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Inter arma enim silent leges 

“in times of war, the law falls silent.”

                                 Cicero

งแต่โบราณการใช้ก�าลังทางทหารเป็นหนทางสุดท้ายซ่ึงใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาใน

กจิการด้านความสมัพันธ์ระหว่างรัฐ สงัคมโลกได้รบับทเรยีนมากมายภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

การใช้ก�าลังทางทหารในกิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ถูกก�าหนดให้เป็นสิ่งที่ผิด

กฎหมาย กระนั้นทุกบทบัญญัติของกฎหมายย่อมมีข้อยกเว้น ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติรัฐภาคี

สามารถใช้ก�าลังทางทหารได้ในกรณีของการป้องกันตนเองตามมาตรา 51 ซึ่งมีประเด็นปัญหาว่าเมื่อไร

สิทธใินการป้องกนัตนเองจะเกดิขึน้ ขอบเขตของการป้องกนัตนเองจะท�าได้มากน้อยแค่ไหนและจะสิน้สดุ

หยุดลงเมื่อใด

คำ�ส�คำัญ: การใช้ก�ลัง, การป้องกันตนเอง, สหประชาชาติ, มาตรา 51

ตั้
บทคัดย่อ
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วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 Since the ancient time the use of military force is considered the last practice to resolve 

differences between any two states. After the WWII, the world has learned its lesson. Military force 

exercise in international affairs stated as unlawful. However, any law has its exception. Under the UN 

Charter article 51 States Parties are entitled to the use of forces for self-defense. This results in the 

question of when the right for self-defense will be enforced, how far a state will be able to perform it 

as well as when it will last.

Keywords: Use of Force, Self Defense, United Nation, Article 51

Abstract

คำวามเป็นมา

นั บตั้งแต่สงครามโลกคร้ังที่สองได้ยุติลงในปี 

ค.ศ. 1945 องค์การสหประชาชาตไิด้ถอืก�าเนดิขึน้ 

แทนที่องค์การสันนิบาตชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ

ด�ารงรักษาไว้ ซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงระหว่าง

ประเทศ (Caryl-Sue, National Geographic Society, 

2013) แนวความคิดในการจัดต้ังองค์กรระหว่างประเทศ

ในรูปแบบขององค์การสหประชาชาติได้เริ่มมีขึ้นในปี 

ค.ศ. 1941 ระหว่างการพบกันของประธานาธิบดี

รูสเวลของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีเชอร์ชิล ของ

สหราชอาณาจักร ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงเข้าใจ

ที่เรียกว่า The Atlantic Charter โดยมีหลักการส�าคัญ 

8 ข้อ (Year Book of The United Nations, 1946-

1947)  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือข้อ 8 การจัดตั้งองค์กรที่รักษา

สนัตภิาพ ต่อมาในวนัปีใหม่ของปี ค.ศ. 1942 President 

Roosevelt, Prime Minister Churchill, Maxim 

Litvinov, of the USSR, and T. V. Soong, of China 

ได้ร่วมลงนามใน Declaration by United Nations 

(Year Book of The United Nations, 1946-1947) 

ซึ่งสหประชาชาติได้แนะน�าให้รัฐภาคี Declaration by 

United Nations ร่วมมือกนัในการแก้ไขปัญหาข้อพพิาท

ระหว่างประเทศ โดยสันติวิธี และนอกจากนั้นยังได้มี

ก�าหนดห้าม มใิห้มกีารใช้ก�าลงัขู่เข็ญหรอืคกุคาม (Threat 

of force) ประเทศอืน่ๆ ซ่ึงต่อมาได้ถูกบัญญัตไิว้ในบทท่ี 1 

มาตรา 2 (3), (4) ของกฎบัตรสหประชาชาติ (Article 

2 (3), (4), The United Nations, Charter of the 

United Nations) หรือที่รู้จักกันในนามของ Charter 

of the United Nations โดยมีเนื้อความดังต่อไปนี้

 “มาตรา 2 (3) สมาชิกทั้งปวงจะต้องระงับกรณี

พิพาทระหว่างประเทศของตนโดยสันติวิธี ในลักษณะที่

จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สันติภาพและความมั่นคง

ระหว่างประเทศและความยุติธรรม”

 “มาตรา 2 (4) ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

สมาชิกท้ังปวงจะต้องละเว้นจากการคุกคามหรือการใช้

ค�าสั่งต่อบูรณภาพแห่งอาณาเขตหรือเอกราชทางการ
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

เมืองของรัฐใด หรือการกระท�าในลักษณะการอื่นใดที่ไม่

สอดคล้องกับความมุ่งหมายของสหประชาชาติ”

 ภายใต้บทบัญญัติแห่งองค์การสหประชาชาติ

มาตรา 2 (4) และตามเจตนารมณ์เดิมในการจัดตั้งตาม 

Declaration by United Nations นั้นสามารถสรุป

เป็นข้อยกเว้นหรือแนวทางของรัฐในการใช้ก�าลังใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้คือ

 1.  เพื่อป้องกันตนเอง

 2.  คณะมนตรีความมัน่คงมมีติให้ใช้ก�าลงัตามบทที่ 

6 และ 7 เพื่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคง

ของรัฐอื่นๆ ซ่ึงใช้ในการนี้คณะมนตรีความมั่นคงอาจ

จะมอบอ�านาจให้แก่รัฐใดรัฐหน่ึงเพื่อใช้อ�านาจกระท�า

การแทน

 3.  การใช้ก�าลงัรฐัสมาชกิของ The Declaration by 

United Nations ในการด�าเนินการรักษาสันติภาพก่อนท่ี

คณะมนตรีความมั่นคงจะได ้รับการจัด ต้ังส�า เร็จ

บริบูรณ์และมีอ�านาจเต็ม

 4.  การใช้ก�าลังรัฐสมาชิกของ The Declaration 

by United Nations ต่อรัฐฝ่ายอักษะในสงครามโลก

ครั้งที่ 2 

 การใช้ก�าลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม

แนวทางที่ 3 และ 4 นั้นในปัจจุบันไม่เป็นที่ยอมรับจาก

ประเทศต่าง ๆ อีกต่อไป เนื่องจากไม่มีฝ่ายอักษะ (Axis) 

หรือ Hitlerism ที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพของ

สหประชาชาติในปัจจุบัน และคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งสหประชาชาติตามบทบัญญัติในมาตรา 23 ของ 

Chapter V ของ Charter of the United Nations 

กไ็ด้เริม่ด�าเนนิการตามปรกติเป็นทีเ่รยีบร้อย จะคงเหลอืก็

แต่เพียงการใช้ก�าลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตามแนวทางที่ 1 และ 2 ปัญหาของการใช้ก�าลังใน

แนวทางที่ 2 ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก และค่อนข้างจะ

เป็นที่ยอมรับได้กับประเทศต่างๆ เนื่องจากการด�าเนิน

การใช้ก�าลังตามข้อนี้จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีมติของคณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ตาม Chapter V 

(The United Nations, Charter of the United 

Nations) ให้มีการด�าเนินการในการใช้อาวุธ หรือได้

ด�าเนินการมอบอ�านาจให้รัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ เข้า

ใช้ก�าลงัในนามของสหประชาชาต ิเพ่ือก่อให้เกดิสนัติภาพ

และความมั่นคงในภูมิภาคต่างๆ ในโลกตาม Chapter 

V, VI, และ VII ตวัอย่างของกรณีนีค้อื การปฏบัิตกิารพายุ

ทะเลทราย (Desert Storm) ซึ่งสหประชาชาติได้มีมติ

ตามท่ีคเูวตร้องขอให้ส่งก�าลงัเข้าไปช่วยเหลอืและผลักดนั

การรกุรานของอริกั โดยมสีหรฐัเป็นแกนน�าในการปฏบิติัการ 

ซึ่งการปฏิบัตินี้เป็นไปตามหลักการและเหตุผลของ

มาตรา 51 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ (Chapter V, 

The United Nations, Charter of the United Na-

tions, 1945) ส่วนที่ยังคงเป็นปัญหาในการบังคับใช้

และการตีความตามมาตรา 51 ก็คือ ในการใช้ก�าลังเพื่อ

ป้องกันตนเองล่วงหน้าหรือ Anticipatory Self Defense 

เนื้อความตามมาตรา 51 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ 

(Chapter V, The United Nations, Charter of the 

United Nations, 1945) โดยได้บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

 “ไม่มข้ีอความใดในกฎบตัรฉบบัปัจจบุนั จะรอนสทิธิ

ประจ�าตวัในการป้องกนัตนเองโดยล�าพงั หรือโดยร่วมกนั 

หากการใช้ก�าลงัอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ 

จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ด�าเนินมาตรการท่ี

จ�าเป็น เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่าง

ประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ด�าเนินไปในการใช้สิทธิ

ป้องกันตนเองน้ี จะต้องรายงานให้คณะมนตรีความมัน่คง

ทราบโดยทันที และจะต้องไม่กระทบกระเทือนอ�านาจ

และความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคง ตาม

กฎบัตรฉบับปัจจุบันแต่ประการใด ในอนัท่ีจะด�าเนนิการ

เช่นท่ีเหน็จ�าเป็นไม่ว่าในเวลาใด เพือ่ธ�ารงไว้หรอืสถาปนา

กลบัคืนมา ซ่ึงสนัตภิาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ”

 สิทธิประจ�าตัวในการป้องกันตนเองนี้นั้นมิได้มีอยู่ 

หรือปรากฏมีอยู่โดยสืบเนื่องมาจากการที่ มาตรา 51 
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วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

แห่งกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติให้มีขึ้น แต่เป็นการ

น�ามาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ซึ่ง

เกี่ยวกับการอ้างสิทธิตามธรรมชาติในการที่จะป้องกัน

ตนเอง เมื่อยามที่ตนเองตกอยู่ในภาวะที่มีภัย หรือเรียก

ว่า การช่วยเหลือตนเอง (Self - help) แล้วก�าหนด

รองรับสทิธนิัน้ไว้ในมาตรา 51 แห่งกฎบตัรสหประชาชาติ 

สิทธิในการช่วยเหลือตนเองนี้ค่อนข้างที่จะกินความ

กว้างอยูม่าก และการทีจ่ะอ้างสทิธนิีด้เูหมอืนว่า จะเป็นการ

ท�าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐอื่นได้โดยง่าย อีกทั้งยัง

เป็นการขัดต่อมาตรา 2 (4) แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ 

ตัวอย่างในกรณีนี้ก็คือ กรณีที่อิรักได้อ้างสิทธิในการช่วย

เหลือตนเอง (Self - help) ในการรุกรานคูเวต เพื่อยุติ

ปัญหาข้อพิพาทเร่ืองบ่อน�้ามันที่อยู่ในบริเวณชายแดน

ของรฐัทัง้สองน่ันเอง หรอืในกรณีพิพาททีช่่องแคบคอร์ฟู 

(Corfu Channel Case) (Corfu Channel Case 

(MERITS), Judgement on 9 April 1949) ระหว่าง

อังกฤษกับอัลแบเนีย โดยเหตุที่อัลแบเนียประกาศปิด

ช่องแคบ พร้อมท้ังได้วางทุ่นระเบิดไว้ในช่องแคบคอร์ฟดู้วย 

อังกฤษได้อ้างสิทธิในการช่วยเหลือตนเอง (Self - help) 

โดยได้ส่งเรือรบของตน พร้อมทั้งเรือกวาดทุ่นระเบิด 

เดนิทางผ่านช่องแคบ ซ่ึงกรณอีลัแบเนยีได้ท�าการฟ้องร้อง

อังกฤษต่อศาลโลก โดยศาลโลกได้มีความเห็นใน

กรณีนี้ว่า การที่อังกฤษอ้างสิทธิในการช่วยเหลือตนเอง 

(Self - help) และกระท�าการอันถือว่าเป็นการคุกคาม

ต่อดินแดนของรัฐใดรัฐหนึ่งนั้น ดูจะไม่สมเหตุสมผล

มากนัก อีกท้ังยังเป็นการขัดต่อมาตรา 2 (4) แห่ง

กฎบัตรสหประชาชาติอีกด้วย ศาลโลกได้ให้ความเห็น

เพิ่มเติมว่าว่าสิทธิในการช่วยเหลือตนเอง (Self - help) 

รูปที่ 1 Meeting on U.S.S.Augusta on 14 August 1941,

Source: http://www.un.org/en/aboutun/charter/history/atlantic.shtml , 

United Nations, เข้าถึงเมื่อ 27/8/60
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

ารใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามมาตรา 51 

แห่งกฎบัตรสหประชาชาตินั้นมีข้อก�าหนดและ

เงื่อนไขต่างๆ ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการ

ตีความเพ่ือใช้ก�าลังในอันที่จะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์

แห่งกฎบัตรสหประชาชาติตามมาตรา 2 (4) เพราะการ

ใช้ก�าลงัในทางยทุธวธิโีดยเฉพาะอย่างยิง่ในเชิงรุก อนัมไิด้

เป็นตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของการป้องกัน

ตนเองตามมาตรา 51 สามารถที่จะถือได้ว่าเป็นการ

ขู่เข็ญและคุกคาม (Threat of force) ซึ่งเป็นการละเมิด

ต่อมาตรา 2 (4) นั้นเอง ซึ่งการละเมิด ในลักษณะนี้อาจ

จะน�ามาซึ่งการที่จะตกเป็นฝ่ายถูกประณาม หรือแม้แต่

ถูกคว�่าบาตรจากบรรดาสมาชิกอื่นๆ ของสหประชาชาติ 

การศึกษาข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมาตรา 51 

จะน�ามาซึ่งปัญหาทางกฎหมายต่างๆ มากมาย ดังนี้

 1.  ปัญหาของการตีความว่า “การโจมตีด้วยก�าลัง

อาวุธ” หรือ Armed Attack ซึ่งกรณีปัญหานี้ถือเป็น

ปัญหาหลักในการอ้างสิทธิเพ่ือที่จะใช้ก�าลังป้องกัน

ตนเองตามบทบัญญัติแห่งมาตรานี้

 2.  การด�ารงอยูแ่ละเปลีย่นแปลงไปของค�าว่า การ 

กระท�าที่เป็นข้าศึก (Hostile Act) และการกระท�าที่

แสดงเจตจ�านงว่าเป็นฝ่ายข้าศึก (Hostile Intent) กับ

ความหมายของค�าว่า การรุกราน (Aggression) ซึ่งกรณี

ทั้ง 3 น้ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ก�าลังในการ

ป้องกันตนเองในเชิงของ Interceptive Self - Defense 

และ Anticipatory Self - Defense

 3. ปัญหาของการตีความและความถูกต้องในการ

อ้างสิทธิในการป้องกันตนเอง ตามมาตรานี้อันแบ่งได้

เป็น 2 กรณี คือ

  3.1) Interceptive Self - Defense หรือ การ

ป้องกันตนเองโดยการสกัดก้ันการโจมตี โดยเฉพาะ

เจาะจงไปท่ีการขัดขวางการโจมตีของข้าศึกท่ีได้ลงมือ

กระท�าต่อฝ่ายเราแล้ว เพื่อที่จะให้การโจมตีไม่บรรลุผล

หรือไม่ส�าเร็จผล

  3.2) Anticipatory Self Defense หรือการ

ป้องกันตนเองโดยการโจมตีก่อน โดยเฉพาะการชิงลงมือ

โจมตีข้าศึกเสียตั้งแต่หรือก่อนท่ีข้าศึกจะได้ลงมือโจมตี

ต่อฝ่ายเรา 

ปัญหาของมาตรา 51

ก

ตามทีม่อียูใ่นกฎหมายจารตีประเพณีระหว่างประเทศนัน้ 

ควรจะต้องจ�ากัดอยู่เพียงแต่สิทธิในการป้องกันตนเอง

หรือ (Self Defense) ตามที่ได้ยอมรับและปรากฏอยู่ใน

มาตรา 51 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเหตุนี้เองที่

ท�าให้สิทธิในการช่วยเหลือตนเองหรือ Self Help นั้น 

ได้หมดความส�าคัญลง และเหลือทิ้งไว้ก็แต่เพียงสิทธิใน

การป้องกันตนเอง (Self - Defense) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ตามมาตรา 51
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รูปที่ 2 Former HMS Zealous later K40 Eilat,

Source: https://www.globalsecurity.org/military/world/israel/k40-eilat.htm , 

Global Security, เข้าถึงเมื่อ 5/9/60

คำวามหมายของการโจมตีด้วยก�ลังอาวุธ
(Armed Attack)

ปั ญหาของการให้ค�าจ�ากัดความของการโจมตี

ด้วยก�าลังอาวุธ (Armed Attack) นั้นมีความ

เกี่ยวพันโดยตรงกับการให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่าการ

คุกคามโดยก�าลัง (Threat of force) ในมาตรา 2 (4) 

ค�าๆ นี้ครอบคลุมถึงการรุกราน (Aggression) ซึ่งถือว่า

เป็นกรณีที่มีความรุนแรงรองลงมาจากระดับของค�าว่า 

การโจมตหีรือไม่ และถ้าการคกุคามโดยก�าลงัครอบคลมุ

ถึงการรุกรานแล้ว ระดับไหนของการรุกรานถือว่าเป็น

จุดเริ่มต้นของการโจมตี การศึกษาถึงความหมายของ

ค�าต่างๆ เหล่านี้จะน�าไปสู่การอ้างสิทธิเพื่อการป้องกัน

ตนเอง

 การคุกคามโดยก�าลัง (Threat of force) นั้นอาจ

อยู่ในรูปแบบของการใช้ก�าลังอ�านาจแห่งชาติเพื่อบีบ

บังคับให้รัฐอื่นปฏิบัติตามเจตจ�านงของรัฐตน ก�าลัง

อ�านาจแห่งชาติแบ่งออกได้เป็น 5 แขนงหลักๆ คือ 

1) เศรษฐกิจ  2) การเมือง  3) การทหาร  4) สงัคมจิตวทิยา  

และ 5) วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี  การที่รัฐใดรัฐหนึ่งใช้

ก�าลังด้านใดด้านหนึ่งใน 5 สาขานี้ ด�าเนินการบีบบังคับ

ต่อรัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ เพื่อให้รัฐนั้นๆ จ�าเป็นต้อง

ปฏิบัติตามเจตจ�านงของรัฐที่ใช้ก�าลัง ที่อาจจะถือได้ว่า

เป็นการเริ่มด�าเนินการขู่เข็ญและคุกคามโดยก�าลัง หรือ 

Threat of force อันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง
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มาตรา 2 (4) ของกฎบัตรสหประชาชาติได้ หากผลแห่ง

การคุกคามโดยก�าลังน้ันส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคง

และเอกภาพของรัฐอื่นๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนิน

การคุกคามโดยก�าลังทางทหารของรัฐ (Threat of 

armed force) นั้น ไม่จ�าเป็นต้องรอให้มีการรุกราน

หรอืเปิดฉากการยงิกนัเกดิขึน้ก่อน การคุกคามโดยก�าลงั

ทางทหารของรฐั (Threat of armed force) นัน้ เพยีงแค่

การสั่งสมก�าลังทางทหารตามแนวชายแดนที่มาก

เกินกว่าปรกติ ก็อาจจะท�าให้รัฐอื่นๆ โดยเฉพาะรัฐที่มี

อาณาเขตต่อเนื่องเริ่มมองเห็นได้แล้วว่าการคุกคามโดย

ก�าลัง (Threat of force) ได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วนั่นเอง แต่

อย่างไรก็ดี การคุกคามโดยก�าลัง (Threat of force) 

มิได้เป็นเหตุท่ีก่อให้เกิดสิทธิในการป้องกันตนเองขึ้นได้ 

ซึง่จะเหน็ได้จากการทีม่าตรา 51 แห่งกฎบตัรสหประชาชาติ

ใช้ค�าว่าการโจมตีด้วยก�าลังอาวุธ (Armed Attack)  

แทนที่จะใช้ค�าว่าการคุกคามโดยก�าลัง (Threat of 

force) มาเป็นเหตุในการอ้างสิทธิในการป้องกันตนเอง

ตามมาตรานี้

 ประเด็นต่อมาที่น�ามาสู ่การถกเถียงกันในหมู ่

นกักฎหมายระหว่างประเทศกคื็อประเด็นทีว่่า อะไรถือว่า

เป็นการโจมตีด้วยก�าลังอาวุธ (Armed Attack) การ

รุกราน หรือ Aggression นั้น จะถือว่าเป็นการโจมตี

ด้วยก�าลังอาวุธ หรือยังย้อนกลับไปที่มาตรา 1 แห่งการ

สัมมนาของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการ

ให้ค�าจ�ากัดความของการรุกรานหรือ Aggression ในปี 

ค.ศ. 1974 ในคร้ังที ่(XXIX) (Definition of Aggression, 

1974, United Nations General Assembly 

Resolution 3314 (XXIX), Human Right Library) 

 “การรุกรานนี้นั้นให้หมายความถึงการใช้ก�าลังทาง

ทหารของรัฐใดรัฐหนึ่ง เพื่อที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

ขึ้นแก่บูรณภาพแห่งดินแดนหรือเอกราชทางการเมือง

ของรัฐใด”

 จะเห็นได้ว่าในการตีความของค�าว่าการรุกรานนั้น 

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีการลงความเห็นว่า 

การรุกรานนั้นจะต้องเป็นการรุกรานโดยก�าลังทาง

ทหารโดยการใช้อาวุธหรือ Armed Aggression เท่านั้น 

การตีความของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในกรณีนี้

ได้ถูกน�ามากล่าวถึงเป็นอย่างมาก อย่างเช่นในกรณีของ 

Prof. Dinstein ได้กล่าวขยายความและอธิบายการ

ตีความของมาตรานี้โดยได้ระบุไว้ดังนี้คือ

 1.  การคุกคามโดยก�าลัง (Threat of force) ตาม

ความหมายในมาตรา 2 (4) แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

นัน้มไิด้ถูกรวมอยูใ่นความหมายของการรกุราน (Aggres-

sion) เช่นนี้การคุกคามโดยก�าลัง (Threat of force) 

เช่นก�าลังอ�านาจแห่งชาติทั้ง 5 สาขา จึงไม่สามารถ

ตีความรวมไปถึงการรุกราน (Aggression) จะเป็นก็

เพียงแค่การคุกคามโดยก�าลัง (Threat of force) ซึ่ง

ละเมิดก็แต่เพียงมาตรา 2 (4) แต่มิได้ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ 

ในการอ้างสิทธิเพื่อป้องกันตนเองตามมาตรา 51 แห่ง

กฎบัตรสหประชาชาติ

 2.  การที่มาตรานี้ให้ความส�าคัญไปยังจุดที่ว่าการ

รุกราน (Aggression) นั้น ต้องเป็นการรุกรานโดยก�าลัง

ทางทหาร (Armed Force) เท่านั้น การรุกรานทาง

เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี ไม่ถือว่าเป็นการรุกราน (Aggression) ตาม

มาตรา 1 แห่งการตีความนี้และจะเป็นก็เพียงแค่การ

คุกคามโดยก�าลัง (Threat of force) ภายใต้บทบัญญัติ

ของมาตรา 2 (4) แห่งกฎบัตรสหประชาชาติเท่านั้น

 อย่างไรก็ตามปัญหาของการรุกราน (Aggression) 

ได้น�ามาซึ่งปัญหาใหม่ที่ได้เกิดขึ้น คือการรุกรานโดยใช้

อาวุธ (Armed Aggression) นั้นถือได้หรือยังว่าเป็นการ

โจมตีด้วยอาวุธ (Armed Attack) ซึ่งค�าตอบของค�าถาม

นี้มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการอ้างสิทธิในการ

ป้องกันตนเองตามมาตรา 51 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

 ปัญหาก็คือ การโจมตีด้วยอาวุธ (Armed Attack) 

แตกต่างอย่างไรกับการรุกรานโดยใช้อาวุธ (Armed 
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ปัญหาการตีคำวามและคำวามหมายของ Hostile Act 
และ Hostile Intent

ใ นช่วงก่อนปี ค.ศ. 1967 Hostile Act หรือที่

เรียกว่าการกระท�าที่เป็นฝ่ายข้าศึกน้ันมีความ

หมายที่ค่อนข้างจะกว้างกว่าค�าว่าการโจมตีด้วยอาวุธ 

(Armed Attack) การกระท�าที่เป็นฝ่ายข้าศึก (Hostile 

Act) น้ันก็เช่นการที่เรือรบของฝ่ายข้าศึกได้หันปืนเรือ

เข้าสู ่เรือรบฝ่ายเราเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะตีความ

หมายของการกระท�าโดยเรือของรัฐฝ่ายตรงข้ามว่ามี

การกระท�าอันเป็นข้าศึกได้แล้ว มาถึง (Hostile Intent) 

หรือที่เรียกว่าการแสดงเจตนาที่เป็นฝ่ายข้าศึกนั้น มี

ความหมายใกล้เคียงกับค�าว่า Armed Aggression 

หรือ การรุกรานด้วยอาวุธค่อนข้างมากตัวอย่างในการนี้

ก็เช่น การที่เรือรบของรัฐฝ่ายตรงข้ามได้มีการประจ�า

สถานีรบพร้อมกันนั้นได้มีการปลดผ้าคลุมปืน หรือฝา

ครอบคลุมอาวุธปืนออกเมื่อแล่นเข้ามาใกล้กับเรือรบ

ของฝ่ายเรา กรณีเช่นนนี้เพียงพอแล้วที่จะมองได้ว่าการ

กระท�าของเรือรบฝ่ายตรงข้ามนั้นได้มีการกระท�าอัน

เป็นการแสดงเจตนาว่าเป็นข้าศึก อย่างไรก็ดีการก�าจัด

ความของค�าทั้ง 2 นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

สบืเนือ่งมาจากกรณเีรอืพฆิาตอิสราเอล ช่ือไอลทัท์ (Eilat) 

ซ่ึงได้ถูกโจมตีจนจมโดยอาวุธน�าวิถีประเภทพื้นสู ่พื้น 

Aggression) ยกตวัอย่างของการเผชญิหน้ากนั ณ บรเิวณ

ชายแดนมีการน�าอาวุธหนักและเบาเข้ามาในพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการ มีการเตรียมพร้อมรบและฝึกฝนการปฏิบัติ

การทางทหารอยู่ตลอดเวลา ณ บริเวณใกล้ๆ ชายแดน

เช่นนี้ ถือได้ว่ามีการรุกรานโดยอาวุธได้เกิดขึ้นแล้ว และ

ถ้าการรุกรานเช่นนี้ได้ล่วงละเมิดดินแดนเข้ามาสู ่ใน

บริเวณดินแดนของรัฐข้างเคียง ตามทฤษฎีก็คงจะต้องตี

ถอืว่าการโจมตด้ีวยอาวธุได้เกิดขึน้แล้วนัน้เอง จากตวัอย่าง

ข้างต้นหากเป็นเพียงการเสริมก�าลังทหารมากผิดปกติ

ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่เรอืรบของข้าศกึในเขตพืน้ทีป่ฏบิติัการ 

หรือแม้แต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในดินแดน

ของรัฐฝ่ายตรงข้ามในบริเวณชายแดนแต่ยังมิได้เคลื่อน

ก�าลังเข้าประชิดชายแดน อย่างนี้จะถือว่าการรุกราน

โดยใช้อาวธุ (Armed Aggression) ได้เกดิขึน้แล้วหรอืยงั 

ค�าตอบก็คือต้องถือเสมือนว่าได้เกิดขึ้นแล้ว สาเหตุที่

เป็นเช่นนี้ ก็เพราะการตีความและความหมายของค�าว่า 

การกระท�าเช่นเป็นศัตรู (Hostile Act) และการแสดง

เจตนาเป็นศัตรู (Hostile Intent) แต่ถ้ารัฐฝ่ายตรงข้าม

ได้กระท�าเพียงแค่การสั่งซื้ออาวุธใหม่ที่ มีขีดความ

สามารถสงู หรอืการเรยีกระดมทหารกองหนนุหรอืก�าลงัพล

ส�ารองที่มากเกินกว่าปรกติของรัฐนั้นการกระท�าดัง

กล่าวถือเป็นเพียงแค่การขู ่เข็ญและการคุกคามทาง

ทหาร (Threat of force) เท่านั้น ซึ่งกรณีนี้มิได้ก่อให้

เกดิการอ้างสิทธใินการป้องกนัตนเอง (Self – Defense) 

ตามมาตรา 51 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

 ปัญหาของการประเมินสถานการณ์ของการโจมตี

ด้วยอาวุธ การรุกรานด้วยอาวุธ (Armed Aggression) 

และการขู่เข็ญและคุกคามด้วยอาวุธ (Armed threat 

of force) มีผลกระทบโดยตรงต่อการตีความและอ้าง

สทิธใินการป้องกนัตนเอง (Self – Defense) ซ่ึงปัญหานี้

จะเกี่ยวพันโดยตรงถึงปัญหาของ Interceptive Self 

- Defense และ Anticipatory self - Defense ที่จะได้

กล่าวถึงต่อไป 
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สติ๊ก (Styx) ซึ่งถูกยิงจากเรือชั้น โคมาร์  (Komar) ของ

อียิปต์ ซึ่งเป็นเรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยน�าวิถี หรือ Fast 

Attack Craft (FAC) ในขณะที่เรือพิฆาตไอลัทท์ได้

ท�าการลาดตระเวนอยู่ในบริเวณอ่าวอเล็กซานเดีร์ย (Al-

exandria Harbor) ตามรายงานของ Directorate of 

Intelligence (Central Intelligence Agency, 17 

November 1967)  โดยภายหลังเหตุการณ์นี้อียิปต์ได้

กล่าวอ้างว่าเรือพิฆาตของอิสราเอลได้ถือเข็มมุ่งตรงมาท่ี

เรือของตนด้วยความเร็วสูง ซึ่งถือว่าเป็นการแสดง

เจตนาที่เป็นฝ่ายข้าศึก ทางอียิปต์ได้อ้างถึงสิทธิของการ

ป้องกันตัวในการจมเรือของอิสราเอลในครั้งนี้ ในขณะ

เดียวกันทางอิสราเอลก็ได้กล่าวอ้างว่าเรือของตนได้

แล่นปฏิบัติการอยู่ภายในทะเลอาณาเขตของตนทั้งมิได้

กระท�าใดๆ อันถือว่าเป็น Hostile Act หรือ Hostile 

Intent เลยการที่อียิปต์ได้อ้างสิทธิในการป้องกันตนเอง

ตามมาตราแห่งกฎบัตรสหประชาชาตินั้นจึงเป็นการ

ไม่ชอบ 

 เมื่อปัญหานี้ได ้เกิดขึ้นนักการทหารได้วิพากษ์

วิจารณ์ว่าการที่จะตีความตามความหมายเดิมของ Hos-

tile Act และ Hostile Intent นั้นจะสร้างปัญหามาก

ขึ้นในกรณีของการป้องกันตนเอง การที่จะรอให้ฝ่าย

ตนเองตกเป็นฝ่ายถูกยิงก่อนเพื่อที่จะอ้างสิทธิในการ

ป้องกันตัวมีแต่จะท�าให้ตนเองได้รับความเสียหายมาก

ขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการที่เรือของฝ่ายข้าศึกได้หันปืน

เข้าหาเรือของเราจะต้องถือว่าเป็นการโจมตีด้วยอาวุธ

แล้ว ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ขยายรวมไปถึงการที่เรือรบของ

ฝ่ายเราตกเป็นเป้า Lock On โดยเรดาร์ควบคุมการยิง

ของเรือฝ่ายตรงข้ามหรืออื่นใดที่คล้ายคลึงกันด้วยเหตุ

ของการตีความ Hostile Act ให้เสมือนกับ Hostile At-

tack นั้นได้ท�าให้เกิดค�าๆ ใหม่ขึ้นในการอ้างสิทธิในการ

ป้องกันตนเองโดยค�านี้ก็คือ Interceptive Self - De-

fense หรือการป้องกันตนเองโดยการสกัดกั้นการโจมตี 

ในขณะเดียวกันความหมายของ Hostile Intent ก็

เปลี่ยนไปความหมายของ Hostile Act ไม่ได้แค่เพียง

ถูกท�าให้เทียบเท่ากับค�าว่า Armed Attack เท่านั้น แต่

ยังได้ขยายไปกินความรวมความหมายดั้งเดิมของ Hos-

tile Intent เข้าไปด้วยโดยในปัจจุบันการที่เรือฝ่ายตรง

กันข้ามแล่นเข้ามาหาเราโดยมีการประจ�าสถานีรบและ

มีการเปิดผ้าคลุมปืนหรือเปิดฝาครอบอาวุธออกแล้ว ซึ่ง

กรณีเช่นนี้ในปัจจุบันจะถูกรวมว่ามีการการะท�าอันเป็น

ข้าศึกแล้ว มิใช่มีแค่มีเจตนาเป็นข้าศึกเหมือนเดิม เหตุนี้

เองท�าให้ความหมายของ Hostile Intent ถูกท�าให้ลด

ระดับความรุนแรงของตนลงไปอีกจนอาจจะพูดได้ว่า

จนถึงระดับการที่เพียงแค่การที่เรือรบของฝ่ายตรงข้าม

นั้นมีแนวโน้มท่ีจะเข้าโจมตีเรือรบของฝ่ายเราด้วยเหตุ

ของการอ้างเช่นนี้ท�าให้เกิดการอ้างสิทธิของ Anticipa-

tory Self - Defense หรือการป้องกันตนเองโดยการ

โจมตีก่อนเกิดขึ้น 

 การที่อ้างสิทธิของการป้องกันตัวเองตามมาตรา 

51 นัน้ ไม่ว่าจะเป็นกรณขีอง Interceptive หรือ Antic-

ipatory self - defense จึงต้องสอดคล้องตามข้อ

ก�าหนดและเงื่อนไขภายใต้มาตรา 51 ยิ่งไปกว่านั้นการ

ที่จะอ้างสิทธิในการป้องกันตัวเองตามมาตรานี้ได้นั้นยัง

จะต้องค�านึงถึงความจ�าเป็น (Necessity) และความได้

สัดส่วน (Proportionality) ในการใช้ก�าลังด้วยตนเอง 

ในกรณีที่เกิดผิดพลาดในการวิเคราะห์ Hostile Act 

และ Hostile Intent ก็จะท�าให้เกิดการตัดสินใจในการ

ใช้ก�าลังและอาวุธในการป้องกันตนเอง ตามเกณฑ์ของ 

Interceptive และ Anticipatory Self - Defense ที่

ผิดพลาดจนอาจเกิดความเสียหายท่ีมากเกินกว่าท่ี 

ผู้บังคับการเรือผู้นั้นจะสามารถประมาณได้ 
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การป้องกันตนเองโดยการสกัดกั้นการโจมตี 
(Interceptive Self - Defense)

สิ ทธิ ในการป ้องกันตนเองตามเกณฑ์ของ 

Interceptive Self - Defense นั้น เป็นที่

แน่ชัดว่าได้ถูกรวบรวมไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งการ

ป้องกันตนเองตามมาตรา 51 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ 

การที่จะอ้างสิทธิของ Interceptive self - defense ได้

จะต้องให้ Hostile Act เกิดขึ้นก่อน ถ้าจะกล่าวให้ชัด

คือต้องรอให้ฝ่ายเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ก่อนว่าถูก

โจมตหีรอือย่างน้อยๆ กค็งจะต้องเป็นฝ่ายทีถ่กู Lock On 

ตกเป็นเป้าของการโจมตี ซึ่งจะท�าให้เล็งเห็นได้ว่าการ

โจมตีเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนแล้ว อย่างไรก็ดีปัญหาของ 

Interceptive Self - Defense ปัญหาในทางปฏิบัติใน

ปัจจุบันก็คือการที่เรือของฝ่ายเราถูก Lock On โดย

เรดาร์ควบคมุการยงิอาวธุของเรอืข้าศกึนัน้ก็ท�าให้อตัราเสีย่ง

ต่อการถูกท�าลายกม็โีอกาสเป็นไปได้สงูแล้ว Interceptive 

Self - Defense นั้นมีหลักการและเหตุผลที่เหมาะสม

เพียงพอที่จะถูกรวมเข ้าไว ้ เป ็นส ่วนหนึ่งของสิทธิ

ในการป้องกันตัวตามมาตรา 51 โดยไม่มีข้อขัดแย้ง 

อย่างไรก็ตามการใช้ก�าลังตามหลักการนี้จะต้องกระท�า

ลงทันทีเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้น เช่นนี้แล้วก็จะไม่เป็นการ

ขัดกับมาตรา 2 (4) แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ตัวอย่าง

รูปที่ 3 Egypt’s Plan of Attack,

Source: https://egyptianchronicles.blogspot.com/2008/10/41-years-on-sinking-eilat-

destroyer.html , Egyptian Chronical, เข้าถึงเมื่อ 14/9/60
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Anticipatory Self - Defense 
หรือการป้องกันตนเองโดยการโจมตีก่อน

ต ามมาตรา 2 (4) นั้น การโจมตีด ้วยอาวุธ 

(Armed Attack) หรือคุกคามโดยก�าลั ง 

(Threat of Forces) ถือว่าเป็นการขัดกับกฎบัตร

สหประชาชาติ จากกรณีทั้ง 2 ประเทศที่ถูกโจมตีหรือ

ถูกคุกคามสามารถที่จะอ้างสิทธิในการป้องกันตนเอง

ตาม มาตรา 51 ได้ โดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการโจมตี

เกิดขึ้นเสียก ่อน (Actual Armed Attack Occur) 

อย่างไรก็ตามในกรณขีองการปฏบัิตกิารทางเรอื นกัยทุธวถีิ

การรบทางเรือพยามยามตีความค�าว่าการโจมตีท่ีเกิดข้ึน

ขยายความรวมถึงการถูก Lock On โดยเลือกที่จะใช้

ในกรณีน้ีก็คือ เมื่อสมัยสงครามกลางเมืองสเปนในปี 

ค.ศ. 1936 นั้น รัฐบาลของสเปนได้ร้องขอให้กองทัพเรือ

อิตาลีให้ความช่วยเหลือสเปนในการด�าเนินการปิดล้อม

ที่อ่าวบิลเบา ในระหว่างนี้เองที่เหตุการณ์ส�าคัญในการ

ตีความในเรื่องของสิทธิในการป้องกันตัวได้เกิดขึ้น เมื่อ

เรือรบของอังกฤษล�าหนึ่งได้ตกเป็นเป้าของการโจมตี

ด้วยตอร์ปิโดจากเรอืด�าน�า้ของกองทพัเรอือติาล ี (ในระหว่าง

สงครามกลางเมืองของสเปน อังกฤษอยู่ในฐานะของรัฐ

เป็นกลาง)  ผูบ้งัคับการเรือขององักฤษได้ท�าการหลบหลีก

ได้ทนัท่วงท ี และได้ด�าเนนิการตอบโต้การโจมตน้ัีนโดยทนัท ี

โดยได้ด�าเนินการปราบเรือด�าน�้าด้วยการใช้ระเบิดน�้าลึก 

ซ่ึงในการนีจ้ะเหน็ได้ว่า ผูบ้งัคบัการเรอืขององักฤษได้กระท�า

การป้องกันตนเองตามสิทธิที่ตนมีอยู่ภายใต้กฎหมาย

จารีตประเพณีระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันตนเอง ในขณะที่ด�าเนินการปราบเรือด�าน�้าอยู่

นัน้เอง เป้าเรอืด�าน�า้ของอติาลไีด้หายไปจากการตรวจจบั 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ต่อมาเรือพิฆาตของ

องักฤษล�าน้ีได้จบัเป้าของเรอืด�าน�า้อติาลไีด้อกี ซึง่ผูบ้งัคับการ

เรอืของอังกฤษล�าเดิมก็ได้ด�าเนินการปฎิบัติการต่อต้าน

เรือด�าน�้าอีกครั้ง ในการปฏิบัติการต่อต้านเรือด�าน�้าใน

ครัง้หลงันี ้ ผู้บงัคบัการเรอืขององักฤษได้รับการต�าหนจิาก

กองทัพเรืออังกฤษ โดยทางกองทัพเรืออังกฤษได้กล่าว

ถึงการใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายจารีต

ประเพณีระหว่างประเทศในขณะนั้นว่า การที่จะใช้

ก�าลังเพื่อป้องกันตนเองนั้นจะต้องได้กระท�าโดยทันที

เมื่อการโจมตีได้เกิดขึ้นและต้องหยุดลงเมื่อการโจมตีนั้น

ได้สิ้นสุดลง ซึ่งในกรณีนี้การรุกรานและการโจมตีของ

เรือด�าน�้าอิตาลีนี้จะต้องถือว่าได้ยุติหยุดลงแล้วเมื่อเรือ

ด�าน�้าของอิตาลีได้หายไปจากการตรวจจับของเรือ

อังกฤษ เนื่องจากภัยของการโจมตีได้ถือเสมือนว่าหมด

สิ้นลงแล้ว การกระท�าของ ผู้บังคับการเรืออังกฤษล�านี้

ถือได้ว ่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขของกฎหมายจารีต

ประเพณรีะหว่างประเทศในเรือ่งการใช้สทิธป้ิองกันตนเอง

ในขณะนัน้ เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว ผู้บังคบัการเรอืของเรอืรบ

แต่ละล�าจะต้องระมัดระวังในการป้องกันตนเอง การที่

จะเป็นการป้องกนัตนเองตาม มาตรา 51 และการทีจ่ะถอืว่า

เป็นการล่วงละเมดิมาตรา 2 (4) แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ 

นั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าการใช้ก�าลังนั้น

เป็นการตอบโต้ต่อภัยคุกคามโดยทันท่วงทีบนพื้นฐาน

ของความได้สัดส่วนและเหมาะสมหรือไม่
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ความหมายของการโจมตีภายใต้การกระท�าท่ีมีเจตนา

อนัเป็นข้าศกึ หรอื Hostile Intention มา cmomuj การ

พิจารณาว่าการโจมตีด้วยอาวุธหรือ Actual Armed 

Attack Occur ได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญหาของกรณีนี้ก็คือ 

Hostile Intention มักจะถูกมองว่าเป็นการคุกคามโดย

ก�าลัง (Threat of Forces) ซึ่งขัดกับมาตรา 2 (4) แต่จะ

ถือว่าเป็นการโจมตีด้วยอาวุธหรือ Actual Armed At-

tack Occur ได้หรือยัง ค�าตอบก็คือว่าไม่ ตัวอย่างที่ดี

ของ Hostile Intention ก็คือการเสริมก�าลังที่มากเกิน

กว่าปรกติในบริเวณชายแดน การเพิ่มก�าลังเรือในการ

ปฏิบัติการลาดตระเวนที่ตามปรกติมีจ�านวนเรือมากกว่า

ปรกติในการจ�าเป็นเพื่อรักษาเขตแดน ในกรณีเช่นนี้เมื่อ 

Hostile Intention เกิดขึ้นแล้วรัฐใดรัฐหนึ่งจะอ้างสิทธิ

ของ Anticipatory Self-Defense ได้หรือไม่ 

 กรณีของ Anticipatory Self - Defense นั้น การ

ข่าวกรองและหลักฐานของการเตรียมการรุกรานด้วย

อาวุธเป็นข้อพิสูจน์และสิ่งยืนยันเพียง 2 ประการ ที่จะ

สามารถท�าให้การอ้างสิทธิในการป้องกันตัวในลักษณะ

ของ Anticipatory Self - Defense มีความเป็นไปได้

ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและ

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันตนเอง 

ตัวอย่างที่ดีของ Anticipatory Self - Defense ก็คือ 

กรณีของกองเรือของญี่ปุ่นที่เตรียมการบุกเพิรล์ฮาเบอร์

และกรณีของ การที่อิสราเอลโจมตีโรงงานปฏิกรณ์

นิวเคลียร์ของอิรัก

 ในกรณีแรกนั้น หากในช่วงก่อนเดือนธันวาคม 

1939 หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาสามารถที่

จะสืบทราบได้ว่าประเทศญี่ปุ ่นมีแผนการที่จะโจมตี

เพิรล์ฮาเบอร์ในวันที่ 7 ธันวาคม 1940 เมื่อมีการยืนยัน

ข่าวกรองเป็นที่แน่นอนแล้ว การโจมตีและการคุกคาม

ด้วยอาวุธของญี่ปุ่นต่อสหรัฐอเมริกาย่อมสามารถที่จะ

เล็งเห็นได้ ค�าถามที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในกรณีนี้คือ 

จะเป็นการชอบธรรมหรือไม่ถ้าสหรัฐอเมริกาจะอ้าง

สทิธขิอง Anticipatory Self - Defense โดยส่งเรอืด�าน�า้

และกองเรือของตนเดินทางไปดักโจมตีเรือของญ่ีปุ่น

เสี ยตั้ ง แต ่ เริ่ มออกจากท ่ า เรื อ ในประ เทศญี่ ปุ ่น 

สถานการณ์ของญี่ปุ่นกับประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะ

นั้นแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู ่ในสถานะท่ีตึงเครียด

แต่ก็ยังไม่มีฝ่ายใดที่ประกาศสงครามแก่กัน กรณีที่

สหรัฐอเมริกาจะอ้างสิทธิของ Self - Defense ในส่วน

ของ Interceptive Self - Defense นั้น ก็คงจะดูแล้ว

เป็นการยาก เนื่องมาจากการที่ประเทศญี่ปุ่นเองก็ยัง

มิได ้เร่ิมการโจมตี (Armed Attack) การที่อยู ่ๆ

สหรัฐอเมริกาจะอ้างสิทธิไปโจมตีกองเรือญี่ปุ่นเสียก่อน

นั้นก็คงจะไม่ชอบนัก เช่นนี้แล้วสหรัฐอเมริกาก็คงจะ

ท�าได้เพียงแค่การเตรียมการในการป้องกันการโจมตีเสยี

มากกว่าหรอืเลอืกท่ีจะอ้างสทิธขิอง Self - Defense ใน

ส่วนของ Anticipatory Self – Defense เพื่อเข้า

ท�าการโจมตีตอบโต้ต่อการเตรียมการโจมตีของญี่ปุ่นบน

พื้นฐานของการข่าวกรองที่ยืนยันอย่างชัดเจน

 การที่สหรัฐอเมริกาจะอ้างสิทธิของ Anticipatory 

Self - Defense เพื่อป้องกันตนเองนั้นก็คงจะท�าให้ตก

เป็นฝ่ายเริ่มใช้ก�าลังก่อนและท�าให้ญ่ีปุ่นสามารถท่ีจะใช้

เป็นเหตุในการประกาศสงครามได้ จากข้อเท็จจริง

ปรากฏว่าเมื่อญ่ีปุ่นมีการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินท่ีมี

ก�าลังรบขนาดใหญ่แล้วน่าจะถือได้ว่าเป็น Hostile 

Intent แล้ว และก็น่าจะเป็นข้ออ้างที่เพียงพอที่จะใช้ 

Interceptive Self - Defense หรือแม้แต่ Antici-

patory - Self - Defense อย่างไรก็ตามบนหลักความ

จริงของกฎหมายทะเลและการใช้ทะเลหลวง ประเทศ

ญี่ปุ่นมีสิทธิที่จะใช้ทะเลหลวงในการเดินเรือหรือแม้แต่

การฝึกซ้อมทางเรือก็ย่อมมีสิทธิที่จะกระท�าได้ การด่วน

ตัดสินใจว่าการท่ีกองเรือญี่ปุ ่นนี้เป็นภัยคุกคามหรือ

มีท่าทีเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีหลักฐาน
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ที่เป็นวัตถุพยานแล้วคงจะเป็นการกล่าวอ้างที่ไร้น�้าหนัก 

เช่นนี้แล้วการกระท�าของญี่ปุ่นจะถือว่าเป็น Hostile In-

tent ได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐอเมริกามีหลักฐานทางพยานวัตถุ

เพียงพอที่จะท�าให ้นานาชาติเห็นว ่าที่กล ่าวอ ้างมี

น�้าหนักได้

 บนข้อเท็จจริงเรื่องการข่าวในขณะนั้น กรณีนี้

สหรัฐอเมริกาก็คงจะท�าได้ก็เพียงแค่การป้องกันโดย

เตรียมการลาดตระเวนและระวังภัยแก่ฝ่ายตน จะอ้าง

สิทธิของ Anticipatory Self - Defense เพื่อที่จะไป

จมเรอืญีปุ่น่เสยีก่อนจะเป็นขดัต่อกฎหมายจารตีประเพณี

ระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ก�าลังในการป้องกัน

ตนเองในขณะนั้น หรือแม้แต่กฎหมายระหว่างประเทศ

และกฎบัตรสหประชาชาติในเวลานี้ก็เช่นกัน

 ต่อมาในกรณีที่ 2 ตามข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ 

อิรักได้มีการก่อสร้างโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์และมี

วัตถุดิบที่สามารถจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์อยู่ได้ก็จริงแต่

การที่อิสราเอลจะอ้างเหตุเพียงแค่อิรักมีวัตถุดิบที่พร้อม

ที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ว่าเป็นการแสดง Hostile Act 

หรือแม้แต่ Armed Attack แต่ข้ออ้างของอิสราเอลเอง

แล้วนั้นก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีน�้าหนักมากพอนักที่จะอ้าง

สิทธิของ Anticipatory Self - defense ได้ หรือกรณีที่

สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าอิรักได้เร่ิมผลิตหัวรบนิวเคลียร์

แล้วก็ตาม ก็ยังคงถือไม่ได้ว่า Hostile Act หรือ Armed 

Attack ได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดที่อิสราเอลควรจะ

ปฏิบัติ ในยุคของสหประชาชาติก็คือรายงานต ่อ

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อขอ

ความเหน็ในการปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมหรอืแม้แต่อาจขอให้

มี ก ารตั้ ง คณะผู ้ ต รวจสอบอาวุ ธ เช ่ น เ ดี ยวกับ ท่ี

สหประชาชาติได้จัดตั้ง UNSCOM ขึ้น เพื่อตรวจสอบ

การมีอาวุธเคมีของอิรักในปัจจุบัน

 สรุปแล้วการอ้างสิทธิในการป้องกันตนเองใน

ลักษณะของ Anticipatory Self - Defense ได้ถูก

จ�ากัดลงอยู ่ในวงท่ีแคบมาก การท่ีจะอ้างสิทธิของ 

Anticipatory Self - Defense ได้นั้น รัฐที่จะอ้างจะ

ต้องมีหลักฐานยืนยันที่ค่อนข้างชัดเจนของการรุกราน

โดยอาวุธ อกีท้ังจะต้องประกอบด้วยวตัถุพยานหลกัฐาน

ที่ชัดเจน เช่น รูปถ่ายของอาวุธนิวเคลียร์ มิใช่แค่รูปถ่าย

ของโรงงานที่ตนอ้างว่าก�าลังมีการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ 

อย่างเช่นกรณีของ Cuba Missile Crisis ในปี ค.ศ. 

1962 

 การที่รัฐจะอ้างสิทธิในการป้องกันตนเองภายใต้

บัญญัติแห่งมาตรา 51 นั้น กระท�าโดยค�านึงถึงหลัก

เกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น ความได้สัดส่วน 

ความเหมาะสม และความทันท่วงทีต่อภยัคกุคามท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อก�าหนดการ

กระท�าของฝ่ายข้าศึกหรือฝ่ายตรงข้ามว่าเป็น Hostile 

Act หรือ Hostile Defense นั้นก็มีความส�าคัญไม่ยิ่ง

หย่อนไปกว่ากัน การฝึกศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การตัดสินใจตอบสนองต่อภัยคุกคามนั้นก็จะต้อง

ครอบคลุมกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่มีอยู่ เช่นนี้แล้ว

การใช้ก�าลังในการป้องกันตนเองที่สอดคล้องกับหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศและเกื้อกูลให้รัฐของตน

เป็นฝ่ายได้เปรียบในการด�าเนินมาตรการในกิจการ

ต่างประเทศก็จะสามารถกระท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 Under the Constitution of the Kingdom of Thailand, all persons are equal before the law and 

rights and liberties shall be equally protected under the law. Unfair discrimination against a person shall 

not be permitted. In a criminal case, a suspect or defendant shall be presumed innocent before the 

passing of a final judgment. Knowing the rights and procedures of being accused in criminal cases, 

including the provision of the law, shall guarantee rights of military personnel when being accused. The 

accused soldiers, similarly to all that people, shall be presumed innocent until the court passes a final 

decision and equally enjoy the protection of the rights and liberties without discrimination.

