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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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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
เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
และสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียนส่วนรวม
หมายเหตุ: วารสารพุทธอาเซียนศึกษา จัดทำ� 2 ภาษารับบทความทั้งภาษาไทย-อังกฤษ บทความที่
นำ�มาตีพิมพ์ในแต่ละฉบับนั้นกองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ์ตามรูปแบบแล้วจัดส่งผู้ทรง
คุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบ
ฟอร์มที่กำ�หนด ส่วนทัศนะข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน
ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
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การศูนย์อาเซียนศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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คำ�นำ�
ตามที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้จัดทำ�โครงการจัดทำ�วารสารพุทธอาเซียนศึกษา นั้น มีกำ�หนดการเผยแพร่ ปีละ 2
ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 ระหว่าง
กรกฎาคม--ธันวาคม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างวิชาการ
และผลงานด้านวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา
และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นัก
วิชาการ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปได้เผยแพร่บทความทางวิชาการในสาขาวิชา
ต่าง ๆ และ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอด
จนนักวิชาการอิสระเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียนส่วนรวม
โครงการนี้ มุ่งเน้นการผลิตวารสารวิชาการพุทธอาเซียนศึกษา โดยรับบทความ
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาอาเซียน สำ�หรับผู้ทรงคุณวุฒิในการรวม
ตรวจสอบบทความมีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามกฏระเบียบของการจัดทำ�
วารสารไทย เปิดรับบทความวารสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและอาเซียน
โดยเฉพาะในมิติ แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่
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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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สารบัญ
กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
ค�ำน�ำ
สารบัญ
การพัฒนาพลเมืองอาเซียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การในการรองรับประชาคมอาเซียน
รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์
อั ต ลั ก ษณ์ ร ่ ว มความศรั ท ธาในอาเซี ย นผ่ า นความเชื่ อ การนั บ ถื อ ผี
บรรพบุรุษ
The Identities of Spirit thought ancestral in ASEAN
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ศึกษาขบวนการพุทธชาตินิยมในพม่า
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
The Role of Opinion Leaders of the Greater Mekong region:
Phra Maha Rajchakru Phon Samek.
Phrabaidikasuphot Ketnakorn
อิทธิพลพระพุทธศาสนากับการเมืองลาว
Buddhist Influence and Lao Political and Governmental Society		
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การพัฒนาพลเมืองอาเซียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การในการรองรับประชาคมอาเซียน

บทคัดย่อ

รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์*

ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียน ต้องมี
การเตรียมความพร้อม และการพัฒนาประชาชนในประเทศให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลง เพือ่
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
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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 เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับและประสบ
ความส�ำเร็จในหลายๆ ด้าน การรวมตัวของประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)
เป็นโอกาสส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ทกุ ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แสวงหาจุดร่วม
ระหว่างกันในทุกด้าน เพือ่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของภูมภิ าค และหากกล่าวเฉพาะด้านสังคม
จุดร่วมทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ซึง่ ทุกประเทศในอาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างสรรค์
พัฒนาพลเมืองของตน คือ พลเมืองอาเซียน เพราะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นได้ และมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ประชาคมให้สามารถก้าวไปข้าง
หน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการศึกษาเรื่อง Attitudes and Awareness toward ASEAN : Findings of a
Ten Nation Survey ของ ASEAN Foundation (มูลนิธิอาเซียน) เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
นักวิจยั หลักสองท่าน ได้แก่ Dr. Eric C. Thompson จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ และ
ผศ.ดร.จุลนี เทียนไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.popterms.mahidol.
ac.th/newsletter/showarticle. php?articleid=296) ส�ำรวจนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติของสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยมลายา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯลฯ เป็นต้น จ�ำนวนประเทศ
ละ ๒๐๐-๒๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒,๑๗๐ คน ท�ำให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อ
อาเซียนของปัญญาชนทัง้ สิบประเทศโดยมีขอ้ ค้นพบทีส่ ำ� คัญ ด้านความเป็นพลเมืองอาเซียน
ในค�ำถามที่ว่า ตนเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen) หรือไม่นั้น ร้อยละ ๗๖.๘ ของ
นักศึกษาอาเซียนทั้งหมดเห็นด้วยว่า ตนเป็นพลเมืองอาเซียนส่วนนักศึกษาไทย เห็นด้วย
ร้อยละ ๖๗ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่ำ ดังนั้นแนวทางส�ำคัญของการสร้างสรรค์ความส�ำเร็จ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ของประชาคมอาเซียน จึงควรพัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียนในประเทศไทย ให้มีความ
ก้าวหน้าผาสุกอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน คือ การสร้างสรรค์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พลเมืองอาเซียน โดยการพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การเพื่อรับประชาคมอาเซียนนั่นเอง
ความเป็นพลเมืองอาเซียน
พลเมือง (Citizen) หมายถึง พลังหรือกาลังคนของประเทศซึ่งอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของ
ประเทศหรืออาจเรียกว่า “ชาวเมือง” หรือ “ชาวประเทศ” นั่นเอง ต่างจากชาวต่างด้าว
เข้าเมืองซึง่ เข้ามาอยูใ่ นประเทศเพียงชัว่ คราว เมือ่ กล่าวถึงพลเมืองของประเทศใดย่อมหมาย
ถึง บุคคลทั้งหลายที่มีสัญชาติของประเทศนั้นๆตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น เมื่อ
กล่าวถึงพลเมืองของประเทศไทย ย่อมหมายถึงคนทั้งหลายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย
ไทย พลเมืองของแต่ละประเทศย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้นบุคคล
ต่างสัญชาติที่เข้าไปอยู่อาศัยซึ่งเรียกว่าคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองและมีหน้า
ที่แตกต่างออกไป เช่น อาจมีหน้าที่เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายของ
แต่ละประเทศบัญญัติไว้สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งคู่กันเมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่พลเมืองของทุก
ประเทศมีทั้งสิทธิและหน้าที่แต่จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ
ความเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizenship) จึงหมายถึง พลเมืองอาเซียนหรือชาว
ประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎกติกาของประชาคมอาเซียนและกฎบัตร
อาเซียน มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบกฎกติกาของประชาคมอาเซียน
๑.ความส�ำคัญของการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน
การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะความเป็นหนึ่ง
เดียวของอาเซียนจะเกิดขึน้ ไม่ได้ หากชาวประเทศอาเซียนขาดความตระหนักร่วมกันในการ
เป็นหนึ่งเดียว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ความมั่นคงและด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลักมีความส�ำคัญต่อแบบแผนการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศ หากเป็นในอดีตเรือ่ งท�ำนองนีอ้ าจจะเป็นเรือ่ งในความรับผิดชอบของรัฐบาล
ประชาชนไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ในเมื่ออาเซียนเกิดการรวมตัวกันและมีวัตถุประสงค์ตาม
กฎบัตรอาเซียนที่ประกาศให้มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑/๒๐๐๘ กฎบัตรนั้นจึง
เป็นดุจรัฐธรรมนูญร่วมของอาเซียนที่รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
เมื่อเป็นดังนี้แล้วทุกเรื่องที่เกิด ทุกอย่างที่ท�ำ จะมีผลกระทบต่อประชาชนพลเมือง
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา

4

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ไทยและพลเมืองอีก ๙ ประเทศ ของอาเซียนโดยตรง ทั้งการเมืองและความมั่นคง ทั้งการ
เศรษฐกิจ และทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม เพราะหากมีอะไรที่ก�ำหนดแล้วว่าจะท�ำ ก็ต้อง
ท�ำเหมือนกันทั้งหมด มีผลกระทบเท่ากันในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน หากลงนาม
สร้างสันติภาพร่วมกันพลเมืองทั้งหลายก็ต้องช่วยกันสร้างสันติภาพระหว่างกันหากตกลงว่า
จะเปิดพรมแดนไปมาหาสูห่ รือค้าขายกันอย่างเสรีไม่มอี ปุ สรรค ทัง้ ด้านภาษีและกระบวนงาน
ด่านศุลกากรอาเซียนบอกว่าให้สะดวกรวดเร็วก็จะต้องท�ำให้ได้สะดวกรวดเร็วเสมอเหมือน
เท่าเทียมกันทั้งหมด เมื่ออาเซียนตกลงให้เปิดเขตการค้าเสรีก็ต้องเปิดเสรีพร้อมกันทั้งหมด
หากอาเซียนตกลงว่าจะต้องจรรโลงรักษาความแตกต่างหลากหลายทางภาษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในอาเซียนให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของอาเซียนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันทุกชาติ
ทุกกลุ่มวัฒนธรรมธรรมในท้องถิ่นต่างๆ ของอาเซียนก็จะต้องมีจิตส�ำนึกร่วม อัตลักษณ์
เดียวกันให้ได้
โดยสรุป ความตกลงของอาเซียนผ่านการลงนามของผู้น�ำในระดับต่างๆ ล้วนมีผลก
ระทบต่อพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการสร้างความเป็นพลเมือง
อาเซียนจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ และควรมีการหาแนวทางในการสร้างเสริมอย่างเป็นรูปธรรม
๒.แนวทางการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน
การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน เป็นเรือ่ งทีท่ กุ ภาคส่วนต้องมีสว่ นร่วมกันท�ำ เพราะ
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมล้วนได้รับผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงสรุปเป็นขั้นตอนได้
ดังนี้
๒.๑ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน ซึ่งทัศนคตินั้นมีองค์ประกอบ
๓ ด้าน ได้แก่
๒.๑.๑ องค์ประกอบเชิงความรูส้ กึ หรืออารมณ์ (Affective Component) จะต้องสร้าง
ความรู้สึกที่ดีในการเป็นพลเมืองอาเซียน ลดความรู้สึกชิงชัง ขัดแย้ง และความเคียดแค้น
กับเรื่องราวในอดีตต่างๆ ระหว่างกัน แต่ส่งเสริมความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจในการเป็น
พลเมืองอาเซียนซึ่งจะต้องร่วมกันสร้างสรรค์ภูมิภาคนี้ด้วยกัน
๒.๑.๒ องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรูค้ ดิ (Cognitive Component) จะต้องสร้าง
เสริมความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความเป็นมา ความส�ำคัญและความจ�ำเป็น รวมทัง้ คุณค่าใน
การเป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมอาเซียนในฐานะพลเมืองอาเซียนให้แก่ชาวอาเซียนโดยทัว่ กัน
๒.๑.๓ องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Component) จะต้องมีการสร้างแนว
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ปฏิบัติที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การแสดงออกถึง
ความเอื้ออาทรกัน การแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และการ
เคารพซึ่งกันและกัน เป็นต้น
๒.๒ การสร้างกระบวนการในการสร้างเสริมความเป็นพลเมือง ซึ่งจะต้องอาศัย
กระบวนการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ ๓ เสาของประชาคมอาเซียน ดังนี้
๒.๒.๑ กระบวนการทางการเมืองและความมั่นคง ที่สนับสนุนส่งเสริมประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) โดยมุ่งสร้างสรรค์คุณลักษณะความเป็นพลเมือง
อาเซียนในด้านนี้ของประชาชนในแต่ละประเทศ เช่น รักความสงบ แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
เคารพกฎกติการะหว่างกัน เป็นต้น
๒.๒.๒ กระบวนการทางเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนส่งเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายด้านเศรษฐกิจด้วย เช่น ความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพ
และความตระหนักรู้ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น
๒.๒.๓ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ทีส่ นับสนุนส่งเสริมประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ซึง่ จะต้องมุง่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคณ
ุ ลักษณะความเป็นพลเมือง
อาเซียนที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เช่น การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล
และสังคม ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความมีนำ�้ ใจเอือ้ อาทรและความสามัคคี รักษาสิง่ แวดล้อม
เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยการด�ำเนินงานทั้งโดยองค์กร
หรือหน่วยงานที่มีบทบาทหลักและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งอาจจ�ำแนก
เป็นภาคส่วนทางสังคม ดังนี้
๑. ภาครัฐ โดยรัฐบาล กระทรวง กรมและหน่วยงานต่างๆ เช่นกรมอาเซียน กระทรวง
ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จะ
ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน
๒.. ภาคเอกชน โดยองค์กร บริษัทและห้างร้านต่างๆ จะต้องมีแนวทางและกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรของตนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน และเป็นพลัง
ขับเคลื่อนหน้าที่นี้ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน
๓. ภาคประชาชน โดยสถาบันครอบครัว กลุ่มชาวบ้าน องค์กรชุมชน ท้องถิ่น องค์กร
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อิสระต่างๆ จะต้องมีการบูรณาการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนไว้ใน
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งและมีสว่ นร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลือ่ นความ
เป็นพลเมืองอาเซียนด้วย
พลเมืองอาเซียนอาจมีความหลากหลายในทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิต
แต่ด้วยแนวโน้มอนาคตที่ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันในฐานะเป็นพลเมืองของภูมิภาค
นัน้ จ�ำเป็นต้องร่วมกันแสวงหาจุดร่วมและสร้างสรรค์ ให้เป็นคุณลักษณะประจาของพลเมือง
อาเซียนซึง่ จะต้องส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
อย่างแท้จริง
คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน
การสร้างเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในที่นี้
ขอจ�ำแนกคุณลักษณะดังกล่าวเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน
คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ และคุณลักษณะ
ของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ดังนี้
๑.คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน
๑.๑ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอาเซียน คุณลักษณะประการแรกทีเ่ ป็นประตูสำ� คัญ
สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะการรับรู้
จนเกิดความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้
๑.๑.๑ จุดก�ำเนิดอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกเล่าถึงความเป็นมา ความจ�ำเป็น
ที่ต้องมีประชาคมอาเซียนและการเกิดประชาคมอาเซียนได้
๑.๑.๒ กฎบัตรอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกสาระส�ำคัญของกฎบัตรอาเซียน
ที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของอาเซียนซึ่งรับรองโดยผู้นาประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ โดย
เฉพาะวัตถุประสงค์และหลักการส�ำคัญของกฎบัตรอาเซียนได้
๑.๑.๓ สัญลักษณ์อาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องรูจ้ กั สัญลักษณ์อาเซียนและสามารถ
อธิบายได้ว่าสัญลักษณ์นั้นคืออะไร หมายถึงอะไร สะท้อนความเป็นอย่างไรของอาเซียน
๑.๑.๔ ประชาคมอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกเล่าถึงประเทศสมาชิกและองค์
ประกอบของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ประชาคมการเมืองความ
มัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) และประชาคมสังคม
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และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) พร้อมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจ ถึงความมุ่งหมายอันส�ำคัญของประชาคมทั้ง ๓ ได้
๑.๑.๕ ความสัมพันธ์กบั ภายนอกอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกได้วา่ อาเซียนมี
ความสัมพันธ์กบั ประเทศต่างๆ และประชาคมอืน่ ๆ ภายนอกอาเซียนอย่างไร เช่น การขยาย
กลุ่มอาเซียนเป็นอาเซียนบวก ๓ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และขยายเป็นอาเซียนบวก
๖ เพิ่มประเทศอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมือง โดยทุกประเทศจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม จากการรวมกลุ่มกัน
ในภูมิภาค นอกจาก มีความรู้ความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน
แล้วอาเซียนยังได้มคี วามร่วมมือและสถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคูเ่ จรจากับ ๑๐ ประเทศ
ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินเดีย
จีน รัสเซีย และกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในกรอบอาเซียนเป็นต้น
๑.๒ มีทกั ษะในการสือ่ สาร เนือ่ งจากความเป็นภูมภิ าคอันหนึง่ อันเดียวกันของอาเซียน
ย่อมนาไปสู่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ไร้พรมแดนมากขึ้น โอกาสในการที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันไม่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็มีมากขึ้น และรูปแบบการสื่อสาร ที่ส�ำคัญที่สุด ก็คือ
การสื่อสารด้วยภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
ดังนั้น ความพร้อมด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษากลางของโลก
และภาษากลางของอาเซียนจึงมีความส�ำคัญมาก พลเมืองอาเซียนทุกคนต้องมีความสามารถ
ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, http://www.youtube.com/
watch?v=GoWoe5BBDus) มิเช่นนั้นก็จะเป็นอุปสรรคและมีปัญหาในการอยู่ร่วมกัน หรือ
มีปฏิสมั พันธ์ ติดต่อ ค้าขายและสือ่ สารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ภาษาของประเทศเพือ่ นบ้านใน
อาเซียนด้วยกันเอง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรเรียนรู้ให้สามารถสื่อสารได้ โดยเฉพาะประเทศ
ที่มีขอบเขตประเทศติดกัน
๑.๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือไอที หมายถึง ความรู้ในผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการด�ำเนินงานใดๆ ที่
อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ การติดต่อสื่อสาร
การบริหาร และการด�ำเนินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อความได้
เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชาชน
ในสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคมช่วยทาให้มนุษย์
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สามารถมองเห็นโลกทีอ่ ยูร่ อบตัวได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และท�ำให้มนุษย์
เข้าใจในข้อมูลเหล่านัน้ ช่วยส่งผลให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์วธิ ใี นการแก้ปญ
ั หาต่างๆ ทีเ่ กิด
ขึ้นได้รวมถึงสามารถจัดการและควบคุมชีวิตสภาพแวดล้อมและงานของตัวเองหรือแม้แต่
สังคมและเศรษฐกิจของโลกได้
แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นดุจดาบสองคม ด้านหนึ่งก็สามารถ
สร้างสรรค์ประสิทธิภาพก่อเกิดสันติสุขได้ แต่อีกด้านหนึ่งหากใช้ในทางที่ผิดก็เป็นเครื่อง
มือที่ช่วยให้การกระท�ำที่ไม่สร้างสรรค์ ส่งเสริมความสูญเสียและท�ำลายผู้อื่นได้เหมือนกัน
เพราะฉะนัน้ ในฐานะทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างมีความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ พลเมืองอาเซียนจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ่
การเรียนรูแ้ ละการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมๆ กับระมัดระวังตนไม่ให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปในทางลบ อันจะน�ำมาสูค่ วามขัดแย้ง แบ่งแยกและท�ำลายระหว่างกัน เช่น การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการกล่าวร้าย ใส่ร้ายป้ายสีกัน เป็นต้น
๑.๔ มีความภาคภูมใิ จในความเป็นพลเมืองอาเซียน ความภาคภูมใิ จ (Dignity) หมาย
ถึง ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศหรือความรู้สึกพึงใจ เป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การก
ระท�ำที่เกิดสัมฤทธิผลในทุกด้าน หากพลเมืองอาเซียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนัก
ว่าการเป็นพลเมืองอาเซียนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะมีความมุ่งมั่นที่จะรวมพลังกันสร้าง
ความเข้มแข็งในภูมิภาคอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเอื้ออาทรระหว่างกัน ความรู้สึกเช่น
นี้ ย่อมมีแนวโน้มไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ต่อองค์การหรือในฐานะเป็นพลเมืองอาเซียน
อย่างแน่นอน
ความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนจึงเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมือง
อาเซียนที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ควรสร้างสรรค์ให้เกิดมีและเป็นพลังทางสังคมน�ำไปสู่
การสร้างสรรค์ภูมิภาคให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเปาประสงค์ที่
วางไว้ร่วมกัน
๒. คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน เป็นธรรมนูญทีใ่ ช้เป็นกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับส�ำหรับการอยูร่ ว่ มกันและการ
ขับเคลื่อนองค์กรอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้น�ำอาเซียนได้ลงนามรับรองร่วมกันทั้ง ๑๐
ประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใช้จริงเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๑ หลังจากที่ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันต่อกฎบัตรทั้งหมด
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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กฎบัตรอาเซียนดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ ๑๕ ข้อ (ส�ำนักงาน ก.พ., ๒๐๑๕)
มุ่งสร้างสรรค์เสถียรภาพของประชาคมอาเซียนทั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพราะฉะนั้น พลเมืองอาเซียน
ในฐานะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประชาคมของตนจึงควรมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน เพื่อปฏิบัติตนให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงดังนี้
๒.๒.๑ รักความสงบและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี สันติภาพ ความมั่นคงและ
เสถียรภาพ รวมทั้งการปรับตัวสู่ภาวะปกติ และการป้องกันการท�ำลายล้างระหว่างกันใน
ภูมิภาคจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะพลเมืองอาเซียนมีคุณลักษณะรักความสงบ มีสันติภาพเป็น
อุดมการณ์ในการด�ำเนินชีวิตและใช้หลักสันติวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๒.๒.๒ มีความเชีย่ วชาญในอาชีพและมีความสามารถหลากหลาย เนือ่ งจากอาเซียน
มีความมุง่ หมายร่วมกันในการสร้างตลาดและการผลิตทีม่ เี สถียรภาพ ความมัง่ คัง่ และมีความ
สามารถในการแข่งขันสูงและมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการเคลือ่ นย้ายอย่างเสรีของสินค้าบริการ
และการลงทุน การเคลื่อนย้ายที่ได้รับความสะดวกของนักธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพผู้มีความ
สามารถพิเศษ และแรงงานและการเคลื่อนย้ายอย่างเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน สิ่งเหล่านี้จะเกิด
ขึ้นไม่ได้หากพลเมืองอาเซียนขาดความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ของตน และจ�ำเป็น
ต้องมีความสามารถทีห่ ลากหลายรองรับการเคลือ่ นย้ายการลงทุน แรงงานและอืน่ ๆ “คนใน
ประชาคมอาเซียน ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ มันจะไม่สามารถให้เราเลือกมีอาชีพเดียวได้...ความ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจมีมากขึน้ รวดเร็วขึน้ การย้ายฐานการลงทุนทางธุรกิจจะเกิดขึน้ ...
คนในประชาคมอาเซียนจะต้องเก่งหลายเรื่อง ท�ำหลายด้าน มีหลายมิติอยู่ในตัวพร้อมที่จะ
ปรับเมือ่ สถานการณ์เปลีย่ น... รับได้ทกุ สถานการณ์ความเปลีย่ นแปลง” (สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ,
http://www.youtube.com/watch?v=GoWoe5BBDus) คนทีม่ อี าชีพปัจจุบนั อาจจะต้อง
ตกงานหากมีการย้ายฐานการลงทุนไปสูป่ ระเทศอืน่ อย่างเสรี เมือ่ ถึงตอนนัน้ ต้องสามารถปรับ
ตัวทันท�ำอย่างอื่นได้ เพื่อความอยู่รอดของตนเองและช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งไปด้วย
๒.๒.๓ มีน�้ำใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ปัญหาความยากจนและช่องว่างในการพัฒนาของ
ประชาคมอาเซียนเป็นภาวะอุปสรรคอย่างหนึ่งของเสถียรภาพในการสร้างความมั่นคงทุก
มิติ ตามวัตถุประสงค์ในกฎบัตรอาเซียนจึงมุง่ ให้มกี ารช่วยเหลือซึง่ กันและกันและร่วมมือกัน
บรรเทาปัญหาเหล่านัน้ โดยมุง่ สร้างสรรค์ประชาคมเอือ้ อาทรเดียวกันตามอัตลักษณ์อาเซียน
เพราะฉะนัน้ พลเมืองอาเซียนจะต้องมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ ำ� คัญ คือมีนำ�้ ใจ เอือ้ อาทรต่อผูอ้ นื่ ยินดี
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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ที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือและร่วมกันสร้างสันติสุขให้ประชาคมของตนเป็นส�ำคัญ
๒.๒.๔ เคารพสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ นื่ ในประเทศสมาชิกอาเซียนนัน้ อาจมีความแตก
ต่างด้านการปกครองอยูบ่ า้ ง ท�ำให้สทิ ธิและหน้าทีข่ องรัฐสมาชิกแตกต่างกันไปด้วย เมือ่ เป็น
เช่นนี้ นอกจากความเข้าใจในความแตกต่างทางกฎกติกาของสังคมแล้ว พลเมืองอาเซียนยัง
จะต้องมีความเคารพสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ นื่ ซึง่ อาจอยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมทีแ่ ตก
ต่างด้วย การสื่อสาร การส่งเสริมและการสร้างสรรค์สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น คือ ผู้ที่อยู่ภาย
ใต้กฎกติกาทางสังคมทีต่ า่ งๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีความตระหนักในเรือ่ งการเคารพสิทธิและหน้าที่
ระหว่างกันเป็นส�ำคัญ นี่เป็นคุณลักษณะอีกประการหนึ่งของพลเมืองอาเซียน
๒.๒.๕ มีจิตส�ำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในภูมิภาค
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรข้อที่ ๙ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อท�ำให้แน่ใจว่ามี
การคุ้มครองสภาพแวดล้อมในภูมิภาคความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค การ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาค และ
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรข้อที่ ๑๒ มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยมั่นคงและปราศจากยาเสพติดส�ำหรับประชาชนของอาเซียนทั้ง ๒ ข้อนี้ ต้องการ
คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนที่มีจิตส�ำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมในภูมภิ าคเป็นส�ำคัญ เพราะหากไม่มจี ติ ส�ำนึกดังกล่าว ย่อมยากทีจ่ ะท�ำให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งไม่กระทบกับสิ่งเหล่านั้นได้
๒.๒.๖ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างยิ่งยวด ประกอบการสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาตนอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการถือหลักการศึกษา
ตลอดชีวิต เป็นวิธีการพัฒนาตนเป็นคุณลักษณะที่จะท�ำให้พลเมืองอาเซียนมีความเข้มแข็ง
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยสร้างพลังความเข้มแข็งให้ประชาคมได้เป็นอย่างดี และในขณะ
เดียวกัน ก็ต้องตระหนักในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตน เพื่อให้เข้าถึงความทัดเทียม
กันทั้งด้านการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคมและความยุติธรรมต่างๆ ด้วย เพื่อความกินดี
อยู่ดีของตนและความผาสุกของประชาคมนั่นเอง
๒.๒.๗ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ในฐานะเป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งมีสถานะเป็น
องค์การตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในองค์การเดียวกัน เป็นคุณลักษณะ
ส�ำคัญประการหนึ่งที่จะน�ำพาองค์การนั้นๆ สู่ความเจริญอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อประเทศ
อาเซียนมีข้อตกลงโดยผู้น�ำแต่ละประเทศจนเกิดกฎบัตรขึ้นมาใช้ร่วมกัน ความเป็นอันหนึ่ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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อันเดียวกันย่อมเกิดขึ้นตามมา เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกความคิด ทุกการกระท�ำ ทุกค�ำพูด หรือทุก
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยพลเมืองอาเซียน ย่อมมีผลต่อสังคมอาเซียนด้วยกันเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนั้นมุ่งให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการ
รวมตัวและการสร้างประชาคมของอาเซียนโดยทัว่ กัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะ
ฉะนัน้ ประชาชนพลเมืองอาเซียนจะต้องตระหนักในเรือ่ งความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีใ่ นการสร้างสรรค์อาเซียนร่วมกันตามหลักการและกรอบกติกาทีว่ าง
ไว้ และความรับผิดชอบร่วมกันนีจ้ ะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการร่วมมือกันในปฏิบตั กิ าร
ต่างๆ ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี ดังเช่น การแก้ปัญหาต่างๆ ที่ท้าทาย เช่น อาชญากรรมข้าม
ชาติและสิง่ ท้าทายข้ามพรมแดนอืน่ ๆ จะสามารถจัดการ ดูแล แก้ไขได้ ตามหลักความมัน่ คง
ที่ครอบคลุมทุกมิตินั้น ต้องอาศัยส�ำนึกรับผิดชอบร่วมกันของพลเมืองอาเซียนทุกคน ซึ่งจะ
ต้องไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหาต่างๆ ที่ตนประสบพบเห็น
๒.๒.๘ เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม เนือ่ งจากอาเซียนมีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน การยอมรับความหลากหลายและเคารพซึ่งกันและกัน เป็นสิ่ง
ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะน�ำมาสู่การให้เกียรติและความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งจะไม่
เป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์อาเซียนให้เป็นหนึง่ เดียวตามวิสยั ทัศน์อาเซียนอันจะก่อให้เกิด
“เอกภาพบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นความสง่างามของภูมิภาคนี้
การเคารพความแตกต่ า งนี้ เป็ น ข้ อ หนึ่ ง ในคุ ณ สมบั ติ ข อง“พลเมื อ ง”ในระบอบ
ประชาธิปไตย ๖ ประการ (สุรศักดิ์ ปาเฮ,http://www.flipbooksoft.com/upload/
books/022012/d5b3117a9c52443
Cd10e2Da75aaf68d4) หัวใจส�ำคัญอยู่ที่การเคารพ ซึ่งเกิดจากการยอมรับบนฐาน
ความเข้าใจและให้เกียรติผู้อื่นนั่นเอง
๒.๒.๙ ยึดมั่นหลักสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น จากคุณลักษณะต่างๆ ข้าง
ต้นนัน้ ภาพรวมคุณลักษณะของพลเมืองทีจ่ ะส่งเสริมการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนร่วมกัน
นั้น อาจกล่าวได้ว่า ได้แก่ ความสามัคคีของสมาชิกในองค์การ ซึ่งเป็นผลจากคุณลักษณะข้อ
อื่นๆ ข้างต้นและท่าทีที่ดีงามต่อผู้อื่นซึ่งอาจมิใช่สมาชิกในองค์การด้วยหลักมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันนั่นเอง คุณลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมวัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย (ข้อ ๑๕) ของกฎบัตร
อาเซียนได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือวัตถุประสงค์ที่ว่า “เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์รวมและ
บทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลื่อนขั้นแรกของความสัมพันธ์และความร่วม
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มือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาคในภาพแบบของภูมิภาคที่เปิดกว้างโปร่งใสและ
ไม่ปิดกั้น”
ในทางกลับกัน หากพลเมืองอาเซียนขาดคุณสมบัติเรื่องความสามัคคี ย่อมยากที่จะ
มีเอกภาพ ยากที่จะเกิดความเป็นศูนย์รวมอันหนึ่งอันเดียว และส่งผลให้อ่อนด้อยพลังขับ
เคลื่อนต่างๆ เมื่อเป็นเช่นนั้น การสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆ
ย่อมเป็นเรือ่ งยาก เพราะอาจไม่ได้รบั การยอมรับเนือ่ งจากความอ่อนด้อย ลักษณะเช่นนีย้ อ่ ม
ท�ำให้ประชาคมอาเซียนยากที่จะยืนหยัดอยู่อย่างยั่งยืนได้ เพราะฉะนั้น การสร้างปัจจัย
ทางคุณลักษณะของพลเมืองในเรือ่ งความสามัคคี และการมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูอ้ นื่ จึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
๓. คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
ในฐานะที่อาเซียนเป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับเป็นองค์การระดับภูมิภาค ดังนั้น
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนได้อกี ทางหนึง่ ซึง่ จะได้กล่าวถึงเป็นประเด็นตาม
ล�ำดับ ดังนี้
๓.๑ ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้น จัดเป็นพฤติกรรมทางบวกของคนในองค์การที่ผู้บริหารทุก
องค์การต้องการให้เกิดขึน้ กับองค์การของตนจากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เรื่องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship BehaviorOCB) พบว่ามีผศู้ กึ ษาและให้ความหมายของค�ำว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ไว้หลายท่าน ดังนี้
Organ ให้ความหมายว่า หมายถึงพฤติกรรมการให้ความร่วมมือที่สมาชิกมีให้แก่
องค์การซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นองค์การไม่ได้ร้องขอและไม่ใช่การบังคับให้ทารวมทั้งไม่ได้
รับรองว่าจะให้ผลตอบแทนใดๆ โดยแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมความสุภาพอ่อนน้อม (Courtesy) น�้ำใจเป็นนักกีฬา
(Sportsmanship) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และพฤติกรรมความส�ำนึก
ในหน้าที่ (Conscientiousness) (Organ, D.W., ๑๙๙๑), Borman และ Motowidlo กล่าว
ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การนัน้ ควรเป็นพฤติกรรมทีส่ นับสนุนองค์การสังคม
และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา (Niehoff, P. B., A Motive-Based, ๒๐๐๑), Van ให้ความ
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หมายว่า เป็นพฤติกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ องค์การและ/หรือเป็นการตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำประโยชน์
ให้แก่องค์การซึ่งเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจะท�ำเองและพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเหนือความคาดหวังที่
องค์การต้องการหรือคาดหวังไว้ (Niehoff, P. B., A Motive-Based, ๒๐๐๑),
จากความหมายของค�ำว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การดังกล่าวข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง เป็นพฤติกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ และ/หรือเป็นการตั้งใจที่จะท�ำประโยชน์ให้แก่องค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่
สมาชิกในองค์การตั้งใจจะท�ำเองและพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเหนือความคาดหวังที่องค์การ
ต้องการหรือคาดหวังไว้ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมความร่วมมือ
ภายในองค์การ ปฏิบัติตนด้วยความเต็มใจเพื่อองค์การช่วยสนับสนุนให้เกิดความส�ำเร็จใน
องค์การ
๓.๒ ความส�ำคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อการเป็นพลเมือง
อาเซียน ในฐานะทีอ่ าเซียนเป็นองค์การหนึง่ พลเมืองอาเซียนจึงต้องตระหนักในการเป็น
สมาชิกที่ดีของอาเซียนเพราะเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต้องความก้าวหน้าของอาเซียน
สอดคล้องกับ Smith et all. ที่กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มี
ความส�ำคัญต่อองค์การเพราะเปรียบเสมือนตัวหล่อลืน่ เครือ่ งจักรทางสังคมในองค์การท�ำให้
เกิดความยืดหยุ่นซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการท�ำงานในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้สามารถ
ท�ำให้บุคคลจัดการสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์ที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน” Smith, A.C., Organ, D.W., and Near, P.J., ๑๙๙๓)
ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาให้พลเมืองอาเซียนเข้าใจเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยจักต้องเข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรมนั้น
แล้วน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ความส�ำเร็จขององค์การนัน่ เอง
๓.๓ ลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในแนวคิดเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การนัน้ Williams และ Anderson ได้แบ่งแนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การออกเป็น ๒ รูปแบบ คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ที่มุ่งสู่บุคคล (Organizational Citizenship Behavior Directed Toward IndividualsOCB-I) เป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์เฉพาะหน้าต่อบุคคลเช่น การช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วกับงานหรือปัญหาในงาน เป็นต้น และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การทีม่ งุ่
สู่องค์การ (Organizational-Citizenship Behavior Directed Toward OrganizationOCB-O) เป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยทั่วไป ซึ่งจากรูปแบบของพฤติกรรม
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา

