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บทคัดย�อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค'เพ่ือ (๑) ศึกษาการเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัว

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (๒) ศึกษาพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการ
ปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (๓) ศึกษาการประกอบสัมมาอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (๔) ศึกษา
การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพ่ือส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (๕) ศึกษา
กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก และ (๖) นำเสนอต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก โดยการวิจัยครั้งนี้เปEนวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แก� วิเคราะห'เนื้อหาจากกรณีศึกษาของโครงการย�อยทั้ง ๕ โครงการ และการ
สนทนากลุ�มเฉพาะร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิจากสถาบันครอบครัว สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันการศึกษา/
สถาบันการปกครอง ด@วยวิธีการสุ�มแบบเจาะจง จำนวน ๙ รูป/คน ซึ่งวิเคราะห'ข@อมูลโดยใช@เทคนิคการ
วิเคราะห'เนื้อหาเชิงพรรณนา และการประเมิน ผลปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) จากอาสาสมัครผู@เข@าร�วม
กิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ซ่ึงวิเคราะห'ข@อมูลโดยใช@สถิติ คือ ค�าความถ่ี ค�าร@อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว�า 

๑. การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า มีลักษณะเปEนรูปแบบการทำงานร�วมกันในลักษณะเครือข�าย บ-ว-ร 
เพ่ือนำไปสู�การพัฒนากายวาจา เสริมสมาธิ และสร@างสังคมอุดมปMญญา ด@วยหลักไตรสิกขา ได@แก� ศีล สมาธิ 
และปMญญา โดยบูรณาการอย�างเหมาะสมกับสภาพสังคมพหุวัฒนธรรมและสอดคล@องวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก พบว�า พุทธธรรมาภิบาลหรือธรรมาภิบาลเชิงพุทธเปEนกลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติ โดยมีคุณธรรมเปEนองค'ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และทำหน@าที่เปEนตัวประสาน
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การอยู�ร�วมกันอย�างสันติด@วยหลักนิติธรรมเชิงพุทธ, คุณธรรมเชิงพุทธ, ความโปร�งใสเชิงพุทธ, ความมีส�วน
ร�วมเชิงพุทธ, ความรับผิดชอบเชิงพุทธ และความคุ@มค�าเชิงพุทธ 

๓. การประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า เปEนกระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติท่ีสอดคล@องกับภารกิจของหน�วยงานราชการท่ีดำเนินการอยู�
ก�อนแล@ว ประกอบด@วยการจัดทำหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชพี, การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือจัดอบรม
สังฆวิทยากร, การสร@างหรือจัดต้ังทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ, การประชาสัมพันธ'และคัดเลือกหมู�บ@านท่ีมีความพร@อม, 
การดำเนินการสร@างสัมมาชีพชุมชนสันติสุข และการจัดต้ังศูนย'การเสริมสร@างสัมมาชีพแนวพุทธในชุมชน 

๔. การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพ่ือส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก พบว�า มีลักษณะเปEนการส�งเสริมสร@างความปรองดองสามัคคีอย�างต�อเนื่องด@วยกิจกรรมจิต
สาธารณะต�าง ๆ ท่ีบูรณาการร�วมกับโครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕ ตามยุทธศาสตร'ชาติ ๒๐ ปO ของเครือข�าย
สุจริตชนวิถีพุทธ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ  ที่ชัดเจน เช�น การดำเนินการเพื่อส�งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส�งเสริมสุขภาวะชุมชน ส�งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ เปEนต@น 

๕. กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า มุ�งเน@นการมีส�วนร�วมของผู@มีส�วนได@ส�วนเสียท่ีประกอบด@วย ชุมชนชาติพันธุ' 
หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงนักท�องเท่ียวหรือบุคคลภายนอกด@วย โดย
ครอบคลุมองค'ประกอบของวัฏจักรการมีส�วนร�วม ประกอบด@วย การมีส�วนร�วมในการค@นหาปMญหา การมี
ส�วนร�วมในการวางแผน การมีส�วนร�วมในการดำเนินงาน การมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล และการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน' 

๖. ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า มีลักษณะเปEน “กิจกรรมเครือข�ายอนุรักษ'
วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ 'เศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสาที ่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต�อสังคม ซึ่งประกอบด@วยกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อปลูกฝMงจิตสำนึกการอนุรักษ'มรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ'เน@นความพอดี ภายใต@เงื ่อนไขความรู@ และคุณธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปEน
พื้นฐานของการสร@างศักยภาพชุมชนชาติพันธุ'ให@เข@มแข็งเพื่อเปEนฐานรากของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจาก
ผลการประเมินรายตัวชี้วัด พบว�า ด@านบริบท อยู�ในระดับมาก (๔.๒๖) ด@านปMจจัยนำเข@า อยู�ในระดับมาก 
(๓.๙๐) ด@านกระบวนการ อยู�ในระดับมาก (๓.๙๘) และด@านผลผลิต อยู�ในระดับมาก (๔.๐๔) 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were (1) to study the strengthening of family institutions 

based on the sufficiency economy philosophy of the Western ethnic groups, (2) to study the Buddhist 
good governance: governing mechanism for the peaceful coexistence of ethnic groups in the Western 
region, (3) to study the right occupational practices according to the Sufficiency Economy Philosophy 
for peaceful coexistence of ethnic groups in the West, (4) to study the application of the Five Precepts 
to promote peaceful coexistence of ethnic groups in the West, (5) Study the process of participation in 
art and cultural conservation for peaceful coexistence of ethnic groups in the West, and (6) to present 
the model of activities for the development of social mechanisms for peaceful coexistence according 
to the Sufficiency Economy Philosophy of the Western ethnic groups. This research was an action 
research, the tools used in the research were analyzing the content from case studies of the five sub-
projects and a group discussion with 9 experts from the family institute, institute of Buddhism 
educational institutions / governing institutions with a specific random method then analyzed the data 
by using descriptive content analysis techniques and evaluated by operating results (per indicator) from 
30 participated volunteers then analyzed the data by using statistics: frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. The finds of this research as followed; 

1. The strengthening of family institutions based on the sufficiency economy philosophy of 
the Western ethnic groups found that it was a collaborative model in the form of a Bo-Worn network 
to lead to the development of physical, verbal, concentration, and the creation of an intellectual 
society with the Threefold Learning (Sikkhã) which were morality, concentration and wisdom by 
properly integrating with multicultural society and in line with the Sufficiency Economy Philosophy. 

2. The Buddhist good governance as governing mechanism for the peaceful coexistence of 
ethnic groups in the Western region found that it was a governing mechanism for peaceful coexistence 
with virtue as a central element in all principles and served as a coordinator for peaceful coexistence 
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with Buddhist rule of law, Buddhist virtue, Buddhist transparency, Buddhist participation, Buddhist 
responsibility and the Buddhist value.  

3. The right occupational practices according to the Sufficiency Economy Philosophy for 
peaceful coexistence of ethnic groups in the West found that it was the process of driving the action of 
right livelihoods based on the Sufficiency Economy Philosophy in line with the implemented missions 
of government agencies which were creating of Sanghã speakers, organizing workshops, creating or 
setting up a team of  Sanghã livelihood speakers, promoting and selecting the prepared villages, 
conducting peaceful livelihoods community building and the establishment of a Buddhist center for 
enhancing the right livelihood in the community. 

4. The application of the Five Precepts to promote peaceful coexistence of ethnic groups 
in the West found that it was characterized by continually promoting reconciliation with voluntary 
activities that were integrated with the Five Precepts Village Project in accordance with the 20-year 
National Strategy of the Sujaritchon Buddhist Network. There were clear main activities such as actions 
to promote the Sufficiency Economy Philosophy, promoting community health, promoting public 
mental activities etc. 

5. The process of participation in art and cultural conservation for peaceful coexistence of 
ethnic groups in the West found that focused on stakeholders’ participation that included ethnic 
communities, government agencies, private agencies, educational institutions, as well as tourists or 
outsiders. It covered components of the participated cycle, including participation in problem discovery, 
participation in planning, participation in operations, participation in monitoring and evaluation, and 
participation in receiving benefits. 

6. The model of activities for the development of social mechanisms for peaceful 
coexistence according to the Sufficiency Economy Philosophy of the Western ethnic groups found that 
it was characterized as a "network of ethnic cultural conservation sufficiency economy" activities in the 
form of volunteer activities that show social responsibility which consisted of academic activities to instill 
awareness of the cultural heritage conservation of ethnic communities, emphasizing the capacity under 
the conditions of knowledge and morality according to the sufficiency economy philosophy and 
operating activities to disseminate the concept of Sufficiency Economy Philosophy that was the 
foundation for strengthening the capacity of ethnic communities as the foundation for national 
development. The results of the evaluation of each indicator showed that the context was at a high 
level (4.26), the input factor was at a high level (3.90), the process was at a high level (3.98) and the 
productivity was at a high level (4.04). 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู@เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร' มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีอนุเคราะห'คำปรึกษา แนะนำ ในการปรับปรุง แก@ไข การวิจัยครั้งนี้ให@สำเร็จได@
ด@วยดี 

ทั้งนี้ หวังเปEนอย�างยิ่งว�า การวิจัยครั้งนี้จะก�อประโยชน'ต�อการพัฒนาการศึกษางานวิจัย
ทางด@านพระพุทธศาสนา สืบไป 
 
 

พระมหาคำพันธุ' รณ-ฺชโย, ดร. 
พระครูสังฆรักษ'ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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ฎ 

คำอธิบายสัญลักษณ(และคำย�อ 
  

งานวิจัยฉบับนี้ ได@ใช@พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เปEนหลักในการอ@างอิง ซึ่งจะระบุ เล�ม/ข@อ/หน@า หลังอักษรย�อชื่อคัมภีร' เช�น ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/
๘๒. หมายความว�า ระบุถึง พระสุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ฉบับภาษาไทย เล�มที่ ๑๑ ข@อท่ี 
๑๑๐ หน@าท่ี ๘๒ เปEนต@น ท้ังนี้ โดยใช@ระบบคำย�อ ดังต�อไปนี้ 

พระวินัยป�ฎก 

วิ.ม. (ไทย)  = วินัยป�ฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย)  = วินัยป�ฎก จูฬวรรค   (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตป�ฎก 

ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปMณณาสก' (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปMณณาสก' (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก สังยุตตนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ป-ฺจก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ปMญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อ��ฐก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
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๑.๑ ความเปcนมาและความสำคัญของป{ญหา 

การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนการพัฒนาที่เน@นความพอดี ภายใต@
เง่ือนไขความรู@ และคุณธรรม ซ่ึงพระราชดำรัสชี้แนะแก�พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว�า ๓๐ ปO
นี้ ได@ทรงเน@นย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู�บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม�ประมาท คำนึงถึง
ความพอประมาณความมีเหตุผลการสร@างภูมิคุ@มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช@ความรู@และคุณธรรมเปEน
พื้นฐานในการดำรงชีวิตการป�องกันให@รอดพ@นจากวิกฤต และให@สามารถดำรงอยู�ได@อย�างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต@กระแสโลกาภิวัตน' และความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ๑ 

ประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาทางสังคมจำเปEนต@องอาศัยกลไกทางสังคม เพ่ือทำหน@าท่ีคุ@ม
กันและช�วยเหลือคนในสังคม ซ่ึงเปEนผู@ได@รับผลกระทบหรือถูกกระทำจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ตามแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมนั้น ซ่ึงมิได@เปEนสิ่งยากเย็นเข็ญใจจนบุคคลจะทำ
ไม�ได@ หากว�าได@หัดทำมาจนเคยชิน หรือยินดีทำตามด@วยความพอใจเพ่ือจะได@ชื่อว�าเปEนสมาชิกสมบูรณ'
แบบของกลุ�ม และช�วยให@มีแบบแผนกำหนดบทบาทหน@าที่ของสมาชิกในสังคมแต�ละคนที่จะปฏิบัติต�อกนั๒ 
กลไกทางสังคมปรากฏในหลายรูปแบบทั้งด@านวัฒนธรรมและความสัมพันธ'๓ การอยู�ร�วมกันในสังคม
ต@องมีวิธีการอยู�ร�วมกันท่ีก�อประโยชน'ท่ัวถึงและเปEนท่ีพอใจของทุกฝ�าย มีการตกลงร�วมกันและร�วมกัน
ปฏิบัติตามข@อตกลงนั้น เมื่อเวลาล�วงเลยไปจึงกลายเปEนธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดยึดถือกันใน
ระดับชุมชนว�าเปEนธรรม 
 
 

 
๑สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ' ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๐), หน@า ๑. 
๒พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, พิมพ'ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), 

หน@า ๓๑. 
๓Lopez and Scott, Social Structure, (England: Philadelphia, Open University Press, 2000), 

p. 3. 



๒ 

เมื่อพิจารณาองค'ประกอบของกลไกทางสังคม จึงได@ข@อสรุปว�า วิธีการที่สังคมใช@ในการ
รักษาระเบียบของทุกสังคมมนุษย' คือ การสอนให@รู@ว�าระเบียบของสังคมมีอะไรบ@าง และอีกส�วนหนึ่ง
เปEนการควบคุมให@บุคคลกระทำตามที่สังคมได@สอนและบอกไว@ หากสังเกตกิจกรรมสำคัญ ๆ ที่ชีวิต
ของบุคคลธรรมดาทั่วไปต@องผ�านตั้งแต�เริ่มต@นชีวิตไปสู�วัยชรา พบว�า มีสถาบันที่สำคัญของชีวิต ดังนี้ 
(๑) สถาบันครอบครัวและเครือญาติ เปEนสถาบันพื้นฐานแรกที่บุคคลต@องผ�านตั้งแต�แรกเกิด เปEนสิ่งท่ี
บุคคลเลือกไม�ได@เปEนสิ่งที่ได@มาโดยกำเนิด (๒) สถาบันเพื่อนฝูงและสมาคม เปEนสถาบันที่บุคคลมี
โอกาสเลือกเข@าสังคมตามที่พึงพอใจหรือความเสน�หาก�อนประโยชน'เฉพาะเรื่องอย�างอื่น (๓) สถาบัน
เศรษฐกิจ เปEนสถาบันที่ให@บุคคลสัมพันธ'กับผู@อื่นด@วยประโยชน' คือ การแลกเปลี่ยนผลผลิต การซ้ือ
ขาย เปEนต@น (๔) สถาบันการปกครอง เปEนสถาบันท่ีมีหน@าท่ีรักษาความสงบเรียบร@อย ควบคุมป�องกัน
การขัดแย@งผลประโยชน'ของสมาชิกในสังคม (๕) สถาบันนันทนาการ เปEนสถาบันท่ีประดิษฐ'สิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดเพ่ือความเพลิดเพลิน ผลท่ีได@ คือ ดนตรี ศิลปะ กีฬา หรือกลายเปEนธุรกิจท่ีผู@ต@องการพักผ�อนหย�อน
ใจสามารถไปหาซื้อบริการในฐานะผู@ดู ผู@ชมการแสดง เปEนต@น และ (๖) สถาบันศาสนา เปEนสถาบันท่ี
ผลิตคนดี มีความรู@ โดยความเปEนคนดี คือ การรู@ศีล รู@ธรรมซึ่งเปEนบรรทัดฐานของสังคมมนุษย'ที่มุ�ง
สันติสุข๔ 

เปEนที่น�าสังเกตว�า ภาคตะวันตกของประเทศไทย เปEนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ' มีความแตกต�างทางด@านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงทัศนคติ ความเชื่อ 
ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ' ได@แก� (๑) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยพื้นถิ่น (๒) กลุ�มชาติ
พันธุ'ชาวไทยเชื้อสายจีน (๓) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายมอญ (๔) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายยวน 
(๕) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง (๖) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายเขมร (๗) กลุ�มชาติพันธุ'
ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง (๘) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายลาวโซ�ง หากแต�ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ'ดังกล�าวนี้ สามารถอยู�ร�วมกันได@อย�างสันติสุข ปราศจาก
ความขัดแย@ง และเหตุการณ'ความรุนแรงต�าง ๆ ซ่ึงปMจจัยท่ีสำคัญ คือ กลไกทางสังคมท่ียังคงความเข@มแข็ง 
ซ่ึงถือเปEนศักยภาพและทุนทางสังคมท่ีสำคัญยิ่งท่ีจำเปEนต@องศึกษา พัฒนา และรักษาให@ยั่งยืนสืบไป 

หากแต�ปMญหาสำคัญ คือ ผลการเก็บและวิเคราะห'ข@อมูลตามตัวชี้วัดความจำเปEนข้ันพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ทำให@ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับครัวเรือน พบว�า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตยัง
ไม�บรรลุเป�าหมาย ๒๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาที่ด@อย คือ ตัวชี้วัดที่ ๓๑ ครัวเรือนมีการ
เก็บออมเงิน อีกทั้ง ตัวชี้วัดท่ีมีแนวโน@มที่จะไม�บรรลุเป�าหมายมากขึ้น มีจำนวน ๖ ตัวชี้วัด หนึ่งในนั้น 
คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมีความมั่นคง เปEนต@น ซึ่งตัวชี้วัดที่ยังไม�บรรลุเป�าหมายดังกล�าวนี้ คือ 
ปMญหาท่ีควรได@รับการแก@ไขจากผู@มีส�วนเก่ียวข@องในทุกระดับ โดยเร�งด�วน 

 
๔พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, หน@า ๔๑. 



๓ 

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัว (รัชกาลที่ ๙) ได@พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให@คนไทยครั้งแรกเมื่อปO พ.ศ. ๒๕๑๗ กระทั่ง ปO พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยได@เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจอย�างหนัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได@ถูกนำมาปฏิบัติกันอย�างจริงจัง จนปMญหาภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเริ่มคลี่คลาย จากร@ายกลายเปEนดี นับว�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัว (รัชกาลท่ี ๙) ช�วยให@พสกนิกรสามารถผ�านพ@นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นไป
ได@๕ เพราะฉะนั้น ในสถานการณ'นี้ จึงเชื่อมั่นได@ว�า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ@าอยู�หัว  (รัชกาลท่ี ๙) ได@พระราชทานให@พสกนิกรชาวไทยนี้ สามารถแก@ปMญหาดังกล�าวได@อย�าง
ยั่งยืน 

ดังนั้น จึงควรสร@างชุดความรู@เกี่ยวกับการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกโดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนแกนในการขับเคลื่อน
กลไก ซ่ึงเม่ือพิจารณาอย�างรอบคอบ พบว�า ในภูมิภาคนี้มีกลไกทางสังคมท่ีเด�นชัด คือ 

๑. ความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัว 

๒. กลไกการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. การประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพ่ือส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ 

๕. กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกัน 

ประการสำคัญ คือ ปMจจุบันประเทศไทยเข@าสู�ความเปEนพหุสังคมมากขึ้น การอยู�ร�วมกัน
ของบุคคลที่มีความแตกต�างทางด@านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงทัศนคติ 
ความเชื่อ อาจนำมาซ่ึงความไม�เข@าใจกันได@ ดังนั้น การเรียนรู@เพ่ือยอมรับในความแตกต�างและความ
หลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีต@องอาศัยกิจกรรมต�าง ๆ ผ�านกลไกทางสังคมจึงมีความจำเปEน
ยิ่งในสถานการณ'ปMจจุบัน เพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของสังคมไทย ดังกล�าวนี้ ชุดความรู@เกี่ยวกับ
การพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกโดยมีหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนแกนในการขับเคลื่อนกลไก จึงเปEนชุดความรู@ที่จะนำไปสู�การส�งเสริม
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของสังคมในสถานการณ'การเป�ดประเทศอย�างเสรีเข@าสู�ประชาคมอาเซียน 
สืบไป 

 
๕ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพดYานวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระเจYาอยู�หัว, พิมพ'ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สุขุมวิทมีเดียมาร'เก็ตติ้ง 
จำกัด, ๒๕๕๐), หน@า ๓๐. 



๔ 

๑.๒ วัตถุประสงค(ของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาการเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๒.๒ เพื่อศึกษาพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาการประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๒.๔ เพื่อศึกษาการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๒.๕ เพื่อศึกษากระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๒.๖ เพื่อนำเสนอต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
 

๑.๓ เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร(ของแผนงานวิจัย 

แผนงานวิจัย เรื ่อง การพัฒนากลไกทางสังคมเพื ่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก นี้ นำไปสู�การพัฒนาคนและสังคมโดย
อาศัยศักยภาพทุนมนุษย' ท่ีเริ่มจากการวิเคราะห'ข@อมูลพ้ืนฐานท่ีมีระบบจัดเก็บข@อมูลและระบบบูรณา
การข@อมูลจากหลายเรื่องเข@าด@วยกัน เพื่อให@ได@ภาพรวมข@อมูลที่ผสมผสานกัน (Integrated Data for 
Holistic Information) 

๑.๓.๑ วิเคราะห'บทบาทของสถาบันทางสังคมในการส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก จากกรณี ศึกษาของโครงการย�อยท้ัง 
๕ โครงการ ซ่ึงเปEนตัวแทนของการศึกษาสถาบันทางสังคมในสังคมไทยจากหลากหลายพ้ืนท่ี ได@แก� 

โครงการวิจัยย�อยท่ี ๑ การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการวิจัยย�อยท่ี ๒ พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 



๕ 

โครงการวิจัยย�อยที่ ๓ การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
อยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 

โครงการวิจัยย�อยที่ ๔ การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสนัติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 

โครงการวิจัยย�อยที่ ๕ กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 

๑.๓.๒ สังเคราะห'ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ในลักษณะของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action research) 
 
๑.๔ เป�าหมายของการศึกษาวิจัย 
 

ตารางท่ี ๑.๑ 
เป�าหมายของการศึกษาวิจัย 

 

ช่ือผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
เชิงตYนทุน 

(บาท) 
แผนงานวิจัย งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 

วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี
มีประโยชน'และคุณค�า
ในเชิงวิชาการ และใน
เชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) 
หรือตามเงื่อนไข
ของการวิจัย 

๑๕๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย�อยท่ี ๑ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี
มีประโยชน'และคุณค�า
ในเชิงวิชาการ และใน
เชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) 
หรือตามเงื่อนไข
ของการวิจัย 

๑๕๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย�อยท่ี ๒ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี
มีประโยชน'และคุณค�า
ในเชิงวิชาการ และใน
เชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) 
หรือตามเงื่อนไข
ของการวิจัย 

๑๕๐,๐๐๐ 

 



๖ 

ตารางท่ี ๑.๑ (ต�อ) 
 

ช่ือผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา 
ตYนทุน 
(บาท) 

โครงการวิจัย
ย�อยท่ี ๓ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี
มีประโยชน'และคุณค�า
ในเชิงวิชาการ และใน
เชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) 
หรือตามเงื่อนไข
ของการวิจัย 

๑๕๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย�อยท่ี ๔ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี
มีประโยชน'และคุณค�า
ในเชิงวิชาการ และใน
เชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) 
หรือตามเงื่อนไข
ของการวิจัย 

๑๕๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย�อยท่ี ๕ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี
มีประโยชน'และคุณค�า
ในเชิงวิชาการ และใน
เชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) 
หรือตามเงื่อนไข
ของการวิจัย 

๑๕๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน (ทุกโครงการ) ๙๐๐,๐๐๐ 
 

๑.๕ เป�าหมายของผลลัพธ( (Outcome) และตัวช้ีวัด 
 

ตารางท่ี ๑.๒ 
เป�าหมายของผลลัพธ' (Outcome) และตัวชี้วัด 

 

ช่ือผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
เชิงตYนทุน 

(บาท) 
แผนงานวิจัย ผลลัพธ'ในเชิงปริมาณ 

๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค'การวิจัย 

ผลลัพธ'ในเชิงคุณภาพ
ท่ีใช@ในเชิงวิชาการและ
ในเชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) ๑๕๐,๐๐๐ 

 



๗ 

ตารางท่ี ๑.๒ (ต�อ) 
 

ช่ือผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา 
ตYนทุน 
(บาท) 

โครงการวิจัย
ย�อยท่ี ๑ 

ผลลัพธ'ในเชิงปริมาณ 
๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

ผลลัพธ'ในเชิงคุณภาพ
ท่ีใช@ในเชิงวิชาการและ
ในเชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) ๑๕๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย�อยท่ี ๒ 

ผลลัพธ'ในเชิงปริมาณ 
๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

ผลลัพธ'ในเชิงคุณภาพ
ท่ีใช@ในเชิงวิชาการและ
ในเชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) ๑๕๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย�อยท่ี ๓ 

ผลลัพธ'ในเชิงปริมาณ 
๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

ผลลัพธ'ในเชิงคุณภาพ
ท่ีใช@ในเชิงวิชาการและ
ในเชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) ๑๕๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย�อยท่ี ๔ 

ผลลัพธ'ในเชิงปริมาณ 
๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

ผลลัพธ'ในเชิงคุณภาพ
ท่ีใช@ในเชิงวิชาการและ
ในเชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) ๑๕๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย�อยท่ี ๕ 

ผลลัพธ'ในเชิงปริมาณ 
๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค'ของการ
วิจัย 

ผลลัพธ'ในเชิงคุณภาพ
ท่ีใช@ในเชิงวิชาการและ
ในเชิงสาธารณะ 

๑ ปO (๑๒ เดือน) ๑๕๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน (ทุกโครงการ) ๙๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



๘ 

๑.๖ ป{ญหาการวิจัย 

๑.๖.๑ การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนอย�างไร 

๑.๖.๒ พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนอย�างไร 

๑.๖.๓ การประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๖.๔ การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนอย�างไร 

๑.๖.๕ กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนอย�างไร 

๑.๖.๖ ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนอย�างไร 
 

๑.๗ ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 
๑.๗.๑ ขอบเขตดYานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ มีเนื ้อหาครอบคลุมการวิเคราะห'บทบาทของสถาบันทางสังคมในการ
ส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
จากโครงการย�อยทั้ง ๕ โครงการ เปEนฐานคิดสำคัญในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทาง
สังคมเพื่อการอยู �ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตกโดยกระบวนการมีส�วนร�วมของสถาบันทางสังคม 

๑.๗.๒ ขอบเขตดYานประชากร/กลุ�มตัวอย�าง 

ประชากร/กลุ�มตัวอย�างที่ปรากฏในการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตครอบคลุมประชากร/กลุ�ม
ตัวอย�างในเชิงพ้ืนท่ีท้ังทางอ@อมและทางตรง ดังนี้ 

๑. ประชากร/กลุ�มตัวอย�างท่ีใช@ในการวิจัยโดยทางอ@อม 

โดยทางอ@อม จากการศึกษาวิจัยของโครงการย�อย ๓ โครงการ ซึ่งเปEนกรณีศึกษาวิเคราะห'
บทบาทของสถาบันทางสังคมในการส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด@วย 



๙ 

 ๑.๑ โครงการวิจัยย�อยท่ี ๑ การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึง
เปEนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด@วย (๑) การสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูล
สำคัญ จำนวน ๑๐ ท�าน และ (๒) การสนทนากลุ�มเฉพาะร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๗ ท�าน 

 ๑.๒ โครงการวิจัยย�อยที่ ๒ พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปEนการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed-Method Research) ประกอบด@วย (๑) เชิงปริมาณ คือ การใช@แบบสอบถามการเก็บรวบรวม
ข@อมูลจากประชานกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี (ชาติ
พันธุ'จีน, ชาติพันธุ'ยวน, ชาติพันธุ'มอญ, ชาติพันธุ'เขมร, ชาติพันธุ'ลาวเวียง, ชาติพันธุ'ลาวโส@ง, ชาติพันธุ'
กระเหรี่ยง) จำนวน ๔๐๐ คน และ (๒) เชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ จำนวน 
๑๐ ท�าน และ (๒) การสนทนากลุ�มเฉพาะร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ ท�าน 

 ๑.๓ โครงการวิจัยย�อยที่ ๓ การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปEนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด@วย (๑) การสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ 
จำนวน ๑๕ ท�าน และ (๒) การสนทนากลุ�มเฉพาะร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ ท�าน 

 ๑.๔ โครงการวิจัยย�อยท่ี ๔ การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปEนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบด@วย (๑) การสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ จำนวน ๘ ท�าน 
และ (๒) การสนทนากลุ�มเฉพาะร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ ท�าน 

 ๑.๕ โครงการวิจัยย�อยที่ ๕ กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปEนการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed-Method Research) ประกอบด@วย (๑) เชิงปริมาณ คือ การใช@แบบสอบถามการ
เก็บรวบรวมข@อมูลจากกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
(ชาติพันธุ'จีน, ชาติพันธุ'ยวน, ชาติพันธุ'มอญ, ชาติพันธุ'เขมร, ชาติพันธุ'ลาวเวียง, ชาติพันธุ'ลาวโส@ง, ชาติ
พันธุ'กระเหรี่ยง) จำนวน ๔๐๐ คน และ (๒) เชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ 
จำนวน ๑๐ ท�าน และ (๒) การสนทนากลุ�มเฉพาะร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ ท�าน 

๒. ประชากร/กลุ�มตัวอย�างท่ีใช@ในการวิจัยโดยทางตรง  

โดยทางตรง จากการศึกษาวิจัยในระดับแผนงานวิจัย ได@แก� ตัวแทนจากสถาบันครอบครัว/
ชุมชน (บ-บ@าน) ตัวแทนจากสถาบันพระพุทธศาสนา (ว-วัด) และตัวแทนจากสถาบันการปกครอง/
สถานศึกษา (ร-ราชการ/โรงเรียน)  ท่ีเข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ จำนวน ๙ รูป/คน 



๑๐ 

๑.๗.๓ ขอบเขตดYานพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีท่ีใช@ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังทางอ@อมและทางตรง ดังนี้ 

๑. ขอบเขตด@านพ้ืนท่ีโดยทางอ@อม 

โดยทางอ@อม จากการศึกษาวิจัยของโครงการย�อย ๕ โครงการ ซ่ึงเปEนกรณีศึกษาวิเคราะห'
บทบาทของสถาบันทางสังคมในการส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ขอบเขตด@านพ้ืนท่ี ประกอบด@วย 

 ๑.๑ โครงการวิจัยย�อยที่ ๑ การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีใช@ในการวิจัย คือ จังหวัด
กาญจนบุรี  

 ๑.๒ โครงการวิจัยย�อยที่ ๒ พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีใช@ในการวิจัย คือ จังหวัดราชบุรี  

 ๑.๓ โครงการวิจัยย�อยที่ ๓ การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซึ่งมีพื้นที่ท่ีใช@ในการวิจัย คือ จังหวัด
ราชบุรี  

 ๑.๔ โครงการวิจัยย�อยที่ ๔ การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีใช@ในการวิจัย คือ จังหวัดเพชรบุรี  

 ๑.๕ โครงการวิจัยย�อยที่ ๕ กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีใช@ในการวิจัย คือ จังหวัดราชบุรี  

๒. ขอบเขตด@านพ้ืนท่ีโดยทางตรง  

โดยทางตรง จากการศึกษาวิจัยในระดับแผนงานวิจัย ได@แก� พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย โดยเน@นพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 

๑.๗.๔ ขอบเขตดYานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยท้ังสิ้น จำนวน ๑ ปO หรือ ๑๒ เดือน 

๑.๗.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดสำคัญในลักษณะของกระบวนการที่ประกอบด@วยปMจจัย
นำเข@า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ' (Output/Outcome) ดังนี้ 
 



๑๑ 

ภาพท่ี ๑.๑ 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห'แนวทางประกอบ
สัมมาชีพตามวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง/การเสริมสร@างความ
เข@มแข็งแก�สถาบันทางสังคม 

การเผยแพร�หลักพุทธธรรม 
การพัฒนาชุดความรู@ และภูมิ
ปMญญาท@องถิ่น/ทุนทางสังคม 

และการสร@างเครือข�าย 

สัมมาอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รูปแบบการดำเนินชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเช่ือมโยง
ความรู@จากภูมิปMญญาท@องถิ่น, 
ทุนทางสังคม, ศิลปวัฒนธรรม, 

พระพุทธศาสนา 

การพัฒนากลไกทางสังคมอย�าง
ยั่งยืนเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ

โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเปEนแกนในการขับเคล่ือน
กลไกท่ีมีความเหมาะสมกับบริบท

ทางสังคม 

ความเข@มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

วิเคราะห'ระบบและกลไกทาง
สังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค

ตะวันตก 

การประยุกต'ใช@ในการจัดการ
องค'กรภาครัฐและภาคประชา
สังคมเพ่ือสร@างสังคมสำหรับ

การอยู�ร�วมกันอย�างสันติ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน 

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปEนมรดกและ
ทุนทางสังคม 

กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติ 

ปMจจัยนำเข@า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต/ผลลัพธ'  
(Output/Outcome) 



๑๒ 

๑.๘ นิยามศัพท(เฉพาะที่ใชYในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู@วิจัยได@กำหนดนิยามศัพท'เฉพาะท่ีใช@ในการวิจัย ดังนี้ 

๑.๘.๑ การพัฒนา หมายถึง การทำให@เจริญกว�าที่เปEนอยู� ซึ่งเปEนผลผลิตจากการใช@ปMจจัย
นำเข@า และกระบวนการต�าง ๆ เพ่ือก�อให@เกิดผลผลิตนั้น 

๑.๘.๒ กลไกทางสังคม หมายถึง กลไกของกระบวนการกลุ�มทางสังคมที่เปEนระเบียบ มี
ระบบ สร@างขึ้นโดยมีจุดมุ�งหมายภายใต@กฎเกณฑ'เดียวกัน เปEนกลไกในการขัดเกลาทางสังคมให@กับ
สมาชิกในสังคมตามกระบวนการหรือวิธีการจัดระเบียบนั้น ๆ 

๑.๘.๓ สถาบันทางสังคม หมายถึง สถาบันสำคัญของสังคมที่มุ�งสนองประโยชน'แก�คนใน
สังคมท้ังในส�วนท่ีเปEนรูปแบบท่ีเปEนทางการและรูปแบบท่ีไม�เปEนทางการด@วย โดยในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ได@แก� 

สถาบันครอบครัว/ชุมชน หมายถึง สถาบันทางสังคมข้ันมูลฐานท่ี เปEนหน�วยท่ีเล็กท่ีสุดแต�
สำคัญท่ีสุด โดยมีแบบแผนทางพฤติกรรมและกฎเกณฑ'การปฏิบัติท่ีครอบคลุมโดยระบบเครือญาติกลุ�ม
ชาติพันธุ' ซ่ึงการทำหน@าท่ีให@การศึกษาและอบรมคุณลักษณะของสมาชิกในสังคมกลุ�มชาติพันธุ' 

สถาบันศาสนา หมายถึง สถาบันพระพุทธศาสนาท่ีประกอบด@วยบุคลากรทางพระพุทธ-
ศาสนา หรือพุทธบริษัท หรือภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ซึ่งทำหน@าที่ให@การถ�ายทอดแบบ
แผนพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
และบรรทัดฐานทางความประพฤติของสมาชิกในสังคมกลุ�มชาติพันธุ' 

สถาบันการปกครอง หมายถึง สถาบันทางการปกครองของภาครัฐ ประกอบด@วย บุคลากร
ของภาครัฐ ซึ่งทำหน@าที่ในการควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร@อย และควบคุมป�องกันการขัดแย@ง
ผลประโยชน'ของสมาชิกในสังคมกลุ�มชาติพันธุ' 

๑.๘.๔ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักการของการสร@างพื้นฐานให@มีความ
เข@มแข็งในด@านความพออยู�พอกิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัว (รัชกาลที่ ๙) ซึ่งทรงให@ความ 
สำคัญกับพัฒนาท่ีสมดุลอย�างยั่งยืน 

๑.๘.๕ กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก หมายถึง ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายยวน 
ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายเขมร ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง ชาวไทยเชื้อสายลาวโส@ง และ
ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี เท�านั้น 
 
 



๑๓ 

๑.๙ วิธีดำเนินการวิจัย 

๑.๙.๑ รูปแบบการวิจัย 

แผนงานวิจัยนี้ เปEนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) กลไกทางสังคมเพื ่อการอยู �ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๙.๒ ผูYเขYาร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ และผูYเขYาร�วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

๑. ผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

แผนงานวิจัยนี้ มีผู @เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได@แก� 
ตัวแทนจากสถาบันครอบครัว/ชุมชน (บ-บ@าน) ตัวแทนจากสถาบันพระพุทธศาสนา (ว-วัด) และตัวแทน
จากสถาบันการปกครอง/สถานศึกษา (ร-ราชการ/โรงเรียน) จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ตามสัดส�วน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑.๓ 
จำนวนผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
กลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ' 

ในภาคตะวันตกท่ีสอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน 
 

ท่ี กลุ�ม จำนวน (รูป/คน) 
๑ ตัวแทนจากสถาบันครอบครัว/ชุมชน (บ-บ@าน) ๓ 
๒ ตัวแทนจากสถาบันพระพุทธศาสนา (ว-วัด) ๓ 
๓ ตัวแทนจากสถาบันการปกครอง/สถานศึกษา (ร-ราชการ/โรงเรียน) ๓ 

 รวม ๙ 
 

ผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได@แก� ตัวแทนจากสถาบัน
ครอบครัว/ชุมชน (บ-บ@าน) ตัวแทนจากสถาบันพระพุทธศาสนา (ว-วัด) และตัวแทนจากสถาบันการ
ปกครอง/สถานศึกษา (ร-ราชการ/โรงเรียน) ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ประกอบด@วย 

พระป�ฎกโกศล, ดร. รองเจ@าคณะจังหวัดราชบุรี 

พระครูวิลาศกาญจนธรรม รองเจ@าคณะอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 



๑๔ 

พระครูโสภิตวัชรากร เจ@าคณะตำบลหัวสะพาน 

 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

นายชุษณิษฏ' ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

นางเกศิณี เก็งทอง ผู@อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห' 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

นายมณเฑียร' สุดฮะ ผู@อำนวยการโรงเรียนช�องพรานวิทยา 

 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

นางสาวปMณณ'ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ' นักวิชาการพัฒนาชุมชน 

 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

นายศุกร'ทิตย' โด�งดัง สารวัตรกำนันตำบลน้ำกลัดเหนือ 

 อำเภอหนองหญ@าปล@อง จังหวัดเพชรบุรี 
 

๒. ผู@เข@าร�วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

แผนงานวิจัยนี้ มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) กลไกทางสังคมเพ่ือการอยู �ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซึ่งมีผู@เข@าร�วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
ได@แก� อาสาสมัครในพ้ืนท่ี จำนวน ๓๐ คน 

๑.๙.๓ เครื่องมือท่ีใชYการวิจัย 

แผนงานวิจัยนี ้ มีเครื่องมือที ่ใช@ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ครั้งนี้ 
ประกอบด@วย แบบสนทนากลุ �มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 



๑๕ 

๑. แบบสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

แบบสนทนากลุ�มเฉพาะ สำหรับเก็บรวบรวมข@อมูลจากการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ที่ประกอบด@วย ผู@วิจัยโดยฐานะเปEนผู@ดำเนินการสนทนา (Moderator) ผู@ร�วม
วิจัยโดยฐานะเปEนผู@จดบันทึก (Note Taker) และผู@ช�วยทั่วไป (Assistant) และผู@ทรงคุณวุฒิท่ีเข@าร�วม
การสนทนากลุ�มเฉพาะเพ่ือสังเคราะห'แนวทางการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกที่สอดคล@องกับสภาพการณ'
ปMจจุบัน และออกแบบต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก โดยเน@นการคิดเชิงวิพากย' (Critical 
Thinking) เพื่อให@ได@คำตอบในเชิงเหตุผล โดยมีผู@ดำเนินการสนทนา คอยจุดประเด็นในการสนทนา 
เพื่อชักจูงให@กลุ�มผู@ทรงคุณวุฒิที่เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะเกิดแนวคิด และแสดงความคิดเห็นต�อ
ประเด็นหรือแนวทางของการสนทนาอย�างกว@างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยได@กระตุ@นให@ได@ข@อมูลที่รอบ
ด@านและลึกซึ้ง จากการอภิปรายโต@ตอบ แสดงความเห็น เล�าเรื่อง ประสบการณ'ร�วมกันตามประเด็นท่ี
กำหนดขึ้นมาอย�างเจาะจงตามวัตถุประสงค'ของการวิจัย เพื่อให@ได@ข@อมูลหลั่งไหล (Flow) ออกมาจาก
การปฏิสัมพันธ'ในแนวราบระหว�างสมาชิกในกลุ�มผู@ทรงคุณวุฒิที่เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะด@วย
กันเอง และระหว�างสมาชิกผู@ทรงคุณวุฒิท่ีเข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะกลุ�มกับคณะผู@วิจัย เพ่ือให@ได@
แนวทางการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกท่ีสอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน และต@นแบบกิจกรรมการพัฒนา
กลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ใน
ภาคตะวันตก 

๒. แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) สำหรับค@นหาความจริงในกรอบวิธีการ
ปฏิบัติงานต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกโดยกระบวนการมีส�วนร�วมของสถาบันทางสังคม 
ในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยออกเปEน ๒ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข@อมูลทั่วไปของผู@เข@าร�วมกิจกรรม ซึ่งเปEนแบบสอบถามลักษณะเลือกตอบ 
(Check List) 

ตอนท่ี ๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) รวม ๔ ด@าน ซ่ึงเปEนแบบสอบถาม
ลักษณ'มาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) ๕ ระดับ ประกอบด@วย 
 
 



๑๖ 

ประเมินบริบท (Context Evaluation) มีคำถามจำนวน ๓ ข@อ 

ประเมินปMจจัยนำเข@า (Input Evaluation) มีคำถามจำนวน ๑๒ ข@อ 

ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) มีคำถามจำนวน ๑๐ ข@อ 

ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีคำถามจำนวน ๕ ข@อ 

มีเกณฑ'การประเมิน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู�ในระดับ มากท่ีสุด 

๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู�ในระดับ มาก 

๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู�ในระดับ ปานกลาง 

๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู�ในระดับ น@อย 

๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู�ในระดับ น@อยท่ีสุด 

สำหรับในตอนท่ี ๒ นี้มี การแปลความหมายของค�าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ'๖ ดังนี้ 

ค�าเฉลี่ยต้ังแต� ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว�า ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 

ค�าเฉลี่ยต้ังแต� ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว�า ระดับความคิดเห็น มาก 

ค�าเฉลี่ยต้ังแต� ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว�า ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

ค�าเฉลี่ยต้ังแต� ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว�า ระดับความคิดเห็น น@อย 

ค�าเฉลี่ยต้ังแต� ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว�า ระดับความคิดเห็น น@อยท่ีสุด 

๑.๙.๔ การเก็บรวบรวมขYอมูล 

แผนงานวิจัยนี้ มีกระบวนการเก็บรวบรวมข@อมูล ดังนี้ 

๑. ข@อมูลเชิงเอกสาร (Documentary) 

ข@อมูลเชิงเอกสาร (Documentary) เปEนการเก็บรวบรวมข@อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
หนังสือ ตำรา บทความ บริการค@นหาข@อมูลภายใต@เครือข�ายอินเตอร'เน็ต งานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง และการ
วิเคราะห'ข@อมูลจากโครงการย�อย ๕ โครงการ ซึ่งเปEนกรณีศึกษาวิเคราะห'บทบาทของสถาบันทาง
สังคมในการส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ใน
ภาคตะวันตก ประกอบด@วย 

 
๖ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร(, พิมพ'ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ด�านสุทธาการพิมพ', ๒๕๔๒), หน@า ๑๐๘. 



๑๗ 

โครงการวิจัยย�อยท่ี ๑ การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี) 

โครงการวิจัยย�อยท่ี ๒ พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี) 

โครงการวิจัยย�อยที่ ๓ การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
อยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี) 

โครงการวิจัยย�อยท่ี ๔ การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสนัติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี) 

โครงการวิจัยย�อยที่ ๕ กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี) 

๒. ข@อมูลการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ข@อมูลจากการสนทนากลุ �มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เปEนการเก็บรวบรวม
ข@อมูลจากการจัดสนทนากลุ�มเฉพาะ (ขนาดกลาง) โดยการอภิปรายโต@ตอบแสดงความเห็น/เล�าเรื่อง
ประสบการณ' ตามประเด็นที ่ผู @ดำเนินการสนทนา (Moderator) กำหนดขึ้นมาอย�างเจาะจงตาม
วัตถุประสงค'ของการวิจัย ข@อมูลหลั่งไหลออกมาจากการปฏิสัมพันธ'ในแนวราบระหว�างสมาชิกในกลุ�ม
ด@วยกันเองและระหว�างกลุ�มสมาชิกกลุ�มกับผู@ดำเนินการสนทนา 

๓. ข@อมูลจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action) 

ข@อมูลจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action) ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคม
เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกโดย
กระบวนการมีส�วนร�วมของสถาบันทางสังคม ซึ่งเปEนการเก็บรวบรวมข@อมูลตามลักษณะของการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยการประเมินผลปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) 

๑.๙.๕ การวิเคราะห(ขYอมูล 

แผนงานวิจัยนี้ มีกระบวนการวิเคราะห'ข@อมูล ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห'ข@อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ใช@วิธีการ
วิเคราะห'เนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห'เนื้อหาที่ได@จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
หนังสือ ตำรา บทความ บริการค@นหาข@อมูลภายใต@เครือข�ายอินเตอร'เน็ต งานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง และการ
วิเคราะห'ข@อมูลจากโครงการย�อยท้ัง ๕ โครงการ อย�างเปEนระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 



๑๘ 

๒. การวิเคราะห'ข@อมูลจากการสนทนากลุ �มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ท่ี
ประกอบด@วยผู@ดำเนินการสนทนา (Moderator) ผู@จดบันทึก (Note Taker) ผู@ช�วยทั่วไป (Assistant) 
และผู@ทรงคุณวุฒิที่เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ ได@แก� ตัวแทนจากสถาบันครอบครัว/ชุมชน (บ-
บ@าน) ตัวแทนจากสถาบันพระพุทธศาสนา (ว-วัด) และตัวแทนจากสถาบันการปกครอง/สถานศึกษา 
(ร-ราชการ/โรงเรียน) โดยใช@หัวข@อปMญหาและคำถามที่สอดคล@องกับวัตถุประสงค'การวิจัย ผู@วิจัยได@ใช@
วิธีการวิเคราะห'เนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษาสำนวนเดิมไว@ 

๓. การวิเคราะห'ข@อมูลจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปEนการวิเคราะห'
ผลปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกโดยกระบวนการมีส�วนร�วมของ
สถาบันทางสังคมตามประเด็นการวิเคราะห' ร�วมกับสถิติอ@างอิงจะใช@เพื่ออธิบายความพึงพอใจ และ
ค@นหาความจริงจากการปฏิบัติงาน 
 

๑.๑๐ ประโยชน(ที่ไดYรับจากงานวิจัย 

๑.๑๐.๑ องค'ความรู@การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๑๐.๒ องค'ความรู@พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๑๐.๓ องค'ความรู@การประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
อยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๑๐.๔ องค'ความรู@การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๑๐.๕ องค'ความรู@กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๑.๑๐.๖ ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
 
 



บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขYอง 
 

แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก” ได@ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข@อง 
โดยวิเคราะห'ข@อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ด@วยวิธีการวิเคราะห'เนื้อหา 
(Content Analysis) ท่ีได@จากการศึกษาเอกสารต�าง ๆ อย�างเปEนระบบและมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสถาบันทางสังคม 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 

๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๕ ข@อมูลพ้ืนฐานกลุ�มชาติพันธุ'ภาคตะวันตก 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว�าด@วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา โดยมีรายละเอียด
ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนา 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของการพัฒนา จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

คำว�า พัฒนา แปลว�า เจริญ อย�างไรก็ตาม ตามแนวพระพุทธศาสนาแยกได@เปEน ๒ ส�วน 
คือ การพัฒนาคนไม�ว�าจะเปEนทางด@านกายหรือจิตใจก็ตาม เรียกว�า ภาวนา ส�วนการพัฒนาอย�างอ่ืน ๆ 
เช�น พัฒนาวัตถุ พัฒนาสภาพแวดล@อม เรียกว�า พัฒนา หรือวัฒนา๑ 

 
๑พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังตYองพัฒนา, พิมพ'ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพ-

มหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หน@า ๒๑-๒๒. 



๒๐ 

คำว�า พัฒนา ในภาษาไทย มาจาก วฑฺฒน ในภาษาบาลี และ วรธน ในภาษาสันสกฤต 
แปลว�า ความเจริญ๒ หรือจำเริญ ได@แก� เติบโต งอกงาม มากข้ึน หรือสมบูรณ'๓ โดยความหมายจากรูป
ศัพท' คำว�า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให@เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดี
ขึ้นจนเปEนที่พึงพอใจ ซึ่งความหมายดังกล�าวนี้ เปEนที่มาของความหมายในภาษาไทยและเปEนแนวทาง
ในการกำหนดความหมายอ่ืน ๆ ดังนี้ 

คำว�า พัฒนา ในความหมายของนักเศรษฐศาสตร' หมายถึง ความเจริญเติบโต แต�เปEน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร' ซ่ึงเปEนการเน@นความหมายเชิง
ปริมาณ คือ การเพ่ิมข้ึนหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว�าด@านอ่ืน ๆ 

คำว�า พัฒนา ในความหมายของนักพัฒนบริหารศาสตร' หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ทั้งในด@านคุณภาพ (ดีขึ้น) ปริมาณ (มากขึ้น) และสิ่งแวดล@อม (มีความเหมาะสม) ไม�ใช�การ
เปลี่ยนแปลงด@านใดด@านหนึ่งเพียงด@านเดียว 

คำว�า พัฒนา ในความหมายของนักเทคโนโลยี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสังคมให@ทันสมัย
ด@วยความเจริญก@าวหน@าทางวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 

คำว�า พัฒนา ในความหมายของนักบริหาร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
เตรียมการของมนุษย'ไว@ล�วงหน@า ในลักษณะของแผนและโครงการ แล@วบริหารหรือจัดการให@เปEนไป
ตามแผนและโครงการจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค'และเป�าหมายท่ีวางไว@ 

คำว�า พัฒนา ในความหมายของนักสังคมวิทยา ซึ่งเน@นการเปลี่ยนแปลงโครงสร@างของ
สังคม หมายถึง มนุษย' กลุ�มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซ่ึงมีลักษณะเช�นเดียวกับความหมาย
ในทางพุทธศาสนา คือ การเปลี่ยนแปลงมนุษย'และสิ่งแวดล@อมให@มีความสุข 

คำว�า พัฒนา ในความหมายของนักพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให@ดีขึ้น ทั้งทางด@านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล@อม ด@วยการวางแผนโครงการและการ
ดำเนินงานโดยมนุษย'เพ่ือประโยชน'แก�ตัวของมนุษย'เอง๔ 
 
 

 
๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, พิมพ'ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร'พริ้นท' จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน@า ๘๒๗. 
๓เรื่องเดียวกัน, หน@า ๓๒๒. 
๔สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ'ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร', 

๒๕๔๗), หน@า ๒-๕. 



๒๑ 

คำว�า การพัฒนา มีความหมายที่เข@าใจกันโดยทั่วไปคือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 
แต�คำว�าทางท่ีดีข้ึน มีลักษณะเปEนนามธรรมมาก หากต@องการให@เปEนรูปธรรมข้ึนควรเปลี่ยนคำว�าดีข้ึน 
เปEนเจริญข้ึน ซ่ึงเม่ือพิจารณาทฤษฎีสมัยใหม�ประกอบกับคำว�าเจริญข้ึน จะเปEนการเน@นความเจริญทาง
วัตถุ โดยเฉพาะโครงสร@างทางกายภาพขั้นพื้นฐานและด@านสังคม สำหรับการพัฒนาของประเทศท่ี
กำลังพัฒนานั้น อาจต@องพิจารณาปMจจัย ๓ ประการ ได@แก� 

๑. ปMจจัยด@านโครงสร@าง 

๒. ปMจจัยด@านทรัพยากร 

๓. ปMจจัยด@านเทคโนโลยี๕ 

สรุปไดYว�า การพัฒนาเปEนกระบวนการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปสู�ความเจริญซึ่งเกิด
จากความต้ังใจหรือมีเจตนาของการกระทำเพ่ือให@เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน โดยในทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาจะใช@คำว�า ภาวนา สำหรับการพัฒนาในมนุษย' และใช@คำว�า พัฒนา หรือ วัฒนา 
สำหรับการการพัฒนาอ่ืนท่ีไม�ใช@การพัฒนามนุษย' และโดยนิยามความหมายของ คำว�า พัฒนา มีความ
แตกต�างกันไปในศาสตร'แต�ละสาขา ขึ้นอยู�กับจุดมุ�งหมายหลักของศาสตร'นั้น ๆ แต�เปEนไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ เปEนลักษณะของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให@ดีข้ึนกว�าเดิม 

๒.๑.๒ องค(ประกอบการพัฒนา 

จากการศึกษาเก่ียวกับ องค'ประกอบการพัฒนา จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

การพัฒนาเปEนหน@าท่ีของการวางแผนและการจัดการ ซ่ึงสามารถเขียนเปEนสูตรคำนวณได@ 
ดังนี้ 

 D =  F (P+M) 

เม่ือ D = Development คือ การพัฒนา 

 F = Function คือ หน@าท่ี 

 P = Planning คือ การวางแผน 

 M = Management คือ การบริหารงานหรือการจัดการ 
 
 

 
๕โครงการพัฒนาดัชนีชี ้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ(, 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ๒๕๔๗), หน@า ๑๑. 



๒๒ 

ดังนั้น การพัฒนาจะเกิดขึ้นได@จะต@องประกอบไปด@วยการวางแผนที่ดี มีการบริหารงาน
และการจัดการอย�างเปEนระบบ ทำให@การดำเนินการเปEนไปอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ๖ 

วิวัฒนาการของแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาของมนุษย'ล@วนเก่ียวข@องกับธรรมชาติ ซ่ึงได@
มีวิวัฒนาการตามลำดับ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาในสภาพท่ีมนุษย'อยู�ภายใต@อิทธิพลของธรรมชาติ 

๒. การพัฒนาท่ีมนุษย'พยายามเอาชนะธรรมชาติ 

๓. การพัฒนาท่ีมนุษย'เอาชนะธรรมชาติได@และนำธรรมชาติมาใช@ประโยชน' 

ท้ังหมดนี้เปEนการพัฒนาเพ่ือก�อให@เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน (Better Change) 
ช�วยเพ่ิมอัตราเร�งในการทำกิจกรรมหรือการผลิตให@รวดเร็วข้ึน (Better Speed) และทำให@สภาพความ
เปEนอยู�ของมนุษย'ดีข้ึน (Better Life) กว�าเดิมท้ังในด@านคุณภาพและปริมาณ๗ 

หากพิจารณาในแง�ของหลักการสำหรับการพัฒนาหรือแก@ไขปMญหาทุกข'ร@อนแต�ละครั้งก็
จะมีองค'ประกอบ ๕ ประการ๘ ตามลำดับ คือ 

๑. การระบุและวิเคราะห'ปMญหาทุกข'ร@อน 

๒. การกำหนดและวิเคราะห'ปMญหา 

๓. การกำหนดเป�าหมายของยุทธศาสตร' 

๔. การสร@างหน�วยระบบทำงาน 

๕. การจัดทรัพยากร 

โดยนัยนี้ การพัฒนาจำเปEนต@องเลือกสรรวัตถุดิบที่ดี คือ คนเปEนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือประสิทธิผลของงาน๙ 
 
 

 
๖องค'การศึกษาวิทยาศาสตร'และวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ อ@างใน อัจฉรา โพธิยานนท', การศึกษา

กับการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: เทคนิคปริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), หน@า ๑๑. 
๗วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ความหมายของการพัฒนา คำท่ีมีความหมายใกลYเคียง และแนวคิดพื้นฐาน

ของการพัฒนา, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน@า ๓-๘. 
๘เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืน ๆ, ชุดการศึกษาคYนควYาวิชา ๒๕๕๓๑๐๑ ทฤษฎีระบบและการประยุกต( 

ใชYในการพัฒนา, (เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓), หน@า ๓. 
๙พิภพ วชังเงิน, พฤติกรรมองค(กร, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาส'น, ๒๕๔๗), หน@า ๔๗. 



๒๓ 

การพัฒนาทุกอย�างจะต@องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก�อนแล@วจะต@องมีสิ่งอื่นหรือลักษณะ
อื่นเข@ามาผสม จึงจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว�าการพัฒนา โดยลักษณะท่ีประกอบเข@ามานั้น คือ 
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว@ล�วงหน@า๑๐ หากพิจารณาในแง�ของกระบวนการพัฒนาก็จะมี
กระบวนการ รวม ๖ ข้ันตอน๑๑ ดังนี้ 

๑. การระบุปMญหา (Indentify the Problem) เปEนขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญอย�างมาก 
เพราะการระบุปMญหาได@ถูกต@องหรือไม� ย�อมมีผลต�อการดำเนินการในขั้นต�อ ๆ ไปของกระบวนการ
ตัดสินใจ ซ่ึงจะส�งผลกระทบต�อคุณภาพของการตัดสินใจด@วย ดังนั้น ผู@บริหารจึงควรระมัดระวังมิให@
เกิดความผิดพลาดในการระบุปMญหาขององค'การ ทั้งนี้ ผู@บริหารควรแยกแยะความแตกต�างระหว�าง
อาการแสดง (Symptom) ที่เกิดขึ้นกับตัวปMญหาที่แท@จริงเสียก�อน เช�น กรณีที่ยอดขายของบริษัท
ลดลง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินค@าต่ำ จะเห็นว�าการท่ียอดขายลดลง เปEนอาการแสดง และปMญหา
ท่ีต@องแก@ไขได@แก� การท่ีคุณภาพสินค@าต่ำ ดังนั้น ผู@บริหารท่ีชาญฉลาดต@องคอยสังเกตอาการแสดงต�าง ๆ 
ทั้งต@องรวบรวมข@อมูลที่จำเปEนต�อการค@นหาสาเหตุของอาการแสดงเหล�านั้น ซึ่งจะนำไปสู�การระบุ
ปMญหาท่ีแท@จริงได@อย�างถูกต@องแม�นยำ 

๒. การค@นหาทางเลือก (Generate Alternatives) ซ่ึงทางเลือกเหล�านั้นควรเปEนทางเลือก
ท่ีมีศักยภาพและมีความเปEนไปได@ ในการแก@ปMญหาให@น@อยลงหรือให@ประโยชน'สูงสุด ตัวอย�างเช�น กรณี
ท่ีองค'การประสบปMญหาเวลาการผลิตไม�เพียงพอ ผู@บริหารอาจพิจารณาทางเลือกต�าง ๆ เช�น เพ่ิมการ
ทำงานกะพิเศษ เพิ่มการทำงานล�วงเวลาโดยใช@ตารางปกติ เพิ่มจำนวนพนักงาน หรือไม�ทำอะไรเลย 
เปEนต@น ในการพัฒนาทางเลือกผู@บริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืน ๆ ท่ีประสบความสำเร็จ
ทั้งภายในและภายนอกขององค'การ ซึ่งอาจใช@วิธีการปรึกษาหารือเปEนรายบุคคล หรือจัดการประชุม
กลุ�มย�อยขึ้น ข@อมูลที่ได@รับจากบุคคลเหล�านั้นเมื่อผนวกรวมกับสติปMญญา ความรู@ ความสามารถ 
ความคิดสร@างสรรค'และประสบการณ'ของตนเองจะช�วยให@ผู@บริหารสามารถพัฒนาทางเลือกได@อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
๑๐สัญญา สัญญาวิวัฒน', การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๑), 

หน@า ๑๙. 
๑๑ศิริวรรณ เสรีรัตน' และคณะ, องค(การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 

๒๕๔๕), หน@า ๑๐๐-๑๐๓. 



๒๔ 

๓. การประเมินทางเลือก (Evaluate Alternatives) โดยจะนำเอาข@อดีและข@อเสียของแต�
ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย�างรอบคอบ และควรวิเคราะห'ทางเลือกในสองแนวทาง คือ ทางเลือก
นั้นสามารถนำมาใช@จะเกิดผลต�อเนื่องอะไรตามมา เพราะทางเลือกบางทางเลือกที่อยู�ภายใต@ข@อจำกัด
ขององค'การก็อาจทำให@เกิดผลต�อเนื่องท่ีไม�พึงประสงค'ตามมา เช�น ทางเลือกหนึ่ง ของการเพ่ิมผลผลิต 
ได@แก�การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร' ซึ่งจะช�วยให@แก@ปMญหาได@ แต�อาจมีปMญหาเกี่ยวกับการลดลง
ของขวัญกำลังใจของพนักงานในระยะต�อมา เปEนต@น 

๔. การทำการตัดสินใจ (Make the Decision) เม่ือผู@บริหารได@ทำการ วิเคราะห'และประเมิน
ทางเลือกต�าง ๆ แล@ว ผู@บริหารควรเปรียบเทียบข@อดีและข@อเสียของแต�ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ
พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสียต�อเนื่องในภายหลังน@อยที่สุด 
และให@ผลประโยชน'มากท่ีสุด แต�บางครั้งผู@บริหารอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอม โดย
พิจารณาองค'ประกอบท่ีดีท่ีสุดของแต�ละทางเลือกนำมาผสมผสานกัน 

๕. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement the Decision) เมื่อผู@บริหารได@ทางเลือกท่ี
ดีท่ีสุดแล@ว ก็ควรมีการนำผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือให@การดำเนินงานเปEนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
ผู@บริหารควรกำหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการดำเนินงาน งบประมาณ 
และบุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอำนาจหน@าท่ีท่ีชัดเจน และจัดให@มีระบบการ
ติดต�อสื่อสารท่ีจะช�วยให@การตัดสินใจเปEนท่ียอมรับ นอกจากนี้ผู@บริหารควรกำหนดระเบียบวิธี กฎ และ
นโยบาย ซ่ึงมีส�วนสนับสนุนให@การดำเนินงานเปEนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

๖. การประเมินผลและการป�อนกลับ (Evaluate the Results and Provide Feedback) 
เปEนขั้นตอนสุดท@ายของกระบวนการตัดสินใจ ได@แก� การสร@างระบบการควบคุมและการประเมินผล 
ซึ่งจะช�วยให@ผู@บริหารได@รับข@อมูลย@อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว�าเปEนไปตามเป�าหมายหรือไม� 
ข@อมูลย@อนกลับจะช�วยให@ผู@บริหารแก@ปMญหาหรือทำการตัดสินใจใหม�ได@โดยได@ผลลัพธ'การปฏิบัติที่ดี
ท่ีสุด 

สรุปไดYว�า การพัฒนามีองค'ประกอบสำคัญตามลำดับ คือ ระบุปMญหา วิเคราะห'ปMญหา 
กำหนดเป�าหมาย สร@างระบบทำงาน และจัดทรัพยากรเข@าไปใช@ในระบบทำงาน กล�าวได@ว�า การพัฒนา
เกิดจากการวางแผนที่ดี การบริการจัดการอย�างเปEนระบบโดยต�อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่จำเปEนประการแรกคือ
การกำหนดปMญหาและกำหนดทิศทางของความเปลี่ยนแปลงที่ต@องการให@เกิดขึ้น อย�างไรก็ตาม การ
พัฒนาสิ่งใด ๆ ย�อมอยู�ภายใต@ข@อจำกัดของธรรมชาติ และมีมนุษย'เปEนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดใน
กระบวนการพัฒนา 
 
 



๒๕ 

๒.๑.๓ การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

จากการศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาท่ียั่งยืน จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

คำว�า การพัฒนาที่ยั่งยืน มาจากศัพท'คำว�า Sustainable ที่แปลว�า ความยั่งยืน เปEนคำ
ที่มาจากภาษาลาติน คือ Sus-Tenere ซึ่งหมายถึงการส�งเสริมหรือสนับสนุน (Uphold) การพัฒนาท่ี
ยั ่งยืน (Sustainable Development) จึงเปEนการพัฒนาที ่สนองความต@องการของประชาชนรุ�น
ปMจจุบัน โดยไม�ทำให@ประชาชนรุ�นต�อไปในอนาคตต@องประนีประนอมยอมลดความต@องการของ
ตนเอง๑๒การพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธ คือ การพัฒนามนุษย'ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ด@วยการ
พัฒนาระบบการดำเนินชีวิตทั้งสามด@านให@เปEนการพัฒนาเต็มทั้งคนก�อนจึงจะเปEนการพัฒนาที่ได@ผล 
คือ ระบบแห�งไตรสิกขา ประกอบด@วย ศีล สมาธิ และปMญญา๑๓ อย�างไรก็ตาม การพัฒนาที่ไม�ยั่งยืน
และวิกฤตการณ'ต�าง ๆ เกิดจากการพัฒนาแบบแยกส�วน เช�น การพัฒนาแต�เศรษฐกิจแยกส�วนจาก
สังคมและสิ่งแวดล@อม ทำให@สังคมและสิ่งแวดล@อมเกิดวิกฤติตามมา ก็ส�งผลกลับไปยังเศรษฐกิจ เพราะ
ทุกอย�างเชื่อมโยงกัน นั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล@อม ต@องบูรณาการเข@ามาสู�วัตถุประสงค'
เดียวกัน เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสมดุลระหว�างคนกับคน และระหว�างคนกับสิ่งแวดล@อม๑๔ การพัฒนา
ท่ียั่งยืนจึงต@องเปEนการพัฒนาท่ี 

๑. เปEนการพัฒนาท่ีดำเนินไป โดยคำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม 
และสนองความต@องการในปMจจุบันโดยไม�ส�งผลเสียต�อความต@องการในอนาคต 

๒. เปEนการพัฒนาท่ีคำนึงถึงความเปEนองค'รวม มองว�าการจะทำสิ่งใดต@องคำนึงถึงผลกระทบ
ท่ีจะเกิดกับสิ่งอ่ืน ๆ ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้ จึงยึดหลักความรอบคอบ และค�อยเปEนค�อยไป 

๓. การพัฒนาอย�างยั่งยืนไม�ได@ระบุว�าต@องปฏิเสธระบบเทคโนโลยี เพียงแต�ต@องคำนึงว�า
เทคโนโลยีท่ีนำมาใช@นั้นเปEนไปในทางสร@างสรรค'หรือทำลาย๑๕ 
 

 
๑๒World Commission on Environment and Development, Our Common Future, (New 

York, Oxford University: Great Britain R. Clay Ltd., 1987), p. 43. 
๑๓พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ'ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 

๒๕๔๑), หน@า ๒๓๘. 
๑๔สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี, 

วิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน, (ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีแห�งชาติ, ๒๕๕๗), หน@า ๑๔. 

๑๕โครงการพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ(, หน@า 
๑๗. 



๒๖ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ประกอบด@วยปMจจัยนำเข@า คือ มีทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีการช�วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกัน การดูแลจากผู@นำเครือข�าย การมีฐาน
ทรัพยากรของตนเอง ผ�านปMจจัยกระบวนการที่ประกอบด@วยการจัดการเชิงยุทธศาสตร' (Strategic 
Management) การจัดการความรู@ (Knowledge Management) และการจัดการทรัพยากร (Resource 
Management)๑๖ 

สรุปไดYว�า การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดจากการบูรณาการอย�างสมดุลระหว�างขีดจำกัดของคน 
สังคม และสิ่งแวดล@อม โดยไม�แยกส�วนกัน เปEนการพัฒนาที่สนองความต@องการในปMจจุบัน โดยไม�
ส�งผลให@เกิดความเดือนร@อนในอนาคต ซึ่งตามกระบวนการนี้ จึงอาศัยทุนทางสังคม วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรเปEนปMจจัยนำเข@า ผ�านกระบวนการทางการจัดการ โดยอาศัยเทคนิคการจัดการเชิงยุทธศาสตร' 
การจัดการความรู@ และการจัดการทรัพยากร จึงจะเกิดผลผลิตท่ียั่งยืนได@ แต�มุมมองของพระพุทธศาสนา
นั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนต@องเกิดจากการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา คือ กระบวนการศีล สมาธิ และ
ปMญญา โดยครบองค'ประกอบ เท�านั้น 

๒.๑.๔ การพัฒนาตามมุมมองของพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาท่ีตามมุมมองของพระพุทธศาสนา จึงพบเนื้อหาสาระท่ี
สำคัญ ดังนี้ 

พระไตรป�ฎก ระบุถึง การพัฒนา ในคำว�า ภาวนา ซึ่งหมายถึง การทำให@มีข้ึน การทำให@
เกิดข้ึน การเจริญ การบำเพ็ญ และการพัฒนา๑๗ ซ่ึงปรากฏในหัวข@อหลักธรรม เรียกว�า ภาวนา ๒ หรือข@อ
ปฏิบัติให@ถึงความเจริญ ๒ อย�าง ได@แก� 

๑. สมถภาวนา คือ การฝ£กอบรมจิตให@เกิดความสงบ (ฝ£กสมาธิ) 

๒. วิปMสสนาภาวนา คือ การฝ£กอบรมปMญญาให@เกิดความรู@แจ@งตามเปEนจริง (การเจริญ
ปMญญา)๑๘ 

 
๑๖สมบูรณ' ชาวชายโขง และธวัชชัย กุณวงษ', “คนรุ�นใหม�กับการพัฒนาท@องถ่ินอย�างยั่งยืน”, วารสาร

วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปOที่ ๔ ฉบับที่ ๔ (มีนาคม-
เมษายน ๒๕๕๕): หน@า ๕. 

๑๗พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน( ฉบับประมวลศัพท(, พิมพ'ครั้งที่ ๑๔, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัชการพิมพ' จำกัด, ๒๕๕๓), หน@า ๒๘๖-๒๘๗. 

๑๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๙/๒๙๐. 



๒๗ 

แต�เม่ือพิจารณาโดยแยบคาย พบว�า พระพุทธเจ@าทรงสรรเสริญแนวทางแห�งการปฏิบัติให@
ตนพ@นทุกข'๑๙ ซึ่งมีหลักฐานเปEนที่ประจักษ'คือการที่พระองค'ทรงตัดสินพระหฤทัยออกผนวชเพราะ
เห็นว�าการดำรงเพศสมณะจะเปEนทางปฏิบัติให@หลุดพ@นจากความทุกข'ได@๒๐ 

คำว�า วิปMสสนาภาวนา แยกเปEน ๒ คำ คือ วิปMสสนา และ ภาวนา มีความหมายโดยหลัก 
สัททนัย และอัตถนัย ตามลำดับดังนี้ 

วิปMสสนา แปลว�า ความเห็นแจ@ง๒๑ ความเห็นแจ@งนี้ หมายถึง ความเห็นแจ@งในสังขาร มี
ลักษณะความเห็นแจ@ง ๗ ประการ หรือ อนุปMสสนา ๗ ประการ คือ 

อนิจจานุปMสสนา พิจารณาเห็นความไม�เท่ียง 

ทุกขานุปMสสนา พิจารณาเห็นความเปEนทุกข' 

อนัตตานุปMสสนา พิจารณาเห็นความไม�มีตัวตน 

นิพพิทานุปMสสนา พิจารณาเห็นความน�าเบื่อหน�าย 

วิราคานุปMสสนา พิจารณาเห็นความคลายกำหนัด 

นิโรธานุปMสสนา พิจารณาเห็นความดับกิเลส 

ปฏินิสสัคคานุปMสสนา พิจารณาเห็นความสลัดท้ิงกิเลส 

คัมภีร'ปรมัตถทีปนี ได@ให@ความหมายของวิปMสสนาไว@ว�า ปMญญารู@แจ@งไตรลักษณ' หมายถึง
ภาวนาปMญญามีการหยั่งเห็นความไม�เท่ียงเปEนต@น โดยแท@จริงแล@ววิปMสสนาทำให@ผู@ปฏิบัติ รู@แจ@งความไม�
เที่ยง เปEนต@น ล�วงพ@นความเปEนสตรีและบุรุษพร@อมท้ังความเที่ยงและความสุข เปEนต@น ซึ่งมหาชนใน
โลกรู@เห็นกันในขันธ'ท้ังหลาย๒๒ 

คำว�า ภาวนา หรือ เจริญ ในยุคนัทธกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค อธิบายว�า มีอยู� ๔ 
อย�าง ภาเวตีติ จตสฺโส ภาวนา ฯ 

 
๑๙ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๑/๑๑๘. 
๒๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๓/๒๒. 
๒๑องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๗๓/๑๒๗. 
๒๒พระคันธสาราภิวงศ' (สมลักษณ' คนฺธสาโร), อภิธ ัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี (แปล), 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ' ห@างหุ@นส�วนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ' จำกัด, ๒๕๔๖), หน@า ๗๕๙. 



