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หลักการบริหารตนใหมีความสุขในยุค AEC
The Self Management Principle to be Happy in AEC Age
ธีรทัศน โรจนกิจจากุล1
บทคัดยอ
เมื่อปลายป พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงไดไดมีการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
“ASEAN Economic Community หรือ AEC” ซึ่งมีจํานวนสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร เวียดนาม มาเลเซีย
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและเนการาบรูไนดารุสซาลาม มีกรอบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 ประการ หรือ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมัน่ คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เมือ่ ประเทศไทยเขาสูยุค AEC คนไทยจะปรับตัวใหสามารถใชชีวติ อยูในยุคนีใ้ หมีความสุขไดอยางไร? ซึง่ ผูเขียน
เห็นวาศาสตรของวิชาการทางโลก (วิชาการสากล) นั้นมีหลักของการบริหารที่หลากหลาย และหลักพุทธธรรมเปน
ศาสตรองคความรูที่สามารถนํามาประยุกตใชในยุคปจจุบันไดอยางนาเหลือเชื่อ (เปนอกาลิโก) เมื่อศึกษาจากศาสตร
ทั้ง 2 อยางแลวนั้น เห็นวาหากตองการใชชีวิตอยูในยุค AEC ใหมีความสุขตองมีการบูรณาการบริหารและหลักพุทธธรรม
เขาดวยกันแลวนํามาบริหารตน
หลักการบริหารตนใหมีความสุขในยุค AEC คือ การบริหารตนตามแนวทางทีใ่ ชหลักพุทธธรรมทีบ่ รู ณาการกับ
หลักการบริหาร (POCCC) ซึ่งประกอบไปดวยการเตือนตนเองใน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) เตือนตนเองวา “ขณะนี้เราอยู
ในสภาพอะไร (Organizing and Coordinating” 2) เตือนตนเองวา “ขณะนีเ่ รากําลังทําอะไรอยู (Commanding and
Controlling)” และ 3) เตือนตนเองวา “เราจะตองทําอะไรตอไป (Planning)”
คําสําคัญ : หลักการบริหาร, AEC
Abstract
By the end of year 2015, Southeast Asian Countries joined ASEAN Community (AC). The
Member States of the Association are Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, Philippines, Indonesia,
Lao PDR, Cambodia, Myanmar, and Brunei Darussalam. The ASEAN Community is comprised of three
pillars, namely the ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN
Socio-Cultural Community.
When Thailand joined the AEC, there is a question that how should people adjust for a
happy life? It’s interesting to write this academic article for everyone to analyze. There are many
management principles for mundane academic (International academic). Likewise, Buddhism
principle is another science that can apply for present age (Akaliko). When study both mundane
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academic and Buddhism, If we want to have a happy life in AEC age, we have to integrate management
principles and Buddhism principle together and use for self management.
The self management principles to be happy in AEC age is the integration of Buddhism
principle and management principle (POCCC) that comprise of the self reminding in 3 steps which
are 1) remind yourself that what condition we are now? (Organizing and Coordinating). 2) remind
yourself that what we are doing now? (Commanding and Controlling). and 3) remind yourself that
what we have to do next? (Planning).
Keywords : (1) Management principle (2) AEC
1. บทนํา
โลกใบนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูเสมอ ไมวาจะเปน
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เปนสิ่งที่
มนุษยนั้นสรางขึ้นมา ทรัพยากรมนุษย วิทยาการ ศิลป
วัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวนัน้ บางครัง้ อาจกอใหเกิดผลกระทบดานบวกบาง
ครั้งก็ก อใหเกิดผลกระทบดานลบ ประการดังกลาวมี
หลักฐานปรากฏใหเราเห็นมากมาย เชน การเสือ่ มโทรมของ
สิง่ แวดลอมทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ การสรางสิง่ ปลูกสราง
ของมนุษยที่สงผลดีตอทรัพยากรมนุษยแตสงผลกระทบ
ไมดีต อทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏการณวัฒนธรรม
ตนเองถูกกลืนจากวัฒนธรรมอื่น เปนตน
ขณะเดียวกันประเทศตางๆ สวนใหญไมสามารถ
อยูโดดเดีย่ วในโลกใบนี้ ฉะนัน้ มีความจําเปนอยางยิง่ ทีต่ อง
มีการติดตอกับประเทศอืน่ มีการรวมกลุมกันเพือ่ ภารกิจตางๆ
โดยมีเปาหมายในการยังประโยชนใหเกิดแกประเทศตน
และใหประชาชนไดใชชีวิตอยูอยางมีความสุข
จากเปาหมายดังกลาว ทําใหปจจุบันประเทศ
ตางๆในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีการรวมกลุม
กัน ในนามวา “ASEAN” หรือ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีจํานวนสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย
สิงคโปร เวียดนาม มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว
กัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ เนการา
บรูไนดารุสซาลาม โดยกําหนดเวลาในการเขาสูประชาคม
อาเซียนทุกประเทศสมาชิกเมื่อปลายป พ.ศ.2558 กรอบ

ในการเขาสูประชาคมอาเซียนนัน้ ประกอบดวย 3 เสาหลัก
คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
เมือ่ เขาสูประชาคมอาเซียนแลวประชาชนภายใน
ประเทศสมาชิกยอมไดรับผลกระทบโดยตรง บางประเทศ
ประชาชนมีภูมิคุมกันดีก็สามารถปรับตัวได บางประเทศ
ประชาชนไมมีภูมิคุมกันที่ดีและไมสามารถปรับตัวไดทัน