14

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

(James, M. D., J. B. Douglas, Allen M. K. and G. L. Robert, ๒๐๐๒)
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนี้อาจ�ำพฤติกรรมได้ ๕ ลักษณะ ดังนี้
๓.๓.๑ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมการให้ความช่วย
เหลือเพือ่ นร่วมงานเมือ่ มีโครงการทีย่ ากสับเปลีย่ นวันหยุดให้กบั เพือ่ นร่วมงานอาสาทีจ่ ะช่วย
เหลืองาน
๓.๓.๒ พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) เป็นความตัง้ ใจทีจ่ ะทา
งานเหนือกว่าความต้องการในงานทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ เชือ่ ฟังกฎระเบียบตรงต่อเวลาไม่ขาดงานไม่ใช้
เวลาในการปฏิบัติงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
๓.๓.๓ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมเกีย่ วกับการมีสว่ น
ร่วมกับวิถชี วี ติ ขององค์การ เช่น การให้ความสนใจเกีย่ วกับการประชุมด้วยความสมัครใจอ่าน
ประกาศต่างๆมากกว่าที่จะขว้างทิ้งไปในเรื่องแจ้งให้ทราบทั่วไปอ่านบันทึกเก็บข้อมูลใหม่ๆ
๓.๓.๔ พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นการสมัครใจหรือยินดี
ทีจ่ ะยอมรับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยปราศจากการบ่นและการมีพฤติกรรมตามค�ำกล่าวทีว่ า่
“ยิ้มและอดทนในการทางานไม่ค้นหาสิ่งที่ผิดพลาดขององค์การ”
๓.๓.๕ พฤติกรรมการค�ำนึงถึงผูอ้ นื่ (Courtesy) เป็นพฤติกรรมทีม่ งุ่ แก้ปญ
ั หาความขัด
แย้งระหว่างบุคคลในการทางาน เช่น ไม่ใช้อารมณ์เมือ่ เกิดความขัดแย้งไม่ทำ� ให้การทะเลาะ
เบาะแว้งขยายออกไปเมื่อมีการถกเถียงหรือยั่วยุจากบุคคลอื่น (Greenberg, J and R.B.
Baron, ๒๐๐๒),
๓.๔ คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนโดยประยุกต์จากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ จากพฤติกรรมตามแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การข้างต้น
นั้น อาจประยุกต์เป็นคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน ในฐานะที่อาเซียนเป็นองค์การและ
พลเมืองอาเซียนเป็นสมาชิกขององค์การได้ ดังนี้
๓.๔.๑ มีนำ�้ ใจเอือ้ อาทรระหว่างกัน พลเมืองอาเซียนจะต้องเป็นผูม้ นี ำ�้ ใจเอือ้ อาทร คือ
มีจิตพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน ในฐานะเป็นสมาชิก
องค์การเดียวกัน คุณลักษณะเช่นนี้ย่อมทาให้เกิดภราดรภาพระหว่างกัน ซึ่งจะมีผลดี เช่น
เมื่อมีปัญหาผิดพลาดหรือขัดแย้งใดๆ ก็สามารถให้อภัยกันได้หรือเมื่อสมาชิกประเทศไทย
ประสบภัยต่างๆ ก็มีน�้ำใจช่วยเหลือกัน เป็นต้น
๓.๔.๒ ส�ำนึกในหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองอาเซียน กล่าวคือ พลเมืองอาเซียนจะ
ต้องมีความส�ำนึกในหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การนี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให้
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สอดคล้องกับความมุง่ หมายของการก่อตัง้ ประชาคมอาเซียน เช่น ในด้านเศรษฐกิจ พลเมือง
อาเซียนต้องประกอบอาชีพด้วยความสุจริตไม่ทำ� ลายความยัง่ ยืนทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะ
เดียวกันต้องมีความสามารถที่หลากหลายส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้องค์การได้ ในด้านการเมืองและความมั่นคง พลเมืองอาเซียนต้องทาหน้าที่เป็นผู้รักษา
สันติภาพให้องค์การ ไม่ปฏิบัติตนให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย บั่นทอนความมั่นคงของ
อาเซียน เป็นต้น
๓.๔.๓ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนา พลเมืองอาเซียนต้องท�ำหน้าที่สร้างสรรค์
พัฒนาร่วมกัน เพราะพลเมืองอาเซียนทุกคนย่อมได้รับผลทั้งทางบวกและทางลบของการ
เป็นประชาคมอาเซียนด้วยกัน เรียกว่า “ร่วมชะตากรรม” เดียวกัน เพราะฉะนั้น จะต้องมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนา ตลอดถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การ
มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในกฎบัตรอาเซียน ซึง่ ทุกข้อไม่อาจบรรลุได้
หากขาดการมีส่วนร่วมของพลเมืองอาเซียน เป็นต้น โดยหลักการส�ำคัญของการมีส่วนร่วม
คือ “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” การขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นในประชาคม
อาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
ส�ำนึกแห่งการมีส่วนร่วมด้วยเสมอ คุณลักษณะเช่นนี้จะก่อให้เกิด “พลังสามัคคี” ที่จะส่ง
ผลให้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืนได้
๓.๔.๔ มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ ด้วยเหตุผลด้านความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความแตกต่างทางสังคม ความแตกต่างทางการเมืองการปกครองและความแตก
ต่างอืน่ ๆ อีกมากมายของพลเมืองอาเซียน รวมทัง้ การทีต่ า่ งก็พยายามสร้างความเข้มแข็งและ
ความสามารถในการแข็งขันด้านต่างๆ เหล่านี้ย่อมเป็นโอกาสที่จะน�ำไปสู่สถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญหน้ากันได้เสมอ ซึ่งอาจน�ำมาสู่ความขัดแย้งกันและความผิดพลาดระหว่างกัน เป็นต้น
เมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่บั่นทอน ท�ำลายสันติสุขในการเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยกัน
สมาชิกขององค์การนีจ้ ะต้องมีความอดทนอดกลัน้ ต่อสถานการณ์นนั้ ๆ เสมอ จากนัน้ ก็คอ่ ยๆ
หาทางออกที่ดีที่สุด มีผลกระทบในทางลบต่อกันให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นมิตร
และความเป็นหนึ่งเดียวกัน คุณลักษณะเช่นนี้ ย่อมส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยความเป็น
มิตร ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่เป็นศัตรูคู่อริกันนั่นเอง
๓.๔.๕ ค�ำนึงถึงผู้อื่นเสมอ เนื่องจากการกระท�ำต่างๆ ของพลเมืองอาเซียนทั้งในแง่
บวกและแง่ลบ ย่อมมีผลกระทบตามลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ส่งผลถึงผู้อื่นด้วย
เสมอ เพราะฉะนั้น การจะกระท�ำสิ่งใดจ�ำเป็นที่ผู้กระท�ำ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
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นี้จะต้องค�ำนึงถึงผู้อื่นด้วย ซึ่งอาจจะแบ่งลักษณะการค�ำนึงถึงผู้อื่นเป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่
๑) การค�ำนึงถึงผูอ้ นื่ โดยการระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูอ้ นื่ ไม่ทำ� ลาย
สันติสุขของผู้อื่น
๒) การค�ำนึงถึงผูอ้ นื่ โดยการยุตสิ งิ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูอ้ นื่ ทีเ่ ป็นอยู่ หยุด
การกระท�ำที่บั่นทอนสันติสุขของผู้อื่น
๓) การค�ำนึงถึงผูอ้ นื่ โดยการสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี าม ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อ
ผู้อื่น ส่งเสริมสันติสุขของผู้อื่น
๔) การค�ำนึงถึงผูอ้ นื่ โดยการรักษาสิง่ ทีด่ งี ามทีม่ อี ยูใ่ ห้ดำ� รงอยูอ่ ย่างมัน่ คง ส่งเสริมความ
ยั่งยืนของสันติสุขของผู้อื่น
การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน โดยอาศัยแนวคิดพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การดังกล่าวมา เป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาประชาชนในประชาคม
อาเซียน ให้เป็นสมาชิกทีด่ ขี องอาเซียนได้ เพราะภายในประชาคมอาเซียนนัน้ ประชาชนทุก
คนถือเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศอาเซียนก็เปรียบ
เสมือนทีมขนาดใหญ่ ทีป่ ระชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ดัง
นัน้ สมาชิกทีมหรือสมาชิกขององค์การ ก็ควรปฏิบตั ติ นให้เป็นสมาชิกทีมทีด่ แี ละเป็นสมาชิก
องค์การที่ดีด้วย

การพัฒนาคุณภาพของคนไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน

ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้รวบรวมแนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก
ประสบการณ์ชวี ติ ของท่าน มาไว้ในหนังสือ “๘K’s+๕K’s: ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคม
อาเซียน” ซึง่ ท่านเสนอมุมมองการพัฒนาคุณภาพของคนไทยเพือ่ ให้สามารถก้าวไปสูก่ ารเป็น
พลเมืองอาเซียนได้อย่างยั่นยืน ดังนี้
ทฤษฎีทุน ๘ ประการ (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�ำนึกของจิตใจ
คน ซึ่งจะส่งผลต่อทุนทางปัญญาที่จะคิดวิเคราะห์ด้วยความดี มีศีลธรรมมุ่งประโยชน์ส่วน
รวมเป็นหลัก
๔. Happiness Capital ทุนแห่งความสุขคือ ทุนที่อยู่ภายในจิตใจของคน ในการลงมือ
ท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จากแรงบันดาลใจ ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดความสุขความอิม่ เอมใจในการกระท�ำสิง่
เหล่านั้น เป็นแรงผลักดันให้การท�ำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน
๕. Social Capital ทุนทางสังคม คือ ทุนที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่
ว่าจะเป็นครอบครัว หรือสังคมภายนอกในการหล่อหลอมตัวตนของแต่ละบุคคลให้เป็นไปใน
ทางดีหรือทางเสื่อม ขึ้นอยู่กับทุนทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลที่จะมุ่งสร้างคุณงามความดี
หรือจะกระท�ำความเดือดร้อนให้แก่คนรอบข้างและสังคม
๖. Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืนคือ ทุนที่เกิดจากการกระทาของคนที่
มุ่งหวังผลในระยะยาวโดยเริ่มต้นจากการกระทาความดีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
๗. Digital Capital ทุนทางไอทีคอื ทุนความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีส่ ามารถ
น�ำเครื่องมือเครื่องใช้ด้านไอทีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมโดยรวมได้
๘. Talented Capital ทุนทางความสามารถพิเศษ คือ ทุนที่ได้จากการสั่งสม
ประสบการณ์ทักษะความรู้ บ่มเพาะจนเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความช�ำนาญในด้านต่างๆ ตามแต่
ความถนัดและทัศนคติของแต่ละบุคคล
ทฤษฏีทุนใหม่ ๕ ประการ (๕K’s New) เป็นทุนที่ส�ำคัญส�ำหรับทรัพยากรมนุษย์ใน
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 ทุนทางวัฒนธรรมคือ ทุนในการเรียนรู้ ค่านิยม แนวคิดหรือความ
เชื่อของคนที่เราติดต่อสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความคิดของบุคคลนั้นๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
๕. Emotional Capital ทุนทางอารมณ์คือ การบริหารจัดการ EQ ซึ่งจะส่งผลถึงทุน
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา

18

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ในด้านต่างๆ ให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน (จีระ หงส์ลดารมภ์, ๒๕๕๕)
ทุนมนุษย์ทั้ง ๑๓ ทุน จะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในการรองรับ
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เพือ่ ให้สามารถก้าวเข้าสูก่ ารเป็นพลเมืองอาเซียน ASEAN
Citizen ได้อย่างง่ายดายและยั่งยืน โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้ สามารถน�ำไปปรับใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์การ ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรมไป
พร้อมๆ กัน อีกทั้งยังสามารถนามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์การ
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างให้หน่วยงานและองค์การมีภมู ติ า้ นทานพร้อม
รับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น หากหน่วยงานหรือ
องค์การใดได้นำ� แนวคิด “๘K’s+๕K’s” ไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังก็เชือ่ ได้วา่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ทีส่ มดุลและยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานหรือองค์การ รวมถึงเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย
มหาวิทยาลัยของไทยกับการพัฒนาพลเมืองอาเซียน
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าประเทศสมาชิกก่อตั้งของอาเซียน และมีบทบาทน�ำใน
อาเซียนมาโดยตลอด ตั้งแต่ ฯพณฯ ดร. ถนัด คอมันตร์ ได้ผลักดันการจัดตั้งอาเซียน และมี
การลงนามในปฏิญญาจัดตั้งอาเซียนที่กรุงเทพฯ อีก ๒๐ ปีต่อมา ในปี ๒๕๓๕ ผู้น�ำของไทย
อีกท่านหนึ่งคือ อดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน ได้เปิดศักราชใหม่ให้กับอาเซียน
โดยการริเริ่มการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน และในการยกร่างกฎบัตรอาเซียนที่ผ่านมา
ประเทศไทยก็ได้มบี ทบาทน�ำในการยกร่าง และการผลักดันประเด็นส�ำคัญต่างๆ ทีจ่ ะปรากฏ
ในกฎบัตรฯ เช่น เรื่องกลไกสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย ได้เข้ารับต�ำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ซึ่งนับเป็นครั้ง
แรกที่มีบุคคลระดับรัฐมนตรีเข้าด�ำรงต�ำแหน่งนี้ และอยู่ในต�ำแหน่งนี้ถึง ๕ ปี ดังนั้น การเต
รียมความพร้อมให้นักศึกษาของไทยเป็นพลเมืองอาเซียนหรือ ASEAN Citizen คือ มีความ
รู้ ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน มีทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน เรียนรู้และเข้าใจใน
ความแตกต่างของประเทศสมาชิก ทั้งภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ พัฒนา
คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองอาเซียนที่เก่ง ดี มีคุณธรรม จะ
ช่วยสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง แบ่งปัน
เอื้ออาทรต่อกัน มีความสงบสุขก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยของไทย ควรส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น
การพัฒนาพลเมืองอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ซึง่ ควรพัฒนานักศึกษา ตามแนวคิด “8K’s+5K’s” รองรับประชาคมอาเซียน โดยนา
ทุนมนุษย์ทง้ั ๑๓ ทุน ไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง มีการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ ว
กับประชาคมอาเซียนและพลเมืองอาเซียน โดยการบรรจุวิชาอาเซียนศึกษาไว้ในหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษารู้จักอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประชาคมอาเซียนมากขึ้น
มีโครงการทัศนศึกษาอาเซียนและโครงการแลกเปลีย่ นนิสติ นักศึกษา เพือ่ เรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน
รวมทั้ง มีการเข้าค่ายอาเซียน ท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกจะช่วยในการเตรี
ยมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ท�ำให้เกิดการเรียนรูเ้ ชิงพหุวฒ
ั นธรรมและภาษามาก
ขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียนและพัฒนาพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่
จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรูด้ า้ นศาสนาและวัฒนธรรม เพือ่ พัฒนา
ไปสู่ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป
บทสรุป
“พลเมืองอาเซียน” เป็นคุณลักษณะทีส่ ะท้อนถึงความเป็นประชาชนในประเทศสมาชิก
อาเซียนหรือชาวอาเซียน ซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิและหน้าที่ ตลอดถึงกฎกติกาต่างๆ ในกรอบ
ของกฎบัตรอาเซียน เป็นเครื่องหลอมรวมให้พลเมืองอาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและ
มุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ประชาคมให้สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ในฐานะทีป่ ระเทศไทยเป็นหนึง่ ในสมาชิกก่อตัง้ อาเซียนรัฐบาลไทยจึงได้ให้ความส�ำคัญ
ในการเตรียมความพร้อมของประเทศ เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียน
ภายในปี ๒๕๕๘ ที่เน้นการปฏิบัติและเชื่อมโยงยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนใน
ภูมภิ าคมากขึน้ ซึง่ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพือ่ น�ำประเทศไทยไปสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียนทีส่ มบรูณ์ โดยสร้างความพร้อมและความ
เข้มแข็งทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและการเมืองและความมัน่ คง โดยทีป่ ระชาคม
อาเซียนทั้งสามเสาหลักมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน มีการด�ำเนินการเตรียมความพร้อมอย่าง
ต่อเนื่องไปพร้อมๆ กัน
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียน ต้องมี
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาประชาชนในประเทศให้ก้าวทันการปรับเปลี่ยน เพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ โดยการเตรียมพร้อมควรจะเริ่ม
ต้นจาก “มนุษย์” นั้นคือ ประชาชนในประเทศหรือพลเมืองอาเซียนให้ตระหนักถึงความ
เป็นพลเมืองอาเซียน โดยพัฒนาคุณภาพของพลเมืองอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอนาคตของประเทศนั้นจะเป็นอย่างไร
ก็ย่อมขึ้นอยู่กับคนในประเทศว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งดังนั้น แนวทางส�ำคัญของการสร้างสรรค์ความส�ำเร็จและความมั่นคง
ของประชาคมอาเซียน ได้แก่ การสร้างสรรค์คณ
ุ ลักษณะทีด่ ขี องพลเมืองอาเซียน การพัฒนา
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การพัฒนาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง จะช่วย
เตรียมความพร้อมให้พลเมืองอาเซียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาไป
สู่ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป
อย่ า งไรก็ ต าม การจะสร้ า งสรรค์ พั ฒ นาพลเมื อ งอาเซี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลได้นั้น ภาครัฐจะต้องมีนโยบายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน น�ำไปสู่กลยุทธ์และการ
ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม และจะต้องมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมอย่างทั่ว
ถึง ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพราะประชาชนหรือสถาบันทางสังคมสถาบันใด
สถาบันหนึ่งเพียงส่วนเดียว ไม่อาจขับเคลื่อนทุกองคาพยพของประชาคมทั้งประชาคมให้
บรรลุความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนได้
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อัตลักษณ์ร่วมความศรัทธาในอาเซียนผ่านความเชื่อการนับถือผีบรรพบุรุษ
The Identities of Spirit Thought Ancestral in ASEAN

บทคัดย่อ

อณิษฐา หาญภักดีนิยม*

ความเชื่อเป็นพื้นฐานสำ�คัญยิ่งของมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกัน
ไป ความเชื่อเปรียบเสมือน ความศรัทธาหรือความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นแกนกลาง
ในการดำ�เนินชีวิตและความมั่นคงของสังคม เป็นพื้นฐานในการดำ�รงชีวิตภายใต้การมีอัต
ลักษณ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการนับถือ
ผีบรรพบุรุษ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมและยังแสดงให้เห็นถึงความ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษ เป็นการสร้างศักยภาพใหม่ของประชาคมอาเซียน ให้มีความเป็น
เอกภาพเดียวกัน ภายใต้สังคมที่มีพื้นฐานความเชื่อผ่านความเอื้ออาทรและความกตัญญู
เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกในอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทยเชื่อว่าผี คือ
เทพยดาที่ให้ความคุ้มครองพิทักษ์รักษาชีวิตหรืออาจลงโทษผู้กระทำ�ผิดให้ถึงแก่ชีวิตได้
จากการนับถือผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม จน
กลายเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติสืบทอดต่อกัน ประกอบกับประเทศในสมาชิกอาเซียน
ยังมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายก็เพื่อที่จะบูชา
ระลึกถึงบรรพบุรุษของตนเอง เช่น พม่า เรียกว่า นัต กัมพูชา เรียกว่า ผีแฃอารักษ์เนียะตา
อินโดนีเซียมีความเชื่อเกี่ยวกับ วิญญาณแห่งภูเขาไฟ รวมถึงเวียดนามและประเทศลาว ก็
มีความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติที่มีความสำ�คัญเป็นอย่างมากในด้านจิตใจ นำ�ไปสู่การบูชา
วิญญาณบรรพบุรษุ เช่นกัน ความเชือ่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติมปี ระโยชน์ในการ
ช่วยเกือ้ หนุนซึง่ กันและกันและสร้างศักยภาพใหม่ของประชาคมอาเซียน สามารถเป็นสือ่ ใน
การสร้างความเป็นอัตลักษณ์เดียวกันผ่านวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
* อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
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Abstract
The believe are 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 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 esteemed Goblin to bond of psyche to same culture practice in ASEAN members. 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
ปัจจัยของสภาพแวดล้อมและวิถีการดำ�เนินชีวิตของผู้คนในสังคม แต่ความเหมือนที่มี
ความสอดคล้องกันนั่นก็คือ ความเชื่อเป็นพื้นฐานสำ�คัญยิ่งของสังคมมนุษย์ มนุษย์แต่ละ
กลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกันไป (เอี่ยม ทองดี, 2541:4-6) ความเชื่อก็คือ ความศรัทธาหรือ
ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นแกนสำ�คัญในการดำ�เนินชีวิตและความมั่นคงของสังคม ความเชื่อมี
อยู่หลายระดับทั้งในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันอันเป็นความเชื่อโดยทั่วไป และความเชื่อที่
เกี่ยวกับวิญญาณ โลกนี้ โลกหน้า ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ บาปบุญคุณโทษ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญยิ่งในภูมิปัญญา ความเชื่อ จึงเป็นพื้นฐานในการดำ�รงชีวิตที่มีบาปบุญ
คุณโทษ และจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อกับค่านิยมที่คนในสังคมให้การยกย่องเชิดชูว่าเป็น
สิ่งที่ดีงาม ควรปฏิบัติ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้มีการสืบทอดแก่ลูกหลาน ความเห็นที่เกิด
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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จากพิจารณารอบคอบจากชุมชนจนเกิดการยอมรับด้วยความจริงใจ
ความเชื่อเป็นสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติ เป็นสิ่งที่สามารถทำ�ให้มนุษย์รู้สึกมีความ
ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความเชื่อต่าง ๆ พื้นฐานมาจากอำ�นาจอันลึกลับที่ไม่
สามารถสัมผัสได้ แต่สามารถรับรู้และรู้สึกถึงได้ ทำ�ให้มนุษย์นั้นมีความเชื่อในแสวงหา
ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ เพื่อช่วยคุ้มครองรักษาตน ความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จะทำ�ให้เกิดเหตุร้ายและเกิดผลดีได้ และแฝงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ รวมถึง
ความเชื่อในเรื่องผลกรรมในหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งตามหลักทางพระพุทธศาสนา กล่าว
ว่า ความเชื่อ คือ ความเชื่อในเรื่อง การนับถือผีบรรพบุรุษนี้ในกลุ่มของอาเซียน ถือได้ว่า
แต่ละประเทศล้วนมีความเชื่อในรูปแบบลักษณะของการเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาตินี้ ซึ่ง
เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ระบบความเชื่อ ย่อมรวมถึงศาสนา และความ
เชื่อในลัทธิต่างๆ ศาสนา (สนิท สมัครการ, 2549) ให้ความหมายกว้าง ๆ ความเชื่อ คือ การ
บวงสรวงบูชาหรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ซึ่งมนุษย์เชื่อว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของ
มนุษย์ ศาสนาตามทัศนะทางมานุษยวิทยาจึงบ่งบอกถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคม
ของมนุษย์ออกไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอำ�นาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ ดัง
นั้นศาสนาและความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นสากลที่เราพบเห็นได้ในทุกยุคทุกสมัยและเป็น
สิ่งที่ควบคู่กัน ที่ทำ�ให้สังคมมีความเจริญมากขึ้น
ศาสนานอกจากจะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และจิตวิญญาณของ
ประชาชนในชุมชนและประเทศนั้นๆ แล้ว ยังเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งและควบคุมพฤติกรรม
ของคนในสังคมให้ดำ�เนินไปตามครรลองหรือบรรทัดฐานของสังคม ความเชื่อของมนุษย์อัน
มีหลักแสดงให้เห็นการกำ�เนิดและความสิ้นสุด โดยเฉพาะความเชื่อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงหลัก
ธรรมเกีย่ วกับบาปบุญอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึง่ พร้อมทัง้ ลัทธิพธิ ที ีก่ ระทำ�ตาม
คำ�สั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ คำ�สอน หลักธรรม หรือลัทธิที่ศาสดาต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติ
ขึ้นหรือประกาศไว้ โดยมีบุคคลในสังคม ได้ให้ความศรัทธา เลื่อมใสและยึดเป็นหลักปฏิบัติ
ตน ตามคำ�สั่งสอนจนสามารถตั้งเป็นกฎเกณฑ์แน่นอนและนำ�ไปสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามได้ เช่น หลักธรรม อันเป็นคำ�สอนเกี่ยวกับหลักศีลธรรม จรรยา เว้นความชั่วทำ�ความ
ดี ปลูกฝังความเชื่อในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ ความเชื่อในเรื่องของการนับถือผีบรรพบุรุษ
ซึ่งใน แต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) ที่มีขนบธรรมเนียม สั่งสม
สืบทอดต่อกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย มีลักษณะของความเชื่อที่
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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คล้ายคลึงกัน เช่น ไทย ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งมีความเชื่อประเพณี
ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศาสนา พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้
เกิดประเพณีที่คล้ายคลึงกัน โดยคำ�สอนมุ่งเน้นความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ
ดังนั้นลักษณะของความมีอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมผ่านความเชื่อทางสังคม มี
เอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติ วัฒนธรรม และยังทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้สึก
เป็นบ้านพีเ่ มืองน้องกับประเทศเพือ่ บ้าน การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาอัตลักษณ์
ร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียนผ่านความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความเชือ่ ทางวัฒนธรรมกับหลักพระพุทธศาสนา ซึง่ มีขอบเขตในการศึกษาเกีย่ วกับ
ความเชื่อในเรื่องของการนับถือผีบรรพบุรุษ ซึ่งแต่ละพื้นที่ในภูมิภาคอาเซียนล้วนแล้วแต่มี
ความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถอธิบายออกเป็นรูปธรรมได้ แต่สามารถเป็น
ตัวกำ�หนด กฎ ระเบียบทางสังคมภายในจิตใจ ให้เกิดความเชื่อและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา
รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่วา่ จะความสัมพันธ์ภายในและความสัมพันธ์
ภายนอกเป็นต้น ภายใต้การมีอตั ลักษณ์ความเชือ่ ร่วมกัน ทำ�ให้เกิดความเข้าใจและการเรียน
รู้ซึ่งกันและกัน ความเชื่อจึงเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่ยึดมั่นและยอมรับในสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง โดยจะเป็นสิ่งที่มีเหตุผลหรือไม่ก็ได้ เช่น ความเชื่อเรื่องนรก-สวรรค์ เช่นเดียว
กับการมีอัตลักษณ์ร่วมกันของคนในสังคมที่มีวัฒนธรรมความคิด ความเชื่อ ถ่ายทอดผ่าน
ภาษา ตำ�นาน 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
อาเซียนจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ เพื่อให้การสร้างอัตลักษณ์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนมีความเป็นได้ยิ่งขึ้น อาจเริ่มจากการสำ�รวจจารีต ค่านิยม ความเชื่อเสียก่อนว่า ใน
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการเผยแพร่และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกัน
2. กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อ
การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยการ
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พัฒนาทางด้านสังคมและความคิดความเข้าใจของบุคคล พัฒนาขึน้ จากเอกลักษณ์ของแต่ละ
บุคคล ล้วนได้รับผลกระทบจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มนุษย์แต่ละคนถูกหล่อหลอม
จากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ความแตกต่างทางด้านชนชาติ ทางด้านศาสนา ความแตกต่างทางด้านการเมือง ความไม่
เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจ ความแตกต่างในความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นไปตามสภาพภูมิมิศาสตร์ที่มีเขตพื้นที่ในการแบ่งกั้นเอาไว้ ทำ�ให้การ
รวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่เป็นหนึ่งเดียว (สันติพจน์ กลับดี, สืบค้นเมื่อวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า การจะทำ�ให้ประเทศในอาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียวภาย
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
กว้างใหญ่ขึน้ ของอาเซียนตามวัตถุประสงค์ทีอ่ าเซียนกำ�หนดขึน้ นัน้ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ
ในการทำ�งานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และความร่วมมือของภูมิภาคในเรื่องอันเป็นประโยชน์
ร่วมกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เป็นฐานสู่ความเป็น
สังคมของประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสันติภาพและความรุ่งเรืองต่อไป ดังนั้น
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คนหรือประเทศ 2 ประเทศ หรือมากกว่านั้น จึงต้อง
อาศัยความเข้าใจ ปัจจัยที่สำ�คัญต่อสัมพันธภาพที่มีระหว่างกัน เพื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายจะ
ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันผ่านประเพณีหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความเชื่อของสังคมที่
ผสมผสาน ระหว่างผีบรรพบุรุษ และความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นความเชื่อที่เกี่ยว
เนื่องต่อกันมา เชื่อว่าผีบรรพบุรุษเป็นผู้คุ้มครอง ลูกหลาน ในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข
2.1 ความเชื่อตามแนวพุทธ
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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ความเชื่อของมนุษยเกิดขึ้นจากความไมรู ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสวาเปน “อวิชชา“
เมื่อไดพบเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เชน ฟาผ่า แผ่นดินถลม จึงเกิดความคิดว่าต้องมีสิ่งใด
สิ่งหนึ่งกระทำ� ให้เกิดขึ้น จึงพากันสร้าง ผีวิญญาณ เทพารักษขึ้น แลวพากันนึกคิดว่าเป็น
สิ่งที่สรางขึ้นมานั้นมีรูปรางตามจินตนาการของตนและทําพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อบูชา สักกา
ระ เซน บวงสรวง เพื่อให้สิ่งที่ตนคิดว่ามีอยูนั้น ผอนคลายความรุนแรง และมีเมตตากรุณา
ไมทํารายและบันดาลความสุขมาให้แก่มนุษย์ เช่นเดียวกับ (ธวัช ปุณโณทก 2555 : 175)
กล่าวว่า กลุ่มคนในสังคมที่มีการปฏิบัติตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนามักมีหลักธรรม
ให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตน มีการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ
และปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 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 ทำ�ให้เกิดความมั่นใจ ทำ�ให้เกิดพลัง ทำ�ให้เกิดการสร้างสามัคคี
เป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา การนับถือศาสนาเป็นไปอย่างมั่นคง และความเชื่อทำ�ให้เกิดฤทธิ์
ทางใจ แต่ถ้ามีมากจนเกินไป เกิดความงมงายมิได้พิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล ก็ทำ�ให้เกิด
ผลเสียแก่ชุมชนทางสังคม โดยเฉพาะในการพัฒนาประเทศ ซึ่งความเชื่อสามารถแบ่งย่อย
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ความเชื่อวิญญาณในธรรมชาติ (Animatism) เป็นความเชื่อที่ว่าธรรมชาติเหล่า
นั้นมีตัวตน มีอำ�นาจพิเศษและก่อให้เกิดคุณและโทษแก่มนุษย์ได้ จึงทำ�ให้มนุษย์เกิดความ
เกรงกลัวและกราบไหว้
2. ความเชื่อในคติผีสางเทวดาหรือวิญญาณ (Animism) เชื่อว่าในธรรมชาติทั้ง
หลายมี เจตภูตหรือวิญญาณ ที่มีอำ�นาจทำ�ให้เกิดความทุกข์อาจเป็นมารร้ายผีสางส่วนที่
ทำ�ให้เกิดสุขอาจเป็นเทวะ สร้างภาพเหล่านั้นตามความนึกคิดของตนเอง
3. ความเชื่อวิญญาณบรรพบุรุษ (Ancestor Worship) เชื่อวาวิญญาณบรรพบุรุษ
ที่ตายไปแลวไม่ไดไปไหน ยังคงอยูปกปองรักษาดูแลบุตรหลานของตนอยู ทำ�ใหเกิดการ
บูชาวิญญาณบรรพบุรุษ
4. ความเชื่อในปญญาของมนุษย ใชเหตุผล ย่อมขึ้นอยูกับอํานาจของสิ่งที่มอง
ไมเห็นและไมสามารถพิสูจนได ความรูเหตุผลคือ ลําดับสูงสุดแหงปญญาของมนุษย เปนมูล
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เหตุใหเกิดพระพุทธศาสนา

