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1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานด้านวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา พระพุทธศาสนา สังคม 
วัฒนธรรม ภาษา ของประเทศในสมาชิกและประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน แก่คณาจารย์ นักวิชาการ 
นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่
บทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ

3.เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ
เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
และสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียนส่วนรวม

หมายเหตุ: วารสารพุทธอาเซียนศึกษา จัดทำา 2 ภาษารับบทความทั้งภาษาไทย-อังกฤษ บทความที่

นำามาตีพิมพ์ในแต่ละฉบับนั้นกองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ์ตามรูปแบบแล้วจัดส่งผู้ทรง

คุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review)  ประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบ

ฟอร์มที่กำาหนด ส่วนทัศนะข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน 

ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
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 ตามที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้จัดทำาโครงการจัดทำาวารสารพุทธอาเซียนศึกษา นั้น มีกำาหนดการเผยแพร่  ปีละ 2 

 ฉบับ  (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 ระหว่าง

กรกฎาคม--ธันวาคม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เพือ่เผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ

และผลงานด้านวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นัก

วชิาการ นกัวจิยั นสิตินกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปไดเ้ผยแพร่บทความทางวชิาการในสาขาวชิา

ต่าง ๆ และ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอด

จนนักวิชาการอิสระเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียนส่วนรวม

 โครงการนี้ มุ่งเน้นการผลิตวารสารวิชาการพุทธอาเซียนศึกษา โดยรับบทความ

ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาอาเซียน สำาหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการรวม

ตรวจสอบบทความมีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามกฏระเบียบของการจัดทำา

วารสารไทย เปิดรับบทความวารสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและอาเซียน 

โดยเฉพาะในมิติ แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN So-

cio-Cultural Community Blueprint) ประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ 

คำานำา
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 1. การพัฒนามนุษย์ (Human Development) 

 2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 

 3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 

 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 

 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 

 6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)

 วารสารฉบับนี้จึงเป็นฉบับปฐมกฤษ์ของศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้

ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ทางด้านวิชาการสู่เวทีระดับกว้างขึ้นไปต่อไป 

   

                  บรรณาธิการ

           มกราคม 2560
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บทคัดย่อ

ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียน ต้องมี

การเตรยีมความพร้อม และการพฒันาประชาชนในประเทศให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง  เพ่ือ

รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๙  ซึ่งการรองรับประชาคมอาเซียนนั้นควรจะ

เริ่มต้นจากการพัฒนา “ทุนมนุษย์” โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั้นคือ ประชาชนใน

ประเทศหรือพลเมืองอาเซียน โดยการสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทย ให้ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองอาเซียน ให้มีทัศนคติที่ดีและ

มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของ

พลเมืองอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและภูมิภาค เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในยุคโลกาภิวัตน์ และการรองรับประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ค�ำส�ำคัญ : ประชาคมอาเซียน, พลเมืองอาเซียน, การพัฒนา, ทุนมนุษย์, พฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

Abstract

Thailand, as the initiator toward the ASEAN community is required to 

prepare and develop individual in the pace of change. To enter with pride 

into an ASEAN Community in 2016, Thailand should start the development 

of “human capital” through the citizen or nationals of the ASEAN countries 

by creating awareness in all sectors of society: emphasize on young people 

by making them realized their roles as ASEAN citizen, create good attitude 

* สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำรพัฒนำพลเมืองอำเซียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี

ขององค์กำรในกำรรองรับประชำคมอำเซียน
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and good citizenship behaviour, promote and support quality development 

of ASEAN citizen. These are for the usefulness of our nation and region, 

accommodating the change in globalization and the step forward for ASEAN 

Community.

Keywords :  ASEAN community, ASEAN citizens, Human capital 

Development, Organizational citizenship behavior

บทน�ำ 

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 

Nations) หรืออาเซียน ASEAN เป็นองค์การระหว่างประเทศซ่ึงเป็นที่ยอมรับและประสบ

ความส�าเร็จในหลายๆ ด้าน การรวมตัวของประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) 

เป็นโอกาสส�าคญัท่ีจะท�าให้ทุกประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ได้แสวงหาจดุร่วม

ระหว่างกันในทกุด้าน เพือ่ส่งเสรมิความเข้มแขง็ของภูมภิาค และหากกล่าวเฉพาะด้านสงัคม 

จดุร่วมทีส่�าคญัอย่างหนึง่ซึง่ทกุประเทศในอาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างสรรค์

พัฒนาพลเมืองของตน คือ พลเมืองอาเซียน เพราะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเป็นอัน

หน่ึงอันเดียวกันให้เกิดขึ้นได้ และมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ประชาคมให้สามารถก้าวไปข้าง

หน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากการศึกษาเรื่อง Attitudes and Awareness toward ASEAN : Findings of a 

Ten Nation Survey ของ ASEAN Foundation (มูลนิธิอาเซียน) เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  โดย

นักวิจัยหลักสองท่าน ได้แก่ Dr. Eric C. Thompson จากมหาวทิยาลยัแห่งชาตสิงิคโปร์ และ 

ผศ.ดร.จุลนี เทียนไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.popterms.mahidol.

ac.th/newsletter/showarticle. php?articleid=296) ส�ารวจนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จากมหาวิทยาลัยช้ันน�าของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยแห่ง

ชาตขิองสิงคโปร์ มหาวิทยาลยัมลายา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยฯลฯ เป็นต้น จ�านวนประเทศ

ละ ๒๐๐-๒๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒,๑๗๐ คน ท�าให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อ

อาเซยีนของปัญญาชนทัง้สบิประเทศโดยมข้ีอค้นพบทีส่�าคญั ด้านความเป็นพลเมอืงอาเซยีน

ในค�าถามที่ว่า ตนเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen) หรือไม่นั้น ร้อยละ ๗๖.๘ ของ

นักศึกษาอาเซียนทั้งหมดเห็นด้วยว่า ตนเป็นพลเมืองอาเซียนส่วนนักศึกษาไทย เห็นด้วย

ร้อยละ ๖๗ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่า ดังนั้นแนวทางส�าคัญของการสร้างสรรค์ความส�าเร็จ
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ของประชาคมอาเซียน จึงควรพัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียนในประเทศไทย ให้มีความ

ก้าวหน้าผาสุกอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน คือ การสร้างสรรค์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

พลเมืองอาเซยีน โดยการพฒันาพลเมอืงอาเซยีนและพฒันาพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องค์การเพื่อรับประชาคมอาเซียนนั่นเอง 

ความเป็นพลเมืองอาเซียน 

พลเมือง (Citizen) หมายถึง พลังหรือกาลังคนของประเทศซึ่งอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของ

ประเทศหรืออาจเรียกว่า “ชาวเมือง” หรือ “ชาวประเทศ” นั่นเอง ต่างจากชาวต่างด้าว

เข้าเมอืงซึง่เข้ามาอยูใ่นประเทศเพยีงชัว่คราว เม่ือกล่าวถงึพลเมอืงของประเทศใดย่อมหมาย

ถึง บุคคลทั้งหลายท่ีมีสัญชาติของประเทศนั้นๆตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น เมื่อ

กล่าวถึงพลเมืองของประเทศไทย ย่อมหมายถึงคนท้ังหลายท่ีมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย

ไทย พลเมืองของแต่ละประเทศย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้นบุคคล

ต่างสัญชาติที่เข้าไปอยู่อาศัยซึ่งเรียกว่าคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองและมีหน้า

ที่แตกต่างออกไป เช่น อาจมีหน้าท่ีเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นตามที่กฎหมายของ

แต่ละประเทศบัญญัติไว้สิทธิและหน้าท่ีเป็นสิ่งคู่กันเมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่พลเมืองของทุก

ประเทศมีทั้งสิทธิและหน้าที่แต่จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ 

ความเป็นพลเมอืงอาเซยีน (ASEAN Citizenship) จึงหมายถึง พลเมอืงอาเซียนหรือชาว

ประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎกติกาของประชาคมอาเซียนและกฎบัตร

อาเซียน มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบกฎกติกาของประชาคมอาเซียน

 

๑.ควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 

การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะความเป็นหนึ่ง

เดียวของอาเซียนจะเกดิขึน้ไม่ได้ หากชาวประเทศอาเซยีนขาดความตระหนกัร่วมกนัในการ

เป็นหนึ่งเดียว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ความมั่นคงและด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ประชาคมอาเซียนท้ังสามเสาหลักมีความส�าคัญต่อแบบแผนการสร้างความร่วมมือกัน

ระหว่างประเทศ หากเป็นในอดตีเรือ่งท�านองนีอ้าจจะเป็นเร่ืองในความรับผิดชอบของรัฐบาล 

ประชาชนไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ในเมื่ออาเซียนเกิดการรวมตัวกันและมีวัตถุประสงค์ตาม

กฎบัตรอาเซียนที่ประกาศให้มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑/๒๐๐๘ กฎบัตรนั้นจึง

เป็นดุจรัฐธรรมนูญร่วมของอาเซียนที่รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องยึดถือและปฏิบัติตาม 

เมื่อเป็นดังนี้แล้วทุกเรื่องที่เกิด ทุกอย่างที่ท�า จะมีผลกระทบต่อประชาชนพลเมือง
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ไทยและพลเมืองอีก ๙ ประเทศ ของอาเซียนโดยตรง ทั้งการเมืองและความมั่นคง ทั้งการ

เศรษฐกิจ และทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม เพราะหากมีอะไรที่ก�าหนดแล้วว่าจะท�า ก็ต้อง

ท�าเหมือนกันทั้งหมด มีผลกระทบเท่ากันในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน หากลงนาม

สร้างสันติภาพร่วมกันพลเมืองทั้งหลายก็ต้องช่วยกันสร้างสันติภาพระหว่างกันหากตกลงว่า

จะเปิดพรมแดนไปมาหาสูห่รือค้าขายกันอย่างเสรไีม่มอีปุสรรค ทัง้ด้านภาษแีละกระบวนงาน

ด่านศุลกากรอาเซียนบอกว่าให้สะดวกรวดเร็วก็จะต้องท�าให้ได้สะดวกรวดเร็วเสมอเหมือน

เท่าเทียมกันทั้งหมด เมื่ออาเซียนตกลงให้เปิดเขตการค้าเสรีก็ต้องเปิดเสรีพร้อมกันท้ังหมด

หากอาเซียนตกลงว่าจะต้องจรรโลงรักษาความแตกต่างหลากหลายทางภาษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมในอาเซียนให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของอาเซียนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันทุกชาติ

ทุกกลุ่มวัฒนธรรมธรรมในท้องถิ่นต่างๆ ของอาเซียนก็จะต้องมีจิตส�านึกร่วม อัตลักษณ์

เดียวกันให้ได้ 

โดยสรุป ความตกลงของอาเซียนผ่านการลงนามของผู้น�าในระดับต่างๆ ล้วนมีผลก

ระทบต่อพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการสร้างความเป็นพลเมือง

อาเซยีนจงึเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่และควรมีการหาแนวทางในการสร้างเสรมิอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.แนวทำงกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 
การสร้างความเป็นพลเมอืงอาเซยีน เป็นเรือ่งทีท่กุภาคส่วนต้องมส่ีวนร่วมกนัท�า เพราะ

ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมล้วนได้รับผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงสรุปเป็นขั้นตอนได้ 

ดังนี้ 

๒.๑ กำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรเป็นพลเมืองอำเซียน ซึ่งทัศนคตินั้นมีองค์ประกอบ 

๓ ด้าน ได้แก่ 

๒.๑.๑ องค์ประกอบเชงิควำมรูส้กึหรอือำรมณ์ (Affective Component) จะต้องสร้าง

ความรู้สึกที่ดีในการเป็นพลเมืองอาเซียน ลดความรู้สึกชิงชัง ขัดแย้ง และความเคียดแค้น

กับเรื่องราวในอดีตต่างๆ ระหว่างกัน แต่ส่งเสริมความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจในการเป็น

พลเมืองอาเซียนซึ่งจะต้องร่วมกันสร้างสรรค์ภูมิภาคนี้ด้วยกัน 

๒.๑.๒ องค์ประกอบเชงิปัญญำหรอืกำรรูค้ดิ (Cognitive Component) จะต้องสร้าง

เสรมิความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัความเป็นมา ความส�าคญัและความจ�าเป็น รวมทัง้คุณค่าใน

การเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมอาเซียนในฐานะพลเมอืงอาเซยีนให้แก่ชาวอาเซยีนโดยทัว่กนั 

๒.๑.๓ องค์ประกอบเชิงพฤตกิรรม (Behavioral Component) จะต้องมกีารสร้างแนว
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ปฏิบัติที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การแสดงออกถึง

ความเอื้ออาทรกัน การแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และการ

เคารพซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

๒.๒ กำรสร้ำงกระบวนกำรในกำรสร้ำงเสริมควำมเป็นพลเมือง ซึ่งจะต้องอาศัย

กระบวนการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ ๓ เสาของประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

๒.๒.๑ กระบวนกำรทำงกำรเมืองและควำมมั่นคง ที่สนับสนุนส่งเสริมประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) โดยมุ่งสร้างสรรค์คุณลักษณะความเป็นพลเมือง

อาเซียนในด้านนี้ของประชาชนในแต่ละประเทศ เช่น รักความสงบ แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 

เคารพกฎกติการะหว่างกัน เป็นต้น 

๒.๒.๒ กระบวนกำรทำงเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนส่งเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ 

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายด้านเศรษฐกิจด้วย เช่น ความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพ

และความตระหนักรู้ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 

๒.๒.๓ กระบวนกำรทำงสงัคมและวฒันธรรม ทีส่นบัสนนุส่งเสรมิประชาคมสงัคมและ

วฒันธรรมอาเซยีน (ASCC) ซ่ึงจะต้องมุง่ส่งเสรมิให้ประชาชนมคีณุลกัษณะความเป็นพลเมอืง

อาเซียนที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เช่น การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล

และสงัคม ค�านึงถงึสทิธมินษุยชน ความมนี�า้ใจเอือ้อาทรและความสามคัค ีรกัษาสิง่แวดล้อม 

เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยการด�าเนินงานทั้งโดยองค์กร

หรือหน่วยงานที่มีบทบาทหลักและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซ่ึงอาจจ�าแนก

เป็นภาคส่วนทางสังคม ดังนี้ 

๑. ภำครัฐ โดยรัฐบาล กระทรวง กรมและหน่วยงานต่างๆ เช่นกรมอาเซียน กระทรวง

ต่างประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ จะ

ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน 

๒.. ภำคเอกชน โดยองค์กร บริษัทและห้างร้านต่างๆ จะต้องมีแนวทางและกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรของตนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน และเป็นพลัง

ขับเคลื่อนหน้าที่นี้ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. ภำคประชำชน โดยสถาบันครอบครัว กลุ่มชาวบ้าน องค์กรชุมชน ท้องถิ่น องค์กร
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อิสระต่างๆ จะต้องมีการบูรณาการสร้างเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนไว้ใน

กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่งและมส่ีวนร่วมกบัภาครฐัและภาคเอกชนในการขบัเคลือ่นความ

เป็นพลเมืองอาเซียนด้วย 

พลเมืองอาเซียนอาจมีความหลากหลายในทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิต

แต่ด้วยแนวโน้มอนาคตที่ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันในฐานะเป็นพลเมืองของภูมิภาค

นัน้ จ�าเป็นต้องร่วมกนัแสวงหาจดุร่วมและสร้างสรรค์ ให้เป็นคุณลกัษณะประจาของพลเมอืง

อาเซยีนซึง่จะต้องส่งเสรมิและพฒันาร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

อย่างแท้จริง 

คุณลักษณะของพลเมืองอำเซียน 

การสร้างเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน เป็นส่ิงที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในที่นี้

ขอจ�าแนกคุณลักษณะดังกล่าวเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน 

คณุลกัษณะของพลเมอืงอาเซียนตามทฤษฎีการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ และคณุลกัษณะ

ของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ดังนี้ 

๑.คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน 

๑.๑ มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัอำเซยีน คณุลักษณะประการแรกท่ีเป็นประตูส�าคญั

สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะการรับรู้ 

จนเกิดความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้ 

๑.๑.๑ จดุก�ำเนดิอำเซยีน พลเมอืงอาเซียนจะต้องบอกเล่าถึงความเป็นมา ความจ�าเป็น

ที่ต้องมีประชาคมอาเซียนและการเกิดประชาคมอาเซียนได้ 

๑.๑.๒ กฎบัตรอำเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกสาระส�าคัญของกฎบัตรอาเซียน 

ที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของอาเซียนซึ่งรับรองโดยผู้นาประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ โดย

เฉพาะวัตถุประสงค์และหลักการส�าคัญของกฎบัตรอาเซียนได้ 

๑.๑.๓ สญัลกัษณ์อำเซยีน พลเมอืงอาเซยีนจะต้องรูจ้กัสญัลกัษณ์อาเซียนและสามารถ

อธิบายได้ว่าสัญลักษณ์นั้นคืออะไร หมายถึงอะไร สะท้อนความเป็นอย่างไรของอาเซียน 

๑.๑.๔ ประชำคมอำเซยีน พลเมอืงอาเซยีนจะต้องบอกเล่าถงึประเทศสมาชิกและองค์

ประกอบของประชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะ ๓ เสาหลกัของประชาคมอาเซียน คอื ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ประชาคมการเมืองความ

ม่ันคงอาเซยีน (ASEAN Political-Security Community หรอื APSC) และประชาคมสงัคม
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และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) พร้อมทั้งมี

ความรู้ความเข้าใจ ถึงความมุ่งหมายอันส�าคัญของประชาคมทั้ง ๓ ได้ 

๑.๑.๕ ควำมสัมพันธ์กับภำยนอกอำเซยีน พลเมอืงอาเซยีนจะต้องบอกได้ว่า อาเซยีนมี

ความสมัพนัธ์กับประเทศต่างๆ และประชาคมอืน่ๆ ภายนอกอาเซียนอย่างไร เช่น การขยาย

กลุ่มอาเซียนเป็นอาเซียนบวก ๓ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และขยายเป็นอาเซียนบวก 

๖ เพิ่มประเทศอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเมือง โดยทุกประเทศจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม จากการรวมกลุ่มกัน

ในภูมิภาค นอกจาก มีความรู้ความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน

แล้วอาเซยีนยงัได้มคีวามร่วมมอืและสถาปนาความสัมพนัธ์ในฐานะคูเ่จรจากบั ๑๐ ประเทศ 

ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินเดีย 

จีน รัสเซีย และกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในกรอบอาเซียนเป็นต้น 

๑.๒ มทัีกษะในกำรสือ่สำร เนือ่งจากความเป็นภมูภิาคอนัหนึง่อนัเดยีวกันของอาเซียน

ย่อมนาไปสู่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ไร้พรมแดนมากขึ้น โอกาสในการที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันไม่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็มีมากขึ้น และรูปแบบการสื่อสาร ที่ส�าคัญที่สุด ก็คือ

การสื่อสารด้วยภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

ดังนั้น ความพร้อมด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษากลางของโลก

และภาษากลางของอาเซยีนจงึมคีวามส�าคญัมาก พลเมอืงอาเซยีนทุกคนต้องมคีวามสามารถ

ในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้ (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, http://www.youtube.com/

watch?v=GoWoe5BBDus) มิเช่นนั้นก็จะเป็นอุปสรรคและมีปัญหาในการอยู่ร่วมกัน หรือ

มปีฏิสมัพนัธ์ ตดิต่อ ค้าขายและสือ่สารระหว่างกนัได้ รวมทัง้ภาษาของประเทศเพือ่นบ้านใน

อาเซียนด้วยกันเอง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรเรียนรู้ให้สามารถสื่อสารได้ โดยเฉพาะประเทศ

ที่มีขอบเขตประเทศติดกัน 

๑.๓ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงสร้ำงสรรค์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือไอที หมายถึง ความรู้ในผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการด�าเนินงานใดๆ ที่

อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ การติดต่อสื่อสาร 

การบริหาร และการด�าเนินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อความได้

เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชาชน

ในสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคมช่วยทาให้มนุษย์
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สามารถมองเหน็โลกท่ีอยูร่อบตัวได้ชดัเจนยิง่ข้ึน ช่วยในการวเิคราะห์ข้อมลู และท�าให้มนษุย์

เข้าใจในข้อมลูเหล่านัน้ช่วยส่งผลให้มนษุย์สามารถสร้างสรรค์วธิใีนการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิด

ขึ้นได้รวมถึงสามารถจัดการและควบคุมชีวิตสภาพแวดล้อมและงานของตัวเองหรือแม้แต่

สังคมและเศรษฐกิจของโลกได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นดุจดาบสองคม ด้านหนึ่งก็สามารถ

สร้างสรรค์ประสิทธิภาพก่อเกิดสันติสุขได้ แต่อีกด้านหนึ่งหากใช้ในทางที่ผิดก็เป็นเครื่อง

มือที่ช่วยให้การกระท�าที่ไม่สร้างสรรค์ ส่งเสริมความสูญเสียและท�าลายผู้อื่นได้เหมือนกัน 

เพราะฉะน้ัน ในฐานะทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนแต่ละประเทศต่างมคีวามเจรญิก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้ พลเมอืงอาเซียนจะต้องมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพ่ือ

การเรยีนรูแ้ละการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมๆ กบัระมดัระวงัตนไม่ให้ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศไปในทางลบ อนัจะน�ามาสูค่วามขัดแย้ง แบ่งแยกและท�าลายระหว่างกัน เช่น การ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการกล่าวร้าย ใส่ร้ายป้ายสีกัน เป็นต้น 

๑.๔ มคีวำมภำคภูมใิจในควำมเป็นพลเมอืงอำเซยีน  ความภาคภมูใิจ (Dignity) หมาย

ถึง ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศหรือความรู้สึกพึงใจ เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การก

ระท�าที่เกิดสัมฤทธิผลในทุกด้าน หากพลเมืองอาเซียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนัก

ว่าการเป็นพลเมืองอาเซียนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะมีความมุ่งมั่นที่จะรวมพลังกันสร้าง

ความเข้มแข็งในภูมิภาคอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเอ้ืออาทรระหว่างกัน ความรู้สึกเช่น

นี้ ย่อมมีแนวโน้มไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ต่อองค์การหรือในฐานะเป็นพลเมืองอาเซียน

อย่างแน่นอน 

ความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนจึงเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมือง

อาเซียนที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ควรสร้างสรรค์ให้เกิดมีและเป็นพลังทางสังคมน�าไปสู่

การสร้างสรรค์ภูมิภาคให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเปาประสงค์ที่

วางไว้ร่วมกัน 

๒. คุณลักษณะของพลเมืองอำเซียนตำมกฎบัตรอำเซียน 

กฎบตัรอาเซยีน เป็นธรรมนญูท่ีใช้เป็นกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัส�าหรบัการอยูร่่วมกนัและการ

ขับเคลื่อนองค์กรอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้น�าอาเซียนได้ลงนามรับรองร่วมกันทั้ง ๑๐ 

ประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใช้จริงเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๑ หลังจากที่ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันต่อกฎบัตรทั้งหมด 
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กฎบัตรอาเซียนดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ ๑๕ ข้อ (ส�านักงาน ก.พ., ๒๐๑๕) 

มุ่งสร้างสรรค์เสถียรภาพของประชาคมอาเซียนทั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง 

ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพราะฉะนั้น พลเมืองอาเซียน

ในฐานะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประชาคมของตนจึงควรมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน เพื่อปฏิบัติตนให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงดังนี้ 

๒.๒.๑ รักควำมสงบและกำรแก้ปัญหำด้วยสันติวิธี สันติภาพ ความมั่นคงและ

เสถียรภาพ รวมทั้งการปรับตัวสู่ภาวะปกติ และการป้องกันการท�าลายล้างระหว่างกันใน

ภูมิภาคจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะพลเมืองอาเซียนมีคุณลักษณะรักความสงบ มีสันติภาพเป็น

อุดมการณ์ในการด�าเนินชีวิตและใช้หลักสันติวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

๒.๒.๒ มคีวำมเช่ียวชำญในอำชพีและมคีวำมสำมำรถหลำกหลำย เนือ่งจากอาเซยีน

มคีวามมุง่หมายร่วมกนัในการสร้างตลาดและการผลิตทีม่เีสถยีรภาพ ความมัง่คัง่และมคีวาม

สามารถในการแข่งขันสูงและมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีการอ�านวยความสะดวก

ทางการค้าและการลงทนุอย่างมปีระสทิธภิาพโดยมกีารเคลือ่นย้ายอย่างเสรขีองสนิค้าบรกิาร

และการลงทุน การเคลื่อนย้ายที่ได้รับความสะดวกของนักธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพผู้มีความ

สามารถพิเศษ และแรงงานและการเคลื่อนย้ายอย่างเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน  สิ่งเหล่านี้จะเกิด

ขึ้นไม่ได้หากพลเมืองอาเซียนขาดความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ของตน และจ�าเป็น

ต้องมีความสามารถท่ีหลากหลายรองรบัการเคลือ่นย้ายการลงทนุ แรงงานและอืน่ๆ “คนใน

ประชาคมอาเซยีน ในโลกยคุโลกาภิวตัน์ มนัจะไม่สามารถให้เราเลอืกมอีาชพีเดียวได้...ความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจมมีากขึน้รวดเรว็ขึน้ การย้ายฐานการลงทนุทางธรุกจิจะเกดิขึน้ ... 

คนในประชาคมอาเซียนจะต้องเก่งหลายเรื่อง ท�าหลายด้าน มีหลายมิติอยู่ในตัวพร้อมที่จะ

ปรบัเมือ่สถานการณ์เปลีย่น... รบัได้ทุกสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง” (สริุนทร์ พศิสวุรรณ, 

http://www.youtube.com/watch?v=GoWoe5BBDus) คนทีม่อีาชพีปัจจุบนัอาจจะต้อง

ตกงานหากมกีารย้ายฐานการลงทนุไปสูป่ระเทศอืน่อย่างเสร ีเมือ่ถงึตอนนัน้ต้องสามารถปรบั

ตัวทันท�าอย่างอื่นได้ เพื่อความอยู่รอดของตนเองและช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งไปด้วย 

๒.๒.๓ มีน�้ำใจเอื้ออำทรต่อผู้อื่น ปัญหาความยากจนและช่องว่างในการพัฒนาของ

ประชาคมอาเซียนเป็นภาวะอุปสรรคอย่างหนึ่งของเสถียรภาพในการสร้างความมั่นคงทุก

มิต ิตามวตัถุประสงค์ในกฎบัตรอาเซยีนจงึมุ่งให้มกีารช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัและร่วมมอืกนั

บรรเทาปัญหาเหล่านัน้ โดยมุง่สร้างสรรค์ประชาคมเอือ้อาทรเดียวกนัตามอตัลกัษณ์อาเซียน 

เพราะฉะนัน้ พลเมอืงอาเซยีนจะต้องมคีณุลกัษณะทีส่�าคญั คอืมนี�า้ใจ เอือ้อาทรต่อผู้อืน่ ยนิดี
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือและร่วมกันสร้างสันติสุขให้ประชาคมของตนเป็นส�าคัญ 

๒.๒.๔ เคำรพสิทธแิละหน้ำทีข่องผูอ้ืน่ ในประเทศสมาชกิอาเซยีนนัน้ อาจมคีวามแตก

ต่างด้านการปกครองอยูบ้่าง ท�าให้สทิธแิละหน้าทีข่องรัฐสมาชกิแตกต่างกนัไปด้วย เมือ่เป็น

เช่นนี้ นอกจากความเข้าใจในความแตกต่างทางกฎกติกาของสังคมแล้ว พลเมืองอาเซียนยัง

จะต้องมคีวามเคารพสทิธแิละหน้าท่ีของผูอ้ืน่ซึง่อาจอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมทีแ่ตก

ต่างด้วย การสื่อสาร การส่งเสริมและการสร้างสรรค์สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น คือ ผู้ที่อยู่ภาย

ใต้กฎกตกิาทางสงัคมท่ีต่างๆ จงึจ�าเป็นต้องมคีวามตระหนกัในเร่ืองการเคารพสทิธแิละหน้าที่

ระหว่างกันเป็นส�าคัญ นี่เป็นคุณลักษณะอีกประการหนึ่งของพลเมืองอาเซียน 

๒.๒.๕ มีจิตส�ำนึกรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมในภูมิภำค 

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรข้อที่ ๙ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อท�าให้แน่ใจว่ามี

การคุ้มครองสภาพแวดล้อมในภูมิภาคความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค การ

อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาค และ

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรข้อที่ ๑๒ มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี

ปลอดภัยมั่นคงและปราศจากยาเสพติดส�าหรับประชาชนของอาเซียนทั้ง ๒ ข้อนี้ ต้องการ

คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนที่มีจิตส�านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมในภูมภิาคเป็นส�าคญั เพราะหากไม่มจีติส�านกึดงักล่าว ย่อมยากทีจ่ะท�าให้เกดิการ

พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งไม่กระทบกับสิ่งเหล่านั้นได้ 

๒.๒.๖ พัฒนำตนเองอยู่เสมอ โลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างยิ่งยวด ประกอบการสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาตนอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการถือหลักการศึกษา

ตลอดชีวิต เป็นวิธีการพัฒนาตนเป็นคุณลักษณะที่จะท�าให้พลเมืองอาเซียนมีความเข้มแข็ง 

เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีช่วยสร้างพลังความเข้มแข็งให้ประชาคมได้เป็นอย่างดี และในขณะ

เดียวกัน ก็ต้องตระหนักในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตน เพื่อให้เข้าถึงความทัดเทียม

กันทั้งด้านการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคมและความยุติธรรมต่างๆ ด้วย เพื่อความกินดี

อยู่ดีของตนและความผาสุกของประชาคมนั่นเอง 

๒.๒.๗ มีควำมรับผิดชอบร่วมกัน ในฐานะเป็นสมาชิกของอาเซียนซ่ึงมีสถานะเป็น

องค์การตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในองค์การเดียวกัน เป็นคุณลักษณะ

ส�าคัญประการหนึ่งท่ีจะน�าพาองค์การนั้นๆ สู่ความเจริญอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อประเทศ

อาเซียนมีข้อตกลงโดยผู้น�าแต่ละประเทศจนเกิดกฎบัตรข้ึนมาใช้ร่วมกัน ความเป็นอันหนึ่ง
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อันเดียวกันย่อมเกิดขึ้นตามมา เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกความคิด ทุกการกระท�า ทุกค�าพูด หรือทุก

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยพลเมืองอาเซียน ย่อมมีผลต่อสังคมอาเซียนด้วยกันเสมอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนั้นมุ่งให้ทุก

ภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการ

รวมตวัและการสร้างประชาคมของอาเซยีนโดยทัว่กนั โดยมปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง เพราะ

ฉะนัน้ ประชาชนพลเมอืงอาเซยีนจะต้องตระหนกัในเร่ืองความรับผิดชอบร่วมกนั โดยเฉพาะ

ความรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีในการสร้างสรรค์อาเซยีนร่วมกนัตามหลกัการและกรอบกตกิาทีว่าง

ไว้ และความรบัผดิชอบร่วมกนันีจ้ะช่วยส่งเสรมิประสทิธภิาพในการร่วมมอืกนัในปฏิบตักิาร

ต่างๆ ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี ดังเช่น การแก้ปัญหาต่างๆ ที่ท้าทาย เช่น อาชญากรรมข้าม

ชาตแิละสิง่ท้าทายข้ามพรมแดนอืน่ๆ จะสามารถจัดการ ดูแล แก้ไขได้ ตามหลักความมัน่คง

ที่ครอบคลุมทุกมิตินั้น ต้องอาศัยส�านึกรับผิดชอบร่วมกันของพลเมืองอาเซียนทุกคน ซึ่งจะ

ต้องไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหาต่างๆ ที่ตนประสบพบเห็น  

๒.๒.๘ เคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคลและสงัคม เนือ่งจากอาเซียนมคีวามหลาก

หลายทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน การยอมรับความหลากหลายและเคารพซึ่งกันและกัน เป็นสิ่ง

ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะน�ามาสู่การให้เกียรติและความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งจะไม่

เป็นอปุสรรคในการสร้างสรรค์อาเซยีนให้เป็นหนึง่เดยีวตามวสัิยทัศน์อาเซียนอนัจะก่อให้เกดิ 

“เอกภาพบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม”   ซึ่งเป็นความสง่างามของภูมิภาคนี้ 

การเคารพความแตกต่างนี้ เป็นข้อหนึ่งในคุณสมบัติของ“พลเมือง”ในระบอบ

ประชาธิปไตย ๖ ประการ (สุรศักดิ์ ปาเฮ,http://www.flipbooksoft.com/upload/

books/022012/d5b3117a9c52443

Cd10e2Da75aaf68d4) หัวใจส�าคัญอยู่ที่การเคารพ ซ่ึงเกิดจากการยอมรับบนฐาน

ความเข้าใจและให้เกียรติผู้อื่นนั่นเอง 

๒.๒.๙ ยึดมั่นหลักสำมัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น จากคุณลักษณะต่างๆ ข้าง

ต้นนัน้ ภาพรวมคณุลกัษณะของพลเมอืงทีจ่ะส่งเสรมิการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซยีนร่วมกนั

นั้น อาจกล่าวได้ว่า ได้แก่ ความสามัคคีของสมาชิกในองค์การ ซึ่งเป็นผลจากคุณลักษณะข้อ

อื่นๆ ข้างต้นและท่าทีที่ดีงามต่อผู้อื่นซึ่งอาจมิใช่สมาชิกในองค์การด้วยหลักมนุษยสัมพันธ์ที่

ดีต่อกันนั่นเอง คุณลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมวัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย (ข้อ ๑๕) ของกฎบัตร

อาเซียนได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือวัตถุประสงค์ท่ีว่า “เพื่อธ�ารงไว้ซ่ึงความเป็นศูนย์รวมและ

บทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลื่อนขั้นแรกของความสัมพันธ์และความร่วม
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มือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาคในภาพแบบของภูมิภาคที่เปิดกว้างโปร่งใสและ

ไม่ปิดกั้น” 

ในทางกลับกัน หากพลเมืองอาเซียนขาดคุณสมบัติเรื่องความสามัคคี ย่อมยากที่จะ

มีเอกภาพ ยากที่จะเกิดความเป็นศูนย์รวมอันหนึ่งอันเดียว และส่งผลให้อ่อนด้อยพลังขับ

เคลื่อนต่างๆ เมื่อเป็นเช่นนั้น การสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆ 

ย่อมเป็นเรือ่งยาก เพราะอาจไม่ได้รบัการยอมรบัเนือ่งจากความอ่อนด้อย ลกัษณะเช่นนีย่้อม

ท�าให้ประชาคมอาเซียนยากที่จะยืนหยัดอยู่อย่างยั่งยืนได้ เพราะฉะนั้น    การสร้างปัจจัย

ทางคณุลกัษณะของพลเมอืงในเรือ่งความสามคัค ีและการมมีนษุยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ้ืน่จงึเป็น

สิ่งจ�าเป็นและมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

๓. คุณลักษณะของพลเมืองอำเซียนตำมทฤษฎีพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ

องค์กำร 

ในฐานะที่อาเซียนเป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับเป็นองค์การระดับภูมิภาค ดังนั้น 

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างเสรมิคณุลกัษณะของพลเมอืงอาเซยีนได้อกีทางหนึง่ ซ่ึงจะได้กล่าวถงึเป็นประเดน็ตาม

ล�าดับ ดังนี้ 

 ๓.๑ ควำมหมำยของพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้น จัดเป็นพฤติกรรมทางบวกของคนในองค์การที่ผู้บริหารทุก

องค์การต้องการให้เกดิขึน้กบัองค์การของตนจากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบั

เรื่องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior-

OCB) พบว่ามผีูศ้กึษาและให้ความหมายของค�าว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชกิท่ีดีขององค์การ

ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

Organ ให้ความหมายว่า หมายถึงพฤติกรรมการให้ความร่วมมือที่สมาชิกมีให้แก่

องค์การซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นองค์การไม่ได้ร้องขอและไม่ใช่การบังคับให้ทารวมทั้งไม่ได้

รับรองว่าจะให้ผลตอบแทนใดๆ โดยแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมความสุภาพอ่อนน้อม (Courtesy) น�้าใจเป็นนักกีฬา 

(Sportsmanship) พฤตกิรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และพฤติกรรมความส�านกึ

ในหน้าที ่(Conscientiousness) (Organ, D.W., ๑๙๙๑), Borman และ Motowidlo กล่าว

ว่าพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การนัน้ ควรเป็นพฤติกรรมท่ีสนบัสนนุองค์การสังคม

และสภาพแวดล้อมทางจติวทิยา (Niehoff, P. B., A Motive-Based, ๒๐๐๑), Van ให้ความ
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หมายว่า เป็นพฤตกิรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์การและ/หรอืเป็นการตัง้ใจทีจ่ะท�าประโยชน์

ให้แก่องค์การซึ่งเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจะท�าเองและพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเหนือความคาดหวังที่

องค์การต้องการหรือคาดหวังไว้  (Niehoff, P. B., A Motive-Based, ๒๐๐๑),  

จากความหมายของค�าว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การดังกล่าวข้างต้น 

สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง เป็นพฤติกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อองค์การ และ/หรือเป็นการตั้งใจที่จะท�าประโยชน์ให้แก่องค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่

สมาชิกในองค์การตั้งใจจะท�าเองและพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเหนือความคาดหวังท่ีองค์การ

ต้องการหรือคาดหวังไว้ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมความร่วมมือ

ภายในองค์การ ปฏิบัติตนด้วยความเต็มใจเพ่ือองค์การช่วยสนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จใน

องค์การ 

๓.๒ ควำมส�ำคัญของพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรต่อกำรเป็นพลเมือง

อำเซยีน       ในฐานะท่ีอาเซยีนเป็นองค์การหนึง่ พลเมอืงอาเซียนจงึต้องตระหนกัในการเป็น

สมาชิกที่ดีของอาเซียนเพราะเป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งต้องความก้าวหน้าของอาเซียน 

สอดคล้องกับ Smith et all. ที่กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มี

ความส�าคัญต่อองค์การเพราะเปรยีบเสมอืนตัวหล่อลืน่เครือ่งจกัรทางสงัคมในองค์การท�าให้

เกิดความยืดหยุ่นซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการท�างานในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้สามารถ

ท�าให้บุคคลจัดการสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์ท่ีต้องมีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและ

กัน” Smith, A.C., Organ, D.W., and Near, P.J., ๑๙๙๓)

ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาให้พลเมืองอาเซียนเข้าใจเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การจึงเป็นสิ่งส�าคัญ โดยจักต้องเข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรมนั้น

แล้วน�าไปสูก่ารปฏิบัตอิย่างจรงิจงั โดยมเีป้าหมายร่วมกันคอื ความส�าเรจ็ขององค์การนัน่เอง 

๓.๓ ลักษณะพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กำร ในแนวคิดเกี่ยวกับการเป็น

สมาชิกท่ีดขีององค์การนัน้ Williams และ Anderson ได้แบ่งแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ

เป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การออกเป็น ๒ รปูแบบ คือพฤติกรรมการเป็นสมาชกิท่ีดีขององค์การ

ที่มุ่งสู่บุคคล (Organizational Citizenship Behavior Directed Toward Individuals-

OCB-I) เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์เฉพาะหน้าต่อบุคคลเช่น การช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่อง

ทีเ่กีย่วกบังานหรอืปัญหาในงาน เป็นต้น และพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การทีมุ่ง่

สู่องค์การ (Organizational-Citizenship Behavior Directed Toward Organization-

OCB-O) เป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยทั่วไป ซึ่งจากรูปแบบของพฤติกรรม 
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(James, M. D., J. B. Douglas, Allen M. K. and G. L. Robert, ๒๐๐๒)

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนี้อาจ�าพฤติกรรมได้ ๕ ลักษณะ ดังนี้ 

๓.๓.๑ พฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมการให้ความช่วย

เหลอืเพือ่นร่วมงานเมือ่มโีครงการทีย่ากสบัเปลีย่นวนัหยดุให้กบัเพ่ือนร่วมงานอาสาท่ีจะช่วย

เหลืองาน 

๓.๓.๒ พฤตกิรรมควำมสำนกึในหน้ำที ่(Conscientiousness) เป็นความตัง้ใจทีจ่ะทา

งานเหนือกว่าความต้องการในงานทีน้่อยทีส่ดุเชือ่ฟังกฎระเบยีบตรงต่อเวลาไม่ขาดงานไม่ใช้

เวลาในการปฏิบัติงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

๓.๓.๓ พฤตกิรรมกำรให้ควำมร่วมมอื (Civic Virtue) เป็นพฤตกิรรมเกีย่วกบัการมีส่วน

ร่วมกบัวถิชีวีติขององค์การ เช่น การให้ความสนใจเกีย่วกบัการประชมุด้วยความสมคัรใจอ่าน

ประกาศต่างๆมากกว่าที่จะขว้างทิ้งไปในเรื่องแจ้งให้ทราบทั่วไปอ่านบันทึกเก็บข้อมูลใหม่ๆ 

๓.๓.๔ พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นการสมัครใจหรือยินดี

ทีจ่ะยอมรบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยปราศจากการบ่นและการมพีฤตกิรรมตามค�ากล่าวทีว่่า 

“ยิ้มและอดทนในการทางานไม่ค้นหาสิ่งที่ผิดพลาดขององค์การ” 

๓.๓.๕ พฤตกิรรมกำรค�ำนงึถงึผูอ้ืน่ (Courtesy) เป็นพฤตกิรรมทีมุ่ง่แก้ปัญหาความขดั

แย้งระหว่างบคุคลในการทางาน เช่น ไม่ใช้อารมณ์เมือ่เกดิความขดัแย้งไม่ท�าให้การทะเลาะ

เบาะแว้งขยายออกไปเมื่อมีการถกเถียงหรือยั่วยุจากบุคคลอื่น (Greenberg, J and R.B. 

