูเ้ รียนไม่รคู้ วามสัมพันธ์ของค�ำในประโยค ระดับที่ 2 ผู้
เรียนสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของค�ำในประโยคเพียงเล็กน้อยสามารถเข้าใจความหมายจาก
การพิจารณาค�ำและบริบททีอ่ ยูร่ อบๆ ระดับที่ 3 ผูเ้ รียนเริม่ มีความเข้าใจโครงสร้างของประโยค
แต่ยงั คงต้องใช้บริบทช่วยในการเข้าใจความหมาย และจะมีปญ
ั หากับโครงสร้างของประโยคที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เช่น ค�ำที่ก�ำหนดกาล (Tense Marking)
การใช้สรรพนาม
(Pronoun reference) เป็นต้น ระดับที่ 4 ผู้เรียนสามารถเข้าใจค�ำชี้แนะทางไวยากรณ์
(Syntactic clues) บางส่วนเพื่อจะให้ได้ความหมาย แต่จะไม่สามารถเข้าใจโครงสร้างอย่าง
ถ่องแท้ และต้องการฟังซ�ำ้ และระดับที่ 5 สามารถเข้าใจสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ โดยใช้บริบทมาช่วยน้อยลง
4. ผลการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
อดีตกาล ( Past Tenses )โดยการใช้ศูนย์การเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลางร้อยละมากที่สุด
อธิบายได้วา่ การท�ำความเข้าใจเรือ่ งอดีตกาลไม่ใช่เป็นเรือ่ งง่ายต้องใช้เวลาในการเรียนรูม้ ากพอ
สมควร เพราะ ภาษาไทยไม่มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงกริยาเหมือนภาษาอังกฤษ ดังนั้นสภาพ
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังมีปัญหาด้านการใช้ค�ำกริยาในการแสดงอดีตกาล (
ศิริมน ศรีนพรัตน์,2530, 20 )
5. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Tense โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้กับ
การเรียนตามปกติในชั้นเรียนไม่แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า ในปัจจุบันการสอนจะไม่อยู่เพียงแค่
ครูเพียงอย่างเดียวเนื่องจากการเรียนสอนต้องประกอบด้วยผู้เรียนและผู้สอน ดังนั้นรูปแบบ
ของการเรียนรู้จึงต้องมีความหลากหลาย ดังที่ Ellis ( 1994 ) กล่าวว่า “รูปแบบการเรียนรู้ มี
4 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้แบบรูปธรรม (Concrete learning ) ผู้เรียนไม่ชอบการเรียนที่
เป็นกิจวัตร แต่จะชอบการเรียนพร้อมกับการปฏิบัติ การเรียนรู้แบบวิเคราะห์ (Analytical
learning) เน้นด้านการแก้ปญ
ั หาและการหาเหตุผล มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบความล้ม
เหลว การเรียนรูแ้ บบสือ่ สาร (Communicative learning) ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง มีความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัวสูง ชอบการเรียนการสอนเพื่อการติดต่อสื่อสาร และการได้ตัดสินใจ
การเรียนรู้แบบระบบพึ่งผู้มีอ�ำนาจ ( Authority-orientated learning ) ขึ้นอยู่กับผู้อื่นชอบ
ได้รับค�ำแนะน�ำและค�ำสอนจากอาจารย์ผู้สอน ชอบการเรียนที่มีรูปแบบ ไม่ชอบการเรียนที่
ต้องค้นหาหรือค้นคว้า” ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 4 รูปแบบ มีอยู่ในทั้งการเรียนการสอนโดย
ใช้ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนตามปกติ ดังนั้นในการสอนจะต้องมีการปรับให้เข้ากับรูปแบบ
กระบวนการเรียนดังกล่าว ซึ่งการเรียนการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนตามปกติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ผูเ้ รียนก็จะต้องใช้วธิ กี ารเรียนดังกล่าวทัง้ หมดเหมือนกัน จึงท�ำให้ผลสัมฤทธิก์ ารเรียน
รู้ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Tense โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนตามปกติในชั้นเรียนไม่
แตกต่างกัน ส�ำหรับกรณีทผี่ เู้ รียนบางคนทีม่ คี ะแนน Post – Test ต�ำ่ กว่าคะแนน Pre – Test
ทั้งกลุ่มที่เรียนโดยศูนย์การเรียนรู้ และกลุ่มที่เรียนตามปกติในชั้นเรียนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะผู้เรียนมีความแตกต่างกันในระดับความรู้ รูปแบบการเรียนรู้และความสนใจ ดังนั้นผู้
เรียนจึงอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนทุกคนเมื่อเรียนในสิ่งที่เหมือนกัน หรือใช้วิธีการ
เดียวกัน (Valette, 1972 )
วิจารณ์

