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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารเวลา ๒) เพ่ือศึกษาหลักคําสอน

เก่ียวกับการบริหารเวลาในพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือบูรณาการการบริหารเวลาดวยหลักคําสอนเก่ียวกับ

การบริหารเวลาในพระพุทธศาสนา ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบ

การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ”การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีข้ันตอนดังนี้ ศึกษาเอกสาร

ชั้นปฐมภูมิจากพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเอกสารทุติยภูมิ ไดแก อรรถกถา 

ปกรณวิเศษ และเอกสารท่ีเก่ียวของ สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๑ รูป/คน และไดเสวนากลุมจํานวน 

๓๒ คน จากนั้นจึงไดวิเคราะหและสังเคราะหจนไดองคความรูใหมข้ึน 

ผลการวิจัยพบวา   

การบริหารเวลา เปนการใชเวลาใหสอดคลองกับกิจการงานและชีวิต มีการกําหนดแผนงาน

มุงเนนท่ีผลลัพธของงานตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยมีความสําเร็จและความสุขเปนเปาหมาย การ

บริหารเวลาจึงประกอบไปดวยการวางแผนการจัดระเบียบ การจัดลําดับความสําคัญ การกระจายงาน

อยางเหมาะสมและการเรียนรูธรรมชาติของตนเพ่ือบริหารเวลาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การบริหาร

เวลาเชนนี้นํามาซ่ึงความตึงเครียดและเกิดความทุกขไดงาย 

หลักคําสอนเก่ียวกับการบริหารเวลาในพระพุทธศาสนา เนนไปท่ีชวงเวลา  เวลาใน

พระพุทธศาสนามีลักษณะเคลื่อนท่ีไป ไมมีท่ีสิ้นสุด มีความแตกตางกันในแตละภพภูมิและในแตละ

เง่ือนไขความตองการของบุคคล เวลาเปนกรอบหรือขอบเขตท่ีบุคคลกําหนดข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการนั้นๆ 

เวลาไมใชตัวกําหนดการใหผลของธรรม การบริหารเวลาในพระพุทธศาสนาเปนการใชชีวิตเปนตัวกําหนด

เวลาซ่ึงเปนท้ังศาสตรและศิลปเปนการใชชวงเวลาการกระทํากิจกรรมของบุคคลนั้นๆ ทุกขณะท่ีกระทํา

กิจกรรมจึงเปนความสมบูรณของเวลาท่ีหมดไป ไมนําไปอิงอาศัยฤกษยาม ดวงดาว การบริหารเวลาใน



 ข 

พระพุทธศาสนาจึงถือประโยชน ความถูกตองและการมีสติเปนเปาหมาย ไมใหโหยหาอดีต กังวลอนาคต

แตทําปจจุบันใหดีเพ่ือทําใหชีวิตพนทุกข 

  การบูรณาการบริหารเวลาเชิงพุทธ เปนการบริหารกิจกรรมท้ังมวลรวมถึงชีวิตและความ

ตระหนักรูในเหตุผล หลักการและวิธีการท้ังระบบดวยความเขาใจในตนเองและผูอ่ืนรวมท้ังองคประกอบ

ท้ังหมดวามีการอาศัยกันและกัน จากนั้นใหความสําคัญตอความรูท่ีเปนศาสตรเพ่ือมิใหสูญเสียเวลาใน

กระบวนการกระทํากิจกรรมหรือกิจการนั้นๆ ใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในเวลาท่ีเหมาะสม  โดยมุงท่ีการใช

ประโยชน การเปนประโยชนและการแสวงหาประโยชนท่ีเปนการพัฒนาท้ังชีวิตและสังคม นอกจากนั้นการ

บริหารเวลาเชิงพุทธตองตั้งอยูบนฐานของความจริงท่ีถูกตอง ยุติธรรม เปนความดีพิสูจนไดประจักษตอ

สาธารณะ การบริหารเวลาเชิงพุทธจึงเปนการบริหารคนและบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในเวลาท่ี

เหมาะสมดวยความตะหนักรู ความรู โดยถือความดีความถูกตองและประโยชนเปนสําคัญ 

 องคความรูท่ีเปนรูปแบบการบริหารเวลาเชิงพุทธ คือ การมีความตระหนักรูอยูกับปจจุบัน อาศัย

ความรูเปนพ้ืนฐานและมีสติเปนตัวกํากับการใชเวลา โดยความรูนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนและในความ

เปนประโยชนตองเปนสิ่งท่ีจริง เรียกวา  “MKUT Mode 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were as follows: 1) to study the General Time 
Management (GTM) theory, 2) to study the Time Management in Buddhism (BTM). 3) to 
integrate the General Time Management theory with Time Management in Buddhism, 
and 4) to propose a guideline and a new body of knowledge on "Integrated Buddhist 
Time Management Model". The data of this qualitative research were collected from 
the Tipitaka, Commentaries, Buddhist literary works, related documents, in-depth 
interviews with 11 experts, and focus group discussions with 32 key-informants. The 
data were analyzed, synthesized and classified in category.  

The results of the thesis were found as follows: 
 Time management is spending the time in accordance with activity, work and 

life with the plan focusing on the outcome of the task relating to happiness and 

achievement as the goal.  Time management consists of planning, organizing, priority, 

proper work distributing, and learning the nature of oneself in order to manage time 

more effectively.  Time management in this way can cause stress and suffering in life. 

 Time management in Buddhism emphasizes the duration of time. It is moving 

forward without limitation and has distinction in state of existence and plane of 

existence, and conditions of individual desires. Time is a frame or scope set up for a 

particular activity or purpose. Time is not the factor used to determine the outcome of 

Dhamma. Time management in Buddhism is both art and science in doing activities in 

living a life. Spending time in every step of life-long activities is the perfect time 



 

consuming, not dependent on any auspicious occasion and horoscope.  Time 

management in Buddhism is focused on advantage, righteousness and mindfulness as 

the goal, not recall to the past, worry to the future, but concentrate to do best at the 

present.  

 The time management with Buddhist integration is a holistic activity 

management including life and awareness of reason, principle, method and system of 

oneself and the others as dependent factors. Knowledge as the art is focused for an 

achievement of advantage and life development of individual and society in an 

appropriate time by not wasting the time in activity process. The time management in 

Buddhism is based on the righteousness, justice, and approvable goodness. The time 

management in Buddhism is the effective management of man and work in an 

appropriate time with awareness and knowledge based on righteousness and advantage.  

 The body of knowledge on time management in Buddhism is the awareness of 

present and mindfulness in time spending based on knowledge in true advantage. The 

knowledge obtained from the study can be concluded in “MKUT Model”. 

 

Key words : Time Management, Buddhist Time Management, Buddhist Integration 
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ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญตอทุกทานท่ีไดมีสวนชวยเหลือ สนับสนุน ใหผูเขียนสามารถศึกษาเลาเรียน

สําเร็จในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาและขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้    
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ขุ.ธ.อ.    สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย   ธมฺมปท 

ขุ.ชา.อ.    สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย   ชาดก 

องฺ.ทุก.อ.   องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกฺกนิปาตฏกถา 

องฺ.ติก.อ.   องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ติกนิปาตฏกถา 

 

สําหรับตัวเลขท่ีอยูหลังคัมภีร ผูวิจัยใชแบบ ๓ ตอน คือ เลขเลม เลขขอ เลขหนา  ตามลําดับ 

เชน ม.อุ. ๑๔/๒๗๒/๓๑๙. หมายความวา อางจากคัมภีรพระสุตตันตปฏก มัชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

เลม ๑๔ ขอท่ี ๒๗๒ หนาท่ี ๓๑๙.   

สวนในชั้นคัมภีรอรรถกถา เชน ขุ.ธ.อ. ๑/๖๐ หมายถึง ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏกถา เลม ๑ หนา 

๖๐   

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

  หนา 

บทคัดยอภาษาไทย  ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ค 

กิตติกรรมประกาศ  จ 

สารบัญคํายอ  ฉ 

สารบัญ 

สารบัญภาพ 

สารบัญตาราง 

 ฌ 

ฑ 

ณ 
   

บทที่ ๑ บทนํา  ๑ 

 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย  ๖ 

 ๑.๓ โจทยการวิจัย  ๖ 

 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  ๖ 

 ๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย  ๗ 

 ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ๑๐ 

 ๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  ๒๐ 

 ๑.๘ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  ๒๒ 

 ๑.๙ คํานิยามศัพท  ๒๒ 
   

บทที่ ๒ แนวคิดและหลักการบริหารเวลา ๒๓ 

 ๒.๑ ความหมายของเวลา ๒๔ 

  ๒.๑.๑  ความหมายของเวลาท่ัวไป ๒๔ 

  ๒.๑.๒  ความหมายของเวลาตามหลักพระพุทธศาสนา ๒๗ 

 ๒.๒ การนับเวลา ๓๐ 

  ๒.๒.๑ การนับเวลาในหลักท่ัวไป ๓๐ 

  ๒.๒.๒ การนับเวลาตามหลักพระพุทธศาสนา 

๒.๒.๓ การนับเวลาในวัฒนธรรมไทย 

๓๒ 

๓๕ 

    



 ฌ 

๒.๓ ความสําคัญของการบริหารเวลา ๓๗ 

  ๒.๓.๑ ความสําคัญของการบริหารเวลาในมุมมองของนักวิชาการท่ัวไป ๓๗ 

  ๒.๓.๒ ความสําคัญของการบริหารเวลาในมุมมองของนักวิชาทาง 

        พุทธศาสนา 

๓๙ 

 ๒.๔ แนวคิดในการบริหารเวลา ๔๒ 

  ๒.๔.๑ แนวคิดในการบริหารเวลาแนวตะวันตก ๔๒ 

  ๒.๔.๒ แนวคิดในการบริหารเวลาแนวตะวันออก ๔๕ 

 ๒.๕ หลักการบริหารเวลา ๔๘ 

  ๒.๕.๑ การกําหนดเปาหมายในการบริหารเวลา ๔๘ 

  ๒.๕.๒ การจัดระเบียบการบริหารเวลา                                                              

๒.๕.๓ การจัดลําดับความสําคัญของงาน     

๒.๕.๔ การกระจายงานอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๕.๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเวลา                                                                                               

๕๖ 

๖๑ 

๖๖ 

๗๐ 

 ๒.๖ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลาและแนวทางการแกไข ๗๔ 

  ๒.๖.๑ ปญหาสภาพแวดลอม ๗๔ 

  ๒.๖.๒ ปญหาความไมเปนระเบียบของโตะทํางานและการจัดเก็บเอกสาร ๗๕ 

  ๒.๖.๓ ปญหาการผัดวันประกันพรุงและเล่ือนงาน 

๒.๖.๔ ปญหาการประชุมท่ีไมมีประสิทธิภาพและการเดินทางท่ีไมจําเปน 

๗๗ 

๗๙ 

 ๒.๗ ผลกระทบจากการบริหารเวลา 

๒.๗.๑ ผลกระทบจากการบริหาเวลาตอชีวิตสวนตัว 

๒.๗.๒ ผลกระทบจากการบริหารเวลาตอชีวิตครอบครัว 

๒.๗.๓ ผลกระทบจากการบริหารเวลาตอสังคมและเศรษฐกิจ 

 ๘๑ 

๘๑ 

๘๔ 

๘๖ 

 ๒.๘ ประโยชนของการบริหารเวลา 

๒.๘.๑ ประโยชนของการบริหารเวลาตอชีวิตสวนตัว 

๒.๘.๒ ประโยชนของการบริหารเวลาตอชีวิตครอบครัว 

๒.๘.๓ ประโยชนของการบริหารเวลาตอสังคมและเศรษฐกิจ 
 

 ๘๘ 

๘๘ 

๘๙ 

๙๑ 

บทที่ ๓ หลักคําสอนเกี่ยวกับเวลาในพระพุทธศาสนา  ๙๓ 

 ๓.๑ ความสําคัญของเวลาในพระพุทธศาสนา 

๓.๓.๑ ความสําคัญของเวลากับการพัฒนาชีวิต 

๓.๓.๒ ความสําคัญของเวลาในฐานะเปนวันสําคัญทางสังคม 

 

 ๙๔ 

๙๔ 

๑๐๔ 



 ญ 

 ๓.๒ 

 

 

 

 

 

 

๓.๓ 

 

 

๓.๔ 

 

 

๓.๕ 

 

 

 

๓.๖ 

 

 

 

 

 

๓.๗ 

 

 

 

๓.๘ 

 

 

 

ลักษณะของเวลาในพระพุทธศาสนา 

๓.๒.๑ เวลาในสงสารไมมีท่ีส้ินสุด 

๓.๒.๒ เวลาแตกตางกันในแตละภพภูมิ 

๓.๒.๓ เวลาแตกตางกันตามเง่ือนไขความตองการของแตละบุคคล 

๓.๒.๔ เวลามีลักษณะเคล่ือนท่ีไป 

๓.๒.๕ เวลาเปนภาวะท่ีสําเร็จมาจากเหตุปจจัย 

๓.๒.๖ เวลาไมใชตัวกําหนดการใหผลของธรรมและกรรม 

คุณคาและประโยชนของเวลาในพระพุทธศาสนา 

๓.๓.๑ ดานการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป 

๓.๓.๒ ดานการฝกปฏิบัติของนักบวชในพระพุทธศาสนา 

การบริหารเวลาตามลําดับความสําคัญและลําดับความเรงดวน 

๓.๔.๑ การบริหารเวลาตามลําดับความสําคัญ 

๓.๔.๒ การบริหารเวลาตามลําดับความเรงดวน 

การบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

๓.๕.๑ ความเหมาะสมกับงาน 

๓.๕.๒ ความเหมาะสมกับคน 

๓.๕.๓ ความเหมาะสมกับเปาหมายท่ีกําหนด 

การบริหารเวลาเพ่ือความไมประมาท 

๓.๖.๑ ความไมประมาทในเวลา 

๓.๖.๒ ความไมประมาทในการปฏิบัติธรรม 

๓.๖.๓ ความไมประมาทในสังขาร 

๓.๖.๔ ความไมประมาทในวัย 

๓.๖.๕ ความไมประมาทในการศึกษา 

การบริหารเวลาตามจังหวะของชีวิต 

๓.๗.๑ อายุไขของชีวิต 

๓.๗.๒ ระยะประสบการณความเปนพระภิกษุ 

๓.๗.๓ ระยะการดําเนินชีวิต 

การบริหารเวลาเพ่ือความดี 

๓.๘.๑ ความหมาย, ระดับและหลักของความด ี

๓.๘.๒ ทําความดีไมตองรอฤกษยาม 

 

   ๑๐๘ 

๑๐๘ 

๑๑๑ 

๑๑๔ 

๑๑๖ 

๑๑๘ 

๑๑๘ 

๑๒๑ 

๑๒๑ 

๑๒๖ 

๑๓๓ 

๑๓๓ 

๑๓๕ 

๑๓๗ 

๑๓๗ 

๑๔๒ 

๑๔๔ 

๑๔๘ 

๑๔๘ 

๑๔๙ 

๑๕๒ 

๑๕๕ 

๑๕๘ 

๑๕๙ 

๑๕๙ 

๑๖๒ 

๑๖๓ 

๑๖๖ 

๑๖๖ 

๑๖๘ 

 



 ฎ 

 

 

๓.๙ 

๓.๑๐ 

 

 

 

 

 

๓.๘.๓ ความดีจากเวลาไดฟงธรรมตามกาล 

๓.๘.๔ ความดีจากเวลาไดสนทนาธรรมตามกาล 

การบริหารเวลาในความรูสึก 

การบริหารเวลาเพ่ือดํารงอยูในความจริง 

๓.๑๐.๑ หลักคําสอนเรื่องเวลาในภัทเทกรัตตสูตร 

๓.๑๐.๒ ความหมายของภัทเทกรัตตสูตร 

๓.๑๐.๓ ความเปนมา, เนื้อหาและใจความสําคัญในภัทเทกรัตนสูตร 

๓.๑๐.๕ วิเคราะหเวลาเพ่ือดํารงอยูในความจริงจากภัทเทกรัตตสูตร 

สรุป 

๑๗๐ 

๑๗๑ 

๑๗๓ 

๑๗๕ 

๑๗๕ 

๑๗๖ 

๑๗๗ 

๑๙๘ 

๒๐๕ 
 

บทที่ ๔ 
 

การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 
  

๒๐๖ 

 ๔.๑ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความรู 

๔.๑.๑ การบริหารเวลาเพ่ือความรูตน 

๔.๔.๒ การบริหารเวลาเพ่ือความรูคน 

๔.๔.๓ การบริหารเวลาเพ่ือความรูบริษัท 

๔.๔.๔ สรุป 

     ๒๐๖ 

๒๐๗ 

๒๑๐ 

๒๑๒ 

๒๑๕ 

 ๔.๒ 

 

 

 

 

๔.๓ 

 

 

 

 

 

๔.๔ 

 

 

 

 

การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความเปนสารประโยชนดี 

๔.๒.๑  การบริหารเวลาเพ่ือกําหนดแผนงาน 

๔.๒..๒ การบริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ 

๔.๒..๓ การบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลา 

๔.๒..๔ สรุป 

การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือบรรลุผลจริง 

๔.๓.๑ การบริหารเวลาดวยความเพียร 

๔.๓.๒ การบริหารเวลาดวยความตอเนื่อง 

๔.๓.๓ การบริหารเวลาดวยความคุมคาทุกนาที 

๔.๓.๔ การบริหารเวลาดวยความไมประมาท 

๔.๓.๕  สรุป 

ประเด็นการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

๔.๔.๑ พระพุทธศาสนากับการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

๔.๔.๒ พระพุทธศาสนากับการบริหารเวลาเพ่ือความเปนสาระประโยชนด ี

๔.๔.๓ พระพุทธศาสนากับบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

 

 ๒๑๖ 

๒๑๗ 

๒๑๙ 

๒๒๐ 

๒๒๒ 

๒๒๓ 

๒๒๔ 

๒๒๕ 

๒๒๖ 

๒๒๘ 

๒๓๐ 

๒๓๑ 

๒๓๑ 

๒๔๑ 

๒๔๘ 

 



 ฏ 

๔.๕ 

๔.๖   

เสวนากลุม 

สรุปการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

๒๖๑ 

๒๖๕ 
      

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  ๒๗๐ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๒๗๐ 

  ๕.๑.๑ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารเวลา (GTM)  ๒๗๐ 

  ๕.๑.๒ หลักคําสอนเกี่ยวกับเวลาในพระพุทธศาสนา (BTM)  ๒๗๓ 

  ๕.๑.๓ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ  ๒๗๕ 

 ๕.๒ องคความรูใหมเกี่ยวกับการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ  ๒๗๘ 

  ๕.๒.๑. ท่ีมาขององคความรูใหม  ๒๗๘ 

  ๕.๒.๒. รูปแบบองคความรูใหม 

๕.๒.๓  แนวคิดการใชองคความรูใหม 

 ๒๘๓ 

๒๘๔ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ  ๒๘๖ 

  ๕.๓.๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๒๘๖ 

  ๕.๓.๒. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  ๒๘๖ 

บรรณานุกรม 

 

 ๒๘๗ 

บุคลานุกรม 

 

 ๒๙๓ 

ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก 

 

 

 

ประกาศหัวขอของวิทยานิพนธ 

๒๙๖ 

 

๒๙๗ 

๒๙๘ 
 

 

ภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

 

 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ 

ภาพถายการสอบถามความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 ๒๙๙ 

 ๓๐๐ 

๓๐๕ 

 

๓๐๖ 

๓๑๗ 

 

 



 ฐ 

ภาคผนวก ค 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

ภาคผนวก จ 

 

ประวัติผูวิจัย 

 

เครื่องมือวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

การเสวนาผูใชการบริหารเวลา 

 

การนําเสนอวิทยานิพนธ 

 

๓๑๙ 

๓๒๐ 

 

๓๒๔ 

๓๒๕ 

๓๒๖ 

๓๒๗ 

๓๓๐ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฑ 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



ฑ 
 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี ๑ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ภาพท่ี ๒ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ภาพท่ี ๓ ความเหมือนและแตกตางของการตั้งเปาหมายบริหารเวลาระหวางแนวคิด

ตะวันตกและตะวันออก 

ภาพท่ี ๔ ใสกอนหินทํากิจกรรมท่ีมีคาสูงกอน (๗กอน) 

ภาพท่ี ๕ ใสกอนหินเล็กทํากิจกรรมท่ีมีคาต่ําจนหมดเวลา ไมสามารถทํากิจกรรม       

ท่ีมีคาสูงไดอีกตอไป 

ภาพท่ี ๖ กฎ ๘๐/๒๐ 

ภาพท่ี ๗ ความสําคัญของเวลาในพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต 