Baron, ๒๐๐๒),

๓.๔ คุณลักษณะของพลเมืองอำเซียนโดยประยุกต์จำกพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่

ดีขององค์กำร จากพฤติกรรมตามแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การข้างต้น

นั้น อาจประยุกต์เป็นคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน ในฐานะที่อาเซียนเป็นองค์การและ

พลเมืองอาเซียนเป็นสมาชิกขององค์การได้ ดังนี้ 

๓.๔.๑ มนี�ำ้ใจเอือ้อำทรระหว่ำงกนั พลเมอืงอาเซียนจะต้องเป็นผู้มนี�า้ใจเอือ้อาทร คอื 

มีจิตพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน ในฐานะเป็นสมาชิก

องค์การเดียวกัน คุณลักษณะเช่นน้ีย่อมทาให้เกิดภราดรภาพระหว่างกัน ซ่ึงจะมีผลดี เช่น 

เมื่อมีปัญหาผิดพลาดหรือขัดแย้งใดๆ ก็สามารถให้อภัยกันได้หรือเมื่อสมาชิกประเทศไทย

ประสบภัยต่างๆ ก็มีน�้าใจช่วยเหลือกัน เป็นต้น 

๓.๔.๒ ส�ำนึกในหน้ำที่ในฐำนะเป็นพลเมืองอำเซียน กล่าวคือ พลเมืองอาเซียนจะ

ต้องมีความส�านึกในหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การนี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให้
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สอดคล้องกับความมุง่หมายของการก่อตัง้ประชาคมอาเซยีน เช่น ในด้านเศรษฐกจิ พลเมือง

อาเซยีนต้องประกอบอาชพีด้วยความสจุรติไม่ท�าลายความยัง่ยนืทางด้านเศรษฐกจิ ในขณะ

เดียวกันต้องมีความสามารถท่ีหลากหลายส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ให้องค์การได้ ในด้านการเมืองและความมั่นคง พลเมืองอาเซียนต้องทาหน้าที่เป็นผู้รักษา

สันติภาพให้องค์การ ไม่ปฏิบัติตนให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย บ่ันทอนความมั่นคงของ

อาเซียน เป็นต้น 

๓.๔.๓ มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์พัฒนำ พลเมืองอาเซียนต้องท�าหน้าที่สร้างสรรค์

พัฒนาร่วมกัน เพราะพลเมืองอาเซียนทุกคนย่อมได้รับผลทั้งทางบวกและทางลบของการ

เป็นประชาคมอาเซียนด้วยกัน เรียกว่า “ร่วมชะตากรรม” เดียวกัน เพราะฉะนั้น จะต้องมี

ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนา ตลอดถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การ

มส่ีวนร่วมในการปฏบัิตเิพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์ในกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงทกุข้อไม่อาจบรรลไุด้

หากขาดการมีส่วนร่วมของพลเมืองอาเซียน เป็นต้น โดยหลักการส�าคัญของการมีส่วนร่วม

คือ “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” การขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นในประชาคม

อาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนและการเปล่ียนแปลงนั้นด้วย

ส�านึกแห่งการมีส่วนร่วมด้วยเสมอ คุณลักษณะเช่นนี้จะก่อให้เกิด “พลังสามัคคี” ที่จะส่ง

ผลให้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืนได้ 

๓.๔.๔ มีควำมอดทนอดกลั้นต่อสถำนกำรณ์ ด้วยเหตุผลด้านความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ความแตกต่างทางสังคม ความแตกต่างทางการเมืองการปกครองและความแตก

ต่างอืน่ๆ อกีมากมายของพลเมอืงอาเซยีน รวมทัง้การทีต่่างกพ็ยายามสร้างความเข้มแขง็และ

ความสามารถในการแข็งขันด้านต่างๆ เหล่านี้ย่อมเป็นโอกาสที่จะน�าไปสู่สถานการณ์ที่ต้อง

เผชิญหน้ากันได้เสมอ ซึ่งอาจน�ามาสู่ความขัดแย้งกันและความผิดพลาดระหว่างกัน เป็นต้น 

เมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่บั่นทอน ท�าลายสันติสุขในการเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยกัน 

สมาชกิขององค์การนีจ้ะต้องมคีวามอดทนอดกลัน้ต่อสถานการณ์นัน้ๆ เสมอ จากนัน้กค่็อยๆ 

หาทางออกที่ดีที่สุด มีผลกระทบในทางลบต่อกันให้น้อยท่ีสุดเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงความเป็นมิตร

และความเป็นหนึ่งเดียวกัน คุณลักษณะเช่นนี้ ย่อมส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยความเป็น

มิตร ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่เป็นศัตรูคู่อริกันนั่นเอง 

๓.๔.๕ ค�ำนึงถึงผู้อื่นเสมอ เนื่องจากการกระท�าต่างๆ ของพลเมืองอาเซียนทั้งในแง่

บวกและแง่ลบ ย่อมมีผลกระทบตามลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ส่งผลถึงผู้อื่นด้วย

เสมอ เพราะฉะนั้น การจะกระท�าสิ่งใดจ�าเป็นที่ผู้กระท�า ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
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นี้จะต้องค�านึงถึงผู้อื่นด้วย ซึ่งอาจจะแบ่งลักษณะการค�านึงถึงผู้อื่นเป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่ 

๑) การค�านงึถงึผูอ้ืน่โดยการระมดัระวงัไม่ให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อผูอ้ืน่ ไม่ท�าลาย

สันติสุขของผู้อื่น 

๒) การค�านงึถึงผูอ่ื้นโดยการยตุสิิง่ท่ีก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อผูอ้ืน่ทีเ่ป็นอยู ่หยดุ

การกระท�าที่บั่นทอนสันติสุขของผู้อื่น 

๓) การค�านงึถงึผูอ้ืน่โดยการสร้างสรรค์สิง่ทีด่งีาม ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อ

ผู้อื่น ส่งเสริมสันติสุขของผู้อื่น 

๔) การค�านงึถงึผูอ้ืน่โดยการรักษาสิง่ทีด่งีามทีม่อียูใ่ห้ด�ารงอยูอ่ย่างมัน่คง ส่งเสริมความ

ยั่งยืนของสันติสุขของผู้อื่น 

การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน โดยอาศัยแนวคิดพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การดังกล่าวมา เป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาประชาชนในประชาคม

อาเซยีน ให้เป็นสมาชกิทีด่ขีองอาเซยีนได้ เพราะภายในประชาคมอาเซียนนัน้ ประชาชนทกุ

คนถือเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศอาเซียนก็เปรียบ

เสมอืนทมีขนาดใหญ่ ทีป่ระชาชนทกุคนต้องร่วมมอืกนัท�างานให้บรรลุเป้าหมายเดยีวกนั ดงั

นัน้ สมาชิกทมีหรอืสมาชิกขององค์การ กค็วรปฏบิติัตนให้เป็นสมาชกิทมีทีด่แีละเป็นสมาชกิ

องค์การที่ดีด้วย 

กำรพัฒนำคุณภำพของคนไทยเพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นพลเมืองอำเซียน 
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการมูลนิธิพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้รวบรวมแนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก

ประสบการณ์ชวีติของท่าน มาไว้ในหนงัสอื “๘K’s+๕K’s: ทนุมนษุย์คนไทยรองรบัประชาคม

อาเซยีน” ซึง่ท่านเสนอมมุมองการพฒันาคณุภาพของคนไทยเพือ่ให้สามารถก้าวไปสูก่ารเป็น

พลเมืองอาเซียนได้อย่างยั่นยืน ดังนี้ 

ทฤษฎีทุน ๘ ประกำร (๘K’s) เป็นทุนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบ

ด้วย 

๑. Human Capital ทุนมนุษย์คือทุนเริ่มต้นของคนแต่ละคนที่เกิดมามีร่างกาย รูปร่าง

หน้าตา สติปัญญาที่แตกต่างกัน 

๒. Intellectual Capital ทุนทางปัญญาคือ ทุนที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ที่ทาให้คน

คิดเป็น วิเคราะห์เป็น และสามารถนาความรู้ที่มีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
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๓. Ethical Capital ทุนทางจริยธรรมคือ ทุนภายในส่วนลึกหรือสามัญส�านึกของจิตใจ

คน ซึ่งจะส่งผลต่อทุนทางปัญญาที่จะคิดวิเคราะห์ด้วยความดี มีศีลธรรมมุ่งประโยชน์ส่วน

รวมเป็นหลัก 

๔. Happiness Capital ทุนแห่งความสุขคือ ทุนที่อยู่ภายในจิตใจของคน ในการลงมือ

ท�าสิง่ใดสิง่หนึง่จากแรงบันดาลใจ ทีจ่ะส่งผลให้เกดิความสุขความอิม่เอมใจในการกระท�าสิง่

เหล่านั้น เป็นแรงผลักดันให้การท�างานมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

๕. Social Capital ทุนทางสังคม คือ ทุนที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่

ว่าจะเป็นครอบครวั หรอืสงัคมภายนอกในการหล่อหลอมตัวตนของแต่ละบคุคลให้เป็นไปใน

ทางดีหรือทางเสื่อม ขึ้นอยู่กับทุนทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลที่จะมุ่งสร้างคุณงามความดี 

หรือจะกระท�าความเดือดร้อนให้แก่คนรอบข้างและสังคม 

๖. Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืนคือ ทุนที่เกิดจากการกระทาของคนที่

มุ่งหวังผลในระยะยาวโดยเริ่มต้นจากการกระทาความดีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 

๗. Digital Capital ทนุทางไอทคีอื ทนุความรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีส่ามารถ

น�าเครื่องมือเครื่องใช้ด้านไอทีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมโดยรวมได้ 

๘. Talented Capital ทุนทางความสามารถพิเศษ คือ ทุนที่ได้จากการสั่งสม

ประสบการณ์ทักษะความรู้ บ่มเพาะจนเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความช�านาญในด้านต่างๆ ตามแต่

ความถนัดและทัศนคติของแต่ละบุคคล 

ทฤษฏีทุนใหม่ ๕ ประกำร (๕K’s New) เป็นทุนที่ส�าคัญส�าหรับทรัพยากรมนุษย์ใน

ยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย 

๑. Knowledge Capital ทุนทางความรู้คือ ทุนในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เจาะลึก

ความรู้ทั่วไปภายใต้มิติเดียว ไปสู่การรอบรู้อย่างลึกซึ้งในหลากหลายมิติ 

๒. Creativity Capital ทุนทางความคิดสร้างสรรค์คือ ทุนในการคิดดัดแปลง คิด

ประยุกต์ใช้ คิดขึ้นใหม่ และคิดพัฒนาโดยมุ่งให้เกิดความเจริญในทางบวก 

๓. Innovation Capital ทุนทางนวัตกรรมคือ ทุนในการพัฒนาต่อยอดจากของเดิมไป

สู่สิ่งใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น 

๔. Cultural Capital ทนุทางวฒันธรรมคอื ทนุในการเรยีนรู ้ค่านยิม แนวคดิหรอืความ

เชื่อของคนที่เราติดต่อสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความคิดของบุคคลนั้นๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง 

๕. Emotional Capital ทุนทางอารมณ์คือ การบริหารจัดการ EQ ซึ่งจะส่งผลถึงทุน
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ในด้านต่างๆ ให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน (จีระ หงส์ลดารมภ์, ๒๕๕๕)  

ทุนมนุษย์ทั้ง ๑๓ ทุน จะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในการรองรับ

การเป็นสมาชกิประชาคมอาเซยีน เพ่ือให้สามารถก้าวเข้าสูก่ารเป็นพลเมอืงอาเซียน ASEAN 

Citizen ได้อย่างง่ายดายและยั่งยืน โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้ สามารถน�าไปปรับใช้ใน

การพัฒนาบุคลากรในองค์การ ให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรมไป

พร้อมๆ กัน อีกท้ังยังสามารถนามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์การ

ได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี ้ยงัจะช่วยเสรมิสร้างให้หน่วยงานและองค์การมภีมูต้ิานทานพร้อม

รับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น หากหน่วยงานหรือ

องค์การใดได้น�าแนวคดิ “๘K’s+๕K’s” ไปปฏิบตัอิย่างจรงิจงักเ็ชือ่ได้ว่าจะน�าไปสูก่ารพฒันา

ทีส่มดลุและยัง่ยนืต่อไปในอนาคต อนัจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานหรือองค์การ รวมถึงเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย 

มหำวิทยำลัยของไทยกับกำรพัฒนำพลเมืองอำเซียน 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าประเทศสมาชิกก่อตั้งของอาเซียน และมีบทบาทน�าใน

อาเซียนมาโดยตลอด ตั้งแต่ ฯพณฯ ดร. ถนัด คอมันตร์ ได้ผลักดันการจัดตั้งอาเซียน และมี

การลงนามในปฏิญญาจัดตั้งอาเซียนที่กรุงเทพฯ อีก ๒๐ ปีต่อมา ในปี ๒๕๓๕ ผู้น�าของไทย

อีกท่านหน่ึงคือ อดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน  ได้เปิดศักราชใหม่ให้กับอาเซียน 

โดยการริเริ่มการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน และในการยกร่างกฎบัตรอาเซียนที่ผ่านมา 

ประเทศไทยกไ็ด้มีบทบาทน�าในการยกร่าง และการผลกัดันประเด็นส�าคญัต่างๆ ทีจ่ะปรากฏ

ในกฎบัตรฯ เช่น เร่ืองกลไกสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย    ได้เข้ารับต�าแหน่งเลขาธิการอาเซียน ซึ่งนับเป็นครั้ง

แรกที่มีบุคคลระดับรัฐมนตรีเข้าด�ารงต�าแหน่งนี้ และอยู่ในต�าแหน่งนี้ถึง ๕ ปี ดังนั้น การเต

รียมความพร้อมให้นักศึกษาของไทยเป็นพลเมืองอาเซียนหรือ ASEAN Citizen คือ มีความ

รู้ ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน มีทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน เรียนรู้และเข้าใจใน

ความแตกต่างของประเทศสมาชิก ท้ังภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ พัฒนา

คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองอาเซียนที่เก่ง ดี มีคุณธรรม จะ

ช่วยสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง แบ่งปัน 

เอื้ออาทรต่อกัน มีความสงบสุขก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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มหาวิทยาลัยของไทย ควรส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น 

การพัฒนาพลเมืองอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ ซึง่ควรพฒันานกัศกึษา ตามแนวคดิ “8K’s+5K’s” รองรับประชาคมอาเซียน โดยนา

ทนุมนษุย์ทัง้ ๑๓ ทุน ไปปฏิบัตอิย่างจรงิจงั มกีารส่งเสรมิให้ความรู ้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเกีย่ว

กับประชาคมอาเซียนและพลเมืองอาเซียน โดยการบรรจุวิชาอาเซียนศึกษาไว้ในหลักสูตร 

เพื่อให้นักศึกษารู้จักอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประชาคมอาเซียนมากขึ้น 

มีโครงการทศันศกึษาอาเซยีนและโครงการแลกเปลีย่นนสิตินกัศกึษา เพือ่เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

รวมทั้ง มีการเข้าค่ายอาเซียน ท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกจะช่วยในการเตรี

ยมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ท�าให้เกดิการเรียนรู้เชงิพหุวฒันธรรมและภาษามาก

ขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียนและพัฒนาพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่

จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้ประเทศไทย

เป็นศนูย์กลางด้านอาเซยีนศกึษา เป็นศนูย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวฒันธรรม เพ่ือพัฒนา

ไปสู่ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป

 
บทสรุป 

“พลเมอืงอาเซยีน” เป็นคณุลกัษณะท่ีสะท้อนถงึความเป็นประชาชนในประเทศสมาชิก

อาเซียนหรือชาวอาเซียน ซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิและหน้าท่ี ตลอดถึงกฎกติกาต่างๆ ในกรอบ

ของกฎบัตรอาเซียน เป็นเครื่องหลอมรวมให้พลเมืองอาเซียนมีความเป็นหน่ึงเดียวกันและ

มุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ประชาคมให้สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ในฐานะทีป่ระเทศไทยเป็นหนึง่ในสมาชกิก่อต้ังอาเซียนรัฐบาลไทยจึงได้ให้ความส�าคญั

ในการเตรียมความพร้อมของประเทศ เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียน

ภายในปี ๒๕๕๘ ที่เน้นการปฏิบัติและเชื่อมโยงยิ่งขึ้น เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนใน

ภูมภิาคมากขึน้ ซึง่รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยมจีดุมุง่หมาย

เพือ่น�าประเทศไทยไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนท่ีสมบรณ์ู โดยสร้างความพร้อมและความ

เข้มแขง็ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมและการเมอืงและความมัน่คง โดยทีป่ระชาคม

อาเซียนทั้งสามเสาหลักมีความส�าคัญเท่าเทียมกัน มีการด�าเนินการเตรียมความพร้อมอย่าง

ต่อเนื่องไปพร้อมๆ กัน 
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ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียน ต้องมี

การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาประชาชนในประเทศให้ก้าวทันการปรับเปล่ียน เพ่ือ

เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ โดยการเตรียมพร้อมควรจะเริ่ม

ต้นจาก “มนุษย์” นั้นคือ ประชาชนในประเทศหรือพลเมืองอาเซียนให้ตระหนักถึงความ

เป็นพลเมืองอาเซียน โดยพัฒนาคุณภาพของพลเมืองอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในยุคโลกาภิวัตน์และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอนาคตของประเทศนั้นจะเป็นอย่างไร

ก็ย่อมขึ้นอยู่กับคนในประเทศว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง

มีความส�าคัญอย่างยิ่งดังนั้น แนวทางส�าคัญของการสร้างสรรค์ความส�าเร็จและความมั่นคง

ของประชาคมอาเซยีน ได้แก่ การสร้างสรรค์คณุลกัษณะทีด่ขีองพลเมอืงอาเซียน การพฒันา

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง จะช่วย

เตรียมความพร้อมให้พลเมืองอาเซียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาไป

สู่ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การจะสร้างสรรค์พัฒนาพลเมืองอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลได้นั้น ภาครัฐจะต้องมีนโยบายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน น�าไปสู่กลยุทธ์และการ

ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม และจะต้องมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมอย่างทั่ว

ถึง ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพราะประชาชนหรือสถาบันทางสังคมสถาบันใด

สถาบันหนึ่งเพียงส่วนเดียว ไม่อาจขับเคลื่อนทุกองคาพยพของประชาคมท้ังประชาคมให้

บรรลุความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้ 
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อณิษฐา หาญภักดีนิยม*

บทคัดย่อ

 ความเชื่อเป็นพื้นฐานสำาคัญยิ่งของมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกัน

ไป ความเชื่อเปรียบเสมือน ความศรัทธาหรือความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นแกนกลาง

ในการดำาเนินชีวิตและความมั่นคงของสังคม เป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิตภายใต้การมีอัต

ลักษณ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการนับถือ

ผีบรรพบุรุษ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมและยังแสดงให้เห็นถึงความ

กตัญญูต่อบรรพบุรุษ เป็นการสร้างศักยภาพใหม่ของประชาคมอาเซียน ให้มีความเป็น

เอกภาพเดียวกัน ภายใต้สังคมที่มีพื้นฐานความเชื่อผ่านความเอื้ออาทรและความกตัญญู 

เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกในอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทยเชื่อว่าผี คือ 

เทพยดาที่ให้ความคุ้มครองพิทักษ์รักษาชีวิตหรืออาจลงโทษผู้กระทำาผิดให้ถึงแก่ชีวิตได้ 

จากการนับถือผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม จน

กลายเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติสืบทอดต่อกัน ประกอบกับประเทศในสมาชิกอาเซียน

ยังมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายก็เพื่อที่จะบูชา

ระลึกถึงบรรพบุรุษของตนเอง เช่น พม่า เรียกว่า นัต กัมพูชา เรียกว่า ผีแฃอารักษ์เนียะตา 

อินโดนีเซียมีความเชื่อเกี่ยวกับ วิญญาณแห่งภูเขาไฟ รวมถึงเวียดนามและประเทศลาว ก็

มีความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติที่มีความสำาคัญเป็นอย่างมากในด้านจิตใจ นำาไปสู่การบูชา

วญิญาณบรรพบรุษุเชน่กนั ความเชือ่เหลา่นีเ้ปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตมิปีระโยชนใ์นการ

ชว่ยเกือ้หนนุซึง่กนัและกนัและสรา้งศกัยภาพใหมข่องประชาคมอาเซยีน สามารถเปน็สือ่ใน

การสร้างความเป็นอัตลักษณ์เดียวกันผ่านวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

* อาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง

อัตลักษณ์ร่วมความศรัทธาในอาเซียนผ่านความเชื่อการนับถือผีบรรพบุรุษ

The Identities of Spirit Thought Ancestral in ASEAN
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Abstract 

 The believe are very important standard of Human. Human are dif-

ferent believe of spirit. The Spirit are core concept in their lived and social 

live are co – identities to learned and understand about   the process of 

God for the way of life in society and show of grateful to ancestor to New 

potential and unity  in ASEAN community. To be superstition under society 

through favor and oblige to fraternity in the ASEAN members.

 Thailand are nymph of spirit to protect or penology human. An es-

teemed Goblin to bond of psyche to same culture practice in ASEAN mem-

bers. But different name to call own worship such as Myanmar call “Nats” 

Cambodia call “Medium” Indonesia call “Soul of Mountain” Vietnam and 

Laos are belief of Nature than their mind to venerate. The Superstition are 

assist to New Potential for ASEAN community to be reinforce one identities 

from traditional culture.

Keywords : Co – Identities, Faith, Superstition
บทน�ำ  

 ในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ย่อมมีลักษณะเฉพาะตัวและมีความแตกต่างกันไปตาม

ปัจจัยของสภาพแวดล้อมและวิถีการดำาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม แต่ความเหมือนที่มี

ความสอดคล้องกันนั่นก็คือ ความเชื่อเป็นพื้นฐานสำาคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ มนุษย์แต่ละ

กลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกันไป (เอี่ยม ทองดี, 2541:4-6) ความเชื่อก็คือ ความศรัทธาหรือ

ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นแกนสำาคัญในการดำาเนินชีวิตและความมั่นคงของสังคม ความเชื่อมี

อยู่หลายระดับทั้งในการดำาเนินชีวิตประจำาวันอันเป็นความเชื่อโดยทั่วไป และความเชื่อที่

เกี่ยวกับวิญญาณ โลกนี้ โลกหน้า ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ บาปบุญคุณโทษ ซึ่งเป็น

องค์ประกอบสำาคัญยิ่งในภูมิปัญญา ความเชื่อ จึงเป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิตที่มีบาปบุญ

คุณโทษ และจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อกับค่านิยมที่คนในสังคมให้การยกย่องเชิดชูว่าเป็น

สิ่งที่ดีงาม ควรปฏิบัติ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้มีการสืบทอดแก่ลูกหลาน ความเห็นที่เกิด
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จากพิจารณารอบคอบจากชุมชนจนเกิดการยอมรับด้วยความจริงใจ

 ความเชื่อเป็นสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติ เป็นสิ่งที่สามารถทำาให้มนุษย์รู้สึกมีความ

ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความเชื่อต่าง ๆ พื้นฐานมาจากอำานาจอันลึกลับที่ไม่

สามารถสัมผัสได้ แต่สามารถรับรู้และรู้สึกถึงได้ ทำาให้มนุษย์นั้นมีความเชื่อในแสวงหา

ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ เพื่อช่วยคุ้มครองรักษาตน ความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จะทำาให้เกิดเหตุร้ายและเกิดผลดีได้ และแฝงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ รวมถึง

ความเชื่อในเรื่องผลกรรมในหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งตามหลักทางพระพุทธศาสนา กล่าว

ว่า ความเชื่อ คือ ความเชื่อในเรื่อง การนับถือผีบรรพบุรุษนี้ในกลุ่มของอาเซียน ถือได้ว่า

แต่ละประเทศล้วนมีความเชื่อในรูปแบบลักษณะของการเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาตินี้ ซึ่ง

เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ระบบความเชื่อ ย่อมรวมถึงศาสนา และความ

เชื่อในลัทธิต่างๆ ศาสนา (สนิท สมัครการ, 2549) ให้ความหมายกว้าง ๆ  ความเชื่อ คือ การ

บวงสรวงบูชาหรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอำานาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

ซึ่งมนุษย์เชื่อว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของ

มนุษย์ ศาสนาตามทัศนะทางมานุษยวิทยาจึงบ่งบอกถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคม

ของมนุษย์ออกไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอำานาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ ดัง

นั้นศาสนาและความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นสากลที่เราพบเห็นได้ในทุกยุคทุกสมัยและเป็น

สิ่งที่ควบคู่กัน ที่ทำาให้สังคมมีความเจริญมากขึ้น

 ศาสนานอกจากจะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และจิตวิญญาณของ

ประชาชนในชุมชนและประเทศนั้นๆ แล้ว ยังเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งและควบคุมพฤติกรรม

ของคนในสังคมให้ดำาเนินไปตามครรลองหรือบรรทัดฐานของสังคม ความเชื่อของมนุษย์อัน

มีหลักแสดงให้เห็นการกำาเนิดและความสิ้นสุด โดยเฉพาะความเชื่อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงหลัก

ธรรมเกีย่วกบับาปบญุอนัเปน็ไปในฝา่ยศลีธรรมประการหนึง่ พรอ้มทัง้ลทัธพิธิทีีก่ระทำาตาม

คำาสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ คำาสอน หลักธรรม หรือลัทธิที่ศาสดาต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติ

ขึ้นหรือประกาศไว้ โดยมีบุคคลในสังคม ได้ให้ความศรัทธา เลื่อมใสและยึดเป็นหลักปฏิบัติ

ตน ตามคำาสั่งสอนจนสามารถตั้งเป็นกฎเกณฑ์แน่นอนและนำาไปสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติ

ตามได้ เช่น หลักธรรม อันเป็นคำาสอนเกี่ยวกับหลักศีลธรรม จรรยา เว้นความชั่วทำาความ

ดี ปลูกฝังความเชื่อในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ ความเชื่อในเรื่องของการนับถือผีบรรพบุรุษ 

ซึ่งใน แต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) ที่มีขนบธรรมเนียม สั่งสม

สืบทอดต่อกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย มีลักษณะของความเชื่อที่
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คล้ายคลึงกัน เช่น ไทย ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งมีความเชื่อประเพณี

ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศาสนา พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำาให้

เกิดประเพณีที่คล้ายคลึงกัน โดยคำาสอนมุ่งเน้นความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ 

ดังนั้นลักษณะของความมีอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมผ่านความเชื่อทางสังคม มี

เอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติ วัฒนธรรม และยังทำาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้สึก

เปน็บา้นพีเ่มอืงนอ้งกบัประเทศเพือ่บา้น  การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาอตัลกัษณ์

ร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียนผ่านความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหวา่งความเชือ่ทางวฒันธรรมกบัหลกัพระพทุธศาสนา ซึง่มขีอบเขตในการศกึษาเกีย่วกบั

ความเชื่อในเรื่องของการนับถือผีบรรพบุรุษ ซึ่งแต่ละพื้นที่ในภูมิภาคอาเซียนล้วนแล้วแต่มี

ความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถอธิบายออกเป็นรูปธรรมได้ แต่สามารถเป็น

ตัวกำาหนด กฎ ระเบียบทางสังคมภายในจิตใจ ให้เกิดความเชื่อและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา 

รวมถงึเปน็การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัไมว่า่จะความสมัพนัธภ์ายในและความสมัพนัธ์

ภายนอกเปน็ตน้ ภายใตก้ารมอีตัลกัษณค์วามเชือ่รว่มกนั ทำาใหเ้กดิความเขา้ใจและการเรยีน

รู้ซึ่งกันและกัน ความเชื่อจึงเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่ยึดมั่นและยอมรับในสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง โดยจะเป็นสิ่งที่มีเหตุผลหรือไม่ก็ได้ เช่น ความเชื่อเรื่องนรก-สวรรค์ เช่นเดียว

กับการมีอัตลักษณ์ร่วมกันของคนในสังคมที่มีวัฒนธรรมความคิด ความเชื่อ ถ่ายทอดผ่าน

ภาษา ตำานาน และพิธีกรรม ซึ่งเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นอัตลักษ์ร่วม

ระหว่างกัน อัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล 

สังคม ชุมชน หรือประเทศ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา เป็นต้น 

การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน จึงเป็นการแสดงถึงความแตกต่างของอาเซียนกับ

ประชาคมอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนาและอื่น ๆ ข้อ

ปฏิบัติของสังคม ค่านิยมที่เป็นลักษณะเฉพาะ รวมถึงการแสงความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนถึง

ความเป็นประชาชนอาเซียน การสร้างอัตลักษณ์ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนจึงเป็นสิ่งสำาคัญ เพื่อให้การสร้างอัตลักษณ์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนมีความเป็นได้ยิ่งขึ้น อาจเริ่มจากการสำารวจจารีต ค่านิยม ความเชื่อเสียก่อนว่า ใน

บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการเผยแพร่และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกัน

2.  กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อ

 การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งจำาเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยการ
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พฒันาทางดา้นสงัคมและความคดิความเขา้ใจของบคุคล พฒันาขึน้จากเอกลกัษณข์องแตล่ะ

บุคคล ล้วนได้รับผลกระทบจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มนุษย์แต่ละคนถูกหล่อหลอม

จากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก

ความแตกต่างทางด้านชนชาติ ทางด้านศาสนา ความแตกต่างทางด้านการเมือง ความไม่

เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจ ความแตกต่างในความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นไปตามสภาพภูมิมิศาสตร์ที่มีเขตพื้นที่ในการแบ่งกั้นเอาไว้ ทำาให้การ

รวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่เป็นหนึ่งเดียว (สันติพจน์ กลับดี, สืบค้นเมื่อวัน

ที่ 26 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า การจะทำาให้ประเทศในอาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียวภาย

ใต้เสาหลักของประชาคมอาเซียนประกอบด้วย

 1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน เพื่อความมั่นคงและการมีเสถียรภาพ

ทางการเมือง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆ

 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ในการรวมกลุ่ม

การค้าของประเทศต่าง ๆ เพื่อสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้

 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อยก

ระดับคุภาพชีวิตของประชาชนในการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน

จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ถือเป็นความร่วมมือที่จะหล่อ

หลอมทุกประเทศในสมาชิกอาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน (เกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์, 

2558:122) โดยเฉพาะการสร้างอัตลักษณ์ผ่านวัฒนธรรมความเชื่อที่มีอิทธิพลในการสร้าง

อัตลักษณ์ของความเป็นอาเซียน เช่น สัญชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา  ความเชื่อ การขยายตัว

กวา้งใหญข่ึน้ของอาเซยีนตามวตัถปุระสงคท์ีอ่าเซยีนกำาหนดขึน้นัน้ เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอื

ในการทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และความร่วมมือของภูมิภาคในเรื่องอันเป็นประโยชน์

ร่วมกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เป็นฐานสู่ความเป็น

สังคมของประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสันติภาพและความรุ่งเรืองต่อไป ดังนั้น

การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คนหรือประเทศ 2 ประเทศ หรือมากกว่านั้น จึงต้อง

อาศัยความเข้าใจ ปัจจัยที่สำาคัญต่อสัมพันธภาพที่มีระหว่างกัน เพื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายจะ

ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันผ่านประเพณีหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความเชื่อของสังคมที่

ผสมผสาน ระหว่างผีบรรพบุรุษ และความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นความเชื่อที่เกี่ยว

เนื่องต่อกันมา เชื่อว่าผีบรรพบุรุษเป็นผู้คุ้มครอง ลูกหลาน ในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข 

 2.1  ความเชื่อตามแนวพุทธ
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 ความเชื่อของมนุษย์เกิดขึ้นจากความไม่รู้ ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็น “อวิชชา“ 

เมื่อได้พบเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า แผ่นดินถล่ม จึงเกิดความคิดว่าต้องมีสิ่งใด

สิ่งหนึ่งกระทำา ให้เกิดขึ้น จึงพากันสร้าง ผีวิญญาณ เทพารักษ์ขึ้น แล้วพากันนึกคิดว่าเป็น

สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นมีรูปร่างตามจินตนาการของตนและทำาพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อบูชา สักกา

ระ เซ่น บวงสรวง เพื่อให้สิ่งที่ตนคิดว่ามีอยู่นั้น ผ่อนคลายความรุนแรง และมีเมตตากรุณา 

ไม่ทำาร้ายและบันดาลความสุขมาให้แก่มนุษย์ เช่นเดียวกับ (ธวัช ปุณโณทก 2555 : 175) 

กล่าวว่า กลุ่มคนในสังคมที่มีการปฏิบัติตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนามักมีหลักธรรม

ให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตน มีการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ

และปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ปฬาณี ฐิติวัฒนา,

2546:5) กล่าวถึงความเชื่อสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

1. ความเชื่อทั่วไป หรือความเชื่อธรรมดา (Belief) เช่น นรก สวรรค์ ความฝัน

2. ความเชื่อที่แฝงไว้ด้วยความกลัวหรือความเชื่อทางไสยศาสตร์ (Superstition) 

 (ดนัย ไชยโยธา,2556:63) ความเชื่อนับว่าเป็นพื้นฐานแห่งการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ประโยชน์ของความเชื่อ เช่น ทำาให้เกิดความมั่นใจ ทำาให้เกิดพลัง ทำาให้เกิดการสร้างสามัคค ี

เป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา การนับถือศาสนาเป็นไปอย่างมั่นคง และความเชื่อทำาให้เกิดฤทธิ์

ทางใจ แต่ถ้ามีมากจนเกินไป เกิดความงมงายมิได้พิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล ก็ทำาให้เกิด

ผลเสียแก่ชุมชนทางสังคม โดยเฉพาะในการพัฒนาประเทศ ซึ่งความเชื่อสามารถแบ่งย่อย

ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ความเชื่อวิญญาณในธรรมชาติ (Animatism) เป็นความเชื่อที่ว่าธรรมชาติเหล่า

นั้นมีตัวตน มีอำานาจพิเศษและก่อให้เกิดคุณและโทษแก่มนุษย์ได้ จึงทำาให้มนุษย์เกิดความ

เกรงกลัวและกราบไหว้

2. ความเชื่อในคติผีสางเทวดาหรือวิญญาณ (Animism) เชื่อว่าในธรรมชาติทั้ง

หลายมี เจตภูตหรือวิญญาณ ที่มีอำานาจทำาให้เกิดความทุกข์อาจเป็นมารร้ายผีสางส่วนที่

ทำาให้เกิดสุขอาจเป็นเทวะ สร้างภาพเหล่านั้นตามความนึกคิดของตนเอง

3. ความเชื่อวิญญาณบรรพบุรุษ (Ancestor Worship) เชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษ

ที่ตายไปแล้วไม่ได้ไปไหน ยังคงอยู่ปกป้องรักษาดูแลบุตรหลานของตนอยู่ ทำาให้เกิดการ

บูชาวิญญาณบรรพบุรุษ

4. ความเชื่อในปัญญาของมนุษย์ ใช้เหตุผล ย่อมขึ้นอยู่กับอำานาจของสิ่งที่มอง

ไม่เห็นและไม่สามารถพิสูจน์ได้ ความรู้เหตุผลคือ ลำาดับสูงสุดแห่งปัญญาของมนุษย์ เป็นมูล
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เหตุให้เกิดพระพุทธศาสนา

 

  

ภาพที่ 1  ความสัมพันธ์ความเชื่อคนในสังคม

ความเชื่อของคนในสังคมเป็นสิ่งสำาคัญที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา 

ทั่วทุกภูมิภาค ความเชื่อจึงเป็นเครื่องยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามีอยู่จริง มีอำานาจ และ

สามารถก่อให้เกิดสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีไว้กับวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมที่ไม่

สามารถพิสูจน์หาความจริงได้ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับนับถือและประพฤติปฏิบัติสืบทอด

ต่อกันมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม ดังที่ (ภิญโญ จิตต์ธรรม,2542:4) กล่าว

ว่า มนุษย์เชื่อว่ามีอำานาจลึกลับบันดาลให้เกิดผลดีและเกิดความสุขแก่ตนเองและความเชื่อ

เหล่านี้มักมีความเชื่อทางศาสนาเข้าไปแฝงอย่างเสมอ ซึ่งดูได้จาก พิธีกรรม ที่แสดงออกมา

มกัมคีวามเชือ่ทางศาสนาเขา้แฝงอยูแ่ทบทัง้สิน้ ดงันัน้แบบแผนการดำารงชวีติและพฤตกิรรม

ต่าง ๆ ของบุคคลและสังคม จึงเป็นผลสะท้อนของความเชื่อทางศาสนาที่ดำารงอยู่ในสังคม 

เชน่เดยีวกบั การนบัถอืวญิญาณบรรพบรุษุเปน็ความเชือ่และพธิกีรรมทีส่ำาคญัอยา่งหนึง่ของ

มนุษย์ที่เชื่อว่ามนุษย์ตายแล้วไม่สูญ มนุษย์ยังมีดวงวิญญาณ วิญญาณนั้นออกจากร่างกาย

ไปแล้วท่องเที่ยวอยู่ คอยดูแลทุกข์สุขต่อลูกหลาน ความเชื่อเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดการบูชา

ดวงวญิญาณบรรพบรุษุขึน้มา จนกลายเปน็ประเพณทีีย่ดึถอืปฏบิตักินัมา และเปน็สิง่ทีท่ำาให้

มนษุยร์ูส้กึปลอดภยัจากความหวาดกลวัเมือ่ไดป้ฏบิตัติาม ซึง่ตามความหมายของ ความเชือ่ 

ก็คือ สิ่งที่มีอำานาจเหนือธรรมชาติที่สามารถช่วยควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมและยัง
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ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

3.  ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน

 ในช่วงเวลานี้ จะปฏิเสธไม่ได้ถึงกระแสของการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน หรอืเรยีกกนัทัว่ไปวา่ AEC (ASEAN Economic Community) ในการเตรยีมความ

พร้อมต่อการเป็นประชาคมการเมือง ความมั่นคง ประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรม และ

สิ่งที่กำาหนดทิศทางที่จะบูรณาการให้สอดคล้องกับความเป็นประชาคมหนึ่งเดียว นั่นก็คือ 

การมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน ดังที่ (เสถียร โกเศศ,2555) ได้กล่าวไว้ ว่า วัฒนธรรมที่เป็น

ส่วนสำาคัญคือ ศาสนา เพราะวัฒนธรรมมีประเพณี ศิลปะ วรรณคดี จรรยาและคติความ

เชื่ออื่นๆ ความคิดเรื่องความประพฤติเรื่องบาปบุญ คุณโทษ ก็สืบเนื่องมาจากศาสนาเป็น

ส่วนมาก ในการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาให้ช่วยคุ้มครองหรือเพื่อศาสนาเองก็ตาม จะเห็น

ได้จากตัวอย่างการนับถือความเชื่อบรรพบุรุษของประเทศสมาชิกดังนี้  

3.1 รูปแบบความเชื่อการนับถือผีบรรพบุรุษของประเทศในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

 ความเชื่อนั้นเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ความเชื่อมา

จากธรรมชาตทิีม่อีำานาจเหนอืมนษุย ์เมือ่รวมเขา้กบัความไมรู่ข้องมนษุย ์จงึทำาใหม้นษุยต์อ้ง

ไขว่คว้าหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ อบอุ่นใจและเชื่อว่าตนจะปลอดภัย 

ความเชื่อจึงเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ มนุษย์มีความเชื่อเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิต

และเป็นเครื่องหล่อหลอม ยึดเหนี่ยวจิตใจและจิตสำานึกของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มคน

 เชน่เดยีวกบัการนบัถอืศาสนา ภายใตค้วามเชือ่ทีช่าวบา้นมกีารผสมผสานทางลทัธิ

ศาสนาหลายอย่างเข้าด้วยกันกับความเชื่อที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำาวันและวิถี

วัฒนธรรมท้องถิ่นในสังคมนั้น ๆ ก่อให้เกิดความเชื่อที่มีรูปแบบเฉพาะ คือ การนับถือผี 

ความเชื่อทางพราหมณ์ และความศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ทั้งนี้ไม่มีความเชื่อใดที่จะอยู่

อย่างอิสระ แต่ความเชื่อเหล่านี้มักจะถูกผสมผสานและกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่ง ในลักษณะ

ของการเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นับถือกัน

มา ซึ่งยกตัวอย่างประเทศในอาเซียนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษได้ดังนี้
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ควำมเชื่อของประเทศไทย

 ความเชื่อทางศาสนาในเรื่องของการนับถือผีมีความเกี่ยวข้องกับการดำารงชีวิต

ของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเกี่ยวข้องกับผีทั้งหมด โดยเฉพาะ

ชาวไทยดำา เพราะมีความเชื่อว่าผีคือ เทพยดาที่ให้ความคุ้มครองพิทักษ์รักษาชีวิตหรือ

อาจลงโทษให้ถึงตายได้ (ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล,สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559) ได้ยก

ตัวอย่างความเชื่อทางศาสนาในการนับถือผี ได้แก่ 1.ผีแถน (ผีฟ้า) เป็นเหมือนเทพเจ้าสูงสุด

ของศาสนา เชื่อว่าผีแถนเป็นผู้สร้างโลกและสามารถทำาลายโลกเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ

แล้วแต่ความพึงพอใจทั้งด้านดีและด้านร้าย จึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความประสงค์

ของผีแถนเพื่อให้ผีแถนมีความเมตตาและบันดาลให้เกิดความสุขแก่ตน  2. ผีบ้านผีเรือน 

เป็นผีที่คุ้มครองป้องกันบ้านเรือนให้ร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ อาจสถิตย์อยู่ตามป่า 

ภูเขา หรือต้นไม้ บางแห่งก็จะสร้างศาลาให้อยู่บริเวณที่มีหลักเมืองซึ่งถือเป็นเขตหวงห้าม

จะใช้เฉพาะในการประกอบพิธีเซ่นไหว้ที่เรียกว่า “เสน” เท่านั้น ส่วนผีประจำาหมู่บ้านก็

สร้างให้อยู่ต่างหาก เรียกว่า “ศาลเจ้าปู่” หรือ “ศาลตาปู่” และต้องทำาพิธีเซ่นไว้ทุกปี  3. 