การสอน Past Tenses โดยรูปแบบศูนย์การเรียนรู้เป็นรูปแบบที่ท�ำให้พระนิสิตมี
ความพอใจและสนุกในการเรียนไวยากรณ์มากกว่าการสอนโดยการบรรยายโดยที่ไป เป็นการ
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและได้ท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและเมื่อมีปัญหาผู้เรียนได้ปรึกษาหารือกัน
ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน เพราะในกลุ่มมีทั้งคนเก่งและไม่เก่ง แต่เพื่อเติมเต็มในการเรียนรู้
และไม่ให้ผู้เรียนเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในขณะผู้เรียนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากศูนย์
แต่ละศูนย์ ผูส้ อนควรแจ้งให้แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนหรือเรียกให้ผสู้ อนอธิบายเพิม่ เติมในส่วนนัน้ ๆ
ครูผู้สอนจะเหนื่อยและท�ำงานหนักในการเตรียมกิจกรรมในแต่ละศูนย์ แต่เมื่อน�ำ
กิจกรรมที่ได้เตรียมไว้ได้น�ำไปใช้จะลดบทบาทของครูเพราะครูจะเป็นคนคอยให้ค�ำปรึกษา
และกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้สามารถน�ำไปใช้ในการสอนครั้งต่อไป แต่อาจจะมีการปรับปรุง
กิจกรรมบ้าง
การสอนไวยากรณ์ ( Past Tenses ) ผูเ้ รียนทีม่ พี นื้ ฐานอยูบ่ า้ งจะเกิดการเรียนรูแ้ ละ
เข้าใจซึ่งเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน ในส่วนกลุ่มผู้เรียนที่ยังอ่านและสะกดภาษาอังกฤษไม่ค่อย
ได้ จะมีปัญหาในการท�ำความเข้าใจได้ช้า และอีกทั้งยังถูกจ�ำกัดในเรื่องของเวลาในแต่ละศูนย์
ศูนย์การฟังเป็นศูนย์ทคี่ อ่ นข้างจะมีปญ
ั หาเนือ่ งจากผูเ้ รียนไม่สามารถแยกเสียง เช่น
การเชือ่ มต่อของเสียงในประโยคว่า We were not hungry เป็น We weren’t hungry และผู้
เรียนต้องฟังให้เข้าใจเพือ่ ตอบค�ำถามในแบบฝึกหัด จึงท�ำให้พระนิสติ ใช้เวลาในศูนย์นมี้ าก และ
ใช้เวลาเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ อาจเปลี่ยนจากการฟังเทปอย่างเดียว โดยใช้วีดีโอแทนได้ หรือถ้า
จะใช้เทปอย่างเดียวเมือ่ ใกล้จะหมดเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ให้ผเู้ รียนสามารถดูบทสนทนาเฉลยได้เพือ่
จะท�ำให้สามารถควบคุมเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ได้
ศูนย์การพูดผู้เรียนมีปัญหาสร้างประโยคเทียบเคียงกับประโยคตัวอย่างที่ให้ไว้ อีก
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ทั้งไม่รู้หรือไม่แน่ใจในการออกเสียงของค�ำแต่ละค�ำ จึงท�ำให้ผู้เรียนไม่ค่อยได้ฝึกพูด
เท่าที่ควร ดังนั้นศูนย์นี้ผู้สอนควรดูแลเป็นพิเศษหรือเลือกผู้เรียนที่เก่งในกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็น
ผู้น�ำในการอธิบายและออกเสียงให้เป็นตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการท�ำวิจัยในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้กับ Tenses อื่นๆด้วย หรืออาจจะท�ำ
วิจัยทั้งรายวิชาภาษาอังกฤษอังกฤษ 1
2. ควรมีการท�ำวิจัยปรับพื้นฐานผู้เรียนที่ยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่อ่อนมาก ก่อน
ที่จะใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียน

1. นโยบายการตีพิมพ์ในวารสาร พุทธศาสตร์ศึกษา
วารสารพุทธศาสตร์ศึกษาเป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ
คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุก
บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับ
บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย มีก�ำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ผลงานที่ส่งมา
จะต้องไม่เคยเสนอหรือก�ำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
2. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร พุทธศาสตร์ศึกษา
2.1 บทความพิเศษ บทความพิเศษทางวิชาการ ที่น�ำเสนอองค์ความรู้ทาง
วิชาการอย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักวิชาการใน วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ
2.2 บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะ
วิเคราะห์วจิ ารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพืน้ ฐานทางวิชาการทีไ่ ด้เรียบเรียงจากผลงาน
ทางวิชาการของตนเองหรือของผูอ้ นื่ หรือเป็นบทความทางวิชาการทีเ่ ขียนขึน้ เพือ่ เป็นความ
รู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป
2.3 บทความวิจยั (Research Article) เป็นบทความทีม่ กี ารค้นคว้าอย่างมีระบบ
และมีความมุง่ หมายชัดเจน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลหรือหลักการบางอย่างทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือการน�ำวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ บทความวิจัยมีรูปแบบของ
การวิจยั ตามหลักวิชาการ เช่น มีการตัง้ สมมติฐานหรือมีการก�ำหนด ปัญหาทีช่ ดั เจนสมเหตุผล
โดยจะต้องระบุวตั ถุประสงค์ทเี่ ด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความ
และสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้ค�ำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์
2.4 บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จาก
ต�ำรา หนังสือ และ วารสารใหม่ หรือจากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น
2.5 ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความ
จากวารสารต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน�ำเครื่องมือใหม่ ต�ำราหรือ
หนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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3. รูปแบบของการจัดเตรียมต้นฉบับ
3.1 ต้นฉบับบทความต้องมีความยาว 8 - 12 หน้ากระดาษ A 4 (รวมเอกสาร
อ้างอิง) พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK เท่านั้น ตั้งค่าหน้า
กระดาษโดยเว้นขอบบน ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา ขอบล่าง 1 นิ้ว ก�ำหนดระยะห่าง
ระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1 และเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละย่อหน้า การน�ำเสนอรูปภาพและ
ตาราง ต้องน�ำเสนอรูปภาพและตารางที่มีความคมชัดพร้อมระบุหมายเลขก�ำกับรูปภาพไว้
ด้านล่าง พิมพ์เป็นตัวหนา เช่น ตาราง 1 หรือ Table 1 และ รูป 1 หรือ Figure 1 รูปภาพ
ที่น�ำเสนอต้องมีรายละเอียดของข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องกลับไปอ่าน
ที่เนื้อความอีก ระบุล�ำดับของรูปภาพทุกรูปให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่อยู่ในต้นฉบับ โดยค�ำ
อธิบายต้องกระชับและสอดคล้องกับรูปภาพที่น�ำเสนอ
3.2 ชื่อเรื่องต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง
3.3 ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด พร้อม
ระบุ ต�ำแหน่งทางวิชาการ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติอยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยเยื้องมาทางด้านขวา
และให้ตัวเลขเป็นตัวยก ท้ายชื่อผู้เขียนเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับต�ำแหน่งทางวิชาการ
และชื่อหน่วยงาน
3.4 มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 ค�ำต่อบทคัดย่อ
3.5 ก�ำหนดค�ำส�ำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.6 การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุด ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่าง
จาก หัวข้อใหญ่ 3 - 5 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 6 และหัวข้อย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรง
กัน เมื่อขึ้นหัวข้อใหญ่ ควรเว้นระยะพิมพ์ เพิ่มอีก 0.5 ช่วงบรรทัด
3.7 การใช้ตัวเลขค�ำย่อ และวงเล็บ ควรใช้ตัวเลขอารบิกทั้งหมด ใช้ค�ำย่อที่เป็น