ทวงทีจงึ สงผลเสียมากมาย ผูเขียนเห็นวาการทีป่ ระชาชน
ในประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศไทยจะสามารถปรับ
ตั ว และสามารถใชชี วิ ต อยู ในชวงการเขาสู ประชาคม
อาเซียนไดอยางมีความสุขไดนัน้ จําเปนตองมีแนวทางใน
การปฏิบัติตนที่ดี ที่ถูกตอง ดังพุทธสุภาษิตที่วา อตฺตนา
โจทยตฺตานํ แปลวา จงเตือนตนดวยตนเอง (พระสุตตันต
ปฎก เลมที่ 17 อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
ภิกขุวรรคที่ 25) เมื่อประชาชนไดปฏิบัติตนตามพุทธ
สุภาษิตดังกลาวแลวนั้นยอมทําใหมีความสุขในชีวิตอยาง
ยั่งยืนตอไป
2. ความเปนมาและความสําคัญของประชาคมอาเซียน
ในประเด็นเกีย่ วกับความเปนมาและความสําคัญ
ของประชาคมอาเซียนนั้น ไดมีนักวิชาการและองคกร/
หนวยงานตาง กลาวถึงประชาคมอาเซียนดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ไดระบุถึงการ
กําเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไววา สมาคม
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ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มกอตั้งเมื่อ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย
และฟลิ ป ปนส ไดรวมกั น จั ด ตั้ ง สมาคมอาสา หรื อ
Association of South East Asia ขึ้นเพื่อใหเกิดความ
รวมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แตดําเนิน
การไดเพียง 2 ป ก็ตองหยุดชะงักลง เนือ่ งจากความผกผัน
ทางการเมืองระหวางประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
มาเลเซียในชวงทศวรรษ 2500 ระบอบการปกครองแบบ
คอมมิวนิสตไดแพรเขามาสูภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทําใหเกิดความกังวลทางดานเสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกิ จ ประกอบกั บ ประเทศมหาอํ า นาจเริ่ ม
ไมสนับสนุนใหความชวยเหลือเทาทีค่ วร ทําใหประเทศใน
กลุ มหันมาหาความรวมมือซึ่งกันและกัน และไดมีการ
ฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศขึ้น ดวยเหตุนี้จึงไดมี
การแสวงหาลูทางจัดตัง้ องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ขึ้นในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต” จึงไดจัดตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว าการกระทรวง
การตางประเทศของประเทศสมาชิกกอตัง้ 5 ประเทศ ไดแก
ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และสิงคโปร ไดรวม
ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration)
หรือทีเ่ รียกวาปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ที่
พระราชวังสราญรมย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน
ในภูมภิ าค ธํารงไวซึง่ สันติภาพเสถียรภาพ และความมัน่ คง
ทางการเมืองสรางสรรค ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู ดีบน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของ
สมาชิ ก เมื่ อ แรกกอตั้ ง ในป 2510 อาเซี ย นมี ส มาชิ ก
5 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส
และสิงคโปร ซึ่งผูแทนทั้ง 5 ประเทศประกอบดวย อาดัม
มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก
บินฮุสเซน(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และ
รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) นาซิโซ
รามอส (รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนส) เอส ราชารัตนัม
(รั ฐ มนตรี ต างประเทศสิ ง คโปร) และถนั ด คอมั น ตร
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(รัฐมนตรีต างประเทศไทย) ไดรวมลงนามในปฏิญญา
กรุงเทพฯ
กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ไดระบุถงึ วัตถุประสงค
ของการกอตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ ไวดังนี้
1. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร และการบริหาร
2. สงเสริมสันติภาพและความมัน่ คงสวนภูมภิ าค
3. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมภิ าคเสริมสรางความเจริญ
รุงเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมภิ าค
4. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปน
อยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของ
การฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริมการศึกษาดาน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
6. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการขยายการคา ตลอดจนปรับปรุงการขนสง
และการคมนาคม
7. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศ
ภายนอกองคการความรวมมือแหงภูมิภาคอื่นๆ และ
องคการระหวางประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ไดระบุวาประชาคม
อาเซี ย นประกอบดวยความรวมมื อ 3 เสาหลั ก คื อ
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security
Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community–AEC) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community-ASCC)
ฝายวิชาการปญญาชน (2555) ไดเรียบเรียงเปาหมาย
ของกลุมอาเซียนก็คอื จัดตัง้ สมาคมความรวมมือกันในการ
เพิม่ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม
การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารง
รักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่และเปดโอกาส
ใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ ของ
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ระดับภูมิภาคของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย
จากความเปนมาและความสําคัญประชาคมอาเซียน
ดังกลาว สามารถสรุปไดวา การรวมกลุมประเทศเปน
ประชาคมอาเซียนนั้นมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจาก
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การอยูโดดเดี่ยวในโลก
คงเปนไปไดยากและเปนไปตามวลีทคี่ นไทยเราติดปากวา
“หนึง่ คนหัวหาย สองคนเพือ่ นตาย สามคนอยูสบาย” อีก
ทัง้ กรอบของการเขาสูประชาคมอาเซียนก็มปี รากฏชัดเจน
ซึง่ มีดวยกัน 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมัน่ คง
อาเซี ย น (ASEAN Security Community–ASC)
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community–AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC )
อยางไรก็ตามถึงแมจะมีขอมูลดังกลาวขางตนแลวนัน้
ปญหาที่เกิดตามมาสําหรับหลายๆ ประเทศที่ออกมาใน
เชิงคําถาม เชน ประชาชนทั่วไปจะดําเนินชีวิตใหทันตอ
การเปลีย่ นแปลงไดอยางไร อะไรคือแนวทางในการปฏิบตั ิ
ตนใหมีความสุขเมื่อเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปนตน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองหาแนวทางในการ
ปฏิบัติตนใหกับประชาชนดังกลาวโดยเรงดวน
3. หลักการบริหาร
ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา (2551) กลาวไววา
หลักการบริหารที่เปนสากล หมายถึงหลักการบริหาร
ทีส่ ามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารงานในองคการ
ไดทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาด ทุกสถานการณ โดยไมมี
ขอยกเวนไมวาจะนําไปใชในองคการของรัฐหรือเอกชน
เชน หนวยงานราชการ การบริหารงานทหาร ตํารวจ
พลเรือนหรือโรงเรียน... ทั้งนี้เพราะการบริหารก็คือการ
บริหาร ขอเพียงแตใหสามารถสรางหลักการบริหารทีเ่ ปน
สากลขึ้นมาไวเทานั้น ก็จะนําไปปรับใชในการบริหารงาน
ไดทุกประเภท นั่นคือ สามารถนําไปประยุกตใชไดในทุก
สถานการณ
Henri Fayol เปนทั้งวิศวกรและนักวิชาการ
ชาวฝรั่งเศส ไดกําหนดหนาที่ทางการบริหารจัดการไว

5 ประการ มีตัวยอวา “POCCC” ซึ่งเปนการนําตัวอักษร
ตัวแรกของแตละหนาที่มาเขียนไดแก มีดังนี้
P = Planning การวางแผน
การวางแผน (Planning) หมายถึง จินตนาการ
หรือวิสัยทัศนที่เราวาดภาพไวลวงหนาแลววา งานที่เรา
กําลังจะทํานัน้ เมือ่ เสร็จออกมาแลว หนาตามันนาจะเปน
อยางไร?
O = Organizing การจัดการองคการ
การจัดหนวยงาน (Organizing) หมายถึง การเขา
มารับผิดชอบในการทํางานเหลานั้นใหสําเร็จลุลวง การ
ออกแบบหนวยงานจะออกแบบจากหนวยงานทีใ่ หญทีส่ ดุ
เชน ฝายผลิต แลวคอยๆซอยงานใหเล็กลง เชน ในฝายผลิต
ควรจะตองมีงาน อาทิ แผนกเตรียมวัตถุดบิ แผนกควบคุม
เครื่องจักร แผนกซอมบํารุง แผนกคลังสินคา ฯลฯ
C = Commanding การบังคับบัญชา
การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การ
สั่งงานตางๆใหแกผูใตบังคับบัญชา ดังนั้นเราจึงตองวาง
คนตามความเหมาะสม ทั้งดานความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความถนัด ฯลฯ ใหเต็มอัตรากับงานที่เรา
จัดแบงไว โดยคนที่รับผิดชอบหนวยงานที่ใหญกวา ก็จะ
ตองสามารถสั่งการคนที่รับผิดชอบหนวยงานเล็กกวา
การวางคนใหสามารถสั่งการกันไดนี้ เรานิยมเรียกวา
สายการบังคับบัญชา (Command) เพือ่ ใหคนทีเ่ ราจัดวาง
กําลังเหลานี้ ทํางานที่ไดรับมอบหมาย ใหสําเร็จลุลวง
บรรลุตามแผน
C = Coordinating การประสานงาน
การประสานงาน (Coordinating ) หมายถึง การ
เชื่อมโยงงานของทุกคนใหเขากันใหเขากันไดและไปสู
เปาหมายเดี ย วกั น ฟาโยล บอกวา เปนเพราะมี แ ต
การวางแผน แบงงาน วางคน แตไมมีการประสานงานที่
ดี ผูมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในหนวยงานทีใ่ หญกวา จะตองคอย
ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อใหหนวยงานยอยๆของตน มีการ
ประสานงานที่ดี
C = Controlling การควบคุม
การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่จะ
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ตองกํากับใหสามารถประกันไดวากิจกรรมตางๆที่ทําไป
นัน้ สามารถเขากันไดกับแผนทีว่ างไวปจจัยสําคัญอีกอยาง
หนึ่งในการทํางานใหสําเร็จ ก็คือจะตองมีการควบคุม
(Control) ใหหนวยงาน กําลังคน การประสาน สามารถ
ดําเนินใหแลวเสร็จตามแผนทีว่ างไว ในเวลาและคาใชจาย
ที่กําหนด
หลักการบริหารเหลานีเ้ มือ่ วิเคราะหโดยละเอียด
ผูเขียนเห็นวาสามารถวิเคราะหในมิตอิ นื่ ทีไ่ มใชองคการได
อีก กลาวคือดานการบริหารตนเอง แตกระนั้นแลวการ
วิเคราะหโดยใชเพียงหลักการบริหารของ อองริ ฟาโยล
คือ POCCC เพียงประการเดียวคงไมสามารถวิเคราะหได
ครอบคลุมถึงการบริหารตนไดละเอียดลึกซึ้งจึงมีความ
จําเปนตองนําหลักการนีม้ าบูรณาการเขากับหลักพุทธธรรม
สุภติ ของพระพุทธศาสนาจึงจะสามารถตอบโจทยดังกลาว
ขางตนได
4. หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการบริหารตน
เมื่อวิเคราะหแลวนั้นผูเขียนเห็นวา พุทธธรรมที่
สามารถนํามาบูรณาการกับหลักการบริหาร POCCC ใน
การเป นหลั ก การบริ ห ารตนให มี ค วามสุ ข เมื่ อ เข าสู
ประชาคมอาเซียนนั้นควรเปนไปตามพุทธสุภาษิตที่ว า
อตฺตนา โจทยตฺตานํ แปลวา จงเตือนตนดวยตนเอง
ซึ่งมีหนังสือและนักวิชาการตางๆ ไดกลาวเกี่ยวกับพุทธ
สุภาษิตบทนี้ ดังนี้
ปรากฏในเรื่องพระนังคลกูฏเถระ (พระไตรปฎก
และอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เลม 1 :
388) ดังนี้
- ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรง
ปรารภพระนังคลกูฏเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว า
“อตฺตนา โจทยตฺตานํ” เปนตน.