ภาพท่ี ๘ ความสําคัญของเวลาในฐานะเปนวันสําคัญทางสังคม 

ภาพท่ี ๙ ลักษณะของเวลาในพระพุทธศาสนา 

ภาพท่ี ๑๐ สรุปคุณคาและประโยชนของเวลาในพระพุทธศาสนาดานการดําเนนิ

กิจกรรมในชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป 

ภาพท่ี ๑๑ สรุปคุณคาและประโยชนของเวลาในพระพุทธศาสนาดานการฝกปฏิบัติ

ธรรมของนักบวชในพระพุทธศาสนา 

ภาพท่ี ๑๒ การบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ภาพท่ี ๑๓ การบริหารเวลาเพ่ือความไมประมาท 

ภาพท่ี ๑๔ เปรียบเทียบชวงระยะเวลาการดําเนินชีวิตในมหาสุทัสสนสูตรกับสมัย

ปจจุบัน 

ภาพท่ี ๑๕ การบริหารเวลาตามจังหวะของชีวิต 

ภาพท่ี ๑๖ การบริหารเวลาเพ่ือความดี 

ภาพท่ี ๑๗ แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเวลาในภัทเทกรัตตสูตร 

ภาพท่ี ๑๘ แสดงการบริหารเวลาเพ่ือความรูตนนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

ภาพท่ี ๑๙ แสดงการบริหารเวลาเพ่ือความรูคนนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

ภาพท่ี ๒๐ แสดงการบริหารเวลาเพ่ือนําไปสูบริษัทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู  

ภาพท่ี ๒๑ แสดงการบูรณาการการบริหารเวลาเชิงพุทธเพ่ือความรู  

ภาพท่ี ๒๒ แสดงการบริหารเวลาเพ่ือกําหนดแผนงานนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความ

เปนสารประโยชนดี 

๙ 

๒๑ 

๕๖ 

 

๖๒ 

๖๓ 

 

๖๕ 

๑๐๓ 

๑๐๘ 

๑๒๑ 

๑๒๖ 

 

๑๓๑ 

 

๑๔๗ 

๑๕๙ 

๑๖๔ 

 

๑๖๕ 

๑๗๓ 

๑๙๗ 

๒๑๐ 

๒๑๒ 

๒๑๔ 

๒๑๕ 

๒๑๘ 
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ภาพท่ี ๒๓ แสดงการบริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญนําไปสูความเปน

สารประโยชนดี 

ภาพท่ี ๒๔ แสดงการบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความเปน

สารประโยชนดี  

ภาพท่ี ๒๕ แสดงการบูรณาการการบริหารเวลาเพ่ือความเปนสารประโยชนดี  

ภาพท่ี ๒๖ แสดงการบริหารเวลาดวยความเพียรนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือ     

บรรลุผลจริง 

ภาพท่ี ๒๗ แสดงการบริหารเวลาดวยความตอเนื่องนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือ

บรรลุผลจริง 

ภาพท่ี ๒๘ แสดงการบริหารเวลาดวยความคุมคาทุกเวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือ

บรรลุผลจริง 

ภาพท่ี ๒๙ แสดงการบริหารเวลาดวยความไมประมาทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือ

บรรลุผลจริง 

ภาพท่ี ๓๐ แสดงการบูรณาการการบริหารเวลาเชิงพุทธ 

ภาพท่ี ๓๑ สรุปการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

ภาพท่ี ๓๒ แสดง MKUT MODEL 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี ๑ บันทึกการกระจายงาน 

ตารางท่ี ๒ ตัวอยางแบบฟอรมเอกสารการมอบหมายงาน 

ตารางท่ี ๓ ตัวอยางรายการส่ิงของท่ีจัดเก็บในแตละตําแหนง 

ตารางท่ี ๔ เปรียบเทียบความแตกตางของเวลาในแตละภพระหวางมนุษยและเทวดา 

ตารางท่ี ๕ เปรียบเทียบความแตกตางของเวลาในแตละภพระหวางมนุษยและสัตวนรก 

ตารางท่ี ๖ แสดงท่ีมีของภัทเทกรัตตสูตรและพระสูตรในนิกายเดียวกัน   

ตารางท่ี ๗ รูปแบบและใจความสําคัญของพระสูตร  

ตารางท่ี ๘ สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือความรูตน

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู    

ตารางท่ี ๙ สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือความรูคน

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู   

ตารางท่ี ๑๐ สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือความรู

บริษัทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

ตารางท่ี ๑๑ สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือกําหนด

แผนงานนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือสารประโยชนดี 

ตารางท่ี ๑๒ สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับ

ความสําคัญนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือสารประโยชนดี 

ตารางท่ี ๑๓ สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลา

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือสารประโยชนด ี

ตารางท่ี ๑๔ สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาดวยความเพียร

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

ตารางท่ี ๑๕ สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาดวยความ

ตอเนื่องนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

ตารางท่ี ๑๖ สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาดวยความ

คุมคาทุกเวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

ตารางท่ี๑๗ สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาดวยความไม

ประมาทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 
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ตารางท่ี ๑๘ สรุปการเสวนากลุมการบริหารเวลาเชิงพุทธเพ่ือความรู,เพ่ือความเปน

สารประโยชนดีและเพ่ือบรรลุผลจริง 

ตารางท่ี ๑๙ สรุปการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการในประเด็นตางๆ 

ตารางท่ี ๒๐ แสดงสรุปท่ีมาองคความรูใหม 

 

 

 

 

 

 

๒๖๔ 

 

๒๖๘ 

๒๘๒ 

 



 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สรรพสิ่งในโลกลวนเปลี่ยนแปลงไมคงท่ีเท่ียงแทแนนอน เปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ แมแต

อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดท่ีตาเปลาของมนุษยเราไมอาจมองเห็นได จนถึงหมูดวงดาวในทองฟามีการ

ขับเคลื่อนและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง สมดังพุทธศาสนสุภาษิตท่ีกลาววา 6กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว 

สหตฺตนา 6 กาลเวลา ยอมกินสรรพสัตวพรอมท้ังตัวมันเอง๑ กาลเวลายอมกลืนกินสรรพสัตวนั้น       

ตัวกาลเวลาไมไดทําการกินหนังหรือเนื้อของสรรพสัตว แตหากเม่ือเวลาผานไป ก็ทําการย่ํายีความเปน

หนุมสาวทําใหผิวพรรณและกําลังของสรรพสัตวหมดสิ้นไป ลดนอยถอยลง จึงเรียกวา เค้ียวกินสัตว

โลกท้ังหมดท่ีเกิดมารวมท้ังตัวมันเอง โดยไมมียกเวน เพราะเม่ือมีกาลเวลาจึงมีการเปลี่ยนแปลง 

เพราะมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีวิวัฒนาการของกาลเวลาตามมา 

 อยางไรก็ เวลาเปนความเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนตัว อดีต ปจจุบันและอนาคตเปนชื่อเรียก

ขณะของความเปลี่ยนแปลง มนุษยทุกคนบนโลกใบนี้ตางก็มีเวลาท่ีไดรับจากการขับเคลื่อนตัวของ

จักรวาลตามธรรมชาติ หากนับเปนวันคือวันละ ๒๔ ชั่วโมงเทาๆ กัน ไมมากหรือนอยไปกวากันแมแต

นิดเดียว มนุษยในอดีตจึงรูจักกาลเวลามาชานาน สังเกตไดจากมีการเรียนรูธรรมชาติของเวลาจากการ

เคลื่อนตัวของดวงอาทิตย โดยเปรียบเทียบกับดวงดาวบนทองฟาและใชการเคลื่อนตัว นี้แบง

ระยะเวลาในแตละปดวย 

 นอกจากนี้มนุษยยังใหความสนใจ กับเรื่องเวลาและการเคลื่อนผานของเวลาเปนอยางมาก 

พรอมท้ังนําความรูเหลานี้มาใชเปนประโยชน เชน ในการทํานา การทําเกษตรกรรมและประกอบ

พิธีกรรมในชีวิตประจําวัน หรือแมแตในสมัยกอนการเรียกชื่อฉายาของพระภิกษุสงฆโดยการใชเงา

แดด ซ่ึงเก่ียวของกับเวลาพระอาทิตยข้ึนพระอาทิตยตก เปนมาตรนับเวลากลาวคือตองมีการวัดฉายา      

คือเงาแดด ดวยการสืบเทาวาเงาหดหรือเงาขยายแคไหน ชั่วก่ีสืบเทา การวัดเงาดวยเทานั้นเปนมาตรา

นับเวลาในสมัยกอน 

 ดังนั้น จะเห็นไดวาเวลาเปนสิ่งท่ีสําคัญและเปนทรัพยสินท่ีมีคุณคายิ่งตั้งแตอดีต  จนถึง

ปจจุบัน ไมวาจะเปนบุคคลท่ัวไป นักบวช พระเจาจักรพรรดิท่ีรุงเรื่องอํานาจ จนถึงยาจกผูยากไรก็

ตาม ไมวาเราจะใหความสําคัญกับเรื่องของเวลามากเพียงใดก็ตาม เราก็ไมสามารถกักเก็บเวลาเอาไว

                                                      
๑ขุ.ชา.๒๗/๑๙๐/๑๑๖. 

 



 ๒ 

ไดหรือไมสามารถทําใหเวลาเดินชาลงได เวลาไมเคยหยุดนิ่งอยูกับกับท่ี ในชั่วขณะท่ีเราเตรียมการเพ่ือ

จะไดใชเวลาในชวงนั้นๆ ดังคําสุภาษิตไทยท่ีกลาวไววา “เวลา วารีไมเคยคอยใคร”หรือ “น้ําข้ึนใหรีบ

ตัก ซ่ึงสุภาษิตไทยดังกลาวนั้นสอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิตท่ีกลาววา “ขโณ โว มา อุปจฺจคา อยา

ปลอยกาลเวลาใหลวงไปโดยเปลาประโยชน๒ หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ คนท่ีผลัดวันวา

พรุงนี้ ยอมเสื่อม ยิ่งผลัดวามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม๓  

 จากคําสุภาษิตและพุทศาสนสุภาษิตดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเวลา ท่ี

เราไมควรปลอยใหผานเลยไป นอกจากนี้เวลายังเปนทรัพยสินท่ีใชแลวหมดไป เพราะวาเวลาจะเดินไป

เรื่อยๆ โดยท่ีเราไมสามารถเติมเวลาใหเตม็หรือทําใหกลับคืนดังเดิมได ดังนั้นสิ่งท่ีดีท่ีสุดและนาจะเปน

ประโยชนกับคนเรามากท่ีสุดซ่ึงเราสามารถทําไดก็คือ การบริหารจัดการใชเวลาท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน

และมีคุณคาตอชีวิตใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ไมควรใชเวลาใหหมดไปอยางสูญเปลา เพราะเวลา

นี่เองเปนแกนแทของชีวิตและทําใหชีวิตของคนเราดําเนินตอไป สมดังท่ีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงพระนิพนธหนังสือเรื่อง “ปราชญกลาววาชีวิตนี้นอยนัก” 

ไดทรงมีพระประสงคใหคนไทยตระหนักถึงเรื่องของเวลา อายุ ชีวิตในปจจุบันของแตละคน  ไมควร

ประมาทในชีวิตและวัยท่ีลวงเลยตามกาลเวลา๔ 

 ดวยเหตุท่ีเวลามีความสําคัญกับมนุษยเรามาชานาน มนุษยจึงใหความสําคัญกับเวลา ดวย

การพยายามคิดคนประดิษฐตลอดจนการนําเครื่องมือตางๆ ท่ีจะชวยใหประหยัดเวลามาใชใน

ชีวิตประจําวันของเรา โดยการทุมเทเวลาสวนมากไปกับการคิดคนหาวิธีท่ีจะยนเวลา ในการกระทําสิ่ง

ตางๆ ใหเสร็จเร็วข้ึน ตัวอยาง เชน เราไดพยายามลดเวลาท่ีใชในการเดินทางใหนอยลง จากเดิมท่ีตอง

ใชเวลาหลายสัปดาหในการเดินทางดวยเทาเปลา มาเปนการใชสัตวลากจูง จากการเดินทางดวยเรือใบ

สมัยกอนมาเปนการเดินทางดวยเรือยนต แมแตในปจจุบันมีการพัฒนาการเดินทางทางอากาศดวย

เครื่องบิน มีการติดตั้งคอมพิวเตอรความเร็วสูงในสํานักงานและสายการผลิตท่ีทําหนาท่ีประกอบ

ชิ้นสวนในโรงงาน ซ่ึงทํางานไดรวดเร็วจนเราแทบจะมองไมเห็น รวมท้ังการพยายามลดเวลาท่ีใชใน 

 

 

                                                      
๒ขุ.เถร.๒๖/๔๐๓/๔๐๙. 
๓ขุ.ชา.๒๗/๓๔๘/๕๓๐. 
๔สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ชีวิตนี้นอยนัก, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐. หนา ๑. 

 



 ๓ 

กระบวนการทํางานตางๆ นอกจากนี้ ในเวลาท่ีเราอยูบาน เราก็ยังใชเตาอบไมโครเวฟเพ่ือลดเวลาใน

การปรุงอาหาร หรือรับประทานอาหารสําเร็จรูปท่ีไมตองใชเวลาปรุง ปจจุบันสามารถสังเกตเห็นได

จากวิถีการใชชีวิตของผูคนท่ีเรงรีบ สะดวกสบาย โดยมีรานสะดวกซ้ือแทบจะทุกแหงในหมูบาน ใน

ชุมชน รวมท้ังมีการใชอีเมลและการสงขอความสั้นๆ มีอินเตอรเน็ต ไลน เฟสบุค ท้ังนี้ก็เพ่ือความ

สะดวกสบายรวดเร็วและท่ีสําคัญคือเพ่ือการประหยัดเวลานั้นเอง 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระบรมราโชวาทตรัสถึงความสําคัญของ

เวลาในการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยชั้นนําไวในแงมุมตางๆ พอยกข้ึนเปนสังเขปได

ดงนี้ ความวา  

"การทํางานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางยิ่งท่ีจะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและหลักการไวให

แนนอน เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรงและถูกตองพอเหมาะพอดี เปน

การปองกันและขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดสิ้นเชิง. และเม่ือปฏิบัติ

ดําเนินงานสูเปาหมายนั้น ผูมีการศึกษาตองไมละท้ิงหลักวิชา ไมละท้ิงความคิดพิจารณาตามเหตุผล

และความชอบธรรมถูกตอง”๕                                                                                            

“การทํางานใหญๆ ทุกอยางตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูท่ีเริ่มโครงการอาจไมทันทํา

ใหสําเร็จโดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูริเริ่มงาน 

ใครเปนผูรับชวงงาน ข้ึนเปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จท่ีจะเกิดจากงานเปนใหญ๖”                                        

 จากพระบรมราโชวาทดังกลาว จะเห็นไดวาเม่ือเวลาเปนสิ่งท่ีมีคุณคาจึงจําเปนตองมีการ

บริหารจัดการ ตองมีการวางแผน การตั้งเปาหมายและขอบเขตไวใหแนนอนตลอดจนการทํางานท่ี

ยิ่งใหญตองอาศัยเวลาดวยเชนกัน นอกจากนี้ทางสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไดใหความสําคัญกับเรื่องเวลา โดยไดทําวิจัยการสํารวจการใชเวลาของ

ประชากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ในประชากรตั้งแตอายุ ๑๐ ปข้ึนไปจํานวน ๕๗.๘ ลานคน พบวา คนไดใช

เวลาดูแลตัวเองมากท่ีสุดวันละ ๑๒.๑ ชั่วโมงและใชเวลาเพ่ือการทํางานและการเรียนรูวันละ ๖.๓  

                                                      
๕พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกรท่ี  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐. 
๖พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๑๔. 



 ๔ 

ชั่วโมง ใชเวลาใหบริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือนวันละ ๒.๐ ชั่วโมง ใหบริการชุมชนวันละ ๑ 

ชั่วโมงและใชเวลาวาเพ่ือทํากิจกรรมตางๆวันละ ๓.๖ ชั่วโมง๗  ซ่ึงจากผลการสํารวจของสํานักงาน

สถิติแหงชาติท่ียกตัวอยางขางตนดังกลาว จะเห็นไดวาคนไทยเราไดใหความสําคัญกับตนเอง ดูแล

ตัวเองมากกวาผูอ่ืน แตอยางไรก็ตาม แมวาคนเราจะพยายามดูแลตัวเองและทําสิ่งตางๆ ใหรวดเร็ว

ยิ่งข้ึนแขงกับเวลาเพียงใดก็ตาม สังเกตไดวาผูคนสวนมากก็ยังตกอยูภายใตความกดดันของเวลาและ

ใชเวลาสวนใหญหมดไปกับการทํางาน การใชเวลาไปยุงเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเรื่องของคนอ่ืนมากเกินไป 

จนทําใหวันไมมีเวลาดูแลเรื่องของตนเอง ปลอยใหโตะทํางานรกรุงรัง เก็บเอกสารไมเปนระเบียบ เปน

คนผัดวันประกันเพรุงเพราะไมรูวาจะตองทําอะไรกอนหลัง สิ่งท่ีควรรีบทําใหเสร็จกอนกลับไมยอมทํา

เพราะขาดการวางแผนการการใชเวลา หรือแมแตการเดินทางท่ีไมจําเปนและการเขารวมประชุมท่ีไม

มีประสิทธิภาพ สิ่งเหลานี้ลวนเปนปญหาทําใหชีวิตเกิดความเครียดกลายเปนปญหาและความทุกข

ของชีวิตผูคนท่ีตองประสบในยุคปจจุบัน  

เม่ือชีวิตตองประสบปญหา มีความทุกขตางๆ ตกอยูภายใตความกดดันของเวลาเพราะผูคน

มักมีเวลาเปนสิ่งกําหนดชีวิตใชชีวิตท่ีเรงรัดตัวเองมากเกินไป ขาดความรูความเขาใจตอธรรมชาติชีวิต

และขาดความรูจักใชเวลาในชีวิตอยางถูกตองเปนประโยชนท่ีแทจริง จึงสงผลกระทบทําใหทุนเวลาใน

การพัฒนาชีวิตขาดประสิทธิภาพ5 ซ่ึงจากปญหาดังกลาวทําใหคนเราไมสามารถยอมรับและไมสามารถ

ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงความกดดันจากสังคมได จึงจบเวลาชีวิตของตัวเองเพ่ือหนีความทุกข

ดวยการฆาตัวตาย สังเกตไดจากสถิติขององคการอนามัยโลก (WHO: Word Health Organization) 

ระบุวา มีผูเสียชีวิตจากการฆาตัวตายปละประมาณ ๑ ลานคน หรือเฉลี่ย ๑ คน ในทุกๆ ๔๐ วินาที2

๘ 

สวนสถิติการฆาตัวตายในสังคมไทยเรา 5จากการท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 5 ไดเผยแพรขอมูลมีคนไทยในแตละปมีการฆาตัวตายสําเร็จไมนอยกวา ๓,๖๐๐ ราย หรือ

ประมาณ ๖ รายตอแสนประชากรตอป ลาสุด ป ๒๕๕๗ มีอัตราการฆาตัวตายอยูท่ี ๖.๐๗ รายตอ

แสนประชากร โดยสาเหตุการฆาตัวตายมีปจจัยหลายอยางประกอบกัน ท้ังจากดานรางกาย จิตใจ 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การเจ็บปวยดวยโรคทางจิต 5นอกจากปญหาการฆาตัว

ตายแลวในสังคมปจจุบันยังพบปญหาสุขภาพจิตตามมา นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรม

                                                      
๗สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ  การสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๒.  (สํานักงาน

สถิติแหงชาติ), ๒๕๕๔, หนา ก,ข,ค 
๘องคการอนามัยโลก,ขอมูลการฆาตัวตาย,  www.who.int/mental_health 

/prevention/suicide, (๒๓ เม.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๓๐ น.) 