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ความเชื่อคนในสังคม
ความเชื่อของคนในสังคมเป็นสิ่งสำ�คัญที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา
ทั่วทุกภูมิภาค ความเชื่อจึงเป็นเครื่องยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามีอยู่จริง มีอำ�นาจ และ
สามารถก่อให้เกิดสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีไว้กับวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมที่ไม่
สามารถพิสูจน์หาความจริงได้ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับนับถือและประพฤติปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม ดังที่ (ภิญโญ จิตต์ธรรม,2542:4) กล่าว
ว่า มนุษย์เชื่อว่ามีอำ�นาจลึกลับบันดาลให้เกิดผลดีและเกิดความสุขแก่ตนเองและความเชื่อ
เหล่านี้มักมีความเชื่อทางศาสนาเข้าไปแฝงอย่างเสมอ ซึ่งดูได้จาก พิธีกรรม ที่แสดงออกมา
มักมีความเชือ่ ทางศาสนาเข้าแฝงอยูแ่ ทบทัง้ สิน้ ดังนัน้ แบบแผนการดำ�รงชีวติ และพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของบุคคลและสังคม จึงเป็นผลสะท้อนของความเชื่อทางศาสนาที่ดำ�รงอยู่ในสังคม
เช่นเดียวกับ การนับถือวิญญาณบรรพบุรษุ เป็นความเชือ่ และพิธกี รรมทีส่ �ำ คัญอย่างหนึง่ ของ
มนุษย์ที่เชื่อว่ามนุษย์ตายแล้วไม่สูญ มนุษย์ยังมีดวงวิญญาณ วิญญาณนั้นออกจากร่างกาย
ไปแล้วท่องเที่ยวอยู่ คอยดูแลทุกข์สุขต่อลูกหลาน ความเชื่อเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดการบูชา
ดวงวิญญาณบรรพบุรษุ ขึน้ มา จนกลายเป็นประเพณีทีย่ ดึ ถือปฏิบตั กิ นั มา และเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้
มนุษย์รูส้ กึ ปลอดภัยจากความหวาดกลัวเมือ่ ได้ปฏิบตั ติ าม ซึง่ ตามความหมายของ ความเชือ่
ก็คือ สิ่งที่มีอำ�นาจเหนือธรรมชาติที่สามารถช่วยควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมและยัง
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
3. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน
ในช่วงเวลานี้ จะปฏิเสธไม่ได้ถึงกระแสของการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือเรียกกันทัว่ ไปว่า AEC (ASEAN Economic Community) ในการเตรียมความ
พร้อมต่อการเป็นประชาคมการเมือง ความมั่นคง ประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรม และ
สิ่งที่กำ�หนดทิศทางที่จะบูรณาการให้สอดคล้องกับความเป็นประชาคมหนึ่งเดียว นั่นก็คือ
การมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน ดังที่ (เสถียร โกเศศ,2555) ได้กล่าวไว้ ว่า วัฒนธรรมที่เป็น
ส่วนสำ�คัญคือ ศาสนา เพราะวัฒนธรรมมีประเพณี ศิลปะ วรรณคดี จรรยาและคติความ
เชื่ออื่นๆ ความคิดเรื่องความประพฤติเรื่องบาปบุญ คุณโทษ ก็สืบเนื่องมาจากศาสนาเป็น
ส่วนมาก ในการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาให้ช่วยคุ้มครองหรือเพื่อศาสนาเองก็ตาม จะเห็น
ได้จากตัวอย่างการนับถือความเชื่อบรรพบุรุษของประเทศสมาชิกดังนี้
3.1 รูปแบบความเชื่อการนับถือผีบรรพบุรุษของประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ความเชื่อนั้นเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ความเชื่อมา
จากธรรมชาติทีม่ อี �ำ นาจเหนือมนุษย์ เมือ่ รวมเข้ากับความไม่รูข้ องมนุษย์ จึงทำ�ให้มนุษย์ตอ้ ง
ไขว่คว้าหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ อบอุ่นใจและเชื่อว่าตนจะปลอดภัย
ความเชื่อจึงเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ มนุษย์มีความเชื่อเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิต
และเป็นเครื่องหล่อหลอม ยึดเหนี่ยวจิตใจและจิตสำ�นึกของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มคน
เช่นเดียวกับการนับถือศาสนา ภายใต้ความเชือ่ ทีช่ าวบ้านมีการผสมผสานทางลัทธิ
ศาสนาหลายอย่างเข้าด้วยกันกับความเชื่อที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำ�วันและวิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่นในสังคมนั้น ๆ ก่อให้เกิดความเชื่อที่มีรูปแบบเฉพาะ คือ การนับถือผี
ความเชื่อทางพราหมณ์ และความศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ทั้งนี้ไม่มีความเชื่อใดที่จะอยู่
อย่างอิสระ แต่ความเชื่อเหล่านี้มักจะถูกผสมผสานและกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่ง ในลักษณะ
ของการเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นับถือกัน
มา ซึ่งยกตัวอย่างประเทศในอาเซียนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษได้ดังนี้
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ความเชื่อทางศาสนาในเรื่องของการนับถือผีมีความเกี่ยวข้องกับการดำ�รงชีวิต
ของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเกี่ยวข้องกับผีทั้งหมด โดยเฉพาะ
ชาวไทยดำ� เพราะมีความเชื่อว่าผีคือ เทพยดาที่ให้ความคุ้มครองพิทักษ์รักษาชีวิตหรือ
อาจลงโทษให้ถึงตายได้ (ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล,สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559) ได้ยก
ตัวอย่างความเชื่อทางศาสนาในการนับถือผี ได้แก่ 1.ผีแถน (ผีฟ้า) เป็นเหมือนเทพเจ้าสูงสุด
ของศาสนา เชื่อว่าผีแถนเป็นผู้สร้างโลกและสามารถทำ�ลายโลกเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
แล้วแต่ความพึงพอใจทั้งด้านดีและด้านร้าย จึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความประสงค์
ของผีแถนเพื่อให้ผีแถนมีความเมตตาและบันดาลให้เกิดความสุขแก่ตน 2. ผีบ้านผีเรือน
เป็นผีที่คุ้มครองป้องกันบ้านเรือนให้ร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ อาจสถิตย์อยู่ตามป่า
ภูเขา หรือต้นไม้ บางแห่งก็จะสร้างศาลาให้อยู่บริเวณที่มีหลักเมืองซึ่งถือเป็นเขตหวงห้าม
จะใช้เฉพาะในการประกอบพิธีเซ่นไหว้ที่เรียกว่า “เสน” เท่านั้น ส่วนผีประจำ�หมู่บ้านก็
สร้างให้อยู่ต่างหาก เรียกว่า “ศาลเจ้าปู่” หรือ “ศาลตาปู่” และต้องทำ�พิธีเซ่นไว้ทุกปี 3.
ผีบรรพบุรุษ เป็นผีของปู่ ย่า ตา ยาย หรือ พ่อแม่ ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว ซึ่งจะถูกอัญเชิญขึ้น
มาไว้บนเรือน ณ ห้องผีเรือน/ห้องของบรรพบุรุษที่เรียกว่า “กะล่อห่อง” คนภายนอกห้าม
เข้าไปเด็ดขาด ถ้าใครเข้าไปโดยไม่บอกกล่าวถือว่าผิดผี เจ้าของบ้านอาจได้รับเคราะห์ร้าย
ซึ่งเจ้าของบ้านต้องทำ�พิธีขอขมาผี เรียกว่า “พิธีเสียผี” และต้องจัดพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ
ทุกปี เรียกว่า “พิธีเสนเรือน” โดยผู้ทำ�พิธีคือพ่อบ้าน หากพ่อบ้านเสียชีวิตลง ผู้สืบทอด
หน้าที่ต่อคือ ลูกชายอาจเป็นหลายชายแทนก็ได้ แต่ห้ามใช้ผู้หญิงทำ�พิธีเด็ดขาด และ 4.
ผีป่า ผีขวางและผีอื่นๆ เป็นผีที่สถิตอยู่ตามป่า ภูเขา แม่น้ำ� หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งหากคน
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ทำ�ให้ไม่พอใจก็อาจถูกลงโทษให้เจ็บป่วยได้เช่นกัน
ความเชื่อของประเทศพม่า

นัต หมายถึง ผีของชาวพม่า เป็นความเชื่อพื้นเมืองที่มีมาก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้า
มาในพม่า นัตเป็นผีบรรพบุรุษ ลักษณะกึ่งผีกึ่งเทวดา คล้ายเทพารักษ์ คอยดูแลคุ้มครอง
สถานทีท่ ีต่ นเมือ่ ครัง้ ยังมีชวี ติ มีความสัมพันธ์อยู่ โดยอาจจะมีศาลในลักษณะคล้ายศาลเพียง
ตาตัง้ บูชาอยูใ่ นสถานทีน่ ัน้ ๆ ความเชือ่ เรือ่ งนัตนัน้ ผูกพันกับคนไทยมาช้านาน การประกอบ
พิธีการต่างๆ พอพูดเรื่องนัตนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องร่างทรง ซึ่งหากมองย้อนกลับเเล้วชาวพม่า
ก็เชื่อเรื่องการบวงสรวงไม่เเพ้บ้านเรา นัตเป็นคำ�กลางๆที่มีความหมายรวมทั้งเทพเทวดา
สมมุติเทพ เทพารักษ์ และผีอารักษ์ ความเชื่อเกี่ยวกับนัตของชาวพม่าในส่วนที่เกี่ยวกับ
นัตตามนัยของผีอารักษ์นั้นดูจะเป็นความเชื่อพื้นถิ่นที่ปรากฏอยู่คู่สังคมพม่ามายาวนาน
ยิ่งกว่าพุทธศาสนา บทบาทของนัตในความเชื่อของพม่าดั้งเดิมมีความสำ�คัญถึงระดับร่วม
สร้างบ้านแปงเมืองพุกามในยุคแรกๆ จนได้รับความสำ�คัญเป็นถึงมิ่งเมือง เป็นไปได้ว่ายุค
ของพระเจ้าอโนรธาเป็นอย่างช้า การรับพระพุทธศาสนาจากภายนอกได้ทำ�ให้นัตในคติ
ความเชื่อพื้นถิ่นถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงนัตที่คอยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ยังคงมี
การเซ่นไหว้นัตกันภายในบ้าน มีการอัญเชิญนัตประทับทรงในพิธีบวงสรวงนัต ร่างทรงนัต
จึงยังคงมีบทบาทสืบทอดมาแทบไม่ขาดสาย ส่วนชาวพม่าที่ไม่พึ่งนัตนั้น แม้อาจจะปฏิเสธ
พิธกี รรมเซ่นสรวงนัต แต่กไ็ ม่กล้าปฏิเสธอำ�นาจนัตอย่างสิน้ เชิง สังคมพม่าจึงเป็นสังคมพุทธ
ที่แฝงอยู่ด้วยความเชื่อในนัตระคนกัน (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559)
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สังคมเขมรในสมัยโบราณ (ปัจจุบันด้วย) มีความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ สิ่งที่นอก
เหนือธรรมชาติเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ หรือเป็นที่พึงทางใจ จนกลายเป็นธรรมเนียมในการ
ปฏิบัติต่อ ๆ กันแม้ว่าในสมัยปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้เริ่มเหินห่างไป แต่ตามชนบทยังมีการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ผีบรรพบุรุษ หรือดวงวิญญาณของบุรุษนี้ เมื่อให้ความเชื่อ
และนับถือ กลายเป็นสิ่งที่มีพลัง อำ�นาจเหนือวิสัยของมนุษย์ เป็นสิ่งลึกลับ ถ้าในภาษาคน
ธรรมดาเรียกว่าดวงวิญญาณโดนตา ถ้าเป็นในลักษณะทรงเจ้าหรือทรงร่างหรือวิญญาณ
(พระสุเธีย สุวณฺณเถโร,2559) เรียกอีกแบบหนึ่งว่า อารักษ์เนียะตาหรือแม่มด “การทรง
ร่างผีอารักษ์เนียะตา” (ผีบรรพบุรุษ) สังคมในสมัยโบราณมีความเชื่อในเรื่องภูตผีวิญญาณ
เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม จนกลายเป็นธรรมเนียมใน
การปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา มีลักษณะ การทรงร่างวิญญาณทำ�ให้คนปกติกลายเป็นคนละ
คนที่มีอำ�นาจเหนือธรรมชาติ สามารถพูดคุยในภาษาที่แปลกๆ และสามารถสื่อความกับ
ดวงวิญญาณอย่างอื่นได้ รวมถึงสามารถรักษาอาการป่วย ด้วยการเป่า หรือการให้อภัย
โดยการไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษ
ความเชื่อเรื่องทรงร่างวิญญาณบรรพบุรุษของเขมร เมื่อประเทศเริ่มมีความพัฒนา
พิธนี ีเ้ ริม่ สูญหายไปโดยการบังคับ ขูไ่ ม่ให้ท�ำ ยิง่ ในสมัยการปกครองของเขมรแดง ธรรมเนียม
ประเพณี ความเชือ่ การนับถือศาสนาถูกปฏิเสธไม่มใี นสังคม โดยเขาเข้าใจว่าเป็นสิง่ ทีง่ มงาย
จิตใจ เป็นสิ่งที่ทำ�ให้คนเกียดคร้าน แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านี้ยังติดอยู่ในสังคมเขมร
จนถึงปัจจุบัน
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จากพิ ธี ท รงร่ า งนี้ สื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง การระลึ ก ถึ ง การปฏิ บั ติ ต นที่ ดี ต่ อ บรรพบุ รุ ษ
เนื่องจากเมื่อลูกหลานลืมพระคุณของบรรพบุรุษ ดวงวิญญาณเหล่านี้ทรงร่างเข้าหรือทำ�ให้
ลูกหลาน ญาติ ๆ ไม่สบาย หรือแม้แต่สมัยก่อนพิธีนี้ทำ�ขึ้นเพื่อทำ�ให้ทราบถึงเหตุการณ์บ้าน
เมือง แต่สำ�หรับปัจจุบันเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาจนถึงปัจจุบัน
ความเชื่อของประเทศอินโดนีเซีย

สังคมในอินโดนีเซียมีความเชื่อในเรื่องของ “วิญญาณแห่งภูเขาไฟ” การ
ระเบิดของภูเขาไฟเมราปี ได้คร่าชีวิตผู้คนในยอกยาการ์ตาไปหลายชีวิต หนึ่งในนั้นคือพ่อ
เฒ่าเมราปี ผู้ดูแลภูเขาไฟที่ได้รับแต่งตั้งจากสุลต่านแห่งยอกยาการ์ตา มีหน้าที่ทำ�พิธีกรรม
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
พระราชวังจะส่งเครื่องบวงสรวงไปยังภูเขาไฟเมราปีเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับ
โลกแห่งวิญญาณที่สถิตบนภูเขา เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนกลุ่มชนชาว
อินโดนีเซียแม้ได้รับอิทธิพลจากศาสนาใหม่ ก็ยังคงรักษาส่วนประกอบของวัฒนธรรมแต่
ดัง้ เดิมไว้และปรับส่วนประกอบใหม่ๆทีส่ ามารถเข้ากันได้กบั ส่วนดัง้ เดิม พ่อเฒ่าทีท่ �ำ พิธสี วด
อ้อนวอนวิญญาณแห่งภูเขาไฟจนวินาทีสุดท้าย ก็ไม่ต่างกับนักบวชในศาสนาอื่นทั่วโลกที่มี
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ความเชื่อหรือ “ศรัทธา”(สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559)
ความเชื่อของประเทศเวียดนาม

ชาวเวียดนามในยุคเริ่มสร้างชาตินั้นมีความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติซึ่งเชื่อว่าใน
แต่ละที่นั้น มีเทพเจ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติสิงสถิตอยู่ ซึ่งสามารถดลบันดาลให้ประสบสุข
หรือประสบความทุกข์ได้ การเชือ่ และการเคารพบูชาในตัวคน (ภัค ภาศาตร์,2559) กล่าวถึง
คนเวียดนามเชื่อว่า ตัวคนสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนนั่นก็คือ “ร่างกาย และ จิตใจ” เช่น
ความเชื่อและบูชารูปศิวลึงค์และรูปแทนอวัยวะเพศหญิง รูปปั้นที่แสดงการสืบพันธ์ของ
ทัง้ คนและสัตว์ ซึง่ ในแง่นีส้ ามารถเห็นได้ชดั เจนในรูปสัญลักษณ์ รวมถึงความเชือ่ ว่าวิญญาณ
ในด้านจิตใจต่อการรับรู้ถึงเรื่องราวของผู้ที่มีชีวิตอยู่และยังกลับมาเยี่ยมเยียนปกป้องคุม
ครองลูกหลานอยู่เสมอ ผู้คนย่อมคิดถึงและควรเคารพบรรพบุรุษของตน สิ่งเหล่านี้กลาย
มาเป็นพื้นฐานความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษและการบูชาบรรพบุรุษสืบต่อมาถึงปัจจุบัน
ซึ่ ง เป็ น ความเชื่ อ พื้ น ฐานอย่ า งหนึ่ ง ที่ แ พร่ ห ลายในภู มิ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งใต้
เวียดนามยิ่งเมื่อภายหลังได้รับอิทธิพลของขงจื้อซึ่งได้แยกแยะความสัมพันธ์ทางสังคมออก
ดังนี้ คือ ข้าราชบริพานเคารพต่อจักรพรรดิ ลูกเคารพพ่อ ภรรยาเคารพต่อสามีและความ
สัมพันธ์ของเพื่อนพึงมีต่อเพื่อน ให้ความสำ�คัญในการเคารพลำ�ดับขั้นอายุ การรู้จักบุญคุณ
การเชื่อฟังสูงสุดคือเป็นกษัตริย์ เชื่อฟังพ่อแม่ผู้ที่อาวุโสกว่า ซึ่งเนื่องจากอิทธิพลนี้เองยิ่ง
เป็นผลให้ทำ�ให้ชาวเวียดนามมีจิตสำ�นึกที่ต้องเอาใจ ดูแลเชื่อฟังและเคารพบูชาต่อผู้อาวุโส
และบรรพบุรุษมากขึ้น ในสังคมเวียดนามการเคารพบูชาบรรพบุรุษกลายมาเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา

36

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

จำ�เป็นยิ่งอื่นใด ทุกครอบครัวไม่ว่าครอบครัวไหนๆ ยากดีมีจนหรือแม้ว่าจะนับถือศาสนา
ใดใดหรือไม่นับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแต่ต้องมีศาลบรรพบุรุษตั้งอยู่ในบ้านเพื่อ
การเคารพบูชาทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณ บิดา มารดา บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการบูชาเพื่อขอพรบรรพบุรุษให้ปกปักรักษาและดูแลลูกหลานให้
ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรื่องในภายภาคหน้า
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ความเชื่อของประเทศประเทศลาว

พิธีกรรมและความเชื่อชาวลาวครั่ง มีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษเป็น
อย่างมาก การนับถือผีของชาว
ลาวครั่งเป็นการถือผีตามบรรพบุรุษคือ ผีเจ้านายและผีเทวดา ที่เกี่ยวข้องเกี่ยว
กับผีบรรพบุรุษเนื่องจาก อาชีพลาวครั่ง คือ การทำ�นา จึงมีประเพณีความเชื่อที่ถือปฏิบัติ
กันมาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ คือ พิธีบูชาเซ่นสรวงแม่ธรณีและแม่โพสพ ซึ่งขอให้คนอยู่ดีมี
สุข อุดมสมบูรณ์ เป็นการเคารพและสักการบูชาบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ชีวิตแก่เรา
จะเห็นได้ว่า วิวัฒนาการแห่งความคิดของมนุษย์เกิดขึ้นพร้อมกับความ
เจริญรอบข้างอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ มนุษย์มกั มีความสงสัยเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆทีส่ ามารถบันดาล
ให้เกิดความผันแปรไปได้ตามธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุและผลได้ แต่สามารถ
บันดาลให้เกิดความสุขและความทุกข์แก่มนุษย์ ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงสร้างรูปเทวดาบ้าง รูป
มนุษย์บ้าง หรือรูปครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์บ้าง เช่น พระภูมิเจ้าที่ แม่ย่านางเรือ เทพารักษ์ต่าง
ๆ และความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ ได้แก่ มารดา บิดา ปู่ย่าและตายายที่ตายไปแล้ว
วิญญาณของบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ไปไหน ยังคงอยู่เพื่อ ปกปักรักษาดูแลบุตรหลานของพวก
ตน ทำ�ให้เกิดการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ ความแตกต่างของแต่ละประเทศ มีประโยชน์ใน
การช่วยเกือ้ หนุนซึง่ กันและกันและสร้างศักยภาพใหม่ของประชาคมอา เซียน เนือ่ งจากการ
มีความเชื่อในรูปแบบเดียวกันสามารถที่จะเป็นสื่อในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์เดียวกัน
โดยมุ่งหมายในการปกปักรักษาและดูแลลูกหลานให้เกิดความปลอดภัยและเจริญรุ่งเรื่อง
รวมถึงยังแสดงออกให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ และยังสร้างความสัมพันธ์
อันดีเป็นการละลายพฤติกรรมทีม่ คี วามแตกต่างในด้านความคิด ทักษนคติ ภาษา วัฒนธรรม
ส่งผลให้เกิดความเป็นหนึง่ เดียวกันมีความเป็นเอกภาพผ่านการสร้างความสัมพันธ์ความเชือ่
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมตามเสาหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป (สืบค้นเมือ่
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วันที่ 6 กันยายน 2559)
บทสรุป
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ถือว่าเป็นความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในการบูรณาการร่วมกันในระดับภูมภิ าค โดยมีกรอบความร่วมมือภายใต้
สามเสาหลักคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมความมัน่ คงอาเซียน และเสาสุดท้าย
คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่มีความสำ�คัญ
โดยเฉพาะ การมีอัตลักษณ์ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน เป็นเอกภาพเดียวกัน ภายใต้สังคมที่มีความเอื้ออาทร มีความเชื่อในความกตัญญู
กตเวที ทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของในสังคมมีคณ
ุ ภาพทีด่ ี ถึงแม้ทัง้ สิบประเทศจะมีความแตกต่าง
กันในเรื่อง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบที่เกิดจาก
กระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมอาเซียน ดังนั้นการเชื่อมโยงทางสังคม วัฒนธรรม ถือเป็น
หัวใจของการเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของสังคมนั้น ๆ และเป็นสื่อ
ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม วัฒนธรรม คือ ความเชื่อ ความศรัทธาที่มาจาก
สภาพปัญหาในการดำ�รงชีวติ ทีม่ นุษย์ไม่สามารถจัดการได้ โดยเชือ่ ว่าต้นเหตุเกิดจากอำ�นาจ
ของสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่นับถือ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มีความเชื่อในเรื่องของ “วิญญาณแห่ง
ภูเขาไฟ”ในการปกป้องรักษาภูเขาไฟนั้น ๆ ความเชื่อเหล่านี้มีผลต่อการทำ�พิธีกรรมเพื่อขอ
ความช่วยเหลือและแสดงให้เห็นถึงความมีกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ความแตกต่างและความ
หลากหลายทางชาติพนั ธุเ์ ป็นจุดต่างของวิถที างแห่งวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ชาติก�ำ เนิด
ของแต่ละกลุ่มชน จุดต่างเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของความเชื่อ ค่านิยม และ วิถี
ทางการค้นหาความสงบสุขให้กับชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกตางกัน ความเชื่อเกี่ยว
กับผีในแต่ละกลุ่มก็ย่อมมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันไปด้วยและย่อมมีการสืบทอด
รักษาคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคม
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ศึกษาขบวนการพุทธชาตินิยมในพม่า