ผีบรรพบุรุษ เป็นผีของปู่ ย่า ตา ยาย หรือ พ่อแม่ ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว ซึ่งจะถูกอัญเชิญขึ้น

มาไว้บนเรือน ณ ห้องผีเรือน/ห้องของบรรพบุรุษที่เรียกว่า “กะล่อห่อง” คนภายนอกห้าม

เข้าไปเด็ดขาด ถ้าใครเข้าไปโดยไม่บอกกล่าวถือว่าผิดผี เจ้าของบ้านอาจได้รับเคราะห์ร้าย 

ซึ่งเจ้าของบ้านต้องทำาพิธีขอขมาผี เรียกว่า “พิธีเสียผี”  และต้องจัดพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ

ทุกปี เรียกว่า “พิธีเสนเรือน” โดยผู้ทำาพิธีคือพ่อบ้าน หากพ่อบ้านเสียชีวิตลง ผู้สืบทอด

หน้าที่ต่อคือ ลูกชายอาจเป็นหลายชายแทนก็ได้ แต่ห้ามใช้ผู้หญิงทำาพิธีเด็ดขาด  และ 4. 

ผีป่า ผีขวางและผีอื่นๆ เป็นผีที่สถิตอยู่ตามป่า ภูเขา แม่น้ำา หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งหากคน
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ทำาให้ไม่พอใจก็อาจถูกลงโทษให้เจ็บป่วยได้เช่นกัน
ควำมเชื่อของประเทศพม่ำ

 นัต หมายถึง ผีของชาวพม่า เป็นความเชื่อพื้นเมืองที่มีมาก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้า

มาในพม่า นัตเป็นผีบรรพบุรุษ ลักษณะกึ่งผีกึ่งเทวดา คล้ายเทพารักษ์ คอยดูแลคุ้มครอง

สถานทีท่ีต่นเมือ่ครัง้ยงัมชีวีติมคีวามสมัพนัธอ์ยู ่โดยอาจจะมศีาลในลกัษณะคลา้ยศาลเพยีง

ตาตัง้บชูาอยูใ่นสถานทีน่ัน้ ๆ  ความเชือ่เรือ่งนตันัน้ผกูพนักบัคนไทยมาชา้นาน การประกอบ

พิธีการต่างๆ พอพูดเรื่องนัตนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องร่างทรง ซึ่งหากมองย้อนกลับเเล้วชาวพม่า

ก็เชื่อเรื่องการบวงสรวงไม่เเพ้บ้านเรา นัตเป็นคำากลางๆที่มีความหมายรวมทั้งเทพเทวดา 

สมมุติเทพ เทพารักษ์ และผีอารักษ์ ความเชื่อเกี่ยวกับนัตของชาวพม่าในส่วนที่เกี่ยวกับ

นัตตามนัยของผีอารักษ์นั้นดูจะเป็นความเชื่อพื้นถิ่นที่ปรากฏอยู่คู่สังคมพม่ามายาวนาน

ยิ่งกว่าพุทธศาสนา บทบาทของนัตในความเชื่อของพม่าดั้งเดิมมีความสำาคัญถึงระดับร่วม

สร้างบ้านแปงเมืองพุกามในยุคแรกๆ จนได้รับความสำาคัญเป็นถึงมิ่งเมือง เป็นไปได้ว่ายุค

ของพระเจ้าอโนรธาเป็นอย่างช้า การรับพระพุทธศาสนาจากภายนอกได้ทำาให้นัตในคติ

ความเชื่อพื้นถิ่นถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงนัตที่คอยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ยังคงมี

การเซ่นไหว้นัตกันภายในบ้าน มีการอัญเชิญนัตประทับทรงในพิธีบวงสรวงนัต ร่างทรงนัต

จึงยังคงมีบทบาทสืบทอดมาแทบไม่ขาดสาย ส่วนชาวพม่าที่ไม่พึ่งนัตนั้น แม้อาจจะปฏิเสธ

พธิกีรรมเซน่สรวงนตั แตก่ไ็มก่ลา้ปฏเิสธอำานาจนตัอยา่งสิน้เชงิ สงัคมพมา่จงึเปน็สงัคมพทุธ

ที่แฝงอยู่ด้วยความเชื่อในนัตระคนกัน (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559)
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ควำมเชื่อของประเทศกัมพูชำ

 สังคมเขมรในสมัยโบราณ (ปัจจุบันด้วย) มีความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ สิ่งที่นอก

เหนือธรรมชาติเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ หรือเป็นที่พึงทางใจ จนกลายเป็นธรรมเนียมในการ

ปฏิบัติต่อ ๆ  กันแม้ว่าในสมัยปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้เริ่มเหินห่างไป แต่ตามชนบทยังมีการ

ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ผีบรรพบุรุษ หรือดวงวิญญาณของบุรุษนี้ เมื่อให้ความเชื่อ

และนับถือ กลายเป็นสิ่งที่มีพลัง อำานาจเหนือวิสัยของมนุษย์ เป็นสิ่งลึกลับ ถ้าในภาษาคน

ธรรมดาเรียกว่าดวงวิญญาณโดนตา ถ้าเป็นในลักษณะทรงเจ้าหรือทรงร่างหรือวิญญาณ 

(พระสุเธีย สุวณฺณเถโร,2559) เรียกอีกแบบหนึ่งว่า อารักษ์เนียะตาหรือแม่มด “การทรง

ร่างผีอารักษ์เนียะตา” (ผีบรรพบุรุษ) สังคมในสมัยโบราณมีความเชื่อในเรื่องภูตผีวิญญาณ 

เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม จนกลายเป็นธรรมเนียมใน

การปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา มีลักษณะ การทรงร่างวิญญาณทำาให้คนปกติกลายเป็นคนละ

คนที่มีอำานาจเหนือธรรมชาติ สามารถพูดคุยในภาษาที่แปลกๆ และสามารถสื่อความกับ

ดวงวิญญาณอย่างอื่นได้ รวมถึงสามารถรักษาอาการป่วย ด้วยการเป่า หรือการให้อภัย 

โดยการไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษ

 ความเชื่อเรื่องทรงร่างวิญญาณบรรพบุรุษของเขมร เมื่อประเทศเริ่มมีความพัฒนา 

พธินีีเ้ริม่สญูหายไปโดยการบงัคบั ขูไ่มใ่หท้ำา ยิง่ในสมยัการปกครองของเขมรแดง ธรรมเนยีม

ประเพณ ีความเชือ่ การนบัถอืศาสนาถกูปฏเิสธไมม่ใีนสงัคม โดยเขาเขา้ใจวา่เปน็สิง่ทีง่มงาย

จิตใจ เป็นสิ่งที่ทำาให้คนเกียดคร้าน แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านี้ยังติดอยู่ในสังคมเขมร

จนถึงปัจจุบัน
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จากพิธีทรงร่างนี้ สื่อให้เห็นถึงการระลึกถึง การปฏิบัติตนที่ดีต่อบรรพบุรุษ 

เนื่องจากเมื่อลูกหลานลืมพระคุณของบรรพบุรุษ ดวงวิญญาณเหล่านี้ทรงร่างเข้าหรือทำาให้

ลูกหลาน ญาติ ๆ  ไม่สบาย หรือแม้แต่สมัยก่อนพิธีนี้ทำาขึ้นเพื่อทำาให้ทราบถึงเหตุการณ์บ้าน

เมือง แต่สำาหรับปัจจุบันเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาจนถึงปัจจุบัน

ควำมเชื่อของประเทศอินโดนีเซีย

    สังคมในอินโดนีเซียมีความเชื่อในเรื่องของ “วิญญาณแห่งภูเขาไฟ” การ

ระเบิดของภูเขาไฟเมราปี ได้คร่าชีวิตผู้คนในยอกยาการ์ตาไปหลายชีวิต หนึ่งในนั้นคือพ่อ

เฒ่าเมราปี ผู้ดูแลภูเขาไฟที่ได้รับแต่งตั้งจากสุลต่านแห่งยอกยาการ์ตา มีหน้าที่ทำาพิธีกรรม

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต ณ ภูเขาไฟแห่งนี้ กลุ่มชนหลากหลาย ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งใกล้

ชายฝั่ง ต่างมีความเชื่อดั้งเดิมในการนับถือผี บูชาเทพเจ้า ยกย่องบรรพบุรุษและนับถือ

ชามาน(ผู้ที่มีความรู้ทางเวทมนต์) ที่จะควบคุมวิญญาณต่าง ๆ พวกเขาเชื่อว่า ชาวอินโด

ส่วนใหญ่ มีการนับถือพวกลัทธินับถือผี ที่เชื่อว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต มีพลังพิเศษ

ในชีวิตของตน ดังนั้น ภูเขาไฟก็มีวิญญาณที่ว่านี้ด้วยเช่นกัน และมีพลังมากมายที่จะสร้าง

ความหายนะให้แก่มนุษย์ ดังนั้นการเซ่นสังเวย พิธีกรรมทุกอย่าง เช่น พิธีลาบูฮัน ซึ่งทาง

พระราชวังจะส่งเครื่องบวงสรวงไปยังภูเขาไฟเมราปีเป็นประจำาทุกปี เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับ

โลกแห่งวิญญาณที่สถิตบนภูเขา เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนกลุ่มชนชาว

อินโดนีเซียแม้ได้รับอิทธิพลจากศาสนาใหม่ ก็ยังคงรักษาส่วนประกอบของวัฒนธรรมแต่

ดัง้เดมิไวแ้ละปรบัสว่นประกอบใหม่ๆ ทีส่ามารถเขา้กนัไดก้บัสว่นดัง้เดมิ พอ่เฒา่ทีท่ำาพธิสีวด

อ้อนวอนวิญญาณแห่งภูเขาไฟจนวินาทีสุดท้าย ก็ไม่ต่างกับนักบวชในศาสนาอื่นทั่วโลกที่มี
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ความเชื่อหรือ “ศรัทธา”(สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559)

ควำมเชื่อของประเทศเวียดนำม

 ชาวเวียดนามในยุคเริ่มสร้างชาตินั้นมีความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติซึ่งเชื่อว่าใน

แต่ละที่นั้น มีเทพเจ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติสิงสถิตอยู่ ซึ่งสามารถดลบันดาลให้ประสบสุข

หรอืประสบความทกุขไ์ด ้การเชือ่และการเคารพบชูาในตวัคน (ภคั ภาศาตร,์2559) กลา่วถงึ 

คนเวียดนามเชื่อว่า ตัวคนสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนนั่นก็คือ “ร่างกาย และ จิตใจ” เช่น 

ความเชื่อและบูชารูปศิวลึงค์และรูปแทนอวัยวะเพศหญิง  รูปปั้นที่แสดงการสืบพันธ์ของ

ทัง้คนและสตัว ์ซึง่ในแงน่ีส้ามารถเหน็ไดช้ดัเจนในรปูสญัลกัษณ ์รวมถงึความเชือ่วา่วญิญาณ

ในด้านจิตใจต่อการรับรู้ถึงเรื่องราวของผู้ที่มีชีวิตอยู่และยังกลับมาเยี่ยมเยียนปกป้องคุม

ครองลูกหลานอยู่เสมอ ผู้คนย่อมคิดถึงและควรเคารพบรรพบุรุษของตน สิ่งเหล่านี้กลาย

มาเป็นพื้นฐานความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษและการบูชาบรรพบุรุษสืบต่อมาถึงปัจจุบัน

 ซึ่งเป็นความเชื่อพื้นฐานอย่างหนึ่งที่แพร่หลายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ 

เวียดนามยิ่งเมื่อภายหลังได้รับอิทธิพลของขงจื้อซึ่งได้แยกแยะความสัมพันธ์ทางสังคมออก

ดังนี้ คือ ข้าราชบริพานเคารพต่อจักรพรรดิ ลูกเคารพพ่อ ภรรยาเคารพต่อสามีและความ

สัมพันธ์ของเพื่อนพึงมีต่อเพื่อน ให้ความสำาคัญในการเคารพลำาดับขั้นอายุ การรู้จักบุญคุณ 

การเชื่อฟังสูงสุดคือเป็นกษัตริย์ เชื่อฟังพ่อแม่ผู้ที่อาวุโสกว่า ซึ่งเนื่องจากอิทธิพลนี้เองยิ่ง

เป็นผลให้ทำาให้ชาวเวียดนามมีจิตสำานึกที่ต้องเอาใจ ดูแลเชื่อฟังและเคารพบูชาต่อผู้อาวุโส

และบรรพบุรุษมากขึ้น ในสังคมเวียดนามการเคารพบูชาบรรพบุรุษกลายมาเป็นสิ่งที่สำาคัญ
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จำาเป็นยิ่งอื่นใด ทุกครอบครัวไม่ว่าครอบครัวไหนๆ ยากดีมีจนหรือแม้ว่าจะนับถือศาสนา

ใดใดหรือไม่นับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแต่ต้องมีศาลบรรพบุรุษตั้งอยู่ในบ้านเพื่อ

การเคารพบูชาทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณ บิดา มารดา บรรพบุรุษที่ล่วงลับ

ไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการบูชาเพื่อขอพรบรรพบุรุษให้ปกปักรักษาและดูแลลูกหลานให้

ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรื่องในภายภาคหน้า
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ควำมเชื่อของประเทศประเทศลำว

  พิธีกรรมและความเชื่อชาวลาวครั่ง มีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษเป็น

อย่างมาก การนับถือผีของชาว

ลาวครั่งเป็นการถือผีตามบรรพบุรุษคือ ผีเจ้านายและผีเทวดา ที่เกี่ยวข้องเกี่ยว

กับผีบรรพบุรุษเนื่องจาก อาชีพลาวครั่ง คือ การทำานา จึงมีประเพณีความเชื่อที่ถือปฏิบัติ

กันมาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ คือ พิธีบูชาเซ่นสรวงแม่ธรณีและแม่โพสพ ซึ่งขอให้คนอยู่ดีมี

สุข อุดมสมบูรณ์ เป็นการเคารพและสักการบูชาบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ชีวิตแก่เรา

   จะเห็นได้ว่า วิวัฒนาการแห่งความคิดของมนุษย์เกิดขึ้นพร้อมกับความ

เจรญิรอบขา้งอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้มนษุยม์กัมคีวามสงสยัเกีย่วกบัสิง่ตา่ง ๆ ทีส่ามารถบนัดาล

ให้เกิดความผันแปรไปได้ตามธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุและผลได้ แต่สามารถ

บันดาลให้เกิดความสุขและความทุกข์แก่มนุษย์ ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงสร้างรูปเทวดาบ้าง รูป

มนุษย์บ้าง หรือรูปครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์บ้าง เช่น พระภูมิเจ้าที่ แม่ย่านางเรือ เทพารักษ์ต่าง 

ๆ และความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ ได้แก่ มารดา บิดา ปู่ย่าและตายายที่ตายไปแล้ว 

วิญญาณของบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ไปไหน ยังคงอยู่เพื่อ ปกปักรักษาดูแลบุตรหลานของพวก

ตน ทำาให้เกิดการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ ความแตกต่างของแต่ละประเทศ มีประโยชน์ใน

การชว่ยเกือ้หนนุซึง่กนัและกนัและสรา้งศกัยภาพใหมข่องประชาคมอา เซยีน เนือ่งจากการ

มีความเชื่อในรูปแบบเดียวกันสามารถที่จะเป็นสื่อในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์เดียวกัน 

โดยมุ่งหมายในการปกปักรักษาและดูแลลูกหลานให้เกิดความปลอดภัยและเจริญรุ่งเรื่อง 

รวมถึงยังแสดงออกให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ และยังสร้างความสัมพันธ์

อนัดเีปน็การละลายพฤตกิรรมทีม่คีวามแตกตา่งในดา้นความคดิ ทกัษนคต ิภาษา วฒันธรรม 

สง่ผลใหเ้กดิความเปน็หนึง่เดยีวกนัมคีวามเปน็เอกภาพผา่นการสรา้งความสมัพนัธค์วามเชือ่

ทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมตามเสาหลกัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนตอ่ไป (สบืคน้เมือ่
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วันที่ 6 กันยายน 2559)

บทสรุป

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ถือว่าเป็นความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต ้ในการบรูณาการรว่มกนัในระดบัภมูภิาค โดยมกีรอบความรว่มมอืภายใต ้

สามเสาหลกัคอื ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประชาคมความมัน่คงอาเซยีน และเสาสดุทา้ย

คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่มีความสำาคัญ 

โดยเฉพาะ การมีอัตลักษณ์ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน เป็นเอกภาพเดียวกัน ภายใต้สังคมที่มีความเอื้ออาทร มีความเชื่อในความกตัญญู

กตเวท ีทำาใหค้ณุภาพชวีติของในสงัคมมคีณุภาพทีด่ ีถงึแมท้ัง้สบิประเทศจะมคีวามแตกตา่ง

กันในเรื่อง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบที่เกิดจาก

กระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมอาเซียน ดังนั้นการเชื่อมโยงทางสังคม วัฒนธรรม ถือเป็น

หัวใจของการเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ อัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของสังคมนั้น ๆ  และเป็นสื่อ

ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม วัฒนธรรม คือ ความเชื่อ ความศรัทธาที่มาจาก

สภาพปญัหาในการดำารงชวีติทีม่นษุยไ์มส่ามารถจดัการได ้โดยเชือ่วา่ตน้เหตเุกดิจากอำานาจ

ของสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่นับถือ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มีความเชื่อในเรื่องของ “วิญญาณแห่ง

ภูเขาไฟ”ในการปกป้องรักษาภูเขาไฟนั้น ๆ  ความเชื่อเหล่านี้มีผลต่อการทำาพิธีกรรมเพื่อขอ

ความช่วยเหลือและแสดงให้เห็นถึงความมีกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ความแตกต่างและความ

หลากหลายทางชาตพินัธุเ์ปน็จดุตา่งของวถิทีางแหง่วฒันธรรมและประวตัศิาสตรช์าตกิำาเนดิ

ของแต่ละกลุ่มชน     จุดต่างเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของความเชื่อ  ค่านิยม  และ วิถี

ทางการค้นหาความสงบสุขให้กับชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกตางกัน ความเชื่อเกี่ยว

กับผีในแต่ละกลุ่มก็ย่อมมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันไปด้วยและย่อมมีการสืบทอด

รักษาคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคม



39 Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ Year 2 Issue 1 January - July, 2017

ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University

เอกสำรอ้ำงอิง

เกยีรตชิยั  พงษพ์าณชิย.์ (2558). อาเซยีนความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้. 

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์แสงดาว.

วิทยา มิตรศรัทธา. (2558). รอบรู้ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

เจเนซิส มีเดียคอม จำากัด. 

วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. (2558). ฮีตสิบสอง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว.

พระธรรมโกศาจารย ์หลวงพอ่ปญัญานนัทภกิข.ุ (2552).38 มงคลชวีติ หลกัปฏบิตัิ

มงคลของคนดี. 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

ประชิด สกุณะพัฒน์ .  (2551) .วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณี ไทย. 

กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์ภูมิปัญญา.

พร รัตนสุวรรณ. (2551). ผีและเทวดามีจริง. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์วิญญาณ.

สนิท สมัครการ. (2549). ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยวิเคราะห์เชิงสังคม-

มานุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร: 

สำานักพิมพ์ โอเดียสโตร์.

อมร โสภณวิเชฎฐวงศ์. (2552). พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมและการเมือง. 

นครปฐม: 

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

วารสาร

เอี่ยม ทองดี. มรดกธรรมชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้าน. วารสารเพื่อการ

ศึกษาและเผยแพร่ภาษาและ

วัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 

17 กรกฎาคม-ธันวาคม 2541.

เว็ปไซต์

เกวลิน  รัตนาวลีอาภรณ์. ความเชื่อศาสนาของคนไทยทรงดำา. สืบค้นเมื่อวันที่: 

6 กันยายน 2559, จาก



40วารสารพุทธอาเซียนศึกษา   ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/keawarin.htm. 

ณกมล ปญุชเขตตท์กิลุ.(2559). ศาสนา ศรทัธา ความเชือ่ของชาวอาเซยีน. สบืคน้

เมื่อวันที่: 6 กันยายน 2559, 

จาก http://www.oknation.net/blog/nakamonTH. 

สนัตพิจน ์กลบัด.ี แนวทางการสรา้งอตัลกัษณข์องประชาคมสงัคมและวฒันธรรม

อาเซียน. สืบค้นเมื่อวันที่: 10 

กนัยายน 2559, จากhttp://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4502&-

filename=index.



พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ*

บทน�ำ

พม่า หรือบางคนเรียกเมียนมาร์ตามสำาเนียงภาษาอังกฤษใหม่ มีนามเต็มว่า 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา Republic of the Union of Myanmar เป็นประเทศ

ในสมาชิกในประเทศอาเซียน มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ลาว จีน บังคลาเทศ อินเดีย 

มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของอาเซียน เมืองหลวงของประเทศคือ เนปิดอว์ จากเดิมที่เป็น

ย่างกุ้ง มีพื้นที่ ๖๗๖,๕๗๘ ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อย ยาวจากเหนือ

จดใต้ ๒,๐๕๐ กิโลเมตร กว้างสุดจากตะวันตกไปตะวันออก ๙๓๖ กิโลเมตร มีพรมแดน

ติดกับไทยทางตะวันออก ติดกับจีนและลาวทางเหนือ ติดกับอินเดียและบังคลาเทศทาง

ตะวันตก เป็นประเทศที่รวมคนหลากหลายเชื้อชาติ สถิติประชากรพ.ศ.๒๕๕๗ มีจำานวน 

๕๑,๔๘๖,๒๕๓ คน(http://en.wikipedia.org/wiki/Burma เข้าถึงข้อมูล ๒๓ ตุลาคม 

๒๕๕๗.) จำานวน ๖๗ เชื้อชาติ แบ่งออกเป็นชาวพม่า ร้อยละ ๖๘ ไทยใหญ่ ร้อยละ ๙ 

กะเหรี่ยงร้อยละ ๗ ยะไข่หรืออารกัน ร้อยละ ๔ จีนร้อยละ ๓ อินเดียร้อยละ ๒ มอญร้อย

ละ ๒ อื่นๆร้อยละ ๕ มีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นมากถึง ๒๔๒ ภาษา มีเทือกเขาสูงที่สุด

เรียกว่า ข่าก่าโบราซี (Khakaborazi) ความสูง ๕,๗๙๔ เมตร เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา

หิมาลัยมีหิมะปกคลุมตลอดปี 

พม่าแบ่งออกเป็น ๗ มณฑลหรือภาค (Division) คือ ๑.ย่างกุ้ง (Yangon) ๒.พะโค 

(Bego) ๓.อิรวดี (Ayayarwady) ๔.มัณฑะเลย์ (Mandalay) ๕.มะเกว (Magway) ๖.สะ

กาย (Sagiang) ๗.ตะนาวศรี (Tanintharyi) แบ่งตามชนชาติเป็น ๗ รัฐ ๑.กะฉิ่น (Kachin) 

๒.ฉิ่น (Chin) ๓.ฉาน (Shan) ๓.คะยา (Kayah) ๔.กะเหรี่ยง (Karen) ๕.มอญ (Mon) ๖.ยะ

ไข่ (Rakhine)

ในด้านการเมืองนั้น พม่าเคยยิ่งใหญ่คือ มีนักการทูตที่ได้รับเกียรติสูงสุดได้รับ

* รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

ศึกษาขบวนการพุทธชาตินิยมในพม่า



42วารสารพุทธอาเซียนศึกษา   ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำาแหน่งระดับโลกคือนายอูถั่น เขากลายเป็นนักการทูตชาวเอเชียคนแรก และเป็นชาว

พุทธคนแรกที่นับถือพุทธศาสนา พม่าเป็นชาติเดียวที่สามารถเข้ามายึดครองไทยได้ถึง ๒ 

ครั้ง ทำาให้สถานะทั้ง ๒ ชาตินี้แทนที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่กลาย

เป็นศุตรูมาตั้งแต่อดีตกาล แต่พม่าก็โชคร้ายกว่าไทยถูกมหาอำานาจในสมัยนั้นคือ อังกฤษ 

เข้ายึดครองเกือบ ๑๐๐ ปี แต่เมื่อได้เอกราชแล้ว รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้แสดงบทบาทใน

ฐานะประเทศผู้นำาทางพุทธศาสนาด้วยการจัดหารสังคายนาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

พทุธศาสนาฝา่ยใตห้รอืเถรวาท โดยเชญิผูน้ำาประเทศและผูน้ำาฝา่ยสงฆป์ระเทศทีน่บัถอืแบบ

เถรวาทไปร่วมการสังคายนาครั้งนี้

ประธานาธิบดีถิ่นจอ และนางอ่องซานซูจี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

ในบรรดาประเทศพุทธศาสนาที่ตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองในโลกนั้น พุทธศาสนาใน

ประเทศพมา่ดเูหมอืนจะมคีวามนา่สนใจอยา่งยิง่ เพราะแมจ้ะผา่นประวตัศิาสตรก์ารเมอืงที่

วุน่วายมากมายขนาดใหน ถกูตา่งชาตติา่งศาสนาเขา้ปกครองนานแคไ่หน แตพ่ทุธศาสนายงั

คงตั้งมั่นเป็นหลักชัยให้กับประชาชนชาวพม่าตลอดมา จนพุทธศาสนาในพม่ามีความเจริญ

รุ่งเรืองมากกว่าประเทศใดๆ ความโดดเด่นของพม่าแบ่งประเด็นดังต่อไปนี้

จุดเด่นของพุทธศาสนาในพม่า (ภายใน)

กล่าวโดยสรุปแล้ว พระพุทธศาสนาในพม่ามีจุดเด่นที่สำาคัญต่างจากพุทธศาสนาใน

ประเทศอื่นๆ หลายประการจนเราสามารถกล่าวได้ว่า เป็นประเทศที่พุทธศาสนามั่นคงมาก

ที่สุดในปัจจุบัน เหตุผลที่จะกล่าวถึงเหล่านี้ไม่มีในประเทศอื่นหรือมีก็น้อย คือ
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๑.พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติ

ในรัฐธรรมนูญของพม่าฉบับพ.ศ.๒๕๐๔ สมัยนายอูนุ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ระบุไว้

ในมาตราที่......ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติของพม่า รัฐต้องปกป้องคุมครอง

พุทธศาสนา เป็นการตอกย้ำาถึงความสำาคัญของพุทธศาสนาของพม่าที่ได้รับการปกป้อง

จากรัฐบาล ในปัจจุบันพม่ามีประชากร ๕๑,๔๘๖,๓๕๓ ล้านคน เป็นชาวพุทธ ร้อยละ ๘๐ 

ศาสนาพื้นเมือง ร้อยละ ๖ ศาสนาคริสต์ร้อยละ ๕ อิสลาม ร้อยละ ๔ คาทอลิก ร้อยละ ๒ 

ฮินดู ร้อยละ ๒ อื่นๆ ร้อยละ ๑ (  https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar เข้าถึง

ข้อมูล ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘.)

๒. มีพระเถระที่เคร่งครัดมาก 

พระมหาเถระในพม่าหลายรูปได้รับการอบรมมารอย่างเข้มงวดทั้งด้านปริยัติและ

ปฏิบัติ เมื่อเรียนจบการศึกษาภาคปริยัติแล้วเน้นไปสู่ภาคปฏิบัติมีจำานวนไม่น้อย จนผู้คน

ยกยองว่าท่านเป็นพระอรหันต์ แต่ในขณะเดียวกันมีพระสงฆ์หลายรูปปฏิบัติไม่เหมาะสม

เช่นกัน 

๓. มีสำานักปฏิบัติธรรมมาก 

ในพม่ามีศูนย์ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานมากให้เลือกปฏิบัติ ตามความเหมาะสมของ

แตล่ะที ่และจรติ ซึง่เปน็ผลดตีอ่พทุธศาสนาโดยรวม สำานกัปฏบิตัธิรรมทีโ่ดดเดน่ในปจัจบุนั 

เช่น สำานักของอาจารย์อุบาขิ่น สำานักโคเอ็นก้าและอีกหลายแห่ง 

๔. การศึกษาพระอภิธรรมก้าวหน้า 

พระอภิธรรมเป็นธรรมะชั้นสูง เป็นหนึ่งในพระไตรปิฎก ๓ หมวด คือพระวินัย พระ

สูตร พระอภิธรรม แม้จะมีความสำาคัญถึงปานนี้ มีการศึกษาน้อยในประเทศอื่นๆ เมื่อไม่

ศึกษาจึงพาลเหมาเอาว่าไม่ใช่พุทธพุจน์ เป็นสิ่งที่เพิ่มมาในภายหลัง แต่ในพม่ามีศูนย์กลาง

การสอนวิชาพระอภิธรรมหลายสำานักที่ให้การศึกกษาเป็นลำาดับจนจบอภิธรรมโชติกะปีที่ 

๗ จึงมีผู้ชำานาญในพระอภิธรรมมากมาย 

๕. พระสงฆ์เป็นที่พึ่งประชาชน 

วัดและพระสงฆ์ในแต่ละพื้นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้

หลายๆด้านทั้งด้านการศึกษา ด้านการเมือง ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพิธีกรรม ด้านการ

ปฏิบัติ ก่อนที่พม่าจะได้รับการปรับปรุงประเทศให้เจริญเหมือนตะวันตกนั้น ศูนย์กลาง

การศึกษาสมัยโบราณนั้นอยู่ที่วัด เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีการศึกษา ทรงจำาพระไตรปิฎก

และคัมภีร์สำาคัญต่างๆ จึงมีความรู้ทั้งด้านอักษรศาสตร์ ตำารายา ขนมธรรมเนียมต่างๆ ของ
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ชาติ เป็นต้น 

๖. พระสงฆ์ตื่นตัวปกป้องพุทธศาสนา 

การตืน่ตวัเพือ่ปกปอ้งพทุธศาสนาจากภยัอนัตรายนอกศาสนามมีาก เชน่ กรณพีระ

อู อชิน วิรทู ( U Ashin Wirathu) ที่ออกมาปกป้องพุทธศาสนาจากพวกโรฮิงญ่า เพราะ

ชาวมุสลิมโรฮิงญ่าได้อพยพมาจากบังคลาเทศเข้ามาอาศัยในแผ่นดินพม่า ต่อมาเข้ามาแย่ง

อาชีพแต่งงานแล้วพยายามให้คนเปลี่ยนศาสนาตาม และเหตุที่ปะทุเกิดจากกลุ่มวัยรุ่น

มุสลิมจับเด็กสาวชาวพุทธไปข่มขืน จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการต่อต้านและกระจายไป

ทั่วประเทศจนเป็นเหตุขัดแย้งต่อมา นอกจากนั้นท่านอู วิรทูยังได้ผลักดันให้รัฐบาลออก

กฎหมายปกปอ้งพทุธศาสนา ๔ ฉบบัในปพี.ศ.๒๕๕๘ รฐับาลของนายพลเตง็เสง็ตอบรบัดว้ย

การตราพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ หนึ่งในนั้นคือ กฏหมายห้ามหญิงสาวชาวพุทธแต่งกับ

ชาวมุสลิม เพราะจะถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนา แต่ในมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนแล้วถือ

ว่าเป็นกฏหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตัวท่านวิรทูเองถูกประณามจากนิตย

สารไทม์ว่า เป็นผู้ก่อการร้ายชาวพุทธ (Buddhist Teror)

๗. ไม่นิยมลาสิกขา 

แม้ว่าการบวชการสึกเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ลาว กัมพูชา แต่ไม่ปกติในพม่า 

ศรีลังกา เพราะถ้าตั้งใจมาบวชแล้วก็ควรรักษาชีวิตพรหมจรรย์ให้ตลอดรอดฝั่ง การไม่ลา

สิกขานั้นมีผลดีหลายอย่างคือ จำานวนพระภิกษุสามเณรไม่ได้ลดลง และมีอุดมการณ์กล่าว

คอืเมือ่ไมป่รารถนาจะลาสกิขายอ่มกลา้ทุม่เททัง้แรงกายแรงใจในการพฒันาพทุธศาสนาทัง้

ด้านการศึกษา การปฏิบัติ การสงคมสงเคราะห์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

 แต่ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ได้นั้น จำาต้องผ่านการเวลาที่ยาก

ลำาบาก ที่ต้องต่อสู้ต่างๆนานาๆมายาวนาน ชาวพม่าถือว่าถ้าพุทธศาสนาอยู่ได้ ชาติก็ยังอยู่

ได้ ถ้าพุทธศาสนาอยู่ไม่ได้ ชาติพม่าก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน แนวคิดขบวนการชาตินิยมโดยอิงกับ

พุทธศาสนานั้นมีมายาวนานที่โด่ดเด่น คือ

จุดเด่นของพุทธศาสนาในพม่า (ภายนอก)

นอกจากจะมีบทบาทในการสร้างฐานะประเทศที่นับพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งใน

ประเทศของตนแล้ว คณะสงฆ์พม่ายังมีผลงานที่โดเด่นในต่าประเทศด้วยคือ

๑.เป็นผู้บูรณะพุทธสถานที่พุทธคยา

พุทธคยาคือสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ตำาบลอุรุเวลาเสนานิคม 

รัฐมคธในอดีต ปัจจุบันคือต.พุทธคยา อ.คยา รัฐพิหาร พระเจดีย์พุทธคยานั้นเมื่อพระพุทธ
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องค์ปรินิพพานไป ๒๓๔ ปี พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จธรรมยาตรามากราบสักการะ จาก

นั้นได้เจดีย์ขนาดเล็กไว้ ค่อยขยายตามลำาดับจนใหญ่โต เมื่อศาสนาอิสลามได้เข้ามียึดครอง

อนิเดยี สถานทีส่ำาคญัแหง่นีจ้งึถกูทิง้รา้ง ปราศจากการเหลยีวแล กษตัรยิพ์มา่หลายพระองค์

ได้ส่งช่างเข้ามาบูรณะจนสมบูรณ์ดั้งเดิมหลายองค์ เช่น พระเจ้าธรรมเจดีย์ พระเจ้าครรชิต 

เป็นต้น

๒.เป็นผู้นำาพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่ศรีลังกา

 การเผยแผพ่ทุธศาสนาไดผ้ล จนกอ่ตัง้นกิายอมรปรุะในศรลีงักา เปน็นกิายรองจาก

มาจากสยามวงศ์จากประเทศไทย

๓.เป็นผู้นำาพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในอินเดีย

 ในฝ่ายพระนั้นคือพระอู จันทรมณี เมื่อดร.บาบา สาเหบ อัมเบ็ดการ์ (Dr.Baba 

Saheb Ambedkar) หันมานับถือพุทธศาสนาและต้องการพระอาจารย์ที่จะให้ศีลที่ลานดิก

ษภูมี (Dikkhabhumi) เมืองนาคปูร์(Nagpur) ประเทศอินเดีย เขาได้นิมนต์พระสงฆ์พม่า

นามว่า อู จันทรมณี (U Chandramani) เจ้าอาวาสวัดพม่ากุสินารามาเป็นพระอาจารย์

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๙ (๒๕๐๐ ของอินเดีย)

 ในฝ่ายคฤหัสถ์นั้นนับว่าสำาคัญยิ่ง เมื่อท่านอุบาขิ่น (Ubakhin) อาจารย์วิปัสสนา

จารย์ที่มีชื่อเสียงของพม่าได้รับนายสัตยนารายัณ โคเอ็นก้า (Satya Narayan Goenka) 

นักธุรกิจชาวพม่าเชื้อสายอินเดียให้ปฏิบัติธรรมหลังเป็นโรคไมเกรนมาเป็นเวลานาน เมื่อ

ปฏิบัติไปไม่นานอาการของโรคได้ลดลง และขาดหายในเวลาต่อมาจึงศรัทธหันมานับถือ

พุทธศาสนา ท่านอุบาขิ่นจึงมอบหมายให้โคเอ็นก้านำาวิปัสสนากรรมฐานกลับไปยังพุทธภูม ิ

อินเดียอีกครั้ง หลังขาดหายมาเป็นเวลานาน และก็ไม่ทำาให้ผิดหวัง เมื่อโคเอ็นก้าได้ตั้งศูนย์

ปฏิบัติธรรมหลายแห่งโดยมีศูนย์ลกางที่เมืองอิกัตปุรี ใกล้มุมใบ จนมีชื่อเสียงกระจายไปทั้ง

อินเดีย เป็นศูนย์วิปัสสนาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

  อย่างไรก็ตาม กว่าที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็นศาสนา

ประจำาชาติของพม่านั้น ต้องผ่านร้อนหนาว ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำาบาก ตกต่ำามามิใช่น้อย 

เหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำาคัญเพื่อปกป้องพุทธศาสนาและประเทศชาติ

๑. กบฏเกือกต่อต้านพม่า

เมือ่พมา่ตกเปน็เมอืงขึน้ขององักฤษอยา่งสมบรูณ ์ไดต้ระหนกัเหน็วา่พวกฝรัง่จะเขา้

มาทำาลายพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ จึงเกิดแรงต่อต้านชาวตะวันตกขึ้นหลายกลุ่ม

โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง มีพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง ๒ รูปคือ พระอูสีลา พระเลดิชยาดอ พระอูสี
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ลานั้นเพราะมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด นอนในถ้ำา อาศัยโคนต้นไม้ ครองผ้าที่นำามาจากผ้าห่อ

ศพ รักษานิสสัย ๔ และกรณียกิจ ๔ อย่างเคร่งครัด ทรงพระไตรปิฎก จึงเป็นที่เคารพจาก

ประชาชนทั้งประเทศ (อ้างแล้ว หน้า ๒๘๒.) 