Keywords: Rights of the accused 
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ฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองให้บุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและมีสิทธิและเสรีภาพได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะกระท�ามิได้ และในคดี

อาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดการที่

ผู้ต้องหาทหารได้รู้ถึงสิทธิและการปฏิบัติเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา รวมทั้งการที่กฎหมายบัญญัติให้

สิทธิกับผู้ต้องหาไว้จึงเป็นการสร้างหลักประกันการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาทหารในการต่อสู้คดี ซึ่ง

ทหารที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะมี

ค�าพิพากษาถึงท่ีสุด และย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

คำสำคัญ: สิทธิของผู้ต้องหา 
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ากสถานการณ์ด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมของประเทศไทยรัฐธรรมนูญได้ก�าหนด

ให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมหลายประการแต่ในทางปฏิบัติการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนก็ยังคงเป็นปัญหาอีกมากโดย

เฉพาะอย่างยิง่การคุ้มครองสทิธขิองผูต้้องหากระบวนการ

ลงโทษโดยวิธีต่างๆเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา (ดวงหทัย บูรณ

เจริญกิจ, 2560) ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช 2560 ได้บัญญัติรับรองสทิธแิละเสรีภาพของ

ประชาชนไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่จะถกูห้ามหรอืถกูจ�ากดั

ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิ

และเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบ

กระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่

ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

 ปัจจบุนัรฐัธรรมนูญได้บญัญัติให้บคุคลย่อมเสมอกัน

ในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได ้ รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดย

ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างใน

เรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษา

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระท�ามิได้

และบุคคลผู้เป็นทหารย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียว

กับบุคคลทั่วไปเว้นแต่ที่จ�ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะ

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 27) เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญ ได้ให้ความคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพให้แก่ทหารเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปซึ่ง

หลักการนี้มีผลผูกพันหน่วยงานของทหารจ�าต้องเคารพ

และให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของทหารด้วย แต่จะถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพได้ก็

จ เฉพาะตามท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นก�าหนดไว้เช่น 

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายในส่วนท่ีเก่ียวกับ

การลงทัณฑ์ทางวินัยทหาร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

วินัยทหาร พ.ศ. 2476 มาตรา 8 ได้แก่ กัก ขัง และ 

จ�าขัง ซึ่งไม่มีการบัญญัติลงโทษไว้กับข้าราชการพลเรือน

และบุคคลพลเรือนทั่วไป

 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้บุคคลไม่ต้อง

รับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระท�าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ใน

เวลาที่กระท�านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้

และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติ

ไว้ในกฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นเวลาทีก่ระท�าความผดิมไิด้ ในคดี

อาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มี

ความผิดและก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่า

บุคคลใดได้กระท�าความผิดจะปฏิบัติต ่อบุคคลนั้น

เสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้ การควบคุมหรือคุมขัง

ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยให้กระท�าได้เพียงเท่าที่จ�าเป็นเพ่ือ

ป้องกันมิให้มีการหลบหนีและในคดีอาญาจะบังคับให้

บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ ส่วนค�าขอ

ประกันผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการ

พิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณี

มิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 29)

 จะเห็นได ้ว ่าจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ดังกล่าว ทหารท่ีตกเป็นผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลยในคดี

อาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีความผิด จนกว่าศาล

จะมีค�าพิพากษาถึงที่สุด และย่อมได้รับความคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันเช่น

เดยีวกบับุคคลทั่วไป แต่จะถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพได้

ก็เฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นก�าหนดไว้

แสดงว่าบุคคลใดได้กระท�าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคล

นั้นเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้ การที่ผู ้ต้องหา

ทหารไม่ได้ทราบถึงสิทธิของตนจึงอาจท�าให้ผู้ต้องหา
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

ต้องตกเป็นผู ้กระท�าความผิดได้หากเขาไม่ได้กระท�า

ความผิด ซ่ึงการแต่งต้ังทนายความเพื่อต่อสู้คดีก็เป็น

หนทางหน่ึงที่จะพิสูจน์ความผิดของตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 

นอกจากนี้ผู้ต้องหาควรได้รับอิสรภาพจากการควบคุม

ของเจ้าหน้าที่หรือถูกขังตามหมายศาล โดยผู้ต้องหามี

สิทธิที่จะขอประกันตัวได้โดยวางหลักประกันตามที่

กฎหมายก�าหนดเพื่อจะได้ออกมาต่อสู้คดีได้เหมือนเช่น

ผู้เสียหาย ส่วนการจะจับกุม การควบคุมตัวหรือการรับ

ตัวทหาร ทีก่ระท�าความผดิคดีอาญาต�ารวจจะต้องปฏบิติัตาม 

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและ

ประสานงานกรณีทหารถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิด

อาญา พ.ศ.2544 ซึ่งจะต้องให้เกียรติกับทหารที่ใส่

เครือ่งแบบโดยไม่จ�ากดัชัน้ยศ อาทเิช่น ในการจบักมุทหาร

ท่ีกระท�าผิดอาญา ห้ามต�ารวจใช้เครื่องพันธนาการกับ

ทหารทีใ่ส่เครือ่งแบบ เป็นต้น นอกจากน้ียงัพบว่าผูต้้องหา

ทหารยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายเท่าที่ควร

โดยเฉพาะทหารกองประจ�าการ (ทหารเกณฑ์) และ

นายทหารประทวนที่ตกเป็นผู้ต้องหาจะไม่รู้กฎหมาย

และไม่ได้รับค�าปรึกษากฎหมาย ประกอบกับบางราย

ไม่มีเงินว่าจ้างทนายในการต่อสู ้คดีท�าให้ไม่สามารถ

พิสูจน์ความผิดว่าตนเองเป็นผู ้บริสุทธิ์หรือให้ศาล

ยกฟ้องหรือลงโทษสถานเบาได้

 บทความนี้จึงขอน�าเสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ

สทิธขิองผูต้้องหาท่ีเป็นทหาร กรณทีหารตกเป็นผูต้้องหา

ในคดีอาญาว่ามีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้างและการ

ปฏิบัติเมื่อทหารตกเป็นผู ้ต้องหาในคดีอาญาควรท�า

อย่างไรซึ่งสิทธิของผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นบุคคลพลเรือน

หรือทหารต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบันหรือกฎหมายอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี

การเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

สิทธิของทหารเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา

จจุบันในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนยังไม่สามารถให้ความคุ ้มครองสิทธิของ 

ผูต้้องหาในชัน้สอบสวนคดีอาญาได้อย่างเต็มท่ีเท่าท่ีควร  ซ่ึงจะท�าให้เกดิความไม่เป็นธรรมต่อระบบการ

ด�าเนินคดอีาญาโดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในการส่ังฟ้องหรอืสัง่ไม่ฟ้องได้  นอกจากนีบุ้คคล

ที่ตกเป็นผู้ต้องหาจะต้องถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวโดยต�ารวจ จึงเห็นได้ว่าต�ารวจเป็นองค์กรเดียวมีหน้าท่ี

ทั้งจับกุมและสอบสวน มีอ�านาจในกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวน การปฏิบัติหน้าท่ีของต�ารวจจึงอาจ

กระทบต่อสิทธิของผู้ต้องหาได้เช่นกัน อีกทั้งหากไม่ให้ความเป็นธรรมเป็นฐานที่ตั้งแล้ว ก็อาจท�าให้มีผลต่อ

การวินจิฉยัพยานหลกัฐานในขัน้ตอนระหว่างการพิจารณาคดใีนช้ันศาลได้อกีด้วย (วชัรนิทร์ เหรยีญหล่อ,2558)

อย่างไรก็ดีสิทธิของผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นทหารหรือบุคคลพลเรือนต่างก็ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

เช่นเดียวกัน  โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือให้สิทธิกับทหารที่ตกเป็นผู้ต้องหามากกว่าแต่อย่างใด 

 ในการสอบสวนคดีอาญากรณีที่ทหารตกเป็นผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งไปยังบังคับบัญชา

ของทหารผู้นั้นทราบ แล้วด�าเนินการสอบสวนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้แจ้ง

สทิธิของผูต้้องหาทราบ (ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการปฏบิตัแิละประสานงานกรณทีหารถกูกล่าวหา

ว่ากระท�าความผิดอาญา พ.ศ. 2544 ข้อ 23) ดังนี้

ปั
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วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 (1) สิทธิที่จะขอประกันตัว

 (2) สิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการ

เฉพาะตัวในกรณีถูกควบคุมหรือคุมขังตามมาตรา 239

 (3) สิทธิที่จะได้รับการเย่ียมตามสมควรในกรณีถูก

ควบคุมหรือคุมขัง

 (4) สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่องและเป็นธรรม

 (5) สิทธทิีจ่ะให้ทนายความหรอืผูซ่ึ้งตนไว้วางใจ เช่น 

นายทหารพระธรรมนูญ หรือนายทหารชั้นสัญญาบัตร 

เข้าฟังการสอบปากค�าของตนได้

 (6) สทิธท่ีิจะตรวจหรอืคัดส�าเนาค�าให้การของตนใน

ชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบค�าให้การของตนตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมาย เมือ่พนกังานอัยการได้ยืน่ค�าฟ้อง

คดีต่อศาลแล้ว

 (7) สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการ

จัดหาทนายความให้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

 (8) สทิธทิีจ่ะไม่ให้ถ้อยค�าเป็นปฏปัิกษ์ต่อตนเองอนั

อาจท�าให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา

 (9) สิทธิที่จะได้รับการเตือนว่าถ้อยค�าซ่ึงเกิดจาก

การจูงใจ มีค�ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน             

ใช้ก�าลงับงัคบัหรอืกระท�าโดยมชิอบประการใด ๆ ไม่อาจ

รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย

ว่าทหารผู้ต้องหาได้กระท�าหรือจะกระท�าความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญาทหารหรือกฎหมายว่าด้วยวินัย

ทหารด้วย ผู้บังคับบัญชาของทหารผู้ต้องหาอาจส่งนาย

ทหารพระธรรมนูญ หรือนายทหารชั้นสัญญาบัตรอื่นใด

เข้าฟังการสอบปากค�าทหารผู้ต้องหาก็ได้ ทั้งนี้ ให้ค�านึง

ถึ งก� าหนดเวลาควบคุมตัวตามกฎหมายว ่ าด ้ วย

รฐัธรรมนญูศาลทหาร และประมวลกฎหมายวธิพิีจารณา

ความอาญาด้วย ในกรณีทีฝ่่ายทหารเหน็ว่าการสอบสวน

ล่าช้า จะขอให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดหรือชี้แจงเหตุผล

ก็ได้

 สทิธขิองผูต้้องหาตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณา

ความอาญา ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ต้องหาที่เป็น

ทหารหรือบุคคลพลเรือนไว้เหมือนกัน ดังนี้

 1. ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิ

แจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงาน แจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับ

หรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม และสถาน

ท่ีท่ีถูกควบคมุในโอกาสแรก และให้ผูถู้กจับหรอืผูต้้องหา

มีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย (มาตรา 7/1)

   1.1 พบและปรกึษาผูซ่ึ้งจะเป็นทนายความเป็นการ

เฉพาะตัว

   1.2 ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการ

สอบปากค�าตนได้ ในชั้นสอบสวน

   1.3 ได้รับการเยีย่มหรอืตดิต่อกับญาตไิด้ตามสมควร

   1.4 ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการ

เจ็บป่วยให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจซึ่งรับ

มอบตัวผูถ้กูจบัหรอืผูต้้องหามหีน้าทีแ่จ้งให้ผูถู้กจบัหรอืผู้

ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง

 2. ในกรณท่ีีเจ้าพนกังานเป็นผูจ้บั ต้องแจ้งข้อกล่าว

หาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ 

พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าผู ้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือ

ให้การก็ได้และถ้อยค�าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยาน

หลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะ

พบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ 

ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจ

ทราบถึงการจับกุมท่ีสามารถด�าเนินการได้โดยสะดวก

และไม่เป็นการขัดขวางการจับ หรือการควบคุมผู้ถูกจับ

หรือท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด�าเนินการได้ตามแก่

กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู ้จับนั้นบันทึกการจับ

ดังกล่าวไว้ด้วย (มาตรา 83 วรรคสอง)
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 3. ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ให้เจ้าพนักงาน
ผูจ้บัน้ันแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอยีดเกีย่วกบัเหตุแห่ง 
การจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับ ให้แจ้งให้ผู้ถูกจับ
ทราบและอ่านให้ฟังและมอบส�าเนาบันทึกการจับแก่ผู้

ถูกจับนั้น (มาตรา 84 (1))

 4. ผูต้้องหามสีทิธไิด้รบัการสอบสวนด้วยความรวดเรว็ 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม (มาตรา 134 วรรคสาม)

 5. ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่
ผูต้้องหามอีายไุม่เกนิสบิแปดปีในวนัทีพ่นกังานสอบสวน
แจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามค�าให้การให้พนักงานสอบสวน
ถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหา

ทนายความให้ (มาตรา 134/1)

 6. ผู ้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู ้ซึ่งตนไว้

วางใจเข้าฟังการสอบปากค�าตนได้ (มาตรา 134/3)

 7. ในการถามค�าให้การผูต้้องหา ให้พนกังานสอบสวน

แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า (1) ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะ

การปฏิบัติเมื่อทหารตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา

ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (2) ได้ให้ความหมายของค�าว่า “ผู้ต้องหา” 

หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระท�าความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล  นอกจากนี้ผู้ต้องหาในคดี

อาญารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิดและก่อนมี

ค�าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิด

มิได้

 แต่เดิมเมื่อทหารตกเป็นผู้ต้องหาในความผิดคดีอาญาจะต้องปฏิบัติตาม ข้อตกลงระหว่างกระทรวง

กลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีที่ทหารเป็นผู้เสียหายหรือเป็น

ผูต้้องหาในความผดิคดีอาญา แต่เนือ่งจากได้มกีารโอนกรมต�ารวจจากระทรวงมหาดไทยไปจดัต้ังเป็นส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ และมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับต�ารวจ ทหาร พนักงานฝ่ายปกครอง และ

วิธีพิจารณาความอาญาใหม่แล้ว ประกอบกับข้อตกลงบางข้อไม่สอดคล้องกับการด�าเนินกระบวนการยุติธรรม

ในเวลาปกติอันมิใช่ภาวะสงคราม จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และกฎหมายโดย

เฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งควรก�าหนด

ต

ให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยค�าที่ผู้ต้องหา

ให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี

ได้ (2) ผู ้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู ้ซ่ึงตนไว้

วางใจเข้าฟังการสอบปากค�าตนได้ (มาตรา 134/4)

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหาร

ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญา พ.ศ. 2544 ข้อ 23 

ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิแก่ทหารเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา ซึ่ง

ระเบียบฯ ดงักล่าวจะเหมอืนกนักับสทิธขิองผูต้้องหาตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ดงันัน้สทิธขิอง

ผู้ต้องหาทหารกับ

พลเรือนจึงไม ่มี

ความแตกต่างกัน

แต่อย่างใด
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วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

การจับกุมทหาร

ารจับกุมทหารในกรณีมีค�าสั่งหรือหมายของศาลให้จับทหารผู้ใด ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ

แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของทหารผู้นั้นทราบในโอกาสแรก เว้นแต่เป็นการกระท�าความผิดซึ่งหน้า หรือมี

เหตุจ�าเป็นอย่างอื่นที่กฎหมายให้จับได้โดยไม่ต้องมีหมาย หรือมีเหตุอันควรเช่ือว่าทหารผู้นั้นจะหลบหนีการ

จับกุมตามหมาย ในการจับกุมทหารผู้ใด ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจแจ้งให้ทหารผู้นั้นไปยังที่ท�าการ

ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ หากไม่ยอมไป ขัดขวาง หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี ให้จับกุมได้

ตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา และตามรฐัธรรมนูญ  โดยอาจร้องขอให้สารวตัรทหารช่วยควบคมุ

ตวัผูน้ั้นไปส่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจกไ็ด้ หากทหารมจี�านวนมาก ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ

รีบแจ้งให้ฝ่ายทหารทราบโดยเร็วเพื่อมาช่วยระงับเหตุและร่วมมือในการจับกุมทหารผู้กระท�าความผิดไป

ด�าเนินคดี ในการจับกุมหากทหารผู้นั้นสวมเครื่องแบบอยู่ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องพันธนาการ เว้นแต่มีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งและมิให้ใช้อาวุธระหว่างการจับกุมโดยไม่จ�าเป็นถ้าเป็นกรณีทหารและต�ารวจหรือพนักงาน

ฝ่ายปกครองก�าลังก่อการวิวาทกัน ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายทราบทันทีและให้ผู้บังคับบัญชา

ที่เกี่ยวข้องรีบออกไประงับเหตุโดยเร็ว (ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณี

ทหารถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญา พ.ศ. 2544 ข้อ 13) จากระเบียบส�านักนายกฯ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า

ในการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นทหาร และคดีดังกล่าวอยู่ในอ�านาจของศาลทหาร ตามหลักปฏิบัติต�ารวจ

จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาที่สังกัดของผู้ต้องหาทหารผู้นั้น  เพื่อให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปพบต�ารวจท่ีเป็น

ที่ท�าการของพนักงานสอบสวน หากผู้บังคับบัญชาไม่ส่งตัวหรือผู้ต้องหามีพฤติการณ์ที่น่าจะหลบหนี  ต�ารวจ

จะไปขออนุมัติหมายจับจากศาลทหารต่อไป และถ้าต�ารวจจะจับกุมตัวทหารขณะสวมเครื่องแบบห้ามต�ารวจ

ใส่กญุแจมอื เพราะเคร่ืองแบบทหารเป็นเครือ่งแบบท่ีมเีกียรต ิ แต่ถ้าทหารถูกจับกมุขณะท่ีไม่ได้สวมเครือ่งแบบ

ต�ารวจก็สามารถใส่กุญแจมือได้

ก

ระเบยีบวธิปีฏบิตัใิห้ชดัเจน สะดวกต่อผูป้ฏบิตัแิละสามารถ

ด�าเนินการได้รวดเร็วไม่เสียหายต่อรูปคดีโดยค�านึงถึง

หลักความสามัคคีปรองดอง และหลักการประสานงาน

ระหว่างต�ารวจ ทหารกับพนักงานฝ่ายปกครองในการ

ร่วมมือและอ�านวยความสะดวก เพื่อป้องปราม ป้องกัน

หรือระงับเหตุวิวาทมิให้ลุกลามต่อไป อันจะช่วยรักษา

ความสงบเรียบร้อยของสงัคมได้ประการหนึง่ ขณะเดยีวกัน

ก็ค�านึงถึงแบบธรรมเนียมของแต่ละฝ่าย ตลอดจนความ

จ�าเป็นขององค์กรในการดูแลรักษาสถานที่ ยานพาหนะ 

และอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนให้ปลอดภัยและปกครอง

ดูแลบุคลากรให้อยู่ในวินัยและได้รับการปฏิบัติอย่างมี

ศักดิ์ศรี เป็นธรรมตามควรแก่กรณี แต่ทั้งนี้ต้องมิให้

กระทบต่อสทิธิเสรภีาพของบุคคลอ่ืน หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย

ที่มีเพื่อคุ้มครองบุคคลทั่วไปโดยเสมอกัน อันเป็นการ

ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ราช

กิจจานุเบกษา, 2544) จึงได้มีการบัญญัติ ระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณี

ทหารถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญา พ.ศ.2544 

ออกมาบังคับใช้ในการปฏิบัติกรณีทหารถูกกล่าวหาว่า

กระท�าความผิดอาญา
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

การควบคุมตัวทหาร

ารควบคุมตัวทหารที่ถูกหาว่ากระท�าความผิดอาญาและถูกจับกุมตัวไปยังที่ท�าการของพนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ้าทหารที่ถูกจับกุม

และควบคมุตวัสวมเครือ่งแบบ ให้พนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจด�าเนนิการดังนี ้(ระเบยีบส�านกันายกฯ ข้อ 14)

 (1) แนะน�าให้ทหารผู้นั้นทราบถึงเกียรติของเครื่องแบบทหาร และขอให้พิจารณาว่าจะถอดเครื่อง

แบบหรือไม่

 (2) ถ้าทหารไม่ยอมถอดเครื่องแบบ ให้แจ้งฝ่ายทหารทราบ เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมาแนะน�า

ให้ถอดเครื่องแบบหากฝ่ายทหารไม่มาภายในระยะเวลาอันสมควรหรือระยะเวลาที่ก�าหนดหรือด�าเนินการ

ใดๆแล้วไม่เป็นผลให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจมาปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ได้และบันทึกเหตุผลไว้แล้วแจ้งเหตุนั้นให้ฝ่ายทหารทราบ

ก

การปล่อยชั่วคราว

ารปล่อยชั่วคราวหรือการพิจารณาค�าขอประกันทหารผู้ต้องหาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา และระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการนี้เช่นเดียวกับผู้ต้องหาท่ัวไป (ระเบียบ

ส�านักนายกฯ ข้อ 15) จะเห็นว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทหารการปฏิบัติก็ใช้หลักการเดียวกันกับ

ผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลพลเรือนทั่วไป

ก

การรับตัวทหาร

มื่อควบคุมตัวทหารไว้ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจแจ้งการจับกุมให้ฝ่ายทหารที่เป็นผู้บังคับ

บญัชาของทหารผูน้ั้นทราบทางสิง่สือ่สาร หรอืหนงัสือโดยไม่ชักช้า และให้ด�าเนนิการดงัต่อไปนี ้ (ระเบียบ

ส�านักนายกฯ ข้อ 16)

 (1) หากฝ่ายทหารแจ้งว่าไม่ประสงค์จะรบัตวัผู้ต้องหานัน้ไปหรอืไม่มาขอรบัตวัภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 

ให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวและด�าเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 (2) หากฝ่ายทหารแจ้งว่าประสงค์จะรับตัวผู้ต้องหาไปจากพนักงานสอบสวนก็ให้น�าหนังสือขอรับ

ตัวผูต้้องหามาแสดงต่อพนักงานสอบสวน ในกรณีนี้ให้พนักงานสอบสวนท�าหนังสือส่งมอบตัว และให้บันทึก

เป็นหลักฐานรวมเข้าส�านวนไว้ พร้อมกับลงบันทึกในรายงานประจ�าวันด้วย

เ
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 (3) หากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจเห็นว่ามี

ความจ�าเป็นในทางคดีที่จะต้องน�าตัวทหารไปด�าเนิน

การเพื่อประโยชน์แก ่การรวบรวมพยานหลักฐาน

นอกจากการสอบปากค�า เช่น การน�าชี้สถานที่เกิดเหตุ 

การชี้ตัว การท�าแผนประทุษกรรม อาจขอด�าเนินการ

ก่อนที่จะส่งมอบตัวทหารผู้ต้องหาให้ฝ่ายทหารรับตัวไป

ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ถ้าผู้ต้องหาให้ฝ่ายทหาร ทนายความ 

หรอืผูอ้ืน่ซึง่ตนไว้วางใจอยูใ่นสถานท่ีน้ันด้วย กใ็ห้อนญุาต

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ

รัฐธรรมนูญ หนังสือขอรับตัวและหนังสือส่งมอบตัวผู้

ต้องหาตามข้อนี้ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ

ก�าหนดในการรับตัวทหารไปจากพนักงานสอบสวน 

หากพนักงานสอบสวนเห็นควรให้ฝ่ายทหารควบคุม

ตัวผู้ต้องหาไว้เพื่อประโยชน์ทางคดี ก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ

และให้ฝ ่ายทหารด�าเนินการตามกฎหมายว่าด ้วย

ธรรมนูญศาลทหารการรับตัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและ

ถูกควบคมุตวัไว้ ณ สถานพยาบาลให้ด�าเนนิการดังกล่าว

ข้างต้นแต่ให้พนักงานสอบสวนแจ้งผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง

ทราบด้วย

การสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ

ามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2555 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีที่ทหารถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหากระ

ท�าความผิดอาญาไว้ ดังนี้

 1. ข้าราชการทหารผู้ใดถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท หรือกรณีที่ต้องหาว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสอบสวนเพื่อ

ลงทัณฑ์สถานหนัก ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าจะให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างพิจารณาหรือสอบสวนจะ

เป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้สั่งพักราชการตั้งแต่วันที่ออกค�าสั่งนั้น (ข้อ 5)

 2. ผู้มีอ�านาจสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ ถ้าเป็นข้าราชการทหารต�่ากว่าช้ันสัญญาบัตร ให้ผู้

บงัคบับญัชาทีม่อี�านาจสัง่บรรจุเป็นผูส้ัง่หรอืถ้าเป็นข้าราชการชัน้สญัญาบตัร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม

เป็นผู้สั่ง (ข้อ 6)

 3. การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาท่ีคดียังไม่ถึงท่ีสุด หรือตลอดเวลาท่ีสอบสวนพิจารณา เว้นแต่

ผู้ถกูสัง่ให้พกัราชการผูใ้ดได้ร้องขอกลบัเข้ารบัราชการต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูน้ัน้และเมือ่ผูบ้งัคบับญัชา

น้ันเห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจาก

พฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณาและไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบ

เรียบร้อยต่อไปหรือเนื่องจากการด�าเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับตั้งแต่วันพักราชการแล้วยังไม่

แล้วเสร็จและผูถ้กูสัง่ให้พกัราชการไม่มพีฤติกรรมดงักล่าว ให้ผูบ้งัคบับญัชานัน้รายงานตามล�าดบัชัน้ถงึผูบ้งัคบั

บัญชาที่ส่ังพักราชการโดยท�าความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบรายงานว่าสมควรให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการตามทีร้่องขอหรือไม่ และผูบ้งัคับบญัชาทีส่ัง่พกัราชการจะสัง่ให้ผูน้ัน้กลบัเข้าปฏิบตัหิน้าทีร่าชการก่อน

ต
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การสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได้ แต่ถ้าผู้บังคับ

บัญชาที่สั่งพักราชการเห็นว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการยังไม่

สมควรส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวให้

แจ้งผู้นั้นทราบด้วย (ข้อ 7)

 เมือ่คดถีงึทีสุ่ดแล้ว หรือสอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว 

(ข้อ 7 วรรคสอง)

 3.1 ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการมิได้กระท�า

ความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมองอยู่เลย ผู้บังคับ

บัญชาที่สั่งพักราชการต้องสั่งให้ผู้น้ันกลับคืนต�าแหน่ง

เดิมหรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ (ข้อ 7.1)

 3.2 แม้ไม่ได้ความว่าผูถ้กูสัง่ให้พักราชการได้กระท�า

ความผิด แต่ก็มีมลทินหรือมัวหมองอยู่ ผู้บังคับบัญชาที่

สั่งพักราชการจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออก

จากราชการก็ได้ แต่ต้องสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือ

ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ออกค�าสั่งนั้น (ข้อ 7.2)

 3.3 ถ้าปรากฏว่าผูถ้กูสัง่ให้พกัราชการได้กระท�าความผดิ 

ให้ผูบ้งัคบับญัชาทีส่ัง่พักราชการปฏบิติั ดังน้ี (ข้อ 7.3)

  3.3.1 ถ้าสั่งให้ออกจากราชการ โดยไม่มีเบี้ยหวัด

บ�าเหน็จบ�านาญ ให้สั่งให้ออก ตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ 

(ข้อ 7.3.1)

   3.3.2 ถ้าสัง่ให้ออกจากราชการ โดยมเีบีย้หวดับ�าเหนจ็

บ�านาญ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันที่ออกค�าสั่ง (ข้อ 7.3.2)

 3.4 ในกรณท่ีีปรากฏว่าผูถู้กสัง่พกัราชการได้กระท�า

ความผิดแต่ศาลรอก�าหนดโทษ หรือก�าหนดโทษแต่

รอการลงโทษไว้ หรอืลงโทษจ�าคกุและปรบัแต่โทษจ�าคกุ

ให้ยกหรือลงโทษจ�าคุกและปรับแต่โทษจ�าคุกให้รอการ

ลงโทษไว้ หรอืลงโทษปรบัสถานเดยีว หรอืผูบั้งคบับัญชา

สั่งให้ลงทัณฑ์ทางวินัย และความผิดนั้นไม่เกี่ยวกับการ

ทุจริตต่อผลประโยชน์ของทางราชการ ผู้บังคับบัญชาที่

สั่งพักราชการจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการ หรือให้ออก

ราชการก็ได้ (ข้อ 7 วรรคท้าย)

  จะเหน็ว่าในการสัง่พกัราชการ กรณีท่ีทหารถูกฟ้อง

คดอีาญาหรอืถูกกล่าวหากระท�าความผดิอาญา ถือเป็นการ

ลดิรอนสทิธิข์องข้าราชการทหารประกอบกับรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 

บัญญัติว่า “ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา

หรอืจ�าเลยไม่มคีวามผดิ...” จงึถอืว่าผูต้้องหาเป็นผูบ้รสิทุธิอ์ยู่ 

ตราบใดที่ยังไม่มีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่าจ�าเลยกระท�า

ความผิด ดังนั้นข้าราชการทหารที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี

อาญา จึงมีสิทธิท่ีจะขอกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการถ้า

ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการมิได้กระท�าความผิดและ

ไม่มีมลทินหรือมัวหมองอยู่เลย ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพัก

ราชการต้องสัง่ให้ผูน้ัน้กลับคนืต�าแหน่งเดมิหรือเทียบเท่า 

ตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ

การงดจ่ายเงินเดือน

อกจากนีเ้มือ่ทหารถกูควบคมุตัวระหว่างการสอบสวน หรอืพจิารณาในคดอีาญาและถกูสัง่พกัราชการ

เพราะกระท�าความผิดอาญาจะต้องถูกสั่งงดจ่ายเงินเดือน ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวง

กลาโหมว่าด้วยการตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ.2504 ดังนี้

น
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เปรียบเทียบการปฏิบัติเมื่อทหารกับพลเรือน
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา

การจับตัวทหาร ต้องมคี�าสัง่หรอืหมายของศาลเท่านัน้ เว้นแต่มเีหตพุเิศษ เช่น กระท�าความผดิซึง่

หน้าหรือมเีหตุจ�าเป็นอย่างอืน่ทีก่ฎหมายให้จบัได้โดยไม่ต้องมหีมายหรือมเีหตอุนัควรเช่ือว่าทหารผูน้ัน้

จะหลบหนีการจับกุมตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งบังคับใช้กับ

บคุคลพลเรือนเช่นกนั  ดังนัน้ในการจบักมุตัวทหารและพลเรอืนจงึไม่มคีวามแตกต่างกนั แต่จะมคีวามแตกต่าง

กนัตรงทีถ้่าจะจับทหารสวมเครือ่งแบบขณะกระท�าความผดิ ต�ารวจจะน�าเครือ่งพนัธนาการมาใช้กบัทหารไม่ได้

1.

 1. ข้าราชการกลาโหมประจ�าการ นักเรียนทหาร 

ทหารกองประจ�าการ หรือผูท่ี้เข้ารับการระดมพล เข้าฝึก

วิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารถูกควบคุมตัว

ระหว่างการสอบสวน หรือพิจารณาในคดีอาญา หรือถูก

สั่งพักราชการให้งดจ่ายเงินรายเดือนและค่าเช่าบ้านไว้

ตามวันที่ถูกควบคุมตัว หรือวันถูกสั่งพักราชการ (ข้อ7)

 2. เงินรายเดือนและค่าเช่าบ้านทีง่ดจ่ายระหว่างถกู

ควบคุมตัวหรือระหว่างพักราชการนั้นเมื่อคดีหรือกรณี

ถึงที่สุด (ข้อ 9)

    2.1 ถ้าปรากฏว่าผูถ้กูควบคมุตวัหรอืถกูสัง่พกัราชการ 

มิได้กระท�าความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่าย

เงินที่งดจ่ายไว้เต็มจ�านวน

    2.2 ถ้าปรากฏว่าผูถ้กูควบคมุตวัหรอืถกูสัง่พกัราชการ

มไิด้กระท�าความผิดแต่มีมลทนิหรอืมัวหมอง หรอืถกูศาล

พิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการก�าหนดโทษไว้ หรือ

ก�าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้หรอืถกูลงโทษไม่ถงึจ�าคกุ 

และไม่ถูกสั่งไล่ออกหรือไม่ถูกถอดออกจากยศทหาร 

หรือไม่ถูกสั่งปลดออกหรือไม่ถูกสั่งลงโทษถึงให้ออกจาก

ประจ�าการโดยไม่มีเบี้ยหวัดบ�าเหน็จบ�านาญ ให้จ่ายเงิน

รายเดือนที่งดจ่ายไว้นั้นไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินราย

เดอืนท่ีได้รบัก่อนวนัถูกควบคมุตวั หรอืวนัถูกสัง่พกัราชการ

แต่เฉพาะค่าเช่าบ้านให้จ่ายให้เต็ม

  2.3 ถ้าปรากฏว่าผูถ้กูควบคมุตวัหรอืถกูสัง่พกัราชการ

ได้กระท�าความผดิถูกศาลพพิากษาลงโทษจ�าคกุ หรอืโทษ

หนักกว่าจ�าคุก หรือถูกสั่งไล่ออก หรือถูกถอดออกจาก

ยศทหารหรือถูกสั่งปลดออก หรือถูกสั่งให้ออกโดยไม่มี

เบี้ยหวัดบ�าเหน็จบ�านาญห้ามมิให้จ่ายเงินที่งดไว้

 จะเห็นว่า ข้อบงัคบักระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตดั งด 

และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ. 2504 ดังกล่าวท�าให้ทหาร

ที่ถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวน หรือพิจารณาใน

คดีอาญาและถูกส่ังพักราชการเพราะกระท�าความผิด

อาญาจะต้องถูกส่ังงดจ่ายเงนิเดอืน ซ่ึงถือเป็นการกระทบ

กระเทือนต่อสิทธิอันควรได้รับ แต่หากปรากฏว่าผู้ถูก

ควบคุมตัวหรือถูกสั่งพักราชการ มิได้กระท�าความผิด

และไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายเงินที่งดจ่ายไว้เต็ม

จ�านวน แต่ถ้ามมีลทินหรอืมวัหมอง หรอืถูกศาลพพิากษา

ว่ามคีวามผดิแต่รอการก�าหนดโทษไว้ ให้จ่ายเงนิรายเดอืน

ท่ีงดจ่ายไว้นั้นไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินรายเดือนท่ีได้

รบัก่อนวนัถูกควบคมุตวั หรอืวนัถูกสัง่พกัราชการ เป็นต้น
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 2. การควบคุมตัวทหารและถูกจับกุมตัวไปยัง

ที่ท�าการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ ให้เป็น

ไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ซึง่การ

ปฏิบัติไม่ต่างกับผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือน แต่ต่างกันตรงที่

ไม่อาจน�าทหารขณะสวมเครือ่งแบบทีต่กเป็นผูต้้องหาเข้า

ห้องควบคมุได้ ทัง้นีต้้องค�านึงถึงเกยีรติยศของเคร่ืองแบบ

 3. การขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือการพิจารณา

ค�าขอประกันทหารผู ้ต้องหาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบ

ปฏบัิตว่ิาด้วยการนี ้ ได้น�ามาใช้กับผูต้้องหาท่ัวไป จะเหน็ว่า 

การขอปล่อยตัวช่ัวคราวผู ้ต ้องหาทหารและบุคคล

พลเรือนจึงไม่มีความแตกต่างกัน 

 4. การรับตัวทหาร  การสั่งให้ข้าราชการทหาร

พักราชการ และการงดจ่ายเงินเดือน เป็นการปฏิบัติ

ตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการทหารเป็นเฉพาะ 

ซึ่งจะมีความแตกต่างกับข้าราชการพลเรือน

ารคุม้ครองสทิธขิองทหารทีต่กเป็นผูต้้องหาในคดอีาญา รฐัธรรมนญูและกฎหมายได้บัญญัตริบัรองสทิธไิว้ 

ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู ้ต้องหายังไม่มีความผิดผู ้ต้องหาจึงเป็นผู ้บริสุทธิ์ตราบใด 

ที่ศาลยงัไม่มคี�าพพิากษาคดถีงึทีส่ดุว่ากระท�าความผดิ การปฏบิตัต่ิอผูต้้องหาจงึได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมาย

อย่างเท่าเทียมกัน บุคคลที่เป็นทหารย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะถูกจ�ากัดไว้ใน

กฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยทหารอย่างไรก็ตามทหารท่ีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ในการจับกุม 

ควบคุมตัวและการสอบสวนของต�ารวจจะต้องค�านึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาท่ีกฎหมายรับรองสิทธิไว้ และหาก

ผู้ต้องหาถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญก็สามารถยกบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้เช่นกันหากผู้ต้องหาได้รับทราบถึงสิทธิ

ของผู้ต้องหาหรือมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิไว้ ถือเป็นการสร้างหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาได้

อีกชั้นหนึ่งในการไม่เสียเปรียบการต่อสู้คดี อย่างไรก็ตามการที่ผู้ต้องหาทหารได้มีทนายความในการต่อสู้คดี 

อาทเิช่น ทนายทหาร หรอืทนายทีไ่ม่ใช่ทหาร เข้ามาต่อสูช่้วยเหลอืในทางคดเีพือ่พสิจูน์ความผดิอย่างเท่าเทียมกัน

กับผู้เสียหายก็จะท�าให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ต้องหาที่ไม่รู้กฎหมายหรือไม่รู้ว่าจะต่อสู้คดีอย่างไรอันมีผล

ต่อรูปคดีว่าจะแพ้หรือชนะ 

 นอกจากน้ีการท่ีทหารกระท�าความผิดอาญาและผู้มีอ�านาจสั่งลงทัณฑ์วินัยทหารซึ่งเป็นผู้บังคับ

บัญชาของทหารผู้กระท�าผิดจะสั่งลงทัณฑ์ทางวินัยทหารนั้นต้องได้ความว่าทหารผู้นั้นได้กระท�าความผิด

วินัยทหารด้วย เช่น การขาดหนรีาชการกส็ามารถลงทณัฑ์ได้ซึง่ในการลงทณัฑ์ผูก้ระท�าความผดิต่อวนิยัทหาร 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 มาตรา 13 ก�าหนดไว้ว่า “ก่อนที่ผู้มีอ�านาจลงทัณฑ์จะ

ลงทณัฑ์คร้ังคราวใด ให้พจิารณาให้ถ้วนถีแ่น่นอนว่าผูท้ีจ่ะต้องรบัทณัฑ์นัน้มคีวามผดิจรงิแล้วจงึสัง่ลงทณัฑ์นัน้ 

ต้องระวังอย่าให้เป็นการลงทัณฑ์ไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑ์แก่ผู้ท่ีไม่มีความผิดโดยชัดเจนนั้นเป็นอันขาด 

เม่ือพิจารณาความผิดละเอียดแล้วต้องชี้แจงให้ผู้กระท�าความผิดนั้นทราบว่ากระท�าผิดในข้อใดเพราะเหตุใด 

แล้วจงึลงทณัฑ์” จะเหน็ว่ากฎหมายให้ผูม้อี�านาจลงทณัฑ์พจิารณาให้ถ่ีถ้วนว่าทหารผูน้ัน้กระท�าความผดิต่อวนิยัจรงิ 

จงึจะสัง่ลงทณัฑ์น้ันได้และต้องชีแ้จงให้ผูก้ระท�าความผดิทราบว่ากระท�าผดิในข้อใดเพราะเหตุใดด้วย 

สรุป

ก
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วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

หน่วยงานทหารควรเผยแพร่ความรู้ให้ทหารทุกนายได้ทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหาและการปฏิบัติ

เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการ

ต่อสู้คดีอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับผู้เสียหาย

 2. การใช้อ�านาจตามกฎหมายของต�ารวจหรือผู้บังคับบัญชาของทหาร ในการปฏิบัติต่อทหารที่

ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาจะต้องค�าถึงสิทธิของผู้ต้องหาท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนท่ีได้ให้การรับรอง

คุ้มครองไว้

 3. นายทหารพระธรรมนูญหรอืนายทหารท่ีมคีวามรู้ด้านกฎหมาย ควรให้ค�าปรกึษากบัทหารท่ีตกเป็น

ผู้ต้องหาในคดีอาญาว่าได้รับการแจ้งสิทธิต่างๆ ที่มีอยู่ตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อสร้างหลักประกันให้กับ

ผู้ต้องหาในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือต่อสู้คดีได้เช่นเดียวกับผู้เสียหาย และในกรณีที่คดีอยู่ในอ�านาจ

ศาลทหาร ผูต้้องหาทหารควรใช้สิทธใินการแต่งต้ังทนาย โดยร้องขอให้ทนายทหารเข้ามาช่วยเหลอืเพือ่ต่อสูค้ดี

 4. การที่ทหารตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา หากผู้บังคับบัญชาจะลงทัณฑ์ทางวินัยทหาร จะต้อง

พิจารณาให้ถ้วนถี่แน่นอนว่าผู้ที่จะต้องรับทัณฑ์นั้นมีความผิดต่อวินัยทหารด้วยหรือไม่ และต้องระวังอย่า

ลงทัณฑ์ไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑ์แก่ผู้ที่ไม่มีความผิดโดยชัดเจนนั้นเป็นอันขาด
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ทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อจะน�าเสนอกระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนาท่ีอธิบายปรากฏการณ์
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ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก โดยใช้กรอบการอธิบายตามหลักทฤษฎีทางอาชญาวิทยา ทั้งนี้งานเขียน เรื่อง 

Essay on Crimes  and Punishment ของ  ซีซาร์  เบ็คคาเรีย ที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1764 นั้นได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งอาชญาวิทยา กระนั้นก็ตาม  แต่เมื่อได้ทบทวนวรรณกรรมในพระไตรปิฎกแล้ว 

จะท�าให้เราทราบว่าชุดความรู ้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยานั้นมีปรากฏใน

พระไตรปิฎกมาก่อนทีน่กัอาชญาวทิยาทางตะวนัตกจะศกึษาและเสนอเป็นทฤษฎเีสยีอกี คณุค่าแห่งองค์ความรู้

ที่เป็นภูมิปัญญาตะวันออกอย่างในพระไตรปิฎก จึงเป็นองค์ความรู้ที่ควรถูกน�ามาใช้ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสังคมดังเช่นอาชญาวิทยานี้ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับปฏิบัติและนโยบายในการ

ป้องปรามอาชญากรรมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสตร์ด้านอาชญาวิทยาอันจะก่อให้เกิดความสันติสุข
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 The purpose of this article is to present Buddhist paradigm to explain crime, its cause, and 

phenomenon based on criminology concepts both in individual and structural dimensions. Even though 

a writing “Essay on Crime and Punishment” by an Italian criminologist Cesare Beccaria in 1764 who was 

later honored and become so well known as philosopher of criminology, the Tipitaka, Buddhist 

scriptures, were fully written with the body of knowledge of criminological concepts long before the 

mentioned essay. It told us about criminological concepts prior to the western criminologists studied 

criminology. The Buddhist tipitaka is the valuable wisdom which should be studied for criminological 

explanation and should to be adapted for policy implementation to use for crime prevention.

Keywords: Buddhist criminology, crime , Buddhist paradigm 

Abstract

บทน�

นั กสงัคมวทิยาอย่าง Emile Durkheim กล่าวไว้ว่า 

อาชญากรรมเป็นสิ่งปกติซึ่งเป็นปรากฏการณ์

หนึ่งในสังคมที่ขาดเสียมิได้ (crime is a normal part 

of society, and that it is necessary and 

indispensable) (Lydia Voigt, 1994: 37) อย่างไร

ก็ตาม การนิยามอาชญากรรมก็มีความหลากหลายและ

แตกต่างกันไปตามบริบทของศาสตร์ที่มีการศึกษากัน 

ถึงกระนั้นอาชญากรรมก็ไม่เป็นที่ปรารถนาของสังคมใน

สายตาของรัฐและสญัญาประชาคมทัง้หลาย อาชญาวทิยา 

หรือ Criminology เป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมการ 

กระท�าความผดิ สาเหตุการกระท�าความผดิ และแนวทาง

ในการป้องปรามการกระท�าความผดิทีเ่รยีกว่าอาชญากรรม 

ดงันัน้ นกัอาชญาวิทยา (Criminologist) จึงต้องการท�าความ

เข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ปัจจัย

เง่ือนไขใดบ้างทีน่�าไปสูก่ารตดัสนิใจท�าให้คนก่ออาชญากรรม 

ตลอดจนแนวทางในการป้องปรามไม่ให้เกิดอาชญากรรม

จะท�าได้อย่างไร? ซึ่งเป็นโจทย์และเป้าหมายของการ

ศึกษาด้านอาชญาวิทยาที่ต้องอาศัยสหวิทยาการต่างๆ 

(Interdisciplinary) เข้ามาเป็นเงื่อนไขการศึกษาเพื่อให้

บรรลเุป้าหมายในการควบคมุและป้องปรามอาชญากรรม 

บทความนี้จึงต้องการน�าเสนอว่า ในพระไตรปิฎกมี

กระบวนทัศน์ (Paradigm) ซึ่งเป็นชุดความรู้แนวคิด

หรือค�าอธิบายถึงปรากฏการณ์อาชญากรรมอย่างไร ? 

ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาโดย

อ า ศั ย ก า ร ตี ค ว า ม จ า ก

พระไตรปิฎกเป็นส�าคัญเพื่อ

จะน�าเสนอประเด็นหลักๆ 

ดังต่อไปนี้ คือ 1) แนวคิด

และมุมมองของพระพุทธ

ศาสนาที่มีต่ออาชญากรรม  

2) ค�าอธิบายปรากฏการณ์

และสาเหตุอาชญากรรม

ตามหลักพระพุทธศาสนา
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1. แนวคดิและมุมมองของพระพุทธศาสนา
   ทีมี่ต่ออาชญากรรม

อ าจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสถาบันทางสังคมใน
การที่จะมีส่วนในการป้องกันการกระท�าความ

ผิดทางศีลธรรม หรือช่วยป้องปรามชะลอการกระท�าผิด
และการก่ออาชญากรรมในลักษณะที่เป็นการควบคุม
ทางสงัคมแบบไม่เป็นทางการ (Informal social control) 
ได้ทางหน่ึง ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการยบัยัง้จิตใจของบคุคล
ทีจ่ะละเมดิศลีธรรมหรือกระท�าความผดิ ซึง่หากบคุคลใด
มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจแล้วโอกาสที่จะ
กระท�าผิดจะลดน้อยลง (โสภา ชปีลมันน์, 2537: 31)  
นอกจากนี้แล้วตัวบทกฎหมายอาญาบ้านเมืองก็มีต้น
ก�าเนดิมาจากบทบญัญตัขิองศาสนาเป็นส่วนใหญ่ความเชือ่
และค ่านิยมในการนับถือศาสนาจึงมีความหมาย
และมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม 
(อรัญ สุวรรณบุบผา, 2518: 26) ดังนั้น ศาสนาจึงมี
ส ่วนส�าคัญต ่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ�านวน
อาชญากรรม ศาสนากบัอาชญากรรมจงึมคีวามเกีย่วเนือ่ง
สมัพนัธ์กนั จะเหน็ได้ว่า แนวคิดและมมุมองของพระพุทธ
ศาสนาที่มีต่ออาชญากรรมมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก
ฉบับภาษาไทยเล่มที่ 25 ขุททกนิกาย ธรรมบท ทัณฑ
วรรคที่ 10 ข้อที่ 20 หน้า27 ใจความว่า

“…สัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งกลัวต่ออาชญา   

สัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายแล้ว  

ไม่พึงฆ่าเอง ไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ฆ่า  ...    

ผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตน    

ย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย  

ผูใ้คร่ความสขุด้วยอาชญา  

ผูน้ั้นย่อมจะไม่ได้รับความสขุ”

 โดยนัยยะนี้ ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นว่า 
ท้ังคนและสัตว์ท้ังหลายกลัวความตายเป็นพื้นฐาน 
บุคคลควรให้คุณค่าของการมีชีวิตในทุกระดับอย่างเท่า
เทียมกัน การท�าร้ายการเบียดเบียน การฆ่ากันซึ่งเป็น
อกศุลกรรมท่ีอาจเป็นการประกอบอาชญากรรม จนอาจ
เป็นพฤติกรรมอาชญากรในที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธ
ศาสนาคัดค้าน และบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนพึงงดเว้น 
ทัง้นีก้เ็พือ่ความสงบสขุของระดับปัจเจกเองเป็นเบือ้งต้น 
รวมทัง้ส่งผลไปจนถงึสงัคมในระดบัโครงสร้าง นอกจากนีแ้ล้ว
พระพุทธศาสนายังช้ีให้เห็นถึงผลของการประกอบ
อาชญากรรมว่า บุคคลผูป้ระกอบอาชญากรรมจะต้องได้รบั
ความทุกข์เพราะถูกลงโทษทั้งทางกฎหมายอาญา
และความทุกข์ทางจติใจท่ีเศร้าหมองของผูน้ัน้ด้วย  ดงันัน้
ในทางพระพุทธศาสนา อาชญากรรมจึงเป็นกายทุจริต
เป็นวจทุีจรติและเป็นการละเมดิศลี 5 ไม่ว่าข้อใดข้อหนึง่
หรือหลายข้อรวมกัน แนวคิดทางพระพุทธศาสนาจึงให้
ความเคารพในความเท่าเทียมกันในการมีชีวิตท่ีไม่ควร
จะถูกละเมิดเพราะสัตว์ท้ังหลายย่อมเกลียดการถูก
เบียดเบียนและเกรงกลัวต่อความตายเหมือนกันทุกชีวิต 
นอกจากนี ้อาชญากรรมยงัเป็นความเสยีหายอนัเป็นกรรม
ฝ่ายอกุศลหรือเป็นความชั่วที่พุทธศาสนิกชนและบุคคล
ทั่วไปพึงงดเว้นเพื่อความผาสุกของตนเองและสังคม

1.1  การให้ความหมายของ
  อาชญากรรมในพระไตรปิฎก

 จากการศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฎกแล้วจะพบ
ค�าว่าอาชญากรรม อยู่ในส่วนของหนังสือพระสูตรหลาย
แห่ง โดยมีที่มาและความหมายที่แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่
ก็ไม่ได้มีนัยทางความหมายที่ต่างกันในเชิงลึกมากนัก 
โดยพบค�าว่า อาชญา ปรากฏในหนังสือพระไตรปิฎก
ฉบับภาษาไทย มีนัยความหมาย 2 ประการดังต่อไปนี้
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 ประการที่หนึ่ง อาชญา หมายถึงโทษภัยอันตราย 
ดังปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ 29 ขุททกนิกาย มหา
นิทเทศ อัตตทัณฑสูตรนิเทศที่ 15 ข้อที่ 789 หน้า382 
ความว่า 
 “…ชื่อว่าอาชญาในค�าว่าภัยอันเกิดแต่ตนได้แก่
อาชญา 3 อย่างคือ อาชญาทางกาย อาชญาทางวาจา 
อาชญาทางใจ กายทุจริต 3 ชื่อว่า อาชญาทางกาย วจี
ทุจริต 4 ชื่อว่าอาชญาทางวาจา มโนทุจริต 3 ชื่อว่า
อาชญาทางใจ…” 
 และมีปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเล่มที่ 
25 ขุททกนิกาย ธรรมบท ทัณฑวรรคที่ 10 ข้อที่ 20  
หน้า 27 ความปรากฏดังนี้  
 “…สตัว์ทัง้ปวงย่อมสะดุ้งกลวัต่ออาชญา สตัว์ท้ังปวง
ย่อมกลัวต่อความตายแล้ว ไม่พึงฆ่าเอง ไม่พึงใช้ผู้อื่นให้
ฆ่า…” 
 และมีปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเล่มที่ 
1 มหาวิภังค์ ปฐมภาค ข้อที่ 430 หน้า 569 มีเนื้อความ
ดังต่อไปนี้คือ  
 “…สตรีที่ชื่อว่ามีกฎหมายคุ้มครองได้แก่ สตรีที่มี
พระราชาบางองค์ ทรงก�าหนดอาชญาไว้ว่า บุรุษใดถึง
สตรีผู้มีชื่อนี้ ต้องได้รับอาชญาเท่านี้…”
 จากเนื้อความข้างบนแสดงนัยทางความหมายของ 
อาชญาว่า หมายถึง โทษ หรือ ภัย และอันตราย ที่
บุคคลไม่ปรารถนา และเป็นการกระท�าที่เป็นโทษที่ให้
ผลร้าย เป็นความเสื่อม

 ประการทีส่อง อาชญา หมายถงึกฎหมายหรืออ�านาจ

ของกษัตริย์และผู้ปกครองดังมีปรากฏในพระไตรปิฎก

ฉบับภาษาไทยเล่มท่ี 5 มหาวรรค ภาคที่ 2  ข้อ 244 

หน้า 262 มีเนื้อความดังต่อไปนี้  

 “…ขันติ โสรัจจะ เห็นปานนี้ได้มีแล้วแก่พระราชา

เหล่านั้นผู้ถืออาชญาผู้ถือศัสตราวุธ…”

 และในพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยเล่มที ่27 ขทุทก

นกิาย ปทุมชาดก ภาค 1 ข้อ 1701 หน้า 303  ความว่า

 “…กษัตรย์ิพระองค์ใด ทรงเห็นเหตท่ีุควรลงพระราช

อาชญาและไม่ควรลงพระราชอาชญาและทรงเหน็เหตนุัน้ 

โดยประการท้ังปวงเป็นอย่างดแีล้วทรงปกครองบ้านเมอืง 

กษัตริย์พระองค์นั้นสมควรปกครองราชสมบัติ…”

 จะเห็นได้ว่า โดยนัยนี้ค�าว่าอาชญาบ่งความถึง

กฎหมายพระราชอ�านาจของกษัตริย ์หรือฝ่ายของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองรัฐนั่นเอง  ส่วนค�าว่า  “กรรม” นั้น

หนงัสือพจนานกุรมพทุธศาสตร์ (ป.อ. ปยตุโต, 2520: 4) 

ได้ให้ความหมายของ “กรรม” (Action; Deed) ว่าหมายถึง

การกระท�าท่ีประกอบด้วยเจตนาดีก็ตามช่ัวก็ตามค�าว่า  

“กรรม”ในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงการกระท�า

ที่เป็นกลางๆ ไม่ได้บ่งบอกถึงความดีหรือชั่วหากจะบ่ง

จะต้องมีค�าอื่นๆ มาประกอบเช่น กุศลกรรมอกุศลกรรม 

เป็นต้น ดงันัน้ความหมายของอาชญากรรมในทางพระพทุธ

ศาสนาจงึหมายถึงการกระท�าท่ีเป็นการละเมิดศลี 5 เป็น

อย่างน้อยและท�าให้เกิดโทษเป็นความผิดในระดับกาย

ทุจริตและวจทุีจรติ ซ่ึงเกดิผลเสยีต่อบุคคลและอาจส่งผล

ต่อผู้อื่นและสังคมได้จากการกระท�านั้น

1.2 ศีล 5 เทียบเคียงกับอาชญากรรม

 หากน�าเอาบทบัญญัติทางพระพุทธศาสนาคือศีล 5 

เข้ามาอธิบายถึงความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมจะเห็น

ความเก่ียวข้องดงันี ้ ในหนงัสอืพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 

เล่มที่ 22 อังคุตตรนิกายปัญจกข้อ 32 หน้า 33 มี

เนื้อความที่กล่าวถึงศีล 5  ไว้ดังนี้

 “…หญิงหรอืชายเป็นผูถึ้งพระพทุธเจ้า  ถึงพระธรรม  

ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ  

 พงึเว้นขาดจากปาณาตบิาต เว้นขาดจากอทินนาทาน  

เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร

 เว้นขาดจากมสุาวาท เว้นขาดจากการดืม่น�า้เมาและ

เมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

 ผู้นั้นย่อมเข้าถึงสุคติอย่างเดียว  ไม่เข้าถึงทุคติ…”
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 ข้อบัญญัติเบื้องต้นส�าหรับพุทธศาสนิกชนคือศีล 5 

นี้เป็นข้อก�าหนดอย่างต�่าที่สุดในทางปฏิบัติหรือข้อ

ก�าหนดอย่างต�่าส�าหรับความประพฤติของมนุษย์อัน

จ�าเป็นส�าหรับที่จะท�าให้สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่าง

ปกติสุขโดยปัจเจกชนแต่ละคนจะมีชีวิตที่ไม่ก่อโทษภัย

ให้แก่กันและกนัศลี 5 จึงมคีวามเกีย่วข้องในรายละเอยีด

ต่อไปนี้

 ศีลข้อที่ 1 ปาณาติบาต นั้นหากมองในทางอาชญา

วทิยาแล้วจะเห็นได้ว่า มคีวามเก่ียวเน่ืองกับอาชญากรรม

ที่เรียกว่า  Violent Crime หรือ อาชญากรรมรุนแรงที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตและร่างกาย การท�าร้ายร่างกายให้ได้

รับบาดเจ็บและการฆ่ารวมทั้งการใช ้ความรุนแรง

ทั้งหมด (Lydia Voigt, 1994: 284) การละเมิดศีล

ข้อที่1นี้ย่อมจะน�าไปสู่การท�าร้ายร่างกาย(Aggravated 

assault) รวมทั้งอาจจะเกิดการฆาตกรรม (Homicide) 

อีกด้วย ศีลข้อที่หนึ่งจึงเป็นเบื้องต้นของการเกี่ยวข้อง

กับอาชญากรรมด้านชีวิตและร่างกายตามความหมาย

ของอาชญาวิทยานั่นเอง

 ศีลข้อที่ 2 อทินนาทาน เป็นอาชญากรรมที่เกี่ยว

กบัทรพัย์สนิ (Property crime) ซึง่หมายถงึ อาชญากรรม

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน (Crime Against  

Property) (Lydia Voigt, 

1994: 319) การประกอบ

อาชญากรรมที่กระท�าโดย

การขโมยทรัพย์สินซึ่งอาจ

จะเป็นทั้งแบบกระท�าเป็น

อาชพี  (Professional) หรอื

อาจจะเป็นเพียงอาชญากร

แบบคร้ังคราว (Occasional) 

ซึ่งขึ้นอยู ่กับสถานการณ์ 

โอกาสการท�าลาย และเข้าไป

เอาทรัพย์ (Burglary) การโจรกรรมรถยนต์ (Motor 

Vehicle Theft) หรอืการฉกชิงวิง่ราวการขโมยเอาทรัพย์

ซึ่งหน้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม Larceny Crime นอกจากนั้นยัง

รวมถึงการยักยอกเอาทรัพย์ (Embezzlement) และ

การทุจริตในหน้าที่ (Corruption) ดังนั้น การละเมิดศีล

ข้อที่ 2 นี้ก็คือการประกอบอาชญากรรมตามค�าอธิบาย

ทางอาชญาวิทยาเช่นกัน

 ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจาร สามารถเปรียบเทียบ

กับอาชญากรรมในหมวดท่ีเรียกว่า อาชญากรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศหรือเรียกว่า Sexual  Crime หรือ

การข่มขืนกระท�าช�าเรา (Rape)  ซึ่งในความหมายทั่วไป

แล้วหมายถึงการมีเพศสัมพันธ ์โดยปราศจากการ

ยนิยอมท้ังชายและหญงิและคนข้ามเพศ (Transgender) 

ซ่ึงเป็นข่มขืนท่ีมคีวามผิดทางอาญา (Lydia Voigt, 1994: 

295) ดังนั้นจะเห็นได ้ว ่าศีลข ้อที่  3 นี้ครอบคลุม

อาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับทางเพศทั้งหมดการละเมิดศีล

ข้อที่ 3 จึงอาจเป็นการประกอบอาชญากรรม

 ศีลข้อท่ี 4 มุสาวาท ในทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าทรงต�าหนิการกล่าวค�าเท็จการพูดโกหก

การหลอกลวงผู้อื่นในหนังสือพระไตรปิฎกฉบับภาษา

ไทยเล่มที่ 25 ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ มุสาวาทสูตร ข้อ 

203 หน้า 211 ความว่า  

 “…ขึ้นชื่อว่าคนโกหก จะไม่ท�าชั่วอย่างอื่นอีก เป็น

ไม่มี…”  

 นั่นหมายความว่าทางพระพุทธศาสนามองว่าการ

กล่าวค�าเท็จเป็นพื้นฐานที่จะน�าไปสู่การกระท�าชั่วอื่นๆ

อีกได้  รวมทั้งการก่ออาชญากรรม เช่น การปลอมแปลง

เอกสาร การตั้งกลุ่มรวมกลุ่ม (Gang) เพื่อหลอกหลวง

ต้มตุ๋น (Fraudulence) ท�างานกันเป็นขบวนการกลุ่ม

เช่น แก๊งหลอกลวง เหล่าน้ีล้วนเป็นการละเมิดศลีข้อท่ี 4  

และกลายเป็นอาชญากรรมในที่สุด
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วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 ศลีข้อที ่5 สรุาเมรยั ในศลีข้อนีน้อกจากสรุาและของมนึเมาทัง้หลายแล้วยงัหมายรวมถงึยาเสพตดิทกุประเภทด้วย

อันจะท�าให้ขาดสติ น�าไปสู่การทะเลาะวิวาท นอกจากจะกลายเป็นการก่ออาชญากรรมแล้ว ยังจะตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรรม (Victim of crime) ได้อีกด้วยในทางอาชญาวิทยามองว่าการใช้ยาเสพติด (Drug) เป็นอาชญากรรม

อย่างหนึ่งนั่นคืออาชญากรรมที่ปราศจากเหยื่อ (Victimless Crime) หรือผู้ก่ออาชญากรรมกลายเป็นเหยื่อและได้

รับความเสียหายเอง จะเห็นได้ว่าศีล 5 นี้ก็ครอบคลุมในส่วนอาชญากรรมดังตารางต่อไปนี้

  การละเมิดศีล 5    อาชญากรรม

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการละเมิดศีล5กับอาชญากรรม

  1. การเบียดเบียน,  การท�าร้ายร่างกาย,  การฆ่า  Violent Crime, Assault, Homicide

  2. การลักทรัพย์,  การฉ้อโกง,  การขโมย   Property Crime, Burglary, Robbery 

  3. การประพฤติผิดในกาม,  การข่มขืนช�าเรา  Sexual Crime, Rape

  4. การโกหก,  หลอกลวง,  แก๊งตุ้มตุ๋น   Professional crime, Fraudulence

  5. การติดสุรา,  ยาเสพติด    Victimless Crime, Drunker, Drug User

 จากตารางเปรียบเทียบความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง

การละเมิดศีล 5 กับอาชญากรรม ชี้ให้เห็นว่า พื้นฐาน

ของอาชญากรรมเกือบทั้งหมดล้วนมาจากการละเมิด

ศีลในทางศาสนา กระนั้นก็ตามการที่จะชี้ให้เห็นความ

แตกต่างหรือเกณฑ์ในการวัดระหว่างการละเมิดศีลกับ

อาชญากรรมก็ยังมีข้อที่ควรพิจารณาไว้อยู่เหมือนกัน

กล่าวคือพฤติกรรมการละเมิดศีลบางอย่างอาจไม่ถึงข้ัน

กลายเป็นอาชญากรรมได้ เช่น การด่ืมสุราซึ่งเป็นการ

ละเมดิศลีข้อที ่5 แต่ยงัไม่ถงึขัน้ทีจ่ะถอืว่าเป็นอาชญากรรม

ได้แต่พฤตกิรรมเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานทีจ่ะน�าไปสูก่ารกลาย

เป็นอาชญากรรมได้ในที่สุด การละเมิดศีลข้อใดก็ตาม

ย่อมเป็นพื้นฐานหรือมีแนวโน้มที่จะกลายไปสู ่การ

ประกอบอาชญากรรมได้นั่นเอง

1.3 มหาโจรสูตรและโจรสูตร 
    ทฤษฎีอาชญาวิทยาในพระไตรปิฎก 

 นกัอาชญาวทิยาพยายามหาสตูรส�าเรจ็มาอธบิายถึง   

พฤตกิรรมของอาชญากร รวมท้ังการประกอบอาชญากรรม 

มลูเหตจุงูใจในการก่ออาชญากรรม  ซ่ึงกล่าวกนัว่าผลงาน

ช้ินแรกของสาขาอาชญาวิทยาท่ีได้รับการยอมรับก็คือ 

ผลงาน Essay on Crimes  and Punishment ของ 

ซีซาร์ เบ็คคาเรีย ในปี ค.ศ. 1764 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการ

ยกย่องในฐานะบิดาของอาชญาวิทยา (ปุระชัย เปี่ยม

สมบูรณ์, 2531: 3) ทว่าความจริงแล้ว วิชาอาชญาวิทยา

นั้นได้เกิดมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม่ใช่เพิ่ง

เกิดในปี ค.ศ.1764 ตามท่ีมบัีนทึกไว้ในต�าราอาชญาวทิยา

โดยทั่วไป เพียงแต่ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้บอกไว้ว่านี่

คอืทฤษฎอีาชญาวทิยาเท่านัน้ (อัณณพ ชูบ�ารงุ, 2530: 4)  
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

ทั้งนี้ก็เพราะว่า มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยา

ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที ่20 องัคตุตรนกิายติกนบิาต 

มหาโจรสูตรข้อที่ 490 หน้า 171 มีเนื้อความดังนี้คือ

 “...มหาโจรประกอบด้วยองค์ 3 ประการ ย่อมย่อง
เบาบ้าง ปล้นบ้าง 
  ท�าการล้อมเรือนหลังเดียวแล้วปล้นบ้าง  คอย
ดักชิงเอาที่ทางเปลี่ยวบ้าง องค์ 3 
  ประการเป็นไฉน ? … มหาโจรในโลกนี้ย่อม
อาศัยที่อันขรุขระ  ย่อมอาศัยป่าชัฏ
  ย่อมอาศัยบุคคลผู้มีก�าลัง  ก็มหาโจรย่อม
อาศัยที่ขรุขระอย่างไร ?  มหาโจรในโลกนี้ 
  ย่อมอาศัยที่อันไม่ไกลแม่น�้า  หรือที่ขรุขระ
แห่งภูเขา … มหาโจรย่อมอาศัยที่อันขรุขระ
  อย่างนี้แล  …มหาโจรย่อมอาศัยป่าชัฏอย่างไร 
? ..มหาโจรในโลกนี้ ย่อมอาศัยชัฏหญ้าบ้าง
  ชัฏต้นไม้บ้าง  ริมตลิ่งบ้าง  ราวไพรใหญ่บ้าง 
…. มหาโจรย่อมอาศัยป่าชัฏอย่างนี้แล... 
  ก็มหาโจรอาศัยบุคคลผู้มีก�าลังอย่างไร ? มหา
โจรในโลกนี้ ย่อมอาศัยพระราชา
  หรือมหาอ�ามาตย์ของพระราชา  เขาคิดอย่าง
นี้ว่า  ถ้าใครจักกล่าวหาอะไรกะเรา 
  พระราชาหรือมหาอ�ามาตย์ของพระราชา
เหล่านี้ จักช่วยกันปกปิดโทษของเรา
  แล้วว่ากล่าวอรรถคดี มหาโจรย่อมอาศัย
บุคคลผู้มีก�าลังอย่างนี้แล…”

 นอกจากนีแ้ล้ว ยังม ีพระสูตรชือ่โจรสตูรทีเ่ก่ียวข้อง
กับโจรซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเสื่อมของบรรดาโจรท้ังหลาย
ไว้อย่างน่าพิจารณา ดังมีปรากฏในหนังสือพระไตรปิฎก
ฉบับภาษาไทยเล่มที่ 23 อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต 
โจรสูตรข้อที่ 190  หน้า 312  ความว่า

 “….มหาโจรประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ย่อมพลนั

เสือ่ม  

  ตัง้อยูไ่ม่นาน องค์ 8 ประการน้ันเป็นไฉน ?  คือ 

ประหารคนที่ไม่ประหารตอบ 

  ถอืเอาสิง่ของไปไม่เหลอืไว้ ลกัพาสตร ีประทษุร้าย

กมุารี   

  ปล้นบรรพชิตนักพรตนักบวช ปล้นราชทรัพย์  

ท�าการปล้นใกล้ถิ่นเกินไป  

  ไม่ฉลาดในการเก็บ ……. มหาโจรประกอบด้วย

องค์ 8 ประการนี้แล 

  ย่อมพลันเสื่อม ย่อมตั้งอยู่ไม่นาน…”

 จากเนือ้ความใน  มหาโจรสตูร และ โจรสตูร  ดงักล่าว

มาแล้วนัน้ จะเหน็ได้ชัดเจนว่า พระพทุธศาสนา ได้แยกแยะ

ให้เห็นถึงปัจจัยเกื้อหนุนในการประกอบอาชญากรรม

ของโจร โดยอาจจะวเิคราะห์ประเดน็ให้เห็นลกัษณะของโจร

ในมหาโจรสูตรเทียบเคียงกับแนวคิดทางอาชญาวิทยา 

(Criminological approach)  ได้ดังต่อไปนี้ คือ

 1) “ย่อมย่องเบาบ้าง”  ความข้อนี้ตรงกับศัพท์ทาง

อาชญาวทิยาท่ีเรยีกว่า Burglary คอืการเข้าไปเอาทรพัย์

ของผู ้อื่นโดยผิดกฎหมายและไม่ได ้รับการยินยอม

จากเจ้าของ ลักษณะเช่นน้ีเรียกว่า โจร ตามความใน

มหาโจรสูตรนี้  

 2) “ย่อมปล้นบ้าง”  ความในข้อนี้ตรงกับศัพท์ทาง

อาชญาวิทยาที่เรียกว่า Robbery คือการเข้าไปถือเอา

ทรัพย์สินของผู้อื่น โดยอาจใช้ก�าลังหรืออาวุธ ข่มขู่ให้

เจ้าของทรัพย์กลัว การกระท�าเช่นนี้เรียกว่าปล้นเป็น

ลักษณะของโจรตามความในมหาโจรสูตร   

 3) “ท�าการล้อมบ้านแล้วปล้นบ้าง” ความในข้อนี้

เป็นลักษณะของการวางแผนและท�างานกันเป็นกลุ่ม 

(Gang) และส่อการท�าลายแล้วเข้าไปเอาทรพัย์ (Breaking 

and Entering) ซ่ึงเป็นลักษณะเข้าข่ายท่ีเรียกว่า 

Aggravated Burglary หรือการที่เข้าไปปล้นทรัพย์และ

อาจท�าร้ายเจ้าของทรัพย์หรืออาจมีอาวุธร้ายแรงเข้าไป

ในการปล้นนั้นด้วย (Lydia Voigt, 1994: 616)  

 4) “คอยดักชิงเอาที่ทางเปลี่ยวบ้าง”การดักชิงเอา

ข้อนี้เข้าลักษณะชิงทรัพย์ หรือวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ก�าลัง



   ปีที่ 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-ธันวาคม 2560   39

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

หรืออาวุธข่มขู่เหยื่อแล้วเอาทรัพย์มาเป็นของตน ทาง
อาชญาวิทยาเรียกว่า Racketeering หรือการข่มขู่เอา
เงินจากเหยื่อ โดยจะกระท�ากันเป็นกลุ่มของอาชญากร 
โดยใช้ก�าลังคกุคามข่มขูเ่หยือ่ ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นลกัษณะ
ของโจรตามความในมหาโจรสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทางอาชญาวิทยาด้วยเช่นกัน  
 กระนั้นก็ตามเนื้อความในมหาโจรสูตร ยังแสดงให้
เห็นถึงบริบท (Context of crime) หรือเหตุปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการก่ออาชญากรรมในสมัยพุทธกาลนั้น  ซึ่งประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างได้แก่ 
 1) “มหาโจรในโลกนี้ย่อมอาศัยที่อันขรุขระ คือ
สถานที่อันไม่ไกลแม่น�้าและซอกเขาหรือเทือกเขา”   
ความหมายในข้อนี้แสดงให้เห็นถึงอาชญากรรมในสมัย
นั้นหมู่โจรหรือเหล่าอาชญากร มักจะอาศัยอยู่ตามซอก
เขาหรือตั้งแก๊งซ่องสุมโจร (Corporate crime) อยู่ใน
สถานที่ใกล้ๆแม่น�้าเพื่อสะดวกในการอุปโภคบริโภค
และการด�ารงชีวิตในป่าเช่นน้ัน โดยอาศัยพ้ืนทีแ่ถบเทือก
เขาเชงิเขาทีอ่ยูห่่างไกลชมุชนและห่างจากอ�านาจรฐัและ
กฎหมายของฝ่ายปกครอง ซึง่เทียบเคยีงได้กบักระบวนการ
ก่อการร้าย (Terrorist) กลุ่มต่างๆ ตามทฤษฎีทาง
อาชญาวิทยาเป็นต้น   
 2) “มหาโจรย่อมอาศัยป่าชัฏคือป่าสุมทุมพุ่มไม้ 
ในราวป่า หรอืในป่าดงดบิ” ทัง้นีก้เ็พือ่ดกัรอปล้นทรพัย์ผูค้น
ทีเ่ดนิทางผ่านไปในละแวกน้ันโดยสถานทีเ่หล่าน้ีจะเป็นท่ี
เปลีย่วห่างไกลชุมชนและผู้คนท�าให้ง่ายต่อการประกอบ
อาชญากรรม หากเปรียบเทียบกับสภาพอาชญากรรม 

(Crime) ในปัจจบุนัแล้วจะเหน็ได้ว่าทางเปลีย่วหรอืทีม่ดื
มักจะเกิดอาชญากรรมประเภท คดีเก่ียวกับการล่วง
ละเมิดทางเพศหรือคดีเกี่ยวกับทรัพย์  ดังนั้น จะเห็นได้
ว่าอาชญากรหรือโจรในสมัยพระพุทธกาลกับอาชญากร
ในปัจจุบันต่างก็มักจะอาศัยช่องว่างหรือพื้นท่ีห่างไกล
ผู้คนเป็นพื้นที่เปลี่ยวปลอดจากผู้คนเป็นปัจจัยเงื่อนไข
ในการประกอบอาชญากรรมเหมือนๆกัน   
 3) “โจรย่อมอาศัยพระราชาหรืออ�ามาตย์ของพระ
ราชา” ตามความหมายข้อนี้ อาชญากรมักกล่าวอ้างเอา
ว่ารู้จักกับเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีอ�านาจในการปกครองเป็น
ผู ้ให้การสนับสนุนตนเพื่อปกป้องความผิดหรือเข้าไป
อาศัยผู้ปกครองหรือผู้เป็นใหญ่ในทางการปกครองเพื่อ
เอือ้ประโยชน์ในการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงประเด็นนี้
อาจหมายถึงการร่วมกันของฝ่ายอ�านาจรัฐและเหล่า
บรรดามิจฉาชีพหรือเหล่าอาชญากรกับบรรดาฝ่าย
การเมืองร่วมกันในการปล้นฉ้อโกงหรือทุจริตคอรัปชั่น
ในลักษณะเป็นองค์กรร่วมซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Corporate 
Crime ในทางอาชญาวทิยา ขณะเดียวกนัในทางพระพทุธ
ศาสนาได้กล่าวถึงสภาพของเหล่าอาชญากร และบริบท
ทางสังคมและสภาพแวดล้อมไว้ในลักษณะที่ไม่แตกต่าง
ไปจากทฤษฎอีาชญาวทิยา (Criminological theories) 
ซึง่กส็รปุได้เป็นแนวเดยีวกนัว่า แท้จรงิแล้วปรากฏการณ์
ทางอาชญากรรมได้เคยเกดิขึน้มาแล้วและยงัคงด�ารงอยูใ่น
สังคมทั้งในอดีตสมัยพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบัน เพียง
แต่ว่ารูปแบบของอาชญากรรมจะเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุคสมัยและบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมนั้นๆ

2. ค�อธบิาย ปรากฏการณ์ และสาเหตอุาชญากรรม
   ตามหลักพระพุทธศาสนา

ใ นขณะที่ ทฤษฎีอาชญาวิทยาบางทฤษฎี เช่น อาชญาวิทยาในยุคต้นอย่างเช่นทฤษฎีรูปแบบร่างกาย (Body 
Type Theory) พยายามอธิบายถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรมว่า ลักษณะรูปร่างของอาชญากร
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สามารถพยากรณ์คดทีีก่ระท�าความผดิได้ แต่ในพระไตรปิฎก
ก็ได้มีค�าอธิบายปัจจัยอันน�าไปสู่การเกิดอาชญากรรม
ว่าการที่บุคคลกระท�าความผิดทางอาญานั้นเกิดจาก
ปัจจัยภายใน (Inner factors) คือ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง น�าไปสูก่ารเกดิมจิฉาทิฐิและท�าให้บคุคลกลาย
เป็นอาชญากรในที่สุด ดังนั้น เมื่อพิจารณาในแง่นี้ทุกคน
จึงสามารถกลายเป ็นอาชญากรได ้ด ้วยกันทั้ งนั้น  
หากความโลภ ความโกรธความหลงครอบง�าจติใจคนเรา 
หาใช่เพราะว่าบคุคลมรีปูร่างลกัษณะแบบใดแบบหนึง่แล้ว
จะบ่งบอกได้ว่าจะประกอบอาชญากรรมในลกัษณะใดบ้าง 
ซึง่ท่าทเีช่นน้ีขดัแย้งกบัแนวคิดอาชญาวทิยา Body Type 
Theory ที่เห็นว่าอาชญากรมีลักษณะเฉพาะทางมาแต่
ก�าเนิด (Born Criminal) หรือมีความผิดปกติภายใน
ร่างกายของบุคคลอย่างที่  ซีซาร์  ลอมโบรโซ กล่าวอ้าง
ไว้ในหนังสือ Criminal Man ซึ่งเขาเองได้ศึกษาถึง
ลักษณะทางกายภาพของนักโทษในอิตาลีเช่น ลักษณะ
ทางด้านศีรษะ แขนขา ร่างกาย แล้วสรุปลักษะทาง
กายภาพว่าสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของการเป็น
อาชญากรได้ ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อว่าอาชญากรโดยก�าเนิดมี
จ�านวนถึง 1 ใน 3 ของอาชญากรทั้งหมดที่เป็นนักโทษ
ในขณะนัน้ (พรชัย ขนัต ีและคณะ, 2543: 34) ซึง่ท่าทขีอง
พระพุทธศาสนาไม่ได้ตีตรา (Labeling) ลักษณะทาง
กายภาพอย่างเช่นทฤษฎีอาชญาวิทยาของ ลอมโบรโซ

2.1  อาชญากรรมเกิดจากปัจจยัภายใน 
     (Inner Factor of crime)

 ในทางพระพทุธศาสนา จะให้ความส�าคัญกบัตัวแปร

ทีส่�าคญัสดุ คอืตวัแปรด้านของจติว่ามีความส�าคัญยิง่ เพราะ

ตัวจิตจะเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายว่าบุคคลจะตกลงใจ

ประกอบอาชญากรรมหรือไม่ ดังมีปรากฏในหนังสอืพระ

ไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ 25 ขุททกนิกายธรรมบท  

ยมกวรรคที่ 1 ข้อที่ 11 หน้า 13 เนื้อความว่า    

 “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด  

ส�าเร็จแล้วแต่ใจ

 ถ้าบุคคลมใีจอนัโทษประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยู่กต็าม  

ท�าอยู่ก็ตาม

 ทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้น เพราะทุจริต 3 อย่างนั้น   

 เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้ลากเกวียนไป

อยู่”     

 จะเห็นว่า ในทางพระพทุธศาสนามองว่า การกระท�า

ทุจรติ 3 คอื กายทุจรติ วจีทุจรติ มโนทุจรติ  ปรากฏการณ์

ต่างๆที่มนุษย์ก่อขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยจากปัจจัย

ภายในคอืจติ ได้แก่มโนกรรมของบุคคลน่ันเอง ดงันัน้การ

ที่บุคคลจะประกอบอาชญากรรมหรือตัดสินใจในการ

ก่ออาชญากรรม  จนกระทั่งกลายเป็นอาชญากรในที่สุด

นั้น ก็ย่อมจะเกิดจากจิตเป็นตัวสั่งการก่อน บุคคลนั้นจึง

ลงมือไปสู่การปฏิบัติ  หากจิตของบุคคลคิดไปในฝ่ายชั่ว

ฝ่ายอกศุลซ่ึงประกอบด้วย โลภะ (Greed) โทสะ (Anger) 

โมหะ (Delusion) แล้วบุคคลก็จะคดิพดูและท�าช่ัวในท่ีสดุ

ทัศนะทางพระพุทธศาสนาจึงเห็นว่า จิตเป็นเหตุแห่ง

อกุศลมูล (Root of crime) ส่วนการกระท�าเป็นผล

ถ้าจิตคิดไปในส่วนดีที่เป็นกุศลแล้ว บุคคลนั้นก็จะพูดดี

และท�าความดีแม้ว่าบริบทอื่นๆ (Context of crime) 

จะเอื้ออ�านวยที่จะมีแนวโน้มให้ก่ออาชญากรรมแค่ไหน

ก็ตาม บุคคลเมื่อมีสัมมาทิฐิ (Right view) แล้วก็ย่อมจะ

ตัดสินใจละชั่วกลัวบาปได้    

 ขณะท่ีการอธิบายพฤติกรรมอาชญากรด ้วย

เจตจ�านงเสร ี(Free will) อนัเป็นแนวคดิของส�านกัอาชญา

วิทยาด้ังเดิม (Classical School) เห็นว่าอาชญากร

มีอิสระในการที่จะเลือกกระท�าโดยเลือกเอาความ

พงึพอใจ (Seek Pleasure) และหลีกเลีย่งความเจบ็ปวด 

(Avoid Pain) ในการกระท�าความผิด ขณะที่ส�านัก

ปฏฐิานนยิม (Positive  School) อ้างถึงเจตจ�านงก�าหนด 

(Determinism) มาอธิบายอาชญากรว่าบุคคลนัน้แท้จริง
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แล ้วไม ่มีอิสระที่จะกระท�าหรือไม ่กระท�าการก ่อ

อาชญากรรมแต่ว่าสภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆ 

(Eco-Social context) ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ

ลักษณะทางชีวภาพของบุคคล เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การแสดงพฤตกิรรมอาชญากร แต่ในทางพระพทุธศาสนา

เห็นว่าตามปกตินั้นจิตของมนุษย์นี้เป็นสิ่งบริสุทธิ์มาแต่

เดิมแต่เพราะความโลภความโกรธความหลงต่างหากมา

ครอบง�าท�าให้จิตเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์ (วศิน อินทสระ, 

2533: 16) จึงท�าให้คนก่ออกุศลกรรมหรือกระท�า

อาชญากรรมในที่สุด     

 ดังนั้น ในแง่ของการกระท�าความผิด หรือการ

ประกอบอาชญากรรมทุกชนิด  พระพุทธศาสนามองว่า  

ตัวแปรภายในเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ท�าให้บุคคล

ประกอบทุจริตทั้งการก่อคดีหรือก่ออาชญากรรม  รวม

ทั้งการละเมิดศีลธรรมก็เพราะปัจจัยภายในทั้งสาม

ประการซึ่งอาจเป็นข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อรวมกัน  

กล่าวคือ  ความโลภความโกรธและความหลง  น�าไปสู่

การเห็นผิดที่เรียกมิจฉาทิฐินั่นเองเป็นตัวก่อให้บุคคลก่อ

อาชญากรรม ดังมีปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับภาษา

ไทยเล่มที ่20 องัคตุตรนกิายเอกนบิาต ข้อ 193 หน้า 43  

ความว่า 

 “ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราไม่เลง็เหน็ธรรมอย่างอืน่แม้

ข้อหนึง่ 

 ซึง่จะมโีทษมากเหมอืน   มจิฉาทิฐิน้ีเลย ดูกรภิกษุ

ทัง้หลาย 

 โทษทัง้หลายมมิีจฉาทฐิิ  เป็นอย่างย่ิง”

 จากเนือ้ความในพระไตรปิฎก   ลกัษณะของโลภะเป็น

อาการของความอยากได้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่นต้องการ 

ลกัษณะของโทสะเป็นอาการของความเคยีดแค้นอาฆาต

ใช้ความรุนแรง จึงขาดการยับยั้งชั่งใจ ก่ออาชญากรรม

ประเภทความผิดทางด้านชีวิตและร่างกาย (Assault)    

หรือการฆาตกรรม (Homicide) ลักษณะของโมหะ  

เป็นอาการของความไม่รูไ้ม่พจิารณาไม่ใคร่ครวญขาดเหตผุล 

น�าไปสู ่ความเห็นผิดท�าให้เสพติดลุ ่มหลงเช่น กรณี

อาชญากรรมประเภทการพนัน (Gambling) ซึ่งมีลักษะ

โลภเข้ามาเจอืปนอยูด้่วยหรือการใช้ยาเสพตดิ (Drug) กม็ี

ลักษณะของโมหะน�าให้เกิด รวมทั้งเรื่องทางกามารมณ์ 

(Sexual desire) จึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุมให้เหมาะ

สมเพราะกามารมณ์นั้น หากบุคคลบริหารจัดการกับ

กามารมณ์ไม่ได้แล้ว กามก็จะน�าไปสู่การเกิดอาชญากรรม 

หรือก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันของบุคคลแทบทุก

ชนชั้น ดังมีปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ 

12 ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ข้อ 214 หน้า 125    

ความว่า

 “...เพราะมีกามเป็นเหตุ … แม้พระราชาทั้งหลายก็

วิวาทกัน

 แม้พวกพราหมณ์กว็วิาทกัน…. แม้คฤหบดีกว็วิาทกัน… 

 แม้มารดาก็วิวาทกันกับบุตร  แม้บุตรก็วิวาทกันกับ

มารดา  

 แม้บิดาก็วิวาทกันกับบุตร แม้บุตรก็วิวาทกันกับ

บิดา 

 แม้พี่ชายน้องชายก็วิวาทกันกับพี่ชายน้องชาย  

 แม้สหายก็วิวาทกันกับสหาย นี้ ก็เป็นโทษของกาม

ทั้งหลาย 

 เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายเหล่านั้น.”

 จากความในพระไตรปิฎก ค�าว่า กามในท่ีนีห้มายถึง 

สิ่งที่น่าใคร่ น่าพอใจ กล่าวคือ รูปเสียง กลิ่นรสสัมผัส

ที่ยังใจของบุคคลให้หลงใหลและต้องการให้ได้มา (วสิน  

อินทสระ, 2533: 68) กามตัณหาอันเป็นสัญชาตญาณ

ทางเพศนี้หากไม่ได้รับการควบคุมหรือปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมแล้ว บุคคลก็จะกลายเป็นอาชญากรทางเพศ

ไปได้ เป็นปัจจัยหนึง่ในการก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศ 

(Sexual  Crime) เช่น กรณีคดีข่มขืน (Rape) และ

การล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual  Abuse) เป็นต้น
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2.2 อาชญากรรมเกิดจากปัจจยัภายนอก 
     (Outer factor of crime)

 ในพระไตรปิฎกมีเ น้ือความบ่งบอกว ่าบริบท

ภายนอกมีส่วนท�าให้บุคคลกลายเป็นอาชญากรได้ซึ่ง

ตัวแปรภายนอกที่ส่งผลต่อการประกอบอาชญากรรมใน

พระไตรปิฎกสามารถสรุปย่อได้ดังต่อไปนี้คือ    
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factor) ในทาง
พระพุทธศาสนาถือว่า สภาพทางเศรษฐกจิมีความส�าคัญ
มากต่อผู้คนถ้าคนมีความหิวบุคคลจะเป็นทุกข์ความหิว
จงึเป็นโรคทีต้่องได้รับการเยยีวยาประการหนึง่ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจึงเป็นตัวแปรส�าคัญ ในทางอาชญาวิทยา
ก็ยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจที่ย�าแย่เกิดความแร้นแค้นมี
ผลต่ออตัราการเกิดอาชญากรรม การทีท้่องถิน่ไม่ปลอดภัย 
สังคมไม่ปลอดภัยมีโจรผู้ร้ายมากมีการลักทรัพย์และ
การปล้นกันท�าร้ายร่างกายกันเหล่าน้ีก็ด้วยผลของ
เศรษฐกจิส่วนหนึง่ ระบบเศรษฐกจิจึงเกีย่วข้องกนักบัการ
ด�ารงชีวิตของมนุษย์สังคม และความจ�าเป็นพื้นฐานของ
ผู ้คนการกินไม่อ่ิมและความหิวโหยย่อมจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของมนษุย์ทัง้ส้ิน (ป.อ.ปยตฺุโต, 2539: 65-68) 
แม้ในทางอาชญาวิทยาเองได้พิจารณาในประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์โดยอ้างอิงเง่ือนไขทางเศรษฐกิจมาใช้ใน
การอธบิายสาเหตขุองพฤติกรรมอาชญากรรมด้วยเช่นกนั 
ขณะเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงเรื่อง
ของความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจว่ามีผลต่อการเกิด
อาชญากรรมได้ ดงัปรากฏ ในจักกวัตติสตูร พระไตรปิฎก
ฉบับภาษาไทย เล่มที่ 11 ฑีฆนิกายปาฏิกวรรค ข้อ 44 

หน้า 60 ว่า

 “..เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่

คนที่ไม่มีทรัพย์ 

 ความขดัสนกไ็ด้ถงึแก่ความแพร่หลาย …. อทนินาทาน

ก็ได้ถึงความแพร่หลาย

 ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่หลาย … ปาณาติบาตถึง

ความแพร่หลาย....

 เมือ่ธรรมเหล่านีถึ้งความแพร่หลาย แม้อายขุองสตัว์

เหล่านั้นก็เสื่อมถอย 

 แม้วรรณะก็เสื่อมถอย.”

 จะเห็นได้ว่า  ค�าว่า กษัตริย์นั้นหมายความรวมถึง

ผูน้�า (Leader) หรอืหวัหน้าในระดบัต่างๆ ท้ังระดบัรฐัหรอื

ฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองในส่วนท้องถ่ิน หากผูน้�าหรือ

ผู้ปกครองไม่ใส่ใจต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว ปัจจัยทาง

เศรษฐกจิกย่็อมจะส่งผลต่ออตัราการเกดิอาชญากรรมได้ 

ท้ังนี้เราจึงได้เห็นนโยบายประชานิยมหรือประชารัฐ

ในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นลักษณะนโยบายจากบนลงล่าง 

(Top-down policy) ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ

ผูน้�ารฐัท้ังในสมยัพทุธกาลจนกระท่ังปัจจุบัน นัน่ก็เพราะว่า

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมีความส�าคัญต่อความมั่นคง

ของรฐั จากความในพระไตรปิฎกนี ้ มปีระเดน็ท่ีเก่ียวเนือ่ง

กันและกันที่อธิบายถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรทาง

เศรษฐกิจที่ส ่ งผลถึงความสับสนวุ ่นวายความไม ่

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั่วแว่นแคว้น  

เมื่อเกิดความขัดสนไร้ทรัพย์แผ่ขยายไปท่ัวรัฐความ

ล�าบากย่อมเกิดขึ้น แก่ประชาชนในรัฐนั้นๆ  แม้ความใน

พระสตูรนีจ้ะไม่ได้บ่งบอกว่า อาชญากรรมเกิดจากความ

ยากจนขัดสนของประชาชนโดยตรงแต่อทินนาทานคือ

การลักทรัพย์การปล้นทรัพย์การขโมยทรัพย์ซ่ึงเป็น

อาชญากรรมอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่า Property Crime 

ซ่ึงประกอบไปด้วยการย่องเบาเข้าไปเอาทรัพย์หรือ

เรียกว่า Burglary  และการเข้าไปปล้นทรัพย์ Robbery 

ก็คือปรากฏการณ์ของอาชญากรรมนั่นเอง ซึ่งบ่งบอก

ถึงความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สนิของผูค้น  ดังนัน้ 

จะเห็นได้ว ่าระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู ่ของ

ประชาชนย่อมมีอิทธิพลต่อสภาพความรุนแรงของ

ปัญหาอาชญากรรม เนือ้ความในพระไตรปิฎกนีจ้งึมคีวาม

สอดคล้องกับงานวิจัยด้านอาชญากรรมการกระท�าผิด

ซ�้าของผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ (โสภา ชปีลมันน์, 
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2537: 24) ซึ่งพบว่า อาชญากรรมที่มาจากสาเหตุความ

ยากจนน้ันมักจะเป ็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย ์โดย

ผูก้ระท�าผดิมรีายได้ต�า่มาก สาเหตุทางด้านเศรษฐกจิจงึมี

ส่วนร่วมกบัสาเหตอืุน่ๆ ด้วยเช่นกนัทีท่�าให้เกดิอาชญากรรม

ขึ้นในสังคม อย่างไรก็ตามควรกล่าวด้วยว่า แม้บุคคลที่

รายได ้ สูงมีความร�่ ารวยก็ไม ่ ใช ่ว ่าจะไม ่ประกอบ

อาชญากรรม เพราะข้อมูลทางอาชญาวิทยาก็ได้พบว่า 

ผูท้ีร่�า่รวย กอ็าจกระท�าความผดิฉ้อโกงหรอืทจุรติคอรปัชัน่

ได้เช่นเดียวกันหากปัจจัยภายในคือโลภะโทสะโมหะ

ครอบง�าดงัได้กล่าวไว้แล้วในเรือ่งปัจจัยภายใน

2.3  อาชญากรรมเกิดจากปัจจัย
   สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ทฤษฎีอาชญาวิทยาของ  Edwin  H. Sutherland  

ซึ่งได้เสนอทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างหรือ 

Differential Association Theory ซึ่งสอดคล้องกับ

การคบคนพาล บาปมิตรในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัทางด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม

ว่าการคบหาสมาคมกับหรือส้องเสพกับด้วยคนพาล

ย่อมมผีลต่อการชักน�าให้บคุคลประกอบอาชญากรรมได้

 เพราะปัจจัยทางด้านการคบหาสมาคมกับคนพาล

ในทางพระพุทธศาสนานั้นสอดคล้องกับทฤษฎีอาชญา

วิทยาที่เรียกว่า Differential Association Theory ซึ่ง

เชื่อว่าพฤติกรรมอาชญากรเกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้จาก

ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกระบวนการสื่อสารภายใน

กลุ ่มที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเกิดแรงจูงใจและ

ทัศนคติต ่ออาชญากรรมและถูกถ่ายทอดโดยกลุ ่ม

อาชญากรด้วยกันเพราะเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรจาก

ผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคย ได้เรียนรู้ในเรื่องเทคนิควิธีต่างๆใน

การกระท�าผิด ดังนั้นทฤษฏีการเรียนรู้ที่แตกต่างของ  

Edwin  H. Sutherland จึงให้น�้าหนักกับการยอมรับ

และเรียนรู้ในพฤติกรรมของอาชญากรเกิดค่านิยมและ

ทัศนคติร่วมกระท่ังเกิดการเอาอย่างหรือเลียนแบบ

พฤติกรรมต้นฉบับบุคคลท่ีเข้าไปสมคบจึงกลายเป็น

อาชญากรตามพวกไปด้วย ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิในทาง

พระพุทธศาสนาที่ได้ให้น�้าหนักกับการที่บุคคลสมคบ

สมาคมกันกับคนพาลว่าบุคคลนั้นก็จะรับเอาลักษณะ

หรือพฤติกรรมของคนที่ตนเองเข้าไปสมคบสมาคมด้วย 

การรับฟังบุคคลอื่น (ปรโต โฆษะ) แล้วไม่พินิจอย่างมี

โยนิโสมนสิการ ก็ย่อมจะน�าพาให้คนเกิดมิจฉาทิฐิอันจะ

น�าไปสูก่ารก่ออาชญากรรมได้ นอกจากนีก้ารท่ีบุคคลเข้าไป

สมคบกับคนเหล่าใดก็ตามแล้วยอมรับในพฤติกรรมของ

คนเหล่านั้น จึงคบหาสมาคมกันและยอมรับพฤติกรรม

ของกันและกัน กระทั่งมีทัศนคติเดียวกัน และร่วมท�า

กจิกรรมหรอืร่วมพฤตกิรรมเดยีวกนัในทีส่ดุ ดงัทีม่กีฎใน

พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเล่มท่ี 16 สงัยุตตนกิายนิทาน

วรรค หีนาธิมุตติสูตร ข้อ 364 หน้า 169 ความว่า

 “สัตว์ท้ังหลายย่อมคบค้าย่อมสมาคมกัน โดยธาตุ

เทียว  

 คือสัตว์จ�าพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ย่อมคบค้าย่อม

สมาคมกัน

 กับสัตว์จ�าพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตว์จ�าพวกท่ีมี

อัธยาศัยดี  

 ย่อมคบค้าย่อมสมาคมกันกับจ�าพวกท่ีมีอัธยาศัย

ดี….”

 จากความในพระไตรปิฎกนี้ แสดงให้เห็นว่า  การที่

บคุคลมอีชัฌาศยัใกล้เคยีงกนัหรอืมแีนวคดิ และทศันคติ

ที่ เป ็นไปในแนวเดียวกันก็มักจะจับกลุ ่มหรือสมคบ

สมาคมกันเป็นพวกเดียวกัน หากพิจารณาในแง่ของ

อาชญาวิทยาจะพบว่ากลุ่มแก๊งหรือกลุ่มอันธพาลจะมี

การประกอบอาชญากรรมแบบองค์กร (Organized  Crime) 

ซึ่งอาจแบ่งหน้าที่กันท�างานและบังคับบัญชากันใน

หลายระดับ การที่บุคคลจะเข้ามาอยู่ร่วมกันในกลุ่ม

อาชญากรนั้น  จะต้องมีการเรียนรู้กันมีข้อตกลงร่วมกัน
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ภายในกลุ่มและเกิดการยอมรับพฤติกรรมและข้อตกลง

ของกลุม่นัน้จงึได้ร่วมกันประกอบอาชญากรรมได้ ดังนัน้  

ในทางพระพุทธศาสนาจึงเห็นว่าการเข้าไปสมาคมกับ

คนพาลคนชั่วนั้น เป็นเหตุน�ามาซึ่งความเดือดร้อน และ

ความเสื่อมเสีย เพราะภัยและความเสื่อมจะเกิดจากคน

พาลที่เข้าไปคบหานั้น   

   

2.4  อาชญากรรมเกิดจากปัจจัย
   ทางสถาบันการเมืองการปกครอง
   (Political factor)

    ทฤษฎีอาชญาวิทยา เห็นว่าสถาบันการเมืองการ

ปกครองมีความส�าคัญยิ่งในการควบคุมหรือป้องกัน

อาชญากรรม สถาบันการเมืองการปกครองจึงมีผลต่อ

สภาพของความรนุแรงและมผีลต่อการเกดิอาชญากรรม

ได้ส่วนหนึ่ง ฉะนั้น กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบจึงมี

บทบาทที่ส�าคัญต่อการควบคุมหรือยับยั้งอาชญากรรม 

หากสถาบันการเมืองการปกครองหรือกระทั่งหน่วยงาน

ด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบอันได้แก่ ต�ารวจ 

อัยการ ศาล และ ราชทัณฑ์ ขาดประสิทธิภาพในยุค

สมยัใด ปัญหาอาชญากรรมย่อมจะทวคีวามรนุแรงเกดิขึน้

ตามมาในยคุสมยันัน้เช่นกนั แม้ในทางพระพทุธศาสนา กไ็ด้

กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย เล่มที ่20 องัคตุตรนิ

กายทุกนิบาต ข้อ 284 หน้า 78 ความปรากฏดังนี้                    

 “...สมัยใด พวกโจรมีก�าลัง สมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดิน

ย่อมถอยก�าลัง

 ในสมัยเช่นนั้น พระเจ้าแผ่นดินย่อมไม่สะดวกที่จะ

เสด็จผ่านไป เสด็จออกไป 

 หรอืจะออกค�าสัง่ไปยงัชนบทชายแดนในสมยัเช่นนัน้  

 สมัยใด พระเจ้าแผ่นดินมีก�าลัง สมัยนั้น พวกโจร

ย่อมถอยก�าลัง.”

 จากความในพระไตรปิฎก ค�าว่าพระราชานัน้หมายถงึ 

ฝ่ายปกครอง ผู้น�าในทุกระดับตลอดจนเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานกระบวนการยตุธิรรม ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า สถาบัน

การเมอืงการปกครอง ย่อมมคีวามส�าคญัต่อการแก้ไขปัญหา

อาชญากรรม ความเข้มแข็งของสถาบันการปกครองหรอื

รัฐบาลนั้น จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ ในทาง

พระพุทธศาสนาได้ช้ีให้เห็นถึงสถาบันการปกครองหรือ

ฝ่ายบรหิารบ้านเมอืงว่า หากผูป้กครองในรฐัเป็นผูท่ี้ปฏบัิติ

หน้าที่ด้วยความทุจริต ไม่ตั้งตนอยู่ในธรรมะ  ไม่สามารถ

อ�านวยความยุติธรรม ไม่เป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้กับประชาชนในรัฐนั้นๆได้  ประชาชนก็ย่อมจะไม่

สามารถพึ่งพาและรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

เมือ่ข้าราชการหรอืผูป้กครองไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่

ดใีห้กับประชาชนได้ ยคุนัน้หรอืสมยันัน้ก็จะมอีาชญากรรม

ที่แพร่หลาย สังคมจะขาดเสียซึ่งรูปแบบและเกิดความ

ไร้ระเบียบ (Anomie) ในรัฐ เพราะผู้น�าหรือผู้ปกครอง

ในรัฐไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ดังมีปรากฏใน

พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ 21 อังคุตตรนิกาย 

จตุกกนิบาต ข้อ 70 หน้า 86 ความดังนี้

  “....สมัยใด พระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม … 

 พวกข้าราชการก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม 

 พราหมณ์และคฤหบดีก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม 

 แม้ชาวนคิมและชาวชนบท ก็เป็นผูไ้ม่ตัง้อยูใ่นธรรม… 

 มนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีอายุน้อย มีผิวพรรณเศร้าหมอง 

 มีก�าลังน้อย มีอาพาธมาก

       สมัยใด พระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม ….

 ข้าราชการก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม

 แม้พราหมณ์และคฤหบดีก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม …. 

 แม้ชาวนิคมและชาวชนบท ก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ … 

 มนุษย์… ย่อมมีอายุยืน 

  ..... เมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่  ถ้าโคผู้น�าฝูงไปตรง

 โคเหล่านัน้ย่อมไปตรงท้ังหมด ในเมือ่โคผูน้�าไปตรง

 ในหมูม่นษุย์กเ็หมอืนกนั  ผูใ้ดได้รับสมมตใิห้เป็นผูน้�า 

 ถ้าผูน้ัน้ประพฤตธิรรม ประชาชนย่อมประพฤติธรรม 

 เหมือนกัน
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วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 แว่นแคว้นทัง้หมดย่อมได้ประสบความสขุ ถ้าพระราชา

เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม.”