๒๘ 

ตตฺถ ชาตาน ธมฺมาน อนติวตฺตน��เ¥น ภาวนา แปลว�า ธรรมชาติท่ีทำให@ธรรมทั้งหลายท่ี
เกิดขึ้นในตนไม�ล�วงเลยกันและกัน อธิบายว�า เมื่อพระโยคาวจรละความพอใจในกามได@แล@วทันทีนั้นเอง 
ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดด@วยอำนาจแห�งการหลีกออก เว@นออกจากกามก็ย�อมเกิดข้ึนไม�ล�วงเลยกันและกัน 

อินฺทฺริยาน เอกรส��เ¥น ภาวนา แปลว�า ธรรมชาติที่ทำให@อินทรีย'ทั้งหลายมีรสเปEนอย�าง
เดียวกัน อธิบายว�า เม่ือพระโยคาวจรละกามฉันทะแล@ว อินทรีย'ท้ัง ๕ มีรสเปEนอย�างเดียวกันด@วยอำนาจ
แห�งการหลีกออกจากกาม 

ตทุปควิริยวาหน��เ¥น ภาวนา แปลว�า ธรรมชาติที่นำความเพียรที่สมควรแก�ธรรมนั้น ๆ 
เข@าไป อธิบายว�า เม่ือพระโยคาวจรละกามฉันทะแล@ว ย�อมนำความเพียรด@วยอำนาจแห�งการหลีกออก
จากกามเข@าไป เม่ือละพยาบาทแล@วย�อมนำความเพียรด@วยอำนาจความไม�พยาบาทเข@าไป 

อาเสวน��เ¥น ภาวนา แปลว�า การปฏิบัติเนือง ๆ อธิบายว�า พระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ
แล@ว ย�อมปฏิบัติเนือง ๆ ซึ่งความออกจากกาม เมื่อละพยาบาทแล@ว ย�อมปฏิบัติเนือง ๆ ซึ่งความไม�
พยาบาท 

คำว�า ภาวนา จึงมีความหมายว�า การอบรม (กาย) ใจ ๒ วิธี คือ สมถภาวนา (การสงบใจ) 
และวิปMสสนาภาวนา (การใช@ปMญญา) ๒๓ 

ความรู@แจ@งเห็นชัดตามความเปEนจริงของสภาวธรรมท้ังหลายว�าเปEนไตรลักษณ' คือ อนิจจัง 
ความไม�เท่ียง ทุกขัง ความเปEนทุกข' และเปEนอนัตตา ความไม�ใช�ตัวไม�ใช�ตน เปEนการเห็นถูกตามความ
เปEนจริงจากการปฏิบัติวิปMสสนากัมมัฏฐาน ชื่อว�า วิปMสสนา ส�วนคำว�า ภาวนา คือ การฝ£กอบรม
ทางด@านจิตใจให@มีความตั้งมั่น คือ ให@มีขึ้น ให@เปEนขึ้น ให@เจริญขึ้น และเมื่อรวมคำว�า วิปMสสนา และ 
ภาวนา เข@าเปEน วิปMสสนาภาวนา จึงหมายถึง การเจริญอบรมปMญญาให@เกิดความรู@เท�าทันสิ่งที่เกิดข้ึน 
เข@าใจสิ่งท้ังหลายตามความเปEนจริง ใจมีอิสระไม�ถูกครอบงำด@วยกิเลสและความทุกข' 

ประเภทของวิปMสสนาไว@ ๔ แบบ ตามท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎก คัมภีร'ขุททกนิกาย ได@แก� 

สมถปุพฺพงฺคมวิปMสสนา หมายถึง วิปMสสนามีสมถะนำหน@า๒๔ 

วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมสมถะ หมายถึง สมถะมีวิปMสสนานำหน@า 

ยุคนทฺธสมถวิปสฺสนา หมายถึง สมถะและวิปMสสนาคู�กัน๒๕ 

 
๒๓เกิด ธนชาติ, คู�มือคลังปริยัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๔๕), 

หน@า ๓๐๓-๓๐๔. 
๒๔ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๕๓๕/๔๓๓. 
๒๕ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๕๓-๑๖๕/๑๑๖-๑๒๒. 



๒๙ 

ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหตฺมานัส หมายถึง วิธีปฏิบัติเม่ือจิตถูกชักให@เขวด@วยธัมมุทธัจจ'๒๖ 

วิปMสสนา คือ การพิจารณาสังขารให@เกิดความเห็นแจ@งเข@าใจชัด รู@จักมองสิ่งทั้งหลายตาม
สภาวะท่ีเปEนจริง๒๗ โดยคำว�าสังขาร สำเร็จรูปจาก ส บทหน@า + กร ธาตุ + ณ ปMจจัย มีรูปวิเคราะห'ว�า 
ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กรียติ สงฺขรียติ เตน วาติ สงฺขาโร แปลว�า สังขาร คือ สิ่งท่ีถูกปMจจัยท้ังหลายประชุมกัน
ปรุงแต�ง๒๘ ธรรมท่ีถูกปMจจัยปรุงแต�งข้ึน คือ อุปาทินนกสังขาร และ อนุปาทินนกสังขาร ท่ีมีเหตุปMจจัย
ปรุงแต�ง ได@แก� ธรรมท่ีเปEนไปในภูมิ ๓ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ๒๙ 

ส�วนคำว�า ภาวนา หมายถึง เจริญ มีวิเคราะห'ว�า ภาเวติ กุสลธมฺเม อาเสวติ วฑฺเฒติ เอตา
ยาติ ภาวนา แปลว�า ท่ีชื่อว�า ภาวนา เพราะอรรถวิเคราะห'ว�า เปEนเครื่องให@กุศลธรรมทั้งหลายเกิดมี 
คือ เสพคุ@น ได@แก� ทำกุศลธรรมท้ังหลายให@เจริญแห�งชน๓๐ 

การปฏิบัติวิปMสสนา หรือการปฏิบัติกรรมฐาน หรือการปฏิบัติธรรม คือ การปฏิบัติตาม
หลักสติปMฏฐาน ๔๓๑ สติปMฏฐาน มาจาก สติ คือ การระลึกรู@ ปMฏฐาน คือ เข@าไปตั้งไว@ สติปMฏฐาน 
หมายถึง ฐานที่ตั้งของสติ หรือฐานที่รองรับการกำหนด การระลึก การตามรู@ สภาวธรรม อารมณ' ณ 
ปMจจุบัน๓๒ มีสติปMฏฐาน ๔ เปEนปทัฏฐานสติสัมโพชฌงค' คือ อยู�อย�างมีสติไม�หลงลืม๓๓ 

สติปMฏฐาน ๔ กำเนิดในกุรุรัฐ มิใช�แต�มนุษย'เท�านั้นท่ีเจริญสติปMฏฐาน ๔ แม@แต�สัตว'ดิรัจฉาน
ที่อาศัยมนุษย' ก็เจริญสติปMฏฐานเหมือนกัน คือ การตั้งสติอย�างใหญ�กำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให@รู@
เห็นตามความเปEนจริง ดังนี้ 

๑. กายานุปMสสนา การตั้งสติพิจารณากาย (การตั้งสติกำหนดพิจารณากายให@รู@เห็นตาม
ความเปEนจริงว�า เปEนแต�เพียงกายไม�ใช�สัตว' บุคคล ตัวตนเราเขา) แบ�งย�อยออกไปเปEน ๖ ส�วน ได@แก� 

 
๒๖ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๕๔๒-๕๔๓/๔๔๕-๔๔๘. 
๒๗พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ'ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙), หน@า ๓๔๓. 
๒๘พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), การศึกษาเชิงวิเคราะห( พระคาถาธรรมบท เล�ม ๒, พิมพ'ครั้งท่ี 

๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ' ห@างหุ@นส�วนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ' จำกัด, ๒๕๔๖), หน@า ๔๕๒. 
๒๙เรื่องเดียวกัน, หน@า ๕๓๔-๕๓๕. 
๓๐พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน), อภิธัมมัตถวิภาวินีแปล, (กาญจนบุรี: ม.ป.ท., ๒๕๕๐), หน@า ๙๘. 
๓๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑. 
๓๒พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติป{ฏฐานสูตร ทางสู�พระนิพพาน, แปลโดย พระคันธ 

สาราภิวงศ' (สมลักษณ' คนฺธสาโร), (กรุงเทพมหานคร: ห@างหุ@นส�วนจำกัดไทยรายวันการพิมพ', ๒๕๔๙), หน@า ๒๔. 
๓๓พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, พิมพ'ครั้งท่ี 

๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน@า ๑๐๔. 



๓๐ 

 ๑.๑ อานาปานสติ กำหนดลมหายใจเข@า-ออก 

 ๑.๒ อิริยาบถ กำหนดให@รู@เท�าทันอิริยาบถ 

 ๑.๓ สัมปชัญญะ ความรู@ตัวในการเคลื่อนไหวทุกอย�าง 

 ๑.๔ ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส�วนประกอบของร�างกายว�าเปEนของไม�สะอาด 

 ๑.๕ ธาตุมนสิการ พิจารณาร�างกายของตนให@เห็นว�าเปEนสักแต�ว�าธาตุแต�ละอย�าง ๆ 

 ๑.๖ นวสีวถิกา พิจาณาซากศพในสภาพต�าง ๆ ตั้งแต�เริ่มตายใหม� ๆ จนถึงกระดูกป�น
เปEนผุยผง ให@เห็นว�าร�างกายของผู@อ่ืนเปEนเช�นใด ร�างกายของเราก็จักเปEนเช�นนั้น 

๒. เวทนานุปMสสนา คือ การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา ได@แก� ความรู@สึกอารมณ'ให@รู@
เห็นตามความเปEนจริงว�าเปEนเพียงเวทนา...ท่ีเปEนอยู�ในขณะนั้น ๆ ดังนี้ 

 ๒.๑ สุข 

 ๒.๒ ทุกข' 

 ๒.๓ ไม�ทุกข'ไม�สุข 

 ๒.๔ สุขประกอบด@วยอามิส 

 ๒.๕ สุขไม�ประกอบด@วยอามิส 

 ๒.๖ ทุกข'ประกอบด@วยอามิส 

 ๒.๗ ทุกข'ไม�ประกอบด@วยอามิส 

 ๒.๘ ไม�ทุกข'ไม�สุขประกอบด@วยอามิส 

 ๒.๙ ไม�ทุกข'ไม�สุขไม�ประกอบด@วยอามิส 

๓. จิตตานุปMสสนา คือ การต้ังสติกำหนดพิจารณาจิต ... ดังนี้  

 ๓.๑ จิตมีราคะ 

 ๓.๒ จิตไม�มีราคะ 

 ๓.๓ จิตมีโทสะ 

 ๓.๔ จิตไม�มีโทสะ 

 ๓.๕ จิตมีโมหะ 

 ๓.๖ จิตไม�มีโมหะ 



๓๑ 

 ๓.๗ จิตหดหู� 

 ๓.๘ จิตฟุ�งซ�าน 

 ๓.๙ จิตใหญ� (จิตในฌาน) 

 ๓.๑๐ จิตไม�ใหญ� (จิตท่ีไม�ถึงฌาน) 

 ๓.๑๑ จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกว�า 

 ๓.๑๒ จิตไม�มีจิตอ่ืนยิ่งกว�า 

 ๓.๑๓ จิตต้ังม่ัน 

 ๓.๑๔ จิตไม�ตั้งม่ัน 

 ๓.๑๕ จิตหลุดพ@น 

 ๓.๑๖ จิตไม�หลุดพ@น 

๔. ธัมมานุปMสสนา คือ การต้ังสติกำหนดพิจารณาธรรม ... ดังนี้ 

 ๔.๑ พิจารณาธรรมที่กั้นจิตไม�ให@บรรลุสมาธิ คือ นิวรณ' ๕ มีกามฉันท' พยาบาทถีน
มิทธะ อุทธัจจกุกกุจะ และวิจิกิจฉา เรียกว�า นีวรณบรรพ 

 ๔.๒ ขันธ' ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เรียกว�า ขันธบรรพ 

 ๔.๓ อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูกลิ้น กาย และใจ และอายตนะภายนอก ๖ คือ 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ' เรียกว�า อายตนบรรพ 

 ๔.๔ โพชฌงค' ๗ คือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปOติ ปMสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา เรียกว�า 
โพชฌงคบรรพ 

 ๔.๕ อริยสัจจ' ๔ คือ ทุกข' ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

คราวท่ีพระพุทธองค'ตรัสเทศนามหาสติปMฏฐานสูตรแล@ว ทรงตรัสถึงอานิสงส' ๒ ประการ 
คือ บรรลุพระอรหัตตผลในชาติปMจจุบัน หากยังมีอุปาทิคือสังโยชน' ๑๐ หรือ อนุสัย ๗ (มีกามราคะ 
ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา มานะ ภวราคะ และอวิชชา) เหลืออยู� จะได@เปEนพระอนาคามี (ผู@ไม�กลับมาเกิด
ในโลกนี้อีก) คือ เปEนผู@จะได@บรรลุพระอรหัตตผล หรือพระอนาคามิผล ในชาตินี้เปEนแน�นอนภายใน ๗ ปO 
หรือลดลงไปจนถึงเพียง ๗ วัน๓๔ 

 
๓๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓-๓๐๐/๓๒๕-๓๕๑. 



๓๒ 

การปฏิบัติวิปMสสนาภาวนาจึงเปEนการปฏิบัติตามหลักสติปMฏฐาน ๔ อันเปEนอุบายเครื่อง
เจริญปMญญา โดยการพิจารณาสภาวธรรมหรือรูปนาม ให@เห็นตามความเปEนจริง คือ เห็นด@วยปMญญาว�า
สภาวธรรมเหล�านี้ ตกอยู�ในสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ' ได@แก� อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปEนสิ่งท่ี
เกิดข้ึนจากการรวมตัวของธาตุท้ังหลาย เปEนสิ่งท่ีไม�ควรยึดม่ันถือม่ัน การปฏิบัติวิปMสสนาภาวนานี้เปEน
หนทางเดียวกันที่จะนำบุคคลไปสู�เส@นชัยคือความพ@นทุกข'ได@อย�างแน�นอนในชาตินี้ ดังที่ พระพุทธเจ@า
ตรัสว�า “สติปMฎฐาน ๔ ที่บุคคลทำให@มาก ทำให@บริบูรณ'แล@ว ย�อมทำโพชฌงค' ๗ ให@บริบูรณ'” และ
ตรัสต�อไปอีกว�า “โพชฌงค' ๗ ที่บุคคลทำให@มากทำให@บริบูรณ'แล@ว ย�อมทำวิชชาและวิมุตติ๓๕ ให@
บริบูรณ'”๓๖ 

การพัฒนาในทัศนะแห�งพระพุทธศาสนา ซึ่งเน@นที่การพัฒนาตัวบุคคลเปEนสำคัญและเปEน
จุดเริ่มต@นของการพัฒนาสิ่งใด ๆ นี้ เปEนการพัฒนาที่มีจุดมุ�งหมายเพื่อความหลุดพ@นจากอาสวะกิเลส
ท้ังปวง บรรลุซึ่งนิพพานอันเปEนธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนานั้น เบื้องต@นผู@ปฏิบัติต@องต้ังม่ันอยู�ในศีล 
คือ รักษากาย วาจา ให@เรียบร@อย ชำระศีลให@บริสุทธิ์หมดจด เพราะศีลเปEนเบื้องต@น เปEนมารดาของ
กัลยาณธรรมทั้งหลาย เมื่อศีลบริสุทธิ์แล@ว สมาธิคือความตั้งใจมั่น และปMญญาคือความรอบรู@ในกอง
สังขารก็เกิดข้ึน สัมพันธ'กันดุจลูกโซ� อันจะนำผู@ปฏิบัติให@ถึงซ่ึงนิพพาน ดังพระพุทธพจน'ว�า “นรชนผู@มี
ปMญญา ต้ังม่ันแล@วในศีล อบรมจิตและปMญญาให@เจริญอยู�เปEนผู@มีความเพียร มีปMญญารักษาตน ภิกษุนั้น
พึงถางชัฏนี้”๓๗ สอดคล@องกับท่ี ในโอวาทปาติโมกข' ท่ีมีการกำหนดให@นิพพานหรือความหลุดพ@นทุกข'
เปEนเป�าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรม โดยแนวทางปฏิบัติธรรมให@ยึดหลัก ๓ ประการ คือ ไม�ทำชั่วท้ัง
ปวง ทำดีให@ถึงพร@อม และทำจิตใจให@ผ�องใส๓๘ ดังนั้น ผลของการพัฒนาตามหลักวิปMสสนาภาวนาจึงมี
จุดมุ�งหมายเดียว คือ “เจโตวิมุตติ”๓๙ และมีพุทธพจน'ตอนหนึ่งความว�า “เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรส
เดียวคือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวคือวิมุตติ ฉันนั้น”๔๐ พระพุทธดำรัสดังกล�าวนี้ แสดงให@
เห็นว�า พระพุทธเจ@าทรงประสงค'ให@ผู@เข@ามาบวชในพระพุทธศาสนายึดมั่นเป�าหมายเดียวกัน คือ มุ�ง
ปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ@นทุกข' เท�านั้น 

 
๓๕วิมุตติ คือ วิมุตติ ความหลุดพ@น หรือความพ@นจากกิเลส มี ๕ อย�าง คือ (๑) ตทังควิมุตติ พ@นด@วยธรรม

คู�ปรับหรือพ@นชั่วคราว (๒) วิกขัมภนวิมุตติ พ@นด@วยข�มหรือสะกดไว@ (๓) สมุจเฉทวิมุตติ พ@นตัดขาด (๔) ปฏิปMสสัทธิ วิมุตติ 
พ@นด@วยสงบ และ (๕) นิสสรณวิมุตติ พ@นด@วยออกไป; ๒ อย�างแรก เปEนโลกิยวิมุตติ ส�วน ๓ อย�างหลังเปEน โลกุตตร
วิมุตติ, ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสน( ฉบับประมวลศัพท(, หน@า ๓๗๗. 

๓๖ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๗๘/๓๒๔. 
๓๗สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๑/๑๖. 
๓๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๙. 
๓๙ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๗๓. 
๔๐วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๒/๒๙๑. 



๓๓ 

ผู@ที่ได@รับการพัฒนาแล@วในทัศนะของพระพุทธศาสนา ได@แก� บุคคลผู@เปEนอริยสงฆ' ซ่ึง
หมายถึง พระอริยบุคคล คือ ผู@ปฏิบัติตนจนได@บรรลุมรรคผลต้ังแต�โสดาบันข้ึนไป ซ่ึงแบ�งประเภทได@ ๓ 
ประเภท คือ แบบท่ัวไป แบบพิสดาร และแบบตามความหลุดพ@น ดังนี้ 

๑. แบบท่ัวไป พระอริยบุคคล ๔ 

 ๑.๑ พระโสดาบัน 

 ๑.๒ พระสกทาคามี หรือพระสกิทาคามี 

 ๑.๓ พระอนาคามี 

 ๑.๔ พระอรหันต' 

๒. แบบพิสดาร พระอริยบุคคล ๘ 

 ๒.๑ พระผู@ตั้งอยู�ในโสดาปMตติมรรค 

 ๒.๒ พระผู@ตั้งอยู�ในโสดาปMตติผล 

 ๒.๓ พระผู@ตั้งอยู�ในสกทาคามิมรรค 

 ๒.๔ พระผู@ตั้งอยู�ในสกทาคามิผล 

 ๒.๕ พระผู@ตั้งอยู�ในอนาคามิมรรค 

 ๒.๖ พระผู@ตั้งอยู�ในอนาคามิผล 

 ๒.๗ พระผู@ตั้งอยู�ในอรหัตตมรรค 

 ๒.๘ พระผู@ตั้งอยู�ในอรหัตตผล 

๓. ตามความหลุดพ@น พระอริยบุคคล ๗ 

 ๓.๑ สัทธานุสารี 

 ๓.๒ ธัมมานุสารี 

 ๓.๓ สัทธาวิมุต 

 ๓.๔ ทิฏฐิปปMตตะ 

 ๓.๕ กายสักขี 

 ๓.๖ ปMญญาวิมุต 
 



๓๔ 

 ๓.๗ อุภโตภาควิมุต๔๑ 

ผู@ที่ได@รับการพัฒนาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา เรียกว�า อเสขบุคคล๔๒ คือ บุคคลผู@ไม�
ต@องศึกษา ได@แก� ผู@บรรลุอรหัตตผลแล@ว ส�วนบุคคลผู@ไม�ได@รับการพัฒนาหรือได@รับการพัฒนาแล@ว แต�
ยังไม�ถึงข้ันสูงสุดดังกล�าว เรียกว�า เสขบุคคล คือ ผู@ยังต@องศึกษา๔๓ 

อย�างไรก็ตาม การบรรลุนิพพานได@นั้นต@องอาศัยปMญญาคือการรอบรู@ในกองสังขารท้ังหลาย 
ซ่ึงรวมอยู�ในอริยมรรคมีองค' ๘ โดยคำว�า มรรค แปลว�า ทาง หนทาง โดยองค'ประกอบ คือ ข@อปฏิบัติ
ให@ถึงความดับทุกข' ประกอบ ไปด@วยองค' ๘ ประการ ได@แก� 

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมายความถึง ความรู@ในทุกข' ความรู@ในทุกขสมุทัย ความรู@ใน
ทุกขนิโรธ ความรู@ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว�า สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ หมายความถึง ความดำริในการออกจากกาม ความดำริใน
การไม�พยาบาท ความดำริในการไม�เบียดเบียน นี้เรียกว�า สัมมาสังกัปปะ 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายความถึง เจตนาเปEนเหตุงดเว@นจากการพูดเท็จ เจตนาเปEน
เหตุงดเว@นจากการพูดส�อเสียด เจตนาเปEนเหตุงดเว@นจากการพูดคำหยาบ เจตนาเปEนเหตุงดเว@นจาก
การพูดเพ@อเจ@อ นี้เรียกว�า สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ การกระทำชอบ หมายความถึง เจตนาเปEนเหตุงดเว@นจากการฆ�าสัตว' 
เจตนาเปEนเหตุงดเว@นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ@าของเขาไม�ได@ให@เจตนาเปEนเหตุงดเว@นจากการประพฤติ
ผิดในกาม นี้เรียกว�า สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบหรือเลี้ยงชีพชอบ หมายความถึง อริยสาวกในธรรมวินัยนี ้ละ
มิจฉาอาชีวะแล@ว สำเร็จการเลี้ยงชีพด@วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว�า สัมมาอาชีวะ 

สัมมาวายามะ เพียรชอบหรือพยายามชอบ หมายความถึง สร@างฉันทะ พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต มุ�งมั่นเพื่อ... ป�องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม�เกิดมิให@เกิดขึ้น ...ละบาปอกุศล
ธรรมที่เกิดขึ้นแล@ว ...ทำกุศลธรรมที่ยังไม�เกิดขึ้นให@เกิดขึ้น ...ความดำรงอยู� ไม�เลือนหาย ภิญโญภาพ 
ไพบูลย' เจริญเต็มท่ีแห�งกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล@ว นี้เรียกว�า สัมมาวายามะ 
 

 
๔๑พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสน( ฉบับประมวลศัพท(, หน@า ๕๑๖. 
๔๒องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๘๐/๘๐. 
๔๓พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสน( ฉบับประมวลธรรม, พิมพ'ครั้งที่ ๑๘, 

(นนทบุรี: โรงพิมพ'เพ่ิมทรัพย'การพิมพ', ๒๕๕๓), หน@า ๗๗. 



๓๕ 

สัมมาสติ ระลึกชอบ หมายความถึง พิจารณาเห็นกายในกายอยู� มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได@ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู�... พิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู� ...พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู� มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได@ นี้เรียกว�า สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ หมายความถึง สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ
ปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีปOติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู� เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติย
ฌานท่ีมีความผ�องใสภายใน มีภาวะท่ีจิตเปEนหนึ่งผุดข้ึน ไม�มีวิตก ไม�มีวิจาร มีแต�ปOติและสุขอันเกิดจาก
สมาธิอยู� เพราะปOติจางคลายไป มีจิตเปEนอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู�และเสวยสุขด@วยกาย บรรลุ
ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายกล�าวสรรเสริญว�า ผู@มีอุเบกขา มีสติ อยู�เปEนสุข เพราะละสุขและทุกข'ได@ 
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก�อนแล@ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม�มีทุกข'ไม�มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขาอยู� นี้เรียกว�า สัมมาสมาธิ๔๔ 

อริยมรรคมีองค' ๘ โดยย�อแล@ว สามารถสรุปลงในไตรสิกขา หมายถึง ข@อปฏิบัติที ่ต@อง
ศึกษา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หรือเรียกว�า สิกขา ๓ อย�าง ได@แก� อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 
และอธิปMญญาสิกขา หรือเรียกง�าย ๆ ว�า ศีล สมาธิ ปMญญา โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

คำว�า ไตรสิกขา แยกศัพท'ออกเปEน ไตร กับ สิกขา คำว�า ไตร (ภาษาอังกฤษ = Three) 
เปEนภาษาสันสกฤตแปลว�า ๓ ตรงกับภาษากรีกว�า Tri ตรงกับภาษาลาตินว�า Tres ตรงกับภาษามคธ
หรือบาลีว�า ติ หรือ เต ซึ่งก็แปลว�า ๓ เช�นกัน ส�วนคำว�า สิกขา เปEนภาษามคธหรือภาษาบาลี แปลว�า
ข@อที่พึงหรือข@อที่ต@องศึกษาและปฏิบัติ ตรงกับภาษาสันสกฤตว�า ศิกฺษา ภาษาไทยนำมาใช@เปEนศึกษา
หลักไตรสิกขามาในพระสุตตันตป�ฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต๔๕ เปEนต@น 

กระบวน การจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปMญญา ซ่ึง
เปEนการฝ£กอบรม (Training) ที่เน@นภาคปฏิบัติมากกว�าจะเปEนการเรียนการสอนในทางทฤษฎี (Teaching) 
เม่ือกล�าวในเชิงบริหาร เราต@องยอมรับว�าพระพุทธศาสนาให@ความสำคัญแก�การศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรเปEนอย�างยิ่ง ด@วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงชื่อว�าเปEนศาสนาแห�งการศึกษา บุคลากรที่ได@รับ
การพัฒนาแล@วก็จะได@รับการจัดสรรภาระหน@าที่ให@ปฏิบัติงานภายในองค'กรตามความรู@ความสามารถ
ของบุคคล ดังท่ีพระพุทธเจ@าทรงแต�งต้ังเปEนเอตทัคคะในด@านต�าง ๆ๔๖ 

 
๔๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕-๓๓๗. 
๔๕องฺ.ติก. (ไทย) ๒/๕๒๑/๒๕๙. 
๔๖พระธรรมโกศาจารย' (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน@า ๑๓. 



๓๖ 

ไตรสิกขา คือ ข@อปฏิบัติในหมวด ๓ ได@แก� ศีล สมาธิ ปMญญา โดยสิกขาขั้นแรกที่สุด เรา
เรียกว�า ศีล ซึ่งหมายถึงการประพฤติดี ประพฤติถูกต@องตามหลักทั่วไป ๆ ไม�ทำให@ผู@อื่นเดือดร@อนและ
ไม�ทำให@ตนเองเดือดร@อน มีจำแนกไว@เปEนศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑ ศีล ๒๒๗ หรืออื่น ๆ อีก เปEนการปฏิบัติ
เพื่อความสงบเรียบร@อยปราศจากโทษขั้นต@น ๆ ทางกาย ทางวาจาของตน ที่เกี่ยวกับสังคมและส�วน
ร�วม หรือเกี่ยวกับสิ่งต�าง ๆ ที่จำเปEนแก�การเปEนอยู� ส�วนสิกขาขั้นท่ี ๒ เรียกว�า สมาธิ ข@อนี้ได@แก� การ
บังคับจิตใจของตัวเองไว@ให@อยู�ในสภาพที่จะทำประโยชน'ให@มากที่สุดตามท่ีตนต@องการ ขอให@ต้ัง
ข@อสังเกตความหมายของคำว�าสมาธิไว@ให@ถูกต@อง และสิกขาขั้นท่ี ๓ นั้นเรียกว�า ปMญญา หมายถึงการ
ฝ£กฝนอบรมทำให@เกิดความรู@ความเข@าใจอันถูกต@องและสมบูรณ'ถึงที่สุดในสิ่งทั้งปวงตามที่มันเปEน
จริง๔๗ ไตรสิกขา คือ อริยมรรคมีองค' ๘ แต�พูดในฐานะที่เปEนระบบฝ£กฝนอบรม เมื่อจัดเปEนระบบ
ฝ£กฝนอบรมก็จะฝ£กฝนสามมิติ เท�านั้น คือ ทางด@านปMญญา ทางด@านศีล ทางด@านจิตทางด@านปMญญา 
เปEนเรื่องทางความรู@ ความเข@าใจแนวคิด ค�านิยมท่ีถูกต@อง ทางด@านศีล การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย 
ทางวาจาให@อยู�ในกรอบ สอดคล@องกับความรู@ความเข@าใจทางด@านจิต เปEนการพัฒนาจิตให@มีสมาธิ 
พัฒนาจิตให@มีความเพียร พัฒนาจิตให@มีสติศีล สมาธิ ปMญญา ๓ องค'ประกอบนี้เปEน ๓ มิติ ต@องทำไป
ด@วยกัน เรื่องเดียวกันทำไปด@วยกัน เพ่ือจุดประสงค'เดียวกัน จึงตรัสรวมกัน ไม�ได@หมายความว�าต@องทำ
ศีลก�อนให@สมบูรณ' แล@วต@องมาทำสมาธิ ทำสมาธิสมบูรณ'แล@วมาทำปMญญา๔๘ 

ศีล สมาธิ ปMญญา ให@ถือว�าเปEนทฤษฎี ถ@าเปEนการปฏิบัติต@องเปEน ปMญญา แล@วเปEนศีล แล@ว
เปEนสมาธิ สาหรับศีล สมาธิ ปMญญา ท่ีวางไว@เปEนรูปทฤษฎีนี้ก็ไม�ใช�ว�าผิด ถูกตามรูปของทฤษฎี คือเรียง
ตามลำดับจากต่ำไปหาสูง แต�พอถึงที่ปฏิบัติแล@วต@องดึงปMญญามานำหน@าและปMญญานั้นจะงอกงาม
เพ่ิมพูนข้ึนเรื่อย ๆ ไป เพราะว�ามีสมาธิแล@ว ปMญญาก็จะงอกงามกว�าเดิม ปMญญา จูงให@ศีล สมาธิเดินไป
ถูกทางแล@ว ก็จะเพ่ิมกำลังให@แก�ปMญญาให@สูงข้ึนไป๔๙ 

คำว�า ไตรสิกขา หมายถึง ข@อท่ีจะต@องศึกษา ข@อปฏิบัติท่ีเปEนหลักสำหรับศึกษา คือ ฝ£กหัด
อบรมกาย วาจา จิตใจและปMญญาให@ยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ซ่ึงประกอบด@วย 

๑. อธิศีลสิกขา คือ ศีลอันยิ่งใหญ�, ข@อปฏิบัติสำหรับฝ£กอบรมในทางความประพฤติอย�าง
สูง 

 
๔๗พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินทป-ฺโ-), คู�มือมนุษย(, (กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ'การเกษตรแห�ง

ประเทศไทย จำกัด, ๒๕๕๒), หน@า ๕๖. 
๔๘เสฐียรพงษ' วรรณปก, “มัชฌิมาปฏิปทา: สายกลางสองมิติ”, ข�าวสด, (๒๔ กุมภาพันธ' ๒๕๔๙): หน@า 

๒๙.  
๔๙พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินทป-ฺโ-), วิธีแกYป{ญหาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ'แสงธรรม, 

มปป.), หน@า ๑๙๘. 



๓๗ 

๒. อธิจิตตสิกขา คือ จิตอันยิ่งใหญ�, ข@อปฏิบัติสำหรับฝ£กอบรมจิตเพ่ือให@เกิดคุณธรรม 

๓. อธิปMญญาสิกขา คือ ปMญญาอันยิ่งใหญ�, ข@อปฏิบัติสำหรับฝ£กอบรมปMญญาเพื่อให@เกิด
ความรู@แจ@งอย�างสูง๕๐ 

หลักธรรมซ่ึงเปEนองค'ประกอบของไตรสิกขา ประกอบด@วย ศีล สมาธิ ปMญญา เปEนหลักธรรม
ที่นำมาใช@ในการฝ£กฝนอบรมพัฒนามนุษย'ให@มีความเจริญก@าวหน@า มีความสุข ทำให@บรรลุถึงสิ่งท่ี
ประเสริฐ จนทำให@สามารถพ@นทุกข'ได@ในท่ีสุด ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ 

ก. อธิสีลสิกขา (ศีล) 

สีล (นปุ.) สภาวะ, ธรรมชาติ, ปกติ๕๑ ศีล (สีน) หมายถึง ข@อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาท่ี
กำหนดการปฏิบัติกายและวาจา เช�น ศีล ๕ ศีล ๘ คือ การรักษากายวาจาให@เรียบร@อย ซ่ึงเปEนธรรมข@อ 
๑ ในทศพิธราชธรรมด@วย กล�าวคือ ศีล คือ ความประพฤติที่ดี๕๒ ที่ชื่อว�าศีล เพราะมีความหมายว�า 

สำรวม๕๓ ศีล คือ การฝ£กฝนพัฒนาด@านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให@
มีความสัมพันธ'กับสิ่งแวดล@อมอย�างถูกต@องมีผลดี สิ่งแวดล@อมที่เราเกี่ยวข@องสัมพันธ' มี ๒ ประเภทคือ 
สิ่งแวดล@อมทางสังคม ได@แก� เพื่อนมนุษย' (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสัตว'อ่ืน
ท้ังหลายท้ังปวงด@วย)๕๔ ดังพุทธพจน'ว�า 

อธิสีลสิกขา เปEนอย�างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปEนผู@มีศีล สำรวมด@วยการสังวรในปาติโมกข' 
สมบูรณ'ด@วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน@อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย
อยู� คือ สีลขันธ'เล็ก สีลขันธ'ใหญ� เปEนที่พึ่ง เปEนเบื้องต@นเปEนความประพฤติ เปEนความสำรวม 
เปEนความระวัง เปEนหัวหน@า เปEนประธานเพื่อความถึงพร@อมแห�งธรรมที่เปEนกุศล นี้ชื่อว�า อธิสีล 
สิกขา๕๕ 

 
 

 
๕๐พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน@า ๑๒๗. 
๕๑ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสาร จำกัด, ๒๕๔๖), หน@า 

๗๔๙. 
๕๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน@า ๑,๑๔๖. 
๕๓พระนารทถเถระ และพระมหาติป�ฎกจูฬาภยเถระ รจนา, มิลินฺทปNฺหอ��ฐกถา-ฏีกา, ตรวจชำระ

โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'วิญญาณ, ๒๕๔๑), หน@า ๑๑๔. 
๕๔พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'

การศาสนา, ๒๕๓๙), หน@า ๖๗. 
๕๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๔๘. 



๓๘ 

บรรดาป�ฎก ๓ ส�วนท่ีจัดเปEนศีล ได@แก� พระวินัยป�ฎก โดยความหมายของคำว�า วินัย มีรูป
วิเคราะห'ว�า วิวิธวิเสสนยตฺตา วินยนโต เจว กายวานานํ วินยตฺถวิทูหิ อยํ วินโยติ อกฺขาโต แปลว�า วินัย
นี้อันท�านผู@รู@อรรถแห�งวินัยท้ังหลายเรียกว�า วินัย 

วิ วิเศษ คนมีวินัยเปEนคนวิเศษกว�าคนอ่ืนๆ ดีกว�าคนอ่ืนๆ 

วิ แจ@ง คนมีวินัยย�อมแจ�มแจ@งในท่ีทุกสถานด@วยมารยาท 

วิ ต�าง คนมีวินัยย�อมต�างจากคนไม�มีวินัย 

วิวิธนย มีนัยต�าง ๆ คือ มีหลายระดับหลายอย�าง แยกเปEนอาคาริยวินัย และอนาคาริยวินัย 

วิเสสนย คือ มีคำอธิบายรัดกุมกว�าพระสูตร เพราะเปEนกฎหมาย พระต@องปฏิบัติอย�าง
จริงจัง ถ@าทำเล�น ๆ ย�อมจะมีโทษ 

วินยน คือ มีการฝ£กหัดกาย วาจา ใจ ให@มีจรรยากว�าท่ีเปEนอยู� 

พระวินัยนี้เปEนหลักที่พระพุทธองค'ไม�ได@บัญญัติเอาไว@ล�วงหน@า แต�การบัญญัติกฎเกณฑ'
อะไรลงไปนี้บัญญัติตามสิ่งที่ได@เกิดขึ้นจริง เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นแต�เปEนสิ่งที่ไม�สมควรแล@วจึงบัญญตัหิ@าม๕๖ 
หลักฐานพระพุทธพจน'บางตอนในพระสูตรท่ีตรัสเก่ียวกับศีล ดังนี้ 

ภิกษุท้ังหลาย การงานท่ีจะพึงทำด@วยกำลังอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีบุคคลทำอยู�ท้ังหมดนั้น บุคคล
อาศัยแผ�นดิน ดำรงอยู�บนแผ�นดินจึงทำได@ การงานที่พึงทำด@วยกำลังเหล�านี้บุคคลทำได@ด@วย
อาการอย�างนี้ แม@ฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู�ในศีลแล@ว จึงเจริญอริยมรรคมีองค' ๘ กระทำให@
มากซ่ึงอริยมรรคมีองค' ๘ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน๕๗ 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ' มีปาฏิโมกข'สมบูรณ' สำรวมด@วยการสังวรในปาฏิ
โมกข' เพียบพร@อมด@วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม@เล็กน@อย สมาทานศึกษาอยู�ใน
สิกขาทั้งหลายเถิด เมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ' มีปาฏิโมกข'สมบูรณ' สำรวมด@วยการสังวรใน
ปาฏิโมกข' เพียบพร@อมด@วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม@เล็กน@อย สมาทานศึกษา
อยู�ในสิกขาท้ังหลาย จะมีกิจอะไรท่ีควรทำให@ยิ่งข้ึนไปอีกเล�า๕๘ 

 
 

 
๕๖พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป-ฺโ-), หลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

๒๕๔๒), หน@า ๑๓. 
๕๗สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๔๙/๔๒. 
๕๘องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๒/๒๒. 



๓๙ 

อิสรภาพทางสังคมหรือเก่ียวกับศีล คือ ความปลอดพ@นจากการบีบค้ันเบียดเบียนกันระหว�าง
มนุษย' พ@นจากความอยุติธรรม การเอารัดเอาเปรียบ การข�มเหงแย�งชิง มีอาชีวะ คืออาชีพที่ประกอบ
ได@โดยสุจริต ดำรงชีวิตอย�างโปร�งโล�ง ไม�ว�างงาน พ่ึงตนได@๕๙ ศีลแบ�งเปEนหมวดใหญ� ๆ ๔ หมวด คือ 

๑. การรักษาวินัยแม�บทของชุมชน (ปาฏิโมกขสังวร) เมื่อคนอยู�ร�วมกันหรือทำงานทำ
กิจการร�วมกัน เปEนชุมชน เปEนหน�วยงาน เปEนองค'กร ตลอดจนเปEนประเทศชาติ จะต@องมี กฎเกณฑ'
กติกา ตลอดจนกฎหมาย เพื่อจัดระเบียบระบบให@เกิดความเรียบร@อยความประสานสอดคล@อง ความ
เกื้อหนุนต�อกันความร�วมรับผิดชอบและสามัคคีที่จะเอื้อโอกาสหรือเปEนหลักประกันให@ชีวิตความ
เปEนอยู� และกิจการต�าง ๆ ดำเนินไปด@วยดี สมตามวัตถุประสงค'แห�งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น 
ดังเช�นพระสงฆ'ในพระพุทธศาสนา มีวินัยแม�บทท่ีเรียกชื่อเฉพาะว�า ปาฏิโมกข' ซ่ึงเรามักเรียกกันง�าย ๆ 
ว�า ศีล ๒๒๗ ชุมชนอ่ืน เปEนต@น 

๒. การรู@จักใช@อินทรีย' (อินทรียสังวร) เรารับรู@สิ่งแวดล@อมโดยผ�านทางอินทรีย'คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ@ารับรู@ใช@หูตาไม�เปEน เช�น ดูไม�เปEน ฟMงไม�เปEน แทนที่จะได@ประโยชน'ก็จะเกิดโทษ 
เช�น เกิดความลุ�มหลงมัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเปEนต@น ตลอดจนนำไปสู�การใช@มือและ
สมองเพ่ือการแย�งชิงหรือทำลาย จึงต@องพัฒนาพฤติกรรมในการใช@ อินทรีย' ให@ดู ฟMง เปEนต@นอย�างมีสติ 
เม่ือดูเปEน ฟMงเปEน เช�น ดูทีวีเปEน ฟMงวิทยุเปEน รู@จักใช@ตาหู แสวงหาความรู@เปEนต@น ก็จะได@ปMญญา ได@คุณภาพ
ชีวิต และนำไปสู�การใช@มือและสมองเพ่ือช�วยเหลือเก้ือกูลกันและทำการสร@างสรรค' 

๓. การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การทำมาหาเลี้ยงชีพเปEนพฤติกรรมหลักใน
การดำเนินชีวิตของมนุษย' ถ@ามีผู@หาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เปEนมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะ
ชั่วร@ายเสื่อมเสียแล@ว ก็จะก�อความเดือดร@อนแก�สังคมอย�างมาก จึงต@องย้ำเน@นกันอย�างยิ่งในเรื่องการ
พัฒนาสัมมาชีพและส�งเสริมให@ประชาชนฝ£กฝนตนให@สามารถประกอบสัมมาชีพ 

๔. การเสพบริโภคปMจจัยโดยใช@ปMญญา (ปMจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษย' ในที่สุดก็
มาลงท่ีการกิน ใช@ เสพ บริโภค ถ@ามนุษย'ไม�พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภคก็จะก�อปMญหาอย�างมาก
ทั้งแก�ชีวิต แก�สังคม และแก�โลก เพราะเขาจะกิน ใช@ บริโภคปMจจัย ๔ และสิ่ง ของเครื่องใช@ทั้งหลาย 
รวมทั้งเทคโนโลยี ด@วยโมหะ ก�อให@เกิดความลุ�มหลง มัวเมา ฟุ�งเฟ�อ ฟุ�มเฟ¨อย ความเสื่อมเสียคุณภาพ
ชีวิต การใช@จ�ายสิ้นเปลือง การขัดแย@ง แย�งชิง เบียดเบียนกันในสังคม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และการก�อมลภาวะ เปEนต@น จึงต@องพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช@เสพ บริโภค ให@เปEนพฤติกรรมท่ีเกิด
จากปMญญาที่รู@เข@าใจ และปฏิบัติให@ถูกต@องตามวัตถุประสงค'ของปMจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยีนั้น ๆ 
เริ่มแต�รับประทานอาหารเพื่อบำรุงเลี้ยงร�างกายให@แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม�ใช�กินเพียงเพื่อเอร็ดอร�อย 

 
๕๙พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตYองพัฒนา, หน@า ๑๕๒. 



๔๐ 

อวดโก@ อวดฐานะ หรือตื่นตามค�านิยมฟู�ฟ�า ให@เปEนการกินด@วยปMญญาที่ทำให@รู@จักประมาณในการบรโิภค 
หรือกินพอดีท่ีเรียกว�า โภชเนมัตตัญ-ุตา ตลอดจนการใช@สอยสิ่งต�าง ๆ อย�างประหยัด ซึ่งทำให@ได@
ประโยชน'มากท่ีสุดโดยสิ้นเปลืองน@อยท่ีสุด ปMจจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใช@ปMญญาทำความเข@าใจแล@ว
บริโภคปMจจัยท้ังหลายให@ได@ผลตรงพอดี ตามคุณค�าแท@ท่ีเปEนจุดหมายของการบริโภคสิ่งนั้น ๆ ซ่ึงศีล
ในทางพระพุทธศาสนามีอยู�หลายอย�างด@วยกัน ตามสถานภาพของบุคคลผู@ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

ศีล ๕ เรียกอีกอย�างหนึ่งว�า นิจศีล (ศีลเนืองนิตย') หรือเบญจศีล๖๐ 

ศีล ๘ หรืออุโบสถศีล (ศีลอุโบสถ)๖๑ 

ศีล ๑๐ (ศีลของสามเณร)๖๒ 

ศีล ๓๑๑ (ศีลของภิกษุณี)๖๓ 

ศีล ๒๒๗ (ศีลของภิกษุ)๖๔ 

ศีลเปEนพื ้นฐานแห�งการปฏิบัติสมาธิและปMญญา เพื ่อหวังผลคือความหลุดพ@น แต�ถ@า
กล�าวถึงประโยชน'ในระดับการดำรงชีวิตประจำวันก็สามารถปฏิบัติในระดับปาฏิโมกสังวรได@ คือ 
เปรียบเทียบปาฏิโมกสังวรศีลกับศีล ๕ รวมทั้งกฎ ระเบียบต�าง ๆ ของสังคม เมื่อเรามีความสำรวม
ระวังกายวาจาของตนไม�ให@เบียดเบียนคนอ่ืน สามารถอยู�ร�วมกันได@อย�างสงบสุข มีอิสรภาพทางสังคม 

ศีลนั้นอาจจะมองในแง�ของระเบียบวินัยเพ่ือสร@างสังคมท่ีเรียบร@อย อยู�ร�วมกันด@วยความสงบ
สุข เปEนสภาพเก้ือกูลแก�การดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจของสมาชิกท้ังหลาย (ศีลระดับวินัย) ก็ได@ มองใน
แง�ของความประพฤติดีงามของบุคคล ซ่ึงมีความสัมพันธ'ท่ีดีงามกับผู@อ่ืน เปEนผลดีแก�ชีวิตของตัวเขาเอง
และคนอื่นทั้งหลายก็ได@ มองในแง�เครื่องมือคุมความประพฤติ ทำให@กายวาจาเรียบร@อยงดงามอยู�ใน
ระเบียบก็ได@ มองในแง�เปEนข@อปฏิบัติสำหรับกำจัดกิเลสข้ันหยาบท่ีแสดงออกทางกายวาจา ขัดเกลาคน
ให@ประณีตข้ึนก็ได@ มองในแง�เปEนข@อปฏิบัติสำหรับฝ£กอบรมกายวาจาและอาชีวะให@อยู�ในสภาพพร@อมท่ีจะ
เปEนพื้นฐานของการฝ£กปรือคุณภาพจิตและการใช@สมรรถภาพของจิตอย�างได@ผลในระดับสมาธิก็ได@ 
มองในแง�เปEนสภาพปกติทางกายวาจาและอาชีวะของผู@ท่ีมีชีวิตดีงาม หรือคนท่ีได@รับการฝ£กอบรมดี มี
การศึกษาแท@จริง บรรลุภูมิธรรมอันสูงสุดแล@วก็ได@ ซ่ึงโดยย�อท่ีสุด แบ�งศีลได@เปEน ๒ ระดับ คือ 
 

 
๖๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๒๐๒. 
๖๑องฺ.อ���ก. (ไทย) ๒๓/๔๑/๒๐๔-๒๐๖. 
๖๒ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๑. 
๖๓วิ.ม. (ไทย) ๓/๑๒๓๔/๒๓๑. 
๖๔วิ.ม. (ไทย) ๒/๖๕๕/๔๒๗. 



๔๑ 

๑. ธรรมขั้นศีล หรือศีลในแง�ที่เปEนธรรม ได@แก� หลักความประพฤติระดับกายวาจาและ
อาชีวะที่นำมาแนะนำสั่งสอน โดยถือเอาภาวะที่ควรจะมีควรจะเปEนตามธรรมชาติเปEนหลัก และผู@
ปฏิบัติตามหรือฝ�าฝ¨น ย�อมได@รับผลดีหรือชั่ว โดยรับผิดชอบต�อกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรง
อีกหนึ่งอย�างหมายถึง การปฏิบัติตามธรรมขั้นศีลก็ดี ตามวินัยก็ดี ที่กลายมาเปEนความประพฤติ
ประจำตัวของบุคคลแล@ว 

๒. วินัยเปEนศีล หรือศีลในแง�ท่ีเปEนวินัย ได@แก� กฎระเบียบข@อบังคับท่ีกำหนดวางกันข้ึนเปEน
บัญญัติทางสังคม เพ่ือกำกับความประพฤติของบุคคล ตามความมุ�งหมายจำเพาะของหมู�ชนหรือชุมชน
นั้น โดยมากมุ�งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามธรรมให@แน�นแฟ�นยิ่งขึ้น และผู@ฝ�าฝ¨น (มักจะ) ต@องได@รับ
โทษตามความรับผิดชอบต�อชุมชนหรือสังคมนั้นอีกชั้นหนึ่งต�างหากจากผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาติ 
อีกอย�างหนึ่งหมายถึง วิธีฝ£กให@คนมีศีล๖๕ 

โดยแท@จริง สาระของศีลอยู�ที่เจตนา ได@แก� การไม�ล�วงละเมิด คำว�า ละเมิด แง�หนึ่งคือ
ละเมิดระเบียบ ละเมิดกฎเกณฑ' บทบัญญัติ ละเมิดวินัยที่วางกันไว@ อีกแง�หนึ่งคือละเมิดต�อผู@อ่ืน 
หมายถึง เจตนาที่จะเบียดเบียนผู@อื่นนั่นเอง ศีลจึงหมายถึงการไม�เจตนาละเมิดระเบียบวินัยหรือการ
ไม�เจตนาล�วงเกินเบียดเบียนผู@อ่ืน ถ@ามองแต�อาการหรือการกระทำ ศีลก็คือความไม�ละเมิดและการไม�
เบียดเบียน และเม่ือบุคคลถือม่ันในศีลย�อมได@รับอานิสงส' คือ มีโภคะมาก มีความองอาจแกล@วกล@า ไม�
เคอะเขิน (เวลาสมาคมกับผู@อื่น) ไม�หลงสติทำกาละ (ไม�เสียชีวิตแบบคนขาดสติ) ตายแล@วได@ไปสู�สุคติ
โลกสวรรค'๖๖ 

ข. อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 

สมาธิ หมายถึง การฝ£กพัฒนาในด@านจิตใจ มีความสำคัญอย�างยิ่งเพราะจิตใจเปEนฐานของ
พฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย�างเกิดข้ึนจากความต้ังใจหรือเจตนาและเปEนไปตามเจตจำนงและ
แรงจูงใจท่ีอยู�เบื้อหลัง ถ@าจิตใจได@รับการพัฒนาให@ดีงามแล@วก็จะควบคุมดูแลและนำพฤติกรรมไปในทางท่ี
ดีงามด@วย แม@ความสุขความทุกข'ในท่ีสุดก็อยู�ท่ีใจยิ่งกว�านั้น ปMญญาจะเจริญงอกงามได@ ต@องอาศัยจิตใจท่ี
เข@มแข็งสู@ปMญหา เอาใจใส� มีความเพียรพยายามที่จะคิดค@นไม�ท@อถอย ยิ่งเรื่องที่คิดหรือพิจารณานั้น
ยากหรือละเอียดลึกซ้ึงก็ยิ่งต@องมีจิตใจท่ีสงบแน�วแน� ไม�ฟุ�งซ�านไม�พลุ�งพล�านกระวนกระวาย๖๗ 
 
 

 
๖๕พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน@า ๗๖๘. 
๖๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๖/๒๑๐. 
๖๗พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(, หน@า ๖๗. 



๔๒ 

ข้ันสมาธิ ได@แก� การฝ£กฝนหรืออบรมจิตใจให@เหมาะสม ต้ังม่ันในลักษณะท่ีพร@อมจะปฏิบัติงาน 
คือ พิจารณาความเปEนจริง เพ่ือเปEนพ้ืนฐานของการเจริญปMญญา การฝ£กบังคับจิตใจให@ตั้งม่ันโดยระลึก
รู@ตัวท่ัวพร@อม เรียกว�า จิตตสิกขา ดังพุทธพจน'ท่ีเปEนหลักฐานปรากฏบางตอนในพระสูตร ดังนี้ 

อธิจิตตสิกขา เปEนอย�างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 
บรรลุปฐมฌาน ท่ีมีวิตก วิจาร ปOติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู� เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล@ว
บรรลุทุติยฌาน มีความผ�องใสในภายใน มีภาวะท่ีจิตเปEนหนึ่งผุดข้ึน ไม�มีวิตก ไม�มีวิจาร มีแต�ปOติ
และสุขที่เกิดจากสมาธิอยู� เพราะปOติจางคลายไปมีอุเบกขา มีสติ-สัมปชัญญะ เสวยสุขด@วยนาม
กาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว�าผู@มีอุเบกขา มีสติ อยู�เปEนสุข เพราะละสุข
และทุกข'ได@แล@ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก�อนแล@ว บรรลุจตุตถฌานท่ีไม�มีทุกข' ไม�มีสุข มี
สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู�นี้ชื่อว�า อธิจิตตสิกขา๖๘ 

สมาธิ (สะมา) หมายถึง ความตั้งมั่นแห�งจิต ความสำรวมใจให@แน�วแน�เพื่อให@จิตใจสงบ 
หรือเพื่อให@เกิดปMญญาเห็นแจ@ง๖๙ สมาธิ แปลกันว�า ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแน�วแน�ต�อสิ่งท่ี
กำหนด คำจำกัดความของสมาธิที ่พบเสมอคือ จิตตัสเสกัคคตา หรือเรียกสั้น ๆ ว�า เอกัคคตา ซ่ึง
แปลว�า ภาวะท่ีจิตมีอารมณ'เปEนหนึ่ง๗๐ ดังพุทธพจน'ว�า 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปMญญาเครื่องรักษาตน มีสติ เจริญอัปปมาณาสมาธิเถิด เม่ือ
เธอมีปMญญาเครื่องรักษาตน มีสติ เจริญอัปปมาณาสมาธิอยู� ญาณ ๕ ย�อมเกิดขึ้นเฉพาะตน 
ญาณ ๕ คือ ญาณย�อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว�า สมาธินี้มีสุขในปMจจุบัน และมีสุขเปEนวิบากต�อไป ๑ 
ญาณย�อมเกิดข้ึนเฉพาะตนว�า สมาธินี้อันคนเลวเสพไม�ได@ ๑ ญาณย�อมเกิดข้ึนเฉพาะตนว�า สมาธิ
นี้สงบ ประณีต ได@ด@วยความสงบระงับ ๑ บรรลุได@ด@วยภาวะที่จิตเปEนหนึ่งผุดขึ้น และมิใช�บรรลุ
ได@ด@วยการข�มธรรมที่เปEนข@าศึก ห@ามกิเลสด@วยสังขารจิต ๑ ญาณย�อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว�า เรามี
สติเข@าสมาธินี้ได@ มีสติออกจากสมาธินี้ได@ ๑๗๑ 

อธิสมาธิสิกขา หรืออธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝ£กอบรมจิตให@มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น คือมี
ความสุขสงบ ผ�องใส ต้ังม่ันในอารมณ'เดียวคือความสงบ โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
 
 

 
๖๘ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๔๘. 
๖๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน@า ๑,๑๗๑. 
๗๐พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน@า ๗๖๘. 
๗๑องฺ.ปNฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๗/๓๕-๓๖. 



๔๓ 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญแล@ว ทำให@มากแล@ว ย�อมเปEนไปเพื่ออยู�เปEนสุขใน
ปMจจุบันเปEนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก
วิจาร มีปOติและสุขอันเกิดแต�วิเวกอยู� บรรลุทุติยฌาน มีความผ�องใสแห�งจิตในภายใน เปEนธรรม
เอกผุดขึ้น ไม�มีวิตกไม�มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปOติและสุขเกิดแต�สมาธิอยู� มีอุเบกขา มี
สติ สัมปชัญญะ เสวยสุขด@วยนามกาย เพราะปOติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะสรรเสริญว�า 
ผู@ได@ฌานนี้ เปEนผู@มีอุเบกขา มีสติ อยู�เปEนสุข บรรลุจตุตถฌานไม�มีทุกข' ไม�มีสุข เพราะละสุขละ
ทุกข'และดับโสมนัสโทมนัสก�อน ๆ ได@ มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา ได@มีอุเบกขาเปEนเหตุให@สติ
บริสุทธิ์อยู�๗๒ 

ค. อธิป{ญญาสิกขา (ป{ญญา) 

ปMญญา หมายถึง การพัฒนาปMญญา ซ่ึงมีความสำคัญสูงสุดเพราะปMญญาเปEนตัวนำทางและ
ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย�างไร และแค�ไหนก็อยู�ที่ว�าจะมีปMญญาชี้นำ
หรือบอกทางให@เท�าใด และปMญญาเปEนตัวปลดปล�อยจิตใจ ให@ทางออกแก�จิตใจ เช�น เมื่อจิตใจอึดอดัมี
ปMญหาติดตันอยู� พอเกิดปMญญารู@ว�าจะทำอย�างไร จิตใจก็โล�งเปEนอิสระได@การพัฒนาปMญญาเปEนเรื ่อง
กว@างขวางแยกออกไปได@หลายด@านและมีหลายขั้นหลายระดับ เช�น เปEนปMญญาที่ช�วยให@ดาเนินชีวิต
อย�างมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จความรู@ความเข@าใจในข@อมูล ร�วมทั้งศิลปะวิทยาการต�าง ๆ 
เข@าถึงเนื้อหาความหมายถูกต@องชัดเจนการเรียนรู@อย�างถูกต@องตามเปEนจริง โยงเข@ามาประสานเปEน
ภาพองค'รวมท้ังชัดเจน หรือโยงออกไปสู�ความหยั่งรู@หยั่งเห็นใหม� ๆ ได@, ปMญญาท่ีช�วยให@ดำเนินเข@าสู�วิถี
ชีวิตที่ถูกต@องดีงาม ความรู@เข@าใจในระบบความสัมพันธ'ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส�งผลต�อกัน
ตามเหตุปMจจัย หรือปMญญาที่ช�วยให@บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเข@าใจเข@าถึงเท�าทัน
ความจริงของสังขารคือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเปEนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจนสามารถ
วางใจถูกต@องต�อสิ่งทั้งหลาย ทำจิตใจให@หลุดพ@น เปEนอิสระได@โดยสมบูรณ'๗๓ ดังที่ คัมภีร'พระไตรป�ฎก
ได@อธิบายถึงปMญญาไว@หลายท่ี ดังนี้ 

ในคุหัฏฐกสุตตนิทเทส กล�าวถึงปMญญา ๓ อย�าง คือ 

๑. ญาตปริญญา การกำหนดรู@ข้ันรู@จัก 

๒. ตีรณปริญญา การกำหนดรู@ข้ันพิจารณา 

๓. ปหานปริญญา การกำหนดรู@ข้ันละ๗๔ 

 
๗๒องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๑๑/๓๐๗/๑๙๘. 
๗๓พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(, หน@า ๖๗. 
๗๔ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๓/๖๓. 



๔๔ 

ในสังคีติสูตร กล�าวถึง ปMญญา ๓ คือ 

๑. จินตามยปMญญา ปMญญาเกิดจากการคิด 

๒. สุตมยปMญญา ปMญญาเกิดจากการฟMง หรือการศึกษาเล�าเรียน 

๓. ภาวนามยปMญญา ปMญญาเกิดจากการอบรมจิตใจ๗๕ 

ในอวกุชชิตสูตร กล�าวถึงบุคคลมีปMญญา ๓ จำพวก คือ 

๑. อะวะกุชชะปMญญะ ผู@มีปMญญาดังหม@อคว่ำ ได@แก� ผู@ฟMงหรือเรียนอะไรก็ไม�เข@าใจ เปรียบ
เหมือนหม@อคว่ำท่ีไม�อาจรองรับน้ำท่ีเทลงใส�ได@ 

๒. อุจฉังคะปMญญะ ผู@มีปMญญาดังหน@าตัก ได@แก� ผู@ท่ีฟMงหรือเรียนอะไรแล@วก็เกิดความเข@าใจ
บ@าง แต�ภายหลังก็ลืมหมดสิ้น เปรียบเหมือนคนท่ีกินของขบเค้ียวต�าง ๆ ท่ีวางไว@ บนตัก แต�เม่ือเผลอตัว
ลุกข้ึน ของเหล�านั้นก็หล�นเสีย 

๓. ปุถุปMญญะ ผู@มีปMญญามาก ได@แก� ผู@ท่ีฉลาด ฟMงหรือเรียนอะไรแล@วก็เข@าใจได@ง�ายและจำ
ได@ไม�ลืม เปรียบเหมือนหม@อหงายท่ีสามารถรองรับน้ำท่ีเทลงมาได@ท้ังหมด๗๖ 

ในสังคีติสูตร กล�าวถึงปMญญา ๔ คือ 

๑. ทุกขญาณ ความรู@ในทุกข' 

๒. ทุกขสมุทยญาณ ความรู@ในเหตุให@เกิดทุกข' 

๓. ทุกขนิโรธญาณ ความรู@ในความดับทุกข' 

๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ความรู@ในการปฏิบัติให@ถึงความดับทุกข'๗๗ 

ในวิสุทธิมรรค ปMญญานิเทศ กล�าวถึงปMญญา ๒ คือ 

๑. โลกิยปMญญา ปMญญาของปุถุชน 

๒. โลกุตตรปMญญา ปMญญาของพระอริยบุคคล๗๘ 
 

 
๗๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๑๙๖. 
๗๖องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๐/๑๒๔. 
๗๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๐๒. 
๗๘พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร(วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย' (อาจ อาสภ

มหาเถร), พิมพ'ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูรวงศ'พริ้นติ้ง จำกัด, ๒๕๔๖), หน@า ๗๑๓. 



๔๕ 

ส�วนคำว�า ญาตปริญญา มีความหมายว�า ความรู@ในระดับผัสสะ หรือท่ีเรียกว�าอายตนะนั่นเอง 
ซ่ึงเปEนบ�อเกิดหรือแดนเกิดแห�งความรู@ในทางพระพุทธศาสนา ดังพุทธพจน'ว�า 

นักปราชญ'รู@จักผัสสะ คือ รู@ เห็นว�า นี้จักขุสัมผัส นี้โสตสัมผัส นี้ฆานสัมผัส นี้ชิวหาสัมผัส นี้
กายสัมผัส นี้มโนสัมผัส นี้อธิวจนสัมผัส นี้ปฏิฆสัมผัส นี้ผัสสะเปEนท่ีตั้งแห�งสุขเวทนา นี้ผัสสะเปEน
ที่ตั้งแห�งทุกขเวทนา นี้ผัสสะเปEนที่ ตั้งแห�งอทุกขมสุขเวทนา นี้ผัสสะที่เปEนกุศล นี้ผัสสะที่เปEน
อกุศล นี้ผัสสะที่เปEนอัพยากฤต นี้ผัสสะที่เปEนกามาวจร นี้ผัสสะที่เปEนรูปาวจร นี้ผัสสะที่เปEนรู
ปาวจร นี้สุญญตผัสสะ นี้อนิมิตตผัสสะ นี้อัปปณิหิตผัสสะ นี้ผัสสะท่ีเปEนโลกิยะ นี้ผัสสะท่ีเปEนโล
กุตตระ นี้ผัสสะที่เปEนเปEนอดีต นี้ผัสสะที่เปEนอนาคต นี้ผัสสะที่เปEนปMจจุบัน นี้ชื่อว�าญาตปริญญา 
นักปราชญ'ทำสิ่งที่รู @แล@วให@ปรากฏอย�างนี้แล@ว พิจารณาผัสสะคือพิจารณาโดยความเปEนของไม�
เที่ยง เปEนทุกข' เปEนโรค เปEนดุจหัวฝO เปEนดุจลูกศร เปEนของลำบาก เปEนอาพาธ เปEนอย�างอ่ืน 
เปEนของทรุดโทรม เปEนเสนียด เปEนอุปMททวะ เปEนภัย เปEนอุปสรรค เปEนของหวั่นไหว เปEนของผุ
พัง เปEนของไม�ยั่งยืน เปEนของไม�มีท่ีต@านทาน เปEนของไม�มีท่ีซ�อนเร@น เปEนของไม�มีท่ีพ่ึง เปEนของ
ว�าง เปEนของเปล�า เปEนของสูญ เปEนอนัตตา เปEนของมีโทษ เปEนของแปรผันไปเปEนธรรมดา เปEน
ของไม�มีแก�นสาร เปEนเหตุแห�งความลำบากเปEนดุจเพชฌฆาต เปEนของปราศจากความเจริญ 
เปEนของมีอาสวะ เปEนของที่ถูกเหตุปMจจัยปรุงแต�ง เปEนเหยื่อแห�งมาร มีชาติ เปEนธรรมดา มีชรา 
เปEนธรรมดา มีพยาธิ เปEนธรรมดา มีมรณะเปEนธรรมดา มีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส 
เปEนธรรมดา มีความเศร@าหมองเปEนธรรมดา เปEนเหตุเกิดทุกข' ต้ังอยู�ไม�ได@ หาความแช�มชื่นไม�ได@
เปEนโทษ เปEนของท่ีต@องสลัดออกไป นี้ชื่อว�า ตีรณปริญญา๗๙ 

ตีรณปริญญาเปEนปMญญาท่ีปฏิบัติต�อเนื่องจากญาตปริญญา คือ เม่ือเกิดผัสสะหรือการรับรู@
แล@ว ขั้นตอนต�อไปคือมีสติกำหนดพิจารณาให@เห็นโดยความเปEนของไม�เที่ยง เปEนทุกข' และอนัตตา 
การพิจารณาท่ีจะทำให@สามารถเข@าถึงปหานปริญญาได@ต@องเปEนการพิจารณาอันเกิดจากผลการปฏิบัติ
หรือท่ีเรียกว�าสภาวธรรม เทียบได@กับปMญญาในระดับภาวนาปMญญา นักปราชญ'ครั้นพิจารณาเห็นอย�าง
นี้แล@ว ย�อมละ บรรเทา ทำให@หมดสิ้นไป ให@ถึงความไม�มีอีกซึ่งความกำหนัดด@วยอำนาจความพอใจใน
ผัสสะ ดังพระพุทธเจ@าตรัสว�า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละความกำหนัดด@วยอำนาจความพอใจ
ในผัสสะท้ังหลายเสีย ผัสสะนั้นเธอทั้งหลายละได@เด็ดขาดแล@วอย�างนี้ ตัดรากถอนโคน เหมือนต@นตาล
ท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล@ว เหลือแต�พ้ืนท่ี ทำให@ไม�มี เกิดข้ึนต�อไปได@แล@ว นี้ชื่อว�า ปหานปริญญา๘๐ 
 
 

 
๗๙ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๓/๖๓-๖๔. 
๘๐ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๓/๖๓-๖๔. 



๔๖ 

ปMญญามีความสำคัญต�อมนุษย' เพราะเปEนสิ่งท่ีขาดไม�ได@ถือเปEนเครื่องมือในการจัดการท่ีมี
ความจำเปEนต�อการดำเนินชีวิตของมนุษย'ในหลายด@าน ไม�ว�าจะเปEนการศึกษา การเรียนรู@ การใช@ชีวิต 
หากมนุษย'ดำเนินชีวิตอย�างขาดปMญญาจะทำให@พบกับปMญหาและความทุกข'มากมาย ดังนั้น มนุษย'จึง
ต@องอาศัยปMญญาเปEนเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยมีลักษณะสำคัญของกระบวนการดำเนินชีวิตด@วย
การพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิต ให@สามารถอยู�รอดอย�างดีงาม มีความสุข๘๑ 

ปMญญา คือ ความเข@าใจในเหตุผล ดี ชั่ว รู @คิด รู@วินิจฉัย และรู@ที ่จะจัดการ อันใดเปEน
ประโยชน' มิใช�ประโยชน'๘๒ การเรียนรู@เปEนความหมายหนึ่งของการศึกษา ที่จะฝ£กตัวเอง พัฒนาชีวิต
ตนเองให@มีความสามารถที่จะเปEนอยู�ได@อย�างดี ซึ่งชีวิตของมนุษย'นั้นโดยปกติจะสัมพันธ'กับโลกใน ๓ 
ด@าน คือ ด@านพฤติกรรม หมายถึง ความสัมพันธ'กับผู@คน เพื่อนมนุษย' สรรพสัตว'ด@วยตา หู จมูก ลิ้น 
กายและใจ ด@านจิตใจ หมายถึง ความสัมพันธ'ในการแสดงออกทางกายและวาจาของตนเองและผู@อ่ืน 
และสุดท@ายทางด@านปMญญา เปEนการแสดงออกทางด@านความเห็น ความเข@าใจ การพิจารณาในเหตุผล 
ซึ่งจะเห็นได@ว�า ความสัมพันธ'ทั้ง ๓ ด@านนี้มีผลต�อเราทุกคนในการดำเนินชีวิต๘๓ หากขาดปMญญาเสีย
แล@ว การเปEนอยู�ที่ต@องสัมพันธ'กับสิ่งแวดล@อมที่มีองค'ประกอบ ๓ ด@านก็อาจจะนำมาซึ่งความทุกข' ไม�
สามารถ ควบคุม สติ สัมปชัญญะและอารมณ'ได@ ปMญญาจะเปEนตัวชี้นำ บอกทาง ให@แสงสว�าง ขยาย
ขอบเขต ปรับแก@จิตใจและพฤติกรรมและปลดปล�อยให@หลุดพ@นจากปMญหาหรือทุกข'๘๔ 

การพัฒนาปMญญาที่แท@จริงต@องเปEนการพัฒนาปMญญาที่บริสุทธิ์ ไปตามทำนองคลองธรรม 
ไปสู�ความรู@แจ@ง จนจิตใจไม�ยึดมั่นในความเปEนตัวเรา๘๕ มุ�งเน@นการพัฒนาให@มีมากขึ้นในสิ่งที่น�าพึง
ปรารถนา โดยมีความสงบสุขเปEนเป�าหมายสูงสุด ไม�ว�าชีวิตในทางฝ�ายวัตถุ ฝ�ายจิตล@วนๆ และฝ�าย
สติปMญญา ล@วนต@องพัฒนาไปสู�ภาวะท่ีน�าพอใจ คือ ความสงบสุขท้ังสิ้น๘๖ 
 
 
 

 
๘๑พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), “หัวใจพระพุทธศาสนา”, พุทธจักร, ปOท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๔ (เมษายน 

๒๕๕๐): หน@า ๑๐. 
๘๒พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร( ฉบับประมวลธรรม, หน@า ๑๗๔. 
๘๓พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน@า ๓๔๘-๓๕๑. 
๘๔เรื่องเดียวกัน, หน@า ๓๔๙. 
๘๕พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทป-ฺโ-), พจนานุกรมธรรมของพุทธทาส, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

ม.ป.ป.), หน@า ๑๔๘. 
๘๖พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทป-ฺโ-), พุทธศาสนาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาจัดพิมพ', 

๒๕๔๒), หน@า ๗๕. 