- คนเข็ญใจบวชในพระพุทธศาสนา
ดังไดสดับมา มนุษยเข็ญใจผูหนึ่ง ทําการรับจาง
ของชนเหลาอื่นเลี้ยงชีพ. ภิกษุรูปหนึ่งเห็นเขานุงผาทอน
เกา แบกไถ เดินไปอยู จึงพูดอยางนี้วา “ก็เธอบวช จะไม
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ประเสริฐกวาการเปนอยูอยางนี้หรือ.”
มนุษยเข็ญใจ. ใครจักใหกระผมผูเปนอยูอยางนี้
บวชเลาขอรับ.
ภิกษุ. หากเธอจักบวช, ฉันก็จักใหเธอบวช.
มนุษยเข็ญใจ. “ดีละ ขอรับ, ถาทานจักใหกระผม
บวช กระผมก็จักบวช.”
ครั้งนั้น พระเถระนําเขาไปสูพระเชตวัน แลวให
อาบนํ้าดวยมือของตน พักไวในโรงแลวใหบวช ใหเขาเก็บ
ไถ พรอมกับผาทอนเกาทีเ่ ขานุง ไวทีก่ งิ่ ไมใกลเขตแดนแหง
โรงนั้นแล. แมในเวลาอุปสมบท เธอไดปรากฏชื่อวา
“นังคลกูฏเถระ” นั่นแล.
- ภิกษุมอี บุ ายสอนตนเองยอมระงับความกระสัน
พระนังคลกูฏเถระนั้นอาศัยลาภสักการะซึ่งเกิด
ขึ้นเพื่อพระพุทธเจาทั้งหลาย เลี้ยงชีพอยู กระสันขึ้นแลว
เมือ่ ไมสามารถเพือ่ จะบรรเทาได จึงตกลงใจวา “บัดนี้ เรา
จักไมนุงหมผากาสายะทัง้ หลายทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาไปละ”
ดังนี้แลว ก็ไปยังโคนตนไม ใหโอวาทตนดวยตนเองวา
“เจาผูไมมีหิริ หมดยางอาย เจาอยากจะนุงหมผาขี้ริ้วผืนนี้
สึกไปทําการรับจางเลี้ยงชีพ (หรือ).” เมื่อทานโอวาทตน
อยูอยางนัน้ แล จิตถึงความเปนธรรมชาติเบา (คลายกระสัน)
แลว.
ทานกลั บ มาแลว โดยกาลลวงไป 2-3 วั น
ก็กระสันขึ้นอีก จึงสอนตนเหมือนอยางนั้นนั่นแล ทาน
กลับใจไดอีก. ในเวลากระสันขึ้นมา ทานไปในที่นั้นแลว
โอวาทตนโดยทํานองนี้แล.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเห็นทานไปอยู ในที่นั้น
เนืองๆ จึงถามวา “ทานนังคลกูฏเถระ เหตุไร ทานจึงไป
ในที่นั้น.”
ทานตอบวา “ผมไปยังสํานักอาจารย ขอรับ”
ดังนี้แลว ตอมา 2-3 วันเทานั้น (ก็) บรรลุพระอรหัตผล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ จะทํ า การลอเลนกั บ ทาน
จึงกลาววา “ทานนังคลกูฏะผูหลักผูใหญ ทางที่เที่ยวไป
ของทาน เปนประหนึ่งหารอยมิไดแลว, ชะรอยทานจะไม
ไปยังสํานักของอาจารยอีกกระมัง”
พระเถระ. อยางนั้น ขอรับ, เมื่อกิเลสเครื่อง
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เกี่ยวของยังมีอยู ผมไดไปแลว แตบัดนี้ กิเลสเครื่อง
เกี่ยวของ ผมตัดเสียไดแลว เพราะฉะนั้น ผมจึงไมไป.
ภิกษุทงั้ หลายฟงคําตอบนัน้ แลว เขาใจวา “ภิกษุนี่
พูดไมจริง พยากรณพระอรหัตผล” ดังนี้แลว จึงกราบทูล
เนื้อความนั้นแดพระศาสดา.
- ภิกษุควรเปนผูเตือนตน
พระศาสดาตรัสวา “เออ ภิกษุทงั้ หลาย นังคลกูฏ
ะบุตรของเรา เตือนตนดวยตนเองแล แลวจึงถึงที่สุดแหง
กิจของบรรพชิต” ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถา
เหลานี้วา:อตฺตนา โจทยตฺตานํ
ปฏิมํเสตมตฺตนา
โส อตฺตคุตฺโต สติมา
สุขํ ภิกฺขุ วิหาหิสิ.