 จากความในพระไตรปิฎก ในบริบทนี้สื่อถึงความ

ส�าคัญของผูน้�าและภาวะผูน้�า (Leader and leadership) 

เพราะค�าว่าพระราชานั้น หมายรวมถึงผู้น�าฝ่ายปกครอง 

ผู ้บริหารประเทศทั้งระบบ หากผู้น�าหรือผู้ปกครอง

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถอ�านวยความ

ยุติธรรมให้กับประชาชนในรัฐได้อย่างเป็นธรรมแล้ว

ประพฤติตนเป็นผู้น�าที่ดีของประชาชนได้ สังคมหรือ

รัฐนั้นๆ ก็ย่อมจะประสบกับสันติสุขและสันติภาพได้

ไม่ยากเพราะผูค้นในสงัคมมคีวามเชือ่มัน่ในกระบวนการ

ยตุธิรรมของรฐั มคีวามรูส้กึปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สนิ   

ล่าวโดยสรุป ชุดความรู้อันเป็นกระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนานั้น มีแนวคิดและมุมมองต่อ

ปรากฏการณ์ของอาชญากรรม (Crime) ว่าเป็นกรรมอันทุจริตเป็นกรรมอันเป็นอกุศลเป็นความ

เบียดเบียน ให้โทษทั้งแก่ผู ้ประกอบอาชญากรรมเอง (Criminal) และผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

(Victim of crime) ดั้งนั้น ผลของอาชญากรรม จึงเป็นความเสียหายทั้งแก่ตัวผู้ก่ออาชญากรรมและเหยื่อ 

ทั้งยังส่งผลต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ทางอาชญาวิทยาแนว

สังคมวิทยาที่เห็นว่า อาชญากรรมเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviance) ในสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ของรัฐ อีกทั้งระดับอาชญากรรมยังเป็นเครื่องวัดระดับความปกติสุขของสังคมที่ต้องได้รับการ

ควบคมุ ฉะนัน้ตามกระบวนทศัน์ทางพระพทุธศาสนาแล้วจะถอืได้ว่าการประกอบอาชญากรรมนัน้เป็นการ

ละเมิดศลี 5 ไม่ว่าข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อรวมกนั อาชญากรรมจงึมีอกศุลกรรมเป็นพืน้ฐานท่ีเป็นผลเสยี

ต่อปัจเจกบคุคลเองและยังส่งผลต่อชมุชนและสังคมทีผ่าสุกปลอดภัยอกีด้วย ผูเ้ขยีนเหน็ว่าอาชญาวทิยาแนวพทุธ

น้ันตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์อาชญาวิทยาทั้งในแบบอาชญาวิทยาส�านักดั้งเดิม (Classical school) ท่ี

พยายามอธิบายสาเหตุการกระท�าที่เป็นพฤติกรรมอาชญากรด้วยเจตจ�านงเสรี (Free will) ของตัว

อาชญากรเองเป็นหลัก โดยนัยยะนี้ก็จึงสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาในประเด็นการตัดสินใจลงมือ

กระท�าการ แต่ในทางพระพุทธศาสนาให้พิจารณาที่ตัวกรรม (Action) เป็นหลัก และไม่เห็นด้วยกับ

แนวคิดอาชญาวิทยาแบบอาชญากรโดยก�าเนิด (Born criminal theory) เพราะแนวคิดทางพระพุทธ

ศาสนาเห็นว่า บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก�าเนิดก็หาไม่ เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก�าเนิดก็หาไม่ แต่เป็น

คนเลวเพราะการกระท�า เป็นผูป้ระเสริฐได้ กเ็พราะการกระท�า. (น ชจจฺา วสโล โหต ิน ชจจฺา โหต ิพรฺาหมฺโณ 

กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ (พุทฺธ) ขุ.สุ. 25/352)  ทั้งนี้ เพราะพระพุทธศาสนามอง

เรื่องกรรมว่าเป็นเหตุแห่งผลทั้งปวง ปรากฏการณ์ของอาชญากรรม สาเหตุของการก่ออาชญากรรม และ

ผลของอาชญากรรมนั้น มีตัวแปรของกรรมปัจจุบันและรวมถึงกรรมในอดีตอีกด้วยที่ส่งผลถึงกันและกัน

ทีเ่รียกว่าปฏจิจสมปุบาทคือความเกีย่วเนือ่งสมัพนัธ์กนัไปอย่างมเีหตแุละผลไม่ใช่แค่ชาตภิพเดยีวแต่ยงัส่งผลถึง

ในระดบัสงัสารวฏัแบบโลกนีแ้ละโลกหน้าอกีด้วย กระบวนทัศน์ทางพระพทุธศาสนาจึงมคีวามหมายกว้างขวาง 

กว่ากระบวนทัศน์อาชญาวิทยา อย่างไรก็ตาม กระบวนทัศน์การอธิบายสาเหตุการกระท�าความผิด

บทสรุป

ก
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ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ก็สอดคล้องกับกระบวน

ทัศน์ส�านักปฏิฐานนิยม (Positivist School) ในประเด็น

ทีพ่ยายามอธิบายทัง้แง่ของพฤติกรรมของตวัอาชญากรเอง

และบริบททางสังคม (Social context) คือตัวแปร

ด้าน กาย จิต และสังคม ซึ่งเรียกว่าเจตจ�านงก�าหนด 

(Determinism) มาใช้ในการอธิบายสาเหตุของการเกิด

อาชญากรรม ขณะที่แนวคิดทางพระพุทธศาสนาให้

ความส�าคญักบัการคบหาสมาคมกบัคนด ีหรอื กลัยาณมติร

และคนช่ัวคือบาปมิตร ว่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมของ

คนในการกระท�าความผิดได้ซึ่งสอดคล้องกันแนวคิด

อาชญาวิทยาในประเด็นการคบหาที่แตกต่าง (Social 

differential theory) ซึ่งเห็นว่าเป็นตัวแปรส�าคัญ  อีก

ประการหนึง่ในทัศนะทางพระพทุธศาสนา ทีถ่อืได้ว่ามนษุย์

ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นอาชญากรได้ด้วยกันทั้งนั้น 

เพราะยังมีปัจจัยภายในคือโลภโกรธหลงอยู ่ภายใน 

เพราะจิตเป็นตัวก�าหนด“กรรม”หรือการกระท�าใน

อดีตและปัจจุบัน มาประกอบในการอธิบายถึงสาเหตุ

อาชญากรรมอีกด้วย มิติค�าอธิบายปรากฏการณ์ของ

อาชญากรรมในทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวกับชาติภพ

ที่ผ่านมา ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่เข้ามาเป็นตัวแปร

เพิม่ในการอธิบายอาชญากรรมอกีด้วย ดังท่ีมใีนพระสูตร

ต่างๆ ในพระไตรปิฎก    

 ประเด็นท่ีต้องการเสนอแนะต่อนักอาชญาวิทยาก็

คอืการศกึษาอาชญาวทิยาจ�าเป็นต้องอาศยัสหวทิยาการ 

(Integrated science) มาเป็นศาสตร์ในการศกึษาและ

ท�าความเข้าใจ ปรากฏการณ์ทางอาชญากรรมในอนาคต

จะยิ่งซับซ้อนและยุ่งยากยิ่งกว่าเดิม เพราะอาชญากร

จะไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดา แต่จะมีตัวแทนอาชญากร

โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial 

intelligence (AI) หุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาเป็น

อาชญากรอีกรูปแบบหนึ่ง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

(Computer crime) ซ่ึงจะมมีติิท่ีหลากหลายและซับซ้อน

มากขึ้น ไม่ว่าอาชญากรรมจะเปล่ียนไปในรูปแบบ

ไหน แต่หวัใจส�าคญัก็คือตวัมนษุย์เองซ่ึงเป็นตวัแปรหลัก

ของปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ เพราะกระบวนทัศน์ทาง

พระพุทธศาสนาเห็นว่าปัจจัยภายในคือตัวแปรทางจิต 

อันได้แก่ โลภะ โทสะและโมหะ นั้นเป็นรากเหง้าแห่ง

อาชญากรรมท้ังมวลฉะนั้น นักอาชญาวิทยา และ

นักทัณฑวิทยาจ�าเป็นจะต้องให้ความสนใจกับการศึกษา

ประเด็นเร่ืองจิตและกรรมในพระไตรปิฎกอันจะท�าให้

ได้มิติในการอธิบายที่ละเอียดและลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่า 

โดยเฉพาะมิติของจิตและมิติของกรรมในพระไตรปิฎก 

อาจถือได้ว่าคือต�าราอาชญาวิทยาที่เขียนเอาไว้มากกว่า 

2500 ปีมาแล้วท่ียังรอการศึกษาวิพากษ์วิเคราะห์วิจัย

เพื่อน�าไปใช้ในทางอาชญาวิทยา ค�าสอนในพระไตรปิฎก

จึงมากด้วยคุณค่าที่นักอาชญาวิทยาและบุคลากรใน

กระบวนการยุติธรรมทั้ งระบบควรศึกษาและน�า

ภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาเรียนรู ้เผยแผ่และ

แสวงหาความรู้ร่วมกัน รวมทั้งการน�าไปประยุกต์เป็น

พื้นฐานในการป้องปรามอาชญากรรม เพราะไม่ว่าโลก

และเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตาม แต่ศีลธรรม

คือหลักส�าคัญในการท�าให้โลกนี้อยู ่กันด้วยกันอย่าง

สันติสุขได้  ในทางพระพุทธศาสนาแล้วศีล 5 นั้นย่อมจะ

เป็นวิธีป้องปรามอาชญากรรมเบ้ืองต้นท่ีส�าคัญยิ่งท่ี

อาจน�ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยไปสู่วิถีชีวิตได้อย่าง

จริงจังแล้วก็จักเป็นที่แน่ใจได้ว่า “บ้านเมืองก็จักได้ด�ารง

อยูใ่นความเกษม หาเสีย้นหนามมิได้ ไม่มกีารเบยีดเบียนกนั 

พลเมืองช่ืนชมยินดีต่อกัน ยังบุตรให้ฟ้อนอยู ่บนอก 

ไม่ต้องปิดประตูเรือนอยู ่แล้ว” ดังในจักกวรรติสูตร

เป็นแน่แท้ทีเดียว.
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ทความวิชาการนี้ผู ้เขียนมุ่งน�าเสนอความรู ้เก่ียวกับกระบวนการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ข้อสอบเป็นเคร่ืองมือที่ครูผู้สอนส่วนใหญ่ใช้วัดความรู้และสมรรถนะของผู้เรียน 

ดังน้ันข้อสอบจึงต้องมีคุณภาพ โดยเฉพาะความตรงตามเนื้อหา เพื่อให้ได้คะแนนที่เป็นตัวแทนความรู้

ของผู้เรยีนอย่างแท้จรงิ เน้ือหาในบทความประกอบด้วยสาระส�าคญั 6 ตอน ได้แก่ 1) ประเภทของแบบ

ทดสอบ ซ่ึงมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจ�าแนก 2) ประเด็นส�าคัญในการสร้าง

ข้อสอบ เช่น ความสอดคล้องของข้อสอบกับสิ่งที่มุ่งวัด การเลือกใช้ชนิดของข้อสอบ ระยะเวลาในการ

สอบ ความยากง่ายของข้อสอบ 3) ส่วนประกอบของแบบทดสอบ ได้แก่ ค�าช้ีแจงในการท�าข้อสอบ ข้อ

ค�าถาม และตวัเลอืก 4) รูปแบบและหลักการเขียนข้อสอบ ถ้าใช้เกณฑ์ในการจ�าแนกตามรูปแบบการตอบ 

สามารถแบ่งแบบทดสอบเป็น 2 รูปแบบ คือ 4.1) แบบเสนอค�าตอบ ได้แก่ ข้อสอบประเภทความเรียง 

แบบตอบส้ันและเติมต�า และ 4.2) แบบเลือกตอบ ได้แก่ ข้อสอบแบบถูกผิด แบบจับคู่ และแบบหลาย

ตวัเลอืก โดยข้อสอบแต่ละรปูแบบมหีลกัการเขยีนข้อค�าถามและความมุง่หมายในการน�าไปใช้ทีแ่ตกต่างกนั 

5) ขัน้ตอนการสร้างข้อสอบ ประกอบด้วย 5.1) การก�าหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ 5.2) การ

ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.3) การก�าหนดผังการสร้างข้อสอบ 5.4) การเลือกรูปแบบข้อค�าถาม 

5.5) การเขียนข้อค�าถามและตัวเลือก และ 5.6) การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ และ 6) บทสรุป

คำ�ส�คำัญ: แบบทดสอบ, ข้อสอบ, กรอบการสร้างข้อสอบ 
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 The writer of this academic article aims to present the knowledge about the process of item 

writing to measure academic achievement. Teachers principally use items to assess competency as well 

as knowledge of their learners. Thus, the items should be of high quality, especially related to content 

validity so that test score can be the representative of learners’ competency and knowledge. The 

content of this article composes of 6 sections as follow: 1) Type of tests which vary depending on 

criteria used to classify them. 2) Principles for item writing, such as the correlation between items and 

learning outcome, types of test selection, item difficulty and time used for testing, etc. 3) Composition 

of tests, such as guidelines for doing the tests, stem and alternatives. 4) Principles of item writing and 

types, the items which are classified by answer formatting as follow: 4.1) Supply types that compose of 

essay questions, short answers and completion and 4.2) Selection types that compose of true-false, 

matching and multiple choices. All of the above have different principles for writing and objectives to 

assess knowledge. 5) Process of item writing composes of 6 steps as follow: firstly, setting test 

objectives, setting learning objectives, setting a test blueprint, stem and alternative writing, and finally 

quality checking. And 6) Conclusion. 

Keywords: Test, Item, Test blueprint

Abstract

1. บทนำ�

ก ารวดัทางการศึกษาเป็นการวดัคุณลกัษณะภายในของมนษุย์ท่ีสงัเกตไม่ได้โดยตรง ครผููส้อนจ�าเป็นต้องท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการทดสอบและคุณลักษณะของสิ่งที่มุ่งวัด เพื่อให้การวัดมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ธรรมชาตกิารวัดผลทางการศึกษาท่ีส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เป็นการวดัทางอ้อม (Indirect Measurement) ท่ีต้อง

อาศัยสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้น เช่น ค�าถามหรือข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนตอบสนองออกมาเป็นค�าพูด การตอบข้อสอบ

หรอืพฤตกิรรมทีสั่งเกตได้ ส�าหรบัน�าไปแปลความหมาย อกีครัง้หนึง่ 2) การวดัแต่ละครัง้เป็นการรวบรวมข้อมลูเพยีง

บางส่วนที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของความรู้หรือสมรรถนะที่มุ่งวัด เนื่องจากเราไม่สามารถวัดสมรรถนะได้ทั้งหมด 

ดังนั้นเครือ่งมอืทีใ่ช้จึงต้องสามารถวดัในส่ิงทีเ่ป็นตัวแทนมากท่ีสดุ 3) ผลท่ีได้จากการวดัเป็นคณุลักษณะในเชิงสมัพทัธ์ 

(Relative) หรือค่าตัวเลขที่ได้ยังมิใช่เป็นค่าสัมบูรณ์ในตัวเอง จึงต้องน�าไปเปรียบเทียบตีความหมายกับผลการวัด

ของบคุคลอืน่หรือเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ และ 4) การวดัมคีวามคลาดเคลือ่นเกิดข้ึนเสมอ ดงันัน้เครือ่งมอืท่ีใช้วดั

จงึต้องมคีณุภาพ โดยเฉพาะคณุภาพในด้านความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) รวมทัง้มกีารบรหิารการสอบ

ที่ดี เพื่อให้ความคลาดเคลื่อนจากการวัดเกิดขึ้นน้อยที่สุด (สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2557) 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการวัดความรู้ความ

สามารถหรือทักษะของผู ้เรียนตามสาระการเรียนรู ้

รายวิชาในหลักสูตร ส่วนใหญ่จึงเป็นการวัดความรู้ทาง

สมอง (กระบวนการทางพทุธปัิญญา: Cognitive Process) 

เครื่องมือที่ใช้วัดส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น 

(Teacher-made Test) เพื่อใช้เป็น สิ่งเร้า กระตุ้น ยั่วยุ 

หรือชักน�าให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาในการ

ตอบสนองต่อข้อสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

ทราบว่าเมื่อผู ้เรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอน

รายวชิาแล้วมคีวามรูเ้พ่ิมขึน้หรอืไม่ อยูใ่นระดับใด บรรลุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ที่ครูผู ้สอนก�าหนดไว้หรือไม่ 

อกีทัง้ผลคะแนนทีไ่ด้ จากแบบทดสอบสามารถน�าไปเป็น

ประโยชน์ในการก�าหนดแนวทางการปรบัปรงุแก้ไข พฒันา 

และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้

อย่างเตม็ศกัยภาพ แต่การจะสร้างแบบทดสอบให้มคุีณภาพ

ได้น้ัน ครูผู้สอนจะต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัการ

วัดและประเมินผลการศึกษา อันประกอบด้วยความรู้

เกีย่วกบัประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้าง

ข้อสอบ หลกัการเขยีนข้อค�าถามและตวัเลอืก การตรวจสอบ

คุณภาพข้อสอบ รวมทั้งการเลือกใช้ข้อสอบให้เหมาะสม

กับเน้ือหาและพฤติกรรมที่มุ่งวัด บทความทางวิชาการ

ฉบับนี้จะมีค�าอยู่สองค�าท่ีปรากฏในเนื้อหาของบทความ 

คือ ค�าว่า “แบบทดสอบ” และ “ข้อสอบ” ซึ่งในความ

หมายที่แท้จริงแล้วแบบทดสอบ (Test) คือ ชุดของข้อ

ค�าถามในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ 

สมรรถนะ ทักษะต่าง ๆ ทางอ้อมของผูเ้ข้ารับการทดสอบ 

ส่วนค�าว่าข้อสอบ (Item) โดยท่ัวไปมกัจะสือ่ความหมาย

ถึงข้อสอบรายข้อ อย่างไรกต็ามเพ่ือไม่ให้เกดิความสบัสน

แก่ผูอ่้าน ผูเ้ขียนขอก�าหนดข้อตกลงเบ้ืองต้นว่าค�าว่าแบบ

ทดสอบหรือข้อสอบในบทความวิชาการเรื่องนี้ใช้ใน

ความหมายเดียวกัน  

 บทความทางวิชาการเรื่องนี้ผู้เขียนมีความมุ่งหมาย

ทีจ่ะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์

ต่อผูอ่้าน เพือ่ให้การจัดการเรยีนการสอนเกิดประสทิธภิาพ

สงูสดุ นัน่กคื็อความรูเ้กีย่วกบัหลกัการสร้างข้อสอบวดัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู ้เขียนขอน�าเสนอเนื้อหาโดย

แบ่งเป็น 6 ตอน ได้แก่ 1) ประเภทของแบบทดสอบ 

2) ประเด็นส�ำคัญในกำรสร้ำงข้อสอบ 3) ส่วนประกอบ

ของแบบทดสอบ 4) รูปแบบและหลกักำรเขียนข้อค�ำถำม

และตัวเลือก 5) ขั้นตอนกำรสร้ำงข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์       

ทำงกำรเรียน และ 6) บทสรุป

1. ประเภทของแบบทดสอบ 

แ บบทดสอบที่ใช้กันทั่วไปในสถาบันการศึกษา

สามารถจ�าแนกได้หลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับเกณฑ์ ที่ใช้ในการจ�าแนก เช่น จ�าแนกตามผู้สร้าง 

จ�าแนกตามรูปแบบการตอบ จ�าแนกตามการแปลความ

หมายคะแนน และจ�าแนกตามรปูแบบการถาม รายละเอียด

ดังนี ้(เพญ็ศร ี ทพิย์สวุรรณกลุ, 2549 ; ศริชิยั กาญจนวาส,ี 

2548)  

 1.1 จำ�แนกตามผู้สร้าง ได้แก่ 1) แบบทดสอบ

มาตรฐาน (Standardized test) เป็นแบบทดสอบที่มี

แหล่งสร้างท่ีมีความเป็นมืออาชีพ อาจสร้างโดยมอีงค์กร

ด�าเนินงานเป็นเชิงธุรกิจไว้ให้บริการขายแบบทดสอบ

หรือขายลิขสิทธิ์ มีกระบวนการสร้างเป็นงานวิจัยพัฒนา

แบบทดสอบ มกีารหาคณุภาพของข้อสอบท่ีชัดเจน และ 

2) แบบทดสอบที่ครูผู้สอนสร้างเอง (Teacher-made 
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2. ประเด็นำส�คัญในำการสร้างข้อสอบ 

จ ากประสบการณ์การท�างานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และการศึกษาหลักการและแนวทาง 

การสร้างข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถสังเคราะห์ประเด็นส�าคัญที่ครูผู้สอน

ต้องท่องจ�าให้ขึ้นใจ ข้อพึงระวัง และให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในการสร้างข้อสอบ รายละเอียดดังนี้ (Mullis, I. 

& Martin, M.O., 2013; Stone, G.E., 2001)   

test) สามารถพบได้โดยทั่วไปเป็นการสร้างเป็นครั้ง ๆ 

ไปเม่ือต้องการใช้หรือครูผู ้สอนออกข้อสอบให้ผู ้เรียน

สอบในรายวิชา ส่วนใหญ่ไม่มีกระบวนการหาคุณภาพ

ของข้อสอบที่ชัดเจน  อาจมีการวิเคราะห์ข้อสอบอยู่บ้าง

เพ่ือให้ผู้ออกข้อสอบน�าไปใช้ในการปรับปรุงการออก

ข้อสอบในครั้งต่อไป  

 1.2 จำ�แนกตามรูปแบบการตอบ ได้แก่ 1) แบบ

ทดสอบประเภทเสนอค�าตอบ (Supply type) เป็นแบบ

ทดสอบที่ผู ้ตอบต้องเขียนตอบในข้อสอบด้วยตนเอง 

มทีัง้แบบเขยีนยาว ๆ หลายย่อหน้าทีเ่รียกว่าข้อสอบความ

เรยีงชนดิไม่จ�ากดัค�าตอบ (Essay-Extended Response) 

ข้อสอบความเรียงชนิดจ�ากัดค�าตอบ (Essay-Restricted 

Response) แบบตอบสั้น ๆ (Short Answer) หรือแบบ

เติมข้อมูลให้สมบูรณ์ (Completion) และ 2) แบบ

ทดสอบประเภทเลือกตอบ (Selection Type) ผู้สอบไม่

ต้องเขียนตอบ ด้วยตนเอง เพียงแต่ท�าเครื่องหมายตาม

วธิกีารทีร่ะบไุว้ในข้อสอบ ได้แก่ แบบถกูผดิ (True-False) 

แบบจบัคู ่ (Matching) หรอืแบบหลายตวัเลอืก (Multiple 

Choice)

    1.3 จำ�แนกตามการแปลคำวามหมายคำะแนน 

ได้แก่ 1) แบบทดสอบองิกลุม่ (Norm-Referenced Test) 

เป็นแบบสอบท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะ ต้องการ

ค่าอ�านาจจ�าแนกสูงเพื่อใช้ผลการสอบในการจ�าแนก

ผูเ้ข้าสอบ และ 2) แบบทดสอบองิเกณฑ์ (Criterion-Refer-

enced Test) เป็นแบบทดสอบท่ีต้องการทราบว่าผูส้อบ

มีความรอบรู้ในเนื้อหาหรือไม่ ไม่ค�านึงถึงความยากง่าย

มากนกั แต่ต้องการทราบว่าผูส้อบมคีวามรอบรูใ้นเนือ้หา

ตามวัตถุประสงค์ที่ครูผู้สอนก�าหนดไว้หรือไม่ 

 1.4 จำ�แนกตามรูปแบบคำ�ถาม ได้แก่ 1) แบบ

ทดสอบอัตนัย (เขียนตอบ) เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้สอบ

เขยีนตอบในข้อสอบ โดยในค�าถามอาจถามกว้าง ๆ สามารถ

ตอบได้อย่างอิสระ หลากหลายความคิด คือ ข้อสอบ

แบบขยายค�าตอบหรือแบบทดสอบที่ระบุขอบเขตไว้ 

เรียกว่าข้อสอบแบบจ�ากัดค�าตอบ และ 2) แบบทดสอบ

ปรนัย (เลือกตอบ) เป็นแบบทดสอบที่มีรูปแบบค�าถาม 

ค�าตอบชัดเจน มคีวามเข้าใจตรงกันท้ังผูอ้อกข้อสอบ ผูส้อบ 

และผู้ตรวจให้คะแนน ได้แก่ ข้อสอบแบบถูกผิด แบบ

จับคู่ และแบบหลายตัวเลือก 

 หลงัจากได้รูจ้กัรปูแบบของแบบทดสอบทีนั่กวชิาการ

ทางการศึกษาได้จ�าแนกตามเกณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ล�าดับ

ต่อไปผูเ้ขยีนขอน�าเสนอสาระทีม่คีวามส�าคญัในกระบวนการ

สร้างข้อสอบ คือ ประเด็นส�าคัญในการสร้างข้อสอบ ซึ่ง

จะบอกหลักการทั่วไปและประเด็นส�าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างข้อสอบและกระบวนการทดสอบ  
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2.1 คำวามสอดคำล้องของข้อคำ�ถาม 

 ควรเขยีนข้อค�าถามให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องหรือ

เนื้อหาที่ต้องการวดั หมายถงึ ข้อสอบจะต้องวดัได้ในสิง่ท่ี

ต้องการจะวัดได้อย่างแม่นย�า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าครู

ต้องการวัดความรู้เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นก็ต้อง

ออกข้อสอบเนื้อหาเกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็น 

และให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหา รวมทั้งแสดงวิธีการหา

ค�าตอบ ไม่ใช่เพียงการถามเนือ้หาอืน่หรอืถามความคดิเหน็

ของผู้เรียนว่ามีความรู้ในเรื่องสถิติและความความน่าจะ

เป็นอยู่ในระดับใด ประเด็นที่ผู้เขียนกล่าวมาข้างต้น คือ 

คุณภาพของข้อสอบด้านความตรงตามเนื้อหานั่นเอง ซึ่ง

เป็นคุณภาพที่มีความส�าคัญมากที่สุดของการสร้าง

ข้อสอบ และที่ไม่ควรสร้างเฉพาะข้อสอบที่วัดสมรรถนะ

ด้านการจ�า (Remembering) เท่านั้น ควรสร้างข้อสอบ

ท่ีสามารถวัดครอบคลุมสมรรถนะด้านการประยุกต์ใช้ 

(Applying) การวเิคราะห์ให้เหตผุล (Analyzing) และการ

คดิสร้างสรรค์ (Creating) ร่วมด้วย   

2.2 รูปแบบข้อคำ�ถาม 

 ครูผู้สอนควรพิจารณาเลือกใช้รูปแบบของข้อสอบ

ให้เหมาะสมกับระดับการถาม หมายความว่า ข้อสอบที่

เป็นประเภทความเรยีง (อัตนัย) ก็ควรมีความมุ่งหมาย

เพ่ือให้นักเรียนเขียนตอบในลกัษณะของการประยกุต์ใช้ 

การวเิคราะห์ การประเมนิค่า หรือการคิดสร้างสรรค์ ไม่

ควรให้ผู้เรียนเขียนตอบเพียงแค่การวัดสมรรถนะด้าน

ความจ�าหรือความเข้าใจเท่านั้น     

2.3 ข้อสอบแต่ละข้อคำวรพิจำารณาและให้คำวาม
ส�คำัญ ดังนี้   

 2.3.1 ระยะเวลาในำการท�ข้อสอบ (โดยเฉลี่ย

แล้วข้อสอบแบบหลายตัวเลือกควรใช้เวลาในการท�า

ข้อสอบข้อละประมาณ 1 นาที ส่วนข้อสอบแบบความ

เรียงควรใช้ระยะเวลาข้อละประมาณ 1 – 3 นาที) ทั้งนี้

ค รูผู ้ สอนสามารถปรับเวลาให ้ เหมาะสมได ้ตาม

สถานการณ์ และความยากของข้อสอบ  

 2.3.2 ระดับความรู ้ (ความยากง่าย) และ

ระดับภาษาท่ีใช้ในข้อสอบต้องเหมาะสมกับระดับความ

สามารถของผู้เรียน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

หลกีเลีย่งการใช้ค�าศพัท์เฉพาะท่ีผูเ้รยีนไม่คุน้เคย ซ่ึงอาจ

จะส่งผลต่อความสามารถในการแปลความหมายที่โจทย์

ถาม จนเกิดการสื่อความหมายที่ผิดพลาดได้  

 2.3.3 ข้อสอบทั้งฉบับควรมีทั้งข้อสอบ
ทีง่่ายและยากปะปนำกันำไป ข้อสอบท่ีง่ายหรอืยากจน

เกินไปก็ไม่ดี เพราะจะส่งผลให้คุณภาพข้อสอบในเรื่อง

ความสามารถในการจ�าแนกผูเ้รยีนไม่ด ี โดยท่ัวไปข้อสอบ

แต่ละข้อควรมผีูเ้รยีนท่ีตอบถูกประมาณร้อยละ 30 – 70 

และควรจัดข้อสอบท่ีง่ำยไว้ในล�ำดบัต้น ๆ ของแบบทดสอบ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีก�าลังใจในการท�าข้อสอบข้อต่อไป  

 2.3.4 ข้อสอบต้องมีความยตุธิรรม กล่าว

คอื ไม่ล�าเอยีงในด้านวัฒนธรรม ความเช่ือ เพศ ภมูศิาสตร์ 

ดงันัน้ครผููส้อนจะต้องมัน่ใจว่าปัจจยัดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น

ไม่มผีลกระทบใดๆ ในทางลบหรอืทางบวกต่อความสามารถ

ในการท�าข้อสอบของผู้เข้าสอบ  

2.4 คำรูผู้สอนจำะต้องมีคำวามรู้ในเร่ืองหลัก
การสร้างขอ้สอบ 

 จึงจะส่งผลให้ข้อสอบที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ และผล

คะแนนทีไ่ด้จากข้อสอบสะท้อนความสามารถของผู้เรียน

ได้อย่างแท้จริง

2.5 ข้อสอบประเภทคำวามเรียงหรือข้อสอบ
อัตนัยจำะต้องท�เฉลยไว้ล่วงหน้าพร้อมกับ
ขั้นตอนการสร้างข้อสอบ 

 เพือ่ความยตุธิรรมแก่ผูเ้รยีนในขัน้ตอนการตรวจให้

คะแนน ประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาพิจารณาในการท�า
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ค�าเฉลยของข้อสอบ คือ การใช้ภาษาและความถูกต้อง

ของเน้ือหา ผู้เขียนแนะน�าว่าครูผู้สอนควรท�าเฉลยใน

รปูแบบคะแนนแบบรูบคิ (Rubric Score) ตัง้แต่คะแนนเตม็

จนกระทัง่ถงึคะแนนต�า่สดุ โดยจะต้องก�าหนดรายละเอยีด

ของการได้มาของแต่ละคะแนนให้ชัดเจน 

2.6 สร้างผงัการสร้างข้อสอบให้ชดัเจำน (Test 

Blueprint) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหาที่ออกสอบ น�้าหนักความส�าคัญของแต่ละเนื้อหา 

สมรรถนะที่ต้องการวัด จ�านวนข้อสอบในแต่ละเนื้อหา 

และสมรรถนะที่ต้องการวัด 

2.7 การสร้างข้อสอบทัง้ฉบับควรมีทั้งข้อสอบที่

เป็นประเภทความเรียง (อัตนัย) และข้อสอบประเภท  

ให้เลือกตอบ (ปรนัย) จึงจะสามารถวัดสมรรถนะของผู้

เรียนได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ขั้นจ�า (Remembering) 

จนกระทั่งถึงขั้นการคิดสร้างสรรค์ (Creating)

 หลักจากทราบประเด็นส�าคัญ ๆ ที่ครูผู้สอนจะต้อง

ทราบในการวางแผนการสร้างข้อสอบแล้ว เนือ้หา ในล�าดบั

ต่อไปเป็นความรู้เก่ียวกับส่วนประกอบของแบบทดสอบ

ว่าควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

3. ส่วนำประกอบของแบบทดสอบ 

ส่ วนประกอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 3.1 คำ�ชี้แจำงในการท�ข้อสอบ
  เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารการสอบ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติในการท�าข้อสอบ จ�านวนหน้าของ

แบบทดสอบ จ�านวนข้อสอบ รูปแบบข้อค�าถาม วิธีการตอบ ระยะเวลาในการท�าข้อสอบ และคะแนนของข้อสอบ

แต่ละข้อ 

  3.2 ข้อคำ�ถาม
     รูปแบบของข้อค�าถาม เช่น ประเภทความเรียง แบบจับคู่ แบบเติมค�าหรือตอบสั้น แบบถูกผิด หรือแบบ

หลายตัวเลือก 

  3.3 ตัวเลือก  
  เป็นส่วนทีผู่ส้อบจะต้องตอบในข้อสอบ (ค�าตอบของข้อสอบ ตัวถูก และตัวลวง) อาจจะตอบลงในพื้นที่ว่าง

ของข้อสอบข้อนั้น ๆ หรือตอบในกระดาษค�าตอบที่ครูเตรียมไว้ให้ต่างหาก โดยเฉพาะข้อสอบเลือกตอบชนิดหลาย

ตัวเลือกที่จะให้ผู้ตอบเขียนค�าตอบลงในกระดาษค�าตอบที่แยกต่างหาก (Answer Sheet) โดยรูปแบบของตัวเลือก

ก็จะสอดคล้องกับรูปแบบของข้อค�าถาม 
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4. รูปแบบและหลักการเขียนำข้อค�ถาม 

รู ปแบบของข้อค�าถามมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันขึ้น

อยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภท บทความ

ทางวิชาการเรื่องนี้ ผู้เขียนขอน�าเสนอรูปแบบ

ข้อสอบที่ใช้เกณฑ์การจ�าแนกตาม “รูปแบบการตอบ” 

ตามที่ ศิริชัย  กาญจนวาสี (2548) ได้แบ่งประเภทของ

แบบทดสอบเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ แบบเสนอ

ค�าตอบ (Supply Type) และแบบเลอืกตอบ (Selection 

Type) รายละเอียดดังต่อไปนี้   

 4.1 แบบเสนอคำ�ตอบ 
  แบบทดสอบประเภทน้ีผูส้อบจะต้องอ่านค�าถาม 

ก�าหนดแนวทางการตอบ และเขียนค�าตอบด้วยตนเอง 

หลักการในการสร้างข้อสอบประเภทความเรียง ได้แก่ 

1) เขียนค�าถามที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน ใช้ภาษาที่

เหมาะสมกบักลุ่มผูส้อบ 2) ก�าหนดทีว่่างส�าหรบัการตอบ

ข้อสอบให้เหมาะสมและใช้โจทย์หรอืสถานการณ์การถาม

ทีเ่ก่ียวข้องกับสิง่ทีเ่กิดขึน้จริงในชวีติประจ�าวนั 3) ไม่ถาม

ค�าถามทีม่คี�าตอบค่อนข้างจ�ากดั เนือ่งจากข้อสอบประเภท

ความเรียงมุ ่งเน้นให้ผู ้สอบแสดงความคิดเห็นในเชิง

การคิดวิเคราะห์ 4) ก�าหนดเวลาในการตอบข้อสอบ

ให้เหมาะสม 5) เขียนแนวทางการให้คะแนนที่ชัดเจน 

ตัง้แต่คะแนนสงูสดุ - ต�า่สดุในแต่ละข้อ แต่ละช่วงคะแนน

มคี�าอธบิายทีช่ดัเจน และควรก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

แบบรูบิคไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การตรวจข้อสอบมีความ

ยุติธรรมมากที่สุด (Mullis, I. & Martin, M.O., 2013) 

  ข้อสอบแบบเสนอค�าตอบมี 2 ชนิด คือ แบบ

ความเรียง (Essay Question) และแบบตอบสั้น  และ

เตมิค�า (Short Answer and Completion) รายละเอียด

ดังต่อไปนี้

  4.1.1 ข้อสอบแบบความเรียง 

  ข ้อสอบความเรียงหรือเป ็นท่ีรู ้จักดีในชื่อ 

“ข้อสอบอัตนัย” เป็นข้อสอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้

แสดงออกถึงความสามารถในการตอบข้อสอบ โดยใช้ภาษา

ของตนเองในการเขียนตอบในข้อสอบ ข้อสอบประเภทนี้

ผู ้สอบต้องมีความสามารถในการจัดระบบระเบียบ

ความรู้ การแสดงความคิดริเริ่มและรู้จักการสังเคราะห์

ข้อความได้อย่างเหมาะสม และยังสามารถใช้วัดทักษะ

ในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย เช่น การให้ค�าจ�ากัด

ความ การตีความ การแปลความหมาย การประเมินผล 

การคิดสร้างสรรค์ การอธิบายความสัมพันธ์ เป็นต้น 

 1) หลกัในการสร้างข้อสอบแบบความเรยีง รายละเอียด

ดังต่อไปนี้

  1.1) ก�าหนดให้ชัดเจนว่าต้องการวดัพฤตกิรรมใด 

ซ่ึงข้อสอบประเภทนี้ควรวัดพฤติกรรมในระดับการ

วิเคราะห์ขึ้นไปจนถึงระดับการคิดสร้างสรรค์ และควร

ถามเนื้อหาที่นอกเหนือจากต�ารา เพื่อเป็นการฝึกทักษะ

การคิดในระดับสูง

  1.2) ก�าหนดค�าถามให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผูต้อบ

เขียนตอบในลักษณะใด เช่น อธิบาย วิเคราะห์ ชี้แจง 

เป็นต้น และข้อสอบควรยากขึน้ตามระดบัความสามารถ

ของผู้เข้าสอบ

  1.3) สร้างค�าเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนให้

ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนข้อสอบ ควรก�าหนดเวลา

ในการท�าข้อสอบให้เพยีงพอ และควรน�าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบก่อนน�าไปใช้จริง  

 2) ประเภทของข้อสอบแบบความเรียง ถ้าแบ่งตาม

ความมีอิสระในการตอบ มี 2 ประเภท คือ ข้อสอบ
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ความเรียงแบบจ�ากัดค�าตอบและแบบไม่จ�ากัดค�าตอบ 

รายละเอียดดังต่อไปนี้     

  2.1) ข้อสอบความเรียงแบบจ�ากัดค�าตอบ เป็น

รูปแบบค�าถามที่จ�ากัดการตอบ หมายถึง การให้ตอบใน

เนื้อหาและรูปแบบที่ก�าหนดไว้ ข้อดีของข้อสอบรูปแบบ

นีค้อื ใช้วัดความรูไ้ด้เฉพาะเจาะจงมากกว่าข้อสอบความ

เรียงแบบไม่จ�ากัดค�าตอบ และที่ส�าคัญข้อสอบประเภท

นี้สร้างง่าย เช่น    

 1. จงเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างข้อสอบแบบ

ความเรียงและแบบเลือกตอบในประเด็นลักษณะการ

ตอบและวิธีการตรวจให้คะแนน 

 2. จงอธิบายข้อดีและข้อเสยีของข้อสอบแบบความ

เรียงแบบจ�ากัดค�าตอบมา  อย่างละ 2 ข้อ (ค�าตอบของ

ท่านควรยาวประมาณครึ่งหน้า) 

  2.2) ข้อสอบความเรียงแบบไม่จ�ากัดค�าตอบ 

เป็นค�าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบแสดงความสามารถ

ในความคิดได้อย่างกว้างขวาง ไม่มีข้อจ�ากัดในการตอบ 

ผู้ตอบมีอิสระในการเลือกใช้ความรู้หรือข้อเท็จจริงใด ๆ 

มาตอบก็ได้ ผู้ตอบข้อสอบเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเด็น

การตอบเอง เน้นเสรีภาพของการแสดงความคิดเหน็ของ

ผูต้อบ ยัว่ยใุห้ผูเ้ข้าสอบเกดิความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ เช่น 

 1. จงแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัการบริหารงานของ

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 2. ท่านคิดว่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรจาก

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560

 3. ท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อโครงการจดัซือ้เรอื

ด�าน�้าของกองทัพเรือไทย  

  4.1.2 ข้อสอบแบบตอบส้ันำและ
   ข้อสอบแบบเติมค� 

  ข้อสอบแบบตอบสั้นและแบบเติมค�ามีลักษณะ

ที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นข้อสอบที่ผู้ตอบต้องคิดค�าตอบ

ข้ึนมาเองแต่เป็นการตอบส้ัน ๆ หรอืการเตมิค�า จงึเหมาะ

ส�าหรับวัดความรู้ ความจ�า ค�าศัพท์ ข้อเท็จจริง หลักการ 

และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ข้อค�าถามจะอยู ่ในรูปแบบของ

ประโยคบอกเล่าที่เป็นข้อความไม่สมบูรณ์ โดยเว้นช่อง

ว่างให้ตอบสั้น ๆ หรือเติมข้อความให้สมบูรณ์ 

 1) หลักในการสร้างข้อสอบแบบตอบสั้นและแบบ

เตมิค�า มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

  1.1) ตั้งค�าถามให้มีค�าตอบสั้นและชัดเจน ให้มี

ค�าตอบเป็นค�าหรือวลี 

  1.2) ไม่ควรลอกข้อความจากหนงัสอืหรอืต�ารา

มาต้ังเป็นข้อค�าถามโดยตัดข้อความท่ีเป็นค�าตอบออก 

เช่น 

  - (ไม่ดี) มะนาว ที่มีวิตามินซีสูง  

  - (ดีขึ้น) ผลไม้ใดที่ให้วิตามินซีสูง คือ  

  1.3) รูปแบบของข้อค�าถาม ควรตั้งเป็นแบบ

ค�าถามมากกว่าข้อความที่ไม่สมบูรณ์  เพราะข้อความที่

ไม่สมบูรณ์อาจท�าให้มีค�าตอบถูกได้หลายค�าตอบ เช่น

  - (ไม่ดี) หอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ที่  

  - (ดีขึ้น) หอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ที่ถนนอะไร 

  1.4) ถ้าค�าตอบเป็นตัวเลขที่มีหน่วย ต้องระบุ

หน่วยให้ชัดเจน เพราะผู้ตอบอาจตอบเป็นหน่วยที่ต่าง

กันแต่ค�าตอบถูกเช่นเดียวกัน และอาจท�าให้ยุ่งยากใน

การตรวจให้คะแนน เช่น 

  - (ไม่ดี) ไข่ไก่มีระยะฟักตัวนานเท่าใด  

  - (ดีขึ้น) ไข่ไก่มีระยะฟักตัวนานกี่วัน  

  1.5) ช่องว่างที่เว้นให้เติมควรจะเว้นให้ทุกข้อมี

ขนาดเท่า ๆ กันเพราะการเว้นสั้นบ้างยาวบ้างอาจกลาย

เป็นการแนะค�าตอบของข้อนั้น ๆ    

  1.6) ค�าถามแต่ละข้อควรมช่ีองว่างเว้นไว้ให้เติม

ค�าตอบเพียงช่องเดียว ไม่ควรจัดให้มีการตอบมากกว่า 

1 ช่องในข้อสอบข้อเดียว   

 2) การตรวจให้คะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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  2.1) ถ้าข้อสอบมีหลายค�าตอบ ควรให้คะแนน

ค�าตอบที่ถูกต้องทุกค�าตอบ 

  2.2) แต่ละช่องที่ให้เติมค�าตอบควรมีคะแนน

เท่ากัน

  2.3) ไม่ควรหกัคะแนนค�าตอบทีต่อบถกูแต่สะกด

ค�าตอบผิด 

  2.4) ข้อใดที่นักเรียนตอบผิด ควรเขียนค�าตอบ

ที่ถูกก่อนส่งคืนผู้เรียน

  2.5) อาจให้นักเรียนเขียนค�าตอบในกระดาษ

ค�าตอบ เวลาตรวจให้คะแนนก็เอาค�าเฉลยมาวางเทียบ

แล้วตรวจ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจให้คะแนน 

 3) ข้อดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  3.1) สร้างง่าย เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการ

คิดหาตัวเลือก 

  3.2) มโีอกาสเดาถูกได้ยาก เน่ืองจากผูส้อบต้อง

คิดหาค�าตอบเอง

  3.3) ประหยัดเวลาในการตอบ เพราะเป็นการ

เขียนค�าตอบแบบสั้น ๆ

  3.4) ข้อสอบประเภทน้ีมปีระโยชน์ในการวดัผล

วชิาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพราะสามารถวัด

ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง นิยาม ค�าศัพท์ กฎเกณฑ์ 

ความสามารถที่จะหาค�าตอบ     โดยการค�านวณ การใช้

สัญลักษณ์ ความสามารถที่จะตีความหมายของข้อมูล 

และความสามารถในการแปลความหมายจากรูปภาพ

หรือแผนภูมิที่ก�าหนดให้

 4) ข้อจ�ากัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  4.1) ไม่เหมาะทีจ่ะใช้วัดสมรรถนะทีซ่บัซ้อนมาก ๆ

  4.2) มีความยุ่งยากในการให้คะแนน เนื่องจาก

อาจมีหลายค�าตอบ ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของ

ผู ้ ตอบ การสะกดค� า  และลายมือของผู ้ ตอบ ท่ี

หลากหลาย

 4.2 แบบเลือกตอบ 

 เป็นข้อสอบท่ีมคี�าตอบไว้ให้แล้ว ผู้ตอบมหีน้าท่ีเลอืก

ค�าตอบทีต้่องการหรอืพจิารณาข้อความทีใ่ห้ไว้ว่าถกูต้อง

หรือไม่ โดยข้อสอบประเภทนี้จะต้องมีคุณสมบัติ 

3 ประการ ได้แก่ 1) ข้อค�าถามชัดเจน เข้าใจตรงกัน 

อ่านแล้วไม่สบัสน 2) การตรวจให้คะแนนตรงกัน (ค�าเฉลย

ถูกต้อง) 3) แปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน 

โดยท่ัวไปข้อสอบปรนยั ผูต้อบถูกได้ 1 ตอบผดิได้ 0 คะแนน 

รูปแบบของข้อค�าถามมี 3 ประเภท ได้แก่ แบบถูกผิด 

(True - False) แบบแบบจับคู่ (Matching) และแบบ

หลายตัวเลือก (Multiple Choices)

  4.2.1 ข้อสอบแบบถูกผิด 

 ผู้สอบมีโอกาสตอบถูกได้ร้อยละ 50 ข้อค�าถามจะ

เขยีนในรปูประโยคบอกเล่าหรอืประโยคค�าถาม มข้ีอความ

ท่ีถูกบ้างผดิบ้างคละเคล้ากันไป ผูต้อบจะต้องเลอืกตดัสนิใจ

ว่าข้อใดผิดหรือถูก  

 1) หลักการสร้างข้อสอบแบบถูกผิด มีดังต่อไปนี้ 

  1.1) สร้างข้อสอบให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่

ถามในสิ่งที่ยังไม่มีข้อสรุป 

  1.2) ไม่ควรใช้ข้อความปฏเิสธซ้อนปฏิเสธ เพราะ

จะท�าให้ผู้ตอบเข้าใจผิด 

  1.3) ไม่ควรใช้ประโยคที่มีทั้งถูกและผิดรวมอยู่

ด้วยกันในข้อเดียว              

  1.4) ค�าตอบของข้อสอบควรถูกหรอืผดิตามหลกัวชิา

ไม่ใช่เพราะความคิดเห็นของครูผู้สอน

  1.5) ใช้ข้อความทีบ่อกปริมาณหรอืจ�านวนท่ีแน่ชดั 

หลีกเลี่ยงการใช้ค�าว่า มาก น้อย อาจจะ ค่อนข้างจะ 

บ่อย ๆ เสมอ ๆ 

  1.6) ไม่ควรลอกข้อความจากต�ารามาเป็นข้อ

ค�าถาม เพราะจะเป็นการเน้นให้นักเรยีนใช้ความจ�ามากกว่า

ทักษะการคิดวิเคราะห์
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  1.7) ข้อสอบแต่ละข้อเป็นอิสระจากกัน ไม่แนะ

ค�าตอบซึ่งกันและกัน 

  1.8) จ�านวนข้อถูกและข้อผิดใกล้เคียงกัน ไม่

เรียงกันอย่างเป็นระบบ

  1.9) จัดข้อสอบประเภทถกู-ผดิไว้ในล�าดับต้น ๆ 

ของแบบทดสอบ

 2) ข้อดี มีดังต่อไปนี้  

  2.1) ตรวจให้คะแนนง่าย แน่นอน และรวดเร็ว 

  2.2) สร้างได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อสอบอื่น ๆ 

  2.3) ข้อสอบแต่ละข้อใช้เวลาในตอบน้อย จึง

ออกข้อสอบได้จ�านวนมาก 

  2.4) วิธีการตอบง่าย

  2.5) ประหยัดค่าใช้จ่าย ในหนึ่งหน้าอาจพิมพ์

ข้อสอบได้ถึง 30 ข้อ

 3) ข้อจ�ากัด มีดังต่อไปนี้   

  3.1) ผู้สอบมีโอกาสเดาข้อสอบถูก 50 %  

  3.2) ค่าความเที่ยงหรือความคงเส้นคงวาของ

ข้อสอบค่อนข้างต�่า แก้ไขโดยการเพิ่มจ�านวนข้อสอบให้

มากขึ้น 

  3.3) ข้อสอบแบบถกูผดิส่วนใหญ่จะใช้วดัสมรรถนะ

ระดับความจ�า 

  4.2.2 ข้อสอบแบบจับคู่  

 เป็นข้อสอบที่ก�าหนดข้อความเป็น 2 คอลัมน์ให้

ผู ้ตอบเลือกข้อความจากคอลัมน์หนึ่งไปใส่ในค�าหรือ

ข้อความอีกคอลัมน์หนึ่งที่สัมพันธ์กัน ข้อสอบประเภทนี้

คล ้ายกับข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แต่ตัวเลือก

ไม่ตายตัว เพราะตัวเลือกจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อถูกเลือก

ไปแล้ว 

 1) หลักการสร้างข้อสอบแบบจับคู่ มีดังต่อไปนี้ 

  1.1) ให้ข้อความในคอลมัน์หนึง่จบัคูกั่บข้อความ

อีกคอลัมน์หนึ่งเพียงข้อเดียว 

  1.2) ตวัเลอืกทีอ่ยูท่างขวาควรมีจ�านวนข้อมากกว่า

ด้านซ้าย 3 - 4 ข้อ  

  1.3) พยายามให้ตัวเลือกหรือค�าตอบท่ีอยู่ทาง

ขวามือเป็นข้อความสั้น ๆ

  1.4) ไม่ควรมีจ�านวนข้อมากข้อเกินไป เพราะ

ท�าให้ผู้สอบสับสนและยุ่งยาก 

  1.5) ค�าถามและค�าตอบควรจัดให้กระจายกัน ไม่

เรียงกันอย่างเป็นระบบ 

  1.6) ข้อสอบควรจดัให้อยูใ่นกระดาษหน้าเดยีวกัน 

เป็นเนื้อหาเดียวกัน

 2) ข้อดี มีดังต่อไปนี้  

  2.1) สร้างง่าย และตรวจให้คะแนนง่าย 

  2.2) ข้อสอบประมาณ 10 ข้อ โอกาสที่จะเดา

ค่อนข้างยาก

  2.3) เหมาะส�าหรบัการวดัสมรรถนะในการหาความ

สัมพันธ์

 3) ข้อจ�ากัด มีดังต่อไปนี้    

  3.1) มักเป็นข้อสอบวัดสมรรถนะวัดความจ�า

  3.2) ข้อสอบแต่ละข้อมีโอกาสในการเดาถูกไม่

เท่ากัน               

  3.3) เป็นการยากที่จะท�าให้ปัญหาและค�าตอบ

ทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกัน 

  3.4) ข้อความหนึ่งอาจจับคู่กับข้อความหนึ่งได้

มากกว่า 1 ค�าตอบ    

  4.2.3 ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก  

 เป็นข้อสอบที่ใช้มากกว่าข้อสอบชนิดอื่น มีส่วน

ประกอบที่ส�าคัญ 2 ส่วน คือ ตัวค�าถาม (Stem) และ
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ตัวเลือก (Alternatives) ซึ่งตัวเลือกแบ่งเป็น 2 ประเภท 

คือ ตัวถูก (Correct Choice) และตัวลวง (Distracters) 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1) รูปแบบข้อสอบแบบหลายตัวเลือก