 

 



 ๕ 

สุขภาพจิต0 กลาววา ปญหาสุขภาพจิตนั้นเกิดข้ึนไดทุกเพศ ทุกวัย ซ่ึงท่ัวโลกนั้นมีผูปวยดานสุขภาพจิต

มากกวา ๔๕๐ ลานคน โดยตนเหตุของการเกิดโรคนั้นมีหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือ การเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วของสังคม ท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนการสื่อสารท่ีไรพรมแดน ทํา

ใหนําไปสูปญหาทางสังคมท่ีสงผลตอสุขภาพจิต ท่ีผานมา ประเทศไทยมีผูปวยทางจิตเพ่ิมข้ึน ผูมา

ขอรับบริการปงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ มีมากกวาป ๒๕๕๔ กวา ๓ เทา และในการประชุม

วิชาการวิกฤติสุขภาพจิตสวนใหญเนนการชูประเด็นเรื่อง "สังคมเปลี่ยนไว ใสใจสุขภาพ"๙ ซ่ึงจาก

ขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาสภาพสังคมโลกและสังคมประเทศไทย กําลังมีปญหาอันเก่ียวเนื่องกับ

การเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากปญหาและผลกระทบจากกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลง

และการใชเวลาในชีวิตประจําวันท่ีขาดสมดุล 

5จากปญหาการใชเวลาของผูคนดังกลาว เปนสิ่งท่ีนาสังเกตวาทําไมคนเหลานั้นถึงเกิด

ความเครียดจนถึงข้ันทําลายชีวิตตัวเอง ทําใหเวลาซ่ึงเปนตนทุนในการพัฒนาชีวิตตองถูกตัดขาดไป

ดวยแตถาพวกเขาเหลานั้นมีการวางแผนชีวิตท่ีถูกตอง มีความรู มีความสุขอยูกับการใชชีวิตในปจจุบัน

ขณะ ปญหาความเครียด ปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากเวลาของสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ท่ีกลาวมาขางตน ไมนาจะเกิดข้ึนได เปนท่ีนาสังเกตเชนกันวาไมใชคนในยุคสมัยนี้ไมมีเวลา แตผูคน

สวนใหญมักใชเวลาเปนตัวตั้งเพ่ือมากํากับกิจกรรมในชีวิต อยากบรรลุเปาหมายมุงเนนท่ีผลลัพธ เวลา

จึงหมดไปกับเรื่องท่ีเรงรีบ ทําใหเกิดความเครียด ไมสามารถบริหารจัดการเวลาและชีวิตไดอยาง

เหมาะสม แตก็มีบางคนอาจมีเวลามากเกินไป ไมมีเปาหมายในชีวิต ทําใหใชเวลาอันมีคาในชีวิตอยาง

ท้ิงขวางจนนาตกใจมีเพียงหายใจใหหมดไปวันๆหนึ่ง อยางนาเสียดาย 

5 ซ่ึงจะเห็นไดวาเวลาเปนสิ่งท่ีสําคัญมากๆ ดังคําสอนของบุคคลสําคัญๆไดกลาวไวขางตน   

ท้ังนี้ไมใชวาคนเราไมมีเวลา แตคนเรามีเวลาเทากันและใชเวลาเปนมาตรฐานในการทํางานมาชานาน 

ซ่ึงมีคนจํานวนไมนอยท่ีไดเลาเรียนเรื่องหลักการบริหารเวลา มีการวางแผนการใชเวลาและใชหลักการ

บริหารเวลามีกําหนดเปาหมายและสามารถทํางานท่ีสลับซับซอนได จนเกิดผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ

และยอมรับกันในสายตาชาวโลกท่ัวไป แตก็ไมสามารถมีความสุขในปจจุบันได ปญหาจึงเกิดข้ึนวา 

ทําไมศาสตรหลักการบริหารเวลาท่ีบุคคลท่ัวไปเขาใจและไดศึกษาเลาเรียนจากสถาบันการศึกษาตางๆ

ท้ังในประเทศและตางประเทศนั้น สามารถแกปญหาของมนุษยเราไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้นยังไม

สมบูรณเต็มท่ีเพราะเม่ือบุคคลผูผานการเรียนรูหรือเขารับการอบรมไดนําหลักการดังกลาวท่ีไดศึกษา

มาไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันแลวยังไมสามารถแกปญหาในการบริหารเวลาในชีวิตประจําวัน

                                                      
๙สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, http://www.thaihealth.or.th (๒๓ 

เม.ย ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๐๐ น.) 
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ไดอยางสมดุล ผูวิจัยจึงคิดวาศาสตรการบริหารเวลาดังกลาวนี้ นาจะสามารถพัฒนาตอยอดองค

ความรูเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความสุข ความสมบูรณและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชเวลาดวยการนํา

หลักพุทธธรรมมาบูรณาการจัดการบริหารเวลา5จนสามารถแกความทุกขจากปญหาการบริหารเวลาให

สมบูรณไดอยางแทจริง 

๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารเวลา 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเก่ียวกับการบริหารเวลาในพระพุทธศาสนา 

๑.๒.๓ เพ่ือบูรณาการการบริหารเวลาดวยหลักคําสอนเก่ียวกับการบริหารเวลาใน

พระพุทธศาสนา 

๑.๒.๔เพ่ือนําเสนอแนวทางและสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการบริหารเวลาเชิง

พุทธบูรณาการ” 

๑.๓ โจทยการวิจัย 

๑.๓.๑ การบริหารเวลาคืออะไร? 

๑.๓.๒ การบริหารเวลาตองทําอยางไร? 

๑.๓.๓ การบริหารเวลาในพระพุทธศาสนาคืออะไร? 

๑.๓.๔ การบริหารเวลาในพระพุทธศาสนาตองทําอยางไร? 

๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตของการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ โดยมีขอบเขตดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับการ

บริหารเวลา ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวของกับแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับ

การบริหารเวลา (Time Management) ท้ังหมด ๔ หัวขอคือ 

๑. การวางแผนกําหนดการ 

๒. การจัดระเบียบการบริหารเวลา 

๓. การจัดลําดับความสําคัญของงาน 

๔. การกระจายงานอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเวลา 

 หลักธรรมนั้นไดมาจากพระตรีปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นจึง

ไดทําการวิเคราะห เพ่ือใหเห็นแบบการบริหารเวลาแนวพุทธจากหลักธรรมแลวรวมเปนหลักฐานทาง

วิชาการ เพ่ือเปนการยืนยันองคความรูแนวพุทธท่ีจะสามารถนํามาเปนตนแบบทางหลักการบริหาร

เวลาแนวพุทธ  

๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากร 



 ๗ 

       ๑) เสวนากลุม (Focus Group) บุคลากรท่ีเก่ียวของ จํานวน ๓๒ คนมาใหความคิดเห็น 

        ๒) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการบริหาร

เวลาท้ังฝายฆารวาสท่ัวไปและผูเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา 

๑.๕  วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหเอกสารเปนหลัก (Documentary 

Qualitative Research) และมีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือสนับสนุนขอมูลใหมี

ความนาเชื่อถือ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

๑.๕.๑ การวิจัยเอกสาร เปนการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นปฐมภู มิ คือ 

พระไตรปฎกและเอกสารทุติยภูมิ ไดแก อรรถถา รวมถึงเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก หอสมุดแหงชาติ  หองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  หองสมุด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนตน   

๑.๕.๒ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ตามประเด็นท่ีกําหนดไวในบทท่ี ๔ เพ่ือ

นําคําตอบจากการสัมภาษณมาสนับสนุนคําตอบวิจัยตามวัตถุประสงค โดยทําการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูเก่ียวของกับประเด็นศึกษาท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ รวมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 

๑๑ รูป/คน แบงออกเปนฝายบรรพชิตจํานวน ๕ รูป และฝายคฤหัสถ จํานวน ๖ คน  ตามรายนาม 

ดังนี้  

 ๑. ผูทรงคุณวุฒิฝายบรรพชิต ๕ รูป 

    ๑) พระธรรมกติติเมธี 6(เกษม สฺÞ£โต) 

6             ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาส เจาคณะภาค๑๖-๑๗-๑๘ ธรรมยุต  

6ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาฯ 

   ๒) 6พระสุธรีัตนบัณฑิต (6สุทิตย อาภากโร) รศ.ดร. 

                         ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนา 

  ๓) พระมงคลธีรคุณ (อนิศร จินฺตาปโฺ6Þ£6), 6รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน 

  ๔) 6พระครปูฐมธรรมวงศ(6สุรศักดิ ์ปญฺาธีโร), 

                       6 ผูชวยเจาอาวาสวดัไรขิง(พระอารามหลวง) 

           ๕) 6พระมหาวฒุิชัย (ว. วชิรเมธี) 

6             ผูกอตั้งศูนยวิมุตตาลัยและศูนยวิปสสนาไรเชิญตะวัน 

 

 

 



 ๘ 

 ๒. ผูทรงคุณวุฒิฝายคฤหัสถ จํานวน ๖ คน 

  ๑) ศาตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 

      6นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาวารด 

6               ผูอํานวยการสถาบันอนาคตการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

6               ประธานกรรมการบริษัทซัคเซสมีเดีย จํากัด 

                    0๒) ศาสตราจารย กีรติ  บุญเจือ 

             ราชบัณฑิตสาขาปรัชญา, ผูกอตัง้หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

          ๓)  ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน, 6ผูอํานวยการสถาบันสหัสวรรษ 

 ๔)  6Dr.Kamaljit Singh,6 Business owner 

6              (Bio-Magnetic Holistic Health Centre)  
 ๕)  เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย,6ขาราชการเกษียณ (กองทัพเรอื) 

           ๖)  อาจารยปยลักษณ  ถิรสุนทรากุล,6อาจารยวปิสสนากรรมฐาน 

6               ผูกอตัง้กลุมรัตนอุบาสก, ผูกอตัง้โครงการหมูบานรตันอุบาสก 

 ในการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยไดมีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากทางบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พรอมดวยแนวการสัมภาษณสงไปยังผูทรงคุณวุฒิและผูท่ีตองการ

จะสัมภาษณเก็บขอมูล เพ่ือติดตอขออนุญาตสัมภาษณและไปสัมภาษณตามวันเวลาท่ีทานเหลานั้น

สะดวกในการใหสัมภาษณ  ผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง พรอมท้ัง

บันทึกเทปการใหสัมภาษณ  หลังสัมภาษณผูวิจัยจะทําการบันทึกภาคสนาม (field note) ทุกครั้ง  

หลังจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะนําบทสัมภาษณมาถอดเทป เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมใน

ประเด็นท่ีตองการตอไป   

๑.๕.๓ รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลทุกสวนใหเปนไปตามกรอบและขอบเขตของการศึกษา 

ใหสอดคลองกันในแตละบท เพ่ือใหไดเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค 

 ๑.๕.๔  ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลท้ัง ๒ สวน คือสวนท่ีไดมาจากเอกสาร และสวนท่ีไดจาก

การสัมภาษณ หลังจากท่ีผูวิจัยไดรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลเสร็จแลวจึงไดวิเคราะหขอมูลใน

รูปแบบของการพรรณนาเนื้อหา (Content Analysis Description) เพ่ือใหไดคําตอบในแตละ

ประเด็น กลาวคือ การนําแบบอยางเชิงพฤติกรรม ในการบริหารเวลาท่ีมีตอชีวิตสวนตัว ดาน

ครอบครัวและดานอาชีพการงาน ตลอดจนการบริหารจัดการแกไขปญหาการบริหารเวลาท่ีเกิดข้ึน  

๑.๕.๕  ข้ันตอนการสังเคราะหขอมูล (Analytical Data Synthesis) เปนกระบวนสังเคราะห

จากขอมูลท่ีไดวิเคราะหไวแลว เพ่ือประมวลผลออกมาใหเปนองคความรู (Body of Knowledge) 

จากนั้นจึงไดนําองคความรูดังกลาวมาสรางเปนสัญลักษณขององคความรู (Model)  

 ผูวิจัยจึงไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยออกเปนแผนภูมิวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพท่ี ๑ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

๒. สัมภาษณเชิงลึก ผูทรง 

คุณวุฒิท่ีมีความรูเก่ียวของกับ

การบริหารเวลาเพ่ือสนับสนุน

การวิเคราะหขอมลูใหมีความ

นาเช่ือถือ 

๑. กําหนดหลักเกณฑในการเลือกผูทรงคุณวุฒิ 

๒.นัดหมายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือสัมภาษณ 

๓. ดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาสรุป

วิเคราะหตามประเด็นท่ีกําหนดไว 

ข้ันตอน วิธีดําเนินการวิจัย ผลผลิต 

๑. ศึกษาเอกสาร เพ่ือกําหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัยและ

นําสาระสําคญัไปใชในการ

วิเคราะหการบรหิารเวลา 

 

๑. วิเคราะหหลักการบริหารเวลา 

๒. วิเคราะหหลักการบริหารเวลาเชิงพุทธ 

 

๑. หลักการบริหาร 

๒. หลักการบริหารเวลาเชิง

พุทธ 

 

 

การบริหารเวลาเชิงพุทธ

บูรณาการ 

๔..นําเสนอผลการวิจัยการบริหาร

เวลาเชิงพุทธบูรณาการตอ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ

ปรับปรุงแกไขในสวนท่ียังบกพรอง

ในประเด็นตางๆ 

 

๑. นําเสนอผลการวิจัยท่ีคนพบตอ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ัง ๓ ทาน 

๒. เชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ัง 

ทานมาประชุมรวมกัน เพ่ือรวมพิจารณาความ

สมบูรณของวิทยานิพนธ 

๓. นําความเห็นและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธมาปรับปรุง

แกไข 

๑. ข อเสนอแนะและแนว

ทางแกไขในการทําวิจัย เพ่ือให

ไดคําตอบตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย 

๒. รูปแบบการบริหารเวลาเชิง

พุทธบูรณาการ 

๕. นําวิทยานิพนธฉบับปรับปรุง

แกไขเสนอคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธใหความเห็นชอบเพ่ือ

จะขออนุมัตินําเสนอกอนสอบ (Pre-

submission) และขออนุมัติสอบ

วิทยานิพนธ (Viva Voice) 

 

๑. แกไขตามผูทรงคุณวุฒิวิพากยวิทยานิพนธ

แนะนํา 

๒.เสนอวิทยานิพนธตอคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

๓.ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

 

รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ 

๓. เสวนากลุม (Focus Group) 

กลุมบุคคลผูเก่ียวของกับการ

บริหารเวลา 

๑. กําหนดหลักเกณฑในการเลือกกลุมเสวนา 

๒.นัดหมายกลุมเสวนา 

๓. ดําเนินการเสวนา 

๔. นําขอมูลท่ีไดจากการเสวนามาสรุปวิเคราะห

ตามประเด็นท่ีกําหนดไว 

 

การบริหารเวลาเชิงพุทธ

บูรณาการ 



 ๑๐ 

ñ.ö  àÍ¡ÊÒÃáÅÐ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 
 ñ.ö.ñ àÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา เวลาและชีวิตไมใชเทปคาสเซต ท่ีเม่ือ

หมดมวนแลวสามารกรอกกลับมาเริ่มตนใหมได แตเวลาและชีวิตเปนสิ่งท่ีใชหมดแลวก็หมดไป เราแต

ละคนตางมีชีวิตเพียงชีวิตเดียว  การใชชีวิตของเราจึงควรเปนไปอยางมีสติและระมัดระวังอยูเสมอ 

เพ่ือเม่ือบั้นปลายชีวิตมาถึง เราจะไมตองมานั่งเสียใจกับวันเวลาและชีวิตท่ีผานมา แตสามารถยิ้มอยาง

ภาคภูมิใจและบอกกับตัวเองไดวา “เราไดใชเวลาในชีวิตท่ีผานมาอยางดีท่ีสุดแลว” ทําไมเราตอง

บริหารเวลา ก็เพราะวา เวลาคือชีวิต การบริหารเวลาจึงเทากับบริหารชีวิตและคนท่ีตองการประสบ

ความสําเร็จและความสุขแทในชีวิตยอมหลีกเลี่ยงการบริหารชีวิตหรือการบริหารเวลาไมได๑๐ 

ชาญชัย  อาจินสมาจาร เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา เวลาเปนโภคทรัพยท่ีมีคุณคามากท่ีสุด

สําหรับทุกคน มันเปนทรัพยากรท่ีไมสามารถเรียกกลับคืนมาไดและนักวิทยาศาสตรก็ไมสามารถจะหา

สิ่งทดแทนเวลาได เม่ือเวลาผานไป มันก็จะผานไปไมหวนกลับมาอีกแลว บางคนจะรูสึกวาเวลาผานไป

อยางรวดเร็วแตสําหรับบางคนเวลาผานไปชาไปบาง เวลาถูกวัดโดยผลสําเร็จท่ีผานมา การบริหาร

เวลาอยางมีประสิทธิภาพ เราตองสับเปลี่ยนงานท่ีมีความสําคัญนอยกวากับงานท่ีมีความสําคัญ

มากกวา ความมีประสิทธิผลในฐานะผูบริหารถูกกําหนดโดยสัดสวนของกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับ

กิจกรรมท่ีไมเปนประโยชนท่ีเราใชเวลาทําและจงจําวา “เวลาท้ังหมดอยูท่ีการใชของเรา”๑๑ 

ซูเกีย มิสซู กา สุกูไน ฮิโต ฮา เกนาราซู เยเตรู เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา มีหลายคนท่ี

ทํางานยุงจนเวลาผานไป ๑ ปอยางรวดเร็วแบบไมรูตัวและเวลาก็ผานไป ๒ ป ๓ ป ถาเปนเชนนี้คุณ

คิดวาความฝนในอีก ๑๐ ปขางหนาจะเปนจริงไดหรือไม เพ่ือทําใหฝนของคุณเปนจริง จําเปนตอง

วางแผนและปฏิบัติจริง แมแตทุกๆ วันทํางานยุงก็มีสิ่งท่ีทําใหความฝนของคุณเปนจริงได การจดท้ัง

เปาหมายเรื่องงานและเปาหมายสวนตัวเปนรูปธรรมชัดเจน จะชวยใหคุณเห็นสิ่งท่ีควรทําชัดเจนข้ึน

และทบทวนสิ่งท่ีลงมือทําแลวก็จะทําใหคุณเชคไดวากาวหนาแคไหนอยางไร๑๒ 

จิตต  อินสวาง เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา การจัดการเวลาเปนกระบวนการสวนบุคคลท่ี

จะตองเขากับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคุณและสิ่งแวดลอม การจัดการเวลาใหเปนไปตามลําดับ

                                                      
๑๐เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, บริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ, (กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย

, ๒๕๔๓), ๑๒๙ หนา, ๑๒๙ หนา. 
๑๑ชาญชัย อาจินสมาจาร, การเพ่ิมมูลคาเวลา, (กรุงเทพมหานคร: พิมพดี, ๒๕๔๖),          

๑๐๔ หนา. 
๑๒ซูเกีย มิสซู กา สุกูไน ฮิโต ฮา เกนาราซู เยเตรู, เทคนิคการบริหารเอกสาร เวลา 

ความคิด. (กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน), ๒๕๕๗), ๓๐๐ หนา. 



 ๑๑ 

ข้ันตอน ลองตรวจสอบวิธีท่ีคุณควบคุมเวลาท่ีมีอยูในขณะนี้ดู คุณจะพบวาไมมีใครท่ีสามารถควบคุณ

ตารางเวลาประจําวันท้ังหมด อยางไรก็ตามสบายใจไดวาคุณก็สามารถควบคุมมันไดเทาๆ กับคนอ่ืนๆ 

หรือบางครั้งอาจจะมากกวาคนอ่ืนๆ ดวยซํ้า ถาคุณพยายามจริง ๆ แมภายในโครงสรางของเวลา คุณ

ก็จะมีโอกาสเลือกงานท่ีจะทํากอนหรือหลัง การไดฝกหัดทางเลือกท่ีคุณตัดสินใจเอง ก็เทากับคุณได

เริ่มควบคุมเวลาแลว๑๓ 

จูล่ี,  มอรแกนสเทิรน เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา การบริหารเวลาจากภายในสูภายนอก คือ

การบริหารเวลาโดยยึดตัวเองเปนหลัก เปนเรื่องของการออกแบบตารางเวลาท่ีเหมาะสมกับตัวคุณ 

เปนเรื่องของการระบุใหชัดเจนลงไปวา อะไรท่ีสําคัญสําหรับคุณและจัดวางกิจกรรมเหลานั้นลงใน

ตารางเวลา โดยยืนอยูบนพ้ืนฐานของความตองการและเปาหมายเฉพาะตัวของแตละคน เปนเรื่องราว

ของความพอใจสูงสุดท่ีไดรับเม่ือวันของคุณสิ้นสุดลง๑๔ 

เจฟเฟอรี่ เจ เมเยอร เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา การตั้งเปาหมายในการบริหารจัดการเวลา 

ไมใชแคทําใหงานยุงไปวัน ๆ มีเวลารับประทานอาหารกลางวันเพียงแค ๓๐ นาทีหรือบางวันตองด

รับประทานอาหารกลางวัน แตการเรียนรูเคล็ดลับในการประหยัดเวลา การมีกลยุทธในการทําให

ทํางานเสร็จรวดเร็วกอนเวลาทําใหมีเวลามากข้ึน มีเวลาใหกับครอบครัวและเพ่ือน การมีแนวคิด

เก่ียวกับการบริการจัดการเวลาจึงเปนเรื่องท่ีจําเปนและทําใหคนเราประสบความสําเร็จในทุกวันนี้

ได๑๕ 

เดเคลน, เทรซ่ี เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา พวกเราสวนใหญจะยอมรับวาพฤติกรรมของ

ผูจัดการทุกวันนี้ เราตองทํางานหนัก แตดูเหมือนวายิ่งทํางานหนักมากเทาใด ก็ยิ่งไมมีเวลาพอเทานั้น 

เราทุกคนมีเวลาเทากันใน ๑ วันหรือ ๘๖,๔๐๐ วินาทีแตทําไมบางคนซ่ึงโกลาหลวุนวายท้ังวันแตกลับ

ไมประสบความสําเร็จ ขณะท่ีบางคนทํางานอยางสบาย ๆ แตกลับประสบความสําเร็จ เคล็ดลับอยูท่ี 

“การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิผล” คุณจะตองบริหารเวลาของคุณอยางมีทักษะเปนข้ันเปนตอน ใน

แตละวันคุณจะตองคนหาปญหาใหม ๆ ทบทวนทฤษฏี ตรวจสอบปญหานั้นและลองแกไขปญหาโดย

                                                      
๑๓จิตต อินสวาง, อยาปลอยเวลาขโมยความสําเร็จไปจากคุณ,  (กรุงเทพมหาคร : มิตร

สัมพันธกราฟฟค, ๒๕๔๙), ๒๔๘ หนา. 
๑๔จูลี่ มอรแกนสเทิรน, จัดเวลาอยางมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดอกหญา, 

๒๕๔๕), ๑๗๖ หนา. 
๑๕Jeffery J.Mayer, Time Management for Dummies2nd Edition, (United 

Stated of  Amarica, 1999), 373 หนา. 