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ อตฺตา หิ อตฺตโน คติ
ตสฺมา ส ฺญม อตฺตานํ อสฺสํ ภทฺรํว วาณิโช.
แปลวา
เธอจงตักเตือนตนดวยตน จงพิจารณาดูตนนั้น
ดวยตน, ภิกษุ เธอนัน้ มีสติ ปกครองตนไดแลว จักอยู
สบาย. ตนแหละ เปนนาถะของตน, ตนแหละ เปนคติ
ของตน เพราะฉะนัน้ เธอจงสงวนตนใหเหมือนอยาง
พอคามา สงวนมาตัวเจริญฉะนั้น.
* แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โจทยตฺตานํ ความวา
จงตักเตือนตนดวยตนเอง คือจงยังตนใหรูสึกดวยตนเอง.
บทวา ปฏิมํเส คือ ตรวจตราดูตนดวยตนเอง.
บทวา โส เปนตน ความวา ภิกษุ เธอนั้นเมื่อตัก
เตือนพิจารณาดูตนอยางนัน้ อยู เปนผูชือ่ วาปกครองตนได
เพราะความเปนผูมีตนปกครองแลวดวยตนเอง เปนผูชื่อ
วามีสติ เพราะความเปนผูมีสติตั้งมั่นแลว จักอยูสบายทุก
สรรพอิริยาบถ.
บทวา นาโถ ความวา เปนทีอ่ าศัย คือเปนทีพ่ าํ นัก
(คนอื่นใครเลา พึงเปนที่พึ่งได) เพราะบุคคลอาศัยใน
อั ต ภาพของผู อื่ น ไมอาจเพื่ อ เปนผู กระทํ า กุ ศ ลแลว
มีสวรรคเปนทีไ่ ปในเบือ้ งหนา หรือเปนผูยังมรรคใหเจริญ
แลว ทําผลใหแจงได เพราะเหตุนั้น จึงมีอธิบายวา “คน

อื่นชื่อวาใครเลา พึงเปนที่พึ่งได.”
บทวา ตสฺมา เปนตน ความวา เหตุที่ตนแลเปน
คติ คือเปนที่พํานัก ไดแกเปนสรณะของตน.
พอคามาอาศัยมาตัวเจริญ คือมาอาชาไนยนั้น
ปรารถนาลาภอยู จึงกีดกันการเที่ยวไปในวิสมสถาน
(ที่ไมสมควร) แหงมานั้น ใหอาบนํ้า ใหบริโภคอยู ตั้งสาม
ครั้งตอวัน ชื่อวายอมสงวน คือประคับประคองฉันใด,
แมตัวเธอ เมื่อปองกันความเกิดขึ้นแหงอกุศลซึ่ง
ยังไมเกิด ขจัดที่เกิดขึ้นแลวเพราะการหลงลืมสติเสีย (ก็)
ชื่อวา สงวนคือปกครองตนฉันนั้น;
เมื่อเธอสงวนตนไดอยางนี้อยู เธอจักบรรลุคุณ
พิเศษทั้งที่เปนโลกิยะทั้งที่เปนโลกุตระ เริ่มแตปฐมฌาน
เปนตนไป.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผล
ทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล
การอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การเตื อ นตนดวยตนเอง
ปรากฏอยูในสือ่ การสอนออนไลนรายวิชาพระพุทธศาสนา
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 (http://mediacenter.mcu.ac.th/
data/caipyo/m1/unit2/no32.php. เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2559) คําแนะนําตักเตือนดวยความหวังดีและ
จริงใจนั้น เปนคําพูดที่ประเสริฐ มีคุณคาเหมือนลายแทง
บอกขุมทรัพย คําแนะนําตักเตือน มีพลังสําคัญในการชวย
ผลักดันใหชีวิตคนเรารุงเรือง ลูกที่เชื่อฟงคําตักเตือนของ
พอแม นักเรียนทีเ่ ชือ่ ฟงคําตักเตือนของครู ชีวติ จะแตกตาง
จากลูกที่ไมเชื่อคําตักเตือนของพอแม และนักเรียนที่
ไมเชื่อคําตักเตือนของครูอาจารย
แมวาคนเราจําเปนจะตองมีผูคอยตักเตือนก็จริง
ถึงกระนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงเห็นวา คนที่เตือน
ตนเองไดดีกวา เพราะตนของตนยอมอยูกับตนเสมอ ยอม
รูอยูทุกเวลาวาตนกําลังทําอะไร จึงมีโอกาสเตือนตน ให
สติแกตนไดทุกเวลา สวนคนอืน่ อยูหางตัวเรายอมรูสิง่ ทีไ่ ม
เหมาะไมควรของเราเพียงบางอยาง จึงสามารถตักเตือน
ไดเฉพาะสิ่งที่ตนรูเทานั้น และถาเปนคําตักเตือนของคน
ที่เราไมเคารพ เราอาจจะไมเชื่อฟงก็ได ฉะนั้น พระสัมมา
สัมพุทธเจาจึงทรงแนะนําวา จงเตือนตนดวยตน สวน
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เหตุผลก็คงเปนดังที่กลาวแลว
การเตือนตน คือ การพรํา่ สอนตนใหมีสติสมั ปชัญญะ
ขึ้นมา เพื่อเตือนตนใหรูวา อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทํา
หรือไมควรทํา และพยายามสอดสองดูโทษ ความผิดพลาด
และขอบกพรองของตนดวยตนเองอยูเสมอ ไมตองใหใคร
มาคอยเตือน พรอมทั้งอยามัวไปคอยเพงดูโทษ หรือ
ความผิดของคนอืน่ อยูเลย จงหมัน่ ตรวจดูความผิดของตนเอง
อยูทุกเมื่อ เมื่อเราพยายามเพงจับผิดตนบอย ๆ ความผิด
มันก็ไมเกิดขึน้ หรือถาจะเกิดขึน้ ก็เกิดขึน้ นอย และเมือ่ พบ
แลวตองใชสติปญญาแกไขความผิดนั้นใหหมดไป โดยไม
ทําความผิดขึ้นอีก
จะเห็นวาการเตือนตนดวยตนเองนั้นเปนสิ่งที่
สําคัญอยางยิง่ เพราะไมมีใครเตือนเราไดดีเทาเราเตือนเรา
เอง หลักฐานมีทั้งปรากฏในพระไตรปฎกและเอกสาร
รวมถึงกลอนที่พระนักเทศนหรือนักวิชาการหลายทาน
กลาวไวดังมีความวา
จงเตือนตนดวยตนเอง
“จงเตือนตน ของตน ใหพนผิด
ตนเตือนจิต ตนได ใครจะเหมือน
ตนเตือนตน ไมได ใครจะเตือน
อยาแชเชือน จงเตือนตน ใหพนภัย...”