 ข้อสอบแบบหลายตัวเลอืกทีนิ่ยมใช้มอียู ่ 3 รูปแบบ 

คือ 1) แบบค�าถามเดี่ยว (Single Question) 2) แบบ

ค�าถามชุดแบบตัวเลือกคงที่ (Constant Choices 

Question) และ 3) แบบบทความหรอืสถานการณ์ (Text 

or Situational Question) ดังนี้  

 รูปแบบที่ 1 แบบค�าถามเดี่ยว : เป็นรูปแบบที่ใช้กนั

มากในปัจจุบัน ลักษณะข้อสอบ จะประกอบด้วยส่วน

ค�าถามกับส่วนตวัเลอืก ข้อสอบแต่ละข้อเป็นอสิระจากกนั 

มคีวามสมบรูณ์ในตัวเอง รูปแบบข้อค�าถามเด่ียวประกอบ

ด้วย 6 แบบ ดังนี้

 1. แบบให้เลือกค�าตอบถูก ตัวอย่างเช่น   

 ข้อสอบที่วัดได้ในสมรรถนะที่ต้องการวัดหมายถึง

ข้อสอบนั้นมีคุณภาพด้านใด

     ก. ความเที่ยง

     ข. ความตรง

     ค. ความยุติธรรม

     ง. ความถูกต้อง

 2. แบบให้เลือกค�าตอบผิด ตัวอย่างเช่น   

 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อสอบที่ดี 

     ก. ความเที่ยง

     ข. ความตรง

     ค. ความยืดหยุ่น

     ง. ความเป็นปรนัย

 3. แบบให้เลือกค�าตอบที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น  

 ข้อใดเป็นคุณภาพที่ส�าคัญที่สุดของข้อสอบ

     ก. ความเที่ยง

     ข. ความตรง

     ค. ความยุติธรรม

     ง. ความเป็นปรนัย

 4. แบบให้เรียงล�าดับค�าตอบ ตัวอย่างเช่น  

 ในการตรวจข้อสอบต่อไปนี้

  1. แบบความเรียงชนิดจ�ากัดค�าตอบ

  2. แบบความเรียงชนิดไม่จ�ากัดค�าตอบ

  3. แบบเติมค�า

  4. แบบตอบสั้น

  5. แบบจับคู่

 จงเรียงล�าดบัความเปน็ปรนัยของการตรวจข้อสอบ

จากมากไปน้อย

     ก. 2 1 4 3 5

     ข. 3 4 1 5 3

     ค. 3 5 4 1 2

     ง. 5 3 4 1 2 

 5. แบบให้เลือกค�าตอบเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น   

 ค�าในช่องว่างที่หายไปหมายถึงข้อใด 

 การวัด : การประเมิน : การก�าหนดค่า :  

     ก. การตีค่า

     ข. การแปลค่า

     ค. การเทียบค่า

     ง. การตัดสินคุณค่า

 6. แบบให้เลือกค�าตอบซ้อน ตัวอย่างเช่น  

 คุณภาพข้อสอบต่อไปนี้

  1. ความยาก

  2. อ�านาจจ�าแนก

  3. ความเที่ยง

  4. ความเป็นปรนัย

  5. ประสิทธิภาพตัวลวง
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 ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณภาพข้อสอบรายข้อ 

     ก. ข้อ 1 3

     ข. ข้อ 1 2

     ค. ข้อ 1 2 5 

     ง. ข้อ 5 เท่านั้น 

 รูปแบบที่ 2 แบบค�าถามชุดตัวเลือกคงที่ : เป็น

ข้อสอบทีต้่องใช้ตวัเลอืกร่วมกนั ตัวเลอืกต้องมคีวามเป็น

เอกพันธ์ คือ มีความกลมกลืน คล้ายคลึงกัน เป็นเรื่อง

เดียวกัน เช่น ค�าถามข้อ 1–4 เป็นค�าถามเก่ียวกับ

คณุลกัษณะของข้อสอบว่าข้อสอบแต่ละข้อเป็นคณุลักษณะ

ของข้อสอบด้านใด 

               ก. ความเที่ยง

     ข. ความตรง

     ค. ความเป็นปรนัย

     ง. ความยุติธรรม

 ข้อ 1 ข้อสอบถามเกีย่วกบัสถานการณ์ทีผู่เ้รยีนทุกคน

มีความคุ้นเคย

 ข้อ 2 ค�าถามบางข้อไม่ชัดเจน อ่านไม่เข้าใจ

 ข้อ 3 ข้อสอบวดัได้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายทีต้่องการ

 ข้อ 4 ข้อสอบวัดได้คะแนนคงเส้นคงวา

 รูปแบบที่ 3 แบบสถานการณ์ : จะใช้สถานการณ์ที่

ก�าหนดเป็นหลัก ซึ่งสถานการณ์ที่ใช้อาจเป็นข้อความ 

เรื่องราว รูปภาพ ตาราง หรือกราฟ ฯลฯ ดังนั้น การ

พิจารณาเลือกสถานการณ์    จึงมีประเด็นที่สามารถตั้ง

ค�าถามได้ เช่น       

 “ทิ้งให้ถูกที่เป็นคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน”

 ข้อ 1 ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด  

     ก. ความดีงาม

     ข. ความสวยงาม

     ค. ความสะอาด

     ง. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 ข้อ 2 การกระท�าของใครสอดคล้องกับข้อความนี้   

     ก. แตงกวาดขยะไว้มุมห้อง

     ข. เขียวเหลาดินสอไว้ใต้โต๊ะ

     ค. ด�าเก็บกระดาษใส่ถุงขยะ

     ง. ขาวลบกระดานด�าให้สะอาด

 ข้อสอบชนิดหลายตัวเลือกเป็นข้อสอบที่ครูผู้สอน

นยิมน�ามาใช้เป็นเครือ่งมือทดสอบผูเ้รยีน นกัวชิาการด้าน

การวัดและประเมินผลการศึกษาให้ข้อเสนอแนะแนว

ทางการสร้างข้อสอบชนดิหลายตวัเลอืกไว้ ผูเ้ขยีนสามารถ

สังเคราะห์หลักการสร้างข้อสอบชนิดหลายตัวเลือกได้

เป็นองค์ประกอบ ท่ีส�าคัญ 2 ประการ คอื ข้อค�าถามและ

ตัวเลือก รายละเอียดดังนี้ (Mullis, I. & Martin, M.O., 

2013; Stone, G.E., 2001; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) 

 1. ข้อค�ำถำม : หลักการเขียนข้อค�าถามมีประเด็น

ที่ต้องให้ความส�าคัญ ดังนี้      

  1.1 ข้อค�าถามจะต้องเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ ส้ัน 

กะทัดรดั ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย  ว่าโจทย์ต้องการถาม

อะไรบ้าง ครูผู้สอนควรหลีกเลี่ยงการใช้ค�าขยายที่มาก

เกินความจ�าเป็น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าสอบเสียเวลาไปกับ

การอ่านและการท�าความเข้าใจข้อค�าถามมากเกินไป 

  1.2 หลีกเลี่ยงการใช้ค�าแสดงปริมาณที่ก�ากวม 

ไม่ชัดเจน เช่น บ่อย ๆ  สม�า่เสมอ ๆ  บางครัง้ อาจจะ เป็นต้น 

ซ่ึงค�าเหล่านี้จะท�าให้ผู ้เข้าสอบแปลความหมายสิ่งท่ี

โจทย์ถามไม่ตรงกัน และควรเน้นจุดท่ีเป็นค�าถามให้ชัดเจน

ด้วยการขีดเส้นใต้หรือท�าเป็นตัวหนา เพื่อลดความผิด

พลาดในการอ่านโจทย์และเพิ่มความเข้าใจท่ีตรงกันของ

ผู้เข้าสอบ 

  1.3 หลกีเลีย่งค�าถามท่ีเป็นประโยคปฏิเสธซ้อน

ปฏิเสธ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ก็ให้ใช้วิธีการขีดเส้น

ใต้ค�าท่ีต้องการเน้นย�า้ให้ชัดเจน เพือ่ให้สะดดุตาผูเ้ข้าสอบ  

  1.4 หลีกเลี่ยงการใช้ค�าย่อยกเว้นค�าย่อที่เป็น

ค�าสากลและรู้จักโดยทั่วไป เช่น USA, EKG, HIV เป็นต้น 
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  1.5 หลกีเลีย่งการใช้ค�าหรอืข้อความทีส่่งผลกระทบ

ในทางลบต่อบุคคลบางกลุ่ม เช่น ชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม 

เพศ เป็นต้น   

  1.6 ใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย ทกุคนรู้จักกนัโดยทัว่ไป 

เพ่ือป้องกันความได้เปรียบทางภาษาและเอื้อประโยชน์

ต่อผู้เข้าสอบบางกลุ่ม  

  1.7 หลกีเลีย่งการเขยีนข้อค�าถามทีช่ีแ้นะค�าตอบ

ข้อสอบข้ออืน่ ๆ ซึง่จะส่งผลให้ข้อสอบไม่สามารถวดัความรู้

หรือสมรรถนะของผู้เรียนในด้านนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง

  1.8 ค�าหรือข้อความใดในข้อสอบที่ครูผู้สอน

ต้องการเน้นเป็นพิเศษให้ท�าการขีดเส้นใต้ให้ชัดเจน 

เพื่อเป็นจุดสังเกตที่เห็นได้ง่ายและลดความประมาท

เลินเล่อในการอ่านของผู้เข้าสอบ 

 2. ตวัเลอืก : หลกัการเขียนตัวเลอืกมปีระเด็นทีต้่อง

ให้ความส�าคัญ ดังนี้  

  2.1 ตัวเลือกแต่ละข้อทั้งตัวถูกและตัวลวงต้อง

มคีวามเป็นเอกพนัธ์กนั มเีนือ้หาเดยีวกนั มทีศิทางเดยีวกนั 

และที่ส�าคัญแต่ละตัวเลือกจะต้องมีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้ผู้

เข้าสอบอยากทีจ่ะเลอืกตอบ เสมอืนว่าถ้าอ่านโดยผวิเผิน

แล้วตัวเลือกทุกตัวมีโอกาสเป็นค�าตอบถูกของข้อสอบ

ข้อนัน้ ถ้าครูผูส้อนสามารถสร้างตัวเลอืกให้มคีวามกลมกลนื

กันแล้วจะส่งผลให้ข้อสอบข้อนั้นมีอ�านาจการลวงที่ดี   

  2.2 ก�าหนดตัวเลือกที่ถูก (ก - ง) ในข้อสอบให้

มกีารกระจายกันอย่างเหมาะสม ครผููส้อนต้องจ�าให้ข้ึนใจ

ว่าการกระจายตัวเลือกที่ถูกของข้อสอบทั้งฉบับจะต้อง

ไม่กระจายอย่างเป็นระบบ จนส่งผลให้ผูเ้ข้าสอบสามารถ

คาดเดาค�าตอบได้ง่าย และสดัส่วนของตัวเลือกทีก่�าหนด

ให้เป็นตัวถูกของข้อสอบทั้งฉบับควรมีจ�านวนที่ใกล้

เคียงกัน  

  2.3 ตวัเลอืกในข้อสอบควรมคีวามยาวใกล้เคียงกนั 

เพือ่ไม่เป็นการจงูใจผูเ้ข้าสอบเลอืกตอบในตวัเลอืกทีย่าว

มากกว่า 

  2.4 หลกีเลีย่งการใช้ตวัเลอืกท่ีมคี�าหรอืข้อความ

ท่ีคล้าย ๆ กนั เพยีงแต่หลอกผูเ้ข้าสอบด้วยการสลบัท่ีค�า

หรือข้อความเพื่อให้ผิด นอกจากจะเป็นตัวเลือกท่ี

ไม่มีเสน่ห์และไม่สร้างสรรค์แล้ว ส่วนใหญ่เป็นการวัดแค่

ความจ�าเท่านั้น  

  2.5 ตวัเลอืกท่ีเป็นตวัเลขควรเรยีงตามล�าดบั เช่น 

จากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน

และท�าความเข้าใจของผู้สอบ  

  2.6 เขียนตัวเลือก (ก – ง) ให้เป็นอิสระจากกัน

อย่างชัดเจน 

  2.7 เขียนตัวเลือกให้มีค�าตอบถูกเพียงค�าตอบ

เดียวเท่านั้น    

  2.8 ค�าตอบของข้อสอบจะต้องถูกต้องตาม

หลักวิชา ไม่ใช่ถูกต้องตามความพึงพอใจของครูผู้สอน 

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมครูผู ้สอนจะต้องมีความ

แม่นย�าในเนื้อหาและไม่ควรสรุปในสิ่งที่ครูยังไม่แน่ใจ 

  2.9 ตวัเลอืกไม่ถกูหรอืผดิเด่นจนเกนิไปจนกระทัง่

ส่งผลให้มีหรือไม่มีผู้เลือกตอบ และจะส่งผลต่อคุณภาพ

ข้อสอบในเรื่องความยากง่าย ค่าอ�านาจจ�าแนก และ

ประสิทธิภาพตัวลวง

  2.10 หลกีเล่ียงการใช้ตวัเลอืก “ปลายปิด ปลาย

เปิด” เช่น ถูกทุกข้อ ผิดทุกข้อ เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่

ไม่สร้างสรรค์แล้วยังจูงใจให้ผู้เรียนเลือกตอบตัวเลือกนี้

อีกด้วย  

 หลังจากท่ีทราบรูปแบบและหลักการเขียนข้อสอบ

ในแต่ละประเภทแล้ว ล�าดบัต่อไปผูเ้ขียนขอน�าเสนอเนือ้หา

เก่ียวกับข้ันตอนการสร้างข้อสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ซ่ึงมีข้ันตอนตั้งแต่การก�าหนดจุดมุ ่งหมายของแบบ

ทดสอบจนกระทั่งถึงการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
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5. ขัน้ำตอนำการสร้างข้อสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนำ 
การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก�หนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ

2. การก�หนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

3. การก�หนดผังการสร้างข้อสอบ

4. การเลือกรูปแบบข้อค�ถาม

5. การเขียนข้อค�ถามและตัวเลือก

6. การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ

แผนำภาพที่ 1  ขั้นตอนการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายละเอียดของกระบวนการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้

 5.1  การก�หนดจำุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ 

 เป็นการก�าหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบทดสอบว่าต้องการน�าผลการทดสอบไปใช้ในสถานการณ์ใด 

เช่น การวินิจฉัยผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Diagnostic) การคัดเลือกผู้เรียน (Selection) การสอบแข่งขัน 

(Competition) การจัดวางต�าแหน่งผู้เรียน (Placement) เป็นต้น แบบทดสอบแต่ละประเภทมีความมุ่งหมายที่

แตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็นแบบทดสอบที่ต้องการคัดเลือกผู้เรียน การสอบแข่งขัน ข้อสอบจะค่อนข้างยากและต้องมี

ค่าอ�านาจจ�าแนกสงู ส่วนแบบทดสอบทีมุ่ง่วดัการบรรลวุตัถปุระสงค์การเรียนรูท้ีค่รกู�าหนดนัน้จะต้องให้ความส�าคญั

กับการสร้างข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือความตรงตามเนื้อหา โดยจะไม่ค�านึงถึง

ความยากง่ายมากนัก  

 5.2  การก�หนดวตัถุประสงค์ำการเรียนรู้ 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นเสมือนผังการสร้างข้อสอบของครูผู้สอน จึงต้องก�าหนดให้ชัดเจนว่าต้องการ

ให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมอะไรได้บ้างภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ครผููส้อนจะต้องก�าหนดวัตถปุระสงค์ทัว่ไปและวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมให้ชัดเจน โดยท่ัวไปการก�าหนดวตัถุประสงค์

เชิงพฤติกรรมประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
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 1) สถานการณ์ : เป็นเงื่อนไขที่ครูก�าหนดขึ้น 

เช่น เม่ือสิน้สดุการเรยีนการสอน เมือ่ก�าหนดสถานการณ์

มาให้ เป็นต้น 

 2) พฤติกรรมของผู้เรียน : เป็นผลลัพธ์ที่ครู

ต้องการให้เกดิขึน้กบัผูเ้รยีนและแสดงออกในเชงิพฤตกิรรม

ที่เป็นรูปธรรม มักจะใช้ค�าในรูปแบบของค�ากริยา ได้แก่ 

ระบุ อธิบาย จ�าแนก น�าเสนอ สร้าง พัฒนา เป็นต้น เช่น 

ระบอุงค์ประกอบทีใ่ช้ในการตัดเกรด อธบิายหลกัการวัด

และประเมินผล อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการวัด

และการประเมินผล อธิบายขั้นตอนการสร้างข้อสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น  

 3) เกณฑ์ทีค่าดหวงั : เป็นเกณฑ์การประเมนิผล

ที่ครูก�าหนดขึ้นมาเพื่อใช้ส�าหรับการตัดสินผล การบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ครูก�าหนดไว้ เช่น 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้อย่างถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 

75 เป็นต้น  

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่น�ามาใช้ส�าหรับ

การสร้างข้อสอบน้ัน ครูผู้สอนอาจคัดเลือกมาเฉพาะ

วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ ๆ  หรือเลือกมาทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอนในรายวิชาเป็นหลัก  

 5.3  การก�หนดผงัการสร้างข้อสอบ 

 หลังจากก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

แล้ว ข้ันตอนต่อไป คอื การก�าหนดผงัในการสร้างข้อสอบ 

สาระส�าคัญประกอบด้วย 1) เนื้อหาท่ีจะออกสอบ 

2) น�า้หนกัความส�าคญัแต่ละเนือ้หา 3) จ�านวนข้อสอบ และ 

4) กระบวนการทางพทุธปัิญญาหรือสมรรถนะท่ีต้องการ

วัด (จ�า – คิดสร้างสรรค์) ผังการสร้างข้อสอบจะช่วย

ให้ครูผู้สอนออกข้อสอบได้อย่างมีหลักการ ครอบคลุม

เนื้อหา มีจ�านวนข้อสอบที่เหมาะสมในแต่ละเนื้อหา 

ครอบคลุมสมรรถนะที่มุ่งวัด หลักการก�าหนดน�้าหนัก

ความส�าคัญอาจพิจารณาจากจ�านวนช่ัวโมงที่สอน 

ความส�าคญัและปริมาณของเนือ้หา ถ้าจ�านวนช่ัวโมงการ

สอนมากก็แสดงว่ามคีวามส�าคญัมาก อย่างไรก็ตามจ�านวน

ข้อสอบในผงัการสร้างข้อสอบนัน้เป็นเพยีงการประมาณ

การเท่าน้ัน ครูผู ้สอนสามารถปรับแต่งได้ตามความ

เหมาะสม ตัวอย่างผังการสร้างข้อสอบดังตารางที่ 1 
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ตำรำงที่ 1 ผังการสร้างข้อสอบวิชาครูทหารส�าหรับนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบวิชาครูทหาร ส�หรับนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560   
อาจารย์ผู้สอน นาวาตรี สันติ  งามเสริฐ

 การก�าหนดจ�านวนข้อสอบในการทดสอบแต่ละครั้ง ครูผู้สอนจะต้องน�าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมด้วย 
เช่น ปริมาณเนื้อหา ระยะเวลาที่ใช้สอบ จ�านวนคะแนนที่ต้องการ และรูปแบบของข้อสอบ เพื่อให้จ�านวนของ
ข้อสอบมีความเหมาะสมมากที่สุด

สมรรถนะที่ต้องกำรวัด  
(กระบวนกำรทำงพุทธิปัญญำ)

1. การเขียนแผนการสอน     20     13      6    6   1                          13

2. วิธีการสอน      20     13      3    2   7        1                13

5. การสร้างแบบประเมนิทกัษะพสิยั     8      5      3    1   1                           5

6. การตัดเกรด       6      4      4                            4

       รวม             100       26    19   0      17       2       0      64

3. หลักการวัดและประเมินผล    10      6      3    1   2                           6
    การศึกษา

4. การสร้างข้อสอบวัดพฤติกรรม    36     23      7    9   6        1                23
    ด้านพุทธิพิสัย

หัวข้อ น�้ำหนัก รวมจ�ำนวน

ข้อสอบ
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 5.4 การเลือกรูปแบบข้อคำ�ถาม

  ข้อสอบมีหลายรูปแบบ เช่น แบบถูกผิด แบบจับคู่ แบบหลายตัวเลือก แบบตอบสั้น แบบเติมค�า และแบบ
ความเรยีง ข้อสอบแต่ละแบบมคุีณลักษณะและความสามารถในการวัดผลการเรียนรูไ้ด้แตกต่างกนั การเลอืกรปูแบบ
ของข้อสอบแต่ละชนิด ครูผู้สอนจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้และสมรรถนะที่มุ่งวัด ดังนี้  
  1) ข้อสอบแบบถูกผิด ใช้วัดความจ�า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริงเฉพาะ 
  2) ข้อสอบแบบจับคู่ ใช้วัดความจ�า ความเข้าใจที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการ ความสัมพันธ์
  3) ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก ใช้วัดผลการเรียนรู้ตั้งแต่ความจ�าจนถึงคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เหมาะสมส�าหรับ
การวัดทักษะขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแสดงเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  4) ข้อสอบแบบตอบสั้นและเติมค�า เหมาะส�าหรับการใช้วัดความจ�าเกี่ยวกับ ค�านิยาม ศัพท์เฉพาะ ความ
สามารถในการใช้หลักการแก้ปัญหา   
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 5) ข้อสอบแบบความเรียง เหมาะส�าหรับการวัด
สมรรถนะข้ันสูงในขั้นการวิเคราะห์จนถึงขั้นการคิด
สร้างสรรค์ 

 5.5 การเขยีนข้อคำ�ถามและตวัเลือก    
 เมื่อเลือกรูปแบบของข้อสอบได้แล้ว ขั้นตอนต่อไป
คือการลงมือเขียนข้อสอบตามที่ก�าหนดไว้ในตารางที่ 1 
ผังการสร้างข้อสอบ โดยค�านึงถึงหลักการสร้างข้อสอบ
ในแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ข้อสอบที่ดี มี
คุณภาพ ได้คะแนนสอบที่สามารถสะท้อนความรู้ ความ
สามารถ และสมรรถนะของผู้เรียนตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ที่ครูก�าหนดไว้ 

 5.6 การตรวจำสอบคำุณภาพข้อสอบ  
 คุณภาพข้อสอบเป็นตัวบ่งชี้ท่ีส�าคัญในการสะท้อน
ความสามารถของข้อสอบในการวดัในสิง่ทีมุ่ง่วัด ซึง่ก็คือ
ความรู้หรือสมรรถนะของผู ้เข้าสอบได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย�า น่าเชื่อถือ การหาคุณภาพข้อสอบสามารถแบ่ง
เป็น 2 ช่วงเวลาที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) คุณภาพก่อนน�า
ข้อสอบไปใช้ และ 2) คุณภาพหลังน�าข้อสอบไปใช้ 
บทความทางวิชาการเรื่องนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอการตรวจ
สอบคุณภาพข้อสอบ โดยจะไม่อธิบายรายละเอียดและ
วิธีการในการวเิคราะห์คณุภาพข้อสอบทีล่ะเอยีดมากนกั 
โดยการวิเคราะห์ข้อสอบก่อนน�าข้อสอบไปใช้เป็นการ
ด�าเนินการโดยผู้ออกข้อสอบเองและด�าเนินการร่วมกับ
ผูเ้ชีย่วชาญด้านเนือ้หาทีใ่ช้สอบ (Content) และผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการวดัและประเมนิผลการศึกษา (Principle) ซึง่จะมี
ความเชี่ยวชาญด้านหลักการสร้างข้อสอบ รายละเอียด
ดังนี้ 

  5.6.1 คุณภาพก่อนำนำ�ข้อสอบไปใช้    
 1) คุณภาพข้อสอบรายข้อ
    ครูผูส้อนควรมกีระบวนการในการวเิคราะห์ข้อสอบ
รายข้อก่อนน�าไปใช้ทดสอบผูเ้รยีน โดยการแต่งต้ังผูเ้ชีย่วชาญ

พจิารณาทบทวนคุณภาพข้อสอบจ�านวนไม่ต�า่กว่า 3 - 5 คน 
เพือ่ร่วมพิจารณาคณุภาพข้อสอบก่อนน�าไปใช้ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
  1.1) ความตรงตามเนื้อหา คือ การวิเคราะห์ค่า
ความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้/
เนื้อหาที่มุ่งวัด ด้วยการวิเคราะห์ค่า IOC (Index of 
Item Objective Congruence) มีค่าระหว่าง -1.00 – 
1.00 ข้อสอบที่ดีควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
  1.2) ความยากของข้อสอบเหมาะสมกบัความรู้
ของผู้เข้าสอบหรือไม่ 
  1.3) ภาษาท่ีใช้ในข้อสอบเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้เข้าสอบหรือไม่ ใช้ค�าหรือข้อความที่
ล�าเอียงหรือไม่
  1.4) การสร้างข้อสอบท่ีเป็นไปตามหลกัการสร้าง
ข้อสอบหรือไม่  

 2) คุณภาพข้อสอบทั้งฉบับ
 การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบท้ังฉบับก่อนน�าไป
ใช้ทดสอบผู้เรียนมีประเด็นท่ีครูผู้สอนจะต้องพิจารณา 
ดังนี้  
  2.1) ประเภทข้อสอบเหมาะสมกับเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือไม่
  2.2) การเขียนค�าสัง่หรอืค�าช้ีแจงการสอบชัดเจน 
เข้าใจง่ายหรือไม่
  2.3) ความยาวของข้อสอบท้ังฉบับเหมาะสมกบั
เวลาที่ใช้สอบและคะแนนที่ต้องการหรือไม่

  5.6.2 คุณภาพหลังนำ�ข้อสอบไปใช ้   
 การวิเคราะห์ข้อสอบหลังการน�าข้อสอบไปใช้
เป็นการหาคุณภาพ และข้อบกพร่องของข้อสอบรายข้อ
และคุณภาพของข้อสอบทั้งฉบับ เป็นข้อมูลพื้นฐานของ
ข้อสอบรายข้อและค�าตอบในกรณีข้อสอบชนิดเลือก
ตอบจะทราบประสทิธภิาพของตวัลวง ได้แนวทางในการ
สร้างข้อสอบท่ีดี ได้ทราบข้อมลูในการปรบัปรงุการเรยีน
การสอน และได้ข้อสอบท่ีมคีณุภาพเกบ็ไว้ในคลงัข้อสอบ 
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รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อสอบหลังการน�าข้อสอบไป
ใช้ทดสอบกับผู้เรียน ดังนี้  
 1) การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ
 การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อหลังน�าข้อสอบไปใช้ 
จ�าแนกเป็นการประเมนิผลแบบองิกลุม่และการประเมนิ
ผลแบบอิงเกณฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้   
        1.1) วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (การประเมินผล
แบบอิงกลุ่ม)
 ส�าหรับข้อสอบที่น�าไปใช้ประเมินผลแบบอิงกลุ่มท่ี
มีผู้สอบอย่างน้อย 30 คน ควรมีการหาคุณภาพรายข้อ
ของข้อสอบ โดยใช้ค่าสถิติที่ส�าคัญ 3 ค่าหลัก ๆ ได้แก่
   1.1.1) ค่าความยาก หมายถึง สัดส่วนของผู้
เรียนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก
   1.1.2) ค่าอ�านาจจ�าแนก หมายถงึ ความสามารถ
ของข้อสอบในการจ�าแนกนักเรียนกลุ ่มเก่งออกจาก
นักเรียนกลุ่มอ่อนได้
   1.1.3) ค่าประสทิธิภาพของตวัลวง หมายถงึสัดส่วน
ของจ�านวนคนที่เลือกตัวลวงนั้น ๆ ของข้อสอบแต่ละข้อ 

   1.2) การวเิคราะห์ข้อสอบรายข้อ (การประเมนิผล
แบบอิงเกณฑ์)     
 ส�าหรับการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบที่น�าไปใช้
สอบเพ่ือการประเมนิแบบองิเกณฑ์นัน้ วเิคราะห์คณุภาพ
ข้อสอบใช้ค่าสถิติที่จ�าเป็น 2 ค่า ดังนี้ 
   1.2.1) ค่าความยากของข้อสอบ หมายถงึ สัดส่วน
ของผู้ตอบข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้อง   
   1.2.2) ค่าอ�านาจจ�าแนกหรอืดัชนคีวามไว หมายถงึ 
ผลต่างระหว่างสัดส่วนของผู ้ที่ตอบถูกหลังเรียนของ
กลุ่มท่ีเรียนรู้แล้วกับสัดส่วนผู้ท่ีตอบถูกก่อนเรียนของ
กลุ่มที่ยังไม่ได้เรียนรู้  

 2) การวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับ
 การวิเคราะห์ข้อสอบท้ังฉบับหลังน�าข้อสอบไปใช้ 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ 
(Criterion-Related Validity) ความตรงตามโครงสร้าง  
(Construct Validity) และความเที่ยงของข้อสอบ 
(Reliability) ซึง่ผูเ้ขยีนจะยงัไม่กล่าวรายละเอยีดในบทความ
ทางวิชาการเรื่องนี้  

  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการวัดทางอ้อม เนื่องจากความรู้ของผู้เรียนไม่สามารถวัดได้โดยตรง 
จึงต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าข้อสอบเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบของการตอบค�าถาม
ในข้อสอบ ซึ่งจะได้คะแนนสอบเพื่อสื่อไปถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายของ
ข้อสอบ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องสร้างข้อสอบให้มีคุณภาพ เพื่อการได้มาซึ่งคะแนนสอบที่มีความตรง ถูกต้อง และ
เป็นตัวแทนของความรู้ของผูเ้รยีนมากทีส่ดุ เน่ืองจากธรรมชาตขิองการวดัผลทางการศกึษามคีวามคาดเคลือ่นเกดิข้ึน
เสมอ ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องให้ความส�าคัญกับกระบวนการสร้างข้อสอบ ได้แก่ 1) การเขียนข้อสอบให้สอดคล้อง
กับส่ิงที่มุ ่งวัด 2) การเลือกใช้รูปแบบของข้อสอบให้เหมาะสม 3) การก�าหนดระยะเวลาการสอบที่เหมาะสม 
4) ความยากง่ายของข้อสอบเหมาะสม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ข้อสอบไม่ล�าเอียง และควรมีทั้งข้อสอบที่ยากและง่าย
ปะปนกันไป 5) ครูผู้สอนควรมีความรู้เรื่องหลักการสร้างข้อสอบ 6) ข้อสอบทั้งฉบับควรมีทั้งประเภทเลือกตอบและ
เขียนตอบ สร้างเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน และ 7) ก�าหนดผังการสร้างข้อสอบก่อนสร้างข้อสอบเสมอ  
 แบบทดสอบจ�าแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจ�าแนก เช่น จ�าแนกตามผู้สร้าง จ�าแนกตาม
รูปแบบการตอบ จ�าแนกตามการแปลความหมายคะแนน และจ�าแนกตามรูปแบบการถาม ส่วนประกอบของแบบ
ทดสอบ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ค�าชี้แจงในการท�าข้อสอบ 2) ข้อค�าถาม และ 3) ตัวเลือก ประเภทของแบบ

6. บทสรุป
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ทดสอบถ้าใช้เกณฑ์ในการจ�าแนกตามรูปแบบการตอบ 
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบเสนอค�าตอบ : เป็น
ข้อสอบที่ผู้เข้าสอบต้องเขียนค�าตอบเองในข้อสอบ ค่อน
ข้างมีอิสระในการตอบ ส่วนใหญ่ใช้ส�าหรับการวัดทักษะ
ขั้นสูงตั้งแต่สมรรถนะการประยุกต์ใช้จนกระทั่งถึงการ
คิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ข้อสอบประเภทความเรียง และ
แบบตอบสั้นและเติมต�า และ 2) แบบเลือกตอบ : เป็น
ข้อสอบทีม่คี�าตอบไว้ให้แล้ว ผู้เข้าสอบมหีน้าทีเ่ลือกตอบ

เพ็ญศรี  ทิพย์สุวรรณกุล. (2549). กำรพัฒนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน: เครื่องมือวัดผล
 สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 200 เล่ม. ครั้งที่ 6.นนทบุรี: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศิริชัย  กาญจนวาสี. (2548). ทฤษฎีกำรทดสอบแบบดังเดิม. 1,500 เล่ม. ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. (2557). ทฤษฎีการทดสอบ: ความส�าคัญ ความหมาย
 พัฒนาการ และประเภท. วำรสำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, 2 – 11 สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 
 ๒๕๖๐ จาก http://ssrat.or.th/journal/journal2557.pdf  
Mullis, I. & Martin, M.O. (2013). Item Writing Guidelines. Retrieved November 18, 2017 
 from https://timssandpirls.bc.edu/publications/timss/T15 item writing guide 
 lines.pdf
Stone, G.E. (2001). Professional Item Writing for High-Stakes Testing. Retrieved November 
 18, 2017 from http://www.aoboo.org/pdf/ITEMWRITINGHANDBOOK.pdf

ตามที่ต้องการ สามารถใช้ทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะได้
ตั้งแต่ขั้นจ�าจนถึงขั้นการคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของข ้อสอบว ่าเหมาะสมส�าหรับน�าไปใช ้วัด
สมรรถนะในระดับใด ได้แก่ ข้อสอบแบบถูกผิด แบบจบัคู่ 
และแบบหลายตัวเลือก การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะ
ให้ผลลัพธ์ที่ผู้เขียนคาดหวัง สามารถสรุปได้ดังแผนภาพ
ที่ 2 

แผนำภาพที่ 2  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เอกสารอ้างอิง

1. ก�หนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ          ได้แบบทดสอบที่สามารถสะท้อนความสามารถที่ต้องการ

2. ก�หนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        ได้ความชัดเจนในการวัดความรู้ จิตพิสัย ทักษะปฏิบัติ

3. ก�หนดผังการสร้างข้อสอบ         ได้ขอบเขตเนื้อหา จ�นวนข้อสอบ และสมรรถนะที่มุ่งวัด

4. เลือกรูปแบบข้อค�ถาม          ได้รูปแบบของข้อสอบที่เหมาะสมกับคุณลักษณะที่มุ่งวัด

5. เขียนข้อค�ถามและตัวเลือก         ได้จ�นวนข้อสอบตามที่ก�หนดในผังการออกข้อสอบ

6. ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ         ได้คุณภาพข้อสอบรายข้อและคุณภาพข้อสอบทั้งฉบับ
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 Problem solving that leads to systematic practice has been accepted in the problem solving or 

development process of the research. As the research is a process of seeking knowledge or scientific 

facts, and of statistical process to solve problems or develop knowledge, the systematical teaching 

research is a way for teachers to get the answer or facts to make decisions in teaching and learning. The 

method usually used in teaching is the classroom research. It is really a guideline to conduct the 

research to develop teaching and to solve problems or organize activities appropriate for students with 

learning problems. In order to develop innovative media designed for experimentation in teaching and 

learning, the teachers seek ways or alternatives to solve problems or develop learners’ learning so that 
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ารแก้ปัญหาทีน่�าไปสูก่ารปฏบิติัอย่างเป็นระบบนัน้ ทุกวงการยอมรับในกระบวนการแก้ปัญหา

หรอืการพฒันาทีไ่ด้จากการวจิยั เพราะการวจิยัเป็นกระบวนการแสวงหาความรูห้รอืข้อเทจ็จรงิ

เชิงวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาความรู้ต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ ดังน้ันการวจัิยทางการเรยีนการสอนจงึเป็นวธิกีารหนึง่ท่ีจะท�าให้ครูได้ค�าตอบหรอืข้อเท็จจรงิ

เพือ่ใช้ตัดสนิใจในการจัดการเรียนการสอนแก่ผูเ้รยีน วธีิการท่ีนยิมใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

คือ การวิจัยในชั้นเรียน เพราะเป็นแนวทางการด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม

กับนักเรียน และเพื่อพัฒนาการออกแบบสื่อ นวัตกรรม เพื่อทดลองใช้ในการเรียนการสอน

ให้ครูได้แสวงหาวิธีการหรือทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้

นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและมีความสัมพันธ์อย่างเป็นจริงกับปัญหา

คำ�ส�คำัญ: ความเป็นครู, การสอน, การวิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อ

ก

Abstract
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they can maximize the benefits for the students. The purpose is to develop the potential of learners by 

using innovations that are appropriate for the learners and have a real relationship with the problem.

Keywords: Being a teacher, Teaching, Classroom research

แ นวคิดแบบใหม่ๆ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ด้วยมุมมองที่ว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ดังนั้น การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ย่อมต้อง

มีการปรับเปลี่ยนโดยค�านึงถึงลักษณะดังกล่าว โดยในหัวข้อเรื่อง “20 เรื่องที่ครูต้องรู้ และควรรู้” (สืบค้นเมื่อวันที่ 

17 มกราคม 2561 จากเวปไซต์ www.bms.ac.th/bms/attachments/article/.../รวม%2020%20) พบว่า มีผู้รู้

ได้รวบรวมพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับครู ดังนี้

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 5 ธันวาคม 2503 ความรู้กับคุณธรรมจะต้องเป็นเรื่อง

เดียวกัน “ให้มีความวิตกไปว่า เด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากศาสนาเลยกลายเป็นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น คนที่ไม่มี

ธรรมเป็นเครื่องด�าเนินตาม คงจะหันไปทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่อง ฤาโกงไม่สนิท ถ้ารู้มากก็โกง

คล่องขึ้นและโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธี ไม่เป็นเครื่องฝึกหัดให้คนดีและคนช่ัว เป็นแต่ได้วิธี

ส�าหรับจะเรียนความดีความชั่วได้คล่องขึ้น”  

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 กรกฎาคม 2505 “ประเทศชาติของ

เราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคน เป็นส�าคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้

จะเป็นเคร่ืองก�าหนดของชาติในวันข้างหน้า” ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และ

ทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความส�านึก

รับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอน

นั้นต่างกับการอบรม การสอน คือการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรม เป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจน

ติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนเพียงอย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย

 11 มิถุนายน 2555 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน�้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง 

ใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ล�าดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้

เด็กแข่งขันกับตนเอง”

 “ครูไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนช้ันต้น ต้องอบรม

บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท�าเช่นกัน”

 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแล

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้ และประสบการณ์แก่กัน”

1. บทนำ�
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ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 “ท�าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียน

รักครู ครูรักนักเรียน”

 “เรื่องครูมีความส�าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหา

หนึง่คือ การขาดคร ูเพราะจ�านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย 

ดังน้ัน ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน 

ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก ให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้อง

คัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครู

ให้เหมาะสม และปลกูจติส�านกึโดยใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้อง

มีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้อง

อบรมวธิกีารสอนให้มปีระสทิธิภาพ มคีวามเป็นครทูีแ่ท้จรงิ

คือ มีความรัก ความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่

เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิด

ของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา”

 พระบรมราโชบาย ของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้านการ

ศึกษา ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ดังนี้

 1. ทัศนคติที่ถูกต้อง

 2. พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง

 3. มีอาชีพ – มีงานท�า

 พระราชกระแส ของสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้านการ

ศึกษา ในภาพรวมคือ

 1. สบืสานพระราชปณธิานหรอืพระราชกระแสรบัส่ัง

รัชกาลที่ 9 เรื่อง การสร้างคนดี การสร้างคนดีให้แก่บ้าน

เมือง ต้องหาแนวทางสร้างคนดีก่อน แล้วจึงจะไปสู่เด็ก

เป็นคนดี และพัฒนาให้เป็นคนเก่ง ครูต้องมีศรัทธาที่

แรงกล้าเพื่อท�าให้เด็กเป็นคนดีคือ สิ่งที่สอนและอบรม

ผู้เรียนให้มีองค์ความรู ้ มีอุปนิสัยติดตัว (Character 

Education) 5 ด้าน คือ (1) ศีลธรรม (2) จริยธรรม 

(3) มารยาท (4) วนิยั และ (5) วฒันธรรม เพือ่ให้คนไทย

เป็นผู้มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และ

เป็นพลเมืองดีของชาติโดยการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ (1) การสอน และ (2) การอบรม ซึ่งเปรียบเสมือน

ต้นไม้ที่มีส่วนของล�าต้นและราก

 2. การศกึษาต้องมุง่สร้างพืน้ฐานให้แก่เดก็ ทัศนคตท่ีิ

ถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ - มีงานท�า 

ฯลฯ การแนะแนวอาชีพต้องเข้มข้น โรงเรียนควรมีการ

แนะแนว ทั้งการแนะแนวชีวิต (วินัย และมารยาทไทย) 

และแนะแนวอาชีพอย่างเป็นระบบ

 3. เน้นการสร้างทัศนคติ (Attitude) ต้องสอนให้เดก็

รู้ถูก รู้ผิด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง (และพบว่าความคาด

หวังในเด็กของประเทศไทย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 

มีน�้าใจ การอบรมจนเกิดเป็นนิสัยประจ�าชาติ) การสร้าง

เด็กเพื่อเป็นคนในอนาคตของชาติที่มีการศึกษา

 4. การศึกษาในภาพรวม ท�าอย่างไรให้เยาวชนมี

ความสนใจและเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องของสถาบัน ความ

เป็นชาติและประวัติศาสตร์

 ดังนั้น ชีวิตครูต้องเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ โดยต้องลงมือ

ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเชิญชวนให้นักเรียนร่วมลงมือท�า 

ครูต้องอาศัยโอกาสดังกล่าวนี้ในการสังเกตการณ์การ

ท�างานและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ท่ีค้นพบด้วยกัน 

การเรียนรู้ลักษณะนี้จะช่วยให้ครูผู้สอนท่ีจะท�าให้ก้าว

กระโดดจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความส�าเร็จ 

เพราะการเรียนการสอนในยุคใหม่ไม่เพียงแต่สอน

นักเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลและสร้างความสัมพันธ์

กับพวกเขาด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ผ่านการ

แก้ปัญหาเป็นข้ันตอน ท่ีส�าคญัครูต้องกระตุน้ให้ผูเ้รยีนตัง้

ค�าถามและตรวจสอบค�าถามของพวกเขา วิธีการเช่นนี้

จะท�าให้หลกัสูตรมคีวามหมายมากข้ึน บทเรยีนไม่จ�าเป็น

ต้องจบลงด้วยค�าตอบท่ีถูก แต่ควรจะเป็นค�าตอบท่ีสามารถ

ขยายผลไปสู่การตัง้ค�าถามของผูเ้รยีนต่อไป เพราะแนวคดิ

สมัยใหม่มองว่า ความคิดของนักเรียนมีคุณค่า นักเรียน

จะใช้พัฒนาความหมายของตัวเองแทนการถ่ายโอน

ความรูจ้ากคร ูโดยจะเน้นการคดิเชงิวพิากษ์มากกว่าข้อมลู

ที่เป็นข้อเท็จจริง
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 กิจกรรมการเรียนควรมีความหมายและน่าสนใจ
ให้กับนักเรียน พวกเขาควรได้รับอนุญาตในการสร้าง
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้หรือทักษะเพิ่มเติม พวก
เขาควรจะมีทางเลือกและได ้รับโอกาสที่จะเป ็น

2. ความหมายของครู
 าจารย์เนาวรตัน์ พงษ์ไพบูลย์ [(สบืค้นเมือ่วนัที ่ 27 กมุภาพนัธ์ 2560), จากเวปไซต์ www.gotoknow.org 

ได้ประพันธ์บทเพลงเพื่อมอบแด่คุณครูไว้ว่า ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้  ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล  ใช่อยู่

ที่เรียกว่าครูอาจารย์  ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน  ครูคือผู้น�าทางความคิด  ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน  ให้รู้ทุกข์

รู ้ยากรู้พากเพียร  ให้รู ้เปลี่ยนแปลงสู้รู ้สร้างงาน  ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์  ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน  

ครูคอืผู้ส่ังสมอดุมการณ์  มดีวงมานเพือ่มวลชนใช่ตนเอง  ครจูงึเป็นนกัสร้างผูย้ิง่ใหญ่  สร้างคนจรงิสร้างคนกล้าสร้าง

คนเก่ง  สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง  ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู 

 จากตวัอย่างความหมายของครขู้างต้น จะเหน็ว่า ครตู้องเป็นคนท่ีมท้ัีงความรูแ้ละความประพฤติท่ีด ี กอปร

ด้วยความเมตตากรุณาต่อศิษย์ คงไม่เกินความจริงที่จะกล่าวว่า ครูเป็นบุคคล “ไตรภาคี” คือมาจากองค์ประกอบ

ส�าคัญ 3 ประการ คือ 1) มีความรู้ดี 2) มีความประพฤติดี และ 3) มีคุณธรรม (ความเมตตากรุณา) หากขาดองค์

ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถเป็นครูที่ดีได้

 ค�าว่า “ครู” มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤตคือค�าว่า “คุรุ” และภาษาบาลี “ครุ, คุรุ” (สันสกฤต: ) หรือ 

กรูู (องักฤษ: guru) หมายถงึ ผูส้ัง่สอนศษิย์ หรอื ผูถ่้ายทอดความรูใ้ห้แก่ศษิย์ ซึง่มผีูก้ล่าวว่ามาจากค�าว่า คร ุ(คะ- ร)ุ 

ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัส

ไม่น้อยกว่าคนๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น “ครู” จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรง

ใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผูใ้ห้ก�าเนิดเลย ซึง่ในชวีติของคนๆ หน่ึง นอกเหนอืไปจากพ่อแม่ซ่ึงเปรยีบเสมอืน “ครูคนแรก” 

เพราะการที่เด็กๆ จะด�ารงชีพต่อไปได้ในสังคม จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี “ครู” ที่จะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาท

วชิาความรู ้เพือ่ปูพืน้ฐานไปสูห่นทางการท�ามาหากนิในภายภาคหน้าด้วย ดงันัน้ “คร”ู จงึเป็นบุคคลส�าคญัท่ีเราทุกคน

ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน

 ค�าว่า “คุรุ” ในภาษาสันสกฤตน้ันหมายถงึ “พฤหสับดี” ซ่ึงเป็นเทพเจ้าองค์หนึง่ ซ่ึงตรงกบัเทพเจ้าจปิูเตอร์

ของชาวโรมันนั่นเอง ตามความเชื่อในศาสนาฮินดูนั้น ดาวจูปีเตอร์/คุรุ/พฤหัสบดี ถือว่าเป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อการ

เรียนรู้ ในภาษาต่างๆ ของอินเดีย ค�าว่า พฤหัสปติวาร (วันพฤหัสบดี) จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คุรุวาร (วันคุรุ) โดย 

วาร นั้นหมายถึงวัน คุรุ ในอินเดียทุกวันนี้ใช้ในความหมายทั่วไป หมายถึง “ครู”

 ครู คือบุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึง

การปฏบิตัแิละแนวทางในการท�างาน โดยวธิใีนการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยค�านงึถึงพืน้ฐานความรูค้วามสามารถ 

และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน ดังได้มีอธิบายค�าว่า “ครู” ดังนี้

นกัวางแผนและผูม้อี�านาจตดัสนิใจ กจิกรรมควรจะสร้าง
ข้ึน ท่ีช ่ วยให ้ เด็ก ได ้ ใช ้ประโยชน ์จากความรู ้ ใน
สถานการณ์ใหม่ เด็กควรจะเป็นการสนับสนุนในการหา
ค�าตอบส�าหรับค�าถามของตัวเองโดยใช้การวิเคราะห์

อ
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 1) ครู เป็นผู้น�าทางศิษย์ไปสู่คุณธรรมชั้นสูง  2) ครู 

คือผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นผู้

มีความหนักแน่น ควรแก่การเคารพของลูกศิษย์ 3) ครู 

คือผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งที่ท�าหน้าที่สอน มักใช้กับ

ผู้สอนในระดับต�่ากว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษา

 กล่าวได้ว่า “ครู” คือผู้ที่ให้ความรู้ไม่จ�ากัด ทุกที่

ทุกเมื่อ ครูต้องเต็มไปด้วยความรู้และรู้จักขวนขวาย

หาองค์ความรูใ้หม่ๆ สะสมความดี มบีารมมีาก และครูท่ีดี

จะต้องไม ่ป ิดบังความรู ้ควรมีจิตและวิญญาณของ

ความเป็นครู ต้องเป็นผู้เติมเต็มในการแสวงหาความรู้ 

ต้องวิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ และบูรณาการความรู้ต่างๆ 

เข้าด้วยกัน จึงเรียกได้ว่า เป็นผู้มีความหนักแน่น ควรแก่

การเคารพของศิษย์ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้

ค�าแนะน�าเพ่ือให้เกดิประโยชน์ทางการเรยีน ส�าหรบันักเรยีน

หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐและ

เอกชน เป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และมีการศึกษา

มากหรือดีเป็นพิเศษ หรือมีท้ังประสบการณ์และการ

ศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สามารถช่วยให้

ผู้อื่นเกิดความเจริญก้าวหน้าได้ และเป็นปูชนียบุคคล 

หมายถึง เป็นผูท่ี้เสยีสละเอาใจใส่เพือ่ความเจรญิของศษิย์ 

ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรเคารพเทิดทูน เป็นเสมือนแม่พิมพ์

ของชาติ หมายถึง การเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ที่

จะปฏิบัตติวัตามอย่างคร ูและเป็นผูแ้จวเรอืจ้าง หมายถึง 

อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีไม่ก่อให้เกิดความร�่ารวย ครู

ต้องมีความพอใจในความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบร้อย 

อย่าหวัน่ไหวต่อลาภ ยศ ความสะดวกสบาย (ยนต์ ชุ่มจิต, 

2541: 29; รังสรรค์ แสงสุข, 2550: 38)

 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า “ครู” คือผู้ที่ท�าหน้าที่สอน

ให้ศิษย์เกิดความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี น�า

ประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมได้ในอนาคต

3. ความหมายของค�ว่า “อาจารย์”

จจุบันค�าว่า “ครู” กับ “อาจารย์” มักจะใช้ปะปนหรือควบคู่กันเสมอ จนบางครั้งดูเหมือนว่า จะมีความ

หมายเป็นค�าค�าเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว รากศัพท์เดิมของค�าว่า “อาจารย์” ไม่เหมือนกับค�าว่า 

“ครู” และเมื่อพิจารณาถึงความหมายดั้งเดิมแล้วยิ่งไม่เหมือนกัน

 พุทธทาสภิกขุ (2552: 92) กล่าวว่า ค�าว่า “ครู” เป็นค�าที่สูงมาก เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ แล้วก็น�าให้เกิด

ทางวิญญาณไปสู่คุณธรรมเบื้องสูง เป็นเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะ มิได้หมายถึงเรื่องวัตถุ และได้จ�าแนกความหมาย

ของ “อาจารย์” เป็น 2 แบบ คือ 1) ความหมายดั้งเดิม หมายถึง ผู้ฝึกมารยาท หรือเป็นผู้ควบคุมให้อยู่ในระเบียบ 

วินัย เป็นผู้รักษาระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และ 2) ฐานะชั้นสูงหรือชั้นหนึ่งของผู้ที่เป็นครู

 ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยุตฺโต) (2551: 185) อธิบายความหมายของอาจารย์ไว้ดังนี้

 1. ผู้ประพฤติการอันเกื้อกูลแก่ศิษย์

 2. ผู้ที่ศิษย์พึงประพฤติด้วยความเอื้อเฟื้อ

 3. ผู้สั่งสอนวิชาและอบรมดูแลความประพฤติแก่ศิษย์

ปั



   ปีที่ 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-ธันวาคม 2560   73

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 ส�าหรับชาวตะวนัตกเรยีก “อาจารย์” ว่า “lecturers” 