พระอู วิสาระ สะยาดอ

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีพระสงฆ์ ๒ รูปมีบทบาททางการเมืองมากคือ 

พระอู วิสาระ สะยาดอ (U Wisara Sayadaw) และอู อุตตมะ (U Uttama) พระอู อุตตมะ

ได้ตีความพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับการต่อสู้ของพม่า ท่านกล่าวว่าการที่คนจะตัดกิเลส

ได้นั้น ต้องมีอิสระเสียก่อน สังคมนิยมนั้นมีความสอดคล้องกับโลกนิพพานของพุทธศาสนา 

ท่านได้รณรงค์ต่อต้านตะวันตกเพื่อปลดปล่อยชาติ จนเป็นที่จับตาของอังกฤษ ท่านมองว่า

พระพทุธศาสนานัน้มคีวามสอดคลอ้งกบัการตอ่สูเ้พือ่อสิรภาพของพมา่ พทุธศาสนกิชนตอ้ง

ช่วยเหลือกันเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติ ทำาให้ท่านได้รับคนหนุ่มสาวเข้ากลุ่มเป็นจำานวน

มาก ส่วน พระอู วิสาระ อดข้าวประท้วง ๑๖๖ วัน จนตัวท่านมรณภาพในพ.ศ.๒๔๖๓ 

ท่านได้กลายเป็นวีรบุรุษของชาติ ได้ชื่อว่า มรณสักขี คือพยานด้านความตายในการต่อสู้

เพื่อปลดปล่อยชาติ เมื่อได้เอกราชแล้วรัฐบาลได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่พระเจดีย์ชะเวดากอง 

เป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงความดีของท่าน

ต่อมาขบวนการชาตินิยมได้ทำางานประสานกันมากขึ้นระหว่างพระสงฆ์และ

ฆราวาส กระทั้งนำามาซึ่งการก่อตั้งสมาคมชาตินิยม กลุ่มแรกขึ้นในปีพ.ศ.๒๔๔๙ (ค.ศ.

๑๙๐๖) เรียกว่า สมาคมชาวพุทธหนุ่ม (Young Men Buddhist Associations=YMBA) 
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โดยลอกเลียนแบบองค์กรทางศาสนาคริสต์ สมาคมชาวคริสต์หนุ่ม (Young Men Christi-

anity Associations=YMCA)  สมาคมนี้ประสบความสำาเร็จอย่างมากในกรณีการประท้วง

ห้ามสวมเกือก (No Footwear) ในปีพ.ศ.๒๔๖๑ เป็นการต่อต้านที่ฝรั่งหรืออังกฤษเจ้า

อาณานิคมชอบใส่รองเท้าเข้าวัด เพราะธรรมเนียมฝรั่งไม่นิยมถอดรองเท้า แต่ธรรมเนียม

พม่านั้นเข้มงวดในการถอดรองเท้าเข้าวัด การใส่รองเท้าถือว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนสถาน

มาก เมือ่บนัดาปญัญาชนเขา้รว่มในสมาคมมากขึน้ ทำาใหเ้ปลีย่นชือ่เปน็ (General Council 

of Burmese Associations-GCBA) โดยไม่ได้ยึดติดกับพุทธศาสนาอีก เริ่มมุ่งเป้าในการ

ประท้วงทางการเมืองเป็นหลัก ได้กระจายสาขาออกไปทั่วประเทศ จนกลายเป็นขบวนการ

ต่อต้านอังกฤษไปโดยปริยาย

๑.๒ กบฏชายาซาน ต่อต้านอังกฤษ

เหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของการเกิดกบฏต่อต้านอังกฤษนี้เกิดขึ้นระ

หวา่งพ.ศ.๒๔๗๔-๒๔๗๖ (ค.ศ.๑๙๓๐-๑๙๓๒) กบฏซายาซาน (Saya San Rebellion) หรอื

การลุกฮือของซายา ซาน (Saya San Uprising) นี้ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่อง

ของโลกในอดมุคตขิองพระศรอีารยิเมตไตรยเ์หมอืนกบฏผบีญุในประเทศไทย โดยมผีูน้ำาคอื

ชายา ซาน สาเหตุเกิดมาจาก ๒ สาเหตุหลักๆคือ ๑.ในสมัยที่อังกฤษปกครองพระสงฆ์ไม่มี

อำานาจอิทธิพลเหมือนในอดีต ทำาให้พระสงฆ์เริ่มไม่พอใจเริ่มปลุกระดมต่อต้าน โดยเฉพาะ

ในหมูพ่ระสงฆร์ุน่ใหม ่๒.พทุธศาสนาเปน็สว่นหนึง่ในชวีติประจำาวนัของพมา่ พระสงฆเ์ปน็ที่

เคารพสูงสุดในหมู่ประชาชน ประชาชนจงึตั้งมั่นในศาสนา ทำาให้พระสงฆม์ีบทบาทในสังคม 

ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนโดยทั่วไป ตั้งแต่ระดับเมืองและระดับบ้าน

 ภาพวาดกบฎชายา ซานหรือนักกู้ชาติ



48วารสารพุทธอาเซียนศึกษา   ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำาว่า ซายา แปลว่า อาจารย์ ส่วนซาน เป็นชื่อของหัวหน้ากบฎ เขาเกิดเมื่อวันที่ 

๒๔ ตุลาคม ๒๔๑๙ เป็นชาวชะเวโบ ชื่อเดิมคือยาจอ บิดาชื่ออูเจ มารดาชื่อ ดอร์เพะ ซะยา

ซานได้บวชเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเด็กจนเป็นหนุ่มจึงได้ลาสิกขาแต่งงานกับนางมะเก มีบุตร

สองคน คอื โกโปตนิและมะเซน ตอ่มาเมือ่เศรษฐกจิไมด่ ีซะยาซานไดเ้ดนิทางไปมะละแหมง่

ในพมา่ตอนลา่งและไดเ้ริม่บทบาททางการเมอืงขึน้โดยระดมพระสงฆร์ุน่หนุม่เขา้รว่มกบัเขา 

กบฏไดอ้า้งวา่ตอนนีพ้มา่กำาลงัจะตกต่ำาและอบัจน เพราะถกูคนตา่งชาตมิาปกครอง 

แตจ่ะมผีูม้บีญุมาโปรดเหมอืนพระศรอีารยิเมตไตรย ์ทา่นผูน้ัน้คอื ซะยาซานนัน้เอง ในเดอืน

ตลุาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ไดเ้หตกุารณท์ีส่ำาคญัในพมา่คอื เกดิแผน่ดนิไหวทีเ่มอืงหงสาวด ี(พะโค) 

และเมืองปยู ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นอาเพศเพราะเหตุที่ไม่มีกษัตริย์ปกคองประเทศ จึงได้ยก

ซะยาซานขึ้นเป็นกษัตริย์ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ซะยาซานหรือราชาคาลนได้ตั้ง

พระราชวังที่ธาราวดี (ตายาวะดี) ประกาศจะจัดตั้งราชวงศ์ที่ยอมรับพุทธศาสนา และขับไล่

อังกฤษออกไปในคืนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ได้เกิดเหตุปะทะที่ธาราวดีในเบื้องต้นฝ่ายกบฏชนะ 

เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในพม่าตอนล่าง ดินแดนนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ทั่วโลก ราคาข้าวตกต่ำา ทำาให้ชาวพม่าหันไปเลื่อมใสซะยาซานมากขึ้น หลังเกิดเหตุรุนแรง

ในธาราวดี อังกฤษได้ส่งทหารเข้าควบคุมสถานการณ์ การลุกฮือเกิดขึ้นอีกในพื้นที่ใกล้เคียง

คือ พยาโบน, ฮีนตาดะ, อีนเซน, หงสาวดี, ตองอู, แปร, ตะแยะ, นองโช และกลุ่มรัฐฉาน

ทางเหนือ ผู้นำากบฏคนอื่น ๆ เข้าร่วมในการลุกฮือครั้งนี้ด้วย อังกฤษที่ย่างกุ้งได้ขอความ

ชว่ยเหลอืจากทหารองักฤษในอนิเดยีในเดอืนมถินุายน พ.ศ.๒๔๗๔ ทำาใหม้กีารสง่ทหารเพิม่

เติมเข้ามาจากอินเดียมีความพยายามประกาศกฎอัยการศึกในเดือนกรกฎาคม แต่ไม่สำาเร็จ 

จนกระทั่งจับกุมตัวซะยาซานได้ในเดือนสิงหาคม แต่อังกฤษสามารถปราบปรามการลุกฮือ

นี้ได้ ซะยาซานหนีไปรัฐฉานทางตะวันออก (https://en.wikipedia.org/wiki/Saya_San 

เข้าถึงข้อมูล ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘.)  

การลุกฮือเป็นไปอย่างกว้างขวางและรุนแรงมาก ขยายไปเกือบทั่วประเทศ การ

กบฏกินบริเวณ ๑๒ จังหวัด ใน ๒๐ จังหวัด อังกฤษใช้อาวุธที่ทันสมัยและกองทหารที่เข้ม

แข็งปราบอยู่ ๒ ปีจึงสำาเร็จ ยอดผู้เสียชีวิตในครั้งนี้มีดังนี้ กบฏถูกฆ่าตาย ๑๐,๐๐๐ คน 

อีก ๙๐๐๐ คนถูกจับขัง ส่วนระดับผู้นำา ๑๒๘ คนรวมทั้งชายา ซาน ถูกจับแขวนคออย่าง

อนาถ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ เขาได้ดร.บามอ นักกฏหมายรุ่นใหม่ที่จบจากอ

อกฟอร์ตเป็นทนายให้ เขาถูกศาลตัดสินแขวนคอ ได้ปฏิเสธการอุทธรณ์ เผชิญการแขวน

คออย่างทรนง พร้อมกับกล่าวคำาสุดท้ายว่า “เกิดชาติหน้ามาครั้งใดขอเกิดมาพิชิตอังกฤษ
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ตลอดไป”(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ. พม่า อดีตและปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ: แสงรุ้งการ

พิมพ์, ๒๕๒๖). หน้า ๗๓.)

ขบวนการชาตินิยมต่อต้านอังกฤษในยุคแรก สังเกตจะมีพระสงฆ์ร่วมด้วย

๑.๓. ขบวนการต่อต้านการรุกรานของต่างศาสนา

พม่านั้นเป็นแหล่งรวมเขาพันธ์มนุษย์ประเทศหนึ่งจากการสำารวจของทางการ ได้

ระบุว่ามีชนเผ่าต่างๆอาศัยในพม่ามากกว่า ๑๓๕ เผ่า จากจำานวนประชากร ๕๑,๔๘๖,๒๕๓ 

ล้านคน แบ่งชาติพันธ์ใหญ่ๆ เป็นร้อยละดังนี้ ๑.พม่า ร้อยละ ๖๘ ๒.ไทยใหญ่ (เงี้ยว) ร้อย

ละ ๙ ๓.กะเหรี่ยง ร้อยละ ๗ ๔.ยะไข่ (อารกัน) ร้อยละ ๓.๕๐ ๕.จีน ร้อยละ ๒.๕๐ ๖.มอญ 

ร้อยละ ๒ ๖.กะฉิ่น ร้อยละ ๑.๕๐ ๗.อินเดีย ร้อยละ ๑.๒๕ ๘.ชิน ร้อยละ ๑.๐๐ ๙.กะยา 

ร้อยละ ๐.๗๕ ๑๐.ชนชาติอื่นๆ ร้อยละ ๔.๕๐ 

พระพทุธศาสนาไดเ้ผชญิกบัศาสนาอสิลาม โดยสาเหตมุาจากชนเผา่เรร่อ่นทางภาค

ตะวันตกเรียกว่า โรฮิงญ่า (Rohinya) เป็นชาวบังคลาเทศ นับถือศาสนาอิสลาม แต่เดิม

อาศัยในเขตประเทศบังคลาเทศ อีกทั้งรูปร่างหน้าตาเป็นแขกเหมือนชาวเบงกอลซึ่งแตก

ต่างจากพม่าซึ่งเป็นชาวผิวเหลือง ต่อมาชาวโรฮิงญ่าได้อพยพข้ามมายังรัฐยะไข่ ประเทศ

พม่า ในเบื้องต้นยังไม่มีข้อขัดแย้งมากนัก แต่นานเข้าความไม่พอใจเริ่มมีมากขึ้น การปะทะ

กนัหลายแหง่ สาเหตนุัน้มหีลายอยา่งเชน่ เกดิจากชาวมสุลมิไปขม่ขนืสาวชาวพทุธ ชาวพทุธ

จงึแหง่กนัออกมาประทว้ง เปน็เหตทุำาใหบ้า้นชาวมสุลมิและชาวพทุธถกูทำาลายอยา่งยบัเยนิ 

พระผู้นำาในการต่อต้านอิสลามครั้งนี้คือ พระอชิน วิระทู (U Ashin Wirathu) ท่านได้ออก

เทศนป์ระกาศใหช้าวพทุธปอ้งกนัศาสนาตนเอง และใหจ้ดจำาในอดตีทีพ่ทุธศาสนาถกูทำาลาย
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หลายแหง่ทัว่โลก ไมเ่วน้แมก้ระทัง้อนิเดยี ทา่นจงึมองมสุลมิเปน็ศตัรอูยา่งเปดิเผย จนไดข้ึน้

ปกนิตยสารไทม์ (Times) ของสหรัฐอเมริกา ฉบับวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๐๑๓ ว่า โฉมหน้า

ของผู้ก่อการร้ายชาวพุทธ (The Face of Buddhist Terror) พระวิรทูได้กล่าววลีที่กินใจ

ว่า “คุณควรมีความเมตตาและความรักเต็มที่ แต่คุณไม่สามารถหลับต่อจากหมาบ้า” และ

ว่า “ถ้าพวกเราอ่อนแอ ประเทศเราจะกลายเป็นมุสลิมในไม่ช้า” อย่างไรก็ตามการขึ้นปก

แบบนีเ้ปน็ทีว่พิากษว์จิารณม์าก เพราะพทุธศาสนาไมม่คีวามรนุแรง ไมส่นบัสนนุการกอ่การ

ร้าย ตัวท่านเองไม่ต้องการความรุนแรง แต่เพียงปรารถนาปกป้องพุทธศาสนาเท่านั้น การ

ตั้งฉายาพระสงฆ์ที่นำาชาวพุทธต่อต้านการกระทำาที่รุนแรงของมุสลิมบางคน จึงไม่น่าจะใช้

ถ้อยคำาแบบนี้ สร้างความไม่พอใจให้กับชาวพุทธพม่าและทั่วโลกวารสารนี้ในหลายประเทศ

เช่นศรีลังกา พม่า ไม่อนุญาตให้วางจำาหน่าย 

สำาหรับพระอะฉิ่น วิระทูนั้น ท่านเกิดวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๖  (๑๙๖๘) ที่

เมืองมัณฑเลย์ ออกบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๔ ปี จากนั้นได้ออกบวชเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๔ 

(๒๐๐๑) จำาพรรษาที่วัดมะโสยิน (Masoyein) เมืองมัณฑเลย์ ปีพ.ศ.๒๕๔๖ (๒๐๐๓) เข้า

รว่มการประทว้งตอ่ตา้นรฐับาลจงึถกูจำาคกุ ๒๕ ป ีทา่นถกูปลอ่ยในป ีพ.ศ.๒๕.....(๒๐๑๐) ใน

เดอืนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (๒๐๑๒) ทา่นเดนิขบวนรณรงคก์บัพระสงฆใ์นมณัฑเลยส์นบัสนนุ

นโยบายของประธานาธิบดีเต็งเส็งเพื่อขับชาวมุสลิมโรฮิงญ่า (Rohingya) ออกนอกประเทศ 

ต่อมาเกิดการปะทะกับชาวมุสลิมที่เมืองเมกถิลา (Meikthila) ใกล้เมืองมัณฑเลย์ ทำาให้มีผู้

เสยีชวีติ ๑๔ คน วนัที ่๒๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (๒๐๑๓) ทา่นถกูลอบวางระเบดิแตส่ามารถ

รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด แต่มีสามเณรและชาวพุทธได้รับบาดเจ็บหลายคน ท่านยืนยัน
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ว่าเป็นฝีมือชาวมุสลิมหัวรุนแรง ท่านจึงคัดค้านการแต่งงานระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิม

ในประเทศ ท่านจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำาต่อต้านมุสลิมตัวยง(http://en.wikipedia.

org/wiki/Ashin_Wirathu (ข้าถึงข้อมูล ๓ มีนาคม ๒๕๕๗))  

 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ประธานาธิบดีเต็งเส็งได้เซ็นอนุมัติกฎหมายฉบับใหม่

ที่ไม่อนุญาตให้ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม เพราะ

ปรากฏว่าเมื่อชาวพุทธแต่งงานกับชาวมุสลิมแล้ว มักเปลี่ยนศาสนาไปด้วย ทำาให้คณะสงฆ์

เกิดความวิตกถึงสถานการณ์ในอนาคตของพุทธศาสนา จึงได้ร้องเรียนไปยังคณะรัฐบาล ใน

ทีส่ดุรฐับาลอนมุตั ิจงึออกเปน็กฎหมายมาบงัคบัใช ้สาระสำาคญัของกฏหมายคอื ๑.หา้มสตรี

ชาวพุทธแต่งงานกับชายที่นับถือศาสนาอื่น ๒.ชายที่นับถือศาสนาอื่นต้องการแต่งงานกับ

สตรีชาวพุทธ จะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาของฝ่ายหญิงก่อน หากฝ่าฝืน มีโทษจำาคุกถึง 

๑๐ ปี ในขณะที่องค์สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและสหภาพยุโรปได้ออกประณามกฏ

หมายฉบบันีว้า่เปน็รดิรอนสทิธมินษุยชนอยา่งรนุแรง เพราะเหน็วา่พมา่กำาลงัพฒันาประเทศ

ไปสูว่ถิแีหง่ประชาธปิไตย แตก่ารอออกกฎหมายฉบบันีเ้ทา่กบัถอยหลงัลงคลอง การแตง่งาน

ของชาวพม่าจึงมีกำาแพงหรือพรมแดน (http://www.manager.co.th/IndoChina/เต็ง

เส่งหนุนหญิงพุทธห้ามแต่งมุสลิม เข้าถึงข้อมูล ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘.)

ในด้านพุทธศาสนานั้น รัฐธรรมนูญพ.ศ.๒๕๐๔ และ พ.ศ.๒๕๑๗ ได้บัญญัติให้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติของพม่าและยังคงสืบเนื่องมายังไม่ได้เปลี่ยนแปลง 



52วารสารพุทธอาเซียนศึกษา   ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีผู้นับถือร้อยละ ๘๒ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๒ ศาสนาอิสลามร้อยละ ๔ ศาสนาฮินดูร้อย

ละ ๑.๗ 

สถิติพ.ศ.๒๔๓๔ จำานวนวัดทั้งประเทศมี ๑๕,๓๗๑ แห่ง ในหมู่บ้านใหญ่จะต้องมี

วัดอย่างน้อย ๒ วัด พระสงฆ์และสามเณร ๔๖,๒๗๘ รูป กัปปิยการกอุปัฏฐากและศิษย์วัด

รวม ๔๕๓๖๙ คน (กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, พระราชพงศาวดารพม่า, (พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ์, ๒๕๕๒). หน้า ๘๕๘.) พ.ศ.๒๕๕๘จำานวนพระสงฆ์ทั้งประเทศมี

ราว ๔๐๐,๐๐๐ รูป วัดที่มีพระสงฆ์ ๖๐,๐๐๐ วัด ในขณะที่ประชากรพม่ามีราว ๕๑ ล้าน

คนเศษ นับว่ามีจำานวนมากกว่าไทยถึงสองเท่า โดยมี พระอัคคบัณฑิต ภทันตะกุมาร (ภา

โม สยาดอ) เป็นพระสังฆราช ท่านเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาพระธรรมทูต

นานาชาติ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี 

พระพุทธศาสนาในพม่านับว่ามีบทบาทต่อวงการพุทธศาสนาในต่างแดนมากกว่า

ไทย นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์พม่าได้ส่งธรรมทูตไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดีย ชาวพุทธ

พม่าเป็นกำาลังสำาคัญให้ชาวพุทธบังคลาเทศที่เมืองจิตตกอง ประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น 
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Phrabaidikasuphot   Ketnakorn

Abstract 

 This article focuses on telling the history of the local monks in the 

Mekong region which plays a role in both the world and the religion, that is. 

“Phra Maha Rajchakru Phon Sa Mek” to provide understanding and knowledge 

about the relationship between the monks and people during the year 

1665 - 1776 as well as an understanding of local history, linked to specific 

characteristics of the era. Though it is limited access to primary data makes 

it impossible to explain some issues clearly.

 The study found that Phra Maha Rajchakru Phon Samek’s outstanding is 

the role of proactive role as goodwill, especially as opinion leaders to promote 

peace in the Mekong region, avoid a power struggle, initiative to build Buddhist 

places of worship in Buddhism, such as Phra That Phanom.  Moreover, it also 

adopted the principles of Buddhism to teach people to be strengthened to 

enhance society’s dependence on aid. In the area of   governance, the Phra 

Maha Rajchakru Phon Samek when he was given Champasak  city by Mrs. 

Pang, Champasak governor. He has adopted four criminal traditionally Xang. 

As well as bringing major heet 12 kong14 which is the successor practice since 

ancient times, strengthen the Royal Kingdom of Champasak and can expand 

by sending disciple to be leaders in various districts Mekong region.Such as 

Mukdahan, Nakhon Phanom, Suvarnabhumi,Yasothon Salawan, Srinakonket , 

Kamtong, Tapon, Uttapue, Kongjeam, Don Mot Dang, Sri Jambang, Rattanaburi. 

The Role of Opinion Leaders of the Greater Mekong Region:  
Phra Maha Rajchakru Phon Samek.
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When Phra Maha Rajchakru Phon Samek superb foundation of the kingdom 

stable and then invite king descent to celabrate to be king of Champasak city 

in 1713, the name was King Soisrisamutputthangkul. Later, Phra Maha Rajchakru 

Phon Samek head to observe the Pontifical Theology and die at the age of 

90 years in 1720, but his role and contributions also make faith to the people 

in Mekong region as long as today.

Keywords: Phra Maha Rajchakru Phon Samek, the role of opinion leaders, 

Mekong region.

Introduction

 The role of Buddhist monks is practicing the discipline, prayer practice in 

monastery. But in fact, the monks have always been involved with the laity 

because this monks’ factor depends on the livelihoods of the villagers. As the 

Pali, that “ปรปฏพิทธฺา เม ชวีกิา”( พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยตุโต),การพฒันาท่ียัง่ยนื,(กรุงเทพมหานคร 

:มูลนิธิพุทธธรรม,2539),หน้า 55.) means making a living of monk because they need to 

involve others who are people or laity. It is a fact that must be accepted. The 

monks do not run away from society so the important role is the reward to 

the people and how monks proper rewards to people. In the part the laity or 

people associated with “political” or involved to make the country peaceful. 

The monk had put on their status to this because the definition of a political 

means making people to live in peace.(ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม. แอ่งอารยธรรมอีสาน  แฉหลักฐาน

โบราณคดี  พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร,์(กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์มติชน , 2548),หน้า 24.) So monks (ศรี

ศักดิ์  วัลลิโภดม. แอ่งอารยธรรมอีสาน  แฉหลักฐานโบราณคดี  พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร,์(กรุงเทพมหานคร : ส�านัก

พิมพ์มติชน , 2548),หน้า 24. will have direct responsibility as well to preach or teach 

theology missionary to get the peace which has seen or heard about the 

monk in political terms such as preaching political leaders even using the 

temple as a place of election or selection of persons to govern the country 

democratically and sometimes, the monks had to be prompted to create a 

democratic persuasion to strengthen more



57 Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ Year 2 Issue 1 January - July, 2017

ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University

So that the monks involved in politics, it may be classified in two main 

aspects: 1) the monk has to preach offers fair for the welfare to people. 

2) monks who lived as a channel for political interests but in the political 

sense monk or religious organizations as social groups, purpose government 

to help the issue of monk and policy development of monk / religious to 

engage in political activities in the current period that everyone should get 

involved. Some people have thought that looking ahead that the monk did 

not participate in political activities and the rights of the people as they 

should be. Because of this monk is outstanding role or mission, are receive 

food offerings and requiem, charity and prayer, which is the routine activities 

without concern of every society. Monks was viewed in the presence of a 

parasite of society. This study aims to examine the role of the monks who 

have distinguished themselves in the past has served as a community leader, 

although its main role is to follow the disciplinary matter.

In ancient times, monks are the type of person who has a specific role 

and responsibility in politics. The role and function of the important political 

monk (เติม  วิภาคย์พจนกิจ. ประวัติศาสตร์อีสาน ,(กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พิมพ์

ครั้งที่ 2 , 2530),หน้า 82.) is to instruct about politics. In particular, the principles of 

good governance and fair, teach politician or parent to have good moral, 

proceed with fair. For the best benefit of those who live under the rule. The 

suitability or appropriateness of the monk in such a role is having the fair. 

That is to preach neutrality towards the benefit of the public. Not to strive for 

personal benefit or among persons or either. In the past, monks have roles 

in the political to have ideas and mediator between “principles” and “how” 

to make peace in the country. In ancient time if it is a negative meaning, it 

is often a matter of, power, passion, and tussle with the faction and as a 

matter of interest. It allows the viewers of monks were involved in such a 

downside, or to interfere in the activities of agencies, such as the Lord Phra 

Fang in the past and some monks of Ayutthaya’s collapse. It has criticized the 
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variety in terms of discipline with appropriately. Or even try to live a monastic 

life for the sake of politics as a refuge for sieges such as ordination to avoid 

sieges; the monks seek the opportunity to rise to power in the country, etc. 

However(พรประภา  กิจโกศล, บทบาทและผลได้ต่อการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโนนเมือง  

อ�าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา, (บัณฑิตวิทยาลัย, คณะแพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 

หน้า  15.), there are many examples to show that even the monks are involved 

in politics, but involved admirably such as Her Majesty Panaratana, Pakaew 

temple with 25 adults monks to preach to the royal palace in honor of the 

Great King Naresuan, to deter the death penalty commanders and soldiers at 

the time they did not follow a king in  doing Iuthheete with his Majesty the 

King Upa Raja and Mungjacharo of  Baga and so on.

The author has studied monks’history in Mekong region in ancient times. 

That has a prominent role as opinion leaders of public in the Mekong region, 

can be bring many folk moved systematically by using the role of the monk 

built an empire, build places of worship, sculpture invaluable to the land led 

to the evacuation of even a brief moment. But his work is still visible traces and 

his successors led to the present. That is Phra Maha Rajchakru Phon Samek, 

who has a role as thought leaders of public in Mekong region, who is founder 

of the ruling dynasty of south east Lan Xang territory; Northeast people were 

aware of the history and have studied the issue for further.

This article is divided into three parts: the first part is about the History of 

Phra Maha Rajchakru Phon Samek. The second part is works with prominent 

and influential to concept of public in Mekong region. The third part is the 

conclusion as follows.

1. History of Phra Maha Rajchakru Phon Samek

History of Phra Maha Rajchakru Phon Samek is well-known in several other 

names, such as Yakru Kihom, Luangpor Kihom, Phra Kru Yodkaew Phon Samek, 

etc., He played a vital role in the community and two sides of Mekong region 

politics of king Suriyawongsathammikkarat of Vientiane. There are legends and 

stories retold until the notes in the Chronicle of Laos and Thailand especially 
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the Kingdom of Lan Xang Champasak which relate with Phra Maha Rajchakru 

Phon Samek who was the venerable faith of the people of Laos. It has been 

known “Phra Kru Kihom “ or “Yakru Kihom” with heartfelt devotion. As a 

result, people keep supplies of Phra Maha Rajchakru Phon Samek to worship 

even feces of his, people do not mind. Due Phra Maha Rajchakru Phon Samek 

eat as a vegetarian, do not have smell of feces or possibly with the monastic 

life as a devotee of the city until the last,  he was received the kingdom of 

Jambak Nak Buri Sri to govern for the peace of the whole. He is a monk who 

is the king of the world. The author studies many documents are hereby 

offered the following.   

 1.1 Birth of Phra Maha Rajchakru Phon Samek

           Phra Maha Rajchakru Phon Samek was an important person in 

Laos’s history to spread the Kingdom covering both sides of the river. He made 

the Kingdom of Laos at that time, has already two Lan Xang Luang Prabang 

and Lan Xang Vientiane. Then became 3 independent kingdom because adding 

up The Kingdom of Champasak.

  Phra Maha Rajchakru Phon Samek birth at Ban Kaluem. Phan city 

(currently located in Ban Phu, Udon Thani province) the words (เหลา   ณ  

ร้อยเอ็ด. พงศาวดารภาคอีสาน ,(ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนภิเษก.เล่ม 9 .กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม

ศิลปากร:กรุงเทพมหานคร,2545),หน้า 80.) “ Kaluem, Phan city is a commentary that the 

village is adjacent hillside Phu Phan. As the Buddha statue Buabok in the 

district of Mueng Phan, Ban Phu, Udon Thani province. In modern times, Phra 

Maha Rajchakru Phon Samek was born around the year 1531 with the reign 

of king Susitawongsa Thammikarat of Lan Xang in Vientiane, including Udon 

Thani province. The Kingdom of Siam with the reign of King Prasat Thong of 

Ayutthaya. 

 

1.2 Ordination

When Phra Maha Rajchakru Phon Samek was about 13-14 years old, his 

parent saw glitter ingenuity, neat manners and  he has been ordained as a 
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novice monk with Luembong provost and studying the Book of Discipline as 

well. The idea is to encourage him to study the Scripture in the next higher 

layer. Luembong provost has taken into novice deposit and study in Vientiane 

with Yodkaew provost which he has been received in office and was educated 

in areas such as prayer of gratitude to the principal, all discipline. In addition, 

he quickly recognize precisely. He cans remember all novices So Yodkaew 

Provost brought the ark of books from all triple quoted a novice to learn by 

themselves. With the Industrial novice trying to learn it all. Intimate knowledge 

of the discipline since he was a novice. The fame known to King in Vientiane. 

His faith and his robes offerings and regarded (สิลา วีระวงส์. พงศาวดารลาว,(เวียงจันทน์: 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2500),หน้า 31.) as the Sa Jua from now on.

1.3 ordinations

  After Sa Jua age of 20 years old, King of Vientiane and Yodkaew provost 

who organizes a special initiation ceremony. Sa Jua knows, so he worships 

Yodkaew provost. If you are already ordained to Sa Jua, should invite 500 

monks to sit Hattbas and do ordination ceremony in a church. The Hattbas is 

to sit around the monk, a distance less than the arm. The church, we call in 

the discipline that Utta Kook Kapasrima. The need for water or river because 

it is considered to be a public water source. 

1.4 The first miracle

      When it was time to do an ordination, parade to the SIMA water. 

Preceptor, Kornrnamyrhrharit and 500 monkst (เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 35.) to come Hattbas 

together and King of Vientiane, the courtiers and kith and kin who attended the 

ceremony together at SIMA water. Then ordination ceremony was performed. 

When the monk finished ordination ceremony, while Kornrnamyrhrharit gives 

the conservative message. Raft parallel to SIMA water has sunk. All monks 

have to swim ashore up. All clothes were wet but the newly ordained monk 

does not wet. They saw the miraculous. King of Vientiane was even exulting.

1.5 The origin of Phra kru Phon Samek
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      When finished the ordination, the new monk was given Phon Samek 

temple by the king of Vientiane. So people call him Phra kru Phon Samek. 

The offering from eight necessities of a Buddhist monk to new monk of King of 

Vientiane. It is an important occasion for the monks in those days. It is assumed 

that would be appointed as provost there. The Phon Samex temple said to 

be located at a technical school (or Suppawicha schools) in Vientiane today.

1.6 Studying of introspection

      Knowledge of Phra Kru Phon Samek (สิลา วีระวงส์. พงศาวดารลาว,(เวยีงจนัทน์: กระทรวง

ศึกษาธิการ,2500),หน้า 52.) that study a masterful full and complete, as mentioned 

called the Phra Pariyat is a Knowledge ‘theory’ is knowledge in the Bible or 

in the texts, will truly prosper only when applied called ‘practical’ when he 

is a monk at Wat Phon Samek. It appears that he has practice until Vicars’ 

enlightenment ‘and he was disciplined virtue until get five Apinya and eight 

Discovering success by the perception.

His practice is to maintain discipline Sikkabt have. Sikkabt discipline is 

model for the monks to behave in the same order for the peace of the 

community and that brings veneration for the spectator. Referred to as the 

word discipline is a virtue that must be educate and train or to conduct and 

practices. For those who ordained in Buddhism, there are three main issues, 

namely intellectual precepts, meditation called ‘ Tri Sikkha ‘, which covers 

all the practice in Buddhism. The correlation was baptized, control body, 

speech and tidy.

When Phra Kru Phon Samek treated Tri Sikkha completly. He can achieve 

fairly high Apinya is discovering and fair perception of this third element is 

mutual or entity, and support each other, as is Apinya include ‘the knowledge’ 

in Buddhism. Exhibit is a ubiquitous clairvoyance, and others. And memorabilia, 

including five called ‘Apinya 5’ . Getting Apinya is having perception. 

Contemplation is the ability to comprehend by the power of meditation and 

wisdom. It is the most important in practice. He is one of Tri Sikkha, as already 
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mentioned, but not the three contemplation Buddha attained when all three 

before enlightenment as the Buddha Arhant because of this perception is 

only discovering Buddha Magic Specifications include achieving a meditative 

contemplation which has eight classes of four and a contemplative four so-

called ‘Discovering 8’.

Calm, persistent mental condition as a result of meditation, assigned 

the mental, emotional, and spiritual calmly. With the use of energy in the 

body is minimal, and as long as possible. To do so, he called in Buddhist 

meditation, which is divided into eight. The element of contemplation but if 

there is a minimum is called ‘concentrate’, which can be divided along the 

same elements. The contemplation is quite detailed, not mention here. But 

can brief that contemplation likes meditation but the power and different 

elements. So we cannot be uttered by a theory. It will be treated as personal 

experience to know the truth. So-called enlightened and definitively in the 

theology of the Lord Buddha.

1.7 With the prestige of Phra Kru has been designated as the Phra Maha 

Rajchakru

     When Phra Kru Phon Sa Mek has achieved such a high moral level, saying 

is accurate and complete as his imagine. People respected him enormously. 

As King of Vientiane was very please and as the patroness. He became the 

teacher who taught meditation to disciples. He is the respect of many people. 

One year later, he move up into the Phra kru.  sleep at Wat Phon Samek. Then 

called Phra Kru Phon Samek. Get love and faith so much and was promoted to 

be Phra Maha Rajchakru Phon Sa Mek or Phra Kru Yodkaew but most people 

call him Phra Maha Rajchakru Phon Sa Mek 

1.8 Big event to be evacuated.

      In the year 1690 King Suriyawong Thammikarattiwongkot.(บญุยงค์  เกศเทศ,รอง

ศาสตราจารย์ ดร.. จากเมือง “จ�าบากนาคบุรีศรี” ถึง “นครจ�าปาศักดิ์” (จ�าปาศักดิ์) ต�านานเจ้าราชครูหลวงโพนสะ

เม็ก : พระครูยอดแก้ว “ญาคูขี้หอม”(บทความทางวิชาการ.กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ทางอีศาน จ�ากัด ,2558),หน้า 

66.) Son is Ong-lor prince he was 13 years old, her Majesty Sumangala, his wife, 
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was pregnant. Prince Sanmueng, commander in chief fight over the throne. 

Loyalist Protection Lord cast flee Yuan. her Majesty Sumangala with henchman 

escaped to rely on Phra Maha Rajchakru Phon Samek. with his kith and kin of 

many followers can be relied on. Because she did not consent to become the 

wife of a prince Sanmueng. Phra Maha Rajchakru Phon Samek had managed 

to stay with her servant at, “Phu Sangohocam”(ปัจจุบันอยู่ที่ บ้านสะง้อ   ต�าบลหอค�า  อ�าเภอเมือง

บึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ.)when she deliver a son called “The Choa Nor Kasat”.With the 

chaotic events in Vientiane. Prince Muengsan was killed. Prince Ong-lor demise 

of the Father who is behind a separate department. Phra Maha Rajchakru Phon 

Samek did not want a party so they exodus out of Vientiane. Let  her Majesty 

Sumangala and Prince Ong-lor lead her Majesty Sumangala and Prince Ong-lor 

go home with him, Bud. At “Ngiw Punlam Somsanook”(ปัจจบุนัอยูท่ี ่บ้านพนัล�า ต�าบลวศิษิฐ์ 

อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ.)Moreover, when it comes to Ngiw Punlam Somsanook. 

He has taken a number of migrant kith and kin and adherent because there 

are those who fear the throne is usurped because he might have a party. 

That is also hostile to the authority at that time. He may be killed or may be 

recruited to any party. To fight against one another as enemies so he wants 

to go as far away from the capital to remote.

From the analysis of such events,  Phra Maha Rajchakru and 3,000 disciples  

went to the Mekong River. Sometimes they traveled along the Shee river 

(or branch) right bank of the Mekong River, deep in the land of the Upper 

Northeast of Thailand. Phra Maha Rajchakru stop residing at the parish, people 

feel have a great delight and when they migrate to another , it has multiple 

family followed. According to the show  Diagram 1
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Diagram 1 journey of Phra Maha Rajchakru from Vientiane to Nakhon 

Phanom

 Finally, Phra Maha Rajchakru Phon Samek traveled down to 

Intapaptamahanakorn which is Cambodia today. The family that fatigue and 

unable to track down. It is lined with houses formerly home, so-called Lao 

Baray (in Cambodia) (อ�ามาตยาธบิด,ี พระยา. “ต�านานเมอืงจ�าปาศกัดิ.์”,(ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนภเิษก.

เล่ม 9 .กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร,2545),หน้า 69.) until today.

The people followed the Phra Maha Rajchakru Phon Samek, can be 

divided into two major groups: group 1 People like the freedom, they need 

to escape the usurpation of political power in Vientiane. Group 2 public who 

piety to Phra Maha Rajchakru Phon Samek, and want to be closer to him. 

Listen to Dharma teachings, Practicing with Phra Maha Rajchakru Phon Samek 

like meditating or practicing or meditation practice. As well as the opportunity 

to create merit with Phra Maha Rajchakru Phon Samek. For example, to create 

the statue built temples and so on.