5. หลักการบริหารตนใหมีความสุขในยุค AEC
สําหรับแนวทางในการบริหารตนใหมีความสุขใน
ยุค AEC หรือ ประชาคมอาเซียนนั้น ควรประกอบดวย
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1. เตือนตนเองวา “ขณะนีเ่ ราอยูในสภาพอะไร
(Organizing and Coordinating)”
การเขาสูประชาคมอาเซียนเมื่อป 2558 นั้น
ผูเขียนเห็นวาวิธีที่ทุกๆคน สามารถนํามาใชเปนแนวทาง
ในการบริหารตนประการหนึ่งคือ การเตือนตนและพรํ่า
สอนตนใหมีสติสมั ปชัญญะวา ขณะนีเ้ ราอยูในสภาพอะไร
ซึ่งเปรียบดังเปนการจัดการองคกร หรือ Organizing
(เปรียบตนนัน้ ดังองคกร) และเปนการประสานงานภายใน
องคกร หรือ Coordinating ที่ชื่อวาตนเองใหสามารถ
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รับรูถึงสภาพจริงของตนเอง กลาวคือ เปนการประสานงาน
ของประสาทสัมผัส และการรับรูตางๆ สูการประมวลผล
(สมอง) และมีการสั่งการ จดจํา เขาใจ เปนตน ตัวอยาง
การบริหารตนโดยการจัดการองคกรและประสานงาน
ภายในองคกรที่ชื่อวาตนเอง เชน
ผูเปนนักการเมือง ตองทราบวาขณะนี้เรา
เปนนักการเมือง เมื่อทราบวาเราเปนนักการเมืองตอง
ทราบวา หนาที่ของตนนั้นไดแก บริหารบานเมืองใหดีให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ดํารงตนใหเปนไปตาม
ครรลองครองธรรม เนนประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน หากมีผู เสนอผลประโยชนแกตนแต
ถึงแมดวยความเสนหหาหรือไมผิดจริยธรรมนักการเมือง
แตทําใหประชาชนสวนใหญเสียผลประโยชนก็มิควรทํา
เปนตน
ผูเปนขาราชการประจํา ตองทราบวาเราเปน
ขาราชการ มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตน
ใหดี บริการใหกับประชาชนดุจดังเปนญาติของตน เพราะ
เงินเดือนของตนมาจากภาษีของประชาชน อีกทั้งเมื่อมี
ชาวตางชาติมารับบริการขาราชการตองปฏิบัติหนาที่
ดุจดังเขาเหลานั้นเปนประชาชนคนไทยเชนเรา เปนตน
ผูเปนพอคาแมคา หรือนักธุรกิจตองทราบ
สภาพของตนวามีหนาที่อยางไร และมีฐานะทางการเงิน
อยางไร เมือ่ มีการเขาสูประชาคมอาเซียนสภาพธุรกิจและ
ฐานะทางการเงิ น ไดรั บ ผลกระทบหรื อ ไม เปรี ย บดั ง
เปนการวิเคราะหโดยใช SWOT
ผูเปนเยาวชน และประชาชนทั่วไป ก็เชน
กันตองทราบและเตือนตนวาเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
แลวนัน้ สงผลกระทบตอตนเองอยางไร เปรียบดังเปนการ
เตรียมตนเองใหพรอมกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ อยู
เสนมอ เพื่อใหตนเองสามารถใชชีวิตอยูอยางมีความสุข
นั่นเอง
นอกจากที่ยกตัวอยางมาเบื้องตนนั้นผูเขียน
ยังหมายรวมไปถึงการจัดการองคกรตนเองทั้งทางดาน
รางกาย เชน หมั่นออกกําลังกาย อยาใหรางกายสั่งสม
ไขมันหรือสารพิษมากจนเกินไป เปนตน สวนดานจิตใจนัน้
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ควรหมั่นเสริมความแข็งแกรงใหจิตใจ ใหมีภูมิคุมกันที่ดี
เชน ปฏิบัติตามศีล 5 นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาอยูจิตใจ ฝกสมาธิอยูเสมอ เปนตน
2. เตือนตนเองวา “ขณะนีเ่ รากําลังทําอะไรอยู
(Commanding and Controlling)”
เมือ่ ตนเองทราบถึงสภาพของตนเองแลวนัน้
สิ่งที่ผู มีบทบาทหนาที่ต างๆ ไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการ พอคาแมคาหรือนักธุรกิจ รวมถึงเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไปตองตระหนักและปฏิบตั ติ นใหไดเพือ่ เปน
แนวทางนําไปสูการอยูอยางมีความสุขนั้น คือ การเตือน
ตนเองวาขณะนีก้ าํ ลังทําอะไรอยู ซึง่ เปรียบประดุจดัง เปน
ขั้นตอนการบังคับบัญชา หรือ Commanding กลาวคือ
การบัญชาการใหตนเองตองเทาทันตอสิ่งที่มากระทบ
ตนเองอยูทุกเมือ่ ซึง่ ในทางการปฏิบตั วิ ปิ สสนากัมมัฏฐาน
เรียกวา การกําหนดรูเทานั้นอารมณนั่นเอง และขณะที่
เราสั่งการอยูนั้นการที่จะรับรูวาตนเองกําลังทําอะไรอยู
ก็จักมีการควบคุมตนเองอยูในนั้นดวย อาทิเชน ควบคุม
ตนเองไมใหออกนอกลูวิ่งแหงความเปนจริงและลูวิ่งแหง
หนาทีต่ นเองทีร่ บั ผิดชอบ เปนตน หากขณะนีต้ นเองกําลัง