๔๗ 

สรุปไดYว�า ในทางพระพุทธศาสนา ปรากฏมีคำว�า ภาวนา มีความหมายตรงกับคำว�าพัฒนา 
ซึ่งได@แก�การพัฒนาคนไม�ว�าจะเปEนทางด@านกายหรือจิตใจก็ตาม ส�วนการพัฒนาวัตถุหรือสภาพแวดล@อม
จะใช@คำว�า วัฒนา ทางพระพุทธศาสนามีทั้งทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในส�วนของตัวมนุษย'และใน
ส�วนของสังคม แต�จะเน@นที่การพัฒนาในตัวบุคคล เพราะเห็นว�า เมื่อคนพัฒนาแล@วก็จะนำไปสู�การ
พัฒนาสังคมโดยรวมได@ และพระพุทธเจ@าทรงสรรเสริญการฝ£กอบรมปMญญาให@เกิดความรู@แจ@งตามเปEน
จริง ที่เรียกว�า วิปMสสนาภาวนา เปEนแนวทางแห�งการปฏิบัติให@คนพ@นทุกข' วิปMสสนาภาวนาจึงถือเปEน
แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนในทัศนะแห�งพระพุทธศาสนา อย�างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนาต@องอาศัยข@อปฏิบัติในถึงความดับทุกข' เรียกว�า อริยมรรคมีองค' ๘ ซ่ึง
สามารถสรุปลงในไตรสิกขา คือ ข@อปฏิบัติท่ีต@องศึกษา และนำไปปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน หรือเรียกว�า 
สิกขา ๓ คือ การฝ£กฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา ๓ อย�าง ซึ่งประกอบด@วย อธิสีลสิกขาหรือศีล อธิ
จิตตสิกขาหรือสมาธิ และอธิปMญญาสิกขาหรือปMญญา นั่นเอง 

๒.๑.๕ การพัฒนาตามมุมมองศาสตร(สมัยใหม� 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาท่ีตามมุมมองของศาสตร'สมัยใหม� จึงพบเนื้อหาสาระท่ี
สำคัญ ดังนี้ 

คำว�า พัฒนา ในภาษาไทยตรงกับคำในภาษาอังกฤษว�า Development๘๗ การพัฒนา
ตามทฤษฎีสมัยใหม� เปEนการเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น๘๘ ซึ่งเปEนพัฒนาในลักษณะของการพัฒนา
องค'การ (Organization Development) โดยเฉพาะ 

คำว�า องค'การ (Organization) หมายถึง หน�วยที่จัดเปEนศูนย'รวมคนตั้งแต�สองคนขึ้นไป
ที่มารวมกันทำงานเปEนหน�วยงานเดียวกัน ภายใต@วัตถุประสงค'และเป�าหมายเดียวกัน โดยมีกฎ ระเบียบ 
หรือกติกาในการทำงานร�วมกันอย�างเปEนระบบ๘๙ องค'การคือระบบเป�ดที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
อย�างเปEนกระบวนการต�อเนื่อง ระบบนี้ ประกอบด@วยปMจจัยนำเข@า (Input) กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
(Transformation) และผลผลิต (Output) โดยท่ีนักวิชาการบางท�านเห็นว�าองค'การจะต@องมีพื้นฐาน
ในการปฏิสัมพันธ'กันในการดำเนินงานเพ่ือมุ�งสู�จุดมุ�งหมายขององค'การ๙๐ 

 
๘๗ไชยรัตน' เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, พิมพ'ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: วิภาษา, ๒๕๔๕), 

หน@า ๑๗. 
๘๘สัญญา สัญญาวิวัฒน', การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, หน@า ๑๙. 
๘๙สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค(การและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน@า ๖. 
๙๐Kate, D., & Kahn, R., The Social Psychology of Organizations. (New York: John Wiley 

& Sons, 1978), p. 20. 



๔๘ 

การบริหารจัดการองค'การเปEนงานท่ีมีความเก่ียวข@องกับลักษณะสำคัญ ๓ ประการ ได@แก� 
การกำหนดกิจกรรมเฉพาะอย�างที่จำเปEนเพื่อให@เปEนไปโดยทำให@สำเร็จตามเป�าหมายท่ีกำหนดได@ การ
จัดกลุ�มกิจกรรมต�าง ๆ ให@เปEนระบบหรือเปEนโครงสร@าง และการมอบหมายกิจกรรมให@แก�ตำแหน�งต�าง ๆ 
และแก�บุคคลท่ีกำหนดไว@โดยต@องมีกติกาในการปฏิบัติงานร�วมกัน๙๑ การบริหารองค'การมีลักษณะเปEน
กระบวนการที่กำหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบัติ งานขององค'กร ซึ่งรวมถึงวิธีการการ
ทำงานเปEนกลุ�ม นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงการแบ�งอำนาจหน@าที่ในการดำเนินงานออกเปEนส�วนต�าง ๆ  
แต�ละส�วนกำหนดอำนาจหน@าท่ีไว@อย�างชัดเจน พร@อมท้ังกำหนดความสัมพันธ'ของหน@าท่ีการงานท่ีแบ�ง
ออกไปกำหนดสายการบังคับบัญชาตั้งแต�หน�วยที่เล็กที่สุด คือ ตำแหน�งต�าง ๆ จนถึงหน�วยงานขนาด
ใหญ�ของหน�วยงานนั้น ๆ จนครอบคลุมอำนาจหน@าท่ีของหน�วยงานท้ังหมด๙๒ สามารถจำแนกประเภท
ขององค'การ ได@ดังนี้ 

๑. องค'การท่ียึดตามวัตถุประสงค' ประกอบไปด@วย องค'การเพ่ือประโยชน'ของสมาชิกของ
องค'การนั้น (Member Organization) องค'การทางธุรกิจ (Business Organization) องค'การเพ่ือ
บริการ (Service Organization) และองค'การเพ่ือสวัสดิการประชาชน (Bureaucratic Organization) 

๒. องค'การที่ยึดตามโครงสร@าง ซึ่งแบ�งย�อยออกเปEน ๒ ประเภทย�อย คือ องค'การแบบ
เปEนทางการ (Formal Organization) และองค'การแบบไม�เปEนทางการ (informal Organization) 
หรือเรียกว�า องค'การอรูปนัยหรือองค'การนอกรูปแบบ 

๓. องค'การที่ยึดกำเนิด แบ�งย�อยออกเปEน ๒ ประเภท คือ องค'การแบบปฐม (Primary 
Organization) คือ องค'การที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ สมาชิกในองค'การมีความสัมพันธ'ใกล@ชิดกัน เช�น 
ครอบครัว กลุ�มเพื่อนบ@านใกล@เคียง และองค'การแบบมัธยม (Secondary Organization) คือ องค'การท่ี
มนุษย'จัดตั้งขึ้น โดยสมาชิกในองค'การมีความสัมพันธ'กันตามบทบาท หน@าที่และความรับผิดชอบที่มี
อยู� เช�น หน�วยราชการ ห@างหุ@นส�วน บริษัท โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สมาคม๙๓ 
 
 
 

 
๙๑พงศ'สัณห' ศรีสมทรัพย' และชลิดา ศรมณี, หลักการจัดองค(การและการจัดการ, พิมพ'ครั้งที่ ๕, 

(กรุงเทพมหานคร: ห@างหุ@นส�วนจำกัดแสงจันทร'การพิมพ', ๒๕๔๑), หน@า ๑๓๗. 
๙๒สุธี สุทธิสมบูรณ' และสมาน รังสิโยกฤษฏ', หลักการบริหารเบ้ืองตYน, พิมพ'ครั้งท่ี ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: 

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., ๒๕๔๑), หน@า ๒๓. 
๙๓สมคิด บางโม, องค(การและการจัดการ, พิมพ'ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน' จำกัด, 

๒๕๕๔), หน@า ๑๗-๑๘. 



๔๙ 

การจัดโครงสร@างองค'การที่เหมาะสมมีความสัมพันธ'กับการบรรลุวัตถุประสงค'ขององค'การ 
ซึ่งโดยทั่วไปแล@ว หลักการออกแบบโครงสร@างองค'การจะต@องคำนึงถึงหลักเกณฑ'ในการออกแบบ 
ประกอบไปด@วยหลักการแบ�งงานกันทำ หลักการแบ�งโครงสร@างหน�วยงานภายใน หลักการแบ�งช�วงชั้น
การควบคุม และหลักการมอบหมายอำนาจหน@าที่ ทั้งนี้โครงสร@างขององค'การต@องคำนึงเพ่ิมเติมถึง
ความแตกต�าง การรวมเปEนอันหนึ่งอันเดียวกัน การรวมศูนย'อำนาจ การแบ�งกระจายอำนาจความเปEน
ทางการ การปรับตัวเข@าหากัน และความเปEนมาตรฐานเดียวกันอีกด@วย ปMจจุบันนี้รูปแบบของโครงสร@าง
องค'การแบ�งออกเปEนประเภทหลัก ๆ ๒ โครงสร@าง คือ โครงสร@างองค'การแบบแนวดิ่งหรือแนวต้ัง 
(Vertical Structure) เปEนการจัดองค'การเน@นสายการบังคับบัญชาและอำนาจหน@าท่ีเริ่มจากระดับสูง
ลงมาสู�ระดับล�าง โดยระดับสูงเปEนผู@ออกนโยบายและระดับล�างดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไว@ 
และโครงสร@างองค'การแบบแนวราบหรือแนวนอน (Horizontal Structure) เปEนการจัดองค'การเน@น
หลักการแบ�งงานกันทำ เปEนการเพิ่มหนทางการดำเนินงาน ทำให@การสื่อสารและการไหลของงานทำ
ได@ง�าย สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน๙๔ 

ปMจจัยที่ต@องคำนึงถึงในการจัดโครงสร@างองค'การให@ประสบความสำเร็จใจการบริหาร
จัดการ ได@แก� 

๑. มีเป�าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดำเนินงานอย�างชัดเจน 

๒. มีศูนย'กลางในการอำนวยการท่ีมีสมรรถภาพ ความรับผิดชอบ และอำนวยการโดยตรง 

๓. มีการระบุหน@าที่การงานและความรับผิดชอบของสมาชิกแต�ละคนให@ชัดเจนตามความ
เหมาะสม ตรงกับความรู@ความสามารถ 

๔. มีการจัดระบบการทำงานที่เหมาะสม มีเทคนิคการควบคุมงานและการประสานงาน
ภายในองค'การ 

๕. มีระบบท่ีต@องสื่อสารท่ีดีท้ังภายในและภายนอกองค'การ 

๖. คำนึงถึงการที ่ต@องสามารถปรับตัวได@เหมาะสมกับสภาวการณ'และสิ ่งแวดล@อมท่ี
เปลี่ยนไป การปรับตัวและการพัฒนาองค'การจะต@องมีความสม่ำเสมอและตลอดไป 

อย�างไรก็ตาม องค'การที่มีโครงสร@างที่ไม�มีความยืดหยุ�นมักจะไม�ประสบความสำเร็จ ใน
การจัดโครงสร@างองค'การจึงควรคำนึงถึงสิ ่งแวดล@อม กลยุทธ' เทคโนโลยี และบุคลากรที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่องด@วย 
 

 
๙๔สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค(การและการจัดการเชิงพุทธ, หน@า ๑๑-๑๓. 



๕๐ 

หากกล�าวถึง ทฤษฎีองค'การ (Organization Theory) ซึ่งเปEนการศึกษาการประมวลผล
ขององค'การท่ีระดับการวิเคราะห'ท่ีมีขนาดใหญ� โดยเป�าหมายของทฤษฎีองค'การ คือ การเข@าใจองค'การ
การมองในวงกว@าง ๆ หรือเปEนการวิเคราะห'องค'การในภาพใหญ�นั่นเอง เนื่องจากต@องศึกษาองค'การ
ท้ังหมดเปEนหนึ่งหน�วย โดยมีจุดเน@นการวิเคราะห'สำหรับทฤษฎีองค'การ  ไม�ใช@ตัวบุคคลแต�เปEนตัวของ
องค'การเอง เปEนแนวคิดท่ีเก่ียวกับมิติต�าง ๆ ของโครงสร@างและเนื้อหาสาระขององค'การ ไม�ว�าจะเปEน
มิติต�าง ๆ ด@านการสร@างรูปแบบ การสร@างความเชี่ยวชาญ ระดับของอำนาจ การรวมศูนย'กลาง ขนาด
ขององค'การ เทคโนโลยีเชิงองค'การ สิ่งแวดล@อม เป�าหมาย และกลยุทธ' ตลอดจนศึกษาถึงวัฒนธรรม
องค'การ ทฤษฎีองค'การจึงมีความเกี่ยวข@องกับผู@คนที่รวมกันเข@าเปEนแผนกและองค'การ และมีความ
แตกต�างในด@านโครงสร@างและพฤติกรรม ณ ระดับการวิเคราะห'ในขั้นขององค'การ ทฤษฎีองค'การจึง
นับเปEนสังคมวิทยาขององค'การ ในขณะที่พฤติกรรมองค'การเปEนจิตวิทยาขององค'การ๙๕ ทฤษฎีองค'การ
ต�าง ๆ จึงเปEนการหาข@อสรุปในการออกแบบองค'การอันเปEนสากล และแม@ว�าทฤษฎีแต�ละแนวอาจมี
ความแตกต�างกันอยู�บ@าง แต�ก็มีความประสงค'ที่จะชี้ให@เห็นการออกแบบองค'การที่ดีท่ีสุด สามารถ
ใช@ได@กับทุกคน ทุกสถานการณ' ไม�ว�าจะเปEนการออกแบบโรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน หรือ
มหาวิทยาลัย นั้นเปEนความพยายามที่มีอยู�ตลอดเวลา๙๖ โดยมีพื้นฐานรูปแบบและกฎเกณฑ'ของ
พฤติกรรมองค'การ๙๗ และทฤษฎีองค'การท่ีมีมานับต้ังแต�ต@นศตวรรษท่ี ๒๐ ถึงปMจจุบันนี้ จำแนกเปEน ๓ 
กลุ�มด@วยกัน ได@แก� 

๑. ทฤษฎีองค'การสมัยด้ังเดิม (Classical Organizational Theory) โดยถือว�ามีการริเริ่ม
คิดค@นทฤษฎีนี้เม่ือปลายศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งมีสาระสำคัญคือเปEนทฤษฎีที่อธิบายถึงการสร@างองค'การ
ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต@องการเบื้องต@นทางด@านเศรษฐกิจขององค'การและสังคม โดยมุ�งให@
โครงสร@างองค'การมีรูปแบบที่สะดวกต�อการบริหารและการปกครอง และมุ�งเน@นผลผลิตสูงตาม
เป�าหมายที่กำหนดไว@ นักทฤษฎีที่สำคัญในสมัยนี้ คือ Frederick Taylor เจ@าของทฤษฎีการบริหาร
แบบวิทยาศาสตร' Max Weber เจ@าของทฤษฎีระบบราชการ Urwick and Gulick เจ@าของทฤษฎี 
POSCORB เปEนต@น 
 
 

 
๙๕วิเชียร วิทยาอุดม, ทฤษฎีองค(การ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัช การพิมพ' จำกัด, ๒๕๕๔), หน@า 

๑. 
๙๖มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องค(การและการจัดการ, (นนทบุรี: สำนักพิมพ'มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หน@า ๑๔๓. 
๙๗ทิพวรรณ หล�อสุวรรณ, ทฤษฎีองค(การสมัยใหม�, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ดี. เค. ปริ้นติ้งเวิลด' 

จำกัด, ๒๕๕๐), หน@า ๗. 



๕๑ 

๒. ทฤษฎีองค'การสมัยใหม� (Neo-Classical Organization Theory) ทฤษฎีนี้พัฒนาข้ึน
มาจากทฤษฎีองค'การดั้งเดิม เกิดขึ้นเม่ือปลายศตวรรษที่ ๑๙ ถึงศตวรรษที่ ๒๐ โดยสรุปทฤษฎีนี้ให@
ความ สำคัญในด@านความรู@สึกนึกคิดนึกของบุคคลผู@ปฏิบัติงาน ยอมรับถึงอิทธิพลทางสังคมที ่มี
ผลกระทบต�อการปฏิบัติงาน การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจและมนุษยสัมพันธ' รวมถึงพฤติกรรม
องค'การซึ่งเปEนตัวช�วยให@การจัดองค'การดำเนินไปด@วยดี เจ@าของทฤษฎีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ คือ Hugo 
Munsterberg เจ@าของทฤษฎีจิตวิทยาอุตสาหกรรม Dickson เจ@าของทฤษฎีกระบวนการมนุษย
สัมพันธ' และ Maslow เจ@าของทฤษฎีแรงจูงใจ เปEนต@น 

๓. ทฤษฎีองค'การปMจจุบัน (Modern Organization Theory) เริ่มพัฒนาทฤษฎีนี้ตั้งแต�
ช�วง ปO ค.ศ. ๑๙๕๐ เปEนต@นมา โดยคงใช@ฐานแนวคิดของสองทฤษฎีองค'การข@างตันมาปรับปรุงพัฒนาข้ึน
ใหม� เปEนหลักสังคมเศรษฐศาสตร' มองมนุษย'ผู@ทำงานเปEนสิ่งท่ีมีชีวิต ความรู@สึกและจิตใจ นำความรู@ด@าน
มนุษยสัมพันธ'มาใช@ นำสิ่งแวดล@อมมาพิจารณา ใช@แนวคิดเชิงระบบมาเปEนตัวหนุน เจ@าของแนวคิด
ทฤษฎีเหล�านี้ มีหลายท�าน คือ Alfred Korzybski, Mary Parker Follett และ Chester I Barnard 
เปEนต@น๙๘ 

ทฤษฎีองค'การจึงเปEนระบบหรือชุดแนวคิดที่เปEนหลักการอธิบายถึงการจัดการองค'การ 
ท้ังในเรื่องของโครงสร@าง ระบบในการบริหารจัดการภายในองค'การ ความสัมพันธ'ระหว�างองค'การกับ
สิ่งแวดล@อมภายนอกที่จะนำไปสู�การออกแบบองค'การท่ีตอบสนองการบริหารจัดการที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ๙๙ 

องค'การทุกองค'การเปEนพลวัตร (Dynamic) ย�อมต@องเคลื่อนไหวไปตามสภาพของปMจจัย
ท้ังภายนอกและภายในองค'การ การปรับตัวและการเคลื่อนไหวจะเกิดข้ึนตลอดเวลา มิฉะนั้นองค'การ
จะตายไม�สามารถดำรงอยู�ได@ เช�นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ๑๐๐ กระบวนการพัฒนาองค'การ (Organization 
Development) จึงเปEนเครื่องมือที่ถูกนำมาใช@ในการบริหารและพัฒนาองค'การเพื่อให@องค'การสามารถ
ปรับตัวและแก@ไขปMญหาก@าวทันต�อการเปลี่ยน แปลง พร@อมสร@างความเข@มแข็งให@กับองค'การอย�างเปEน
ระบบและเปEนรูปธรรม โดยท่ีแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาองค'การ คือ 
 
 
 

 
๙๘สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค(การและการจัดการเชิงพุทธ, หน@า ๘. 
๙๙เรื่องเดียวกัน, หน@า ๙. 
๑๐๐ชูชีพ พุทธประเสริฐ, การพัฒนาองค(การเทคนิคการบริหารการศึกษา, พิมพ'ครั้งที่ ๓, (เชียงใหม�: 

คณะศึกษาศาสตร' มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ๒๕๔๒), หน@า ๖๖. 



๕๒ 

- เปEนเรื ่องของการเปลี่ยนแปลงอย�างมีแบบแผน กล�าวคือ จะต@องมีการตรวจวินิจฉัย
ปMญหาในองค'การอย�างมีระบบเพ่ือให@ได@สาเหตุท่ีแท@จริงและนำไปสู�การแก@ไข 

- เปEนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกระบบท่ีประกอบกันเปEนองค'การ มุ�งเน@นการเปลี่ยนแปลง
ท้ังองค'การ 

- การพัฒนาองค'การต@องอาศัยความรู@ทางพฤติกรรมศาสตร' และใช@ศิลปะในทุกขั้นตอน
ของการเปลี่ยนแปลง 

- เปEนการดำรงไว@ซึ่งดุลยภาพของทุกระบบ ให@สามารถร�วมกันได@อย�างมีประสิทธิภาพ 
และส�งผลถึงการพัฒนาองค'การให@ทันกับสภาพแวดล@อมท้ังภายในและภายนอก 

- เปEนกระบวนการท่ีดำเนินไปในลักษณะประสานสัมพันธ'กันอย�างต�อเนื่อง เปEนกระบวนการ 
เปEนข้ันตอน 

- เปEนกลวิธีเปลี่ยนแปลงในลักษณะเสริมสร@างด@วยการให@การศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลาย
รูปแบบเพื่อให@บุคคลเปลี่ยนแปลงค�านิยม ความเชื่อในการทำงาน ความรู@สึกในคุณค�าของคน ซึ่งเปEน
ส�วนหนึ่งขององค'การ 

- เปEนกระบวนการท่ีต@องใช@ข@อมูลเปEนพ้ืนฐาน 

- เปEนกระบวนการท่ีอาศัยประสบการณ'พ้ืนฐานความเชื่อว�าประสบการณ'สอนคน ปMญหา
ท่ีนำมาพิจารณาจึงเปEนปMญหาจากการปฏิบัติอยู�จริง 

- ใช@กระบวนการกลุ�มในการดำเนินงาน โดยเชื่อว�าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในองค'การจะไม�
ประสบผลสำเร็จเลย ถ@ากลุ�มไม�มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีกระบวนการพัฒนาองค'การ๑๐๑ 

การพัฒนาองค'การยังเปEนวิธีการท่ีเปEนระบบในการสร@างการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป�าหมาย
ที่สำคัญ ๒ ประการ คือ เป�าหมายกระบวนการ (Process Goals) มุ�งเน@นการพัฒนากระบวนการใน
การมีปฏิสัมพันธ' (Interaction) ระหว�างบุคคล เช�น การตัดสินใจ การติดต�อสื่อสาร การแก@ปMญหา 
และการ จัดการความขัดแย@งระหว�างสมาชิก เปEนต@น เพื่อให@สมาชิกสามารถปฏิบัติงานร�วมกันอย�างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน'สูงสุดต�อองค'การ และเป�าหมายผลลัพธ'รวม (Outcomes Goals) การ
พัฒนาองค'การจะให@ความสำคัญต�อการปฏิบัติงาน (Task Performance) ขององค'การ โดยมุ�งพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวขององค'การให@สามารถดำเนินงานภายใต@สิ่งแวดล@อมที่เปลี่ยนแปลงอย�าง
เหมาะสม โดยใช@เทคนิคในระดับต�าง ๆ ขององค'การเพ่ือให@ได@ผลลัพธ'ตามต@องการ 
 

 
๑๐๑อ@างแล@ว, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, การพัฒนาองค(การเทคนิคการบริหารการศึกษา, หน@า ๗๓. 



๕๓ 

ดังกล�าวนี้ โดยท่ัวไปกระบวนการในการพัฒนาองค'การจึงมี ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การวินิจฉัย (Diagnosis) เปEนขั้นตอนเริ่มต@นในการพัฒนาองค'การ ภายหลังจากการ
รับรู@ปMญหา โดยกำหนดวัตถุประสงค'และแนวทางแก@ไขปMญหา รวมท้ังปรับปรุงพฤติกรรมของระบบ โดย
อาศัยความรู@จากการวิจัยและเทคนิคการพัฒนาองค'การประกอบกัน 

๒. การปฏิบัติ (Active Intervention) ผู@ทำหน@าที่พัฒนาองค'การดำเนินการพัฒนาองค'การ 
โดยประยุกต'วิธีการต�าง ๆ ตามแผนการท่ีกำหนด เพ่ือให@การพัฒนาองค'การดำเนินไปตามวัตถุประสงค'
ท่ีต@องการอย�างมีประสิทธิภาพโดยการวัดและประเมินความก@าวหน@าของแผนการดำเนินงานอย�างเปEน
รูปธรรม เพ่ือท่ีจะปรับปรุงให@การดำเนินงานมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. การเสริมแรง (Reinforcement) ผู@ทำหน@าท่ีพัฒนาองค'การต@องทำการประเมินผลการ
ดำเนินงานว�าประสบผลตามที่ต@องการเพียงใด ตลอดจนแก@ไขปรับปรุงให@การดำเนินงานเหมาะสมกับ
สถานการณ' จากนั้นทำการเสริมแรงและทำพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงให@คงตัว (Refreezing) เพื่อให@
พฤติกรรมท่ีต@องการคงอยู�อย�างต�อเนื่อง โดยไม�ผันแปรหรือย@อนกลับสู�สภาวะเดิม เนื่องจากความเฉ่ือย
ท่ีเกิดจากความเคยชินของบุคคลหรือกลุ�ม ตลอดจนติดตามผล (Follow Up) เพ่ือทำการปรับปรุงและ
เสริมแรงให@ระบบท่ีต@องการคงอยู�อย�างต�อเนื่อง๑๐๒ 

รูปแบบของการพัฒนาองค'การต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในช�วงระหว�าง
ข้ันของการละลายพฤติกรรม (Refreezing) ส�วนการเปลี่ยนแปลง (Change) จะถูกแนะนำอย�างระวัง
ผ�านการเข@าแทรกสถานการณ'ที่องค'การเผชิญอยู�หรือเพื่อความเหมาะสมกับสภาพขององค'การใน
ขณะนั้น๑๐๓ 

การพัฒนาองค'การเปEนกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององค'การอย�างมีแผนไว@
ล�วงหน@า และจะเน@นกระทำในส�วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและกระบวนการของกลุ�มบนรากฐานแห�ง
ความร�วมมือร�วมใจกัน โดยอาศัยเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร'ประยุกต'เข@าช�วยในการดำเนินการ
อย�างต�อเนื่อง เพื่อให@ได@มาและธำรงไว@ซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความมีสุขภาพสมบูรณ'ของ
องค'การ๑๐๔ 

 
๑๐๒ณัฏฐพันธ' เขจรนันทน', พฤติกรรมองค(การ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 

๒๕๕๑), หน@า ๒๖๕-๒๖๙. 
๑๐๓ชัยเสฏฐ' พรหมศรี, คู�มือองค(การแห�งความเปcนเลิศ, (กรุงเทพมหานคร: ปMญญาชน, ๒๕๕๑), หน@า 

๑๒๕-๑๒๖. 
๑๐๔สายหยุด ใจสำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, การพัฒนาองค(การ, พิมพ'ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 

ศูนย'เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙), หน@า ๔๙. 



๕๔ 

การพัฒนาองค'การต@องอาศัยการจัดการ (Management) หรือกระบวนการประสาน
กิจกรรมหรืองานต�าง ๆ เข@าด@วยกัน๑๐๕ ทั้งที่เปEนตัวคนและวัตถุให@สามารถประสานเข@าด@วยกัน และ
สัมพันธ'กับสภาพแวดล@อมภายนอกได@อย�างดีที ่สุด๑๐๖ เพื่อทำงานจนบรรลุวัตถุประสงค'ได@อย�างมี
ประสิทธิภาพ๑๐๗ การจัดการเปEนศิลปะในการใช@บุคคลอ่ืนร�วมกับปMจจัยในการจัดการ๑๐๘ 

สรุปไดYว�า การพัฒนาในทัศนะของศาสตร'ตะวันตกเน@นการพัฒนาผลผลิตโดยให@ความ 
สำคัญกับปMจจัยนำเข@า ที่เรียกว�า ทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งเปEนปMจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการ
องค'กรทุกองค'กรภายใต@วัตถุประสงค'และเป�าหมายเดียวกัน โดยมีกฎ ระเบียบ หรือกติกาในการ
ทำงานร�วมกันอย�างเปEนระบบ โดยประสงค'ที่จะชี้ให@เห็นการออกแบบองค'การที่ดีที่สุด สามารถใช@ได@
กับการพัฒนาทุกสถานการณ' และมีลักษณะเปEนพลวัตร คือ ต@องเคลื่อนไหวไปตามสภาพปMจจัยท้ัง
ภายนอกและภายในองค'การ กล�าวคือ เปEนกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององค'การอย�างมี
แผนไว@ล�วงหน@า หรือกล�าวได@ว�า การพัฒนาตามทฤษฎีสมัยใหม�เปEนการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญข้ึน 
เปEนการปรับปรุงสมรรถนะ โดยมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว@ล�วงหน@า เน@นความเจริญ
ทางวัตถุ โดยเฉพาะโครงสร@างทางกายภาพขั้นพื้นฐานและด@านสังคม เปEนการพัฒนาซึ่งมีทิศทางของ
การเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว@ล�วงหน@า ซึ่งให@ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาในลักษณะของการ
พัฒนาองค'การ (Organization Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐๕P. Robbins Stephen and M. Coulter, Management, 7thed., (New Jersey: Prentice Hall 

International Lnc., 2002), p. 6. 
๑๐๖ธงชัย สันติวงษ', องค(การและการบริหาร, พิมพ'ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), 

หน@า ๒๖. 
๑๐๗ประยุทธ' เจริญสวัสดิ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๔๐), หน@า ๓. 
๑๐๘สัมพันธ' ภู�ไพบูลย', องค(การและการจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร: พิทักษ'อักษร, ๒๕๔๒), หน@า ๑๖. 



๕๕ 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว�าด@วย แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับสถาบันทางสังคม โดยมี
รายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของสถาบันทางสังคม 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของสถาบันทางสังคม จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

สถาบันสังคม หมายถึง กลุ�มคนที่รวมกันแน�นอน ด@วยวัตถุประสงค'ที่จะกระทำการต�อกัน 
ระหว�างกันและร�วมกัน และหมายรวมถึงแบบอย�างของการกระทำทางสังคมที่กำหนดไว@อย�างชัดเจน 
แน�นอน เปEนสิ่งที่ปฏิบัติสืบต�อกันมา๑๐๙ สถาบันสังคม คือ แบบแผนพฤติกรรมที่เปEนมาตรฐานของ
สังคมที่มีเพื่อแก@ปMญหาพื้นฐานของสังคม และมีหน@าที่ที่ทำให@สังคมคงสภาพอยู�ได@๑๑๐ สถาบันสังคม 
คือ กลุ�มของบรรทัดฐานทางสังคมท่ีจัดไว@เปEนหมวดหมู�อย�างมีระบบ เพื่อใช@เปEนแนวทางปฏิบัติ
กิจกรรมตามค�านิยมและตามความจำเปEนหรือความต@องการของผู@คนในสังคมนั้น ๆ๑๑๑ 

ในทางสังคมวิทยานั้น สถาบันทางสังคม หมายถึง ทั้งสิ่งที่เปEนรูปธรรม (Concrete) สังเกต 
เห็นได@และที่เปEนนามธรรม (Abstract) มองเห็นไม�ได@ แต�ก็เปEนสิ่งที่มีอยู� รูปธรรม เช�น การประกอบ
พิธีทางศาสนา การสมรส การดำเนินในด@านการปกครองและการเมือง (การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
การเปลี่ยนรัฐบาลและอื่น ๆ) ส�วนในด@านที่เปEนนามธรรมก็คือสิ่งที่เปEนปทัสถาน (บรรทัดฐาน) สังคม
ต�าง ๆ ซ่ึงมนุษย'รู@อยู�แน�นอนว�ามีอยู� แม@จะมิได@บันทึกไว@เปEนลายลักษณ'อักษรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย�างท่ีมี
ลักษณะแสดงให@เห็นว�า พฤติกรรมของมนุษย'ท่ีเก่ียวกับสิ่งนั้นเปEนไปในแบบของการร�วมมือกัน โดยร�วมมือ
กันอย�างถาวร และเปEนการร�วมมือภายใต@กฎเกณฑ'ใดกฎเกณฑ'หนึ่ง นอกจากนั้น การที่พฤติกรรมชุด
ใดชุดหนึ่งของมนุษย'จะเปEนพฤติกรรมที่เรียกว�าสถาบันได@ พฤติกรรมนั้นจะต@องมีลักษณะเฉพาะตัว
และเปลี่ยนแปลงยาก มนุษย'ที่ประพฤติปฏิบัติร�วมกัน (Group Behavior) โดยมีกฎเกณฑ'และเปEน
ระยะเวลานานนี้ ต@องประพฤติร�วมกันโดยรู@ตัว ถึงแม@ว�าจะเปEนการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเนื่องจากความ
เคยชินก็ตาม ที่สำคัญอีกอย�างหนึ่ง คือ ความประพฤติปฏิบัติในสังคมที่จะเปEนสถาบันได@ต@องเปEนไป
อย�างเปEนกิจจะลักษณะ ไม�ใช�การปฏิบัติอย�างเปEนกันเอง 

 
๑๐๙พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, พิมพ'ครั ้งที ่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), หน@า ๔๐. 
๑๑๐นิเทศ ตินนะกุล, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โครงการผลิต

ตำราและเอกสารการสอนคณะรัฐศาสตร' จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน@า ๒๐. 
๑๑๑ณรงค' เส็งประชา, มนุษย(กับสังคม, พิมพ'ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส', 

๒๕๔๑), หน@า ๘๔. 



๕๖ 

ในทางสังคมศาสตร' สถาบันสังคม หมายถึง บรรทัดฐานทางสังคม เช�น วิถีประชา จารีต 
และกฎหมายต�าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงทำหน@าท่ีสำคัญของสังคม สมาชิกมีความรู@สึกผูกพันกับสิ่ง
เหล�านี้ มีความเชื่อมั่นในความถูกต@อง การเคารพในสัญลักษณ'ต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวข@อง และพร@อมที่จะ
ป�องกันรักษาให@ดำรงอยู�ต�อไป สถาบันจึงเปEนท่ีรวมและรักษาคุณค�าสำคัญในสังคม๑๑๒ 

สรุปไดYว�า สถาบันสังคม หมายถึง กระบวนการซึ่งมีการรวมกลุ�มสมาคมกันก็ดี หรือมี
วิธีการต�าง ๆ ท่ีได@จัดต้ังข้ึนอย�างมีระบบและม่ันคง เปEนท่ีรวมของบรรทัดฐาน ระเบียบ แบบแผน หรือ
แนวทางปฏิบัติอย�างเปEนระเบียบระบบ เปEนที่ยอมรับของคนส�วนใหญ�ในสังคมอย�างเปEนทางการ มี
ความม่ันคง ไม�เปลี่ยนแปลงง�าย เพ่ือตอบสนองความต@องการและการดำรงอยู�ของสังคม 

๒.๒.๒ สาเหตุของการเกิดสถาบันทางสังคม 

จากการศึกษาเก่ียวกับ สาเหตุของการเกิดสถาบันทางสังคม จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

สถาบันสังคมเปEนผลสืบเนื่องมาจากมนุษย'มีความต@องการทางร�างกายต�าง ๆ เมื่อมนุษย'
เกิดความต@องการ มนุษย'ก็จะหาวิธีการเพื่อบำบัดความต@องการ และจากประสบการณ'ตลอดจนการ
ทดลองและผิดพลาด (Trials and Errors) มนุษย'จึงได@สร@างระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการหาทางมา
บำบัดความต@องการต�าง ๆ เหล�านั้นข้ึน พอสรุปได@ว�า สถาบันสังคมเกิดจากสาเหตุสำคัญ ดังนี้ 

๒. ความต@องการของมนุษย' ทั้งความต@องการทางกายและความต@องการทางจิตใจ ทำให@
รวมกันเปEนสถาบันเพ่ือตอบสนองความต@องการดังกล�าว 

๓. การเพ่ิมของประชากรมนุษย'มากข้ึน ทำให@ความต@องการต�าง ๆ ของมนุษย'เพ่ิมมากข้ึน 
จึงรวมกันเปEนสถาบันง�ายข้ึน และเกิดข้ึนตลอดเวลา 

๔. สถาบันสังคมเปEนเครื่องมือที่สำคัญในการจัดระเบียบทางสังคม เพราะเปEนกลุ�มของ
บรรทัดฐาน ซ่ึงเปEนท่ียอมรับของสังคมว�าเปEนสิ่งท่ีมีความจำเปEนต�อสังคม ต@องสร@าง และดำรงรักษาไว@
ให@คงอยู�ตลอดไป 

๕. เปEนวัฒนธรรมหรือแบบอย�างของพฤติกรรมที่สมาชิกของสังคมประพฤติปฏิบัติสืบต�อ
กันมาเปEนเวลานาน จนเปEนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปและเปEนสิ่งจำเปEนท่ีต@องมีในสังคม 

๕. เกิดจากสติปMญญาของมนุษย' ที่ตระหนักถึงความสำคัญและตระหนักในความจำเปEน
ของการดำเนินชีวิตร�วมกันในลักษณะของสถาบัน เพื่อความสงบสุข ความสะดวกสบาย และความ
เจริญก@าวหน@าของมนุษย'และสังคม 

 
๑๑๒ประเสริฐ แย@มกลิ่นฟุ�ง และคณะ, สังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'จุฬาลงกรณ'

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน@า ๑๘-๒๐. 



๕๗ 

๖. ความเจริญก@าวหน@าและการขยายตัวของสังคม ทำให@สถาบันสังคมที่มีอยู�ไม�สามารถ
ตอบสนองความต@องการท่ีเพ่ิมข้ึนของสมาชิกได@ จึงเกิดสถาบันสังคมใหม�ข้ึนอยู�เสมอ 

สรุปไดYว�า สถาบันสังคมเกิดจากสาเหตุสำคัญต�าง ๆ ได@แก� ความต@องการของมนุษย' การ
เพ่ิมของประชากรมนุษย' การจัดระเบียบทางสังคม วัฒนธรรมหรือแบบอย�างของพฤติกรรม และความ
เจริญก@าวหน@าของมนุษย'และสังคม 

๒.๒.๓ ประเภทของสถาบันทางสังคม 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ประเภทของสถาบันทางสังคม จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

สถาบันสังคมถือเปEนส�วนประกอบสำคัญของโครงสร@างสังคม (Social Structure) ซ่ึง
เปรียบเทียบเสมือนเสาของบ@าน หากเสาไม�ดีบ@านก็พังได@ สถาบันทางสังคมท่ีสำคัญของชีวิต มีดังนี้ 

๑. สถาบันครอบครัวและเครือญาติ เปEนสถาบันพ้ืนฐานแรกท่ีบุคคล องผ�านต้ังแต�แรกเกิด 
เปEนสิ่งท่ีบุคคลเลือกไม�ได@เปEนสิ่งท่ีได@มาโดยกำเนิด 

๒. สถาบันเพ่ือนฝูงและสมาคม เปEนสถาบันท่ีบุคคลมีโอกาสเลือกเข@าสังคมตามท่ีพึงพอใจ
หรือความเสน�หาก�อนประโยชน'เฉพาะเรื่องอย�างอ่ืน 

๓. สถาบันเศรษฐกิจ เปEนสถาบันที่ให@บุคคลสัมพันธ'กับผู@อื่นด@วยประโยชน' คือ การแลก- 
เปลี่ยนผลผลิต การซ้ือขาย เปEนต@น 

๔. สถาบันการปกครอง เปEนสถาบันที่มีหน@าที่รักษาความสงบเรียบร@อย ควบคุมป�องกัน
การขัดแย@งผลประโยชน'ของสมาชิกในสังคม 

๕. สถาบันนันทนาการ เปEนสถาบันท่ีประดิษฐ'สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อความเพลิดเพลิน ผลที่ได@ 
คือ ดนตรี ศิลปะ กีฬา หรือกลายเปEนธุรกิจที่ผู@ต@องการพักผ�อนหย�อนใจสามารถไปหาซื้อบริการใน
ฐานะผู@ดู ผู@ชมการแสดง เปEนต@น 

๖. สถาบันศาสนา เปEนสถาบันที่ผลิตคนดี มีความรู@ โดยความเปEนคนดี คือ การรู@ศีล รู@
ธรรมซ่ึงเปEนบรรทัดฐานของสังคมมนุษย'ท่ีมุ�งสันติสุข๑๑๓ 

สรุปไดYว�า สถาบันสังคมถือเปEนส�วนประกอบสำคัญของโครงสร@างสังคม เปรียบเทียบ
เสมือนเสาของบ@าน โดยสถาบันทางสังคมที่สำคัญ ๆ ต�อชีวิตของบุคคลและสังคมโดยรวม ได@แก� 
สถาบันครอบครัวและเครือญาติ สถาบันเพื่อนฝูงและสมาคม สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการปกครอง 
สถาบันนันทนาการ และสถาบันศาสนา 

 
๑๑๓พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, หน@า ๔๑. 



๕๘ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว�าด@วย แนวคิดเก่ียวกับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข โดยมีรายละเอียด
ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

คำว�า “สันติ” หมายถึง ความสงบ และคำว�า “สันติสุข” หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากความ
สงบ๑๑๔ ในทางพระพุทธศาสนา สันติสุข คือ หลักการของการดับทุกข' ดังท่ีคราวหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธ
เจ@าทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับนิพพานว�า “ธรรมดาว�าอมตะเปEนของเห็นได@ยากสัจจะมิใช�สิ่งที่เห็นได@ง�าย
เลยชำแรกตัณหาได@แล@วเมื่อรู@อยู�เห็นอยู� ย�อมไม�มีอะไรค@างใจ”ปุถุชนชอบเพิ่มอัตราหรือขีดระดับของ
ความสุขให@สูงขึ้นด@วยการหาทางเพิ่มความเร@าเพื่อจะให@ได@รับความสุขให@มากยิ่งขึ้นการแสวงสุขของ
ปุถุชนเปEนเหมือนการก�อกระพือโหมไฟข้ึนแล@วได@รับความสนุกสนานชื่นฉ่ำเยือกเย็นจากการดับไฟนั้นยิ่ง
โหมไฟให@ลุกโพลงร@อนแรงขึ้นเท�าใดก็ยิ่งใช@ความแรงในการดับทำให@เกิดเสียงฉี่ฉ�าวูบวาบโลดโผนมาก
ขึ้นเท�านั้นปุถุชนจึงมักดำเนินชีวิตในแบบของการโหมไฟดำเนินชีวิตส�วนผู@หลุดพ@นแล@วเปEนเหมือนผู@ท่ี
ได@ดับไฟสำเร็จแล@วอยู�สุขสบายเยือกเย็นปลอดโปร�งใจไม�ต@องถูกเผาลน๑๑๕ 

ความอยู�เย็นเปEนสุข คือ ดุลยธรรม ซ่ึงหมายถึงการกระทำท่ีนำไปสู�ความสมดุลของการอยู�
ร�วมกันอันประกอบด@วยดุลยภาพของกายจิตสังคมและสิ่งแวดล@อม หรืออาจเรียกว�าเกิดความเปEนธรรมทาง
สังคมซึ่งมีลักษณะเปEนองค'รวม (Wholeness) โดยอาศัยหนทางที่เรียกว�ามรรค คือ การอยู�ร�วมกันด@วย
สันติสดมภ' ๓ คือ จิตวิวัฒน' การพัฒนาจิตให@กว@างไม�เห็นแก�ตัว (ชุมชนท@องถิ่นเข@มแข็ง) การกระจาย
อำนาจไปสู�ท@องถิ่นไม�รวมศูนย' (เศรษฐกิจดุลยนิยม) การเปลี่ยนจากเศรษฐกิจทุนนิยมเปEนเศรษฐกิจ
ดุลยนิยมและสัมมนาพัฒนา คือ การพัฒนาเพ่ืออุดมการณ'สูงสุดและส�งเสริมสดมภ'โดยมีองค'ประกอบ 
๘ ประการ ได@แก� การศึกษา ศาสนา สุขภาพ การอนุรักษ'สิ่งแวดล@อมและพลังงาน การสื่อสาร วิทยาศาสตร'
และเทคโนโลยี ความสัมพันธ'ระหว�างประเทศ และกฎหมายภายใต@ยุทธศาสตร' การขับเคลื่อนสังคม
อยู�เย็นเปEนสุข ได@แก� การสร@างวิสัยทัศน'ร�วมการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อความ
อยู�เย็นเปEนสุขการส�งเสริมการพัฒนาอย�างบูรณาการโดยมีพ้ืนฐานอยู�บนการมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี๑๑๖ 

 
๑๑๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน@า ๑,๒๐๖. 
๑๑๕พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ'ครั้งที่ ๓๕, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ'ผลิธัมม', ๒๕๕๕), หน@า ๒๓๔. 
๑๑๖ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงบนรากฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ'

พิมพ'ภัคธรรศ, ๒๕๔๔), หน@า ๑๔. 



๕๙ 

สันติสุขเปEนความหมายท่ีเก่ียวเนื่องกับการสงบระงับของกิเลสอย�างใดอย�างหนึ่ง กล�าวคือ 
การท่ีบุคคลหรือกลุ�ม ไม�ทะเลาะ แก�งแย�ง วิวาท มุ�งร@าย ด@วยอำนาจของทิฏฐิ หรือการยึดม่ันถือม่ัน๑๑๗ 
สันติสุขหรือสันติภาพย�อมเปEนเอกภาพและความสอดคล@อง ประสานกลมเกลียว ความเสรีภาพ และ
ความยุติธรรมของบุคคล หรือกลุ�มบุคคลในสังคม และ สันติที่แท@จริงและเปEนพื้นฐานของสันติเชิง
สังคมก็คือสันติภายใน๑๑๘ 

สรุปไดYว�า สันติสุข คือ ความสุขที่เกิดจากความสงบ เปEนองค'รวมเรื่องสันติภาพที่ต@อง
กล�าวไว@สมบูรณ'ในภาวะ ท่ีสงบ ราบรื่น ผู@คนดำรงชีวิตเปEนสุข และมีสมานฉันท'ต�อกัน เปEนสภาพสังคม
อันเปEนอุดมคติซึ่งมนุษย'ไม�ทำความรุนแรงต�อตนเอง ต�อเพื่อนมนุษย' ต�อสิ่งมีชีวิต และต�อธรรมชาติ
แวดล@อม สันติสุขจึงเป�าหมายและกระบวนการแก@ไขปMญหาความขัดแย@ง 

๒.๓.๒ ความสำคัญของสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความสำคัญของสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

สันติสุขมีความสำคัญในลักษณะทำให@เกิดความสบายความเย็นใจ ความสงบระงับ เปEน
ความสุขที่เกิดจากภาวะแห�งความสงบและสามารถพัฒนาให@ก@าวหน@าไปถึงความอิสระจากปMจจัยท้ัง
ปวง สันติสุขมีความสำคัญที่ต@องมีความเข@าใจเห็นชอบถูกต@องในเรื่องโลกและชีวิต เมื่อมีความเห็นท่ี
ถูกต@องแล@ว การดำเนินชีวิตก็จะเปEนไปอย�างถูกทางความคิด คำพูด และการกระทำก็จะปรากฏ
ออกมาในทางท่ีดีงามการเข@าใจ ความสำคัญของสันติสุข มีดังนี้ 

๑. สันติสุข เปEนความร�มเย็น การเว@นการกระทำท่ีชั่วการช�วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม การมี
ศีล คือ การสำรวมระวังยับยั้งกายวาจาการแสดงออกด@วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาเปEนต@น
มุ�งเน@นสันติสุข ความร�มเย็นเปEนสุขของสังคม ความอยู�เย็นเปEนสุขของบุคคล การประสบความ
เจริญก@าวหน@าในชีวิต เช�น ลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ และการไปเกิดในภพท่ีมีความสุข เรียกว�า อยู�ใน
ขั้นมนุษย'สมบัติและสวรรค'สมบัติหรือทิฏฐธัมมิกกัตถะ และส�วนเบื้องต@นของสัมปรายิกัตถะศีลธรรม 
นี้คือศีล เม่ือยุติได@ปMญหาก็หมดไป 
 
 
 

 
๑๑๗พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม�, (กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน@า ๔๖๖. 
๑๑๘Phra Medhi Dhammaporn (Prayoon Mererk), Buddhist Morality, (Bangkok: Mahachula 

longkornrajavidyalaya University Press, 1994), p. 19. 



๖๐ 

๒. สันติสุข เปEนความสุขคนทั่วไปมีความสุขพื้นฐาน เปEนความสุขโดยตัวของมันเอง และ
เปEนฐานรองรับที่ช�วยให@ได@รับความสุขจากการเสพอารมณ'ต�าง ๆ ความสุขพื้นฐานนี้ ได@แก� ภาวะท่ี
จิตใจปลอดโปร�งผ�องใสเจิดจ@าไม�มีความมัวหมองวุ�นวายหรือเรื่องติดค@างกังวลใจใด ๆ มีความสะอาด
สว�างสงบ อย�างไรก็ตาม ผู@มีภาวะจิตใจเช�นนี้ย�อมเรียกว�าเปEนผู@มีความสุข 

๓. สันติสุข เปEนความสงบสันติ กามสุขเปEนสุขท่ีถูกตัณหาปรุงแต�งอยู�ใต@อิทธิพลของตัณหา 
คือ เนื่องด@วยความชอบใจไม�ชอบใจที่สั่งสมไว@เปEนความเคยชินภาวะ เช�นนี้นำไปสู�ปMญหาต�าง ๆ เช�น
ความขัดแย@งภายในจิตใจบุคคล ความกระทบกระทั่งระหว�างบุคคล เปEนต@น ซึ่งเปEนต@นตอของความ
ยุ�งยากเดือดร@อนวุ�นวายเปEนอันมาก ซึ่งตรงข@ามกับความสุขไร@อามิส เมื่อเกิดแก�ใครเมื่อใดก็มีแต�เปEน
คุณให@ความสบาย เปEนที่พอใจแก�ผู@นั้นทันที และเกื้อกูลแก�ผู@อื่นทุกคนที่เกี่ยวข@องยิ่งเปEนสุขกันได@มาก 
คนก็ยิ่งดีมีแต�ส�งเสริมให@เปEนสุขกันยิ่งข้ึนเพราะไม�มีอะไรจะต@องแก�งแย�งช�วงชิงกัน 

สันติวิธีเปEนวิธีสนับสนุนกระบวนการสร@างการมีส�วนร�วมของประชาชนในทุก ๆ กลุ�ม 
ฉะนั้น การที่ทำให@สังคมเกิดสันติสุขได@นั้นจำเปEนต@องดึงทุกคนในสังคมที่มีส�วนเกี่ยวข@องเข@ามาหา
ทางออกร�วมกัน (Inclusive Society) ไม�ใช�ผลักผู@มีส�วนได@ส�วนเสียออกไป (Exclusive Society) ควร
ทำให@สังคมนี้ให@เปEนสังคมานุภาพ ซึ่งสังคมานุภาพนั้นเกิดขึ้นมาได@จากหลายสาเหตุ บางครั้งเริ่มต@น
ขึ้นมาจากการพยายามหาทางแก@ปMญหาร�วมกันในสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข' อาจเริ่มจากความทุกข'ของ
ปMจเจกชน และพัฒนาไปสู�การร�วมกันกับคนที่มีความทุกข'อย�างเดียวกัน และพยายามค@นหาทางออก
พร@อม ๆ กัน โดยการร�วมคิด ร�วมริเริ่ม ร�วมวางแผนดำเนินการ ร�วมรับผิดชอบ ร�วมรับผลประโยชน' 
และร�วมตรวจสอบน@อยที่สุด ซึ่งการร�วมทุกข'นี้ในทางพุทธศาสนาถือว�าจะทำให@ความรู@สึกทุกข'นั้นน@อยลง 
และที่สำคัญการร�วมทุกข'ทำให@ได@มีการปรับทุกข' ได@รับการปรึกษาหารือกัน จากหนักกลายเปEนเบา 
ในขณะที่สังคมมีความสลับซับซ@อน (Chaos) เมื่อเกิดความขัดแย@งข้ึนมา มักจะมีแนวโน@มไปสู�ความ
รุนแรงได@ง�าย สันติวิธีจะเข@ามามีบทบาท และทำหน@าที่ในการประสานร�องรอยความขัดแย@งเหล�านั้น 
เพื่อให@สังคมไทยได@ปรับกระบวนทัศน' (Paradigm Shift) จากวิธีเดิมที่ใช@อำนาจเข@าไปแก@ไขปMญหา
แบบสังคมโบราณซึ่งใช@ไม�ได@แล@วในสังคมปMจจุบัน ไปสู�กระบวนการทางสังคมที่เน@นการเข@ามามีส�วน
ร�วมกันคิด ร�วมกันทำ เรียกว�า วิธีการอารยะ (Civilize) หรือ ความเปEนอารยะ(Civility)๑๑๙ 

สรุปไดYว�า สันติสุข มีความสำคัญในลักษณะทำให@เกิดความสบายความเย็นใจ ความสงบ
ระงับ เปEนความสุขที่เกิดจากภาวะแห�งความสงบและสามารถพัฒนาให@ก@าวหน@าไปถึงความอิสระจาก
ปMจจัยท้ังปวง สันติสุขจึงมีความสำคัญยิ่งท่ีหมู�ชนต@องมีความเข@าใจเห็นชอบถูกต@องในเรื่องโลกและชีวิต 

 
๑๑๙ประเวศ วะสี, สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ, 

๒๕๔๕), หน@า ๑-๑๒. 



๖๑ 

๒.๓.๓ ประเภทของสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ประเภทของสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

การร�วมกันอย�างสันติสุขต@องอาศัยการยอมรับสถานะศักด์ิศรีของกันและกัน ถ@าปรารถนา
การอยู�ร�วมกันอย�างมีสันติสุขนั้นไม�ใช�เปEนเรื่องยาก แต�ไม�ใช�เปEนเรื่องง�าย เพราะปMญหาสำคัญ คือ คนท่ี
เพียรพยายามจะสร@างสันติสุขหรือสันติภาพจะต@องเริ่มจากจิตใจของปMจเจกชนแต�ละคนเสียก�อน กล�าวคือ 
จะต@องมีความสงบภายในใจ ถ@ายังไม�สงบภายในใจเราจะไม�สามารถสร@างสันติภาพได@ ในพระพุทธศาสนา
เน@นไปที่ยุติ การเบียดเบียน ประทุษร@ายกัน เบียดเบียนกันทางร�างกาย เบียดเบียนกันทางทรัพย'สิน 
สร@างอาชญากรรมทางเพศ ทำลายล@างผลประโยชน'ซึ่งกันและกัน โกหกหลอกลวงกันเบียดเบียนกัน
ด@วยสิ่งเสพติดให@โทษต�าง ๆ ซึ่งจะเห็นว�าเมื่อมองเป�าหมายที่ จะให@เกิดเปEนสันติภาพแล@วเราจะสรุป
รวมด@วยคำเพียงสามคำเท�านั้นเอง คือ การท่ีเราสามารถสงบความทุกข'ได@ สามารถสงบภัยได@ สามารถ
สงบโรคได@๑๒๐ การแบ�งประเภทของสันติสุขสามารถจำแนกออกเปEน ๒ ประเภท คือ โลกียสันติสุข 
และโลกุตตรสันติสุข ดังนี้ 

๑. โลกียสันติสุข 

โลกียสุข คือ สุขที่ เนื่องด@วยโลกิยธรรม หมายถึง ความสุขอันเปEนวิสัยของโลกสุขที่อิง
อาศัยโลกเปEนความสุขที่เกี่ยวกับภพและภูมิภพ ในที่นี้ หมายถึง โลกเปEนที่ของสัตว'ภาวะของชีวิตของ
สัตว'ภูมิ หมายถึง ชั้นหรือระดับจิตใจ ระดับชีวิตของสัตว'ที่จะไปเกิด ซึ่งจำแนกโดยภูมิมี ๓ ภพ คือ 
กามภพ รูปภพ และอรูปภพ เปEนการแสดงให@เห็นลำดับชั้นของความสุขความทุกข'ในชั้นโลกียะที่เปEน
รูปธรรมชัดเจน๑๒๑ 

โลกียภูมิอันเปEนชั้นแห�งจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิตในภูมิ ๔ คือ (๑) กามาวจรภูมิ (ชั้นท่ี 
ท�องเที่ยวอยู�ในกาม ระดับจิตใจที่ยังปรารภกามเปEนอารมณ' คือ ยังเกี่ยวข@องกับกามคุณระดับจิตใจท่ี 
ของสัตว'ในกามภพท้ัง ๑๑ ชั้น) (๒) รูปาวจรภูมิ (ชั้นท่ีท�องเท่ียวอยู�ในรูป ระดับจิตใจท่ีปรารภรูปธรรม
เปEนอารมณ' ระดับจิตใจของท�านผู@ได@ฌานหรือผู@อยู�ในรูปภพท้ัง ๑๖ ชั้น) และ (๓) อรูปาวจรภูมิ (ชั้นท่ี
ท�องเท่ียวอยู�ในอรูป ระดับจิตใจท่ีปรารภอรูปธรรมเปEนอารมณ' ระดับจิตใจของท�านผู@ได@อรูปฌานหรือ
ผู@อยู�ในอรูปภพท้ัง ๔ ชั้น)๑๒๒ 

 
๑๒๐พระเทพดิลก (ระแบบ ¥�ต-าโณ), ศาสนากับสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทแปดสิบเจ็ดจำกัด, 

๒๕๔๗), หน@า ๓๗. 
๑๒๑พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน( ฉบับประมวลศัพท(, พิมพ'ครั้งท่ี ๑๔, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัชการพิมพ', ๒๕๕๓), หน@า ๑๙๘. 
๑๒๒เรื่องเดียวกัน, หน@า ๑๖๒. 



๖๒ 

ทั้ง ๓ ภูมินี้ เปEนความสุขที่จัดอยู�ในความสุขประเภทโลกียสุข มีลำดับความเข@มข@นของ
ความสุข มีความหมายและความละเอียดประณีตต�างกันสุดแต�กรรมที่แต�ละคนกระทำไว@ แต�ความสุข
ดังกล�าวย�อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎไตรลักษณ'ไม�ทำให@พ@นทุกข' ดังนั้น ความสุขโดยนัยนี้เปEนความ
สงบเปEนสุขท่ีเข@าข�ายสันติสุข 

๒. โลกุตตรสันติสุข 

โลกุตตรสุข คือ ความสุขท่ี อยู�เหนือวิถีชาวโลก หมายถึง ความสุขอันเปEนเรื่องภายในจิตใจท่ี
เกิดจากการปฏิบัติด@วยสติปMญญาเปEนความสงบ สันติอันเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยแท@ ความสุขนี้ เปEน
ความสงบระงับ เปEนสันติภาวะ เรียกว�า โลกุตตรสันติสุข ซ่ึงในระดับนี้ จะเข@าถึงได@ด@วยหลักอริยมรรค 
อันเปEนแนวทางแห�งการปฏิบัติของบุคคลเพื่อปฏิบัติให@ถึงความดับทุกข'ที ่เรียกว�าทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา (ข@อปฏิบัติให@ถึงความดับทุกข') ได@แก� อริยมรรคซ่ึงแปลว�า มรรคหรือหนทางอันประเสริฐ๑๒๓ 

นอกจากนี้ พระพุทธเจ@าได@ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดี ไว@ว�า สุขของคฤหัสถ'มี ๔ ประการ 
ประกอบด@วย (๑) อัตถิสุข คือ สุขท่ีเกิดแก�ความมีทรัพย' (๒) โภคสุข คือ สุขเกิดแต�การจ�ายทรัพย'บริโภค 
(๓) อานัณยสุข ๓ คือ สุขเกิดแต�ความไม�เปEนหนี้ และ (๔) อนวัชชสุข คือ สุขเกิดแต�ประกอบการงานท่ี
ปราศจากโทษ๑๒๔ สันติสุขในพระพุทธศาสนา สามารถแสดงออกทางลักษณะทางการกระทำ หรือ 
กรรม ๓ ได@แก� กาย วาจา และใจ ดังนี้ 

๑. กายเปEนสุข ในคัมภีร'พระพุทธศาสนาได@ระบุถึงเรื่องของกายกรรมที่ทำให@เกิดความสุข
ได@นั้น ระบุไว@ว�า “กายกรรมที่ถือปฏิบัติให@บริบูรณ'ตามสมควรแก�ทิฏฐิ วจีกรรมที่ถือปฏิบัติให@บริบรูณ'
ตามสมควรแก�ทิฏฐิ มโนกรรมที่ถือปฏิบัติให@บริบูรณ'ตามสมควรแก�ทิฏฐิ เจตนาความปรารถนาความ
ตั ้งใจและสังขารทั ้งหลายของบุคคลผู @มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ และสัมมาวิมุตติ ธรรมทั้งหมดนั้น
ย�อมเปEนไปเพื่อผลที่น�าปรารถนาน�าใคร�น�าพอใจเกื้อกูลเปEนสุขข@อนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฏฐิดี”๑๒๕ 
กล�าวได@ว�า กายกรรมที่ทำให@เข@าถึงความสุขได@นั้น ต@องมีจุดเริ่มต@นที่ความคิดหรือการมีสัมมาทิฏฐิ จึง
จะทำให@การกระทำ และการประกอบอาชีพการงานเปEนไปด@วยความดีงาม มุ�งเข@าสู�การสร@างสันติสุข
ให@เกิดกับตนเองและหมู�ชน 

 
๑๒๓อริยมรรคมีองค' ๘ อันเปEนมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) ประกอบด@วย สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 

สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 
สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ), ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/
๑๓/๒๑. 

๑๒๔องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕-๑๐๖. 
๑๒๕อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๔/๒๔๖. 



๖๓ 

๒. วาจาเปEนสุข ตัวอย�างของลักษณะการใช@วาจาให@เกิดสันติสุขที่ดีที่สุดนั้น คือ วาจาของ
พระพุทธเจ@าในการแสดงธรรมเพื่อสร@างสันติสุขให@กับหมู�ชน ดังความในพระไตรป�ฎกว�า “ข@าแต�
พระองค'ผู@เจริญ อีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู@มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องมารยาทการพูดก็
นับว�ายอดเยี่ยมคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม�พูดวาจาเก่ียวด@วยมุสาวาท ไม�พูดวาจาอันทำความแตกร@าว
กัน ไม�พูดวาจาอันส�อเสียด ไม�มุ�งเอาชนะกัน กล�าววาจาอันเกิดจากความแข�งดีกัน กล�าวแต�วาจาอันมี
หลักฐานด@วยปMญญาชื่อว�ามันตา ตามกาลอันควร ข@าแต�พระองค'ผู@เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมใน
เรื่องมารยาทการพูด”๑๒๖ 

๓. ใจเปEนสุขสันติ สุขในพระพุทธศาสนามีจุดหมายสูงสุด คือ นิพพาน ท้ังนี้ในคัมภีร'พระพุทธ-
ศาสนามีระบุถึงการนำธรรมมาเปEนเครื่องขัดเกลาจิตใจให@สะอาดเปEนที่รองรับความสุขหรือสิ่งที่เปEน
กุศล โดยเรียนรู@ตามจิตและหาทางรู@เท�าทันจิตของตนไม�ให@ถูกมารหรือกิเลสครอบงำ ลักษณะของผู@มี
ใจเปEนสุขได@นั้น ดังความว�า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให@แจ@งเจโตวิมุตติปMญญาวิมุตติอันไม�มีอาสวะ
เพราะอาสวะสิ้นไปด@วยปMญญาอันยิ่งเองเข@าถึงอยู�ในปMจจุบัน ภิกษุทั้งหลายนี้แลเปEนคำอธิบายในเรื่อง
พละของภิกษุ เราไม�เล็งเห็นกำลังอ่ืนแม@อย�างหนึ่งซ่ึงข�มได@แสนยากเหมือนกำลังของมาร ๓ นี้เลย บุญ
นี้จะเจริญข้ึนได@อย�างนี้ก็เพราะสมาทานกุศลธรรมเปEนเหตุ”๑๒๗ 

ประการสำคัญ คือ ความสุขในชีวิตประจำวันเกิดได@ตลอดเวลา และชีวิตจะไม�เปEนทุกข'เลย 
ถ@าเรามีธรรมะชนิดท่ีควบคุมตัวกูหรือชาตินี้ได@แล@ว อะไร ๆ จะไม�เปEนทุกข'เลย จะมีอะไรสักเท�าไร มาก
น@อยเท�าไร จะไม�เปEนทุกข'เลย ล@วนแต�อำนวยความสะดวก ความสะดวกสบายอะไรอย�างนั้น ไม�เปEน
ทุกข'เลย จิตใจจะมีความสะอาด สว�าง สงบ เยือกเย็นอยู�ได@๑๒๘ 

สรุปไดYว�า การแบ�งประเภทของสันติสุขสามารถจำแนกออกเปEนประเภทใหญ� ๆ ได@ ๒ 
ประเภท ได@แก� (๑) โลกียสันติสุข คือ สุขท่ี เนื่องด@วยโลกิยธรรม หมายถึง ความสุขอันเปEนวิสัยของโลก
สุขที่อิงอาศัยโลกเปEนความสุขที่เกี่ยวกับภพและภูมิภพ และ (๒) โลกุตตรสันติสุข คือ ความสุขที่ อยู�
เหนือวิถีชาวโลก หมายถึง ความสุขอันเปEนเรื่องภายในจิตใจที่เกิดจากการปฏิบัติด@วยสติปMญญาเปEน
ความสงบ สันติอันเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยแท@ ทั้งนี้ สันติสุขในพระพุทธศาสนาสามารถแสดงออกทาง
ลักษณะทางการกระทำ หรือ กรรม ๓ ได@แก� กาย วาจา และใจ 
 
 

 
๑๒๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๕๓/๑๑๓. 
๑๒๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๒. 
๑๒๘พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป-ฺโ-), ปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวัน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทตถตา 

พับลิเคช่ัน จำกัด, ๒๕๕๑), หน@า คำนำ. 



๖๔ 

๒.๓.๔ ป{จจัยท่ีทำใหYเกิดสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ปMจจัยท่ีทำให@เกิดสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ปMจจัยท่ีทำให@เกิดสันติสุข จำแนกเปEน ๒ ระดับ คือ ปMจจัยภายนอก และปMจจัยภายใน ดังนี้ 

๑. ปMจจัยภายนอกทำให@เกิดสันติสุข 

สันติสุขเปEนความสุขที่มีลักษณะแห�งความเงียบ ความสะดวกความเย็นใจ ความระงับดับ
ไปแห�งกิเลสที่ เปEนเหตุให@เกิดความเร�าร@อนว@าวุ�นขุ�นมัว ความสงบระงับสงบกาย สงบใจ เปEนความสุข
ที่เกิดจากภาวะแห�งความสงบ และโดยที่สันติสุขในระดับนี้ จะเปEนความสุขสงบในขั้นปุถุชนคนธรรมดา 
ซ่ึงในท่ีนี้ นั่นคือ การมีกัลยาณมิตร โดยนัยนี้ สิงคาลกสูตร ได@แสดงคุณลักษณะของมิตรแท@ ไว@ดังนี้ 

 ๑.๑ มิตรมีใจงามคือมิตรมีอุปการะ มิตรร�วมสุขร�วมทุกข' มี ๔ แบบ คือ (๑) เพื่อน
ประมาทช�วยรักษา (๒) เพื่อนประมาทช�วยรักษาทรัพย'สินของเพื่อน (๓) เพื่อนมีภัยเปEนที่พึ่งพาได@ 
และ (๔) เม่ือมีกิจจาเปEนช�วยออกทรัพย'ให@เกินกว�าท่ีออกปาก 

 ๑.๒ ทมะหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ' คือ การฝ£กฝน การข�มใจ ฝ£กนิสัยปรับตัว รู@จัก
ควบคุมจิตใจ ฝ£กหัดดัดนิสัย แก@ไขข@อบกพร�อง ปรับปรุงตนให@เจริญก@าวหน@าด@วยสติปMญญา 

 ๑.๓ มิตรมีใจงามชนิดมีใจรัก มี ๔ แบบ คือ (๑) เพ่ือนมีทุกข'พลอยไม�สบายใจ (๒) เพ่ือน
มีสุขพลอยแช�มชื่นยินดี (๓) เขาติเตียนเพ่ือน ช�วยยับยั้งแก@ให@ (๔) เขาสรรเสริญเพ่ือน ช�วย พูดเสริม 

 ๑.๔ สัจจะ คือ ความจริง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย'จริงใจ พูดจริงทำจริง 

 ๑.๕ ขันติ คือ ความอดทน ต้ังหน@าทำหน@าท่ี การงานด@วยความขยันหม่ันเพียรเข@มแข็ง 
ทนทานไม�หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไม�ท@อถอย 

 ๑.๖ มิตรมีใจงามชนิดร�วมทุกข'ร�วมสุข มี ๔ แบบ คือ (๑) บอกความลับแก�เพ่ือน (๒) รักษา
ความลับของเพ่ือน (๓) มีภัยอันตรายไม�ละท้ิง และ (๔) แม@ชีวิตก็สละได@เพ่ือประโยชน'ของเพ่ือน 

 ๑.๗ มิตรมีใจงามชนิดแนะนำประโยชน' มี ๔ แบบ คือ (๑) ห@ามปรามจากความชั่ว (๒) ให@
ตั้งอยู�ในความดี (๓) ให@ได@ฟMงได@รู@สิ่งที่ยังไม�เคยรู@ เคยฟMง และ (๔) บอกทางสวรรค'ให@ ทั้งนี้ หน@าที่ของ
พระภิกษุสงฆ'ต�อกุลบุตรตามหลักทิศเบื้องบน ตรงกันทุกข@อแต�จะมีเพ่ิมเข@ามาอีก ๒ ข@อรวมเปEน ๖ ข@อ 
คือ (๑) ห@ามปราม คือ สอนให@เว@นจากความชั่ว (๒) แนะนำสั่งสอนให@ตั้งอยู�ในความดี (๓) อนุเคราะห'
ด@วยความปรารถนาดี (๔) ให@ได@ฟMงได@รู@ สิ่งที่ยังไม�เคยรู@เคยฟMง (๕) ชี้แจงสิ่งที่เคยฟMงแล@วให@เข@าใจแจ�ม
แจ@ง และ (๖) สอนวิธีดำเนินชีวิตให@ประสบความสุข บอกทางสวรรค'๑๒๙ 

 
๑๒๙พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หน@า ๖๔๓. 



๖๕ 

สำหรับคนสามัญนั้นต@องอาศัยการชี้แนะแนะนำจากผู@ซึ ่งจะต@องเปEนคนดีมีปMญญา มี
คุณธรรมทำหน@าที่ ช�วยเหลือแนะนำสั่งสอนให@ผู@อ่ืนมีความเห็นถูกและคล@อยไปตามคำแนะนำชักจูงท่ี 
ฉลาดได@ง�าย และจะต@องฝ£กหัดให@สามารถใช@ความคิดอย�างถูกวิธีด@วยตนเองได@นอกจากนี้บุคคล
สามารถเข@าหา หรือคบหาคนดีตามหลักธรรม สิ่งที่นับว�าสำคัญก็คือ ความมีอิทธิพลชักจูงกันในด@าน
ความคิดเห็น ทัศนคติ ค�านิยม ความรู@ ความเข@าใจต�าง ๆ ที่ดีงามที่ถูกต@อง เปEนประโยชน' มิตรที่มี
อิทธิพลชักจูงให@ไปในทางชั่ว ก็เปEนมิตรไม�ดี แต�ถ@ามิตรใดชักนำให@ทำความดี คิดดีเห็นชอบ ก็เปEนมิตร
แท@ หรือกัลยาณมิตรโดยแท@ มีบ�อย ๆ ที่มิตรชนิดในเรือนคือมารดาบิดา หรือแม@แต�ครูอาจารย' ที่มี
อิทธิพลชักนำความคิดเห็นถูกนี้ น@อยกว�ามิตรชนิดเพื่อนที่คบหาเที่ยวเล�นชุมนุมด@วยกัน แต�บางครั้งก็
ปรากฏว�า แม@แต�เพ่ือนชนิดท่ีคบหานั้นกลับมีอิทธิพลน@อยไปกว�ามิตรท่ีตัวอยู�ห�างแต�มีพลังแรงเข@าถึงใจ 
ได@แก� มิตรสื่อมวลชนต�าง ๆ มาทางสิ่งบันเทิงเริงรมย' หนังสือ หรือในปMจจุบัน สื่อจากอินเทอร'เน็ต โลก
ออนไลน' เช�น Facebook เปEนต@นในขณะนี้ ตัวเชื่อมที่ทำาให@มิตรนั้นเข@ามามีอิทธิพลชักจูงได@ หรือ
ปMจจัยเครื่องเชื่อมต�อระหว�างมิตรกับอิทธิพลที่เกิดขึ้นในใจ ได@แก� ความเชื่อถือความเลื่อมใส ความ
นิยมชมชอบ ความซาบซึ้งใจที่เรียกว�าศรัทธา เม่ือมีศรัทธาแล@วถึงตัวมิตรจะอยู� ไกลไม�ได@คลุกคลี ก็มี
อิทธิพลได@ ถึงตัวมิตรจะอยู�ใกล@ แต�ถ@าไม�ศรัทธา ก็ไม�สามารถมีอิทธิพลชักจูงได@ ซึ่งการคบมิตรที่ดีมี
ประโยชน'เปEนปMจจัยให@เกิดศรัทธาการที่เราพึ่งคนอื่น เช�น พ่ึงพระพุทธเจ@าก็เพื่อทำตัวให@เราพึ่งตนเอง
ได@ พระพุทธเจ@าช�วยให@เราพ่ึงตนเองได@นั่นเอง จุดหมายคือพ่ึงตนเองได@เปEนอิสระ ท้ังนี้ ความคิดเห็นถูก 
เห็นชอบ เกิดจากความรู@ ความเข@าใจเหตุผลโดยอาศัยการอบรมสั่งสอน ปลูกฝMงสืบ ๆ กันมาในสังคม 
ช�วยให@เกิดความประพฤติดี ประพฤติชอบ ในด@านพฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตภายนอกนี้ ให@เราเปEนท่ีพ่ึงแก�
คนอื่นได@พร@อมกับเราต@องพึ่งคนอ่ืนด@วย ให@สังคมเปEนสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันและกัน เปEนกัลยาณมิตร
ของกันและกัน โดยแต�ละคนก็มีอะไรให@คนอื่นได@พึ่งบ@าง ต�างก็เกื้อหนุนกัน ให@สังคมอยู�อย�างผาสุก 
และให@แต�ละคนมีโอกาสพัฒนายิ่งขึ้นไปในไตรสิกขาเพื่อให@แต�ละคนมีอิสรภาพพึ่งตนเองได@แท@จริง
ในทางจิตใจและปMญญา จึงเปEนสังคมท่ีดี๑๓๐ 

๒. ปMจจัยภายในทำให@เกิดสันติสุข 

ปMจจัยทางสังคมจะแม@มีความสำคัญมาก แต�ก็ต@องไม�มองข@ามความสำคัญของปMจจัยภายใน
ตัวบุคคล ปMจจัยที่ดีงามทั้งทางสังคมและภายในตัวบุคคล ต�างก็สามารถเปEนจุดเริ่มซึ่งทำให@เกิดความ
ประพฤติปฏิบัติ และการดำเนินชีวิตที่ถูกต@องได@ ความจริงทั้งสองอย�างย�อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
การปฏิบัติชอบหรือชีวิตท่ีดีงาม เกิดจากการปรุงผสมผสานปMจจัยทางสังคมและปMจจัยภายในตัวบุคคล
เข@าด@วยกันสำหรับมนุษย'ท่ัวไปโดยส�วนใหญ� 

 
๑๓๐พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), แก�นแทYของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ'

สวย, ๒๕๕๓), หน@า ๗๖. 