During this trip, Phra Maha Rajchakru Phon Samek and adherent have 

build city, founder of several monasteries because there are many people 

who believe allegiance to stay at a place, people followed and settled up 

with shelter. When he move further, some people pleasure to follow him. The 

residents make a living at that. People come to each other in times of need. 

Lao community that followed the two banks of the Mekong and its tributaries 
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know why he had the opportunity to renovate the Tatupnm. According to 

the show  Diagram 2

Diagram 2 journey of Phra Maha Rajchakru from  Nakhon Phanom to 

Phnom Penh

So, Phra Maha Rajchakru Phon Samek and disciple brought to evacuation 

from Vientiane at that time. In addition to shelter for himself, because he 

has high morals, a kind to kith and kin Want to kith and kin from suffering 

Happy faces at each other across Incidentally. He can take a lot of Laotians 

travel refuge in Cambodia. Probably cause in those days the trip migration of 

people from one country to another country seen as safe, not have barriers. 

Each country want citizenship of another country to live in their country to 

the example of the war in ancient times. The winner will forcibly remove 

the United States citizens who lost their country or in the case of the city as 

well. When repel Burmese troops have already left over. Prince Kawila was to 

forcibly remove ethnic Thailand Chiang Tung in Jinghong Xishuangbanna came 

to Chiang Mai and Lamphun and the words of the era that keep vegetable 

store, keep basket put the city 

Therefore, with a halo of high as Phra Maha Rajchakru Phon Samek to 
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be leadership, make kith and kin and disciples confidence, take heartiness. 

There is a sense that they have merit. Then cheer courage to face numerous 

obstacles and difficulties, because it is a stable leader, is Phon Phra Maha 

Mek is reflected until there volunteered to die instead him.

1.9 Monks who has been designated as the first king Mekong.

      Such an event occurs when Phra Maha Rajchakru Phon Samek (สุธิดา  

ตันเลิศ.พระครูโพนสะเม็กกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในเมืองจ�าปาศักดิ์ ระหว่าง ค.ศ.1975 – 2011,(ศิลปวัฒนธรรม:  

กรุงเทพมหานครปีที่ 35 ฉบับที่ 4  กุมภาพันธ์ 2557),หน้า 35.) led disciples to live near the city 

of Champasak. The monastic life of thy faithful people towards Phra Maha 

Rajchakru Phon Samek has more and more. Mrs. Pang - Mrs. Pao, a leader 

in the community, Since Phra Maha Rajchakru Phon Samek, has lived in the 

community, have an opportunity to practice meditation and listened to the 

sermons of Phra Maha Rajchakru Phon Samek was a devout respect. When 

her husband of the prince of the city died, she see that she is a woman is 

not fit to govern the country. So she consulted Pasha, nobility and people 

agreed and invite to Phra Maha Rajchakru Phon Samek to govern the country. 

According to the show  Diagram 3
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Diagram 3 journey of Phra Maha Rajchakru from  Phnom Penh to Champasak

The king has been reestablished. It is called “ Prince” leading names as 

the guardian of the city in the Lanna, Lan Xang when the incumbent king 

is the governor of the city. Later when Hulsakrach 1071(https://th.wikisource.org/

wiki/พงศาวดารนครจ�าปาศักดิ์ ฉะบับหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเณจร),สืบค้นเมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน 2558.) 

(during the reign of His Majesty King San Pet 9 Kunlung Tai Sa) people of the 

city of Nakonbal Jambaknak Buri Srikert brawl and discord stringing together 

the congregation of aggravated criminal conduct increased. The good people 

suffered. Phra Maha Rajchakru Phon Samek dissuades by the fair but it does 

not matter. If using power suppress according to the criminal conservative, 

lest disciplinary monk. Phra Maha Rajchakru Phon Samek would like to invite 

the king Chao Nor from Nan Ngiw panlamsomsanook to ruled Jambaknak 

Buri Sri, His name was Prince Soisrisamootpootthangkul(ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. ชุด
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ประวัติศาสตร์ส�าหรับประชาชน ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ,(กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ. 2548) ,หน้า 122.) 

and then change  the name of city of Nakonbal Jambaknak Buri Srikert to be 

Champasak and the Kingdom of Laos was total of three kingdoms.

2. Workings of Phra Maha Rajchakru Phon Samek and influence the concept 

of public in the Mekong region.

    Phra Maha Rajchakru Phon Samek governing and function of conveying 

the inhabitants practice. Buddhist missionaries help lay minister and general 

misery. Have faith and cooperation of villagers. People can carry and display 

a leadership role and become truly a monk who is developer. This role is 

very rare from the past to the present. As presented below.

2.1 The administration of Champasak city.

     When Phra Maha Rajchakru Phon Samek has governed the country 

from the burden of Mrs. Pang and vassal. They have to reorganize government 

by establishing a position as Sri Satya Kota Hut. (Vientiane), that is Arya 4.(  

,เรือ่งเดยีวกัน ,หน้า 198.) This is politics in the region northeast – Lan Xang divided 

into the capital cities or large urban settlement and districts in large cities of 

the province. In the cities, which are free to administration(อ�ามาตยาธบิด,ี พระยา.ต�านาน

เมอืงจ�าปาศกัดิ ์,(ประชมุพงศาวดารฉบับกาญจนภิเษก.เล่ม 9 .กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ กรม

ศิลปากร,2545),หน้า 78.) traditionally Lan Xang and the rate charged tribute to the 

man whose has a son in law 10 store, father-in-law 1, son in law 1, If has five 

pay only father-in-law 1, one set each one lad and grain weight 100 scale. 

100 scale per baht. Lad is made of copper, brass, some white gold. Shaped 

like a boat complacent but sharp end pointed a long three, four, five inches, 

using a rate of sixteen pieces per baht of Pod Duang Laos. 

2.2 To expand Kingdom

 When Phra Maha Rajchakru Phon Samek governed the city of Champasak 

and with the prestige of Phra Maha Rajchakru Phon Samek who had lot 

disciples, gave them to care to towns around the city of Champasak like this; 

Janhuad, prefect, governed Don Khong which is an island in the Mekong River. 

(called , Sritundon City) Thao Sud is Phra Chaiyachet govered Ban Hangco 
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Paknamsaekong which on the east of Mekong River (Chiang Tang city) Jan 

Kaew, prefect, governed Ban Tong. (Later called Ban Mueng Tong which is  

Suvarnabhumi) Chan Suriyawong, prefect, governed Ban Ponsim. Mr.Mun who 

was an old servant of Mrs. Pang, was Luang Ruksa of Ban Pon. (Later known 

as Mun city is Salawan city) Mr. Prom is Sabuttacotrakasa of Ban Kaew Ar 

Hurm, which  has the pagoda in Laos element called Tardkumdoatuk . Later 

known as Tong Kum  Luang. (Tong Kum Yai)Jan Som governed Ban Tung Id 

Kabue. (is Attapeu town in today) was abandoned before making that city 

overgrown. Mueng Song Keu Sung and Panead. In the past,Vientiane strap 

and train elephants to the wild. Thao Luang Bud Phra la Ngum is Khun NUk 

toa governed Khong Chiam. Champasak region had the north since Yang Sam 

Ton Un Sam Kwai. The East to the Bantad Mountains with the Vietnamese 

border. The South at that time, had not yet appeared. The  west closed Phimai 

near Chayoong river. So he delivered of a pupil who had ability to dominate 

cities. By depend on the city of Champasak since the meantime. Champasak 

territory covers an area stretching south east such as Ubon Ratchathani, Si Sa 

Ket, Surin and Buriram provinces in present.

Kingdom of Champasak (พระมหาราชครูโพนสะเม็กจึงได้ประกาศอาณาเขตแยกออกจากเวียงจันทน์ 

นับตั้งแตเ่มอืงมุกดาหาร เมอืงนครพนม เมอืงสุวรรณภูมิ เมอืงยโสธร เมอืงเชียงแตง เมอืงสาละวัน เมอืงศรีนครเขต เมอืง

ค�าทอง เมืองตะโปน เมืองอัตตะปือ เมืองโขงเจียม เมืองดอนมดแดง เมืองศรีจ�าปัง เมืองรัตนบุรี เป็นต้น https://

th.wikipedia.org/wiki/ ราชอาณาจักรล้านช้างจ�าปาสัก,สืบค้นเมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  2558.) has spread by 

pass many people to create new cities on both sides of the Mekong River. It 

also has relations with Cambodia by asking the daughter of  Khmer capital of 

a prince Soi Sri Samoot. But Phra Maha Rajchakru Phon Samek maintains the 

Buddhist monk, built Buddha statue and many temples

2.3 The concept of governing of Phra Maha Rajchakru Phon Samek.

 Create incentives people to defer to, the author presents the theory with 

religious beliefs to explain the nature of the thought leaders of Phra Maha 

Rajchakru Phon Samek because the belief (ธวัช ปุณโณทก, มุมมองสังคมไทยแบบบูรณาการ, 

(กรุงเทพมหานคร : เวิลด์เทรด ประเทศไทยห้างหุ้นส่วนจ�ากัด, 2546), หน้า 35.) is contained in people 
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which is consistent with Thawat Punnotaga said that belief is the symptoms 

arising in the consciousness of man’s power over nature to have the good or 

ill of man or society itself. Although these supernatural powers that cannot 

be proved to be true, but human agree to respect more than those beliefs. 

Not only it mean the belief in souls, ghosts, black magic, superstitions and 

occult magic. Including natural phenomena like forest, trees, mountain and 

etc. Smith Sara Ubon has summarized, that faith is acceptance.

Something is true or what is our hope. Truth or trust is one of a faith. 

This is not necessarily to be true or science any more. The monastic of Phra 

Maha Rajchakru Phon Samek, according to the Book of Discipline made 

public veneration and a sense of security for the entire distance that people 

travel often with increasing number indefinitely. But without conflict to see 

that religion is a belief in the power of man over nature. A culture responds 

the needs of psychology. Making sure to live up all the religious rituals to 

negotiate with supernatural powers, that are managed by different depend 

on the belief system of each society and religion, a system of beliefs is social 

system. (อุทัย  ภัทรสุข. การศึกษาอิทธิพลของพระธาตุพนมที่มีต่อความเช่ือและพิธีกรรมของชุมชนลุ่มน�้าโขง,

(บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย,2554),หน้า 38.)

Besides faith in the Phra Maha Rajchakru Phon Samek  that make citizens 

abide by the teachings. In particular, the traditional heat twelve and fourteen 

canal is the wisdom of the wise and noble heritage in Northeast. Everyone 

should study and understand the basic principle more. As part of the northeast 

have always been peaceful, because peace is clinging to life as the Statute of 

the East as long as the present. The heat twelve fourteen canal, consists of  

Heat 12 Heat and Canal 4 categories with 14 canals, including Heat of merit 

in karma (December), Heat of Boon Koon Lan (January), Heat of merit Kgaw 

ghie (February) Heat of merit Mahachat (March), Heat of Songkran (April), Heat 

of rocket (May),  Heat of Merit for meritorious (June), Heat of merit Lent, Heat 

of merit Kgawpradabdin, Heat of merit Bun Kgawsak, Heat of Buddhist Lent, 
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Heat of Kratin. Heat 12 is a tradition of philanthropy that period the Northeast. 

Combine the teachings of the Buddha, Brahman and Buddhist spirits before 

entering the land in the Greater Mekong. The authors believe that when 

there is a new belief into the community. The community will not cast off 

his original faith, or no faith, but combined use together, or a combination 

of faith between the new faith and the traditional belief. This phenomenon 

has happened in the past, when there was a new faith community to justify 

such beliefs, joining the traditional belief is that a combination of religious 

chop. There are those described in such abundance. Religious syncretism is 

a combination of beliefs and rituals multiple systems into a single system of 

beliefs and rituals. Currently, Thailand has total social belief with three types 

of traditional beliefs. Brahmin and Buddhism belief in a single system, the 

number of faith, each teacher will be much or less depending on how much 

the foundation and development of each community and each person as a 

rural community or an old people may have more traditional belief (สุธิดา  ตัน

เลิศ.พระครูโพนสะเม็กกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในเมืองจ�าปาศักดิ์ ระหว่าง ค.ศ.1975 – 2011 .กรุงเทพมหานคร : 

ศิลปวัฒนธรรม  ปีที่ 35 ฉบับที่ 4  กุมภาพันธ์  2557,หน้า  21 – 24.) than new urban people or new 

generation, especially the Northeast region is traditionally the month in Heat 

and canals have long ceremony, which initially will focus on the subject of 

ghosts and evil spirits Brahmin because I jinn and angels guard. Holy thing 

Phantoms are invisible to influence life from birth to death

The founder of the nation or kingdom, Champasak and consider the 

Mekong Phra Maha Rajchakru Phon Samek a monk with the first build up and 

can assign students to create various cities around the Kingdom. As many as 

16 cities, which were seen as a process by accepting a new theory. Adoption 

Process (The adoption process) (บุญยงค์  เกศเทศ,รองศาสตราจารย์ ดร. จากเมือง “จ�าบากนาคบุรี

ศร”ี ถงึ “นครจ�าปาศกัดิ”์ (จ�าปาศกัดิ)์ ต�านานเจ้าราชครหูลวงโพนสะเมก็ : พระครยูอดแก้ว “ญาคข้ีูหอม”,(บทความ

ทางวิชาการ.กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ทางอีศาน จ�ากัด ,2558),หน้า 35 – 36.) was downgraded to 

individuals convicted of accepting something completely new, subsequent to 

the satisfaction of the trial and then released into the community. It happens 
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to the theory of cultural diffusion (Cultural Diffusion theory), which caused 

communication between the local society by the society inferior to spread 

culture to society than civilized. In addition to the spread of social prosperity, 

social progress than would have been the culture of social inferiority time and 

for the same purpose was inferior could not get cultural society’s prosperity 

than the social changes the most. caused by the spread of culture from the 

outside than from the invention of new own society, or if it is caused by 

something new from the outside to the mix with a pre-existing as new. never 

before Such a theory is similar to the spread of. While the new faith community 

in those days was a myth anyway. When the combination is indeed a new 

faith in another form, which is not like the old and the new that spread to 

spread cultural aspects which create the solidarity of the land as Phra Maha 

Rajchakru Phon Samek town. Meg He appeared in the territory of which 

Buddhism as a Bhutanese said the priest named Texas the maintenance or 

the teacher Sathien arthropods DIT name written in the book “Bhutan soil. 

Land of Buddhism “that” Sesame Wang Nam Yale who beat everyone at his 

feet, “a political refugee monks from Tibet.( https://www.gotoknow.org/posts/501786 

,สืบค้นเมื่อวันที่  4  ธันวาคม 2558.) Clerics called for the attendant and disciple them. 

Parents are afraid to disobey To suppress or eliminate It is similar to the city 

of Champasak Rabbi Penny onion. Or Phra Maha Rajchakru Phon Samek Roller 

Brothers Laos A refuge from the political influence of the King of Vientiane. 

Kitchen slowing migration to the new city to Champasak. Is a model of faith 

are similar in migration itself.

The tenets of Buddhism. It is a general principle Phra Maha Rajchakru 

Phon Samek be taught Mexican citizens, in line with the Brahmagunabhorn 

(พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยตุโต),การพฒันาทีย่ั่งยนื, (กรุงเทพมหานคร:มูลนธิิพทุธธรรม,2539), หน้า 47.) (P.a. the 

offseason busier grown) to the concept of human life according to Buddhist 

principles. thus The Buddhism has influenced. And the social role that Thailand 

is deeply unpopular. Religious institutions can serve as a response to social 



73 Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ Year 2 Issue 1 January - July, 2017

ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University

needs caused by fear of humans in the fifth dimension is a different dimension.

G fear due to the threat of living (life’s shelter) in this respect, Buddhism 

has done duty to help hold the hearts of the people in the community, 

solidarity and unity. Measurements were done in the past served as a center 

of activities in the community that contributes to rely on help each other. 

People who are wealthy will yield spread to the community through a charity 

such as the creation of an institution within the temple to the people living 

together.

B. Fear due to the threat of being social critic (ASI Sok disasters) In this 

respect, the Buddhist Institute has served to educate the community. The 

measure would serve as a school Training, children known to social and cultural 

books pretty good. To prepare people to society. As well as the source of 

various traditions are closely linked to the people in a society interact better 

with each other.

C. The fear of being cynical disrespect and undaunted in the company. 

(Prisca sarach disasters) In this respect, the pride of lofty spiritual culture 

spectacular. The unwinding of the deeper principles of Buddhism. Training will 

instruct the Buddhists live with dignity, feelings and self-confidence. On the 

basis of pride, a lifestyle based. Buddhist teachings on respect for their faith.

D. The fear of disaster is death (fear of death) in this respect, Buddhism is 

serving as a spiritual refuge at various levels for those without access principle, 

nothing more. It may hold rituals Or what their faith as sacred in Buddhism, 

the Buddha and so on. Reliance and contributes to a sense of stability in life 

insurance principles. But for fairness in access to advanced than it could rely 

on its merits, which is an anchor of the soul. Because fear is the delusion that 

attaches to a sound, smell, taste, touch and perpetuate the praise fortune 

happy if refined mind wandering to loosen stuck in carnality to lighten up. 

Fear of death is slowly worn away by default. And will feel secure in life.

E. The fear of disaster caused by the inability to see clearly the truth 
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of life. And facing forward (massacres against disasters) in this respect the 

principles of Buddhism gives an explanation of the status of the living world 

and the universe,(เฉลิม  อุตกฤษฎ์, การศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท, ( บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2541),หน้า 18.) as well as pointing out the position of the life of 

each species which occur in. World Even to face in the future, so it seemed 

to mind too. When religious institutions to act in response to the needs of 

society caused by fear in a different dimension, the dimension of these five 

states, parents can use religion as a source of political power by fair use. 

Religious institutions have a role to make society more and more.

In addition, there is a universal religion. Among all these religious people 

have an anchor to the soul. Since ancient Human faced with uncertainty about 

the unknown cause fear. Humans had to rely on faith as an anchor. The roles 

that religion is important to the social and political human beings are born 

doubt yourself why. And then to go Religion has been associated with human 

life by teaching us to use our talents and moral goodness in life. The teachings 

also offers discounts of conflict issues. As a binder in social benefits Including 

supporting the cultural economy As well as political Buddhism, which also 

features complete.

The society is also expected that the role of the clergy. Priests must have 

a social responsibility as well. The term Buddha, the Buddha has taught the 

monk said.(พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตโต),การพัฒนาที่ยั่งยืน,(กรุงเทพมหานคร :มูลนิธิพุทธธรรม,2539), หน้า 

45.) “Priests She peace pilgrimage to the benefit and happiness of the masses. 

For helping the world The benefits and happiness of gods and men, “that is, 

the priest should be the role of social development, because the environment, 

lifestyle and perform clerical theology of the priest requires four inputs to 

locals. offer Environment and social events will affect associated with fair 

practice clerics. And by virtue Is the compassion Priests must help others from 

suffering. (ภทัรพร  สริกิาญจน,หน้าทีข่องพระสงฆ์ตามพทุธบญัญัตแินวคดิและบทบาทของพระค�าเขยีนสวุณโณใน

การพฒันาชมุชน,(กรงุเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2540),หน้า 11.) These roles are ideal baht 
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role or the role of expectations (Expected Role) to the clergy. So when society 

has changed according to the transitional period. Materialism took baht baht in 

the lives of people in society even more. Some monks have to pay attention 

to these phenomena. And have a presence in social roles (Actual Role) more 

to solve the problems of society. Due to the decline of moral ethics by trying 

to help individuals adapt to living in a society that has changed.

The monastic institution is customary institutions is of paramount 

importance. Monks from the past to the present with a close relationship. 

And play a critical role in guiding society. Even though the role of a leader 

is diminished today. But the role of moral leadership the daily life of rural 

residents, most still in existence today.

2.4 End of Life

  Lord Brahma Luang Phon Mexican town Enter old age The necklace Sri 

merchant’s successor built a monastery in the city of Champasak temple called 

Wat Maha That Luang Phon Samet (เติม  วิภาคย์พจนกิจ. ประวัติศาสตร์อีสาน ,(กรุงเทพมหานคร : 

ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ 2 , 2530),หน้า 47.) new invite you to monks at Wat 

ranks is new. (Temple are still seen until now) and Tgkemrnpap on the fifth 

lunar month, seven of glory in 2163, aged 90 years, 70 years, have you staring 

Sri chain management has done a pagoda at the cremation chamber. The 

three bodies are to build a stupa at the crematorium Laos, one element called 

Dust. Later, at the temple that was the name of the element hitherto dust.

3. Brief

  Phra Maha Rajchakru Phon Samek was an important person in history 

to spread the Kingdom of Laos, covering both sides of the river. You made the 

Kingdom of Laos at that time is already two Xang kingdom is Luang Prabang. 

Xang Vientiane 3 and became an independent kingdom. The Kingdom of 

Champasak add up.

  Phra Maha Rajchakru Phon Samek is known by other names, such 

as contract teachers Pastor Penny Penny fragrant aroma. Provost Glass Top 
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Phra Maha Rajchakru Phon Samek, etc., they are playing a vital role in the 

community. And politics are two sides of the Mekong Romanization era of 

relations Thammikarat held in Vientiane. There are legends and stories retold 

a baroque your mouth until the note in the Annals of the Royal Lao and Thai 

Princess Brahma Phon Sa Mexican origin spoke at my home. Phan (currently 

located in Ban Phu. Udon Thani Province), about BC 2174 (corresponding to 

the reign of kin solar Thammikarat of Lan Xang in Vientiane) was ordained as 

a novice monk to forget Banco age of 13-14 years, had lived in Vientiane with 

the provost glass top. Learn to surf on the prayer of gratitude to the principal. 

All discipline Remember quickly, precisely and has been designated a king 

deck.

Jua was 20 years old when God Vientiane. Phra Maha Rajchakru Yodkaew 

and the instructors were great and special ordination ceremony held a year 

later, new monks who practice good practice like this, so move up into 

the provost. Meg superb temple at Wat Phon They went to public “ Phra 

Maha Rajchakru Phon Samek “ ever since.Since 2233 Romanization relatives 

Thammikarat come Tiwgct son is the handsome prince he was a young (age 

13 years), said Rajamangala his wife was pregnant. Lord Chancellor’s right-

wing city The Qing abdication Loyalist Protection Lord cast flee Yuan. Said the 

Rajamangala henchman escaped with just your mistress Phra Maha Rajchakru 

Phon Samek. (He was promoted to the elite Phra Maha Rajchakru Phon Samek) 

with your kith and kin, but is dependable disciples. And she did not consent 

to become the wife of a prince of the city. Lord Brahma Phon Sa Meg took 

her to deal with the number one satellite to the Phu Sa gilded reconcile when 

she bore her son out of the king that shall shoots.

During this chaotic event in Vientiane The city’s ruler was killed Lord cast 

demise of the Father. Behind a separate department. Phra Maha Rajchakru 

Phon Samek, whose family did not want a party. The exodus out of Vientiane. 

She said lead Rajamangala They are ready to shoot the king, opera houses 
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ginseng fun spiral design of their journey along the track until the 3000 

Cambodian border during the trip itself. Phra Maha Rajchakru Phon Samek 

and adherent to build houses. Founder of several monasteries Because there 

are many who believe allegiance to stay at a place, it is followed and settled 

up with shelter. When you move further, it is both a pleasure to follow. The 

residents make a living at it. To come to each other in times of need. The 

Town Lao community that followed the two banks of the Mekong and its 

tributaries know he had the opportunity to renovate the Phanom said.

Contributions and leadership roles of the idea of    Phra Maha Rajchakru 

Phon Samek superb.

 Acts of faith toward Phra Maha Rajchakru Phon Samek nowadays more 

and more. Until you get invited by a king. Remember notch Buri Sri Naga 

City region. Which stated that the Queen Regent was ruled town Phra Maha 

Rajchakru Phon Samek to deal successfully with the principles governing public 

house which the elephant used in ruling that the “rule of four” and formed 

the Sangha called. “The ceremony’s ash Jubilee” and then invite people to 

come. The king shoots Ginseng is a great opera houses of the spiral ruled 

Buri Sri Naga notch remember that thou hast a name necklace Sri merchant’s 

successor. Remember Buri Sri Naga City renamed a notch. But then, the city of 

Champasak and the Kingdom of Laos was. Kingdom of Champasak additional 

three kingdoms such as the Kingdom of Champasak has spread to many 

people pass by. Siianusiis of Phra Maha Rajchakru Phon Samek to build new 

cities on both sides of the Mekong River. It also has relations with Cambodia 

by the Khmer capital to ask the daughter of a prince consort of Sri merchant’s 

necklace. But the great master’s tenure, the department also maintains the 

Buddhist clergy. Buddha statue Many temples built Including the restoration 

of Phra That Phanom, which is the center of the Northeast with faith.

There has been a respected theologian and remember you are not. If one 

was to worship Phra That Phanom. I have seen the statue stands as the true 
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Lord of glory. Glowing yellow on the north side of the Phanom. Wat Phra That 

Phanom Mekong River Was founded to commemorate the spiritual leader of 

the Buddhist people dating. As shown in Figure 1

Figure 1 monument Phra Maha Rajchakru Phon Samek Located on the 

north side of the Phra That Phanom.
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พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภีรมย์ จุลทกาล)
บทคัดย่อ

ชนชาติลาวมีประวัติศาสตร์ การสร้างประเทศผ่านนครรัฐ ที่เรียกว่า “อาณาจักรล้าน

ช้าง” ประวัติศาสตร์ไทยเรียก “อาณาจักรศรีสัตนาคณหุต” ต่อมาผ่านวิกฤตการเมือง

ประเทศราช ภายใต้การปกครองอาณาจักรน่านเจ้า อาณาจักรสยามหรือไทย ตกอยู่ภายใต้

การปกครองของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ช่วงสั้นๆและตกอยู่ภายใต้การปกครองของ

ฝรั่งเศสในฐานะเมืองอาณานิคม การเมืองพัฒนามาจนได้เอกราช ระบบการเมืองพัฒนามา

เป็นระบบคอมมิวนิสต์ในที่สุด

 พระพทุธศาสนาเข้าสูล่าวในอาณาจกัรล้านช้างผ่านผูน้�าประเทศ คือ กษตัรย์ิ ขนุนาง

และประชาชน เมือ่กษตัรย์ินบัถอืพระพทุธศาสนาเป็นตัวอย่างประชาชนท่ีอยู่ใต้การปกครอง

ก็นับถือตาม ยุคกษัตริย์หรือเรียกว่า ยุคราชาธิปไตย คือยุคท่ีพระพุทธศาสนาเจริญเติบโต

ในจิตใจและฝังแน่นในความคิดความเชื่อจนกลายเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ในวิถีชีวิตผู้คน 

ต่อมาในยุคอาณานิคม ยุคคอมมิวนิสต์ เป็นยุคท่ีพระพุทธศาสนาต้องปรับตัวให้อยู่รอดกับ

การเมืองที่เปลี่ยนไป พูดให้ชัด คือ การเมืองก�าหนดศาสนา

 ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในลาวได้เป็นท่ีนับถือของประชาชนส่วนใหญ่ ในขณะ

เดยีวกันรัฐบาลสงัคมนยิมคอมมวินสิต์ “สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว” ได้ให้พระ

สงฆ์ในพระพทุธศาสนามบีทบาทในการจดัการศกึษาร่วมกบัรัฐบาล มบีทบาทในการขัดเกลา

จิตใจตามหลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา ในอนาคตคาดว่าพระพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลต่อ

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม น�าพาผู้คนพบสันติสุข ตามหลักการ หรือแนวคิด

ในพระพุทธศาสนาในการอยู่ร่วมกับประชาคมโลก และคาดว่า รัฐบาลลาวจะเปิดโอกาสให้

พระสงฆ์มีบทบาทมากขึ้นในการท�างานเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อประชาชน

ค�ำส�ำคัญ : อิทธิพลพระพุทธศาสนา, สังคมการเมืองการปกครองประเทศลาว

อิทธิพลพระพุทธศาสนากับการเมืองลาว
Buddhist Influence and Lao Political and Governmental Society
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Abstract

Lao people have a history since ethnic origin and migration, etc., to settle 

in the current land as same as the Thai people. Around B.E.1194, a great nation, 

called itself ‘Tai’, ‘Shan’ in Burmese,  ‘Ai Laos’ or ‘Gnai Laos’ in Chinese, had 

migrated southward from the Kingdom of Ai Laos to Laos and established a 

new kingdom called. Nan Chao. Later, a Thai Nan Chao named Khun Borrom 

came down to reign under the land and expanded the territory widely. As in 

1796, the kingdom of Nan Chao was seized by Kublai Khan, the Tai people 

spreaded out in the south more and more.

Buddhism entered into the kingdom of Lanchang with two different 

evidences: Firstly, Nang Kaeo, queen of a king named Pha Gnum, asked her 

prince consort to bring in Buddhism from Cambodia to enshrine in the main 

land. Accordingly, the Khmer king sent a monk group leaded by Phramaha 

Pasamanto Thera and Phramaha Devlanka along with wise men, craftsmen 

and surrounded by lots of people, to bring a statue of the Buddha, named 

‘Pra Bang’ and the Buddhist scriptures including many other artifacts to offer 

the king Pha Gnum; secondly, when the king Pha Gnum reigned the throne 

not so long, it appeared that he became cruel mistreatment, having be known 

by the King of Cambodia, his Sasura (father-in-law), he sent a message to the 

king Pha Gnum to come to Cambodia and hold the Buddha’s teachings to rule 

people, and observe the five precepts, then, returned to Lanchang Kingdom 

surrounded by the Sangha Order.

At present, most Lao people are Theravada Buddhists regarded as national 

religion (60% of the total Lao population), along with the ancestral spirits 

of the minority people in the high mountains. Meanwhile, the Christian and 

Islamic Laos are relatively small in number. Theravada Buddhism influences 

on society, politics, government and the Lao people’s way of life, and is a very 

mainstream of Lao culture appearing nationwide with both terms of language 

and literary arts, Performing arts, etc.
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1. บทน�า

1) ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศลาว เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของ

คาบสมทุรอนิโดจนี ระหว่างละตจิดูที ่14 - 23 องศาเหนอืลองติจูดที ่100 - 108 องศาตะวนั

ออก มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 236,800ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นดิน 230,800 ตาราง

กิโลเมตรพื้นน�้า 6,000 ตารางกิโลเมตร โดยลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่อง

ด้วยตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วย

ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ ดังนี้

-ประเทศจีนทางด้านทิศเหนือ (423 กิโลเมตร)

-ประเทศไทยทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก(1,810 กิโลเมตร)

-ประเทศกัมพูชาทางด้านทิศใต้ (541 กิโลเมตร)

-ประเทศเวียดนามทางด้านทิศตะวันออก(2,130 กิโลเมตร)

-ประเทศพม่าทางด้านทิศตะวันตก (236กิโลเมตร)

ความยาวพื้นท่ีประเทศลาว ตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1,700 กิโลเมตร ส่วนท่ี

กว้างที่สุดกว้าง 500 กิโลเมตรและที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร ภูมิประเทศของลาวแบ่งออก

ได้เป็น 3 เขต คือ

1. เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน�้าทะเลโดยเฉลี่ย 1,500เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยู่

ในเขตภาคเหนือของประเทศ

2. เขตทีร่าบสงู คอืพืน้ทีซ่ึง่สงูกว่าระดบัน�า้ทะเลเฉล่ีย 1,000 เมตรปรากฏต้ังแต่ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูง

ขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน(แขวงเชียงขวาง), ที่ราบสูงนากาย (แขวงค�า

ม่วน) และที่ราบสูงบริเวณ(ภาคใต้)

3. เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น�้าโขงและแม่น�้าต่างๆเป็นพื้นที่ที่มีความ

อดุมสมบรูณ์มากท่ีสุดในเขตพืน้ท่ีท้ัง 3 เขต นบัเป็นพืน้ทีอู่ข้่าวอูน่�า้ทีส่�าคญัของประเทศ แนว

ที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของแม่น�้างึม เรียกว่า ท่ีราบลุ่มเวียงจันทน์ 

ผ่านทีร่าบลุม่สะหวนันะเขต ซึง่อยูต่อนใต้เซบัง้ไฟและเซบัง้เหยีงและท่ีราบจ�าปาสัก ทางภาค

ใต้ของลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแม่น�้าโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชา
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ทั้งนี้ เมื่อน�าเอาพื้นที่ของเขตภูเขาสูงและเขตที่ราบสูงมารวมกันแล้วจะมากถึง 3 ใน 4 

ของพืน้ทีป่ระเทศลาวท้ังหมด โดยจดุท่ีสงูท่ีสดุของประเทศลาวอยูท่ีภ่เูบีย้ ในแขวงเชยีงขวาง 

วัดความสูงได้ 2,817 เมตร

2) สภาพภูมิอากาศ

สปป.ลาว อยูใ่นภูมิอากาศเขตร้อน มลีมมรสุมแต่ไม่มลีมพาย ุส�าหรบัเขตภเูขาภาคเหนอื

และเขตเทอืกเขา อากาศมลัีกษณะกึง่ร้อนกึง่หนาวอณุหภมูสิะสมเฉลีย่ประจ�าปีสงูถงึ 15-30 

องศาเซลเซียส และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนมีประมาณ 10 

องศาเซลเซียส จ�านวนชั่วโมงที่มีแสงแดดต่อปีประมาณ 2,300 - 2,400 ชั่วโมง (ประมาณ 

6.3 - 6.5 ชั่วโมงต่อวัน) ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีประมาณร้อยละ 70 – 85 ปริมาณน�้า

ฝนในฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม) มีร้อยละ 75 – 90 ส่วนในฤดูแล้ง (ตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน) ปริมาณน�้าฝนมีเพียง ร้อยละ 10 - 25 และปริมาณน�้าฝน

เฉลีย่ต่อปีของแต่ละเขตกแ็ตกต่างกนัอย่างมากมาย เช่น เขตเทอืกเขาบริเวณทางใต้ได้รบัน�า้

ฝนเฉลีย่ปีละ 300 เซนตเิมตรอณุหภมูเิฉลีย่ทีน่ครหลวงเวยีงจนัทน์ 25 องศาเซลเซยีส (ม.ค.) 

และ 36-37 องศาเซลเซียส (เม.ย.) ปริมาณฝนเฉลี่ย 171.5 เซนติเมตรต่อปีขณะที่บริเวณ

แขวงเชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบุลี ได้รับเพียงแค่ 100 - 150 เซนติเมตร 

ส่วนแขวงสะหวันนะเขตในช่วงนี้ได้รับปรมิาณน�า้ฝน 150 - 200 เซนติเมตร เช่นเดียวกับแขวงพงสาลี 

แขวงหลวงน�า้ทา และแขวงบ่อแก้ว(กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 : 1-2)

2. ประวัติศาสตร์ลาวสมัยโบราณ

ชนชาตลิาวมคีวามเป็นมาแต่เดมิเกีย่วด้วยชาตวิงศ์และการอพยพถิน่ฐานเป็นต้น จนถงึ

ตั้งหลักแหล่งในดินแดนปัจจุบันเนื่องเป็นอันเดียวกันกับชนชาติไทย มีเร่ืองราวท่ีควรทราบ

โดยย่อว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 1194 ชนชาติใหญ่พวกหนึ่ง ซึ่งเรียกตัวเองว่า ไท พวกพม่า

เรียกว่า  ฉาน พวกจีนเรียกว่า อ้ายลาว หรือ งายลาว ได้อพยพจากอาณาจักรอ้ายลาวลงมา

ทางใต้ ตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นเรียกว่า น่านเจ้า ต่อมาเจ้าไทยน่านเจ้าชื่อ ขุนบรม (ขุนลุง หรือ

ขนุหลวง กว่็า) ได้ยกลงมาครอบครองแผ่นดนิใต้ลงมาอกี และขยายอาณาเขตกว้างขวางออก

ไป ขุนบรมมีโอรส 7 องค์(ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2537 : 63) และได้ให้โอรสเหล่านั้นไปสร้าง

บ้านแปลงเมืองต่างๆ มีเมืองโยนก เมืองละโว้ เมืองพวน(บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 2547 : 199) 

เป็นต้น โอรสองค์ที่หนึ่งชื่อ ขุนลอ ไปรบได้เมืองชวา (ได้แก่ เมืองเช่า ต่อมาเรียกเชียงทอง 

หรือ ล้านช้าง และในที่สุดเป็นเมืองหลวงพระบาง) เมื่อประมาณ พ.ศ. 1290 เจ้าเมืองชวา

ได้สบืเช้ือสายสบืต่อกนัมาโดยล�าดบั เมือ่อาณาจกัร เขมรเรอืงอ�านาจขึน้ เมอืงชวากต็กอยูใ่ต้
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อ�านาจเขมรด้วยเช่นเดยีวกบัชนชาตไิทยพวกอืน่ท่ีอยูใ่กล้เคยีง คร้ันถึง พ.ศ. 1796 อาณาจักร

น่านเจ้าเสยีแก่กบุไลข่าน คนไทยกแ็ผ่ซ่านกระจายลงมาทางใต้เพิม่จ�านวนมากขึน้(พระพรหม

คุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 190 -191)

ลาวเป็นประเทศทีต้ั่งอยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  มปีระวตัศิาสตร์มาอย่างต่อ

เนือ่งและยาวนาน  เริม่ต้นจากการตัง้หลกัแหล่งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น�า้ฮวงโหและแยงซีเกยีงและ

ขยายออกด้วยการสร้างเมอืงเงีย้ว  การรกุรานของจีนท�าให้ลาวอพยพย้ายถิน่ฐานลงมาทางใต้  

สร้างบ้านแปลงเมืองเป็นอาณาจักรอีกหลายแห่ง  อาณาจักรน่านเจ้าหรือหนองแส ถือเป็น

อาณาจักรใหญ่ของลาวต้ังอยูบ่รเิวณเมอืงตาลฟี ูมขีนุบรมราชาธริาชถอืเป็นปฐมกษตัรย์ิของ

ราชวงศ์ มีการก�าหนดรูปแบบและวางรากฐานทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม 

การขยายอาณาจักรของลาวท�าให้ชนชาติลาวอพยพสู่ภาคใต้เข้าสู่คาบสมุทรอินโดจีน และ

เป็นส่วนหนึง่ของอาณาจกัรขอม จนกระทัง่ขบัไล่อ�านาจและอทิธพิลของขอมจนสามารถต้ัง

บ้านเรือนในเวลาต่อมา  การเป็นอิสระท�าให้สร้างอาณาจักรอ้ายลาวนับเป็นอาณาจักรแห่ง

แรกของลาวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และกลายเป็นอาณาจักรล้านช้างใน ค.ศ. 748  มีขุน

ลอพระราชโอรสของขุนบรมราชาธิราชเป็นผู้ปกครอง  และสถาปนาให้เมืองชวาหรือเชียง

ดงเชียงทองเป็นเมืองหลวงใน ค.ศ. 757 นับเป็นอาณาจักรลาวในสุวรรณภูมิที่มีพระมหา

กษัตริย์ปกครองต่อเนื่องจ�านวน  22  พระองค์(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548 : 10)

เจ้าเมืองชวาองค์ที่ 22 (บางแห่งว่าที่ 35) นามว่า พญาสุวรรณค�าผง ขึ้นครองราชย์ เมื่อ 

พ.ศ. 1859 ทรงมีโอรสพระนามว่า เจ้าผีฟ้า และเจ้าผีฟ้ามีโอรส 6 องค์ องที่หนึ่งชื่อ เจ้าฟ้า

งุ้ม ครั้งนั้นได้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งท�าให้เจ้าฟ้างุ้มพลัดพรากจากชาติภูมิ ไปพ�านักอยู่ใน

อาณาจักรเขมรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เวลานั้นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เจริญรุ่งเรือง

ขึน้เป็น ศาสนาหลกัของอาณาจักรเขมรแล้ว เจ้าฟ้างุ้มทรงอาศยัอยูก่บัพระภกิษชุือ่พระมหา

ปาสมนัตเถระ เจ้าอาวาสวดัแห่งหน่ึง เมือ่เจรญิวยัขึน้ พระเถระได้น�าไปฝากเป็นมหาดเลก็ใน