บทน�ำ

พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ*

พม่ า หรือบางคนเรียกเมียนมาร์ตามสำ� เนี ยงภาษาอั งกฤษใหม่ มีนามเต็ มว่า
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 มีจำ�นวน
๕๑,๔๘๖,๒๕๓ คน(http://en.wikipedia.org/wiki/Burma เข้าถึงข้อมูล ๒๓ ตุลาคม
๒๕๕๗.) จำ�นวน 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
* รองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
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ตำ�แหน่งระดับโลกคือนายอูถั่น เขากลายเป็นนักการทูตชาวเอเชียคนแรก และเป็นชาว
พุทธคนแรกที่นับถือพุทธศาสนา พม่าเป็นชาติเดียวที่สามารถเข้ามายึดครองไทยได้ถึง ๒
ครั้ง ทำ�ให้สถานะทั้ง ๒ ชาตินี้แทนที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่กลาย
เป็นศุตรูมาตั้งแต่อดีตกาล แต่พม่าก็โชคร้ายกว่าไทยถูกมหาอำ�นาจในสมัยนั้นคือ อังกฤษ
เข้ายึดครองเกือบ ๑๐๐ ปี แต่เมื่อได้เอกราชแล้ว รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้แสดงบทบาทใน
ฐานะประเทศผู้นำ�ทางพุทธศาสนาด้วยการจัดหารสังคายนาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
พุทธศาสนาฝ่ายใต้หรือเถรวาท โดยเชิญผูน้ �ำ ประเทศและผูน้ �ำ ฝ่ายสงฆ์ประเทศทีน่ บั ถือแบบ
เถรวาทไปร่วมการสังคายนาครั้งนี้

ประธานาธิบดีถิ่นจอ และนางอ่องซานซูจี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
ในบรรดาประเทศพุทธศาสนาที่ตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองในโลกนั้น พุทธศาสนาใน
ประเทศพม่าดูเหมือนจะมีความน่าสนใจอย่างยิง่ เพราะแม้จะผ่านประวัตศิ าสตร์การเมืองที่
วุน่ วายมากมายขนาดใหน ถูกต่างชาติตา่ งศาสนาเข้าปกครองนานแค่ไหน แต่พทุ ธศาสนายัง
คงตั้งมั่นเป็นหลักชัยให้กับประชาชนชาวพม่าตลอดมา จนพุทธศาสนาในพม่ามีความเจริญ
รุ่งเรืองมากกว่าประเทศใดๆ ความโดดเด่นของพม่าแบ่งประเด็นดังต่อไปนี้
จุดเด่นของพุทธศาสนาในพม่า (ภายใน)
กล่าวโดยสรุปแล้ว พระพุทธศาสนาในพม่ามีจุดเด่นที่สำ�คัญต่างจากพุทธศาสนาใน
ประเทศอื่นๆ หลายประการจนเราสามารถกล่าวได้ว่า เป็นประเทศที่พุทธศาสนามั่นคงมาก
ที่สุดในปัจจุบัน เหตุผลที่จะกล่าวถึงเหล่านี้ไม่มีในประเทศอื่นหรือมีก็น้อย คือ
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๑.พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ�ชาติ
ในรัฐธรรมนูญของพม่าฉบับพ.ศ.๒๕๐๔ สมัยนายอูนุ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ระบุไว้
ในมาตราที่......ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ�ชาติของพม่า รัฐต้องปกป้องคุมครอง
พุทธศาสนา เป็นการตอกย้ำ�ถึงความสำ�คัญของพุทธศาสนาของพม่าที่ได้รับการปกป้อง
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 เมื่อเรียนจบการศึกษาภาคปริยัติแล้วเน้นไปสู่ภาคปฏิบัติมีจำ�นวนไม่น้อย จนผู้คน
ยกยองว่าท่านเป็นพระอรหันต์ แต่ในขณะเดียวกันมีพระสงฆ์หลายรูปปฏิบัติไม่เหมาะสม
เช่นกัน
๓. มีสำ�นักปฏิบัติธรรมมาก
ในพม่ามีศูนย์ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานมากให้เลือกปฏิบัติ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละที่ และจริต ซึง่ เป็นผลดีตอ่ พุทธศาสนาโดยรวม สำ�นักปฏิบตั ธิ รรมทีโ่ ดดเด่นในปัจจุบนั
เช่น สำ�นักของอาจารย์อุบาขิ่น สำ�นักโคเอ็นก้าและอีกหลายแห่ง
๔. การศึกษาพระอภิธรรมก้าวหน้า
พระอภิธรรมเป็นธรรมะชั้นสูง เป็นหนึ่งในพระไตรปิฎก ๓ หมวด คือพระวินัย พระ
สูตร พระอภิธรรม แม้จะมีความสำ�คัญถึงปานนี้ มีการศึกษาน้อยในประเทศอื่นๆ เมื่อไม่
ศึกษาจึงพาลเหมาเอาว่าไม่ใช่พุทธพุจน์ เป็นสิ่งที่เพิ่มมาในภายหลัง แต่ในพม่ามีศูนย์กลาง
การสอนวิชาพระอภิธรรมหลายสำ�นักที่ให้การศึกกษาเป็นลำ�ดับจนจบอภิธรรมโชติกะปีที่
๗ จึงมีผู้ชำ�นาญในพระอภิธรรมมากมาย
๕. พระสงฆ์เป็นที่พึ่งประชาชน
วัดและพระสงฆ์ในแต่ละพื้นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้
หลายๆด้านทั้งด้านการศึกษา ด้านการเมือง ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพิธีกรรม ด้านการ
ปฏิบัติ ก่อนที่พม่าจะได้รับการปรับปรุงประเทศให้เจริญเหมือนตะวันตกนั้น ศูนย์กลาง
การศึกษาสมัยโบราณนั้นอยู่ที่วัด เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีการศึกษา ทรงจำ�พระไตรปิฎก
และคัมภีร์สำ�คัญต่างๆ จึงมีความรู้ทั้งด้านอักษรศาสตร์ ตำ�รายา ขนมธรรมเนียมต่างๆ ของ
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วารสารพุทธอาเซียนศึกษา

44

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

ชาติ เป็นต้น
๖. พระสงฆ์ตื่นตัวปกป้องพุทธศาสนา
การตืน่ ตัวเพือ่ ปกป้องพุทธศาสนาจากภัยอันตรายนอกศาสนามีมาก เช่น กรณีพระ
อู อชิน วิรทู ( U Ashin Wirathu) ที่ออกมาปกป้องพุทธศาสนาจากพวกโรฮิงญ่า เพราะ
ชาวมุสลิมโรฮิงญ่าได้อพยพมาจากบังคลาเทศเข้ามาอาศัยในแผ่นดินพม่า ต่อมาเข้ามาแย่ง
อาชีพแต่งงานแล้วพยายามให้คนเปลี่ยนศาสนาตาม และเหตุที่ปะทุเกิดจากกลุ่มวัยรุ่น
มุสลิมจับเด็กสาวชาวพุทธไปข่มขืน จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการต่อต้านและกระจายไป
ทั่วประเทศจนเป็นเหตุขัดแย้งต่อมา นอกจากนั้นท่านอู วิรทูยังได้ผลักดันให้รัฐบาลออก
กฎหมายปกป้องพุทธศาสนา ๔ ฉบับในปีพ.ศ.๒๕๕๘ รัฐบาลของนายพลเต็งเส็งตอบรับด้วย
การตราพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ หนึ่งในนั้นคือ กฏหมายห้ามหญิงสาวชาวพุทธแต่งกับ
ชาวมุสลิม เพราะจะถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนา แต่ในมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนแล้วถือ
ว่าเป็นกฏหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตัวท่านวิรทูเองถูกประณามจากนิตย
สารไทม์ว่า เป็นผู้ก่อการร้ายชาวพุทธ (Buddhist Teror)
๗. ไม่นิยมลาสิกขา
แม้ว่าการบวชการสึกเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ลาว กัมพูชา แต่ไม่ปกติในพม่า
ศรีลังกา เพราะถ้าตั้งใจมาบวชแล้วก็ควรรักษาชีวิตพรหมจรรย์ให้ตลอดรอดฝั่ง การไม่ลา
สิกขานั้นมีผลดีหลายอย่างคือ จำ�นวนพระภิกษุสามเณรไม่ได้ลดลง และมีอุดมการณ์กล่าว
คือเมือ่ ไม่ปรารถนาจะลาสิกขาย่อมกล้าทุม่ เททัง้ แรงกายแรงใจในการพัฒนาพุทธศาสนาทัง้
ด้านการศึกษา การปฏิบัติ การสงคมสงเคราะห์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
แต่ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ได้นั้น จำ�ต้องผ่านการเวลาที่ยาก
ลำ�บาก ที่ต้องต่อสู้ต่างๆนานาๆมายาวนาน ชาวพม่าถือว่าถ้าพุทธศาสนาอยู่ได้ ชาติก็ยังอยู่
ได้ ถ้าพุทธศาสนาอยู่ไม่ได้ ชาติพม่าก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน แนวคิดขบวนการชาตินิยมโดยอิงกับ
พุทธศาสนานั้นมีมายาวนานที่โด่ดเด่น คือ
จุดเด่นของพุทธศาสนาในพม่า (ภายนอก)
นอกจากจะมีบทบาทในการสร้างฐานะประเทศที่นับพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งใน
ประเทศของตนแล้ว คณะสงฆ์พม่ายังมีผลงานที่โดเด่นในต่าประเทศด้วยคือ
๑.เป็นผู้บูรณะพุทธสถานที่พุทธคยา
พุทธคยาคือสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ตำ�บลอุรุเวลาเสนานิคม
รัฐมคธในอดีต ปัจจุบันคือต.พุทธคยา อ.คยา รัฐพิหาร พระเจดีย์พุทธคยานั้นเมื่อพระพุทธ
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องค์ปรินิพพานไป ๒๓๔ ปี พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จธรรมยาตรามากราบสักการะ จาก
นั้นได้เจดีย์ขนาดเล็กไว้ ค่อยขยายตามลำ�ดับจนใหญ่โต เมื่อศาสนาอิสลามได้เข้ามียึดครอง
อินเดีย สถานทีส่ �ำ คัญแห่งนีจ้ งึ ถูกทิง้ ร้าง ปราศจากการเหลียวแล กษัตริยพ์ ม่าหลายพระองค์
ได้ส่งช่างเข้ามาบูรณะจนสมบูรณ์ดั้งเดิมหลายองค์ เช่น พระเจ้าธรรมเจดีย์ พระเจ้าครรชิต
เป็นต้น
๒.เป็นผู้นำ�พุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่ศรีลังกา
การเผยแผ่พทุ ธศาสนาได้ผล จนก่อตัง้ นิกายอมรปุระในศรีลงั กา เป็นนิกายรองจาก
มาจากสยามวงศ์จากประเทศไทย
๓.เป็นผู้นำ�พุทธศาสนาไปเผยแผ่ในอินเดีย
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)
ในฝ่ายคฤหัสถ์นั้นนับว่าสำ�คัญยิ่ง เมื่อท่านอุบาขิ่น (Ubakhin) อาจารย์วิปัสสนา
จารย์ที่มีชื่อเสียงของพม่าได้รับนายสัตยนารายัณ โคเอ็นก้า (Satya Narayan Goenka)
นักธุรกิจชาวพม่าเชื้อสายอินเดียให้ปฏิบัติธรรมหลังเป็นโรคไมเกรนมาเป็นเวลานาน เมื่อ
ปฏิบัติไปไม่นานอาการของโรคได้ลดลง และขาดหายในเวลาต่อมาจึงศรัทธหันมานับถือ
พุทธศาสนา ท่านอุบาขิ่นจึงมอบหมายให้โคเอ็นก้านำ�วิปัสสนากรรมฐานกลับไปยังพุทธภูมิ
อินเดียอีกครั้ง หลังขาดหายมาเป็นเวลานาน และก็ไม่ทำ�ให้ผิดหวัง เมื่อโคเอ็นก้าได้ตั้งศูนย์
ปฏิบัติธรรมหลายแห่งโดยมีศูนย์ลกางที่เมืองอิกัตปุรี ใกล้มุมใบ จนมีชื่อเสียงกระจายไปทั้ง
อินเดีย เป็นศูนย์วิปัสสนาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม กว่าที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็นศาสนา
ประจำ�ชาติของพม่านั้น ต้องผ่านร้อนหนาว ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำ�บาก ตกต่ำ�มามิใช่น้อย
เหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำ�คัญเพื่อปกป้องพุทธศาสนาและประเทศชาติ
๑. กบฏเกือกต่อต้านพม่า
เมือ่ พม่าตกเป็นเมืองขึน้ ของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ ได้ตระหนักเห็นว่าพวกฝรัง่ จะเข้า
มาทำ�ลายพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ จึงเกิดแรงต่อต้านชาวตะวันตกขึ้นหลายกลุ่ม
โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง มีพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง ๒ รูปคือ พระอูสีลา พระเลดิชยาดอ พระอูสี
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ลานั้นเพราะมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด นอนในถ้ำ� อาศัยโคนต้นไม้ ครองผ้าที่นำ�มาจากผ้าห่อ
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
พระพุทธศาสนานัน้ มีความสอดคล้องกับการต่อสูเ้ พือ่ อิสรภาพของพม่า พุทธศาสนิกชนต้อง
ช่วยเหลือกันเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติ ทำ�ให้ท่านได้รับคนหนุ่มสาวเข้ากลุ่มเป็นจำ�นวน
มาก ส่วน พระอู วิสาระ อดข้าวประท้วง ๑๖๖ วัน จนตัวท่านมรณภาพในพ.ศ.๒๔๖๓
ท่านได้กลายเป็นวีรบุรุษของชาติ ได้ชื่อว่า มรณสักขี คือพยานด้านความตายในการต่อสู้
เพื่อปลดปล่อยชาติ เมื่อได้เอกราชแล้วรัฐบาลได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่พระเจดีย์ชะเวดากอง
เป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงความดีของท่าน
ต่ อ มาขบวนการชาติ นิ ย มได้ ทำ � งานประสานกั น มากขึ้ น ระหว่ า งพระสงฆ์ แ ละ
ฆราวาส กระทั้งนำ�มาซึ่งการก่อตั้งสมาคมชาตินิยม กลุ่มแรกขึ้นในปีพ.ศ.๒๔๔๙ (ค.ศ.
๑๙๐๖) เรียกว่า สมาคมชาวพุทธหนุ่ม (Young Men Buddhist Associations=YMBA)
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Year 2 Issue 1 January - July, 2017

47

Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ

โดยลอกเลียนแบบองค์กรทางศาสนาคริสต์ สมาคมชาวคริสต์หนุ่ม (Young Men Christianity Associations=YMCA) สมาคมนี้ประสบความสำ�เร็จอย่างมากในกรณีการประท้วง
ห้ามสวมเกือก (No Footwear) ในปีพ.ศ.๒๔๖๑ เป็นการต่อต้านที่ฝรั่งหรืออังกฤษเจ้า
อาณานิคมชอบใส่รองเท้าเข้าวัด เพราะธรรมเนียมฝรั่งไม่นิยมถอดรองเท้า แต่ธรรมเนียม
พม่านั้นเข้มงวดในการถอดรองเท้าเข้าวัด การใส่รองเท้าถือว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนสถาน
มาก เมือ่ บันดาปัญญาชนเข้าร่วมในสมาคมมากขึน้ ทำ�ให้เปลีย่ นชือ่ เป็น (General Council
of Burmese Associations-GCBA) โดยไม่ได้ยึดติดกับพุทธศาสนาอีก เริ่มมุ่งเป้าในการ
ประท้วงทางการเมืองเป็นหลัก ได้กระจายสาขาออกไปทั่วประเทศ จนกลายเป็นขบวนการ
ต่อต้านอังกฤษไปโดยปริยาย
๑.๒ กบฏชายาซาน ต่อต้านอังกฤษ
เหตุการณ์สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ของการเกิดกบฏต่อต้านอังกฤษนี้เกิดขึ้นระ
หว่างพ.ศ.๒๔๗๔-๒๔๗๖ (ค.ศ.๑๙๓๐-๑๙๓๒) กบฏซายาซาน (Saya San Rebellion) หรือ
การลุกฮือของซายา ซาน (Saya San Uprising) นี้ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่อง
ของโลกในอดุมคติของพระศรีอาริยเมตไตรย์เหมือนกบฏผีบญ
ุ ในประเทศไทย โดยมีผูน้ �ำ คือ
ชายา ซาน สาเหตุเกิดมาจาก ๒ สาเหตุหลักๆคือ ๑.ในสมัยที่อังกฤษปกครองพระสงฆ์ไม่มี
อำ�นาจอิทธิพลเหมือนในอดีต ทำ�ให้พระสงฆ์เริ่มไม่พอใจเริ่มปลุกระดมต่อต้าน โดยเฉพาะ
ในหมูพ่ ระสงฆ์รุน่ ใหม่ ๒.พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจำ�วันของพม่า พระสงฆ์เป็นที่
เคารพสูงสุดในหมู่ประชาชน ประชาชนจึงตั้งมั่นในศาสนา ทำ�ให้พระสงฆ์มีบทบาทในสังคม
ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนโดยทั่วไป ตั้งแต่ระดับเมืองและระดับบ้าน

ภาพวาดกบฎชายา ซานหรือนักกู้ชาติ
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คำ�ว่า ซายา แปลว่า อาจารย์ ส่วนซาน เป็นชื่อของหัวหน้ากบฎ เขาเกิดเมื่อวันที่
๒๔ ตุลาคม ๒๔๑๙ เป็นชาวชะเวโบ ชื่อเดิมคือยาจอ บิดาชื่ออูเจ มารดาชื่อ ดอร์เพะ ซะยา
ซานได้บวชเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเด็กจนเป็นหนุ่มจึงได้ลาสิกขาแต่งงานกับนางมะเก มีบุตร
สองคน คือ โกโปตินและมะเซน ต่อมาเมือ่ เศรษฐกิจไม่ดี ซะยาซานได้เดินทางไปมะละแหม่ง
ในพม่าตอนล่างและได้เริม่ บทบาททางการเมืองขึน้ โดยระดมพระสงฆ์รุน่ หนุม่ เข้าร่วมกับเขา
กบฏได้อา้ งว่าตอนนีพ้ ม่ากำ�ลังจะตกต่�ำ และอับจน เพราะถูกคนต่างชาติมาปกครอง
แต่จะมีผูม้ บี ญ
ุ มาโปรดเหมือนพระศรีอาริยเมตไตรย์ ท่านผูน้ ัน้ คือ ซะยาซานนัน้ เอง ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ได้เหตุการณ์ทีส่ �ำ คัญในพม่าคือ เกิดแผ่นดินไหวทีเ่ มืองหงสาวดี (พะโค)
และเมืองปยู ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นอาเพศเพราะเหตุที่ไม่มีกษัตริย์ปกคองประเทศ จึงได้ยก
ซะยาซานขึ้นเป็นกษัตริย์ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ซะยาซานหรือราชาคาลนได้ตั้ง
พระราชวังที่ธาราวดี (ตายาวะดี) ประกาศจะจัดตั้งราชวงศ์ที่ยอมรับพุทธศาสนา และขับไล่
อังกฤษออกไปในคืนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ได้เกิดเหตุปะทะที่ธาราวดีในเบื้องต้นฝ่ายกบฏชนะ
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในพม่าตอนล่าง ดินแดนนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ทั่วโลก ราคาข้าวตกต่ำ� ทำ�ให้ชาวพม่าหันไปเลื่อมใสซะยาซานมากขึ้น หลังเกิดเหตุรุนแรง
ในธาราวดี อังกฤษได้ส่งทหารเข้าควบคุมสถานการณ์ การลุกฮือเกิดขึ้นอีกในพื้นที่ใกล้เคียง
คือ พยาโบน, ฮีนตาดะ, อีนเซน, หงสาวดี, ตองอู, แปร, ตะแยะ, นองโช และกลุ่มรัฐฉาน
ทางเหนือ ผู้นำ�กบฏคนอื่น ๆ เข้าร่วมในการลุกฮือครั้งนี้ด้วย อังกฤษที่ย่างกุ้งได้ขอความ
ช่วยเหลือจากทหารอังกฤษในอินเดียในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๗๔ ทำ�ให้มกี ารส่งทหารเพิม่
เติมเข้ามาจากอินเดียมีความพยายามประกาศกฎอัยการศึกในเดือนกรกฎาคม แต่ไม่สำ�เร็จ
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 ปีจึงสำ�เร็จ ยอดผู้เสียชีวิตในครั้งนี้มีดังนี้ กบฏถูกฆ่าตาย ๑๐,๐๐๐ คน
อีก ๙๐๐๐ คนถูกจับขัง ส่วนระดับผู้นำ� ๑๒๘ คนรวมทั้งชายา ซาน ถูกจับแขวนคออย่าง
อนาถ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ เขาได้ดร.บามอ นักกฏหมายรุ่นใหม่ที่จบจากอ
อกฟอร์ตเป็นทนายให้ เขาถูกศาลตัดสินแขวนคอ ได้ปฏิเสธการอุทธรณ์ เผชิญการแขวน
คออย่างทรนง พร้อมกับกล่าวคำ�สุดท้ายว่า “เกิดชาติหน้ามาครั้งใดขอเกิดมาพิชิตอังกฤษ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Year 2 Issue 1 January - July, 2017

49

Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ

ตลอดไป”(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ. พม่า อดีตและปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ: แสงรุ้งการ
พิมพ์, ๒๕๒๖). หน้า ๗๓.)

ขบวนการชาตินิยมต่อต้านอังกฤษในยุคแรก สังเกตจะมีพระสงฆ์ร่วมด้วย
๑.๓. ขบวนการต่อต้านการรุกรานของต่างศาสนา
พม่านั้นเป็นแหล่งรวมเขาพันธ์มนุษย์ประเทศหนึ่งจากการสำ�รวจของทางการ ได้
ระบุว่ามีชนเผ่าต่างๆอาศัยในพม่ามากกว่า ๑๓๕ เผ่า จากจำ�นวนประชากร 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
พระพุทธศาสนาได้เผชิญกับศาสนาอิสลาม โดยสาเหตุมาจากชนเผ่าเร่รอ่ นทางภาค
ตะวันตกเรียกว่า โรฮิงญ่า (Rohinya) เป็นชาวบังคลาเทศ นับถือศาสนาอิสลาม แต่เดิม
อาศัยในเขตประเทศบังคลาเทศ อีกทั้งรูปร่างหน้าตาเป็นแขกเหมือนชาวเบงกอลซึ่งแตก
ต่างจากพม่าซึ่งเป็นชาวผิวเหลือง ต่อมาชาวโรฮิงญ่าได้อพยพข้ามมายังรัฐยะไข่ ประเทศ
พม่า ในเบื้องต้นยังไม่มีข้อขัดแย้งมากนัก แต่นานเข้าความไม่พอใจเริ่มมีมากขึ้น การปะทะ
กันหลายแห่ง สาเหตุนัน้ มีหลายอย่างเช่น เกิดจากชาวมุสลิมไปข่มขืนสาวชาวพุทธ ชาวพุทธ
จึงแห่งกันออกมาประท้วง เป็นเหตุท�ำ ให้บา้ นชาวมุสลิมและชาวพุทธถูกทำ�ลายอย่างยับเยิน
พระผู้นำ�ในการต่อต้านอิสลามครั้งนี้คือ พระอชิน วิระทู (U Ashin Wirathu) ท่านได้ออก
เทศน์ประกาศให้ชาวพุทธป้องกันศาสนาตนเอง และให้จดจำ�ในอดีตทีพ่ ทุ ธศาสนาถูกทำ�ลาย
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หลายแห่งทัว่ โลก ไม่เว้นแม้กระทัง้ อินเดีย ท่านจึงมองมุสลิมเป็นศัตรูอย่างเปิดเผย จนได้ขึน้
ปกนิตยสารไทม์ (Times) ของสหรัฐอเมริกา ฉบับวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๐๑๓ ว่า โฉมหน้า
ของผู้ก่อการร้ายชาวพุทธ (The Face of Buddhist Terror) พระวิรทูได้กล่าววลีที่กินใจ
ว่า “คุณควรมีความเมตตาและความรักเต็มที่ แต่คุณไม่สามารถหลับต่อจากหมาบ้า” และ
ว่า “ถ้าพวกเราอ่อนแอ ประเทศเราจะกลายเป็นมุสลิมในไม่ช้า” อย่างไรก็ตามการขึ้นปก
แบบนีเ้ ป็นทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์มาก เพราะพุทธศาสนาไม่มคี วามรุนแรง ไม่สนับสนุนการก่อการ
ร้าย ตัวท่านเองไม่ต้องการความรุนแรง แต่เพียงปรารถนาปกป้องพุทธศาสนาเท่านั้น การ
ตั้งฉายาพระสงฆ์ที่นำ�ชาวพุทธต่อต้านการกระทำ�ที่รุนแรงของมุสลิมบางคน จึงไม่น่าจะใช้
ถ้อยคำ�แบบนี้ สร้างความไม่พอใจให้กับชาวพุทธพม่าและทั่วโลกวารสารนี้ในหลายประเทศ
เช่นศรีลังกา พม่า ไม่อนุญาตให้วางจำ�หน่าย

สำ�หรับพระอะฉิ่น วิระทูนั้น ท่านเกิดวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๖ (๑๙๖๘) ที่
เมืองมัณฑเลย์ ออกบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๔ ปี จากนั้นได้ออกบวชเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๔
(๒๐๐๑) จำ�พรรษาที่วัดมะโสยิน (Masoyein) เมืองมัณฑเลย์ ปีพ.ศ.๒๕๔๖ (๒๐๐๓) เข้า
ร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลจึงถูกจำ�คุก ๒๕ ปี ท่านถูกปล่อยในปี พ.ศ.๒๕.....(๒๐๑๐) ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (๒๐๑๒) ท่านเดินขบวนรณรงค์กบั พระสงฆ์ในมัณฑเลย์สนับสนุน
นโยบายของประธานาธิบดีเต็งเส็งเพื่อขับชาวมุสลิมโรฮิงญ่า (Rohingya) ออกนอกประเทศ
ต่อมาเกิดการปะทะกับชาวมุสลิมที่เมืองเมกถิลา (Meikthila) ใกล้เมืองมัณฑเลย์ ทำ�ให้มีผู้
เสียชีวติ ๑๔ คน วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (๒๐๑๓) ท่านถูกลอบวางระเบิดแต่สามารถ
รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด แต่มีสามเณรและชาวพุทธได้รับบาดเจ็บหลายคน ท่านยืนยัน
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ว่าเป็นฝีมือชาวมุสลิมหัวรุนแรง ท่านจึงคัดค้านการแต่งงานระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิม
ในประเทศ ท่านจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำ�ต่อต้านมุสลิมตัวยง(http://en.wikipedia.
org/wiki/Ashin_Wirathu (ข้าถึงข้อมูล ๓ มีนาคม ๒๕๕๗))

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ประธานาธิบดีเต็งเส็งได้เซ็นอนุมัติกฎหมายฉบับใหม่
ที่ไม่อนุญาตให้ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม เพราะ
ปรากฏว่าเมื่อชาวพุทธแต่งงานกับชาวมุสลิมแล้ว มักเปลี่ยนศาสนาไปด้วย ทำ�ให้คณะสงฆ์
เกิดความวิตกถึงสถานการณ์ในอนาคตของพุทธศาสนา จึงได้ร้องเรียนไปยังคณะรัฐบาล ใน
ทีส่ ดุ รัฐบาลอนุมตั ิ จึงออกเป็นกฎหมายมาบังคับใช้ สาระสำ�คัญของกฏหมายคือ ๑.ห้ามสตรี
ชาวพุทธแต่งงานกับชายที่นับถือศาสนาอื่น ๒.ชายที่นับถือศาสนาอื่นต้องการแต่งงานกับ
สตรีชาวพุทธ จะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาของฝ่ายหญิงก่อน หากฝ่าฝืน มีโทษจำ�คุกถึง
๑๐ ปี ในขณะที่องค์สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและสหภาพยุโรปได้ออกประณามกฏ
หมายฉบับนีว้ า่ เป็นริดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง เพราะเห็นว่าพม่ากำ�ลังพัฒนาประเทศ
ไปสูว่ ถิ แี ห่งประชาธิปไตย แต่การอออกกฎหมายฉบับนีเ้ ท่ากับถอยหลังลงคลอง การแต่งงาน
ของชาวพม่าจึงมีกำ�แพงหรือพรมแดน (http://www.manager.co.th/IndoChina/เต็ง
เส่งหนุนหญิงพุทธห้ามแต่งมุสลิม เข้าถึงข้อมูล ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘.)
ในด้านพุทธศาสนานั้น รัฐธรรมนูญพ.ศ.๒๕๐๔ และ พ.ศ.๒๕๑๗ ได้บัญญัติให้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ�ชาติของพม่าและยังคงสืบเนื่องมายังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
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มีผู้นับถือร้อยละ ๘๒ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๒ ศาสนาอิสลามร้อยละ ๔ ศาสนาฮินดูร้อย
ละ ๑.๗
สถิติพ.ศ.๒๔๓๔ จำ�นวนวัดทั้งประเทศมี 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.๒๕๕๘จำ�นวนพระสงฆ์ทั้งประเทศมี
ราว ๔๐๐,๐๐๐ รูป วัดที่มีพระสงฆ์ ๖๐,๐๐๐ วัด ในขณะที่ประชากรพม่ามีราว ๕๑ ล้าน
คนเศษ นับว่ามีจำ�นวนมากกว่าไทยถึงสองเท่า โดยมี พระอัคคบัณฑิต ภทันตะกุมาร (ภา
โม สยาดอ) เป็นพระสังฆราช ท่านเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาพระธรรมทูต
นานาชาติ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
พระพุทธศาสนาในพม่านับว่ามีบทบาทต่อวงการพุทธศาสนาในต่างแดนมากกว่า
ไทย นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์พม่าได้ส่งธรรมทูตไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดีย ชาวพุทธ
พม่าเป็นกำ�ลังสำ�คัญให้ชาวพุทธบังคลาเทศที่เมืองจิตตกอง ประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น
บรรณานุกรม
กรมพระยาดำ � รงราชานุ ภ าพ, สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ, เที่ ย วเมื อ งพม่ า ,
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๔.
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, พระราชพงศาวดารพม่า, พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ:
โสภณการพิมพ์, ๒๕๕๒.
กรมพระยาดำ � รงราชานุ ภ าพ, สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ, เที่ ย วเมื อ งพม่ า .
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๔.
กรมศิลปากร.พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่มที่ ๒. กรุงเทพฯ:
นครปฐมการพิมพ์, ๒๕๔๘.
คึกฤทธิ์ ปราโมช.,มรว.พม่าเสียเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, กรุงเทพฯ สำ�นักพิมพ์ดอก
หญ้า ๒๐๐๐, ๒๕๕๖.
จำ�นงค์ ทองประเสริฐ, ศจ., ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์,
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำ�กัด, ๒๕๕๔.
ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ ฉลาดชาย รติมานนท์, วิรดา สมสวัสดิ.์ พม่า อดีต และปัจจุบนั ,
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์ จำ�กัด, ๒๕๒๖.
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เชษฐ์ ติงสัญชลี, ผศ., ดร.. ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกฉียง
ใต้. กรุงเทพฯ: เอ็น อาร์ ฟิล์ม, ๒๕๕๘.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ. พม่า อดีตและปัจจุบัน, กรุงเทพฯ: แสงรุ้งการ
พิมพ์, ๒๕๒๖.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, พม่า ประวัติศาสตร์และการเมือง, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา
วิทยลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖.
ชูชาติ- วุฒิชาต ชุ่มสนิท. ๑๐๐ ชื่อลือนาม สงครามไทยพม่า. กรุงเทพฯ: บริษัท
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The Role of Opinion Leaders of the Greater Mekong Region:
Phra Maha Rajchakru Phon Samek.
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.
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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 “ปรปฏิพทฺธา เม ชีวกิ า”( พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตโต),การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน,(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 พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์,(กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์มติชน , 2548),หน้า 24.) So monks (ศรี
ศักดิ์ วัลลิโภดม. แอ่งอารยธรรมอีสาน แฉหลักฐานโบราณคดี พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์,(กรุงเทพมหานคร : ส�ำนัก

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
พิมพ์มติชน , 2548),หน้า 24.
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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�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 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
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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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�ำเภอขามสะแกแสง 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

“ 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.