๖๖ 

การปฏิบัติชอบหรือชีวิตที่ดีงามจะตั้งต@นขึ้นได@ก็ด@วยอาศัยปMจจัยทางสังคม ปMจจัยดีงาม
ทางสังคมนั้น เปEนการจุดประกายความรู@จักคิดที่เรียกว�าโยนิโสมนสิการในเบื้องต@น และเปEนเครื่อง
ประคับประคองคอยเสริมเติมและกระตุ@นการคิดพิจารณาอย�างแยบคายนั้นต�อ ๆ ไป ในด@านวิธีปฏิบัติ
หรือดำเนินชีวิตเพื่อถึงจุดหมายคือสันติสุขขั้นต�าง ๆ นั้นพระพุทธเจ@าก็ได@ทรงสั่งสอนไว@ครบถ@วนทุก
ระดับ รวมเข@าอยู�ในไตรสิกขา 

ไตรสิกขา หมายถึง ข@อท่ีจะต@องศึกษา ข@อปฏิบัติท่ีเปEนหลักสำหรับศึกษา คือ ฝ£กหัดอบรม
กาย วาจา จิตใจและปMญญาให@ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน ซ่ึง
ประกอบด@วย อธิศีลสิกขา คือ ศีลอันยิ่งใหญ� อธิจิตตสิกขา คือ จิตอันยิ่งใหญ� และอธิปMญญาสิกขา คือ 
ปMญญาอันยิ่งใหญ�๑๓๑ 

นอกจากนี้ ยังมีข@อธรรมอ่ืนท่ีสนับสนุนให@เกิดสันติอีก เช�น ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ ประการ คือ 
(๑) ความขยันหมั่นเพียร รู@จักใช@ปMญญาจัดดำเนินกิจการ เรียกว�า อุฏฐานสัมปทา (๒) รู@จักเก็บรักษา
ทรัพย'สินและผลแห�งกิจการงานให@รอดพ@นอันตราย ไม�เสื่อมเสีย เรียกว�า อารักขสัมปทา (๓) รู@จัก
เสวนา คบหาคนดีที่ เกื้อกูลแก�การงานความดีและความก@าวหน@าของชีวิต เรียกว�า กัลยาณมิตตตา 
และ (๔) รู@จักเลี้ยงชีวิตแต�พอดีให@มี ความสุขได@ โดยไม� สุรุ�ยสุร�ายฟุ�มเฟ¨อย สามารถประหยัดทรัพย'ไว@
ให@เพิ่มพูนขึ้นได@ เรียกว�า สมชีวิตา และอีกหัวข@อธรรม ได@แก� สัมปรายิกัตถะ ๔ ประการ คือ (๑) มี
ความเชื่อ ประกอบด@วยเหตุผลถูกหลักพระศาสนาซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัย มีสิ่งดีงามเปEนหลักยึด
เหนี่ยวจิตใจ เรียกว�า ศรัทธาสัมปทา (๒) ถึงพร@อมด@วยศีล มีความประพฤติ ดีงามเลี้ยงชีพโดยทาง
สุจริต มีระเบียบวินัย สมควรแก�ภาวะแห�งการดำเนินชีวิตของตน เรียกว�า ศีลสัมปทา (๓) ประกอบด@วย
ความเสียสละ รู@จักเผื่อแผ�แบ�งปMน พร@อมที่จะช�วยเหลือคนที่ควรได@รับการช�วยเหลือ เรียกว�า จาค
สัมปทา ๔) การดำเนินชีวิตด@วยปMญญา รู@จักคิด รู@จักพิจารณา ใช@วิจารณญาณ รู@เท�าทันโลกและชีวิต
สามารถทำจิตใจให@เปEนอิสระได@ตามโอกาส เรียกว�า ปMญญาสัมปทา 

ปMจจัยภายในท่ีทำให@เกิดสันติสุขได@นั้นจะช�วยบรรเทาความโลภ โกรธหลงให@เบาบางลง ทำ
จิตใจให@ปลอดโปร�งผ�องใส รู@จักวางใจ วางท�าทีต�อโลกและชีวิตดีขึ้น จะมีความสุขมากขึ้น เปEนวิธีลดการ
เบียดเบียนแย�งชิงและความทุกข'ความเดือดร@อนของโลก พระพุทธเจ@าทรงจัดวางแบบไว@ คือ สังคม
สงฆ'เปEนสังคมตัวอย�างแห�งการที่แต�ละคนพยายามพัฒนาตนเองให@มีอิสรภาพทางจิตใจและปMญญา 
โดยที่ชีวิตทางด@านพฤติกรรมนั้น พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปEนการเกื้อหนุนกันให@ก@าวไป ท่ี
ได@ผลแท@ยิ่งกว�าวิธียับยั้งในระดับท่ี เรียกกันว�า ศีลธรรม เปEนผลดีท้ังแก�ตนและสังคม 

 
๑๓๑พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ'ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙), หน@า ๑๒๗. 



๖๗ 

สรุปไดYว�า ปMจจัยที่ทำให@เกิดสันติสุข จำแนกเปEนปMจจัยภายนอกและปMจจัยภายใน กล�าวคือ 
(๑) ปMจจัยภายนอกทำให@เกิดสันติสุข ซ่ึงสันติสุขในระดับนี้จะเปEนความสุขสงบในข้ันปุถุชนคนธรรมดาท่ี
อาศัยความมีอิทธิพลชักจูงกันในด@านความคิดเห็น ทัศนคติ ค�านิยม ความรู@ ความเข@าใจต�าง ๆ ท่ีดีงาม
ที่ถูกต@องเปEนประโยชน' และ (๒) ปMจจัยภายในทำให@เกิดสันติสุข เปEนปMจจัยที่ดีงามภายในตัวบุคคล 
เปEนจุดเริ่มซ่ึงทำให@เกิดความประพฤติปฏิบัติและการดำเนินชีวิตท่ีถูกต@องได@ ซ่ึงรวมเข@าอยู�ในไตรสิกขา
หรือข@อท่ีจะต@องศึกษาปฏิบัติ ได@แก�  อธิศีลสิกขาคือศีลอันยิ่งใหญ� อธิจิตตสิกขาคือจิตอันยิ่งใหญ� และ
อธิปMญญาสิกขาคือปMญญาอันยิ่งใหญ� ซึ่งล@วนเปEนข@อฝ£กหัดอบรมกาย วาจา จิตใจและปMญญาให@ยิ่งขึ้นไป
จนบรรลุจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน ท้ังนี้ ปMจจัยท้ัง ๒ ย�อมสนับสนุนซ่ึงกันและ
กัน เพราะการปฏิบัติชอบหรือชีวิตที่ดีงามย�อมเกิดจากการปรุงผสมผสานปMจจัยทางสังคมภายนอก
และปMจจัยภายในตัวบุคคลเข@าด@วยกัน นั่นเอง 

๒.๓.๕ การสรYางสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ การสร@างสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ความเจริญหรือความเสื่อมหรือความประสบผลสำเร็จหรือความล@มเหลวในชีวิต มีส�วน
สัมพันธ'อย�างมากมายกับปMจจัยในทางบวกคือการส�งเสริมและในทางลบคือการบั่นทอน รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตอย�างสันติสุขต@องอาศัยผู@ชี้นำทางให@ตรง สันติสุขเปEนสิ่งที่มนุษย'และสังคมโลกทุกระดับพึง
ปรารถนาและต@องการให@เกิดข้ึน และวิธีท่ีช�วยให@มนุษย'และสังคมสันติสุขได@ จำเปEนต@องสร@างข้ึนมาท้ัง 
๒ ระดับ คือ ระดับปMจเจกบุคคล และระดับสังคม ดังนี้ 

๑. การสร@างสันติสุขในระดับปMจเจกบุคคล 

การสร@างสันติสุขในระดับปMจเจกบุคคลควรส�งเสริมให@บุคคลมีการศึกษาดีหรือถูกต@อง
สมบูรณ' คือ ต@องมีความรู@ท้ังด@านวิชาชีพและมีความรู@ด@านศีลธรรมหรือธรรมะสำหรับความเปEนมนุษย'
ท่ีถูกต@องหรือสมบูรณ'ด@วย ส�งเสริมให@บุคคลมีสุขภาพอนามัยดีหรือถูกต@องท้ังทางกาย ทางจิต และทาง
สติปMญญา สุขภาพอนามัยดีทางกายคือร�างกายไม�มีโรคภัยไข@เจ็บเบียดเบียน พร@อมที่จะเปEนที่ตั้งของ
จิต สุขภาพอนามัยดีทางจิตคือจิตปรกติไม�เปEนคนวิกลจริต ไม�ตกเปEนทาสของกิเลส พร@อมที่จะเปEน
ที่ตั้งของสติปMญญา และสุขภาพอนามัยดีทางสติปMญญาคือไม�มีความเห็นผิด เข@าใจผิด เชื่อผิด และไม�
เปEนทาสของกิเลส พร@อมสำหรับจะแก@ปMญหาทุกอย�างให@ลุล�วงไปด@วยดีส�งเสริมให@บุคคลมีครอบครัวท่ีดี
หรือถูกต@อง หรือไม�มีปMญหาครอบครัวคือมีความเปEนอยู�ท่ีถูกต@องต�อกันและกันตามหลักธรรมะเรื่องทิศ 
๖ ได@แก� ทิศข@างหน@าคือบิดามารดา ทิศข@างหลังคือลูกหลาน ทิศข@างซ@ายคือมิตรสหาย ทิศข@างขวาคือ
ครูบาอาจารย' ทิศข@างบนคือผู@บังคับบัญชาและสมณะ ทิศข@างล�างคือคนท่ีอยู�ใต@บังคับบัญชา๑๓๒ 

 
๑๓๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖-๒๗๔/๒๑๒-๒๑๘. 



๖๘ 

การส�งเสริมให@บุคคลมีระบบเศรษฐกิจท่ีดี คือ เปEนบุคคลท่ีไม�ยากจน ไม�เดือดร@อน มีระบบ
เศรษฐกิจท่ีเรียกว�ากินอยู�พอดีเท�าท่ีจะให@สำเร็จประโยชน'ในการเปEนอยู� แล@วทำหน@าท่ีได@มากมาย ถ@ามี
เหลือก็ใช@ไปเพ่ือประโยชน'ของสังคมหรือสาธารณประโยชน' ส�งเสริมให@บุคคลรู@จักธรรมะดี จนรู@ว�าธรรมะ
คือหน@าที่ที่ถูกต@องของมนุษย' ทั้งนี้ หน@าที่แบ�งออกเปEน ๒ ชั้น ได@แก� หน@าที่ชั้นที่หนึ่งพื้นฐานทั่วไปคือ
หน@าท่ีท่ีถูกต@องของมนุษย' หน@าท่ีชีวิตรอดอยู�ได@ เปEนหน@าท่ีระดับโลกิยะ และหน@าท่ีชั้นท่ีสองคือให@รอด
จากความทุกข' ความบีบคั้นของโลก เปEนหน@าที่ระดับโลกุตตระ ดังนั้น แม@ว�าบุคคลจะมีหน@าที่อย�าง
โลกิยะ ให@รอดชีวิตอยู�ได@ในโลก แต�ต@องมีชีวิตอย�างโลกุตตระคือมีหน@าท่ีไม�ให@เรื่องโลก ๆ ความเห็นแก�
ตัวกูของกูมาครอบงำทำให@เปEนทุกข'ได@ส�งเสริมให@บุคคลเปEนคนไม�เห็นแก�ตัวคือรักผู@อื่น เพราะนำหลัก
ธรรมะสูงสุดมาใช@คือทุกคนเปEนเพื่อนเกิด แก� เจ็บ ตาย ด@วยกัน เรามีปMญหาคือความทุกข'อย�างเดียวกัน 
คือ เกิด แก� เจ็บ ตาย อย�างเดียวกัน แล@วเราจะเบียดเบียนกันทำไมเราจะเอาเปรียบกันทำไม เราจะ
รังเกียจกันทำไม เราจึงรักผู@อื่น ส�งเสริมให@บุคคลมีศีลธรรม คือ มีการคิด การพูด การกระทำที่เปEนไป
เพื่อให@เกิดความปรกติ ความสงบสุขหรือสันติสุข แต�ไม�ก�อให@เกิดปMญหาโกลาหลวุ�นวายวิกฤตการณ'ใด ๆ 
ที่ตรงกันข@าม ส�งเสริมให@บุคคลมีสัมมาทิฏฐิ คือ ความคิดความเห็น ความเชื่อ ความรู@ ที่ถูกต@อง ย�อม
ก�อให@เกิดการคิด การพูดและการกระทำที่ถูกต@องตามไปด@วย สัมมาทิฏฐิจึงเปEนความรู@ที่เปEนรากฐาน
ของศีลธรรม และส�งเสริมให@บุคคลเปEนคนมีชีวิตเย็น ชีวิตเย็นนี้ มี๒ แบบ คือ ชีวิตเย็นอย�างผู@มีกิเลส 
แก�กิเลสไม�เกิดข้ึน เพราะสามารถควบคุมไว@ได@ เรียกว�า ชีวิตเย็นแบบชาวโลก และชีวิตเย็นอย�างผู@ไม�มี
กิเลส คือ แบบพระอรหันต' เพราะหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล@ว ไม�มีกิเลสเกิดข้ึนอีก 

๒. การสร@างสันติสุขในระดับสังคม 

การสร@างสันติสุขในระดับสังคม ควรส�งเสริมให@สังคมมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกต@อง กล�าวคือ 
ระบบที่คนร่ำรวยกับคนยากจนอยู�ร�วมกันได@ โดยการร�วมมือกันทำประโยชน'เพื่อส�วนรวม การดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม�ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แต�กลับทะนุบำรุงส�งเสริมรักษาทรัพยากรของ
ธรรมชาติ และทำสิ่งที่มีค�าน@อยให@มีค�ามาก หรือทำสิ่งที่ไม�มีค�าให@กลายเปEนของมีค�า และเปEนระบบ
เศรษฐกิจท่ีจัดการให@มนุษย'ได@รับประโยชน'สูงสุดทางจิตวิญญาณคือบรรลุมรรคผลนิพพาน ส�งเสริมให@
สังคมมีระบบการอยู�ร�วมกันอย�างถูกต@อง กล�าวคือ มนุษย'ทุกคนไม�ว�าจะเปEนคนร่ำรวยหรือคนยากจนก็
ตาม ต�างก็พ่ึงพาอาศัยกันและกันได@ โดยมีหลักธรรมเปEนพ้ืนฐานทางจิตใจคือมีความรู@สึกว�าทุกคนเปEน
เพ่ือนเกิด แก� เจ็บ ตาย ด@วยกันท้ังสิ้น ส�งเสริมให@สังคมมีระบบการเมืองท่ีถูกต@อง กล�าวคือ ระบบท่ีทำ
ให@อยู�กันอย�างผาสุก โดยไม�ต@องใช@ศาสตรา โดยไม�ต@องใช@อาชญา และระบบการเมืองชั่งประกอบด@วย
องค'ประกอบต�าง ๆ เช�น รัฐบาลการบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ รัฐสภาพ พรรคการเมือง เปEนต@น 
จะต@องมีศีลธรรมคือความถูกต@องเปEนหลักในการปฏิบัติท้ังนักการเมืองและประชาชน ส�งเสริมให@สังคม
มีระบบการปกครองท่ีถูกต@อง 



๖๙ 

ระบบการปกครองทั้งหลายที่มีอยู�ไม�ว�าจะเปEนระบบใดก็ตาม ต@องถือเอาธรรมะคือความ
ถูกต@องเปEนใหญ� มีความถูกต@องเปEนหลัก โดยที่ผู@ปกครองและผู@ถูกปกครองก็ต@องมีธรรมะ มีศีลธรรม 
คือ ไม�เห็นแก�ตัว แต�เห็นแก�ธรรมะ ส�งเสริมให@สังคมมีระบบศีลธรรมและศาสนาท่ีถูกต@อง ศีลธรรมท่ี
ถูกต@องคือศีลธรรมที่เปEนไปตามหลักของศาสนาที่ถูกต@อง เพราะศีลธรรมเปEนผลผลิตที่ออกมาจาก
หลักเกณฑ'ของศาสนา เพราะฉะนั้นศาสนาจะต@องเปEนระบบท่ีถูกต@องด@วย ศาสนาท่ีถูกต@องจึงหมายถึง
ศาสนาที่มนุษย'สามารถนำมาปฏิบัติได@อย�างถูกต@อง เพื่อให@บรรลุจุดมุ�งหมายที่ถูกต@องคือสันติสุขแก�
มนุษย' ส�งเสริมให@สังคมมีระบบการศึกษาที่ถูกต@อง กล�าวคือ การศึกษาจะต@องสอนให@คนมีทั้งความรู@
ความสามารถทั้งด@านวิชาการและการประกอบอาชีพได@อย�างถูกต@อง มีศีลธรรม เหมาะสมแก�ความ
เปEนมนุษย' สามารถพัฒนามนุษย'ให@เปEนผู@ที่มีจิตใจสูงคือทำมนุษย'ให@เปEนมนุษย'ที่มีความเปEนมนุษย'ท่ี
สมบูรณ' คือ เปEนบุตรที่ดีของบิดามารดา เปEนศิษย'ที่ดีของครูบาอาจารย' เปEนเพื่อนที่ดีของเพื่อน เปEน
พลเมืองท่ีดีของประเทศชาติเปEนสาวกท่ีดีของศาสนา และส�งเสริมให@สังคมมีระบบนิเวศวิทยาท่ีถูกต@อง 
ในที่นี้ไม�ได@หมายถึงระบบการกำจัดมลภาวะเท�านั้น แต�มีความหมายกว@างไปจนถึงวิทยาการสำหรับ
การเปEนอยู�ทุกแขนง ทุกทิศทาง ทุกระดับท่ีถูกต@อง โดยการดำเนินการให@มีลักษณะพอดี และสามารถ
ควบคุมให@มีความเรียบร@อย มีความสงบสันติสุขได@ เรียกว�า นิเวศวิทยาที่ถูกต@อง เหมาะสมแก�ความมี
สันติสุข 

การดำเนินชีวิตอย�างสันติสุข จึงเปEนสภาพความเปEนอยู� หรือการดำรงชีพอยู�ที่มีแต�ความ
สงบปราศจากความขัดแย@ง ความรุนแรง มีความยุติธรรม และแนวทางต�าง ๆ ท่ีจะก�อให@เกิดความสงบ
อย�างมีหลักการและมีเหตุผล รวมท้ังรู@จักสิทธิหน@าท่ี มีวินัยในตนเอง เพราะท่ีไหนมีความสงบ มีความสุข 
นั่นก็คือภาวะไร@ความขัดแย@ง ภาวะที่ทำให@เกิดความสงบสุข ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินชีวิตอย�างสันติสุข 
ได@แก� การส�งเสริมให@ปMจเจกบุคคลและสังคมมีธรรมะคือความถูกต@อง ยึดเอาความถูกต@องเปEนใหญ�และ
เปEนหลักการสำคัญในการประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินกิจกรรมต�าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
การปกครอง ศาสนา การศึกษา และระบบนิเวศวิทยา 

สรุปไดYว�า รูปแบบการดำเนินชีวิตอย�างสันติสุขได@แก� การส�งเสริมให@ปMจเจกบุคคลและสังคม
มีธรรมะคือความถูกต@อง ยึดเอาความถูกต@องเปEนใหญ�และเปEนหลักการสำคัญในการประพฤติปฏิบัติ
หรือดำเนินกิจกรรมต�าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การปกครอง ศาสนา การศึกษา และระบบ
นิเวศวิทยา หากส�งเสริมตามแนวทางดังท่ีกล�าวในเบื้องต@นให@เปEนไปพร@อม ๆ กัน ท้ังส�วนปMจเจกบุคคล
และส�วนสังคม สันติสุขก็จะพึงเกิดข้ึนแก�สังคมโลก 
 
 
 
 



๗๐ 

๒.๓.๖ ชุมชนสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ชุมชนสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ชุมชนสันติสุขนั้นจะมีลักษณะที่โดดเด�น คือ ลักษณะแห�งสันติสุขภายใน (Inner Peace) 
หรือเรียกว�า สันติสุขส�วนตน หมายถึง ความรู@สึก สภาวะท่ีสุข สงบเย็น ภายในจิตใจ และลักษณะสันติ
สุขภายนอก (External Peace) หรือเรียกว�า สันติสุขส�วนสังคม หมายถึง สภาวะที่บุคคล สังคม หรือ
โลก ไม�มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความรัก สามัคคี มีเสรีภาพ เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมี
ความสงบสุขที่เกิดจากความสัมพันธ'ที่ดี (การคืนดี) เช�น การอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข ลักษณะของ
ชุมชนสันติสุขดังกล�าว คือ สภาวะที่เปEนอิสระจากการถูกบีบคั้นทั้งทางกายหรือทางวัตถุ การบีบค้ัน
ทางสังคม การบีบค้ันทางจิต และบีบค้ันทางปMญญา๑๓๓ 

ลักษณะภายนอกท่ีสะท@อนความเข@มแข็งของชุมชน ประกอบด@วย 

๑. ชุมชนที่รวมกันเปEนป£กแผ�นอย�างแน�นแฟ�นในทางกายภาพหรือรูปธรรม คือ สมาชิก
ของชุมชนมีศักยภาพ มีการพึ่งพาอาศัยและร�วมมือกันในกิจกรรมต�าง ๆ ทั้งของส�วนตัวและส�วนรวม 
ท้ังด@านอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม การพัฒนาชุมชน การแก@ไขปMญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ฯลฯ 
ในทางจิตวิญญาณ คือ สมาชิกของชุมชนมีค�านิยม ความเชื่อมต�อสิ่งสูงสุดอย�างใดอย�างหนึ่งร�วมกัน
และรู@สึกว�าตนเองเปEนส�วนหนึ่งของชุมชน มีความรู@สึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกในชุมชน มีความรัก
ใคร�สามัคคี เอ้ือเฟ̈ªอเผื่อแผ� ให@ความช�วยเหลือแบ�งปMนระหว�างกัน 

๒. ชุมชน มีศักยภาพที่พึ่งพิงตนเองได@ในระดับที่สูง โดยท่ีทุนแรงงานทรัพยากร เพื่อการ
ยังชีพพื้นของของครอบครัวตนเอง แม@จะมีการพึ่งพิงภายนอกก็อยู�ในลักษณะที่ชุมชนมีอำนาจในการ
จัดการ การเลือกสรรการตัดสินใจต�อส�วนรวมสูง ไม�ว�าด@านอาชีพ การศึกษา การกินอยู� ประเพณี การ
รักษาพยาบาล 

๓. ชุมชนท่ีสามารถควบคุมและจัดการกับปMญหาท่ีเกิดข้ึนได@ด@วยตนเองเปEนส�วนใหญ� โดย
อาศัยอำนาจ ความรู@ และกลไกภายในชุมชน กำหนดแนวทางของการแก@ไขปMญหา โดยอาศัยความ
ร�วมมือภายในชุมชนเปEนหลัก ไม�ว�าจะเปEนปMญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
 
 
 
 

 
๑๓๓ประเวศ วะสี, ศานติเสรี: ๕๐ ปo สันติภาพไทย, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแก@วการพิมพ', ๒๕๓๘), 

หน@า บทนำ. 



๗๑ 

๔. ชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองได@อย�างต�อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู@ 
สร@างภูมิปMญญาของตนเองในด@านต�าง ๆ ทั ้งเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การครองวัฒนธรรม
สิ่งแวดล@อม เทคโนโลยี ฯลฯ มีผลให@ชุมชนมีความรู@ ความสามารถท่ีพัฒนาตนเองและถ�ายทอดความรู@
นั้นได@อย�างต�อเนื่อง๑๓๔ 

โดยรวม คือ ชุมชนเข@มแข็งมีลักษณะที่สำคัญดังนี้คือ สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมันใน
ศักยภาพของตน และชุมชนที่จะแก@ไขปMญหา และพัฒนาชีวิตความเปEนอยู�ของตนเอง สมาชิกของชุมชน
พร@อมที่จะร�วมกันจัดการกับปMญหาของตนและชุมชน มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหว
อย�างต�อเนื่องจน เปEนวิถีของชุมชนภายใต@การสนับสนุนของผู@นำองค'กรชุมชนในลักษณะเป�ดโอกาส
ให@กับสมาชิกทั้งมวลเข@ามามีส�วนร�วมโปร�งใส และพร@อมที่จะให@ตรวจสอบ สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วมใน
การประเมินสถานการณ'ของชุมชนกำหนดวิสัยทัศน'ร�วมคิดตัดสินใจดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผล 
การแก@ปMญหาและการพัฒนาของชุมชนผ�านกระบวนการชุมชนสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู@ผ�านการ
เข@าร�วมในกระบวนการของชุมชนมีแผนของชุมชน ที่ประกอบด@วยการพัฒนาทุก ๆ ด@านของชุมชน ท่ี
มุ�งการพึ่งตนเองเอื้อประโยชน'ต�อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และ มุ�งหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนการพ่ึง
ความช�วยเหลือ จากภายนอกเปEนการพึ่งเพื่อให@ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได@ในที่สุดไม�ใช�การพึ่งพา
ตลอดไป มีเครือข�ายความร�วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปEนหมู�บ@านชุมชนอ่ืน ๆ ท@องถ่ินภาคราชการ 
องค'กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการและอ่ืน ๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ'ท่ีเท�าเทียมกัน 

ชุมชนสันติสุขคือความเข@มแข็งของชุมชนเปรียบประดุจภูมิคุ@มกันทางสังคม มีส�วนประกอบ
ที่สำคัญ ๓ ประการ เข@ามาผนวกกัน ได@แก� ธรรมะ การเรียนรู@ และการจัดการ๑๓๕ เกณฑ'ชี้วัดของ
ชุมชนนับเปEนปMจจัยที่สำคัญอย�างหนึ่งต�อการเสริมสร@างความอยู�เย็นเปEนสุขในชุมชนเปEนอย�างยิ่ง มี
ความเปEนป£กแผ�น แน�นแฟ�น มีการสืบสานภูมิปMญญาท@องถิ่น และสร@างความภาคภูมิใจในชุมชนของ
ตนเอง เปEนสังคมที่เห็นได@ชัดในลักษณะของคนมีศีล มีคุณธรรม มีอารยธรรม มีศีล เปEนสังคมท่ี
สามารถพึ่งตนเองได@ ไม�เปEนภาระผู@อื่นเพราะว�า เราเปEนคนมีสัมมาอาชีพ มีงานมีกิจการที่มั่นคงขยัน 
สร@างสรร ขวนขวาย กระตือรือร@น กล�าวโดยรวม คือ 

๑. อยู �กันอย�างผาสุก สุขภาพแข็งแรง จิตใจเบิกบานร�าเริง จิตใจร�าเริง ก็คือ ความ
หม�นหมองความเครียดน@อยลง แจ�มใส ไม�เศร@า ไม�หดหู� ไม�เครียด ไม�เซ็ง ถ@าใครยังเครียด เซ็ง มืด ๆ 
มัว ๆ หม�น ๆ หมอง ๆ นั่นผิดทางแล@ว 

 
๑๓๔อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยานงค', การศึกษาระบบการศึกษากับชุมชน: กรอบความคิด

เพ่ือขYอเสนอแนะ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท แปลน พริ้นท'ติ้ง จำกัด, ๒๕๔๐), หน@า ๙-๑๐. 
๑๓๕ประเวศ วะสี, บทสัมภาษณ(ในประชาสังคม: ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ'มติชน, ๒๕๔๐), หน@า ๓๖-๓๗. 



๗๒ 

๒. ไม�ฟุ�งเฟ�อ แต�รุ�งเรืองฟุ�งเฟ̈«อง ไม�ผลาญพล�า สุรุ�ยสุร�าย โลกทุกวันนี้มันเฟ�อ อยากได@มา 
แสวงหาเกินความจำเปEน มาบำเรอตน มาสะสม 

๓. มีความประณีต ประหยัด แต�เอื้อเฟ¨ªอสะพัดแจกจ�าย ละเอียดลออ ประหยัด สิ่งไหน
นำมาซ�อมแซมใช@ได@ใหม�ก็นำมาใช@อีก 

๔. ไม�มีอาชญากรรม ไม�มีอบายมุข ไม�มีทุจริตกรรม 

๕. มีความพร@อมเพรียง สามัคคี อบอุ�นและเปEนเอกภาพพร@อมเพรียงกันทำงาน งานท่ีเปEน
กุศล เปEนภาพรวมของความสามัคคี สัมผัสได@ในความเปEนป£กแผ�นแน�นหนาของความเปEนภราดร เปEน
ชุมชนที่แข็งแรง มั่นคง ยืนหยัด ยั่งยืน หมายถึงความไม�เปลี่ยนแปลงง�าย ไม�คลอนแคลน เปEนความ
ยั่งยืนคงทน ม่ันคงแข็งแรง 

๖. เปEนสังคมที่สร@าง “ทุนทางสังคม” มีประโยชน'คุณค�าต�อผู@อื่นและสังคมทั่วไปในรอบ
กว@าง “ทุนทางสังคม” คือการเสียสละอย�างแท@จริง เราเสียสละให@คนคนหนึ่ง “ทุน” คือการสั่งสม เรา
เสียสละ ๕ หน�วย ก็เปEนบุญของเรา ๕ หน�วย มันเปEนนามธรรมที่ได@เสียสละให@กับสังคม คนที่มี
ประโยชน'มีคุณค�าต�อผู@อ่ืนนั่นและ คือ “ทุนทางสังคม” มีคุณธรรมท่ีแท@จริง มีสัจธรรมท่ีเปEนผู@เสียสละ
ให@แก�ทางสังคม 

๗. เปEนชุมชนอุดมสมบูรณ' แต�ไม�สะสม กักตุน หรือกอบโกย 

๘. เปEนชุมชนมีน้ำใจ ไม�เอาเปรียบ เสียสละอย�างเปEนสุข๑๓๖ 

สรุปไดYว�า ชุมชนสันติสุขเปEนชุมชนท่ีมีชุมชนมีความเชื่อมันในศักยภาพของตน และชุมชน
ท่ีจะแก@ไขปMญหาและพัฒนาชีวิตความเปEนอยู�ของตนเองสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู@ผ�านการเข@าร�วม
ในกระบวนการของชุมชน มีความมุ�งการพึ่งตนเองเอ้ือประโยชน'ต�อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน มีพื้นฐาน
ของความมีจิตสำนึกที่ต@องการจะมีส�วนร�วมในการช�วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยนัยนี้ ชุมชนสันติสุขนั้น
จะมีลักษณะท่ีโดดเด�น คือ ลักษณะแห�งสันติสุขภายใน หรือเรียกว�า สันติสุขส�วนตน หมายถึง ความรู@สึก 
สภาวะท่ีสุข สงบเย็น ภายในจิตใจ และลักษณะสันติสุขภายนอก หรือเรียกว�า สันติสุขส�วนสังคม หมายถึง 
สภาวะที่บุคคล สังคม หรือโลก ไม�มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความรัก สามัคคี มีเสรีภาพ เคารพ
ในสิทธิมนุษยชน โดยมีความสงบสุขท่ีเกิดจากความสัมพันธ'ท่ีดี ท้ังนี้ มีส�วนประกอบท่ีสำคัญ ๓ ประการ 
ได@แก� ธรรมะ การเรียนรู@ และการจัดการ ดังกล�าวนี้เปEนองค'ประกอบชุมชนสันติสุขท่ีเปEนองค'ประกอบ
ในลักษณะองค'รวม ไม�สามารถขาดองค'ใดองค'ประกอบหนึ่งไปได@ นั่นเอง 

 
๑๓๖โกวิทย' พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและทYองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ', 

๒๕๕๓), หน@า ๒๐. 



๗๓ 

๒.๓.๗ พุทธสันติวิธีสำหรับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ พุทธสันติวิธีสำหรับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระ
ท่ีสำคัญ ดังนี้ 

สังคมแห�งสันติ จัดได@ว�า เปEนสังคมท่ีไร@ความรุนแรงหรือปราศจากความรุนแรงท้ังทางตรง
และทางอ@อม แต�สังคมดังกล�าวยังมีความขัดแย@ง และบางครั้งหรือบางสถานการณ'ความขัดแย@งดังกล�าว
ได@พัฒนาตนเองไปสู�จุดที่สังคมไร@สันติหรือปราศจากสันติ จึงมีความจำเปEนต@องใช@วิธีเชิงสันติ เข@าไป
จัดการความขัดแย@งแบบสันติหรือจัดการความรุนแรงแบบสันติ๑๓๗ 

สังคมจะเกิดสันติสุขได@ทุกคนในสังคมจะต@องมีแนวทางการประพฤติปฏิบัติร�วมกัน มีความ
หนักแน�นเสมอกันและปรับตัวเข@าหากันได@ มีความเข@าใจอันดีต�อกัน สามัคคีปรองดองกัน มีสิทธิ
เสรีภาพต�าง ๆ อย�างเท�าเทียมกัน มีความเสมอภาคทางด@านต�าง ๆ ทำให@มีความสุขทั้งส�วนตนและใน
ส�วนที่เกี่ยวข@องกับการปฏิบัติงาน เพราะเวลาของชีวิตมีน@อยนิด ดังพุทธพจน'ความว�า “ชีวิตถูกชรา
นำเข@าไป อายุจึงสั้น ผู@ที่ถูกชรานำเข@าไปแล@วไม�มีเครื่องต@านทาน บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ 
ควรละโลกามิส มุ�งสู�สันติเถิด”๑๓๘ 

ด@วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงสอนโดยมุ�งหมายไปที่เรื่องของชีวิต และสอนเฉพาะเรื่องท่ี
สามารถนำไปถอนทุกข'ถอนปMญหาของชีวิตซึ่งเปEนเสมือนลูกศรอาบยาพิษออกจากชีวิตให@ได@โดยเร็ว
ที่สุดเท�าที่จะเร็วได@ เพราะเวลาของชีวิตมีน@อยนิด ดังที่ ทำอย�างไรจะพัฒนาปุถุชนไปให@เปEนอริยชน 
หรืออารยชน เราจึงต@องพัฒนาปุถุชนนี้ขึ้นไปอีก เพื่อไม�ให@มนุษย'ปุถุชนเหล�านี้มาสร@างปMญหาความ
ขัดแย@ง ไม�มาทำสงครามกัน ไม�ให@มาเอารัดเอาเปรียบข�มเหงรังแกอะไรต�าง ๆ สารพัด ที่มันเกิดเปEน
ปMญหาในสังคมปMจจุบัน๑๓๙ 

คำถามว�า “ทำไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ” เหตุผลก็คือ “สันติภาพนั้นมันสำคัญอยู�ในตัว
มันเอง คือ จำเปEนสำหรับชีวิตทุกชีวิตไม�ว�าจะอยู�ในระดับส�วนบุคคลหรือทั้งหมดในโลก ล@วนต@องการ
สันติภาพ๑๔๐ 
 

 
๑๓๗พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความขัดแยYง, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี จำกัด, ๒๕๕๔), หน@า ๑๙๗. 
๑๓๘สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓/๔-๓๙๖. 
๑๓๙พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาคุณภาพชีวิตดYวยจิตวิทยาแบบยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน@า ๒๘-๒๙. 
๑๔๐พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป-ฺโ-), สันติภาพของโลก, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑), 

หน@า ๔. 



๗๔ 

ในประเทศไทยขณะนี้ความขัดแย@งทางความคิดลงลึกแทบจะทุกหมู�บ@าน ในชุมชนมี มอง
แทบไม�เห็นหนทางแห�งความสมานฉันท' และเห็นวิวัฒนาการของประชาธิปไตย เครื่องมือสำคัญใน
การพัฒนาและส�งเสริมระบอบประชาธิปไตยให@เข@มแข็งมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สามารถเปEนฐานรองรับการ
พัฒนาประชาธิปไตยก็คือกระบวนการที่ว�าด@วยการมีส�วนร�วมของประชาชนในทุก ๆ กลุ�มของสังคม 
ซึ่งหัวใจสำคัญของการมีส�วนร�วมก็คือ “การทะลายและสลายความเปEนอัตลักษณ'” และ “ยอมรับใน
ความแตกต�าง” ของมนุษย'แต�ละคน อันเปEนการส�งเสริมและยอมรับในศักยภาพของมนุษย'โดยมนษุย' 
และเพ่ือมนุษย'เองเปEนฐานราก เข@มแข็งพอท่ีจะทำให@เชื่อม่ันได@ว�าจะพาให@ชุมชนก@าวผ�านความขัดแย@ง
หนนี้ไปได@ แนวทางการสร@างสังคมสมานฉันท'ในกรอบของพุทธสันติวิธี จึงมีความจำเปEนอย�างยิ่งใน
การสร@างสรรค'สังคมให@มีความสุข มีความรู@ความเข@าใจศาสนาท่ีตนนับถืออย�างเพียงพอ โดยปราศจาก
การนำศาสนาเข@ามาเปEนเครื่องกีดก้ันสันติสุขท่ีจะพึงมีร�วมกัน นอกจากนี้ ยังต@องอาศัยกรอบความคิด
และการวิเคราะห'จากสหศาสตร' ประกอบด@วย สังคมศาสตร' และวิทยาศาสตร'ธรรมชาติสาขาต�าง ๆ 
ด@วย 

สันติวิธีและประชาธิปไตยจึงมีความสัมพันธ'และเกื้อหนุนกัน ถ@าพัฒนาประชาธิปไตยได@
มาก โอกาสที่สันติวิธีสัมฤทธิ์ได@มาก และมีโอกาสประสบความสำเร็จ เมื่อสันติวิธีทำงานได@สำเร็จ 
ประชาธิปไตยต@องได@รับการเกื้อหนุนหรือสร@างสรรค' โดยเฉพาะอย�างยิ่ง มิติของความเท�าเทียมหรือ 
ความเสมอภาคอย�างสุจริตและเปEนธรรมในสังคมด@วยหลักธรรมาธิปไตยคือถือธรรมเปEนใหญ� คำนึงถึง
ความถูกต@องความสมควร ถือได@ว�าการทำความดีก็เพราะเห็นแก�ความดี ทำความดีเพราะเห็นแก�ความ
ดี ความถูกต@องไม�ใช@ทำด@วยหวังอะไรตอบแทน หลักธรรมาธิปไตยนี้พระพุทธศาสนาสอนอย�างตรงไป 
ตรงมาเปEนอย�างดี เพราะหลักธรรมาธิปไตยอาจนำไปใช@ได@ทุกกรณีและสอดคล@องกับสังคมปMจจุบันท่ี
ทุกผู@คนนั้นต@องคำนึงถึงหลักธรรมาธิปไตย เมื่อสังคมไทยมีความรักความสามัคคีแล@วก็เกิดความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ 

ในบรรดาอธิปไตยทั้ง ๓ นั้น พระพุทธเจ@าทรงยกย�องธรรมาธิปไตยว�าประเสริฐที่สุด และ
โลกาธิปไตยก็ยังดีกว�าอัตตาธิปไตย ถึงอย�างไรพระพุทธเจ@าก็ไม�ได@ตำหนิระบบเผด็จการท่ีใช@อัตตาธิปไตย 
ถ@าเผด็จการนั้นยึดมั่นในธรรมในความถูกต@อง เปEนธรรม ชอบธรรม มีความรัก ความเมตตา ความ 
ปรารถนาดีต�อผู@อยู�ใต@ปกครอง ต�อประชาชน เหมือนพ�อปกครองลูก (Paternalism) และมิได@ยกย�อง
ว�าระบอบประชาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยนั้นประเสริฐที่สุด แม@นักปรัชญาเมธีทางการปกครองในยุค
ปMจจุบัน ก็เห็นด@วยกับพระพุทธเจ@า โดยกล�าวว�า ประชาธิปไตยเปEนระบอบการปกครองที่เลวน@อย
ท่ีสุด๑๔๑ 

 
๑๔๑วิรัช ถิรพันธุ'เมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๖), 

หน@า ๒๕. 



๗๕ 

ธรรมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเปEนใหญ� หรือปรารภธรรมเปEนใหญ� สามารถแบ�ง
ออกได@เปEน ๒ ทรรศนะ คือ ในแง�ของการประพฤติธรรม และในแง�ของปรัชญาการปกครอง โดยในแง�
ของการประพฤติธรรม ธรรมาธิปไตย เปEนการปรารภพระธรรมอันพระผู@มีพระภาคเจ@าได@ตรัสไว@ใน
อาธิปเตตยสูตรว�า 

“ภิกษุท้ังหลาย... ธรรมาธิปไตย เปEนอย�างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู�ในป�าบ@าง อยู�ตามโคน
ไม@บ@าง อยู�ในเรือนว�างบ@าง ย�อมเห็นประจักษ'ว�า เราออกบวชจากเรือน บวชเปEนบรรพชิต ไม�ใช�
เพราะเหตุแห�งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกบวชจากเรือน บวชเปEนบรรพชิต ไม�ใช�เพราะ 
เหตุแห�งความมีหรือความไม�มีเช�นนั้น อนึ่ง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข' โทมนัส 
และอุปายาสครอบงำ ชื่อว�าถูกทุกข'ครอบงำ มีทุกข'อยู�ตรงหน@า ทำอย�างไร การทำท่ีสุดกองทุกข'
ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฎ พระธรรมอันพระผู@มีพระภาคตรัสไว@ดีแล@ว ผู@ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด@วยตนเอง 
ไม�ประกอบด@วยกาล ควรเรียกให@มาดู ควรน@อมเข@ามาในตน อันวิญ-ูชนพึงรู@เฉพาะตน ก็เพื่อน
พรหมจารีผู@รู@เห็นอยู� มีอยู� การที่เราบวชในธรรมวินัยที่พระผู@มีพระภาคเจ@าตรัสไว@ดีแล@วอย�างนี้
พึงเกียจคร@านประมาทอยู�นั้นไม�สมควรแก�เราเลย ภิกษุนั้นย�อมเห็นประจักษ'ว�า ความเพียรท่ีเรา
เริ่มไว@แล@วจักไม�ย�อหย�อน สติตั้งม่ันแล@วจักไม�เลอะเลือน กายท่ีสงบแล@วจักไม�กระสับกระส�าย จิต
ที่ตั้งมั่นแล@ว เธอยกธรรมเท�านั้นให@เปEนใหญ� ละอกุศล บำเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บำเพ็ญกรรม
ท่ีไม�มีโทษ รักษาตนให@บริสุทธิ์ ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว�า ธรรมาธิปไตย”๑๔๒ 

ส�วนในแง�ของปรัชญาการปกครอง ธรรมาธิปไตยเปEนการปกครองท่ียึดถือธรรมหรือความ
ถูกต@องเปEนใหญ� การตัดสินใจทุกอย�างขึ้นอยู�กับความถูกต@องเท�านั้น ไม�ได@อิงอาศัยอามิสสินจ@างหรือ
เกียรติยศ รวมถึงพรรคพวก ญาติพี่น@องแต�อย�างใดไม� การปกครองในลักษณะนี้จำเปEนอย�างยิ่งที่ควร
จะนำมาใช@กับทุกยุคสมัย แม@จะกล�าวอีกสักก่ีครั้งก่ียุคสมัยก็คงเปEนอยู�อย�างนั้น อำนาจสูงสุดข้ึนอยู�กับ
ธรรมะคือความถูกต@องโดยไม�คำนึงว�าจะเปEนความเห็นของคนส�วนใหญ�หรือคนส�วนน@อยก็ตาม แม@จะ
เปEนความเห็นของบุคคลคนเดียว ทว�าชอบธรรมหรือเปEนความเห็นท่ีถูกต@องก็ถือเอาตามนั้น 

การปกครองท่ีดีเลิศตามนัยแห�งพุทธศาสนา คือ ธรรมาธิปไตย ได@แก� การยกย�องธรรมะให@
เปEนใหญ�ทั้งในหมู�ผู@นำและประชาชนทั่วไป มีการเทิดทูนผู@มีคุณธรรมให@เปEนใหญ�ในแผ�นดิน การปกครอง
สมัยพระเจ@าอโศกมหาราชหลังจากที่ทรงยอมรับนับถือพุทธศาสนาแล@ว ถือว�าเปEนแบบธรรมาธิปไตย 
ธรรมาธิปไตยยกย�องผู@มีธรรมะ และเปEนการปกครองที่อยู�ในกรอบแห�งศีลธรรมและจริยธรรม และมุ�ง
ให@ราษฎรยึดธรรมะเปEนเกณฑ'๑๔๓ 

 
๑๔๒องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๓. 
๑๔๓สุรพล สุยะพรหม, การเมืองกับการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, 

๒๕๔๗), หน@า ๒๕๔. 



๗๖ 

สันติวิธีวิถีพุทธคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ@าทรงนำเสนอให@เปEนทางเลือกในการปฏบิัติ
เพื่อให@หลุดจากกับดักของทุกข'คือความขัดแย@งและความรุนแรง แนวทางนี้เปEนการปฏิเสธหนทาง
สุดโต�งท้ังสองด@าน คือ 

๑. หนทางในการแสวงหา และแย�งชิงผลประโยชน'และความต@องการเพ่ือบำรุงบำเรอและ
สนองตอบต�อความอยากท่ีไร@ขีดจำกัดของมนุษย' 

๒. การทรมานตนโดยการสร@างเงื่อนไขให@เกิดความทุกข'ยากลำบากให@แก�ตนเองด@วยวิธีการ
ต�าง ๆ ด@วยเข@าใจผิดคิดว�าการดำเนินการดังกล�าวจะทำให@ตัวเองบรรลุวัตถุประสงค'ตามท่ีมุ�งหวัง 

โลกเปEนอทวิภาวะตามหลักอิทัปปMจจยตา คือ สรรพสิ่งล@วนเชื่อมโยงสัมพันธ'กันอย�างไม�
อาจแยกขาดจากกันได@ ทัศนะดังกล�าวตามหลักพระพุทธศาสนาช�วยให@บุคคลหลุดพ@นจากความยึดติด
ในสมมติบัญญัติทั้งยังช�วยให@ถอนออกจากความสำคัญมั่นหมายในตัวตน๑๔๔ แนวทางปฏิบัติการสันติ
วิธีแบบอทวิภาวะมีลักษณะเด�น คือ การไม�แยกการภาวนากับกิจกรรมทางสังคมออกจากกัน เพราะ
ปฏิบัติการทางสังคมถือเปEนส�วนหนึ่งของการฝ£กฝนพัฒนาตนในทางจิตวิญญาณ เปEนการบ�มเพาะ
ความเมตตาความอดทนความไม�ถือตัวตนและการเอาชนะความโกรธเกลียด พร@อมที่จะยอมรับความ
ทุกข'ทางกายโดยท่ีใจไม�ได@ทุกข'ตามไปด@วย เปEนต@น และยังถือว�าเปEนแค�การกระทำแต�ไม�มีผู@กระทำซ่ึง
การคิดเช�นนี้จะช�วยคลายความยึดม่ันถือม่ันในผลของการกระทำให@ลดน@อยถอยลง 

ด@วยเหตุนี้ “ทางสายกลาง” จึงถือว�าเปEน “สันติวิธีวิถีพุทธ” ท่ีประกอบด@วยหนทางในการ
ดับทุกข'คือความขัดแย@งและความรุนแรงสมุทัยคือสาเหตุของความขัดแย@งและความรุนแรง เพื่อให@
เข@าถึงนิโรธ คือสันติ โดยใช@ “มรรค ๘” ซ่ึงถือได@ว�าเปEน “สันติวิธีวิถีพุทธ” ท่ีประกอบด@วยกระบวนการ
และวิธีการท่ีสำคัญ ๘ ประการ คือ 

๑. ความเข@าใจที่ถูกต@อง (Right Understanding) โดยเน@นกระบวนการสร@างสัมมาทิฐิให@
เกิดขึ้น ประตูบานแรก คือสร@างความรับรู@ และสร@างความเข@าใจที่ถูกต@องเกี่ยวประเด็นปMญหา สาเหตุ
เป�าประสงค'ท่ีมุ�งหวัง และวิธีดำเนินการเพ่ือบรรลุเป�าประสงค'การสร@างความเข@าใจท่ีถูกต@องต้ังแต�แรก 
จะทำให@กลุ�มคนต�าง ๆ ได@มีโอกาสศึกษาและเรียนรู@ข@อเสนอของกันและกันว�า มีความเปEนไปได@ในการ
ปฏิบัติร�วมอย�างไรประเด็นสำคัญคือ ความเข@าใจชัดเจนในความเปEนเราจะทำให@ง�ายต�อการเป�ดพื้นท่ี
ให@คนอ่ืน หรือกลุ�มอ่ืนได@พิจารณาข@อห�วงใยต�าง ๆ ด@วยซ่ึงการสร@างความเข@าใจร�วมกันอย�างถูกต@องจะ
ก�อให@เกิดพลังสนับสนุนและการตอบรับจากกลุ�มคนต�าง ๆ ในสังคมอย�างมากมายมหาศาล 
 

 
๑๔๔พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธีบนวิถีแห�งอทวิภาวะในสันติวิธีวิถีแห�งอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หน@า ๑๑๗. 



๗๗ 

๒. ความคิดที่ถูกต@อง (Right Thought) โดยการแสดงออกต@องไม�เปEนไปเพื่อความอยาก
ได@อำนาจหรือมุ�งผลประโยชน'และความต@องการส�วนตนหากแต�เปEนไปเพ่ือประโยชน'ของสังคมโดยรวม
อย�างแท@จริง การไม�คิดผูกพยาบาทอาฆาตมาดร@าย และจองเวรจองกรรมต�อเพื่อนมนุษย'อย�างไม�มีท่ี
สิ้นสุดและการไม�กระทำการที่นำไปสู�การเบียดเบียนตนเองและคนอื่นให@เกิดความทุกข'ทรมานและ
เดือดร@อนอันเกิดจากการแสดงออกด@วยการใช@ความรุนแรงในรูปแบบต�าง ๆ 

๓. การใช@การสื่อสารที่ถูกต@อง (Right Speech) เน@นการสื่อสารแบบสัมมวาจาโดยไม�ใช@
วาจาหรือคำพูดที่แสดงออกด@วยการด�าทอ การใช@คำหยาบคาย การพูดเพ@อเจ@อ ส�อเสียดการพูดปด
มดเท็จ ดูถูกเหยียดหยามการใส�ร@ายป�ายสีอันจะนำไปสู�การสร@างความโกรธเกลียด เคียดแค@นและชิงชัง
เพ่ือนมนุษย'ท่ีอยู�ร�วมกันในสังคมสัมมาวาจาจึงเปEนการสื่อสารด@วยข@อมูลท่ีเปEนจริง ไพเราะ เหมาะกาล 
ประสานสามัคคีมีประโยชน' และประกอบด@วยเมตตา การสื่อสารด@วยคำพูดผ�านสื่อต�าง ๆ ท่ีเน@นแง�มุม
เชิงบวกจะทำให@บรรยากาศการพูดคุย และหาทางออกเปEนไปได@ง�ายมากยิ่งขึ้นเพราะหลายครั้งการ
สื่อสารได@กลายเปEนเงื่อนไขที่ทำให@คู�กรณีนำมาขยายผลและเติมเชื้อไฟแห�งความเกลียดชังอย�างไม�มีท่ี
สิ้นสุด 

๔. การแสดงท�าทีที่ถูกต@อง (Right Action) โดยการไม�ยุยงส�งเสริมหรือกระตุ@นให@เกิดการ
ใช@ความรุนแรงด@วยการทำร@ายประหัตประหารบุคคลอื่นที่มีความเชื่อและเห็นต�าง สังคมโลกและ
สังคมไทยมิได@สิ้นไร@ไม@ตอกและอับจนหนทางในการแสวงหาเครื่องมือจัดการความขัดแย@งหากแต�ท�าที
ของคู�ขัดแย@งได@กลายเปEนอุปสรรคสำคัญในการหาทางออกร�วมกันการแสดงท�าทีที่เปO«ยมล@นด@วยความ
รัก ให@เกียรติและเคารพกลุ�มบุคคลความเชื่อและการกระทำที่แตกต�างจะเปEนสะพานที่ทำให@คู�กรณไีด@
ทอดเดินข@ามพ้ืนท่ีของตัวเองไปเรียนรู@และพร@อมจะเข@าใจเพ่ือนมนุษย'มากยิ่งข้ึน 

๕. ดำเนินชีวิตท่ีถูกต@อง (Right Livelihood) ใช@ชีวิตท่ีสอดคล@องกับธรรม ไม�คลาดเคลื่อนไป
จากธรรมจะทำให@การดำเนินชีวิตมีคุณและมีความหมายมากยิ่งขึ้นแนวทางเหล�านี้จะกลายเปEนแบบอย�าง
ของกลุ�มคนอื่น ๆ ในสังคม ทั้งในความเชื่อมั่นและเกิดแรงแรงบันดาลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุ
เป�าหมายร�วมกันแบบอย�างที่เห็นได@ชัดคือการใช@ชีวิตที่เรียบงานของมหาตมะคานธีได@กลายเปEนพลัง
และความศรัทธาของกลุ�มคนต�าง ๆ ในสังคม การเพียรละสิ่งไม�ถูกต@องและเหมาะสมที่ได@ดำเนินการ
อยู�การเพียรรักษาสิ่งท่ีดีและงดงามเอาไว@อย�างต�อเนื่อง และการพัฒนาความจริง ความดีและความงามให@
เกิดขึ้นอยู�เสมอ การกระทำการในลักษณะนี้จะก�อให@เกิดแนวร�วมอย�างยั่งยืนและมั่นคงและแนวร�วม
เหล�านั้นพร@อมที่จะร�วมอุดมการณ'อย�างมั่นคงโดยไม�หวาดกลัวต�ออุปสรรคใด ๆ ที่จะตามมาอีกท้ังจะ
ทำให@คู�กรณีตระหนักรู@ถึงพลังของถึงความมุ�งม่ันของเรา 
 
 



๗๘ 

๗. การมีสติที ่ถูกต@อง (Right Mindfulness) กำกับ ควบคุมและรู@เท�าทันความคิดของ
ตนเองไม�กระทำการหรือตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใดด@วยความหุนหันพลันแล�นภายใต@อิทธิพลของไฟท่ีกำลังสุม
ใจคือ ไฟคือความอยากได@ผลประโยชน' และความต@องการ ไฟคือความโกรธเกลียดและไฟคือความ
หลง ในขณะที่เผชิญหน@ากับสถานการณ'ความกดดัน ยุ�งยาก และซับซ@อนต@องใช@สติเปEนเครื่องมือใน
การกำกับ และตรวจสอบ ไม�ให@ประมาท ย�ามใจและหลงใหลในชัยชนะ ซ่ึงอาจจะก�อเกิดผลกระทบใน
เชิงลบตามมาดังที่พระพุทธเจ@าทรงตรัสเตือนว�า “ผู@ชนะย�อมก�อเวรผู@แพ@ย�อมนอนเปEนทุกข' บุคคลละ
ความชนะและความแพ@เสียแล@ว จึงสงบระงับ (เวร) นอนเปEนสุข” 

๘. ความมุ�งมั ่นในหนทางที่ถูกต@อง (Right Concentration) เป�าหมายของสันติวิธี คือ 
การปรากฏขึ้นของความสันติ ซึ ่งผ�านการรับฟMง การยอมรับ และการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ ดังนั้น 
จำเปEนต@องเพ�ง จดจ�อและมุ�งมั่นต�อเป�าหมายที่ได@กำหนดทิศทางและวางกรอบเอาไว@ อีกทั้งไม�ย�อท@อ
เหนื่อยหน�ายต�อปMญหาที่เข@ามา ท@าทายต�อการพูดคุยเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่คู�กรณีสามารถรับได@ 
โดยไม�ยึดมั่นในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราคนเดียวหรือกลุ�มเดียวเท�านั้น ถึงกระนั้น ในขณะที่เรา
มุ�งม่ันต�อเป�าหมายมากเพียงใด จำเปEนต@องใส�ใจต�อวิธีการและความสัมพันธ'มากข้ึนเพียงนั้น๑๔๕ 

หากคุณสมบัติเช�นนี้เกิดข้ึนในสังคมได@ คนในสังคมสามารถยอมรับความแตกต�างในมิติต�าง ๆ 
ได@ เช�น ความคิดเห็น ชาติพันธุ' ศาสนา ภาษา เปEนต@น ซึ่งหลักการเหล�านี้ล@วนเปEนสิ่งที่เกื้อหนุน สันติวิธี 
ท้ังสิ้น๑๔๖ 

สรุปไดYว�า สังคมแห�งสันติเปEนสังคมที่ไร@ความรุนแรงหรือปราศจากความรุนแรงทั้งทางตรง
และทางอ@อม แต�สังคมดังกล�าวยังมีความขัดแย@งและบางครั้งหรือบางสถานการณ'ความขัดแย@งดังกล�าวได@
พัฒนาตนเองไปสู�จุดที่สังคมไร@สันติหรือปราศจากสันติ จึงมีความจำเปEนต@องใช@วิธีเชิงสันติ เข@าไปจัดการ
ความขัดแย@งแบบสันติหรือจัดการความรุนแรงแบบสันติ สังคมจะเกิดสันติสุขได@ทุกคนในสังคมจะต@องมี
แนวทางการประพฤติปฏิบัติร�วมกัน มีความหนักแน�นเสมอกันและปรับตัวเข@าหากันได@ มีความเข@าใจ
อันดีต�อกัน สามัคคีปรองดองกัน มีสิทธิเสรีภาพต�าง ๆ อย�างเท�าเทียมกัน สันติวิธีวิถีพุทธคือทางสาย
กลางท่ีพระพุทธเจ@าทรงนำเสนอให@เปEนทางเลือกในการปฏิบัติเพ่ือให@หลุดจากกับดักของทุกข'คือความ
ขัดแย@งและความรุนแรง ประกอบด@วยกระบวนการและวิธีการที่สำคัญ ๘ ประการ ความเข@าใจท่ี
ถูกต@อง (Right Understanding) ความคิดที่ถูกต@อง (Right Thought) การใช@การสื่อสารที่ถูกต@อง 
(Right Speech) การแสดงท�าทีที ่ถูกต@อง (Right Action) ดำเนินชีวิตที่ถูกต@อง (Right Livelihood) 
การมีสติท่ีถูกต@อง (Right Mindfulness) และความมุ�งม่ันในหนทางท่ีถูกต@อง (Right Concentration) 

 
๑๔๕อ@างแล@ว, พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธีบนวิถีแห�งอทวิภาวะในสันติวิธีวิถีแห�งอารยะ, หน@า ๑๕๔. 
๑๔๖Robert A. Dahl, On Democracy, (London: Yale University Press, 2000), pp. 38-44. 



๗๙ 

๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บริบทนี ้ ครอบคลุมสาระว�าด@วย แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๔.๑ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได@พระราชทานพระราชดำรัสเก่ียวกับ
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ไว@ว�า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอมี พอกิน ไม�ฟุ�มเฟ¨อย ไม�
หรูหราก็ได@แต�ว�าพอ แม@บางอย�างอาจดูฟุ�มเฟ¨อย แต�ถ@าทำให@มีความสุข ถ@าทำได@ก็สมควรท่ีจะทำ
สมควรท่ีจะปฏิบัติ๑๔๗ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปEนท่ี
จะต@องมีระบบภูมิคุ@มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต�อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยน แปลงท่ัง
ภายในและภายนอก๑๔๘ เปEนการมีจิตใจท่ีพอเพียง มีความวิร ิยะพอเพียง มีปMญญาพอเพียง มี
วัฒนธรรมท่ีพอเพียง มีสิ่งแวดล@อมท่ีพอเพียง และมีความเอ้ืออาทรต�อกัน หลักของเศรษฐกิจพอเพยีง
นั้น ก็คือ เศรษฐกิจท่ีบูรณาการได@ดุลยภาพ มีความเปEนปกติยั่งยืน๑๔๙ เปEนลักษณะของเศรษฐกิจท่ี
สามารถอุ@มชูตัวเองให@อยู�ได@โดยไม�ต@องเดือดร@อน โดยสร@างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให@ดี
เสียก�อน คือ ตั้งตัวให@มีความพอกิน พอใช@ ไม�มุ�งหวังแต�จะทุ�มเทสร@างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให@
รวดเร็วแต�เพียงอย�างเดียว เพราะผู@ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองได@ย�อมสามารถสร@าง
ความเจริญก@าวหน@า และฐานะทางเศรษฐกิจข้ันสูงข้ึนไปตามลำดับต�อไปได@๑๕๐ 
 
 
 

 
๑๔๗สำนักงานกองทุนการสร@างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ', คำพ�อสอน ประมวลพระบรม

ราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'กรุงเทพ, ๒๕๔๙), 
หน@า ๙. 

๑๔๘อำพน กิตติอำพน, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย, (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ: บริษัทเพชรรุ�งการพิมพ', ๒๕๕๐), หน@า ๑๔. 

๑๔๙ประเวศ วะสี, ประชาคมตำบล: ยุทธศาสตร(เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ, (กรุงเทพ- 
มหานคร: สำนักพิมพ'มติชน, ๒๕๔๑), หน@า ๓. 

๑๕๐สุเมธ ตันติเวชกุล, ใตYเบื้องพระยุคลบาท, พิมพ'ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ'มติชน, 
๒๕๔๙), หน@า ๒๘๖. 



๘๐ 

เศรษฐกิจพอเพียง เปEนปรัชญาที่เปEนทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต�
ละบุคคล และองค'กร โดยคำนึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล@อม 
ความมีเหตุมีผลที่ถูกต@องตามความเปEนจริง และการมีภูมิคุ@มกันที่ดีในตัวเอง คือ ไม�ประมาท ในการ
ดำเนินชีวิต โดยใช@ความรู@ต�าง ๆ อย�างถูกหลักวิชาการ ด@วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู�ไปกับ
การมีคุณธรรม คือ รู@จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ละอายท่ีจะทำความชั่ว เกรงกลัวต�อผลจากการกระทำท่ี
ไม�ถูกต@องตามทำนองคลองธรรมไม�เบียดเบียนผู@อ่ืนหรือสังคม มีการแบ�งปMน ช�วยเหลือ เอ้ือเฟ̈ªอเผื่อแผ�
แก�ผู@อ่ืน และชีวิตอื่น ๆ เห็นความสำคัญของการร�วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช�วยเสริมสร@าง
สายใยเชื่อมโยงคนในภาคส�วนต�าง ๆ ของสังคมเข@าด@วยกัน ร�วมสร@างสรรค'พลังในทางบวก อย�างรู@รัก
สามัคคี นำไปสู�การพัฒนา และความเจริญก@าวหน@าที่สมดุลและยั่งยืน พร@อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง
ต�าง ๆ ภายใต@กระแสโลกาภิวัตน' ไม�ว�าจะเปEนการเปลี่ยนแปลงทางด@านวัตถุ/เศรษฐกิจ ด@านสังคม/
ชุมชน ด@านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล@อม และด@านวัฒนธรรม/ความเชื่อ/ค�านิยมต�าง ๆ๑๕๑ 

หลักพอเพียง เปEนหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางสายกลางท่ีไม�สุดโต�งไปข@างใดข@างหนึ่ง 
เปEนวิธีการที่เน@นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจต�าง ๆ บนพื้นฐานของความเปEนจริงความ
ถูกต@องอย�างเปEนเหตุเปEนผล และไม�ประมาท ไม�เสี่ยง เปEนหลักการที่สอดคล@องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย ซึ่งมีพื้นฐานตั้งอยู�บนคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา การใช@ชีวิตตามหลักพอเพียงหรือชีวิต
พอเพียงนั้นหากมีความเข@าใจองค'ประกอบพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย�างถูกต@อง 
และชัดเจน ก็จะสามารถนำไปปรับใช@ได@ในสถานการณ'ต�าง ๆ เพ่ือให@เกิดประโยชน' และความสุขได@๑๕๒ 

สรุปไดYว�า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักการดำเนินชีวิตท่ีมีฐานอยู�บนหลักเกณฑ'ทาง
ศีลธรรม ซ่ึงทำให@รากฐานของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจม่ันคงสามารถดำรงชีวิตได@อย�างไม�
เดือดร@อนอยู�อย�างพอประมาณตนตามฐานะ มีความพออยู� พอกิน ไม�ฟุ�มเฟ¨อย มีความพอดี มีความ
พอเพียงตามอัตภาพ ไม�หลงใหลไปตามกระแสของสังคมวัตถุนิยม จนสามารถปรับตัวเองให@สมดุลกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมบนพ้ืนฐานแห�งความม่ันคง และยั่งยืนของตนเองและสิ่งแวดล@อม 
อย�างเปEนเหตุเปEนผลและไม�ประมาท ซ่ึงเปEนหลักการท่ีสอดคล@องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ซ่ึงมีพ้ืนฐาน
ต้ังอยู�บนคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 
 

 
๑๕๑ศูนย'ประสานงานกลางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, แนวทางการนิเทศ

เศรษฐกิจพอเพียงสู�สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๕๒), หน@า ๙. 

๑๕๒จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ, ตามรอยพ�อชีวิตพอเพียง สู�การพัฒนาท่ีย่ังยืน, 
พิมพ'ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศูนย'การพิมพ'เพชรรุ�ง จำกัด, ๒๕๕๒), หน@า ๑๑. 



๘๑ 

๒.๔.๒ ความเปcนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความเปEนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงพบเนื้อหาสาระท่ี
สำคัญ ดังนี้ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนคำท่ีประชาชนชาวไทยได@ยินกันอย�างต�อเนื่องตลอดช�วง ๑๐ 

ปOที่ผ�านมา และหลายภาคส�วนทั้งภาคประชาชน ภาคราชการและภาคเอกชนต�างพยายามน@อมนำมา
ปฏิบัติใช@ในชีวิตประจำวันและประยุกต'ใช@ในการดำเนินงานในองค'การ แต�อย�างไรก็ตามความรู@ความ
เข@าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเปEนประเด็นหลักที่ทำให@ประชาชนชาวไทยนำไป
ปฏิบัติได@ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรมักเปEนคำถามแรก ๆ ท่ีถูกถาม บางท�านเข@าใจว�าคือการใช@
จ�ายอย�างประหยัด การห@ามไม�ให@เปEนหนี้ ความเปEนอยู�โดยไม�เกี่ยวข@องกัน หรือการไม�ขวนขวายทำสิ่ง
ใด ๆ อย�างเต็มท่ี ท่ีมากไปกว�านั้น บางท�านถึงกับใช@ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนเหตุผลเพ่ือใช@ยอมรับ
สภาพท่ีเปEนอยู�๑๕๓ 

พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัว ได@พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให@คนไทย
ครั ้งแรกเมื ่อปO พ.ศ. ๒๕๑๗ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร' ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ความว�า “การพัฒนาประเทศจำเปEนต@องทำตามลำดับขั้น ต@องสร@างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน 
พอใช@ ของประชาชนส�วนใหญ�เปEนเบื้องต@นก�อน โดยใช@วิธีการและใช@อุปกรณ'ท่ีประหยัดแต�ถูกต@องตาม
หลักวิชาเมื่อได@พื้นฐานมั่งคงพร@อมพอควรและปฏิบัติได@แล@ว จึงค�อยสร@างค�อยเสริมความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต�อไป หากมุ�งแต�จะทุ�มเทสร@างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให@
รวดเร็วแต�ประการเดียว โดยไม�ให@แผนปฏิบัติการสัมพันธ'กับสภาวะของประเทศและของประชาชน
โดยสอดคล@องด@วย ก็จะเกิดความไม�สมดุลในเรื่องต�าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปEนความยุ�งยากล@มเหลวได@
ในที่สุด ดังเห็นได@ที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบปMญหาทางเศรษฐกิจอย�างรุนแรงอยู�ใน
เวลานี้” 

พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัวพระราชทานหลักปรัชญานี้ให@คนไทยเพื่อเปEนแนวทางที่ให@
ดำเนินชีวิตตลอดจนเปEนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปอย�างช@า ๆ เปEนขั้นเปEนตอนด@วย
ความม่ันคง ไม�ก@าวกระโดด 
 

 
๑๕๓ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพดYานวิทยาศาสตร( 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจYาอยู�หัว, พิมพ'ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สุขุมวิท
มีเดียมาร'เก็ตติ้ง จำกัด, ๒๕๕๐), หน@า ๒๗. 



๘๒ 

กระท่ัง เม่ือปO พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยได@เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย�างหนักพนักงานถูกปลด
เปEนจำนวนมาก ค�าเงินบาทถูกลดค�าลงอย�างมากผู@ประกอบการธุรกิจต�างพากันล@มละลายกลายสภาพ
เปEนคนเคยรวย หลายปMจจัยเปEนแรงกดดันและเข@ารุมเร@าคนทำงานหาเช@ากินค่ำอย�างหนัก แต�ใน
ท�ามกลางวิกฤตยังมีโอกาส ช�วงเวลานั้นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัวได@พระราชทานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่ง ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก�คณะบุคคลต�าง ๆ ท่ีเข@าเฝ�าฯ ถวายชัย
มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลา ฯ พระราชวังดุสิต วัน
พฤหัสบดี ท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ความว�า 

“ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย�างนี้ว�า การจะเปEนเสือนั้นไม�สำคัญ สำคัญอยู�ที ่เราท่ี
เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว�า อุ@มชูตัวเองได@ ให@มีพอเพียงกับ
ตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว�าความพอเพียงนี้ไม�ได@หมายความว�าทุกครอบครัวจะต@องผลิตอาหารของ
ตัวจะต@องทอผ@าใส�เอง อย�างนั้นมันเกินไป แต�ว�าในหมู�บ@านหรือในอำเภอ จะต@องมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิ่งบางอย�างที่ผลิตได@มากกว�าความต@องการ ก็ขายได@ แต�ขายในที่ไม�ห�างไกล
เท�าไหร� ไม�ต@องเสียค�าขนส�งมากมัก อย�างนี้ท�านนักเศรษฐกิจต�าง ๆ ก็มาบอกว�าล@าสมัย จริง 
อาจจะล@าสมัย คนอื่นเขาต@องมีการเศรษฐกิจที่ต@องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว�าเปEนเศรษฐกิจ
การค@า ไม�ใช@เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู@สึกว�าไม�หรูหรา แต�เมืองไทยเปEนประเทศท่ีมีบุญอยู�ว�า 
ผลิตให@พอเพียงได@”๑๕๔ 

“ที่พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการค@า การบริโภค การผลิตและการขายนี้ก็นึกว�าท�านทั้งหลาย
กำลังกลุ@มใจวิฤตการณ' ตั้งแต�คนที่มีเงินน@อยจนกระทั้งคนที่มีเงินมาก ล@วนเดือนร@อน แต�ถ@า
สามารถที่จะเปลี่ยนไปทำให@กลับเปEนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม�ต@องทั้งหมด แม@แค�ครึ่งก็ไม�ต@อง
อาจจะสักเศษหนึ่งส�วนสี่ ก็จะสามารถอยู�ได@ นี้ยังไม�ได@พูดถึงคำที่เคยพูดทุกครั้ง คือต@องสามัคคี
กัน ต@องไม�ปMดขากันมากเกินไป แต�ว�าไม�ได@หมายความว�า จะต@องทำแบบท่ีบางคนนึกจะทำ จะต@อง
ให@ทุกคนมีโอกาสทำงาน ทำงานตามหน@าท่ี เม่ือทำงานตามหน@าท่ีแล@ว ก็ต@องหวังดีต�อผู@อ่ืน นี้เปEน
หลักท่ีสำคัญ ต@องทำงานด@วยการเห็นอกเห็นใจกัน และทำด@วยความขยันหม่ันเพียร”...๑๕๕ 

 
 
 
 

 
๑๕๔สำนักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต�าง ๆ  

ปo พุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'กรมแผนท่ีทหาร, ๒๕๔๑), หน@า ๖๓๑. 
๑๕๕เรื่องเดียวกัน, หน@า ๖๓๒. 