ราชส�านักของกษตัรย์ิเขมร (ปราชญ์สนันษิฐานว่าได้แก่พระเจ้าชยัวรมนัปรเมศวร) เจ้าฟ้างุม้ 

รับราชการเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดิน ถึงกับทรงยกพระราชธิดานามว่า พระนาง

แก้วเกงยา หรอืแก้วยอดฟ้า (เรยีกว่า เจ้าหญงิค�าหยาดบ้าง เรยีกอย่างอืน่บ้างกม็)ี ให้เป็นชายา

สมยันัน้ อาณาจกัรเขมรก�าลงัเสือ่มอ�านาจลง และใน พ.ศ. 1893 พระเจ้ารามาธบิดีที ่1 

แห่งราชวงศ์อู่ทอง ได้ตั้งอาณาจักรไทยขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา แล้วเริ่มแพร่ขยายอ�านาจออกไป 

กษัตริย์เขมรเกรงการรุกรานของไทยอยุธยา จึงโปรดให้เจ้าฟ้างุ้ม ไปครองกรุงล้านช้าง เพื่อ

เป็นก�าลงัป้องกนัไทยอยธุยาต่อไป เจ้าฟ้างุม้ข้ึนครองราชย์ใน พ.ศ. 1896 (หลงัจากอาณาจกัร
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ไทยศรีอยธุยาตัง้ขึน้ได้ 3 ปี) ทรงส่งเป็นวรีกษตัรย์ิสามารถรวบรวมหวัเมอืงต่างๆ ในลุม่แม่น�า้

โขงตอนบนเข้าเป็นอนัเดยีว มอีาณาเขตทัง้เหนอืจดสบิสอง ปันนา ทางใต้จดอาณาจกัรเขมร 

ตะวันตกจดอาณาจักรเชียงใหม่ สุโขทัย และอยุธยา ตะวันออกจดอันนัมและจัมปา เรียกได้

ว่าทรงเป็นปฐมกษตัรย์ิในประวตัศิาสตร์แห่งราชอาณาจกัรล้านช้าง (ก่อนหน้าน้ีมแีต่ต�านาน) 

และต่อมาตัวเมือง 1,000,000 ช้างหรือเมอืงหลวงของอาณาจกัรล้านช้าง กม็ชีือ่เป็นทางราชการว่า 

‘กรงุศรสีตันาคนหุตล้านช้างร่มขาว) (พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 190 -191)

พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช  พระมหากษัตริย์ที่เขมรชุบเลี้ยงทรงวางรากฐานการปกครอง  

พระราชกรณียกจิทีส่�าคญัคอืการเปลีย่นชือ่เมอืงเชยีงดงเชยีงทองเป็นเมอืงหลวงพระบางใน 

ค.ศ. 1353 ตามชื่อพระบางพระพุทธรูปเก่าแก่ที่กษัตริย์เขมรพระราชทาน และการรบด้วย

การแผ่ขยายอาณาจักรท�าให้อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล  มีพื้นที่จ�านวนประมาณ  470,000  

ตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือจดจีน  ทิศใต้จดเขมร  ทิศตะวันตกจดกรุงศรีอยุธยาที่ดงพญาไฟ  

และทิศตะวันออกจด เวียดนาม  ในด้านสังคม  ทรงนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

ลัทธิลังกาวงศ์เข้าแทนที่การนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน  ผี  และไสยศาสตร์  ท�าให้

หลวงพระบางกลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา  ต่อมาพระเจ้าอุ่นเมืองบุตรพระเจ้าฟ้า

งุ้มมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ ( ค.ศ. 1373-1414 )  ส�ารวจก�าลังพลมีจ�านวน  300,000  

คน จึงทรงเปลี่ยนพระนามเป็นพระยาแสนไทไตรภูวนาถาธิปัติศรีศัตนาคนหุต หรือ พระยา

สามแสนไทไตรภวูนาถเจ้า  ภายหลงัอาณาจกัรลาวมคีวามสงบสลบัความขดัแย้งภายใน เช่น 

การแย่งชงิราชบลัลงัก์ในสมยัพระนามมหาเทวท่ีีมอี�านาจ  และการรุกรานจากภายนอก  เช่น  

ญวนใน ค.ศ. 1479 ในสมัยพระไชยาจักรพรรดิแผ่นแผ้ว  เป็นต้น

ในสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ( ค.ศ. 1638-1695 )  ทรงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

คัมภีร์พระธรรมศาสตร์โบราณ  มีการติดต่อจากพ่อค้าชาวตะวันตกคณะแรกคือ วันวุสต็อบ

ของฮอลันดาใน ค.ศ. 1641  และบาทหลวงเลอรอิากบัมารนิ ีใน ค.ศ. 1641  มกีารบนัทกึราย

ละเอยีดของอาณาจกัรเผยแพร่สูต่ะวนัตกเป็นคร้ังแรก  พระเจ้าสุริยวงศาธรรมกิราชเป็นพระ

มหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมท�าให้เข้าสู่ยุคทองอย่างแท้จริง  ภายหลังการสวรรคต

ของพระเจ้าริยวงศาธรรมิกราช ใน ค.ศ ๑๗๐๗ าวมีความขัดแย้งเป็นอย่างมากมีการแย่งชิง

ในราชสมบัติราชบัลลังก์ในเครือญาติและขุนนาง  แม้กระทั่งพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่สอง  

พ�านกัอยูเ่มอืงเว้ของเวียดนามเข้าแย่งชงิสบืราชสมบติัด้วย  ภายหลงัครองราชย์ทีเ่วยีงจนัทร์

ทรงพยายามตหีลวงพระบาง  อนัเป็นทีต่ัง้ของกองทพัของเจ้าอินทโสมและเจ้าองค์ด�าหลาน

ของพระเจ้าสุรยวงศาธรรมิกราชเป็นเหตุในกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาต้องไกล่เกลี่ย  และการ
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ปักปันแบ่งเขตแดน  ท�าให้ลาวแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  หลวงพระบางเรียกว่า  อาณาจักร

ล้านช้างหลวงพระบางหรอืล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง  กบัเวยีงจนัทน์หรอือาณาจกัรล้านช้างเวยีงจนัทน์

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี ๓  เจ้าอนวุงศ์แห่งเวยีงจนัทน์

พระโอรสพระเจ้าศิริบุญสารที่เคยอยู่กรุงเทพฯและเป็นผู้ปกครองเวียงจันทน์ต่อจากเจ้าอิน

ทวงศ์พระเชษฐาใน พ.ศ. 2370 ท�าการกอบกู้เอกราชจากไทยในระหว่าง พ.ศ. 1827-1828  

หลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแต่ล้มเหลว  

เพราะการต่อต้านจากทางไทยโดยเฉพาะที่ทุ่งสัมฤทธิ์เมืองนครราชสีมา  จนเกิดวีรกรรม

ท้าวสุนารี  ผลของสงครามน�ามาสู่การกวาดต้อนชาวลาวสู่ไทยเป็นจ�านวนมาก  มีการเผา

เมืองเวียงจันทน์จนกลายเป็นเมืองร้าง  ราชวงศ์ล้านช้างที่เวียงจันทน์ต้องสิ้นสุดภายหลัง

จากที่เจ้าอนุวงศ์และเชื้อพระวงศ์ถูกจับและสิ้นพระชนม์ที่กรุงเทพฯ  ส่วนอาณาจักรล้าน

ช้างหลวงพระบางมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยโดยตลอด  ดังกรณีเจ้ามันธาตุราชผู้ปกครอง

หลวงพระบางที่อุปสมบทต่อหน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและ

จ�าพรรษาทีว่ดัมหาธาตกุ่อนกลบัครองราชสมบัต ิ การเป็นผูส่้งสารการก่อกบฏของเจ้าอนวุงศ์

แห่งเวยีงจันทน์ต่อกรงุเทพฯการส่งกองทพัจ�านวน 5,000 คน  เพือ่สนบัสนนุการปราบปราม

เจ้าอนุวงศ์  แต่การรุกรานของเวียดนามและจีนท�าให้เมืองบางเมืองของอาณาจักรล้านช้าง

หลวงพระบาง  เช่น  เชียงของหรือตรันนินห์เป็นประเทศราชของเวียดนาม  และของจีนใน 

ค.ศ. 1885-1886  ภายหลงักองทพัไทยยดึครองส�าเรจ็ใจ ค.ศ. 1885-1886  น�ามาสูก่ารแตง่

ตั้งผู้ส�าเร็จราชการเพื่อการปกครองภาคเหนือของลาว  ส่วนอาณาจักรจ�าปาศักดิ์ยังคงมีเจ้า

ปกครองอย่างต่อเนื่อง(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548 : 10-12)

3. ลาวภายใต้การปกครองฝรั่งเศส

การปกครองของฝรั่งเศสที่มีต่อลาวใน  ค.ศ. 1893-1895 เป็นช่วงเวลาที่เอาใจชนชั้น

ปกครองด้วยการคงให้พระมหากษตัรย์ิทีห่ลวงพระบางมอี�านาจต่อไป  ใน ค.ศ. 1894-1895  

ฝรั่งเศสแต่งตั้งให้นายปาวี  เป็นผู้ส�าเร็จราชการประจ�าลาว  และรวมอ�านาจที่ส่วนกลางใน 

ค.ศ. 1895-1899  นายบุนสโลมา  ผู้ส�าเร็จราชการปฏิรูปการปกครองหลายประการ  เช่น  

การยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสในเวียดนามในแคว้นอันนัมเป็นผู้ปกครอง  การจัดการ

ปกครองเป็นภาคและผู้ปกครองแต่ละภาคเรียกว่า  ผู้บัญชาการสูงสุด  ใน ค.ศ. 1899  

ฝรั่งเศสรวมการปกครองในหลวงพระบาง  เวียงจันทน์  และจ�าปาศักดิ์  เข้าเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เรียกว่า ลาว มีผู้ส�าเร็จราชการเป็นผู้ปกครองสูงสุดขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศส

แห่งสหภาพอินโดจีน  มีศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองที่เวียงจันทน์ ส่วนพระมหา



88วารสารพุทธอาเซียนศึกษา   ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กษัตริย์ที่หลวงพระบางและจ�าปาศักดิ์มีอ�านาจในขอบเขตจ�ากัด

วัตถุประสงค์ส�าคัญของฝรั่งเศสในการปกครองลาว  คือ  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ปกครองให้ลาวปกครองตนเองในนามเครือสหพันธรัฐฝร่ังเศส  ในด้านการปกครอง  ลาว

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  ค.ศ. 1947  หลังจากที่สมาชิก

สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งก�าหนดรายละเอียด  รัฐธรรมนูญก�าหนดว่าพระ

มหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ  มีคณะรัฐมนตรีท�าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน  ความเป็น

เอกราชของลาวอยู่ในการก�ากับของฝรั่งเศส ราชวงศ์กษัตริย์ในลาวถูกลดบทบาท น�าไปสู่

ความขดัแย้งและราชวงศ์เจ้าบญุอุม้  ณ  จ�าปาศกัด์ิไม่พอใจการก�าหนดให้จ�าปาศกัด์ิต้องสูญ

เสยีอ�านาจอธปิไตยในการปกครองเพือ่ความเป็นเอกภาพของลาวโดยปราศจากการยอมรับ

จากราชวงศ์ทีจ่�าปาศกัดิแ์ละการก�าหนดให้พระเจ้าศรสีว่างวงศ์เป็นพระมหากษตัรย์ิของลาว  

ท�าให้มีการประนีประนอมของฝรั่งเศสด้วยการก�าหนดให้เจ้าบุญอุ้ม ณ จ�าปาศักด์ิ  ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นผูต้รวจราชการทัว่ไป  ตลอดชวีติและเป็นประธานคณะองคมนตรีของพระมหา

กษัตริย์ด้วย  ในด้านเศรษฐกจิ  นยัส�าคญัของการกลบัเข้าปกครองลาวของฝรัง่เศสคอื ความ

ปรารถนาทรัพยากรของอาณานิคมเพื่อการฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

การปกครองลาวของฝรั่งเศสน�ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

และ คมนาคม  และการปกครองของฝรั่งเศสท�าให้ชาวลาวเป็นจ�านวนมากมีการต่อต้าน

หลายครั้งแต่ล้มเหลว  จนภายหลังการรุกรานของญี่ปุ่นท�าให้ชาวลาวมีความรู้สึกชาตินิยม  

แต่ความแตกแยกทางความคิดของชนในลาวท�าให้ฝร่ังเศสกลับเข้ามาปกครองอีกครั้งหน่ึง  

และท�าให้ขบวนการประเทศลาวที่มีอุดมการณ์เลนินนิสต์ ท่ีมีความสัมพันธ์กับขบวนการ

เวียดมินห์เติบโต และการพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสต่อเวียดนามในสงครามเดียนเบียนฟูท�าให้

ฝรัง่เศสต้องมอบเอกราชให้ลาวท่ามกลางการปฏเิสธทีย่อมรับของกระบวนการประเทศลาว

ของสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส

4. ลาวภายหลังได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส
ตามสนธิสัญญาเจนีวาท�าให้ลาวมีเอกราชอย่างสมบูรณ์  การจัดตั้งองค์การสนธิสัญญา

ป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจากความหวาดระแวงภัยจากคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎี

โดมโิน และความอ่อนทางด้านการเมอืงการปกครองท�าให้ลาวเป็นรัฐอารักขาตามสนธสัิญญา

เท่ากับเสนอข้อตกลงตามสนธสิญัญาเจนวีา  ท�าให้สหภาพโซเวยีตและสาธารณรฐัประชาชน

จนีจากเดมิทีจ่�ากดัเวยีดนามให้การสนบัสนนุขบวนการประเทศลาวท่ีอยูภ่ายนอกรัฐบาลผสม

ที่จัดตั้งด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเข้าด้วย
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ก่อนที่จะได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์นี้ ได้มีเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งท�าให้ชนชาวลาวแตกแยก

กันอีก เริ่มแต่เมื่อญี่ปุ่นบุกรุกเข้ามาครอบครองคาบสมุทรอินโดจีน แล้วถอนตัวออกไปใน 

พ.ศ. 2588 (พศ.หรือ ค.ศ. ตัวเลขผิด) ชาวลาวได้แตกแยกกันในหลักการที่ว่า จะกลับมาอยู่

กับฝรั่งเศส หรือว่าจะเรียกร้องเอกราชสมบูรณ์ เป็นเหตุให้เกิดลาวอิสระขึ้น ต่อมาใน พ.ศ. 

2492 ฝรั่งเศสให้เอกราชบางส่วนแก่ลาวท�าให้ลาวอิสระแตกแยกกันออกไป พวกหนึ่งพอใจ

เท่านั้น อีกพวกหนึ่งยังไม่พอใจ พวกไม่พอใจได้ตั้งพรรคประเทศลาวขึ้น ซึ่งต่อมากลายเป็น

ขบวนการประเทศลาว และได้รับความสนับสนุนจากเวียดมินห์ ด�าเนินการท�าสงครามกอง

โจรต่อต้านฝรั่งเศส ครั้น ฝรั่งเศสถอนตัวออกไปแล้ว เหตุการณ์วุ่นวายภายในก็เป็นเหตุ

ชักน�าชาติมหาอ�านาจคือสหรัฐอเมริกากับโซเวียตรัสเซียเข้ามายุ่งเกี่ยวใน พ.ศ. 2503 ชาว

ลาวแตกแยกกันเป็น 3 ฝ่าย มีฝ่ายขวา ฝ่ายกลาง และประเทศลาวซึ่งเป็นฝ่ายซ้าย ต่างรบ

ราฆ่าฟันกันอย่างรุนแรง แม้จะได้มีความพยายามที่จะช่วยให้ฝ่ายต่างๆ สมัครสมานกันด้วย

การตั้งรัฐบาลผสมเป็นต้น แต่ก็เป็นไปได้เพียงชั่วคราว แล้วสงครามก็ด�าเนินต่อไปอีก จนใน

ที่สุดแผ่นดินลาวกลายเป็นเวทีสงครามทั้งระหว่างคนลาวด้วยกัน และระหว่างชนต่างชาติที่

เข้ามาสนับสนุนแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา สภาพเช่นนี้คง

ไม่แตกต่างอะไรนักกับความเป็นไปในอดีต อาณาจักรลาวแม้ภายหลังได้รับเอกราชแล้ว จึง

ยังมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย ขาดเสถียรภาพทางการเมือง ไม่มีความสงบสุขเพียงพอที่จะ

เป็นฐานส�าหรับสร้างสันความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆได้อย่างแท้จริง(พระพรหมคุณาภ

รณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 200 -202)

การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

มาจากชัยชนะของขบวนการประเทศลาวท่ีเวียดนามและสหภาพโซเวียตให้การสนับสนุน

และการสนบัสนนุของประชาชนจนเป็นส่วนหนึง่ของรัฐบาลผสมจนสถาปนาอ�านาจอย่างเด็ด

ขาดทั้งทางพลเรือนและทางทหาร การสถาปนาแนวร่วมลาวรักชาติการปฏิบัติการทางการ

ทหารจนยึดครองพื้นที่มากกว่าหนึ่งในสาม การขาดความชอบธรรมของลาวฝ่ายขวา การ

แทรกแซงทางการเมอืงการทหารของสหรฐัอเมริกาและประเทศพันธมติร  และความเพล่ียง

พล�้ายุทธวิธีที่เหนือกว่าของขบวนการประเทศลาว

ในด้านการเมือง การสถาปนาการเมืองการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

ท�าให้รฐับาลยดึถอือดุมการณ์ มาร์กซสิต์-เลนนินสิต์ คณะรัฐมนตรีล้วนแล้วแต่ประกอบด้วย

สมาชกิพรรคปฏวิตัลิาวด้วยกนัทัง้สิน้ทีส่�าคญั คอื นายพนู ศรปีระเสรฐิเป็นรองนายกรฐัมนตรี 

นายหนูฮัก ภูมิสวรรค์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนรัฐสภามีการจัด
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ตั้งสภาประชาชนแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 45 คน เจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธาน

สภาประชาชนแห่งชาติ ระบบราชการมีกระทรวง 12 กระทรวง และคณะกรรมการ ปัญหา

ส�าคัญ คือ การสูญเสียบุคลากรและข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถจ�านวนมากจากการ

เปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองใน ค.ศ. 1974 และ 1975 มีข้าราชการหลบหนีออกนอก

ประเทศผ่านประเทศไทยไปสหรฐัอเมรกิาและฝรัง่เศส และการขาดความไว้วางใจในราชการ

พลเรอืนทัง้ระดบัสงูระดบักลางจ�านวนมากเพราะเคยท�างานกบัลาวฝ่ายขวา การด�าเนนิการ

แก้ไขของพรรคและรัฐบาล คือ การส่งข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนไปค่ายกักกันหรือ

ค่ายอบรมสัมมนา

ในด้านเศรษฐกิจ  การสถาปนาระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในลาวใน ค.ศ. 1975      

เป็นเวลาเดียวกับที่ลาวมีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจหลายประการ ประการแรก สภาพ

ปัญหาและความยากจนท่ีจัดเป็นประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลก รายได้เฉลี่ย  80 เหรียญ

สหรัฐต่อคนต่อปี ประการที่สอง การพึ่งพิงปัจจัยภายนอกท�าให้ต้องอาศัยเงินทุนจากต่าง

ประเทศ ประการที่สาม สงครามกลางเมืองท�าให้ชาวลาวที่เป็นชนชั้นน�า ชนชั้นกลาง และ

นกัธรุกจิต่างอพยพเคลือ่นย้ายออกจากลาวจ�านวนมากตลอดทศวรรษที ่1970 ส่วนเกษตรกร

ในชนบทท�าการผลิตสินค้าล้มเหลวเพราะการสูญเสียพื้นที่การเกษตรกรรม การสูญเสียสัตว์

เลี้ยงจากสงครามและการอพยพของชาวนาจ�านวนมากกว่า 400,000-700,000 คนเข้าสู่

เมืองท�าให้มีปัญหาการขาดแคลนสินค้า บริการ และปัจจัยการผลิตจ�านวนมาก ประการที่

สี่ การสถาปนารูปแบบการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท�าให้มีการ

สถาปนาระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ประการที่ห้า การปิดพรมแดนของประเทศไทยภายหลังการ

สถาปนาสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท�าให้มีวิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน เร่ือง

การค้าขายในระหว่าง ไทยกับลาว

ในด้านสังคม เพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ในการสถาปนาการปกครองในระบอบ

สังคมนิยมคอมมิวนิสต์และเปลี่ยนแปลงสังคมจากเสรีนิยมเป็นสังคมนิยม รัฐท�าหน้าที่ปลูก

ฝังอดุมการณ์ทางการเมืองด้วยการส่งสมาชกิพรรค ทหารทีร่วมเข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร

งานปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาและสังคม เข้าตั้งถิ่นฐานในทุกชุมชนเพื่อจัดตั้งองค์การ

ประชาชนที่มีสมาชิกพรรค ทหารสอดส่องอย่างใกล้ชิดมีการอบรมภายในวัดโดยเฉพาะ

ข้าราชการชัน้ผู้น้อยท่ีไม่ได้รบัการอบรมในค่ายกกักันและเยาวชนทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่ขยายออก

เป็นกลุม่ผลประโยชน์โดยรฐั ทีส่�าคญั คอื ยวุชนรกัชาติ ใน ค.ศ. 1976 การขยายหน่วยงานลง
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สูร่ะดบัล่างทีป่ระสบผลระดบัหนึง่(มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2548 : 5-14 และ 5-34)

5. พระพทุธศาสนายคุราชาธปิไตย, พระพทุธศาสนายคุอาณานคิม, พระพุทธศาสนายคุ

ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์, พระพุทธศาสนาในลาวปัจจุบัน

ในด้านพระพุทธศาสนา แม้ว่าชาวล้านช้างจะได้รบันบัถือพระพุทธศาสนา แบบมหายาน

ผ่านทางจนีมาแต่ครัง้ยงัอยูใ่นอาณาจักรอ้ายลาวเช่นเดียวกบัชาวไทยพวกอืน่ ในสมยัของขนุ

หลวงเม้า (ลเีมา หรอืลวิเมา กว่็า) เมือ่ประมาณ พ.ศ. 620 แล้วกต็าม แต่เมือ่ถึงสมยัอาณาจกัร

ล้านช้างนี ้ความเชือ่ถอืนัน้คงจะได้เลอืนลางจางหายไปแล้ว จึงปรากฏว่า ราษฎรท่ัวไปนบัถือ

ผสีางเทวดาอันเป็นของพืน้เดมิแต่สมยัโบราณ ท�าให้ต้องมกีารประดษิฐานพระพทุธศาสนาขึน้

ใหม่ และในคราวนีเ้ป็นพระพทุธศาสนาแบบทีเ่ถรวาทท่ีน�าเข้ามาจากอาณาจักรเขมรเร่ืองน�า

พระพทุธศาสนาเข้าสูอ่าณาจกัรล้านช้าง มหีลกัฐานต่างกนัเป็น 2 อย่าง ฝ่ายหนึง่ว่า พระนาง

แก้วเกงยา มเหสขีองพระเจ้าฟ้างุม้ทรงเป็นพทุธศาสนกิชนผูเ้คร่งครดั ครัน้ได้ทรงเหน็เจ้านาย

และราษฎรชาวล้านช้างนับถือผี พากันล้มช้างม้าวัวควายท�าพลีกรรม ก็ทรงสังเวชพระทัย 

จึงทูลพระสวามีให้น�าพระพุทธศาสนาจากกัมพูชาเค้าไปประดิษฐาน พระเจ้าแผ่นดินเขมร

จึงได้ทรงส่งคณะพระภิกษุสงฆ์ มีพระมหาปาสมันตเถระ ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระเจ้าฟ้างุ้ม 

และพระมหาเทพลงักา เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยนกัปราชญ์ ช่าง และผู้คนแวดล้อมเป็นบริวาร

จ�านวนมาก น�าพระพุทธรูปปางห้ามญาติชื่อ ‘พระบาง’ และพระไตรปิฎกกับทั้งศาสนวัตถุ

อื่นๆ ไปพระราชทานแก่พระเจ้าฟ้างุ้มส่วนหลักฐานอีกฝ่ายหนึ่งว่า เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้ม ครอง

ราชย์แล้วไม่นาน กป็รากฏว่าทรงมพีระทัยโหดร้ายทารณุ ความทราบถงึกษตัริย์กมัพชูาผูเ้ป็น

พระสสุระ (พ่อตา) จึงมีรับสั่งให้พระเจ้าฟ้างุ้ม ไปเฝ้า และพระราชทานโอวาทให้ปกครอง

พสกนิกรตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้สมาทานศีล 5 และส่งกลับ ล้านช้างพร้อม

ด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ที่กล่าวข้างต้น

ส�าหรบัพระบางนัน้เป็นพระพทุธรปูทีก่ษตัริย์ลงักาได้ส่งมาถวายแก่พระเจ้าแผ่นดนิเขมร 

เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเขมรพระราชทานแก่พระเจ้าฟ้างุ้มแล้ว ได้น�าไปรักษาไว้ที่เมืองเวียงค�า

ก่อนจนถึง พ.ศ. 2045 จึง อัญเชิญขึ้นไปไว้ที่เมืองเชียงทองคือ เมืองชวาหรือล้านช้าง และ

ต่อมาเมืองเชียงทองหรือล้านช้างก็เปลี่ยนชื่อเรียกตามพระบางนั้นว่า เมืองหลวงพระบาง 

บางทเีรยีกอาณาจกัรทัง้หมดว่า อาณาจกัรหลวงพระบาง โดยนยันีจ้งึเหน็ได้ว่า การสถาปนา

อาณาจักรลาวด�าเนนิไปพร้อมกบัการประดษิฐานพระพทุธศาสนาแบบเถรวาท โดยมพีระบาง

เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของชาติ เป็นทั้งสัญลักษณ์ของพระศาสนาและเป็นสมบัติคู่เมือง

รชักาลพระเจ้าฟ้างุม้ มากด้วยการศกึสงคราม ท�าให้ราษฎรลาวซ่ึงเป็นคนรกัสงบมนีสัิย



92วารสารพุทธอาเซียนศึกษา   ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อยๆ สบายๆ พากันเบื่อหน่ายฝืนใจจนในที่สุดถึง พ.ศ. 1916 อ�ามาตย์ทั้งหลายก็พร้อมใจ

กันขับพระองค์จากราชบัลลังก์ แล้วอภิเษกพระราชโอรสชนมายุ 17 พรรษา ขึ้นครองราช

สมบตั ิทรงพระนามตามจ�านวนชายฉกรรจ์ทีส่�ารวจได้ใน พ.ศ. 1919 ซ่ึงมีอยู ่300,000 คนว่า 

‘พญาสามแสนไพร’ ทรงอภเิษกสมรสกบัเจ้าหญงิไทยแห่งศรอียธุยา และทรงจดัระเบยีบบ้าน

เมืองตามแบบแผนวธิกีารท่ีทรงได้รบัจากประเทศไทยเป็นอันมากในด้านพระศาสนาทรงสร้าง

วัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมในด้านการค้าขาย ล้านช้างก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางพาณิชย 

กรรมส�าคัญแห่งหนึ่ง ทรงรักษาไมตรีกับไทยและเวียดนามเป็นอย่างดี รัชกาลนี้ได้ชื่อว่าเป็น

สมยัแห่งการจดัสรรระเบยีบบ้านเมอืงและการสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมัน่คง หลังจาก

รัชกาลนี้แล้วอาณาจักรล้านช้างได้มีความสงบสุขตลอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความ

เดอืดร้อนจากการรกุรานของเวยีดนามทีเ่ป็นเพ่ือนบ้านเป็นเหตุการณ์แทรกบ้างแต่เพยีงเลก็

น้อย และผ่านไปชัว่ระยะเวลาอนัสัน้(พระพรหมคณุาภรณ์, (ป.อ.ปยตฺุโต), 2548 : 192 -195)

กาลล่วงมาจนถึงรัชกาลของพระเจ้าโพธิสารราช(เทพประวิณ จันทร์แรง, 2541 : 170) 

(พ.ศ. 2063-2090) กษตัรย์ิพระองค์นีท้รงเป็นพระพทุธศาสนกิชน ผูเ้คร่งครดั ได้ทรงพยายาม

ชักจูงให้ประชาชนเลิกนับถือผีสางเทวดา ไสยศาสตร์ การทรงเจ้าเข้าผีต่างๆ เพื่อสถาปนา

พระพุทธศาสนาท่ีบริสุทธิ์ถึงกับทรงให้รื้อศาลเจ้าหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมืองเสียแต่

ประเพณีการนับถือผีได้ฝังแน่นในชีวิตจิตใจของประชาชนมาแต่โบราณแล้ว ยากที่จะถอน

ได้ ความเพียรพยายามของพระองค์จึงไม่ประสบความส�าเร็จต่อมา พ.ศ. 2090 พระเจ้า

โพธิสารราชทรงประสบอุบัติเหตุในการล่าสัตว์เสด็จสวรรคตเกิดเหตุวุ่นวายเกี่ยวกับการสืบ

ราชสมบัติ เจ้าเชษฐวังโส จึงเสด็จกลับไปจัดเรื่องเมืองล้านช้างให้สงบ และได้ขึ้นครองราชย์ 

ณ อาณาจักรนั้นใน พ.ศ. 2091 ทรงพระนามว่า พระเจ้าไชยเชฏฐาธิราช ไม่ยอมเสด็จกลับ

เชียงใหม่ปล่อยให้เจ้าไทยใหญ่ชื่อ เมกุฏิ ขึ้นครองล้านนาสืบต่อมาพระเจ้าไชยเชฏฐาธิราช 

ทรงเป็นพระมหาราชองค์ที่ 2 ของลาว (องค์แรกคือพระเจ้าฟ้างุ้ม) ส่งเป็นวีรกษัตริย์ผู้ปรีชา

สามารถในการศึกสงคราม และเป็นพุทธศาสนูปถัมภกที่มีศรัทธาแรงกล้า ได้ทรงสร้างวัด

ส�าคญัหลายวดั และพระพทุธรปูส�าคญัหลายองค์ ทรงส่งเสรมิการศกึษาพระปรยิตัธิรรม ท�าให้

มีนักปราชญ์แต่งคัมภีร์ต่างๆ และมีวรรณคดีลาวเกิดข้ึนมากมายหลายเรื่องอนึ่ง ในคราวท่ี

พระเจ้าไชยเชษฐาธริาชเสดจ็จากเชยีงใหม่มาครองราชย์ทีเ่มอืงเชยีงทองล้านช้างนัน้ ได้ทรง

อญัเชญิพระแก้วมรกตซึง่ประดษิฐานอยูท่ี่วดับุบผาราม เมอืงเชยีงใหม่พร้อมด้วยพระพทุธรปู

ส�าคญัอืน่ๆ และสิง่มค่ีาต่างๆ มาไว้ท่ีเมอืงหลวงพระบางด้วย ต่อมาพระองค์ย้ายราชธานมีาอยู่

ที่เมืองเวียงจันทน์ เพื่อร่วมกับกรุงศรีอยุธยาต่อสู้ศึกพม่า จึงได้ทรงน�าพระแก้วมรกตลงมาส
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ร้างวัด ประดิษฐานไว้ที่เมืองเวยีงจนัทน์ด้วย และทรงได้สร้างพระธาตหุลวง อันเป็นสถาปัตยกรรม

ยอดเยี่ยม(พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 195 -197)

พระพุทธศาสนาในอาณาจักรลาวมีลักษณะคล้ายกันมากกับพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย เพราะประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตลอดประวัติศาสตร์ แม้ใน

ตอนเริ่มแรกเราจะได้รับพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากเขมร ก็ชื่อว่ามีส่วนได้รับจากไทย

อยู่ด้วย เพราะพระพุทธศาสนาเถรวาทเผยแพร่เข้าสู่เขมรโดยผ่านทางแผ่นดินไทย แบบ

ถ่ายทอดไปเองอย่างไม่เป็นทางการ และหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อเขมรเสื่อมอ�านาจลงโดย

ล�าดับ ทั้งลาวและเขมรต่างก็รับพระพุทธศาสนาจากไทยโดยตรงโดยเฉพาะในสมัยท่ีเป็น

ยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส พระพุทธศาสนาของลาวเสื่อมโทรมลงไปบ้าง เพราะไม่ได้รับการ

เอาใจใส่บ�ารุงส่งเสริมเท่าที่ควร แต่ประชาชนซึ่งมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาอยู่

แล้ว ได้ช่วยกันรักษาพระศาสนาให้คงอยู่ได้ตลอดมา เมื่อลาวได้รับเอกราชแล้ว แม้ว่าบ้าน

เมอืงจะยงัไม่สงบเรยีบร้อยมัน่คง แต่ทางราชการกไ็ด้ร่วมกบัประชาชนด�าเนนิการฟ้ืนฟูท�านุ

บ�ารุงพระศาสนาอย่างเต็มที่

รฐัธรรมนญูแห่งพระราชอาณาจกัรลาว มาตรา 7 บญัญัตว่ิา ‘พระพทุธศาสนาเป็นศาสนา

ประจ�าชาติ และพระมหากษัตริย์อันเป็นเอกอัครศาสนนูปถัมภก

ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ มสีมเดจ็พระสงัฆราชเป็นองค์ประมขุ ในระยะ พ.ศ. 2488 

เป็นต้นมามีผู้บริหารประกอบด้วยพระสังฆนายกและสังฆมนตรี ว่าการองค์การปกครอง 

องค์การศึกษา องค์การเผยแพร่ และองค์การปฏิสังขรณ์ แต่ต่อมาภายหลังได้ยุบองค์การ

สงฆ์เหล่านั้น แล้วตั้งที่ปรึกษาสงฆ์ 4 องค์ ส�าหรับสมเด็จพระสังฆราช ท�าให้มีลักษณะคล้าย

กับมหาเถรสมาคมในประเทศไทย

กฎหมายคณะสงฆ์ เรยีกว่า  ‘พระราชโองการแต่งต้ังระเบยีบสงฆ์แห่งพระราชอาณาจกัร

ลาว ฉบับเลขที่ 160 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959)’ ได้ระบุไว้ในมาตรา 3 

ว่า ‘ บรรพชิตฝ่ายพระพุทธศาสนาคือภิกษุและสามเณรทั้งหลายในพระราชอาณาจักรลาว

ต้องอยู่ใต้พระบัญชา (มโนธรรมประมุข) ของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพ�านักอยู่ในนครหลวง

ของประเทศ’

มาตรา 19 ว่า “ สมเด็จพระสังฆราชเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะแขวงทั้งหลายในพระราช

อาณาจักร เป็นผูเ้ลอืกจากจ�านวนพระภิกษซุึง่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเป็นผูเ้สนอ การเลอืก

ตัง้จะท�าเป็นหนงัสือใส่ซองปิด และ ประทบัปากครัง่ โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ขวงทัง้หลายเป็นผูน้�า

ส่งเสนอต่อท่านรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงธรรมการท่ีเป็นผู้จัดเลือกต้ังนัน้กไ็ด้”และมาตรา 20 
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว่า “การตัง้สมเดจ็พระสงัฆราชจะออกเป็นพระราชโองการตามค�าเสนอของคณะรัฐบาล การ

มอบหน้าทีแ่ละการทลูถวายสมเดจ็พระสงัฆราชเป็นพระราชภารกจิของพระเจ้าแผ่นดิน โดย

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการเป็นผู้จัดสนอง”

ระบบสมณศักดิ์ในลาว

พระราชโองการฉบับเดียวกันนั้น ก�าหนดชั้นยศ (สมณศักดิ์) ของพระภิกษุสงฆ์เป็น 6 

ชั้น คือ 1. พระยอดแก้ว (เทียบสมเด็จพระสังฆราช) 2. พระลูกแก้ว (สมเด็จพระราชาคณะ) 

3. พระหลักค�า (พระราชาคณะ) 4. พระครู 5. พระซา 6. พระสมเด็จ และก�าหนดต�าแหน่ง

สงฆ์เป็นชั้นๆ คือ 1. สมเด็จพระสังฆราช 2. เจ้าคณะแขวง (เทียบจังหวัดของไทย) 3. เจ้า

คณะเมอืง (เทยีบอ�าเภอ) 4. เจ้าคณะตาแสง (เทียบต�าบล) 5. เจ้าอธกิารวดั (เทยีบเจ้าอาวาส)

การจัดการศึกษา

ในด้านศาสนศึกษา พระเถระลาวส่วนมากได้รับการศึกษาจากประเทศไทย การจัดการ

ศกึษาคณะสงฆ์ลาวจึงมกัจดัตามแบบไทย คือมกีารเรยีนภาษาบาลี แบ่งชัน้เป็นประโยค 3 ถงึ

ประโยค 9 เหมอืนในประเทศไทย ต่อมาใน พ.ศ. 2500 ได้มกีารวางระบบตามด�ารสัรฐัมนตรี

กระทรวงธรรมการ (คือกฏกระทรวงธรรมการ) จัดการเรียนเป็นขั้นๆ คือ

1) ชั้นประถมบาลี (แบ่งเป็นการเตรียมประถม ประถมตรี ประถมโท ประถมเอก จบ

ประถมเอกเท่ากับประโยค 3

2) ชั้นมัธยมบาลี (แบ่งเป็นมัธยมตรี-โท-เอก เท่ากับประโยค 4-5-6 ตามล�าดับ)

3) ชั้นอุดมบาลีบริบูรณ์ (มีชั้นเตรียมมหาวิทยาลัย แล้วเข้าโรงเรียนบาลีชั้นสูง แบ่งเป็น 

อุดมตรี-โท-เอก เท่ากับประโยค 7-8-9 ตามล�าดับ)

การจัดการศึกษา

ครั้นถึง พ.ศ. 2507 ได้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่ อีกตามด�ารัสรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ศิลปากร และกีฬายุวชน ซึ่งจัดการเรียนเป็น 3 ชั้น ให้ประสานกับการ

ศึกษาของชาติส�าหรับคฤหัสถ์ คือ

1) ประถมศึกษา 6 ปี (ตอนต้น 3 ปี = การศึกษาภาคบังคับและตอนปลาย 3 ปี)

2) มัธยมศึกษา 4 ปี

3) สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา 3 ปี การศึกษาขั้นประถมและมัธยมของพระ
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สงฆ์อยูใ่นความรบัผดิชอบของกระทรวงธรรมการ ส่วนขัน้สูงคอื สถาบนัการศกึษาพระพุทธ

ศาสนา อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนับนี้การศึกษาของพระสงฆ์จึง

เป็นการศึกษาส่วนหนึง่ของชาต ิอยูใ่นความรบัผดิชอบและความอปุถมัภ์ของรฐัโดยสมบรูณ์

ส�าหรับสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นต้ังอยู่ที่วัดองต้ือมหาวิหาร ผู้ที่เรียนจบ

สถาบนัจะได้รบัประกาศนยีบัตรของกระทรวงศกึษาธกิาร และมสีทิธไิด้รบัเรยีกชือ่ว่า ‘มหา’ 

หลักสูตรวิชาที่เรียนมีท้ังพระปริยัติธรรมและวิชาการสมัยใหม่ เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต 

ลาว ฝรั่งเศส อังกฤษ ศาสนา ปรัชญา จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา การศึกษา สุขาภิบาล ตลอดจนโหราศาสตร์ ผู้ที่เรียนจบสถาบัน

แล้วจะต้องอยูป่ฏิบัติงานในภิกขุภาวะอย่างน้อย 2 ปี จงึจะลาสกิขาได้ ในระยะหวัเลีย้วหัวต่อ

แห่งการเปลีย่นแปลงการศกึษา ได้มกีารเพิม่ฉนัเรียนตามสถาบนัเข้ามาแทรกระหว่างมัธยม 

4 กับสถาบันปีที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความพร้อม ของตัวผู้เรียน ใน พ.ศ. 