 



 ๑๒ 

นําหลักการในทฤษฏีมาประยุกตใชกับสถานการณการทํางานของคุณ เพียงแตพิจารณาถาณการณ

อยางละเอียดถ่ีถวนแลวคุณจะไดรับคําตอบดวยตัวคุณเอง๑๖ 

ทวีวรรณ  กมลบุตร เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา การบริหารเวลาท่ีดีทําใหเราใชเวลาแตละวัน

ในการเรียนรู ฝกฝน สรางประสบการณดี ๆ ใหชีวิต ทําใหชีวิตเราเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ทําใหเรา

มีโอกาสดีๆมากข้ึน มีรายไดมากข้ึน การบริหารเวลาดีๆ ใน ๑ วันไดอยางเหมาะสม ทําใหเรามีเวลาดีๆ 

ท้ังเรื่องงานและเรื่องชีวิต ทําใหเราสามารถจัดเวลาทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ไดใชเวลาดี ๆ ในการ

พักผอนและอยูกับครอบครัวอยางมีความสุขมากข้ึน นอกจากนั้นผลลัพธของการจัดการเวลาดีๆ ท่ี

สําคัญท่ีสุดก็คือ ทําใหเรารูจักคุณคาของเวลาของตัวเราและของคนรอบขาง รูท่ีจะเคารพเวลาของ

ตัวเองและเคารพใหเกียรติเวลาของผูอ่ืนเสมอเพราะเวลาสําคัญตอทุก ๆ คน  คนทุกคนมีเรื่องสําคัญ

ของตัวเองท่ีอยากทําใหสําเร็จ๑๗  

ธวัชชัย  พืชผล เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา เวลาเปนปจจัยพ้ืนฐานของจักรวาล คนสวนใหญ

รูสึกวา เขากําลังสูญเสียสิ้นคาท่ีไมสามารถทดแทนนี้ไดอยางมหาศาล ซ่ึงมันก็ถูกตอง บางทีการจัดการ

เวลาท่ีดีอาจจะเปนปจจัยสําคัญ ปจจัยเดียวในการจัดการตัวคุณ งานของคุณและงานของคนอ่ืน เม่ือ

คุณหยุดความพยายามท่ีจะตอสูกับเวลา คุณก็จะสบายดี อยาพยายามท่ีจะตอสูกับเวลา พยายาม

เขาใจมันและทําใหมันกลายเปนเพ่ือนของคุณ เหมือนกับการจัดการกับหลักการอ่ืน ๆ การจัดการ

เวลาตองการการวิเคราะหและการวางแผน เพ่ือใหคุณเขาใจเวลาไดเปนอยางดี คุณจะตองรูถึงปญหา

ท่ีคุณกําลังเผชิญเก่ียวกับการบริหารการใชเวลาของคุณ รวมถึงตองรูวาสาเหตุของปญหานั้นคืออะไร 

จากพ้ืนฐานความรูเหลานี้ จะทําใหคุณสามารถปรับปรุงผลประโยชนของคุณในเรื่องการใชเวลาได 

การจัดการเวลาเปนขบวนการสวนบุคคล ท่ีจะตองเขากับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคุณและ

สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงนิสัยเกาๆ ตองการขอผูกมัดท่ีจริงจัง อยางไรก็ตาม ถาคุณเลือกท่ีจะใช

กฎเกณฑนั้นๆแลว คุณก็จะไดผลตอบแทนท่ีดีกลับมา๑๘  

นวพันธ  ปยะวรรณกร  หนังสือตอนหนึ่งวา คนสวนใหญทํางานหนักมากข้ึนเรื่อยๆ และมี

แนวโนมท่ีจะใชเวลาของชีวิตเพ่ืองานมากข้ึนจนมากเกินไป พองานเยอะคุณแกปญหาโดยการทุมงาน

หนักข้ึนมากข้ึน กลับมาก็ไมเหลือพลังอะไรใหเพ่ือ ใหครอบครัวใหตัวเอง หนังสือท่ีเก่ียวกับการบริหาร

เวลาในชีวิตมีออกมามากมาย แตโลกวันนี้ตางจากโลกเม่ือ ๕ หรือ ๑๐ ปท่ีผานมาอยางสิ้นเชิง 

                                                      
๑๖เดเคลน เทรซ่ี, บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพภายในหนึ่งสัปดาห, (กรุงเทพมหานคร :   

ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๙), ๑๓๖ หนา. 
๑๗ทวีวรรณ กมลบุตร, จัดการเวลาใหมีคามากกวา ๒๔ ช่ัวโมง ไมยาก, (กรุงเทพมหานคร : 

ธิงค บียอนดบุคส, ๒๕๕๕), ๒๒๑ หนา. 
๑๘ธวัชชัย พืชผล, เวลาคือโชค, (กรุงเทพมหานคร : เลิฟแอนดลิพเพรส, ๒๕๕๓), ๒๕๙ หนา. 



 ๑๓ 

เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาเปลี่ยนรูแบบการบริหารเวลาจากทศวรรษท่ีแลวอยางคนละเรื่องเดียวกัน คน

ท่ีจะทํางานไดประสบความสําเร็จไมเพียงแตตองรูจักระบบระเบียบใหกับการทํางานของตัวเอง แต

ตองสราง “ระบบ” การทํางานของตัวเองข้ึนมาใหได ระบบท่ีวาตองสามารถนําเอาเวลาท่ีสูญเปลา

กลับมาใชไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงยืนยันไดเลยวาการเพ่ิมชั่วโมงทํางานใหตัวเองมากข้ึนๆ 

ตลอดเวลาไมใชคําตอบ สําหรับการทํางานใหสําเร็จหรือประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน วิธีการ

เดียวท่ีสําคัญคือการทําใหไดประสิทธิผลมากข้ึน ไมใชแตยุง ๆข้ึน ๆ เอาแตบนวาไมมีเวลาอยูตลอด 

เม่ือประสิทธิผลดีข้ึน งานก็จะดีข้ึน บริษัททําเงินไดมากข้ึน โอกาสกาวหนาท้ังอาชีพและความม่ันคง

ของรายไดก็ยอมเปดกวางข้ึนกวาเดิม แตการทํางานตอเนื่องจนไมมีเวลา อาจกอใหเกิดความเครียด

สะสมท้ังกับตัวเองและครอบครัว การบริหารเวลาในทุกวันนี้ เราจะพูดถึงหลายมิติ ปจจุบันคนเอางาน

กลับไปทําท่ีบานได นอกออฟฟศไดดวยระบบอินเตอรเน็ต ระบบการสื่อสารไรสายมากมาย การ

ทํางานเปนสิ่งสําคัญ ความสําเร็จเปนสิ่งท่ีทุกคนตองการ แตทุกอยางตองมีความพอดี๑๙  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต)  เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา ความสําคัญของเวลา    

“ตัวชวยอันดับท่ี ๕ เปนตัวเรงใหเกิดรุงอรุณของการศึกษานั้น ไดแก จิตสํานึกท่ีมองเปนความสําคัญ

ของกาลเวลา จิตสํานึกตอกาลเวลานั้นเกิดจากอะไร ก็เกิดจากความสํานึกในการเปลี่ยนแปลงหรือใน

ความไมเท่ียง หลักความไมเท่ียง ซ่ึงเปนหลักธรรมสําคัญ บอกวาสิ่งท้ังหลายเกิดดับตลอดเวลา ไม

ยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปลงไป ความเปลี่ยนแปลงไปนี้ เปนท่ีปรากฏของกาลเวลา การท่ีเรานับเวลากัน

ไดนี้ ก็นับดวยความเปลี่ยนแปลง เม่ือเรามีจิตสํานึกในการเปลี่ยนแปลง เราก็จะเห็นความสําคัญของ

เวลา วาชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมเท่ียงแท ไมยั่งยืน ไมคงอยูตลอดไป และไมอาจรูได

แนนอน เพราะฉะนั้น เราจะนิ่งนอนใจอยูไมได เวลาท่ีมีอยูนี้ทุกขณะจะตองใชใหเปนประโยชน นี่คือ

หลักความไมประมาท เราจะตองไมประมาท ตองเรงรัดตัวเอง มีอะไรท่ีควรทําตองรีบทํา มีกิจหนาท่ี

หรือมีอะไรท่ีจะทําใหชีวิตดีงามมีคุณคา ตองรีบขวนขวาย๒๐ 

ไมเคิล  โรเบอรโต เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา การบริหารเวลา (Time Management) เปน

เรื่องของการใชความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือควบคุมและจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงก็คือ

เวลานั่นเอง และสําหรับในการทํางานโดยท่ัวไปแลว เวลาและความรวดเร็วในการทํางานเปนสิ่งท่ีมี

ความสําคัญอยางยิ่ง โดยชีวิตของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูท่ีเปนหัวหนางานลวนแลวแตถูกบีบรัด

ดวยเวลาและความจําเปนในการเรงมือทํางานจนถึงข้ันท่ีทําใหเกิดธุรกิจการจัดงานสัมมนาเรื่องการ

บริหารเวลาหรือธุรกิจเก่ียวกับเครื่องมือสําหรับชวยวางแผนงานประจําวัน PDA และโปรแกรมการจัด

                                                      
๑๙นวพันธ  ปยะวรรณกร, บริหารเวลา บริหารชีวิต, (โนเล็ดเมคเกอร, ๒๕๕๑), ๑๙๓ หนา. 
๒๐พระธรรมปฎก, (ประยุทธ ปยุตฺโต), รุงอรุณของการศึกษาเบิกฟาแหงการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 

พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพสวย จํากัด, ๒๕๔๖), ๑๕๐ หนา. 



 ๑๔ 

ตารางเวลาการทํางาน ท้ังนี้ การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิผลนั้นมีประโยชนอยูหลายประการ

ดวยกัน ไมวาจะเปนการลดการใชเวลาอยางสูญเปลาและชวยลดภาวะท่ีมีงานในปริมาณท่ีมากเกินไป 

พรอมท้ังชวยเพ่ิมผลิตผลสวนตัวใหสูงข้ึนดวย ทวา สิ่งท่ีอาจสําคัญยิ่งกวาประโยชนตางๆ ดังกลาวคือ 

การบริหารเวลาจะชวยใหเราสามารถทํางานท่ีสําคัญท่ีสุดใหเสร็จเรียบรอยได๒๑ 

ริชารด, โคช เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา แหลงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเริ่มตนคิด ๘๐/๒๐เก่ียวกับการ

บรรลุผลและมีความสุขนั้นก็คือประเด็นของเวลา ความพึงพอใจของสังคมของของเราเก่ียวกับคุณภาพ

และบทบาทของเวลานั้นท่ีย่ําแยมากเลย ผูคนมากมายท่ีเขาใจเรื่องนี้โดยสัญชาตญาณและก็มีอยูเปน

แสนๆคนท่ียุงกับการบริหาร ไดแสวงหาชองทางท่ีกูเอาเวลากลับคืนมา ในรูปแบบของการบริหารเวลา 

แตวาการบริหารเวลาเหลานี้ก็เปนการคิดไปเรื่อยเปอย ลักษณะทาทีโดยรวมของพวกเราท่ีมีตอเวลา

นั้นจะตองมีการแปรเปลี่ยน เราไมไดตองการบริหารเวลาแตเราตองการปฏิรูปเวลา แทบทุกผูทุกคน 

ไมวาจะยุงเหยิงจนเกินไปหรือวาวางมากจนเหลือเฟอ ก็จะตองมีการปฏิรูปเวลากันชะที มันไมใชวาเรา

ขาดแคลนเวลาหรือวาเรามีเหลือเฟอ มันก็มีวิธีท่ีเราจะจัดการกับเวลาหรือแมแตเราจะคิดเรื่องเวลากัน 

นั่นคือปญหาและนั่นคือโอกาส สวนกับคนท่ีไมมีประสบการณแลวมันก็เปนวิธีท่ีรวดเร็วท่ีจะทําการ

เพ่ิมพูนความสุขและความมีประสิทธิภาพไดอยางใหญหลวง๒๒ 

รอยัล อะเล็กซานเดอรและไมเคิล  ดอปสัน เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา เวลาเปนสิ่งท่ีสามารถ

บริหารจัดการไดเชนกันกันทรัพยากรอ่ืน ๆ เวลาเปนทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป ไมสามารถหวนคืนกับ

มาใหมได คุณเทานั้นท่ีสามารถดูแลรักษาเวลาอันมีคาของคุณ ไมวาคุณจะตองการมากหรือไม หรือไม

ตองการ แตทุกคนไดรับเทากันคือ ๖๐ วินาทีในหนึ่งนาทีและมี ๖๐ นาทีในหนึ่งชั่วโมง ไมเพ่ิม ไมลด

ไปกวานี้๒๓ 

ลิซาส เจ ดอวนส  เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา การบริหารเวลาเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิด

ประสิทธิผลและเกิดผลผลิต เก่ียวของกับทักษะหลักๆ ในการจัดลําดับความสําคัญของงาน การ

ตั้งเปาหมาย การจัดตาราง กําหนดการและการมอบหมายงาน  การบริหารเวลาเปนเครื่องมือท่ีทรง

                                                      
๒๑ไมเคิล โรเบอรโต, การบริหารเวลา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบริษัทธนาเพรส จํากัด

, ๒๕๔๙), ๒๓๘ หนา.      
๒๒ริชารด โคช, กฎ ๒๐/๘๐ กฎมหัศจรรยแหงจักรวาล, (กรุงเทพมหานคร : กูดมอนิ่ง, 

๒๕๔๖), ๓๘๔ หนา. 
๒๓Royal Alexander, Michael5. Dobson, Real Time Management, (United State 

of America: America Management Association : 2009), 116 หนา. 



 ๑๕ 

พลังท่ีดีท่ีสุดในการทํางาน หัวใจของการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพเปนการใชเวลาท่ีมีอยูอยาง

สุดความสามารถ๒๔ 

วิชัย  ปติเจริญธรรม เขียนหนังสือตอนหนึ่งวา ทําไมบางคนจึงประสบความสําเร็จและมี

ประสิทธิผลมากวาคนอ่ืนๆ ขุมทรัพยแหงคําตอบในการบริหารจัดการ “เวลา”และนําพาชีวิตของคุณ

กาวกระโดดไปอีกระดับหนึ่ง ผูสําเร็จจะเลือกทํา กิจกรรมท่ีมีคาสูง อยางสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีผูไมมี

ประสิทธิผลทําตามมีตามเกิด เลือกทํากิจกรรมท่ีเขาชอบแตมีคุณคาต่ําอยางชํานาญ๒๕  

๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กรกาญจน ปานสุวรรณ ไดทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใชเวลาและการบริหารเวลาของ

อาจารยพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ปริมาณเวลาเฉลี่ยท่ี

อาจารยพยาบาลใชในการปฏิบัติบทบาทดานการสอน, การวิจัยเขียนบทความหรือตํารา, การปกครอง

และกิจกรรม, วิชาชีพ, การบริหารวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เวลาท่ีอาจารย

พยาบาลท่ีมีอายุตางกัน ใชในการปฏิบัติบทบาทดานวิชาชีพ, บริการวิชาการแกสังคม และวิจัยเขียน

บทความหรือตํารา แตกตางกันในขณะท่ีเวลาท่ีอาจารยท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน ใชในการ

ปฏิบัติบทบาทดานสอน,การปกครองและกิจกรรม, บริการวิชาการแกสังคม และดานอ่ืน ๆ แตกตาง

กันเวลาท่ีอาจารยพยาบาลท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน ใชในการปฏิบัติบทบาท ดานการปกครองและ

กิจกรรม และดานอ่ืน ๆ แตกตางกัน และเวลาท่ีอาจารยพยาบาลท่ีมีวุฒิการศึกษาและสังกัดตางกัน 

ใชในการปฏิบัติบาทบาทดานการสอน,การปกครองและกิจกรรม และดานอ่ืน ๆ แตกตางกัน การ

บริหารเวลาในการปฏิบัติบทบาทของอาจารยพยาบาลอยูในระดับ"ปานกลาง" และการบริหารเวลาใน

การปฏิบัติบทบาทของอาจารยพยาบาลท่ีมีอายุ, ประสบการณการทํางาน, วุฒิการศึกษา, สถานภาพ

สมรส และสังกัด แตกตางกัน๒๖ 

กิตติมาพร  โลกาวิทย ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา

พยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี” ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการบริหารเวลาของพยาบาล 

โดยรวมท้ัง ๖ ดานอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณารายดาน พบวา ดานการกําหนดเปาหมายการ

                                                      
๒๔Lisa J. Downs, Time Management Training, (United Stated of America : 

Victory Graphics Inc., 2008), 193 หนา. 
๒๕วิชัย ปติเจริญธรรม, พลังแหงการบริหารเวลา,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพปญญาชน

, ๒๕๕๒), ๑๖๒ หนา. 
๒๖กรกาญจน ปานสุวรรณ, “การศึกษาการใชเวลาและการบริหารเวลาของอาจารยพยาบาล

ถาบันการศึกษาพยาบาล กรุงเทพมหานคร”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๓๘, ๑๓๓ หนา. 



 ๑๖ 

ดําเนินชีวิตของตนเองอยูในระดับมาก สวนดานการวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการใชเวลาของตนเอง 

ดานการวางแผนการใชเวลาของตนเอง ดานการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว ดานการประเมินผลการ

ใชเวลาและดานการปรับปรุงแผนการใชเวลาและแกไขกิจกรรมท่ีทําใหเสียเวลาอยูในระดับปานกลารง

ตามลําดับ การทดสอบสมมติฐาน พบวา ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล

มหาวิทยาลัยปทุมธานี จําแนกตามชั้นปท่ีศึกษา มีความแตกตางกัน๒๗ 

บุษกร มงคล ไดทําวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหการใชเวลาของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาล

ชุมชน เขต ๒” ผลการวิจัยพบวา หัวหนาหอผูปวยใชเวลาปฏิบัติงานดานบริการมากท่ีสุด รองลงมา

คือดานบริหารและดานวิชาการตามลําดับ ในขณะท่ีหัวหนาหอผูปวยใหระดับความสําคัญ และความ

เรงดวนของงานดานบริหารมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานบริการ ดานวิชาการ และดานอ่ืนๆ ตามลําดับ 

และเม่ือวิเคราะหหาความสัมพันธรายดาน พบวา อัตราครองเตียงและความสําคัญและความเรงดวน

ของงาน มีความสัมพันธทางลบกับการใชเวลาสวนอัตราครองเตียงและดัชนีวัดปริมาณงาน มี

ความสัมพันธทางบวกกับการใชเวลา และความสําคัญและความเรงดวนของงาน มีความสัมพันธทาง

ลบกับการใชเวลาปฏิบัติงาน ดานอ่ืน ๆ แตไมพบปจจัยท่ีมี ความสัมพันธตอการใชเวลาปฏิบัติงาน

ดานวิชาการ๒๘  

พระครูพิสิฐ สรภาณ ไดทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหหลักการปฏิบัติธรรมในภัทเทก

รัตตสูตร” ผลการวิจัยพบวา ความเปนมาความสําคัญและเนื้อหาของภัทเทกรัตตสูตรเปนพระสูตรท่ีมี

เนื้อหาสาระเก่ียวกับวิธีปฏิบัติธรรม ใหบรรลุถึงความเปนผูเจริญในธรรมพระพุทธเจาทรงแสดงกับ

พระภิกษุกลุมหนึ่งเพราะทรงเล็งเห็นอัชฌาสัยของภิกษุเหลานั้น วาพอท่ีจะตรัสรูไดโดยมีพระประสงค

ใหเรงปฏิบัติธรรมเพ่ือผลในปจจุบันโดยท่ีรายละเอียดของเนื้อหาเปนบาทฐานในการศึกษาหลักปฏิบัติ

ตามพระสูตรนี้และความเก่ียวของของพระสูตรนี้ กับการบรรลุธรรมหลักการปฏิบัติท่ีปรากฏในภัท

เทกรัตตสูตรคือหลักการระลึกรูอยางชัดเ ขาใจชัดเห็นแจงธรรมอยูกับปจจุบันซ่ึงธรรมปจจุบันนี้

หมายถึงขันธ ๕ หลักการใชความเพียร เปนเครื่องตื่นอยูและหลักการระลึกถึงความตายโดยเนนไปท่ี

หลักการระลึกรูอยางชัดเขาใจชัดเห็นแจงธรรมอยูกับปจจุบัน ซ่ึงผูปฏิบัติจะสามารถเห็นแจงธรรม

ปจจุบันไดอยางชัดเจนนั้นจะตองประกอบไปดวยหลักการยอย๓หลักการคือ (๑) การไมคํานึงถึงสิ่ง 

                                                      
๒๗กิตติมาพร  โลกาวิทย, “ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยปทุมธาน”ี  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

ปทุมธานี),  ๒๕๕๑, บทคัดยอ. 
๒๘บุษกร มงคลนิมิต ไดทําวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหการใชเวลาของหัวหนาหอผูปวย 

โรงพยาบาลชุมชน เขต๒” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : หาวิทยาลัยมหิดล),  

๒๕๔๒,  ๑๓๑ หนา. 