๘๓ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได@ถูกนำมาปฏิบัติกันอย�างจริงจัง จนปMญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ของประเทศเริ่มคลี่คลาย จากร@ายกลายเปEนดี นับว�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ@าอยู�หัว ช�วยให@พสกนิกรสามารถผ�านพ@นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นไปได@๑๕๖ พระราชดำรัสชี้แนะแก�
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว�า ๓๐ ปOและได@ทรงเน@นย้ำแนวทางพัฒนาท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลางและความไม�ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร@างภูมิคุ@มกันในตัว
ที่ดีตลอดจนใช@ความรู@และคุณธรรมเปEนพื้นฐานในการดำรงชีวิตการป�องกันให@รอดพ@นจากวิกฤตและ
ให@สามารถดำรงอยู�ได@อย�างม่ันคงและยั่งยืนภายใต@กระแสโลกาภิวัตน' และความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ๑๕๗ 

ปMจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดหลักการ
สำคัญในการพัฒนาประเทศอันดับแรก คือ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปEนการดำเนินงาน
ต�อเนื่องมาตั้งแต�แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให@เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย�างสมเหตสุมผล 
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ@มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปEนเงื่อนไขจำเปEน
สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ�งเน@นการพัฒนาคนให@มีความเปEนคนที่สมบูรณ' สังคมไทยเปEนสังคม
คุณภาพ สร@างโอกาสและมีที่ยืนให@กับทุกคนในสังคมได@ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู�ร�วมกันอย�าง
สมานฉันท' ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญ เติบโตอย�างต�อเนื ่องมีคุณภาพ และมี
เสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอย�างท่ัวถึงและเปEนธรรม เปEนการเติบโตท่ีเปEนมิตรกับสิ่งแวดล@อม 
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค�านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม๑๕๘ 

สรุปไดYว�า แรกเริ่มเดิมที พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัวได@ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก�พสกนิกรชาวไทยมาต้ังแต�ปO พ.ศ. ๒๕๑๗ เปEนต@นมา 
ต้ังแต�ก�อนเกิดเหตุการณ'วิกฤตทางเศรษฐกิจในปO พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได@ถูกนำมา
ปฏิบัติกันอย�างจริงจัง จนปMญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเริ่มคลี่คลายจากร@ายกลายเปEนดี 

นับว�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัว ช�วยให@พสกนิกรสามารถผ�านพ@น
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นไปได@ และภายหลังทรงเน@นย้ำแนวทางการป�องกันและแก@ไขที่ยั่งยืน เพื่อให@
สามารถดำรงอยู�ได@อย�างม่ันคงภายใต@กระแสการเปลี่ยนไปของโลก 
 
 

 
๑๕๖ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพดYานวิทยาศาสตร( 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจYาอยู�หัว, หน@า ๓๐. 
๑๕๗สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ' ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๐), หน@า ๖. 
๑๕๘สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), (กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๙), หน@า ๔. 



๘๔ 

๒.๔.๓ ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง จึงพบเนื้อหาสาระที่สำคัญ 
ดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได@ทรงพระราชทานพระราชดำรัส
เก่ียวกับความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงไว@ว�า การรู@จักประมาณตนนี้จะทำให@คนเรารู@จักใช@ความรู@
ความสามารถท่ีมีอยู�ได@ถูกต@องเหมาะสมกับงาน และได@ประโยชน'สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพทั้งยังทำ
ให@รู@จักขวนขวายศึกษาหาความรู@ และเพ่ิมพูนประสบการณ'อยู�เสมอ เพ่ือปรับปรุงส�งเสริมศักยภาพท่ีมี
อยู�ในตนเองให@ยิ่งสูงข้ึน ส�วนการรู@จักประมาณสถานการณ'นั้น ได@แก� การรู@จักพิจารณาสถานการณ'ต�าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนให@ทราบชัดถึงความเปEนมา และท่ีเปEนอยู�รวมท้ังท่ีคาดว�าจะเปEนไปในอนาคต การรู@จักประมาณ
สถานการณ'ได@นี้จะทำให@สามารถวางแผน และปฏิบัติการได@ถูกต@องตรงกับปMญหาทันต�อสถานการณ'
และความจำเปEน อันจะทำให@งานท่ีทำได@ประโยชน'ท่ีสมบูรณ'คุ@มค�า การรู@จักประมาณตน และรู@จัก
ประมาณสถานการณ'จึงเปEนอุปการะอย�างสำคัญท่ีจะเก้ือกูลให@บุคคลดำเนินชีวิต และกิจการงานไปได@
อย�างราบรื่นและก@าวหน@า๑๕๙ เศรษฐกิจพอเพียงเปEนการรู@จักโลกท่ีเราอยู�ว�ามีสภาพเปEนอย�างไร และ
การพัฒนาในอดีตให@อะไรแก�เราแล@วบ@าง เพ่ือจะได@ไม�เดินไปสู�ความผิดพลาดซ้ำรอย ในขณะท่ีเราพูด
ถึงเรื่องความยั่งยืน แต�ไม�เคยทำอะไรให@เกิดความยั่งยืนเลย ทุกวินาทีถูกกระตุ@นให@บริโภคตลอดเวลา
จากโลกาภิวัตน' ถ@าหยุดการบริโภคเม่ือไหร�ธุรกิจก็จบเช�นกัน๑๖๐ เม่ือทุกคนร�วมใจกันใช@ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะทำให@ได@รับประโยชน' คือ ความสมดุล ได@แก� สมดุลชีวิต สมดุลโรงเรียน สมดุลในชุมชน 
และความพร@อมต�อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว และกว@างขวางทั้งทางด@านวัตถุ ทางสังคม 
ทางสิ่งแวดล@อม และทางวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได@เปEนอย�างดี พร@อมท่ีจะรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงจากทุกด@าน๑๖๑ 

เมื่อพิจารณาจากรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย พบว�า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงว�ามีความสำคัญต�อการพัฒนาประเทศใน ๖ ประการ ดังนี้ 

๑. เศรษฐกิจพอเพียงเปEนปรัชญาท่ีมีความสำคัญยิ่งสำหรับการขจัดความยากจน และการ
ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
 

 
๑๕๙สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, หน�วยการเรียนรูYตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ช�วงชั้นที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'คุรุสภาพ, ๒๕๕๑), หน@า ๑๒๓-๑๒๔. 
๑๖๐สุเมธ ตันติเวชกุล, ใตYเบ้ืองพระยุคลบาท, หน@า ๒๘๖. 
๑๖๑เกษม วัฒนชัย, เสYนทางสู�ความพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี จำกัด, ๒๕๕๑), 

หน@า ๖๙. 



๘๕ 

๒. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนพื้นฐานของการสร@างพลังอำนาจของชุมชน และการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนให@เข@มแข็งเพ่ือเปEนฐานรากของการพัฒนาประเทศ 

๓. เศรษฐกิจพอเพียงช�วยยกระดับความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทด@วยการสร@างข@อ
ปฏิบัติในการทำธุรกิจท่ีเน@นผลกำไรระยะยาวในบริบทท่ีมีการแข�งขัน 

๔. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญยิ่งต�อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานภาครัฐ 

๕. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช@เปEนแนวทางในการกำหนดนโยบายของชาติเพ่ือ
สร@างภูมิคุ@มกันต�อสถานการณ'ที่เข@ามากระทบโดยฉับพลัน เพื่อปรับปรุงนโยบายต�าง ๆ ให@เหมาะสม
ยิ่งข้ึนและเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร'ในการส�งเสริมการเติบโตท่ีเสมอภาค และยั่งยืน 

๖. ในการปลูกฝMงจิตสำนึกพอเพียง จำเปEนต@องมีการปรับเปลี่ยนค�านิยม และความคิดของ
คน เพ่ือให@เอ้ือต�อการพัฒนาคน๑๖๒ 

ภายใต@เงื่อนไขและสภาพแวดล@อมของการพัฒนาในช�วง ๕ ปOต�อจากนี้ไป ประเทศไทยมี
ความจำเปEนต@องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ� โดยจะต@องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเพ่ือแก@ปMญหารากฐานสำคัญท่ี
เปEนจุดอ�อนและข@อจำกัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวก็ดำเนินยุทธศาสตร'เชิงรุกเพื่อที่จะ
ใช@ประโยชน'จากจุดแข็งและจุดเด�นของประเทศให@เกิดผลต�อการพัฒนาประเทศอย�างเต็มท่ี จำเปEนต@อง
วางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการสร@างระบบภูมิคุ@มกันที่เหมาะสม รวมทั้งวางรากฐานท่ี
แข็งแกร�งสำหรับการพัฒนาในระยะยาว๑๖๓ 

สรุปไดYว�า ความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทำให@รู@จักประมาณในการใช@
ชีวิต ประมาณในการใช@จ�าย ในส�วนของสังคมช�วยให@สังคมเข@มแข็ง มีความสมานฉันท' ไม�ต@องเสีย
ค�าใช@จ�ายในการรักษาความม่ันคงประเทศ เพราะไม�ต@องไปทะเลาะแย�งชิงกับต�างประเทศ นอกจากนี้
ยังสร@างความสมดุลให@ชีวิต และพร@อมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กล�าวคือ พร@อมต�อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว และกว@างขวางทั้งทางด@านวัตถุ ทางสังคม ทางสิ่งแวดล@อม และ
ทางวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได@เปEนอย�างดี พร@อมท่ีจะรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากทุก
ด@าน 

 
๑๖๒โครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติประจำประเทศไทย, รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปo 

๒๕๕๐: เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร: โครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติประจำประเทศ
ไทย, ๒๕๕๐), หน@า ๗๗-๘๑. 

๑๖๓สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), หน@า ๑๓. 



๘๖ 

๒.๔.๔ องค(ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ องค'ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงพบเนื้อหา
สาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

องค'ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู� ๕ องค'ประกอบ ดังนี้ 
 

ภาพท่ี ๒.๑ 
องค'ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๑๖๔ 

 

 
 
 
 
 

 
๑๖๔กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู�สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒), หน@า ๑๓-๑๔. 



๘๗ 

๑. กรอบแนวคิด เปEนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู�และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เปEน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต'ใช@ได@ตลอดเวลา และเปEน
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา มุ�งเน@นการรอดพ@นจากภัย และวิกฤตเพ่ือ
ความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

๒. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต'ใช@กับการปฏิบัติตนได@ในทุก
ระดับ โดยเน@นการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง ใช@ในความหมายถึงความ
พอเพียง เปEนการใช@ชีวิตที่ถูกต@องตามหลักสัมมาอาชีวะ คือ ใช@ชีวิตอย�างรู@ประมาณในการบริโภค คือ 
ใช@ปMจจัยสี่เท�าที่จำเปEน ไม�ใช�ใช@ตามความต@องการเพื่อสนองความอยากและการพัฒนาอย�างเปEน
ข้ันตอน 

๓. คำนิยาม ความพอเพียงจะต@องประกอบด@วย ๓ คุณลักษณะพร@อม ๆ กัน๑๖๕ ดังนี้ 

 ๓.๑ ความพอประมาณ คือ ทำอะไรให@เหมาะสมต@องพอประมาณ ไม�ฟุ�งเฟ�อ มีความ
พอดี ซึ่งจะดีขนาดไหนนั้นขึ้นอยู�กับแต�ละคน เพราะความพอดีของแต�ละคนไม�เท�ากัน อย�างให@ใหญ�
เกินตัว การควบคุมความรู@สึกนึกคิด ความปรารถนา และพฤติกรรมตลอดจนการประพฤติปฏิบัติให@
อยู�ในขอบเขตอันมีเหตุผล๑๖๖ 

 ๓.๒ ความมีเหตุผล ทำอะไรต@องมีเหตุผล อย�าทำตามกระแส ต@องพิจารณาให@รอบคอบ
ว�าเหมาะสม การตัดสินใจเกี ่ยวกับระดับของความพอเพียงนั ้นจะต@องเปEนไปอย�างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปMจจัยที่เกี่ยวข@องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว�าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย�าง
รอบคอบ๑๖๗ 

 ๓.๓ มีภูมิคุ@มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให@พร@อมรับผลกระทบและการเปลี่ยน 
แปลงด@านต�าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคำนึงถึงความเปEนไปได@ของสถานการณ' ต�าง ๆ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตท้ังใกล@และไกล๑๖๘ 

 
๑๖๕โครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติประจำประเทศไทย, รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปo 

๒๕๕๐: เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน, หน@า ๑๒-๑๓. 
๑๖๖จรัญ จันทลักขณา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกษตรยั่งยืน, (กรุงเทพ-

มหานคร: โรงพิมพ'เสริมมิตร, ๒๕๔๙), หน@า ๔๘. 
๑๖๗อรรถพล อนันตวรสกุล, “การสังเคราะห(และนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูYที่เหมาะสมใน

การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การจัดการเรียนการสอน”, รายงานการวิจัย, (ศูนย'วิจัยและพัฒนา
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน คณะครุศาสตร' จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๒, หน@า ๑๑. 

๑๖๘ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพดYานวิทยาศาสตร( 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจYาอยู�หัว, หน@า ๑. 



๘๘ 

๔. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต�าง ๆ ให@อยู�ในระดับพอเพียงนั้น ต@อง
อาศัยท้ังความรู@ และคุณธรรมเปEนพ้ืนฐาน กล�าวคือ 

 ๔.๑ เงื่อนไขความรู@ ประกอบด@วยการฝ£กตนให@มีความรอบรู@เกี่ยวกับวิชาการต�าง ๆ ท่ี
เกี ่ยวข@องอย�างรอบด@าน มีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะนำความรู@ต�าง ๆ เหล�านั้นมา
พิจารณาให@เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและในข้ันปฏิบัติ 

 ๔.๒ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต@องเสริมสร@างให@เปEนพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบ 
ด@วยด@านจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รู@ผิดชอบชั่วดี ซ่ือสัตย'สุจริต ใช@สติปMญญาอย�างถูกต@องและ
เหมาะสมในการดำเนินชีวิต และด@านการกระทำ คือ มีความขยันหม่ันเพียร อดทน ไม�โลภ ไม�ตระหนี่
รู@จักแบ�งปMน และรับผิดชอบในการอยู�ร�วมกับผู@อ่ืนในสังคม 

๕. แนวทางปฏิบัติผลท่ีคาดจะได@รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต'ใช@ 
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร@อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งวัตถุ สังคม สิ่งแวดล@อม
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี๑๖๙ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัว ฯ (รัชกาลท่ี ๙) ทรงเน@น
ย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู�บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม�ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลการสร@างภูมิคุ@มกันในตัวท่ีดีตลอดจนใช@ความรู@และคุณธรรมเปEนพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต
การป�องกันให@รอดพ@นจากวิกฤตและให@สามารถดำรงอยู�ได@อย�างม่ันคงและยั่งยืนภายใต@กระแสโลกาภิวัตน' 
และความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ๑๗๐ 

สรุปไดYว�า เศรษฐกิจพอเพียง เปEนปรัชญาที่เปEนทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติ
ตนของแต�ละบุคคล และองค'กร โดยคำนึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะ
แวดล@อมเพ่ือให@สามารถพ่ึงตนเองได@ โดยอาศัยความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ@มกันท่ีดีในตัวเอง โดยใช@
ความรู@อย�างถูกหลักวิชาการด@วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู�ไปกับการมีคุณธรรม ซื่อสัตย'
สุจริต ไม�เบียดเบียนกัน แบ�งปMน ช�วยเหลือซึ่งกันและกัน และร�วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช�วย
เสริมสร@างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส�วนต�าง ๆ ของสังคมเข@าด@วยกัน สร@างสรรค'พลังในทางบวก 
นำไปสู�ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร@อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงภายใต@กระแสโลกาภิ
วัตน'ได@ 

 
๑๖๙ทรงศักดิ์ วงศ'ภูมิวัฒน' และคณะ, พระเจYาแผ�นดินนักส�งเสริมการเกษตร, (กรุงเทพมหานคร: กรม

ส�งเสริมการเกษตร, ๒๕๕๐), หน@า ๑๔๕. 
๑๗๐สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 

หน@า ๖. 



๘๙ 

๒.๔.๕ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู�การปฏิบัติ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู�การปฏิบัติ จึงพบเนื้อหา
สาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

นับต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัวได@พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก�ปวงชนชาวไทย โดยพระราชทานให@สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาตินำไปขับเคลื่อนในกระบวนการพัฒนาประเทศ ในช�วงเริ่มต@นเปEนช�วงเวลาที่มุ�งสร@างความรู@
ความเข@าใจในความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ�มผู@นำทางความคิดซึ่งส�วนใหญ�เปEน
นักวิชาการมีการรวมกลุ�มกันในระดับประเทศ เพ่ือวิเคราะห'ปรัชญาจากบทความท่ีได@รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตอย�างละเอียดและเชื่อมโยงกับแนวความคิดและทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ได@
สรุปสาระหลักและทำให@เข@าใจง�ายเปEนภาพ ๓ ห�วง ๒ เงื่อนไข๑๗๑ โดยทุกคนสามารถนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปEนหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได@ ไม�ใช�เฉพาะในหมู�คนจนหรือเกษตรกร โดย
ต@อง “ระเบิดจากข@างใน” คือ การเกิดจิตสำนึก มีความศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค�าและนำไปปฏิบัตดิ@วย
ตนเองแล@วจึงขยายไปสู�ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต�อไป 

ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว ได@แก� มุ�งเน@นให@บุคคลและครอบครัวอยู�ร�วมกัน
อย�างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย�างเต็มความสามารถ ไม�ทำอะไรเกินตัว ดำเนิน
ชีวิตโดยไม�เบียดเบียนตนเองและผู@อ่ืน รวมท้ังไฝ�รู@และมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องเพ่ือความม่ันคง
ในอนาคต และเปEนที่พึ่งให@ผู@อื่นได@ในที่สุด เช�น หาปMจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบ
สัมมาชีพ รู@ข@อมูลรายรับ-รายจ�าย ประหยัดแต�ไม�ใช�ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให@เด็กรู@จักคุณค�า 
รู@จักใช@ และรู@จักออมเงินและสิ่งของเครื่องใช@ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ�งปMนภายในครอบครัว ชุมชน 
และสังคมรอบข@าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู�ร�วมกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล@อมได@อย�างเหมาะสม 

ความพอเพียงระดับชุมชน ได@แก� คนในชุมชนมีการรวมกลุ�มกันทำประโยชน'เพื่อส�วนรวม 
ช�วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู@รักสามัคคี สร@างเปEนเครือข�ายเชื่อมโยงกันในชุมชน
และนอกชุมชน ท้ังด@านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล@อม เช�น การรวมกลุ�มอาชีพ 
องค'กรการเงินสวัสดิการชุมชน การช�วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเปEนระเบียบเรียบร@อย 
รวมทั้งการใช@ภูมิปMญญาท@องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมในชุมชนมาสร@างประโยชน'ได@
อย�างเหมาะสม เพ่ือสร@างเสริมชุมชนให@มีความเข@มแข็งและมีความเปEนอยู�ท่ีพอเพียง 

 
๑๗๑สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�

การปฏิบัติกวYา ๑ ทศวรรษ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ดาวฤกษ'คอมมูนิเคช่ันส' จำกัด, ๒๕๕๕), หน@า ๑๐. 



๙๐ 

ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากความมุ�งม่ันในการดำเนินธุรกิจท่ีหวังผลประโยชน'
หรือกำไรในระยะยาวมากกว�าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพ้ืนฐานของการแบ�งปMน มุ�งให@ทุกฝ�าย
ท่ีเก่ียวข@องได@รับประโยชน'อย�างเหมาะสมและเปEนธรรมท้ังลูกค@า คู�ค@า ผู@ถือหุ@น และพนักงาน ด@านการ
ขยายธุรกิจต@องทำอย�างค�อยเปEนค�อยไป รวมทั้งต@องมีความรู@และเข@าใจธุรกิจของตนเอง รู@จักลูกค@า 
ศึกษาคู�แข�ง และเรียนรู@การตลาดอย�างถ�องแท@ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและทำตามกำลัง สร@างเอกลักษณ'ท่ี
แตกต�างและพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ'อย�างต�อเนื่อง มีการเตรียมความพร@อมต�อการเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจเกิดข้ึน มีความซ่ือสัตย'รับผิดชอบต�อสังคมและป�องกันผลกระทบต�อสิ่งแวดล@อม ท่ีสำคัญต@องสร@าง
เสริมความรู@และจัดสวัสดิการให@แก�พนักงานอย�างเหมาะสม 

ความพอเพียงระดับประเทศ เปEนการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการวางรากฐาน
ให@ประชาชนส�วนใหญ�อยู�อย�างพอมีพอกินและพ่ึงตนเองได@ มีความรู@และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต มี
การรวมกลุ�มของชุมชนหลาย ๆ แห�ง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู@สืบทอดภูมิปMญญาและร�วมกันพัฒนาตาม
แนวทางเศรฐกิจพอเพียงอย�างรู@รักสามัคคี เสริมสร@างเครือข�ายเชื่อมโยงระหว�างชุมชนให@เกิดเปEนสังคม
แห�งความพอเพียงในท่ีสุด๑๗๒ 

กระแสโลกาภิวัตน'ได@สะท@อนถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต�อโลกอย�าง
รวดเร็วและรุนแรงนั้น เปEนที่ประจักษ'อย�างเปEนรูปธรรมในการน@อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช@ในการฟ¨ªนฟูหรือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค'กรและหน�วยงาน รวมทั้งบุคคลและ
ครอบครัว สามารถดำเนินการได@อย�างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม�ใช�เฉพาะระดับประเทศเท�านั้น หากได@
นำไปประยุกต'ใช@ในต�างประเทศหรือในโลก น�าจะช�วยจรรโลงโลกให@รอดพ@นจากภัยพิบัติต�าง ๆ ได@เปEน
อย�างดี และสร@างความเชื่อมั่นว�า หากได@มีการประเมินสถานการณ' หรือประเมินตัวเองสม่ำเสมอให@
รู@เท�าทันการเปลี่ยนแปลง และปฏิบัติเปEนกิจวัตร ประโยชน'สุขจะเกิดกับตนเอง ครอบครัว องค'กร 
ชุมชนท@องถิ่นและประเทศชาติ บุคคลที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช@ได@ผล มักจะมี
คุณสมบัติเหมือนกันหลายอย�าง เช�น มีความเพียร มีความซื่อสัตย' สนุกสนานกับการเรียนรู@และการ
สร@างปMญญาให@กับตนเอง เห็นคุณค�าของการอยู�ร�วมกันในสังคม และการอยู�ร�วมกับระบบนิเวศอย�าง
สมดุล คนเหล�านี้มักคำนึงถึงหลักการบริโภคแบบยั่งยืน มีความเคารพธรรมชาติ และความเมตตาต�อ
เพ่ือนมนุษย'ด@วยกัน๑๗๓ 
 

 
๑๗๒สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 

หน@า ๑๘-๒๑. 
๑๗๓สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�

การปฏิบัติกวYา ๑ ทศวรรษ, หน@า ๗๘-๗๙. 



๙๑ 

ด@านเศรษฐกิจ ไม�ใช@จ�ายเกินตัว ไม�ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย�างรอบคอบ มีภูมิ 
คุ@มกัน ไม�เสี่ยงเกินไป 

ด@านจิตใจ มีจิตใจเข@มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร เห็นแก�ประโยชน'ส�วนรวมมากกว�า
ประโยชน'ส�วนตัว 

ด@านสังคมและวัฒนธรรม ช�วยเหลือเกื้อกูลกัน รู@ รัก สามัคคี สร@างความเข@มแข็งให@ครอบครัว
และชุมชน รักษาเอกลักษณ' ภาษา ภูมิปMญญา และวัฒนธรรมไทย 

ด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม รู@จักใช@และจัดการอย�างฉลาดและรอบคอบ ฟ¨ªนฟู
ทรัพยากรเพ่ือให@เกิดความยั่งยืนและคงอยู�ชั่วลูกหลาน 

ด@านเทคโนโลยี รู@จักใช@เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล@องกับความต@องการและสภาพแวดล@อม 
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปMญญาชาวบ@าน 

การน@อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต'ใช@ในทุกภาคส�วนของสังคมอย�างจริงจัง
จะส�งผลให@การพัฒนาประเทศก@าวหน@าไปอย�างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน พร@อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด@าน ท้ังด@านชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล@อม และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู�ความอยู�
เย็นเปEนสุขร�วมกันในสังคมไทย๑๗๔ 

ประการสำคัญ คือ การขับเคลื่อนด@านการศึกษาเพื่อเปEนการวางรากฐานการพัฒนาคน 
และพัฒนาชาติ หรือตอกเสาเข็มรากฐานของชีวิตให@มั ่นคงตั้งแต�วัยเยาว' ซึ ่งต@องเน@นการค@นคว@า
รวบรวมผลงานแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและการออกแบบการเรียนรู@ที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปนิสัย “อยู�อย�างพอเพียง” ให@เกิดขึ้นได@จริง
กับผู@เรียนในบริบทสภาพแวดล@อมต�าง ๆ๑๗๕ 

สรุปไดYว�า ทุกภาคส�วนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปEนหลักปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิตได@ โดยท่ีความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัวมุ�งเน@นให@บุคคลและครอบครัวอยู�ร�วมกัน
อย�างมีความสุขทั้งทางกาย ทางใจ และพึ่งพาตนเองอย�างเต็มความสามารถ ความพอเพียงระดับ
ชุมชน มุ�งให@คนในชุมชนมีการรวมกลุ�มกันทำประโยชน'เพื่อส�วนรวม ช�วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน
และเชื่อมโยงเครือข�ายนอกชุมชน และความพอเพียงระดับประเทศ มุ�งเน@นการบริหารจัดการประเทศ 
โดยเริ่มจากการวางรากฐานให@ประชาชนส�วนใหญ�อยู�อย�างพอมีพอกินและพ่ึงตนเองได@ 

 
๑๗๔สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 

หน@า ๒๒-๒๔. 
๑๗๕สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�

การปฏิบัติกวYา ๑ ทศวรรษ, หน@า ๗๑. 



๙๒ 

๒.๕ ขYอมูลพ้ืนฐานกลุ�มชาติพันธุ(ภาคตะวันตก 

บริบทนี้ ครอบคลุมข@อมูลพื้นฐานกลุ�มชาติพันธุ'ภาคตะวันตก โดยจำแนกรายละเอียดใน
เชิงพ้ืนท่ีท้ัง ๓ จังหวัด ดังนี้ 

๑. กลุ�มชาติพันธุ(ในจังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังอยู� ลัดติจูด 14 01N เเละลองจิจูด 99 32E มีพ้ืนท่ีประมาณ ๑๙,๔๓๗ 
ตารางกิโลเมตร เปEนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ�เปEนอันดับสามของประเทศ ภูมิประเทศส�วนใหญ�เปEนป�ามีท้ัง
ป�าโปร�ง และป�าดงดิบ มีแม�น้ำสำคัญสองสายคือ แม�น้ำแควใหญ� และแม�น้ำแควน@อย ซ่ึงไหลมาบรรจบ
รวมกันเปEนแม�น้ำแม�กลอง ที่บริเวณอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด@วยทิวเขา 
หุบเขา และที่ราบลุ�มแม�น้ำ พื้นที่ทางด@านทิศเหนือ และทิศตะวันตกเปEนเทือกเขาแล@วค�อย ๆ ลาดลง
มาทางด@านทิศใต@และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก เปEนป�าไม@และภูเขา ทิศตะวันออก-
เฉียงเหนือและบางส�วนทางทิศเหนือเปEนท่ีราบกว@างใหญ�สลับกับเนินเขาเต้ีย ๆ แต�แห@งแล@ง ทิศตะวันออก-
เฉียงใต@ และตอนกลางของจังหวัดเปEนบริเวณที่ราบลุ�มแม�น้ำ มีความอุดมสมบูรณ' เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีมีสภาพท@องที่กว@างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต�างกันไป โดยบริเวณที่ราบจะ
มีสภาพภูมิอากาศคล@ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตก ส�วนบริเวณที่เปEนป�าและภูเขา
จะแตกต�างไป คือ ในฤดูร@อนจะร@อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มต้ังแต�เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม๑๗๖ ประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด@วย กลุ�มชาติพันธุ' ๙ กลุ�ม (ไม�นับรวมชาติ
พันธุ'ไทยพื้นถิ่น) ได@แก� มอญ กระเหรี่ยง ไทยทรงดำ ขมุ ไทยวน ลาวไทยอีสาน ลาวเวียง ลาวครั่ง และ
ลาวพวน โดยมีการต้ังถ่ินฐานกระจายอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑ 
ถ่ินท่ีอยู�และจำนวนกลุ�มชาติพันธุ'ในจังหวัดกาญจนบุรี๑๗๗ 

 

ท่ี ชาติพันธุ( อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
๑ มอญ เมือง บ@านเก�า ๑๖,๑๕๙ 
   ช�อสะเดา ๓,๘๗๕ 
   หนองบัว ๖,๑๔๑ 

 

 
๑๗๖ฝ�ายยุทธศาสตร'จังหวัดกาญจนบุรี, แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ๔ ปo (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔), 

(กาญจนบุรี: สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕๖๑), หน@า ๑-๒. 
๑๗๗ถิ่นที่อยู �และจำนวนกลุ�มชาติพันธุ 'ในจังหวัดกาญจนบุรี ไม�นับรวมกลุ�มไทยพื้นถิ ่นในจังหวัด

กาญจนบุรี. 



๙๓ 

ตารางท่ี ๒.๑ (ต�อ) 
 

ท่ี ชาติพันธุ( อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
๒ กระเหรี่ยง ทองผาภูมิ ห@วยเขย�ง ๑๑,๓๓๙ 
   สหกรณ'นิคม ๕,๕๓๒ 
   ป�ล¬อก ๖,๐๗๕ 
   ชะแล ๑๑,๔๑๓ 
   หินดาด ๕,๙๒๕ 
   ลิ่นถ่ิน ๘,๑๐๑ 

๓ ไทยทรงดำ บ�อพลอย หนองรี ๔,๔๗๔ 
   ช�องด�าน ๗,๗๐๖ 
   บ�อพลอย ๗,๔๑๙ 

๔ ขมุ ศรีสวัสด์ิ นาสวน ๔,๗๘๐ 
   หนองเปEด ๒,๖๐๕ 

๕ ไทยวน ท�าม�วง ท�าม�วง ๓,๖๗๒ 
   เขาน@อย ๕,๒๙๑ 

๖ ลาวไทยอีสาน ไทรโยค ไทรโยค ๑๐,๖๓๖ 
   สิงห' ๕๐๗๙ 

๗ ลาวเวียง ท�ามะกา พระแท�น ๓,๕๐๗ 
   โคกตะบอง ๔,๐๑๕ 

๘ ลาวครั่ง พนมทวน พนมทวน ๒,๓๓๔ 
๙ ลาวพวน เลาขวัญ หนองโสน ๘,๒๔๕ 
   หนองนกแก@ว ๖,๐๖๕ 
 รวม   ๑๕๐,๓๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

๒. กลุ�มชาติพันธุ(ในจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดราชบุรีเปEนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด@านตะวันตกท่ีมีภูมิประเทศหลากหลาย มีเนื้อ
ที่ทั้งสิ้นประมาณ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร แบ�งการปกครองเปEน ๑๐ อำเภอ คือ อำเภอเมืองราชบุรี 
อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท�อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง 
อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ@านโป�ง และอำเภอบ@านคา จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร'ทำให@
สันนิษฐานได@ว�า ราชบุรีเปEนหัวเมืองที่เจริญรุ�งเรืองมากแห�งหนึ่งของแคว@นสุวรรณภูมิ ที่สมัยนั้นเรียก
กันว�า “ทวารวดี” และราชบุรียังเปEนแหล�งพบปะของพ�อค@าวาณิชแต�ครั้งโบราณ ทั้งยังเปEนเมืองหน@า
ด�านท่ีติดต�อกับพม�า ดังนั้น ราชบุรีจึงเปEนดินแดนท่ีหลากหลายชาติพันธุ'และกลุ�มชนท่ีสุดแห�งหนึ่ง๑๗๘ 
ประชากรของจังหวัดราชบุรี ประกอบด@วย กลุ�มชาติพันธุ' ๗ กลุ�ม (ไม�นับรวมชาติพันธุ'ไทยพื้นถิ่น) ได@แก� 
ชาติพันธุ'จีน ชาติพันธุ'ยวน ชาติพันธุ'มอญ ชาติพันธุ'เขมร ชาติพันธุ'ลาวเวียง ชาติพันธุ'ลาวโส@ง และ 
ชาติพันธุ'กระเหรี่ยง โดยมีการต้ังถ่ินฐานกระจายอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ 
ถ่ินท่ีอยู�และจำนวนกลุ�มชาติพันธุ'ในจังหวัดราชบุรี๑๗๙ 

 
ท่ี ชาติพันธุ( อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
๑ ชาติพันธุ'จีน บ@านโป�ง บ@านโป�ง ๑๗,๐๗๒ 
  บ@านโป�ง กรับใหญ� ๑๔,๖๔๓ 
  เมือง หน@าเมือง ๓๖,๐๔๐ 
  โพธาราม โพธาราม ๙,๒๙๒ 

๒ ชาติพันธุ'ยวน เมือง คูบัว ๑๐,๙๒๖ 
   ห@วยไผ� ๖,๗๖๖ 
   ดอนตะโด ๑๕,๕๐๕ 
   เจดีย'หัก ๒๑,๓๐๖ 
   หินกอง ๘,๓๙๑ 
   ดอนแร� ๔,๓๕๖ 

 

 
๑๗๘วิกิพีเดียพจนานุกรมเสรี, จังหวัดราชบุรี, [ออนไลน'], แหล�งที่มา: http: th.wikipedia.org/wiki/

จังหวัดราชบุรี [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 
๑๗๙ถ่ินท่ีอยู�และจำนวนกลุ�มชาติพันธุ'ในจังหวัดราชบุรี ไม�นับรวมกลุ�มไทยพ้ืนถ่ินจังหวัดราชบุรี. 



๙๕ 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต�อ) 
 

ท่ี ชาติพันธุ( อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
 ชาติพันธุ'ยวน (ต�อ) โพธาราม หนองโพ ๖,๘๓๙ 
  บ@านโป�ง หนองปลาหมอ ๗,๑๔๒ 
  บางแพ วัดแก@ว ๕,๘๗๖ 
  ปากท�อ อ�างหิน ๔,๘๖๘ 
  ปากท�อ ทุ�งหลวง ๑๓,๖๖๗ 
  ปากท�อ บ�อกระดาน ๒,๖๘๔ 
  จอมบึง รางบัว ๙,๒๘๔ 
  สวนผึ้ง ท�าเคย ๙,๔๕๑ 

๓ ชาติพันธุ'มอญ บ@านโป�ง คุ@งพยอม ๗,๒๑๒ 
  บ@านโป�ง บ@านม�วง ๓,๖๖๖ 
  บ@านโป�ง นครชุมน' ๖,๒๙๘ 
  โพธาราม คลองตาคต ๑๑,๘๖๓ 
  โพธาราม สร@อยฟ�า ๓,๔๕๖ 
  โพธาราม ดอนกระเบื้อง ๔,๒๑๕ 

๔ ชาติพันธุ'เขมร เมือง คุ@งกระถิน ๕,๖๒๐ 
  เมือง พงสวาย ๙,๗๖๗ 
  ปากท�อ ยางงาม ๒,๓๘๕ 
  ปากท�อ ดอนทราย ๙,๖๘๘ 
  ปากท�อ ปากท�อ ๗,๔๗๙ 
  ปากท�อ หนองกระทุ�ม ๕,๘๘๙ 
  วัดเพลง เกาะศาลพระ ๓,๗๓๕ 
  บางแพ หัวโพ ๔,๗๐๙ 
  บางแพ บางแพ ๘,๒๐๕ 
  โพธาราม บางโตนด ๕,๑๙๙ 
  โพธาราม เจ็ดเสมียน ๕,๗๐๙ 

 
 
 



๙๖ 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต�อ) 
 

ท่ี ชาติพันธุ( อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
๕ ชาติพันธุ'ลาวเวียง เมือง เขาแร@ง ๓,๓๓๒ 
  โพธาราม บ@านฆ@อง ๘,๗๐๑ 
  โพธาราม บ@านสิงห' ๑๒,๑๕๗ 
  โพธาราม บ@านเลือก ๑๐,๔๘๐ 
  โพธาราม ดอนทราย ๗,๒๒๔ 
  บ@านโป�ง หนองกบ ๑๑,๘๗๗ 
  บ@านโป�ง ปากแรต ๑๖,๒๓๘ 
  บ@านโป�ง หนองอ@อ ๑๕,๔๘๐ 
  บ@านโป�ง ท�าผา ๑๘,๔๖๒ 
  จอมบึง ปากช�อง ๙,๗๗๓ 

๖ ชาติพันธุ'ลาวโซ�ง จอมบึง จอมบึง ๑๕,๔๗๓ 
  ดำเนินสะดวก ดอนคลัง ๔,๘๘๙ 
  ดำเนินสะดวก บัวงาม ๔,๒๘๒ 
  บางแพ ดอนคา ๓,๕๗๕ 
  ปากท�อ ห@วยยางโทน ๔,๒๒๑ 

๗ ชาติพันธุ'กะเหรี่ยง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ๒๐,๙๕๕ 
  สวนผึ้ง ตะนาวศรี ๑๕,๖๒๘ 
  บ@านคา บ@านคา ๙,๒๐๐ 
  บ@านคา บ@านบึง ๙,๕๐๖ 
  ปากท�อ ยางหัก ๗,๘๒๘ 
 รวม   ๕๑๘,๔๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

๓. กลุ�มชาติพันธุ(ในจังหวัดเพชรบุรี 

เพชรบุรีนับเปEนเมืองโบราณแห�งหนึ่ง ตั้งอยู�ร�วมกับกลุ�มบ@านเมืองอาณาจักรโบราณใน
อาณาบริเวณของสยามประเทศ ด@วยความเปEนเมืองที่มีประวัติศาสตร'ความเปEนมายาวนาน ตลอดจน
ที่ตั้งของบ@านเมืองเป�ดสัมพันธ'ประจันหน@ากับโลกภายนอกอย�างผ�าเผย เผชิญหน@ากับชายทะเลอ�าว
ไทยท่ีไม�เคยว�างเว@นจากการมาเยือนของคนจากต�างแดน ซ่ึงแสดงเห็นถึงความเปEนสังคมท่ีมีการติดต�อ
สัมพันธ'กับผู@คนจากโลกภายนอกของเมืองเพชรบุรีอยู�เสมอ ความสัมพันธ'กับโลกภายนอกเช�นนี้เองท่ี
ทำให@เพชรบุรีจึงมีความหลากหลายของผู@คน และกลุ�มคนมากหน@าหลายตาเดินทางเข@ามาแลกเปลี่ยน
ปะทะสังสรรค'กันท้ังทางการค@า ทางวัฒนธรรมในสังคมเพชรบุรี จนเกิดเปEน “หลากชนหลายชาติ (พันธุ') 
ในเมืองเพชรบุรี”๑๘๐ ประชากรของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด@วย กลุ�มชาติพันธุ' ๖ กลุ�ม (ไม�นับรวมชาติ
พันธุ'ไทยพื้นถิ่น) ได@แก� ชาติพันธุ'ไทยทรงดำ ชาติพันธุ'ลาวพวน ชาติพันธุ'ลาวเวียง ชาติพันธุ'มอญ ชาติ
พันธุ'กระเหรี่ยง ชาติพันธุ'ไทยจีน โดยมีการต้ังถ่ินฐานกระจายอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ 
ถ่ินท่ีอยู�และจำนวนกลุ�มชาติพันธุ'ในจังหวัดเพชรบุรี๑๘๑ 

 
ท่ี ชาติพันธุ( อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
๑ ไทยทรงดำ เขาย@อย หนองปรง ๓,๗๔๒ 
  เขาย@อย ห@วยท�าช@าง ๑,๙๙๐ 
  เขาย@อย ทับคาง ๓,๔๘๘ 
  เขาย@อย เขาย@อย  ๗,๖๕๖ 
  เขาย@อย หนองชุมพล ๕,๐๒๗ 
  เขาย@อย หนองชุมพลเหนือ ๔,๗๑๒ 
  เขาย@อย บางเค็ม ๓,๖๔๑ 
  หนองหญ@าปล@อง ท�าตะคร@อ ๔,๐๔๙ 
  หนองหญ@าปล@อง หนองหญ@าปล@อง ๗,๐๓๘ 

 

 
๑๘๐สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เอกสารประกอบการ

ประชุมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ(และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘: เครือญาติชาติพันธุ(
รวมกันเปcนหนึ่ง, (เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๖๑), หน@า ๕-๖. 

๑๘๑ถ่ินท่ีอยู�และจำนวนกลุ�มชาติพันธุ'ในจังหวัดเพชรบุรี ไม�นับรวมกลุ�มไทยพ้ืนถ่ินจังหวัดเพชรบุรี. 



๙๘ 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต�อ) 
 

ท่ี ชาติพันธุ( อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
 ไทยทรงดำ (ต�อ) ท�ายาง ท�าไม@รวก ๙,๑๓๔ 
  ท�ายาง กลัดหลวง ๗,๑๖๒ 
  ท�ายาง วังไคร@ ๕,๓๖๖ 
  ท�ายาง ยางหย�าง ๓,๕๒๘ 
  แก�งกระจาน วังจันทร' ๕,๑๐๓   
  บ@านลาด บ@านลาด ๓,๗๐๔ 
  บ@านลาด ไร�สะท@อน ๕,๐๔๗ 
  บ@านลาด ห@วยลึก ๓,๔๕๐ 
  เมืองเพชรบุรี ดอนยาง ๕,๔๖๘ 
  เมืองเพชรบุรี หนองขนาน ๖,๔๒๗ 
  เมืองเพชรบุรี บางจาก ๒,๑๔๖     
  เมืองเพชรบุรี หัวสะพาน ๔,๕๖๔ 

๒ ลาวพวน บ@านลาด ตำหรุ ๒,๘๔๙ 
  บ@านลาด ไร�โคก ๓,๔๖๕ 
  บ@านลาด ห@วยข@อง ๑,๒๐๗ 
  เมืองเพชรบุรี ธงชัย ๙,๐๘๑ 
  ท�ายาง มาบปลาเค@า ๔,๐๑๑     
  เขาย@อย หนองปลาไหล ๒,๖๘๓ 
  บ@านแหลม บางขุนไทร ๗,๑๒๔ 

๓ ลาวเวียง เขาย@อย สะพัง ๓,๔๘๖ 
๔ มอญ บ@านแหลม บางตะบูนนอก ๒,๙๐๑ 
  เมือง บางครก ๗,๑๖๓ 

๕ กะเหรี่ยง หนองหญ@าปล@อง ยางน้ำกลัดใต@ ๒,๘๕๑ 
  หนองหญ@าปล@อง ยางน้ำกลัดเหนือ ๒,๑๘๑ 
  แก�งกระจาน สองพ่ีน@อง ๕,๐๔๔ 
  แก�งกระจาน ป�าเด็ง ๗,๐๔๐ 
  แก�งกระจาน แม�เพรียง ๔,๐๑๔ 

 



๙๙ 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต�อ) 
 

ท่ี ชาติพันธุ( อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
๖ ไทยจีน ท�ายาง ท�าย�าง ๑๘,๒๐๘ 
  บ@านแหลม บ@านแหลม ๑๔,๘๐๗ 
  บ@านแหลม ปากทะเล ๒,๔๖๐ 
  เมืองเพชรบุรี ท�าราบ ๑๒,๐๙๖ 
 รวม   ๒๒๔,๘๔๓ 

 

สรุปไดYว�า กลุ�มชาติพันธุ'ภาคตะวันตก เม่ือพิจารณาในบริบทเชิงพ้ืนท่ีท้ัง ๓ จังหวัด พบว�า 
(๑) จังหวัดกาญจนบุรี เปEนจังหวัดที่มีขนาดใหญ�เปEนอันดับสามของประเทศ มีสภาพท@องที่กว@างขวาง
มาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต�างกันไป ทั้งนี้ ประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด@วย 
กลุ�มชาติพันธุ' ๙ กลุ�มชาติพันธุ' (ไม�นับรวมชาติพันธุ'ไทยพ้ืนถ่ิน) ได@แก� มอญ กระเหรี่ยง ไทยทรงดำ ขมุ 
ไทยวน ลาวไทยอีสาน ลาวเวียง ลาวครั่ง และลาวพวน โดยมีประชากรกลุ�มชาติพันธุ'รวมทั ้งสิ้น 
๑๕๐,๓๘๗ คน (๒) จังหวัดราชบุรีเปEนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด@านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย 
จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร'ทำให@สันนิษฐานได@ว�าในอดีตชื่อว�าทวารวดีซึ่งเปEนหัวเมือง
ที่เจริญรุ�งเรืองมากแห�งหนึ่งของแคว@นสุวรรณภูมิ ราชบุรีจึงเปEนดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ'และ
กลุ�มชนที่สุดแห�งหนึ่ง ประชากรของจังหวัดราชบุรี ประกอบด@วย กลุ�มชาติพันธุ' ๗ กลุ�ม (ไม�นับรวม
ชาติพันธุ'ไทยพื้นถิ่น) ได@แก� ชาติพันธุ'จีน ชาติพันธุ'ยวน ชาติพันธุ'มอญ ชาติพันธุ'เขมร ชาติพันธุ'ลาว
เวียง ชาติพันธุ'ลาวโส@ง และชาติพันธุ'กระเหรี่ยง มีประชากรกลุ�มชาติพันธุ'รวมทั้งสิ้น ๕๑๘,๔๘๔ คน 
และ (๓) เพชรบุรีเปEนเมืองท�าสำคัญแห�งหนึ่งท่ีมีผู@คนเข@ามาแวะเวียนเยี่ยมเยือนเสมอ จึงมีตำนานและ
เรื่องเล�าสะท@อนให@เห็นถึงความเปEนสังคมท่ีมีการติดต�อสัมพันธ'กับผู@คนจากโลกภายนอก ความสัมพันธ'
กับโลกภายนอกเช�นนี้เองท่ีทำให@เพชรบุรีจึงมีความหลากหลายของผู@คน เกิดเปEนสังคมหลากชนหลาย
ชาติพันธุ' ประชากรของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด@วย กลุ�มชาติพันธุ' ๖ กลุ�ม (ไม�นับรวมชาติพันธุ'ไทย
พื้นถิ่น) ได@แก� ชาติพันธุ'ไทยทรงดำ ชาติพันธุ'ลาวพวน ชาติพันธุ'ลาวเวียง ชาติพันธุ'มอญ ชาติพันธุ'กระ
เหรี่ยง ชาติพันธุ'ไทยจีน มีประชากรกลุ�มชาติพันธุ'รวมท้ังสิ้น ๒๒๔,๘๔๓ คน 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวขYอง 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว�าด@วยงานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวขYองกับสถาบันทางสังคม 

จากการศึกษา งานวิจัยท่ีเก่ียวข@องกับสถาบันทางสังคม จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

มัณทนาภรณ( อรุณเรือง ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “สถาบันครอบครัวกับการขัดเกลาทางสังคม
ด@านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” จากผลการวิจัย
พบว�า วิธีการขัดเกลาทางสังคมด@านคุณธรรมจริยธรรมของสถาบันครอบครัวของกลุ�มตัวอย�างที่เปEน
นักศึกษามากที่สุด คือ การสอนไม�ให@หยิบฉวยหรือขโมยทรัพย'สินของผู@อื่น เคารพผู@ใหญ� สำหรับกลุ�ม
ตัวอย�างที่เปEนสถาบันครอบครัวของนักศึกษา มีวิธีการขัดเกลาทางสังคมด@านคุณธรรมจริยธรรมมาก
ที่สุด คือ การสอนให@ลูกมีความอ�อนน@อมถ�อมตน เคารพผู@ใหญ� การแนะนำตักเตือนลูกให@เห็นโทษภัย
ของสิ่งเสพติด และการประยุกต'วิธีการทางพระพุทธศาสนาในการขัดเกลาทางสังคมนั้น พบว�า กลุ�ม
ตัวอย�างที่เปEนนักศึกษาประยุกต'ใช@มากที่สุด คือ การสำนึกตนเมื่อได@ทำผิดลงไป เพื่อยอมรับใน
ความผิดและพร@อมที่จะแก@ไขปรับปรุงตนเองต�อไป สำหรับกลุ�มตัวอย�างที่เปEนสถาบันครอบครัว 
ประยุกต'ใช@มากท่ีสุด คือ การส�งเสรมและสนับสนุน เม่ือสมาชิกในครอบครัวได@ประพฤติในสิ่งท่ีดี การ
สำนึกตนเม่ือได@ทำผิดลงไป เพ่ือยอมรับในความผิดและพร@อมท่ีจะแก@ไขปรับปรุงตนเองต�อไป๑๘๒ 

คอลัฟ ต�วนบูละ และคณะ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงสนับสนุนทางสังคม: กลไกป�องกัน
ปMญหาการพนันของเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต@” จากผลการวิจัยพบว�า สถานการณ'
ความไม�สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต@ส�งผลให@เยาวชนในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต
ที่แตกต�างไปจากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ กล�าวคือ เยาวชนต@องมีการปรับตัววิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของตนเอง การปรับอารมณ' ความคิด และพฤติกรรมการเลือกคบเพื่อน และการปรับตัวเข@ากับวิถีใหม� 
ซ่ึงคงจะปฏิเสธไม�ได@ว�าการเข@ามาของสิ่งใหม� ๆ นั้นใช�ว�าจะมีสิ่งดี ๆ เสมอ ยอมจะประกอบด@วยสิ่งท่ีไม�
ได@มาด@วย โดยเฉพาะอย�างยิ่งการเข@ามาของนักศึกษาจากต�างถ่ินท่ีเปEนวัยเดียวกันกับเยาวชนในพ้ืนท่ีก็
เปEนสิ่งท่ีน�าเปEนห�วงในหลาย ๆ เรื่อง๑๘๓ 

 
๑๘๒มัณทนาภรณ' อรุณเรือง, “สถาบันครอบครัวกับการขัดเกลาทางสังคมดYานคุณธรรม จริยธรรม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”, รายงานการวิจัย, (คณะวิศวกรรมศาสตร'และ
สถาปMตยกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก), ๒๕๕๕, หน@า ฉ. 

๑๘๓คอลัฟ ต�วนบูละ และคณะ, “แรงสนับสนุนทางสังคม: กลไกป�องกันป{ญหาการพนันของเยาวชน
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตY”, รายงานการวิจัย, (คณะเศรษฐศาสตร' จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย), ๒๕๖๐, 
หน@า ๗๘. 



๑๐๑ 

บรรยวัสถ( ฝากคำ และนฤมล ดวงแสง ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต'หลักพุทธธรรม
เพ่ือเสริมสร@างความเข@มแข็งให@แก�สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการป�องกันปMญหาสารเสพ
ติดของจังหวัดอุบลราชธานี” จากผลการวิจัยพบว�า การนำหลักพุทธธรรม ไปประยุกต'ใช@เพื่อป�องกัน
ปMญหาสารเสพติดตามนโยบายการป�องกันปMญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี พบว�า เจ@าหน@าท่ี
ในหน�วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข@องกับการป�องกันปMญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีมีการนำ
หลักพุทธธรรมไปประยุกต'ใช@ โดยเฉลี่ยคิดเปEนร@อยละ ๙๑ ผู@นำชุมชนระดับอำเภอมีการประยุกต'ใช@
หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร@างความเข@มแข็งให@แก�สถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการป�องกัน
ปMญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉลี่ยคิดเปEนร@อยละ ๘๙.๘ ผู@นำชุมชนระดับตำบลมีการ
ประยุกต'ใช@หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร@างความเข@มแข็งให@แก�สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบาย
การป�องกันปMญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉลี่ยคิดเปEนร@อยละ ๙๗.๗๙ ผู@นำครอบครัว
ระดับอำเภอ มีการประยุกต'ใช@หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร@างความเข@มแข็งให@แก�สถาบันครอบครัวและ 
ชุมชนตามนโยบายการป�องกันปMญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเปEนร@อยละ ๙๖.๘๕ 
และพระสงฆ'มีส�วนร�วมในการเสริมสร@างความเข@มแข็งให@กับชุมชนโดยเฉลี่ยคิดเปEนร@อยละ ๑๐๐๑๘๔ 

รุจิรวัทน( ลำตาล ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทสถาบันทางสังคมในการให@ความรู@ทางการ
เมืองการปกครองแก�นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปOที่ ๖ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก” จากผลการวิจัย
พบว�า บทบาทสถาบันทางสังคมในการให@ความรู@ทางการเมืองการปกครองแก�นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปOที่ ๖ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง สถาบันการศึกษามีบทบาทให@
ความรู@ทางการเมืองการปกครองสูงสุด สถาบันทางการเมือง มีบทบาทให@ความรู@ทางการเมืองการ
ปกครองต่ำสุด สถาบันครอบครัวและการศึกษา มีบทบาทให@ความรู@ทางการเมืองการปกครองแก�
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปOท่ี ๖ แตกต�างกันอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ส�วนกลุ�มเพ่ือน สื่อ
แขนงต�าง ๆ และการเมือง มีบทบาทให@ความรู@ทางการเมืองการปกครอง ไม�แตกต�างกัน๑๘๕ 

สรุปไดYว�า สถาบันทางสังคมเปEนสถาบันสำคัญของสังคมที่มุ�งสนองประโยชน'แก�คนใน
สังคมทั้งในส�วนที่เปEนรูปแบบที่เปEนทางการและรูปแบบที่ไม�เปEนทางการ ทั้งนี้ สถาบันทางสังคมท่ี
สำคัญ ได@แก� สถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา สถาบันการปกครอง สถาบันศาสนา เปEนต@น 

 
๑๘๔บรรยวัสถ' ฝากคำ และนฤมล ดวงแสง, “การประยุกต(หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสรYางความ

เขYมแข็งใหYแก�สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการป�องกันป{ญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี”, 
รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน@า ก-ข. 

๑๘๕รุจิรวัทน' ลำตาล, “บทบาทสถาบันทางสังคมในการให@ความรู@ทางการเมืองการปกครองแก�นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี ๖ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ปOท่ี ๓ ฉบับท่ี 
๒ (พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - เมษายน ๒๕๕๘): หน@า ๕๒. 



๑๐๒ 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวขYองกับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 

จากการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข@องกับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ี
สำคัญ ดังนี้ 

พระปราโมทย( วาทโกวิโท ได@ศึกษาวิจัยเรื ่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต@นแบบ
สันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” จากผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการฝ£กอบรมแบบธรรมะโอดีเปEนการเผยแผ�
ธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ@า โดยรูปแบบการฝ£กอบรมแบบธรรมะโอดีเปEนการเรียนรู@ธรรมะ
ผ�านกิจกรรม ในลักษณะของพระวิทยากรธรรมะโอดี ซ่ึงพระสงฆ'สามารถเปEนพระวิทยากรธรรมะโอดี
ได@ มีความเหมาะสม เพราะเปEนการนาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาผ�านการประยุกต'เพื่อการ
เสริมสร@างองค'กรสันติสุข ด@วยกระบวนการใช@สื่อกิจกรรมประกอบการเรียนรู@ และใช@กระบวนการของ
กิจกรรมกลุ�มในการสร@างการมีส�วนร�วม โดยเริ่มต@นจากการวินิจฉัยและวิเคราะห'องค'กร วิเคราะห'ผู@
เข@ารับการฝ£กอบรม สร@างรูปแบบการฝ£กอบรม ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู@ รูปแบบการฝ£กอบรม
แบบธรรมะโอดีจึงเกิด D-H-A-M-M-A-O-D Model โดยมุ�งเน@นการเสริมสร@างองค'กรสันติสุข๑๘๖ 

ศรคม เผือกผิววงศ( ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการสร@างความร�วมมือในชุมชนด@วยพุทธ
สันติวิธี: กรณีศึกษาชุมชนวัดคู @บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว�า 
แนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อสร@างความร�วมมือตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อช�วยให@เกิดความสามัคคี 
การร�วมแรงร�วมใจกัน ซึ่งจะช�วยในการสร@างสันติสุข ความเจริญรุ�งเรืองให@แก�ชุมชนได@อย�างแท@จริง
และมั่นคง จึงได@ทำการประยุกต'หลักสาราณียธรรมเพื่อใช@ในการสร@างความร�วมมือในชุมชนของวัดคู@
บอน สำหรับแนวทางการสร@างความร�วมมือในชุมชนวัดคู@บอนประกอบด@วย (๑) การปรับทัศนคติของ
ชุมชนในการหวงแหนวัดเปEนสมบัติของชุมชน (๒) การสร@างกติกาอย�างมีส�วนร�วมและยึดเปEนแนว
ปฏิบัติที่ชุมชนต@องร�วมมือ (๓) การปรับใจเข@าหากันมองทุกอย�างด@วยเมตตา (๔) การพัฒนาท�าทีการ
แสดงออกต�อกันด@วยเมตตา (๕) การสร@างวัฒนธรรมการสื่อสารท่ีเมตตาในชุมชน และ (๖) การจัดสรร
ด@วยความเปEนธรรมในมุมมองประโยชน'ต�อส�วนรวม๑๘๗ 
 
 

 
๑๘๖พระปราโมทย' วาทโกวิโท, “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรตYนแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี”, 

วิทยานิพนธ(พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๖๑, หน@า ก-ข. 

๑๘๗ศรคม เผือกผิววงศ', “แนวทางการสรYางความร�วมมือในชุมชนดYวยพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษา
ชุมชนวัดคูYบอน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หน@า ก. 



๑๐๓ 

พระมหาคำพอง สทฺทวโร ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของชาว
พุทธและมุสลิมในชุมชนวัดท�าการ@อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากผลการวิจัยพบว�า การจัดการ
ศึกษาในชุมชนทั้งสองศาสนาที่มีความหลากหลายชาติพันธุ' มีความแตกต�างทางศาสนา และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี แต�ภายใต@ภาวะความแตกต�างนั้นกลับเปEนการหลอมรวม และผสมผสานวิถี
ชีวิตที่ดำรงอยู�ของประชาชนในชุมชนทั้งสองศาสนาในชุมชนแห�งนี้ วัฒนธรรมประเพณีต�าง ๆ จึงซึม
ซับและหลอมรวมกัน โดยไม�มีความเปEนเชื้อชาติหรือศาสนามาแบ�งก้ันประชาชนในชุมชน ดำเนินชีวิต
และอาศัยอยู�ในชุมชนมาเปEนเวลานานซ่ึงเปEนเอกลักษณ'ท่ีโดดเด�นของการจัดการศึกษา สำหรับผลการ
วิเคราะห'การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของชาวพุทธและมุสลิมในชุมชนวัดท�าการ@อง จังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยาในมิติความเปEนมนุษย' พบว�า มนุษย'สามารถเรียนรู@ได@ด@วยตนเองเพื่อมีชีวิตอยู�รอดส�วนหนึ่ง 
และเรียนรู@ได@โดยกระบวนการศึกษาอบรมอีกส�วนหนึ่ง เป�าหมายที่สำคัญของการศึกษา คือ การเปลี่ยน
ผู@เรียนจากผู@ไม�รู@ สู�ผู@รู @ และเห็นได@จากการมีวิธีคิด มิติทางสังคม พบว�า โครงสร@างของความรู@ และ
ความต@องการของผู@เรียน ซึ่งเปEนสิ่งที่จะต@องปฏิรูปและฟ¨ªนฟู ผ�านวิธีสอนและเนื้อหา การให@ผู@เรียน
ยอมรับและเข@าใจความหลากหลายของกันและกัน๑๘๘ 

นงลักษณ( ลักษณะโภคิน ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร@างตัวชี้วัดองค'กรสันติสุขในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๖” จากผลการวิจัยพบว�า องค'กรสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ มีชื่อว�า “6Ps Model” 
ประกอบด@วย ๖ องค'ประกอบหลัก ได@แก� (๑) การจัดการเพ่ือสันติสุข (Peaceful Management:PM) 
(๒) ภาวะผู@นำเพื่อสันติสุข (Peaceful Leadership :PL) (๓) การกำกับดูแลเพื่อสันติสุข (Peaceful 
Governance :PG) (๔) ความยุติธรรมเพื่อสันติสุข(Peaceful Justice :PJ) (๕) ที่ทำงานเพื่อสันติสุข
(Peaceful Workplace :PW) และ (๖) ผลลัพธ'เพ่ือสันติสุข(Peaceful Results :PR) โดยมี ๑๔ 
องค'ประกอบย�อย ได@แก� (๑) การสื่อสารในองค'กร (๒)วัฒนธรรมองค'กร (๓) การจัดการความรู@ (๔) การ
บริหารจัดการองค'กร (๕) ภาวะผู@นำ (๖) บุคลากรในองค'กร (๗) คุณค�าหลัก (๘) หลักธรรมคุณธรรม 
จริยธรรมขององค'กร (๙) ความรับผิดชอบต�อสังคม (๑๐) ธรรมาภิบาล (๑๑) องค'กรมุ �งเน@นให@
พนักงานมีความสุข (๑๒) องค'กรสร@างบรรยากาศให@มีความสุข (๑๓) ผลการดำเนินงานขององค'กร 
และ (๑๔) การประสานประโยชน'ของผู@มีส�วนได@ส�วนเสีย๑๘๙ 
 

 
๑๘๘พระมหาคำพอง สทฺทวโร, “การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของชาวพุทธและมุสลิมในชุมชนวัด

ท�าการYอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน@า ก-ข. 

๑๘๙นงลักษณ' ลักษณะโภคิน, “การสรYางตัวชี้วัดองค(กรสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖”, วิทยานิพนธ'
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), 
หน@า ก. 



๑๐๔ 

ป{ญจรีย( จุลไกรอานิสงส( ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต'ใช@สติเพื่อพัฒนาการทำงาน
อย�างมีสันติสุขของแรงงานฝ�ายผลิต: ศึกษากรณีห@างหุ@นส�วนจำกัด คอนติเนนตัลนิตติ้ง” จากผลการ 
วิจัยพบว�า (๑) สภาพปMญหาและอุปสรรคในการทางานของแรงงานฝ�ายผลิต ห@างหุ@นส�วนจำกัด คอน
ติเนนตัลนิตติ้ง คือ แรงงานฝ�ายผลิตยังขาดซึ่งการจดจ�อในงานที่รับผิดชอบอันเนื่องมาจากการขาด
สมาธิและสติในขณะทำงาน ขาดความสนใจในการทำงานอย�างจริงจัง ขาดการ ตระหนักถึงความ 
สำคัญของปMญหาและข@อผิดพลาดในการควบคุมการผลิตว�าจะส�งผลกระทบอย�างไรกับองค'กร มีปMญหา
เรื่องการทำงานแบบส�งทอดต�องานในแต�ละกะ ทำให@ผู@เข@ากะใหม�ไม�ทราบปMญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ทำงานก�อนหน@านี้ (๒) สติในพระพุทธศาสนา คือ ความระลึกได@ ความเอาใจใส�ความจำได@ความไม�
เลื่อนลอย ไม�เผลอไม�ประมาทกระทำทุกอย�างด@วยความระมัดระวังตัวรับผิดชอบไม�ปล�อยปละละเลยมี 
ความตื่นตัวในขณะทำงาน พร@อมทั้งรู@ว�า สิ่งที่ทำนั้นดีหรือไม�ดี มีประโยชน'หรือไม�มีประโยชน' ควร
หรือไม�ควร รู@จักคิดไตร�ตรองด@วยความรอบคอบถ่ีถ@วน ไม�ทำผิดพลาดให@เกิดความเสียหาย อีกนัยหนึ่ง 
นั้น การมีสติระลึกได@ คือ ความไม�ประมาทนั้นเอง (๓) ประยุกต'ใช@หลักสติในการพัฒนาการทำงานของ
แรงงานฝ�ายผลิต ด@วยการฝ£กอบรมโดยกิจกรรม “โครงการสวดมนต'ปฏิบัติธรรมร�วมกัน” พบว�า 
พนักงานมีใจเย็นขึ้น มีอารมณ'สุขุม ไม�วู�วาม สามารถควบคุมตนเองได@ อดทนได@นานขึ้น มีความคิด
เปEนเหตุเปEนผล พูดจาสื่อสารกันอย�างระมัดระวัง มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความ
รอบคอบ ไม�เข@าใจผิด ไม�หลงลืม ไม�เผลอตัว มีสภาวะแห�งความต่ืนและความรู@สึกตัวควบคุมอารมณ'ได@
ง�าย ผลปรากฏ คือ ผลการผลิตท่ีดีข้ึนในแง�ของความปลอดภัย การสูญเสียผลิตภัณฑ'อันเกิดจากความ
ผิดพลาดของผู@ควบคุมเครื่องจักรมีอัตราส�วนลดน@อยลงอย�างเห็นได@ชัด ประสิทธิภาพในการทำงานมี
คุณภาพมากข้ึน๑๙๐ 

สรุปไดYว�า สังคมแห�งสันติเปEนสังคมที่ไร@ความรุนแรงหรือปราศจากความรุนแรงทั้งทางตรง
และทางอ@อม แต�สังคมดังกล�าวยังมีความขัดแย@งและบางครั้งหรือบางสถานการณ'ความขัดแย@งดังกล�าวได@
พัฒนาตนเองไปสู�จุดที่สังคมไร@สันติหรือปราศจากสันติ จึงมีความจำเปEนต@องใช@วิธีเชิงสันติ เข@าไปจัดการ
ความขัดแย@งแบบสันติหรือจัดการความรุนแรงแบบสันติ สังคมจะเกิดสันติสุขได@ทุกคนในสังคมจะต@องมี
แนวทางการประพฤติปฏิบัติร�วมกัน มีความหนักแน�นเสมอกันและปรับตัวเข@าหากันได@ มีความเข@าใจ
อันดีต�อกัน สามัคคีปรองดองกัน มีสิทธิเสรีภาพต�าง ๆ อย�างเท�าเทียมกัน ทางสายกลางซ่ึงเปEนทางสาย
เอกท่ีสอดคล@องกับบริบทของสังคมไทย คือ สันติวิธีวิถีพุทธ หรือ พุทธสันติวิธี 
 

 
๑๙๐ปMญจรีย' จุลไกรอานิสงส', “การประยุกต(ใชYสติเพื่อพัฒนาการทำงานอย�างมีสันติสุขของแรงงาน

ฝ�ายผลิต: ศึกษากรณีหYางหุYนส�วนจำกัด คอนติเนนตัลนิตต้ิง”, วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติ
ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หน@า ก-ข. 



๑๐๕ 

๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวขYองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข@องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงพบเนื้อหาสาระท่ี
สำคัญ ดังนี้ 

ขวัญกมล ดอนขวา ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจสร@างสรรค'มีผลต�อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” จากผลการวิจัยพบว�า น้ำหนัก
องค'ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีค�ามากท่ีสุด คือ องค'ประกอบด@านการมีภูมิคุ@มกันในตัว
ที่ดี (๐.๙๔๖) รองลงมาคือด@านความมีเหตุผล (๐.๘๕๑) และด@านความพอประมาณ (๐.๗๖๑) ตามลำดับ 
โดยมีเง่ือนไขด@านความรู@ (๐.๘๖๘) มากกว�าเง่ือนไขด@านคุณธรรม (๐.๘๕๕) น้ำหนักองค'ประกอบเศรษฐกิจ
สร@างสรรค'ที่มีค�ามากที่สุด คือ ด@านการศึกษา (๐.๙๐) รองลงมาคือด@านการสร@างสรรค'งาน (๐.๘๙) 
ด@านการใช@ทรัพย'สินทางปMญญา (๐.๘๘) และด@านการใช@องค'ความรู@ (๐.๘๘) ตามลำดับ สำหรับ
องค'ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีค�ามากท่ีสุด คือ ด@านการมีงานทำ (๐๙๕) รองลงมา คือ ด@านการ
อนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติ (๐.๙๔) ด@านการกระจายรายได@ท่ีดี (๐.๙๔) ด@านมาตรฐานการครองชีพท่ี
ดีข้ึน (๐.๘๙) และด@านการควบคุมการเกิดมลภาวะเปEนพิษต�อสิ่งแวดล@อม (๐.๘๙) ตามลำดับ๑๙๑ 

กานดา เต�ะขันหมาก ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปMจจัยที่สัมพันธ'กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” จากผลการวจิัย
พบว�า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีเจตคติต�อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีมาก จำนวน ๒ ข@อ จาก ๑๕ ข@อ (ร@อยละ ๑๓.๓๓) ใน
ระดับดี จำนวน ๖ ข@อ จาก ๑๕ ข@อ (ร@อยละ ๔๐.๐๐) และในระดับที่ควรได@รับการพัฒนา จำนวน ๗ 
ข@อ จาก ๑๕ ข@อ (ร@อยละ ๔๖.๖๗) มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพ
รวมอยู�ในระดับเกือบทุกครั้ง โดยเม่ือพิจารณาเปEนรายด@าน พบว�า อยู�ในระดับเกือบทุกครั้งในทุกด@าน 
(ด@านอาหาร ด@านการแต�งกาย ด@านที่อยู�อาศัย ด@านการดูแลรักษาสุขภาพ และด@านเศรษฐกิจและการ
ใช@จ�าย) สำหรับปMจจัยท่ีสัมพันธ'กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี ๓ ปMจจัย 
ได@แก� จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนเงินที่ได@รับเมื่อเทียบกับค�าใช@จ�ายต�อเดือน และความรู@เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๑๙๒ 

 
๑๙๑ขวัญกมล ดอนขวา, “แบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสรYางสรรค(มีผล

ต�อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี), ๒๕๕๗, หน@า ก. 

๑๙๒กานดา เต¬ะขันหมาก, “ป{จจัยที่สัมพันธ(กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร'และ
สังคมศาสตร' มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา), ๒๕๕๖, หน@า ก. 