2510 มีสถิตินักเรียนที่สนใจคือ ชั้นอุดมเอก (ป.9) 39 รูป เตรียมสถาบัน 35 รูป สถาบันปี

ที่ 1 มี 10 รูป ปีที่ 2 มี 4 รูป ปีที่ 3 ยังไม่มีผู้เรียนถึง

อนึง่ ในการศกึษาของพระสงฆ์มรีะเบยีบทีน่่าสนใจอกีอย่างหนึง่คอื ทางการเมอืงถอืว่า

ทกุแขวงมกีารศกึษาถงึขัน้มธัยมต้นแล้ว ภกิษสุามเณรทีจ่ะเข้ามาศกึษาต่อในเวียงจันทน์ จะ

ต้องเรียนจบชัน้มธัยมต้นก่อน เจ้าคณะแขวงและหวัหน้าฝ่ายการศกึษาประจ�าแขวงจึงจะออก

หนังสอือนุญาตให้เข้ามาเรยีนในเวยีงจนัทน์ได้ นบัว่าเป็นวธีิแก้ปัญหาทีพ่กัในเมอืงหลวงแออดั 

พระภิกษุสามเณรหาทีอ่ยูท่ีเ่รยีนไม่ได้อย่างหนึง่ชาวลาวโดยทัว่ไปเป็นพุทธศาสนกิชนผู้หนกั

แน่นในจารีต ประเพณี มีความเคารพนับถือพระสงฆ์อย่างสูง แต่ความนับถือมีความเช่ือผี

สางเทวดาปะปนอยู่มาก กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนากับความนับถือผีสางได้ผสมกลมกลืน

กันอย่างสนิท ประเพณีการบวชเรียน การบวชแล้วสึกตามความสมัครใจยังแพร่หลายอยู่

ทั่วไป คือ เมื่อเด็กชายอายุ 10 ปี บริบูรณ์แล้วจะบวชเป็นสามเณร เมื่ออายุครบ 20 ปีบริ

บูรณ์ก็จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

อย่างไรกต็ามในด้านปัญหาพระพทุธศาสนาในราชอาณาจกัรลาวกม็สีภาพทีน่่าเป็นห่วง

หลายอย่าง อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ 

กล่าวคือ แม้ว่าพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปจะยังมีศรัทธาหนักแน่นมันคงใน

พระศาสนาและคณะสงฆ์ การท�าบุญให้ทาน รับศีล ฟังธรรม และเข้าวัดปฏิบัติธรรม ยังมี

อยูอ่ย่างแพร่หลาย วดัและพระสงฆ์ได้รบัการอปุถมัภ์บ�ารงุเป็นอย่างด ีชาวชนบทเชือ่ฟังพระ

สงฆ์ยิง่กว่าผูป้กครองฝ่ายบ้านเมอืง แต่ความเลือ่มใสและการแสดงศรัทธาเหล่านัน้ โดยมาก
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เป็นไปในรปูประเพณแีละมมีากในคนรุน่เก่า แต่ภาวะทีว่ดัเป็นศนูย์กลางของชมุชนก�าลงัเสือ่ม

ลงไป ภิกษุสามเณรมักเป็นผู้หมวดมาจากถิ่นชนบทที่ขาดการศึกษา บทบาทของพระสงฆ์ที่

สัมพันธ์กับชุมชนหรือเสื่อมถอยลง โดยมีครู แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ตลอดจนนักการ

เมืองเข้ามาเป็นผู้น�าแทน ความเชื่อถือย�าเกรงต่ออ�านาจศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็ลดน้อยลง ในตัว

เมืองการอุปถัมภ์บ�ารุงพระสงฆ์เบาบางลงได้มีพระสงฆ์ผู้น�าบางรูปต่ืนตัว คิดริเริ่มปรับปรุง

ฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีบทบาทเป็นประโยชน์แก่สังคมมากขึ้น 

เช่น เข้าร่วมในโครงการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม เป็นต้น โดยเฉพาะท่านทีมี่แนวความ

คิดและการด�าเนินงานที่ได้ผล มีผู้สนใจมากท่านหนึ่งคือ พระมหาปาลอานนฺโท แห่งวัดพุทธ

วงศาป่าหลวง นครเวียงจันทน์ ท่านผู้นี้มีแนวความคิดยึดถือการปฏิบัติธรรม รักษาแก่นของ

พุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด พร้อมไปกับด�าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วย 

ท่านเป็นนักเผยแผ่พร้อมกับเป็นนักกรรมฐาน ท่านมีชื่อเป็นที่รู้จักกันดีในวงงานเผยแผ่ ทาง

ราชการก็ถวายความยอมรับในเวลาเดียวกัน ท่านได้ตั้งส�านักกรรมฐานหลายแห่งทั้งในลาว 

และภาคอีสานของไทย ตั้งโรงเรียนอภิธรรม ตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กก�าพร้าอนาถา ตั้ง

โรงเรียนอบรมศีลธรรมพุทธยุวชนลาว (อ.ศ.พ.) (คล้ายกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ในประเทศไทย) ซึ่งใน พ.ศ. 2510 มีอยู่ในที่ต่างๆ ประมาณ 13 แห่ง และมีวัดพุทธวงศาป่า

หลวงเป็นศูนย์กลาง ตั้งพุทธสมาคมชื่อ “มหาพุทธวงศา” (พ.ศ. 2504) ยุวพุทธิกสมาคมชื่อ 

‘พุทธยุวชนวงศาลาว’ (พ.ศ. 2506) ซึ่งใน พ.ศ. 2515 มีสาขา 18 แห่ง ได้ออกวารสาร จัด

พมิพ์หนงัสอืเผยแพร่ธรรมต่างๆ ด้วย(พระพรหมคณุาภรณ์, (ป.อ.ปยตฺุโต), 2548 : 202 –210)

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์บ้านเมืองของลาวได้ผันแปรต่อไปอีก  และมีผลกระทบ

กระเทือนต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2516 สงครามได้ยุติ

ลงอย่างเป็นทางการเพราะรัฐบาลยุคคอมมิวนิสต์กับขบวนการประเทศลาวได้ลงนามใน

สัญญาหยุดยิง ต่อมาขบวนการประเทศลาวจึงเข้าควบคุมการบริหารประเทศทั้งหมด ครั้น

ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2518 ก็ประกาศเปลี่ยนสภาพฟ้าราชอาณาจักรลาวเป็น สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ปกครองประเทศด้วยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สืบต่อ

ไป ระหว่างวิกฤติการณ์นี้ท�าให้บ้านเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายระส�่าระสายกิจกรรมทาง

พระพทุธศาสนาดเูหมอืนจะหยดุชะงกัลง และสภาพของพุทธศาสนาในลาวต่อจากนี ้ปรากฏ

เหมือนต้นไม้ใหญ่มีดอกสะพรั่งงาม ที่เค้าปล่อยให้ยืนต้นอยู่เป็นอย่างดี เป็นแต่คอยดูแล

ระมัดระวังไว้ไม่ให้มีน�้ามาถึงได้ ไม่ว่าจากฟ้าหรือดิน

อย่างไรกต็ามพระพทุธศาสนายคุปัจจบุนัเมือ่เวลาผ่านไป และเหตุการณ์บ้านเมอืงค่อย
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สงบลงแล้ว ก็ได้มีชาวไทยทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต เดินทางไปเยี่ยมเยียนและสังเกตสภาพ

บ้านเมืองของลาวเป็นครั้งคราว ส่วนทางฝ่ายลาวซึ่งได้ขาดการติดต่อทางด้านพระศาสนา

กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ก็ได้มคีณะสงฆ์ลาวจ�านวน 7 รปู มรีองประธานพทุธศาสนา

สัมพันธ์แห่งประเทศลาวเป็นหัวหน้า พร้อมด้วยคฤหัสถ์ 3 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 

2530 โดยการอาราธนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับโครงการสันติภาพเพื่อ

การพัฒนา และคณะกรรมการศาสนาเพื่อพัฒนา คณะพระสงฆ์ลาวได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระ

สงัฆราช ได้ไปเยีย่มชมและพบปะสนทนากบัพระเถรานเุถระฝ่ายไทย ณ วดั และสถาบนัการ

ศึกษาของพระสงฆ์หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงหวังได้ว่าสภาวการณ์ที่แท้

จริงของพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คงจะเผยตัวให้ปรากฏ

แก่ชาวพุทธเพื่อนบ้านในประเทศไทยมากขึ้นตามล�าดับ

6. อิทธิพลพระพุทธศาสนาในประเทศลาว
อิทธิพลพระพุทธศาสนาในด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ ในยุคแรกพระพุทธศาสนาเถรวาทเพิ่งรับเข้ามาจากอาณาจักรขอม ต่อ

มาเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยนี้อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจยังเห็นได้ไม่ชัด เมื่อพระพุทธศาสนา

รุ่งเรืองที่สุดเช่น สมัยพระเจ้าโพธิสารราช หรือ พระเจ้าไชยเชษฐถาธิราช เกิดการก่อสร้าง

ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติศาสนพิธี ตลอดถึงการปฎิบัติทางจิตใจ บ้าน

เมืองมีความสงบ ประชาชนท�ามาหากิน ไม่มีภัยคุกคาม เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรือง

ประชาชนกนิดอียูด่ ีพระพทุธศาสนาได้รบัการท�านบุ�ารุงอย่างดีในยคุทีม่คีวามแตกแยกและ

ยคุเริม่ต้นใหม่ เป็นยคุทีม่กีารสูร้บทางการเมอืงและความคดิ ประเทศวุน่วายตกเป็นเมอืงขึน้

ของต่างชาติและเมื่อได้รับเอกราชแล้วยังต่อสู้กันเองภายในประเทศ จนมีการเปลี่ยนระบบ

การปกครองจากสมบรูณาญาสทิธริาชย์เป็นระบอบสาธารณรัฐสังคมนยิม ไม่มกีารท�านบุ�ารุง

พระพทุธศาสนามแีต่ท�าลายล้างถาวรวตัถทุางศาสนาเสือ่มโทรม พระภกิษสุามเณรถกูจบัสกึ

หรือหนีออกนอกประเทศ(ตกลงตัดทิ้งหรือย้าย??)

อิทธิพลพระพุทธศาสนาในด้านสังคม

1. พระพุทธศาสนาช่วยให้ประเทศลาวมีความสงบเรียบร้อย เพราะประชาชนตั้งมั่นอยู่

ในศีลธรรมและหลักค�าสอน

2. การศกึษาของประเทศมกีารพฒันาและเจรญิก้าวหน้า เพราะได้ให้การศกึษากับภกิษุ

สามเณรที่เข้ามาบวชเรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และการ
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พัฒนาทางด้านจิตใจของประชาชนเช่นสมัยยุคปัจจุบันนี้

3. พระพทุธศาสนาช่วยให้เกดิวรรณกรรมพืน้บ้านและวรรณคดพีระพทุธศาสนาของลาว 

เช่น วรรณกรรมเรื่องปู่สอนหลาน หรือ หลานสอนปู่ เป็นต้น
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วธิกีารวจัิยคือเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ	ผลการวจิยัพบว่า	1)	แนวคดิทฤษฎแีละหลกัพุทธธรรม

ในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์	ได้แก่	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	ของ	Leonard	Nadler	คอื	

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์โดยจดัให้มกีารฝึกอบรม	การศกึษา	และการพฒันาให้สอดคล้อง

กบัหลกัภาวนา	4	และ	2)	รปูแบบการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เชงิบรูณาการตามหลักภาวนา	

4	ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	ได้แก่	ด้านกายภาวนา	เน้นการพัฒนากายและการส�ารวม

ระวังกาย	 ด้านสีลภาวนา	 เน้นการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาให้บริสุทธิ์	 ด้านจิต

ภาวนา	 เน้นการพัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง	 และด้านปัญญาภาวนา	 เน้นการ

พัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้	ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสังขารต่างๆ

 

ค�ำส�ำคญั: การพฒันาทรพัยากรมนษุย์เชงิบูรณาการ,	หลักภาวนา	4,	วทิยาลัยเทคโนโลยี

* อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงบูรณำกำรตำมหลักภำวนำ 4 
ของวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม

The Integrated Human Resources Development to
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Abstract

	 This	article	is	part	of	“The	integrated	human	resource	development	to	

the	Four	Bhavanas	of	Siam	Technology	College”,	the	objectives	of	research	

were	to	1)	study	concepts	and	theories	including	Buddhadhamma	concerning	

human	resource	development	and	2)	present	model	of	the	integrated	human	

resource	development	to	the	Four	Bhavanas	of	Siam	Technology	College,	the	

research	is	the	qualitative	research.	The	research	found	that	1)	concepts	and	

theories	including	Buddhadhamma	concerning	human	resource	development	

according	 to	 Leonard	 Nadler,	 the	 training,	 education	 and	 development,	

consults	 to	 the	 Four	 Bhavanas,	 and	 2)	 the	model	 of	 human	 resource	

development	 to	 the	 Four	 Bhavanas	 of	 Siam	 Technology	 College,	 consist	

of	Kayabhavana	focused	on		physical	development	for	benefits	of	oneself,	

Silabhavana	focused	on		development	of	precepts	in	order	to	purify	physical	

and	verbal	aspects,	Cittabhavana	focused	on	development	of	emotion	that	

is	to	purify,	and	Pannabhavana	focused	on	development	of	wisdom	that	is	

to	reach	knowledge	through	training	in	the	relationship	of	all	beings.

Keywords:	The	 integrated	 Human	 Resource	 development,	 The	 four	

Bhavanas,	Technology	College

บทน�ำ

	 พัฒนาการของกลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์	ได้เริ่มต้นมาจากการรวมตัวกันขึ้น

เป็นสงัคม	เมือ่มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมจงึมข้ีอจ�ากดัทางกายภาพและศกัยภาพในการด�ารงชวีติ	

มีความต้องการปัจจัยพื้นฐาน	คือ	อาหาร	ที่อยู่อาศัย	เครื่องนุ่งห่ม	และยารักษาโรค	ท�าให้

มนุษย์จ�าเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและรวมกันเป็นกลุ่ม	 เร่ิมมีการแบ่งงานกัน

ท�าและการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือแสวงหาปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิตร่วม

กันภายในครอบครัว	 การให้ความช่วยเหลือกันระหว่างครอบครัว	 และการท�างานร่วมกัน

ภายในกลุม่หรอืชมุชนในสงัคมเกษตรกรรมหรอืการจ้างงานภายในชมุชนหรือในสังคม	จนถึง

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม	เกิดระบบการผลิตสมัยใหม่	เกิดระบบอุตสาหกรรม	ระบบธุรกิจ	เกิด
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สังคมและองค์การสมัยใหม่	(มานิต	ศุทธสกุล,	2556:	1-5)	ทั้งนี้	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	 เพื่อจัดการให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการด�าเนินขององค์กร	 โดยใช้วิธีการฝึก

อบรม	 การให้ความรู้และจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้า

ต่ออาชีพในอนาคต	 (อ�านวย	 แสงสว่าง,	 2540:	 296)	 รวมไปถึงการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยว

กับเจ้าหน้าที่ขององค์การเป็นรายบุคคล	 เพื่อมีความพร้อมจะท�างานในหน้าที่ความรับผิด

ชอบของตนให้เกิดผลดีต่อองค์การมากที่สุด	ยังหมายถึงการท�าให้มีคุณภาพมากขึ้น	คือการ

ด�าเนนิการเพ่ิมพนูความรู	้ความสามารถและทัศนคติทีดี่ต่อการปฏบิติังานทีต่นรบัผดิชอบให้

มีคุณภาพแก่องค์กร	(พยอม	วงศ์สารศรี,	2538:	1)	มผีูไ้ด้กล่าวไว้ว่า	“โอกาสทีแ่ท้จริงส�าหรบั

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงองค์กรใดๆ	ขึ้นอยู่กับการศึกษาและประเมินว่า	บุคลากร	ระบบ	และ

วัฒนธรรมขององค์กร	ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างดีเพียงใดในการด�าเนินตามกลยุทธ์

ขององค์การ”	(พิพัฒน์	ก้องกิจกุล,	2549:	39)	

	 ดังนั้น	 ในการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร	 ระบบงานขององค์การ	 และ

วัฒนธรรมขององค์การ	จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องค�านึงถึง	ซึ่งหนึ่งในสามด้านที่กล่าว

มาแล้วนัน้	บคุลากรถือเป็นปัจจยัท่ีได้รบัการยอมรบักันแล้วว่ามคีวามส�าคญัมากทีส่ดุส�าหรับ

การเปลี่ยนแปลงองค์การ	 ท้ังน้ี	 มีผลการศึกษาจ�านวนมากที่พบว่าความสัมพันธ์ในเชิงบวก

ระหว่างความสามารถในการปฏบิตังิานของคนในองค์การกบัผลการปฏบิติังานขององค์การ	

และยังพบว่าองค์การใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพที่ดี	มีการพัฒนาขีดความสามารถใน

แต่ละคนให้เพิม่มากข้ึนอย่างหลากหลาย	รวดเรว็	มกีารแลกเปลีย่นองค์ความรูก้นัในองค์การ	

และระหว่างบคุคลเพือ่ต่อยอดความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ	เสมอ	จะส่งผลให้องค์การสามารถ

แข่งขนัได้เป็นอย่างดแีละมคีวามคุม้ค่าในการลงทุน	 (ธ�ารงศักดิ์	คงคาสวัสดิ์,	2550:	12)	การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	เพื่อสรา้งศกัยภาพให้เกิดขึ้น	ถอืได้ว่าเป็นหัวใจและกลไกส�าคญัของ

กระบวนการพัฒนาองค์การ	 ดังน้ัน	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องได้รับการเอาใจใส่

จากองค์การจะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดี	 มีศักยภาพ	มีความรู้ความสามารถ	และมีความ

เชี่ยวชาญ	เป็นอย่างดี	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2547:	1)	พระพทุธศาสนา	มมีติิ

มมุมองทีม่ต่ีอทรัพยากรมนษุย์หรือคนท�างานทีว่่า	คนเราจะเก่งหรอืมคีวามรู	้ความสามารถเพยีง

อย่างเดยีวไม่ได้	สิง่ส�าคญัคอืคนทกุคนจะต้องมคีณุธรรมและมคีวามดอียูใ่นตนเองด้วย	กล่าวคอื	

พระพุทธศาสนาเป็นหลกัวชิาทีจ่ะพฒันาให้คนเป็นคนเก่ง	(วชิชา)	และดี	(จรณะ)	จึงจะได้ชือ่ว่า

เป็นทรพัยากรมนษุย์ทีมี่ความสมบรูณ์	 (วชิชาจรณสัมปันโน)	อย่างไรกต็าม	พระพุทธศาสนาก็
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มไิด้ปฏิเสธแนวคิดทฤษฎแีบบโลกตะวนัตก	หากแต่หลกัการพระพทุธศาสนานัน้กลบัสอนให้น�า

เอาหลกัวชิาต่างๆ	มาบูรณาการร่วมกนัเพือ่ให้เกิดความสมบรูณ์เพยีบพร้อมและสอดคล้องกนั

อย่างลงตัวเป็นไปตามหลกัธรรมชาต	ิพระพทุธศาสนาต้ังจุดหมายสูงสุดของการพัฒนามนษุย์

ไว้ทีก่ารบรรลนุพิพาน	ซึง่จดัว่าเป็นจดุหมายทีม่นษุย์สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุถึงได้ด้วย	

“การพฒันา”		ซึง่ในพระพทุธศาสนาใช้ค�าว่า	“ภาวนา” แปลว่า	การท�าให้มี	การท�าให้เป็น	มี

การพัฒนา	4	ประการ	(หลกัภาวนา	4)	ได้แก่	1)	กายภาวนา	คอื	การเจริญกาย	การพัฒนากาย	

การฝึกอบรม	เพือ่ให้รูจ้กัตดิต่อเกีย่วกบัสิง่ท้ังหลายภายนอกทางอนิทรย์ีด้วยด	ีปฏบิตัต่ิอสิง่เหล่า

นัน้ในทางทีเ่ป็นคณุ	2)	สีลภาวนา	คือ	การเจริญศีล	การพัฒนาความประพฤติ	การอบรมศีล	

ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย	ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย	และสามารถอยู่ร่วม

กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	3)	จิตตภาวนา	คือ	การเจริญจิต	การพัฒนาจิต	การฝึกอบรมจิตใจ	ให้

มีความเข็มแข็งมั่นคง	และเจริญงอกงามด้วยคุณธรรม	และ	4)	ปัญญาภาวนา	คือ	การเจริญ

ปัญญา	การพัฒนาปัญญา	การฝึกอบรมปัญญา	ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง	รู้เท่าทัน

เห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ	สามารถท�าให้เป็นอิสระ	ท�าให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส	พ้น

จากความทกุข์	และแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ได้ด้วยปัญญา	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา,	

2547:	34)

	 	 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 ต้ังอยู่เลขที่	 46	

ถนนจรัญสนิทวงศ์	 แขวงวัดท่าพระ	เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร	 มีการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	ในหลายหลักสูตร	เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต

ที่มีคุณภาพ	 เม่ือส�าเร็จการศึกษาแล้วสามารถน�าความรู้ความสามารถเพ่ือไปพัฒนาตนเอง	

สังคม	 และประเทศชาติต่อไป	 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ซ่ึงถือเป็น

กุญแจส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จของการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่	 โดยมีกรอบ

แนวทางการพัฒนาทั้งความรู้	ทักษะ	และทัศนคติ	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการให้เกิดการ

เรียนรู้	 และน�าไปสู่การปฏิบัติโดยต้องมีกระบวนการส�าคัญในการสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	

ทักษะ	 และทัศนคติ	 เพื่อสร้างจิตส�านึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 ดังนั้น	

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องกระท�าอย่างเป็นระบบ	และมีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง	

เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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	 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบคุณภาพ	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ

การสัมภาษณ์เชิงลึก	ด�าเนินการดังนี้

	 1.	 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด

ทฤษฎี	 และหลักพุทธธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ทั้งจากแหล่งข้อมูลหลักคือพระ

ไตรปิฎก	และแหล่งข้อมูลรองคือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวต่างๆ

	 2.	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ	

อาจารย์ประจ�าคณะรฐัประศาสนศาสตร์	คณะเทคโนโลย	ีและคณะบรหิารธุรกจิ	ของวทิยาลยั

เทคโนโลยีสยาม	รวมจ�านวน	20	คน

	 3.	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเขียนแบบพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย

ผลการวิจัย/ประเด็นที่ค้นพบจากการวิจัย

	 งานวิจัยนี้	ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์	คือ

	 1.	 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 พบว่า	 การพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์	ตามแนวทางของ	Leonard	Nadler	มกีารจัดชดุของกจิกรรมอย่างเป็นระบบ	

เพือ่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของบคุลากรในองค์กร	และประสทิธภิาพการปฏิบัติ

งานให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร	กจิกรรมท่ีเกีย่วกบัการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์	Leonard	Nadler	ประกอบด้วย	3	กจิกรรมหลัก	คอื	(1)	การฝึกอบรม	โดย

วทิยาลยัเทคโนโลยสียามได้ส่งเสรมิกจิกรรมการเรียนรู้	ซ่ึงเน้นการพัฒนาเกีย่วกบัความรู้	ทกัษะ	

ความสามารถ	 และพฤตกิรรมในการท�างาน	 เพือ่มุง่หวงัให้บคุลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมได้น�า

ความรู	้ทกัษะ	และความสามารถ	น�าไปใช้ในการท�างานได้ทันที	หรือมพีฤติกรรมการท�างานท่ี

เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ตีามความต้องการขององค์กร	และจะจดัให้มขีึน้เมือ่บุคลากรมผีลการ

ประเมินการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัต�า่	 หรอืเมือ่รับบคุลากรใหม่ท่ียงัไม่มคีวามพร้อมในทักษะ

และความช�านาญในการปฏิบัตงิาน	หรอืกรณีท่ีมสิีนค้าหรอืบรกิารใหม่	หรอืมนีวตักรรมใหม่

เพือ่ให้ทกุคนได้ฝึกปฏบัิตใิห้เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั	นอกจากนัน้	 ยงัสามารถน�ามาประยกุต์

ใช้ในกรณทีีอ่งค์การต้องการจะช้ีแจงนโยบายใหม่ให้บคุลากรทราบ	 เพือ่ทีจ่ะได้รบัทราบและ



104วารสารพุทธอาเซียนศึกษา   ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปฏิบตัไิปในแนวทางทีส่อดคล้องกบันโยบายขององค์การ	(2)	การศึกษา	โดยวทิยาลยัเทคโนโลยี

สยามได้เน้นการพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพือ่มจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาขดีความสามารถทางปัญญา	

แนวคดิ	 และความเข้าใจสงัคม	 ผลการปฏบิตังิานทีผ่่านกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการดู

งานในองค์การหรอืสถานทีอ่ืน่ๆ	ทีม่คีวามส�าเรจ็ในการปฏบิติังานในระดับสูง	หรือการส่งเสริม

ให้บคุลากรได้รบัการศึกษาต่อเพ่ิมเตมิ	 ซึง่เป็นกจิกรรมทีช่่วยเพิม่พนูคุณวฒุขิองบคุลากรให้มี

ความรูท้ีด่ข้ึีน	หรอืได้รบัองค์ความรู้ใหม่ๆ	และ	(3)	การพัฒนา	โดยวิทยาลัยเทคโนโลยสียาม	ได้

เน้นการพัฒนาเพือ่เตรยีมบคุลากรให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและการเจริญเติบโตขององค์กร

ในอนาคต	โดยปกตกิารพฒันามคีวามหมายครอบคลุมถึงการฝึกอบรมและการเรียนรู้ต่างๆ	ซ่ึง

เป็นกจิกรรมต่อเนือ่งเพือ่เพิม่พนูทกัษะ	ความรู	้ ด้วยเทคนคิต่างๆ	 ส่งผลให้เป็นการสร้างหรอื

จดัการองค์ความรูใ้นการเตรยีมความพร้อมแก่บุคลากรทีม่จีดุหมายทัง้องค์กรและบคุลากรอย่าง

ครอบคลมุ

	 2.	รปูแบบการพฒันาทรพัยากรมนษุย์เชงิบรูณาการตามหลกัภาวนา	4	ของวทิยาลยั

เทคโนโลยีสยาม	ประกอบด้วย	(1)	ด้านกายภาวนา	โดยเน้นการฝึกพัฒนากายหรือฝึกส�ารวม

ระวงักายและหม่ันพฒันากายให้ก่อเกดิประโยชน์	 (2)	 ด้านสลีภาวนา	 โดยเน้นการฝึกพฒันา

พฤตกิรรมทางกายและวาจาให้บรสิทุธิ	์สะอาดตามแนวทางแห่งบริสุทธิศ์ลี	4	(3)	ด้านจิตภาวนา	

โดยเน้นการฝึกพฒันาสมรรถภาพของจิตใจให้มีความเข้มแขง็	หนกัแน่น	และม่ันคง	และ	 (4)	

ด้านปัญญาภาวนา	โดยเน้นการฝึกพฒันาให้เกดิความรู้	ความเข้าใจ	ในระบบความสัมพันธ์ของ

สรรพสิง่ทัง้หลายทีไ่ด้อาศยัอยู	่และให้รูเ้ท่าทนัความจริงของสังขารท่ีมกีารเปล่ียนแปลงไปตาม

กฎของธรรมชาติ

	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	 จะส่งผล

ให้เกิดผลดีต่อบุคลากรได้ให้ความส�าคัญกับสิ่งต่างๆ	ตั้งแต่การพัฒนาในเรื่องการประพฤติ

ปฏิบัติตน	เรื่องของสมาธิ	เรื่องความตั้งใจ	เจตนา	และเจตจ�านง	ที่จะกลายมาเป็นแรงจูงใจ

ให้เกิดความเจริญงอกงามในตนเอง	ในองค์กร	และในภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน	

และทีส่�าคัญคือยงัถอืว่าเป็นการพฒันาให้เป็นผูท้ีม่ปัีญญารูเ้ท่าทนักับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ

ขึ้นทุกห้วงเวลา

บทสรุป

	 สรปุประเดน็ของงานวจิยัเรือ่ง	“การพฒันาทรพัยากรมนษุย์เชงิบรูณาการตามหลกั

ภาวนา	4	ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”	ได้แก่
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	 1.	แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์	ตามทฤษฎขีอง	Leonard	

Nadler	มีการจัดชุดของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ	เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี

ของบุคลากรในองค์กร	 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ

สภาพแวดล้อมต่างๆ	ขององค์กร	โดยวทิยาลยัเทคโนโลยสียามได้ด�าเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	3	กิจกรรมหลัก	ได้แก่	(1)	การฝึกอบรม	ได้ด�าเนินกิจกรรม

การเรียนรู้	ส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนรู	้ซึง่เน้นการพัฒนาเกีย่วกบัความรู้	ทักษะ	ความสามารถ	

และพฤตกิรรมในการท�างาน	 เพือ่มุง่หวงัให้บุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมได้น�าความรู	้ ทกัษะ	

และความสามารถ	เพือ่น�าไปใช้ในการท�างานได้อย่างทันที	ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาเร่ือง

การพัฒนาสมรรถนะที่จ�าเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร	พบว่า	สมรรถนะที่จ�าเป็นผู้ตรวจสอบ

อาคาร	มี	4	ด้าน	คือ	ด้านความรู้	ด้านทักษะ	ด้านคุณลักษณะส่วนตัว	และด้านลักษณะนิสัย	

จากโครงการฝึกอบรม	 มีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้ศึกษา

ตามแนวคิดของ	Kirkpatrick	(สบพันธ์	ชิตานนท์,	2552:	86)	(2)	การศึกษา	ได้ด�าเนินการ

กิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความ	 สามารถทั้งทางด้านปัญญา	 แนวคิด	 ความ

เข้าใจสังคม	การปฏิบัติงานที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้	และส่งเสริมให้มีการดูงานในองค์การ

หรอืสถานทีอ่ืน่ๆ	ทีส่�าเรจ็ในการปฏบิติังานอยูใ่นระดับสูง	สอดคล้องกบัผลการศกึษาเร่ืองการ

วิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา	(ทวีศักดิ์	ทองทิพย์,	2555:	65)	พบว่า	พระพุทธเจ้า

ตรสัหลกัไตรสกิขาไว้ในวชัชีปุตตสตูร	ทุตยิสกิขัตตยสูตร	และตติยสกิขาสตูร	โดยส�าหรบัหลกั

ไตรสิกขา	หมายความถึง	การฝึกอบรมด้านความประพฤติ	จิต	และปัญญา	หลักไตรสิกขา

สามารถจัดประเภทได้	 คือ	 ตามหลักไตรสิกขา	 หลักมรรคมีองค์แปด	 และหลักธรรมขันธ์

สาม	 ความส�าคัญของหลักไตรสิกขา	 คือ	 เป็นที่หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์	 เป็น

สกิขาบทเบือ้งต้นแห่งพรหมจรรย์	มอิีทธพิลต่อคมัภีร์ส�าคญัทางพระพทุธศาสนา	ทีห่ลอมรวม

หลักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา	หลักปฏิบัติของไตรสิกขา	3	อย่าง	ก็คือ	ศีล	สมาธิ	และ

ปัญญา	(3)	การพฒันา	ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่เตรยีมความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงและการ

เจรญิเตบิโตขององค์กรในอนาคต	การพฒันาจะมคีวามหมายครอบคลมุถงึการฝึกอบรมและ

การเรียนรู้	ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อเพิ่มพูนทักษะ	ความรู้	ด้วยเทคนิคต่างๆ	

เพือ่เป็นการสร้างหรอืจดัการองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมแก่บคุลากรได้มจุีดหมายทัง้

องค์การและบุคลากร	สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน	(อภิชญาณัฐโสภา	อบสิน,	2558:	56)	พบ

ว่า	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 มีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญ	 คือ	 การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
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บุคคล	กลุ่ม	และองค์การ	ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องการ

ปฏิบัติงานว่าควรจะท�างานอะไรให้บรรลุผล	 และเรื่องกระบวนการท�างานว่าควรท�างานให้

บรรลผุลได้อย่างไร	ทรพัยากรบุคคลเป็นทรัพยากรทีมี่ค่าสงูสดุของโรงเรยีน	ต้ังแต่การให้การ

ศึกษา	การฝึกอบรม	การพัฒนา	ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ช่วยให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จบรรลุ

สู่เป้าหมายของโรงเรียนรางวัลพระราชทานได้	ส่งผลให้ประสบผลส�าเร็จทั้ง	3	ด้าน

	 2.	รปูแบบการพฒันาทรพัยากรมนษุย์เชงิบรูณาการตามหลกัภาวนา	4	ของวทิยาลยั

เทคโนโลยีสยาม	ให้เป็นผู้ที่มีพร้อมทั้ง	ศีล	สมาธิ	และปัญญา	ได้แก่	(1)	ด้านกายภาวนา	โดย

เน้นการมคีวามสมัพนัธ์ทีเ่กือ้กลูกบัสิง่แวดล้อมทางกายภาพหรือทางวตัถ	ุเพ่ือมใิห้เกดิโทษ	ให้

กุศลธรรมงอกงาม	ให้อกศุลเสือ่มสญู	รวมทัง้การพฒันาความสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมทางกาย	

นอกจากนี้	กายภาวนา	ยังรวมถึง	กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน	ฐานที่ตั้งแห่งสติที่พิจารณาเห็น

ชดักาย	คอื	เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัทางกาย	ได้แก่	การบรโิภค	การใช้สอยต่างๆ	เป็นหลกัส�าคญัใน

พระพุทธศาสนา	คือ	อาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย	และยารักษาโรค	สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์	(วันชัย	สุขตาม,	2555:	42)	พบว่า	

สามารถผลักดันให้ทุนมนุษย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	(2)	ด้านสีล

ภาวนา	โดยการพฒันาพฤติกรรมทางกายและวาจา	ให้มคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมอย่างถกู

ต้อง	มี	2	ทาง	คือ	(2.1)	สิ่งแวดล้อมทางสังคม	ได้แก่	เพื่อนมนุษย์	รวมทั้งสัตว์อื่น	และ	(2.2)	

สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ	ได้แก่	ปัจจัย	4	เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	เทคโนโลยี	และสิ่งทั้งหลาย

ที่มีในธรรมชาติ	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา	

โดยพบว่า	พระพุทธเจ้าตรัสหลักไตรสิกขาไว้ใน	วัชชีปุตตสูตร	ทุติยสิกขัตตยสูตร	และตติย

สิกขาสูตร		ตามหลักไตรสิกขา	ตามหลักมรรคมีองค์แปด	และตามหลักธรรมขันธ์สาม	โดย

หลกัไตรสกิขานัน้	ถอืว่าเป็นทีห่ลอมรวมสกิขาบทในพระปาฏโิมกข์	ซึง่เป็นสกิขาบทเบือ้งต้น

แห่งพรหมจรรย์ทีม่อีทิธพิลต่อพระคมัภร์ีส�าคญัทางพระพทุธศาสนา	และยงัเป็นทีห่ลอมรวม

เอาหลักปฏิบัติธรรมส�าคัญในพระพุทธศาสนา	โดยมีเนื้อหาสาระที่ส�าคัญๆของหลักปฏิบัติ

ไตรสิกขา	3	ประการ	คือ	ศีล	สมาธิ	และปัญญา	(ทวีศักดิ์	ทองทิพย์,	2555:	61)	(3)	ด้าน

จิตภาวนา	 (ด้านสมาธิ)	 โดยการฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจ	ทั้งนี้	 เพราะจิตใจเป็นรากฐานของ

พฤติกรรมและพฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา	 รวมถึงเป็นไปตามเจตจ�านง

หรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง		ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้เจริญงอกงามหรือเป็นผู้ที่มีจิตใจดี

งามแล้ว	ผู้นั้นก็จะควบคุมดูแลและมีพฤติกรรมในทางที่ดีงามด้วย	ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย

เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม	 ท่ีพบว่า	
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การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในองค์กรตามแนวพทุธเพือ่แก้ปัญหาบริโภคนยิมของเยาวชนนัน้	

สถาบนัครอบครวั	สงัคม	ต้องปรบัเปลีย่นมาตรฐานการเล้ียงดูหรือจัดการสร้างสิง่แวดล้อมที่

เอือ้ต่อการพฒันาสตปัิญญาของเยาวชนให้ถูกต้องเหมาะสม	และจดัการศกึษาอบรมขดัเกลา

เยาวชนได้เรยีนรู้	และเข้าใจถงึคณุค่าวฒันธรรมอนัดีงาม	ไตรสิกขาคอืการฝึกอบรมด้วยการ

ฝึกฝนพัฒนาในด้านพฤติกรรม	 การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ	 และการฝึกฝนพัฒนาในด้าน

ปัญญา	(อนุวัต	กระสังข์,	2557:	69)	(4)	ด้านการฝึกอบรม	โดยการฝึกฝนและเรียนรู้ท่ีมคีวาม

สมัพนัธ์กับสภาพการท�างานในปัจจุบนั	ด้วยการฝึกอบรมซ่ึงถือว่าเป็นการจัดเตรียมความรู้และ

ทกัษะทีจ่�าเป็นให้กบับคุลากรในการปฏบัิตงิาน	ซึง่เป็นความพยามในการเปลีย่นแปลงทศันคตทิี่

ดเีพือ่ให้เกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน	ทีเ่น้นด้านพทุธพิสิยัซึง่เป็นการเน้นให้ผูเ้รยีนเกดิองค์ความรู	้เกดิ

ความเข้าใจในเนือ้สาระ	บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบ	ด้านจติพสิยัหรอืสมาธถิอืเป็นการ

มุง่เน้นในการพฒันาผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามรูส้กึ	เจตคต	ิค่านยิม	คณุธรรม	และจรยิธรรมที่

พงึประสงค์	และด้านทกัษะพสิยัเป็นการพฒันาให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมให้มคีวามสามารถในการ

ปฏิบตั	ิสอดคล้องกบัการศกึษาเรือ่งการวเิคราะห์กระบวนการเรยีนรูใ้นพระพทุธศาสนาเถรวาท	

(สปุรยีา	ธรีสิรานนท์,	2556:	65)	พบว่า	พระพทุธศาสนามแีนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรูท้ีเ่กดิจาก

องค์ประกอบส�าคญัคอื	อายตนะภายใน		(ตา	ห	ูจมกู	ล้ิน	กาย	ใจ)	และอายตนะภายนอก	(รูป	

เสยีง	กลิน่	รส	สิง่ทีถ่กูต้องกาย	อารมณ์ทีเ่กดิกบัใจ	และวญิญาณ)
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พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์
บทคัดย่อ

 เนือ่งจากในระยะเวลาทีผ่่านมาน้ัน ประเทศในอาเซยีนได้เผชญิกบัปัญหาของการค้า

มนุษย์รูปแบบต่างๆ ทั้งที่เกิดจากการถูกบังคับขู่เข็ญ หรือถูกล่อลวง หรือด้วยประการอื่นๆ 

ส่งผลให้เกิดการกระท�าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและเป็นการไม่เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ปัญหาของการค้ามนุษย์มี

ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากข้ึน ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น

เพือ่ให้การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์เกดิผลส�าเรจ็เป็นรปูธรรมมากยิง่ข้ึน หน่วยงานภาค

รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�าเป็นจะต้องด�าเนินการอย่างจริงจัง ท้ังในด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา ด้านการสืบสวนจับกุมผู้กระท�าผิดด�าเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ได้รับผล

ร้าย ด้านการบริหารเชิงนโยบายและการปฏิบัติ และด้านการบริหารจัดการข้อมูล โดยจะ

ส่งผลให้ภาครัฐประสบความส�าเร็จอย่างแท้จริง

ค�ำส�ำคัญ: การป้องกันและแก้ไข, การค้ามนุษย์ในอาเซียน, พระพุทธศาสนา

Abstract

 During the past, ASEAN has faced various form of trafficking, both are 

due to be enforced, or be tempted, or otherwise, resulting in the offense 

of trafficking increased, is a violation of human rights and disrespect for the 

dignity of the human person, the date of issue of trafficking more intense 

and more complex, impact negatively on economic development, social 

tourism, investment from abroad and international relations. Therefore, 

กำรป้องกันและแก้ไขกำรค้ำมนุษย์ในอำเซียนตำมหลักพระพุทธศำสนำ
The Prevention and Reformation of Human Trafficking in

ASEAN to Buddhism
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the prevention and reformation of human trafficking in achieving a more 

concrete, government agencies are involved, need to be taken very 

seriously, both in terms of preventing and reformating problems, investigation 

arrested the perpetrators prosecuted, the protection has been disastrous, 

management policies and practices, and management information, the 

government will contribute to truly succeed.