ศิลปากร:กรุงเทพมหานคร,2545),หน้า 80.)

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 (เรือ่ งเดียวกัน, 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,(เวียงจันทน์: 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
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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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 socalled ‘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.(บุญยงค์ เกศเทศ,รอง

ศาสตราจารย์ ดร.. จากเมือง “จ�ำบากนาคบุรีศรี” ถึง “นครจ�ำปาศักดิ์” (จ�ำปาศักดิ์) ต�ำนานเจ้าราชครูหลวงโพนสะ
เม็ก : พระครูยอดแก้ว “ญาคูขี้หอม”(บทความทางวิชาการ.กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ทางอีศาน จ�ำกัด ,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�ำบลหอค�ำ อ�ำเภอเมือง
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”(ปัจจุบนั อยูท่ ี่ บ้านพันล�ำ ต�ำบลวิศษิ ฐ์
อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ 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�ำมาตยาธิบดี, พระยา. “ต�ำนานเมืองจ�ำปาศักดิ.์ ”,(ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนภิเษก.
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�ำปาศักดิ์ ระหว่าง ค.ศ.1975 – 2011,(ศิลปวัฒนธรรม:

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

กรุงเทพมหานครปีที่ 35 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557),หน้า 35.)
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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�ำปาศักดิ์ 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�ำหรับประชาชน 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.(
,เรือ่ งเดียวกัน ,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�ำมาตยาธิบดี, พระยา.ต�ำนาน

เมืองจ�ำปาศักดิ์ ,(ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนภิเษก.เล่ม 9 .กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรม

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
ศิลปากร,2545),หน้า 78.)
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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
นับตั้งแต่เมืองมุกดาหาร เมืองนครพนม เมืองสุวรรณภูมิ เมืองยโสธร เมืองเชียงแตง เมืองสาละวัน เมืองศรีนครเขต เมือง
ค�ำทอง เมืองตะโปน เมืองอัตตะปือ เมืองโขงเจียม เมืองดอนมดแดง เมืองศรีจ�ำปัง เมืองรัตนบุรี เป็นต้น https://

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�ำกัด, 2546), หน้า 35.) is contained in people
th.wikipedia.org/wiki/ ราชอาณาจักรล้านช้างจ�ำปาสัก,สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558.)
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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. การศึกษาอิทธิพลของพระธาตุพนมที่มีต่อความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนลุ่มน�้ำโขง,
(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�ำปาศักดิ์ 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�ำบากนาคบุรี
ศรี” ถึง “นครจ�ำปาศักดิ”์ (จ�ำปาศักดิ)์ ต�ำนานเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก : พระครูยอดแก้ว “ญาคูขหี้ อม”,(บทความ

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
ทางวิชาการ.กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ทางอีศาน จ�ำกัด ,2558),หน้า 35 – 36.)
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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. ปยุตโต),การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน, (กรุงเทพมหานคร:มูลนิธพิ ทุ ธธรรม,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
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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. (ภัทรพร สิรกิ าญจน,หน้าทีข่ องพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัตแิ นวคิดและบทบาทของพระค�ำเขียนสุวณโณใน
การพัฒนาชุมชน,(กรุงเทพมหานคร: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�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 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 rightwing 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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อิทธิพลพระพุทธศาสนากับการเมืองลาว
Buddhist Influence and Lao Political and Governmental Society

บทคัดย่อ

พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภีรมย์ จุลทกาล)

ชนชาติลาวมีประวัติศาสตร์ การสร้างประเทศผ่านนครรัฐ ที่เรียกว่า “อาณาจักรล้าน
ช้าง” ประวัติศาสตร์ไทยเรียก “อาณาจักรศรีสัตนาคณหุต” ต่อมาผ่านวิกฤตการเมือง
ประเทศราช ภายใต้การปกครองอาณาจักรน่านเจ้า อาณาจักรสยามหรือไทย ตกอยู่ภายใต้
การปกครองของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ช่วงสั้นๆและตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฝรั่งเศสในฐานะเมืองอาณานิคม การเมืองพัฒนามาจนได้เอกราช ระบบการเมืองพัฒนามา
เป็นระบบคอมมิวนิสต์ในที่สุด
พระพุทธศาสนาเข้าสูล่ าวในอาณาจักรล้านช้างผ่านผูน้ ำ� ประเทศ คือ กษัตริย์ ขุนนาง
และประชาชน เมือ่ กษัตริยน์ บั ถือพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างประชาชนทีอ่ ยูใ่ ต้การปกครอง
ก็นับถือตาม ยุคกษัตริย์หรือเรียกว่า ยุคราชาธิปไตย คือยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญเติบโต
ในจิตใจและฝังแน่นในความคิดความเชื่อจนกลายเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ในวิถีชีวิตผู้คน
ต่อมาในยุคอาณานิคม ยุคคอมมิวนิสต์ เป็นยุคที่พระพุทธศาสนาต้องปรับตัวให้อยู่รอดกับ
การเมืองที่เปลี่ยนไป พูดให้ชัด คือ การเมืองก�ำหนดศาสนา
ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในลาวได้เป็นที่นับถือของประชาชนส่วนใหญ่ ในขณะ
เดียวกันรัฐบาลสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ได้ให้พระ
สงฆ์ในพระพุทธศาสนามีบทบาทในการจัดการศึกษาร่วมกับรัฐบาล มีบทบาทในการขัดเกลา
จิตใจตามหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ในอนาคตคาดว่าพระพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลต่อ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม น�ำพาผู้คนพบสันติสุข ตามหลักการ หรือแนวคิด
ในพระพุทธศาสนาในการอยู่ร่วมกับประชาคมโลก และคาดว่า รัฐบาลลาวจะเปิดโอกาสให้
พระสงฆ์มีบทบาทมากขึ้นในการท�ำงานเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อประชาชน
ค�ำส�ำคัญ : อิทธิพลพระพุทธศาสนา, สังคมการเมืองการปกครองประเทศลาว
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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�ำ
1) ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศลาว เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของ
คาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างละติจดู ที่ 14 - 23 องศาเหนือลองติจดู ที่ 100 - 108 องศาตะวัน
ออก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 236,800ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นดิน 230,800 ตาราง
กิโลเมตรพื้นน�้ำ 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)
ความยาวพื้นที่ประเทศลาว ตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1,700 กิโลเมตร ส่วนที่
กว้างที่สุดกว้าง 500 กิโลเมตรและที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร ภูมิประเทศของลาวแบ่งออก
ได้เป็น 3 เขต คือ
1. เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน�้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1,500เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยู่
ในเขตภาคเหนือของประเทศ
2. เขตทีร่ าบสูง คือพืน้ ทีซ่ งึ่ สูงกว่าระดับน�ำ้ ทะเลเฉลีย่ 1,000 เมตรปรากฏตัง้ แต่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูง
ขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน(แขวงเชียงขวาง), ที่ราบสูงนากาย (แขวงค�ำ
ม่วน) และที่ราบสูงบริเวณ(ภาคใต้)
3. เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำต่างๆเป็นพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มากทีส่ ดุ ในเขตพืน้ ทีท่ งั้ 3 เขต นับเป็นพืน้ ทีอ่ ขู่ า้ วอูน่ ำ�้ ทีส่ ำ� คัญของประเทศ แนว
ที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของแม่น�้ำงึม เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์
ผ่านทีร่ าบลุม่ สะหวันนะเขต ซึง่ อยูต่ อนใต้เซบัง้ ไฟและเซบัง้ เหียงและทีร่ าบจ�ำปาสัก ทางภาค
ใต้ของลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแม่น�้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชา
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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ทั้งนี้ เมื่อน�ำเอาพื้นที่ของเขตภูเขาสูงและเขตที่ราบสูงมารวมกันแล้วจะมากถึง 3 ใน 4
ของพืน้ ทีป่ ระเทศลาวทัง้ หมด โดยจุดทีส่ งู ทีส่ ดุ ของประเทศลาวอยูท่ ภี่ เู บีย้ ในแขวงเชียงขวาง
วัดความสูงได้ 2,817 เมตร
2) สภาพภูมิอากาศ
สปป.ลาว อยูใ่ นภูมอิ ากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มลี มพายุ ส�ำหรับเขตภูเขาภาคเหนือ
และเขตเทือกเขา อากาศมีลกั ษณะกึง่ ร้อนกึง่ หนาวอุณหภูมสิ ะสมเฉลีย่ ประจ�ำปีสงู ถึง 15-30
องศาเซลเซียส และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนมีประมาณ 10
องศาเซลเซียส จ�ำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดต่อปีประมาณ 2,300 - 2,400 ชั่วโมง (ประมาณ
6.3 - 6.5 ชั่วโมงต่อวัน) ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีประมาณร้อยละ 70 – 85 ปริมาณน�้ำ
ฝนในฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม) มีร้อยละ 75 – 90 ส่วนในฤดูแล้ง (ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน) ปริมาณน�้ำฝนมีเพียง ร้อยละ 10 - 25 และปริมาณน�้ำฝน
เฉลีย่ ต่อปีของแต่ละเขตก็แตกต่างกันอย่างมากมาย เช่น เขตเทือกเขาบริเวณทางใต้ได้รบั น�ำ้
ฝนเฉลีย่ ปีละ 300 เซนติเมตรอุณหภูมเิ ฉลีย่ ทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์ 25 องศาเซลเซียส (ม.ค.)
และ 36-37 องศาเซลเซียส (เม.ย.) ปริมาณฝนเฉลี่ย 171.5 เซนติเมตรต่อปีขณะที่บริเวณ
แขวงเชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบุลี ได้รับเพียงแค่ 100 - 150 เซนติเมตร
ส่วนแขวงสะหวันนะเขตในช่วงนี้ได้รับปริมาณน�ำ้ ฝน 150 - 200 เซนติเมตร เช่นเดียวกับแขวงพงสาลี
แขวงหลวงน�ำ้ ทา และแขวงบ่อแก้ว(กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 : 1-2)
2. ประวัติศาสตร์ลาวสมัยโบราณ
ชนชาติลาวมีความเป็นมาแต่เดิมเกีย่ วด้วยชาติวงศ์และการอพยพถิน่ ฐานเป็นต้น จนถึง
ตั้งหลักแหล่งในดินแดนปัจจุบันเนื่องเป็นอันเดียวกันกับชนชาติไทย มีเรื่องราวที่ควรทราบ
โดยย่อว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 1194 ชนชาติใหญ่พวกหนึ่ง ซึ่งเรียกตัวเองว่า ไท พวกพม่า
เรียกว่า ฉาน พวกจีนเรียกว่า อ้ายลาว หรือ งายลาว ได้อพยพจากอาณาจักรอ้ายลาวลงมา
ทางใต้ ตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นเรียกว่า น่านเจ้า ต่อมาเจ้าไทยน่านเจ้าชื่อ ขุนบรม (ขุนลุง หรือ
ขุนหลวง ก็วา่ ) ได้ยกลงมาครอบครองแผ่นดินใต้ลงมาอีก 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
ได้สบื เชือ้ สายสืบต่อกันมาโดยล�ำดับ เมือ่ อาณาจักร เขมรเรืองอ�ำนาจขึน้ เมืองชวาก็ตกอยูใ่ ต้
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อ�ำนาจเขมรด้วยเช่นเดียวกับชนชาติไทยพวกอืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ครัน้ ถึง พ.ศ. 1796 อาณาจักร
น่านเจ้าเสียแก่กบุ ไลข่าน คนไทยก็แผ่ซา่ นกระจายลงมาทางใต้เพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ (พระพรหม
คุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 190 -191)
ลาวเป็นประเทศทีต่ งั้ อยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประวัตศิ าสตร์มาอย่างต่อ
เนือ่ งและยาวนาน เริม่ ต้นจากการตัง้ หลักแหล่งอยูบ่ ริเวณลุม่ แม่นำ�้ ฮวงโหและแยงซีเกียงและ
ขยายออกด้วยการสร้างเมืองเงีย้ ว การรุกรานของจีนท�ำให้ลาวอพยพย้ายถิน่ ฐานลงมาทางใต้
สร้างบ้านแปลงเมืองเป็นอาณาจักรอีกหลายแห่ง อาณาจักรน่านเจ้าหรือหนองแส ถือเป็น
อาณาจักรใหญ่ของลาวตัง้ อยูบ่ ริเวณเมืองตาลีฟู มีขนุ บรมราชาธิราชถือเป็นปฐมกษัตริยข์ อง
ราชวงศ์ มีการก�ำหนดรูปแบบและวางรากฐานทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
การขยายอาณาจักรของลาวท�ำให้ชนชาติลาวอพยพสู่ภาคใต้เข้าสู่คาบสมุทรอินโดจีน และ
เป็นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรขอม จนกระทัง่ ขับไล่อำ� นาจและอิทธิพลของขอมจนสามารถตัง้
บ้านเรือนในเวลาต่อมา การเป็นอิสระท�ำให้สร้างอาณาจักรอ้ายลาวนับเป็นอาณาจักรแห่ง
แรกของลาวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และกลายเป็นอาณาจักรล้านช้างใน ค.ศ. 748 มีขุน
ลอพระราชโอรสของขุนบรมราชาธิราชเป็นผู้ปกครอง และสถาปนาให้เมืองชวาหรือเชียง
ดงเชียงทองเป็นเมืองหลวงใน ค.ศ. 757 นับเป็นอาณาจักรลาวในสุวรรณภูมิที่มีพระมหา
กษัตริย์ปกครองต่อเนื่องจ�ำนวน 22 พระองค์(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548 : 10)
เจ้าเมืองชวาองค์ที่ 22 (บางแห่งว่าที่ 35) นามว่า พญาสุวรรณค�ำผง ขึ้นครองราชย์ เมื่อ
พ.ศ. 1859 ทรงมีโอรสพระนามว่า เจ้าผีฟ้า และเจ้าผีฟ้ามีโอรส 6 องค์ องที่หนึ่งชื่อ เจ้าฟ้า
งุ้ม ครั้งนั้นได้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งท�ำให้เจ้าฟ้างุ้มพลัดพรากจากชาติภูมิ ไปพ�ำนักอยู่ใน
อาณาจักรเขมรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เวลานั้นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เจริญรุ่งเรือง
ขึน้ เป็น ศาสนาหลักของอาณาจักรเขมรแล้ว เจ้าฟ้างุม้ ทรงอาศัยอยูก่ บั พระภิกษุชอื่ พระมหา
ปาสมันตเถระ เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึง่ เมือ่ เจริญวัยขึน้ พระเถระได้นำ� ไปฝากเป็นมหาดเล็กใน
ราชส�ำนักของกษัตริยเ์ ขมร (ปราชญ์สนั นิษฐานว่าได้แก่พระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร) เจ้าฟ้างุม้
รับราชการเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดิน ถึงกับทรงยกพระราชธิดานามว่า พระนาง
แก้วเกงยา หรือแก้วยอดฟ้า (เรียกว่า เจ้าหญิงค�ำหยาดบ้าง เรียกอย่างอืน่ บ้างก็ม)ี ให้เป็นชายา
สมัยนัน้ อาณาจักรเขมรก�ำลังเสือ่ มอ�ำนาจลง และใน พ.ศ. 1893 พระเจ้ารามาธิบดีที่ 1
แห่งราชวงศ์อู่ทอง ได้ตั้งอาณาจักรไทยขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา แล้วเริ่มแพร่ขยายอ�ำนาจออกไป
กษัตริย์เขมรเกรงการรุกรานของไทยอยุธยา จึงโปรดให้เจ้าฟ้างุ้ม ไปครองกรุงล้านช้าง เพื่อ
เป็นก�ำลังป้องกันไทยอยุธยาต่อไป เจ้าฟ้างุม้ ขึน้ ครองราชย์ใน พ.ศ. 1896 (หลังจากอาณาจักร
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ไทยศรีอยุธยาตัง้ ขึน้ ได้ 3 ปี) ทรงส่งเป็นวีรกษัตริยส์ ามารถรวบรวมหัวเมืองต่างๆ ในลุม่ แม่นำ�้
โขงตอนบนเข้าเป็นอันเดียว มีอาณาเขตทัง้ เหนือจดสิบสอง ปันนา ทางใต้จดอาณาจักรเขมร
ตะวันตกจดอาณาจักรเชียงใหม่ สุโขทัย และอยุธยา ตะวันออกจดอันนัมและจัมปา เรียกได้
ว่าทรงเป็นปฐมกษัตริยใ์ นประวัตศิ าสตร์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง (ก่อนหน้านีม้ แี ต่ตำ� นาน)
และต่อมาตัวเมือง 1,000,000 ช้างหรือเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง ก็มชี อื่ เป็นทางราชการว่า
‘กรุงศรีสตั นาคนหุตล้านช้างร่มขาว) (พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 190 -191)
พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช พระมหากษัตริย์ที่เขมรชุบเลี้ยงทรงวางรากฐานการปกครอง
พระราชกรณียกิจทีส่ ำ� คัญคือการเปลีย่ นชือ่ เมืองเชียงดงเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางใน
ค.ศ. 1353 ตามชื่อพระบางพระพุทธรูปเก่าแก่ที่กษัตริย์เขมรพระราชทาน และการรบด้วย
การแผ่ขยายอาณาจักรท�ำให้อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล มีพื้นที่จ�ำนวนประมาณ 470,000
ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือจดจีน ทิศใต้จดเขมร ทิศตะวันตกจดกรุงศรีอยุธยาที่ดงพญาไฟ
และทิศตะวันออกจด เวียดนาม ในด้านสังคม ทรงนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ลัทธิลังกาวงศ์เข้าแทนที่การนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ผี และไสยศาสตร์ ท�ำให้
หลวงพระบางกลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ต่อมาพระเจ้าอุ่นเมืองบุตรพระเจ้าฟ้า
งุ้มมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ ( ค.ศ. 1373-1414 ) ส�ำรวจก�ำลังพลมีจ�ำนวน 300,000
คน จึงทรงเปลี่ยนพระนามเป็นพระยาแสนไทไตรภูวนาถาธิปัติศรีศัตนาคนหุต หรือ พระยา
สามแสนไทไตรภูวนาถเจ้า ภายหลังอาณาจักรลาวมีความสงบสลับความขัดแย้งภายใน เช่น
การแย่งชิงราชบัลลังก์ในสมัยพระนามมหาเทวีทมี่ อี ำ� นาจ และการรุกรานจากภายนอก เช่น
ญวนใน ค.ศ. 1479 ในสมัยพระไชยาจักรพรรดิแผ่นแผ้ว เป็นต้น
ในสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ( ค.ศ. 1638-1695 ) ทรงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์โบราณ มีการติดต่อจากพ่อค้าชาวตะวันตกคณะแรกคือ วันวุสต็อบ
ของฮอลันดาใน ค.ศ. 1641 และบาทหลวงเลอริอากับมารินี ใน ค.ศ. 1641 มีการบันทึกราย
ละเอียดของอาณาจักรเผยแพร่สตู่ ะวันตกเป็นครัง้ แรก พระเจ้าสุรยิ วงศาธรรมิกราชเป็นพระ
มหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมท�ำให้เข้าสู่ยุคทองอย่างแท้จริง ภายหลังการสวรรคต
ของพระเจ้าริยวงศาธรรมิกราช ใน ค.ศ ๑๗๐๗ าวมีความขัดแย้งเป็นอย่างมากมีการแย่งชิง
ในราชสมบัติราชบัลลังก์ในเครือญาติและขุนนาง แม้กระทั่งพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่สอง
พ�ำนักอยูเ่ มืองเว้ของเวียดนามเข้าแย่งชิงสืบราชสมบัตดิ ว้ ย ภายหลังครองราชย์ทเี่ วียงจันทร์
ทรงพยายามตีหลวงพระบาง อันเป็นทีต่ งั้ ของกองทัพของเจ้าอินทโสมและเจ้าองค์ดำ� หลาน
ของพระเจ้าสุรยวงศาธรรมิกราชเป็นเหตุในกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาต้องไกล่เกลี่ย และการ
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ปักปันแบ่งเขตแดน ท�ำให้ลาวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลวงพระบางเรียกว่า อาณาจักร
ล้านช้างหลวงพระบางหรือล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง กับเวียงจันทน์หรืออาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์
พระโอรสพระเจ้าศิริบุญสารที่เคยอยู่กรุงเทพฯและเป็นผู้ปกครองเวียงจันทน์ต่อจากเจ้าอิน
ทวงศ์พระเชษฐาใน พ.ศ. 2370 ท�ำการกอบกู้เอกราชจากไทยในระหว่าง พ.ศ. 1827-1828
หลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแต่ล้มเหลว
เพราะการต่อต้านจากทางไทยโดยเฉพาะที่ทุ่งสัมฤทธิ์เมืองนครราชสีมา จนเกิดวีรกรรม
ท้าวสุนารี ผลของสงครามน�ำมาสู่การกวาดต้อนชาวลาวสู่ไทยเป็นจ�ำนวนมาก มีการเผา
เมืองเวียงจันทน์จนกลายเป็นเมืองร้าง ราชวงศ์ล้านช้างที่เวียงจันทน์ต้องสิ้นสุดภายหลัง
จากที่เจ้าอนุวงศ์และเชื้อพระวงศ์ถูกจับและสิ้นพระชนม์ที่กรุงเทพฯ ส่วนอาณาจักรล้าน
ช้างหลวงพระบางมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยโดยตลอด ดังกรณีเจ้ามันธาตุราชผู้ปกครอง
หลวงพระบางที่อุปสมบทต่อหน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและ
จ�ำพรรษาทีว่ ดั มหาธาตุกอ่ นกลับครองราชสมบัติ การเป็นผูส้ ง่ สารการก่อกบฏของเจ้าอนุวงศ์
แห่งเวียงจันทน์ตอ่ กรุงเทพฯการส่งกองทัพจ�ำนวน 5,000 คน เพือ่ สนับสนุนการปราบปราม
เจ้าอนุวงศ์ แต่การรุกรานของเวียดนามและจีนท�ำให้เมืองบางเมืองของอาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบาง เช่น เชียงของหรือตรันนินห์เป็นประเทศราชของเวียดนาม และของจีนใน
ค.ศ. 1885-1886 ภายหลังกองทัพไทยยึดครองส�ำเร็จใจ ค.ศ. 1885-1886 น�ำมาสูก่ ารแต่ง
ตั้งผู้ส�ำเร็จราชการเพื่อการปกครองภาคเหนือของลาว ส่วนอาณาจักรจ�ำปาศักดิ์ยังคงมีเจ้า
ปกครองอย่างต่อเนื่อง(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548 : 10-12)
3. ลาวภายใต้การปกครองฝรั่งเศส
การปกครองของฝรั่งเศสที่มีต่อลาวใน ค.ศ. 1893-1895 เป็นช่วงเวลาที่เอาใจชนชั้น
ปกครองด้วยการคงให้พระมหากษัตริยท์ หี่ ลวงพระบางมีอำ� นาจต่อไป ใน ค.ศ. 1894-1895
ฝรั่งเศสแต่งตั้งให้นายปาวี เป็นผู้ส�ำเร็จราชการประจ�ำลาว และรวมอ�ำนาจที่ส่วนกลางใน
ค.ศ. 1895-1899 นายบุนสโลมา ผู้ส�ำเร็จราชการปฏิรูปการปกครองหลายประการ เช่น
การยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสในเวียดนามในแคว้นอันนัมเป็นผู้ปกครอง การจัดการ
ปกครองเป็นภาคและผู้ปกครองแต่ละภาคเรียกว่า ผู้บัญชาการสูงสุด ใน ค.ศ. 1899
ฝรั่งเศสรวมการปกครองในหลวงพระบาง เวียงจันทน์ และจ�ำปาศักดิ์ เข้าเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เรียกว่า ลาว มีผู้ส�ำเร็จราชการเป็นผู้ปกครองสูงสุดขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศส
แห่งสหภาพอินโดจีน มีศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองที่เวียงจันทน์ ส่วนพระมหา
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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กษัตริย์ที่หลวงพระบางและจ�ำปาศักดิ์มีอ�ำนาจในขอบเขตจ�ำกัด
วัตถุประสงค์ส�ำคัญของฝรั่งเศสในการปกครองลาว คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองให้ลาวปกครองตนเองในนามเครือสหพันธรัฐฝรั่งเศส ในด้านการปกครอง ลาว
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 หลังจากที่สมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งก�ำหนดรายละเอียด รัฐธรรมนูญก�ำหนดว่าพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ มีคณะรัฐมนตรีท�ำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ความเป็น
เอกราชของลาวอยู่ในการก�ำกับของฝรั่งเศส ราชวงศ์กษัตริย์ในลาวถูกลดบทบาท น�ำไปสู่
ความขัดแย้งและราชวงศ์เจ้าบุญอุม้ ณ จ�ำปาศักดิไ์ ม่พอใจการก�ำหนดให้จำ� ปาศักดิต์ อ้ งสูญ
เสียอ�ำนาจอธิปไตยในการปกครองเพือ่ ความเป็นเอกภาพของลาวโดยปราศจากการยอมรับ
จากราชวงศ์ทจี่ ำ� ปาศักดิแ์ ละการก�ำหนดให้พระเจ้าศรีสว่างวงศ์เป็นพระมหากษัตริยข์ องลาว
ท�ำให้มีการประนีประนอมของฝรั่งเศสด้วยการก�ำหนดให้เจ้าบุญอุ้ม ณ จ�ำปาศักดิ์ ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผูต้ รวจราชการทัว่ ไป ตลอดชีวติ และเป็นประธานคณะองคมนตรีของพระมหา
กษัตริยด์ ว้ ย ในด้านเศรษฐกิจ นัยส�ำคัญของการกลับเข้าปกครองลาวของฝรัง่ เศสคือ ความ
ปรารถนาทรัพยากรของอาณานิคมเพื่อการฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
การปกครองลาวของฝรั่งเศสน�ำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และ คมนาคม และการปกครองของฝรั่งเศสท�ำให้ชาวลาวเป็นจ�ำนวนมากมีการต่อต้าน
หลายครั้งแต่ล้มเหลว จนภายหลังการรุกรานของญี่ปุ่นท�ำให้ชาวลาวมีความรู้สึกชาตินิยม
แต่ความแตกแยกทางความคิดของชนในลาวท�ำให้ฝรั่งเศสกลับเข้ามาปกครองอีกครั้งหนึ่ง
และท�ำให้ขบวนการประเทศลาวที่มีอุดมการณ์เลนินนิสต์ ที่มีความสัมพันธ์กับขบวนการ
เวียดมินห์เติบโต และการพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสต่อเวียดนามในสงครามเดียนเบียนฟูท�ำให้
ฝรัง่ เศสต้องมอบเอกราชให้ลาวท่ามกลางการปฏิเสธทีย่ อมรับของกระบวนการประเทศลาว
ของสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส

4. ลาวภายหลังได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส

ตามสนธิสัญญาเจนีวาท�ำให้ลาวมีเอกราชอย่างสมบูรณ์ การจัดตั้งองค์การสนธิสัญญา
ป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจากความหวาดระแวงภัยจากคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎี
โดมิโน และความอ่อนทางด้านการเมืองการปกครองท�ำให้ลาวเป็นรัฐอารักขาตามสนธิสญ
ั ญา
เท่ากับเสนอข้อตกลงตามสนธิสญ
ั ญาเจนีวา ท�ำให้สหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชน
จีนจากเดิมทีจ่ ำ� กัดเวียดนามให้การสนับสนุนขบวนการประเทศลาวทีอ่ ยูภ่ ายนอกรัฐบาลผสม
ที่จัดตั้งด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเข้าด้วย
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ก่อนที่จะได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์นี้ ได้มีเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งท�ำให้ชนชาวลาวแตกแยก
กันอีก เริ่มแต่เมื่อญี่ปุ่นบุกรุกเข้ามาครอบครองคาบสมุทรอินโดจีน แล้วถอนตัวออกไปใน
พ.ศ. 2588 (พศ.หรือ ค.ศ. ตัวเลขผิด) ชาวลาวได้แตกแยกกันในหลักการที่ว่า จะกลับมาอยู่
กับฝรั่งเศส หรือว่าจะเรียกร้องเอกราชสมบูรณ์ เป็นเหตุให้เกิดลาวอิสระขึ้น ต่อมาใน พ.ศ.
2492 ฝรั่งเศสให้เอกราชบางส่วนแก่ลาวท�ำให้ลาวอิสระแตกแยกกันออกไป พวกหนึ่งพอใจ
เท่านั้น อีกพวกหนึ่งยังไม่พอใจ พวกไม่พอใจได้ตั้งพรรคประเทศลาวขึ้น ซึ่งต่อมากลายเป็น
ขบวนการประเทศลาว และได้รับความสนับสนุนจากเวียดมินห์ ด�ำเนินการท�ำสงครามกอง
โจรต่อต้านฝรั่งเศส ครั้น ฝรั่งเศสถอนตัวออกไปแล้ว เหตุการณ์วุ่นวายภายในก็เป็นเหตุ
ชักน�ำชาติมหาอ�ำนาจคือสหรัฐอเมริกากับโซเวียตรัสเซียเข้ามายุ่งเกี่ยวใน พ.ศ. 2503 ชาว
ลาวแตกแยกกันเป็น 3 ฝ่าย มีฝ่ายขวา ฝ่ายกลาง และประเทศลาวซึ่งเป็นฝ่ายซ้าย ต่างรบ
ราฆ่าฟันกันอย่างรุนแรง แม้จะได้มีความพยายามที่จะช่วยให้ฝ่ายต่างๆ สมัครสมานกันด้วย
การตั้งรัฐบาลผสมเป็นต้น แต่ก็เป็นไปได้เพียงชั่วคราว แล้วสงครามก็ด�ำเนินต่อไปอีก จนใน
ที่สุดแผ่นดินลาวกลายเป็นเวทีสงครามทั้งระหว่างคนลาวด้วยกัน และระหว่างชนต่างชาติที่
เข้ามาสนับสนุนแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา สภาพเช่นนี้คง
ไม่แตกต่างอะไรนักกับความเป็นไปในอดีต อาณาจักรลาวแม้ภายหลังได้รับเอกราชแล้ว จึง
ยังมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย ขาดเสถียรภาพทางการเมือง ไม่มีความสงบสุขเพียงพอที่จะ
เป็นฐานส�ำหรับสร้างสันความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆได้อย่างแท้จริง(พระพรหมคุณาภ
รณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 200 -202)
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
มาจากชัยชนะของขบวนการประเทศลาวที่เวียดนามและสหภาพโซเวียตให้การสนับสนุน
และการสนับสนุนของประชาชนจนเป็นส่วนหนึง่ ของรัฐบาลผสมจนสถาปนาอ�ำนาจอย่างเด็ด
ขาดทั้งทางพลเรือนและทางทหาร การสถาปนาแนวร่วมลาวรักชาติการปฏิบัติการทางการ
ทหารจนยึดครองพื้นที่มากกว่าหนึ่งในสาม การขาดความชอบธรรมของลาวฝ่ายขวา การ
แทรกแซงทางการเมืองการทหารของสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตร และความเพลีย่ ง
พล�้ำยุทธวิธีที่เหนือกว่าของขบวนการประเทศลาว
ในด้านการเมือง การสถาปนาการเมืองการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
ท�ำให้รฐั บาลยึดถืออุดมการณ์ มาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ คณะรัฐมนตรีลว้ นแล้วแต่ประกอบด้วย
สมาชิกพรรคปฏิวตั ลิ าวด้วยกันทัง้ สิน้ ทีส่ ำ� คัญ คือ นายพูน ศรีประเสริฐเป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายหนูฮัก ภูมิสวรรค์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนรัฐสภามีการจัด
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ตั้งสภาประชาชนแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน 45 คน เจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธาน
สภาประชาชนแห่งชาติ ระบบราชการมีกระทรวง 12 กระทรวง และคณะกรรมการ ปัญหา
ส�ำคัญ คือ การสูญเสียบุคลากรและข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถจ�ำนวนมากจากการ
เปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองใน ค.ศ. 1974 และ 1975 มีข้าราชการหลบหนีออกนอก
ประเทศผ่านประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาและฝรัง่ เศส และการขาดความไว้วางใจในราชการ
พลเรือนทัง้ ระดับสูงระดับกลางจ�ำนวนมากเพราะเคยท�ำงานกับลาวฝ่ายขวา การด�ำเนินการ
แก้ไขของพรรคและรัฐบาล คือ การส่งข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนไปค่ายกักกันหรือ
ค่ายอบรมสัมมนา
ในด้านเศรษฐกิจ การสถาปนาระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในลาวใน ค.ศ. 1975
เป็นเวลาเดียวกับที่ลาวมีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจหลายประการ ประการแรก สภาพ
ปัญหาและความยากจนที่จัดเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก รายได้เฉลี่ย 80 เหรียญ
สหรัฐต่อคนต่อปี ประการที่สอง การพึ่งพิงปัจจัยภายนอกท�ำให้ต้องอาศัยเงินทุนจากต่าง
ประเทศ ประการที่สาม สงครามกลางเมืองท�ำให้ชาวลาวที่เป็นชนชั้นน�ำ ชนชั้นกลาง และ
นักธุรกิจต่างอพยพเคลือ่ นย้ายออกจากลาวจ�ำนวนมากตลอดทศวรรษที่ 1970 ส่วนเกษตรกร
ในชนบทท�ำการผลิตสินค้าล้มเหลวเพราะการสูญเสียพื้นที่การเกษตรกรรม การสูญเสียสัตว์
เลี้ยงจากสงครามและการอพยพของชาวนาจ�ำนวนมากกว่า 400,000-700,000 คนเข้าสู่
เมืองท�ำให้มีปัญหาการขาดแคลนสินค้า บริการ และปัจจัยการผลิตจ�ำนวนมาก ประการที่
สี่ การสถาปนารูปแบบการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท�ำให้มีการ
สถาปนาระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ประการที่ห้า การปิดพรมแดนของประเทศไทยภายหลังการ
สถาปนาสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท�ำให้มีวิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน เรื่อง
การค้าขายในระหว่าง ไทยกับลาว
ในด้านสังคม เพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ในการสถาปนาการปกครองในระบอบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์และเปลี่ยนแปลงสังคมจากเสรีนิยมเป็นสังคมนิยม รัฐท�ำหน้าที่ปลูก
ฝังอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยการส่งสมาชิกพรรค ทหารทีร่ วมเข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร
งานปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาและสังคม เข้าตั้งถิ่นฐานในทุกชุมชนเพื่อจัดตั้งองค์การ
ประชาชนที่มีสมาชิกพรรค ทหารสอดส่องอย่างใกล้ชิดมีการอบรมภายในวัดโดยเฉพาะ
ข้าราชการชัน้ ผูน้ อ้ ยทีไ่ ม่ได้รบั การอบรมในค่ายกักกันและเยาวชนทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่ขยายออก
เป็นกลุม่ ผลประโยชน์โดยรัฐ ทีส่ ำ� คัญ คือ ยุวชนรักชาติ ใน ค.ศ. 1976 การขยายหน่วยงานลง
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สูร่ ะดับล่างทีป่ ระสบผลระดับหนึง่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 : 5-14 และ 5-34)
5. พระพุทธศาสนายุคราชาธิปไตย, พระพุทธศาสนายุคอาณานิคม, พระพุทธศาสนายุค
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์, พระพุทธศาสนาในลาวปัจจุบัน
ในด้านพระพุทธศาสนา แม้วา่ ชาวล้านช้างจะได้รบั นับถือพระพุทธศาสนา แบบมหายาน
ผ่านทางจีนมาแต่ครัง้ ยังอยูใ่ นอาณาจักรอ้ายลาวเช่นเดียวกับชาวไทยพวกอืน่ ในสมัยของขุน
หลวงเม้า (ลีเมา หรือลิวเมา ก็วา่ ) เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 620 แล้วก็ตาม แต่เมือ่ ถึงสมัยอาณาจักร
ล้านช้างนี้ ความเชือ่ ถือนัน้ คงจะได้เลือนลางจางหายไปแล้ว จึงปรากฏว่า ราษฎรทัว่ ไปนับถือ
ผีสางเทวดาอันเป็นของพืน้ เดิมแต่สมัยโบราณ ท�ำให้ตอ้ งมีการประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึน้
ใหม่ และในคราวนีเ้ ป็นพระพุทธศาสนาแบบทีเ่ ถรวาททีน่ ำ� เข้ามาจากอาณาจักรเขมรเรือ่ งน�ำ
พระพุทธศาสนาเข้าสูอ่ าณาจักรล้านช้าง มีหลักฐานต่างกันเป็น 2 อย่าง ฝ่ายหนึง่ ว่า พระนาง
แก้วเกงยา มเหสีของพระเจ้าฟ้างุม้ ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนผูเ้ คร่งครัด ครัน้ ได้ทรงเห็นเจ้านาย
และราษฎรชาวล้านช้างนับถือผี พากันล้มช้างม้าวัวควายท�ำพลีกรรม ก็ทรงสังเวชพระทัย
จึงทูลพระสวามีให้น�ำพระพุทธศาสนาจากกัมพูชาเค้าไปประดิษฐาน พระเจ้าแผ่นดินเขมร
จึงได้ทรงส่งคณะพระภิกษุสงฆ์ มีพระมหาปาสมันตเถระ ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระเจ้าฟ้างุ้ม
และพระมหาเทพลังกา เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยนักปราชญ์ ช่าง และผูค้ นแวดล้อมเป็นบริวาร
จ�ำนวนมาก น�ำพระพุทธรูปปางห้ามญาติชื่อ ‘พระบาง’ และพระไตรปิฎกกับทั้งศาสนวัตถุ
อื่นๆ ไปพระราชทานแก่พระเจ้าฟ้างุ้มส่วนหลักฐานอีกฝ่ายหนึ่งว่า เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้ม ครอง
ราชย์แล้วไม่นาน ก็ปรากฏว่าทรงมีพระทัยโหดร้ายทารุณ ความทราบถึงกษัตริยก์ มั พูชาผูเ้ ป็น
พระสสุระ (พ่อตา) จึงมีรับสั่งให้พระเจ้าฟ้างุ้ม ไปเฝ้า และพระราชทานโอวาทให้ปกครอง
พสกนิกรตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้สมาทานศีล 5 และส่งกลับ ล้านช้างพร้อม
ด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ที่กล่าวข้างต้น
ส�ำหรับพระบางนัน้ เป็นพระพุทธรูปทีก่ ษัตริยล์ งั กาได้สง่ มาถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินเขมร
เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเขมรพระราชทานแก่พระเจ้าฟ้างุ้มแล้ว ได้น�ำไปรักษาไว้ที่เมืองเวียงค�ำ
ก่อนจนถึง พ.ศ. 2045 จึง อัญเชิญขึ้นไปไว้ที่เมืองเชียงทองคือ เมืองชวาหรือล้านช้าง และ
ต่อมาเมืองเชียงทองหรือล้านช้างก็เปลี่ยนชื่อเรียกตามพระบางนั้นว่า เมืองหลวงพระบาง
บางทีเรียกอาณาจักรทัง้ หมดว่า อาณาจักรหลวงพระบาง โดยนัยนีจ้ งึ เห็นได้วา่ การสถาปนา
อาณาจักรลาวด�ำเนินไปพร้อมกับการประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท โดยมีพระบาง
เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของชาติ เป็นทั้งสัญลักษณ์ของพระศาสนาและเป็นสมบัติคู่เมือง
รัชกาลพระเจ้าฟ้างุม้ มากด้วยการศึกสงคราม ท�ำให้ราษฎรลาวซึง่ เป็นคนรักสงบมีนสิ ยั
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เรื่อยๆ สบายๆ พากันเบื่อหน่ายฝืนใจจนในที่สุดถึง พ.ศ. 1916 อ�ำมาตย์ทั้งหลายก็พร้อมใจ
กันขับพระองค์จากราชบัลลังก์ แล้วอภิเษกพระราชโอรสชนมายุ 17 พรรษา ขึ้นครองราช
สมบัติ ทรงพระนามตามจ�ำนวนชายฉกรรจ์ทสี่ ำ� รวจได้ใน พ.ศ. 1919 ซึง่ มีอยู่ 300,000 คนว่า
‘พญาสามแสนไพร’ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงไทยแห่งศรีอยุธยา และทรงจัดระเบียบบ้าน
เมืองตามแบบแผนวิธกี ารทีท่ รงได้รบั จากประเทศไทยเป็นอันมากในด้านพระศาสนาทรงสร้าง
วัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมในด้านการค้าขาย ล้านช้างก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางพาณิชย
กรรมส�ำคัญแห่งหนึ่ง ทรงรักษาไมตรีกับไทยและเวียดนามเป็นอย่างดี รัชกาลนี้ได้ชื่อว่าเป็น
สมัยแห่งการจัดสรรระเบียบบ้านเมืองและการสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมัน่ คง หลังจาก
รัชกาลนี้แล้วอาณาจักรล้านช้างได้มีความสงบสุขตลอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความ
เดือดร้อนจากการรุกรานของเวียดนามทีเ่ ป็นเพือ่ นบ้านเป็นเหตุการณ์แทรกบ้างแต่เพียงเล็ก
น้อย และผ่านไปชัว่ ระยะเวลาอันสัน้ (พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตโฺ ต), 2548 : 192 -195)
กาลล่วงมาจนถึงรัชกาลของพระเจ้าโพธิสารราช(เทพประวิณ จันทร์แรง, 2541 : 170)
(พ.ศ. 2063-2090) กษัตริยพ์ ระองค์นที้ รงเป็นพระพุทธศาสนิกชน ผูเ้ คร่งครัด ได้ทรงพยายาม
ชักจูงให้ประชาชนเลิกนับถือผีสางเทวดา ไสยศาสตร์ การทรงเจ้าเข้าผีต่างๆ เพื่อสถาปนา
พระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ถึงกับทรงให้รื้อศาลเจ้าหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมืองเสียแต่
ประเพณีการนับถือผีได้ฝังแน่นในชีวิตจิตใจของประชาชนมาแต่โบราณแล้ว ยากที่จะถอน
ได้ ความเพียรพยายามของพระองค์จึงไม่ประสบความส�ำเร็จต่อมา 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�ำคัญหลายวัด และพระพุทธรูปส�ำคัญหลายองค์ ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ท�ำให้
มีนักปราชญ์แต่งคัมภีร์ต่างๆ และมีวรรณคดีลาวเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องอนึ่ง ในคราวที่
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเสด็จจากเชียงใหม่มาครองราชย์ทเี่ มืองเชียงทองล้านช้างนัน้ ได้ทรง
อัญเชิญพระแก้วมรกตซึง่ ประดิษฐานอยูท่ วี่ ดั บุบผาราม เมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยพระพุทธรูป
ส�ำคัญอืน่ ๆ และสิง่ มีคา่ ต่างๆ มาไว้ทเี่ มืองหลวงพระบางด้วย ต่อมาพระองค์ยา้ ยราชธานีมาอยู่
ที่เมืองเวียงจันทน์ เพื่อร่วมกับกรุงศรีอยุธยาต่อสู้ศึกพม่า จึงได้ทรงน�ำพระแก้วมรกตลงมาส
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Year 2 Issue 1 January - July, 2017

93

Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ

ร้างวัด ประดิษฐานไว้ที่เมืองเวียงจันทน์ดว้ ย และทรงได้สร้างพระธาตุหลวง อันเป็นสถาปัตยกรรม
ยอดเยี่ยม(พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 195 -197)
พระพุ ท ธศาสนาในอาณาจั ก รลาวมี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น มากกั บ พระพุ ท ธศาสนาใน
ประเทศไทย เพราะประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตลอดประวัติศาสตร์ แม้ใน
ตอนเริ่มแรกเราจะได้รับพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากเขมร ก็ชื่อว่ามีส่วนได้รับจากไทย
อยู่ด้วย เพราะพระพุทธศาสนาเถรวาทเผยแพร่เข้าสู่เขมรโดยผ่านทางแผ่นดินไทย แบบ
ถ่ายทอดไปเองอย่างไม่เป็นทางการ และหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อเขมรเสื่อมอ�ำนาจลงโดย
ล�ำดับ ทั้งลาวและเขมรต่างก็รับพระพุทธศาสนาจากไทยโดยตรงโดยเฉพาะในสมัยที่เป็น
ยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส พระพุทธศาสนาของลาวเสื่อมโทรมลงไปบ้าง เพราะไม่ได้รับการ
เอาใจใส่บ�ำรุงส่งเสริมเท่าที่ควร แต่ประชาชนซึ่งมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาอยู่
แล้ว ได้ช่วยกันรักษาพระศาสนาให้คงอยู่ได้ตลอดมา เมื่อลาวได้รับเอกราชแล้ว แม้ว่าบ้าน
เมืองจะยังไม่สงบเรียบร้อยมัน่ คง แต่ทางราชการก็ได้รว่ มกับประชาชนด�ำเนินการฟืน้ ฟูทำ� นุ
บ�ำรุงพระศาสนาอย่างเต็มที่
รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรลาว มาตรา 7 บัญญัตวิ า่ ‘พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ�ำชาติ และพระมหากษัตริย์อันเป็นเอกอัครศาสนนูปถัมภก
ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประมุข ในระยะ พ.ศ. 2488
เป็นต้นมามีผู้บริหารประกอบด้วยพระสังฆนายกและสังฆมนตรี ว่าการองค์การปกครอง
องค์การศึกษา องค์การเผยแพร่ และองค์การปฏิสังขรณ์ แต่ต่อมาภายหลังได้ยุบองค์การ
สงฆ์เหล่านั้น แล้วตั้งที่ปรึกษาสงฆ์ 4 องค์ ส�ำหรับสมเด็จพระสังฆราช ท�ำให้มีลักษณะคล้าย
กับมหาเถรสมาคมในประเทศไทย
กฎหมายคณะสงฆ์ เรียกว่า ‘พระราชโองการแต่งตัง้ ระเบียบสงฆ์แห่งพระราชอาณาจักร
ลาว ฉบับเลขที่ 160 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959)’ ได้ระบุไว้ในมาตรา 3
ว่า ‘ บรรพชิตฝ่ายพระพุทธศาสนาคือภิกษุและสามเณรทั้งหลายในพระราชอาณาจักรลาว
ต้องอยู่ใต้พระบัญชา (มโนธรรมประมุข) ของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพ�ำนักอยู่ในนครหลวง
ของประเทศ’
มาตรา 19 ว่า “ สมเด็จพระสังฆราชเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะแขวงทั้งหลายในพระราช
อาณาจักร เป็นผูเ้ ลือกจากจ�ำนวนพระภิกษุซงึ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเป็นผูเ้ สนอ การเลือก
ตัง้ จะท�ำเป็นหนังสือใส่ซองปิด และ ประทับปากครัง่ โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ ขวงทัง้ หลายเป็นผูน้ ำ�
ส่งเสนอต่อท่านรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงธรรมการทีเ่ ป็นผูจ้ ดั เลือกตัง้ นัน้ ก็ได้”และมาตรา 20
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ว่า “การตัง้ สมเด็จพระสังฆราชจะออกเป็นพระราชโองการตามค�ำเสนอของคณะรัฐบาล การ
มอบหน้าทีแ่ ละการทูลถวายสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชภารกิจของพระเจ้าแผ่นดิน โดย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการเป็นผู้จัดสนอง”
ระบบสมณศักดิ์ในลาว
พระราชโองการฉบับเดียวกันนั้น ก�ำหนดชั้นยศ (สมณศักดิ์) ของพระภิกษุสงฆ์เป็น 6
ชั้น คือ 1. พระยอดแก้ว (เทียบสมเด็จพระสังฆราช) 2. พระลูกแก้ว (สมเด็จพระราชาคณะ)
3. พระหลักค�ำ (พระราชาคณะ) 4. พระครู 5. พระซา 6. พระสมเด็จ และก�ำหนดต�ำแหน่ง
สงฆ์เป็นชั้นๆ คือ 1. สมเด็จพระสังฆราช 2. เจ้าคณะแขวง (เทียบจังหวัดของไทย) 3. เจ้า
คณะเมือง (เทียบอ�ำเภอ) 4. เจ้าคณะตาแสง (เทียบต�ำบล) 5. เจ้าอธิการวัด (เทียบเจ้าอาวาส)
การจัดการศึกษา
ในด้านศาสนศึกษา พระเถระลาวส่วนมากได้รับการศึกษาจากประเทศไทย การจัดการ
ศึกษาคณะสงฆ์ลาวจึงมักจัดตามแบบไทย คือมีการเรียนภาษาบาลี แบ่งชัน้ เป็นประโยค 3 ถึง
ประโยค 9 เหมือนในประเทศไทย ต่อมาใน พ.ศ. 2500 ได้มกี ารวางระบบตามด�ำรัสรัฐมนตรี
กระทรวงธรรมการ (คือกฏกระทรวงธรรมการ) จัดการเรียนเป็นขั้นๆ คือ
1) ชั้นประถมบาลี (แบ่งเป็นการเตรียมประถม ประถมตรี ประถมโท ประถมเอก จบ
ประถมเอกเท่ากับประโยค 3
2) ชั้นมัธยมบาลี (แบ่งเป็นมัธยมตรี-โท-เอก เท่ากับประโยค 4-5-6 ตามล�ำดับ)
3) ชั้นอุดมบาลีบริบูรณ์ (มีชั้นเตรียมมหาวิทยาลัย แล้วเข้าโรงเรียนบาลีชั้นสูง แบ่งเป็น
อุดมตรี-โท-เอก เท่ากับประโยค 7-8-9 ตามล�ำดับ)
การจัดการศึกษา
ครั้นถึง พ.ศ. 2507 ได้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่ อีกตามด�ำรัสรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ศิลปากร และกีฬายุวชน ซึ่งจัดการเรียนเป็น 3 ชั้น ให้ประสานกับการ
ศึกษาของชาติส�ำหรับคฤหัสถ์ คือ
1) ประถมศึกษา 6 ปี (ตอนต้น 3 ปี = การศึกษาภาคบังคับและตอนปลาย 3 ปี)
2) มัธยมศึกษา 4 ปี
3) สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา 3 ปี การศึกษาขั้นประถมและมัธยมของพระ
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สงฆ์อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงธรรมการ ส่วนขัน้ สูงคือ สถาบันการศึกษาพระพุทธ
ศาสนา อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนับนี้การศึกษาของพระสงฆ์จึง
เป็นการศึกษาส่วนหนึง่ ของชาติ อยูใ่ นความรับผิดชอบและความอุปถัมภ์ของรัฐโดยสมบูรณ์
ส�ำหรับสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นตั้งอยู่ที่วัดองตื้อมหาวิหาร ผู้ที่เรียนจบ
สถาบันจะได้รบั ประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีสทิ ธิได้รบั เรียกชือ่ ว่า ‘มหา’
หลักสูตรวิชาที่เรียนมีทั้งพระปริยัติธรรมและวิชาการสมัยใหม่ เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต
ลาว ฝรั่งเศส อังกฤษ ศาสนา ปรัชญา จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา การศึกษา สุขาภิบาล ตลอดจนโหราศาสตร์ ผู้ที่เรียนจบสถาบัน
แล้วจะต้องอยูป่ ฏิบตั งิ านในภิกขุภาวะอย่างน้อย 2 ปี จึงจะลาสิกขาได้ ในระยะหัวเลีย้ วหัวต่อ
แห่งการเปลีย่ นแปลงการศึกษา ได้มกี ารเพิม่ ฉันเรียนตามสถาบันเข้ามาแทรกระหว่างมัธยม
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 ในการศึกษาของพระสงฆ์มรี ะเบียบทีน่ า่ สนใจอีกอย่างหนึง่ คือ ทางการเมืองถือว่า
ทุกแขวงมีการศึกษาถึงขัน้ มัธยมต้นแล้ว ภิกษุสามเณรทีจ่ ะเข้ามาศึกษาต่อในเวียงจันทน์ จะ
ต้องเรียนจบชัน้ มัธยมต้นก่อน เจ้าคณะแขวงและหัวหน้าฝ่ายการศึกษาประจ�ำแขวงจึงจะออก
หนังสืออนุญาตให้เข้ามาเรียนในเวียงจันทน์ได้ นับว่าเป็นวิธแี ก้ปญ
ั หาทีพ่ กั ในเมืองหลวงแออัด
พระภิกษุสามเณรหาทีอ่ ยูท่ เี่ รียนไม่ได้อย่างหนึง่ ชาวลาวโดยทัว่ ไปเป็นพุทธศาสนิกชนผูห้ นัก
แน่นในจารีต ประเพณี มีความเคารพนับถือพระสงฆ์อย่างสูง แต่ความนับถือมีความเชื่อผี
สางเทวดาปะปนอยู่มาก กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนากับความนับถือผีสางได้ผสมกลมกลืน
กันอย่างสนิท ประเพณีการบวชเรียน การบวชแล้วสึกตามความสมัครใจยังแพร่หลายอยู่
ทั่วไป คือ เมื่อเด็กชายอายุ 10 ปี บริบูรณ์แล้วจะบวชเป็นสามเณร เมื่ออายุครบ 20 ปีบริ
บูรณ์ก็จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
อย่างไรก็ตามในด้านปัญหาพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรลาวก็มสี ภาพทีน่ า่ เป็นห่วง
หลายอย่าง อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ
กล่าวคือ แม้ว่าพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปจะยังมีศรัทธาหนักแน่นมันคงใน
พระศาสนาและคณะสงฆ์ การท�ำบุญให้ทาน รับศีล ฟังธรรม และเข้าวัดปฏิบัติธรรม ยังมี
อยูอ่ ย่างแพร่หลาย วัดและพระสงฆ์ได้รบั การอุปถัมภ์บำ� รุงเป็นอย่างดี ชาวชนบทเชือ่ ฟังพระ
สงฆ์ยงิ่ กว่าผูป้ กครองฝ่ายบ้านเมือง แต่ความเลือ่ มใสและการแสดงศรัทธาเหล่านัน้ โดยมาก
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เป็นไปในรูปประเพณีและมีมากในคนรุน่ เก่า แต่ภาวะทีว่ ดั เป็นศูนย์กลางของชุมชนก�ำลังเสือ่ ม
ลงไป ภิกษุสามเณรมักเป็นผู้หมวดมาจากถิ่นชนบทที่ขาดการศึกษา บทบาทของพระสงฆ์ที่
สัมพันธ์กับชุมชนหรือเสื่อมถอยลง โดยมีครู แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ตลอดจนนักการ
เมืองเข้ามาเป็นผู้น�ำแทน ความเชื่อถือย�ำเกรงต่ออ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็ลดน้อยลง ในตัว
เมืองการอุปถัมภ์บ�ำรุงพระสงฆ์เบาบางลงได้มีพระสงฆ์ผู้น�ำบางรูปตื่นตัว คิดริเริ่มปรับปรุง
ฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีบทบาทเป็นประโยชน์แก่สังคมมากขึ้น
เช่น เข้าร่วมในโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น โดยเฉพาะท่านทีม่ แี นวความ
คิดและการด�ำเนินงานที่ได้ผล มีผู้สนใจมากท่านหนึ่งคือ พระมหาปาลอานนฺโท แห่งวัดพุทธ
วงศาป่าหลวง นครเวียงจันทน์ ท่านผู้นี้มีแนวความคิดยึดถือการปฏิบัติธรรม รักษาแก่นของ
พุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด พร้อมไปกับด�ำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วย
ท่านเป็นนักเผยแผ่พร้อมกับเป็นนักกรรมฐาน ท่านมีชื่อเป็นที่รู้จักกันดีในวงงานเผยแผ่ ทาง
ราชการก็ถวายความยอมรับในเวลาเดียวกัน ท่านได้ตั้งส�ำนักกรรมฐานหลายแห่งทั้งในลาว
และภาคอีสานของไทย ตั้งโรงเรียนอภิธรรม ตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กก�ำพร้าอนาถา 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
พิมพ์หนังสือเผยแพร่ธรรมต่างๆ ด้วย(พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตโฺ ต), 2548 : 202 –210)
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์บ้านเมืองของลาวได้ผันแปรต่อไปอีก และมีผลกระทบ
กระเทือนต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2516 สงครามได้ยุติ
ลงอย่างเป็นทางการเพราะรัฐบาลยุคคอมมิวนิสต์กับขบวนการประเทศลาวได้ลงนามใน
สัญญาหยุดยิง ต่อมาขบวนการประเทศลาวจึงเข้าควบคุมการบริหารประเทศทั้งหมด ครั้น
ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2518 ก็ประกาศเปลี่ยนสภาพฟ้าราชอาณาจักรลาวเป็น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ปกครองประเทศด้วยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สืบต่อ
ไป ระหว่างวิกฤติการณ์นี้ท�ำให้บ้านเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายระส�่ำระสายกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาดูเหมือนจะหยุดชะงักลง และสภาพของพุทธศาสนาในลาวต่อจากนี้ ปรากฏ
เหมือนต้นไม้ใหญ่มีดอกสะพรั่งงาม ที่เค้าปล่อยให้ยืนต้นอยู่เป็นอย่างดี เป็นแต่คอยดูแล
ระมัดระวังไว้ไม่ให้มีน�้ำมาถึงได้ ไม่ว่าจากฟ้าหรือดิน
อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนายุคปัจจุบนั เมือ่ เวลาผ่านไป และเหตุการณ์บา้ นเมืองค่อย
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สงบลงแล้ว ก็ได้มีชาวไทยทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต เดินทางไปเยี่ยมเยียนและสังเกตสภาพ
บ้านเมืองของลาวเป็นครั้งคราว ส่วนทางฝ่ายลาวซึ่งได้ขาดการติดต่อทางด้านพระศาสนา
กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ก็ได้มคี ณะสงฆ์ลาวจ�ำนวน 7 รูป มีรองประธานพุทธศาสนา
สัมพันธ์แห่งประเทศลาวเป็นหัวหน้า พร้อมด้วยคฤหัสถ์ 3 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม
2530 โดยการอาราธนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับโครงการสันติภาพเพื่อ
การพัฒนา และคณะกรรมการศาสนาเพื่อพัฒนา คณะพระสงฆ์ลาวได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระ
สังฆราช ได้ไปเยีย่ มชมและพบปะสนทนากับพระเถรานุเถระฝ่ายไทย ณ วัด และสถาบันการ
ศึกษาของพระสงฆ์หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงหวังได้ว่าสภาวการณ์ที่แท้
จริงของพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คงจะเผยตัวให้ปรากฏ
แก่ชาวพุทธเพื่อนบ้านในประเทศไทยมากขึ้นตามล�ำดับ