มีความหมายว่าผู้สอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มี

ต�าแหน่งต�่ากว่าระดับศาสตราจารย์ และผู้สอนต้อง

รบัผดิชอบต่อการสอนนกัศึกษาให้เกดิความก้าวหน้าตาม

วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษาที่ก�าหนดไว้

 สรุปได้ว่า ค�าว่า “อาจารย์” ตามทัศนะของคนไทย 

และ “lecturers” ตามทัศนะของชาวตะวันตกแล้ว 

จะเห็นได้ว่า อาจารย์ของชาวตะวนัตกจะเน้นความส�าคญั

ไปที่การสอน คือ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน

เฉพาะด้าน และเป็นผู้ที่ท�าการสอนในสถาบันการศึกษา

ชั้นสูง แต่ความหมายของค�าว่า “อาจารย์” ตามทัศนะ

ของคนไทย จะมีความหมายกว้างกว่า คือเป็นทั้งผู้สอน

วิชาความรู้ อบรม ดูแลความประพฤติ และเป็นผู้ที่มี

ฐานะสูงกว่าผู้เป็นครู

 ดังนั้น สรุปความได้ว่า “อาจารย์” เป็นผู้สอนวิชา

ความรู้และอบรมความประพฤติของลูกศิษย์ เป็นผู้มี

สถานะภาพสูงกว่า “ครู” และมักเป็นผู้ที่ท�าการสอนใน

ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันนี้ผู ้ที่ท�า

หน้าที่สอนไม่ว่าจะมีคุณวุฒิระดับใด ท�าการสอนใน

ระดับไหน จะนิยมเรียกว่า “อาจารย์” เหมือนกันหมด 

ซึ่งมิใช่เรื่องเสียหายอะไร ในทางตรงกันข้าม กลับจะ

เป็นการยกย่องและให้ความเท่าเทียมกันกับคนที่

ประกอบวิชาชีพเดียวกัน ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่สุดมิใช่แค่ค�า

เรียกว่า “ครู” หรือ “อาจารย์” แต่อยู่ที่การท�าหน้าที่

ของตนให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นเอง ดังค�าที่ท่านว่า  

4. แนำวคิดการจัดการเรียนำรู้ที่เนำ้นำผู้เรียนำเป็นำสำ�คัญ

 จจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการศึกษา ได้แก่แนวคิดพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ พอจะสรุปได้ 4 ประการ คือ

 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference)

 การจัดการศึกษาของไทยได้ให้ความส�าคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้ อย่างชัดเจนซึ่ง

จะเห็นได้จากแผนการศึกษาของชาติ ให้มุ่งจัดการศึกษาตามความถนัดความสนใจ และความสามารถของแต่ละคน

เป็นเกณฑ์ ได้แก่ การจัดระบบห้องเรียนโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์บ้าง ใช้ความสามารถเป็นเกณฑ์บ้าง นวัตกรรมที่เกิด

ขึ้นเพื่อสนองแนวความคิดพื้นฐานนี้ เช่น การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-Graded School) แบบเรียนส�าเร็จรูป 

(Programmed Text Book) เครื่องสอน (Teaching Machine) การสอนเป็นคณะ (Team Teaching) การจัด

โรงเรียนในโรงเรียน (School within School) เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)

 2. ความพร้อม (Readiness)

  เดิมทีเดียวเชื่อกันว่า เด็กจะเริ่มเรียนได้ก็ต้องมีความพร้อมซึ่งเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบัน

ปั

 หน้าที่ คือชีวิต  แม้เพียงน้อยนิด ควรรักษา
 หน้าที่ ดีกว่าหน้าตา  หน้าที่จะนำพาชีวิต ให้อยู่รอดและปลอดภัย
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

การวจิยัทางด้านจติวทิยาการเรยีนรู ้ชีใ้ห้เหน็ว่าความพร้อม

ในการเรยีนเป็นสิง่ทีส่ร้างขึน้ได้ ถ้าหากสามารถจดับทเรยีน 

ให้พอเหมาะกับระดับความสามารถของเด็กแต่ละคน 

วิชาที่เคยเชื่อกันว่ายาก และไม่เหมาะสมส�าหรับเดก็เล็ก

กส็ามารถน�ามาให้ศกึษาได้ นวตักรรมทีส่นองแนวความคดิ

พื้นฐานด้านนี้ เช่น ศูนย์การเรียน (Learning Center) 

การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 

การปรบัปรงุการสอนสามชัน้ (Instructional Development 

in 3 Phases)

 3. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา

 แต่เดมิมาการจัดเวลาเพือ่การสอน หรอืตารางสอน

มักจะจัดโดยอาศัยความสะดวกเป็นเกณฑ์ เช ่น 

ถอืหน่วยเวลาเป็นชั่วโมงเท่ากันทุกวิชาทุกวัน นอกจาก

นั้นยังจัดเวลาเรียนเอาไว้แน่นอนเป็นภาคเรียน เป็นปี 

ในปัจจุบันได้มีความคิดในการจัดเป็นหน่วยเวลาสอนให้

สัมพันธ์กับลักษณะของแต่ละวิชาซึ่งจะใช้เวลาไม่เท่ากัน 

บางวิชาอาจใช้ช่วงสั้นๆ แต่สอนบ่อยครั้ง การเรียนก็ไม่

จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น นวัตกรรมที่สนอง

แนวความคิดพื้นฐานด้านนี้ เช่น การจัดตารางสอนแบบ

ยืดหยุ่น (Flexible Scheduling) มหาวิทยาลัยเปิด 

(Open University) แบบเรยีนส�าเร็จรปู (Programmed 

Text Book) การเรียนทางไปรษณีย์

 4. ประสิทธิภาพในการเรียน

 การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม ท�าให้มีสิง่ต่างๆ ท่ีคนจะต้องเรียนรูเ้พิม่ข้ึนมาก 

แต่การจดัระบบการศกึษาในปัจจบัุนยงัไม่มปีระสทิธภิาพ

เพยีงพอ จงึจ�าเป็นต้อง แสวงหาวิธกีารใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงขึ้น ท้ังในด้านปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน และปัจจัย

ภายนอก นวัตกรรมในด้านนี้ที่เกิดขึ้น เช่น การเรียน

ทางโทรทัศน์ การเรียนทางไปรษณีย์ การเรียนการสอน

ทางไกล การเรียนทางเว็บไซต์ การเรียนผ่านเครือข่าย 

แบบเรียนส�าเร็จรูป

5. แนำวคิดการวิจัยในำชั้นำเรียนำ
ารวิจัยในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน และบทบาทของครูที่ใช้ปฏิบัติการสอนใน

ชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ โดยมีท่านผู้รู้ได้นิยามไว้ดังนี้

วาโร เพ็งสวสัด์ิ (2546: 34) กล่าวว่า การวิจัยในชัน้เรยีนเป็นวิธกีารหรือกระบวนการท่ีได้มาซ่ึงความรูห้รอืค�าตอบ

ที่ครูเป็นผู้จัดท�าขึ้นเอง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียน

ของตน
 

สุวิมล ว่องวานิช (2544: 23) การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ท�าโดยครูผู้สอนในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิด

ข้ึนในชั้นเรียนและน�าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องท�าอย่างรวดเร็วน�าผลไปใช้ทันที และสะท้อนข้อมูล

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันของตนเอง ให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้โอกาส

วิพากษ์วิจารณ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งผู้สอน

และผู้เรียน

ก
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พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2547: 21) การวิจัยในชั้นเรียน

เป็นการวิจัยปฏิบัติการที่ครูได้แสวงหาวิธีการหรือทาง

เลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

สุภาภรณ์ มั่นเกิดวิทย ์(2544: 15) การวิจัยในชั้น

เรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Classroom Action Research) เป็นการวจิยัทีด่�าเนนิการ

โดยครูผู ้สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการ

เรียนการสอน มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับผู ้เรียน

และมีความสัมพันธ์อย่างเป็นจริงกับปัญหา

สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ระหว่างครูและนักเรียน และบทบาทของครู คือการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู ้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียน

ทั้งช้ัน การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ หรือ

การบอกให้จดหนังสืออย่างเดียว ซึ่งครูจะต้องจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้นซึ่งมีความ

สามารถพื้นฐานแตกต่างกันออกไป ท�าให้บางครั้งเกิด

ปัญหากับผู ้สอนท่ีต้องจัดกิจกรรมหลากหลายสนอง

ตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน การสอนควบคู่กับการสังเกต 

เกบ็รวบรวมข้อมลูนกัเรียนในชัน้มาวเิคราะห์ ศกึษาสภาพ 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นต้องด�าเนินการตลอดเวลา การวิจัยใน

ชั้นเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่าปัญหาคืออะไร 

เกิดท่ีไหนและมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร 

กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้น�าไปทดลอง

ใช้จนได้ผลแล้วพฒันาเป็นนวตักรรม สามารถน�าไปเผยแพร่

ได้ต่อไป การวิจัย ในชั้นเรียนควรมีลักษณะ คือ

 1. เป็นการวจิยัจากปัญหาท่ีเกดิข้ึนในชัน้เรียนเกีย่วกับ

การเรียนการสอน

 2. ท�าการวิจัยเพื่อน�าผลวิจัยไปพัฒนาการเรียน

การสอน

 3. ท�าการวจัิยควบคูกั่บการเรยีนการสอน คอืสอนไป

วิจัยไป แล้วน�าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียน 

และท�าการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

6. ขอบเขตการท�วิจัยในำชั้นำเรียนำ

ารวิจยัในชัน้เรยีนแตกต่างจากการวจิยัในโรงเรยีนคอืกลุม่ตวัอย่างและเป้าหมายของการวจิยัในช้ันเรยีนจะใช้

กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ใช้ศึกษาในห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งและมีเป้าหมายคือการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอน เพราะเชื่อว่าถ้าครูใช้กิจกรรมการสอนที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียน ย่อมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และบรรลุเป้าหมายทางการพัฒนานักเรียน

 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยโดยครูผู ้สอนใน

ห้องเรยีนกบันกัเรียนเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

ในวิชาที่ครูรับผิดชอบ

 ขอบเขตการวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะให้ความส�าคัญกับ

การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียน

การสอนอย่างเหมาะสม

ก
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7. กระบวนำการจัดท�การวิจัยในำชั้นำเรียนำ

ระบวนการการวจิยัในชัน้เรยีน มกีระบวนการดงันี้

 1. การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน

 1.2 ประเด็นที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ 

สิง่ท่ีต้องการแก้ไขปรบัปรงุหรือพฒันาให้เกิดข้ึน โดยคาดว่า

เมื่อสิ่งนั้นเกิดข้ึนแล้วจะแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น 

ประเด็นปัญหาทั้งหมดตาม ข้อ 1.1 สามารถก�าหนดเป็น

ประเด็นที่ต้องแก้ไข / ปรับปรุงได้ ดังนี้

 - ปัญหานักเรียนขาดเรียนบ่อย ท�าอย่างไรนักเรียน

จึงจะขาดเรียนน้อยลง

 - ปัญหานักเรียนไม่ส่งการบ้าน ท�าอย่างไรนักเรียน

จึงจะส่งการบ้านตรงเวลา

 - ปัญหานักเรยีนคดิไตร่ตรองไม่เป็น ท�าอย่างไรนกัเรยีน

จึงจะคิดเป็น

 - ปัญหานกัเรยีนไม่สนใจการเรยีน ท�าอย่างไรนกัเรยีน

จงึจะสนใจการเรียน

 - ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ท�าอย่างไร

นักเรียนจึงจะมีพฤติกรรมไม่ก้าวร้าว

 - ปัญหานกัเรยีนซึมเศร้าโดดเดีย่วตนเอง ท�าอย่างไร

นักเรียนจึงจะร่าเริง เข้าสังคมปกติ

 - ปัญหานกัเรียนมผีลสมัฤทธิก์ารเรียนต�า่ ท�าอย่างไร

นักเรียนจึงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 - ปัญหานกัเรยีนใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ ท�าอย่างไร

นักเรียนจึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 จะเหน็ได้ว่าการก�าหนดประเดน็ทีต้่องการปรบัปรงุ

หรือพัฒนานี้ จะช่วยให้ครูมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน

ว่าการวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ท�าเพื่ออะไร ผลท่ีจะเกิดข้ึน

คืออะไร แนวทางด�าเนินการเป็นอย่างไร

   จุดเริ่มของการวิจัยในชั้นเรียน คือก�าหนด

แนวคดิให้ได้ว่ามปัีญหาอะไรทีต้่องการแก้ไข หรอืประเดน็ใด

ที่ต้องการพัฒนา โดยเริ่มจากการส�ารวจสภาพทั่วไป

ของการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนว่ามีปัญหา

เกิดขึ้นหรือไม่ ก�าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข

กว้างๆ จากนั้นพิจารณาให้ชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริงคือ

อะไร เป็นปัญหาส�าคัญหรือไม่ แก้ไขได้หรือไม่ ปัญหาที่

ก�าหนดนัน้อาจเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัตนเองเพยีงคนเดยีว 

หรือเป ็นป ัญหาร ่วมของกลุ ่มก็ได ้  เทคนิคในการ

ก�าหนดปัญหาที่ชัดเจนคือ พยายามก�าหนดแยกเป็น 

2 ประเด็น

 1.1 ประเด็นปัญหา ได้แก่ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

จริงในชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น

 - ปัญหานักเรียนขาดเรียนบ่อย

 - ปัญหานักเรียนไม่ส่งการบ้าน

 - ปัญหานักเรียนคิดไตร่ตรองไม่เป็น

 - ปัญหานักเรียนไม่สนใจการเรียน

 - ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว

 - ปัญหานักเรียนซึมเศร้าโดดเดี่ยวตนเอง

 - ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต�่า 

 - ปัญหานักเรียนใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์

ก
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8. การเขียนำโครงร่างการวิจัยในำชั้นำเรียนำ 

1. ชื่อเรื่องวิจัย (การแก้ปัญหาอะไร  ของใคร)

2. ชื่อผู้วิจัย 

3. ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

4. สาเหตุของปัญหา 

5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (เพื่อแก้ปัญหาอะไร ของใคร ที่ไหน กี่คน)

6. วิธีด�าเนินงาน (วิธีการที่คาดว่าจะแก้ไข) 

7. นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

8. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

10. ระยะเวลาที่คาดว่าจะแก้ไขเสร็จ 

11. ความคาดหวัง (พฤติกรรมของผู้เรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว คืออะไร)



78  ปีที่ 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-ธันวาคม 2560

  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

9. สำรุปลักษณะการวิจัยในำชั้นำเรียนำ 

 1.   ผู้ท�าวิจัยยังคงท�างานตามปกติของตน

 2.  ไม่ต้องสร้างเครื่องมือวิจัย (แต่สร้างเครื่องวัดผล)

 3.  ไม่มีข้อมูลจ�านวนมาก และไม่ต้องใช้สถิติที่ซับซ้อน

 4.  ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสังเกต การพูดคุย และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

 5.  ไม่ต้องทบทวนรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 6.  ใช้เวลาท�าวิจัยไม่นาน

 7.  ความยาว 2 – 3 หน้าต่อเรื่อง

 8.  นักเรียนได้รับการพัฒนา

 9.  ไม่มีระบุประชากร การสุ่มตัวอย่าง

 10.  ไม่ต้องใช้สถิติสรุปอ้างอิง และไม่มีระดับนัยส�าคัญ

 11.  ไม่มีการทดสอบก่อน หลัง

 12.  ไม่มีกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

 13.  เน้นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาของนักเรียน บางคน บางเรื่อง

ก
10. จุดมุ่งหมายของการเขียนำบทความ

ารเขียนบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่บทบาทการท�าหน้าที่ของครู ซึ่งเป็นงานที่มีเกียรติและเป็น

งานที่สร้างคนให้กับสังคม ครูคือบุคคลที่มีหน้าที่หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียนเก่ียวกับวิชาความรู้ 

หลกัการคดิการอ่าน รวมถงึการปฏบิตัแิละแนวทางในการท�างาน โดยวธิใีนการสอนจะแตกต่างกันออกไปซ่ึงต้องค�านงึถึง

พื้นฐานความรู้ ความสามารถและเป้าหมายของนักเรียน

แต่ละคน กล่าวคือการเป็นครูที่ดีต้องประกอบด้วย (1) 

T-Teach ต้องมีวิธีการสอนที่ดี (2) E–Example ต้องเป็น

ตัวอย่างที่ดี (3) A–Ability ต้องมีความสามารถดี (4) 

C-Characteristic ต้องมีคุณสมบัติดี (5) H–Health ต้องมี

สุขภาพดี (6) E-Enthusiasm ต้องมีความกระตือรือร้น 

(7) R–Responsibil ity ต ้องมีความรับผิดชอบ และ 

(8) R–Research ต้องท�าวิจัยเป็น
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11. สำรุป

วิตครูต้องท้าทายให้ผู้เรียนร่วมลงมือปฏิบัติ และต้องหมั่นสังเกตการณ์การท�างาน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่
ค้นพบด้วยกัน เพราะการเรียนการสอนในยุคใหม่ ต้องหมั่นสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกระบวนการของ

การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน ที่ส�าคัญคือต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค�าถามและตรวจสอบค�าถามของพวกเขา 
บทเรียนต่างๆ ไม่จ�าเป็นต้องจบลงด้วยค�าตอบทีถ่กูเสมอไป แต่ควรจะเป็นค�าตอบทีส่ามารถขยายผลไปสู่การตั้งค�าถาม
ของผูเ้รยีน เพราะแนวคดิสมยัใหม่มองว่า ความคดิของผู้เรยีนน้ันมีคณุค่าและใช้พฒันาความหมายของตัวเองแทนการ
ถ่ายโอนความรูจ้ากคร ูโดยเน้นการคิดเชงิวพิากษ์มากกว่าข้อมูลทีเ่ป็นข้อเทจ็จริง จงึต้องมกีระบวนการวิจัยในชั้นเรยีน
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คำ�แนะน�ทั่วไป

 1. ผลงานทีส่่งตพิีมพ์จะต้องไม่ได้รบัการเผยแพร่ในสิง่พมิพ์

อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ

วารสารอืน่ การละเมดิลขิสิทธิถ์อืเป็นความรับผดิชอบของผูส่้ง

บทความโดยตรง

 2. ต้นฉบบัทีส่่งตพีมิพ์ต้องเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ

เท่านั้น

 3. ต้นฉบับต้องผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ

ได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

 4. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร

นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทคำวาม

 วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ รับพิจารณาบทความ

วิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมี

เน้ือหาเกีย่วข้องกบัสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และศกึษาศาสตร์ 

โดยวารสารฯ จะน�าเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดง

ถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีส�าหรับนักวิจัยในการพัฒนาหรือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในทางปฏิบัติ ดังนั้น

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่น

กรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็น

บทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในทางวิชาการและ

ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

กระบวนการการพิจารณากล่ันกรอง
บทคำวาม (Review Process)

 บทความทีไ่ด้รบัการพจิารณาตพีมิพ์ในวารสารฯ จะต้อง

ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ   

ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

 1. กองบรรณาธกิารจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเม่ือกอง

บรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์

 2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของ

บทความถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของวารสารฯ รวมถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ

 3. ในกรณทีีก่องบรรณาธกิารพจิารณาเหน็ควรรบับทความ

พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรง

คุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ

บทความว ่าอยู ่ ในระดับเหมาะสมที่จะตีพิมพ ์หรือไม ่ 

เม่ือผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากล่ันกรองบทความแล้ว กอง

บรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของ

ผูท้รงคณุวฒุว่ิาบทความนัน้ ๆ  ควรได้รับการตีพิมพ์ หรือควร

ส่งกลับให้กับผู ้ส ่งบทความแก้ไขและจะน�ามาพิจารณา

อีกครั้งหนึ่ง หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์

คำ�แนะน�ส�หรับผู้ประสงคำ์ส่งบทคำวามลงตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ

ด้านสังคำมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
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ข้อก�หนดของบทคำวามต้นฉบับ 
(Manuscript Requirements)

 1. ผู้เขียนบทความควรใช้ฟอนท์ Th Sarabun ขนาด 
16 พอยน์ ส�าหรับบทความภาษาไทย และบทความภาษา
อังกฤษ โดยบทความที่จะส่งไม่ควรมีความยาวเกิน 7,000 ค�า

 2. ชื่อของบทความควรจะมีความกระชับและได้ใจความ
ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. บทความต้องระบช่ืุอและสถานทีท่�างานหรอืสถานศึกษา 
วฒุกิารศกึษาช้ันสงูสดุ/หรอืต�าแหน่งทางวชิาการ (ถ้าม)ี รวม
ทั้งสถานที่ติดต่อของผู้เขียนบทความทุกคน ไว้ในส่วนที่
แยกออกจากบทความ

 4. ผูส่้งบทความจะต้องเขยีนบทคดัย่อ (ความยาวไม่ควร
เกิน 250 ค�า) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 5. ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์
ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความ
สละสลวยของการใช้ภาษา เป็นต้น

 6. ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นโดยจัดให้
อยู่ในรูปแบบ APA Style (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
http://en.wikipedia.org/wiki/APA_list) และจะต้องตรวจ
สอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิง ในกรณี
ทีผู่ส่้งบทความต้องการอ้างองิเอกสารภาษาไทย ควรใช้ชือ่ตาม
ด้วยปีที่ตีพิมพ์ในวารสาร เช่น (ประเสริฐ คณาวัฒนไชย, 
2551) และ (ประเสริฐ คณาวัฒนไชย และคณะ, 2551) ใน
กรณีที่ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป 

 7. ผูส่้งบทความต้องก�าหนดประเภทของบทความให้ชดัเจน
ว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย องค์ประกอบ
ของบทความทั้ง 2 ประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 บทคำวามวชิาการ บทความควรชีป้ระเดน็ท่ีต้องการ
น�าเสนอให้ชัดเจนและมีล�าดับเน้ือหาท่ีเหมาะสมเพื่อให้
ผูอ่้านสามารถเข้าใจได้ชดัเจน รวมถงึมกีารใช้ทฤษฎวีเิคราะห์
และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์

 บทคำวามวิจัย บทความควรน�าเสนอการวิจัยและผล
ที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยบทความควรมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)

 บทน� (Introduction) ที่ครอบคลุมความส�าคัญและ

ทีม่าของของปัญหาวจิยัพร้อมทัง้เสนอภาพรวมของบทความ

 ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ทีส่ามารถ

อธบิายวธิดี�าเนนิการวจิยัรวมถึงการเกบ็ข้อมลูหรอืเครือ่งมอื

ที่ใช้ในการท�าวิจัยอย่างชัดเจน

 ผลการศึกษา (Research Finding)

 อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/

Conclusion)

 เอกสารอ้างอิง (References)

การเตรียมและส่งบทคำวามต้นฉบับ

 ผู้เขียนสามารถส่งบทความต้นฉบับ ผ่านระบบ email: 

rtna.edu.ls@gmail.com  พร้อมแนบบทความต้นฉบับ  ใน

รปูแบบไฟล์ Microsoft Word ที่มีเนื้อหา ตาราง และภาพ

ประกอบอยู่ในไฟล์เดียวกัน

สิ่งที่ผู้เขียนได้รับตอบแทน

 กองบรรณาธิการจะอภินันทนาการวารสารฉบับที่
บทความของผู้เขียนได้รับการตีพิมพ์บทความละ 2 ฉบับ 

หมายเหตุ

 ข้อมูลข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความ

ต่าง ๆ ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์  ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ

โรงเรียนนายเรอื  หากบคุคลหรอืหน่วยงานใดต้องการน�าทัง้หมด

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระท�าการใด ๆ 

จะต้องได้รบัอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากโรงเรยีนนายเรอื

ก่อนเท่านั้น
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ทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ต่อการจ�าแนกธรรมนิยาม

เป็นนิยาม 5 ในงานวจัิยท่ีเป็นสารนิพนธ์เรือ่ง ศึกษาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างธรรมนยิาม

กับไตรลักษณ์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง และผลงานของท่านผูรู้ใ้นทางพระพทุธศาสนา น�ามาวเิคราะห์จดัระบบเป็นหมวดหมู่ 

แล้วสรุปผลวิจัยและน�าเสนอในเชิงพรรณนา การค้นพบที่สรุปได้ คือ การจ�าแนกธรรมนิยามเป็น

นิยาม 5 ที่ปรากฏครั้งแรกใน “อรรถกถามหาปทานสูตร” ได้นิยามย่อยออกมา 5 ประการ คือ 

1) อุตุนิยาม 2) พีชนิยาม 3) จิตนิยาม 4) กรรมนิยาม และ 5) ธรรมนิยาม ในการจ�าแนกครั้งนี้

พระอรรถกถาจารย์ได้ให้ความหมายของ “ธรรมนิยาม” ว่าเป็นประวัติการอุบัติของพระพุทธเจ้าท้ัง 

7 พระองค์ที่เหมือนกันอย่างแน่นอนจนเป็นเรื่องธรรมดา ในการนี้ผู้วิจัยตีความท่ีเป็นมุมมองใหม่ว่า 

ธรรมนิยามย่อยข้อที่ 5 คือ การเน้นย�้าการอุบัติในรูปแบบเดียวกันอย่างแน่นอนของพระพุทธเจ้า

ทั้งหลาย ซึ่งเป็นการจ�าแนกเพือ่เป็นพุทธบชูา ดงันัน้ การตคีวามแบบนีข้องผู้วจิยัจงึต่างจากนักวชิาการ

ทางพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันที่จ�าแนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 แล้วยังคงให้ชื่อและความหมายของ

นิยามย่อยข้อที่ 5 เป็นอันเดียวกับธรรมนิยามใหญ่ โดยไม่มีรายละเอียดการอุบัติของพระพุทธเจ้า

ทั้งหลายว่าเหมือนกันจนเป็นธรรมนิยามเพราะถือว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์

คำ�ส�คำัญ: ศึกษาวิเคราะห์, ธรรมนิยาม

บทคัดย่อ

บ
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 This article is to summarize the thematic which title is The Analytical Study of Dhamma Niyama. 

This research is a qualitative study, focused on the documentary studies, mainly in the Tipitaka, the 

relating documentaries and the Buddhist scholars’ works. All the data are classified into the system, 

concluded and presented in the descriptive analysis. The results of the research are found that the Five 

Niyamas appearing in the Atthakata of Mahapatthanasutta which are the outcomes of the categorizing 

of the Dhamma Niyama are as follows: (1) Utu Niyama is the natural law of non-living matter. (2) Bija 

Niyama is the law of living material (3) Citta Niyama is the law of mental activity. (4) Kamma is the law 

of moral causation and (5) Dhamma Niyama is of several meanings. It is often used to refer to the 

Buddha’s teachings concerning the manifestation of reality or the nature of existence. The Dhamma 

Niyama from this categorization was defined as the seven Buddhas’ emergences in the same pattern in 

order to worship them in the researcher’s interpretation. So, the method of this interpretation is 

different from the present Buddhist Scholars who interpret the minor Dhamma Niyama with the same 

meanings as the big original Dhamma Niyama.

Keywords: the Analytical Study, the Five Niyama.

Abstract

ก ารจ�าแนกกฎธรรมชาติทีเ่รยีกว่า ธรรมนิยาม เป็น

นิยาม 5 ตามแบบสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

(ป.อ. ปยตุโฺต) และนกัวิชาการด้านพระพทุธศาสนาปัจจุบัน

พอสรุปประเด็นส�าคัญได้ ดังน้ี 1) อุตุนิยาม คือ 

กฎธรรมชาตทิีเ่ก่ียวกบัปรากฏการณ์ฝ่ายวตัถ ุ เช่น เรือ่งลม

ฟ้าอากาศและฤดกูาล ฝนตกฟ้าร้อง เป็นต้น แนวความคดิ

ของท่านมุ ่งเอาความผันแปรที่เน่ืองด้วยความร้อน

หรืออุณหภูมิ 2) พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับ

การสบืพนัธุห์รือทีเ่รยีกว่า พันธกุรรม เช่น หลกัความจรงิ

ที่ว่าเป็นพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้น พืชมะม่วงก็ออก

ผลเป็นมะม่วง เป็นต้น 3) จิตนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่

เกี่ยวกับการท�างานของจิต เช่น เมื่ออารมณ์กระทบ

1. บทนำ�

ประสาทจะมีการรับรู้เกิดขึ้น เป็นต้น 4) กรรมนิยาม 

คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ เป็น 

กระบวนการก่อการกระท�าและการให้ผลของการกระท�า 

หรอืพดูให้จ�าเพาะลงไปอกีว่า กระบวนการแห่งเจตจ�านง 

เช่น ท�าดีมีผลดี ท�าชั่วมีผลชั่ว เป็นต้น 5) ธรรมนิยาม คือ 

กฎธรรมชาติที่ เกี่ยวกับความสัมพันธ ์และอาการที่

เป็นเหตเุป็นผลแก่กนัของสิง่ทัง้หลาย โดยเฉพาะอย่างทีเ่รียกว่า 

ความเป็นไปตามธรรมดา เช่นว่า สิง่ท้ังหลายมคีวามเกิดข้ึน 

ตั้งอยู่ และดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติ

หรือไม่ก็ตาม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 

2555: 236) ดังแสดงในรูปที่ 1 ข้างล่างนี้
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 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตุโฺต) อธบิายว่า 

การท่ีเมื่อจ�าแนกกฎธรรมชาติออกเป็นกฎย่อย 4 กฎ 

แล้วยังมีธรรมนิยามซึ่งถือว่าเป็นกฎใหญ่อยู่ก็เพื่อเป็นท่ี

รองรับกฎธรรมชาตย่ิอยทีอ่าจมแีต่ไม่เข้าพวกกบักฎย่อย

ทั้ง 4 นั้น และท่านยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า อุปมา

เปรียบเหมือนคนทั้งหมดในประเทศไทยที่บางทีมีผู้พูด

จ�าแนกออกเป็น รฐับาล ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน 

หรอือกีคนบอกว่า เป็นต�ารวจ ทหาร ข้าราชการ นักศึกษา 

และประชาชนบ้าง ค�าว่า “ประชาชน” ย่อมครอบคลุม

คนทุกหมู่เหล่าในประเทศ กล่าวคือ ข้าราชการพลเรือน 

ทหาร พ่อค้า นกัศกึษากล้็วนเป็นประชาชนด้วยกนัท้ังสิน้ 

แต่พูดแยกออกไปก็เพราะว่า คนเหล่านั้นนอกจากจะมี

ลักษณะหน้าที่โดยท่ัวไปในฐานะประชาชนเหมือน

คนอืน่ ๆ แล้ว ยงัมลีกัษณะหน้าทีจ่�าเพาะพเิศษต่างหาก

ออกไปอีกส่วนหนึ่งด้วย เรื่องการจ�าแนกนิยาม 5 ก็เช่น

เดียวกัน ส่วนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาบางท่าน 

เช่น สมภาร พรมทา ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนิยาม 5 

ชีใ้ห้เหน็ว่า “ท�าไมท่าน (พระอรรถกถาจารย์) จึงใส่นิยาม

ข้อที่ห้าที่เรียกว่า ธรรมนิยาม นี้เข้ามาเพื่ออะไร” แล้ว

ท่านกจ็ดัธรรมนยิามข้อนีเ้ป็นนยิามอืน่ ๆ เพ่ือรอการค้นพบ

นิยามใหม่ที่ไม่เข้ากับนิยาม 4 ข้อแรก ตามหลักการ

ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 ดังนั้น ด้วยกรณีดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่

จะศึกษาวิเคราะห์การจ�าแนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 

เพ่ือการท�าความเข้าใจให้ลึกซึ้งและถูกต้องตามความ

เป็นจริงมากท่ีสุด เพราะการอธิบายความถึงเหตุผล

ความจ�าเป็นต้องมีธรรมนิยามย่อยในธรรมนิยามใหญ่ยัง

ไม่ท�าให้ผู้วิจัยหายสงสัย ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่อธิบายว่า ธรรมนิยามใหญ่

เปรียบเหมือนค�าว่า “ประชาชน” ที่รวมหมดไม่ว่า

จะเป็นทหาร ต�ารวจ หรือข้าราชการอื่น ๆ ก็เป็น

ประชาชนทั้งสิ้น หรือนักวิชาการอย่าง สมภาร พรมทา 

ที่ก�าหนดธรรมนิยามย่อยเป็นนิยามอื่น ๆ เพื่อรอการค้น

นิยามใหม่ที่ไม่เข้าพวกกับนิยามย่อย 4 ข้อแรก เพราะ

คัมภีร์อรรถกถามหาปทานสูตรที่เป็นต้นก�าเนิดของ

นิยาม 5 มีเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของการอุบัติ

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ ได้แก่ ได้แก่ 

(1) พระสมัมาสมัพทุธเจ้าวปัิสสี (2) พระสัมมาสมัพทุธเจ้า

สิขี (3) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวสสภู (4) พระสัมมา

สมัพทุธเจ้ากกสุนัธะ (5) พระสมัมาสมัพุทธเจ้าโกนาคมนะ 

(6) พระสมัมาสมัพทุธเจ้ากัสสปะ และเมือ่รวมในปัจจุบัน

ด ้วย คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ ้าสมณโคดม จึงมี 

7 พระองค์ มีลกัษณะท่ีเหมอืนกนัทุกพระองค์ไม่ผดิเพีย้น

เป็นอย่างอื่น 

ธรรมนิยาม

จิตนิยามพืชนิยามอุตุนิยาม กรรมนิยาม ธรรมนิยาม

รูปที ่1 การจ�แนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตุโต)
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เ พ่ือศึกษาวิเคราะห์การจ�าแนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 โดยยึดถือคัมภีร์อรรถกถามหาปทานสูตร ที่เป็น

ก�าหนดของนิยาม 5 เป็นหลัก

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ก

ใ

ารวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ 

(Primary Source) คือ พระไตรปิฎกและอรรถกถา และข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ 

คัมภีร์ชั้นรอง ข้อมูลจากวารสาร เอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน (Documentary 

Research) และข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี และการน�าไปใช้ปฏิบัติที่เก่ียวกับ 

การวิเคราะห์การจ�าแนกนิยาม 5 ในอีกแง่มุมที่ยึดถือคัมภีร์อรรถกถามหาปทานสูตรเป็นหลัก

   4.1 นิยาม 5 ในอรรถกถามหาปทานสูตร 

นพระไตรปิฎก เล่มที่ 10 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร มีความว่า ในครั้ง

ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กุฎี ใกล้ไม้กุ่มน�้า ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

เขตพระนครสาวัตถคีร้ังน้ันมภีกิษุจ�านวนมากกลบัจากบิณฑบาตแล้วนัง่ประชุมกนัในโรงกลมใกล้ไม้กุม่น�า้ เกดิสนทนา

ธรรมกนัขึน้เกีย่วด้วยบพุเพนวิาส พระผูม้พีระภาคได้ทรงสดบัถ้อยค�าเจรจาอนันีข้องภกิษเุหล่านัน้ด้วยพระทพิยโสตธาตุ

อนับรสิทุธิ ์ ล�าดบันัน้พระผูม้พีระภาคจงึเสดจ็ลกุจากอาสนะแล้วเสดจ็เข้าไปยงัโรงกลมใกล้ไม้กุ่มน�า้ประทับนัง่บนอาสนะท่ี

ปูลาดไว้ แล้วทรงถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนาอะไรกัน ภิกษุเหล่านั้น

ได้กราบทลูพระผูม้พีระภาคว่า พวกข้าพระองค์ในเวลากลบัจากบิณฑบาตแล้ว ได้นัง่ประชุมกนัแล้วเกดิสนทนาธรรม

เกี่ยวด้วยบุพเพนิวาส ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้แลที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จ เมื่อพระพุทธ

องค์ทรงทราบ จึงทรงแสดงธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาสประวัติของพระพุทธเจ้าท้ังหลายท่ีอุบัติข้ึนในโลก

ซึ่งในอดีตมี 6 พระองค์รวมปัจจุบันคือพระองค์ด้วยก็เป็น 7 พระองค์ (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2556: 316-317) 

มีรายละเอียด ดังนี้

 1) พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม“วิปัสสี” เป็นโกณฑัญญโคตร ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก 

91 กัปที่แล้วได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล มีพระชนมายุประมาณ 80,000 ปี ตรัสรู้ที่ควงไม้

3. วิธีด�เนำินำการวิจัย

4. ผลการวิจัย
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  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

แคฝอย มพีระขณัฑะและพระติสสะเป็นคูพ่ระอคัรสาวก 

ซึ่งเป็นคู่อันเจริญ การประชุมกันแห่งสาวกได้มีสามครั้ง

ล้วนเป็นพระขณีาสพทัง้สิน้ ครัง้ทีห่น่ึงมีพระสาวกประชุม

กันเป็นจ�านวนภิกษุหกล้านแปดแสนรูป ครั้งที่ 2 มีพระ

สาวกประชุมกันเป็นจ�านวนภิกษุแสนรูป ครั้งที่ 3 มีพระ

สาวกประชุมกันเป็นจ�านวนภิกษุแปดหมื่นรูป มีภิกษุชื่อ

ว่า อโสกะ เป็นอัครอุปัฏฐาก มีพระราชาพระนามว่า 

พันธุมา เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่า พันธุมดี เป็น

พระชนนีบังเกิดเกล้า พระนครชื่อว่า พันธุมดี เป็น

ราชธานีของพระเจ้าพันธุมา

 2) พระผู ้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระนาม“สิขี” เป็นโกณฑัญญโคตร ได้เสด็จอุบัติขึ้นใน

โลก 31 กัปที่แล้ว ได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ ทรงอุบัติ

ในขัตติยสกุล มีพระชนมายุประมาณ 70,000 ปี ตรัสรู้ที่

ควงไม้กุ่มบก มีพระอภิภู และพระสัมภวะ เป็นคู่พระ

อัครสาวก ซึ่งเป็นคู่อันเจริญ การประชุมกันแห่งสาวกได้

มีสามครั้งล้วนเป็นพระขีณาสพทั้งสิ้น ครั้งที่หนึ่ง มีพระ

สาวกประชุมกันเป็นจ�านวนภิกษุหนึ่งแสนรูป ครั้งที่ 2 มี

พระสาวกประชุมกันเป็นจ�านวนภิกษุแปดหมื่นรูป ครั้ง

ที ่3 มพีระสาวกประชุมกนัเป็นจ�านวนภกิษเุจ็ดหม่ืนรปู มี

ภกิษชุือ่ว่าเขมงักระเป็นอคัรอปัุฏฐาก มีพระราชาพระนาม

ว่า อรุณะ เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่า ปภาวดี 

เป็นพระชนนีบังเกิดเกล้า พระนครชื่อว่า อรุณวดี เป็น

ราชธานีของพระเจ้าอรุณะ

 3) พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระนาม“เวสสภู” เป็นโกณฑัญญโคตร ได้เสด็จอุบัติ

ขึ้นในโลกกัปที่ 31 นั่นเอง ได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ 

ทรงอุบัติในขัตติยสกุล มีพระชนมายุประมาณ 60,000 

ปี ตรัสรู้ที่ควงไม้สาละ มีพระโสนะและพระอุตตระ เป็น

คู่พระอัครสาวก ซึ่งเป็นคู่อันเจริญ การประชุมกันแห่ง

สาวกได้มสีามครัง้ล้วนเป็นพระขณีาสพทัง้สิน้ คร้ังท่ีหนึง่ 

มีพระสาวกประชุมกันเป็นจ�านวนภิกษุแปดหมื่นรูป 

ครั้งที่ 2 มีพระสาวกประชุมกันเป็นจ�านวนภิกษุเจ็ดหมื่น

รูป คร้ังที่ 3 มีพระสาวกประชุมกันเป็นจ�านวนภิกษุ

หกหมืน่รปู มภีกิษุช่ือว่า อปุสนัตะ เป็นอคัรอปัุฏฐาก มพีระ

ราชาพระนามว่า สุปปตีตะ เป็นพระชนก พระเทวี

พระนามว่า ยสวดี เป็นพระชนนีบังเกิดเกล้า มีพระนคร

ชื่อว่า อโนมะ เป็นราชธานีของพระเจ้าสุปปตีตะ

 4) พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระนาม“กกุสันธะ” เป็นกัสสปโคตร ได้เสด็จอุบัติขึ้น

ในโลกในภัททกัปนี้ ได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติ ทรง

อบัุตใินพราหมณสกลุ มพีระชนมายปุระมาณ 40,000 ปี 

ตรัสรู้ที่ควงไม้ซึก มีพระวิธูระ และพระสัญชีวะ เป็นคู่

พระอัครสาวก ซึ่งเป็นคู่อันเจริญ การประชุมกันแห่ง

พระสาวกได้มีครั้งเดียวล้วนเป็นพระขีณาสพทั้งสิ้น มี

จ�านวนภิกษุสี่หมื่นรูป มีภิกษุช่ือว่า วุฑฒิชะ เป็น

อคัรอุปัฏฐาก มพีราหมณ์ช่ือว่าอคัคทัิตตะ เป็นพระชนก 

พราหมณชีือ่ว่าวสิาขา เป็นพระชนนบีงัเกดิเกล้า มพีระราชา

พระนามว่าเขมะ ได้มีแล้วโดยสมัยนั้นแล พระนครชื่อว่า 

เขมวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะ

 5) พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระนาม“โกนาคมนะ” เป็นกัสสปโคตร ได้เสด็จอุบัติ

ข้ึนในโลกในภทัทกปันี ้ได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาต ิทรง

อุบัติในพราหมณสกุล มีพระชนมายุประมาณ 30,000 

ปี ตรัสรู้ที่ควงไม้มะเดื่อ มีพระภิยโยสะ และพระอุตตระ 

เป็นคู่พระอัครสาวก ซึ่งเป็นคู่อันเจริญ การประชุมกัน

แห่งพระสาวกของพระผูม้ ีพระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธ-

เจ้า พระนามว่าโกนาคมนะ ได้มีครั้งเดียว มีจ�านวนภิกษุ

สามหมื่นรูป พระสาวกซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ ล้วน

เป็นพระขีณาสพท้ังสิ้น มีภิกษุช่ือว่าโสตถิชะ เป็น

อคัรอุปัฏฐาก มพีราหมณ์ช่ือว่ายญัญทัต-ตะ เป็นพระชนก 

พราหมณีช่ือว่าอุตตรา เป็นพระชนนีบังเกิดเกล้า มี

พระราชาพระนามว่าโสภะ ได้มแีล้วโดยสมยันัน้แล พระนคร

ชื่อว่าโสภวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะ 
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วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 6) พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระนาม“กัสสปะ” เป็นกัสสปโคตร ได้เสด็จอุบัติขึ้น

ในโลกในภัททกัปนี้ ได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติ ทรง

อุบัติในพราหมณสกุล มีพระชนมายุประมาณ 20,000 

ปี ตรสัรูท้ีค่วงไม้ไทร โดยมีพระตสิสะ และพระภารทวาชะ 

เป็นคู่พระอัครสาวก ซึ่งเป็นคู่อันเจริญ  การประชุมกัน

แห่งพระสาวกของพระองค์ได้มีครั้งเดียว มีจ�านวนภิกษุ

สองหมื่นรูป พระสาวกที่ได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ ล้วน

เป็นพระขีณาสพทั้งสิ้น มีภิกษุช่ือว่า สัพพมิตตะ เป็น

อคัรอุปัฏฐาก มพีราหมณ์ชือ่ว่าพรหมทัตตะ เป็นพระชนก 

พราหมณชีือ่ ธนวดี เป็นพระชนนีบงัเกดิเกล้า มพีระราชา

พระนามว่ากิงกี ได้มีแล้วโดยสมัยนั้นแล พระนครชื่อว่า

พาราณสี ได้เป็นราช-ธานีของพระเจ้ากิงกี (สุชีพ ปุญญา

นุภาพ, 2556: 317)

 7) พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระนาม“โคตมะ” เป็นโคตมโคตร ได้เสด็จอุบัติขึ้นใน

โลกในภัททกัปนี้ ได้เป็นกษัตริย์โดยชาติ อุบัติในขัตติย

สกุล มีพระชนมายุ 80 ปี ตรัสรู้ที่ควงไม้โพธิ์  มีสารีบุตร

และโมคคัลลานะเป็นคู ่อัครสาวก ซึ่งเป็นคู ่อันเจริญ 

การประชุมกันแห่งสาวกของเราในบัดนี้ ได้มีครั้งเดียว มี

จ�านวนภิกษุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป สาวกของเรา ซึ่ง

ได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ ล้วนเป็นพระขีณาสพทั้งสิ้น มี

ภิกษุผู้ชื่อว่าอานนท์ มีพระราชาพระนามว่าสุทโธทนะ 

เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่า มายา เป็นพระชนนี

บังเกิดเกล้า มีพระนครชื่อว่า กบิลพัสดุ์ ได้เป็นราชธานี

ของพระเจ้าสุทโธทนะฯ (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2556: 

318)

 ส่วนในอรรถกถามหาปทานสตูร ได้แสดงรายละเอยีด

ของการอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธ-เจ้า จากการมาจุติ

ของพระโพธสิตัว์ซึง่ได้ถอืปฏสินธใินวันเพ็ญเดอืน ๘ เหมอืน

พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายฉะนั้น (สมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2552: 41) 

ในครั้งนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงประดับด้วย
ดอกไม้และของหอม เป็นต้น เสดจ็ลกุแต่เช้าทรงสรงสนาน
ด้วยน�้าหอมทรงตกแต่งด้วยเครื่องประดับทุกชนิด 
เสวยพระกระยาหารเลิศรส ทรงอธิษฐานองค์อุโบสถ 
เสด็จเข้าสู่ห้องสิริบรรทมเหนือพระสิริไสยาสน์ ทรงเข้า
สู่นิทราและทรงสุบินเห็น ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ได้ยก
พระพุทธมารดาพร้อมด้วยพระท่ีนั่งไปยังสระอโนดาต 
ให้สรงสนาน ให้ทรงนุ่งห่มด้วยผ้าทิพย์ ให้ทรงลูบไล้ด้วย
ของหอมทิพย์ ประดับ ดอกไม้ทิพย์ ไม่ไกลจากนั้นมี
ภเูขาเงนิ ภายในภูเขาเงนิมีวมิานทอง ให้พระพทุธมารดา
หนัพระเศียรไปทางทิศปาจีนบรรทม ณ วิมานทองนั้น 
ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นช้างเผือกผ่อง ไม่ไกลจากนั้น
มีภูเขาทองลูกหนึ่ง พระโพธิสัตว์เสด็จไปที่ภูเขาทองนั้น
แล้วเสด็จลงจากภูเขาทอง เสด็จขึ้นภูเขาเงินแล้วเสด็จ
เข้าไปยังวิมานทอง กระท�าประทักษิณพระมารดาแล้ว
ได้แหวกพระปรศัว์ (สข้ีาง) เบ้ืองขวาเสดจ็เข้าไปสูพ่ระครรภ์ 
ทันทีนั้นพระเทวีทรงตื่นและกราบทูลพระสุบินนั้นแด่

พระราชา 

 ครั้นสว่างแล้วพระราชารับสั่งให้เรียกหัวหน้า

พราหมณ์ประมาณ 64 คน ให้ลาดอาสนะอันมีค่ามาก

บนพืน้ฉาบด้วยของเขียว กระท�ามงคล สกัการะด้วยข้าว

ตอกเป็นต้น เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายนั่ง ณ ที่นั้นแล้ว ทรง

น�าถาดทองถาดเงินอันเต็มไปด้วยข้าวปายาสอย่างดี 

ปรุงด้วยเนยใสน�้าผึ้งและน�้าตาลกรวดครอบด้วยถาด

ทองถาดเงินอีกทีถวาย ทรงให้พราหมณ์เหล่านั้นอิ่มเอิบ

ด้วยวัตถุอย่างอื่นมีผ้าใหม่แม่โคแดงและทาน เป็นต้น 

พระราชาตรสับอกพระสบิุนนัน้แก่พราหมณ์เหล่านัน้ผูเ้อบิอิม่

ด้วยสิ่งปรารถนาทั้งปวงแล้วรับสั่งถามว่า พระสุบินนั้น

จักเป็นอย่างไร พวกพราหมณ์กราบทูลว่า ขอเดชะ

ข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าทรงพระวิตกเลย พระเทวี

ทรงพระครรภ์แล้วพระเจ้าข้า พระองค์จักมีพระโอรส 

พระโอรสนั้นหากครองเรือนจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

ประกอบด้วยธรรมเป็นธรรมราชา หากออกบวชจักเป็น
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พระพุทธเจ้าผู้เปิดโลก พึงทราบล�าดับการพรรณนา
เนื้อความในบทน้ีว่า พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์
พระมารดาดังนี้ บทว่า อยเมตฺถธมฺมตา ความว่า เป็น
ธรรมดาในการเสด็จลงสู่พระครรภ์พระมารดานี้ ท่าน
อธบิายว่านีเ้ป็นความจริง เป็นความแน่นอน ชือ่ว่านิยาม
นีม้ ี5 อย่าง คอื กรรมนิยาม อตุุนิยาม พชีนิยาม จิตนิยาม 
ธรรมนิยาม ในนิยามทั้ง 5 นั้น มีดังนี้

 1) กรรมนิยาม การให้ผลแห่งกุศลทีน่่าปรารถนา

การให้ผลแห่งอกุศลที่ไม่น่าปรารถนา นี้ชื่อกรรมนิยาม 

เพ่ือแสดงกรรมนิยามนั้นควรกล่าวถึงเรื่องในคาถาว่า 

น อนฺตลิกฺเข ดังนี้เป็นต้น มีเรื่องเล่าว่า หญิงคนหนึ่ง

ทะเลาะกับสามีประสงค์จะผูกคอตาย จึงสอดคอเข้าไป

ในบ่วงเชือก บุรุษคนหนึ่งลับมีดอยู่เห็นหญิงนั้นประสงค์

จะตัดเชือก จึงวิ่งไปปลอบหญิงนั้นว่าน้องอย่ากลัว น้อง

อย่ากลัว เชือกกลายเป็นอสรพิษรัดคอหญิงอยู่ บุรุษนั้น

กลัวรีบหนีไป หญิงนั้นตาย ณ ที่นั้นเอง ควรแสดงถึง

เรื่องทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ในที่นี้ 

 2) อุตุนิยาม ในชนบทนั้น ๆ ในกาลนั้น ๆ การ

เก็บดอกไม้และผลไม้เป็นต้นต้น โดยตัดครั้งเดียวเท่านั้น 

ลมพัด ลมไม่พัด แดดกล้า แดดอ่อน ฝนตก ฝนไม่ตก 

ดอกบวักลางวนัแย้ม กลางคืนหบุ อย่างน้ีเป็นต้น เป็นอตุุ

 3) พีชนิยาม นิยามผลข้าวสาลีย่อมเป็นผลจาก

พชืข้าวสาลีอย่างเดยีว รสหวานย่อมเป็นผลจากน�า้หวาน 

รสขมย่อมเป็นผลจากพืชขม นี้เป็นพีชนิยาม

 4) จิตนิยาม ธรรมคือจิตและเจตสิกดวงก่อน ๆ  

เป็นปัจจัย โดยอุปนิสัยปัจจัยแห่งธรรมคือจิตและเจตสิก

ดวงหลัง ๆ เพราะฉะนั้น การเกิดขึ้นแห่งสัมปฏิจฉันนะ

เป็นต้น ในล�าดบัแห่งจักขวุญิญาณเป็นต้น น้ีเป็นจิตนิยาม

 5) ธรรมนิยาม ความเป็นไปแห่งความหวัน่ไหว

ในหมื่นโลกธาตุ ในการเสด็จลงสู่ พระครรภ์พระมารดา

แห่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย นี้ชื่อธรรมนิยาม ในที่นี้ท่าน