 ๑๗ 

(ขันธ๕) ท่ีลวงไปแลว (๒) การไมควรหวังสิ่ง(ขันธ๕) ท่ียังไมมาถึง (๓) การเห็นแจงธรรม (ขันธ ๕) ท่ี

เปนปจจุบันไมงอนแงนไมคลอนแคลนคือหลักการม่ันคงในธรรมปจจุบัน หลักการม่ันคงอยูกับธรรม

ปจจุบันและหลักการมีความเพียรเปนหลักปฏิบัติในภัทเทกรัตตสูตรคือสติปฏฐาน๔และสัมมัปปธาน๔ 

ซ่ึงเปนหัวขอธรรมท่ีปรากฏในหลักปฏิบัติเพ่ือบรรลุธรรมเม่ือปฏิบัติตามหลักปฏิบัติท่ีปรากฏในภัทเทก

รัตตสูตรอยางสมบูรณ ยอมครอบคลุมหลักการปฏิบัติท้ัง๓๗ประการซ่ึงสามารถจัดเปน ๑๔ องคธรรม

โดยมีสัมมัปปธาน๔ เปนตัวขับเคลื่อนใหองคธรรมท่ีเหลือทําหนาท่ีอยางสมบูรณและเกือบท้ังหมดจะ

ปฏิบัติการพรอมกันในขณะบรรลุธรรมหากปฏิบัติตามหลักธรรมในภัทเทกรัตตสูตรจะสามารถเปนผู

บรรลุธรรมได๒๙ 

พิมพ โหลคํา ไดทําวิจัยเรื่อง “ความสามารถในการบริหารเวลาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ” ผลการวิจัยพบวานิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความสามารถใน

การบริหารเวลาโดยรวมและเปนรายดานท้ังหกดาน อยูในระดับปานกลางนิสิตชายและนิสิตหญิงมี

ความสามารถในการบริหารเวลาโดยรวมแตกตางกันนิสิตชายและนิสิตหญิงมีความสามารถในการ

บริหารเวลา ดานการกําหนดเปาหมายการดําเนินชีวิตและดานการปรับปรุงแผนการใชเวลาและแกไข

กิจกรรมท่ีทําใหเสียเวลาแตกตางกันนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นปท่ีตางกันมีความสามารถในการ

บริหารเวลาโดยรวมไมแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวานิสิตท่ีศึกษาอยูในชั้นปท่ี๓มี

ความสามารถในการบริหารเวลา ดานประเมินผลการใชเวลาแตกตางกับนิสิตท่ีศึกษาอยูในชั้นปท่ี๔

และสูงกวานิสิตท่ีไดรับการอบรมเลี้ยงดูดวยวิธีการท่ีตางกัน มีความสามารถในการบริหารเวลา

โดยรวมและเปนรายดานท้ังหกดานไมแตกตางกันนิสิตท่ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามีความสามารถ

ในการบริหารเวลาในดานกําหนดเปาหมาย การดําเนินชีวิตแตกตางกับนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง๓๐ 

มารก ทรูแมนและเจมสฮารทล่ี ไดทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ ทักษะการบริหาร

เวลาของการเปนผูใหญและนักศึกษาท่ีเขามหาวิทยาลัยตามประเพณี” ผลการวิจัยพบวา ทักษะการ

บริหารเวลาเปนสิ่งท่ีสําคัญ แตมีงานวิจัยเกิดข้ึนไมมากนัก ในการศึกษาการตรวจสอบคะแนนท่ีไดรับ

                                                      
๒๙พระครูพิสิฐสรภาณ (นิรันดร   ศิริรัตน), “การศึกษาวิเคราะหหลักการปฏิบัติธรรมในภัท

เทกรัตตสูตร” วิทยานิพนธ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๑๗๑ หนา. 
๓๐พิมพ โหลคํา.  “ความสามารถในการบริหารเวลาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) , ๒๕๕๐, ๘๑ 

หนา. 



 ๑๘ 

สําหรับ ๒๙๓ คน เปนนักศึกษาปแรกดานจิตวิทยา นักศึกษาถูกแบงออกเปน ๓ กลุม พบวานักศึกษา

หญิงมีทักษะการบริหารเวลาดีกวานักศึกษาชาย๓๑ 

แมชีกาญจนา เตรียมธนาโชค ไดทําวิจัยเรื่อง “การอยูกับปจจุบันขณะเพ่ือสงเสริมสุขภาพ

ผูปวยโรคเบาหวาน:กรณีศึกษาโรงพยาบาลปกธงชัยจังหวัดนครราชสีมา” การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ แบบไมมีสวนรวมกลุมตัวอยางคือผูปวยเบาหวานจํานวน๑๗ ทานท่ีไดรับการคัดเลือก

แบบเจาะจงรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน เปนรูปแบบท่ีเนนการอยู กับปจจุบันขณะซ่ึงเปนคําสอน

พระพุทธศาสนาปรากฏในภัทเทกรัตตสูตร ท่ีสอนใหไมหวนนึกคํานึงถึงกับอดีตไมใฝฝนหาอนาคตและ

สติปฏฐานสูตรท่ีสอนใหมีสติอยูในฐาน กาย เวทนา จิตและธรรมรูปแบบท่ีพัฒนานี้เปนการเขาคายท่ี

๑-๓ประกอบดวย๑๖กิจกรรม โดยออกแบบใหเหมาะกับกายและใจของผูปวยการประเมินผลการใช

รูปแบบการอยูกับปจจุบันขณะ พบวารูปแบบนี้ไดสงเสริมใหผูปวยตระหนักรูกายและใจของตนเอง

ตามความเปนจริง (โยนิโสมนสิการ) การไดรับความรูและความเก้ือกูลเอ้ืออารีจากผูอ่ืน(กัลยาณมิตร) 

จนมีผลทางดานรางกายเปนการชวยลดอาการท่ีเกิดจากความเจ็บปวดเหนื่อยออนเพลียนอนไมหลับ

สวนทางดานจิตใจ เปนการชวยคลายความอยากความยึดม่ันถือม่ันกลุมตัวอยาง๗๕% สามารถจัดการ

กับโรคไดดังนั้นรูปแบบนี้ควรนํามาประยุกตใชและขยายผลเพ่ือใหเกิดประโยชนกับศูนยเบาหวานอ่ืน 

อีกท้ังควรมีการนํารูปแบบนี้มาใชในประชาชนกลุมเสี่ยง๓๒ 

วิภาพร สิทธิสาตร ไดวิจัยเรื่อง “ผลของการฝกทักษะการบริหารเวลาตอความเครียดและ

ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล” ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลท่ีไดรับ

การฝกทักษะการบริหารเวลา มีความเครียดลดลงภายหลังไดรับการฝกทักษะการบริหารเวลา 

นักศึกษากลุมท่ีไดรับการฝกทักษะการบริหารเวลา มีความเครียดหลังการฝกทักษะการบริหารเวลา

                                                      
๓๑Mark Trueman & Jamwa Hartley. A comparison between the time-

management skills and academic performance of mature and traditional-entry 

university students. (Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands), 1996. 

Abstract. 
๓๒แมชีกาญจนา เตรียมธนาโชค. “การอยูกับปจจุบันขณะเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูปวย

โรคเบาหวาน:  กรณีศึกษาโรงพยาบาลปกธงชัยจังหวัดนครราชสีมา” วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราช ชนนีนครราชสีมา ปท่ี 20 ฉบับท่ี๒กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗, ๖๙ หนา. 



 ๑๙ 

นอยกวากลุมท่ีศึกษาเอกสารเรื่องการบริหารเวลา นักศึกษากลุมท่ีไดรับการฝกทักษะการบริหารเวลา 

มีความสามารถในการบริหารเวลามากกวากลุมท่ีไดศึกษาเอกสารเรื่องการบริหารเวลา ๓๓ 

ศิริวรรณ  เกษมศานตกิตาการ ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารเวลาของนิสิตมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร” ผลการวิจัยพบวา นิสิตไมมีความสามารถในการบริหารเวลา นิสิตท้ังหญิงและชายตาง

ไมมีความสามารถในการบริหารเวลา นิสิตท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ ๒ และนอยกวา ๒ 

ตางก็ไมมีความสามารถในการบริหารเวลา นิสิตใชเวลาดูหนังสือในชวงสอบเฉลี่ยวันละ ๕-๑๒ ชั่วโมง

และไพรมไทม (เวลาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการดูหนังสือหรือทบทวนบทเรียน)ของนิสิตคือ

ชวงเวลา ๒๑:๐๐-๒๔:๐๐ น. การเขารวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเก่ียวของกับท่ีพักอาศัยของนิสิต๓๔ 

อดัมส แกรี ไดทําวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการเวลาในการควบคุม

ความขัดแยงและความเครียดในครอบครัว” ผลการวิจัยพบวา การจัดการบริหารเวลามีท้ังทางตรง

และทางออม ผานการควบคุมการรับรูของเวลา ทําใหความสัมพันธกับการทํางานท่ียุงกับครอบครัว

และครอบครัวยุงกับการทํางาน  ความขัดแยงในครอบครัวมีความสัมพันธกับความเครียดของงานและ

การตําหนิเรื่องสุขภาพ การทําลองกลับกลุมคนวัยท่ีงานจํานวน ๕๒๒ คน๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
๓๓วิภาพร สิทธิสาตร. “ผลของการฝกทักษะการบริหารเวลาตอความเครียดและ

ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต (บัณฑิต

วิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๒, บทคัดยอ. 
๓๔ศิริวรรณ เกษมศานต กิตดากาและอภิญญา หิรัญวงษ. การบริหารเวลาของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร, ๒๕๓๗, ๑๔๙ หนา 
๓๕Adam, Gary A: Jex, Steve M. Relationships between time management, 

control, work-family conflict, and strain. Journal of  Occupational Health 

Psychology, Vol.4(1), Jan 1999. 

 



 ๒๐ 

๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยในสวนหลักการบริหารเวลาตามกรอบแนวคิดของไมเคิล  โรเบอรโต ซ่ึงทุกคนมี

เวลา ๒๔ ชั่วโมงเทาเทียมกัน แตมีความสามารถในการบริหารเวลาไมเทากัน ผูประสบความสําเร็จ

ท้ังหลายในโลกนี้ลวนแตเปนผูท่ีบริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังสิ้นและไมปลอยเวลาใหผานไป

โดยเปลาประโยชนและการบริหารเวลาไมใชทําเพ่ือแขงกับใครๆแตเพ่ือใหเกิดผลประโยชนกับผูท่ี

เรียนรูและฝกฝนมีประสบการณและเกิดการพัฒนาตนจนเปนผูท่ีประสบความสําเร็จดานการบริหาร

จัดการเวลาไดเปนอยางดีในท่ีสุด ซ่ึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

 

 

 

- วิเคราะหเอกสารปฐมภูมิ 

ทุติยภูมิและเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของตาม 

กระบวนการวิจยัเชิง

คุณภาพเอกสาร (Content 

Analysis Description) 

 
 

- สัมภาษณผูทรงคณุวุฒิท่ี

เก่ียวของท้ังฝายบรรพชิต

และคฤหสัถ (In-Depth 

Interview) 

 
 

-เสวนากลุม 

(Focus Group) 

 
 

- สรุปวิเคราะหขอมลู 

ตามประเด็นท่ีกําหนดไว 
 

-สรุปสงเคราะหขอมูล 

ตามประเด็นท่ีกําหนดไว 

 

 

-การบริหารเวลาเชิงพุทธ

บูรณาการเพ่ือความรู 

 

-การบริหารเวลาเชิงพุทธ

บูรณาการเพ่ือความเปน

สารประโยชนด ี

 

-การบริหารเวลาเชิงพุทธ

บูรณาการเพ่ือบรรลผุล

จริง 

 

องค ค วามรู เ ก่ี ย ว กับ

รูปแบบการบริหารเวลา

เ ชิ ง พุ ท ธ บู ร ณ า ก า ร 

(Model) 

 

หลักการบริหารเวลาเชิงพุทธ(BTM) 
 

 

-การจัดลาํดับความสําคญัและความ

เรงดวน 

-การบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

-การบริหารเวลาเพ่ือความไมประมาท 

-การบริหารเวลาตามจังหวะชีวิต 

-การบริหารเวลาเพ่ือความดี 

-การบริหารเวลาในความรูสึก 

-ก า ร บ ริ ห า ร เ ว ล า เ พ่ื อ ดํ า ร ง อ ยู         

ในความจริง 

 

หลักการบริหารเวลาท่ัวไป(GTM) 
 

-การวางแผนกําหนดการ 

-การจัดระเบียบการบรหิารเวลา 

-การจัดลาํดับความสําคญัของงาน 

-การกระจายงานอยางม ี  

ประสิทธิภาพ 

-การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

เวลา 

 

 



 ๒๒ 

๑.๘  ประโยชนที่ไดรับ 

  ๑.๘.๑ สามารถทราบหลักและวิธีการบริหารเวลา 

๑.๘.๒ สามารถทราบหลักและวิธีการบริหารเวลาแนวพุทธ 

๑.๘.๓ สามารถบูรณาการการบริหารเวลาแนวพุทธ 

๑.๘.๔ ทําใหไดองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ” 

 

๑.๙  นิยามคําศัพทเฉพาะในการวิจัย  

เพ่ือใหเกิดความเขาใจความหมายศัพทในงานวิจัยนี้ตรงกัน  ผูวิจัยกําหนดความหมายของ

ศัพทตาง ๆ ในวิทยานิพนธนี้  ดังนี้ 

เวลา หมายถึง ขณะ (moment) ซ่ึงเปนเวลาสมมติแบงสองชวงเวลาออกจากกันโดยตัวเอง

ไม มีชวง จึงเปนจุดสมมติ ท่ีไม มีจริงมีแตความหมาย ,ชวงเวลา(duration) ท้ังในคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาและนอกคําสอนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีความนานใหวัดไดจึงเปนเวลาท่ีมีคา ท่ี

งานวิจัยนี้ตองการศึกษา  

เวลาเชิงพุทธ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตท่ีบุคคลกําหนดข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการนั้นๆ 

การบริหารเวลา หมายถึง การใชเวลาใหสอดคลองกับกิจการงานและชีวิต มุงเนนท่ีผลลัพธ

ของงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

การบริหารเวลาเชิงพุทธ หมายถึง การบริหารความรู ประโยชนและความจริงในกิจการ

เพ่ือใหเกิดเอกภาพและความสมดุลจนนําไปสูความสําเร็จ 

การบริหารเวลาเขิงพุทธบูรณาการ หมายถึง การนําหลักความตะหนักรู ความรูและ

ประโยชน มาสูการปฏิบัติบนพ้ืนฐานของความจริง เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลในกิจการนั้น ๆ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       

บทท่ี ๒ 

การบริหารเวลา 
 

ในพฤติกรรมการใชเวลาของผูคนในยุคปจจุบันนี้ คนเราสวนมากดําเนินชีวิตกิจวัตรประจําวัน

สวนใหญไปตามความเคยชิน เริ่มตั้งแตการตื่นนอนตอนเชา การเดินทางไป-กลับท่ีทํางาน การพัก

รับประทานอาหาร ตลอดจนการพักผอนหลับนอนนั้น จะเห็นไดวากิจกรรมดังกลาวลวนเก่ียวของกับ

เวลา หรือมีเวลาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและการกระทําตางๆของมนุษยเราไมทางตรงก็ทางออม แต

ทําไมบางคนจึงสามารถใชเวลาในการทํากิจกรรมและการปฏิบัติหนาท่ีการงานไดประสบความสําเร็จมี

ประสิทธิภาพมากกวาคนอ่ืน ๆ ทําใหชีวิตสามารถมีทางเลือกมากข้ึนกวาเดิมท่ีเคยเปน ผลคือมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดอยูใกลชิดกับคนท่ีรักและมีเวลาใหครอบครัว เพ่ือนฝูง มีเวลาไปเขาวัดฟงธรรม 

ทําบุญตักบาตร ตลอดจนมีเวลาวางหลายๆวัน ไดไปเขาฝกวิปสสนากรรมฐานเรียนรูธรรมชาติของชีวิต

จนเกิดปญญาและมีความสุขในชีวิตมาโดยตลอด แตก็มีผูคนอีกจํานวนไมนอยท่ีบนวาไมมีเวลา แมแต

จะรับประทานอาหารหรือเขาหองน้ํา เวลาชีวิตท้ังชีวิตพบแตความเหนื่อยยากลําบากตรากตํา ทํางาน

หนักชนิดท่ีเรียกวาทํางานหามรุงหามคํ่า หรือใชเวลาหมดกับสิ่งท่ีไมใชสาระของชีวิต เชน เท่ียวเตร 

ดื่มสุรา เปนตน ทําใหสุขภาพทรุดโทรม ไมมีเวลาดูแลตนเองและครอบครัว ผลคือทําใหชีวิตลมเหลว 

เกิดความเครียดและมีฐานะยากจนลงทุกๆวัน จนกระท่ังเปนภาระของครอบครัวและสังคม ชีวิตจึง

ขาดความสุข ท้ังๆท่ีพ้ืนฐานเวลา ๒๔ ชั่วโมงตอวันท่ีธรรมชาติมอบใหมวลมนุษยนั้นมีเทาเทียมกัน  

ดังนั้น การศึกษาแนวคิดเรื่องเวลาและหลักการบริหารเวลาศาสตรท่ัวไป (General Time 

Management : GTM) ความหมาย ความสําคัญเพ่ือใหเปนแนวทางวาการบริหารเวลาควรเปนไป

อยางไร เพ่ือใหทราบถึงองคความรูดานตางๆ เพ่ือจะเขาใจองคความรูเก่ียวกับแนวคิดและหลักการ

บริหารเวลาตามกระบวนการศึกษาวิจัย ซ่ึงประกอบดวยประเด็นหลักสําคัญคือ 

๑. ความหมายของเวลา 

๒. การนับเวลา 

๓. ความสําคัญในการบริหารเวลา 

๔. แนวคิดในการบริหารเวลา 

๕. หลักการบริหารเวลา 

๖. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลาและแนวทางการแกไข 

๗. ผลกระทบตอการบริหารเวลา 

๘. ประโยชนของการบริหารเวลา 

 



 ๒๔ 

 

๒.๑  ความหมายของเวลา 

 2เม่ือกลาวถึงคําวา “เวลา” ในทัศนะหรือความคิดเห็นของคนเราโดยท่ัวไปสวนมากนึกไปถึง 

“นาฬิกา” ซ่ึงท่ีแทจริงแลวนาฬิกานั่นเปนเพียงอุปกรณท่ีเก่ียวเนื่องกับการบอกเวลาแต นาฬิกาไมใช

เวลาเหมือนพระอาทิตยก็ไมเวลาเชนกันแตทําไมพอกลาวถึงเวลาคนจึงนึกไปถึงนาฬิกาหรือพระ

อาทิตย การท่ีเรามองดูพระอาทิตยข้ึนยามเชา ดวงอาทิตยท่ีกําลังทอแสงอรุณนั้น เปนนัยบอกถึงเวลา

เชา แตพอกาลเวลาผานไป โลกมีการหมุนรอบตัวเอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พระอาทิตยมาอยู

ตรงศีรษะ เปนท่ีรูกันวาเปนเวลาเท่ียงวัน จากนั้นพระอาทิตยก็เลยลับขอบฟาถือเปนเวลาเย็น จวบจน

มือคํ่าเราก็เรียกวาเวลากลางคืน โลกท่ีเราอาศัยอยูจึงถูกแบงโดยความคิดของมนุษยเราเองวามีเวลา

กลางวันและเวลากลางคืน ท้ังนี้พระอาทิตยไมใชเวลาดังกลาว แตท้ังนาฬิกาและพระอาทิตยเปน

สัญลักษณท่ีบงบอกถึงเวลา ตามความรูสึกของมนุษยสองสิ่งนี้เปนสิ่งเก่ียวเนื่องกันกับเวลา ทําให

มนุษยและสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีพฤตกิรรมท่ีแสดงออกแตกตางกันไป เชน คนสวนมากนอนพักผอนตอน

กลางคืน ตื่นทํากิจการงานตอนกลางวัน, ดอกบัวบานตอนกลางวัน หุบดอกตอนกลางคืน เปนตน 

เนื่องจากเวลา เปนสิ่ง ท่ีมองดวยตาเปลาไมเห็นและไมสามารถ ชั่ง ตวง วัด ไดทาง

วิทยาศาสตร ซ่ึงเปนความเขาใจและสิ่งตกลงสมมุติรวมกัน หรือ คําวา “เวลา” ท่ีแทจริงนั้นคือสิ่งใด

กันแน การไดศึกษาและทําความเขาใจถึงความหมายของคําวาเวลา กอนท่ีเราจะทําการบริหารจัดการ

เวลา จึงเปนสิ่งสําคัญประการแรกท่ีทําใหผูศึกษามีความสนใจและไดรวบรวมความคิดตลอดจน

มุมมองเรื่องของเวลาดังนี้ 

๒.๑.๑  ความหมายของเวลาท่ัวไป 

คําวา “เวลา” ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๕๖ ใหความหมายไว เวลา คือ ชั่วขณะความยาวนานท่ีมีอยูหรือเปนอยู โดยนิยมกําหนดข้ึนเปน

ครู คราว วัน เดือน ป เปนตน๑ นอกจากพจนานุกรมดังกลาวแลว คําวา “เวลา” ในแงมุมมองของ

บุคคลท่ีสําคัญๆและตามศาสตรท่ัวไป มีความหมายอ่ืนๆดังนี้ 

เวลาในมุมมองของนักปรัชญาชาวกรีก เชน เฮราคลิตัส (Heraclitus) กลาววา ทุกสิ่งไหลไป

เรื่อย ๆ ไมมีสิ่งใดเท่ียงแททุกสิ่งทุกอยางไหลไปตามทางไมมีสิ่งใดคงท่ี จะกาวไปในทองน้ําสองครั้งนั้น 

ไปเอาน้ําและก็ไปแชน้ําเลนนั้นหาทําไดไมเวลาเปนเด็กนอย ซ่ึงเคลื่อนทุกสิ่งทุกอยางใหไหลไปเวลา

                                                        
๑ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖. (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทนามีบุคส พับลิเคชั่นส, ๒๕๕๖), หนา ๑๑๓๐. 