สากลเท่านั้น (ระบุค�ำเต็มไว้ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้ (Student
centered learning)
บทความวิจัย ให้เรียงล�ำดับสาระ ดังนี้
1. บทคัดย่อ (Abstract) เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผล
การวิจัยโดยสรุปมีความกะทัดรัดและสั้น
2. บทน�ำ (Introduction) ระบุความส�ำคัญของปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด
และ ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย
3. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการได้
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มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างและการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยตามล�ำดับอย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ
5. อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของผลการวิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อๆ
แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
6. สรุป (Conclusion) ระบุข้อสรุปที่ส�ำคัญและข้อเสนอแนะในการน�ำผลการ
วิจัยไปใช้ และประเด็นส�ำหรับการวิจัยต่อไป
7. บรรณานุกรม (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเชิงอรรถ
เท่านั้น
บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ ปกิณกะ บทความ
วิจารณ์ หนังสือ ให้เรียงล�ำดับสาระ ดังนี้
1) บทคัดย่อ (Abstract)
2) บทน�ำ (Introduction)
3) เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระส�ำคัญที่ต้องการน�ำเสนอตามส�ำดับ
4) สรุป (Conclusion)
5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
6) บรรณานุกรม (Reference) การอ้างอิงในเนื้อเรื่องใช้ระบบ APA
4. ระบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมทางวิชาการ
เอกสารที่น�ำมาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน
อาจเป็น
วารสาร หนังสือหรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมดก่อนส่งต้นฉบับ ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบ
ถึงความถูกต้อง ของการอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกันความล่าช้าในการตีพิมพ์บทความ
เนื่องจากบทความที่มีการอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณาโดยผู้ทรง
คุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
4.1 การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ
รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่องและท้ายเล่มใช้ วิธีการอ้างอิงระบบ นาม – ปี
ตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA) ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดย
ใช้วงเล็บ เปิด-ปิด แล้วระบุชอื่ -นามสกุล ของผูเ้ ขียน และเลขหน้า ของเอกสารทีน่ ำ� มาอ้างอิง
ก�ำกับท้ายเนือ้ ความทีใ่ ต้อา้ งอิง เอกสารทีอ่ า้ งอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิง
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ท้ายบทความทุกรายการ และเจ้าของบทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้อง
ของเอกสารทีน่ ำ� มาอ้างอิงทัง้ หมด โดยรูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดงั นี้
อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย
1) พระไตรปิฎก และอรรถกถา ให้อ้างชื่อคัมภีร์ เล่มที่ ข้อ เครื่องหมายทวิภาค
(:) และเลขหน้าของเอกสารทีน่ ำ� มาอ้างอิง เช่น (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 15 ข้อ 16: 282283), (พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล เล่ม 16: 256-320)
2) ผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างชื่อผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปีที่พิมพ์
เครือ่ งหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารทีน่ ำ� มาอ้างอิง เช่น (พระมหาสุทติ ย์ อาภาก
โร, ดร. 2554: 44)
3) ผู้แต่งสองรายให้อ้างชื่อของผู้แต่งสองราย เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปี
ที่ พิมพ์เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารที่นำ� มาอ้างอิง เช่น (พระมหาสุทิตย์
อาภากโร และ เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ, 2553: 44) หากมีเอกสารที่นำ� มาอ้างอิงมากกว่า 1
รายการให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นระหว่างรายการอ้างอิง เช่น (พระธรรมโกศาจารย์
ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2548: 8; พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2554: 44)