6. อิทธิพลพระพุทธศาสนาในประเทศลาว

อิทธิพลพระพุทธศาสนาในด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ ในยุคแรกพระพุทธศาสนาเถรวาทเพิ่งรับเข้ามาจากอาณาจักรขอม ต่อ
มาเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยนี้อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจยังเห็นได้ไม่ชัด เมื่อพระพุทธศาสนา
รุ่งเรืองที่สุดเช่น สมัยพระเจ้าโพธิสารราช หรือ พระเจ้าไชยเชษฐถาธิราช เกิดการก่อสร้าง
ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติศาสนพิธี ตลอดถึงการปฎิบัติทางจิตใจ บ้าน
เมืองมีความสงบ ประชาชนท�ำมาหากิน ไม่มีภัยคุกคาม เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรือง
ประชาชนกินดีอยูด่ ี พระพุทธศาสนาได้รบั การท�ำนุบำ� รุงอย่างดีในยุคทีม่ คี วามแตกแยกและ
ยุคเริม่ ต้นใหม่ เป็นยุคทีม่ กี ารสูร้ บทางการเมืองและความคิด ประเทศวุน่ วายตกเป็นเมืองขึน้
ของต่างชาติและเมื่อได้รับเอกราชแล้วยังต่อสู้กันเองภายในประเทศ จนมีการเปลี่ยนระบบ
การปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยม ไม่มกี ารท�ำนุบำ� รุง
พระพุทธศาสนามีแต่ทำ� ลายล้างถาวรวัตถุทางศาสนาเสือ่ มโทรม พระภิกษุสามเณรถูกจับสึก
หรือหนีออกนอกประเทศ(ตกลงตัดทิ้งหรือย้าย??)
อิทธิพลพระพุทธศาสนาในด้านสังคม
1. พระพุทธศาสนาช่วยให้ประเทศลาวมีความสงบเรียบร้อย เพราะประชาชนตั้งมั่นอยู่
ในศีลธรรมและหลักค�ำสอน
2. การศึกษาของประเทศมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้า เพราะได้ให้การศึกษากับภิกษุ
สามเณรที่เข้ามาบวชเรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และการ
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา

98

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

พัฒนาทางด้านจิตใจของประชาชนเช่นสมัยยุคปัจจุบันนี้
3. พระพุทธศาสนาช่วยให้เกิดวรรณกรรมพืน้ บ้านและวรรณคดีพระพุทธศาสนาของลาว
เช่น วรรณกรรมเรื่องปู่สอนหลาน หรือ หลานสอนปู่ เป็นต้น
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการตามหลักภาวนา 4
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
The Integrated Human Resources Development to
The Four Bhavanas of Siam Technology College
กีรติ กมลประเทืองกร *
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณา
การตามหลักภาวนา 4 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 2) น�ำเสนอรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการตามหลักภาวนา 4 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีระเบียบ
วิธกี ารวิจยั คือเป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า 1) แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรม
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ Leonard Nadler คือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับหลักภาวนา 4 และ 2) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการตามหลักภาวนา
4 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้แก่ ด้านกายภาวนา เน้นการพัฒนากายและการส�ำรวม
ระวังกาย ด้านสีลภาวนา เน้นการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาให้บริสุทธิ์ ด้านจิต
ภาวนา เน้นการพัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง และด้านปัญญาภาวนา เน้นการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสังขารต่างๆ
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ, หลักภาวนา 4, วิทยาลัยเทคโนโลยี
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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
เป็นสังคม เมือ่ มนุษย์เป็นสัตว์สงั คมจึงมีขอ้ จ�ำกัดทางกายภาพและศักยภาพในการด�ำรงชีวติ
มีความต้องการปัจจัยพื้นฐาน คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ท�ำให้
มนุษย์จ�ำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและรวมกันเป็นกลุ่ม เริ่มมีการแบ่งงานกัน
ท�ำและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแสวงหาปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตร่วม
กันภายในครอบครัว การให้ความช่วยเหลือกันระหว่างครอบครัว และการท�ำงานร่วมกัน
ภายในกลุม่ หรือชุมชนในสังคมเกษตรกรรมหรือการจ้างงานภายในชุมชนหรือในสังคม จนถึง
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดระบบการผลิตสมัยใหม่ เกิดระบบอุตสาหกรรม ระบบธุรกิจ เกิด
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Year 2 Issue 1 January - July, 2017

101

Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ

สังคมและองค์การสมัยใหม่ (มานิต ศุทธสกุล, 2556: 1-5) ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อจัดการให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการด�ำเนินขององค์กร โดยใช้วิธีการฝึก
อบรม การให้ความรู้และจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้า
ต่ออาชีพในอนาคต (อ�ำนวย แสงสว่าง, 2540: 296) รวมไปถึงการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยว
กับเจ้าหน้าที่ขององค์การเป็นรายบุคคล เพื่อมีความพร้อมจะท�ำงานในหน้าที่ความรับผิด
ชอบของตนให้เกิดผลดีต่อองค์การมากที่สุด ยังหมายถึงการท�ำให้มีคุณภาพมากขึ้น คือการ
ด�ำเนินการเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถและทัศนคติทดี่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านทีต่ นรับผิดชอบให้
มีคณ
ุ ภาพแก่องค์กร (พยอม วงศ์สารศรี, 2538: 1) มีผไู้ ด้กล่าวไว้วา่ “โอกาสทีแ่ ท้จริงส�ำหรับ
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงองค์กรใดๆ ขึ้นอยู่กับการศึกษาและประเมินว่า บุคลากร ระบบ และ
วัฒนธรรมขององค์กร ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างดีเพียงใดในการด�ำเนินตามกลยุทธ์
ขององค์การ” (พิพัฒน์ ก้องกิจกุล, 2549: 39)
ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ระบบงานขององค์การ และ
วัฒนธรรมขององค์การ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งที่ต้องค�ำนึงถึง ซึ่งหนึ่งในสามด้านที่กล่าว
มาแล้วนัน้ บุคลากรถือเป็นปัจจัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับกันแล้วว่ามีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ส�ำหรับ
การเปลี่ยนแปลงองค์การ ทั้งนี้ มีผลการศึกษาจ�ำนวนมากที่พบว่าความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ระหว่างความสามารถในการปฏิบตั งิ านของคนในองค์การกับผลการปฏิบตั งิ านขององค์การ
และยังพบว่าองค์การใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพที่ดี มีการพัฒนาขีดความสามารถใน
แต่ละคนให้เพิม่ มากขึน้ อย่างหลากหลาย รวดเร็ว มีการแลกเปลีย่ นองค์ความรูก้ นั ในองค์การ
และระหว่างบุคคลเพือ่ ต่อยอดความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ๆ เสมอ จะส่งผลให้องค์การสามารถ
แข่งขันได้เป็นอย่างดีและมีความคุม้ ค่าในการลงทุน (ธ�ำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2550: 12) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจและกลไกส�ำคัญของ
กระบวนการพัฒนาองค์การ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องได้รับการเอาใจใส่
จากองค์การจะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดี มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีความ
เชี่ยวชาญ เป็นอย่างดี (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547: 1) พระพุทธศาสนา มีมติ ิ
มุมมองทีม่ ตี อ่ ทรัพยากรมนุษย์หรือคนท�ำงานทีว่ า่ คนเราจะเก่งหรือมีความรู้ ความสามารถเพียง
อย่างเดียวไม่ได้ สิง่ ส�ำคัญคือคนทุกคนจะต้องมีคณ
ุ ธรรมและมีความดีอยูใ่ นตนเองด้วย กล่าวคือ
พระพุทธศาสนาเป็นหลักวิชาทีจ่ ะพัฒนาให้คนเป็นคนเก่ง (วิชชา) และดี (จรณะ) จึงจะได้ชอื่ ว่า
เป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามสมบูรณ์ (วิชชาจรณสัมปันโน) อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาก็
ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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มิได้ปฏิเสธแนวคิดทฤษฎีแบบโลกตะวันตก หากแต่หลักการพระพุทธศาสนานัน้ กลับสอนให้นำ�
เอาหลักวิชาต่างๆ มาบูรณาการร่วมกันเพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์เพียบพร้อมและสอดคล้องกัน
อย่างลงตัวเป็นไปตามหลักธรรมชาติ พระพุทธศาสนาตัง้ จุดหมายสูงสุดของการพัฒนามนุษย์
ไว้ทกี่ ารบรรลุนพิ พาน ซึง่ จัดว่าเป็นจุดหมายทีม่ นุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุถงึ ได้ดว้ ย
“การพัฒนา”  ซึง่ ในพระพุทธศาสนาใช้คำ� ว่า “ภาวนา” แปลว่า การท�ำให้มี การท�ำให้เป็น มี
การพัฒนา 4 ประการ (หลักภาวนา 4) ได้แก่ 1) กายภาวนา คือ การเจริญกาย การพัฒนากาย
การฝึกอบรม เพือ่ ให้รจู้ กั ติดต่อเกีย่ วกับสิง่ ทัง้ หลายภายนอกทางอินทรียด์ ว้ ยดี ปฏิบตั ติ อ่ สิง่ เหล่า
นัน้ ในทางทีเ่ ป็นคุณ 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�ำให้เป็นอิสระ ท�ำให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส พ้น
จากความทุกข์ และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ดว้ ยปัญญา (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2547: 34)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 46
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลายหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วสามารถน�ำความรู้ความสามารถเพื่อไปพัฒนาตนเอง
สังคม และประเทศชาติต่อไป ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็น
กุญแจส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ โดยมีกรอบ
แนวทางการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการให้เกิดการ
เรียนรู้ และน�ำไปสู่การปฏิบัติโดยต้องมีกระบวนการส�ำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะ และทัศนคติ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนั้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องกระท�ำอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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2. เพือ่ น�ำเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการตามหลักภาวนา 4
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิธีการด�ำเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ด�ำเนินการดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งจากแหล่งข้อมูลหลักคือพระ
ไตรปิฎก และแหล่งข้อมูลรองคือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวต่างๆ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ
อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม รวมจ�ำนวน 20 คน
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเขียนแบบพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย
ผลการวิจัย/ประเด็นที่ค้นพบจากการวิจัย
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์ คือ
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางของ Leonard Nadler มีการจัดชุดของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
เพือ่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
งานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ Leonard Nadler ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ (1) การฝึกอบรม โดย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้สง่ เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ เน้นการพัฒนาเกีย่ วกับความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และพฤติกรรมในการท�ำงาน เพือ่ มุง่ หวังให้บคุ ลากรทีผ่ า่ นการฝึกอบรมได้นำ�
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ น�ำไปใช้ในการท�ำงานได้ทนั ที หรือมีพฤติกรรมการท�ำงานที่
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ตี ามความต้องการขององค์กร และจะจัดให้มขี นึ้ เมือ่ บุคลากรมีผลการ
ประเมินการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ หรือเมือ่ รับบุคลากรใหม่ทยี่ งั ไม่มคี วามพร้อมในทักษะ
และความช�ำนาญในการปฏิบตั งิ าน หรือกรณีทมี่ สี นิ ค้าหรือบริการใหม่ หรือมีนวัตกรรมใหม่
เพือ่ ให้ทกุ คนได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนัน้ ยังสามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ในกรณีทอี่ งค์การต้องการจะชีแ้ จงนโยบายใหม่ให้บคุ ลากรทราบ เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ทราบและ
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ปฏิบตั ไิ ปในแนวทางทีส่ อดคล้องกับนโยบายขององค์การ (2) การศึกษา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามได้เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถทางปัญญา
แนวคิด และความเข้าใจสังคม ผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นกระบวนการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการดู
งานในองค์การหรือสถานทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ คี วามส�ำเร็จในการปฏิบตั งิ านในระดับสูง หรือการส่งเสริม
ให้บคุ ลากรได้รบั การศึกษาต่อเพิม่ เติม ซึง่ เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยเพิม่ พูนคุณวุฒขิ องบุคลากรให้มี
ความรูท้ ดี่ ขี นึ้ หรือได้รบั องค์ความรูใ้ หม่ๆ และ (3) การพัฒนา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้
เน้นการพัฒนาเพือ่ เตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงและการเจริญเติบโตขององค์กร
ในอนาคต โดยปกติการพัฒนามีความหมายครอบคลุมถึงการฝึกอบรมและการเรียนรูต้ า่ งๆ ซึง่
เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ พูนทักษะ ความรู้ ด้วยเทคนิคต่างๆ ส่งผลให้เป็นการสร้างหรือ
จัดการองค์ความรูใ้ นการเตรียมความพร้อมแก่บคุ ลากรทีม่ จี ดุ หมายทัง้ องค์กรและบุคลากรอย่าง
ครอบคลุม
2. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการตามหลักภาวนา 4 ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม ประกอบด้วย (1) ด้านกายภาวนา โดยเน้นการฝึกพัฒนากายหรือฝึกส�ำรวม
ระวังกายและหมัน่ พัฒนากายให้กอ่ เกิดประโยชน์ (2) ด้านสีลภาวนา โดยเน้นการฝึกพัฒนา
พฤติกรรมทางกายและวาจาให้บริสทุ ธิ์ สะอาดตามแนวทางแห่งบริสทุ ธิศ์ ลี 4 (3) ด้านจิตภาวนา
โดยเน้นการฝึกพัฒนาสมรรถภาพของจิตใจให้มคี วามเข้มแข็ง หนักแน่น และมัน่ คง และ (4)
ด้านปัญญาภาวนา โดยเน้นการฝึกพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบความสัมพันธ์ของ
สรรพสิง่ ทัง้ หลายทีไ่ ด้อาศัยอยู่ และให้รเู้ ท่าทันความจริงของสังขารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตาม
กฎของธรรมชาติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จะส่งผล
ให้เกิดผลดีต่อบุคลากรได้ให้ความส�ำคัญกับสิ่งต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาในเรื่องการประพฤติ
ปฏิบัติตน เรื่องของสมาธิ เรื่องความตั้งใจ เจตนา และเจตจ�ำนง ที่จะกลายมาเป็นแรงจูงใจ
ให้เกิดความเจริญงอกงามในตนเอง ในองค์กร และในภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน
และทีส่ ำ� คัญคือยังถือว่าเป็นการพัฒนาให้เป็นผูท้ มี่ ปี ญ
ั ญารูเ้ ท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิด
ขึ้นทุกห้วงเวลา
บทสรุป
สรุปประเด็นของงานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการตามหลัก
ภาวนา 4 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” ได้แก่
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1. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามทฤษฎีของ Leonard
Nadler มีการจัดชุดของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี
ของบุคลากรในองค์กร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์กร โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ดำ� เนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) การฝึกอบรม ได้ด�ำเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ เน้นการพัฒนาเกีย่ วกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และพฤติกรรมในการท�ำงาน เพือ่ มุง่ หวังให้บคุ ลากรทีผ่ า่ นการฝึกอบรมได้นำ� ความรู้ ทักษะ
และความสามารถ เพือ่ น�ำไปใช้ในการท�ำงานได้อย่างทันที ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาสมรรถนะที่จ�ำเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร พบว่า สมรรถนะที่จ�ำเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคาร มี 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะส่วนตัว และด้านลักษณะนิสัย
จากโครงการฝึกอบรม มีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ตามแนวคิดของ Kirkpatrick (สบพันธ์ ชิตานนท์, 2552: 86) (2) การศึกษา ได้ด�ำเนินการ
กิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความ สามารถทั้งทางด้านปัญญา แนวคิด ความ
เข้าใจสังคม การปฏิบัติงานที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีการดูงานในองค์การ
หรือสถานทีอ่ นื่ ๆ ทีส่ ำ� เร็จในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาเรือ่ งการ
วิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา (ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, 2555: 65) พบว่า พระพุทธเจ้า
ตรัสหลักไตรสิกขาไว้ในวัชชีปตุ ตสูตร ทุตยิ สิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร โดยส�ำหรับหลัก
ไตรสิกขา หมายความถึง การฝึกอบรมด้านความประพฤติ จิต และปัญญา หลักไตรสิกขา
สามารถจัดประเภทได้ คือ ตามหลักไตรสิกขา หลักมรรคมีองค์แปด และหลักธรรมขันธ์
สาม ความส�ำคัญของหลักไตรสิกขา คือ เป็นที่หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ เป็น
สิกขาบทเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ มีอทิ ธิพลต่อคัมภีรส์ ำ� คัญทางพระพุทธศาสนา ทีห่ ลอมรวม
หลักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา หลักปฏิบัติของไตรสิกขา 3 อย่าง ก็คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา (3) การพัฒนา ได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงและการ
เจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต การพัฒนาจะมีความหมายครอบคลุมถึงการฝึกอบรมและ
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ด้วยเทคนิคต่างๆ
เพือ่ เป็นการสร้างหรือจัดการองค์ความรูใ้ นการเตรียมความพร้อมแก่บคุ ลากรได้มจี ดุ หมายทัง้
องค์การและบุคลากร สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน (อภิชญาณัฐโสภา อบสิน, 2558: 56) พบ
ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
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บุคคล กลุ่ม และองค์การ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ปฏิบัติงานว่าควรจะท�ำงานอะไรให้บรรลุผล และเรื่องกระบวนการท�ำงานว่าควรท�ำงานให้
บรรลุผลได้อย่างไร ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ สูงสุดของโรงเรียน ตัง้ แต่การให้การ
ศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ช่วยให้โรงเรียนประสบความส�ำเร็จบรรลุ
สู่เป้าหมายของโรงเรียนรางวัลพระราชทานได้ ส่งผลให้ประสบผลส�ำเร็จทั้ง 3 ด้าน
2. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการตามหลักภาวนา 4 ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม ให้เป็นผู้ที่มีพร้อมทั้ง ศีล สมาธิ และปัญญา ได้แก่ (1) ด้านกายภาวนา โดย
เน้นการมีความสัมพันธ์ทเี่ กือ้ กูลกับสิง่ แวดล้อมทางกายภาพหรือทางวัตถุ เพือ่ มิให้เกิดโทษ ให้
กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลเสือ่ มสูญ รวมทัง้ การพัฒนาความสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทางกาย
นอกจากนี้ กายภาวนา ยังรวมถึง กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฐานที่ตั้งแห่งสติที่พิจารณาเห็น
ชัดกาย คือ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับทางกาย ได้แก่ การบริโภค การใช้สอยต่างๆ เป็นหลักส�ำคัญใน
พระพุทธศาสนา คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ (วันชัย สุขตาม, 2555: 42) พบว่า
สามารถผลักดันให้ทุนมนุษย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ด้านสีล
ภาวนา โดยการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา ให้มคี วามสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อมอย่างถูก
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
หลักไตรสิกขานัน้ ถือว่าเป็นทีห่ ลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ ซึง่ เป็นสิกขาบทเบือ้ งต้น
แห่งพรหมจรรย์ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อพระคัมภีรส์ ำ� คัญทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นทีห่ ลอมรวม
เอาหลักปฏิบัติธรรมส�ำคัญในพระพุทธศาสนา โดยมีเนื้อหาสาระที่ส�ำคัญๆของหลักปฏิบัติ
ไตรสิกขา 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา (ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, 2555: 61) (3) ด้าน
จิตภาวนา (ด้านสมาธิ) โดยการฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจ ทั้งนี้ เพราะจิตใจเป็นรากฐานของ
พฤติกรรมและพฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา รวมถึงเป็นไปตามเจตจ�ำนง
หรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง  ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้เจริญงอกงามหรือเป็นผู้ที่มีจิตใจดี
งามแล้ว ผู้นั้นก็จะควบคุมดูแลและมีพฤติกรรมในทางที่ดีงามด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม ที่พบว่า
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธเพือ่ แก้ปญ
ั หาบริโภคนิยมของเยาวชนนัน้
สถาบันครอบครัว สังคม ต้องปรับเปลีย่ นมาตรฐานการเลีย้ งดูหรือจัดการสร้างสิง่ แวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการพัฒนาสติปญ
ั ญาของเยาวชนให้ถกู ต้องเหมาะสม และจัดการศึกษาอบรมขัดเกลา
เยาวชนได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงาม ไตรสิกขาคือการฝึกอบรมด้วยการ
ฝึกฝนพัฒนาในด้านพฤติกรรม การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ และการฝึกฝนพัฒนาในด้าน
ปัญญา (อนุวัต กระสังข์, 2557: 69) (4) ด้านการฝึกอบรม โดยการฝึกฝนและเรียนรูท้ มี่ คี วาม
สัมพันธ์กบั สภาพการท�ำงานในปัจจุบนั ด้วยการฝึกอบรมซึง่ ถือว่าเป็นการจัดเตรียมความรูแ้ ละ
ทักษะทีจ่ ำ� เป็นให้กบั บุคลากรในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นความพยามในการเปลีย่ นแปลงทัศนคติที่
ดีเพือ่ ให้เกิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน ทีเ่ น้นด้านพุทธิพสิ ยั ซึง่ เป็นการเน้นให้ผเู้ รียนเกิดองค์ความรู้ เกิด
ความเข้าใจในเนือ้ สาระ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้านจิตพิสยั หรือสมาธิถอื เป็นการ
มุง่ เน้นในการพัฒนาผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรูส้ กึ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่
พึงประสงค์ และด้านทักษะพิสยั เป็นการพัฒนาให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมให้มคี วามสามารถในการ
ปฏิบตั ิ สอดคล้องกับการศึกษาเรือ่ งการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรูใ้ นพระพุทธศาสนาเถรวาท
(สุปรียา ธีรสิรานนท์, 2556: 65) พบว่า พระพุทธศาสนามีแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูท้ เี่ กิดจาก
องค์ประกอบส�ำคัญคือ อายตนะภายใน  (ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ) และอายตนะภายนอก (รูป
เสียง กลิน่ รส สิง่ ทีถ่ กู ต้องกาย อารมณ์ทเี่ กิดกับใจ และวิญญาณ)
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การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในอาเซียนตามหลักพระพุทธศาสนา
The Prevention and Reformation of Human Trafficking in
ASEAN to Buddhism
บทคัดย่อ

พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์

เนือ่ งจากในระยะเวลาทีผ่ า่ นมานัน้ ประเทศในอาเซียนได้เผชิญกับปัญหาของการค้า
มนุษย์รูปแบบต่างๆ ทั้งที่เกิดจากการถูกบังคับขู่เข็ญ หรือถูกล่อลวง หรือด้วยประการอื่นๆ
ส่งผลให้เกิดการกระท�ำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและเป็นการไม่เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ปัญหาของการค้ามนุษย์มี
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม การท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น
เพือ่ ให้การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ หน่วยงานภาค
รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ด้านการสืบสวนจับกุมผู้กระท�ำผิดด�ำเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ได้รับผล
ร้าย ด้านการบริหารเชิงนโยบายและการปฏิบัติ และด้านการบริหารจัดการข้อมูล โดยจะ
ส่งผลให้ภาครัฐประสบความส�ำเร็จอย่างแท้จริง
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,
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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�ำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการไม่เคารพ
ในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง ยิง่ นับวันปัญหาของการค้ามนุษย์ยงิ่ ทวีความรุนแรง
และมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม
การท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท�ำให้หลาย
ประเทศทั่วโลกมีความตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาก
ขึ้นเช่นกัน โดยจัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภาคี และ
ระดับภูมิภาค ส�ำหรับประเทศไทยได้จัดประชุมหลายครั้งระหว่าง พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558: 1) ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่มี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์
ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายจ�ำนวน 11 ด้าน ซึ่งหนึ่งในจ�ำนวนนโยบายนั้น ได้กล่าวถึง
นโยบายการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ที่
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของประชาชนใน
สังคม นโยบายที่จะด�ำเนินการ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งยังรวมไป
ถึงปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเทีย่ วทีเ่ น้นบริการ
ทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ที่จ�ำเป็น และ
เพิ่มเติมความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจสอบ พร้อมด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิด (ส�ำนักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557: 5) ต่อมา วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบนโยบาย “การ
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์” โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ สรุปสาระส�ำคัญได้ว่า ต้องเร่ง
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รัดบูรณาการการท�ำงานของทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ช่วยกันสร้างความเข้าใจให้เกิดขึน้
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เร่งสร้างมุมมองสังคมไทยให้ตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัย
ใกล้ตัวและเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนของเพื่อนมนุษย์ด้วย
กัน เร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำงาน
ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และด�ำเนินการกับ
ผู้กระท�ำความผิดทั้งข้าราชการและพลเรือนอย่างเด็ดขาด (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร, 2558: 1) และเมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2554-2559 ซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทัง้
ในภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน ตามหลักการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เป็นการระดมสรรพก�ำลังและความคิดเห็น
จากปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานทุกระดับ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2553 : ก)
ความหมายของการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง
1. ความหมายของการค้ามนุษย์
กระทรวงแรงงาน (2558) ได้กล่าวถึง การค้ามนุษย์ ว่าหมายถึง การจัดหา การขนส่ง
การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่งบุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก�ำลัง
หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอก
ลวงด้วยการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบหรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดย
มิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้
มีอ�ำนาจ ควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์
อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงหา ประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการ
แสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน่ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการการเอาคนลงเป็นทาส
หรือการกระท�ำอืน่ เสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท�ำให้ตกอยูใ่ ต้บงั คับ หรือการตัดอวัยวะ
ออกากร่างกาย ส�ำหรับความหมายของการจัดระดับ : Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch
list, และ Tier 3 ได้แก่
ระดับ 1 (Tier 1) หมายถึง ประเทศซึ่งรัฐบาลปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่ำของ
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กฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์
ระดับ 2 (Tier 2) หมายถึง ประเทศซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่ำ
ของกฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์ แต่ก�ำลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติตาม
มาตรฐานนั้น
ระดับ 2 ที่ถูกจับตามอง (Tier 2 Watch list) หมายถึง ประเทศที่รัฐบาลไม่ได้
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของกฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์ แต่กำ� ลังใช้ความพยายามอย่างยิง่
ในการทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้ได้ตามมาตรฐานเหล่านัน้ และ (ก) จ�ำนวนสุทธิของผูท้ ตี่ กเป็นเหยือ่ ของ
รูปแบบที่รุนแรงของการค้ามนุษย์มีจ�ำนวนมาก หรือก�ำลังเพิ่มขึ้นมาก หรือ (ข) ไม่สามารถ
แสดงหลักฐานว่ามีความพยายามเพิม่ ขึน้ ทีจ่ ะต่อสูก้ บั รูปแบบทีร่ นุ แรงของการค้ามนุษย์จากปี
ที่ผ่านมา หรือ (ค) การตัดสินว่าประเทศนั้นก�ำลังใช้ความพยายามที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขั้นต�่ำ มาจากการให้ค�ำมั่นสัญญาว่าจะด�ำเนินมาตรการเพิ่มเติมในปีถัดมา
ระดับ 3 (Tier 3) หมายถึง ประเทศต่างๆ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้น
ต�่ำโดยสมบูรณ์และไม่ได้ใช้ความพยายาม ที่จะด�ำเนินการดังกล่าว
กรุงเทพธุรกิจ (2557) กล่าวถึง ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยทีก่ ำ� ลังเผชิญอยู่
มี 3 สถานะ คือ 1) เป็นประเทศต้นทาง โดยมีการน�ำคนจากพื้นที่ชนบทชุมชนชาวไทยภูเขา
หรืออื่นๆ ส่งไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) เป็นประเทศทางผ่าน โดยขบวนการค้า
มนุษย์ใช้เป็นทางผ่านพาคนจากประเทศพม่า ลาว จีน เขมร ฯลฯ ไปยังประเทศอืน่ ๆ และ 3)
เป็นประเทศปลายทาง โดยมีการน�ำคนจากทีอ่ นื่ เข้ามาพักและแสวงหาประโยชน์และได้กล่าว
ถึงความผิดตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ในมาตรา 6
ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุระ
จัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ
รับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ
หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอืน่ แก่ผปู้ กครองหรือผูด้ แู ลบุคคลนัน้ เพือ่ ให้ผปู้ กครอง
หรือผูด้ แู ลให้ความยินยอมแก่ผกู้ ระท�ำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลทีต่ นดูแล
หรือ (2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัด
ให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
2. ความหมายของการลักลอบขนคนเข้าเมือง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2556 : 6-8) ได้กล่าวถึงความ
หมายของ การลักลอบขนคนเข้าเมืองหรือการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน คือ การน�ำพา
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บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไปยังประเทศอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดย
ไม่ผ่านช่องทางและวิธีการตามที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ ได้ก�ำหนดไว้ และเมื่อด�ำเนิน
การส�ำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ สามารถน�ำพาบุคคลทีป่ ระสงค์เดินทางเข้าประเทศได้
เรียบร้อยแล้ว ผูท้ รี่ บั จ้างน�ำพาก็จะได้รบั ผลตอบแทนเป็นเงินหรือวัตถุอย่างอืน่ จากผูป้ ระสงค์
เดินทาง
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (2559) กล่าวถึง การค้ามนุษย์กับการ
ลักลอบขนคนเข้าเมืองหรือการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานนั้น แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน
แต่องค์ประกอบและวัตถุประสงค์แตกต่างกัน บุคคลทีถ่ กู น�ำพาก็มสี ถานะแตกต่างจากเหยือ่
หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างที่ส�ำคัญได้ดังนี้
1) การค้ามนุษย์ ได้แก่
1.1) ความผิดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และอนามัยของผู้
เสียหายซึ่งถูกบังคับ หลอกลวง แสวงหาประโยชน์รูปแบบต่างๆ
1.2) โดยทั่วไปแล้วผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ได้ยินยอมที่จะถูกพามาแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ผู้เสียหายยินยอมหรือเต็มใจที่จะถูกพามา
จากภูมิล�ำเนาของตน แต่ความยินยอมดังกล่าวมักเกิดจากการถูกหลอก หรือใช้อุบายชักจูง
ซึ่งหากในที่สุดแล้วผู้เสียหายตกอยู่ในสภาพถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น หลอกผู้
เสียหายว่าจะพาไปหางานท�ำที่กรุงเทพฯ แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับถูกขายหรือบังคับให้ค้า
ประเวณีแล้วจะถือว่าผู้เสียหายให้ความยินยอมไม่ได้ เนื่องจากความยินยอมไม่ได้เกิดจาก
ความสมัครใจอย่างโดยแท้ กล่าวโดยสรุป ในเรื่องการค้ามนุษย์นั้น ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้
ให้ความยินยอมทีจ่ ะถูกพามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือแม้จะมีบา้ งทีใ่ ห้ความยินยอม
ในครั้งแรก แต่ความยินยอมดังกล่าวก็มักจะเกิดจากการถูกหลอกลวง ถูกบังคับหรืออยู่ใน
ภาวะจ�ำเป็นต้องยอมตาม ไม่สามารถขัดขืนได้ เป็นต้น
1.3) วัตถุประสงค์ของ การค้ามนุษย์ คือ การน�ำพาผู้เสียหายไปแสวงหาประโยชน์
ยังสถานทีท่ กี่ ำ� หนดไว้ ซึง่ ในทางกฎหมายถือว่าผูก้ ระท�ำมีเจตนาพิเศษเพือ่ แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ บังคับใช้แรงงาน หรือบริการบังคับตัดอวัยวะ
เพื่อการค้า เป็นต้น
1.4) เป็นการกระท�ำผิดที่เกิดขึ้นได้ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น
หลอกลวงหญิงจากภาคเหนือเพื่อมาขายประเวณีทางภาคใต้ของประเทศ หรืออาจข้าม
ประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นต้น
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1.5) ผูก้ ระท�ำผิดจะเป็นฝ่ายสรรหาผูเ้ สียหายโดยผ่านวิธกี ารต่างๆ เช่น ผ่านตัวแทน
นายหน้าและมักมีการใช้อบุ ายหลอกลวง ท�ำให้ผเู้ สียหายหลงเข้าใจผิดว่าจะไปประกอบอาชีพ
ทีม่ นั่ คงมีรายได้ดหี รือบางรายใช้กำ� ลังประทุษร้าย ทันทีทผี่ เู้ สียหายตกอยูภ่ ายใต้การควบคุม
แล้วผู้เสียหายจะไม่มีอ�ำนาจตัดสินใจหรือต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เสียหายต่อสู้ ขัดขืน หรือ
หาทางหลบหนี ผู้ค้ามนุษย์มักจะใช้ความรุนแรงต่อผู้เสียหาย และเมื่อผู้เสียหายถึงจุดหมาย
ปลายทาง หรือสถานที่ที่ก�ำหนดให้ผู้เสียหายอยู่ แล้วจะถูกควบคุมจากผู้ค้าหรือผู้แสวงหา
ประโยชน์
2) การลักลอบขนคนเข้าเมือง/การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ได้แก่
2.1) ความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความสงบ เรียบร้อย ความมั่นคง ปลอดภัยของ
ประเทศที่มีการลักลอบเดินทางระหว่างกัน
2.2) ผูท้ ลี่ กั ลอบข้ามแดนมานัน้ ยินยอมหรือสมัครใจทีจ่ ะข้ามแดนไปทีป่ ระเทศปลาย
ทาง ผู้รับจ้างพาข้ามแดนเป็นเพียงผู้อ�ำนวยความสะดวกในการพาข้ามแดนเท่านั้น และเมื่อ
ข้ามแดนได้ส�ำเร็จแล้ว ผู้ที่ลักลอบข้ามแดนมีอิสระที่จะท�ำการใดๆ ตามแต่ที่ตนจะต้องการ
ผู้รับจ้างจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
2.3) วัตถุประสงค์ของผู้กระท�ำความผิดฐานรับจ้างพาข้ามแดน คือ การน�ำพาผู้
ประสงค์ข้ามแดนผ่านแดนไปได้ตามที่ตกลงกันไว้ มิได้มีเจตนาแสวงหาประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้ลักลอบข้ามแดนนอกจากค่าจ้างที่ได้ตกลงกัน
2.4) เป็นความผิดที่เกิดได้เฉพาะระหว่างประเทศเท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์ก็คือ
เป็นการลักลอบพาคนจากประเทศหนึ่งข้ามแดนไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
2.5) ผู้ประสงค์จะข้ามแดนจะเป็นผู้มาติดต่อใช้บริการจากผู้รับจ้างขนคนข้ามแดน
โดยตรงหรือจากการผ่านโฆษณาเชิญชวน ผู้รับจ้างขนคนข้ามแดนจะมีอ�ำนาจควบคุมได้
เฉพาะช่วงเวลาในการพาข้ามแดนเท่านั้น ถ้าผู้ประสงค์จะข้ามแดนประเมินถึงความเสี่ยง
แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ข้ามแดนในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วจะบอกเลิกก็ได้ ผู้รับจ้างขนไม่มี
อ�ำนาจบังคับ จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะใช้ความรุนแรง และเมือ่ ผูข้ า้ มแดนมาถึงทีห่ มายปลาย
ทาง ก็สิ้นสุดภารกิจ
การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา
เพื่อให้นโยบายการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ได้ด�ำเนิน
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งานเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและมีประสิทธิผล ให้สว่ นราชการทุกส่วน ทุกหน่วยงาน มีความ
เข้มแข็ง สามารถบริหารราชการเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ และเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชนในสังคม สามารถสรุปมาตรการ/กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบที่เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการด�ำเนินงาน มีดังนี้ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2553 : 11-16)
1. ด้านการป้องกัน โดยมีมาตรการ/กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ทุกประเภท เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายเข้าใจถึงการเคลือ่ นย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ลด
ความเสีย่ งของการค้ามนุษย์ และให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ 2) การ
สร้างจิตส�ำนึกและเจตคติในเรื่องสิทธิมนุษยชนและกระบวนการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่
ภาคีเครือข่าย และนักธุรกิจการท่องเที่ยว 3) การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
ปัญหาการค้ามนุษย์ 4) การส่งเสริมความมั่นคงในการด�ำรงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 5)
การผลักดันให้มกี ารบรรจุเรือ่ งสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และการค้ามนุษย์ในการเรียนการสอน
ทัง้ ในและนอกระบบการศึกษาทุกระดับ 6) การส่งเสริมให้มกี ารอบรมเผยแพร่ความรูแ้ ก่กลุม่
เสี่ยงเพื่อมิให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และ 7) การจัดสรรทรัพยากรและ
รูปแบบการด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่ ทั้งสถานะต้นทาง สถานะทาง
ผ่าน และสถานะปลายทาง
2. ด้านการด�ำเนินคดี โดยมีมาตรการ/กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถนะแก่บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินคดีทงั้ ทางแพ่งและอาญา 2) การผลักดัน
เรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์และการด�ำเนินคดีไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
สถาบันงานสอบสวน สถาบันเนติบัณฑิต และสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 3) การสนับสนุน
การปราบปรามผูก้ ระท�ำผิดและขบวนการอาชญากรรม ทัง้ ภายในประเทศและข้ามชาติอย่าง
จริงจัง ใช้กระบวน การร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา การให้ความช่วยเหลือ
ทางอาญา การสืบพยานในต่างประเทศ การยึดอายัดทรัพย์สินในต่างประเทศ และการน�ำ
ตัวผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดี และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 4) การส่งเสริมให้มีการพัฒนา
เครือข่ายด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 5) การผลักดันให้มีการปรับปรุง/แก้ไข
กฎหมาย ที่มีความคาบเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งก�ำหนดโทษไว้เป็นความผิด
ฐานค้ามนุษย์ 6) การสนับสนุนเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ ต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ 7) การผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้ประกาศใช้เป็น
กฎหมาย 8) การผลักดันให้มีองค์กร/คณะที่มีความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินคดีการค้ามนุษย์
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เพื่อวินิจฉัย และให้ค�ำแนะน�ำการด�ำเนินคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและคาบเกี่ยวกับคดี
อื่นๆ 9) การสนับสนุนให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสอบสวน 10) การแก้ไขกฎหมายการ
คุ้มครองตัวบุคคลซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จาก 24 ชั่วโมง เป็น 7 วัน 11)
การทบทวนวิธกี าร/ขัน้ ตอนด�ำเนินคดีตามบันทึกข้อตกลงต่างๆ 12) การเร่งรัดให้ดำ� เนินการ
ตามกฎหมายเพือ่ ให้มรี ะเบียบว่าด้วยการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนของผูเ้ สียหายในคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และ 13) การสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรด้านการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามจากกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
3. ด้านการคุม้ ครองช่วยเหลือ โดยมีมาตรการ/กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การจัดท�ำมาตรฐาน/
คู่มือของประเทศในการช่วยเหลือ คุ้มครอง และส่งกลับ 2) การพัฒนาสมรรถนะของผู้ให้
บริการและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองช่วยเหลือให้มีความรู้ความเข้าใจตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 3) การส่งเสริมให้มี
หน่วยบริการแบบครบวงจรในพืน้ ที่ ทีเ่ ป็นเส้นทางการค้ามนุษย์ในการช่วยเหลือและคุม้ ครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การสนับสนุนให้หน่วยงานที่ด�ำเนิน
การคุ้มครองพยาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองพยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5)
การส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ /จัดหา สถานคุม้ ครองหรือสถานพักพิงผูเ้ สียหายจากการ
ค้ามนุษย์ โดยภาคเอกชนตามมาตรฐานที่ก�ำหนด 6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราชการ
ส่วนท้องถิน่ และชุมชนของผูเ้ สียหายในการดูแลภายหลังการส่งกลับ 7) การส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในต่างประเทศเพือ่ ช่วยเหลือและดูแลผูเ้ สียหายก่อนการส่งกลับ
ประเทศไทย 8) การพัฒนาระบบให้บริการล่ามเพื่อการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และ 9) การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูล
4. ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน โดยมีมาตรการ/กลยุทธ์
ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความร่วมมือในการเจรจาระดับทวิภาคีกบั ประเทศทีม่ สี ถานะต้นทาง
ทางผ่าน และปลายทาง เรือ่ งการย้ายถิน่ อย่างปลอดภัย การจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่าง
ประเทศ การหาตลาดแรงงานส�ำหรับผู้หญิง 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเครือ
ข่ายความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และการ
ย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง 3) การเสริมสร้างและเพิ่มพูนความเป็น
หุ้นส่วนเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาค 4) การด�ำเนินขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายและการ
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บังคับใช้กฎหมายเพือ่ ประเทศไทย สามารถให้สตั ยาบันพิธสี ารเพือ่ ป้องกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี 5) การทบทวนและประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์
ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนากระบวนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 6) การส่งเสริมการศึกษา
วิจัยเพื่อพัฒนามาตรการและขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อกระบวนการค้ามนุษย์ และ 7) การส่งเสริม
ศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางมาตรการและด�ำเนินงานร่วมกับเครือ
ข่ายประชาคมทีเ่ กีย่ วข้องจากทุกภาคส่วน เพือ่ การป้องกันเฝ้าระวัง การช่วยเหลือผูท้ ตี่ กเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ที่จะกระท�ำความผิดซ�้ำ
5. ด้านการพัฒนาบริหารข้อมูล โดยมีมาตรการ/กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การผลักดันให้
มีระบบข้อมูลการค้ามนุษย์ ในระดับประเทศและระดับจังหวัด 2) การสร้างความร่วมมือ
ให้เครือข่ายน�ำเข้าข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ 3) การสร้างกลไก/ระบบการรายงาน
ของภาคีเครือข่ายเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการประสานความร่วมมือและส่งต่อ 4) การสนับสนุน
การพัฒนาระบบ Software และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 5) การพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อการประสานงานระหว่าง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดี 6) การพัฒนาช่องทางให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข่าวสาร
ข้อมูลที่ควรรู้ ทั้งสิทธิ บทบาทหน้าที่และกรณีที่ควรเฝ้าระวัง 7) การส่งเสริมการวิจัยเกี่ยว
กับพัฒนาการของกระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งของประเทศตามชายแดนและภูมิภาค 8) การ
พัฒนากลไก/ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังและการรับแจ้งเบาะแสของอาสาสมัครให้ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ 9) การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้จัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อบ่งชี้สถานการณ์และติดตามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง 10) การพัฒนาระบบการตรวจ
สอบการท�ำงานของภาครัฐเพือ่ สร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ และ 11) การส่งเสริม/สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสาร
ระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับพื้นที่
ว.วชิรเมธี (2551) กล่าวถึง การเสริมสร้างสังคมที่ดีตามแนวทางของหลักพระพุทธ
ศาสนาที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี คือ มรรค 8 ซึ่งมีดังนี้
มรรค 8 (อัฏฐังคิกมรรค) (มรรค หรืออริยมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรคแปด
หรือทางด�ำเนินชีวติ อันประเสริฐ หรือทางสายกลาง) เป็นแนวทางการด�ำเนินอันประเสริฐของ
ชีวติ (กาย วาจา ใจ) เพือ่ ความหลุดพ้นจากทุกข์ เรียกว่า มรรค 8 ซึง่ แปลว่า ทางอันประเสริฐ
โดยเป็นข้อปฏิบตั ทิ มี่ หี ลัก เพือ่ ไม่ให้เกิดความอ่อนแอจนถึงกับตกอยูใ่ ต้อำ� นาจความอยากแห่ง
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ใจ แต่ก็ไม่แข็งตึงจนถึงกับเป็นการทรมานกายให้เหือดแห้งจากความสุขทางกาย จึงได้เรียก
ว่า มัชฌิมาปฏิปทา ก็คือ ทางด�ำเนินสายกลาง ที่ไม่หย่อนและไม่ตึงจนเกินไป แต่เป็นการ
พอเหมาะพอดี เช่นเดียวกับสายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้ว
ค�ำว่า มรรค แปลว่า ทาง ส�ำหรับในที่นี้หมายถึงทางเดินของใจ เป็นการเดินจาก
ความทุกข์ไปสูค่ วามเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ซงึ่ มนุษย์หลงยึดถือและประกอบขึน้ ใส่ตนเอง
ด้วยอ�ำนาจของอวิชชา ประกอบด้วย
1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจถูกต้อง ย่อมต้องการใช้ในกิจการทั่วไปทุกประเภท
ทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ส�ำหรับฝ่ายธรรมชั้นสูงอันเกี่ยวกับการเห็นทุกข์หรืออาสวะซึ่ง
จัดเป็นการเห็นอริยสัจจ์นั้นย่อมต้องการฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นพิเศษ ความเข้าใจถูกต้องคือ
ต้องเข้าใจอย่างทั่วถึงว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไร อย่างหยาบๆ ที่ปรากฏชัดเป็นอย่างไร อย่าง
ละเอียดที่แอบแฝงเป็นอย่างไร เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ความดับสนิทของทุกข์มีภาวะ
อย่างไร มีล�ำดับอย่างไร ทางให้ถึงความดับทุกข์คืออะไร เดินให้ถึงได้อย่างไร สัมมาทิฏฐิมี
ทั้งที่เป็นโลกิยะ คือของบุคคลที่ต้องขวนขวายปฏิบัติก้าวหน้าอยู่ และสัมมาทิฎฐิที่เป็นโลก
กุตตระ คือของพระอริยบุคคลต้นๆ ส่วนของพระอรหันต์ เรียกเป็นวิชชา เพราะท่านถึงที่
สุดแล้ว
2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง โดยคิดหาทางออกไปจากทุกข์ตามกฎแห่ง
เหตุผลที่เห็นชอบมาแล้ว ข้อสัมมาทิฏฐินั่นเอง เริ่มตั้งแต่การใฝ่ใจที่น้อมไปในการออกบวช
การไม่เพ่งร้าย การไม่ท�ำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแม้เพราะเผลอ รวมทั้งความใฝ่ใจถูกต้องทุกอย่างที่
เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ประสงค์
3. สัมมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น
4. สัมมากัมมันตะ คือ การกระท�ำถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น
5. สัมมาอาชีวะ คือ การด�ำรงชีพถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น
6. สัมมาวายามะ คือ ความพากเพียรถูกต้อง เป็นส่วนของใจที่บากบั่นในอันที่จะ
ก้าวหน้าในการด�ำเนินตามมรรค ถึงกับมีการอธิษฐานอย่างแรงกล้า
7. สัมมาสติ คือ การระลึกประจ�ำใจถูกต้องระลึกแต่ในสิ่งที่เกื้อหนุนแก่ปัญญาที่จะ
แทงต่ออวิชชาทีค่ รอบง�ำตนอยูโ่ ดยเฉพาะ ได้แก่ กายและธรรมอันเนือ่ งเกีย่ วกับกาย เมือ่ พบ
ความจริงของกาย อวิชชาหรือหัวหน้าแห่งมูลทุกข์ก็สิ้นไป
8. สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง ได้แก่ สมาธิ เป็นของจ�ำเป็นในกิจการทุก
อย่าง ส�ำหรับในที่นี้เป็นอาการของใจที่รวมก�ำลังเป็นจุดเดียว กล้าแข็งพอทีจะให้เกิดปัญญา
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และเป็นการพักผ่อนของใจ อีกด้วย
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ว่า การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา จะต้อง
สามารถด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์หรือแผนงานเพือ่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้ ซึง่
แนวทางด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญจะต้องมีการประยุกต์ใช้จากหลายแนวความคิดเพือ่ น�ำมาบูรณา
การร่วมกัน ผลทีจ่ ะได้รบั คือเป็นมาตรการ/กลยุทธ์ ในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ านและการ
สร้างความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม รวม 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการป้องกัน 2) ด้านการด�ำเนินคดี 3) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 4) ด้านการพัฒนา
กลไกเชิงนโยบายและขับเคลื่อน และ 5) ด้านการพัฒนาบริหารข้อมูล และจะต้องประยุกต์
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ทงั้ เชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั กิ ารควบคูก่ บั หลักพระพุทธศาสนา
ที่ส�ำคัญ คือ มรรค 8 ซึ่งประกอบไปด้วย 1) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจถูกต้อง 2) สัมมา
สังกัปปะ คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง 3) สัมมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้อง
4) สัมมากัมมัน
ตะ คือ การกระท�ำถูกต้อง 5) สัมมาอาชีวะ คือ การด�ำรงชีพถูกต้อง 6) สัมมาวายามะ คือ
ความพากเพียรถูกต้อง 7) สัมมาสติ คือ การระลึกประจ�ำใจถูกต้อง และ 8) สัมมาสมาธิ คือ
การตั้งใจมั่นถูกต้อง
เพือ่ ให้การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ ซึง่ เป็นวาระแห่งชาติทเี่ ร่งด่วน ได้เกิดขึน้
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ที่ภาค
รัฐได้ดำ� เนินการ เพือ่ ให้เกิดการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการสนับสนุนให้
ประชาชนเห็นความส�ำคัญในนโยบายของรัฐที่จะมีผลโดยตรงต่อประชาชน เช่น สามารถมี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย การตัดสินใจเลือกนโยบาย การปฏิบตั ติ ามนโยบาย และการ
ตรวจสอบหลังจากที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติแล้ว
2. การปลูกฝังจิตสานึกให้แก่ประชาชน เพื่อให้เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญและการยอมรับในระดับสากลทั่วโลก
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นางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม
บทคัดย่อ
ความเชื่อเป็นพื้นฐานส�ำคัญยิ่งของมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกัน
ไป ความเชื่อเปรียบเสมือน ความศรัทธาหรือความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นแกนกลาง
ในการด�ำเนินชีวิตและความมั่นคงของสังคม เป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตภายใต้การมีอัต
ลักษณ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการนับถือผี
บรรพบุรษุ ซึง่ มีผลต่อวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องคนในสังคมและยังแสดงให้เห็นถึงความกตัญญู
ต่อบรรพบุรุษ เป็นการสร้างศักยภาพใหม่ของประชาคมอาเซียน ให้มีความเป็นเอกภาพ
เดียวกัน ภายใต้สังคมที่มีพื้นฐานความเชื่อผ่านความเอื้ออาทรและความกตัญญู เป็นตัว
เชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกในอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทยเชื่อว่าผี คือ เทพยดาที่
ให้ความคุม้ ครองพิทกั ษ์รกั ษาชีวติ หรืออาจลงโทษผูก้ ระท�ำผิดให้ถงึ แก่ชวี ติ ได้ จากการนับถือ
ผ่านพิธกี รรมต่าง ๆ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถยึดเหนีย่ วจิตใจของคนในสังคม จนกลายเป็นวัฒนธรรม
ในการปฏิบตั สิ บื ทอดต่อกัน ประกอบกับประเทศในสมาชิกอาเซียนยังมีความเชือ่ ทีค่ ล้ายคลึง
กัน แต่อาจมีชอื่ เรียกทีแ่ ตกต่างกัน แต่เป้าหมายก็เพือ่ ทีจ่ ะบูชาระลึกถึงบรรพบุรษุ ของตนเอง
เช่น พม่า เรียกว่า นัต กัมพูชา เรียกว่า ผีแขอารักษ์เนียะตา อินโดนีเซียมีความเชื่อเกี่ยวกับ
วิญญาณแห่งภูเขาไฟ รวมถึงเวียดนามและประเทศลาว ก็มีความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติ
ที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างมากในด้านจิตใจ น�ำไปสู่การบูชาวิญญาณบรรพบุรุษเช่นกัน ความ
เชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีประโยชน์ในการช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันและ
สร้างศักยภาพใหม่ของประชาคมอาเซียน สามารถเป็นสื่อในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์
เดียวกันผ่านวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
ค�ำส�ำคัญ : 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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ขั้นตอนการดำ�เนินงานวารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์บทความ
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สำ�นักงานวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา มจร
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8797
Email: basj2558@gmail.com / mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu
Office: Buddhist Asean Studies, MCU.
79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13170, Thailand.
Phone. +66 (035)24-8000, (035)35-4710, (035)35-4711
Fax. +66 (035)24-8006
Email: mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu
ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจรตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ เกี่ยว กับอาเซียน
ศึกษา ดังนี้
1. บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้ม
ข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
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2. บทความทางวิชาการ เน้นน�ำเสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการทั้งเข้มข้นและไม่เข้มข้น
รวมทั้งกึ่งวิชาการ เน้นกลุ่มเป้าหมายทั่วไป
3. บทความวิจยั (Research article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจยั ใหม่ทเี่ ป็นประโยชน์ ซึง่
ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
4. บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากต�ำรา
หนังสือ และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผูน้ พิ นธ์มาเรียบเรียงขึน้ โดย
มีการวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
5. ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรือ่ งแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน�ำเครื่องมือใหม่ ต�ำราหรือหนังสือใหม่ที่
น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การส่งบทความ
ทุกบทความให้สง่ จดหมายน�ำส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุด กรณีทบี่ ทความ
ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้ง
สุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้
แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีส�ำเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส�ำคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของ
บทความที่วารสารก�ำหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อง
แน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้ให้กับบรรณาธิการ การเตรียม
บทความให้ถกู ต้องตามข้อก�ำหนดของวารสารจะท�ำให้การพิจารณาตีพมิ พ์มคี วามรวดเร็วมาก
ยิง่ ขึน้ และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะไม่พจิ ารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้
ถูกต้องตามข้อก�ำหนดของวารสารเสียก่อน
การเตรียมบทความ
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีดโดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH
SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรงและมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง
(double spacing) ตลอดเอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5)
พิมพ์ให้หา่ งจากขอบกระดาษซ้ายกับด้านบน 1 นิว้ ครึง่ และด้านขวากับด้านล่าง 1 นิว้ พร้อม
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ใส่หมายเลขหน้าก�ำกับทางมุมขวาบนทุกหน้า บทความไม่ควรยาวเกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์
สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
บทความอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ในกรณีทบี่ ทความเป็นภาษาไทย
การใช้ศพั ท์ภาษาอังกฤษควรใช้เฉพาะค�ำทีแ่ ปลไม่ได้ หรือแปลแล้วท�ำให้ได้ใจความไม่ชดั เจน
ถ้าเขียนทับศัพท์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานแล้ววงเล็บภาษาเดิมไว้ใน
ครั้งแรกศัพท์ทางวิชาการที่รับรองโดยราชบัณฑิตยสถานสามารถใช้ได้
รูปแบบของการเตรียมบทความ
1. ส่วนชื่อเรื่อง (Title page) และชื่อผู้นิพนธ์
ชื่อเรื่อง (title of the article) ควรมีลักษณะเป็นข้อความสั้น สื่อความหมายของเรื่อง
อย่างชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรย่อ
หน้าแรก พิมพ์ด้วยภาษาไทย ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิการศึกษา ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายท่านให้เขียนตามล�ำดับความส�ำคัญของ
การร่วมท�ำงานวิจัย
- ต�ำแหน่ง สถานที่ท�ำงาน ของผู้นิพนธ์ทุกท่าน
-ชื่อผู้นิพนธ์ที่ให้ติดต่อเกี่ยวกับบทความ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือ
ถือ และโทรสาร รวมทั้งอีเมล์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
หน้าที่สอง พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ข้อความที่ตรงกับหน้าแรกทุกประการ
หน้าที่สาม ชื่อเรื่องภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 351 ค�ำ โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัย
และบทความปริทรรศน์ตอ้ งมีบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบทคัดย่อควรเขียนให้
ได้ใจความทั้งหมดของเรื่องโดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง ในบทคัดย่อภาษา
ไทยไม่ใช้ศพั ท์ภาษาอังกฤษ ให้แปลหรือเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย และไม่ตอ้ งวงเล็บค�ำเดิม
บทคัดย่อที่เป็นภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใช้ในบทความให้อยู่ตามหลังชื่อเรื่อง ส่วน
บทคัดย่อที่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในบทความให้อยู่ต่อจากเอกสารอ้างอิง
ลักษณะของบทคัดย่อที่เป็นที่เป็นบทความวิชาการต้องเป็นลักษณะเชิงพรรณาหรือ
บรรยายส่วนบทความวิจัยควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา
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(methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และค�ำส�ำคัญ (Key words) ซึ่ง
ควรเรียบเรียงตามล�ำดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวัสดุหรือผู้ป่วยที่น�ำมาศึกษา จ�ำนวน ชนิด ประเภท วิธีการ
ศึกษา หรือวิธีการศึกษา และสถิติที่น�ำมาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลทีไ่ ด้จากการศึกษา และค่าสถิติ (ถ้ามีการวิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลการศึกษาที่ส�ำคัญ
- ค�ำส�ำคัญ: ควรมีค�ำส�ำคัญ 3-6 ค�ำ ซึ่งต้องมีปรากฏอยู่ในบทคัดย่อ ให้เรียงค�ำส�ำคัญ
ตามตัวอักษร และคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)
3. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
บทความวิชาการ ทั้งที่เป็นบทความวิชาการทั่วไป และบทความวิจัย ควรประกอบด้วย
บทน�ำ เนื้อหา และ บทสรุป ส�ำหรับบทความวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 บทน�ำ (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน�ำโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูล
จากรายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ศึกษา และกล่าวถึงเหตุผลหรือความส�ำคัญของปัญหาในการศึกษาครัง้ นี้ สมมติฐานของการ
ศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจน
3.2 วิธกี ารศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธกี ารศึกษาประชากรและกลุม่
ตัวอย่างในการศึกษาและวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอที่ผู้อ่านสามารถท�ำการ
ศึกษาซ�้ำได้ รวมทั้งสถิติที่น�ำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ
3.2 ควรจ�ำแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการ
บรรยายในเนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือ
แผนภูมิ ตามความเหมาะสม
3.4 วิจารณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของ
ผู้นิพนธ์ น�ำมาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความ
รู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิด
เห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน�ำไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้วย
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3.5 ข้อเสนอแนะ(Conclusion) การแนแนวการน�ำผลการวิจัยไปใช้ให้ เกิดผล
3.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร
หน่วยงาน หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุน
วิจัย และหมายเลขของทุนวิจัย
3.7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือการท�ำ
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสืบค้น
ได้จาก http://www.mcu.ac.th/site/provide
4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ�ำเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง
ส�ำหรับค�ำบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนค�ำอธิบายเพิ่มเติมให้
ใส่ใต้ภาพหรือตาราง
ลิขสิทธิ์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบ
มอบลิขสิทธิบ์ ทความให้แก่วารสารพร้อมกับบทความต้นฉบับทีไ่ ด้แก้ไขครัง้ สุดท้าย นอกจาก
นี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้นได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะใน
วารสาร พุทธอาเซียนศึกษา มจรเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้
นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้วผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อม
ทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา ม
จรกรุณาติดต่อ “ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา มจร” ส�ำนักงานวารสาร
พุทธอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ล�ำไทร
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรสาร 02-882-3154 ต่อ
1) พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. โทรศัพท์. 08-7828-4195
2) ดร. ลำ�พอง กลมกูล		
โทรศัพท์. 08-6503-8067
3) พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
โทรศัพท์. 09-6354-3379		
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อัตราค่าวารสาร
กำ�หนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จำ�หน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง
อัตราค่าสมาชิก
ปีละ 300 บาท (อัตราปี พ.ศ. 2559)

ASEAN Studies Centre Mahachulalongkornrajavidyalaya University

130

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๐

รวมสื่อสิ่งพิมพ์
โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

เล่มที่ 1

เล่มที่ 2

เล่มที่ 3

เล่มที่ 4

เล่มที่ 5

รายงานการวิจัยเล่ม
ที่ 1

รวมบทความ
กัมพูชา ภูมิศาสตร์
วัฒนธรรมและศาสนา

ปีที่ 1เล่มที่ 1

ปีที่ 1 เล่มที่ 2
ที่อยู่ติดต่อ:
Address
ติดต่อ
79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา thaya, 13170, Thailand.
รหัสไปรษณีย์ 13170
Phone. +66 (035)24-8000, (035)35-4710,
โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8797
(035)35-4711
Email: mcuasean@gmail.com
Fax. +66 (035)24-8006
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
Email: mcuasean@gmail.com
Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
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