                                                                                                            

 



 ๒๕ 

ตอเนื่อง อํานาจของกษัตริยก็เปนเพียงของเลนเด็กเทานั้นแตนักปรัชญาชาวเยอรมันอยางอิมมานูเอล 

คานต 6 กลาววา “เวลา” เปนสิ่งสมมติเชนเดียวกับ 6พ้ืนท่ี (Space) และ 6ตัวเลข มีเหตุการณตาง ๆ 

เกิดข้ึนเปนลําดับ แตไมไดหมายความวาเวลากับเหตุการณเหลานั้นจะรวมอยูดวยกัน สวนเวลาใน

มุมมองของ กอตฟรีด ไลบนิซ ซ่ึงเปนนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตรกับเชื่อวา เวลากับพ้ืนท่ีเปนเพียง

สิ่งสมมุติเทานั้น ซ่ึงเราใชอธิบายความสัมพันธระหวางเหตุการณตาง ๆ รอบตัวเรา๒ 

สวนเวลาในมุมมองของเบนจามิน  แฟรงคลิน ซ่ึงเปนท้ัง นักเขียน นักปรัชญา นักการเมือง 

นักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ นักปฏิรูป และนักการทูต คนสําคัญของสหรัฐอเมริกา ไดใหมุมมองใน

เรื่องของเวลาไวกลาวคือ หากคุณรักชีวิตของคุณ คุณก็จะไมควรใชเวลาใหหมดไปอยางสูญเปลา 

เพราะเวลานี่เองเปนแกนแทของชีวิต๓  

เรื่องเวลาในอีกมุมมองของนักวิทยาศาสตรคนสําคัญของโลกอยาง เซอร ไอแซก นิวตัว กับมี

แนวคิดเก่ียวกับ “เวลา” วาหมายถึง เปนองคประกอบพ้ืนฐานหนึ่งของ 6จักรวาล ใหเหตุการณตาง ๆ 

ดําเนินอยูในนั้น ซ่ึงไอแซก นิวตัน เชื่อวาเวลาและพ้ืนท่ี (Space) เปนมิติสําหรับเหตุการณตาง ๆ ดังท่ี

เขากลาววาความสมบูรณความจริงและเวลาทางคณิตศาสตร เวลามีอิสระในตัวเองและไม โดยตัวมัน

เองและธรรมชาติของตัวมัน ถาไมคิดสิ่งอ่ืนใดภายนอกเลยมันไหลอยางสมํ่าเสมอและเรียกการไหลนั้น

วาระยะเวลา ความสัมพันธ ความเปนจริงท่ีเห็นได เปนการมองท่ีภายนอกเทานั้น คือมองวา

ระยะเวลาเคลื่อนท่ีได เชน ชั่วโมง วัน เดือน และป สิ่งเหลานี้มักใชแทนเวลาอันแทจริง สวนอัลเบิรต 

ไอนสไตนนั้นเชื่อวา เวลามีความสัมพัทธกับความเร็วแสง กลาวคือ หากแสงเดินทางชาลงก็จะไปดึง

เวลาใหเดินเร็วข้ึน เพ่ือชดเชยกับความเร็วแสงท่ีสูญเสียไป ทําใหแสงเดินทางดวยความเร็วคงท่ีอยู

ตลอดเวลา สําหรับสติเฟน ฮอวก้ิง นักวิทยาศาสตร มองวาอวกาศและเวลาไมเพียงแตมีอิทธิผลตอสิ่ง

ตางๆท่ีเกิดในเอกภพแตยังไดรับผลกระทบจากสิ่งตางๆนั้นดวย ฮอวก้ิงไดแสดงใหเห็นวาทฤษฏี

สัมพันธภาพท่ัวไปของไอสไตนใหขอสรุปวาเอกภพของเราจะตองมีจุดเริ่มตนและเปนไปไดท่ีจะมี

จุดสิ้นสุดเชนกัน๔  

จากแนวความคิดและความเชื่อของนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร นักประวัติศาสตรดังกลาว

ตางคนตางมีมุมมองในมิติท่ีแตกตางกันไป หากสังเกตจะเห็นไดวานักปรัชญามักมองเวลาเปนสิ่งท่ี

ปญญาสรางข้ึนเปนความรูไมมีอยูดวยตนเอง สวนนักวิทยาศาสตรอยางเซอร ไอแซก นิวตัน ผูเสนอ

                                                        

        ๒http://th.wikipedia.org/wiki  (๒๓  เม.ย.  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๐ น.) 

        ๓ไมเคิล  โรเบอรโต, การบริหารเวลา. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบริษัทธนาเพรส จํากัด,. 

๒๕๔๙), หนา ๕.                   

        ๔สตีเฟน  ฮอวก้ิง,  ประวัติยอของกาลเวลา.(กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพมติชน,๒๕๕๒), หนา

๖๖. 



 ๒๖ 

ทฤษฏีแรงโนมถวงของโลก กับมองเวลาเปนอัตราวัดการเคลื่อนท่ีทางคณิตศาสตรโดยตัวมันเองและ

ธรรมชาติของตัวมันนั้น ถาไมคิดสิ่งอ่ืนใดภายนอกเลยมันไหลอยางสมํ่าเสมอและเรียกการไหลนั้นวา

ระยะเวลาสัมพันธกับระยะทาง สวนอัลเบิรต ไอนสไตนผูเสนอทฤษฏีสัมพันธภาพเก่ียวกับมวลของ

สสาร สามารถเปลี่ยนแปลงไปเปน พลังงานได และ พลังงานท่ีไดออกมาจะมีจํานวนมหาศาล ตาม

สูตร E = Mc2 จะเห็นวาพลังงานไดมากมาย เพราะวา ตัว  C นั่นคือ ความเร็วแสง ดังนั้น ความเห็น

เก่ียวกับเรื่องของเวลาในมุมมองของอัลเบิรต ไอนสไตนจึงเปนเรื่องของชวงเวลาท่ีมีความสัมพัทธกับ

ความเร็วแสง ทําใหแสงกลับเปนสสารไดหากลดความเร็วลง แตสําหรับสตีเฟน  ฮอวก้ิง มองวาเวลามี

อิทธิผลตอสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนในเอกภพและเห็นดวยกับไอสไตนวาเอกภพมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด  

แตถาเรามองเรื่องเวลาในเชิงจิตวิทยากับมองในเรื่องเวลาในเชิงท่ีวา เชื่อวา คนหลาย ๆ คนมี

มุมมองตอระยะของเวลาท่ีแตกตางกัน เชน เวลาอันยาวนานอาจดูแสนสั้นเหลือเกินสําหรับบางคน 

แตอาจยืดยาวเสียจนทนไมไดสําหรับคนบางคน เม่ือคนเราแกตัวมากข้ึน อาจมองวาเวลาชางผานไป

เร็วเหลือเกิน แทนท่ีจะคิดวาเวลาผานมานานแลว เชน เอ็กคฮารท  โกลเลอ เปนครูฝกจิตชั้นนําของ

โลกไดกลาวถึงเรื่องของเวลาโดยแบงทัศนะของเวลาออกเปน ๒ สวน กลาวคือ เวลาทางนาฬิกา 

(Clock Time) กับเวลาเชิงจิต (Psychological Time) โดยเนนใหผูคนเรียนรูเวลาในแงท่ีเหมาะสม

กับชีวิต ใหกลับมาสูปจจุบันทันที จะไมสรางเวลาเชิงจิตท่ีเก่ียวของกับอดีตและโหยหาอนาคต๕ 

อยางไรก็ตามในทางเศรษฐศาสตร อาจมองวาชวงเวลาเปนเรื่องของรายได เรื่องความเปนอยู คุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ม่ังมีศรีสุข สมดังคํากลาวท่ีวา “เวลาเปนเงิน เปนทอง” ดวยเหตุนี้คนเราจึงอยากมีความสุข 

อยากรวยและมีเงินทองเพ่ือใหสภานะทางเศรษฐกิจตนเองและครอบครัวตลอดจนเศรษฐกิจของ

ประเทศดีข้ึนจากความหมายของเวลาเปนเงินเปนทองนั่นเอง 

จะเห็นไดวาความหมายของเวลาในมุมมองท่ัวไป มองเรื่องของเวลาและอธิบายความหมาย

ของเวลา ตามพ้ืนฐานความรูและความเขาใจตลอดจนประสบการณท่ีตนเองมีอยู อยางเชน นัก

ปรัชญามองเวลาไมเท่ียงแท นักวิทยาศาสตรมองเวลาเปนการเคลื่อนท่ีและมีความเก่ียวของกับปจจัย

ตางๆ นักจิตวิทยามองเวลาในแงความรูสึก นักเศรษฐศาสตรมองเวลาเปนเรื่องของรายได เปนตน 

อยางไรก็ตามไมวาในมุมมองของบุคคลหรือศาสตรดังกลาวจะเปนเชนไร ในชีวิตประจําวันหนีไมพนท่ี

ตองเก่ียวของกับเวลาและความเปลี่ยนแปลงของเวลาอยูทุกขณะ ในฐานะชาวพุทธ ในแงมุมมองของ

พุทธศาสนมีมุมมองของเรื่องเวลาไวอยางไรบาง จะขอกลาวตอไป 

 

                                                        

        ๕เอ็กคฮารท  โทลเลอร, การฝกพลังแหงจิตปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพตนไม, 

๒๕๔๘), หนา ๒๓-๒๔.                                                                



 ๒๗ 

๒.๑.๒  ความหมายของเวลาตามหลักพระพุทธศาสนา 

เวลาตามหลักพระพุทธศาสนามีมุมมองเรื่องความหมายของเวลาแตกตางจากความหมายท่ัวไป ดังนั้น

เพ่ือความเขาใจความหมายของเวลาตามหลักทางพระพุทธศาสนาจากการรวบรวม  ศึกษาคนควา

ความหมายของเวลาจากหนังสือและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาซ่ึงมีปรากฏในท่ีตางๆ รวบรวมไดดังนี้ 

ความปรากฏในพระบาฬิลิปกรม ไดใหความหมายของเวลาหมายถึง กาล  ฝงทเล  ฝงน้ําสมุท เพลา 

ฝง แดน ฝงฝา๖ ในพระคัมภีรอภิธานัปปทีปกาหรือพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเปนไทยไดให

ความหมายของคําวาฝง(ทะเล)วาหมายถึงเวลา๗ เวลาศัพทเปนไปในอรรถคือ ๑ กาล ๒กูล(ฝง) ๓ สีมา

(เขตแดน) ๔ ราสี (กอง...)๘ซ่ึงก็คือกาล ๔ หมายถึง กาโล,เวลา๙และกาโลยังมีความหมายแปลวา 

ความตายอีกดวย๑๐ แตกาโลวาตาย วากาล คราว อันบุคคลพึงนับ กาโล เวลา หน เวลาแน คราว ควร 

ความตาย๑๑ สวนใน 1 0ธาตุ 1 0ปฺ 1 0ปทีปกาหนังสือวาดวยเรื่องธาตุ อันเปนมูลรากแหงภาษามคธไดแสดง

ความหมายคําวากล  กาเลติ กาลยติ กาโล หมายถึงใหสิ้นไป,ใหนอยลง,ใหหมดสิ้น กาลหมาย ๒ นัย 

กลาวคือ นัย (๑) กาล, เวลา ใหอายุสิ้นไป ดังบาลีวา กาโล ฆสติ ภูตานิ เวลากินสัตว นัย(๒) มุจจุ, 

ตาย ใหชีพสิ้นไป ดังบาลีวา กาลกโต อันความตายทําแลวหรือตายแลว (กาเลน 1 0 วา ม 1 0จฺ 1 0จุนา กโต นาสิ

โต กาลกโต)10

๑๒ สวน10ในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม ไดอธิบายคําวาเวลาจากภาษาบาลี

คําวา กาลหรือกาละ แปลวา เวลา, คราว, ครั้ง, หน ซ่ึงจะเห็นไดวาเม่ือนําคําวากาลรวมกับคําอ่ืนๆ 

เชน กาลกิริยา หมายถึง การทํากาละ,การตาย,มรณะ เปนตน หรือ กาลเทศะ หมายถึง เวลาและ

                                                        
๖พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ  ตาละลักษมณ),  พระบาฬีลิปกรม ภาคสาม ภ-ฬ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชาวิทยาลัย,๒๕๕๑), หนา๑๖๒๗. 
๗พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิตร,      

พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๑) หนา ๑๘๗. 
๘พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิตร,      

พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๑) หนา ๒๔๑. 
๙พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิตร,      

พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๑) หนา ๑๘. 
๑๐พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิตร,     

พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๑) หนา ๑๑๐. 
๑๑พระยาปริยัติธรรมธาดา(แพ  ตาละลักษมณ),  พระบาฬีลิปกรม ภาคหนึ่ง อ-ฒ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชาวิทยาลัย,๒๕๕๑), หนา๔๒๘. 
๑๒หลวงเทพดรุณานุศิษย (ทวี  ธรมธัช ป.๙), ธาตุปฺปทีปกาหรือพจนานุกรมบาลี-ไทย 

แผนกธาต,ุ (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หนา๕๒. 



 ๒๘ 

สถานท่ี แมแตคําวากาลัญุตา เปนผูรูจักกาลอันสมควรในการประกอบกิจนั้นๆ เชน รูวาเวลาไหน

ควรทําอะไร เปนตน๑๓   

ดังนั้นจะเห็นไดวา คําวาเวลาในภาษาไทย ในมุมมองของพระพุทธศาสนาตรงกับภาษาบาลีคํา

วา กาลหรือกล มีความหมายถึง ฝงทเล ฝงสมุท แดน เขตแดน คราว ควร ความตาย สวนรากศัพท 

ของกาลมีความหมาย ๒ นัยคือ๑.10กาล,เวลา ใหอายุสิ้นไปและ๒.มัจจุ, คือตาย ใหชีพสิ้นไป สวนในการ

ประมวลธรรม 1 0กาลหรือกาละ แปลวา เวลา,คราว,ครั้ง,หน เม่ือนําคําวากาลรวมกับคําอ่ืนๆ หมายถึง 

เวลาและสถานท่ีนั่นเอง 

นอกจากนี้คําวากาล ยังมีปรากฏในพระไตรปฎกในรูปของคําวา อัทธา (กาล) ๓ ไดแก  

๑. อดีตอัทธา (อดีตกาล)  

๒ .อนาคตอัทธา (อนาคตกาล)  

๓. ปจจุปนอัทธา (ปจจุบันกาล)๑๔ 

เวลาในมุมมองพระพุทธศาสนาเนนการดํารงอยูในปจจุบันคือเปนชวงเวลาหนึ่งท่ีรูสึกวายังไม

ลวงพนไปและยังไมเปนอนาคต ซ่ึงเปนการใหความหมายของเวลาเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติตนใหอยู

กับปจจุบันขณะเพราะเปนการอยูอยางไมประมาทซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา

ถึงหลักคําสอน ๓ ขอคือ ๑. การทําความ 1 0ดี 0 ๒. 0ละเวน 1 0ความชั่ว 0 และ 0 ๓. 0ทําจิตใจให 1 0บริสุทธิ์ 1 0ผองใส 1 0

๑๕ 

การท่ีจะมีจิตใจแจมใสไดนั้น ทางพระพุทธศาสนาสอนใหเนนการมีสติอยูกับปจจุบัน เพราะอดีตได

ผานไปแลวอนาคต จึงไมควรอยูดวยความไมประมาท ดังขอความท่ีปรากฏในปฐมมรณัสสติสูตรตอน

หนึ่งความวา  

  “ภิกษุรูปท่ีเจริญมรณัสสติอยางนี้วา ‘โอหนอ เราพึง

เปนอยูไดเพียงชั่วขณะเค้ียวกินคําขาว ๑ คํา เราพึงมนสิการถึงคําสอนของ

พระผูมีพระภาคเราพึงทํากิจใหมากหนอ’และภิกษุรูปท่ีเจริญมรณัสสติอยางนี้

วา ‘โอหนอ เราพึงเปนอยูไดเพียงชั่วขณะหายใจเขาหายใจออก หรือหายใจ

ออกหายใจเขา เราพึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงทํากิจให

มากหนอ’ภิกษุท้ังหลาย เรากลาววาภิกษุท้ัง ๒ รูปนี้เปนผูไมประมาทอยู เจริญ

มรณัสสติอยางแรงกลาเพ่ือความสิ้นอาสวะท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอ

ท้ังหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา ‘เราท้ังหลายจักเปนผูไมประมาทอยู จักเจริญ  

                                                        

         ๑๓พระพรหมาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๕,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๑๙.  

        ๑๔ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๖๕. 

        ๑๕ที.ม.อ.๑๐/๑๒/๔๕. 



 ๒๙ 

มรณัสสติอยางแรงกลาเพ่ือความสิ้นอาสวะท้ังหลาย’ภิกษุท้ังหลาย เธอ

ท้ังหลาย  พึงสําเหนียกอยางนี้แล”๑๖ 

 จากพระสูตรดังกลาวแสดงใหเห็นวา เวลาในมุมมองของพระพุทธศาสนาไมข้ึนอยูวัน เดือน 

ป เหมือนอยางท่ีบุคคลท่ัวไปเขาใจ แตเวลาในทางพระพุทธศาสนามองท่ีความสําคัญของการมีสติอยู

กับปจจุบัน เพราะชีวิตท่ีผานมาในอดีตนั้นยาวนาน ตามไปแกไขสิ่งใดไมไดสวนอนาคตก็ยังไมมาถึง 

ทุกชีวิต ไมวาคนไมวาสัตว มิไดมีเพียงเฉพาะชีวิตนี้ คือมิไดมีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว แตทุกชีวิตมี

ท้ังชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต “ชีวิตนี้นอยนัก” หมายถึงชีวิตในชาติ

ปจจุบันนอยนัก สั้นนัก ชีวิตคืออายุ ชีวิตในปจจุบันชาติของแตละคนอยางยืนนานก็เกินรอยปไดไม

เทาไหร ซ่ึงก็ดูราวเปนอายุท่ีไมยืนมากนัก แมไมนําไปเปรียบเทียบกับชีวิตท่ีตองผานมาแลวในอดีตท่ี

นับชาติไมถวนนับปไมได และชีวิตท่ีจะตองเวียนวนเกิดตายตอไปอีกในอนาคตท่ีจะนับชาติไมถวน นับ

ปไมไดอีกเชนกัน ท่ีปราชญทานวา “ชีวิตนี้นอยนัก” นั้น ทานมุงใหเปรียบเทียบกับชีวิตนี้กับชีวิตใน

อดีตท่ีนับชาติไมถวน และชีวิตในอนาคตท่ีจะนับชาติไมถวนอีกเชนกัน สําหรับผูไมยิ่งดวยปญญา ไม

สามารถพาตนพนทุกขสิ้นเชิงได๑๗ ในทัศนะของนักปราชญทางพระพุทธศาสนาประเด็นนี้ ก็ให

ความหมายของเวลาในแงระยะเวลาการดํารงชีวิตท่ีมีเวลานอย ตองรีบขวนขวายขยายทําความดี และ

ดําเนินชีวิตดวยปญญาเพ่ือใหถึงแดนเกษม ขามถึงฝงคือพระนิพพาน๑๘  

 1 4สวนคําวา กาลหรือเวลา (Time) ในอีกทัศนะหนึ่งของศาตราจารยสมภาร  พรมทา กลาวไว

วากาลเปนชื่อเรียกความเปลี่ยนแปลงของสังขตธรรม เวลาไมใชสิ่งท่ีมีอยูจริง เพราะเวลาในภาษาไทย

กับเวลาในภาษามคธมีความแตกตางกัน ภาษาไทยคําวา อดีต,ปจจุบันและอนาคตใชเปนคํานามได 

แตภาษามคธเปนคําวิเศษณ (adjective) เทานั้น๑๙ เพราะเหตุนี้คําวาเวลาในภาษามคธท่ีแบงออกเปน

สามชวงคืออดีต,ปจจุบันและอนาคตจึงเปนคําขยายนามศัพท เพ่ือแสดงใหเห็นวานามศัพทนั้น ไมวา

จะเปนเหตุการณหรือสิ่งของไดลวงเลยไปแลวหรือวากําลังดําเนินไปอยูหรือวายังไมเกิดข้ึน สิ่งท่ี

เรียกวาอดีต,ปจจุบันและอนาคตเปนเพียงลําดับของเหตุการณท่ีมนุษยรับรูเทานั้น อดีต,ปจจุบันและ

อนาคตในรูปกระแสแหงเวลาลวนๆไมมีอยูจริง สิ่งท่ีมนุษยเขาใจวาเปนกระแสแหงเวลาท่ีแทจริงเปน

เพียงกระแสแหงเวลาลวนๆไมมีอยูจริง สิ่งท่ีมนุษยเขาใจวาเปนกระแสแหงเวลาท่ีแทจริงเปนเพียง

กระแสตอเนื่องของเหตุการณท่ีผานเขามาสูการรับรูของคนเราเทานั้น ไมเหมือนกับการใชคําวาอดีต

                                                        

        ๑๖องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๓/๓๘๕..  