4) ถ้ามีผแู้ ต่งมากกว่า 2 รายให้อา้ งชือ่ ของผูแ้ ต่งรายแรก เว้นวรรคหนึง่ ครัง้ เพิม่
ค�ำว่าและคณะ เครือ่ งหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารทีน่ ำ� มาอ้างอิง เช่น (พระเทพ
โสภณ ประยูร ธมฺมจิตฺโต และคณะ, 2548: 55)
5) ให้เรียงล�ำดับการอ้างอิงตามล�ำดับพยัญชนะตัวแรกของชือ่ ผูแ้ ต่ง เช่นเดียวกับ
ล�ำดับการอ้างอิงในส่วนเอกสารอ้างอิง
อ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ
1) ถ้ามีผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค ปีที่พิมพ์
และ หน้าที่น�ำมาอ้างอิง เช่น (Keown, 2003 : 4)
2) ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกุล ของผู้แต่งสองราย เครื่องหมายจุลภาค
ปีที่พิมพ์ และหน้าที่น�ำมาอ้างอิง เช่น (Hersey & Blanchard, 2000: 3) และให้ใช้
เครื่องหมาย อัฒภาค (;) คั่นกลางระหว่างเอกสารที่น�ำมาอ้างอิงมากกว่า 1 เอกสาร เช่น
(Keown, 2003: 4; Hersey & Blanchard, 2000: 3)
3) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรก ตามด้วย et al,
ปีที่พิมพ์ และหน้าที่น�ำมาอ้างอิง (Kaiser et al., 2008: 55)
4) ให้เรียงล�ำดับการอ้างอิงชื่อผู้แต่ง
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5) บรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทย ชื่อผู้เขียนใช้ชื่อเต็ม-นามสกุล และให้แปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมต่อท้ายในหัวข้อ TRANSLATED THAI REFERENCES
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิมพ์รายการส�ำนักพิมพ์/โรงพิมพ์
กรณีเป็นส�ำนักพิมพ์หรือบริษัทให้คงไว้เฉพาะชื่อ ดังตัวอย่าง
1) บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ�ำกัด ใช้ 21 เซ็นจูรี่
2) ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) กรณีที่เป็นโรงพิมพ์ให้ใช้รูปแบบเต็ม เช่น โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
4.2 บรรณานุกรม
(1)พระไตรปิฎก อรรถกถา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
(2) หนังสือ
รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//(ครั้งที่พิมพ์).//สถานที่พิมพ์/:/ส�ำนักพิมพ์
หรือโรงพิมพ์. (.// การวรรค 2 ครั้ง)
ตัวอย่าง
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. (2548). เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : พิสิษฐ์ ไทย ออฟเซต.
(3) บทความในหนังสือ
รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).//ชื่อ
เรื่อง/(เลขหน้าที่อ้าง).//สถานที่พิมพ์/: /ส�ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง
พระสุกจิ จ์ สุจณ
ิ โฺ ณ. (2559). การสร้างความคิดนามธรรมในวัฒนธรรมไทย ใน ปวิตร ว่องวีระ.
ทฤษฎี และวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม (หน้า 112). กรุงเทพมหานคร:
อัมรินทร์.
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(4) บทความจากวารสาร
รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้าแรก ที่
ตีพิมพ์-เลขหน้าสุดท้ายที่ตีพิมพ์.
ตัวอย่าง
ธิติวุฒิ หมั่นมี. (2557). การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ
๔ เครื่องมือ การวางแผนและการติดต่อประสานงานสูค่ วามส�ำเร็จ. วารสาร มจร
สังคมศาสตรปริทรรศน์. 3 (1), 25-31.
(5) บทความในสารานุกรม
รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อสารานุกรม,/(เล่มที่อ้าง, หน้า เลข
หน้าที่อ้าง).สถานที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง
สนิท อาจพันธ์. (2537). หม้อคอควาย. ใน สารานุกรมของใช้พื้นบ้านไทยในอดีตเขต
หัวเมืองฝ่ายเหนือ (หน้า 274-275).กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์
พลับลิชชิ่ง.
Sturgeon, T. (1995). Science fiction. In The encyclopaedia Americana (Vol.
24, pp.390-392). Danbury, CT: Grolier Press.
(6) หนังสือพิมพ์
รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
สุชาติ เผือกสกนธ์. (9 มิถนุ ายน 2549). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ผูจ้ ดั การรายวัน, น.13.
(7 ) วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รายงานการวิจัย
ชื่อผู้เขียน.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/หรือการค้นคว้า
แบบอิสระ/ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
สัมฤทธิ์ ต่อสติ. (2542). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�ำเนินงานของสถานบริการ
สาธารณสุขเขตเมือง กรณีศกึ ษาศูนย์ : แพทย์ชมุ ชนเมืองพระนครศรีอยุธยา