๑๐๖ 

วิซุตตา ชูศรีวาส ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การดำเนินงานหมู�บ@านเศรษฐกิจพอเพียง บ@านหัว
อ�าว ตำบลบางช@าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจัยพบว�า สภาพการดำเนินงาน
หมู�บ@านเศรษฐกิจพอเพียง บ@านหัวอ�าว ตำบลบางช@าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ 
ด@าน ดังนี้ (๑) การลดรายจ�าย มีผลการดำเนินงานอยู�ในระดับดีมาก โดยพบว�า สมาชิกในชุมชนได@
ผลิตสมุนไพรไล�แมลง และน้ำยาล@างจาน สบู� แชมพู ใช@เองในครัวเรือน (๒) การเพ่ิมรายได@ สมาชิกใน
ชุมชนมีการจัดตั้ง กลุ�มอาชีพ กลุ�มแปรรูปผลิตภัณฑ'ทางการเกษตร ร@านค@าชุมชน เปEนต@น เพ่ือ
กระจายผลผลิตไปยังสถานที่จำหน�ายที่จัดตั้งขึ ้น เพื่อขยายตลาด ทำให@สมาชิกในชุมชนมีรายได@
เพ่ิมข้ึน (๓) การออม ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานอยู�ในระดับดีมาก เนื่องจากสมาชิกในชุมชนมีการ
วางแผนการใช@จ�ายและปลูกฝMงการเก็บออมเพื่ออนาคต (๔) การอนุรักษ'สิ่งแวดล@อมและพบว�า มีผล
การดำเนินงานอยู�ในระดับมาก เนื่องมาจากชุมชนมีการรณรงค'ให@สมาชิกในชุมชนใช@วัสดุธรรมชาติ ซ่ึง
ไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล@อม และ (๕) การเอื้อเฟ¨ªอเผื่อแผ� พบว�า มีผลการดำเนินงานอยู�ในระดับ
มาก สมาชิกในชุมชนมีความเอ้ือเฟ̈ªอเผื่อแผ�ซึ่งเปEนค�านิยมพ้ืนฐานของคนไทยในชนบทมาช@านาน๑๙๓ 

อุเทน เจริญภูมิ และคณะ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต'ใช@หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๑” จากผลการวิจัยพบว�า ผู@บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต'ใช@หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๑ โดยภาพรวมไม�แตกต�างกัน เมื ่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า ผู @บริหารและครูที ่มีระดับ
การศึกษาและตำแหน�งปMจจุบันแตกต�างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต'ใช@หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๑ แตกต�างกัน สำหรับ ผู@บริหารและครูที่มีประสบการณ'การปฏิบัติงานและขนาดโรงเรียนท่ี
แตกต�างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต'ใช@หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ไม�แตกต�างกัน อย�างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๑๙๔ 
 
 

 
๑๙๓วิซุตตา ชูศรีวาส, “การดำเนินงานหมู�บYานเศรษฐกิจพอเพียง บYานหัวอ�าว ตำบลบางชYาง อำเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม”, รายงานการวิจัย, (สำนักส�งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ'), ๒๕๕๙, 
หน@า ก. 

๑๙๔อุเทน เจริญภูมิ และคณะ, การประยุกต'ใช@หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑”, วารสารชุมชนวิจัย, ปOท่ี ๑๒ ฉบับ
ท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑): หน@า ๑๙๑-๑๙๒. 



๑๐๗ 

ศาลินา บุญเก้ือ และนันทกาญจน( ชินประหัษฐ( ได@ศึกษวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนและ
วิเคราะห'อัตลักษณ'ศูนย'การเรียนรู @ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด@านการศึกษา” จาก
ผลการวิจัยพบว�า การน@อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนสู�สถานศึกษา โดย
ผู @บริหารสถานศึกษาได@น@อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปEนแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาและการจัดการศึกษาในทุกมิติ ท้ังผู@บริหารและคณะครูน@อมนำมาเปEนหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติในการทำงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู@ (Whole School Approach) โดยมุ�งให@เกิดการ
น@อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข@าสู�กิจกรรมในสถานศึกษา พัฒนาสู�การเปEนสถานศึกษา
พอเพียง และดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการอย�างมีระบบท้ัง โรงเรียนมาอย�างต�อเนื่อง จนพัฒนาให@
เปEนศูนย'การเรียนรู @ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกด@าน ได@แก� การบริหารจัดการ
สถานศึกษา การบริหารหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู@ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู@เรียน การพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา และการมีส�วนร�วมของชุมชน และเม่ือได@นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปEนหลักคิด หลักปฏิบัติในการบริหารจัดการท้ังระบบดังกล�าวแล@ว สถานศึกษาสามารถ
นำไปพัฒนาต�อยอดและบูรณาการกิจกรรมต�าง ๆ ร�วมกัน ทำให@ได@รับรางวัลตามโครงการหรือนโยบาย
ของต@นสังกัดและนอกสังกัด๑๙๕ 

สรุปไดYว�า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักการของการสร@างพื้นฐานให@มี
ความเข@มแข็งในด@านความพออยู�พอกิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัว (รัชกาลที่ ๙) ซึ่งทรงให@
ความ สำคัญกับพัฒนาที่สมดุลอย�างยั่งยืน โดยในปMจจุบัน หน�วยงานภาครัฐได@ดำเนินการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่ โดยมีภารกิจสำคัญ คือ การพัฒนาผู@นำสัมมาชีพ ได@แก� การสร@างความรู@
ความเข@าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนแก�ผู@นำชุมชน ด@านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัด ได@แก� การสนับสนุนการปฏิบัติการเตรียมความพร@อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับจังหวัด การเตรียมความพร@อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู�บ@าน ได@แก� การเตรียมความ
พร@อมของทีมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู�บ@าน การเตรียมความพร@อมครัวเรือนเป�าหมาย ได@แก� การ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ'สนับสนุนการฝ£กอาชีพของครัวเรือนเป�าหมาย การสร@างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู�บ@าน ได@แก� การถ�ายทอดความรู@เกี่ยวกับอาชีพแก�ผู@แทนครัวเรือนเพื่อนำไปสู�การปฏิบัติจริงที่บ@าน
ของตน และการจัดตั้งและพัฒนากลุ �มอาชีพ ได@แก� การจัดตั้งขึ ้นใหม�จากการรวมตัวของผู @แทน
ครัวเรือนเป�าหมาย เพื่อสร@างเครือข�ายความร�วมมือช�วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพให@
เกิดรายได@ 

 
๑๙๕ศาลินา บุญเก้ือ และนันทกาญจน' ชินประหัษฐ', “การถอดบทเรียนและวิเคราะห(อัตลักษณ(ศูนย(

การเรียนรูYตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดYานการศึกษา”, รายงานการวิจัย, (ศูนย'สถานศึกษาพอเพียง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ), ๒๕๕๗, หน@า ๑๒๘-๑๒๙. 



๑๐๘ 

๒.๖.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวขYองกับกลุ�มชาติพันธุ( 

จากการศึกษา งานวิจัยท่ีเก่ียวข@องกับกลุ�มชาติพันธุ' จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ธนพชร นุตสาระและคณะ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตการดำรงอยู�วัฒนธรรมกลุ�มชาติ
พันธุ' อำเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน” จากผลการวิจัยพบว�า วัฒนธรรมกฎหมายของกลุ�มชาติพันธุ'ลีซู 
ตำบลเวียงใต@ และกลุ�มชาติพันธุ'มูเซอ ตำบลแม�นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�า กลุ�มชาติ
พันธุ'ลีซอ ตำบลเวียงใต@และกลุ�มชาติพันธุ'มูเซอ เปEนชุมชนท่ีตั้งอยู�ใกล@อำเภอปายมากทำให@ท้ัง ๒ กลุ�ม
ชาติพันธุ'รับวัฒนธรรมจากภายนอกทำให@วิถีชีวิตความเปEนอยู�เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตกลุ�มชาติพันธุ'ท้ัง 
๒ กลุ�มนี้ใช@วัฒนธรรมกฎหมายด@วยวิธีการนับถือผีเปEนการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน แต�
ปMจจุบันที่ภาวการณ'ที่เปลี่ยนแปลงไปการนับถือผีแบบดั้งเดิมไม�สามารถควบคุมสมาชิกภายในชุมชน
ได@ จึงจำเปEนต@องออกกฎระเบียบของชุมชนขึ้นมา เพื่อควบคุมให@สมาชิกในชุมชนมีระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติตนให@ถูกต@องตามกฎหมายบ@านเมือง ซึ่งการตั้งกฎหมายท@องถิ่นมีความจำเปEนอย�างยิ่งที่จะต@อง
นำวัฒนธรรมกฎหมายเข@ามาปรับเพ่ือให@เกิดความสงบสุขในชุมชน๑๙๖ 

วศิน โต�ะสิงห( ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณค�าและภูมิปMญญาประเพณีบุญกลางบ@านกลุ�มชาติ
พันธุ'ลาวเวียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” จากผลการวิจัยพบว�า แนวทางการอนุรักษ'ประเพณี
บุญกลางบ@าน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว�า (๑) การปลูกฝMงค�านิยม จากสถาบันครอบครัว 
โดยการเริ่มต@นจากพ�อ แม� ที่ควรปฏิบัติให@เปEนแบบอย�างที่ดี อบรมสั่งสอนลูกให@เปEนคนดีของสังคม 
การส�งเสริมให@เด็กนักเรียนมีส�วนร�วมในการร�วมประเพณีบุญกลางบ@านหรือการจัดให@มีการแสดงใน
รูปแบบต�าง ๆ เช�น การเต@นรำ การประกวดร@องเพลงการเดินขบวนพาเหรด การแข�งขันการจักสาน 
การแข�งขันกีฬา เปEนต@น (๒) การจัดการหลักสูตท@องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีบุญกลางบ@านใน
สถานศึกษา เพ่ือปลูกฝMงและสั่งสมความรู@และส�งเสริมประเพณีบุญกลางบ@าน และความร�วมมือกับ
หน�วยงานราชการ (๓) การสนับสนุนกิจกรรมส�งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีบุญกลางบ@าน เพื่อเปEน
แรงดึงดูดการท�องเที่ยวโดยความร�วมมือกับการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย และ (๔) การส�งเสริม
ประเพณีบุญกลางบ@านต@องมีการปฏิบัติอย�างต�อเนื่องพร@อมการพัฒนาและส�งเสริมด@านเศรษฐกิจ เช�น 
การจัดงานหรือการออกนิทรรศการเก่ียวกับผลิตภัณฑ'สินค@าของชุมชนและการแสดงพ้ืน๑๙๗ 

 
๑๙๖ธนพชร นุตสาระและคณะ, “วิถีชีวิตการดำรงอยู�วัฒนธรรมกลุ�มชาติพันธุ( อำเภอปาย จังหวัด

แม�ฮ�องสอน”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�), ๒๕๕๙, หน@า ข. 
๑๙๗วศิน โต¬ะสิงห', “คุณค�าและภูมิป{ญญาประเพณีบุญกลางบYานกลุ�มชาติพันธุ(ลาวเวียง อำเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ'ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร'การพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร'), ๒๕๕๙, หน@า ๔-๕. 



๑๐๙ 

วรรณพร บุญญาสถิต, ฉันทัส เพียรธรรม และเทพธิดา ศิลปบรรเลง ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“พัฒนาการทางประวัติศาสตร'ของกลุ�มชาติพันธุ'ลาวเวียง อำเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” จาก
ผลการวิจัยพบว�า ลาวเวียงอู�ทอง อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน'ตั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล@า
เจ@าอยู�หัว เข@ามาตั้งถิ่นฐาน ณ บ@านสมอลม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะเห็นว�าภูมิประเทศ
อุดมสมบูรณ' ต�อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล@าเจ@าอยู�หัวได@อพยพมาไปตั้งบ@านเรือนท่ี 
ตำบลดอนคา เปEนชุมชนขนาดใหญ�มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของตนไว@ เช�น บุญข@าวจี่ 
บุญบั้งไฟ สารทลาว ตักบาตรเทโว อย�างไรก็ตามชาวลาวเวียงได@มีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต
บางอย�างเพ่ือให@สองคล@องกับท@องถ่ินและความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช�น การกินข@าวเจ@าเปEนอาหาร
หลัก สันนิษฐานว�าเปEนการปรับตัวให@สอดคล@องกับความเหมาะสมของภูมิประเทศท่ีเหมาะในการปลูก
ข@าวเจ@ามากกว�ากว�าข@าวเหนียว มีการนำแคนพัฒนาให@เข@ากับสังคมสมัยใหม�กลายเปEนวงแคนประยุกต' 
มีอัตลักษณ'ที่โดดเด�น คือ การแต�งกายด@วยผ@าทอมือ การพูดภาษาลาวเวียงและมีความภาคภูมิใจใน
การเปEนชาวลาวเวียงแม@ว�าความทรงจำเกี่ยวกับประวัติศาสตร'ที่จดจำจะเปEนเรื่องราวเกี่ยวกับการแพ@
สงคราม การถูกกวาดต@อนก็ไม�ได@ทำให@รู@สึกถึงความด@อยกว�าชุมชนอื่น ๆ ซึ่งเปEนจุดเด�นที่ทำให@ชุมชน
ลาวเวียงแห�งนี้มีความเข@มแข็ง พยายามรักษาและฟ̈ªนฟู และสร@างอัตลักษณ'ลาวเวียงข้ึนเพ่ือตอบสนอง
กับการเปลี่ยนแปลง ความทันสมัย รวมท้ังกระแสการท�องเท่ียวชุมชนท่ีกำลังได@รับความนิยม๑๙๘ 

สม จะเปา ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ�มชาติพันธุ' ตำบล
เมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�” จากผลการวิจัยพบว�า ชาวคะฉ่ีน มีด@านความเชื่อ ศาสนา
แบบด้ังเดิม วัฒนธรรม และประเพณี ท่ีได@เชื่อถือกันมายุคต�อยุคจนถึงปMจจุบัน ภายหลังจากได@รับการ
ยอมรับการเปEนชนเผ�าชีวิตความเปEนอยู�ค�อย ๆ พัฒนาข้ึนมาตามลำดับ วัฒนธรรม และประเพณีของ
ชนชาติพันธุ'คะฉี่น ได@เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่เป�ดกว@าง สามารถแสดงออกได@อย�างเป�ดเผย เช�น 
ด@านวัฒนธรรม ประเพณีการแต�งกาย ภาษา และประเพณีการเต@นรำ แต�อย�างไรก็ตามยังมีบางส�วนท่ี
ยังไม�สามารถยอมรับตามกฎหมาย ดังการศึกษาที่ทุกคนก็เข@าใจตรงกันว�าการศึกษาเปEนสิ่งที่ดี แต�
ข้ึนอยู�กับการขวนขวายในการเรียนรู@ศึกษาท่ีแตกต�างกัน บางคนส�งเสริมลูกหลานให@การศึกษาอย�างดีก็
มีอนาคตสดใส บางคนไม�มีโอกาสให@ลูกหลานให@การศึกษาได@ จึงคล@อยตามกระเสค�านิยม จึงแตกต�าง
กันในความรู@ความเข@าใจกันอย�างมาก๑๙๙ 

 
๑๙๘วรรณพร บุญญาสถิต, ฉันทัส เพียรธรรม และเทพธิดา ศิลปบรรเลง, “พัฒนาการทางประวัติศาสตร'

ของกลุ�มชาติพันธุ'ลาวเวียง อำเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”, วารสารมหาวิทยาลัยนครราชสีมา, ปOท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): หน@า ๒๖. 

๑๙๙สม จะเปา, “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ�มชาติพันธุ( ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม�”, วารสารพุทธศาสตร'ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม�, ปOท่ี ๘ 
ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): หน@า ๗๐. 



๑๑๐ 

สุธี จันทร(ศรี ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “ไทดำ: พลวัตวัฒนธรรม กับการธำรงอัตลักษณ'ชาติพันธุ'
ผ�านดนตรี” จากผลการวิจัยพบว�า บทบาทของการขับไทดำมี ๒ ลักษณะ ได@แก� การขับในพิธีกรรม
และการขับที่เปEนวัฒนธรรมบันเทิง การขับไทดำในพิธีกรรมนั้นมีการสืบทอดในลักษณะของการคง
สภาพ เนื่องจากมีความสัมพันธ'กับความเชื่อ โดยผู@ขับจะต@องเรียนรู@และปฏิบัติตามแบบแผนของ
พิธีกรรมที่ได@รับการถ�ายทอดมาอย�างเคร�งครัด ซึ่งในปMจจุบันมีแนวโน@มที่จะขาดผู@สืบทอดและลด
บทบาทเหลือเพียงการสาธิต ส�วนการขับไทดำในวัฒนธรรมบันเทิง  พบการปรับเปลี่ยนโดยการ
ผสมผสานองค'ประกอบทางดนตรีแบบดั้งเดิมเข@ากับดนตรีสมัยนิยมรวมถึงการผลิตและเผยแพร�โดย
การใช@เทคโนโลยีสมัยใหม�สะท@อนให@เห็นว�า การสืบทอดในลักษณะคงสภาพดนตรีแบบดั้งเดิม แม@จะ
สามารถตอกย้ำจิตสำนึกความเปEนไทดำได@ดี แต�กลายเปEนข@อจำกัดในการธำรงอยู�ท�ามกลางบริบท
สังคมสมัยใหม� ในขณะท่ีการปรับเปลี่ยนสะท@อนถึงการต�อรองผ�านการนำองค'ประกอบและเทคโนโลยี
ในสังคมกระแสหลักมาปรับใช@ ทำให@การขับมีความทันสมัยและมีคุณค�าเชิงสุนทรียะมากขึ้น จึงมี
แนวโน@มของการเรียนรู@และสืบทอดอย�างต�อเนื่อง นำไปสู�การธำรงอัตลักษณ'ชาติพันธุ'ไทดำในพื้นท่ี
ทางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างเปEนพลวัตต�อไปได@๒๐๐ 

สรุปไดYว�า แต�ละชาติพันธุ'ต�างมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน 
และเชื่อว�าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ�มเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี้มุ�งหมายเฉพาะบรรพบุรุษทาง
สายเลือด ซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและรูปพรรณเหมือนกัน รวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด@วย ผู@ท่ี
อยู�ในกลุ�มชาติพันธุ'เดียวกันจะมีความรู@สึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมพร@อม ๆ กันไปเปEน
ความรู@สึกผูกพันท่ีช�วยเสริมสร@างอัตลักษณ'ของบุคคลและของชาติพันธุ' และในขณะเดียวกันก็สามารถ
เร@าอารมณ'ความรู@สึกให@เกิดความเปEนอันหนึ่งอัน เดียวกันได@โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ถ@าผู@ที่อยู�ในกลุ�มชาติ
พันธุ'นับถือศาสนาเดียวกัน 
 
 

 
๒๐๐สุธี จันทร'ศรี, “ไทดำ: พลวัตวัฒนธรรม กับการธำรงอัตลักษณ'ชาติพันธุ'ผ�านดนตรี”, วารสานภาษา

และวัฒนธรรม, ปOท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): หน@า ๙๗. 



บทท่ี ๓ 
 

บทบาทของสถาบันทางสังคมในการส�งเสรมิการอยู�ร�วมกันอย�างสันตติามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

 

แผนงานวิจัยเรื ่อง การพัฒนากลไกทางสังคมเพื ่อการอยู �ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ได@วิเคราะห'บทบาทของสถาบันทางสังคม
ในการส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก จากกรณี ศึกษาของโครงการย�อยทั้ง ๕ โครงการ ซึ่งเปEนตัวแทนของการศึกษาสถาบันทาง
สังคมในสังคมไทยจากหลากหลายพื้นท่ี เปEนฐานคิดสำคัญในการสังเคราะห'แนวทางการพัฒนากลไก
ทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตกท่ีสอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน และออกแบบต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคม
เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๓.๑ การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๓.๒ พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพนัธุ'
ในภาคตะวันตก 

๓.๓ การประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๓.๔ การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'
ในภาคตะวันตก 

๓.๕ กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
 
 
 
 



๑๑๒ 

๓.๑ การเสริมสรYางความเขYมแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

บริบทนี้ เปEนบทวิเคราะห' การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซ่ึงเปEนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยย�อยท่ี 
๑ บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๑.๑ สภาพป{จจุบันของชุมชนชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

สภาพปMจจุบันของชุมชนชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผลการวิเคราะห'ข@อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ จากการสุ�มแบบเจาะจง จำนวน ๑๐ ท�าน ได@แก� 

๑. นางอรทัย วงศ'วัชรมงคล 

 ตำแหน�ง ปลัดอำเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุรี 

๒. นางสุนีย' อยู�สุข 

 ตำแหน�ง ปลัดอำเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๓. นายสรรเสริญ คำทอง 

 ตำแหน�ง ปลัดอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

๔. นายสมศักด์ิ พนมชัยสว�าง 

 ตำแหน�ง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

๕. นายเผด็จ เชื่อทอง 

 ตำแหน�ง รองนายกองค'การบริหารส�วนตำบลบ�อพลอย อำเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

๖. นายเจือ เหรียญทอง 

 ตำแหน�ง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

๗. นายยุทธนา อ่ิมประเสริฐชัย 

 ตำแหน�ง นายกองค'การบริหารส�วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

๘. นางสาวหลินฟ�า แซ�จัง 

 ตำแหน�ง หัวหน@าสำนักปลัดองค'การบริหารส�วนตำบลหนองนกแก@ว อำเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี 



๑๑๓ 

๙. นายชูชาติ แม@นทิม 

 ตำแหน�ง ท่ีปรึกษากำนันตำบลเขาน@อย อำเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุรี 

๑๐. นางสาวปMณณ'ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ' 

 ตำแหน�ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญที่ประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชน 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี พบว�า 

๑. ด@านเศรษฐกิจ 

สภาพปMจจุบันของชุมชนชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านเศรษฐกิจ พบว�า (๑) บริบทของ
หลักอธิสีลสิกขา (ศีล) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก มีการทำมาค@าขายด@วยความไม�ทุจริตคน
โกง ไม�โฆษณาขายสินค@าด@วยถ@อยคำโกหกหรือเกินความจริง หลีกเลี่ยงการเสียทรัพย'ไปกับสุรา เหล@า 
บุหรี่ และอบายมุขต�าง ๆ ตั้งราคาสินค@าการเกษตรตามราคาตลาด และเน@นการประกอบอาชีพสุจริต
หรือสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนสำคัญ (๒) บริบทของหลักอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 
พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'มีการร�วมกันคิดพิจารณาร�วมกันในกลุ�มอาชีพของชุมชน ส�งเสริมการมีจิตสงบ
เปEนสมาธิขณะทำงาน มุ�งเน@นกระบวนการสร@างความตั้งใจและความมุ�งมั่นในการประกอบการงาน
หรืออาชีพระดับครัวเรือน และ (๓) บริบทของหลักอธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'มี
วัด ภาครัฐ และเอกชนให@ข@อมูลความรู@เก่ียวกับการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีศูนย'การเรียนรู@ด@านอาชีพตั้งอยู�ในชุมชน มีปราชญ'ชาวบ@านในชุมชน และมีการจัดตั้งกลุ�มอาชีพใน
ชุมชนโดยอาศัยพ้ืนท่ีส�วนหนึ่งของวัดประจำชุมชนเปEนท่ีตั้งแหล�งเรียนด@านรู@อาชีพแขนงต�าง ๆ 

๒. ด@านสังคม 

สภาพปMจจุบันของชุมชนชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านสังคม พบว�า (๑) บริบทของหลัก
อธิสีลสิกขา (ศีล) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'มีการใช@ภาษาถ่ินที่ไพเราะ ไม�พูดคำหยาบ ไม�หลอกลวงกล�าว
เท็จต�อกัน ไม�เบียดเบียนทำร@ายกัน ไม�ประพฤติผิดในกามไม�เก่ียวข@องกับสุราและสิ่งเสพติดให@โทษ ไม�
ลักขโมยหรือทุจริตฉ@อโกงกัน พึงพาอาศัยกันตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พอมี พออยู� พอกิน (๒) บริบท
ของหลักอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ตั้งอยู�บนพื้นฐานของความไม�ประมาท มีการ
ควบคุมอารมณ'ในคราวประชุมร�วมกัน และมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเปEนเครื่อง
หล�อหลอมความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท' และ (๓) บริบทของหลักอธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) 
พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'มีประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมประจำท@องถิ่นเปEนทุนทางสังคม มีแหล�งเรียนรู@
ทางภูมิปMญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจำท@องถิ่น โดยมีศูนย'การเรียนรู@ตั้งอยู�ในพื้นที่ของ
วัดประจำชุมชน และมีกลุ�มจิตอาสาขับเคลื่อนกิจกรรมต�าง ๆ 



๑๑๔ 

๓. ด@านการศึกษา 

สภาพปMจจุบันของชุมชนชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านการศึกษา พบว�า (๑) บริบทของ
หลักอธิสีลสิกขา (ศีล) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'มีตัวอย�างที่ดีจากคนในบ@านแก�เด็ก มีกิจกรรมโรงเรียน
รักษาศีล ๕ มีการเรียนศีลธรรมในโรงเรียน การปลูกฝMงศีลธรรมแก�เยาวชนทั้งในและนอกระบบ
สถานศึกษา มีการอบรมเด็กและเยาวชนให@ไม�ทุจริตคดโกง และมีจิตอาสา (๒) บริบทของหลักอธิจิตต 
สิกขา (สมาธิ) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'มีการสอนการทำสมาธิกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  มี
การศึกษาเรียนรู@นอกระบบหรือเรียนรู@จากวิถีชุมชน มีอุบายสร@างสมาธิให@กับเด็ก และมีการฝ£กเด็กให@
ไตร�ตรองก�อนลงมือทำ และ (๓) บริบทของหลักอธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'มี
พระสงฆ'เปEนต@นแบบในการพัฒนาทางปMญญา มีพระสอนศีลธรรมนำความรู@สำหรับพัฒนาตนเองตาม
แนวพระพุทธศาสนาไปเผยแพร�แก�นักเรียน มีหน�วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเข@าไปอบรม
ความรู@เกี่ยวกับวิถีชุมชนแก�นักเรียน มีการศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชน และมีการจัดตั้งกลุ�มยุวเกษตรกร
ชุมชนด@วย 

๔. ด@านสุขอนามัยและสิ่งแวดล@อม 

สภาพปMจจุบันของชุมชนชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านสุขอนามัยและสิ่งแวดล@อม พบว�า 
(๑) บริบทของหลักอธิสีลสิกขา (ศีล) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'มีการรณรงค'ให@คนในชุมชนไม�ด่ืมสุราหรือ
ยุ�งเกี่ยวกับเสพสิ่งเสพติดให@โทษ และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ@าน (อสม.) ดูแลแนะนำ
สุขอนามัยพื้นฐานของชุมชน (๒) บริบทของหลักอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'มีการมี
การรณรงค'ให@ใช@สติในการกิน อยู� และใช@ชีวิต มีการให@คนในชุมชนพิจารณาแก@ปMญหาทางสิ่งแวดล@อม
ร�วมกัน และมีการสร@างกระบวนการในการดูแลสุขภาวะชุมชน และ (๓) บริบทของหลักอธิปMญญา
สิกขา (ปMญญา) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ใช@ปMญญาพิจารณาอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและเปEนประโยชน'ต�อ
ร�างกาย ใช@ปMญญาพิจารณาแก@ไขปMญหาแวดล@อม มีการดูแลสุขภาพด@วยกิจกรรมเสริมรายได@ และมี
กลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนทำงานด@านสุขภาวะและสิ่งแวดล@อมต�าง ๆ 

๓.๑.๒ แนวทางประยุกต(ใชYหลักพุทธธรรมที่สอดคลYองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสรYางความเขYมแข็งของสถาบันครอบครัวกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

แนวทางประยุกต'ใช@หลักพุทธธรรมที่สอดคล@องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผลการวิเคราะห'
ข@อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ จากการสุ�มแบบเจาะจง จำนวน 
๑๐ ท�าน ได@แก� 
 
 



๑๑๕ 

๑. นางอรทัย วงศ'วัชรมงคล 

 ตำแหน�ง ปลัดอำเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุรี 

๒. นางสุนีย' อยู�สุข 

 ตำแหน�ง ปลัดอำเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๓. นายสรรเสริญ คำทอง 

 ตำแหน�ง ปลัดอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

๔. นายสมศักด์ิ พนมชัยสว�าง 

 ตำแหน�ง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

๕. นายเผด็จ เชื่อทอง 

 ตำแหน�ง รองนายกองค'การบริหารส�วนตำบลบ�อพลอย อำเภอบ�อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี 

๖. นายเจือ เหรียญทอง 

 ตำแหน�ง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

๗. นายยุทธนา อ่ิมประเสริฐชัย 

 ตำแหน�ง นายกองค'การบริหารส�วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

๘. นางสาวหลินฟ�า แซ�จัง 

 ตำแหน�ง หัวหน@าสำนักปลัดองค'การบริหารส�วนตำบลหนองนกแก@ว อำเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

๙. นายชูชาติ แม@นทิม 

 ตำแหน�ง ท่ีปรึกษากำนันตำบลเขาน@อย อำเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุรี 

๑๐. นางสาวปMณณ'ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ' 

 ตำแหน�ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญที่ประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำ
ชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนในพื้นที ่ภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพื ้นที ่จ ังหวัด
กาญจนบุรี พบว�า 



๑๑๖ 

๑. ด@านเศรษฐกิจ 

แนวทางประยุกต'ใช@หลักพุทธธรรมที่สอดคล@องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านเศรษฐกิจ พบว�า    
(๑) บริบทของหลักอธิสีลสิกขา (ศีล) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ควรส�งเสริมให@ทุก ๆ ครอบครัวมีค�านิยม
ซื่อสัตย' สุจริต ไม�ทุจริตฉ@อโกง ควรส�งเสริมให@พูดจาไพเราะและยิ้มแย@มแจ�มใส ควรส�งเสริมให@คนใน
ชุมชนรักษาทรัพย'โดยไม�ยุ �งเกี ่ยวกับอบายมุข และหลีกเลี ่ยงการเสียทรัพย'ไปกับสิ ่งที ่ไม�จำเปEน         
(๒) บริบทของหลักอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ควรส�งเสริมการทำงานด@วยความมุ�งม่ัน
และตั้งใจ ควรส�งเสริมการสร@างสมาธิในการทำงาน และควรส�งเสริมกระบวนการคิดพิจารณาและ
ตัดสินใจร�วมกันของแต�ละครัวเรือน กลุ�มอาชีพ หรือกลุ�มสัมมาชีพในชุมชน และ (๓) บริบทของหลัก
อธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ควรส�งเสริมให@มีการจัดตั้งวัดประจำชุมชนเปEนแหล�ง
เรียนรู@วิถีชีวิตมักน@อยสันโดษของสมาชิกในครอบครัว หรือเปEนท่ีตั้งแหล�งเรียนด@านรู@อาชีพแขนงต�าง ๆ 
หรือเปEนแหล�งทดลองอาชีพครัวเรือน ควรส�งเสริมให@มีการจัดตั้งกลุ�มอาชีพทุก ๆ อาชีพที่มีในชุมชน 
และควรส�งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว 

๒. ด@านสังคม 

แนวทางประยุกต'ใช@หลักพุทธธรรมที่สอดคล@องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวกลุ�มชาติพันธุ 'ในภาคตะวันตก ด@านสังคม พบว�า        
(๑) บริบทของหลักอธิสีลสิกขา (ศีล) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ 'ควรส�งเสริมการอยู �ร�วมกันโดยไม�
เบียดเบียนทำร@าย ควรส�งเสริมค�านิยมสุจริต ไม�ทุจริตฉ@อโกง ควรส�งเสริมการไม�ล�วงเกิน ไม�ประพฤติ
ผิดในกาม ควรส�งเสริมการไม�พูดเท็จ พูดคำหยาบ พูดส�อเสียด และพูดเพ@อเจ@อ และควรส�งเสริมสุข
ภาวะของครัวเรือน ชุมชน และสังคม (๒) บริบทของหลักอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'
ควรส�งเสริมให@กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีเปEนเครื่องหล�อหลอมความสามัคคี ควรส�งเสริม
การควบคุมสติให@ตั้งอยู�ในความประมาท และควรส�งเสริมการควบคุมอารมณ'ในทุกสถานการณ'เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความขัดแย@ง และ (๓) บริบทของหลักอธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ควร
ส�งเสริมให@วัดเปEนแหล�งเรียนรู@การอยู�ร�วมกันอย�างสันติ ควรส�งเสริมให@วัดเปEนแหล�งเรียนรู@และเปEน
แหล�งอนุรักษ'ภูมิปMญญาของบรรพบุรุษ และควรส�งเสริมให@วัดเปEนที่ตั้งสำนักงานกลุ�มอาสาพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
 
 
 
 



๑๑๗ 

๓. ด@านการศึกษา 

แนวทางประยุกต'ใช@หลักพุทธธรรมที่สอดคล@องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านการศึกษา พบว�า (๑) 
บริบทของหลักอธิสีลสิกขา (ศีล) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ควรส�งเสริมการปลูกผังจิตสำนึกความสุจริตท้ัง
ในและนอกระบบการศึกษา ควรส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ควรส�งเสริมการพัฒนาความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชนโดยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และให@ความสำคัญกับการศึกษาจาก
คนในครอบครัวเปEนตัวอย�างที่ดี (๒) บริบทของหลักอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ควร
ส�งเสริมการสอนวิธีสร@างสมาธิกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต�าง ๆ ควรส�งเสริมการใช@อุบายสร@าง
สมาธิให@กับเด็ก ควรส�งเสริมให@มีการฝ£กให@เด็กรู@จักไตร�ตรองก�อนลงมือทำ และควรส�งเสริมการศึกษา
เรียนรู@นอกระบบหรือการพิจารณาจากวิถีชุมชนจากการทำงานร�วมกับคนในครอบครัว หรือผู@ใหญ�ใน
ชุมชน และ (๓) บริบทของหลักอธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ควรส�งเสริมให@ยกย�อง
พระสงฆ'ในฐานะแหล�งความรู@เคลื่อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนตามแนวพระพุทธศาสนาแก�เยาวชน  
ควรจัดตั้งศูนย'การเรียนรู@วิถีบรรพบุรุษของชุมชนที่วัดประจำชุมชน และควรจัดต้ังศูนย'ยุวเกษตรกร
ชุมชนท่ีวัดประจำชุมชน 

๔. ด@านสุขอนามัยและสิ่งแวดล@อม 

แนวทางประยุกต'ใช@หลักพุทธธรรมที่สอดคล@องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล@อม พบว�า (๑) บริบทของหลักอธิสีลสิกขา (ศีล) พบว�า พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ควรส�งเสริมการ
งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล'และไม�เกี่ยวข@องกับสิ่งเสพติด และควรส�งเสริมการดูแลสุขภาวะและ
สิ่งแวดล@อมตามมาตรฐานสาธารณสุข (๒) บริบทของหลักอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'
ควรส�งเสริมให@ทุกคนในชุมชนร�วมกันพิจารณาแก@ปMญหาทางสิ่งแวดล@อม ควรส�งเสริมกระบวนดูแลสุข
ภาวะชุมชนแบบองค'รวม และควรส�งเสริมการใช@สติพิจารณาการดำเนินชีวิตประจำวันร�วมกัน และ 
(๓) บริบทของหลักอธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) พบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ควรส�งเสริมการระดมปMญญาเพ่ือ
แก@ไขปMญหาสิ่งแวดล@อม ควรส�งเสริมการบริโภคอาหารด@วยปMญญา ควรส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มยุวอาสา
พัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล@อมของชุมชนโดยใช@สถานท่ีของวัด ควรส�งเสริมการจัดต้ังศูนย'ดูแลสุขภาพ
ผู@สูงอายุด@วยกิจกรรมเสริมรายได@โดยใช@สถานท่ีสาธารณะหรือพ้ืนท่ีของวัด 
 
 
 
 



๑๑๘ 

๓.๑.๓ การเสริมสรYางความเขYมแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกที่สอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน เปEนผลการวิเคราะห'ข@อมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ�มเฉพาะ จากการสุ�มแบบเจาะจง จำนวน ๗ ท�าน ได@แก� 

๑. พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมป-ฺโ-) 

 ตำแหน�ง รองเจ@าคณะอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

๒. พระครูกาญจนกิจโสภณ (ทนากร วร-าโณ) 

 ตำแหน�ง อาจารย'ประจำห@องเรียนคณะพุทธศาสตร' มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

๓. นายณพดล กลิ่นหอม 

 ตำแหน�ง ปลัดอำเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

๔. นายพิรัช ราชสุภา 

 ตำแหน�ง ปลัดอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

๕. นางเอ้ือมพร ราชมณี 

 ตำแหน�ง รองปลัดเทศบาลตำบลพระแท�น อำเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๖. นางณัฏฐนันท' ศรีประเสริฐ 

 ตำแหน�ง ผู@ช�วยผู@ใหญ�บ@านห@วยน้ำขาว หมู� ๒ ตำบลบ@านเก�า อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี 

๗. นางสาวอลิสรา แดงสุวรรณ' 

 ตำแหน�ง ผู@ช�วยนักพัฒนาชุมชนองค'การบริหารส�วนตำบลหนองเปEด อำเภอศรี
สวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการสนทนากลุ�มเฉพาะร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิ ท่ีประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ 
ผู@นำชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี เปEนองค'ความรู@ดังแสดงในภาพท่ี ๓.๑ 
 



๑๑๙ 

ภาพท่ี ๓.๑ 
การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก๑ 
 

 
 

 
๑พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย, พระมหาพิพัฒพงศ' ¥�ตธมฺโม และ ดร.อุทัย ภูบังดาว, “การเสริมสรYาง

ความเขYมแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก”, 
รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๑, หน@า ๑๖๐. 

รูปแบบการเสริมสรYางความเขYมแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

ดYานเศรษฐกิจ ดYานสุขอนามยัและสิ่งแวดลYอม ดYานสังคม ดYานการศึกษา 

อธิสีลสิกขา (ศีล) 
- ส�งเสริมค�านิยมสุจริต 
- ส�งเสริมให@พูดจาไพเราะ มีสัมมา
คารวะ 
- ส�งเสริมการรักษาทรัพย'โดยไม�ข@อง
เกี่ยวอบายมุข 
- หลีกเลี่ยงการเสียทรัพย'ไปกับสิ่งท่ี
ไม�จำเปEน 

อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 
- ส�งเสริมการทำหน@าท่ีของตนด@วย 
- ความมุ�งม่ันต้ังใจ 
- ส�งเสริมการทำจิตให@เปEนสมาธิใน 
ขณะทำงาน 
- ส�งเสริมกระบวนการตัดสินใจร�วม 
กันของครัวเรือน 

อธิป{ญญาสิกขา (ป{ญญา) 
- ส�งเสริมวัดประจำชุมชนเปEนแหล�ง
เรียนรู@วิถีชีวิตมักน@อยสันโดษ 
- ส�งเสริมวัดประจำชุมชนเปEนที ่ต้ัง
แหล�งเรียนด@านรู@อาชีพแขนงต�าง ๆ 
- ส�งเสริมให@มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพทุก 
อาชีพท่ีมีในชุมชน 
- ส�งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว 

อธิสีลสิกขา (ศีล) 
- การอยู�ร�วมกันโดยไม�เบียดเบียนทำ
ร@ายกายและใจ 
- ส�งเสริมความไม�ทุจริตฉ@อโกง 
- ส�งเสริมการไม�ล�วงประพฤติผิดในกาม 
- ส�งเสริมการไม�พูดเท็จ พูดคำหยาบ 
พูดส�อเสียด และพูดเพ@อเจ@อ 
- ส�งเสริมสุขภาวะครัวเรือน ชุมชน และ
สังคม 

อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 
- ส�งเสริมให@กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีเปEนเครื่องหล�อหลอมความ
สามัคคี 
- ส�งเสริมการควบคุมสติให@ตั้งอยู�ใน
ความประมาท 
- ส�งเสริมการควบคุมอารมณ'ในทุก
สถานการณ'เพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย@ง 
  อธิป{ญญาสิกขา (ป{ญญา) 
- ส�งเสริมให@วัดเปEนแหล�งเรียนรู @การ
อยู�ร�วมกันอย�างสันติ 
- ส�งเสริมให@วัดเปEนแหล�งเรียนรู@ภูมิ
ปMญญาบรรพบุรุษ 
- ส�งเสริมให@วัดเปEนที ่ตั ้งสำนักงาน
กลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม 

อธิสีลสิกขา (ศีล) 
- ปลูกผังสำนึกสุจริตทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา 
- ส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 
๕ 
- ส�งเสริมการพัฒนาความประพฤติ
ของเยาวชนโดยพระสอนศีลธรรม 
- ให@ความสำคัญกับการศึกษาจากคน
ในครอบครัวเปEนตัวอย�างท่ีดี 

อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 
- ส�งเสริมการใช@กุศโลบายสร@างสมาธิ
ให@กับเด็ก 
- ส�งเสริมการฝ£กให@เด็กรู@จักไตร�ตรอง
ก�อนลงมือทำ 
- ส�งเสริมการศึกษาเรียนรู@นอกระบบ
หรือวิถีชุมชนจากการทำงานร�วมกับ
คนในครอบครัวหรือผู@ใหญ�ในชุมชน 

อธิป{ญญาสิกขา (ป{ญญา) 
- ยกย�องพระสงฆ'ในฐานะต@นแบบ
การพัฒนาตนตามแนวพระพุทธศาสนา 
- จัดตั้งศูนย'การเรียนรู@วิถีบรรพบุรุษ
ของชุมชนท่ีวัดประจำชุมชน 
- จัดตั้งศูนย'ยุวเกษตรกรชุมชนที่วัด
ประจำชุมชน 

อธิสีลสิกขา (ศีล) 
- ส�งเสริมการงดเครื ่องดื ่มที ่มีส�วน 
ผสมของแอลกอฮอล'และไม�เกี่ยวข@อง
กับส่ิงเสพติด 
- ส�งเสริมการดูแลสุขภาวะและรักษา
ส่ิงแวดล@อมตามมาตรฐานสาธารณสุข 

อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 
- ส�งเสริมให@ทุกคนในชุมชนร�วมกัน
พิจารณาแก@ปMญหาทางส่ิงแวดล@อม 
- ส�งเสริมกระบวนการดูแลสุขภาวะ
ชุมชนแบบองค'รวม 
- ส �งเสร ิมการใช@สติพิจารณาการ
ดำเนินชีวิตประจำวันร�วมกัน 

อธิป{ญญาสิกขา (ป{ญญา) 
- ส�งเสริมการระดมปMญญาเพื่อแก@ไข
ปMญหาส่ิงแวดล@อม 
- ส�งเสริมการบริโภคอาหารด@วยปMญญา 
- ส�งเสริมการจัดตั ้งกลุ �มยุวอาสา
พัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล@อมของ
ชุมชนโดยใช@สถานท่ีของวัด 
- ส�งเสริมการจัดตั้งศูนย'ดูแลสุขภาพ
ผู@สูงอายุด@วยกิจกรรมเสริมรายได@โดย
ใช@สถานท่ีสาธารณะหรือพื้นท่ีของวัด 



๑๒๐ 

จากภาพที่ ๓.๑ การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ แสดงให@เห็นว�า รูปแบบการเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกที่สอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน 
พบว�า รูปแบบการเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนรูปแบบการทำงานร�วมกันในลักษณะเครือข�ายสถาบันทาง
สังคมที่ประกอบด@วยบ@าน/ชุมชน วัด และโรงเรียน/ราชการ เพื่อนำไปสู�การพัฒนากาย-วาจา เสริม
สมาธิ และสร@างสังคมอุดมปMญญา โดยนำเอาหลักพุทธธรรม ที่เรียกว�า ไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ ได@แก� 
อธิสีลสิกขา (ศีล) อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) และอธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) ที่สอดคล@องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการอย�างเหมาะสมและสอดคล@องกับสภาพสังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชน
ชาติพันธุ ' โดยครอบคลุมทั ้งด@านเศรษฐกิจ ด@านสังคม ด@านการศึกษา และด@านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล@อม ทั้งนี้ ตัวแบบดังกล�าว สามารถนำไปใช@เปEนต@นแบบในการเสริมสร@างความเข@มแข็งของ
สถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได@อย�างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

๓.๒ พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(
ในภาคตะวันตก 

บริบทนี้ เปEนบทวิเคราะห' พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซึ่งเปEนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยย�อยที่ ๒ บริบทพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๒.๑ สภาพป{จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาค
ตะวันตก 

สภาพปMจจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
จากกลุ�มชาติพันธุ'ในจังหวัดราชบุรี (ชาติพันธุ'จีน, ชาติพันธุ'ยวน, ชาติพันธุ'มอญ, ชาติพันธุ'เขมร, ชาติ
พันธุ'ลาวเวียง, ชาติพันธุ'ลาวโส@ง, ชาติพันธุ'กระเหรี่ยง) จำนวน ๔๐๐ คน โดยใช@แบบสำรวจ (Survey) 
เปEนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข@อมูล พบว�า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ'ใน
ภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๐ เม่ือพิจารณาเปEนรายด@าน พบว�า 
อยู�ในระดับมากทุกด@าน ดังนี้ 

๑. ด@านนิติธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านนิติธรรม อยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๗ เม่ือพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า ข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก 
ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ'ยึดหลักความถูกต@องตามกฎระเบียบข@อบังคับ และข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ'
ได@รับทราบเกี่ยวกับระเบียบข@อบังคับต�าง ๆ ที่มีผลบังคับใช@กับชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๐๑ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ'มีพฤติกรรมสนับสนุนให@เจ@าหน@าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน@าที่อย�างถูกต@องตามกฎหมายบ@านเมือง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ และอันดับสาม 
ได@แก� ข@อ กลุ�มชาติพันธุ'มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข@อบังคับของทางราชการ อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๓ ตามลำดับ 

๒. ด@านคุณธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านคุณธรรม อยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก 
ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ'ปฏิบัติหน@าท่ีของตนด@วยความเที่ยงธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๔ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ'ยึดหลักความถูกต@องเปEน
ธรรมและเสมอภาค อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๓ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ'
มีกระบวนการปลูกฝMงค�านิยมสุจริตจากรุ�นสู�รุ�น อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๐ ตามลำดับ 



๑๒๒ 

๓. ด@านความโปร�งใส 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านความโปร�งใส 
อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ 
อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ'มีความโปร�งใสในการกล�าวโทษผู@อ่ืนหรือให@ข@อมูลในเชิงลบ อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๘ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ'ส�งเสริมการตรวจสอบ
ติดตามการทำงานโครงการต�าง ๆ ในชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๗ และอันดับสาม 
ได@แก� ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ'ส�งเสริมการเป�ดเผยข@อมูลข�าวสารแก�สาธารณะ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๐๔ ตามลำดับ 

๔. ด@านความมีส�วนร�วม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านความมีส�วน
ร�วม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ เม่ือพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า ข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ 
อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ'มีเวทีประชาคมในการรับฟMงความต@องการของคนในชุมชน
อย�างเปEนรูปธรรม และข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ'เป�ดโอกาสให@มีการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นในเชิง
สาธารณะ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ'เป�ดโอกาส
ให@ผู@มีส�วนเกี่ยวข@องมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต�อชุมชน อยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ'เป�ดโอกาสให@ทุกฝ�ายมีส�วนร�วมใน
การดำเนินงานหรือแก@ปMญหาต�าง ๆ ของชุมชนร�วมกัน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๔ 
ตามลำดับ 

๕. ด@านความรับผิดชอบ 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ �มชาติพันธุ 'ในภาคตะวันตก ด@านความ
รับผิดชอบ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ย
สูงสุด ๓ อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ'นำโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่ทุกฝ�ายร�วมกัน
กำหนดไว@ไปดำเนินงานให@เปEนรูปธรรม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๕ อันดับสอง ได@แก� 
ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ'ใส�ใจต�อปMญหาหรือผลกระทบต�าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ
หรือกิจกรรมต�าง ๆ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๕ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติ
พันธุ'มีความรับผิดชอบต�อปMญหาสาธารณะของชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๐ 
ตามลำดับ 
 
 
 



๑๒๓ 

๖. ด@านความคุ@มค�า 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านความคุ@มค�า อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับ
แรก ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ'ใช@เทคโนโลยีหรือเครื่องมือท่ีทันสมัยเพ่ือลดต@นทุนหรือลดข้ันตอนการ
ทำงานต�าง ๆ และข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ'ใช@ทรัพยากรธรรมชาติอย�างรู@คุณค�าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๗ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ'ใช@ทรัพยากร
ในท@องถ่ินให@เกิดประโยชน'สูงสุด และข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ'ส�งเสริมการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรม
ต�าง ๆ โดยใช@คนให@เหมาะสมกับงาน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๑ และอันดับสาม ได@แก� 
ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ'ส�งเสริมการประเมินผลการใช@ทรัพยากรในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรม
ต�าง ๆ ในเพ่ือให@เกิดความคุ@มค�าสูงสุด อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ ตามลำดับ 

๓.๒.๒ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ เปEนผลการวิเคราะห'ข@อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ จากการสุ�มแบบเจาะจง จำนวน ๑๐ ท�าน ได@แก� 

๑. พระราชวัลภาจารย' 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
๒. พระมหาประกอบ โชติปุ-ฺโ- 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
๓. พระครูวิสุทธานันทคุณ 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
๔. พระครูจริยธรรมานุรักษ' 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
๕. พระครูอรัญเขตคณารักษ' 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี 
๖. พระครูพิพัฒน'จริยาภรณ' 
 ตำแหน�ง รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 
๗. พระครูพิทักษ'ศิลปาคม 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
๘. พระครูชินวรานุวัตร 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 



๑๒๔ 

๙. พระครูพัฒนวิสิทธิ์ 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 
๑๐. นายมนตรี กลิ่นสักโก 
 ตำแหน�ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ �มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ' 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

ผลการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ ที่ประกอบด@วย พระสังฆาธิการ และนักวิชาการ
ศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี พบว�า 

๑. ด@านนิติธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านนิติธรรม พบว�า มีรูปแบบของการ
ปกครองโดยยึดพระธรรมวินัยเปEนธรรมนูญสูงสุด รูปแบบการปกครองโดยยึดพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ' และรูปแบบการไม�มีการกำหนดโทษโดยปราศจากพระธรรมวินัยและกฎหมายรองรับ 

๒. ด@านคุณธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านคุณธรรม พบว�า มีรูปแบบของการ
ปกครองโดยธรรม รูปแบบการใช@หลักธรรมะในการปกครอง และรูปแบบการรณรงค'ให@นำหลัก
คุณธรรมไปเผยแพร� 

๓. ด@านความโปร�งใส 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความโปร�งใส พบว�า มีรูปแบบของการ
เป�ดเผยข@อมูลข�าวสารที่เปEนประโยชน' ตรงไปตรงมา ทันการณ'และครบถ@วนสมบูรณ' และรูปแบบการ
ประชุมกันเปEนเนืองนิตย' 

๔. ด@านความมีส�วนร�วม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความมีส�วนร�วม พบว�า มีรูปแบบของการ
กระจายอำนาจหน@าท่ีความรับผิดชอบไปยังผู@มีความรู@ความสามารถ 

๕. ด@านความรับผิดชอบ 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความรับผิดชอบ พบว�า มีรูปแบบของการ
ระงับอธิกรณ' และรูปแบบการวินิจฉัยลงนิคหกรรม 

๖. ด@านความคุ@มค�า 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความคุ@มค�า พบว�า มีรูปแบบการใช@คนให@
เหมาะสมกับงานในพระพุทธศาสนา และรูปแบบการใช@ทรัพยากรด@วยความพอเพียงบนทางสายกลาง 



๑๒๕ 

๓.๓.๓ ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผลการวิเคราะห'ข@อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ�มเฉพาะ จาก
การสุ�มแบบเจาะจง จำนวน ๘ ท�าน ได@แก� 

๑. พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม, ดร. 

 ตำแหน�ง ผู@จัดการโรงเรียนบ@านโป�งสามัคคีคุณูปถัมภ' อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 

๒. นายชุษณิษฐ' ประจวบวัน 

 ตำแหน�ง นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. นายประดิษฐ' ม่ันนิ่ม 

 ตำแหน�ง นายกองค'การบริหารส�วนตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๔. ว�าท่ีร@อยตรี ธีรภัทร หยวกจุ@ย 

 ตำแหน�ง นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

๕. นายสมัย บู@ยมี 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ'ยวน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

๖. นายจิระเดช เต็มรัศมี 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ'มอญ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๗. นางวีณา สุขอยู� 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ'ลาวโส@ง ตำบลห@วยยางโทน อำเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี 

๘. นายไชยันต' ลิ้มมะ 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ'ลาวเวียง ตำบลบ@านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 

ผลการสนทนากลุ�มเฉพาะร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิ ท่ีประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ 
ผู@นำชุมชนชาติพันธุ' และนักวิชาการด@านศาสนาในจังหวัดราชบุรี เปEนองค'ความรู@ดังแสดงในภาพท่ี 
๓.๒ 



๑๒๖ 

ภาพท่ี ๓.๒ 
ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ 

กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก๒ 
 

 
 
 
 
 
 

 
๒พระสมุทรวชิรโสภณ, ดร. (โสภณ ธมฺมโสภโณ), “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�

ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๑, หน@า ๑๔๘. 

นิติธรรมเชิงพุทธ 

การถือมั่นในกฎหมาย
และระเบียบวิถี

ประเพณีกลุ�มชาติพันธุ' 

ความโปร�งใสเชิงพุทธ 

การประชุมกันเปEน
เนืองนิตย'ของกลุ�ม   

ชาติพันธุ' 

พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาค
ตะวันตก 

คุณธรรมเชิงพุทธ 
การมีคณุธรรมเปEนองค'ประกอบสำคัญอยู�ในเน้ือของหลักการท้ังหมด 

และทำหน@าท่ีเปEนตัวประสานทุก ๆ หลักการเข@าไว@ด@วยกัน 

มีส�วนร�วมเชิงพุทธ 

การทำงานเปEนทีม ท่ีไม�
เป�ดโอกาสให@เฉพาะผู@ท่ี
กลุ�มเครือญาติเท�าน้ัน 

คุYมค�าเชิงพุทธ 

การใช@ทรัพยากรอย�างรู@
คุณค�าตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

รับผิดชอบเชิงพุทธ 

ความใส�ใจต�อปMญหา
หรือผลกระทบต�อวิถี

ประเพณีกลุ�มชาติพันธุ' 
    

      



๑๒๗ 

จากภาพที่ ๓.๒ ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็นตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกที่เหมาะสมและสอดคล@องกับสภาพการณ'
ในปMจจุบัน พบว�า พุทธธรรมาภิบาล หรือธรรมาภิบาลเชิงพุทธที่เปEนกลไกลเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติ มีคุณธรรมเปEนองค'ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และทำหน@าที่เปEนตัวประสาน
ทุก ๆ หลักการเข@าไว@ด@วยกัน กล�าวคือ ตัวแบบกลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล เปEนรูปแบบของการปกครองกันโดยถือกฎหมาย
และระเบียบวิถีประเพณีของกลุ�มชาติพันธุ'เปEนใหญ� แต�ยังคงยึดความถูกต@องดีงามด@วยคุณธรรม ไม�
เอ้ือประโยชน'เฉพาะกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ให@ความสำคัญกับการทำงานเปEนทีมตามหลักการ
ของความมีส�วนร�วม มิใช�เป�ดโอกาสให@เฉพาะผู@ที่เปEนพวกพ@องหรือกลุ�มเครือญาติเท�านั้น เปEนต@น 
ดังนั้น คุณธรรมจึงไม�ใช�เปEนเพียงแค�หลักใดหลักหนึ่งในพุทธธรรมาภิบาล แต�งเปEนองค'ประกอบสำคัญ
อยู�ในเนื้อของหลักการท้ังหมด และทำหน@าท่ีเปEนตัวประสานทุก ๆ หลักการไว@ร�วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

๓.๓ การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

บริบทนี้ เปEนบทวิเคราะห' การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซึ่งเปEนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยย�อยท่ี 
๓ บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดกาญราชบุรี มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๓.๑ สภาพการณ(ป{จจุบันของการเสริมสรYางสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

สภาพการณ'ปMจจุบันของการเสริมสร@างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผลการวิเคราะห'ข@อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ จากการสุ�มแบบเจาะจง จำนวน ๑๕ ท�าน ได@แก� 

๑. พระครูพิทักษ'ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ@าอาวาสวัดขนอน 

 ผู@ส�งเสริมการประกอบสัมมาชีพ- 

 ศิลปกรรมหนังใหญ�วัดขนอน 

๒. พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ@าอาวาสวัดวาปOสุทธาวาส 

 ผู@ส�งเสริมการประกอบสัมมาชีพ- 

 พาณิชยกรรมตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย@อนยุค 

๓. พระครูใบฎีกาสุพจน' ธีรวํโส เจ@าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี 

 ผู@ส�งเสริมการประกอบสัมมาชีพ- 

 หัตถกรรมผ@าตีนจกคูบัว 

๔. นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน@ากลุ�มงานส�งเสริมการพัฒนาชุมชน 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๕. นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข หัวหน@ากลุ�มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๖. นางสุรญาณี จั่นบำรุง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 



๑๒๙ 

๗. นายสมศักด์ิ เพชรทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๘. นายเผด็จ คงศักด์ิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๙. นางสัมฤทธิ์ รัฐปMตย' นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๑๐. นายสมเกียรติ วิริยมณีการ ผู@ช�วยกำนันตำบลสร@อยฟ�า/ 

 ผู@นำชุมชนสัมมาชีพ- 

 ศิลปกรรมหนังใหญ�วัดขนอน 

๑๑. นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ' ปราชญ'ชาวบ@านชุมชนสัมมาชีพ- 

 ศิลปกรรมหนังใหญ�วัดขนอน 

๑๒. นางพะเยาว' สายบัว ปราชญ'ชาวบ@านชุมชนสัมมาชีพ- 

 พาณิชยกรรมตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย@อนยุค 

๑๓. นายวันชัย ศรียา ปราชญ'ชาวบ@านชุมชนสัมมาชีพ- 

 พาณิชยกรรมตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย@อนยุค 

๑๔. นายสมศักด์ิ มณฑา ผู@ใหญ�บ@านหมู� ๖ ตำบลคูบัว/ 

 ผู@นำชุมชนสัมมาชีพหัตถกรรมผ@าตีนจกคูบัว 

๑๕ นางอุทัยวรรณ ใจกว@าง ปราชญ'ชาวบ@านชุมชนสัมมาชีพ- 

 หัตถกรรมผ@าตีนจกคูบัว 

ผลการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ ที่ประกอบด@วย ผู@นำชุมชน/ปราชญ'ชาวบ@าน/
ผู@ทรงคุณวุฒิประจำท@องถิ่น นักวิชาการด@านศาสนา/พระสงฆ'ผู@มีบทบาทโดดเด�นในการเสริมสร@าง
สัมมาชีพแก�ประชาชน และหัวหน@าหน�วยงานราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี พบว�า 
 
 
 
 



๑๓๐ 

สภาพการณ'ปMจจุบันของการเสริมสร@างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า 

๑. ด@านการพัฒนาผู@นำสัมมาชีพ 

ด@านการพัฒนาผู@นำสัมมาชีพ คือ มีการจัดอบรมผู@นำสัมมาชีพในรูปแบบการจัดฝ£กอบรม
หลักสูตรวิทยากรผู@นำสัมมาชีพ, มีการกำหนดจุดมุ�งหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ชัดเจน, มีการ
ดำเนินงานด@วยความพร@อม ทักษะและประสบการณ', มีหน�วยงานภาครัฐอื่นที่มีส�วนเกี่ยวข@องกับงาน
พัฒนาชุมชนเข@ามาสนับสนุน และมีผลการดำเนินงานเปEนรูปธรรมท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

๒. ด@านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

ด@านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด คือ มีผลผลิตเปEน
แผนปฏิบัติการทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด, มีทีมสนับสนุนการดำเนินงานระดับจังหวัด, 
มีผู@แทนจากองค'กรท้ังภาครัฐและเอกชนเข@าร�วมวิเคราะห'อาชีพของแต�ละชุมชนเพ่ือความสำเร็จในเชิง
คุณภาพ, มีการค@นหาผู@ท่ีมีความเชี่ยวชาญในแต�ละสาขาอาชีพ และมุ�งเป�าการดำเนินงานเชิงพ้ืนท่ีโดย
สอดคล@องกันต้ังแต�จังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน และครัวเรือน 

๓. ด@านการเตรียมความพร@อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู�บ@าน 

ด@านการเตรียมความพร@อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู�บ@าน คือ ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู�บ@านเปEนคนในชุมชนท่ีมีความรู@ความเข@าใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพของคน
ในชุมชนเปEนอย�างดี, มีการเพิ่มเติมปราชญ'ชุมชนเข@ามาเปEนวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู�บ@านโดย
สัดส�วนนอกเหนือจากที ่เข@ารับการอบรมในระดับจังหวัด, เน@นการสร@างความเข@าใจเกี ่ยวกับ
กระบวนการสร@างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, มีการทบทวนแผนชุมชน
ก�อนลงภาคปฏิบัติการ แต�ก็ยังคงขาดวิทยากรฝ�ายสงฆ'ที ่มีความรู @ความ สามารถในศาสตร'ของ
สัมมาอาชีวะท่ีบูรณาการกับศาสตร'สมัยใหม� 

๔. ด@านการเตรียมความพร@อมครัวเรือนเป�าหมาย 

ด@านการเตรียมความพร@อมครัวเรือนเป�าหมาย คือ มีการเก็บข@อมูลเกี่ยวกับความสนใจ
หรือความต@องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ, มีการลงพ้ืนท่ีในเชิงรุกเพ่ือเตรียมความพร@อม
ครัวเรือนเป�าหมาย, เน@นการให@ความรู@ความเข@าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนในเบื้องต@นกับครัวเรือนโดย
วิทยากรสัมมาชีพระดับหมู �บ@าน, องค'กรปกครองส�วนท@องถิ่นส�งตัวแทนร�วมลงพื ้นที ่เยี ่ยมเยือน
ครัวเรือนเป�าหมายด@วย และภายหลังการลงพื้นที่มีการกลับมาเตรียมวัสดุสนับสนุนการฝ£กอาชีพก�อน
เริ่มการฝ£กอบรมแก�ภาคครัวเรือน 
 



๑๓๑ 

๕. ด@านการสร@างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู�บ@าน 

ด@านการสร@างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู �บ@าน คือ มีการฝ£กปฏิบัติภายในครัวเรือน
เป�าหมายที่เข@ารับการฝ£กอาชีพโดยมีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู �บ@านให@การสนับสนุน, 
วิทยากรจะเปEนเจ@าของอาชีพหรือประกอบอาชีพนั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ, มีการให@ความรู@ทางวิชาการใน
ทฤษฎีและมีการสาธิตอาชีพในเบื้องต@นเปEนภาคปฏิบัติ, มีการศึกษาเพ่ิมพูนความรู@จากการศึกษาดูงาน
ตัวอย�างการประกอบสัมมาชีพภายนอกชุมชน และมีการวัดผลการดำเนินงานสร@างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู�บ@านท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร@อมรายงานตามลำดับไปถึงจังหวัด 

๖. ด@านการจัดต้ังและพัฒนากลุ�มอาชีพ 

ด@านการจัดตั้งและพัฒนากลุ�มอาชีพ คือ พัฒนากลุ�มอาชีพดั้งเดิมของคนพื้นถิ่นเปEนส�วน
ใหญ�, มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ'รองรับการจัดจำหน�ายสินค@าของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ, มีการขอ
ตั้งเปEนวิสาหกิจชุมชนจากกลุ�มอาชีพที่จัดตั้งข้ึนใหม�พัฒนาเปEนกลุ�มอาชีพที่ก�อให@เกิดรายได@ โดยการ
ขับเคลื่อนของกลุ�มแม�บ@านประจำชุมชน, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร�วมกับภาคครัวเรือนมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในขณะที่วิทยากรสัมมาชีพลดบทบาทเปEนผู@สนับสนุน และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดต้ัง
กลุ�มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนเชื่อมโยงกับการตลาดและฐานข@อมูลกลุ�มอาชีพตามแบบฟอร'ม
ท่ีกำหนดโดยกรมพัฒนาชุมชน 

๓.๓.๒ บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริมสรYางสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตกบน
พ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม 

สภาพการณ'ปMจจุบันของการเสริมสร@างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผลการวิเคราะห'ข@อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ จากการสุ�มแบบเจาะจง จำนวน ๑๕ ท�าน ได@แก� 

๑. พระครูพิทักษ'ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ@าอาวาสวัดขนอน 

 ผู@ส�งเสริมการประกอบสัมมาชีพ- 

 ศิลปกรรมหนังใหญ�วัดขนอน 

๒. พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ@าอาวาสวัดวาปOสุทธาวาส 

 ผู@ส�งเสริมการประกอบสัมมาชีพ- 

 พาณิชยกรรมตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย@อนยุค 
 



๑๓๒ 

๓. พระครูใบฎีกาสุพจน' ธีรวํโส เจ@าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี 

 ผู@ส�งเสริมการประกอบสัมมาชีพ- 

 หัตถกรรมผ@าตีนจกคูบัว 

๔. นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน@ากลุ�มงานส�งเสริมการพัฒนาชุมชน 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๕. นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข หัวหน@ากลุ�มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๖. นางสุรญาณี จั่นบำรุง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๗. นายสมศักด์ิ เพชรทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๘. นายเผด็จ คงศักด์ิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๙. นางสัมฤทธิ์ รัฐปMตย' นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๑๐. นายสมเกียรติ วิริยมณีการ ผู@ช�วยกำนันตำบลสร@อยฟ�า/ 

 ผู@นำชุมชนสัมมาชีพ- 

 ศิลปกรรมหนังใหญ�วัดขนอน 

๑๑. นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ' ปราชญ'ชาวบ@านชุมชนสัมมาชีพ- 

 ศิลปกรรมหนังใหญ�วัดขนอน 

๑๒. นางพะเยาว' สายบัว ปราชญ'ชาวบ@านชุมชนสัมมาชีพ- 

 พาณิชยกรรมตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย@อนยุค 

๑๓. นายวันชัย ศรียา ปราชญ'ชาวบ@านชุมชนสัมมาชีพ- 

 พาณิชยกรรมตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย@อนยุค 



๑๓๓ 

๑๔. นายสมศักด์ิ มณฑา ผู@ใหญ�บ@านหมู� ๖ ตำบลคูบัว/ 

 ผู@นำชุมชนสัมมาชีพหัตถกรรมผ@าตีนจกคูบัว 

๑๕ นางอุทัยวรรณ ใจกว@าง ปราชญ'ชาวบ@านชุมชนสัมมาชีพ- 

 หัตถกรรมผ@าตีนจกคูบัว 

ผลการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ ที่ประกอบด@วย ผู@นำชุมชน/ปราชญ'ชาวบ@าน/
ผู@ทรงคุณวุฒิประจำท@องถิ่น นักวิชาการด@านศาสนา/พระสงฆ'ผู@มีบทบาทโดดเด�นในการเสริมสร@าง
สัมมาชีพแก�ประชาชน และหัวหน@าหน�วยงานราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี พบว�า 

บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริมสร@างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกบนพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม 
ประกอบด@วย 

๑. บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริมสร@างสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกบนพื้นฐานของหลัก
พุทธธรรม ด@านศีล คือ มีโครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ'สนับสนุนการประกอบสัมมาชีพ
โดยตรง, มีการส�งเสริมให@ประชาชนประกอบอาชีพด@วยความสุจริต, มีการส�งเสริมการประกอบสัมมา
อาชีพเปEนปกติก�อนที ่ภาครัฐจะขับเคลื ่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน, มีการส�งเสริมให@งดเว@นการ
เบียดเบียนกันเพื่อการอยู�ร�วมกันโดยสันติ และมีการส�งเสริมให@ประชาชนงดเว@นอบายมุขเพื่อลด
รายจ�ายท่ีไม�จำเปEน 

๒. บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริมสร@างสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกบนพื้นฐานของหลัก
พุทธธรรม ด@านสมาธิ คือ มีการส�งเสริมให@มีความตั้งใจและมุ�งมั ่นในการประกอบการงาน, มีการ
ส�งเสริมการทำจิตให@สงบเปEนสมาธิขณะทำงานหรือประกอบอาชีพ, มีการส�งเสริมการควบคุมสติให@
ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานความไม�ประมาท, มีการส�งเสริมการควบคุมอารมณ'ในคราวประชุมร�วมกัน และมีการ
ส�งเสริมการมีสติในการกิน อยู� และใช@ชีวิต 

๓. บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริมสร@างสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกบนพื้นฐานของหลัก
พุทธธรรม ด@านปMญญา คือ มีการอาศัยวัฒนธรรมประเพณีที่เปEนทุนทางสังคมเปEนเครื่องมือพัฒนา
ปMญญา, มีการประพฤติตนเปEนตัวอย�างท่ีดีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง สันโดษ, มีการส�งเสริมให@ใช@
สติพิจารณาการใช@จ�ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, มีการส�งเสริมให@ชาวบ@านใช@ปMญญาในการแก@ปMญหา 
และมีการจัดต้ังศูนย'เรียนรู@ประจำชุมชนภายในวัด 



๑๓๔ 

๓.๓.๓ กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
อยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผลการวิเคราะห'ข@อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ�มเฉพาะ จากการสุ�มแบบเจาะจง จำนวน ๘ ท�าน ได@แก� 

๑. พระป�ฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย' ปโมทิโต) รองเจ@าคณะจังหวัดราชบุรี 

๒. นางสาวนิภา ทองก@อน หัวหน@ากลุ�มงานยุทธศาสตร'การพัฒนาชุมชน 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๓. นายปฏิพัทธ' พวงแก@ว พัฒนากรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๔. นางสาวจันทรรัตน' ศรีสังวรณ' พัฒนากรอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

๕. นางพนิดา เกตุแก@ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๖. นายฤทธิไกร เอ่ียมจินดา กำนันตำบลสร@อยฟ�า/ 

 ผู@นำชุมชนสัมมาชีพศิลปกรรมหนังใหญ�วัดขนอน 

๗. นายสมหมาย ทับทิม ผู@ใหญ�บ@านหมู� ๕ บ@านตลาดควาย/ 

 ผู@นำชุมชนสัมมาชีพหัตถกรรมผ@าตีนจกคูบัว 

๘. นายตรีพล อารมณ'ชื่น กำนันตำบลคูบัว/ 

 ผู@นำชุมชนสัมมาชีพหัตถกรรมผ@าตีนจกคูบัว 

ผลการสนทนากลุ�มเฉพาะร�วมกับผู @ทรงคุณวุฒิ ที ่ประกอบด@วย ผู @นำชุมชน/ปราชญ'
ชาวบ@าน/ผู@ทรงคุณวุฒิประจำท@องถิ่น นักวิชาการด@านศาสนา/พระสงฆ'ผู@มีบทบาทโดดเด�นในการ
เสริมสร@างสัมมาชีพแก�ประชาชน และหัวหน@าหน�วยงานราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เปEนองค'ความรู@
ดังแสดงในภาพท่ี ๓.๓ 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

ภาพท่ี ๓.๓ 
กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู�ร�วมกัน

อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก๓ 
 

 
 

 
๓พระครูสังฆรักษ'ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. และคณะ, “การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร' มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๑, หน@า ๑๔๕. 