Keyword: The Prevention and Reformation, Human Trafficking in ASEAN, 

Buddhism

บทน�ำ

 ปัญหาการค้ามนุษย์ ถือว่าเป็นการกระท�าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการไม่เคารพ

ในศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์อย่างร้ายแรง ยิง่นบัวนัปัญหาของการค้ามนษุย์ยิง่ทวคีวามรนุแรง

และมคีวามสลบัซบัซ้อนมากยิง่ข้ึน ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

การท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท�าให้หลาย

ประเทศทั่วโลกมีความตระหนักและให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาก

ขึ้นเช่นกัน โดยจัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภาคี และ

ระดับภูมิภาค ส�าหรับประเทศไทยได้จัดประชุมหลายครั้งระหว่าง พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน 

(ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558: 1) ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่มี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์

ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายจ�านวน 11 ด้าน ซึ่งหนึ่งในจ�านวนนโยบายนั้น ได้กล่าวถึง

นโยบายการลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ที่

เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของประชาชนใน

สังคม นโยบายที่จะด�าเนินการ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งยังรวมไป

ถงึปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมอืง การทารณุกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเทีย่วทีเ่น้นบริการ

ทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ที่จ�าเป็น และ

เพิ่มเติมความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจสอบ พร้อมด�าเนินคดีผู้กระท�าผิด (ส�านักงาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557: 5) ต่อมา วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบ

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบนโยบาย “การ

ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์” โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ สรุปสาระส�าคัญได้ว่า ต้องเร่ง
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รดับรูณาการการท�างานของทกุหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ช่วยกันสร้างความเข้าใจให้เกดิขึน้

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เร่งสร้างมมุมองสงัคมไทยให้ตระหนกัว่าการค้ามนษุย์เป็นภยั

ใกล้ตัวและเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนของเพื่อนมนุษย์ด้วย

กัน เร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�างาน

ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และด�าเนินการกับ

ผู้กระท�าความผิดท้ังข้าราชการและพลเรือนอย่างเด็ดขาด (ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร, 2558: 1) และเมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2553 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2554-2559 ซึ่ง

มีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ทัง้

ในภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน ตามหลักการบริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เป็นการระดมสรรพก�าลังและความคิดเห็น

จากปัญหาและอุปสรรคในการท�างานทุกระดับ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์, 2553 : ก)

ควำมหมำยของกำรค้ำมนุษย์และกำรลักลอบขนคนเข้ำเมือง

 1. ความหมายของการค้ามนุษย์

 กระทรวงแรงงาน (2558) ได้กล่าวถงึ กำรค้ำมนษุย์ ว่าหมายถงึ การจัดหา การขนส่ง 

การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่งบุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก�าลัง 

หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอก

ลวงด้วยการใช้อ�านาจโดยมิชอบหรือด้วยการใช้สถานะความเส่ียงภัยจากการค้ามนุษย์โดย

มิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้

มีอ�านาจ ควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์

อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงหา ประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการ

แสวงประโยชน์ทางเพศในรปูแบบอืน่ การบังคบัใช้แรงงานหรอืบรกิารการเอาคนลงเป็นทาส

หรอืการกระท�าอืน่เสมอืนการเอาคนลงเป็นทาส การท�าให้ตกอยูใ่ต้บงัคบั หรือการตัดอวยัวะ

ออกากร่างกาย ส�ำหรับควำมหมำยของกำรจัดระดับ : Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch 

list, และ Tier 3 ได้แก่

 ระดับ 1 (Tier 1) หมายถึง ประเทศซึ่งรัฐบาลปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่าของ
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กฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์

 ระดับ 2 (Tier 2) หมำยถึง ประเทศซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่า

ของกฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์ แต่ก�าลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติตาม

มาตรฐานนั้น

 ระดับ 2 ที่ถูกจับตำมอง (Tier 2 Watch list) หมำยถึง ประเทศที่รัฐบาลไม่ได้

ปฏบิตัติามมาตรฐานขัน้ต�า่ของกฎหมาย TVPA โดยสมบรูณ์ แต่ก�าลงัใช้ความพยายามอย่างยิง่

ในการทีจ่ะปฏิบตัใิห้ได้ตามมาตรฐานเหล่านัน้ และ (ก) จ�านวนสุทธขิองผู้ทีต่กเป็นเหยือ่ของ

รูปแบบที่รุนแรงของการค้ามนุษย์มีจ�านวนมาก หรือก�าลังเพิ่มขึ้นมาก หรือ (ข) ไม่สามารถ

แสดงหลกัฐานว่ามคีวามพยายามเพิม่ขึน้ทีจ่ะต่อสูก้บัรปูแบบทีร่นุแรงของการค้ามนษุย์จากปี

ที่ผ่านมา หรือ (ค) การตัดสินว่าประเทศนั้นก�าลังใช้ความพยายามที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน

ขั้นต�่า มาจากการให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะด�าเนินมาตรการเพิ่มเติมในปีถัดมา

 ระดับ 3 (Tier 3) หมำยถึง ประเทศต่างๆ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้น

ต�่าโดยสมบูรณ์และไม่ได้ใช้ความพยายาม ที่จะด�าเนินการดังกล่าว

 กรงุเทพธรุกจิ (2557) กล่าวถงึ ปัญหาการค้ามนษุย์ในประเทศไทยทีก่�าลังเผชญิอยู่ 

มี 3 สถานะ คือ 1) เป็นประเทศต้นทาง โดยมีการน�าคนจากพื้นที่ชนบทชุมชนชาวไทยภูเขา 

หรืออื่นๆ ส่งไปท้ังในประเทศและต่างประเทศ 2) เป็นประเทศทางผ่าน โดยขบวนการค้า

มนษุย์ใช้เป็นทางผ่านพาคนจากประเทศพม่า ลาว จนี เขมร ฯลฯ ไปยงัประเทศอืน่ๆ และ 3) 

เป็นประเทศปลายทาง โดยมกีารน�าคนจากทีอ่ืน่เข้ามาพกัและแสวงหาประโยชน์และได้กล่าว

ถงึความผดิตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ.2551 ในมาตรา 6 

ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุระ

จัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ

รับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�านาจโดยมิชอบ 

หรอืโดยให้เงนิหรอืผลประโยชน์อย่างอืน่แก่ผูป้กครองหรือผู้ดูแลบคุคลนัน้เพ่ือให้ผู้ปกครอง

หรอืผูด้แูลให้ความยนิยอมแก่ผู้กระท�าความผดิในการแสวงหาประโยชน์จากบคุคลทีต่นดูแล 

หรือ (2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัด

ให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์

 2. ความหมายของการลักลอบขนคนเข้าเมือง

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2556 : 6-8) ได้กล่าวถึงความ

หมายของ การลักลอบขนคนเข้าเมืองหรือการลักลอบขนผู้โยกย้ายถ่ินฐาน คือ การน�าพา
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บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไปยังประเทศอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดย

ไม่ผ่านช่องทางและวิธีการตามที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ ได้ก�าหนดไว้ และเมื่อด�าเนิน

การส�าเรจ็บรรลตุามวัตถปุระสงค์ คอื สามารถน�าพาบุคคลทีป่ระสงค์เดินทางเข้าประเทศได้

เรยีบร้อยแล้ว ผูท้ีร่บัจ้างน�าพากจ็ะได้รบัผลตอบแทนเป็นเงินหรือวตัถุอย่างอืน่จากผู้ประสงค์

เดินทาง

 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (2559) กล่าวถึง การค้ามนุษย์กับการ

ลักลอบขนคนเข้าเมืองหรือการลักลอบขนผู้โยกย้ายถ่ินฐานนั้น แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน

แต่องค์ประกอบและวตัถปุระสงค์แตกต่างกนั บคุคลทีถ่กูน�าพากม็สีถานะแตกต่างจากเหยือ่

หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างที่ส�าคัญได้ดังนี้

 1) การค้ามนุษย์ ได้แก่

 1.1) ความผิดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และอนามัยของผู้

เสียหายซึ่งถูกบังคับ หลอกลวง แสวงหาประโยชน์รูปแบบต่างๆ

 1.2) โดยท่ัวไปแล้วผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ได้ยินยอมที่จะถูกพามาแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ผู้เสียหายยินยอมหรือเต็มใจที่จะถูกพามา

จากภูมิล�าเนาของตน แต่ความยินยอมดังกล่าวมักเกิดจากการถูกหลอก หรือใช้อุบายชักจูง 

ซึ่งหากในที่สุดแล้วผู้เสียหายตกอยู่ในสภาพถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น หลอกผู้

เสียหายว่าจะพาไปหางานท�าที่กรุงเทพฯ แต่เม่ือเดินทางมาถึงกลับถูกขายหรือบังคับให้ค้า

ประเวณีแล้วจะถือว่าผู้เสียหายให้ความยินยอมไม่ได้ เนื่องจากความยินยอมไม่ได้เกิดจาก

ความสมัครใจอย่างโดยแท้ กล่าวโดยสรุป ในเรื่องการค้ามนุษย์นั้น ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้

ให้ความยนิยอมท่ีจะถูกพามาแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ หรอืแม้จะมบ้ีางทีใ่ห้ความยนิยอม

ในครั้งแรก แต่ความยินยอมดังกล่าวก็มักจะเกิดจากการถูกหลอกลวง ถูกบังคับหรืออยู่ใน

ภาวะจ�าเป็นต้องยอมตาม ไม่สามารถขัดขืนได้ เป็นต้น

 1.3) วัตถุประสงค์ของ การค้ามนุษย์ คือ การน�าพาผู้เสียหายไปแสวงหาประโยชน์

ยงัสถานทีท่ีก่�าหนดไว้ ซึง่ในทางกฎหมายถือว่าผูก้ระท�ามเีจตนาพเิศษเพือ่แสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ บงัคบัใช้แรงงาน หรือบรกิารบงัคบัตัดอวยัวะ

เพื่อการค้า เป็นต้น

 1.4) เป็นการกระท�าผิดท่ีเกิดข้ึนได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น 

หลอกลวงหญิงจากภาคเหนือเพื่อมาขายประเวณีทางภาคใต้ของประเทศ หรืออาจข้าม

ประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นต้น



114วารสารพุทธอาเซียนศึกษา   ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 1.5) ผูก้ระท�าผดิจะเป็นฝ่ายสรรหาผูเ้สียหายโดยผ่านวธิกีารต่างๆ เช่น ผ่านตัวแทน 

นายหน้าและมกัมกีารใช้อบุายหลอกลวง ท�าให้ผู้เสียหายหลงเข้าใจผิดว่าจะไปประกอบอาชพี

ทีม่ัน่คงมีรายได้ดหีรือบางรายใช้ก�าลงัประทุษร้าย ทันททีีผู่เ้สยีหายตกอยูภ่ายใต้การควบคมุ

แล้วผู้เสียหายจะไม่มีอ�านาจตัดสินใจหรือต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เสียหายต่อสู้ ขัดขืน หรือ

หาทางหลบหนี ผู้ค้ามนุษย์มักจะใช้ความรุนแรงต่อผู้เสียหาย และเมื่อผู้เสียหายถึงจุดหมาย

ปลายทาง หรือสถานท่ีท่ีก�าหนดให้ผู้เสียหายอยู่ แล้วจะถูกควบคุมจากผู้ค้าหรือผู้แสวงหา

ประโยชน์

 2) การลักลอบขนคนเข้าเมือง/การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ได้แก่

 2.1) ความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความสงบ เรียบร้อย ความมั่นคง ปลอดภัยของ

ประเทศที่มีการลักลอบเดินทางระหว่างกัน

 2.2) ผูท้ีล่กัลอบข้ามแดนมานัน้ยนิยอมหรอืสมคัรใจทีจ่ะข้ามแดนไปทีป่ระเทศปลาย

ทาง ผู้รับจ้างพาข้ามแดนเป็นเพียงผู้อ�านวยความสะดวกในการพาข้ามแดนเท่านั้น และเมื่อ

ข้ามแดนได้ส�าเร็จแล้ว ผู้ที่ลักลอบข้ามแดนมีอิสระที่จะท�าการใดๆ ตามแต่ที่ตนจะต้องการ 

ผู้รับจ้างจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอีกต่อไป

 2.3) วัตถุประสงค์ของผู้กระท�าความผิดฐานรับจ้างพาข้ามแดน คือ การน�าพาผู้

ประสงค์ข้ามแดนผ่านแดนไปได้ตามที่ตกลงกันไว้ มิได้มีเจตนาแสวงหาประโยชน์อื่นใดจาก

ผู้ลักลอบข้ามแดนนอกจากค่าจ้างที่ได้ตกลงกัน

 2.4) เป็นความผิดที่เกิดได้เฉพาะระหว่างประเทศเท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์ก็คือ

เป็นการลักลอบพาคนจากประเทศหนึ่งข้ามแดนไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย

 2.5) ผู้ประสงค์จะข้ามแดนจะเป็นผู้มาติดต่อใช้บริการจากผู้รับจ้างขนคนข้ามแดน 

โดยตรงหรือจากการผ่านโฆษณาเชิญชวน ผู้รับจ้างขนคนข้ามแดนจะมีอ�านาจควบคุมได้

เฉพาะช่วงเวลาในการพาข้ามแดนเท่านั้น ถ้าผู้ประสงค์จะข้ามแดนประเมินถึงความเสี่ยง

แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมท่ีข้ามแดนในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วจะบอกเลิกก็ได้ ผู้รับจ้างขนไม่มี

อ�านาจบงัคบั จงึไม่มคีวามจ�าเป็นท่ีจะใช้ความรนุแรง และเมือ่ผู้ข้ามแดนมาถงึทีห่มายปลาย

ทาง ก็สิ้นสุดภารกิจ

การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา

 เพื่อให้นโยบายการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติ ได้ด�าเนิน
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งานเป็นรปูธรรมอย่างชดัเจนและมปีระสทิธิผล ให้ส่วนราชการทุกส่วน ทุกหน่วยงาน มคีวาม

เข้มแข็ง สามารถบริหารราชการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาสการ

เข้าถึงบริการของรัฐ และเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย

ของประชาชนในสังคม สามารถสรุปมาตรการ/กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบที่เป็นเจ้าภาพหลัก

ในการด�าเนินงาน มีดังนี้ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2553 : 11-16)

 1. ด้านการป้องกนั โดยมมีาตรการ/กลยทุธ์ ได้แก่ 1) การรณรงค์และประชาสมัพนัธ์

ผ่านสือ่ทกุประเภท เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถงึการเคลือ่นย้ายแรงงานอย่างปลอดภยั ลด

ความเสีย่งของการค้ามนษุย์ และให้ความร่วมมอืในการเฝ้าระวงัปัญหาการค้ามนษุย์ 2) การ

สร้างจิตส�านึกและเจตคติในเรื่องสิทธิมนุษยชนและกระบวนการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่

ภาคีเครือข่าย และนักธุรกิจการท่องเที่ยว 3) การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งในการเฝ้าระวัง

ปัญหาการค้ามนุษย์ 4) การส่งเสริมความมั่นคงในการด�ารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 5) 

การผลกัดนัให้มีการบรรจเุรือ่งสทิธิมนุษยชน สทิธิเด็ก และการค้ามนษุย์ในการเรยีนการสอน 

ทัง้ในและนอกระบบการศกึษาทกุระดบั 6) การส่งเสริมให้มกีารอบรมเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่ม

เสี่ยงเพื่อมิให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และ 7) การจัดสรรทรัพยากรและ

รูปแบบการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่ ทั้งสถานะต้นทาง สถานะทาง

ผ่าน และสถานะปลายทาง

 2. ด้านการด�าเนินคดี โดยมีมาตรการ/กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างศักยภาพ

และสมรรถนะแก่บคุลากรทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิคดีทัง้ทางแพ่งและอาญา 2) การผลักดัน

เรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์และการด�าเนินคดีไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 

สถาบันงานสอบสวน สถาบันเนติบัณฑิต และสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 3) การสนับสนุน

การปราบปรามผูก้ระท�าผดิและขบวนการอาชญากรรม ทัง้ภายในประเทศและข้ามชาตอิย่าง

จริงจัง ใช้กระบวน การร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา การให้ความช่วยเหลือ

ทางอาญา การสืบพยานในต่างประเทศ การยึดอายัดทรัพย์สินในต่างประเทศ และการน�า

ตัวผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดี และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 4) การส่งเสริมให้มีการพัฒนา

เครือข่ายด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 5) การผลักดันให้มีการปรับปรุง/แก้ไข

กฎหมาย ที่มีความคาบเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งก�าหนดโทษไว้เป็นความผิด

ฐานค้ามนษุย์ 6) การสนบัสนนุเข้าเป็นภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรม

ข้ามชาติ 7) การผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้ประกาศใช้เป็น

กฎหมาย 8) การผลักดันให้มีองค์กร/คณะที่มีความเชี่ยวชาญในการด�าเนินคดีการค้ามนุษย์
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เพื่อวินิจฉัย และให้ค�าแนะน�าการด�าเนินคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและคาบเกี่ยวกับคดี

อื่นๆ 9) การสนับสนุนให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสอบสวน 10) การแก้ไขกฎหมายการ

คุ้มครองตัวบุคคลซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จาก 24 ชั่วโมง เป็น 7 วัน 11) 

การทบทวนวธิกีาร/ขัน้ตอนด�าเนนิคดตีามบันทกึข้อตกลงต่างๆ 12) การเร่งรดัให้ด�าเนนิการ

ตามกฎหมายเพือ่ให้มรีะเบียบว่าด้วยการก�าหนดค่าสนิไหมทดแทนของผูเ้สยีหายในคดอีาญา

ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ.2551 และ 13) การสนบัสนนุ

การใช้ทรัพยากรด้านการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามจากกองทุนเพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์

 3. ด้านการคุม้ครองช่วยเหลอื โดยมีมาตรการ/กลยทุธ์ ได้แก่ 1) การจดัท�ามาตรฐาน/

คู่มือของประเทศในการช่วยเหลือ คุ้มครอง และส่งกลับ 2) การพัฒนาสมรรถนะของผู้ให้

บริการและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองช่วยเหลือให้มีความรู้ความเข้าใจตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 3) การส่งเสริมให้มี

หน่วยบรกิารแบบครบวงจรในพืน้ที ่ท่ีเป็นเส้นทางการค้ามนุษย์ในการช่วยเหลอืและคุม้ครอง

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การสนับสนุนให้หน่วยงานที่ด�าเนิน

การคุ้มครองพยาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองพยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) 

การส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้/จดัหา สถานคุม้ครองหรือสถานพักพิงผู้เสียหายจากการ

ค้ามนุษย์ โดยภาคเอกชนตามมาตรฐานที่ก�าหนด 6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราชการ

ส่วนท้องถิน่และชมุชนของผูเ้สยีหายในการดแูลภายหลังการส่งกลับ 7) การส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายอาสาสมคัรคนไทยในต่างประเทศเพ่ือช่วยเหลอืและดแูลผูเ้สยีหายก่อนการส่งกลบั

ประเทศไทย 8) การพัฒนาระบบให้บริการล่ามเพื่อการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

และ 9) การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูล

 4. ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน โดยมีมาตรการ/กลยุทธ์ 

ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความร่วมมอืในการเจรจาระดับทวภิาคกีบัประเทศทีม่สีถานะต้นทาง 

ทางผ่าน และปลายทาง เรือ่งการย้ายถิน่อย่างปลอดภยั การจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานต่าง

ประเทศ การหาตลาดแรงงานส�าหรับผู้หญิง   2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเครือ

ข่ายความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาคเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ และการ

ย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง 3) การเสริมสร้างและเพ่ิมพูนความเป็น

หุ้นส่วนเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาค 4) การด�าเนินขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายและการ



117 Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ Year 2 Issue 1 January - July, 2017

ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University

บงัคบัใช้กฎหมายเพือ่ประเทศไทย สามารถให้สตัยาบนัพิธสีารเพ่ือป้องกนั ปราบปราม และ

ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี 5) การทบทวนและประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนากระบวนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 6) การส่งเสริมการศึกษา

วิจัยเพื่อพัฒนามาตรการและขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อกระบวนการค้ามนุษย์ และ 7) การส่งเสริม

ศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางมาตรการและด�าเนินงานร่วมกับเครือ

ข่ายประชาคมทีเ่กีย่วข้องจากทกุภาคส่วน เพือ่การป้องกนัเฝ้าระวงั การช่วยเหลอืผูท้ีต่กเป็น

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ที่จะกระท�าความผิดซ�้า

 5. ด้านการพัฒนาบริหารข้อมูล โดยมีมาตรการ/กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การผลักดันให้

มีระบบข้อมูลการค้ามนุษย์ ในระดับประเทศและระดับจังหวัด 2) การสร้างความร่วมมือ

ให้เครือข่ายน�าเข้าข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 3) การสร้างกลไก/ระบบการรายงาน

ของภาคีเครอืข่ายเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการประสานความร่วมมือและส่งต่อ 4) การสนบัสนนุ

การพัฒนาระบบ Software และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 5) การพัฒนา

ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อการประสานงานระหว่าง

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดี 6) การพัฒนาช่องทางให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข่าวสาร

ข้อมูลที่ควรรู้ ทั้งสิทธิ บทบาทหน้าที่และกรณีที่ควรเฝ้าระวัง 7) การส่งเสริมการวิจัยเกี่ยว

กับพัฒนาการของกระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งของประเทศตามชายแดนและภูมิภาค 8) การ

พัฒนากลไก/ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังและการรับแจ้งเบาะแสของอาสาสมัครให้ถูกต้อง

และน่าเชื่อถือ 9) การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้จัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อบ่งชี้สถานการณ์และติดตามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง 10) การพัฒนาระบบการตรวจ

สอบการท�างานของภาครฐัเพือ่สร้างความร่วมมอืกบัภาคประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ และ 11) การส่งเสริม/สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสาร

ระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับพื้นที่

 ว.วชิรเมธี (2551) กล่าวถึง การเสริมสร้างสังคมที่ดีตามแนวทางของหลักพระพุทธ

ศาสนาที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี คือ มรรค 8 ซึ่งมีดังนี้

 มรรค 8 (อฏัฐงัคกิมรรค) (มรรค หรืออรยิมรรค หรือมชัฌมิาปฏปิทา หรือมรรคแปด 

หรอืทางด�าเนนิชวีติอนัประเสรฐิ หรอืทางสายกลาง) เป็นแนวทางการด�าเนนิอนัประเสริฐของ

ชีวิต (กาย วาจา ใจ) เพ่ือความหลดุพ้นจากทกุข์ เรยีกว่า มรรค 8 ซึง่แปลว่า ทางอนัประเสรฐิ 

โดยเป็นข้อปฏิบัตท่ีิมหีลกั เพือ่ไม่ให้เกดิความอ่อนแอจนถงึกบัตกอยูใ่ต้อ�านาจความอยากแห่ง
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ใจ แต่ก็ไม่แข็งตึงจนถึงกับเป็นการทรมานกายให้เหือดแห้งจากความสุขทางกาย จึงได้เรียก

ว่า มัชฌิมาปฏิปทา ก็คือ ทางด�าเนินสายกลาง ที่ไม่หย่อนและไม่ตึงจนเกินไป แต่เป็นการ

พอเหมาะพอดี เช่นเดียวกับสายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้ว

 ค�าว่า มรรค แปลว่า ทาง ส�าหรับในท่ีนี้หมายถึงทางเดินของใจ เป็นการเดินจาก

ความทกุข์ไปสูค่วามเป็นอิสระหลดุพ้นจากทุกข์ซึง่มนษุย์หลงยดึถือและประกอบขึน้ใส่ตนเอง

ด้วยอ�านาจของอวิชชา ประกอบด้วย

 1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจถูกต้อง ย่อมต้องการใช้ในกิจการทั่วไปทุกประเภท

ทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ส�าหรับฝ่ายธรรมชั้นสูงอันเกี่ยวกับการเห็นทุกข์หรืออาสวะซึ่ง

จัดเป็นการเห็นอริยสัจจ์นั้นย่อมต้องการฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นพิเศษ ความเข้าใจถูกต้องคือ

ต้องเข้าใจอย่างท่ัวถึงว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไร อย่างหยาบๆ ที่ปรากฏชัดเป็นอย่างไร อย่าง

ละเอียดท่ีแอบแฝงเป็นอย่างไร เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ความดับสนิทของทุกข์มีภาวะ

อย่างไร มีล�าดับอย่างไร ทางให้ถึงความดับทุกข์คืออะไร เดินให้ถึงได้อย่างไร สัมมาทิฏฐิมี

ทั้งที่เป็นโลกิยะ คือของบุคคลท่ีต้องขวนขวายปฏิบัติก้าวหน้าอยู่ และสัมมาทิฎฐิที่เป็นโลก

กุตตระ คือของพระอริยบุคคลต้นๆ ส่วนของพระอรหันต์ เรียกเป็นวิชชา เพราะท่านถึงท่ี

สุดแล้ว

 2. สมัมาสงักปัปะ คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง โดยคดิหาทางออกไปจากทกุข์ตามกฎแห่ง

เหตุผลที่เห็นชอบมาแล้ว ข้อสัมมาทิฏฐินั่นเอง เริ่มตั้งแต่การใฝ่ใจที่น้อมไปในการออกบวช 

การไม่เพ่งร้าย การไม่ท�าทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแม้เพราะเผลอ รวมทั้งความใฝ่ใจถูกต้องทุกอย่างที่

เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ประสงค์

 3. สัมมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น

 4. สัมมากัมมันตะ คือ การกระท�าถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น

 5. สัมมาอาชีวะ คือ การด�ารงชีพถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น

 6. สัมมาวายามะ คือ ความพากเพียรถูกต้อง เป็นส่วนของใจท่ีบากบั่นในอันท่ีจะ

ก้าวหน้าในการด�าเนินตามมรรค ถึงกับมีการอธิษฐานอย่างแรงกล้า

 7. สัมมาสต ิคือ การระลึกประจ�าใจถูกต้องระลึกแต่ในสิ่งที่เกื้อหนุนแก่ปัญญาที่จะ

แทงต่ออวชิชาท่ีครอบง�าตนอยูโ่ดยเฉพาะ ได้แก่ กายและธรรมอนัเนือ่งเก่ียวกบักาย เมือ่พบ

ความจริงของกาย อวิชชาหรือหัวหน้าแห่งมูลทุกข์ก็สิ้นไป

 8. สัมมาสมาธ ิคือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง ได้แก่ สมาธิ เป็นของจ�าเป็นในกิจการทุก

อย่าง ส�าหรับในที่นี้เป็นอาการของใจที่รวมก�าลังเป็นจุดเดียว กล้าแข็งพอทีจะให้เกิดปัญญา 
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และเป็นการพักผ่อนของใจ อีกด้วย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 สรุปได้ว่า การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา  จะต้อง

สามารถด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์หรอืแผนงานเพือ่ให้เกดิผลเป็นรปูธรรมอย่างชัดเจนได้ ซึง่

แนวทางด�าเนนิงานทีส่�าคัญจะต้องมกีารประยกุต์ใช้จากหลายแนวความคดิเพ่ือน�ามาบรูณา

การร่วมกนั ผลทีจ่ะได้รบัคอืเป็นมาตรการ/กลยทุธ์ ในการขบัเคล่ือนการปฏบิติังานและการ

สร้างความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษยอ์ย่างเป็นรูปธรรม รวม 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการป้องกัน 2) ด้านการด�าเนินคดี 3) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 4) ด้านการพัฒนา

กลไกเชิงนโยบายและขับเคลื่อน และ 5) ด้านการพัฒนาบริหารข้อมูล และจะต้องประยุกต์

การบรหิารจดัการยทุธศาสตร์ทัง้เชงินโยบายและเชงิปฏบิตักิารควบคูก่บัหลกัพระพทุธศาสนา

ที่ส�าคัญ คือ มรรค 8 ซึ่งประกอบไปด้วย 1) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจถูกต้อง    2) สัมมา

สังกัปปะ คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง 3) สัมมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้อง      4) สัมมากัมมัน

ตะ คือ การกระท�าถูกต้อง 5) สัมมาอาชีวะ คือ การด�ารงชีพถูกต้อง 6) สัมมาวายามะ คือ 

ความพากเพียรถูกต้อง 7) สัมมาสต ิคือ การระลึกประจ�าใจถูกต้อง และ 8) สัมมาสมาธ ิคือ 

การตั้งใจมั่นถูกต้อง

 เพือ่ให้การป้องกนัและแก้ไขการค้ามนษุย์ ซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติทีเ่ร่งด่วน ได้เกดิขึน้

อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. การให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ที่ภาค

รฐัได้ด�าเนินการ เพือ่ให้เกดิการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการสนบัสนนุให้

ประชาชนเห็นความส�าคัญในนโยบายของรัฐที่จะมีผลโดยตรงต่อประชาชน เช่น สามารถมี

ส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย การตดัสนิใจเลอืกนโยบาย การปฏิบติัตามนโยบาย และการ

ตรวจสอบหลังจากที่น�านโยบายไปปฏิบัติแล้ว

 2. การปลูกฝังจิตสานึกให้แก่ประชาชน เพื่อให้เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญและการยอมรับในระดับสากลทั่วโลก
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แหล่ง 
เผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ

เพ่ือเสนอตีพิมพ์เผยแพร่  
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นางสาวอณิษฐา   หาญภักดีนิยม

บทคัดย่อ

 ความเชื่อเป็นพื้นฐานส�าคัญยิ่งของมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกัน

ไป ความเช่ือเปรียบเสมือน ความศรัทธาหรือความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นแกนกลาง

ในการด�าเนินชีวิตและความมั่นคงของสังคม เป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตภายใต้การมีอัต

ลักษณ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการนับถือผี

บรรพบรุุษ ซึง่มผีลต่อวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสงัคมและยงัแสดงให้เหน็ถงึความกตญัญู

ต่อบรรพบุรุษ เป็นการสร้างศักยภาพใหม่ของประชาคมอาเซียน ให้มีความเป็นเอกภาพ

เดียวกัน ภายใต้สังคมที่มีพื้นฐานความเชื่อผ่านความเอื้ออาทรและความกตัญญู เป็นตัว

เชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกในอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทยเชื่อว่าผี คือ เทพยดาที่

ให้ความคุ้มครองพทิกัษ์รกัษาชวีติหรอือาจลงโทษผูก้ระท�าผดิให้ถงึแก่ชวีติได้ จากการนับถอื

ผ่านพธิกีรรมต่าง ๆ  เป็นส่ิงท่ีสามารถยดึเหนีย่วจติใจของคนในสงัคม จนกลายเป็นวัฒนธรรม

ในการปฏบิติัสบืทอดต่อกนั ประกอบกบัประเทศในสมาชกิอาเซยีนยงัมคีวามเชือ่ทีค่ล้ายคลงึ

กนั แต่อาจมชีือ่เรยีกท่ีแตกต่างกนั แต่เป้าหมายกเ็พือ่ทีจ่ะบูชาระลกึถงึบรรพบรุษุของตนเอง 

เช่น พม่า เรียกว่า นัต กัมพูชา เรียกว่า ผีแขอารักษ์เนียะตา อินโดนีเซียมีความเชื่อเกี่ยวกับ 

วิญญาณแห่งภูเขาไฟ รวมถึงเวียดนามและประเทศลาว ก็มีความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติ

ที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมากในด้านจิตใจ น�าไปสู่การบูชาวิญญาณบรรพบุรุษเช่นกัน ความ

เชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีประโยชน์ในการช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันและ

สร้างศักยภาพใหม่ของประชาคมอาเซียน สามารถเป็นสื่อในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์

เดียวกันผ่านวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ค�าส�าคัญ  :  อัตลักษณ์ร่วม, ศรัทธา, ความเชื่อผีบรรพบุรุษ

Abstract 

 The belief is very important standard of Human. Human are different 

believe of spirit. The Spirit are core concept in their lived and social live are 

co – identities to learned and understand about   the process of God for the 

way of life in society and show of grateful to ancestor to New potential and 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์บทความ

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ

สำานักงานวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา มจร

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
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ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจรตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ เกี่ยว กับอาเซียน

ศึกษา ดังนี้

1. บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้ม

ข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น

นักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
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2. บทความทางวิชาการ  เน้นนำาเสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการทั้งเข้มข้นและไม่เข้มข้น 

รวมทั้งกึ่งวิชาการ เน้นกลุ่มเป้าหมายทั่วไป

3. บทความวจิยั (Research article) ได้แก่ รายงานผลงานวจัิยใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ ซ่ึง

ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน

4. บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความท่ีรวบรวมความรู้จากตำารา 

หนังสือ และวารสารใหม่ หรอืจากผลงานและประสบการณ์ของผูน้พินธ์มาเรยีบเรยีงขึน้ โดย

มีการวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน

5. ปกณิกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เร่ืองแปล ย่อความจากวารสาร

ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนำาเครื่องมือใหม่ ตำาราหรือหนังสือใหม่ที่

น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

การส่งบทความ

ทกุบทความให้ส่งจดหมายนำาส่งบทความพร้อมต้นฉบบัแบบพมิพ์ 3 ชดุ กรณทีีบ่ทความ

ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับท่ีแก้ไขคร้ัง

สุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้

แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีสำาเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร

ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสำาคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของ

บทความที่วารสารกำาหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อง

แน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้ให้กับบรรณาธิการ การเตรียม

บทความให้ถกูต้องตามข้อกำาหนดของวารสารจะทำาให้การพจิารณาตพิีมพ์มคีวามรวดเรว็มาก

ยิง่ขึน้ และทางกองบรรณาธกิารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้

ถูกต้องตามข้อกำาหนดของวารสารเสียก่อน

การเตรียมบทความ

บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีดโดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH 

SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรงและมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง 

(double spacing) ตลอดเอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) 

พมิพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกบัด้านบน 1 นิว้ครึง่ และด้านขวากบัด้านล่าง 1 นิว้ พร้อม
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ใส่หมายเลขหน้ากำากับทางมมุขวาบนทุกหน้า บทความไม่ควรยาวเกนิ 15 หน้ากระดาษพมิพ์

สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง

บทความอาจพมิพ์เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด้ ในกรณท่ีีบทความเป็นภาษาไทย 

การใช้ศัพท์ภาษาองักฤษควรใช้เฉพาะคำาทีแ่ปลไม่ได้ หรอืแปลแล้วทำาให้ได้ใจความไม่ชดัเจน

ถ้าเขียนทับศัพท์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานแล้ววงเล็บภาษาเดิมไว้ใน

ครั้งแรกศัพท์ทางวิชาการที่รับรองโดยราชบัณฑิตยสถานสามารถใช้ได้ 

รูปแบบของการเตรียมบทความ

1. ส่วนชื่อเรื่อง (Title page) และชื่อผู้นิพนธ์

ชื่อเรื่อง (title of the article) ควรมีลักษณะเป็นข้อความสั้น สื่อความหมายของเรื่อง

อย่างชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรย่อ 

หน้าแรก พิมพ์ด้วยภาษาไทย ประกอบด้วย 

- ชื่อเรื่อง

- ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิการศึกษา ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายท่านให้เขียนตามลำาดับความสำาคัญของ

การร่วมทำางานวิจัย

- ตำาแหน่ง สถานที่ทำางาน ของผู้นิพนธ์ทุกท่าน

-ชื่อผู้นิพนธ์ที่ให้ติดต่อเกี่ยวกับบทความ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือ

ถือ และโทรสาร รวมทั้งอีเมล์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว

หน้าที่สอง พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ข้อความที่ตรงกับหน้าแรกทุกประการ

หน้าที่สาม ชื่อเรื่องภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)

บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 351 คำา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัย

และบทความปรทิรรศน์ต้องมีบทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบทคดัย่อควรเขยีนให้

ได้ใจความทั้งหมดของเรื่องโดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง ในบทคัดย่อภาษา

ไทยไม่ใช้ศพัท์ภาษาองักฤษ ให้แปลหรอืเขยีนทบัศพัท์เป็นภาษาไทย และไม่ต้องวงเล็บคำาเดิม

บทคัดย่อท่ีเป็นภาษาเดียวกันกับภาษาท่ีใช้ในบทความให้อยู่ตามหลังชื่อเรื่อง ส่วน

บทคัดย่อที่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในบทความให้อยู่ต่อจากเอกสารอ้างอิง 

ลักษณะของบทคัดย่อที่เป็นที่เป็นบทความวิชาการต้องเป็นลักษณะเชิงพรรณาหรือ

บรรยายส่วนบทความวิจัยควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา 
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(methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคำาสำาคัญ (Key words) ซึ่ง

ควรเรียบเรียงตามลำาดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา

- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวัสดุหรือผู้ป่วยที่นำามาศึกษา จำานวน ชนิด ประเภท วิธีการ

ศึกษา หรือวิธีการศึกษา และสถิติที่นำามาใช้

- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลทีไ่ด้จากการศกึษา และค่าสถติิ (ถ้ามกีารวเิคราะห์)

- สรุป ควรกล่าวถึงผลการศึกษาที่สำาคัญ

- คำาสำาคัญ: ควรมีคำาสำาคัญ 3-6 คำา ซึ่งต้องมีปรากฏอยู่ในบทคัดย่อ ให้เรียงคำาสำาคัญ

ตามตัวอักษร และคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

3. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย

บทความวิชาการ ทั้งที่เป็นบทความวิชาการทั่วไป และบทความวิจัย ควรประกอบด้วย 

บทนำา เนื้อหา และ บทสรุป สำาหรับบทความวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 บทนำา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนำาโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูล

จากรายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่

ศึกษา และกล่าวถงึเหตุผลหรอืความสำาคญัของปัญหาในการศกึษาครัง้นี ้สมมตฐิานของการ

ศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจน

3.2 วธิกีารศึกษา (methods) กล่าวถงึรายละเอยีดของวธิกีารศกึษาประชากรและกลุม่

ตัวอย่างในการศึกษาและวิธีการศึกษาท่ีใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอที่ผู้อ่านสามารถทำาการ

ศึกษาซำ้าได้ รวมทั้งสถิติที่นำามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล

3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 

3.2 ควรจำาแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการ

บรรยายในเนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือ

แผนภูมิ ตามความเหมาะสม

3.4 วิจารณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของ

ผู้นิพนธ์ นำามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความ

รู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมท้ังข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิด

เห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะนำาไป

ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้วย 
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3.5 ข้อเสนอแนะ(Conclusion) การแนแนวการนำาผลการวิจัยไปใช้ให้ เกิดผล

3.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร 

หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุน

วิจัย และหมายเลขของทุนวิจัย

3.7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือการทำา

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสืบค้น

ได้จาก http://www.mcu.ac.th/site/provide

4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table) 

ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จำาเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง 

สำาหรับคำาบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนคำาอธิบายเพิ่มเติมให้

ใส่ใต้ภาพหรือตาราง 

ลิขสิทธิ์

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบ

มอบลขิสิทธิบ์ทความให้แก่วารสารพร้อมกบับทความต้นฉบบัทีไ่ด้แก้ไขครัง้สดุท้าย นอกจาก

นี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้นได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะใน

วารสาร พุทธอาเซียนศึกษา มจรเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้

นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้วผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อม

ทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์

การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก

การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา ม

จรกรุณาติดต่อ “ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา มจร” สำานักงานวารสาร 

พุทธอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำาไทร 

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรสาร 02-882-3154 ต่อ  

1) พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. โทรศัพท์. 08-7828-4195  

 2) ดร. ลำาพอง กลมกูล   โทรศัพท์. 08-6503-8067 

 3) พระอภิเชษฐ์  สุภทฺรวาที  โทรศัพท์. 09-6354-3379  
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อัตราค่าวารสาร 

 กำาหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จำาหน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง 

 

อัตราค่าสมาชิก

ปีละ 300 บาท (อัตราปี พ.ศ. 2559)
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