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
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5.หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความเพื่อได้รับการตีพิมพ์
5.1 ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ เอกสารประกอบด้วย
1 1. ต้นฉบับ จ�ำนวน 3 ชุด จ�ำแนกเป็น
1 - ต้นฉบับที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง จ�ำนวน 2 ชุด
1 - ต้นฉบับทีร่ ะบุชอื่ ผูแ้ ต่ง จ�ำนวน 1 ชุด เอกสารต้องระบุรายละเอียดของผูเ้ ขียน
บทความ (Author(s)) ได้แก่ ชื่อ ต�ำแหน่งและสังกัด หรือวุฒิการศึกษาสูงสุด อย่างใดอย่าง
หนึง่ โดยให้มที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉพาะผูร้ บั ผิดชอบบทความ (Corresponding
Author) ให้ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ต้นฉบับดัง
กล่าวมาจากหรือเป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์หรือหลักสูตร การศึกษา โปรดระบุชอื่ หลักสูตร
และสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน
1 2. แผ่ น ซี ดี บ รรจุ ข ้ อ มู ล ต้ น ฉบั บ จ� ำ นวน 1 แผ่ น (ระบุ ชื่ อ บทความและ
ชื่อผู้เขียน)
1 3. แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
1- แบบฟอร์มเสนอผลงานเพือ่ ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร พุทธศาสตร์ศกึ ษา
1- แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสาร พุทธศาสตร์ศึกษา
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ส่ ง ต้ น ฉบั บ บทความ เพื่ อ เสนอตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร พุ ท ธศาสตร์ ศึ ก ษา กอง
บรรณาธิการวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 135 ถนนสุเทพ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50200
5.21 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แนบไฟล์ตน้ ฉบับ (File attachment) ในรูป
แบบ MS Word ส่งมายัง E-mail: journalbuddhiststudies@gmail.com เมื่อ ได้รับการ
ยืนยันจากกองบรรณาธิการ พิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารแล้ว ผู้เขียนจะต้องส่งแผนซีดี
บรรจุข้อมูลต้นฉบับ จ�ำนวน 1 แผ่น มายังกองบรรณาธิการเพื่อน�ำเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์
ต่อไป
5.3 การส่งในระบบ สามารถส่งเข้าระบบออนไลน์ได้ทเี่ ว็บไซต์ ของวารสาร พุทธ
ศาสตร์ศกึ ษา ได้ที่ http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jbscm/index เมือ่ ส่งเข้าระบบ
ส�ำเร็จให้สแกนและส่งแบบฟอร์มทาง Email : journalbuddhiststudies@gmail.com
6. ขั้นตอนการน�ำบทความลงตีพิมพ์ลงในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
ต้นฉบับบทความทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารให้อยูใ่ นรูปแบบของไฟล์
เอกสาร *.doc ของ Microsoft Word หรือเทียบเท่า หากต้นฉบับประกอบด้วยภาพ ตาราง
หรือสมการ ให้ส่งแยกจากไฟล์เอกสาร ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ ในสกุล *.pdf *.jpg *.png
หรือ *.bmp ความยาวของต้นฉบับต้องไม่เกิน 15 หน้า (รวมบทคัดย่อ ภาพ ตารางและ
เอกสารอ้างอิง) กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของ
รูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่าน จะเข้าสู่การพิจารณาของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เมือ่ ผลการประเมินผ่าน หรือ ไม่ผา่ น หรือมีการแก้ไข จะแจ้งผลให้ผเู้ ขียนทราบ
โดยการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ได้จะค�ำนึงถึงความหลากหลายและความเหมาะสม
7. สิทธิของบรรณาธิการ
ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้
ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่า ควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของ
บทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก
และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทาง
วิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา หรือไม่ผ่านการ
พิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้
รับวารสาร ฉบับที่น�ำบทความลงตีพิมพ์ผลงาน จ�ำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับหนังสือรับรองการ
ตีพิมพ์บทความในวารสาร พุทธศาสตร์ศึกษา
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ตัวอยางรูปแบบการจัดพิมพบทความ วารสารพุทธศาสตรศึกษา
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ระบุหมายเลขหนาไวดานบนขวา (16pt)