กระบวนการขับเคล่ือน
การประกอบสัมมาชีพ

ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

การอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาค
ตะวันตกท่ีเหมาะสมและ

สอดคลYองกับ
สภาพการณ(ป{จจุบัน 

จัดทำหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ มีกรอบการดำเนินงาน ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. องค'กรภาคคณะสงฆ'จัดทำหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนาระดับ
ประกาศนียบัตร ลักษณะการศึกษานอกระบบ (๙๐ วัน) 
๒. เป�าหมาย ๑๐๐ รูป 
๓. มุ�งหมายให@บุคลากรอุทิศตนในการส�งเสริมสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธและประยุกต'ใช@ในการเผยแผ�
พระพุทธศาสนา 

จัดตั้งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ มีกรอบการดำเนินงาน ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. การจัดทำข@อตกลงความร�วมมือ (MOU) เพ่ือเชื่อมโยงการทำงานร�วมกัน 
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีม สังฆวิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัดเพ่ือเตรียมความพร@อม 
๓. การจัดต้ังกลุ�มสังฆวิทยากรสัมมาชีพตามประเภทอาชีพและบริบทเชิงพ้ืนที ่

ประชาสัมพันธ(/คัดเลือกครัวเรือน มีกรอบการดำเนินงาน ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. การประชาสัมพันธ'เผยแพร�ข@อมูลข�าวสาร 
๒. การวิเคราะห'ความต@องการจากข@อมูลพ้ืนฐานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
๓. การคัดเลือกครัวเรือน/หมู�บ@านที่มีความพร@อม 
๔. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือร�วมจัดทำแผนการฝ£กอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ 

เตรียมความพรYอมครัวเรือนเป�าหมาย มีกรอบการดำเนินงาน ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. การลงพ้ืนที่ออกตรวจเย่ียมครัวเรือน/หมู�บ@านที่เปEนพ้ืนที่เป�าหมาย 
๒. ประสานงานทำงานร�วมกับตัวแทนองค'กรปกครองท@องถ่ิน 
๓. เน@นการทำงานที่เชื่อมโยงไปสู�การการสร@างบรรยากาศการเรียนรู@ร�วมกันด@วยความเปEนมิตร 
๔. การทำข@อตกลงร�วมกันและกำหนดวันฝ£กอบรม 

ฝ�กอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ มีกรอบการดำเนินงาน ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ดำเนินการฝ£กอบรมฝ£กอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธตามวัน-เวลาที่ได@กำหนดไว@ร�วมกัน 
๒. เน@นความรู@ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการในเบื้องต@น 
๓. เพ่ิมพูนความรู@และแรงจูงใจโดยการจัดศึกษาดูงานเพ่ิมเติม 
๔. มุ�งหมายให@ต้ังตนอยู�ในสัมมาชีพและดำรงอยู�ในศีลธรรมอย�างบูรณาการ 

ติดตามติดตามประเมินผลเปcนรูปธรรมและพัฒนาสู�เครือข�ายสัมมาชีพเชิงพุทธ มีกรอบการ
ดำเนินงาน ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ติดตามประเมินผลตาม PDCA 
๒. จัดต้ังกลุ�มพัฒนาสัมมาชีพเชิงพุทธ 
๓. เน@นกระบวนการมีส�วนร�วมของสามประสาน (บ-ว-ร) เชื่อมโยงกับตลาดและระบบ OTOP และ
พัฒนาเปEนกลุ�มวิสาหกิจชุมชน 
๔. พัฒนาเปEนต@นแบบการเรียนรู@ หรือศูนย'การเสริมสร@างสัมมาชีพแนวพุทธ 



๑๓๖ 

จากภาพท่ี ๓.๓ กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็น การขับเคลื่อน
การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตก ที่เปEนกระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ ซึ่งจำเปEนต@องดำเนินงานให@สอดคล@องกับภารกิจของหน�วยงาน
ราชการที่ดำเนินการอยู�ก�อนแล@ว ดังนี้ (๑) การจัดทำ “หลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” สำหรับ
พระสงฆ' (๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือจัดอบรมสังฆวิทยากร โดยคัดเลือกพระสงฆ'ที่มีความ
สนใจและเสียสละในการทำงานเพื่อชุมชน จำนวน ๑๐๐ รูป โดยแบ�งการอบรมออกเปEน ๑๐ รุ�น รุ�น
ละ ๑๐ รูป ทั้งนี้ มีมุ�งหมายให@พระสงฆ'ผู@ผ�านการอบรมมีความรู@ความเชี่ยวชาญด@านสัมมาชีพตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา (๓) การสร@างหรือจัดตั้งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ โดยให@มีบทบาทใน
การทำงานร�วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของฝ�ายราชการที่มีอยู�แล@ว ในลักษณะของการทำงาน
ร�วมกันเปEนภาคีเครือข�าย (๔) ประชาสัมพันธ'และคัดเลือกหมู �บ@านที ่มีความพร@อม อาทิ ชุมชน
ท�องเที ่ยว OTOP ธรรมวิถี เปEนต@น เพื ่อพัฒนาสัมมาชีพชุมชนอย�างยั ่งยืนตามแนววิถีพุทธ (๕) 
ดำเนินการสร@างสัมมาชีพชุมชนสันติสุข ในลักษณะของวงจรคุณภาพ หรือ PDCA ที ่เน@นการ
ดำเนินการระยะสั้นและมีอบรมให@ความรู@ การติดตาม และการประเมินผลอย�างเปEนรูปธรรม และ (๖) 
จัดต้ังศูนย'การเสริมสร@างสัมมาชีพแนวพุทธในชุมชน เพื่อเปEนต@นแบบศูนย'การเรียนรู@การขับเคลื่อน
การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ สำหรับพื้นท่ี
อ่ืนต�อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

๓.๔ การประยุกต(ใชYหลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ(ในภาคตะวันตก 

บริบทนี้ เปEนบทวิเคราะห' การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซึ่งเปEนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยย�อยที่ ๑ บริบทพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การนำหลักเบญจศีลไปใชYในวิถีชีวิตประจำวันของกลุ �มชาติพันธุ (ในภาค
ตะวันตก 

การนำหลักเบญจศีลไปใช@ในวิถีชีวิตประจำวันของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผล
การวิเคราะห'ข@อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ จากการสุ�มแบบ
เจาะจง จำนวน ๘ ท�าน ได@แก� 

๑. นายธนภัทร ณ ระนอง 

 ตำแหน�ง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

๒. นางวิพร แววศรีผ�อง 

 ตำแหน�ง นายอำเภอเขาย@อย จังหวัดเพชรบุรี 

๓. นายสุทธิพงษ' พรมมาตร' 

 ตำแหน�ง นายกองค'การบริหารส�วนตำบลไร�มะขาม อำเภอบ@านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

๔. นายศุกร'ทิตย' โด�งดัง 

 ตำแหน�ง สารวัตรกำนันตำบลน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ@าปล@อง จังหวัดเพชรบุรี 

๕. นางประนอม กรองชิด 

 ตำแหน�ง ผู@ใหญ�บ@าน หมู�ท่ี ๕ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย@อย จังหวัดเพชรบุรี 

๖. นางสาววราภรณ' สมุทรภัคดี 

 ตำแหน�ง ผู@ช�วยผู@ใหญ�บ@าน หมู�ท่ี ๖ ตำบลบางเก�า อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 

๗. นายสมศักด์ิ ชอุ�มฤทธิ์ 

 ตำแหน�ง ปราชญ'ชาวบ@านชุมชนบ@านหนองขนาน หมู�ที่ ๕ ตำบลหนองขนาน อำเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 



๑๓๘ 

๘. นางถนอม คงยิ้มละมัย 

 ตำแหน�ง ปราชญ'ชาวบ@านชุมชนบ@านหนองจิก หมู�ท่ี ๑ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย@อย 
จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ ที่ประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ 
ผู@นำชุมชน และปราชญ'ชาวบ@านในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
พบว�า 

๑. ด@านหลักประกันชีวิต 

หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชน และปราชญ'ชาวบ@านในพื้นที่ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยในพื้นที ่จังหวัดเพชรบุรี แสดงทัศนะเกี ่ยวกับการนำหลักเบญจศีลไปใช@ในวิถีช ีวิต 
ประจำวันของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านหลักประกันชีวิต หรือเบญจศีลข@อที่ ๑ (ปาณาติปา
ตา เวรมณี) ว�า มีการส�งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ, มีการส�งเสริมการดำเนินกิจกรรมสร@างความ
ปรองดองสามัคคีอย�างต�อเนื่อง, มีการส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของผู@มีส�วนเกี่ยวข@องทุกฝ�ายใน
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕, มีการส�งเสริมการให@ตามหลักอภัยทาน, 
มีการส�งเสริมกิจกรรมต@นแบบชุมชนอยู�ดีมีสุขสามัคคี, มีการส�งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู@ยากไร@หรือผู@ด@อยโอกาส 

๒. ด@านหลักประกันทรัพย'สิน 

หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชน และปราชญ'ชาวบ@านในพื้นที่ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยในพื้นที ่จังหวัดเพชรบุรี แสดงทัศนะเก่ียวกับการนำหลักเบญจศีลไปใช@ในวิถีช ีวิต 
ประจำวันของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านหลักประกันทรัพย'สิน หรือเบญจศีลข@อท่ี ๒ (อทินนา
ทานา เวรมณี) ว�า มีการส�งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อย�างต�อเนื่อง ตั้งแต�ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม โดยต�อเนื่องถึงกัน, มีการรณรงค'ให@คนในชุมชนฝ�าระวังภัยท่ีอาจเกิดข้ึนโดยช�วยกันสอดส�อง
ดูแลความปลอดภัยของทรัพย'สินซ่ึงกันและกัน, หน�วยงานภาครัฐจะต@องเปEนฝ�ายส�งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามโครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕ อย�างต�อเนื่อง, มีการส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือนในเรื่องของการเกษตรและงานอาชีพเสริม, มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส�งเสริมความ
สามัคคีโดยประสานความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ สถานศึกษา องค'กรปกครองส�วนท@องถ่ิน 
องค'กรภาคเอกชน กำนัน ผู@ใหญ�บ@าน และภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 
 
 



๑๓๙ 

๓. ด@านหลักประกันครอบครัว 

หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชน และปราชญ'ชาวบ@านในพื้นที่ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยในพื้นที ่จังหวัดเพชรบุรี แสดงทัศนะเกี ่ยวกับการนำหลักเบญจศีลไปใช@ในวิถีช ีวิต 
ประจำวันของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านหลักประกันครอบครัว หรือเบญศีลข@อที่ ๓ (กาเมสุ
มิจฉาจารา เวรมณี) ว�า มีการประพฤติตนของผู@นำครอบครัวให@เปEนแบบอย�างที่ดีให@แก�สมาชิกใน
ครอบครัว, มีการสร@างภูมิคุ@มกันครอบครัวอบอุ�น, มีการส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทาง
สังคมร�วมกันของสมาชิกในครอบครัว, มีการเฝ�าระวังและสร@างภูมิคุ@มกันสังคมอยู�เย็นเปEนสุขตามแนว
วิถีพุทธ, ภาครัฐเปEนหน�วยสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕ อย�างต�อเนื่อง, มี
สนับสนุนการจัดประกวดครอบครัวรักษาศีล ๕ ร@อยเปอร'เซ็นต'เพ่ือยกย�องให@เปEนรูปธรรมทางสังคม 

๔. ด@านหลักประกันสังคม 

หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชน และปราชญ'ชาวบ@านในพื้นที่ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยในพื้นที ่จังหวัดเพชรบุรี แสดงทัศนะเกี ่ยวกับการนำหลักเบญจศีลไปใช@ในวิถีช ีวิต 
ประจำวันของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านหลักประกันสังคม หรือเบญศีลข@อที่ ๔ (มุสาวาทา 
เวรมณี) ว�า มีการสร@างสิ่งแวดล@อมที่เปEนคุณทางสังคม, มีการจัดกิจกรรมทางสังคมระดับชุมชนท่ี
ส�งเสริมความสามัคคีและการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข, มีการส�งเสริมวิธีการคิดวิเคราะห'ในการใช@คำพูด
ในเชิงบวก 

๕. ด@านหลักประกันสุขภาพ 

หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชน และปราชญ'ชาวบ@านในพื้นที่ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยในพื้นที ่จังหวัดเพชรบุรี แสดงทัศนะเกี ่ยวกับการนำหลักเบญจศีลไปใช@ในวิถีช ีวิต 
ประจำวันของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านหลักประกันสุขภาพ หรือเบญศีลข@อที่ ๕ (สุรา
เมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี) พบว�า มีการสร@างหลักประกันสุขภาพในครอบครัวโดยมีต@นแบบความ
ประพฤติท่ีดีเปEนฐาน, มีการรณรงค'การทำกิจกรรมทางสังคมท่ีส�งเสิรมให@ชุมชนปลอดอบายมุขและยา
เสพติดอย�างต�อเนื่อง, มีการรณรงค'การปลูกฝMงให@เด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดอย�างต�อเนื่อง, มีการจัดต้ังชมรมครอบครัวรักษาสุขภาวะและภูมิคุ@มกันภัยยาเสพติด 

 

 

 

 



๑๔๐ 

๓.๔.๒ ตัวแบบการประยุกต(ใชYหลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

ตัวแบบการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผลการวิเคราะห'ข@อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ�มเฉพาะ จาก
การสุ�มแบบเจาะจง จำนวน ๘ ท�าน ได@แก� 

๑. พระครูวัชรชลธรรม (ปMญญา เขมป-ฺโ-) 

 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

๒. พระครูสุนทรวัชรการ (อำพล อพโล) 

 ตำแหน�ง อาจารย' มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ'เพชรบุรี 

๓. นายสุพจน' สมุทรภัคดี 

 ตำแหน�ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเก�า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

๔. นายธรรมนูญ บุญส�ง 

 ตำแหน�ง กำนันตำบลบ@านกุ�ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

๕. นายสมเจต คำขาวเหลือง 

 ตำแหน�ง ผู@ใหญ�บ@าน หมู�ท่ี ๖ ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

๖. นายบริบูรณ'รักษ' คชพงษ' 

 ตำแหน�ง ผู@ใหญ�บ@าน หมู�ท่ี ๕ ตำบลท�าคอย อำเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

๗. นายกิตติศักด์ิ สุขประเสริฐ 

 ตำแหน�ง ผู@ใหญ�บ@าน หมู�ท่ี ๗ ตำบลบางเก�า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

๘. นางแก@วใจ ศิริประทุม 

 ตำแหน�ง ผู@ช�วยผู@ใหญ�บ@าน หมู�ท่ี ๑ ตำบลสะพัง อำเภอเขย@อย จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการสนทนากลุ�มเฉพาะร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิ ท่ีประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ 
ผู@นำชุมชน และนักวิชาการด@านศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เปEนองค'ความรู@ดังแสดงในภาพท่ี ๓.๔ 

 

 



๑๔๑ 

ภาพท่ี ๓.๔ 
การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพ่ือส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก๔ 

 
 

๔พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก และคณะ, “การประยุกต(ใชYหลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๑, หน@า ๑๑๗. 

๑. ด@านหลักประกันชีวิต หรือเบญจศีลข@อท่ี ๑ (ปาณาติปาตา เวรมณี) 
 - การส�งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
 - การส�งเสริมการดำเนินกิจกรรมสร@างความปรองดองสามัคคีอย�างต�อเน่ือง 
 - การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕ 
 - การส�งเสริมการให@ตามหลักอภัยทาน 
 - การส�งเสริมกิจกรรมต@นแบบชุมชนอยู�ดีมีสุขสามัคคี 
 - การส�งเสริมการจัดต้ังกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู@ยากไร@หรือผู@ด@อยโอกาส 

การประยุกต(ใชYหลักเบญจศีลเพ่ือส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

๒. ด@านหลักประกันทรัพย'สิน หรือเบญจศีลข@อท่ี ๒ (อทินนาทานา เวรมณี) 
 - การส�งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้ังแต�ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 - การรณรงค'ให@คนในชุมชนฝ�าระวังภัยโดยช�วยกันสอดส�องความปลอดภัยของทรัพย'สินซ่ึงกันและกัน 
 - หน�วยงานภาครัฐฝ�ายส�งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหมู�บ@านศีล ๕ อย�างต�อเน่ือง 
 - การส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในเร่ืองของการเกษตรและงานอาชีพเสริม 
 - การสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมความสามัคคีระหว�างกลุ�มชาติพันธุ'อย�างต�อเน่ือง 

๓. ด@านหลักประกันครอบครัว หรือเบญศีลข@อท่ี ๓ (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) 
 - การประพฤติตนของผู@นำครอบครัวให@เปEนแบบอย�างท่ีดีให@แก�สมาชิกในครอบครัว 
 - การสร@างภูมิคุ@มกันครอบครัวอบอุ�น 
 - การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางสังคมร�วมกันของสมาชิกในครอบครัว 
 - การเฝ�าระวังและสร@างภูมิคุ@มกันสังคมอยู�เย็นเปEนสุขตามแนววิถีพุทธ 
 - ภาครัฐเปEนหน�วยสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕ อย�างต�อเน่ือง 
 - สนับสนุนการจัดประกวดครอบครัวรักษาศีล ๕ ร@อยเปอร'เซ็นต'เพื่อยกย�องให@เปEนรูปธรรมทางสังคม 

๔. ด@านหลักประกันสังคม หรือเบญศีลข@อท่ี ๔ (มุสาวาทา เวรมณี) 
 - การสร@างส่ิงแวดล@อมท่ีเปEนคุณทางสังคม 
 - การจัดกิจกรรมทางสังคมระดับชุมชนท่ีส�งเสริมความสามัคคีและการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 
 - การส�งเสริมวิธีการคิดวิเคราะห'ในการใช@คำพูดในเชิงบวก 

๕. ด@านหลักประกันสุขภาพ หรือเบญศีลข@อท่ี ๕ (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี) 
 - การสร@างหลักประกันสุขภาพในครอบครัวโดยมีต@นแบบความประพฤติที่ดีเปEนฐาน 
 - การรณรงค'การทำกิจกรรมทางสังคมท่ีส�งเสิรมให@ชุมชนปลอดอบายมุขและยาเสพติดอย�างต�อเน่ือง 
 - การรณรงค'การปลูกฝMงให@เด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติดอย�างต�อเน่ือง 
 - การจัดต้ังชมรมครอบครัวรักษาสุขภาวะและภูมิคุ@มกันภัยยาเสพติด 



๑๔๒ 

จากภาพที่ ๓.๔ การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็น ตัวแบบการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ที่เปEนต@นแบบการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพ่ือ
ส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ' ส�งเสริมสร@างความปรองดองสามัคคีอย�างต�อเนื่อง
ด@วยกิจกรรมจิตสาธารณะต�าง ๆ ด@วยเหตุที่ปMจจุบันทุกภาคส�วนต�างร�วมมือกัน ขับเคลื่อนโครงการ
หมู�บ@านรักษาศีล ๕ ตามยุทธศาสตร'ชาติ ๒๐ ปO โดยเน@นกระบวนการมีส�วนร�วมของ ๓ ประสาน หรือ 
บ-ว-ร คือ บ@าน ได@แก� สถาบันครอบครัว, วัด ได@แก� สถาบันพระพุทธศาสนา และราชการ/โรงเรียน 
ได@แก� สถาบันทางการปกครองและสถาบัน การศึกษา จึงมีการรวมมือกันเปEนเครือข�าย ชื่อ “เครือข�าย
สุจริตชนวิถีพุทธ” ที่ดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยใช@โครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕ เปEนฐาน โดยมี
กิจกรรมหลัก ๆ ที่ชัดเจน เช�น การดำเนินการเพื่อส�งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส�งเสริมสุขภาวะ
ชุมชน ส�งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ เปEนต@น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

๓.๕ กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

บริบทนี้ เปEนบทวิเคราะห' กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ซึ่งเปEนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยย�อยที่ ๕ บริบทพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๕.๑ สภาพท่ัวไปของการอนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

สภาพท่ัวไปของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผลการ
วิเคราะห'ข@อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ จากการสุ�มแบบเจาะจง 
จำนวน ๑๐ ท�าน ได@แก� 

๑. พระครูสันตยาภิรัต (สันติ สนฺติกโร) 

 ตำแหน�ง เจ@าอาวาสวัดคงคาราม/ 

  ผู@เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม รางวัลเสมาธรรมจักร 

  สาขาส�งเสริมอนุรักษ'วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา 

๒. พระครูพิทักษ'ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) 

 ตำแหน�ง เจ@าอาวาสวัดขนอน/ 

  ผู@เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม รางวัลชุมชนดีเด�นของโลกท่ีมีผลงานใน- 

  การอนุรักษ'ฟ̈ªนฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม (UNESCO) 

๓. พระครูใบฎีกาสุพจน' ธีรวํโส 

 ตำแหน�ง เจ@าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี/ 

  ผู@เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม รางวัลชุมชนท�องเท่ียว OTOP นวัตวิถีต@นแบบ 

  กระทรวงมหาดไทย 

๔. นางนงคราญ สุขสม 

 ตำแหน�ง ผู@อำนวยการสำนักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี 

  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 



๑๔๔ 

๕. นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ 

 ตำแหน�ง ผู@อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

๖. นายบำเพ็ญ นิติเศรษฐ 

 ตำแหน�ง ประธานศูนย'ประสานงานองค'การชุมชนระดับตำบลดีเด�น (ศอช.ต.) 

   ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

๗. นายประคอง สร@อยสวัสด์ิ 

 ตำแหน�ง ผู@นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�น 

   ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

๘. นายไพโรจน' พจนาท 

 ตำแหน�ง ผู@นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�น 

   ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

๙. นางวีณา สุขอยู� 

 ตำแหน�ง ผู@นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�น 

   ตำบลห@วยยางโทน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

๑๐. นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย' 

 ตำแหน�ง ผู@นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�น 

   ตำบลหนองกบ อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 

ผลการสัมภาษณ'เชิงลึกผู@ให@ข@อมูลสำคัญ ที่ประกอบด@วย ตัวแทนสถาบันการปกครอง 
ตัวแทนสถาบันการศึกษา และตัวแทนสถาบันพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทโดดเด�นในการอนุรักษ'
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปMญญาท@องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี พบว�า 

๑. ด@านการศึกษา ค@นคว@า หรือวิจัย 

สภาพทั่วไปของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ �มชาติพันธุ 'ในภาคตะวันตก ด@าน
การศึกษา ค@นคว@า หรือวิจัย พบว�า มีการเก็บรวบรวมข@อมูลด@านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีกระจัดกระจาย
ให@เปEนหมวดหมู�อย�างเปEนระเบียบเพ่ือง�ายต�อการศึกษาค@นคว@า, มีการจัดให@คนชุมชนได@ศึกษาคุณค�า
มรดกของศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร@างความความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประจำถ่ินของตน, มีการส�งเสริม



๑๔๕ 

ให@เยาวชนได@ศึกษาค@นคว@าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมเพื่อการรักษาวิถีการดำรงชีวิต, มีการจัด
กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือปลูกฝMงความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม และมีการ
จัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาในสถานศึกษาประจำท@องถ่ินในลักษณะหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. ด@านการส�งเสริมให@ชนทุกหมู�เหล�าเห็นคุณค�า 

สภาพทั่วไปของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านการ
ส�งเสริมให@ชนทุกหมู�เหล�าเห็นคุณค�า พบว�า มีการส�งเสริมให@ชนทุกหมู�เหล�าเห็นคุณค�าด@วยการให@
ความรู@แก�ชุมชนด@านคุณค�าของศิลปวัฒนธรรมท@องถิ่นเพื่อร�วมกันรักษาเอกลักษณ'ของกลุ�มชาติพันธุ', 
มีการให@ความสนับสนุนจากหน�วยงานของสงฆ'และหน�วยงานจากภาครัฐในการร�วมกันอนุรักษ'
ศิลปวัฒนธรรม, มีการส�งเสริมผลักดันให@นำขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมของท@องถ่ินกลับคืนสู�สังคม
, มีการส�งเสริมให@คนรุ�นใหม�มีใจใส�ในการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนต�อไปเพื่อเปEนมรดกแก�
อนุชนรุ�นหลัง และมีการส�งเสริมในการให@ความรู@เก่ียวกับพัฒนาการของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมแก�
บุคคล ภายนอกด@วย 

๓. ด@านการขยายขอบเขตการมีส�วนร�วมในวัฒนธรรม 

สภาพทั่วไปของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านการ
ขยายขอบเขตการมีส�วนร�วมในวัฒนธรรม พบว�า มีการประชาสัมพันธ'ให@ประชาชน เอกชน และ
หน�วยงานภาครัฐได@เล็งเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมท@องถิ่น, มีการชักชวนประชาชนและ
เอกชนตลอดจนหน�วยงานรัฐให@ร�วมกันส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมท@องถ่ิน, มีการให@ข@อมูลหรือองค'ความรู@
เกี่ยวข@องกับการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมท@องถิ่น, มีการชักชวนคนในชุมชนให@ร�วมรณรงค'ในการทำ
กิจกรรมป�องกันศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท@องถิ่น และมีการเผยแพร�เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ'
วัฒนธรรมองถ่ินทางสื่อออนไลน' 

๔. ด@านการส�งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

สภาพทั่วไปของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านการ
ส�งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม พบว�า มีการประชุมร�วมกับหน�วยงานรัฐหรือเอกชนในการเผยแผ�
และแลกเปลี่ยนเรียนรู@ศิลปวัฒนธรรมของแต�ละท@องถิ่น, มีการติดตามประเมินวัฒนธรรมท@องถิ่นกับ
ร�วมกัน, มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อป�องกันความเสื่อมสลายของศิลปวัฒนธรรม
ท@องถิ่น, มีการจัดกิจกรรมให@ทุกฝ�ายมีโอกาสร�วมเสนอความเห็นในการปรับปรุงวิธีการการอนุรักษ'
ศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดประชุมร�วมกันในการติดตามผลการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมท@องถิ่นท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชนให@สอดคล@องกับแผนพัฒนาท@องถ่ิน 
 



๑๔๖ 

๕. ด@านการสร@างทัศนคติ ความรู@ และความเข@าใจ 

สภาพทั่วไปของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านการ
สร@างทัศนคติ ความรู@ และความเข@าใจ พบว�า มีการแนะนำเกี่ยวกับความรู@ความสำคัญในการอนุรักษ'
ศิลปวัฒนธรรมท@องถิ่นแก�ชุมชน, มีการเป�ดโอกาสให@ชุมชนเสนอแนวทางการป�องกันและแก@ไขความ
ขัดแย@งทางวัฒนธรรม, มีการปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมท@องถ่ินให@เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของชุมชน
, มีมาตรการป�องกันรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท@องถิ่นของชุมชน และมีการเผยแผ�ข@อมูลหรือ
องค'ความรู@เก่ียวข@องกับการอนุรักษ'วัฒนธรรมท@องถ่ินแก�เยาวชนคนรุ�นใหม� 

๖. ด@านการจัดทำระบบเครือข�ายสารสนเทศทางด@านวัฒนธรรม 

สภาพทั่วไปของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ด@านการ
จัดทำระบบเครือข�ายสารสนเทศทางด@านวัฒนธรรม พบว�า มีการจัดนิทรรศการกิจกรรมวัฒนธรรม
ท@องถิ่นโดยบูรณาการร�วมกับโครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕, มีการตั้งศูนย'กลางเผยแพร�ประชาสัมพันธ'
ศิลปวัฒนธรรมท@องถ่ิน, มีการประชาสัมพันธ'ให@ประชาชนรับรู@สิทธิและหน@าท่ีในการอนุรักษ'และฟ̈ªนฟู, 
มีการประชาสัมพันธ'ให@ประชาชนเข@าใจสามารถเลือกสรร ตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมให@
เหมาะสมในการดำเนินชีวิต และมีข@อมูลศิลปวัฒนธรรมท@องถ่ินในระบบเครือข�ายสารสนเทศออนไลน' 

๓.๕.๒ พฤติกรรมการอนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

พฤติกรรมการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก จากกลุ�มชาติ
พันธุ'ในจังหวัดราชบุรี (ชาติพันธุ'จีน, ชาติพันธุ'ยวน, ชาติพันธุ'มอญ, ชาติพันธุ'เขมร, ชาติพันธุ'ลาวเวียง, 
ชาติพันธุ'ลาวโส@ง, ชาติพันธุ'กระเหรี่ยง) จำนวน ๔๐๐ คน โดยใช@แบบสำรวจ (Survey) เปEนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข@อมูล พบว�า พฤติกรรมการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
บริบทเชิงพื้นที่จังหวัดราชบุรี พบว�า พฤติกรรมการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' โดย
ภาพรวม อยู�ในระดับมาก ( x̄ = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๓๒๔) เม่ือพิจารณาเปEนรายด@าน พบว�า 

๑. ด@านการศึกษา ค@นคว@า หรือวิจัย 

พฤติกรรมการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทเชิงพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี ด@านการศึกษา ค@นคว@า หรือวิจัย โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( x̄ = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๓๙๓) 
เมื่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า อยู�ในระดับมากทุกข@อ โดยข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได@แก� การเก็บ
รวบรวมข@อมูลด@านศิลปะและวัฒนธรรมที่กระจัดกระจายให@เปEนหมวดหมู�อย�างเปEนระเบียบเพื่อ
ง�ายต�อการศึกษาค@นคว@า ( x̄ = ๔.๓๓, S.D. = ๐.๗๖๓) ส�วนข@อที่มีค�าเฉลี่ยต่ำสุด ได@แก� การส�งเสริม
ให@เยาวชนได@ศึกษาค@นคว@าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการรักษาวิถีการดำรงชีวิต ( x̄ = ๓.๖๕, 
S.D. = ๐.๗๔๘) 



๑๔๗ 

๒. ด@านการส�งเสริมให@ชนทุกหมู�เหล�าเห็นคุณค�า 
พฤติกรรมการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทเชิงพื้นท่ี

จังหวัดราชบุรี ด@านการส�งเสริมให@ชนทุกหมู�เหล�าเห็นคุณค�า โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( x̄ = ๓.๙๔, S.D. 
= ๐.๓๙๐) เมื่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า อยู�ในระดับมากทุกข@อ โดยข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได@แก� 
การส�งเสริมในการให@ความรู@เก่ียวกับพัฒนาการของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมแก�บุคคลภายนอกด@วย 
( x̄ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๐๓) ส�วนข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยต่ำสุด ได@แก� การส�งเสริมให@ชนทุกหมู�เหล�าเห็นคุณค�า
ด@วยการให@ความรู@แก�ชุมชนด@านคุณค�าของศิลปวัฒนธรรมท@องถิ่นเพื่อร�วมกันรักษาเอกลักษณ'ของ
กลุ�มชาติพันธุ' ( x̄ = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๕๗๔) 

๓. ด@านการขยายขอบเขตการมีส�วนร�วมในวัฒนธรรม 

พฤติกรรมการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทเชิงพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี ด@านการขยายขอบเขตการมีส�วนร�วมในวัฒนธรรม โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( x̄ = 
๓.๙๒, S.D. = ๐.๔๐๘) เมื่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า อยู�ในระดับมากทุกข@อ โดยข@อที่มีค�าเฉลี่ย
สูงสุด ได@แก� การชักชวนประชาชนและเอกชนตลอดจนหน�วยงานรัฐให@ร�วมกันส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท@องถิ่น ( x̄ = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๘๒๒) ส�วนข@อที่มีค�าเฉลี่ยต่ำสุด ได@แก� การประชาสัมพันธ'ให@ประชาชน เอกชน 
และหน�วยงานภาครัฐได@เล็งเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมท@องถ่ิน ( x̄ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๖๕๖) 

๔. ด@านการส�งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

พฤติกรรมการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทเชิงพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี ด@านการส�งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( x̄ = ๓.๓๙, S.D. 
= ๐.๔๖๒) เมื่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า อยู�ในระดับมากทุกข@อ โดยข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได@แก� 
การประชุมร�วมกับหน�วยงานรัฐหรือเอกชนในการเผยแผ�และแลกเปลี่ยนเรียนรู@ศิลปวัฒนธรรมของ
แต�ละท@องถ่ิน ( x̄ = ๔.๑๔, S.D. = ๐.๘๖๖) ส�วนข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยต่ำสุด ได@แก� การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือป�องกันความเสื่อมสลายของศิลปวัฒนธรรมท@องถ่ิน ( x̄ = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๑๒) 

๕. ด@านการสร@างทัศนคติ ความรู@ และความเข@าใจ 

พฤติกรรมการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทเชิงพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี ด@านการสร@างทัศนคติ ความรู@ และความเข@าใจ โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( x̄ = ๓.๙๘, 
S.D. = ๐.๔๐๐) เมื่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า อยู�ในระดับมากทุกข@อ โดยข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 
ได@แก� การแนะนำเกี่ยวกับความรู@ความสำคัญในการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมท@องถิ่นแก�ชุมชน ( x̄ = 
๔.๔๐, S.D. = ๐.๗๑๒) ส�วนข@อที่มีค�าเฉลี ่ยต่ำสุด ได@แก� การปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมท@องถิ ่นให@
เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของชุมชน ( x̄ = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๗๔๖) 



๑๔๘ 

๖. ด@านการจัดทำระบบเครือข�ายสารสนเทศทางด@านวัฒนธรรม 

พฤติกรรมการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก บริบทเชิงพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี ด@านการจัดทำระบบเครือข�ายสารสนเทศทางด@านวัฒนธรรม โดยรวมอยู�ในระดับมาก 
( x̄ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๓๘๕) เมื่อพิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า มีข@อที่อยู�ในระดับปานกลาง ได@แก� การ
ประชาสัมพันธ'ให@ประชาชนรับรู@สิทธิและหน@าท่ีในการอนุรักษ'และฟ̈ªนฟู ( x̄ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๖๙๔) 
ส�วนข@ออ่ืน ๆ ท่ีเหลือ อยู�ในระดับมากทุกข@อ 

ปMญหา อุปสรรคที่มีต�อการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี พบว�า 

- บางพ้ืนท่ีขาดการให@ความสำคัญกับการศึกษาค@นคว@าของเยาวชนในสภาพแวดล@อมจริง 

- อุปสรรคบางประการจากค�านิยมท่ีไม�พึงประสงค'ในยุคโลกาภิวัตน' 

- บางพ้ืนท่ีขาดการส�งเสริมการมีส�วนร�วมอย�างแท@จริง 

- บางพ้ืนท่ีขาดการประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข@อง 

- บางพ้ืนท่ีขาดการให@ความรู@ด@านการอนุรักษ'แก�เยาวชน 

- บางพ้ืนท่ีขาดศูนย'ประชาสัมพันธ' 

สำหรับข@อเสนอแนะสำหรับการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวนัตก 
บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี พบว�า 

- ส�งเสริมให@เยาวชนได@ศึกษาองค'ความรู @ด@านศิลปวัฒนธรรมท@องถิ ่นทั ้งในส�วนของ
การศึกษาในระบบและนอกระบบ 

- สอดแทรกค�านิยมการอนุรักษ'ในกิจกรรมหรือประเพณีประจำท@องถ่ิน 

- สนับสนุนให@ผู@มีส�วนได@ส�วนเสียทุกฝ�าย โดยเฉพาะอย�างยิ่งเยาวชนหรือวัยรุ�น ได@มีส�วน
ร�วมในการดำเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรม 

- จัดประชุมร�วมกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชนหรือหน�วยงานอื่นที่มีส�วนเกี่ยวข@อง เพ่ือ
ร�วมกันขับเคลื่อนภารกิจการเผยแพร�วัฒนธรรม 

- ให@ความรู@และสร@างค�านิยมการอนุรักษ'และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นแก�เยาวชน
โดยให@ความสำคัญในฐานะท่ีเปEนผู@สืบสานด@านการอนุรักษ' 

- จัดต้ังศูนย'กลางการสื่อสารด@านวัฒนธรรมกลุ�มชาติพันธุ'ประจำชุมชน 



๑๔๙ 

๓.๕.๓ กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผลการวิเคราะห'ข@อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ�มเฉพาะ จาก
การสุ�มแบบเจาะจง จำนวน ๘ ท�าน ได@แก� 

 ๑. พระป�ฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย' ปโมทิโต) 

 ตำแหน�ง รองเจ@าคณะจังหวัดราชบุรี/ 

  ผู@อำนวยการวิทยาลัยสงฆ'ราชบุรี 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒. พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) 

 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอจอมบึง/ 

  ประธานกรรมการบริหารศูนย'วัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ' 

  วัดวาปOสุทธาวาส อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 ๓. ผู@ช�วยศาสตราจารย' ดร.สมคิด ดวงจักร' 

 ตำแหน�ง อาจารย'ประจำคณะมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร' 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ@านจอมบึง 

 ๔. นางสมนึก เทพธรรม 

 ตำแหน�ง ประธานชมรมอนุรักษ'วัฒนธรรมกลุ�มทอผ@าไทยทรงดำ 

  บ@านหัวเขาจีน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

 ๕. นายตรีพล อารมณ'ชื่น 

 ตำแหน�ง ปราชญ'ชาวบ@าน 

  ชุมชนชาติพันธุ'ยวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 ๖. นายวันวิส คชประดิษฐ' 

 ตำแหน�ง ปราชญ'ชาวบ@าน 

  ชุมชนชาติพันธุ'มอญ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 



๑๕๐ 

 ๗. นายทม เบ็ญจา 

 ตำแหน�ง ปราชญ'ชาวบ@าน 

  ชุมชนชาติพันธุ'ลาวเวียง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 ๘. นายทน สาลีสาย 

 ตำแหน�ง ปราชญ'ชาวบ@าน 

  ชุมชนชาติพันธุ'ลาวโส@ง อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 

ผลการสนทนากลุ �มเฉพาะร�วมกับผู @ทรงคุณวุฒิ ที ่ประกอบด@วย ตัวแทนสถาบันการ
ปกครอง ตัวแทนสถาบันการศึกษา และตัวแทนสถาบันพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทโดดเด�นในการ
อนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปMญญาท@องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี เปEนองค'ความรู@ดังแสดงในภาพท่ี ๓.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

ภาพท่ี ๓.๕ 
กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ 

กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก๕ 
 

 
 
 
 

 
๕พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), “กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกัน

อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๑, หน@า ๑๕๑. 

กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ(ศิลปวฒันธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวนัตก 

๑. กระบวนการมีส�วนร�วม 
 การมีส�วนร�วมในการค@นหาปMญหา 
 การมีส�วนร�วมในการวางแผน 
 การมีส�วนร�วมในการดำเนนิงาน 
 การมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผล 
 การมีส�วนร�วมรับผลประโยชน' 

๒. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 
 การศึกษาวจิัยหรือการสร@างองค'ความรู@ (Resource Research) 
 การประเมินคุณค�าและศักยภาพของทรพัยากรทางโบราณคดี  

(Resource Assessment and Evaluation) 
 การสงวนและการอนรุักษ' (Preservation) 
 การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม 

(Resource Based Community Business) 
 การเผยแพร�องค'ความรู@ ข@อมูล ประสบการณ'ให@แก�คนอืน่ ๆ ทั้ง

ในและนอกชุมชน 
 การบังคับใช@กฎเกณฑ' ข@อปฏิบัติ ข@อบัญญัติ (Enforcement) 
 การฟ̈ªนฟู ผลิตซ้ำ และสร@างใหม� (Resource Rehabilitation / 

Revitalization) 

๓. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมตามหลักการ 3E 
 กระบวนการเรยีนรู@และการให@การศึกษา (E1-Education) 
 การสร@างสรรค'และประดิษฐ'นวัตกรรมในการจัดการ (E2-

Engineering) 
 การบังคับใช@กฎระเบียบ (E3-Enforcement) 

กลุ�มผูYมี 
ส�วนไดYส�วนเสยี 

 ชุมชนชาติพันธุ' 
 ภาครัฐ 
 ภาคเอกชน 
 สถาบันการศึกษา 
 นักท�องเที่ยว/ 

บุคคลภายนอก 

ตัวแบบกิจกรรม
การอนุรักษ( ฯ 

 การศึกษา ค@นคว@า 
หรอืวิจยั 

 การส�งเสริมให@ชน
ทุกหมู �เหล�าเห็น
คุณค�า 

 การขยายขอบ-
เขตการมีส�วนร�วม
ในวัฒนธรรม 

 การส�งเสริมแลก-
เปล่ียนวัฒนธรรม 

 การสร@างทัศนคติ 
ความรู@ และความ 
เข@าใจ 

  การจัดทำระบบ/
สร @างเคร ือข �าย
สารสนเทศทาง
ศิลปวัฒนธรรม 



๑๕๒ 

จากภาพที่ ๓.๕ กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็น กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ที่มุ�งเน@นการมีส�วนร�วมของผู@มีส�วนได@ส�วน
เสียท่ีประกอบด@วย ชุมชนชาติพันธุ' หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึง 
นักท�องเที ่ยวหรือบุคคลภายนอกด@วย โดยครอบคลุมองค'ประกอบของวัฏจักรการมีส�วนร�วม 
ประกอบด@วย (๑) การมีส�วนร�วมในการค@นหาปMญหาของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพนัธุ' 
ได@แก� ร�วมค@นหาปMญหา, ร�วมตรวจสอบข@อเท็จจริงของปMญหา, ร�วมแสดงความคิดเห็น/ให@ข@อมูลปMญหา, 
ร�วมระดมความคิดเพื่อวิเคราะห'ปMญหา (๒) การมีส�วนร�วมในการวางแผนอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของ
กลุ�มชาติพันธุ' ได@แก� ร�วมรับรู@นโยบายสาธารณะ, ร�วมจัดทำแผนงาน, ร�วมแสดงความคิดเห็นสำหรับ
ปรับปรุง และร�วมเผยแพร�หรือประชาสัมพันธ'แผนงาน (๓) การมีส�วนร�วมในการดำเนินงานอนุรักษ'
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' ได@แก� ร�วมลงมือปฏิบัติงาน, ร�วมสนับสนุนวัสดุสิ่งของ, ร�วมบริจาค
ทุนทรัพย' และร�วมแก@ไขปMญหาที่เกิดขึ้นระหว�างการปฏิบัติงาน (๔) การมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' ได@แก� ร�วมกำหนดตัวชี้วัดท่ีใช@ใน
การประเมิน, ร�วมสังเกตการณ', ร�วมประเมินความสำเร็จ, และร�วมเผยแพร�หรือประชาสัมพันธ'ผลการ
ดำเนินงาน และ (๕) การมีส�วนร�วมรับผลประโยชน' ได@แก� ร�วมรับผลประโยชน'ในเชิงเศษฐกิจ เช�น 
รายได@ เปEนต@น, ร�วมรับผลประโยชน'ในเชิงวิถีชีวิตและความเปEนอยู�, ร�วมรับผลประโยชน'ในเชิงสังคม
และสิ่งแวดล@อม และร�วมรับผลประโยชน'ท่ีเกิดข้ึนจากการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมอย�างเสมอ
ภาคและเท�าเทียม ท้ังนี้ ตัวแบบดังกล�าว สามารถนำไปใช@เปEนต@นแบบในการเสริมสร@างกระบวนการมี
ส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได@อย�างยั่งยืน 
 
 



บทท่ี ๔ 
 

การพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตกท่ีสอดคลYองกับ

สภาพการณ(ป{จจุบัน 
 

แผนงานวิจัยเรื ่อง การพัฒนากลไกทางสังคมเพื ่อการอยู �ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ได@วิเคราะห'แนวทางการพัฒนากลไกทาง
สังคมเพื่อการอยู �ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตกที่สอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน โดยใช@การการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิซึ่งเปEนตัวแทนจากสถาบันครอบครัว/ชุมชน (บ-บ@าน) ตัวแทนจาก
สถาบันพระพุทธศาสนา (ว-วัด) และตัวแทนจากสถาบันการปกครอง/สถานศึกษา (ร-ราชการ/
โรงเรียน) จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ๙ ท�าน พร@อมทั้งต@นแบบกิจกรรมการ
พัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตก ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู@สมัครเข@าร�วม
กิจกรรมจากอาสาสมัครในพ้ืนท่ี จำนวน ๓๐ คน โดยมีผลการวิเคราะห'ข@อมูล ดังนี้ 

๔.๑ แนวทางการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกท่ีสอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน 

๔.๒ ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

๔.๑ แนวทางการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตกที่สอดคลYองกับสภาพการณ(ป{จจุบัน 

ผลการวิเคราะห'แนวทางการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกที่สอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน เปEน
ผลการวิเคราะห'ข@อมูลเชิงคุณภาพที่ได@จากการสนทนากลุ �มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ร�วมกับผู @ทรงคุณวุฒิซึ ่งเปEนตัวแทนจากสถาบันครอบครัว/ชุมชน (บ-บ@าน) ตัวแทนจากสถาบัน
พระพุทธศาสนา (ว-วัด) และตัวแทนจากสถาบันการปกครอง/สถานศึกษา (ร-ราชการ/โรงเรียน) จาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน ๙ ท�าน ประกอบด@วย 

๑.  พระป�ฎกโกศล, ดร. รองเจ@าคณะจังหวัดราชบุรี 

๒. พระครูวิลาศกาญจนธรรม รองเจ@าคณะอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

๓. พระครูโสภิตวัชรากร เจ@าคณะตำบลหัวสะพาน 

 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

๔. นายชุษณิษฏ' ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๕. นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

๖. นางเกศิณี เก็งทอง ผู@อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห' 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๗. นายมณเฑียร' สุดฮะ ผู@อำนวยการโรงเรียนช�องพรานวิทยา 

 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๘. นางสาวปMณณ'ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ' นักวิชาการพัฒนาชุมชน 

 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

๙. นายศุกร'ทิตย' โด�งดัง สารวัตรกำนันตำบลน้ำกลัดเหนือ 

 อำเภอหนองหญ@าปล@อง จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการวิเคราะห'ข@อมูลเชิงคุณภาพท่ีได@จากการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ร�วมกับผู@เชี่ยวชาญผู@ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกท่ีสอดคล@องกับสภาพการณ'
ปMจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้ 



๑๕๕ 

๑. การพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ควรใช@จุดร�วมทางวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงทัศนคติ 
ความเชื ่อตามวัฒนวิธีของกลุ �มชาติพันธุ' โดยเฉพาะอย�างยิ ่งในสังคมชนบท วัฒนธรรมได@มีการ
เปลี่ยนแปลงอย�างค�อยเปEนค�อยไป ไม�เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วเหมือนในเขตเมือง แต�แม@จะมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีช@ากว�า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวทำให@ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
บางอย�างสูญหายไปอย�างน�าเสียดาย๑ 

๒. ภาคตะวันตกของประเทศไทย เปEนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ' ประกอบด@วย 
กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยพื้นถิ่น กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายจีน กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายมอญ 
กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายยวน กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อ
สายเขมร กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง และกลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายลาวโส@ง ฉะนั้น 
การเรียนรู@เพื่อยอมรับในความแตกต�างและหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีต@องอาศัยกิจกรรม
ต�าง ๆ ผ�านกลไกทางสังคมจึงมีความจำเปEนยิ่งในสถานการณ'ปMจจุบัน เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ๒ 

๓. การปลูกฝMงค�านิยมหรือความรู@สึกนึกคิด ควรเริ่มต@นที่เด็กและเยาวชน เพราะเยาวชน
คนหนุ�มสาวมีพลังสำคัญที่จะสามารถช�วยกันเสริมสร@างกิจกรรมที่เปEนประโยชน'ต�อการพัฒนาชุมชน 
สังคม และประเทศชาติในอนาคต ถือว�าเปEนอนาคตของชาติ จึงจำเปEนอย�างยิ่งที่จะต@องเรียนรู@และ
ปฏิบัติตามบทบาทหน@าท่ีของตน เพ่ือช�วยนำพาประเทศชาติให@พัฒนาต�อไป๓ 

๔. การสร@างสังคมสันติสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำเปEนต@องทำงานเปEนทีม 
เปEนเครือข�าย เพราะไม�ว�าจะเปEนระดับท@องถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เครือข�ายมีความสำคัญ
มาก จะเชื่อมโยงร@อยรัดเอาความพยายามและการดำเนินงานของฝ�ายต�าง ๆ เข@าด@วยกันอย�างเปEน
ระบบและอย�างเปEนรูปธรรม เปEนโครงสร@างของความสัมพันธ'กันอย�างชัดเจน เปEนขบวนการทางสังคม 
เปEนกลไกทางสังคมอย�างแท@จริง เครือข�ายที่มีจุดร�วมทางวัฒนธรรมนี้ ควรชื่อว�า “เครือข�ายอนุรักษ'
วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง”๔ 

 
๑สนทนากลุ�มเฉพาะ พระป�ฎกโกศล, ดร., รองเจ@าคณะจังหวัดราชบุรี, เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
๒สนทนากลุ�มเฉพาะ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, รองเจ@าคณะอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, เมื่อ

วันท่ี ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓สนทนากลุ�มเฉพาะ พระครูโสภิตวัชรากร, เจ@าคณะตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔สนทนากลุ�มเฉพาะ นายชุษณิษฏ' ประจวบวัน, นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, เมื่อวันที่ ๓ 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๖ 

๕. ถ@าเปEนการสร@างสังคมสันติสุขของกระบวนการเครือข�าย ก็ควรเปEนไปในลักษณะของ
จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ไม�มีการบังคับ สมาชิกเครือข�ายควรเปEนอาสาสมัครเยาวชนในพ้ืนท่ี มีความ
พร@อม ความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน'ของชุมชนในการอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนชาติพันธุ'เน@นความพอดี ภายใต@เง่ือนไขความรู@ และคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง
รัชกาลท่ี ๙๕ 

๖. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนพื้นฐานของการสร@างศักยภาพชุมชนให@เข@มแข็งเพื่อเปEน
ฐานรากสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทางโรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห'ขอเปEนเจ@าภาพในการ
เปEนสถานที่จัดกิจกรรมต@นแบบการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ'บนพื ้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค'กรเครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'
เศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้๖ 

๗. ต@นแบบกิจกรรมเครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง ควรมีท้ัง
กิจกรรมเชิงวิชาการเพ่ือปลูกฝMงจิตสำนึกการอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน และกิจกรรมภาค
เพ่ือเผยแพร�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู�ชุมชนด@วย๗ 

๘. ทางพัฒนาชุมชนมีสื่อประชาสัมพันธ'สำหรับขับเคลื่อนการน@อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู�การปฏิบัติ ดังนั้น พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี อาสาเปEนผู@รับผิดชอบเรื่องนี้ให@๘ 

๙. การสร@างศักยภาพชุมชนชาติพันธุ'ให@เข@มแข็งเพื่อเปEนฐานรากของการพัฒนาประเทศ 
ดั้งนั้น ควรให@ความสำคัญกับบุคคลที่เปEนรากฐานของประเทศชาติในอนาคต ได@แก� เด็กและเยาวชน 
นั้นเอง๙ 
 

 
๕สนทนากลุ�มเฉพาะ นางขวัญชนก ศรีประภา, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖สนทนากลุ�มเฉพาะ นางเกศิณี เก็งทอง, ผู@อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห' 

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗สนทนากลุ�มเฉพาะ นายมณเฑียร' สุดฮะ, ผู@อำนวยการโรงเรียนช�องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘สนทนากลุ�มเฉพาะ นางสาวปMณณ'ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ', นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๙สนทนากลุ�มเฉพาะ นายศุกร'ทิตย' โด�งดัง, สารวัตรกำนันตำบลน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ@าปล@อง 

จังหวัดเพชรบุรี, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๗ 

๔.๒ ตYนแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก นี้เปEนผลสืบเนื่องมาจากการวิเคราะห'แนว
ทางการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกที่สอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน โดยเชื่อมโยงความรู@ ภูมิปMญญา
ท@องถ่ิน เครือข�าย และทุนทางสังคม 

กิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนความร�วมมือของ “บ-ว-ร” ประกอบด@วย สถาบัน
ครอบครัว/ชุมชน (บ-บ@าน) ตัวแทนจากสถาบันพระพุทธศาสนา (ว-วัด) และตัวแทนจากสถาบันการ
ปกครอง/สถานศึกษา (ร-ราชการ/โรงเรียน) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมที่บูรณาการการทำงาน
ในลักษณะเครือข�าย มุ�งเป�าไปท่ีเยาวชนซึ่งเปEนอนาคตของชาติ ชื่อว�า “เครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถี
ชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง” สมาชิกเครือข�ายมีเป�าหมายร�วมกันในการส�งเสริมการแสดงความ
รับผิดชอบต�อการสร@างสังคมสังคมสันติสุข สมานฉันท' เน@นความพอดี ภายใต@เงื่อนไขความรู@ และ
คุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกนี้ เปEนรูปแบบของกิจกรรมเชิงวิชาการเพ่ือปลูกฝMง
จิตสำนึกในระดับจุลภาค พร@อมท้ังกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะของกิจกรรมจิตอาสา ท่ีแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบต�อสังคม และสร@างความสัมพันธ'ท่ีดีระหว�างองค'กรชุมชนและสังคม ชื่อว�า  “กิจกรรม
เครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง” 

๑. กิจกรรมภาควิชาการ เปEนกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม สร@างจิตสำนึกการ
อนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ'ท่ีเน@นความพอดี ภายใต@เงื่อนไขความรู@ และคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม�ประมาท คำนึงถึงความ
พอประมาณความมีเหตุผลการสร@างภูมิคุ@มกันในตัวท่ีดี ตลอดจนใช@ความรู@และคุณธรรมเปEนพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิต เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 

๒. กิจกรรมภาคปฏิบัติการ เปEนกระบวนการเผยแพร�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
เปEนพื้นฐานของการสร@างศักยภาพชุมชนชาติพันธุ'ให@เข@มแข็งเพื่อเปEนฐานรากของการพัฒนาประเทศ 
โดยเริ่มจากชุมชนเล็ก ๆ และขยายไปสู�ชุมชนรอบข@างเปEนระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 
และระดับภูมิภาคโดยข้ึนอยู�กับปMจจัยท่ีเอ้ืออำนวย 



๑๕๘ 

ทั้งนี้ ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก มีกิจกรรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
การ ดังนี้ 
 

ภาพท่ี ๔.๑ 
กิจกรรมเครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง: ภาควิชาการ๑๐ 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
ช่ือกิจกรรม เครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง: ภาควิชาการ 

ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อสร@างจิตสำนึกการอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
ชาติพันธุ'ที่เน@นความพอดี ภายใต@เงื่อนไขความรู@ และคุณธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผูYเขYาร�วมกิจกรรม อาสาสมัครเยาวชน จำนวน ๓๐ คน 

สถานท่ี โรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห' อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 
๑๐ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก: “เครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง: ภาค
วิชาการ”, เมื่อวันท่ี ๑๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๙ 

ภาพท่ี ๔.๒ 
กิจกรรมเครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง: ภาคปฏิบัติการ๑๑ 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
ช่ือกิจกรรม กิจกรรมเครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง: ภาคปฏิบัติ

การ 

ลักษณะกิจกรรม เผยแพร�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปEนพื้นฐานของการสร@างศักยภาพ
ชุมชนชาติพันธุ'ให@เข@มแข็งเพื่อเปEนฐานรากของการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มจาก
ชุมชนเล็ก ๆ และขยายไปสู�ชุมชนรอบข@าง 

ผูYเขYาร�วมกิจกรรม อาสาสมัครเยาวชน จำนวน ๓๐ คน 

สถานท่ี ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 
 
 

 
๑๑ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก: “เครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง: ภาค
วิชาการ”, เมื่อวันท่ี ๑๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๐ 

การประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ใน
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ได@ใช@แบบประเมินผลการปฏิบัติการที่มีลักษณะ
เปEนแบบมาตราส�วนประมาณค�า ๕ ระดับ (Rating Scale) โดยกำหนดสัญลักษณ'ที่ใช@ในการนำเสนอ
ผลการวิเคราะห'ข@อมูลเพ่ือความเข@าใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายข@อมูล ดังนี้ 

N แทน ประชากร 

μ แทน ค�าเฉลี่ย 

σ แทน ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก โดย
เยาวชนผู@เข@าร�วมกิจกรรม ครอบคลุมการประเมินด@านบริบท (Context Evaluation) การประเมิน
ด@านปMจจัยนำเข@า (Input Evaluation) การประเมินด@านกระบวนการ (Process Evaluation) และ
การประเมินด@านผลผลิต (Product Evaluation) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

๔.๔.๑ การประเมินดYานบริบท (Context Evaluation) 

ผลการประเมินด@านบริบท (Context Evaluation) ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทาง
สังคมเพื่อการอยู �ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก โดยผู@เข@าร�วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคม

เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
ด@านบริบท 

 
(N = ๓๐) 

ขYอ ดYานบริบท μ σ ระดับ 
๑ เป�าประสงค'ของกิจกรรมสอดคล@องกับความต@องการของ

ผู@สมัครเข@าร�วมกิจกรรม 
๔.๔๐ ๐.๕๖๓ มาก 

๒ เป�าประสงค'ของกิจกรรมสอดคล@องกับสภาพการณ'
ปMจจุบัน 

๔.๐๗ ๐.๖๙๑ มาก 

๓ เป�าประสงค'ของกิจกรรมสอดคล@องกับปMญหา อันนำไปสู�
ความจำเปEนของการดำเนินกิจกรรม 

๔.๓๐ ๐.๖๕๑ มาก 

 รวม ๔.๒๖ ๐.๕๒๓ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑ แสดงให@เห็นว�า ผลการประเมินด@านบริบท (Context Evaluation) 
ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๖ เม่ือ
พิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า อยู�ในระดับมากทุกข@อ โดยข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได@แก� ข@อ ๑ เป�าประสงค'
ของกิจกรรมสอดคล@องกับความต@องการของผู @สมัครเข@าร�วมกิจกรรม มีค�าเฉลี ่ยเท�ากับ ๔.๔๐ 
รองลงมา ได@แก� ข@อ ๓ เป�าประสงค'ของกิจกรรมสอดคล@องกับปMญหา อันนำไปสู�ความจำเปEนของการ
ดำเนินกิจกรรม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๐ และข@อ ๒ เป�าประสงค'ของกิจกรรมสอดคล@องกับสภาพการณ'
ปMจจุบัน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๗ ตามลำดับ 
 



๑๖๒ 

๔.๔.๒ การประเมินดYานป{จจัยนำเขYา (Input Evaluation) 

ผลการประเมินด@านปMจจัยนำเข@า (Input Evaluation) ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝMงจิตสำนึกคุณธรรมและค�านิยมสุจริตในสังคมไทย โดย
ผู@เข@าร�วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคม

เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
ด@านปMจจัยนำเข@า 

 
(N = ๓๐) 

ขYอ ดYานป{จจัยนำเขYา μ σ ระดับ 
๑ จำนวนผู@รับสมัครเข@าอบรมมีความเหมาะสม ๔.๐๓ ๐.๗๑๘ มาก 

๒ จำนวนวิทยากรพิเศษมีความเหมาะสม ๔.๑๐ ๐.๗๑๒ มาก 

๓ วิทยากรมีทักษะ ความรู@ และท�าทางในการบรรยายด@วย
ความสุภาพเหมาะสม 

๓.๙๗ ๐.๘๙๐ มาก 

๔ วิทยากรเป�ดโอกาสให@ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๓.๙๗ ๐.๗๑๘ มาก 

๕ ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๗๓ ๐.๙๐๗ มาก 

๖ เอกสารประกอบมีความเหมาะสม ๓.๗๗ ๐.๘๑๗ มาก 

๗ สถานท่ีท่ีใช@ในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๙๐ ๐.๙๙๕ มาก 

๘ ระบบแสง สี เสียงท่ีนำมาใช@ มีความเหมาะสม ๓.๘๗ ๐.๗๗๖ มาก 

๙ การจัดการเดินทางไปสถานท่ีทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมี
ความเหมาะสม 

๓.๙๐ ๐.๗๕๙ มาก 

 
 
 



๑๖๓ 

ตารางท่ี ๔.๒ (ต�อ) 
 

ขYอ ดYานป{จจัยนำเขYา μ σ ระดับ 
๑๐ สถานท่ีทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม ๓.๙๐ ๐.๗๑๒ มาก 

๑๑ ระยะเวลาการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม ๓.๘๓ ๐.๖๙๙ มาก 

๑๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม ๓.๘๐ ๐.๘๔๗ มาก 

 รวม ๓.๙๐ ๐.๕๕๘ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒ แสดงให@เห็นว�า ผลการประเมินด@านปMจจัยนำเข@า (Input Evaluation) 
ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๐ เม่ือ
พิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า อยู�ในระดับมากทุกข@อ โดยข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได@แก� ข@อ ๒ จำนวน
วิทยากรพิเศษมีความเหมาะสม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๐ รองลงมา ได@แก� ข@อ ๑ จำนวนผู@รับสมัครเข@า
อบรมมีความเหมาะสม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๓ วิทยากรมีทักษะ ความรู@ 
และท�าทางในการบรรยายด@วยความสุภาพเหมาะสม และข@อ ๔ วิทยากรเป�ดโอกาสให@ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๗ ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

๔.๔.๓ การประเมินดYานกระบวนการ (Process Evaluation) 

ผลการประเมินด@านกระบวนการ (Process Evaluation) ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนา
กลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ใน
ภาคตะวันตก โดยผู@เข@าร�วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคม

เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
ด@านกระบวนการ 

 
 (N = ๓๐) 

ขYอ ดYานกระบวนการ μ σ ระดับ 
๑ การจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา/ตารางท่ีวางไว@ ๔.๑๓ ๐.๗๗๖ มาก 

๒ เนื้อหาภาคทฤษฎีสอดคล@องกับเป�าประสงค' ๓.๙๗ ๐.๗๖๕ มาก 

๓ กระบวนการจัดลำดับข้ันกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๙๓ ๐.๖๙๑ มาก 

๔ มีการจัดลำดับข้ันของเนื้อหาภาคทฤษฎีได@อย�างเหมาะสม ๔.๐๓ ๐.๗๑๘ มาก 

๕ การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติการสอดคล@องกับเป�าประสงค' ๔.๐๗ ๐.๕๘๓ มาก 

๖ คณะทำงานดำเนินงานด@วยมนุษย'สัมพันธ'ท่ีดี ๔.๐๓ ๐.๖๑๕ มาก 

๗ คณะทำงานช�วยประสานระหว�างผู@เข@าร�วมกิจกรรมและผู@
มีส�วนเก่ียวข@องได@เปEนอย�างดี 

๓.๗๗ ๐.๘๕๘ มาก 

๘ คณะทำงานดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว@ ๓.๙๐ ๐.๖๖๒ มาก 

๙ คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการท่ีดี ๓.๙๗ ๐.๖๖๙ มาก 

 
 
 
 



๑๖๕ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต�อ) 
 

ขYอ ดYานกระบวนการ μ σ ระดับ 
๑๐ คณะทำงานช�วยแก@ไขปMญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว�าง

การดำเนินงานได@เปEนอย�างดี 
๔.๐๓ ๐.๖๖๙ มาก 

 รวม ๓.๙๘ ๐.๔๗๑ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๓ แสดงให@เห็นว�า ผลการประเมินด@านกระบวนการ (Process Evaluation) 
ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ เม่ือ
พิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า อยู�ในระดับมากทุกข@อ โดยข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได@แก� ข@อ ๑ การจัด
กิจกรรมตามกำหนดเวลา/ตารางที่วางไว@ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๓ รองลงมา ได@แก� ข@อ ๕ การจัด
กิจกรรมภาคปฏิบัติการสอดคล@องกับเป�าประสงค' มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๗ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ 
๔ มีการจัดลำดับขั้นของเนื้อหาภาคทฤษฎีได@อย�างเหมาะสม และข@อ ๖ คณะทำงานดำเนินงานด@วย
มนุษย'สัมพันธ'ที่ดี และข@อ ๑๐ คณะทำงานช�วยแก@ไขปMญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว�างการดำเนินงาน
ได@เปEนอย�างดี ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

๔.๔.๔ การประเมินดYานผลผลิต (Product Evaluation) 

ผลการประเมินด@านผลผลิต (Product Evaluation) ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไก
ทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก โดยผู@เข@าร�วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคม

เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
ด@านผลผลิต 

 
(N = ๓๐) 

ขYอ ดYานผลผลิต μ σ ระดับ 
๑ การพัฒนาความรู@การอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนชาติพันธุ'ที ่เน@นความพอดี ภายใต@เงื ่อนไขความรู@ 
และคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได@รับ
จากภาคทฤษฎี 

๔.๐๓ ๐.๖๑๕ มาก 

๒ การพัฒนาความรู@การอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนชาติพันธุ'ที ่เน@นความพอดี ภายใต@เงื ่อนไขความรู@ 
และคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได@รับ
จากภาคปฏิบัติการ 

๔.๑๐ ๐.๖๖๒ มาก 

๓ การพัฒนาทักษะวางแผนงานแบ�งหน@าท่ีความรับผิดชอบ ๔.๐๗ ๐.๖๔๐ มาก 

๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ'และกระบวนการกลุ�ม ๔.๐๐ ๐.๖๙๕ มาก 

๕ การพัฒนาประสบการณ'การทำงานเปEนเครือข�าย ๔.๐๐ ๐.๗๔๓ มาก 

 รวม ๔.๐๔ ๐.๕๓๑ มาก 
 
 
 
 



๑๖๗ 

จากตารางที่ ๔.๔ แสดงให@เห็นว�า ผลการประเมินด@านผลผลิต (Product Evaluation) 
ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๔ เม่ือ
พิจารณาเปEนรายข@อ พบว�า อยู�ในระดับมากทุกข@อ โดยข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได@แก� ข@อ ๒ การพัฒนา
ความรู@การอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ'ที่เน@นความพอดี ภายใต@เงื่อนไขความรู@ 
และคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได@รับจากภาคปฏิบัติการ  มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๐ 
รองลงมา ได@แก� ข@อ ๓ การพัฒนาทักษะวางแผนงานแบ�งหน@าที่ความรับผิดชอบ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๔๐๗ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๑ การพัฒนาความรู@การอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติ
พันธุ'ที่เน@นความพอดี ภายใต@เงื่อนไขความรู@ และคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได@รับ
จากภาคทฤษฎี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 

๔.๓.๕ การสะทYอนผลการประเมินเปcนภาพรวม 

ผลการประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ทั้งใน
ส�วนของการประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินปMจจัยนำเข@า (Input Evaluation) การ
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) สามารถสะท@อน
ผลการประเมินเปEนภาพรวม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคม

เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
โดยภาพรวม 

 
(N = ๓๐) 

ดYาน ผลการประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวช้ีวัด)       μ σ ระดับ 
๑ บริบท (Context Evaluation) ๔.๒๖ ๐.๕๒๓ มาก 

๒ ปMจจัยนำเข@า (Input Evaluation) ๓.๙๐ ๐.๕๕๘ มาก 

๓ กระบวนการ (Process Evaluation) ๓.๙๘ ๐.๔๗๑ มาก 

๔ ผลผลิต (Product Evaluation) ๔.๐๔ ๐.๕๓๑ มาก 

 รวม ๔.๐๔ ๐.๔๕๘ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๕ แสดงให@เห็นว�า ผลการประเมินการปฏิบัติการต@นแบบกิจกรรมการ
พัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๔ โดยเรียงลำดับด@านที่มี
ค�าเฉลี่ยสูงสุดไปหาด@านที่มีค�าเฉลี่ยต่ำสุด ได@แก� ด@านบริบท (Context Evaluation) อยู�ในระดับมาก 
๔.๒๖ ด@านผลผลิต (Product Evaluation) อยู �ในระดับมาก ๔.๐๔ ด@านกระบวนการ (Process 
Evaluation) อยู�ในระดับมาก ๓.๙๘ และด@านปMจจัยนำเข@า (Input Evaluation) อยู�ในระดับมาก 
๓.๙๐ ตามลำดับ 
 



บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขYอเสนอแนะ 
 

แผนงานวิจัยเรื ่อง การพัฒนากลไกทางสังคมเพื ่อการอยู �ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ �มชาติพันธุ 'ในภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค'เพื่อ (๑) ศึกษาการ
เสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ใน
ภาคตะวันตก (๒) ศึกษาพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (๓) ศึกษาการประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (๔) ศึกษาการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีล
เพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก (๕) ศึกษากระบวนการมีส�วน
ร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก และ (๖) 
นำเสนอต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก โดยการวิจัยครั้งนี้เปEนวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เครื่องมือที่ใช@ในการ
วิจัย ได@แก� การวิเคราะห'เนื้อหาจากกรณีศึกษาของโครงการย�อยท้ัง ๕ โครงการ และการสนทนากลุ�ม
เฉพาะร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิซึ่งเปEนตัวแทนจากสถาบันครอบครัว/ชุมชน (บ-บ@าน) ตัวแทนจากสถาบัน
พระพุทธศาสนา (ว-วัด) และตัวแทนจากสถาบันการปกครอง/สถานศึกษา (ร-ราชการ/โรงเรียน)  ด@วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน ๙ รูป/คน ซึ่งวิเคราะห'ข@อมูลโดยใช@เทคนิคการวิเคราะห'เนื้อหาเชิง
พรรณนา และการประเมิน ผลปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) จากอาสาสมัครผู@เข@าร�วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ 
คน ซ่ึงวิเคราะห'ข@อมูลโดยใช@สถิติ คือ ค�าความถ่ี ค�าร@อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผล 

๕.๓ ข@อเสนอแนะ 
 
 
 



๑๗๐ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

แผนงานวิจัยเรื ่อง การพัฒนากลไกทางสังคมเพื ่อการอยู �ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก สามารถสรุปผลการวิจัยได@ ดังนี้ 

๕.๑.๑ การเสริมสรYางความเขYมแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
แสดงให@เห็นว�า รูปแบบการเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกท่ีสอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน พบว�า รูปแบบการ
เสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ใน
ภาคตะวันตก เปEนรูปแบบการทำงานร�วมกันในลักษณะเครือข�ายสถาบันทางสังคมที่ประกอบด@วย
บ@าน/ชุมชน วัด และโรงเรียน/ราชการ เพื่อนำไปสู�การพัฒนากาย-วาจา เสริมสมาธิ และสร@างสังคม
อุดมปMญญา โดยนำเอาหลักพุทธธรรม ท่ีเรียกว�า ไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ ได@แก� อธิสีลสิกขา (ศีล) อธิจิต
ตสิกขา (สมาธิ) และอธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) ท่ีสอดคล@องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณา
การอย�างเหมาะสมและสอดคล@องกับสภาพสังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ' โดยครอบคลุมท้ัง
ด@านเศรษฐกิจ ด@านสังคม ด@านการศึกษา และด@านสุขอนามัยและสิ่งแวดล@อม ทั้งนี้ ตัวแบบดังกล�าว 
สามารถนำไปใช@เปEนต@นแบบในการเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกในสังคมพหุวัฒนธรรมได@อย�างยั่งยืน 

๕.๑.๒ พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ(ในภาคตะวันตก 

พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ใน
ภาคตะวันตก พบว�า ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็นตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกที่เหมาะสมและสอดคล@องกับสภาพการณ'ใน
ปMจจุบัน พบว�า พุทธธรรมาภิบาล หรือธรรมาภิบาลเชิงพุทธท่ีเปEนกลไกลเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ 
มีคุณธรรมเปEนองค'ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และทำหน@าที่เปEนตัวประสานทุก ๆ 
หลักการเข@าไว@ด@วยกัน กล�าวคือ ตัวแบบกลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล เปEนรูปแบบของการปกครองกันโดยถือกฎหมายและ
ระเบียบวิถีประเพณีของกลุ�มชาติพันธุ'เปEนใหญ� แต�ยังคงยึดความถูกต@องดีงามด@วยคุณธรรม ไม�เอ้ือ
ประโยชน'เฉพาะกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ให@ความสำคัญกับการทำงานเปEนทีมตามหลักการของ
ความมีส�วนร�วม มิใช�เป�ดโอกาสให@เฉพาะผู@ท่ีเปEนพวกพ@องหรือกลุ�มเครือญาติเท�านั้น เปEนต@น 



๑๗๑ 

๕.๑.๓ การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็น การขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ �มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ที่เปEน
กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ 
ซ่ึงจำเปEนต@องดำเนินงานให@สอดคล@องกับภารกิจของหน�วยงานราชการท่ีดำเนินการอยู�ก�อนแล@ว ดังนี้ (๑) การ
จัดทำ “หลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” สำหรับพระสงฆ' (๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือจัดอบรมสังฆ
วิทยากร โดยคัดเลือกพระสงฆ'ที่มีความสนใจและเสียสละในการทำงานเพื่อชุมชน จำนวน ๑๐๐ รูป โดยแบ�ง
การอบรมออกเปEน ๑๐ รุ�น รุ�นละ ๑๐ รูป ท้ังนี้ มีมุ�งหมายให@พระสงฆ'ผู@ผ�านการอบรมมีความรู@ความเชี่ยวชาญ
ด@านสัมมาชีพตามแนวทางของพระพุทธศาสนา (๓) การสร@างหรือจัดตั้งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ โดยให@มี
บทบาทในการทำงานร�วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของฝ�ายราชการที่มีอยู�แล@ว ในลักษณะของการ
ทำงานร�วมกันเปEนภาคีเครือข�าย (๔) ประชาสัมพันธ'และคัดเลือกหมู�บ@านที่มีความพร@อม อาทิ ชุมชน
ท�องเที่ยว OTOP ธรรมวิถี เปEนต@น เพื่อพัฒนาสัมมาชีพชุมชนอย�างยั่งยืนตามแนววิถีพุทธ (๕) ดำเนินการ
สร@างสัมมาชีพชุมชนสันติสุข ในลักษณะของวงจรคุณภาพ หรือ PDCA ที่เน@นการดำเนินการระยะสั้นและมี
อบรมให@ความรู@ การติดตาม และการประเมินผลอย�างเปEนรูปธรรม และ (๖) จัดตั้งศูนย'การเสริมสร@าง
สัมมาชีพแนวพุทธในชุมชน เพื่อเปEนต@นแบบศูนย'การเรียนรู@การขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ สำหรับพ้ืนท่ีอ่ืนต�อไป 