ประสงค์ธรรมนิยาม เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า
เมือ่จะทรงแสดงความนัน้ จงึตรสัค�าเป็นต้นว่า ดกูรภิกษุ
ทั้งหลาย เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่
พระครรภ์ก็เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จลงแล้ว ย่อมเป็น
อย่างนีห้าใช่ก�าลงัเสดจ็ลงไม่ มปีระมาณเจรญิ คอื ไพบูลย์ 
ท่านกล่าวว่ามีรสอร่อยอย่างยิ่ง ชนทั้งหลายย่อมเคี้ยว
กินของควรเคี้ยวอันมีรสอร่อยอย่างยิ่ง ท่านกล่าวว่า 
ประเสริฐอย่างยิ่ง ผู้เจริญย่อมสรรเสริญพระสมณโคดม
ด้วยความสรรเสริญอันยิ่ง แต่ในบทนี้ท่านประสงค์
เอาความไพบลูย์ อานภุาพของเทวดา ก็คอื ผ้านุง่มรีศัมีสร้าน
ไป 12 โยชน์ ร่างกายก็เช่นนั้น เครื่องประดับก็เช่นนั้น 
วิมานก็เช่นนั้น พระโพธิสัตว์ล่วงเลยเทวานุภาพนั้นดังนี้ 
ความว่าช่องว่างอนัหนึง่ ๆ  ในระหว่างจกัรวาลท้ัง 3 ย่อมมี
ในที่สุดโลก ดุจช่องว่างในท่ามกลางล้อเกวียน 3 ล้อ ก็
โลกันตรนรกนั้นโดยส่วนกว้างถึง 8,000 โยชน์ มีความ
มืดมิดประกอบด้วย หมอกอันท�าความมืดพ้นจากจักขุ
วิญญาณ นัยว่า จักขุวิญญาณย่อมไม่เกิด ณ ที่นั้น 

พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมปรากฏใน 3 ทวปี 

 สรุปว่า การจ�าแนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 ใน

อรรถกถามหาปทานสูตร เป็นการจ�าแนกโดยพระอรรถ

กถาจารย์ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 1 – 500 ผู้วิจัยมีความ

เห็นว่าเป็นการจ�าแนกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เป็นที่

น่าสังเกตว่านิยามย่อยที่จ�าแนกออกมาจากธรรมนิยาม

ใหญ่ซึ่งประกอบด้วย (1) อุตุนิยาม คือ ความแน่นอนที่

เกี่ยวกับสรรพสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมด (2) พีชนิยาม คือ 

ความแน ่นอนที่ เกี่ยวกับสรรพสิ่ งที่มีชีวิตทั้ งหมด 

(3) จิตนยิาม คอื ความแน่นอนทีเ่ก่ียวกบัจิต (4) กรรมนยิาม 

คือ ความแน่นอนที่เกี่ยวกับกรรมหรือการกระท�า และ 

(5) ธรรมนยิาม ในการจ�าแนกครัง้นีพ้ระอรรถกถาจารย์

ได้ให้ความหมายว่า เป็นความแน่นอนในการอุบัติของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่ง

ในอดีตมี 6 พระองค์ คือ 1) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสี 

2) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิขี 3) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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เวสสภู 4) พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากกุสันธะ 5) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคมนะ 6) พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะ 

และเมื่อรวมในปัจจุบันด้วย คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดม จงึม ี 7 พระองค์ โดยในการอบุตัขิองพระสมัมาสัม

พุทธเจ้าทั้งหลายจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะเหมือนกันทุกพระองค์ เช่น ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว

และเกิดบุพนิมิตต่าง ๆ

 ธรรมนิยามในส่วนที่เป็น “นิยาม 5” ไม่ปรากฏใน

พระไตรปิฎกเล่มใดแต่ไปปรากฏในเอกสารชัน้อรรถกถา 

การวิจัยคร้ังน้ีจะวิเคราะห์นิยาม 5 ในอรรถกถาและ

เอกสารวชิาการทางพระพทุธศาสนาทัว่ไปดังรายละเอยีด 

ต่อไปนี้

 1) วิเคราะห์การจ�าแนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 ใน

อรรถกถา การจ�าแนกธรรมนยิาม เป็นนยิาม 5 ในอรรถกถา

มหาปทานสูตร โดยพระอรรถกถาจารย์เป็นครั้งแรก

ที่แบ่งธรรมนิยามเป็นกฎย่อย 5 กฎ ประกอบด้วย 

1) อุตนุยิาม 2) พชีนิยาม 3) จิตนิยาม 4) กรรมนิยาม และ 

5) ธรรมนิยาม ในการจ�าแนกได้บรรจุปรากฏการณ์

พิเศษในการอุบัติของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ มี

ปรากฏการณ์พิเศษ 16 ประการ และเกิดความสั่นไหว

ของแสนโลกธาตุใน 6 เหตุการณ์ ดังนี้ คือ (1) ในเวลาที่

พระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงถือปฏิสนธิ (2) ในเวลาทรง

ออกจากครรภ์พระมารดา (3) ในเวลาที่ตรัสรู้อภิสัมโพธิ

ญาณ (4) ในเวลาท่ีพระตถาคตทรงประกาศพระ

ธรรมจักร (5) ในเวลาที่ทรงปลงอายุสังขาร (6) ในเวลาที่

เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานโดยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะ

เป็นแบบเดียวกันนี้ทั้งหมด และต่อมามีการจ�าแนกอีก

ครั้งพบในพระอภิธรรมปิฎกธรรมสังคณี มีวัตถุประสงค์

ในการจ�าแนกเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระอภิธรรมใน

เรื่องจิตและเจตสิก กล่าวคือ เจตสิกก่อให้เกิดเจตจ�านง

และเจตจ�านงเป็นตวัท�าให้เกดิการกระท�า คอื กรรมน้ันเอง 

ผูวิ้จยัมคีวามเหน็ว่าเป็นจ�าแนกครัง้แรกในประวัติศาสตร์ 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่านิยามย่อยท่ีจ�าแนกออกมาจากธรรม

นิยามใหญ่ซึ่งประกอบด้วย 1) อุตุนิยาม คือ ความ

แน่นอนของสรรพสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมด 2) พีชนิยาม คือ 

ความแน่นอนทีเ่ก่ียวกบัสรรพสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หมด 3) จตินยิาม 

คือ ความแน่นอนที่เกี่ยวกับจิต 4) กรรมนิยาม คือ 

ความแน่นอนท่ีเกี่ยวกับกรรมหรือการกระท�า และ 

5) ธรรมนิยาม ในการจ�าแนกครั้งนี้พระอรรถกถาจารย์

ได้ให้ความหมายว่า เป็นความแน่นอนในการอุบัติของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่ง

ในอดีตมีทั้งสิ้น 6 พระองค์ ได้แก่ (1) พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าวิปัสสี (2) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิขี (3) พระสัมมา

สัมพุทธเจ้าเวสสภู (4) พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากกุสันธะ 

(5) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคมนะ (6) พระสัมมาสัม

พุทธเจ้ากัสสปะ และเมื่อรวมในปัจจุบันด้วย คือ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดม จึงมี 7 พระองค์ โดย

ในการอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจะมี

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะเหมือนกันทุก

พระองค์ เช่น ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและเกิด

บุพนิมิตต่าง ๆ เป็นการให้ความส�าคัญในการอุบัติของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีความแน่นอนและ

ส�าคัญเทียบเท่ากับนิยามทั้ง 4 รวมกัน คือ อุตุนิยาม 

พีชนิยาม จิตนิยาม และกรรมนิยาม เป็นการจ�าแนก

เพื่อยกย่องเทิดทูนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ังหลาย คือ 

เป็นพุทธบูชา

4.2  วิเคำราะห์การจ�แนกนิยาม 5 ในอรรถกถา 
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ธรรมนิยาม

จิตนิยามพืชนิยามอุตุนิยาม กรรมนิยาม นิยามอื่นๆ

รูปที ่2 แสดงการจ�แนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 ตามทศันะของ ศ.ดร.สมภาร พรมทา

   4.3 วิเคำราะห์การจ�แนกธรรมนิยามโดยนักวิชาการปัจจุบัน 

 1) นัยแรกแบบสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้า เป็นแบบที่

อาจารย์ตีความ คือ การจ�าแนกธรรมนิยามได้ 5 นิยาม

ย่อย ได้แก่ (1) อุตุนิยาม (2) พีชนิยาม (3) จิตนิยาม 

(4) กรรมนิยาม และ (5) ธรรมนิยาม การตีความเช่นนี้ผู้

วิจยัขอตัง้ชือ่ว่าเป็นแบบสีบ่วกหนึง่เท่ากบัห้า โดยผลทีต่าม

มาอาจารย์ก็จะไม่มั่นใจเพราะมันไม่สมเหตุสมผลดังที่

อาจารย์ได้กล่าวแล้วนั้น โดยอาจารย์ได้เปลี่ยนธรรม

นิยามตัวที่เป็นนิยามย่อยเป็นค�าว่า นิยามอื่น ๆ  ดังแสดง

ในรูปที่ 2 ข้างบนนี้ และอธิบายเพิ่มเติมแบบทัศนะทาง

วิทยาศาสตร์ว่าเผ่ือมีการค้นพบนิยามใหม่ที่ไม่สามารถ

จดัเข้าใน 4 นยิามทีม่อียูเ่ดิมน้ีได้กจ็ะจัดเข้าในนิยามที ่5 นี ้

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การอธิบายเช่นน้ีเป็นการลดทอน

ความแน่นอนของธรรมนิยามที่เป็นหลักธรรมใหญ่ใน

พระพุทธศาสนา ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น ธรรมธิติธรรม

นิยาม คือ ความเป็นอย่างนี้  ๆ  ไม่เป็นอย่างอื่น ตาม

ความ เข ้ า ใจของผู ้ วิ จั ย ธรรมนิ ยาม เป ็นธรรม ท่ี

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยญาณพิเศษที่เรียกว่า ตถาคต

พลญาณ 10 คือ พระญาณอันเป็นก�าลังของพระตถาคต 

10 ประการ (ม.มู. เล่ม 12, ข้อ 166, หน้า 140) ที่ท�าให้

พระองค์สามารถบันลือสีหนาท ประกาศพระศาสนาได้

มั่นคง จึงไม่มีธรรมอันใดที่จะต้องค้นพบอีกแล้ว ตถาคต

พลญาณ 10 มีรายละเอียดดังนี้

 (1) ฐานาฐานญาณ ปรชีาหยัง่รูฐ้านะและอฐานะ คอื 

รู้กฎธรรมชาติเก่ียวกับขอบเขตขีดข้ันของสิ่งท้ังหลายว่า 

อะไรเป็นไปได้หรือไม่ได้แค่ไหนเพียงไร โดยเฉพาะในแง่

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล และกฎทางจริยธรรม

เกี่ยวกับวิสัยของบุคคล ซึ่งจะได้รับผลกรรมที่ดีและชั่ว

ต่าง ๆ กัน

 (2) กรรมวิปากญาณ ปรีชาหยั่งรู้ผลของกรรม คือ 

สามารถก�าหนดแยกการให ้ผลอย่างสลับซับซ ้อน 

ระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่ว ที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม

ต่าง ๆ  มองเห็นรายละเอียดและความสัมพันธ์ภายใน

กระบวนการก่อผลของกรรมอย่างชัดเจน

 กล่าวคือ ในงานเขียนของนักวิชาการ เช่น สมภาร 

พรมทา (สมภาร พรมทา, 2554: 69-74) ที่สงสัยว่า 

“ท�าไมท่าน (พระอรรถกถาจารย์) จึงใส่นิยามข้อที่ห้าที่

เรยีก ธรรมนยิาม นีเ้ข้ามาด้วย ทีพ่อสนันิฐานได้ในขณะนี้

คือ ธรรมนิยามเป็นกฎใหญ่ที่ครอบคลุมกฎทุกกฎ ส่วน

นิยามสี่ข้อย่อยข้างต้นเป็นกฎย่อยที่เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะ

เรื่องหนึ่ง” ในกรณีนี้จากการศึกษาอย่างละเอียดผู้วิจัยมี

ทศันะว่า การจ�าแนกธรรมนิยามน้ีสามารถตีความได้เป็น 

3 นัย ดังนี้
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 (3) สัพพตัถคามนีิปฏปิทาญาณ ปรชีาหยัง่รูข้้อปฏบัิติ
ที่จะน�าไปสู่คติทั้งปวง คือ สุคติ ทุคติ หรือพ้นจากคติ 
หรอืปรชีาหยัง่รูข้้อปฏบิตัทิีจ่ะน�าไปสูอ่รรถประโยชน์ท้ังปวง 
กล่าวคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ หรือ ปรมัตถะ 
คอืรูว่้าเมือ่ปรารถนาจะเข้าถงึคติหรือประโยชน์ใด จะต้อง
ท�าอะไรบ้าง มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติอย่างไร
 (4) นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรู้สภาวะของโลกอัน
ประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ  เป็นเอนกคือ รู ้สภาวะของ
ธรรมชาติ ทั้งฝ่ายอุปาทินนกสังขารและฝ่ายอนุปาทิน
นกสังขาร เช่น รู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ  ของชีวิต สภาวะ
ของส่วนประกอบเหล่านั้น พร้อมทั้งลักษณะและหน้าที่
ของมนัแต่ละอย่าง อาทกิารปฏบิตัหิน้าทีข่องขนัธ์ อายตนะ 
และธาตุต่าง ๆ ในกระบวนการรับรู้ เป็นต้น และรู้เหตุ
แห่งความแตกต่างกันของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
 (5) นานาธมิตุตกิญาณ ปรชีาหยัง่รูอ้ธมิตุ ิคือ รูอั้ธยาศยั 
ความโน้มเอียง ความเชื่อถือ แนวความสนใจ เป็นต้น 
ของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่าง ๆ กัน
 (6) อนิทรยิปโรปรยิตัตญาณ ปรชีาหยัง่รูค้วามยิง่และ
หย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย คือ รู้ว่าสัตว์นั้น ๆ 
มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แค่ไหน เพียงใด 
มีกิเลสมาก กิเลสน้อย มีอินทรีย์อ่อน หรือแก่กล้า 
สอนง่ายหรือสอนยาก มีความพร้อมที่จะตรัสรู้หรือไม่
 (7) ฌานาทสิงักเิลสาทญิาณ ปรีชาหยัง่รู้ความเศร้าหมอง 
ความผ่องแผ่ว การออกแห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิและ
สมาบัติทั้งหลาย
 (8) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปรีชาหยั่งรู้อันท�าให้
ระลึกภพที่เคยอยู่ในหนหลังได้
 (9) จตุปูปาตญาณ ปรชีาหยัง่รู้จุติและอบุติัของสตัว์
ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรม
 (10) อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่งรู้ความสิ้นไปแห่ง
อาสวะทั้งหลาย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2551: 237)
 กรณีเช่นน้ีก็เกิดกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ป. อ. ปยุตฺโต) เหมือนกัน จากการที่ท่านตีความธรรม

นิยามเป็นนิยาม 5 แบบสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าเช่นเดียว
กับอาจารย์ สมภาร ในหนังสือพุทธธรรมของท่าน แล้วก็
เจอปัญหาเช่นเดียวกนั แต่ท่านแก้ปัญหาความข้องใจต่าง
ออกไปโดยท่านอธบิายว่า ธรรมนยิามท่ีเป็นกฎใหญ่เปรยีบ
เหมือนค�าว่า ประชาชนคนไทยที่ประกอบด้วยชนหมู่
เหล่าต่าง ๆ ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทหาร 
ต�ารวจ ต่างกเ็ป็นประชาชนเหมอืนกนั เหมอืนธรรมนิยาม
ใหญ่ท่ีรวมนยิามย่อย ๆ ไว้ด้วยกนั (พระพรหมคณุาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2555: 236) ซึ่งผู้วิจัยศึกษาแล้วก็ยังไม่
หายข้องใจ 

 2) นยัทีส่องแบบส่ีเท่ากบัหนึง่ เป็นแบบท่ีผู้วจิยัจะ
ได้น�าเสนอนี้ ขอตั้งชื่อว่า แบบสี่เท่ากับหนึ่ง หนึ่งหมาย
ถึงธรรมนิยาม (ที่เป็นกฎใหญ่) สี่ คือ นิยามย่อยทั้งหมด 
4 ประการ ได้แก่ (1) อตุนิุยาม (2) พชีนยิาม (3) จตินยิาม 
และ (4) กรรมนิยาม ที่เป็นแบบนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า 
พระอรรถกถาจารย์ท่านจ�าแนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 
5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชา ท่านยกย่องการอุบัติ
ของพระพุทธเจ้าท้ังหลายว่ามีแบบแผนท่ีแน่นอนจน
เป็นธรรมดาเช่นเดียวกับธรรมนิยามทั้งหลาย ดังนั้น 
ในความเหน็ของผูว้จัิย ธรรมนยิามจ�าแนกได้จรงิ ๆ มแีค่ 4 
เท่านัน้ ซ่ึงผู้วจิยัวเิคราะห์แล้วมคีวามใกล้เคยีงกบัปรมตัถ์
ธรรม 4 คือ (1) จิต (2) เจตสิก (3) รูป และ (4) นิพพาน 
จะเห็นว่าถ้าตีความว่าจิตนิยามเป็นสิ่งเดียวกับจิตใน
ปรมัตถ์ธรรม 4 และเจตสิกก็สามารถจะตีความว่าเป็น
กรรมนิยามเพราะเจตสิกก็คือตัวบงการให้เกิดกรรม
ท�าให้เป็นที่น่าคิดต่อไปว่าอุตุนิยามกับพีชนิยามเป็น
อะไรท่ีเหมือนกับรูปและนิพพานหรือไม่ และในการ
จ�าแนกนี้ควรท�าพร้อมกับการตีความเพื่อขยายความ
โดดเด่นในการอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
ด้วย (สมเกียรติ ไชยภูมิ, 2558: 91)

 3) นยัทีส่ามเปลีย่นธรรมนยิามย่อยเป็นพทุธอบุตัิ

นยิาม พุทธอุบัตินิยาม หมายถึง ความแน่นอนของการ

อุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมี
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ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เหมือนกันทุกประการ เช่น การเกิดแผ่นดินไหวเมื่อประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินิพพานเหมือนกันทุกพระองค์อย่างแน่นอน ตอนประสูติสามารถเสด็จพระด�าเนิน 7 ก้าว โดยมีดอกบัวผุดขึ้น

มารองรบัพระบาทและแสดงอภิสวาจาได้เหมอืนกันทกุพระองค์ หรอืตอนจะตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าต้องเสวย

ข้าวมธุปายาสแล้วอธิฐานจิตถึงการตรัสรู้ให้ถาดทองค�าลอยทวนน�้า แล้วถาดก็จมลงไปซ้อนทับบนถาดของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนในนาคพิภพเหมือนกันทุกพระองค์ เป็นต้น ดังนั้น การจ�าแนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 

รูปแบบใหม่จึงเป็น ดังนี้ (1) อุตุนิยาม คือ กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ (2) พีชนิยาม คือ 

กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์หรือที่เรียกว่าพันธุกรรม (3) จิตนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการท�างาน

ของจิต (4) กรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ และ (5) พุทธอุบัตินิยาม คือ ความแน่นอน

ของการอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เหมือนกันทุก

ประการ ดังแสดงในรูปที่ 3 ข้างล่างนี้

 ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อวิถี

ชีวิตของผู ้คนอย่างมากจากความส�าเร็จที่ได ้สร ้าง

สิ่งอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชีวิต โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการคมนาคมและการสื่อสาร เทียบเท่ากับการ

ที่มีอภิญญา 5 โดยไม่ต้องส�าเร็จสมาบัติ 8 ได้แก่ มนุษย์

ทกุคนสามารถเหน็เหตกุารณ์ต่าง ๆ ทัว่โลกได้จากการดทีูวี 

สามารถตดิต่อส่ือสารกับคนทัว่โลกได้โดยใช้โทรศัพท์มอืถอื 

สามารถเหาะเหินเดินอากาศไปเที่ยวไหนก็ได้ในโลก

โดยการนัง่เคร่ืองบนิ หรอืสามารถด�าดินจากทีห่น่ึงไปโผล่

อีกที่หนึ่งได้โดยการนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ดังนี้ เป็นต้น ด้วย

เหตุนี้วิทยาศาสตร์จึงมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างสูง และเข้า

มาก�ากับพระพุทธศาสนาจนกระทั่งกลายเป็นกรอบ

ธรรมนิยาม

จิตนิยามพืชนิยามอุตุนิยาม กรรมนิยาม พุทธอุบัติ
นิยาม

รูปที ่3 แสดงการจ�แนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 แบบใหม่ตามทีผู่ว้จิยัน�เสนอ

จ�ากัดของพระพทุธศาสนา ถึงข้ันว่าหลกัธรรมหรอืค�าสอน

อะไรกต็ามทีไ่ม่เข้ากบัวทิยาศาสตร์หรอืไม่เป็นเหตเุป็นผล

ต้องถูกตัดทิ้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งส่วนท่ีเป็นหัวใจ

ของพระพทุธศาสนา การให้วทิยาศาสตร์และเหตผุลนิยม

เข้ามาเป็นตัวก�าหนดความถูกต้องเหมาะสมของหลัก

ธรรมทางพระพุทธศาสนา ก็เท่ากับเป็นการยอมรับว่า

วิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะพาเราเข้าถึงความจริงได้ และมี

แต่การคิดด้วยหลักเหตุผลเท่านั้นที่จะท�าให้เราเข้าใจ

ธรรมชาติได้ (พระไพศาล วิสาโล, 2546: น. 212-213) 

ต่างจากปราชญ์อิมมานูเอล คานต์ (Immanuel Kant) 

ท่ีมีความเห็นว่า วิทยาศาสตร์ให้แต่ประโยชน์ไม่ได้ให้

ความจริง (กีรติ บุญเจือ, 2545: 20)
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 ผู้วิจัยเข้าใจว่า ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมานี้จึงท�าให้

การจ�าแนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 ของนักวิชาการทั้ง

หลายรวมทั้งอาจารย์สมภารและพระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยตุโฺต) ได้รับอทิธพิลของวทิยาศาสตร์จึงท�าให้การ

จ�าแนกธรรมนิยามของท่าน ไม่มีพุทธประวัติอยู่เลย

เอาแต่เลข 5 มาเท่านั้น ผู้วิจัยมีพื้นฐานการศึกษาและ

ท�างานทางด้านวิทยาศาสตร์และมุ่งมาศึกษาทางด้าน

ศาสนาปัจจุบันและเห็นว่าพระพุทธศาสนามีสาระ

ส�าคัญมากกว่าวิทยาศาสตร์ เหมือนอย่างที่ ฟริตจ๊อฟ 

คาปร้า มีมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์

ของสงัคมโลกในกรอบใหญ่ซึง่เรยีกว่า เป็นการเปลีย่นแปลง

แห่งศตวรรษจะประกอบด้วยกระบวนทัศน์ของการ

เปลี่ยนแปลงย่อย 3 ประการ และก็การยึดถือวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการเดียวที่เราจะหาความรู้ที่แท้

จริงได้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนี้ คือ 1) การเสื่อมสลาย

ของวัฒนธรรมผู้ชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย 2) การ

สิน้สดุของยคุเช้ือเพลงิฟอสซิล โดยมพีลังงานแสงอาทิตย์

เข้ามาแทนท่ี จะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางโครงสร้าง

เศรษฐกิจและการเมืองอย่างถอนรากถอนโคนตามมา 

3) กระบวนทัศน์ท่ีครอบง�าวฒันธรรมของเรามาเป็นเวลา

หลายร้อยปี ที่เป็นตัวก�าหนดรูปแบบสังคมตะวันตก

สมัยใหม่ และมีอิทธิพลอย่างส�าคัญต่อส่วนอื่น ๆ ของ

โลกด้วย จะต้องมกีารทบทวนกนัใหม่อย่างถอนรากถอน

โคน (ฟริตจ๊อฟ คาปร้า, 2534: 15-18)

นั
   5.1 บทสรุป 

กวิชาการทางพระพุทธศาสนารุ่นหลัง ๆ ได้จ�าแนก “ธรรมนิยาม” เป็นนิยาม 5 โดยตีความในส่วนธรรม

นิยามหัวข้อย่อยมีความหมายแตกต่างกันไปตามความเข้าใจของตน เช่น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

(ป. อ. ปยตฺุโต) ได้ให้ความหมายเช่นเดียวกบัธรรมนิยามใหญ่ คอื กฎธรรมชาติท่ีเกีย่วกบัความสมัพนัธ์และอาการท่ีเป็น

เหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างที่เรียกว่าความเป็นไปตามธรรมดา เช่นว่า สิ่งทั้งหลายมีความ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นธรรมดา ส่วนศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา ไม่แน่ใจว่าท�าไมพระอรรถกถาจารย์

จึงใส่นิยามข้อที่ 5 นี้เข้ามา และมีความเห็นว่า นิยาม 4 ข้อข้างต้นพูดถึง คือ วัตถุที่ไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต จิต และกรรม 

สี่สิ่งนี้อาจไม่ใช่สิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาล จึงได้ตั้งนิยามย่อยข้อที่ 5 เป็น นิยามอื่น ๆ ผู้วิจัยมีทัศนะว่า การจ�าแนก

ธรรมนิยามนี้สามารถตีความได้เป็น 3 นัย ดังนี้ 1) นัยแรกแบบสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้า เป็นแบบที่นักวิชาการทั้งหลาย

ตีความ 2) นัยที่สองแบบสี่เท่ากับหนึ่ง เป็นแบบที่ผู้วิจัยได้น�าเสนอ คือ หนึ่งหมายถึง ธรรมนิยาม (ที่เป็นกฎใหญ่) 

สี่ คือ นิยามย่อย 4 ประการ ที่เป็นแบบนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า พระอรรถกถาจารย์ท่านจ�าแนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชา และ 3) มี 5 นิยามย่อยเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนธรรมนิยามย่อยเป็นพุทธอุบัตินิยาม

   5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ในงานวิจัยของผู้วิจัยครั้งนี้ได้พบการจ�าแนกธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 ของ

นกัวชิาการทางด้านพระพุทธศาสนาได้ตีความในอรรถกถาไม่ตรงกับท่ีผูวิ้จยัเข้าใจ กล่าวคอื ท่านได้จ�าแนกธรรมนิยาม

5. บทสรุปและข้อเสนำอแนำะ
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ได้ 5 นิยามย่อย ได้แก่ (1) อุตุนิยาม (2) พีชนิยาม 

(3) จิตนิยาม (4) กรรมนิยาม และ (5) ธรรมนิยาม โดย

ได้ชือ่ “นิยามย่อยข้อที ่5” ว่า “ธรรมนยิาม” และให้ความ

หมายเช่นเดียวกับธรรมนิยามใหญ่ แต่ผู้วิจัยมีความเห็น

ที่ต่างออกไป คือ ผู้วิจัยมองว่าที่พระอรรถกถาจารย์

จ�าแนกธรรมนิยามออกมาเป็น 5 นิยามย่อย แล้วตั้งช่ือ

นิยามข้อที่ 5 ว่า “ธรรมนิยาม” แล้วบรรจุเร่ืองราว

ประวัติการอุบัติของพระพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ว่าเป็น

เช่นเดียวกันทั้งหมดจนถือเป็นเรื่องธรรมดาเปรียบ

เหมือนธรรมนิยาม ผู้วิจัยตีความว่า เป็นการยกย่อง

เทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หรือเป็นพุทธบูชา 

ดังน้ัน นิยามย่อยท่ีจ�าแนกได้โดยเนือ้หาสาระแล้วควรมแีค่ 

4 นิยามย่อย ผู ้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการจัดประชุม

สัมมนาทางวิชาการเพื่อหาข้อสรุปทางวิชาการท่ีถูกต้อง

ตามความเป็นจริงต่อไป

 5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ผู้วิจัยมีข้อ

เสนอแนะให้ท�าวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้

   (1) ศกึษาวเิคราะห์ความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนั

ของธรรมนิยามกับหลักธรรมหมวดต่าง ๆ  ในพระพุทธ

ศาสนา

   (2) ศกึษาวเิคราะห์ความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนั

ของบุพนิมิตท่ีเกิดข้ึนในระหว่างอุบัติของพระสัมมาสัม

พุทธเจ้ากับหลักธรรมหมวดต่าง ๆ  ในพระพุทธศาสนา
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ารวิจัยนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงนิ วเิคราะห์ปรมิาณ การขนส่งสินค้า
เทกองทีส่�าคญัของประเทศ และวเิคราะห์ขดีความสามารถของท่าเรอื ในการรองรบัปรมิาณสนิค้าเทกอง 

ในช่วง 10-20 ปีข้างหน้า ผ่านท่าเรือแห่งใหม่ของกองทัพเรือ โดยใช้ พื้นที่เกาะจวง และ เกาะจาน เป็นท่าเรอื
พาณชิย์แห่งใหม่ส�าหรบัขนส่งสนิค้าเทกองทีส่�าคญัของประเทศ ฝ่ังทะเลอ่าวไทย
 ผลการศกึษาพบว่า ปริมาณสนิค้าเทกองผ่านท่าเรอืแห่งใหม่ของกองทพัเรอื (ปีพ.ศ. 2563 - 2582) จะมี
ปรมิาณสนิค้าเทกองผ่านท่าเรอื 53,185,319.16 ตนั ถงึ 243,175,256.28 ตนั ใช้เรอืสนิค้าเทกอง Bulk Carriers 
(ขนาด 30,000 DWT–150,000DWT) จ�านวน 106 - 8,106 เทีย่วเรอื พืน้ทีเ่กาะจวง เกาะจาน ขนาด 3,339 ไร่ 
สามารถสร้างท่าเรอืพาณชิย์ทีม่คีวามยาว 9,201 เมตร ได้จ�านวน 30 ท่า และสามารถจอดเรือได้คราวละ 30-60 ล�า 
มีขีดความสามารถในการเป็นท่าเรือน�้าลึกส�าหรับสินค้าเทกองที่ส�าคัญของประเทศ ด้านความคุ้มค่าทางการเงิน 
จากกรณีที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กองทัพเรือบริหารและให้เอกชนเช่าสัมปทาน พบว่า จะมีค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างท่าเรอื 20,665 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการบริหารท่าเรือในปีแรกของโครงการ (ปีพ.ศ. 2563) จ�านวน 
77 ล้านบาท/ปี และเมื่อเริ่มด�าเนินการไปจนถึงปีสุดท้ายที่วิเคราะห์โครงการ (ปีพ.ศ. 2582) จะมีก�าไร 

ก
บทคัดย่อ
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 The purpose of this research is to study and analyze the remuneration of remarkable national’s 
bulk transportation and to marginalize the port capability through the Royal Thai Navy ports. Located 
in Koh Chuang and Koh Chan, the latest commercial ports will be functioned as eastern sea transportation 
of bulk in the Gulf of Thailand in the near 10 -20 years.
 The study shows the amount of bulk that will be transported through the Royal Thai Navy new 
port could reach up to 53,185,319.16 - 243,175,256.28 tons in 2020-2039, with 106 - 8,106 round trips 
by using bulk carriers capable to withstand 30,000DWT - 150,000DWT.  Above all, with 5,343,827.57 
square meters or 3,339 rai territory of Koh Chuang and Koh Chan, it could grow into vital bulk port of 
the nation with thirty 9,021 meters long  commercial ports that could hold more than 30 - 60 ships. 
According to previous studies, it is possible to become vital national bulk port.
 On financial justifiability aspect with the governmental supported budget, which would allow 
the Royal Thai Navy to administrate and lease concession of port to private company, such action could 
cost 20,665 million baht for port construction and another 77 million baht per year to administrate in 
its first year (2020). The port revenue could reach up to 647 - 2,443 million baht per year in 2039 or in 
around 18-42 years. All in all, commercial port development project under the administration of the 
Royal Thai Navy will turn out as satisfactory and worthy.

Keywords: Commercial Port of Royal Thai Navy , 
Koh Chuang and Koh Chan Bulk Port.

Abstract

647-2,443 ล้านบาท/ปี มีระยะเวลาคืนทุน 18-42 ปี จึงสรุปได้ว่า โครงการพฒันาท่าเรอืพาณชิย์แห่งใหม่ของกองทพัเรอื 
ภายใต้การบรหิารจดัการของกองทพัเรอื มผีลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ และมีความคุ้มค่าทางการเงิน

คำ�ส�คำัญ: ท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่ของกองทัพเรือ 
ท่าเรือสินค้าเทกองเกาะจวง-เกาะจาน

บทน�

ก องทัพเรือมีท่าเรือพาณิชย์ที่อยู่ในความดูแล ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ทพส.The Sattahip Commercial 
Port) ได้รับการพัฒนามาจากท่าเรือจุกเสม็ด อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างในปี 2509 โดยกองทัพ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงใช้เป็นท่าเรือในการขนส่งก�าลังทหารและยุทโธปกรณ์ในช่วงสงครามเวียดนาม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเกื้อกูล มีอ่าวจอดเรือกว้างขวาง มีร่องน�้าลึก ขอบฝั่งแข็งแรง สามารถสร้างถนน ทางรถไฟ 
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เข้าไปยังท่าเรือได้สะดวก ทั้งยังอยู่ใกล้กับสนามบินอู่ตะเภา 
จงึเป็นพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ทีมี่ความเหมาะสม ต่อมาสหรัฐอเมริกา
ได้ส่งมอบท่าเรือให้รัฐบาลไทยในปีพ.ศ. 2511 และเริ่มเปิด
ใช้งานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 เป็นต้นมา ภายใต้การบริหารของ 
กองทพัเรอื และการท่าเรอืแห่งประเทศไทยตามล�าดบั ต่อมา 
ได้คืนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบให้กองทัพเรืออีกคร้ังในปีพ.ศ. 
2534 โดยใช้เจ้าหน้าทีข่องการท่าเรือสตัหบี ฐานทพัเรือสตัหบี
เป็นผูด้�าเนนิการต่อ ใช้ชือ่การด�าเนินงานเชงิพาณิชย์ว่า “ท่าเรอื
พาณชิย์สัตหีบ – กองทัพเรือ (ทพส.- ทร.)” มีงบประมาณใน
การจัดตั้ง “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์
สตัหีบ – กองทพัเรอื” ทีรั่ฐบาลจดัสรรให้ จ�านวน 1,000,000 
บาท เพื่อใช้ในการบริหารกิจการท่าเรือ จากข้อมูลปี 2558 
ทพส.-ทร. ยังคงให้บริการแก่เรือและผู้ประกอบการประเภท 
การขนถ่ายสนิค้าโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ อปุกรณ์ขดุเจาะ
ก๊าซ ปูนซีเมนต์ น�้ามันเชื้อเพลิง แร่ ผลการด�าเนินการในปี 
2540 – 2555 ทีผ่่านมา ในด้านการให้บริการเช่าพืน้ทีส่่วนหลัง
ท่าลานสนิค้าและคลงัสนิค้า พบว่า มเีรอืเข้ามาใช้บรกิารกว่า 
10,730 เที่ยว มีสินค้าผ่านท่าเรือมากกว่า 4,736,220 ตัน 
สามารถจดัเกบ็รายได้เป็นเงินกว่า 1,112 ล้านบาท (ทพส.-ทร.,
2555) และจากประมาณการรายได้ของเงินทนุหมนุเวียนเพือ่
การบริหาร ทพส.-ทร.ประจ�าปี งป.57 58 และ 59 รายรับ
จากการจัดเก็บค่าภาระเรอื ค่าภาระสนิค้า ค่าบรกิารสถานที่ 
ค่าสาธารณปูโภค และค่าธรรมเนยีมต่าง  ๆเป็นเงนิ 155,975,929.46 

วัตถุประสงคำ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่ของกองทัพเรือ
 2. เพื่อพยากรณ์แนวโน้ม ปริมาณสินค้าเทกองแห้ง ที่ส�าคัญของประเทศที่มีการขนส่งทางทะเลด้านอ่าวไทย
 3. เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถและศักยภาพของท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณสินค้าเทกองที่ส�าคัญของประเทศ ด้านพื้นที่อ่าวไทย

 2. ศึกษาพื้นที่ทางทะเลของกองทัพเรือ เพื่อเลือกท�าเลในการสร้างท่าเรือน�้าลึกแห่งใหม่ของกองทัพเรือ

 3. ศกึษาต้นทนุในการสร้างท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่และวเิคราะห์ผลตอบแทนจากกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในท่าเรอืพาณชิย์ เพื่อ

เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุน

บาท 166,979,640 บาท และ 187,300,000 บาท ตาม
ล�าดับ (ประมาณการรายได้-รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การบริหาร ทพส.-ทร.,2559) ทั้งนี้ ทพส.-ทร. มีรายรับเข้า
กองทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี
ที่ผ่านมา ทพส.-ทร.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือให้มี
ความพร้อม รองรบัความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 
ที่มีแนวโน้มการขนส่งสินค้าสูงขึ้น แต่ด้วยข้อจ�ากัดการใช้
ประโยชน์ในพืน้ทีท่่าเรอืในปัจจบุนั พบว่า การให้บรกิารแก่เรอื 
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่จอดเรือ รวมถึงพื้นที่หน้าท่าและ
พื้นที่รองรับปริมาณสินค้ายังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
กิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่ของกองทัพเรือ เพื่อเป็นการ
สร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
ท่าเรือของไทย เป็นการพัฒนาความเจริญเติบโตให้กับภาค
ธรุกจิและภาคอตุสาหกรรมของประเทศ ก่อให้เกดิการแข่งขนั
ธุรกิจการขนส่งทางทะเล มีเงินหมุนเวียนเข้าประเทศ โดย
ยังคงใช้ขีดความสามารถด้านท�าเลที่ตั้งท่าเรือ ที่เป็นเมือง
หน้าด่านชายทะเลด้านอ่าวไทย มีภูมิประเทศเอื้ออ�านวย 
มร่ีองน�า้ลกึ สามารถรองรบัเรอืขนาดใหญ่ มโีครงสร้างพ้ืนฐาน 
รองรับศกัยภาพในการขนส่งสนิค้าทางทะเล ต่อยอดกจิกรรม
และสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือให้เป็นศูนย์กลางการขนส่ง
สินค้าเทกองหลักของประเทศ ทางทะเลด้านอ่าวไทย ต่อไป
ได้ในอนาคต 
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วิธีการวิจัย
 ขั้นตอนการวิจัยความคุ้มค่าการเงิน เป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การพยากรณ์ปริมาณสินค้าเทกองที่ส�าคัญของ
ประเทศฝั่งทะเลอ่าวไทยในห้วง 10 - 20 ปี โดยใช้ข้อมูล
ปรมิาณสนิค้าผ่านท่าเรอื ด่านศุลกากรท่ีส�าคญัของประเทศ 
จ�านวน 21 ท่าเรือ ตั้งแต่ปี 2549-2557 จากรายงานสถิติ
การขนส่งสนิค้าทางน�า้บริเวณเมอืงท่าชายทะเล กรมเจ้าท่า 
โดยเลือกวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะสินค้าท่ีเป็นสินค้าเทกอง 
ที่มีการขนส่งผ่านท่าเรือด้านอ่าวไทย เพื่อศึกษาประเภท
และปรมิาณของสนิค้าเทกองหลัก จากนัน้น�าข้อมูลทีไ่ด้มา
วิเคราะห์และพยากรณ์ปริมาณสนิค้าในอนาคต (Demand) 
ตามลักษณะกราฟ (Trend) โดยใช้วิธีเทคนิคอนุกรมเวลา 
(Time series) ด้วยปัจจัยแนวโน้ม (Trend) จ�านวน 5 วิธี 
ได้แก่ Exponential, Linear, Logarithmic, Polynomial 
และ Power เพื่อเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ในแต่ละ 
Format Trend Line และเลือกใช้วิธีการที่มีค่า Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) ต�า่ทีสุ่ด เป็นรูปแบบ

ในการพยากรณ์ปริมาณสินค้า  ซึ่งจะน�าผลท่ีได้จากการ
พยากรณ์ไปวิเคราะห์หาจ�านวนเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
เทกองต่อไป (Supply)
 2. การค�านวณปริมาณเรือ หรือจ�านวนเท่ียวเรือ 
(Supply) ทีใ่ช้ในการขนส่งสินค้าเทกอง โดยใช้คุณลักษณะ 
ขีดความสามารถ (Capacity) ในการบรรทุกสินค้าเทกอง
ประเภทต่างๆ ของเรือ Handysize, Handymax, Panamax, 
Capersize, Very Large Bulk Carriers และข้อมูล
ปริมาณสินค้า (Demand) ที่ได้จากการค�านวณข้างต้นมา
ค�านวณหาจ�านวนเรือ (เที่ยว) ซึ่งได้จากสมการ 

 จ�านวนเรือ (เที่ยว)  = Demand
                             Capacity(DWT)

ซึ่งผลจากการค�านวณจ�านวนเรือ จะน�าไปใช้วิเคราะห์
ขีดความสามารถของท่าเรือแห่งใหม่ 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิเคำราะห์คำวามคำุ้มคำ่าทางการเงิน
ที่มา: จากการวิเคราะห์
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 3. การวิเคราะห์ศกัยภาพและขดีความสามารถของท่าเรอื
พาณิชย์แห่งใหม่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาพื้นที่
เหมาะสมที่คาดว่าจะสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่และ
ตอบสนองต่อปริมาณสินค้าจ�านวนมากได้ จึงได้เลือกพื้นที่
เกาะจวง และเกาะจาน ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกองทัพเรอื
เป็นกรณีศึกษาและวิเคราะห์ เนื่องจากท�าเลท่ีตั้งดังกล่าว
มีความเหมาะสมกบัเกณฑ์คุณลกัษณะ ความลึกน�า้ โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอ�านวยความสะดวก อู่ต่อเรือ สนามบิน แหล่ง
อุตสาหกรรม ซึ่งมีระยะห่างจากแผ่นดินใหญ่ 10 กิโลเมตร
ทั้งนี้จะน�าเกาะจวง เกาะจาน มาวิเคราะห์เพื่อค�านวณหา
ขนาดพืน้ทีส่�าหรบัการสร้างท่าเรือสินค้าเทกอง โดยใช้ปริมาตร
ของดินบนเกาะทดแทนการถมในทะเล ที่ขอบเขตความลึก
น�้าประมาณ 20 เมตร มีความสูงของท่าเรือ 3 เมตร เหนือ
ระดบัน�า้ทะเลปานกลาง มีท่ีตัง้และคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์
ตามรูปที่ 3 เมื่อได้พื้นที่และความยาวท่าเรือแล้ว จะน�ามา
ค�านวณหาจ�านวนท่าเรอืและพืน้ท่ีรองรบัปรมิาณสินค้าเทกอง

รูปที่ 2 ประเภทและคำุณลักษณะของเรือสินคำ้าเทกอง

ที่มา http://marinewiki.org/index.php/Bulk_carrier_sizes (Marinemiki, 2015)

ทีเ่หมาะสม จากนัน้น�าพืน้ทีม่าก�าหนดงานโครงสร้างพืน้ฐาน 
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็น ส�าหรับท่าเรือสินค้าเทกอง 
รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) แผนและนโยบาย
ที่เก่ียวข้องต่อความส�าเร็จในการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์ 
(Ability) ผลของการก�าหนดสิ่งก่อสร้างโครงการต่างๆ 
จะน�ามาใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ
 4. การค�านวณความคุ้มค่าทางการเงนิโครงการก่อสร้าง
ท่าเรอืน�า้ลึกแห่งใหม่ของกองทพัเรอื เป็นการศกึษาและวเิคราะห์
ต้นทุน (Cost) ประกอบด้วย งบด�าเนินงาน งบบุคลากรใน
โครงการ และรายได้ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการท่าเรือ 
(Revenue) ได้แก่ ค่าธรรมเนยีมการใช้ร่องน�า้ ค่าธรรมเนยีม
การใช้ท่าเรือ ค่าธรรมเนียมการให้เช่าพื้นที่ และค่าบริการ
อืน่ๆ ทัง้นีผู้ว้จิยัมไิด้รวมค่าภาระสนิค้า (ค่าบรกิารการขนถ่าย
หรอืบรรทกุ) และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการในส่วนของการ
ให้บริการ เรือลากจูง ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า และ
ประปา ฯลฯ จะให้บรษิทัหรือเอกชนเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
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รูปที่ 3 แสดงที่ตั้งและคำุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะจวง เกาะจาน

ด�าเนินการเองทั้งหมด เนื่องจากต้องการทราบรายรับอย่าง
ต�่าที่สุดจากการให้บริการท่าเรือในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ใน
กิจการของรัฐ ทั้งน้ีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอ้างอิงจาก
อัตราค่าภาระในปัจจุบันของ ทพส.-ทร.(Tariff) ส�าหรับการ
คิดรายได้และผลตอบแทนในการลงทุนจะเป็นการเปรียบ

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
 1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณสินค้าเทกองที่ส�าคัญของประเทศ พบว่า ท่าเรือจ�านวน 21 ท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือ
ฝ่ังตะวนัตก (อนัดามัน) จ�านวน 5 ท่า ท่าเรือฝ่ังตะวนัออก (อ่าวไทย) จ�านวน 16 ท่า โดยท่าเรอืฝ่ังอ่าวไทย มเีพยีง 14 ท่า 
ที่มีการขนส่งสินค้าในปริมาณมาก สินค้าเทกองที่มีการขนส่งผ่านท่ามากที่สุด ได้แก่ สินค้าในกลุ่ม ข้าว ข้าวโพด 
มันส�าปะหลัง ไม้ ผลผลิตการเกษตร น�้าตาล แร่เชื้อเพลิง โลหะภัณฑ์ ซีเมนต์ แร่ธาตุ และ ปุ๋ย โดยสินค้าเทกองที่ส�าคัญ 
ที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สินค้ากลุ่ม โลหะภัณฑ์ แร่เชื้อเพลิง แร่ธาตุต่างๆ 
ซีเมนต์ และ ไม้ ตามล�าดับ การพยากรณ์ปริมาณสินค้า พบว่าวิธี Exponential เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ท�าให้ได้ค่า 

เทยีบต้นทนุและรายได้จากการด�าเนินงาน ในกรณทีีร่ฐับาล
เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง กองทัพเรือเป็น
ผู้บริหารและให้บริษัทหรือเอกชนเช่าสัมปทาน เพื่อดูว่า
โครงการที่ได้ก่อสร้างหรือลงทุนไปนั้น มีความคุ้มค่าก่อให้
เกิดผลก�าไรและมีความเหมาะสมในการลงทุนหรือไม่

ทีม่า: https://www.google.co.th/maps/@12.5232636,100.9615027,2691m/data=!3m1!1e3
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Absolute Percentage Error (MAPE) เท่ากบั 5.75 และมค่ีา R2 เท่ากับ 0.92 เมือ่ใช้การพยากรณ์แบบ Exponential 
ท�าให้ทราบปริมาณสินค้าผ่านท่าในปีแรกของโครงการ (พ.ศ.2563) จ�านวน 53,185,319.16 ตัน และในปีสุดท้ายของ
โครงการ (พ.ศ.2582) จ�านวน 243,175,256.28 ตัน ซึ่งปริมาณสินค้าดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะใช้รองรับการพัฒนา
ท่าเรือของ ทพส.-ทร. เป็นท่าเรือสินค้าเทกองหลักที่ส�าคัญของประเทศ 

  ปรมิาณเรอืทีใ่ช้ในการขนถ่ายสนิค้าเทกอง ประเภท 
Handysize ถึง Capersize (ระวางบรรทุก 30,000 DWT 
ถงึ 150,000 DWT) เป็นจ�านวนเทีย่วเรือกว่า 106 - 8,106 
เที่ยวเรือต่อปี โดยในปีแรกของโครงการ (พ.ศ. 2563) 
จะใช้เรอืขนาดต่างๆ จ�านวน 106 - 1,773 เทีย่วเรือต่อปี 
และในปีสุดท้ายของโครงการ (พ.ศ.2582) จะใช้เรือ
ขนาดต่างๆ ขนถ่ายสินค้า จ�านวน 486 - 8,106 เทีย่วเรอื
ต่อปี ซึ่งสามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ทั้งหมด 
  3. ผลการวเิคราะห์ขีดความสามารถและศักยภาพ
ของท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่ ส�าหรับการคิดพ้ืนที่ของ
เกาะจวง - เกาะจาน โดยการสร้างเส้น Contour Line 

ที่มา : จากการคำ�นวณ

ที่มา : จากการคำ�นวณ

ตารางที่ 1 ผลการพยากรณ์ปริมาณสินคำ้าในอนาคำต

ตารางที่ 2 ปริมาณเรือที่ใช้รองรับสินคำ้าเทกอง 

ปีพยากรณ์

ปริมาณสินค้าเทกอง
ผ่านท่าเรือแห่งใหม่

(Demand)

ผลพยากรณ์ 100%

ปีแรกที่เริ่มโครงการ
(พ.ศ.2563) 

ปีที่ 10 ของโครงการ
(พ.ศ.2572)

ปีสุดท้ายที่วิเคราะห์โครงการ
(พ.ศ.2582)

53,185,319

109,265,686

243,175,256

พ.ศ.2563

พ.ศ.2572

พ.ศ.2582

ผลพยากรณ์ 30%

15,955,595

32,779,705

72,952,576

ผลพยากรณ์ 50%

26,592,659

54,632,843

121,587,628

ผลพยากรณ์ 75%

39,888,989

81,949,264

182,381,442

ปริมาณสินค้าเทกองผ่านท่าเรือแห่งใหม่ (ตัน)

ปริมาณเรือ (Supply) ที่ใช้รองรับการขนส่งสินค้าเทกอง (เที่ยวเรือต่อปี)

  2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณเรือ (Supply) ที่ใช้รองรับการขนส่งสินค้าเทกองในอนาคต (Demand) ดังนี้

106 -532

177 - 886

266 -1,330

355 - 1,773

219 -1,093

346 – 1,821

546 – 2,732

728 – 3,642

486 – 2,432

811 – 4,053

1,216 – 6,079

1,621 – 8,106

30%

50%

75%

100%

ก�าหนดชั้นความสูงจากแผนที่ทางบกของกรมแผนที่ทหาร 
และเส้นความลึกน�้าจากแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร ์
กองทัพเรือ ด้วยโปรแกรม Auto CAD Civil3D พบว่า พื้นที่
เกาะจวง เกาะจาน สามารถก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่ได้ 
บนเนือ้ที ่5,343,827.57 ตารางเมตร หรือจ�านวน 3,339.89 ไร่ 
(กรมแผนที่ทหาร,2558) สามารถสร้างท่าเรือที่มีความยาว
ประมาณ 9.2 กิโลเมตร. (9,201 เมตร) ตามตารางที่ 3 
และสามารถรองรับเรือ Capersize กินน�า้ลึก 20 เมตร ได้ถงึ
คราวละ 30 ล�า (30 ท่าเรือ) และรองรับเรือขนาด Handysize 
ได้คราวละ 60 ล�า หรือประมาณ 10,920 เที่ยวเรือ/ป ี
ตามรูปภาพที่ 4
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  ทั้งนี้ แบ่งการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่กิจกรรมสินค้าเทกอง จ�านวน 3,000 ไร่ พื้นที่งาน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ 300 ไร่ แบ่งการจัดวางสินค้าไว้ 2 ลักษณะ คือ การจัดวางสินค้าในลักษณะ 
คลังสินค้า/ไซโล และ ลานสินค้ากลางแจ้ง (อัตราความจุต่อพื้นที่ คือ ลานสินค้าเทกอง อัตราส่วน 3 ตันต่อ 1 ตรม).และ 
จัดวางพื้นที่แบบโกดัง (อัตราส่วน 2 ตันต่อ 1 ตรม.) ผลการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับสินค้าได้ทั้งหมด โดยใน
ปีแรกที่เริ่มโครงการ (พ.ศ.2563) กรณีแย่ที่สุด (Worst Case) 30% จะใช้พื้นที่ในการบริหารจัดการสินค้าทั้งหมดเพียง 

ตารางที่ 3 แสดงพิกัดและระยะทางตามคำวามยาวของท่าเรือ

รูปที ่4 ลักษณะท่าเรือและคำวามยาวท่าเรือ พ้ืนที ่เกาะจวง – เกาะจาน ทีป่รับถมเรียบร้อยแล้ว
ที่มา : โปรแกรม Auto CAD Civil3D