ชื่อบทความภาษาไทย (20 pt)
Title in English (18 pt)
ชื่อ - นามสกุล ผูเขียนบทความ (16 pt)
ชื่อภาษาอังกฤษ (16 pt)
ชื่อหนวยงานตนสังกัดภาษาไทย (14 pt)
ชื่อหนวยงานตนสังกัดภาษาอังกฤษ (14 pt)

บทคัดยอ ตัวหนา (18 pt)
บทคัดยอไมเกิน 300 คำ
ยอหนา 1.75 cm .........................................................................................................
ขนาดตัวหนังสือ (16 pt)

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2.54 cm

คำสำคัญ: ตัวหนา (18 pt)............................................
ไมเกิน 5 คำ (16 pt)

2.54 cm

Abstract (18 pt)
บทคัดยอไมเกิน 300 คำ
ยอหนา 1.75 cm .........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Keywords: ตัวหนา (18 pt) ............................................
ไมเกิน 5 คำ (16 pt)

บทนำ ตัวหนา (18 pt)
ขนาดตัวหนังสือ (16 pt)
ยอหนา 1.75 cm .........................................................................................................

.......................................................................................................................................

สรุป ตัวหนา (18 pt)
ขนาดตัวหนังสือ (16 pt)
ยอหนา 1.75 cm .........................................................................................................

.......................................................................................................................................
บรรณานุกรม ตัวหนา (18 pt)

ขนาดตัวหนังสือ (16 pt)
.......................................................................................................................................
................................................................................................................
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แบบฟอร์มการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร พุทธศาสตร์ศึกษา
วันที่............. เดือน.................................... พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสา ………...............................................................................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด ................................................. ตำแหน่งทางวิชาการ...........................................
ชื่อบทความ
(ภาษาไทย ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(English) ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ชื่อผู้เขียนร่วม
ชื่อผู้เขียนร่วม 1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................
5. .......................................................................................................................
หน่วยงานและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สะดวก .........................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................................... E-mail ...............................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนและยินยอมว่าบทความที่
ตีพิมพ์ลงในวารสาร พุทธศาสตร์ศึกษาถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
* หมายเหตุ ในกรณีขอถอนบทความก่อนระยะเวลาที่กำหนดลงตีพมิ พ์ในวารสารฯ เจ้าของ
บท ความต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ
ลงชื่อ ........................................................................................................
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