๕.๑.๔ การประยุกต(ใชYหลักเบญจศีลเพ่ือส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ(ในภาคตะวันตก 

การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก แสดงให@เห็น ตัวแบบการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ที่เปEนต@นแบบการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ' ส�งเสริมสร@างความปรองดองสามัคคีอย�างต�อเนื่องด@วยกิจกรรมจิตสาธารณะต�าง ๆ  ด@วย
เหตุท่ีปMจจุบันทุกภาคส�วนต�างร�วมมือกัน ขับเคลื่อนโครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕ ตามยุทธศาสตร'ชาติ ๒๐ ปO 
โดยเน@นกระบวนการมีส�วนร�วมของ ๓ ประสาน หรือ บ-ว-ร คือ บ@าน ได@แก� สถาบันครอบครัว, วัด ได@แก� 
สถาบันพระพุทธศาสนา และราชการ/โรงเรียน ได@แก� สถาบันทางการปกครองและสถาบัน การศึกษา จึงมี
การรวมมือกันเปEนเครือข�าย ชื่อ “เครือข�ายสุจริตชนวิถีพุทธ” ที่ดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยใช@โครงการ
หมู�บ@านรักษาศีล ๕ เปEนฐาน โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ที่ชัดเจน เช�น การดำเนินการเพื่อส�งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส�งเสริมสุขภาวะชุมชน ส�งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ เปEนต@น 



๑๗๒ 

๕.๑.๕ กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'
ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็น กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสนัติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ที่มุ�งเน@นการมีส�วนร�วมของผู@มีส�วนได@ส�วนเสียที่ประกอบด@วย ชุมชน
ชาติพันธุ' หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึง นักท�องเที ่ยวหรือ
บุคคลภายนอกด@วย โดยครอบคลุมองค'ประกอบของวัฏจักรการมีส�วนร�วม ประกอบด@วย (๑) การมีส�วน
ร�วมในการค@นหาปMญหาของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' ได@แก� ร�วมค@นหาปMญหา, ร�วม
ตรวจสอบข@อเท็จจริงของปMญหา, ร�วมแสดงความคิดเห็น/ให@ข@อมูลปMญหา, ร�วมระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห'
ปMญหา (๒) การมีส�วนร�วมในการวางแผนอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' ได@แก� ร�วมรับรู@นโยบาย
สาธารณะ, ร �วมจัดทำแผนงาน, ร �วมแสดงความคิดเห็นสำหรับปรับปรุง และร�วมเผยแพร�หรือ
ประชาสัมพันธ'แผนงาน (๓) การมีส�วนร�วมในการดำเนินงานอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' 
ได@แก� ร�วมลงมือปฏิบัติงาน, ร�วมสนับสนุนวัสดุสิ่งของ, ร�วมบริจาคทุนทรัพย' และร�วมแก@ไขปMญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหว�างการปฏิบัติงาน (๔) การมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษ'
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' ได@แก� ร�วมกำหนดตัวชี้วัดที่ใช@ในการประเมิน, ร�วมสังเกตการณ', ร�วม
ประเมินความสำเร็จ, และร�วมเผยแพร�หรือประชาสัมพันธ'ผลการดำเนินงาน และ (๕) การมีส�วนร�วมรับ
ผลประโยชน' ได@แก� ร�วมรับผลประโยชน'ในเชิงเศษฐกิจ เช�น รายได@ เปEนต@น, ร�วมรับผลประโยชน'ในเชงิวิถี
ชีวิตและความเปEนอยู�, ร�วมรับผลประโยชน'ในเชิงสังคมและสิ่งแวดล@อม และร�วมรับผลประโยชน'ที่เกิดข้ึน
จากการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมอย�างเสมอภาคและเท�าเทียม ทั้งนี้ ตัวแบบดังกล�าว สามารถ
นำไปใช@เปEนต@นแบบในการเสริมสร@างกระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกในสังคมพหุวัฒนธรรมได@อย�างยั่งยืน 

๕.๑.๖ ตYนแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า มีลักษณะเปEน “กิจกรรมเครือข�ายอนุรักษ'
วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสาที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต�อสังคม ซึ่งประกอบด@วยกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อปลูกฝMงจิตสำนึกการอนุรักษ'มรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ'เน@นความพอดี ภายใต@เงื่อนไขความรู@ และคุณธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปEน
พ้ืนฐานของการสร@างศักยภาพชุมชนชาติพันธุ'ให@เข@มแข็งเพ่ือเปEนฐานรากของการพัฒนาประเทศ 



๑๗๓ 

๕.๒ อภิปรายผล 

แผนงานวิจัยเรื ่อง การพัฒนากลไกทางสังคมเพื ่อการอยู �ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ �มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบประเด็นที ่น�าสนใจสำหรับการ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนผลสืบเนื่องมาจากการวิเคราะห'แนวทางการ
พัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตกที่สอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน โดยเชื่อมโยงความรู@ ภูมิปMญญาท@องถ่ิน 
เครือข�าย และทุนทางสังคม ท้ังนี้ กิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนความร�วมมือของ “บ-ว-ร” 
ประกอบด@วย สถาบันครอบครัว/ชุมชน (บ-บ@าน) ตัวแทนจากสถาบันพระพุทธศาสนา (ว-วัด) และ
ตัวแทนจากสถาบันการปกครอง/สถานศึกษา (ร-ราชการ/โรงเรียน) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคม
ที ่บูรณาการการทำงานในลักษณะเครือข�าย มุ �งเป�าไปที ่เยาวชนซึ ่งเปEนอนาคตของชาติ ชื ่อว�า 
“เครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง” สมาชิกเครือข�ายมีเป�าหมายร�วมกันใน
การส�งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต�อการสร@างสังคมสังคมสันติสุข สมานฉันท' เน@นความพอดี 
ภายใต@เงื ่อนไขความรู@ และคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยต@นแบบกิจกรรมการ
พัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตกนี้ เปEนรูปแบบของกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อปลูกฝMงจิตสำนึกในระดับจุลภาค 
พร@อมทั้งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะของกิจกรรมจิตอาสา ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต�อ
สังคม และสร@างความสัมพันธ'ที่ดีระหว�างองค'กรชุมชนและสังคม ชื่อว�า “กิจกรรมเครือข�ายอนุรักษ'
วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งประกอบด@วย (๑) กิจกรรมภาควิชาการ เปEนกระบวนการ
กล�อมเกลาทางสังคม สร@างจิตสำนึกการอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ'ที่เน@นความ
พอดี ภายใต@เงื่อนไขความรู@ และคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม�ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร@างภูมิคุ@มกันในตัวที่ดี 
ตลอดจนใช@ความรู@และคุณธรรมเปEนพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข และ 
(๒) กิจกรรมภาคปฏิบัติการ เปEนกระบวนการเผยแพร�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปEนพื้นฐาน
ของการสร@างศักยภาพชุมชนชาติพันธุ'ให@เข@มแข็งเพ่ือเปEนฐานรากของการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มจาก
ชุมชนเล็ก ๆ และขยายไปสู�ชุมชนรอบข@างเปEนระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับ
ภูมิภาคโดยข้ึนอยู�กับปMจจัยที่เอื้ออำนวย ดังกล�าวนี้ แสดงให@เห็นว�า สถาบันทางสังคมในภาคตะวนัตก 
มุ�งสนองประโยชน'แก�คนในสังคม โดยมุ�งหมายสร@างสังคมสันติสุข สมานฉันท' เปEนสังคมแห�งสันติ เปEน



๑๗๔ 

สังคมท่ีไร@ความรุนแรงหรือปราศจากความรุนแรงท้ังทางตรงและทางอ@อม ปรับตัวเข@าหากันได@ มีความ
เข@าใจอันดีต�อกัน สามัคคีปรองดองกัน มีสิทธิเสรีภาพต�าง ๆ อย�างเท�าเทียมกันบนทางสายกลางซ่ึง
เปEนทางสายเอกที่สอดคล@องกับบริบทของสังคมไทยที่สอดคล@องและสามารถบูรณการเข@ากับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ได@เปEนอย�างดี สร@างชุมชนให@มีพื ้นฐานความเข@มแข็งด@วยตนเองจาก
ภายใน ผลการวิจัยดังกล�าวข@างต@นนี้ สอดคล@องกับที่ ศรคม เผือกผิววงศ(๑ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนว
ทางการสร@างความร�วมมือในชุมชนด@วยพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษาชุมชนวัดคู@บอน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว�า แนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อสร@างความร�วมมือตามแนว
พระพุทธศาสนาเพ่ือช�วยให@เกิดความสามัคคี การร�วมแรงร�วมใจกัน จะช�วยในการสร@างสันติสุข ความ
เจริญรุ�งเรืองให@แก�ชุมชนได@อย�างแท@จริงและมั่นคง และสอดคล@องกับที่ พระปราโมทย( วาทโกวิโท๒ 
ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต@นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี” จากผลการวิจัย
พบว�า ได@ผลลัพธ'คือ D-H-A-M-M-A-O-D Model ท่ีมุ�งเน@นการเสริมสร@างองค'กรสันติสุข เปEนรูปแบบ
การฝ£กอบรมแบบธรรมะโอดีตามแนวทางของพระพุทธเจ@า เปEนการเรียนรู@ธรรมะผ�านกิจกรรมท่ีมี
ความเหมาะสม เปEนการนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาผ�านการประยุกต'เพื่อการเสริมสร@าง
องค'กรสันติสุข และสอดคล@องกับท่ี พระมหาคำพอง สทฺทวโร๓ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการศึกษา
เพื่อสันติภาพของชาวพุทธและมุสลิมในชุมชนวัดท�าการ@อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากผลการ 
วิจัยพบว�า แม@ชุมชนทั้งสองศาสนาที่มีความหลากหลายชาติพันธุ' มีความแตกต�างทางศาสนา และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี แต�ภายใต@ภาวะความแตกต�างนั้นกลับเปEนการหลอมรวม และผสมผสานวิถี
ชีวิตที่ดำรงอยู�ของประชาชนในชุมชนทั้งสองศาสนาในชุมชนแห�งนี้ได@อย�างลงตัว วัฒนธรรมประเพณี
ต�าง ๆ ซึมซับและหลอมรวมกัน โดยไม�มีความเปEนเชื้อชาติหรือศาสนามาแบ�งกั้นประชาชนในชุมชน
ดำเนินชีวิตและอาศัยอยู�ในชุมชนได@อย�างสันติสุข และหากพิจารณาในมิติความเปEนมนุษย' พบว�า นอกจาก
มนุษย'สามารถเรียนรู@ได@ด@วยตนเองเพื่อมีชีวิตอยู�รอดส�วนหนึ่ง ยังสามารถเรียนรู@ได@โดยกระบวนการ

 
๑ศรคม เผือกผิววงศ', “แนวทางการสรYางความร�วมมือในชุมชนดYวยพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษาชุมชน

วัดคูYบอน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หน@า ก. 

๒พระปราโมทย' วาทโกวิโท, “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรตYนแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี”, 
วิทยานิพนธ(พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๖๑, หน@า ก-ข. 

๓พระมหาคำพอง สทฺทวโร, “การจัดการศึกษาเพ่ือสันติภาพของชาวพุทธและมุสลิมในชุมชนวัดท�า
การYอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน@า ก-ข. 



๑๗๕ 

ศึกษาอบรมอีกส�วนหนึ่งด@วย ซึ่งสอดคล@องกับเป�าหมายที่สำคัญของการศึกษา คือ ต@องการการเปลี่ยน
ผู@เรียนจากผู@ไม�รู@ สู�ผู@รู @ และเห็นได@จากการมีวิธีคิดและมิติทางสังคม และสอดคล@องกับที่ ขวัญกมล 
ดอนขวา๔ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร@างสรรค'มี
ผลต�อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” จากผลการวิจัยพบว�า แบบจำลองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีผลต�อการพัฒนาประเทศ มีองค'ประกอบที่ประกอบด@วย  องค'ประกอบด@านการมีภูมิคุ@มกัน
ในตัวท่ีดี องค'ประกอบด@านความมีเหตุผล องค'ประกอบด@านความพอประมาณ โดยอาศัยเง่ือนไขด@าน
ความรู@ ควบคู�ไปกับเงื่อนไขด@านคุณธรรมด@วย และสอดคล@องกับที่ วิซุตตา ชูศรีวาส๕ ได@ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การดำเนินงานหมู�บ@านเศรษฐกิจพอเพียง บ@านหัวอ�าว ตำบลบางช@าง อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม” จากผลการวิจัยพบว�า หมู�บ@านเศรษฐกิจพอเพียง บ@านหัวอ�าว ตำบลบางช@าง อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม สมาชิกในชุมชนมีความเอื้อเฟ¨ªอเผื่อแผ�ซึ่งเปEนค�านิยมพื้นฐานของคนไทยใน
ชนบทมาช@านาน และได@นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต'ใช@ในการดำเนินชีวิตได@อย�างพอดี พอ
มี พออยู� พอกิน โดยสมาชิกในชุมชนได@ผลิตสมุนไพรไล�แมลง และน้ำยาล@างจาน สบู� แชมพูใช@เองใน
ครัวเรือน เพ่ือลดรายจ�าย และมีการจัดตั้งกลุ�มอาชีพ กลุ�มแปรรูปผลิตภัณฑ'ทางการเกษตร ร@านค@า
ชุมชน กระจายผลผลิตไปยังสถานท่ีจำหน�ายท่ีจัดต้ังข้ึน เพ่ือขยายตลาด ทำให@สมาชิกในชุมชนมีรายได@
เพิ ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมีการรณรงค'ให@สมาชิกในชุมชนใช@วัสดุธรรมชาติ ซึ ่งไม�ส�งผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล@อมอย�างยั่งยืนด@วย และสอดคล@องกับท่ี ธนพชร นุตสาระ และคณะ๖ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถี
ชีวิตการดำรงอยู�วัฒนธรรมกลุ�มชาติพันธุ' อำเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน” จากผลการวิจัยพบว�า 
วัฒนธรรมกฎหมายของกลุ�มชาติพันธุ'ลีซู ตำบลเวียงใต@ และกลุ�มชาติพันธุ'มูเซอ ตำบลแม�นาเติง 
อำเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�า กลุ�มชาติพันธุ'ลีซอ ตำบลเวียงใต@และกลุ�มชาติพันธุ'มูเซอ เปEน
ชุมชนที่ตั้งอยู�ใกล@อำเภอปายมากทำให@ทั้งสองกลุ�มชาติพันธุ'รับวัฒนธรรมจากภายนอกทำให@วิถีชีวิต
ความเปEนอยู�เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตกลุ�มชาติพันธุ'ทั้งสองกลุ�มนี้ใช@วัฒนธรรมกฎหมายด@วยวิธีการนับ
ถือผีเปEนการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน แต�ปMจจุบันท่ีภาวการณ'ที่เปลี่ยนแปลงไปการนับถือผี
แบบดั้งเดิมไม�สามารถควบคุมสมาชิกภายในชุมชนได@ จึงจำเปEน ต@องออกกฎระเบียบของชุมชนขึ้นมา 

 
๔ขวัญกมล ดอนขวา, “แบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสรYางสรรค(มีผลต�อ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี), 
๒๕๕๗, หน@า ก. 

๕วิซุตตา ชูศรีวาส, “การดำเนินงานหมู�บYานเศรษฐกิจพอเพียง บYานหัวอ�าว ตำบลบางชYาง อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม”, รายงานการวิจัย, (สำนักส�งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ'), ๒๕๕๙, 
หน@า ก. 

๖ธนพชร นุตสาระและคณะ, “วิถีชีวิตการดำรงอยู�วัฒนธรรมกลุ�มชาติพันธุ( อำเภอปาย จังหวัด
แม�ฮ�องสอน”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�), ๒๕๕๙, หน@า ข. 



๑๗๖ 

เพื่อควบคุมให@สมาชิกในชุมชนมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตนให@ถูกต@องตามกฎหมายบ@านเมืองเพื่อให@เกิด
ความสงบสุขในชุมชน และสอดคล@องกับที่ วรรณพร บุญญาสถิต, ฉันทัส เพียรธรรม และเทพธิดา 
ศิลปบรรเลง๗ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “พัฒนาการทางประวัติศาสตร'ของกลุ�มชาติพันธุ'ลาวเวียง อำเภออู�ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี” จากผลการวิจัยพบว�า ชุมชนชาติพันธุ'ลาวเวียง อำเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปEน
ชุมชนขนาดใหญ�มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมของตนไว@ เช�น บุญข@าวจี่ บุญบั้งไฟ สารทลาว 
ตักบาตรเทโว อย�างไรก็ตาม ชาวลาวเวียงได@มีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตบางอย�างเพื่อให@สอง
คล@องกับท@องถ่ินและความเปลี่ยนแปลงของสังคม สันนิษฐานว�าเปEนการปรับตัวให@สอดคล@องกับความ
เหมาะสมของภูมิประเทศท่ี และจุดเด�นที่ทำให@ชุมชนลาวเวียงแห�งนี้มีความเข@มแข็ง คือ การพยายาม
รักษา ฟ̈ªนฟู และสร@างอัตลักษณ'ลาวเวียงข้ึน เพ่ือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง ความทันสมัย รวมท้ัง
กระแสการท�องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ'ที ่กำลังได@รับความนิยม และสอดคล@องกับที่ สม จะเปา๘ ได@
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ�มชาติพันธุ' ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม�” จากผลการวิจัยพบว�า ชาติพันธุ'คะฉี่น มีความเชื่อและศรัทธาศาสนาแบบดั้งเดิม 
วัฒนธรรมและประเพณีที่ได@เชื่อถือกันมายุคต�อยุค ปMจจุบันได@เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่เป�ดกว@าง
ตามลำดับ เช�น วัฒนธรรมประเพณีด@านการแต�งกาย ภาษา และประเพณีการเต@นรำ เปEนต@น 
 

๕.๓ ขYอเสนอแนะ 

แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก มีข@อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ขYอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข@อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก คือ ควรมุ�งปลูกฝMงจิตสำนึกการ
อนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ'ท่ีเน@นความพอดี ภายใต@เงื่อนไขความรู@ และคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให@ความสำคัญกับการปลูกฝMงจิตสำนึกแก�เด็กและเยาวชนใน
สถาบันครอบครัวซ่ึงเปEนสถาบันทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุดแต�มีความสำคัญท่ีสุด 

 
๗วรรณพร บุญญาสถิต, ฉันทัส เพียรธรรม และเทพธิดา ศิลปบรรเลง, “พัฒนาการทางประวัติศาสตร'

ของกลุ�มชาติพันธุ'ลาวเวียง อำเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”, วารสารมหาวิทยาลัยนครราชสีมา, ปOท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): หน@า ๒๖. 

๘สม จะเปา, “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ�มชาติพันธุ( ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม�”, วารสารพุทธศาสตร'ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม�, ปOท่ี ๘ 
ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): หน@า ๗๐. 



๑๗๗ 

๕.๓.๒ ขYอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต�อไป 

ในการทำวิจัยครั ้งต�อไป เพื ่อให@สามารถสร@างผลกระทบต�อการนำผลการวิจัยไปใช@
ประโยชน'อย�างกว@างขวางและสอดคล@องกับยุทธศาสตร'ชาติ ๒๐ ปO ดังนั้น ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การ
พัฒนากระบวนการอนุรักษ' สืบสาน รักษา และต�อยอดมรดกวัฒนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติ
พันธุ' ท้ังนี้ ควรดำเนินการวิจัยในลักษณะแผนงานวิจัยต�อเนื่อง 
 
 



๑๗๘ 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

๑.๑ ขYอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ- 
มหานคร: โรงพิมพ'มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

๑.๒ ขYอมูลทุติยภูมิ 

๑.๒.๑ หนังสือท่ัวไป: 

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู�สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒. 

เกษม วัฒนชัย. เสYนทางสู�ความพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี จำกัด, ๒๕๕๑. 
เกิด ธนชาติ. คู�มือคลังปริยัติธรรม. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
โกวิทย' พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและทYองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ', ๒๕๕๓. 
โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ(. กรุงเทพ-

มหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ๒๕๔๗. 
โครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติประจำประเทศไทย. รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปo 

๒๕๕๐: เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน. กรุงเทพมหานคร: โครงการพัฒนาแห�ง
สหประชาชาติประจำประเทศไทย, ๒๕๕๐. 

จรัญ จันทลักขณา. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกษตรยั่งยืน. กรุงเทพ-
มหานคร: โรงพิมพ'เสริมมิตร, ๒๕๔๙. 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ. ตามรอยพ�อชีวิตพอเพียง สู�การพัฒนาที่ย่ังยืน. 
พิมพ'ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศูนย'การพิมพ'เพชรรุ�ง จำกัด, ๒๕๕๒. 

เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืน ๆ. ชุดการศึกษาคYนควYาวิชา ๒๕๕๓๑๐๑ ทฤษฎีระบบและการประยุกต( 
ใชYในการพัฒนา. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓. 

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม. บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพดYานวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระเจYาอยู�หัว. พิมพ'ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สุขุมวิทมีเดียมาร'เก็ตต้ิง จำกัด, ๒๕๕๐. 

ชัยเสฏฐ' พรหมศรี. คู�มือองค(การแห�งความเปcนเลิศ. กรุงเทพมหานคร: ปMญญาชน, ๒๕๕๑. 
ชูชีพ พุทธประเสริฐ. การพัฒนาองค(การเทคนิคการบริหารการศึกษา. พิมพ'ครั้งที่ ๓. เชียงใหม�: 

คณะศึกษาศาสตร' มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ๒๕๔๒. 



๑๗๙ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

ไชยรัตน' เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. พิมพ'ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: วิภาษา, ๒๕๔๕. 
ณรงค' เส็งประชา. มนุษย(กับสังคม. พิมพ'ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้นต้ิงเฮาส', ๒๕๔๑. 
ณัฏฐพันธ' เขจรนันทน'. พฤติกรรมองค(การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 

๒๕๕๑. 
ทรงศักด์ิ วงศ'ภูมิวัฒน' และคณะ. พระเจYาแผ�นดินนักส�งเสริมการเกษตร. กรุงเทพมหานคร: กรม

ส�งเสริมการเกษตร, ๒๕๕๐. 
ทิพวรรณ หล�อสุวรรณ. ทฤษฎีองค(การสมัยใหม�. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ดี. เค. ปริ้นต้ิงเวิลด' จำกัด, 

๒๕๕๐. 
ธงชัย สันติวงษ'. องค(การและการบริหาร. พิมพ'ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗. 
นิเทศ ตินนะกุล. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: โครงการผลิตตำรา

และเอกสารการสอนคณะรัฐศาสตร' จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
ป. หลงสมบุญ. พจนานุกรม มคธ-ไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสาร จำกัด, ๒๕๔๖. 
ประยุทธ' เจริญสวัสด์ิ. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๔๐. 
ประเวศ วะสี. บทสัมภาษณ(ในประชาสังคม: ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ'

มติชน, ๒๕๔๐. 
________. ประชาคมตำบล: ยุทธศาสตร(เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ. กรุงเทพ- 

มหานคร: สำนักพิมพ'มติชน, ๒๕๔๑. 
________. ศานติเสรี: ๕๐ ปo สันติภาพไทย. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก@วการพิมพ', ๒๕๓๘. 
________. เศรษฐกิจพอเพียงบนรากฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ'พิมพ'

ภัคธรรศ, ๒๕๔๔. 
________. สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ, ๒๕๔๕. 
ประเสริฐ แย@มกลิ่นฟุ�ง และคณะ. สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'จุฬาลงกรณ'

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
ฝ�ายยุทธศาสตร'จังหวัดกาญจนบุรี. แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ๔ ปo (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔). 

กาญจนบุรี: สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕๖๑. 
พงศ'สัณห' ศรีสมทรัพย' และชลิดา ศรมณี. หลักการจัดองค(การและการจัดการ. พิมพ'ครั้งที่ ๕. 

กรุงเทพมหานคร: ห@างหุ@นส�วนจำกัดแสงจันทร'การพิมพ', ๒๕๔๑. 
 



๑๘๐ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

พระคันธสาราภิวงศ' (สมลักษณ' คนฺธสาโร). อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี (แปล). กรุงเทพ-
มหานคร: โรงพิมพ' ห@างหุ@นส�วนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ' จำกัด, ๒๕๔๖. 

พระเทพดิลก (ระแบบ ¥�ต-าโณ). ศาสนากับสันติภาพ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทแปดสิบเจ็ดจำกัด, 
๒๕๔๗. 

พระธรรมโกศาจารย' (ประยูร ธมฺมจิตโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั ่งยืน. พิมพ'ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 
๒๕๔๑. 

________. การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาท่ียังตYองพัฒนา. พิมพ'ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๑. 

________. การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'การศาสนา, 
๒๕๓๙. 

พระธรรมโมลี (สมศักด์ิ อุปสโม). การศึกษาเชิงวิเคราะห( พระคาถาธรรมบท เล�ม ๒. พิมพ'ครั้งท่ี ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ' ห@างหุ@นส�วนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ' จำกัด, ๒๕๔๖. 

พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน). อภิธัมมัตถวิภาวินีแปล. กาญจนบุรี: ม.ป.ท., ๒๕๕๐. 
พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต). แก�นแทYของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ'สวย, 

๒๕๕๓. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสน( ฉบับประมวลศัพท(. พิมพ'ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ธนธัชการพิมพ', ๒๕๕๓. 
________. พจนานุกรมศาสน( ฉบับประมวลธรรม. พิมพ'ครั้งที่ ๑๘. นนทบุรี: โรงพิมพ'เพิ่มทรัพย'

การพิมพ', ๒๕๕๓. 
________. พัฒนาคุณภาพชีวิตดYวยจิตวิทยาแบบย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
________. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ'ครั้งท่ี ๓๕. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ'ผลิธัมม', ๒๕๕๕. 
________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ'ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙. 
พระไพศาล วิสาโล. สันติวิธีบนวิถีแห�งอทวิภาวะในสันติวิธีวิถีแห�งอารยะ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม�. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



๑๘๑ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

________. พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแยYง. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี จำกัด, ๒๕๕๔. 

พัทยา สายหู. กลไกของสังคม. พิมพ'ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พิภพ วชังเงิน. พฤติกรรมองค(กร. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส'น, ๒๕๔๗. 
พุทธทาสภิกขุ (เงื ้อม อินทป-ฺโ-). คู�มือมนุษย(. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ'การเกษตรแห�ง

ประเทศไทย จำกัด, ๒๕๕๒. 
________. วิธีแกYป{ญหาชีวิต. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ'แสงธรรม, มปป. 
________. ปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทตถตา พับลิเคชั่น จำกัด, 

๒๕๕๑. 
________. พจนานุกรมธรรมของพุทธทาส. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, มปป. 
________. พุทธศาสนาคืออะไร. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาจัดพิมพ', ๒๕๔๒. 
________. สันติภาพของโลก. กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑. 
________. หลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. องค(การและการจัดการ. นนทบุรี: สำนักพิมพ'มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, ๒๕๔๓. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔. พิมพ'ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร'พริ้นท' จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 
วิเชียร วิทยาอุดม. ทฤษฎีองค(การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัช การพิมพ' จำกัด, ๒๕๕๔. 
วิรัช ถิรพันธุ'เมธี. พุทธปรัชญาการปกครอง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๖. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ความหมายของการพัฒนา คำที่มีความหมายใกลYเคียง และแนวคิดพื้นฐาน

ของการพัฒนา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน' และคณะ. องค(การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จำกัด, ๒๕๔๕. 
ศูนย'ประสานงานกลางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. แนวทางการนิเทศ

เศรษฐกิจพอเพียงสู �สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักกิจการพิเศษ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒. 

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ'ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร', 
๒๕๔๗. 

สมคิด บางโม. องค(การและการจัดการ. พิมพ'ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน' จำกัด, 
๒๕๕๔. 



๑๘๒ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

สัญญา สัญญาวิวัฒน'. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เอม่ีเทรดด้ิง, ๒๕๔๑. 
สัมพันธ' ภู�ไพบูลย'. องค(การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: พิทักษ'อักษร, ๒๕๔๒. 
สายหยุด ใจสำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. การพัฒนาองค(การ. พิมพ'ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: 

ศูนย'เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙. 
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. หน�วยการเรียนรู Yตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ช�วงชั ้นที ่ ๑. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'คุรุสภาพ, ๒๕๕๑. 
สำนักงานกองทุนการสร@างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ'. คำพ�อสอน ประมวลพระบรมราโชวาท

และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'
กรุงเทพ, ๒๕๔๙. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ' ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๐. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู�การปฏิบัติกวYา ๑ ทศวรรษ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ดาวฤกษ'คอมมูนิเคชั่นส' จำกัด, 
๒๕๕๕. 

________. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔). กรุงเทพ-
มหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๙. 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร( 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย�างยั ่งยืน. ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห�งชาติ, ๒๕๕๗. 

สำนักราชเลขาธิการ. ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต�าง ๆ ปo 
พุทธศักราช ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'กรมแผนท่ีทหาร, ๒๕๔๑. 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. เอกสารประกอบการ
ประชุมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ(และการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๘: 
เครือญาติชาติพันธุ(รวมกันเปcนหนึ่ง. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๖๑. 

สุธี สุทธิสมบูรณ' และสมาน รังสิโยกฤษฏ'. หลักการบริหารเบื้องตYน. พิมพ'ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร: 
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., ๒๕๔๑. 

สุเมธ ตันติเวชกุล. ใตYเบ้ืองพระยุคลบาท. พิมพ'ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ'มติชน, ๒๕๔๙. 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. ทฤษฎีองค(การและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



๑๘๓ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

สุรพล สุยะพรหม. การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, ๒๕๔๗. 
สุวิมล ติรกานันท'. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร(: แนวทางสู�การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
อัจฉรา โพธิยานนท'. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: เทคนิคปริ้นต้ิง, ๒๕๓๙. 
อำพน กิตติอำพน. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ: บริษัทเพชรรุ�งการพิมพ', ๒๕๕๐. 
อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยานงค'. การศึกษาระบบการศึกษากับชุมชน: กรอบความคิดเพ่ือ

ขYอเสนอแนะ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท แปลน พริ้นท'ติ้ง จำกัด, ๒๕๔๐. 

๑.๒.๒ หนังสือแปล: 

พระนารทถเถระ และพระมหาติป�ฎกจูฬาภยเถระ รจนา. มิลินฺทปNฺหอ��ฐกถา-ฏีกา. ตรวจชำระโดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'วิญญาณ, ๒๕๔๑. 

พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีร(วิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย' (อาจ อาสภมหาเถร). 
พิมพ'ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูรวงศ'พริ้นต้ิง จำกัด, ๒๕๔๖. 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). มหาสติป{ฏฐานสูตร ทางสู�พระนิพพาน. แปลโดย พระคันธสา
ราภิวงศ' (สมลักษณ' คนฺธสาโร). กรุงเทพมหานคร: ห@างหุ@นส�วนจำกัดไทยรายวันการพิมพ', 
๒๕๔๙. 

พระอุปติสสเถระ. วิมุตติมรรค. แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ. พิมพ'ครั้งท่ี 
๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

๑.๒.๓ บทความ: 

พระพรหมคุณาภรณ' (ป.อ. ปยุตฺโต). “หัวใจพระพุทธศาสนา”, พุทธจักร. ปOท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๔ (เมษายน 
๒๕๕๐): ๑๐. 

รุจิรวัทน' ลำตาล. “บทบาทสถาบันทางสังคมในการให@ความรู@ทางการเมืองการปกครองแก�นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปOที่ ๖ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี. ปOท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - เมษายน ๒๕๕๘): ๕๒. 

วรรณพร บุญญาสถิต, ฉันทัส เพียรธรรม และเทพธิดา ศิลปบรรเลง. “พัฒนาการทางประวัติศาสตร'
ของกลุ�มชาติพันธุ'ลาวเวียง อำเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”, วารสารมหาวิทยาลัย
นครราชสีมา. ปOท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๒๖. 

 



๑๘๔ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

สม จะเปา. “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ�มชาติพันธุ' ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม�”, วารสารพุทธศาสตร(ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม�. ปOท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๗๐. 

สมบูรณ' ชาวชายโขง และธวัชชัย กุณวงษ'. “คนรุ�นใหม�กับการพัฒนาท@องถิ่นอย�างยั่งยืน”, วารสาร
วิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปOท่ี 
๔ ฉบับท่ี ๔ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๕): ๕. 

สุธี จันทร'ศรี. “ไทดำ: พลวัตวัฒนธรรม กับการธำรงอัตลักษณ'ชาติพันธุ'ผ�านดนตรี”, วารสานภาษา
และวัฒนธรรม. ปOท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๙๗. 

เสฐียรพงษ' วรรณปก. “มัชฌิมาปฏิปทา: สายกลางสองมิติ”, ข�าวสด. (๒๔ กุมภาพันธ' ๒๕๔๙): ๒๙.  
อุเทน เจริญภูมิ และคณะ. การประยุกต'ใช@หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑”, 
วารสารชุมชนวิจัย. ปOท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑): ๑๙๑-๑๙๒. 

๑.๒.๔ รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ(: 

กานดา เต¬ะขันหมาก. “ป{จจัยท่ีสัมพันธ(กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”. รายงานการวิจัย. คณะมนุษยศาสตร'
และสังคมศาสตร' มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖. 

ขวัญกมล ดอนขวา. “แบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสรYางสรรค(มีผลต�อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๗. 

คอลัฟ ต�วนบูละ และคณะ. “แรงสนับสนุนทางสังคม: กลไกป�องกันป{ญหาการพนันของเยาวชนใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตY”. รายงานการวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร' จุฬาลงกรณ'
มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

ธนพชร นุตสาระและคณะ. “วิถีชีวิตการดำรงอยู�วัฒนธรรมกลุ�มชาติพันธุ( อำเภอปาย จังหวัด
แม�ฮ�องสอน”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ๒๕๕๙. 

นงลักษณ' ลักษณะโภคิน. “การสรYางตัวชี้วัดองค(กรสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖”. วิทยานิพนธ'
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

 
 



๑๘๕ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

บรรยวัสถ' ฝากคำ และนฤมล ดวงแสง. “การประยุกต(หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสรYางความเขYมแข็ง
ใหYแก�สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการป�องกันป{ญหาสารเสพติดของ
จังหวัดอุบลราชธานี”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร' มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

ปMญจรีย' จุลไกรอานิสงส'. “การประยุกต(ใชYสติเพ่ือพัฒนาการทำงานอย�างมีสันติสุขของแรงงานฝ�าย
ผลิต: ศึกษากรณีหYางหุYนส�วนจำกัด คอนติเนนตัลนิตติ้ง”. วิทยานิพนธ'พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระปราโมทย' วาทโกวิโท. “รูปแบบการพัฒนาวิทยากรตYนแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี”. วิทยานิพนธ'
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระมหาคำพอง สทฺทวโร. “การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของชาวพุทธและมุสลิมในชุมชนวัด 
ท�าการYอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

มัณทนาภรณ' อรุณเรือง. “สถาบันครอบครัวกับการขัดเกลาทางสังคมดYานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”. รายงานการวิจัย. คณะ
วิศวกรรมศาสตร'และสถาปMตยกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 
๒๕๕๕. 

วศิน โต¬ะสิงห'. “คุณค�าและภูมิป{ญญาประเพณีบุญกลางบYานกลุ�มชาติพันธุ(ลาวเวียง อำเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี”. วิทยานิพนธ'ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร'การ
พัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร', ๒๕๕๙. 

วิซุตตา ชูศรีวาส. “การดำเนินงานหมู�บYานเศรษฐกิจพอเพียง บYานหัวอ�าว ตำบลบางชYาง อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม”. รายงานการวิจัย. สำนักส�งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ', ๒๕๕๙. 

ศรคม เผือกผิววงศ'. “แนวทางการสรYางความร�วมมือในชุมชนดYวยพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษาชุมชน
วัดคูYบอน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐. 

 



๑๘๖ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

ศาลินา บุญเก้ือ และนันทกาญจน' ชินประหัษฐ'. “การถอดบทเรียนและวิเคราะห(อัตลักษณ(ศูนย(การ
เรียนรูYตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดYานการศึกษา”. รายงานการวิจัย. ศูนย'
สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ, ๒๕๕๗. 

อรรถพล อนันตวรสกุล. “รายงานวิจัยการสังเคราะห(และนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู Y ท่ี
เหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การจัดการเรียนการสอน”. 
รายงานการวิจัย. ศูนย'วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร' 
จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

๑.๒.๕ สนทนากลุ�มเฉพาะ: 

นางเกศิณี เก็งทอง. ผู@อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห' อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี. สนทนากลุ�มเฉพาะ, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

นางขวัญชนก ศรีประภา. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี. สนทนากลุ�มเฉพาะ, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

นางสาวปMณณ'ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ'. นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. สนทนา
กลุ�มเฉพาะ, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

นายชุษณิษฏ' ประจวบวัน. นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. สนทนากลุ�มเฉพาะ, ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 

นายมณเฑียร' สุดฮะ. ผู@อำนวยการโรงเรียนช�องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. สนทนา
กลุ�มเฉพาะ, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

นายศุกร'ทิตย' โด�งดัง. สารวัตรกำนันตำบลน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ@าปล@อง จังหวัดเพชรบุรี. 
สนทนากลุ�มเฉพาะ, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

พระครูวิลาศกาญจนธรรม. รองเจ@าคณะอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. สนทนากลุ�มเฉพาะ, ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓. 

พระครูโสภิตวัชรากร. เจ@าคณะตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. สนทนากลุ�ม
เฉพาะ, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

พระป�ฎกโกศล, ดร. รองเจ@าคณะจังหวัดราชบุรี. สนทนากลุ�มเฉพาะ, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 
 
 
 



๑๘๗ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Kate, D., & Kahn. R. The Social Psychology of Organizations. New York: John Wiley & 
Sons, 1978. 

Lopez and Scott. Social Structure. England: Philadelphia, Open University Press, 2000. 
P. Robbins Stephen and M. Coulter. Management. 7thed. New Jersey: Prentice Hall 

International Lnc., 2002. 
Phra Medhi Dhammaporn (Prayoon Mererk). Buddhist Morality. Bangkok: Mahachula 

longkornrajavidyalaya University Press, 1994. 
Robert A. Dahl. On Democracy. London: Yale University Press, 2000. 
World Commission on Environment and Development. Our Common Future. New 

York Oxford University: Great Britain R. Clay Ltd., 1987. 
 
 



๑๘๘ 

ภาคผนวก 

 



๑๘๙ 

ภาคผนวก  ก 
เครื่องมือท่ีวิจัย 

 



๑๙๐ 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิการ (รายตัวช้ีวัด) 
ตYนแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 
____________________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี ๑ ขYอมูลท่ัวไปของผูYเขYาร�วมกิจกรรม 
 ๑. เพศ � ชาย � หญิง 
 ๒. สังกัด � ภาคประชาสังคม � หน�วยงานราชการ � โรงเรียน/สถานศึกษา 
  � อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................ 
ตอนท่ี ๒ ประเมินผลการปฏิบัติการตYนแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกัน

อย�างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 
 

รายการ 

ผลการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นYอย 
นYอย
ท่ีสุด 

๑. ประเมินบริบท (Context Evaluation)      
เป�าประสงค'ของกิจกรรมสอดคล@องกับความต@องการของ
ผู@สมัครเข@าร�วมกิจกรรม 

     

เป�าประสงค'ของกิจกรรมสอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน      

เป�าประสงค'ของกิจกรรมสอดคล@องกับปMญหา อันนำไปสู�ความ
จำเปEนของการดำเนินกิจกรรม 

     

๒. ประเมินป{จจัยนำเขYา (Input Evaluation)      

จำนวนผู@รับสมัครเข@าอบรมมีความเหมาะสม      

จำนวนวิทยากรพิเศษมีความเหมาะสม      

วิทยากรมีทักษะ ความรู@ และท�าทางในการบรรยายด@วยความ
สุภาพเหมาะสม 

     

วิทยากรเป�ดโอกาสให@ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      

ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม      

เอกสารประกอบมีความเหมาะสม      

สถานท่ีท่ีใช@ในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม      

ระบบแสง สี เสียงท่ีนำมาใช@ มีความเหมาะสม      



๑๙๑ 

รายการ 

ผลการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นYอย 
นYอย
ท่ีสุด 

การเดินทางไปสถานท่ีทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม      

สถานท่ีทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม      

ระยะเวลาการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม      

ข้ันตอนการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม      

๓. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)      

การจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา/ตารางท่ีวางไว@      

เนื้อหาภาคทฤษฎีสอดคล@องกับเป�าประสงค'      

กระบวนการจัดลำดับข้ันกิจกรรมมีความเหมาะสม      

มีการจัดลำดับข้ันของเนื้อหาภาคทฤษฎีได@อย�างเหมาะสม      

การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติการสอดคล@องกับเป�าประสงค'      

คณะทำงานดำเนินงานด@วยมนุษย'สัมพันธ'ท่ีดี      

คณะทำงานช�วยประสานระหว�างผู@เข@าร�วมกิจกรรมและผู@มี
ส�วนเก่ียวข@องได@เปEนอย�างดี 

     

คณะทำงานดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว@      

คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการท่ีดี      

คณะทำงานช�วยแก@ไขปMญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว�างการ
ดำเนินงานได@เปEนอย�างดี 

     

๔. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)      

การพัฒนาความรู@การอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
ชาติพันธุ'ท่ีเน@นความพอดี ภายใต@เง่ือนไขความรู@ และคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได@รับจากภาคทฤษฎี 

     

การพัฒนาความรู@การอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
ชาติพันธุ'ท่ีเน@นความพอดี ภายใต@เง่ือนไขความรู@ และคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได@รับจากภาคปฏิบัติการ 

     

การพัฒนาทักษะวางแผนงานแบ�งหน@าท่ีความรับผิดชอบ      

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ'และกระบวนการกลุ�ม      

การพัฒนาประสบการณ'การทำงานเปEนเครือข�าย      

ขอบคุณในความเอ้ือเฟ̈ªอทางวิชาการ. 



๑๙๒ 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผูYทรงคุณวุฒิ, รายช่ือผูYใหYขYอมูลวิจัย และอื่น ๆ 

 



๑๙๓ 

รายช่ือผูYใหYขYอมูลวิจัยโดยการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
 

๑. พระป�ฎกโกศล, ดร. รองเจ@าคณะจังหวัดราชบุรี 

๒. พระครูวิลาศกาญจนธรรม รองเจ@าคณะอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

๓. พระครูโสภิตวัชรากร เจ@าคณะตำบลหัวสะพาน 

 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

๔. นายชุษณิษฏ' ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก 

 จังหวัดราชบุรี 

๕. นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

 อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

๖. นางเกศิณี เก็งทอง ผู@อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห' 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๗. นายมณเฑียร' สุดฮะ ผู@อำนวยการโรงเรียนช�องพรานวิทยา 

 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๘. นางสาวปMณณ'ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ' นักวิชาการพัฒนาชุมชน 

 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

๙. นายศุกร'ทิตย' โด�งดัง สารวัตรกำนันตำบลน้ำกลัดเหนือ 

 อำเภอหนองหญ@าปล@อง จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 

ภาคผนวก  ค 
ภาพถ�ายกิจกรรมวิจัยต�าง ๆ 

 



๑๙๕ 

ภาพถ�ายกิจกรรมการวิจัยต�าง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 



๑๙๖ 

ภาคผนวก  ง 
การรับรองการนำวิจัยไปใชYประโยชน( 

 



๑๙๗ 

 
 
 
 



๑๙๘ 

ภาคผนวก  จ 
ผลลัพธ( ผลผลติ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 



๑๙๙ 

ผลลัพธ( ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงค( 
ผลกระทบ 

๑. ผลวิเคราะห'การเสริมสร@าง
ความเข@มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�ม
ชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

ข@อมูลการเสริมสร@างความ
เข@มแข็งของสถาบันครอบครัว 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาตพัินธุ'
ในภาคตะวันตก ซึ ่งเปEน
ข@อมูลเชิงประจักษ' 

ข@อท่ี ๑ องค'กรภาคร ัฐ องค'กร
การปกครองส�วนท@องถ่ิน 
องค'กรศาสนา และภาค
ประชาสังคมมีฐานข@อมูล
สารสนเทศการเสริมสร@าง
ความเข@มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�ม
ชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก
ที่เปEนปMจจุบันและทันต�อ
ความเปลี่ยนแปลง 

๒. ผลวิเคราะห'พุทธธรรมา 
ภิบาล: กลไกการปกครอง
เพื่อการอยู �ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ใน
ภาคตะวันตก 

ข@อมูลพุทธธรรมาภิบาล: 
กลไกการปกครองเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก ซ่ึงเปEนข@อมูลเชิง
ประจักษ' 

ข@อท่ี ๒ องค'กรภาคร ัฐ องค'กร
การปกครองส�วนท@องถ่ิน 
องค'กรศาสนา และภาค
ประชาสังคมมีฐานข@อมูล
สารสนเทศพุทธธรรมาภิ
บาล: กลไกการปกครอง
เพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ �มชาติพันธุ'
ในภาคตะวันตกที ่ เปEน
ปMจจุบันและทันต�อความ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 

ผลลัพธ( ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงค( 
ผลกระทบ 

๓. ผลวิเคราะห'การประกอบ 
สัมมาอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

ข@อมูลการประกอบสัมมา
อาช ีพตามหล ักปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อการ
อยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก 

ข@อท่ี ๓ องค'กรภาคร ัฐ องค'กร
การปกครองส�วนท@องถ่ิน 
องค'กรศาสนา และภาค
ประชาสังคมมีฐานข@อมูล
สารสนเทศการประกอบ 
ส ั มมาอาช ี พตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื ่อการอยู �ร �วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ใน
ภาคตะวันตกที่เปEนปMจจุบัน 
ทันต�อความเปลี่ยนแปลง 

๔. ผลวิเคราะห'การประยุกต' 
ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริม
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก 
 

ข@อมูลการประยุกต'ใช@หลัก
เบญจศีลเพ่ือส�งเสริมการ
อยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กล ุ �มชาต ิพ ันธ ุ ' ในภาค
ตะวันตก ซ่ึงเปEนข@อมูลเชิง
ประจักษ' 

ข@อท่ี ๔ องค'กรภาคร ัฐ องค'กร
การปกครองส�วนท@องถ่ิน 
องค'กรศาสนา และภาค
ประชาสังคมมีฐานข@อมูล
สารสนเทศการประยุกต'ใช@
หลักเบญจศีลเพื ่อส�งเสริม
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตกที ่เปEนปMจจุบัน 
ทันต�อความเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 

ผลลัพธ( ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงค( 
ผลกระทบ 

๕. ผลวิเคราะห'กระบวนการ 
มีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลป-
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วม 
ก ันอย �างส ันต ิของกลุ�ม
ชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

ข@อมูลกระบวนการมีส�วน
ร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ �มชาติพันธุ'
ในภาคตะวันตก 

ข@อท่ี ๕ องค'กรภาคร ัฐ องค'กร
การปกครองส�วนท@องถ่ิน 
องค'กรศาสนา และภาค
ประชาสังคมมีฐานข@อมูล
สารสนเทศกระบวนการ
มีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลป-
ว ัฒนธรรมเพื ่อการอยู�
ร �วมกันอย�างสันติของ
กล ุ �มชาต ิพ ันธุ' ในภาค
ตะวันตกที ่เปEนปMจจุบัน 
ทันต�อความเปลี่ยนแปลง 

๖. ต@นแบบกิจกรรมการ
พัฒนากลไกทางส ั งคม
เพื่อการอยู �ร�วมกันอย�าง
ส ันต ิตามหล ักปร ัชญา
เศรษฐก ิจพอเพ ียงของ
กล ุ � มชาต ิพ ันธ ุ ' ในภาค
ตะวันตก 

โมเดลรูปแบบกิจกรรม
การพ ัฒนากลไกทา ง
สังคมเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
กล ุ �มชาต ิพ ันธ ุ ' ในภาค
ตะวันตก 

ข@อท่ี ๖ องค'กรภาคร ัฐ องค'กร
การปกครองส�วนท@องถ่ิน 
องค'กรศาสนา และภาค
ประชาส ั งคมมีโม เดล
ร ูปแบบก ิจกรรมการ
พัฒนากลไกทางสังคม
เพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
ส ันต ิตามหล ักปร ั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
กล ุ �มชาต ิพ ันธ ุ ' ในภาค
ตะวันตกท่ีสอดคล@องกับ 
ภูมิป Mญญาท@องถิ ่น ทุน
ทางสังคม และวิถีวัฒน- 
ธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' 

 
 
 
 



๒๐๒ 

ผลลัพธ( ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงค( 
ผลกระทบ 

๔. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ' 

ได@รายงานการวิจัยตาม
เป �าหมายของผลผลิต 
ผลลัพธ' ตัวชี้วัด และความ
คุ@มค�าตามท่ีกำหนดไว@ 

ข@อท่ี ๑-๖ องค'กรภาคร ัฐ องค'กร
การปกครองส�วนท@องถ่ิน 
องค'กรศาสนา และภาค
ประชาสังคมนำนวัตกรรม
ต@นแบบการพัฒนากลไก
ทางส ังคมเพ ื ่อการอยู�
ร �วมกันอย�างสันติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ �มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตกไป
ประยุกต'ใช@ในการสร@าง
สังคมสันติสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบสรุปแผนงานวิจัย 

 



๒๐๔ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 
สัญญาเลขท่ี ว.๓๐๑/๒๕๖๑ MCU RS 610761301 
ช่ือโครงการ การพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
หัวหนYาโครงการ พระมหาคำพันธุ' รณ-ฺชโย, ดร. 
 พระครูสังฆรักษ'ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ'ราชบุรี 
ความเปcนมาและความสำคัญของป{ญหา 

การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนการพัฒนาที่เน@นความพอดี ภายใต@
เง่ือนไขความรู@ และคุณธรรม ซ่ึงพระราชดำรัสชี้แนะแก�พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว�า ๓๐ 
ปOนี ้ ได@ทรงเน@นย้ำแนวทางพัฒนาที ่ตั ้งอยู �บนพื ้นฐานของทางสายกลางและความไม�ประมาท 
คำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร@างภูมิคุ @มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช@ความรู@และ
คุณธรรมเปEนพื้นฐานในการดำรงชีวิตการป�องกันให@รอดพ@นจากวิกฤต และให@สามารถดำรงอยู�ได@
อย�างมั่นคงและยั่งยืนภายใต@กระแสโลกาภิวัตน' และความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ประเด็นสำคัญ คือ 
การพัฒนาทางสังคมจำเปEนต@องอาศัยกลไกทางสังคม เพ่ือทำหน@าท่ีคุ@มกันและช�วยเหลือคนในสังคม 
ตามแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมนั้น ซึ่งมิได@เปEนสิ่งยากเย็นเข็ญใจจนบุคคลจะ
ทำไม�ได@ หากว�าได@หัดทำมาจนเคยชิน หรือยินดีทำตามด@วยความพอใจเพื่อจะได@ชื่อว�าเปEนสมาชิก
สมบูรณ'แบบของกลุ�ม และช�วยให@มีแบบแผนกำหนดบทบาทหน@าที่ของสมาชิกในสังคมแต�ละคนท่ี
จะปฏิบัติต�อกัน กลไกทางสังคมปรากฏในหลายรูปแบบท้ังด@านวัฒนธรรมและความสัมพันธ' การอยู�
ร�วมกันในสังคมต@องมีวิธีการอยู�ร�วมกันท่ีก�อประโยชน'ท่ัวถึงและเปEนท่ีพอใจของทุกฝ�าย มีการตกลง
ร�วมกันและร�วมกันปฏิบัติตามข@อตกลงนั้น เม่ือเวลาล�วงเลยไปจึงกลายเปEนธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบ
ทอดยึดถือกันในระดับชุมชนว�าเปEนธรรม 

เม่ือพิจารณาองค'ประกอบของกลไกทางสังคม จึงได@ข@อสรุปว�า วิธีการท่ีสังคมใช@ในการ
รักษาระเบียบของทุกสังคมมนุษย' คือ การสอนให@รู@ว�าระเบียบของสังคมมีอะไรบ@าง และอีกส�วน
หนึ่งเปEนการควบคุมให@บุคคลกระทำตามท่ีสังคมได@สอนและบอกไว@ หากสังเกตกิจกรรมสำคัญ ๆ ท่ี
ชีวิตของบุคคลธรรมดาท่ัวไปต@องผ�านต้ังแต�เริ่มต@นชีวิตไปสู�วัยชรา พบว�า มีสถาบันท่ีสำคัญของชีวิต 
ดังนี้ (๑) สถาบันครอบครัวและเครือญาติ เปEนสถาบันพื้นฐานแรกที่บุคคลต@องผ�านตั้งแต�แรกเกิด 
เปEนสิ่งที่บุคคลเลือกไม�ได@เปEนสิ่งที่ได@มาโดยกำเนิด (๒) สถาบันเพื่อนฝูงและสมาคม เปEนสถาบันท่ี
บุคคลมีโอกาสเลือกเข@าสังคมตามที่พึงพอใจหรือความเสน�หาก�อนประโยชน'เฉพาะเรื่องอย�างอ่ืน 



๒๐๕ 

(๓) สถาบันเศรษฐกิจ เปEนสถาบันที่ให@บุคคลสัมพันธ'กับผู@อื่นด@วยประโยชน' คือ การแลกเปลี่ยน
ผลผลิต การซื ้อขาย เปEนต@น (๔) สถาบันการปกครอง เปEนสถาบันที ่มีหน@าที ่ร ักษาความสงบ
เรียบร@อย ควบคุมป�องกันการขัดแย@งผลประโยชน'ของสมาชิกในสังคม (๕) สถาบันนันทนาการ เปEน
สถาบันที่ประดิษฐ'สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อความเพลิดเพลิน ผลที่ได@ คือ ดนตรี ศิลปะ กีฬา หรือกลายเปEน
ธุรกิจที่ผู@ต@องการพักผ�อนหย�อนใจสามารถไปหาซื้อบริการในฐานะผู@ดู ผู@ชมการแสดง เปEนต@น และ 
(๖) สถาบันศาสนา เปEนสถาบันท่ีผลิตคนดี มีความรู@ โดยความเปEนคนดี คือ การรู@ศีล รู@ธรรมซ่ึงเปEน
บรรทัดฐานของสังคมมนุษย'ท่ีมุ�งสันติสุข 

เปEนที่น�าสังเกตว�า ภาคตะวันตกของประเทศไทย เปEนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ' มีความแตกต�างทางด@านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงทัศนคติ 
ความเชื่อ ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ' ได@แก� (๑) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยพื้นถ่ิน 
(๒) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายจีน (๓) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายมอญ (๔) กลุ�มชาติพันธุ'
ชาวไทยเชื้อสายยวน (๕) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง (๖) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อ
สายเขมร (๗) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง (๘) กลุ�มชาติพันธุ'ชาวไทยเชื้อสายลาวโซ�ง 
หากแต�ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทยซ่ึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ'ดังกล�าวนี้ สามารถ
อยู�ร�วมกันได@อย�างสันติสุข ปราศจากความขัดแย@ง และเหตุการณ'ความรุนแรงต�าง ๆ ซึ่งปMจจัยท่ี
สำคัญ คือ กลไกทางสังคมที่ยังคงความเข@มแข็ง ซึ่งถือเปEนศักยภาพและทุนทางสังคมที่สำคัญยิ่งท่ี
จำเปEนต@องศึกษา พัฒนา และรักษาให@ยั่งยืนสืบไป 

หากแต�ปMญหาสำคัญ คือ ผลการเก็บและวิเคราะห'ข@อมูลตามตัวชี้วัดความจำเปEนข้ัน
พื้นฐาน (จปฐ.) ทำให@ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับครัวเรือน พบว�า ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตยังไม�บรรลุเป�าหมาย ๒๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาที่ด@อย คือ ตัวชี้วัดท่ี 
๓๑ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน อีกทั้ง ตัวชี้วัดที่มีแนวโน@มที่จะไม�บรรลุเป�าหมายมากขึ้น มีจำนวน 
๖ ตัวชี้วัด หนึ่งในนั้น คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมีความมั่นคง เปEนต@น ซึ่งตัวชี้วัดที่ยังไม�บรรลุ
เป�าหมายดังกล�าวนี้ คือ ปMญหาท่ีควรได@รับการแก@ไขจากผู@มีส�วนเก่ียวข@องในทุกระดับ โดยเร�งด�วน 

การนี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู �หัว (รัชกาลที ่ ๙) ได@พระราชทานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให@คนไทยครั้งแรกเม่ือปO พ.ศ. ๒๕๑๗ กระท่ัง ปO พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยได@เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจอย�างหนัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได@ถูกนำมาปฏิบัติกันอย�างจริงจัง จนปMญหา
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเริ่มคลี่คลาย จากร@ายกลายเปEนดี นับว�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู�หัว (รัชกาลที่ ๙) ช�วยให@พสกนิกรสามารถผ�านพ@นวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งนั้นไปได@ ฉะนั้น ในสถานการณ'นี้ จึงเชื่อมั่นได@ว�า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
พระราชทานให@พสกนิกรชาวไทยนี้ สามารถแก@ปMญหาดังกล�าวได@อย�างยั่งยืน 



๒๐๖ 

ดังนั้น จึงควรสร@างชุดความรู@เกี ่ยวกับการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกโดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนแกนในการ
ขับเคลื่อนกลไก ซ่ึงเม่ือพิจารณาอย�างรอบคอบ พบว�า ในภูมิภาคนี้มีกลไกทางสังคมท่ีเด�นชัด คือ 

๑. ความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัว 

๒. กลไกการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. การประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพ่ือส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ 

๕. กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกัน 

ประการสำคัญ คือ ปMจจุบันประเทศไทยเข@าสู�ความเปEนพหุสังคมมากข้ึน การอยู�ร�วมกัน
ของบุคคลที่มีความแตกต�างทางด@านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงทัศนคติ 
ความเชื่อ อาจนำมาซ่ึงความไม�เข@าใจกันได@ ดังนั้น การเรียนรู@เพ่ือยอมรับในความแตกต�างและความ
หลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมที่ต@องอาศัยกิจกรรมต�าง ๆ ผ�านกลไกทางสังคมจึงมีความ
จำเปEนยิ่งในสถานการณ'ปMจจุบัน เพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของสังคมไทย ดังกล�าวนี้ ชุดความรู@
เกี่ยวกับการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก
โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนแกนในการขับเคลื่อนกลไก จึงเปEนชุดความรู@ที่จะนำไปสู�
การส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของสังคมในสถานการณ'การเป�ดประเทศอย�างเสรีเข@าสู�
ประชาคมอาเซียน สืบไป 
วัตถุประสงค(ของโครงการ 

๑. เพื่อศึกษาการเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๒. เพื่อศึกษาพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๓. เพื่อศึกษาการประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๔. เพื่อศึกษาการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 

๕. เพื่อศึกษากระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 



๒๐๗ 

๖. เพื่อนำเสนอต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก 
สรุปผลการวิจัย 

ก. การเสริมสรYางความเขYมแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

การเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของ แสดงให@เห็นว�า รูปแบบการเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกที่สอดคล@องกับสภาพการณ'ปMจจุบัน พบว�า 
รูปแบบการเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก เปEนรูปแบบการทำงานร�วมกันในลักษณะเครือข�ายสถาบันทางสังคม
ท่ีประกอบด@วยบ@าน/ชุมชน วัด และโรงเรียน/ราชการ เพ่ือนำไปสู�การพัฒนากาย-วาจา เสริมสมาธิ 
และสร@างสังคมอุดมปMญญา โดยนำเอาหลักพุทธธรรม ที่เรียกว�า ไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ ได@แก� อธิสี
ลสิกขา (ศีล) อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) และอธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) ที่สอดคล@องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการอย�างเหมาะสมและสอดคล@องกับสภาพสังคมพหุวัฒนธรรมของ
ชุมชนชาติพันธุ' โดยครอบคลุมท้ังด@านเศรษฐกิจ ด@านสังคม ด@านการศึกษา และด@านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล@อม ทั้งนี้ ตัวแบบดังกล�าว สามารถนำไปใช@เปEนต@นแบบในการเสริมสร@างความเข@มแข็งของ
สถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได@อย�างยั่งยืน 

ข. พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ(ในภาคตะวันตก 

พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ใน
ภาคตะวันตก พบว�า ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็นตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกที่เหมาะสมและสอดคล@องกับสภาพการณ'ใน
ปMจจุบัน พบว�า พุทธธรรมาภิบาล หรือธรรมาภิบาลเชิงพุทธที่เปEนกลไกลเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติ มีคุณธรรมเปEนองค'ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และทำหน@าที่เปEนตัว
ประสานทุก ๆ หลักการเข@าไว@ด@วยกัน กล�าวคือ ตัวแบบกลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล เปEนรูปแบบของการปกครองกัน
โดยถือกฎหมายและระเบียบวิถีประเพณีของกลุ�มชาติพันธุ'เปEนใหญ� แต�ยังคงยึดความถูกต@องดีงาม
ด@วยคุณธรรม ไม�เอื้อประโยชน'เฉพาะกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ให@ความสำคัญกับการทำงาน



๒๐๘ 

เปEนทีมตามหลักการของความมีส�วนร�วม มิใช�เป�ดโอกาสให@เฉพาะผู@ที่เปEนพวกพ@องหรือกลุ�มเครือ
ญาติเท�านั้น เปEนต@น 

ค. การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็น การขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ที่เปEน
กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติ ซ่ึงจำเปEนต@องดำเนินงานให@สอดคล@องกับภารกิจของหน�วยงานราชการท่ีดำเนินการอยู�ก�อนแล@ว ดังนี้ 
(๑) การจัดทำ “หลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” สำหรับพระสงฆ' (๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือจัด
อบรมสังฆวิทยากร โดยคัดเลือกพระสงฆ'ที่มีความสนใจและเสียสละในการทำงานเพื่อชุมชน จำนวน ๑๐๐ 
รูป โดยแบ�งการอบรมออกเปEน ๑๐ รุ�น รุ�นละ ๑๐ รูป ท้ังนี้ มีมุ�งหมายให@พระสงฆ'ผู@ผ�านการอบรมมีความรู@
ความเชี่ยวชาญด@านสัมมาชีพตามแนวทางของพระพุทธศาสนา (๓) การสร@างหรือจัดตั้งทีมสังฆวิทยากร
สัมมาชีพ โดยให@มีบทบาทในการทำงานร�วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของฝ�ายราชการที่มีอยู�แล@ว ใน
ลักษณะของการทำงานร�วมกันเปEนภาคีเครือข�าย (๔) ประชาสัมพันธ'และคัดเลือกหมู�บ@านที่มีความพร@อม 
อาทิ ชุมชนท�องเที่ยว OTOP ธรรมวิถี เปEนต@น เพื่อพัฒนาสัมมาชีพชุมชนอย�างยั่งยืนตามแนววิถีพุทธ (๕) 
ดำเนินการสร@างสัมมาชีพชุมชนสันติสุข ในลักษณะของวงจรคุณภาพ หรือ PDCA ที่เน@นการดำเนินการ
ระยะสั้นและมีอบรมให@ความรู@ การติดตาม และการประเมินผลอย�างเปEนรูปธรรม และ (๖) จัดตั้งศูนย'การ
เสริมสร@างสัมมาชีพแนวพุทธในชุมชน เพ่ือเปEนต@นแบบศูนย'การเรียนรู@การขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ สำหรับพ้ืนท่ีอ่ืนต�อไป 

ง. การประยุกต(ใชYหลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ(ในภาคตะวันตก 

การประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพ่ือส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาค
ตะวันตก แสดงให@เห็น ตัวแบบการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก ที่เปEนต@นแบบการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพื่อส�งเสริมการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ' ส�งเสริมสร@างความปรองดองสามัคคีอย�างต�อเนื่องด@วยกิจกรรมจิตสาธารณะ
ต�าง ๆ ด@วยเหตุที่ปMจจุบันทุกภาคส�วนต�างร�วมมือกัน ขับเคลื่อนโครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕ ตาม
ยุทธศาสตร'ชาติ ๒๐ ปO โดยเน@นกระบวนการมีส�วนร�วมของ ๓ ประสาน หรือ บ-ว-ร คือ บ@าน ได@แก� 
สถาบันครอบครัว, วัด ได@แก� สถาบันพระพุทธศาสนา และราชการ/โรงเรียน ได@แก� สถาบันทางการ
ปกครองและสถาบัน การศึกษา จึงมีการรวมมือกันเปEนเครือข�าย ชื่อ “เครือข�ายสุจริตชนวิถีพุทธ” ท่ี



๒๐๙ 

ดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยใช@โครงการหมู�บ@านรักษาศีล ๕ เปEนฐาน โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ  ท่ีชัดเจน เช�น 
การดำเนินการเพื่อส�งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส�งเสริมสุขภาวะชุมชน ส�งเสริมกิจกรรมจิต
สาธารณะ เปEนต@น 

จ. กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ'ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็น กระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ �มชาติพันธุ 'ในภาคตะวันตก ที ่มุ �งเน@นการมีส�วนร�วมของผู @มีส�วนได@ส�วนเสียท่ี
ประกอบด@วย ชุมชนชาติพันธุ' หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึง 
นักท�องเที ่ยวหรือบุคคลภายนอกด@วย โดยครอบคลุมองค'ประกอบของวัฏจักรการมีส �วนร�วม 
ประกอบด@วย (๑) การมีส�วนร�วมในการค@นหาปMญหาของการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' 
ได@แก� ร�วมค@นหาปMญหา, ร�วมตรวจสอบข@อเท็จจริงของปMญหา, ร�วมแสดงความคิดเห็น/ให@ข@อมูลปMญหา, 
ร�วมระดมความคิดเพื่อวิเคราะห'ปMญหา (๒) การมีส�วนร�วมในการวางแผนอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของ
กลุ�มชาติพันธุ' ได@แก� ร�วมรับรู@นโยบายสาธารณะ, ร�วมจัดทำแผนงาน, ร�วมแสดงความคิดเห็นสำหรับ
ปรับปรุง และร�วมเผยแพร�หรือประชาสัมพันธ'แผนงาน (๓) การมีส�วนร�วมในการดำเนินงานอนุรักษ'
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' ได@แก� ร�วมลงมือปฏิบัติงาน, ร�วมสนับสนุนวัสดุสิ่งของ, ร�วมบริจาค
ทุนทรัพย' และร�วมแก@ไขปMญหาที่เกิดขึ้นระหว�างการปฏิบัติงาน (๔) การมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' ได@แก� ร�วมกำหนดตัวชี้วัดที่ใช@ใน
การประเมิน, ร�วมสังเกตการณ', ร�วมประเมินความสำเร็จ, และร�วมเผยแพร�หรือประชาสัมพันธ'ผลการ
ดำเนินงาน และ (๕) การมีส�วนร�วมรับผลประโยชน' ได@แก� ร�วมรับผลประโยชน'ในเชิงเศษฐกิจ เช�น 
รายได@ เปEนต@น, ร�วมรับผลประโยชน'ในเชิงวิถีชีวิตและความเปEนอยู�, ร�วมรับผลประโยชน'ในเชิงสังคม
และสิ่งแวดล@อม และร�วมรับผลประโยชน'ท่ีเกิดข้ึนจากการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมอย�างเสมอ
ภาคและเท�าเทียม ทั้งนี้ ตัวแบบดังกล�าว สามารถนำไปใช@เปEนต@นแบบในการเสริมสร@างกระบวนการมี
ส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกในสังคม
พหุวัฒนธรรมได@อย�างยั่งยืน 

ฉ. ตYนแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ(ในภาคตะวันตก 

ต@นแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื ่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตก พบว�า มีลักษณะเปEน “กิจกรรม
เครือข�ายอนุรักษ'วัฒนวิถีชุมชนชาติพันธุ'เศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสาท่ี



๒๑๐ 

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต�อสังคม ซึ่งประกอบด@วยกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อปลูกฝMงจิตสำนึก
การอนุรักษ'มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ'เน@นความพอดี ภายใต@เงื่อนไขความรู@ และ
คุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร�แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เปEนพื้นฐานของการสร@างศักยภาพชุมชนชาติพันธุ'ให@เข@มแข็งเพื่อเปEนฐานราก
ของการพัฒนาประเทศ 
การนำผลการวิจัยไปใชYประโยชน( 

๑. องค'กรภาครัฐ องค'กรการปกครองส�วนท@องถิ่น องค'กรศาสนา และภาคประชา
สังคมมีฐานข@อมูลสารสนเทศการเสริมสร@างความเข@มแข็งของสถาบันครอบครัว ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกท่ีเปEนปMจจุบันและทันต�อความเปลี่ยนแปลง 

๒. องค'กรภาครัฐ องค'กรการปกครองส�วนท@องถิ่น องค'กรศาสนา และภาคประชา
สังคมมีฐานข@อมูลสารสนเทศพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกท่ีเปEนปMจจุบันและทันต�อความเปลี่ยนแปลง 

๓. องค'กรภาครัฐ องค'กรการปกครองส�วนท@องถิ่น องค'กรศาสนา และภาคประชา
สังคมมีฐานข@อมูลสารสนเทศการประกอบ สัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
อยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกท่ีเปEนปMจจุบัน ทันต�อความเปลี่ยนแปลง 

๔. องค'กรภาครัฐ องค'กรการปกครองส�วนท@องถิ่น องค'กรศาสนา และภาคประชา
สังคมมีฐานข@อมูลสารสนเทศการประยุกต'ใช@หลักเบญจศีลเพ่ือส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกท่ีเปEนปMจจุบัน ทันต�อความเปลี่ยนแปลง 

๕. องค'กรภาครัฐ องค'กรการปกครองส�วนท@องถิ่น องค'กรศาสนา และภาคประชา
สังคมมีฐานข@อมูลสารสนเทศกระบวนการมีส�วนร�วมอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกท่ีเปEนปMจจุบัน ทันต�อความเปลี่ยนแปลง 

๖. องค'กรภาครัฐ องค'กรการปกครองส�วนท@องถิ่น องค'กรศาสนา และภาคประชา
สังคมมีโมเดลรูปแบบกิจกรรมการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ�มชาติพันธุ'ในภาคตะวันตกที่สอดคล@องกับภูมิปMญญาท@องถิ่น ทุน
ทางสังคม และวิถีวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ' 
การประชาสัมพันธ( 

มีการประชาสัมพันธ'กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร'เน็ต 
มีการประชาสัมพันธ'ทางวารสารท่ีอยู�ในฐาน TCI 

 



๒๑๑ 

ประวัติคณะผูYวิจัย 
 
๑. หัวหนYาโครงการวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระมหาคำพันธุ' รณ-ฺชโย, ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phramaha Kumphan Rananjayo, Dr. 

ประวัติการศึกษา ศ.บ. (เศรษฐศาสตร') มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน�งปMจจุบัน อาจารย' 

หน�วยงานและสถานท่ีติดต�อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ'ราชบุรี 
 วัดหลวงพ�อสดธรรมกายาราม หมู�ท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 
 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 
 
๒. ผูYร�วมวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระครูสังฆรักษ'ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrakhrusangharak Songphan Jayadatto, Asst.Prof.,Dr. 

ประวัติการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน�งปMจจุบัน อาจารย' / รักษาการรองผู@อำนวยการฝ�ายวิชาการ 

หน�วยงานและสถานท่ีติดต�อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ'ราชบุรี 
 วัดหลวงพ�อสดธรรมกายาราม หมู�ท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 
 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 
 