ทําในสิง่ ทีไ่ มถูกตองหรือวิง่ นอกลูวิง่ ใหหันเหหัวเรือ มาอยู
ในลูวิ่งที่ถูกตองตามครรลองคลองธรรม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนก็เชนกัน หาก
ตนเองไมทราบวาตนเองกําลังทําอะไรอยู อาจถูกคลื่น
วัฒนธรรม คลื่นทุนนิยม หรือคลื่นของศาสนาเขาซัด
กระหนํา่ ใหตนเองมะลายหายไปหรือถูกครอบงําไปในทีส่ ดุ

3. เตือนตนเองวา “เราจะตองทําอะไรตอไป
(Planning)”
การวางแผน หรือ Planning ของชีวิตเปน
สิ่งที่สําคัญมากในยุคปจจุบันโดยเฉพาะในยุค AEC หรือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตหากแผนนั้นเปนแผนที่
ไมดีหรือไมดําเนินการตามแผน สุดทายผลที่ออกมาอาจ
ไมตรงตามทีว่ างแผนไวก็เปนได การเตือนตนเองวาจะตอง
ทําอะไรตอไปในอนาคตจึงตองอยู ภายใตการเตือนตน
อยางมี ส ติ อ ยู เสมอ เชน นั ก การเมื อ งตองมี แ ผนที่ ดี
ในบริหารประเทศในยุค AEC เชน มีการเรียงลําดับความ
สําคัญของการปฏิบัติตนเอง บริหารประเทศ และอื่นๆ
ในสวนของขาราชการ มีการฝกทักษะดาน
ภาษาและไอทีเพื่อใหสามารถสื่อสารและปฏิบัติงานได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พอคาแมคาหรือนักธุรกิจ มีการปฏิบัติตน
ใหพรอมกับการติดตอคาขายหรือทําธุรกิจกับชาวตางชาติ
มากยิ่งขึ้น
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตองมีการ
ปฏิ บั ติ ต นใหพรอมที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตนเองอยู เสมอ
ตนเองจะไดใชชีวิตอยูอยางมีความสุข ไมสับสนเมื่อตอง
สื่อสารกับชาวตางชาติ ไมเครียดเมื่อสื่อสารกับชาวตาง
ชาติไมเขาใจ ไมถูกครอบงําทางความคิด ไมปฏิบัติตนจน
ขาดเอกลักษณของตนเองตอไป
ในการอธิบายหลักการบริหารตนใหมีความ
สุขในยุค AEC สามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้
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5. บทสรุป
บทความทางวิชาการ เรื่อง หลักการบริหารตน
ใหมีความสุข ในยุค AEC ผูเขียนไดกําหนดกรอบที่จะ
ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของประชาคมอาเซียน
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หลักการบริหาร หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการบริหาร และ
หลักการบริหารตนใหมีความสุขในยุค AEC ซึ่งจากการ
ศึกษาพบคําตอบที่นาสนใจหลายประการดวยกัน ดังนี้
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1. ประเด็นที่ 1 ความเปนมาและความ
สําคัญของประชาคมอาเซียน สรุปไดวา การรวมกลุม
ประเทศเปนประชาคมอาเซียนนัน้ มีความสําคัญอยางมาก
เนือ่ งจากโลกมีการเปลีย่ นแปลงอยูเสมอ การอยูโดดเดีย่ ว
ในโลกคงเปนไปไดยากและเปนไปตามวลีที่คนไทยเรา
ติดปากวา “หนึง่ คนหัวหาย สองคนเพือ่ นตาย สามคนอยู
สบาย” โดยกรอบของการเขาสูประชาคมอาเซียนก็มดี วย
กัน 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมัน่ คงอาเซียน
(ASEAN Security Community–ASC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–
AEC) และประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC โดยมี
จํานวนสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร เวียดนาม
มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมารและเนการาบรูไนดารุสซาลาม
2. ประเด็นที่ 2 หลักการบริหารนัน้ เปนการ
ศึกษาแนวคิดหลักการบริหารของ อองริ ฟาโยล (Henri
Fayol) ซึง่ มีดวยกัน 5 ประการ เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
แบบยอวา “POCCC” อันไดแก Planning (การวางแผน),
Organizing (การจั ด การองคการ), Commanding
(การบังคับบัญชา), Coordinating (การประสานงาน)
และ Controlling (การควบคุม)
3. ประเด็นที่ 3 หลักพุทธธรรมเกีย่ วกับการ
บริหารนั้น สรุปไดวา การเตือนตนดวยตนเองนั้นเปนสิ่ง
ที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะไมมีใครเตือนเราไดดีเทาเราเตือน