        ๑๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ชีวิตนี้นอยนัก, อางแลว, 

๒๕๖๐. หนา ๑. 
๑๘ม.มู.๑๒/๓๕๒/๓๘๘. 

        ๑๙ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๖๕. 



 ๓๐ 

ปจจุบันและอนาคตอยางนามศัพทแบบท่ีใชในภาษาไทย การใชคําสามคํานี้อยางนามศัพทยอมเปน

การงายท่ีจะทําใหเราเขาใจวา เวลาเปนสิ่งหนึ่งท่ีตางหากจากเหตุการณหรือสิ่งของท่ีถูกระบุถึงนั้น 

ดังนั้นเวลาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเปนเรื่องเฉพาะสังขตธรรมแตละอยาง ไมมีสิ่งไหนท่ีเรียกวา 

เวลาสากล คําวาเวลาสากลเปนเวลาท่ีครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางเอาไว ไมวาจะเปนสังขตธรามหรื

ออสังขตธรรม เวลาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเปนสิ่งเฉพาะ ท่ีเราเรียกวาเวลาก็คือ ความตอเนื่อง

ของเหตุการณหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงสิ่งเฉพาะ สิ่งท่ีเปนสังขตธรรมทุกอยางยอม มีการลวงเวลา มี

อดีต, ปจจุบันและอนาคต มีจุดเริ่มตน ทามกลางและสิ้นสุด แตสําหรับสิ่งท่ีเปนอสังขตธรรม ไมมีการ

ลวงเวลา, ไมมีอดีต ไมมีจุดเริ่มตน ทามกลางและสิ้นสุด ท้ังนี้ เพราะอสังขตธรรมเปนสิ่งท่ีไม

เปลี่ยนแปลง เม่ือไมเปลี่ยนแปลงยอมไมมีลักษณะใหกําหนดการลวงเวลา๒๐ 

 ในประเด็นนี้เวลาในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทถือวาเวลาคือปจจัยของความเปลี่ยนแปลงของ

สงัขตธรรม เวลาไมใชสิ่งท่ีมีอยูนั่นเอง 

 

๒.๒  การนับเวลา (Duration) 

๒.๒.๑  การนับเวลาตามหลักสากลท่ัวไป 

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 3การวัดเวล3า เวลาเปนหนึ่งในปริมาณพ้ืนฐานซ่ึงมีอยูนอยนิด 

ปริมาณมูลฐานเหลานี้ไมสามารถถูกนิยามไดจากปริมาณอ่ืน ๆ ดวยเพราะความเปนพ้ืนฐานท่ีสุดของ

ปริมาณตาง ๆ ท่ีเรารู เพราะฉะนั้น เราจึงตองวัดปริมาณเหลานี้แทนการนิยาม ในอดีตประมาณ 

๒๐๐๐ ป กอนคริสตกาล อารยธรรมสุเมเรียน6ไดใชระบบเลขฐานหกสิบ6 (sexagesimal) เปนหลักใน

การวัดเวลาในบางปริมาณ เชน ๖๐0 วินาที6 เทากับ ๑0 นาที6 และ ๖๐ นาที เทากับ ๑0 ชั่วโมง6 ทวาบาง

ปริมาณก็ยึดเลข ๑๒ และ ๒๔ เปนหลัก คือชั่วโมง ซ่ึง ๑๒ ชั่วโมง เทากับ ๑0 กลางวัน6 (โดยประมาณ) 

และ ๑0 กลางคืน6 (โดยประมาณ) และ ๒๔ ชั่วโมง เทากับ ๑0 วัน6 ซ่ึงเราก็ไดใชระบบท่ีชาวสุเมเรียนคิด

ไวมาจนถึงปจจุบันนี้๒๑ 

ในอดีต มีการใชนาฬิกาแดด 6 ซ่ึงประกอบดวยแทงวัตถุรูปสามเหลี่ยม (gnomon) ซ่ึงจะทําให

เกิดเงาบนขีดท่ีขีดไวบนแทนของนาฬิกาแดด แตนาฬิกาแดดตองอาศัยการปรับเทียบกับละติจูด 6 จึงจะ

สามารถบอกเวลาทองถ่ินไดถูกตอง นักเขียนในอดีตนามวา ไกอุส ไพลนิอุส เซกันดุส (Gaius Plinius 

Secundus) ชาวอิตาลี บันทึกวานาฬิกาแดดเรือนแรกในกรุงโรมถูกปลนมาจากเมืองกาตาเนีย 

(Catania) ท่ีเกาะซิซิลี (Sicily) ทางตอนใตของอิตาลี 6 เม่ือ ๒๖๔ ป กอนคริสตกาล แตใหเวลาไม

                                                        

        ๒๐สมภาร  พรมทา “กาลและอาวกาศในพุทธศาสนาปรัชญาเถรวาท”วิทยานิพนธอักษร

ศาสตรมหาบณัฑิต(บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๐), หนา ๕๒,๕๔,๖๗. 

        ๒๑http://th.wikipedia.org/wiki, (๒๓  เม.ย.  ๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๐๐ น.). 



 ๓๑ 

ถูกตอง จนกระท่ังมีการปรับเทียบกับละติจูดของกรุงโรมเม่ือ ๑๖๔ ป กอนคริสตกาล 0 จากนั้น จึงมี

การยึดเวลาเท่ียงตรง คือเวลาท่ีเงาของนาฬิกาแดดสั้นท่ีสุดเปนเวลาเปดศาลสถิตยุติธรรมในกรุงโรม

เครื่องมือวัดเวลาอีกชนิดหนึ่งท่ีแมนยําก็คือ 0 นาฬิกาน้ํา 6 ซ่ึงคิดคนครั้งแรกในอียิปต 6 ตอมาก็เปนท่ี

แพรหลายเนื่องจากสามารถใชวัดเวลาในตอนกลางคืนได ทวาตองมียามรักษาเวลาคอยเติมน้ํามิให

พรองอยูเสมอ กลาวกันวา 0 เพลโต 6 ไดประดิษฐนาฬิกาน้ําสําหรับปลุกนักเรียนของเขาใหตื่นข้ึน โดย

อาศัยหลักการเติมน้ําลงในภาชนะทรงกระบอก โดยในภาชนะนั้นจะมีภาชนะใสลูกตะก่ัวหลาย ๆ ลูก 

ซ่ึงถาน้ํามีมากจนลน ลูกตะก่ัวก็จะตกลงใสถาดทองแดง เกิดเสียงดังข้ึน เครื่องมือวัดเวลาอีกชนิดหนึ่ง

คือ 0 นาฬิกาทราย 6 นิยมใชในการสํารวจเปนระยะทางไกล ๆ เพราะพกพางาย ไมคลาดเคลื่อน 0 เฟอร

ดินันด มาเจลลัน 6 นักสํารวจชาวโปรตุเกส 6 ไดใชนาฬิกาชนิดนี้ในการสํารวจของเขามาแลว 0 ธูป 6 หรือ

เทียน6 สามารถท่ีจะใชเปนนาฬิกาได โดยเฉพาะกอนท่ีจะมีนาฬิกาท่ีมีกลไกท่ีชัดเจนดังเชนในปจจุบัน 

ในปจจุบันเราใชนาฬิกาแบบมีกลไก ซ่ึงก็สามารถทําไดหลายวิธี เชน ใชไฟฟา สปริง หรือลูกตุม 

ขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาใหบอกเวลาได ท้ังนี้ยังตองมีโครโนมิเตอร (chronometer) สําหรับปรับเทียบ

เวลา โดยเฉพาะนาฬิกาขอมือแบบใชกลไก ในปจจุบัน นาฬิกาท่ีแมนยําท่ีสุดก็คือ นาฬิกาอะตอม ซ่ึง

ใชปรับเทียบนาฬิกาชนิดอ่ืน ๆ และรักษาเวลามาตรฐานดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทําใหปจจุบันเราสามารถใชระบบชี้ตําแหนงบนผิวโลก (global positioning system) รวมกับโพรโท

คอลเวลาเครือขาย (network time protocol) เพ่ือชวยใหการรักษาเวลาท่ัวโลกเปนไปในทาง

เดียวกัน ตามระบบหนวยเอสไอ "SI" ระบบหนวยวัดระหวางประเทศ หรือ ระบบเอสไอ (อังกฤษ: 

International System of Units; ฝรั่งเศส: Système international d'unités: SI) เปนระบบการ

วัดท่ีปรับปรุงมาจากระบบเมตริก โดยเนนการสรางมาจากหนวยฐานท้ังเจ็ดหนวยและใชระบบ

เลขฐานสิบ ระบบเมตริกแตเดิมนั้นแบงออกเปนหลายกลุมโดยระบบเอสไอไดรับการพัฒนามาจาก

ระบบหนวยเมตร-กิโลกรัม-วินาที (meter-kilogram-second: MKS) ในป ๑๙๖๐ และไดปรับเปลี่ยน

นิยามรวมถึงเพ่ิมลดหนวยฐานเอสไอมาตลอดตามการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการวัด เพ่ือเพ่ิมความ

เท่ียงตรงในการวัดมากข้ึน ระบบเอสไอเปนระบบท่ีใชกันเกือบท้ังโลก ไดกําหนดใหหนวยของเวลาเปน 

วินาที ดังมีนิยามตอไปนี ้

 17วินาทีมีคาเทากับระยะเวลาท่ีเกิดการแผรังสีกลับไปมาระหวางอะตอมซีเซียม-๑๓๓ ท่ีบริสุทธิ์

อยางยิ่งยวด และอยูในสถานะพ้ืน สองอะตอม ๙ ๑๙๒ ๖๓๑ ๗๗๐ ครั้ง (ไป-กลับ นับเปน ๑ ครั้ง) 

โลก ถูกแบงออกเปนเขตเวลาตาง ๆ โดยกําหนดใหโดยเฉลี่ย ๑ เขต กินเนื้อท่ี ๑๕ องศาของลองจิจูด 

(แตอาจจะปรับไดตามเขตแดนของแตละรัฐหรือประเทศ) แตละเขตเวลามีเวลามาตรฐานจากการบวก

หรือลบชั่วโมงตามลองจิจูดท่ีอยูออกจากเวลามาตรฐานกรีนิช บางทีอาจจะบวกเวลาออมแสง 

(daylight saving time) ไดตามความเหมาะสม ในบางกรณีท่ีตองการปรับแกเวลาใหตรงกับเวลา    

สุริยคติเฉลี่ย ก็สามารถบวกอธิกวินาที (leap second)  



 ๓๒ 

หนวยของเวลาสากล 

หนวย ขนาด 

นาโนวินาที ๑/๑๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ วินาที 

ไมโครวินาที  ๑/๑๑,๐๐๐,๐๐๐ วินาที 

มิลลิวินาที ๑/๑๑,๐๐๐ วินาที 

วินาที หนวยฐานในระบบเอสไอ  

นาที ๖๐ วินาที 

ชั่วโมง ๖๐ นาที 

วัน ๒๔ ชั่วโมง 

สัปดาห ๗ วัน 

ปกษ  ๑๔ หรือ ๑๕ วัน; ๒ สัปดาห 

เดือน  ๒๘ ถึง ๓๑ วัน 

ไตรมาส  ๓ เดือน 

ป (ปปฏิทิน)  ๑๒ เดือน 

ปสุริยคติ ๓๖๕.๒๔๒๑๙ วัน (โดยเฉลี่ย) 

ทศวรรษ  ๑๐ ป 

ศตวรรษ ๑๐๐ ป 

สหัสวรรษ ๑,๐๐๐ ป 

ทศสหัสวรรษ ๑๐,๐๐๐ ป๒๒ 

๒.๒.๒ การนับเวลาตามหลักพระพุทธศาสนา 

 การนับเวลาในพระพุทธศาสนามีหลายมิติ ดังปรากฏในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวล

ศัพท กัป,กัลป,กาลกําหนด, ระยะเวลายาวนานเหลือเกิน ท่ีกําหนดวาโลกคือสกลจักรวาลประลัยครั้ง

หนึ่ง (ศาสนาฮินดูวาเปนวันหนึ่งคืนหนึ่งของพระพรหม)  ทานใหเขาใจดวยอุปมาวาเปรียบเหมือนมี

ภูเขาศิลาลวน 6 กวาง ยาว สูงดานละ ๑ โยชน ทุก ๑๐๐ ป มีคนนําผาเนื้อละเอียดอยางดีมาลูบครั้ง

หนึ่ง จนกวาภูเขานั้นจะสึกหรอสิ้นไปกัปหนึ่งยาวนานกวานั้น 

                                                        
๒๒http://th.wikipedia.org/wiki, (๒๓  เม.ย.  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๕ น.). 

 



 ๓๓ 

       กําหนดอายุของโลก 

       กําหนดอายุ เรียกเต็มวา อายุกัป เชนวา อายุกัปของคนยุคนี้ ประมาณ ๑๐๐ ป  ตามคติโบราณ

กัปมี ๔ อยาง ไดแก 

๑. มหากัป กัปใหญ คือ กําหนดอายุของโลก อันหมายถึงสกลพิภพ 

๒. อสงไขยกัป กัปอันนับเวลามิได คือ สวนยอย ๔ แหงมหากัป ไดแก 

๑) สังวัฏฏกัป (เรียกเต็มวา สังวัฏฏอสงไขยกัป) กัปเสื่อม คือ ระยะกาลท่ีโลกเสื่อมลงจนถึง

วินาศ 

๒) สังวัฏฏฐายีกัป (สังวัฏฏฐายีอสงไขยกัป) ระยะกาลท่ีโลกพินาศแลวทรงอยู 

๓) วิวัฏฏกัป (วิวฏัฏอสงไขยกัป) กัปเจริญคือ ระยะกาลท่ีโลกกลับเจริญข้ึน 

๔) วิวัฏฏฐายีกับ (วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป) ระยะเวลาท่ีโลกเจริญแลวทรงอยู 

ครบรอบ ๔ อสงไขยกัปนี้เปนมหากัปหนึ่ง 

๓. อัตรกัป กัปในระหวาง ไดแก ระยะกาลท่ีหมูมนุษยเสื่อมสวนใหญพินาศแลว สวนท่ีเหลือดีข้ึน

เจริญข้ึนและมีอายุยืนยาวข้ึนจนถึงอสงไขยแลวกลับเสื่อมทรามลง อายุสั้นลง ๆ จนเหลือ

เพียงสิบปแลวพินาศ ครบรอยนี้เปนอัตรกัปหนึ่ง ๖๔ อัตรกับเชนนั้นเปน ๑ อสงไขยกัป 

๔. อายุกัป กําหนดอายุของสัตวจํานวนนั้นๆ เชน อายุกัปของมหาพรหมเทากับ ๑ อสงไขกัป  

โดยท่ัวไปคําวา “กัป” ท่ีมาโดดๆมักหมายถึงมหากัป แตหลายแหงหมายถึงอายุกัป เชนท่ีพระพุทธเจา

ตรัสวา พระองคไดทรงเจริญอิทธิบาท ๔ เปนอยางดีแลว หากทรงจํานงจะทรงพระชนมอยูตลอดกัป

หรือเกินกวากัปก็ได กัปในท่ีนี้หมายถึงอายุกัป คือจะทรงพระชนมอยูจนครบกําหนดอายุของคนในยุค

นั้นเต็มบริบูรณ คือเต็ม ๑๐๐ ป หรือเกินกวานั้น ก็ได 

 ตามคติท่ีบางคัมภีรประมวลมาบันทึกไว พึงทราบวาตลอดมหากัปนั้น พระพุทธเจาจะอุบัติ

เฉพาะในวิวัฏฏฐายีกัป คือในระยะกาลท่ีโลกกลับเจริญข้ึน แฃะทรงกําลังทรงอยู เทานั้น และกัป เม่ือ

จําแนกตามการอุบัติของพระพุทธเขามี ๒  อยาง ไดแก 

๑. สุญกัป กัปสูญ หรือกัปวางเปลา คือกัปท่ีไมมีพระพุทธเจาอุบัติ (รวมท้ังไมมีพระปจเจกพุทธ

เจา พระพุทธสาวกและพระเจาจักรพรรดิธรรมราชาดวย) 

๒. อสุญกัป กัปไมสูญหรือกัปไมวางเปลาคือ กัปท่ีมีพระพุทธเจาอุบัติ แยกยอยเปน ๕ ประเภท 

ไดแก 

๒.๑ สารกัป (กัปท่ีมีสาระข้ึนมาได โดยมีพระพุทธเจาอุบัติ) คือกัปท่ีมีพระพุทธเจาอุบัติ

พระองคเดียว 

๒.๒ มัณฑกัป (กัปเยี่ยมยอด) คือกัปท่ีมีพระพุทธเจาอุบัติ ๒ พระองค 

๒.๓ วรกัป (กัปประเสริฐ) คือ กัปท่ีมีพระพุทธเจาอุบัติ ๓  พระองค 



 ๓๔ 

๒.๔ สารมัณฑกัป (กัปท่ีมีสาระเยี่ยมยอดยิ่งกวากัปกอน)คือ กัปท่ีมีพระพุทธเขาอุบัติ ๔ 

พระองค 

๒.๕ ภัทกัป (ภัททกัปหรือภัทรกัปก็ได, กัปเจริญหรือกัปท่ีดีแท)คือกัปท่ีมีพระพุทธเจาอุบัติ ๕ 

พระองค  

กัปปจจุบัน เปนภัทรกัป มีพระพุทธเจาอุบัติ ๕ พระองค คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมน 

พระกัสสปะ พระโคตรมะ ท่ีอุบัติข้ึนแลวและพระเมตไตรยท่ีจะอุบัติตอไป๒๓ 

สวนคําวา ยาม0 คราว, เวลา, สวนแหงวันคืนในทางพระพุทธศาสนาแบงกลางคืน เปน ๓ สวน

ปฐมยาม ยามตน, ยามท่ีหนึ่ง, สวนท่ีหนึ่งแหงราตรี เม่ือแบงคืนหนึ่งเปน ๓ สวน, 

มัชฌิมยาม ยามกลาง, สวนท่ี ๒ ของราตรี เม่ือแบงคืนหนึ่งเปน ๓ สวน, ระยะเท่ียงคืน; 

ปจฉิมยาม ยามสุดทาย, ชวงสุดทายแหงราตรี เม่ือแบงกลางคืนเปน ๓ สวน 

 นอกจากนี้เรื่องเก่ียวกับการนับเวลา ในโลกมนุษยและโลกสวรรคนั้นแตกตางกัน ดังมีเรื่องเลา

ในอรรถกาธรรมบท ปฏิปูชิกาวตฺถุ ธมฺมปท เลาเรื่องเวลาของสวรรคเทียบกับมนุษยไววา ในดาวดึงส

เทวโลก เทวบุตรองคหนึ่งชื่อวา "มาลาเภรี" ไปเท่ียวชมอุทยานพรอมกับหมูเทพอัปสร เทพธิดาองค

หนึ่งจุติในขณะท่ีกําลังนั่งอยูบนก่ิงตนไมใหดอกไมหลนจากตน สรีระของนางดับหายไปเหมือนอยาง

เปลวประทีปดับ นางถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถี เม่ือเกิดข้ึนระลึกชาติไดวา เปนภรรยา

ของมาลาเภรีเทวบุตรจุติมาเกิด ไดทําการบูชาพระรัตนตรัย ตั้งความปรารถนาจะไปเกิดในสํานักของ

เทพสามีอีก ขณะนั้นพระพุทธเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี นางมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทําบุญ

กุศลตางๆ และตั้งความปรารถนาขอเดียวนั้นตั้งแตเยาววัย จนถึงไดนามวา "ปติปูชิกา" แปลวา บูชา

เพ่ือสามี เม่ือเจริญวัยข้ึนไดสามี คนท้ังหลายก็เขาใจวาเปนท่ีสมปรารถนาแลว นางมีบุตรหลายคนโดย

ลําดับ ไดตั้งหนาทําบุญกุศลตางๆ เปนนิตยมา ในวันสุดทายของชีวิต เม่ือฟงธรรมรักษาสิกขาบทแลว 

ไดถึงแกกรรมดวยโรคปจจุบัน บังเกิดในสํานักเทพสามีในสวนสวรรคนั้นแหละ 

ขณะนั้น มาลาเภรีเทวบุตรก็กําลังอยูในอุทยาน หมูเทพอัปสรกําลังเก็บรอยดอกไมกันอยู  

เทวบุตรไดทักถามนางหายไปไหนแตเชา นางไดตอบวาจุติไปเกิดในมนุษย ไดเลาเรื่องของนางใน

มนุษยโดยตลอด และไดเลาถึงความตั้งใจของนางเพ่ือท่ีจะมาเกิดอีกในสํานักของเทพสามี บัดนี้ก็ไดมา

เกิดสมปรารถนาดวยอํานาจบุญกุศลและความตั้งใจ เทวบุตรถามถึงกําหนดอายุมนุษย เม่ือไดรับตอบ

วาประมาณ ๑๐๐ ป เกินไปมีนอย ไดถามตอไปวาหมูมนุษยมีอายุเพียงเทานี้ พากันประมาทเหมือน

อยางหลับ หรือพากันทําบุญกุศลตางๆ เทพธิดาตอบวา พวกมนุษยโดยมากพากันประมาทเหมือน

                                                        
๒๓พระพรหมาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.พิมพครั้งท่ี ๑๕.  