จุด

712193.3558 E. 12.529382 N.

713247.4103 E. 12.529275 N.

714978.4936 E. 12.519054 N.

714901.8859 E. 12.510393 N.

713402.5717 E. 12.506420 N.

712399.1264 E. 12.510393 N.

1385877.4874 N. 100.952797 E.

1385873.4662 N. 100.962493 E.

1384755.4033 N. 100.978341 E.

1383796.4864 N. 100.977570 E.

1383345.7442 N. 100.963748 E.

1383331.8026 N. 100.963748 E.

B

A

C

D

E

F

A-B

B-C

C-D

D-E

E-F

F-A

1,054 เมตร

2,061 เมตร

962 เมตร

1,566 เมตร

1,004 เมตร

2,554 เมตร

พิกัด UTM
พิกัดภูมิศาสตร์ ระยะทาง

ระหว่างจุด
ความยาวท่าเรือ

(เมตร)แลต-ลอง



  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

104  ปีที่ 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-ธันวาคม 2560

568,924 ตรม. (356 ไร่) ไม่ต้องมกีารหมนุเวียนสนิค้าในคลงั 
และปีสุดท้ายที่วิเคราะห์ (พ.ศ. 2580) จะสามารถรองรับ
ปรมิาณสนิค้าผ่านท่า 75% -100% (Best Case) ได้ทัง้หมด 
โดยใช้เนื้อที่ไม่ถึง 3,000 ไร่ ในด้านศักยภาพของท่าเรอื จาก
การวิเคราะห์ ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ท�าให้ทราบ
จุดแข็ง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งท่าเรือแห่งใหม่ 
ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ มีร่องน�้าและคณุลกัษณะ
ทีเ่หมาะสมต่อการสร้างท่าเรอื มโีครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวย
ความสะดวกรองรับ สามารถสนับสนุนกิจกรรมการขนส่ง
ต่อเนือ่งหลายรปูแบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีท่าเรอืแห่งใหม่ 
ต้ังอยู่ห่างจากท่าเรือจุกเสม็ดประมาณ 10 กิโลเมตร จึงมี
ความจ�าเป็นต้องมกีารก่อสร้างและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติม ซึ่งการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวมีอุปสรรคและ
ความเสี่ยงในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน 
สิง่แวดล้อม และสิง่มชีวีติในทะเล จงึมีความจ�าเป็นต้องศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (EIA & EHIA) อย่าง
รอบคอบ ทั้งนี้สามารถลดปัจจัยความเสี่ยงได้โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและก�าหนดมาตรการการปฏิบัติที่
เคร่งครัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดอัตราการฟุ้งของสินค้า

คำ่าใช้จ่าย (Cost) ประกอบด้วย 
 ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ได้แก่ ค่าตอบแทนบุคลากร เป็นการบริหารจัดการท่าเรือแห่งใหม่โดยใช้งบบุคลากรและเกณฑ์
งบประมาณที่สอดคล้องกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ในปัจจุบัน ซ่ึงจะใช้งบประมาณของทุนหมุนเวียนในการ
บริหาร ทพส.-ทร. จ�านวน 6 ล้านบาท/ปี
 ค่าใช้จ่ายงบด�าเนนิงาน ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาเรอืลากจงูและเครือ่งมอืเครือ่งทุน่แรงทีจ่�าเป็น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 
ค่าน�้ามันเช้ือเพลิง ค่าจัดท�ากิจกรรมเพ่ือสังคม และค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นงบประมาณที่ใช้ในการดูแลกิจการภายใน
ของท่าเรือเท่านั้นมิได้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการให้บริการการขนถ่ายสินค้า ค่าน�้าจืด ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และ

ด้วยการสร้างคลงัสนิค้าท่ีมดิชดิ ด้านการบรหิารและการขนถ่าย
สนิค้าจ�านวนมาก อาจท�าให้เกดิจุดอ่อนในเรือ่งความล้าช้า ในการ
รองรับปริมาณเรือและปริมาณสินค้าที่มีจ�านวนมาก ซึ่งมีผล
ต่อความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า ทั้งน้ีสามารถลดปัญหา
ดงักล่าวได้ด้วยการน�าเทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการแบบ
เบ็ดเสร็จ One Stop Service รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลได้มี
แผนและนโยบายที่ส�าคัญในการสนับสนุนภาคตะวันออก
เป็นพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจ ซึง่จะท�าให้พืน้ทีท่างภาคตะวนัออก
เกดิโอกาสในการเตบิโตของภาคธุรกจิ อตุสาหกรรม แรงงาน 
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่สัตหีบ
ทีม่คีวามเหมาะสมในโครงสร้างพืน้ฐาน สามารถพฒันาให้เป็น
ท่าเรือหลักด้านสินค้าเทกองที่ส�าคัญรองรับความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต
 4. ผลการวเิคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงนิโครงการสร้าง
ท่าเรือสนิค้าเทกองแห่งใหม่ของกองทพัเรอื โดยรฐับาลสนบัสนนุ
งบประมาณในการก่อสร้างโครงการ กองทพัเรอืเป็นผูบ้รหิาร
และให้บริษัทหรือเอกชนเช่าสัมปทาน พบว่า มีต้นทุน
ค่าใช้จ่าย (Cost) และรายได้ (Revenue) เป็นดังนี้

ที่มา : จากการคำ�นวณ

ตารางที่ 4 ต้นทุนและคำ่าใช้จ่ายในการด�เนินโคำรงการก่อสร้างท่าเรือสินคำ้าเทกอง

ค่าใช้จ่ายในโครงการ วงเงิน งบรัฐบาล ทพส.-ทร. (งบประจ�าปี)

แหล่งงบประมาณ (บาท)

6,000,000

71,043,815.00

20,665,425,000

20,742,468,815

20,665,425,000

20,665,425,000

6,000,000

71,043,815.00

77,043,815

1.งบบุคลากร

2.งบด�าเนินงาน

3.งบลงทุน

  รวม
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งบลงทุน ได้แก่ ค่าศึกษาส�ารวจและออกแบบ การจัด
วางผังท่าเรือและพื้นที่โดยรอบ งานก่อสร้างท่าเรือระบบ
ชีทไพล์ (Sheet pile) พร้อมระบบสาธารณูปโภค จ�านวน 
30 ท่าเรือ งานระบบขนส่งทางถนน (สะพานข้ามทะเล
พร้อมสาธารณปูโภค) ระยะทาง 10 กโิลเมตร งานปรบัปรงุ
ร่องน�้า งานพื้นที่จอดเรือและกักกันโรค งานก่อสร้างเขื่อน
กันคลื่น 3 กิโลเมตร งานก่อสร้างลานสินค้าเทกอง งาน
ก่อสร้างอาคารส�านักงานต่างๆ ฯลฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนก่อสร้างท่าเรือ วงเงินรวม 20,665 ล้านบาท ทั้งนี้
ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 3 ปี ไม่รวมระยะเวลา
ท่ีมกีารศกึษาโครงการไว้ก่อนแล้ว (เร่ิมงานก่อสร้างโครงการ
ต้นปีพ.ศ. 2560 ถึงปลายปี พ.ศ.2562) 

 ผลการวิเคราะห์รายได้ (Revenue) ที่เกิดขึ้นจากการ
ด�าเนินงาน ซ่ึงผูวิ้จัยได้ศกึษาเฉพาะการให้บรกิารทีเ่ก่ียวข้อง
กับอัตราค่าภาระเรือ ค่าภาระการใช้ท่า ค่าบริการสถานที่ 
โดยอ้างอิงอัตราค่าภาระ ของ ทพส.-ทร. (ท่าเรือพาณิชย์

 เมือ่น�าค่าใช้จ่าย (Cost) และรายได้ (Revenue) มาค�านวณผลตอบแทนของโครงการหรอืวเิคราะห์รายรบัสทุธิ
ที่เกิดขึ้น จากการด�าเนินการ จึงสามารถสรุปก�าไรที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆ ตามตารางที่ 5 ดังนี้ 

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงเรือลากจูงที่ใช้สนับสนุนและบริการแก่เรือสินค้าและเอกชน ซึ่งการบริหารงานนั้นจะใช้งบประมาณ 
จากทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ทพส.- ทร. (งบประจ�าปี) จ�านวน71 ล้านบาท/ปี (ค่าใช้จ่ายปีแรกของโครงการ)

สัตหีบ-กองทัพเรือ, 2551) โดยมีอัตราการให้บริการเฉลี่ย 
ดังนี้
ค่าภาระเรือเข้าท่า  6         บาท/1GT
ค่าภาระการใช้ท่า  5         บาท/100GT/ชม.
ค่าเก็บขยะ  150    บาท/ล�า/วัน
ค่าท�าความสะอาดท่าเรือ 600    บาท/ล�า
ค่าเช่าพื้นที่ ลานคอนกรีต 26 บาท/ตรม.
ค่าเช่าส�านักงาน   127 บาท/ตรม.

 สมมติฐานของรายได้ต่อปี และวธีิค�านวณรายได้ขัน้ต�า่ ดังนี้

- ค่าภาระเรอืเข้าท่า ค�านวณรายได้ข้ันต�า่ตามระวางบรรทกุ DWT 

- ค่าภาระการใช้ท่า ค�านวณจากขนาดบรรทกุเรือแต่ละล�า x จ�านวน
วนัจอดเรือ x 24 ชม. x อตัราค่าจอดเรอืxจ�านวนเรอืเฉล่ียเข้าท่า 

- ค่าขยะ (ค�านวณจากจ�านวนเรอืเฉลีย่ในปีนัน้  ๆx อตัราค่าขยะต่อล�า)

- ค่าท�าความสะอาดท่าเรือ (จ�านวนเรอืเฉลีย่ในปีนัน้ๆ x อตัรา 
ท�าความสะอาดต่อล�า)

ที่มา : จากการคำ�นวณ

ตารางที่ 5 แสดงผลก�ไรในช่วงที่วิเคำราะห์โคำรงการ ปี 2563 – 2582 ในกรณีต่างๆ

ปริมาณสินค้าเทกอง
ผ่านท่าเรือแห่งใหม่

(Demand)
ปีแรกที่เริ่มโครงการ

(พ.ศ.2563) 
ปีที่ 10 ของโครงการ

(พ.ศ.2572)
ปีสุดท้ายที่วิเคราะห์โครงการ

(พ.ศ.2582)

ผลก�าไร จากการด�าเนินงาน (หน่วย : บาท)

92,272,972 251,302,229 647,909,238

204,473,497 481,810,713 1,160,915,304

344,724,153 769,946,319 1,802,172,886

484,974,809 1,058,081,924 2,443,430,469

30%

50%

75%

100%
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 ผลการให้บรกิารท่าเรือ ตัง้แต่ปีแรกของโครงการจนถงึ

ปีสดุท้ายทีว่เิคราะห์ กรณีมีปริมาณสินค้าผ่านท่าตัง้แต่ 30% 

ถึง 100% จะมีผลก�าไรเม่ือเร่ิมโครงการ (พ.ศ.2563) 

ประมาณ 92 ล้านบาท ถึง 484 ล้านบาท  และปีสุดท้ายที่

วเิคราะห์โครงการ (พ.ศ.2582) จะมีผลก�าไรประมาณ 647 

ล้านบาท ถึง 2,443 ล้านบาท

 ทั้งนี้ได้น�าข้อมูลรายรับสุทธิ หรือผลก�าไรดังกล่าว 

ตั้งแต่เริ่มด�าเนินงาน (พ.ศ.2563) จนถึงสิ้นปีที่วิเคราะห์

โครงการ (พ.ศ.2582) มาหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 

โดยสรุปผลความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์ 

ในกรณีที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ โดยให้กองทัพเรือ 

เป็นผู้บริหาร และให้เอกชนเช่าสัมปทาน จะมีรายรับสุทธิ

สะสมตั้งแต่ปีแรกของโครงการ กรณีแย่สุด (Worst Case) 

บทสรุป
ารศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนในการพัฒนาท่าเรอืพาณชิย์แห่งใหม่ของกองทพัเรอืรองรบัปริมาณสนิค้าเทกอง

ของประเทศฝั่งอ่าวไทยนี้ ถือว่ามีความคุ้มค่าทางการเงิน ท่าเรือเกาะจวง เกาะจาน มีขีดความสามารถและ

ศักยภาพเพียงพอต่อปริมาณสินค้าในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า ทั้งนี้หากต้องการให้โครงการนี้ส�าเร็จ ต้องมีการศึกษา

และวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่มีผลต่อสังคมในทางตรงและทางอ้อม 

รวมถึงการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จในการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์

แห่งใหม่นี้

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
องทัพเรือสามารถน�าข้อมูลของการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เพ่ิมศักยภาพ

ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล และสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นการช่วยลดต้นทุนและสร้างผลก�าไรให้ผู้ประกอบการเกิดแรงจูงใจเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์

และรายได้เข้าประเทศ มีเงินหมุนเวียนการค้าภายในประเทศอย่างมหาศาล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกองทัพ

ในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป

ก

ก

30% มีรายรับสุทธิสะสมประมาณ 6,051 ล้านบาท มี

ระยะเวลาคนืทนุ 42 ปี และกรณีปานกลาง (Base Case) 

50% จะมีรายรับสุทธิสะสมประมาณ 11,377 ล้านบาท มี

ระยะเวลาคืนทุน 28 ปี กรณีดีสุด (Best Case) 75% จะมี

รายรับสุทธิสะสมประมาณ 18,033 ล้านบาท มีระยะเวลา

คนืทนุ 21.46 ปี และ กรณีดทีีสุ่ด (Best Case) 100% จะมี

รายรับสุทธิสะสมประมาณ 24,690 ล้านบาท มีระยะเวลา

คนืทนุ 18.30 ปี รวมระยะเวลาคืนทนุตัง้แต่ 18 ปี ถงึ 42 ปี

 จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่ของ 

กองทัพเรือ ภายใต้การบริหารจัดการของกองทัพเรือ โดย

ใช้เกาะจวงและเกาะจานเป็นท่าเรือสินค้าเทกองหลักของ

ประเทศ มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ มีความคุ้มค่า

ทางการเงิน 
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ข้อเสนอแนะ
นการศึกษาคร้ังต่อไป หากผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการท่าเรือน�้าลึกเกาะจวง เกาะจาน 

ควรศึกษาและส�ารวจความคดิเหน็ของกลุม่ผูใ้ช้บรกิารเพ่ิมเตมิจากกลุ่มเจ้าของธุรกจิสินค้าประเภทเทกอง ผู้ประกอบการ 

หรือตัวแทนสายการเดินเรือต่างๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าเรือ เพื่อส�ารวจความคิดเห็นที่มี

ต่อโครงการแห่งนี้ รวมทั้งควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท�าให้โครงการไม่ประสบผลส�าเร็จ เป็นการ

วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA & EHIA) ที่มีผลกระทบ

ต่อโครงการดังกล่าว

ใ

กรมเจ้าท่า ส�านักแผนงาน.รายงานสถิติการขนส่งสินค้าทางน�้าบริเวณเมืองท่าชายทะเล ปี พ.ศ.2549-2557 :  

 ส�านักแผนงาน กรมเจ้าท่า.

กองทัพเรือ. (2559).ประมาณการรายได้-รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ทพส.-ทร.กองทัพเรือ

คณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหบี-กองทพัเรอื. (2558) เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการบริหาร 

 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ทพส.-ทร.) ครั้งที่ 9/2558. กองทัพเรือ

คณะท�างานพจิารณาการก�าหนดอตัราค่าภาระท่าเรือพาณิชย์สัตหบี-กองทพัเรือ. (2554). การศกึษาโครงสร้างอัตรา 

 ค่าภาระของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ. ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ : กองทัพเรือ

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ. (2551). อัตราค่าภาระ TARIFF ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ. กองทัพเรือ.

ท่าเรอืพาณชิย์สตัหบี–กองทพัเรือ. (2555). รายงานผลประกอบการท่าเรอืพาณชิย์สตัหบี-กองทพัเรอื. กองทพัเรอื

บรรณานุกรม



108  ปีที่ 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-ธันวาคม 2560

  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4
The Development of the Local Government Support Personnel in 

Samutsakhon Province with the Sangahavatthu 4

พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. (แม้น คุปตรํสี/ ทองวิจิตต์)
Dr.Phramaha Maen Kuppatarangsi

อาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

e-mail: mam_vijit99@hotmail.com

านวจัิยเรือ่งน้ีมีวตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศึกษาความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับหลกัสังคหวตัถุ 4 ของเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4  3) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

4) เพือ่หาความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลกัสงัคหวตัถุ 4 กบัการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร และเป็นการวิจัยแบบผสมวิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน 282 คน พร้อมทั้งได้

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก

แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, F-test และ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ 4 ของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีเพศ ต�าแหน่ง และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการพัฒนา

ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ไม่แตกต่างกัน แต่เจ้าหน้าที่ที่มีอายุและการศึกษาต่างกันมีการพัฒนาด้วยหลัก

ง
บทคัดย่อ
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 The objectives of this research were as follows: 1) to study the knowledge about the object 

Sangahavatthu 4 of local government support personnel in Samutsakhon Province 2) to study the 

development of the local government support personnel in Samutsakhon Province with the 

Sangahavatthu 4, 3) to compare the development of the local government support personnel in 

Samutsakhon Province with the Sangahavatthu 4 classified to personal factors, and 4) to correlate 

between the knowledge about the object of Sangahavatthu 4 and the development of the local 

government support personnel in Samutsakhon Province. Research was mixed both quantitative and 

qualitative ones. The sample group was the 282 people who were local government support personnel 

in Samutsakhon Province, including in-depth interviews with 5 key informants. The tools were 

questionnaires and structured in-depth interviews. The statistics used were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, T-test F test and correlation coefficient.

 The results of the research were found that the knowledge about the object of Sangahavatthu 

4 of local government support personnel in Samutsakhon Province was on a high level in all aspects. 

The development of the local government support personnel in Samutsakhon Province with the 

Sangahavatthu 4 was on a high level in all aspects. The results of hypothesis testing were found that 

the local government support personnel in Samutsakhon Province with different genders, position, and 

monthly income had no difference on the development with the Sangahavatthu 4. However, the 

personnel with different ages as well as education had different of the development with the 

Sangahavatthu 4 with the statistical significance at .05, and the correlation between the knowledge 

about the object of Sangahavatthu 4 and the development of the local government support personnel 

in Samutsakhon Province were found correlated.

Keywords: Development,  Sangahavatthu 4, 
Local Government Support Personnel, Samutsakhon Province

Abstract

สังคหวัตถุ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

สังคหวัตถุ 4 มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

ค�ส�คัญ:  การพัฒนา สังคหวัตถุ 4 
  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
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1. ความส�คัญและที่มาของปัญหาที่ท�การวิจัย

แ ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559) ก�าหนดยุทธศาสตร์ของ

ประเทศไทยให้มุ่งพัฒนาไปสู่ “การสร้างฐานการผลิตให้

เข้มแขง็ สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อม

ที่เอื้ออ�านวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนา

คุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม 

มีพลังและเอื้ออาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 

(อมร รักษาสัตย์, 2522) การปกครองท้องถิ่น นับว่าเป็น

หลกัการทีร่ฐักระจายอ�านาจการปกครอง เกีย่วกบักจิการ

บริการสาธารณะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น

มีความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการกิจการบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทัง้นีน้อกจากจะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรู้

ความสามารถแล้วน้ันท่ีส�าคัญต้องมคีวามซือ่สตัย์สจุรติปฏิบัติ

หน้าทีโ่ดยยดึหลกัความโปร่งใส หลกันีจ้ะเป็นกลไกพืน้ฐาน

ทีส่�าคญัอนัจะท�าให้การบรหิารจดัการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน่และเป็นหลกัเกณฑ์

หนึ่งในเรื่องการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง

และสงัคมทีด่ ี ฝ่ายเจ้าหน้าทีข่องรัฐกจ็ะปลอดภยัจากการ

ตรวจสอบโดยกลไกต่าง ๆ ทีรั่ฐธรรมนูญก�าหนดไว้ บุคคล

ที่ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ

หรือระดบัท้องถิน่ต่างกอ็ยูใ่นฐานะเป็นผูน้�าหรอืผูบ้รหิาร

ประเทศสามารถน�าประโยชน์สุขมาสู ่ประชาชนและ

สงัคมไทย แต่ในขณะเดยีวกนักส็ามารถน�าความเสือ่มและ

ความทุกข์มาสู่ประชาชนและสังคมไทยได้เช่นกัน แม้ว่า

จะมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ปปช.) ก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงหน่วยงานที่ท�า

หน้าที่แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง

ของนกัการเมืองทีป่ลายเหตุ เพราะต้นเหตุทีส่�าคัญจรงิ ๆ 

คือ ความเป็นผู้น�าที่มีคุณธรรมหรือหลักทศพิธราชธรรม

ของเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่รัฐ

ของไทยไม่ว่าจะเป็นระดบัชาติหรอืระดบัท้องถ่ินในความ

คิดเห็นของประชาชนทั่วไปจะเป็นคนร�่ารวย มีทรัพย์สิน

เงินทองมีอิทธิพลมีกิจการหรือธุรกิจขนาดใหญ่เป็นของ

ตนเองชอบแสวงหาผลประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าที่

ด้วยการใช้อิทธิพลในรูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้เมื่อได้รับ

เลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีรัฐแล้วก็ให้ความ

สนใจแต่เพยีงการรกัษาต�าแหน่งหรอือ�านาจไว้ให้นานทีส่ดุ 

โดยมองข้ามความส�าคัญของการบริหารประเทศหรือ

ท้องถ่ินของตนเองเป็นหลัก (อมร รักษาสัตย์, 2522: 

152) 

 จากพฤตกิรรมดงักล่าว จงึท�าให้เกดิปัญหาความไม่สจุรติ 

ไม่มคีวามยตุธิรรมและไม่มีหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของเจ้าหน้าท่ีรฐั 

ซ่ึงส ่งผลกระทบต่อความชอบธรรมและกฎเกณฑ์

การปฏบิตัตินของเจ้าหน้าทีร่ฐั อย่างไรกต็าม แม้ว่าเจ้าหน้าที่

ส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินบางคนจะได้รบัเลอืกตัง้เข้ามา

ด�ารงต�าแหน่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎหมู ่ 

แต่ถ้าบริหารไม่ดีไม่มีคุณภาพหรือไม่มีหลักสงัคหวตัถ ุ 4 

ก็อาจกลายเป็นผูท่ี้ไม่ชอบธรรมของประชาชนก็ได้ ซ่ึงอาจ

จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพนักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น หรือสถาบัน

ทางการเมืองระดับท้องถิ่นด้วย ดังนั้น การจะเป็นผู้น�า

ของท้องถิ่นที่ดีหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของท้องถ่ินที่ดีและ

ได้รบัการยอมรบัจากประชาชนนัน้จะต้องเป็นผูม้คีณุธรรม

หรือหลักสังคหวัตถุ 4 ที่ดี เช่น ทาน คือ ให้เป็นไปด้วย

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละตามความสามารถ ตาม

ศักยภาพ นั้นคือเจ้าหน้าที่รัฐควรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ต่อประชาชนหรือเพื่อนร่วมงาน ให้ความรัก เมตตา 
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2. โจทย์วิจัย

สร้างแรงจูงใจ ขวัญและก�าลังใจให้กับบุคคลในองค์กร 

ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในความเสียสละต่อส่วนร่วม มุ่ง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส�าคัญ ประโยชน์ส่วนตน

ไม่ค�านึงถงึ ปิยวาจา คอื เจ้าหน้าทีร่ฐัควรมวีาจาสภุาพ

พูดในเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ สร้างความสามคัคีให้

เกิดความรักใคร่ เกื้อกูลกันในหมู่คณะ อัตถจริยา คือ 

เจ้าหน้าที่รัฐควรอย่างยิ่งที่ต้องท�าตนให้เป็นประโยชน์

ต่อสังคมเสียสละเพื่อส่วนรวม สมานัตตตา คือ ท�าตนให้

เข้ากับผูอ้ืน่อย่างเสมอภาค กล่าวคอื เจ้าหน้าทีร่ฐัควรปฏบัิติ

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

ผดงุไว้ซึง่ความยุติธรรมต่อทุกคนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การ

พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น ดังนั้น บุคลากร 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุกระดับจ�าเป็นจะต้องมีคุณธรรม

ประจ�าใจ หากน�าหลักค�าสอนในทางพุทธศาสนาเข้ามา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแล้วมีความมั่นใจว่าจะเป็น

ที่รักใคร่ของคนในองค์กรและสามารถน�าพาองค์กรไปสู่

จดุหมายปลายทางตามเจตนารมณ์ตามวตัถปุระสงค์ เกิด

ความรักความสามัคคีในหมู่คณะได้อย่างแน่นอน หลัก

สังคหวัตถุ 4 เป็นธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก�ากับ

ความประพฤติ ทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะต้องใช้ในการปฏิบตัตินต่อผูอ้ืน่ 

บุคคลใดก็ตาม เมื่อสามารถประพฤติตามหรือด�ารงอยู่

ในหลักสังคหวัตถุ 4 เท่ากับว่าบุคคลนั้น เป็นผู้ควร

แก่การกระท�าหน้าที่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ผูว้จิยัได้เลง็เหน็ความส�าคญัของการพฒันาเจ้าหน้าที่

ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวัดสมทุรสาคร ด้วยหลกั

สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เหมาะกับผู้น�า ผู้ปกครอง 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด

สมทุรสาครท่ีได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิงาน เพือ่ให้สังคม

มีความเข้มแข็ง มีการน�าเอาหลักของสังคหวัตถุ 4 มาใช้

ในการด�าเนินงานหรือไม่ ได้ท�าตามภาระหน้าที่ดังกล่าว

มากน้อยเพียงใด

 ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้วจิยัเห็นว่า “การ

พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรสาครด้วยหลักสังคหวัตถุ 4” เป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

และน่าศกึษาเป็นอย่างยิง่ เพือ่น�าไปสูว่สิยัทัศน์ประเทศไทย

ตามท่ีแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555-2559) ก�าหนดไว้ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปเป็น

แนวทางในการก�าหนดนโยบาย การวางแผนปรบัปรงุและ

พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ต่อไป

 2.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรสาคร มีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก

สังคหวัตถุ 4 อย่างไร

 2.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร มีการพัฒนาด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 อย่างไร

 2.3 เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีมปัีจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมีการพฒันาด้วย

หลักสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกันหรือไม่

 2.4 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสงัคหวตัถุ 4 มคีวามสมัพนัธ์กับการพฒันาเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร หรือไม่
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. สมมติฐานการวิจัย

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 3.1 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ 4 ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จังหวัดสมุทรสาคร

 3.2 เพื่อศึกษาการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4

 3.3 เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาครด้วยหลัก

สังคหวัตถุ 4 จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

 3.4 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสังคหวัตถุ 4 กับการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร

 4.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีการพัฒนา

ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกัน

 4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ 4 มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร

 5.1 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลัก

สังคหวัตถุ 4

 5.2 ได้รูปแบบการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4

 5.3 ได้คู่มือการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4

 5.4 น�าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร 

ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4

 5.5 น�าผลการวิจัยไปเขียนบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารเพื่อเผยแพร่ต่อไป
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6. วิธีด�เนินการวิจัย

ารวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 

Methods Research) โดยใช้วธิดี�าเนินการวิจัย

ทั้งเชิงปรมิาณและเชงิคณุภาพ กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด

สมทุรสาคร 3 อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมอืงสมทุรสาคร อ�าเภอ

กระทุ่มแบน และอ�าเภอบ้านแพ้ว จ�านวน 282 คน ซึ่ง

อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางสภาพแวดล้อม

และวฒันธรรม เนือ่งจากมทีัง้พืน้ทีท่�าการเกษตรและพืน้ท่ี

โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนความหลากหลายของ

ประชากร จงึส่งผลต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิ

การปกครองส่วนท้องถิ่นพอสมควร ผู้วิจัยจึงได้เลือก

ประชากรในพืน้ท่ีดังกล่าว และท�าการก�าหนดขนาดกลุม่

ตวัอย่างโดยวธิกีารเปิดตารางส�าเร็จของเกรจซี ่ (Krejcie) 

และมอร์แกน (Morgan) และใช้วิธกีารสุม่แบบแบ่งช้ันภมูิ 

(Stratified random sampling) ตามอ�าเภอ แล้วน�ามา

หาอัตราสัดส่วนของประชากร (Proportional to Size) 

เพื่อหากลุ่มตัวอย่างแยกแต่ละอ�าเภอ แล้วจึงใช้วิธีการ

สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการ

จับฉลากด้วยวิธีหยิบครั้งละ 1 ใบ และน�าใบที่หยิบได้

คนืเข้าทีเ่ดมิแล้วจับสลากอกีจนครบตามจ�านวนทีต้่องการ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากประชากรในพื้นที่

มีจ�านวนไม่มากและมีบัญชีรายชื่อชัดเจนจึงง่ายต่อการ

จดัท�าฉลากเพือ่หากลุม่ตวัอย่าง และมอัีตราส่วนทีเ่หมาะสม

คงที่มาท�าการจับฉลาก นอกจากน้ียังมีการสัมภาษณ์

แบบมโีครงสร้างกบัผูใ้ห้ข้อมลูส�าคัญ (Key informants) 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ�านวน 

5 คน ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าทีท่ีม่ผีลงาน

ดีเด่น ข้อมลูทีใ่ช้ในการวจัิยได้จากพระไตรปิฎก แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ เอกสาร ต�าราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ามาก�าหนดกรอบแนว

ความคิดในการวิจัยเป็น 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของ

เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน จงัหวดัสมทุรสาคร 

ในด้านเพศ อายุ การศึกษา ต�าแหน่ง และรายได้

ต่อเดือน และปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา 

อตัถจรยิา และสมานตัตตา และ ตวัแปรตาม (Dependent 

Variables) ได้แก่ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรสาครด้วยหลกัสงัคหวตัถุ 4 ประกอบ

ด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา

เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ

 ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น เพศ อายุ การศึกษา ต�าแหน่ง และรายได้

ต่อเดือน ลักษณะของค�าถามเป็นแบบส�ารวจรายการ 

(Check List)

 ตอนที่ 2 ความรู ้ความเข ้าใจเก่ียวกับหลัก

สังคหวัตถุ 4 จ�านวน 10 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ตอบใช่ (ถูก) ได้แก่ 

ข้อ 1, 3, 5, 7, 9 และกรณีท่ี 2 ตอบไม่ใช่ (ถูก) ได้แก่ 

ข้อ 2, 4, 6, 8, 10

 ตอนที ่3 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 แบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ คือ (1) ทาน (2) ปิยวาจา 

(3) อตัถจรยิา และ (4) สมานตัตตา รวมท้ังสิน้จ�านวน 20 ข้อ 

ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า

ก
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(Rating Scale) ตามวธิกีารของลเิคิร์ท (Likert) แบ่งออก

เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 5, 4, 3, 2, 1

 ตอนที่ 4 ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา

เจ ้ าหน ้ าที่ ส ่ ง เสริมการปกครองท ้องถิ่ นจั งหวัด

สมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 อย่างไรบ้าง แบ่งออก

เป็น 4 ด้าน คือ (1) ทาน (2) ปิยวาจา (3) อัตถจริยา 

และ (4) สมานัตตตา ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น

 นอกจากนี้ยังมีแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 1 ชุด เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 ข้อ 
คือ
 1) ท่านคดิว่า การปกครองท้องถิน่ จงัหวดัสมทุรสาคร 
เป็นอย่างไรบ้าง
 2) ท่านคดิว่า ควรจะมกีารพัฒนาเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร อย่างไร
 3) ท่านคดิว่า การพฒันาเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาครด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ควร
จะมีรูปแบบหรือแนวทางอย่างไรบ้างในประเด็นดังต่อ
ไปนี้
 (1) ทาน (การให้, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)
 (2) ปิยวาจา (การพูดจาสุภาพ)
 (3) อัตถจรยิา (การบ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลอืผูอ้ืน่)
 (4) สมานัตตตา (การวางตัวเหมาะสมกับเพื่อน
ร่วมงาน)

 4) ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

อย่างไรบ้าง

 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งฉบับ
ผ่านการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 รูป/คน และ
ทดสอบความเทีย่ง (Reliability) ได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า 
( -coefficient) (ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549: 65) 

เท่ากับ 0.91

 การเก็บรวบรวมข้อมลู ได้ด�าเนนิการส่งแบบสอบถาม

ให้กลุม่ตวัอย่างตอบและเก็บรวบรวมกลบัคนืมาด้วยตนเอง 

ได้ครบทั้งหมด จ�านวน 282 ชุด แล้วน�าแบบสอบถามที่

ได้มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของค�าตอบ

และจัดระเบียบข้อมูล จากนั้นตรวจให้คะแนนแล้ว

น�าไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) และแปลผลตามเกณฑ์ของ เบสท์ (Best) 

(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541: 75) ดังนี้

1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ 4

 ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลผล

 0.67- 1.00 มีความรู้ความเข้าใจ...ในระดับ มาก

 0.34- 0.66 มคีวามรูค้วามเข้าใจ...ในระดับ ปานกลาง

 0.00 - 0.33 มีความรู้ความเข้าใจ...ในระดับ น้อย

2) การพฒันาเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจังหวดั

สมุทรสาครด้วยหลักสังคหวัตถุ 4

 ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลผล

 4.50- 5.00 มีการพัฒนา...ในระดับ มากที่สุด

 3.50- 4.49 มีการพัฒนา...ในระดับ มาก

 2.50- 3.49 มีการพัฒนา...ในระดับ ปานกลาง

 1.50- 2.49 มีการพัฒนา...ในระดับ น้อย

 1.00 - 1.49 มีการพัฒนา...ในระดับ น้อยที่สุด

 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน จังหวดัสมทุรสาคร ด้วยหลกัสงัคหวตัถุ 4 
กบัปัจจยัส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่างด้านเพศและต�าแหน่ง 
ใช้การทดสอบค่าที (Independent t-test) ส่วนด้าน
อาย ุการศกึษา และรายได้ต่อเดอืน ใช้การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffé) และท�าการวเิคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ 4 กับ
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การพัฒนาเจ ้าหน้าที่ส ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การแจกแจงไค-สแควร์ (Chi-Square) 
โดยก�าหนดค่านยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และวเิคราะห์
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จงัหวดัสมทุรสาคร ด้วยหลกัสงัคหวตัถุ 4 
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วน�ามาแจกแจงความถี่

(Frequency) และน�าเสนอในรูปตารางประกอบ
ค�าบรรยาย นอกจากน้ียงัท�าการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ด้วยการอ่านจับใจความแล้วสรุปเพ่ือตอบ
โจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้

7. ผลการวิจัย
ากผลการวเิคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้ดงันี้

 7.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวัด

สมุทรสาคร ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 51.20 มีอายุน้อยกว่า 36 ปี ร้อยละ 38.70 มีการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.20 มีต�าแหน่งเป็น

ผู้ปฏิบัติการ ร้อยละ 91.10 และมีรายได้ต่อเดือน 

10,000-15,000 บาท ร้อยละ 54.60

      7.2 เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน จงัหวดั

สมทุรสาคร มคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัหลกัสงัคหวตัถ ุ4 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =.70, SD=.16) และเมื่อ

พิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อ 9 

สมานัตตตา คือการท�าตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ดูหมิ่น

ไม่ถือตนว่าเป็นใหญ่ ( =3.89, SD=.86) รองลงมา คือ 

ข้อ 5 ปิยวาจา คือการกล่าวด้วยวาจาที่น่ารัก สุภาพ 

ไพเราะ อ่อนหวาน และอ่อนโยน ( =.96, SD=.19) และ

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ข้อ 4 การให้ทาน มี 3 แบบ คือ 

อามสิทาน ธรรมทาน และอภัยทาน ( =.10, SD=.30) 

 7.3 การพฒันาเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

จงัหวัดสมทุรสาคร ด้วยหลักสงัคหวัตถุ 4 พบว่า โดยรวม

อยูใ่นระดับมาก ( =3.90, SD=.48) และเมื่อพิจารณา

ในแต่ละด้านก็พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านตามล�าดับ 

คือ ด้านสมานัตตตา ( =3.92, SD=.63) รองลงมาคือ 

ด้านปิยวาจา ( =3.91, SD=.60) และสุดท้าย คือด้าน

อัตถจริยา ( =3.86, SD=.57) (ดังแสดงในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4

1. ทาน            3.89      .51          มาก

2. ปิยวาจา           3.91      .60          มาก

3. อัตถจริยา           3.86    .57          มาก

4. สมานัตตตา           3.92    .63          มาก

         รวม         3.90   .48          มาก

ข้อความ
ระดับการพัฒนา

( )            (SD)          แปลผล

จ
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 7.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีเพศ 
ต�าแหน่ง และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการพัฒนาด้วย
หลักสังคหวัตถุ 4 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยเป็นไป
ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ส่วนเจ้าหน้าทีท่ีมี่อายแุละการศกึษา
ต่างกันมีการพัฒนาด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเป็น
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการหาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ 4 กับ
การพัฒนาเจ ้าหน้าที่ส ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
 7.5 เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน จังหวัด
สมุทรสาคร ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาด้วย
หลักสังคหวัตถุ 4 ที่ส�าคัญคือควรรู้จักการให้ที่ไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 รองลงมา
คอืควรพดูจาไพเราะอ่อนหวานในการให้บริการ ไม่พดูจา
ให้ร้ายผู้อื่นหรือพูดให้แตกแยก จ�านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.9 และสดุท้ายคือควรมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลอื
เมือ่ผูอ่ื้นเดอืดร้อน  ถ่ายทอดความรูเ้พือ่เป็นสาธารณประโยชน์ 
และควรรูจ้กัการวางตนให้ถกูกาลเทศะ ไม่เอาเปรียบผูอ้ืน่ 
ไม่ถือตัว ไม่ใช้อารมณ์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนร่วมงานได้ จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2

ากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจงึสรปุได้ว่า เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ จงัหวดัสมทุรสาคร มคีวามรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ 4 มาก มีการพัฒนาด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ

สมานตัตตา พบว่าอยูใ่นระดับมาก และมีการพัฒนาแตกต่างกันในด้านอายแุละการศึกษา โดยพบว่าเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิ่นที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีจะมีการพัฒนาด้วยหลัก

สงัคหวตัถ ุ4 มากกว่า ส่วนด้านเพศ ต�าแหน่ง และรายได้ต่อเดอืนต่างกันมกีารพฒันาด้วยหลกัสงัคหวตัถุ 4 ไม่แตกต่างกัน 

 7.6 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 1) การ
ปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร เป็นรูปแบบการ 
กระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ินเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ซ่ึงในปัจจบัุนกม็กีารพัฒนา
ในหลาย ๆ ด้านท้ังด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการศกึษา 
และด้านการสาธารณสุข แต่การพัฒนายังขาดความ
ต่อเนื่อง และประสิทธิภาพของการพัฒนายังไม่เต็มที่ 
เนือ่งจากมปัีจจยัแทรกซ้อนหลายอย่าง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ยงัขาดความรูค้วามสามารถทีจ่ะน�าแนวนโยบายไปสูภ่าค
ปฏิบัติ การพัฒนาเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนมาก 
แต่คุณภาพชีวิตยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 
2) แนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ควรเน้นเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
และช�านาญในบทบาทและหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม
ประจ�าใจเป็นผู้กัลยาณมิตรทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง และ 3) การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 คือการปฏิบัติงานโดยเน้น
การน�าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ เช่น ทานคือการให้โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน พูดจาไพเราะสุภาพอ่อนหวาน ช่วย
เหลือเกื้อกูลกันในการท�างาน และวางตัวให้เหมาะสม
กับการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั ให้บรกิารด้วยความเป็นธรรม
เสมอต้นเสมอปลาย

8. สรุปผลการวิจัย

จ
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ากผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่าความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวมอยู ่ใน

ระดับมาก ( =.70, SD=.16) ทั้งนี้อธิบายได้ว ่า

เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ จังหวดัสมทุรสาคร 

ส่วนมากจะมีความรู ้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส�าคัญในทางพระพุทธ

ศาสนา เพือ่น�ามาใช้ในการปฏบัิติงานและเป็นหลกัธรรม

ทีใ่ช้ได้กบัการด�ารงชีวติประจ�าวนั เพราะเป็นการเอ้ือเฟ้ือ

เกื้อกูลกันทั้งกับเพื่อนร่วมงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

อยูเ่ป็นประจ�า จงึท�าให้สามารถรับรู้และเข้าใจในการปฏบิตัติน

ตามหลักธรรมข ้อนี้ เป ็นอย ่าง ดีอยู ่ ในระดับมาก 

ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับหลักสังคหวัตถุดังที่ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546 : 261) ให้ความ

หมายไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ว่า 

“สังคหวัตถุ” หมายถึง หลักธรรมเรื่องสงเคราะห์กัน, 

คณุเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วใจของผูอ้ืน่ไว้ได้, หลกัการสงเคราะห์ 

คอืช่วยเหลอืกนัยดึเหน่ียวใจกนัไว้ และเป็นเคร่ืองเกาะกมุ

ประสานโลกคือสังคมแห่งหมู่สัตว์ไว้ดุจสลักเกาะยึดรถ

ที่ก�าลังแล่นไปให้คงเป็นรถและวิ่งแล่นไปได้ มี 4 อย่าง 

คือ 1) ทาน หมายถึง การให้ คือ เอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่กัน 

2) ปิยวาจา หมายถึง พูดจาน่ารัก น่านิยมนับถือ 

3) อัตถจริยา หมายถึง บ�าเพ็ญประโยชน์ 4) สมานัตตตา 

หมายถงึ ความมตีนเสมอ คือ ท�าตัวให้เข้ากนัได้ เช่น ไม่ถอืตวั 

ร่วมสุขร่วมทกุข์กนั เป็นต้น แต่สอดคล้องกับงานวจัิยของ 

สมศกัดิ ์ตระบนัพฤกษ์ (2549) เร่ือง “ศึกษาการน�าหลัก

จรยิธรรมไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของสมาชกิกองทุนหมูบ้่าน

ในการบรหิารจัดการกองทนุหมูบ้่าน : ศึกษาเฉพาะกรณี

บ้านมะม่วงทอง อ�าเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช” 

พบว่า สมาชกิกองทนุหมู่บ้านมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่ง

ธรรมะและจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง

9. อภิปรายผลการวิจัย
 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

จงัหวัดสมทุรสาคร ด้วยหลักสงัคหวัตถุ 4 พบว่า โดยรวม

อยู ่ในระดับมาก ( =3.90, SD=.48) ท้ังนี้อธิบาย

ได้ว่าการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครได้มีน�า

หลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่และ

เจ้าหน้าท่ีก็สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีเพ่ือให้การบริการแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

กล่าวคือเจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุธรรม

อยู่เป็นประจ�า ไม่เฉพาะการให้บริการประชาชนเท่านั้น 

แม้กระท่ังกบัเพือ่นร่วมงานกมี็การประสานกนัเป็นอย่างดี 

เพือ่ให้บทบาทและหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพและเกิดประโยชน์

สงูสดุต่อองค์กร ซึง่เป็นหน่วยงานของรฐั จงึท�าให้การพฒันา

เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรสาคร

ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักสังคหวัตถุธรรม ดังที่ เสฐียรพงษ์ วรรณปก (2550 

: 16-22) กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า เสน่ห์ที่จริงอยู่

ท่ีจติใจเราเอง วธิสีร้างเสน่ห์ดงึดูดใจคนไม่มอีะไรดไีปกว่า

แต่งใจให้งามด้วยคณุธรรม เมือ่ใจมคุีณธรรมแล้ว คนเขา

จะมารักใคร่ชอบพอเอง ดุจดังแม่เหล็กมีพลังดึงดูดใน

ตัวฉะนั้น คุณธรรมที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจคนมี 4 ประการ 

1) ทาน ความเอื้อเฟื้อแผ่ 2) เปยยวัชชะ พูดจาเป็นที่รัก 

3) อตัถจรยิา ท�าตนให้เป็นประ โยชน์ และ 4) สมานตัตตา 

ความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ วชิรพงษ์ พลตื้อ (2549) เรื่อง “การน�าหลัก

ธรรมมาใช้ในการปฏบัิติหน้าท่ีของพนกังานส่วนท้องถ่ิน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีอ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” 

พบว่า ด้านหลักสงเคราะห์ (สังคหวัตถุ 4) พนักงาน

ส่วนท้องถิน่ได้ให้ความช่วยเหลอืประชาชน ให้ค�าแนะน�า 

และให้บริการประชาชนผู ้มาติดต่องานด้วยความ

เอือ้เฟ้ือ พูดต่อประชาชนผูม้าตดิต่องานโดยใช้วาจาสุภาพ

จ
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ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

อ่อนโยน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ วฑุฒกิร 

พรรัตนเมธ ี (2552) เรื่อง “การใช้หลักสังคหวัตถุธรรม

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีห้าง

หุ้นส่วนจ�ากัด หลุยส์ พลาสติก อ�าเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า พนักงานห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด หลุยส์ พลาสติก มีการใช้หลักสังคหวัตถุธรรมใน

การปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับ เกือบทุกครั้ง
 การทดสอบสมมติฐานพบว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จงัหวดัสมทุรสาคร ทีม่เีพศ ต�าแหน่ง และ
รายได้ต่อเดอืนต่างกนั มกีารพัฒนาด้วยหลกัสงัคหวตัถ ุ4 
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่
ต้ังไว้ ทั้งน้ีอธิบายได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ จงัหวัดสมทุรสาคร นัน้ เป็นการ
ให ้บริการแก ่ประชาชนที่ เน ้นความอยู ่ดีมีสุขของ
ประชาชนเป็นพ้ืนฐาน และเจ้าหน้าทีแ่ต่ละคนกผ่็านการ
ฝึกฝนอบรมพัฒนาตนทัง้จากหน่วยงานและจากพฤตกิรรม
ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าทีช่ายหรอืหญงิ หรอืแม้กระทัง่
ต�าแหน่งและรายได้ที่ต่างกัน แต่ก็จะต้องให้บริการด้วย
ความเตม็ใจ จงึท�าให้ปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีผลต่อ
การพัฒนาเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวดั
สมุทรสาคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฑฒิกร พร
รัตนเมธ ี (2552) เรื่อง “การใช้หลักสังคหวัตถุธรรมใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีห้างหุ้น
ส่วนจ�ากัด หลุยส์ พลาสติก อ�าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม” ผลการวจิยัพบว่าพนักงานท่ีมเีพศ อาย ุระดับ
การศึกษา ต�าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือนต่างกนัมกีาร
ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมทั้ง 4 
ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีอายุและการศึกษา
ต่างกันมีการพัฒนาด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเป็น
ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้น้ีอธบิายได้ว่าการท่ีอายแุละ
การศึกษามีผลต่อการพัฒนาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเจ้าหน้าที่

แต่ละคนมีการศึกษาท่ีต่างกันท้ังระดับประถมศึกษา 
มธัยมศกึษา และระดบัอดุมศกึษา การรบัรูแ้ละพฒันาการ
ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันตามไปด้วย อีกทั้งอายุก็
มีส่วนในการพัฒนาที่แตกต่างกัน เนื่องอายุมากก็ย่อมมี
ประสบการณ์และการรับรู้แปรผันไปตามสภาพนั่นเอง 
จึงท�าให้ปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีผลต่อการพัฒนา
เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรสาคร 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัช เศรษฐวุฒิงามสม 
(2550) เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
บริหารงานของบริษัทไทยสตีลโปร์ไฟล์ จ�ากัด” พบว่า 
เมือ่ศกึษาเป็นเปรยีบเทียบถึงท่ีแตกต่างกัน พบว่า พนกังาน
ที่มีรายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษาต่างกันมีการ
ประยกุต์ใช้หลักสงัคหวัตถุ 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
แต่การจ�าแนกตามอายุแตกต่างกัน
 การหาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกีย่ว
กับหลักสังคหวัตถุ 4 กับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผล
การวจัิยเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นีอ้ธบิายได้ว่า การที่
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน จงัหวดัสมทุรสาคร 
มคีวามรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสงัคหวตัถธุรรมเป็นอย่าง
ดีแล้วย่อมสามารถท่ีจะน�าหลักธรรมไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏบัิตงิานเพือ่ให้บรกิารแก่ประชาชน และเป็นการ
พัฒนาตนเองให้มีความเหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ดีมีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมให้ทั้งตนเองและ
หน่วยงานเป็นทีย่อมรบันบัถอืและไว้ใจได้ส�าหรบัประชาชน
ในพื้นที่ จึงท�าให้ทั้งความรู้และการพัฒนาตนตามหลัก
สงัคหวตัถุมคีวามสมัพนัธ์กัน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พระนาวิน ถาวโร (ฉุนแสนดี) (2550) เรื่อง “รัฐศาสตร์
แนวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีสังคหวัตถุ 4 กับนักการ
ปกครอง” พบว่า นักปกครองตามหลักรัฐศาสตร์แนว
พทุธ มหีลกัในการปกครองคอืนกัปกครองจะมุง่เน้นการ

ปกครองโดยยึดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือ
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ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

การปกครองโดยธรรม และมุง่เน้นทีต่วันกัปกครองมากกว่า

ระบบ เมือ่นกัปกครองดมีีคุณธรรมจรยิธรรมในการบรหิาร

การปกครอง กย่็อมท�าให้บ้านเมอืงเจรญิก้าวหน้า ประชาชน

กจ็ะมชีวีติความเป็นอยูอ่ย่างสงบสขุ นกัปกครองตามหลกั

รฐัศาสตร์แนวพทุธจะต้องเป็นนกัปกครองทีป่ฏบิตัติน เพือ่

อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและ

การอภปิรายผลดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรปุผล

เป็นข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยหลัก

สังคหวัตถุ 4 อยู ่ในระดับมาก จึงมีข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควร

ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่หรือ

บุคลากรโดยการให้ศึกษาเรียนรู ้และฝึกฝนเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อพัฒนา

งานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10.2 ข้อเสนอแนะส�หรับผู้ปฏิบัติ
  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่ จังหวดัสมทุรสาครด้วยหลกัสงัคหวตัถุ 4 

อยูใ่นระดบัมาก จึงมข้ีอเสนอแนะส�าหรับผูป้ฏิบติัคือ

10. ข้อเสนอแนะ

 1) เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินควรศกึษา

เรยีนรูเ้ก่ียวกับการฝีกฝนและปฏบัิตตินตามหลกัสงัคหวตัถุ

ธรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ชัดเจน โดยการเข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น

 2) เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินควรน�าหลกั

สังคหวัตถุธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง

จริงจังและสม�่าเสมอ โดยทางกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินจะต้องก�าหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติ

ให้เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ 

10.3 ข้อเสนอแนะส�หรับการวิจัยต่อไป
  1) ควรวจิยัเกีย่วกับการน�าหลกัสงัคหวตัถุธรรม

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น

  2) ควรวจัิยเก่ียวกับความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต ่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุธรรมของ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป็นแบบอย่างท่ีดแีก่ประชาชนโดยการน�าหลกัสงัคหวตัถุ 

4 คอืการให้ปันสิง่ของ, ใช้วาจาไพเราะอ่อนหวาน, บ�าเพญ็

ตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม วางตนอย่างเสมอต้น

เสมอปลาย ซึ่งหลักธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นส่วนใน

การสงเคราะห์สังคมให้เกิดความรักความสามัคคีกัน

ข้
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ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

12. ค�ขอบคุณ

ออนุโมทนาขอบคุณสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 

และเจ้าหน้าทีข่องสถาบนัทีค่อยอ�านวยความสะดวกและตดิต่อประสานงานต่าง ๆ  เก่ียวกับการวจัิยในปี 2557 นี้ 

และขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ที่ช่วยตรวจแก้งานวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตลอดจนท่ีปรึกษา

งานวิจัยทุกท่านซ่ึงได้กรุณาช่วยตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์และส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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