เราเอง หลักฐานมีทั้งปรากฏในพระไตรปฎกและเอกสาร
รวมถึงกลอนที่พระนักเทศนหรือนักวิชาการหลายทาน
กลาวไวดังมีความวา “จงเตือนตนดวยตนเอง...อยาแชเชือน
จงเตือนตน ใหพนภัย...” อีกทั้งองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุ ท ธเจาเองก็ ท รงเห็ น วา คนที่ เ ตื อ นตนเองไดดี ก วา
เพราะตนของตนยอมอยูกับตนเสมอ ยอมรูอยูทุกเวลาวา
ตนกําลังทําอะไร จึงมีโอกาสเตือนตน ใหสติแกตนได
ทุกเวลา สวนคนอื่นอยู หางตัวเรายอมรู สิ่งที่ไมเหมาะ
ไมควรของเราเพียงบางอยาง จึงสามารถตักเตือนไดเฉพาะ
สิ่งที่ตนรู เทานั้น และถาเปนคําตักเตือนของคนที่เรา

ไมเคารพ เราอาจจะไมเชือ่ ฟงก็ได ซึง่ สิง่ เดียวทีจ่ ะแกปญหา
ไดก็คือ หนาที่ถูกตองคือธรรมะ ธรรมมะคือหนาที่ที่
ถู ก ตองคื อ ความถู ก ตองของสิ่ ง ที่ จ ะตองกระทํ า ทํ า ให
ถูกตองแลวก็จะไมมีปญหา ฉะนั้นเมื่อเกิดมาเปนมนุษย
ควรแสวงหาธรรมะ ไวใหมากพอ ใหมี ค วามถู ก ตอง
ทุกหนาที่การงาน (นฤมล สินสุวรรณ, 2557)
4. ประเด็นที่ 4 หลักการบริหารตนใหมี
ความสุขในยุค AEC นั้น นักการเมือง ขาราชการ พอคา
แมคา นักธุรกิจ เยาวชน ประชาชนทั่วไป หรือใครก็ตาม
หากตองการมีความสุขในยุค AEC ควรบริหารตนโดย
การนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักการบริหาร ซึง่
ประกอบไปดวยการเตือนตนเองใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) เตือนตนเองวา “ขณะนี้เราอยู ใน
สภาพอะไร (Organizing and Coordinating)”
2) เตือนตนเองวา “ขณะนีเ้ รากําลังทํา
อะไรอยู (Commanding and Controlling)”
3) เตือนตนเองวา “เราจะตองทําอะไร
ตอไป (Planning)”
หากบริหารตนโดยบูรณาการหลักการบริหาร
ของ Henri Fayol (POCCC) ไดตามขัน้ ตอนทีก่ ลาวไวขาง
ตนแลวนั้น จะทําใหตนเองชีวิตอยูอยางในยุค AEC ได
อยางมีความสุขและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ
ที่เกิดขึ้นรอบตัวไดเปนแนแท
6. เอกสารอางอิง
1. กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). การศึกษา : การสราง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558. กรุงเทพฯ : กลุม
ประชาสัมพันธ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
2. กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ. (2553).
มารูจักอาเซียนกันเถอะ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
บริษัทคาริสมา มีเดีย.
3. กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล. (2555). กาวทันอาเซียน.
กรุงเทพฯ: พิมพดี.
4. นฤมล สินสุพรรณ. (2557). คุณคาแหงชีวติ . วารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคมธันวาคม). หนา 8-12.
117

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

5. ฝายวิชาการปญญาชน. (2555 ก). สวัสดีอาเซียน
พูดจาประสาอาเซียน. กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส
(1989).
(2555 ข). เตรี ย มความพรอมสู ประชาคม
6.
เศรษฐกิจอาเซียน 2558. กรุงเทพฯ : สํ า นั ก พิ ม พ
ปญญาชน.
7. ไพลวัลย เคนพรม. (2558). หลักรัฐประศาสนศาสตร.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
8. มหามกุฏราชวิทยาลัย. (มปป.) พระไตรปฎกและ
อรรถกถาแปล ชุด 91 เลม ฉบับครบ 200 ป แหง
ราชวงศจักรี กรุงรัตนโกสินทรมูลนิธิ มหามกุฎราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
มหามกุฎราชวิทยาลัย.
9. วิทย บัณฑิตกุล. (2555). รูจัก ประชาคมอาเซี ย น.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสถาพรบุคส.
10. ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา. (2551). แนวความคิด
และทฤษฎี รั ฐ ประศาสนศาสตร. พิ ม พครั้ ง ที่ 2.
เชียงใหม : หางหุนสวนจํากัด ธนุชพริ้นติ้ง.
11. สื่ อ การสอนออนไลนรายวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 http://mediacenter.mcu.
ac.th/data/caipyo/m1/unit2/no32.php เมือ่ วัน
ที่ 20 กันยายน 2559.

118