,อางแลว, หนา ๑๐-๑๒.  

 



 ๓๕ 

อยางมีอายุตั้งอสงไขย เหมือนอยางไมแก ไมตาย เทวบุตรไดเกิดความสังเวชใจข้ึนมาก ท้ังนี้เพราะ

เวลาของโลกมนุษยกับเวลาของสวรรค ท่ีนางเทพธิดาเหลานั้นคุนเคยเปนคนระบบบน มีชวงเวลาการ

นับท่ีไมเหมือนกันนั่นเอง๒๔ 

๒.๒.๓ การนับเวลาในวัฒนธรรมไทย 

ยามไทยแบงกลางคืนเปน ๔ ยาม ยามละ ๓ ชั่วโมง คือ 

ยามหนึ่งเวลา ๐๘:๐๐ – ๒๑:๐๐ น. 

ยามสองเวลา ๒๑:๐๐ – ๒๔:๐๐ น. 

ยามสามเวลา ๒๔:๐๐ – ๐๓:๐๐ น. 

ยามปลายเวลา ๐๓:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.๒๕ 

 

๑) ปฏิทินและการกําหนดเวลา 

   ในสมัยโบราณมนุษยใชการสังเกตปรากฏการณตางๆบนทองฟา ท้ังดวงอาทิตย  ดวงจันทร 

และดวงดาว เปนเครื่องบอกเวลา  เชน การสังเกตเงาของวัตถุท่ีเกิดข้ึนจากตําแหนงของดวงอาทิตยท่ี

เปลี่ยนไปเปนเครื่องบอกเวลาในตอนกลางวันท่ีเราเรียกวา นาฬิกาแดด (Sundial) รวมท้ังยังมีการใช 

วัฏจักรของดวงอาทิตยและดวงดาวเปนเครื่องบอกชวงหรือคาบของฤดูกาล เพ่ือประโยชนในการ

เพาะปลูกและกําหนดพิธีกรรมทางศาสนา การกําหนดระยะเวลาในปฏิทินนั้นเริ่มตนจากชวงเวลา 

๑ วัน หรือการหมุนรอบตัวเองของโลก 1 รอบโดยใชดวงอาทิตยเปนตัวกําหนดซ่ึงกินเวลาประมาณ 

๒๔ ชั่วโมง  และระยะเวลา ๑ ป คือโลกโคจรรอบดวงอาทิตยครบ ๑ รอบ ซ่ึงใชเวลา ๓๖๕.๒๕ วัน 

เปนพ้ืนฐานในการกําหนดปฏิทิน ซ่ึงปฏิทินในยุคสมัยแรกๆเปนของชาวอียิปตโบราณ ท่ีใชการ

ครบรอบของการเกิดเสี้ยวของดวงจันทรเปนตัวกําหนด จากวันเพ็ญหนึ่งไปอีกวันเพ็ญหนึ่งมาเปน

ระยะเวลา ๑ เดือน ท่ีเราเรียกกันวา เดือนจันทรคติ (Synodic Month)  แตเนื่องจากวันในเดือน

จันทรคติมีเพียง ๒๙.๕ วัน ทําใหระยะเวลาครบรอบ ๑ ปนอยกวาความเปนจริง ทําใหเกิดการ

คลาดเคลื่อนของฤดูกาล เพราะฤดูกาลเกิดข้ึนจากตําแหนงของดวงอาทิตย ทําใหตองมีการคิดปฏิทิน

ท่ีใชการสังเกตดวงอาทิตยเปนเครื่องกําหนดข้ึนมา ท่ีเราเรียกวา ปฏิทินสุริยคติ ท่ีใชกันในทุกวันนี้ 

 

๒) ปฏิทินจันทรคติ 

                                                        
๒๔ขุ.ธ.อ.๓/๒๖-๒๙   . 
๒๕https://www.gotoknow.org (๒๓  เม.ย.  ๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๐๐ น.) 

 

 



 ๓๖ 

ปฏิทินท่ีอาศัยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร หรือใชดิถีของดวงจันทรเปนเครื่อง

กําหนดนั้น เราเรียกวา ปฏิทินจันทรคติ  เปนปฏิทินท่ียังมีการใชในทองถ่ินหรือกลุมชนเล็กๆท่ีตองการ

ใชการครบรอบดวงจันทรชวงตางๆเปนตัวกําหนดพิธีกรรมทางศาสนา แตเนื่องจากใน 1 รอบเดือน

ของปฏิทินจันทรคติมีเพียง ๒๙.๕ วัน ทําให ๑ ปมีจํานวนวันเพียง ๓๕๔ วัน ซ่ึงนอยกวาปฏิทินสุริ

ยคติ จึงตองมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมวันเพ่ือให ๑ ปมีรอบเทากันคือ ๓๖๕.๒๕ วัน  

         เนื่องจาก ๑ เดือนทางจันทรคติมีเพียง ๒๙.๕วัน  คือมีเศษครึ่งวันมาเก่ียวของจึงตองมีการ

แกไขใหเต็มวัน โดยเดือนหนึ่งจะมีเพียง ๒๙ วัน เรียกวา เดือนขาด กําหนดใหตรงกับเดือนเลขค่ี คือ 

๑,๓,๕,๗,๙,๑๑  สวนอีกเดือนหนึ่งจะมี ๓๐ วันเรียกวา เดือนเต็ม กําหนดใหตรงกับเดือนเลขคู คือ 

๒,๔,๖,๘,๑๒ ตัวเลข ๑..๒..๓...๔  เหลานี้ไมใชตัวเลขกําหนดปสากลอยางเชน มกราคม คือ ๑ , 

กุมภาพันธคือ ๒  แตจะหมายถึงเลขเดือนท่ีคนไทยนิยมเรียกกันเชน เดือนอายหรือเดือนหนึ่ง  เดือนยี่

หมายถึงเดือนสอง  เปนตน  ดังนั้นในเดือนคู หรือเดือนเต็ม จะมีแรม ๑๕ คํ่า  ในขณะท่ีเดือนค่ี หรือ

เดือนขาดจะมีแค แรม ๑๔ คํ่าเปนวันสุดทายของเดือน แลวจึงเริ่มตน ข้ึน ๑ คํ่าใหมอีกครั้ง เปนแบบ

นี้สลับกันไปตลอดท้ังป  ดังนั้น New Moon หรือเดือนมืด หรือเดือนดับ จะตรงกับวันแรม ๑๔ หรือ 

๑๕ คํ่า  ขณะท่ี  Full Moon หรือเดือนเพ็ญจะตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่าเทานั้น  แตในบางครั้งเม่ือตรง

กับวันข้ึน ๑๕ คํ่าแลวแตดวงจันทรก็ยังไมเต็มดวงพอดีตามปฏิทิน  อาจจะตองใชเวลาอีกราวครึ่งวันซ่ึง

กลายเปนเวลากลางวันไปแลวทําให เรามองไมเห็นวันสําคัญทางพุทธศาสนานั้นใชดิ ถีของ 

ดวงจันทรตามปฏิทินจันทรคติเปนตัวกําหนด  คือจะกําหนดวันพระตรงกับ วันข้ึน ๘  คํ่า  ข้ึน ๑๕ 

คํ่า  แรม ๘ คํ่า และ แรม ๑๔ หรือ ๑๕ คํ่า ของแตละเดือน รวมท้ังวันสําคัญท่ีพิเศษทางศาสนาพุทธท่ี

บางทีเราก็เรียกวาวันพระใหญ จะตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่า คือเปนคืนพระจันทรเต็มดวงทุกครั้ง เชน วัน

มาฆบูชา ตรงกับข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๓, วันวิสาขบูชาตรงกับข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๖, วันอาสาฬหบูชาตรงกับ

ข้ึ น ๑ ๕ คํ่ า เ ดื อ น ๘  ร ว ม ท้ั ง วั น ล อ ย ก ร ะ ท ง ต ร ง กั บ ข้ึ น ๑ ๕ คํ่ า เ ดื อ น ๑ ๒ เ ป น ต น 

     แตเนื่องจาก ๑ ปทางจันทรคติมีเพียง ๓๕๔ วัน (๑๒ คูณ ๒๙.๕) ในขณะท่ี ๑ ปทางสุริยคติ

มี ๓๖๕.๒๕ วัน  เวลาจะแตกตางกันอยู ๑๑.๒๕วัน หากไมมีการแกไข เม่ือเวลาผานไปหลายๆป 

ปฏิทินจันทรคติจะตางกับสุริยคติมาก จนอาจจะทําใหวันประกอบพิธีทางศาสนาคลาดเคลื่อนไปจาก

ความเปนจริง เชน วันลอยกระทง ข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๑๒  ซ่ึงเคยตรงกับเดือนพฤศจิกายนชวงฤดู

หนาว  อาจจะคลาดเคลื่อนไปอยูเดือนเมษายนซ่ึงเปนฤดูรอน จนมีการลอยกระทงในวันสงกรานต

แทนก็เปนไดดังนั้นเวลาท่ีปฏิทินจันทรคติขาดหายไป ๑๑.๒๕ วันนี้จะตองมีการเพ่ิม วันเพ่ิมเดือนเขา

ไปในปฏิทินจันทรคติ ซ่ึงในบางปทําใหปฏิทินจันทรคติท่ีใชกันอยูในปจจุบันนั้นมีออยู ๓แบบ คือ  

    ๑. ปปกติมาส ปกติวาร (มาส หมายถึงเดือน   วาร หมายถึงวัน)  เปนปตามปกติท่ีมี ๑๒ 

เดือน เดือนเต็ม ๖ เดือน เดือนขาด ๖ เดือน รวมแลวมี ๓๕๔ วัน                                   



 ๓๗ 

    ๒. ปปกติมาส อธิกวาร  (อธิก หมายถึง เพ่ิมข้ึน) อธิกวารจึงหมายถึงมีการเพ่ิมวัน  แต ๑ ป

ยังมี ๑๒ เดือนตามปกติ  จะเปนเดือนเต็ม ๗ เดือน เดือนขาด ๕  เดือน  โดยการเพ่ิมวันในเดือน ๗ 

ซ่ึงเปนเดือนเลขค่ีปกติจะมี ๒๙ วัน ก็ใหเพ่ิมอีก ๑ วันเปน ๓๐ วัน รวมท้ังปจะมี ๓๕๕ วัน และเดือน 

๗ท่ีพิเศษนี้เราเรียกวา เดือนอธิกวาร 

     ๓. ปอธิกมาส ปกติวาร  หมายถึงจํานวนวันปกติ แตจะเพ่ิมเดือนข้ึนมาอีก ๑ เดือนรวมเปน 

๑๓เดือนใน ๑ ป โดยเพ่ิมเดือน ๘  ซ่ึงเปนเดือนเต็มมี ๓๐ วัน เขาไปอีก ๑ เดือน เปนปท่ีมีเดือน ๘ 

สองครั้งรวมท้ังปจะมี ๓๘๔ วัน  สําหรับปพิเศษนี้เราเรียกวา ปอธิกม๒๖ 

 2 1การนับเวลาดังกลาว ดานความเปนสากล,ตามคัมภีรพระพุทธศาสนาหรือการนับเวลาตาม

วัฒนธรรมไทยเปนสิ่งเฉพาะในแงมุมตางๆ ลวนแตอิงอาศัยปจจัยพ้ืนฐานความรูและความเขาใจ

ตลอดจนขอสมมุติ ขอตกลงรวมกันในแตละวัฒนธรรมทองถ่ินซ่ึงแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค

ของผูท่ีเก่ียวของกับท่ีจะนําไปปรับประยุกตใชเพ่ือใหการบริหารจัดการเวลาเพ่ือกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับผูใชเวลาตอไป 

 

๒.๓  ความสําคัญของการบริหารเวลา 

๒.๓.๑  ความสําคัญของการบริหารเวลาในมุมมองของนักวิชาการท่ัวไป 

มนุษยทุกคนมีเวลา ๒๔ ชั่วโมงเทาเทียมกัน แตมีความสามารถในการบริหารเวลาไมเทา

เทียมกัน คนสวนใหญมิไดตะหนักความคิดในเรื่องนี้และปลอยใหเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน ถา

คนหลาย ๆ คนเปนคนขยันและทํางานหนัก แตยังรูสึกวาไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรหรือไมได

อะไรเปนชิ้นเปนอัน คนๆนั้นคือบุคคลท่ีจําเปนตองเรียนรูและฝกทักษะการบริหารเวลา เรื่องการ

บริหารเวลาไมไดทําเพ่ือไปแขงกับใครแตเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการฝกฝนพัฒนาตนเอง แขงกับตนเอง

และมีความเปนระเบียบวินัยในสิ่งท่ีตองรับผิดชอบมากข้ึน  

เนื่องจากสภาพความเปนอยูในการดํารงชีวิตของประชากรคนไทยสวนใหญ ตลอดจนสภาพ

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหรูปแบบการใชเวลาในการทํากิจกรรมประจําวันของประชากร มีความ

หลากหลาย ทางฝายรัฐบาลไดเล็งเห็นและตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของการบริหารเวลา โดย

มอบมายใหสํานักงานสถิติแหงชาติ ทําการสํารวจ การใชเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจํา

ของประชาการเพ่ือนําไปใชประโยชนในการวางแผน การสงเสริมกิจกรรมใหแกประชากรไดอยาง

ถูกตองสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดํารงชีวิตประจําวัน

                                                        
๒๖ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา, http://www.sciplanet.org/sce, (๒๓  เม.ย.  ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๐:๕๐ น.) 



 ๓๘ 

อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชากรตอไป๒๗ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ในการวางแผน

และการพัฒนาประเทศชาติจําเปนตองทราบและใหความสําคัญกับการใชเวลา การบริหารเวลาอยาง

เปนรูปธรรม  

ในอีกแงมุมหนึ่ง เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา เวลาเปนปจจัยพ้ืนฐานของจักรวาล คนสวนใหญ

รูสึกวาเขากําลังสูญเสียสินคา(ในท่ีนี้คือเวลา)ท่ีไมสามารถทดแทนนี้ ซ่ึงบางทีการจัดการเวลาท่ีดีอาจ

เปนปจจัยสําคัญปจจัยเดียวในการจัดการงานของคุณและงานของคนอ่ืน เม่ือคุณหยุดความพยายาม

ตอสูกับเวลา คุณก็จะสบายข้ึน อยาพยายามท่ีจะตอสูกับเวลา พยายามเขาใจมันและทําใหมัน

กลายเปนเพ่ือนของคุณ เหมือนกับการจัดการกับหลักการอ่ืน ๆ การจัดการเวลาตองการวิเคราะห

วางแผน เวลาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญมาก ไมสามารถท่ีจะหาซ้ือเวลาไดจากท่ีไหนเลยในโลก ถึงแมวา

เวลาจะเปนสิ่งท่ีมีปริมาณท่ีแนนอนและมีอยูเปนจํานวนมาก แตไมวาคุณจะทําอยางไรก็ตาม คุณไม

สามารถท่ีจะไดมันกลับคืนมา ถามันผานไปแลว เวลาเปนทรัพยากรเพียงอยางเดียวท่ีจะตองถูกใชและ

ในขณะท่ีคุณใชมัน คุณก็จะไดมัน ซ่ึงอัตราท่ีคุณใชก็มีเพียงอัตราเดียวคือ ๖๐ วินาทีตอ ๑ นาทีหรือ 

๖๐ นาทีตอ ๑ ชั่วโมง ไมมากไมนอยกวานี้ คุณเลือกวาจะใชมันอยางไรหรือคุณปลอยใหเวลาผานไป 

โดยท่ีไมไดจัดการอะไรท่ีเก่ียวกับชีวิตหรือการงานของคุณเลย มันก็เทากับวาคุณไดปลอยใหเวลาหมด

ไปอยางเปลาประโยชน ความจริงแลวตัวมนุษยเองเปนผูท่ีสรางเวลาข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวก

และทําใหการใชชีวิตงายข้ึน๒๘  

ในยุคของการทํางานท่ีเนนคุณภาพของสิ้นคาและบริการท่ีเปนหนึ่งหรือท่ีเปนเลิศ คนเราจึง

จําเปนตองปรับกระบวนทัศนใหม การทํางานเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีมีจุดเนนท่ีเปลี่ยนไป  

เพ่ือใหงานใหกาวล่ํานําหนายิ่งข้ึนไปอีก ในยุคท่ีเวลามีคามาก เราจะนําความสําเร็จท่ีผานมาเปนขอมูล

เทานั้น และภาคภูมิใจกับความสําเร็จกับงานท่ีผานมาเพียงไมก่ีชั่วโมง จากนั้นเราจะแสวงหาหนทาง

ใหมในการพัฒนาตอไป การบริหารเวลาจึงมีความสําคัญตอทุกคน ท้ังนี้เพราะธรรมชาติของเวลามี

ลักษณะพิเศษคือ เปนทรัพยากรท่ีมีจํากัด ใชแลวหมดไป, ไมสามารถซ้ือเพ่ิมไดไมวารวยหรือจน,เวลา

ไมสามารถเก็บเอาไวใชไดและเวลาผานไปเรื่อย ๆ ไมหวนยอนกลับมาอีก จากธรรมชาติของเวลา

ดังกลาวขางตน ผูปฏิบัติงานควรใจจดจอกับการบริหารเวลาเพ่ือใหชีวิตและการงานบรรลุผลไดอยาง

รวดเร็ว๒๙ 

                                                        
๒๗สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. (กรุงเทพมหานคร: ๒๕๓๐), หนา ค. 
๒๘ธวัชชัย  พืชผล, เวลาคือโชค, (กรุงเทพฯ: เลิฟแอนดลิพเพรส จํากัด,๒๕๕๓), หนา ๑๔.. 
๒๙วิทยาธร ทอแกว, การบริหารเวลา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

,๒๕๔๙), หนา ๔.                                                                        



 ๓๙ 

เวลาและชีวิตไมใชเทปคาสเซตท่ีเม่ือหมดมวนแลวสามารถกรอกลับมาเริ่มตนใหมได แตเวลาและชีวิต

เปนสิ่งท่ีใชหมดแลวก็หมดไป เราแตละคนตางมีชีวิตเพียงชีวิตเดียว การใชชีวิตของเราจึงควรเปนไป

อยางมีสติและระมัดระวังอยูเสมอ เพ่ือบั้นปลายชีวิตมาถึง เราจะไมตองมานั่งเสียใจกับวันเวลาและ

ชีวิตท่ีผานมา แตสามารถยิ้มอยางภาคภูมิใจและบอกกับตัวเองไดวา เราไดใชชีวิตท่ีผานมาอยางดีท่ีสุด

แลว ทําไมเราถึงตองบริหารเวลา ก็เพราะวา เวลาคือ ชีวิต การบริหารเวลาจึงเทากับการบริหารชีวิต

และคนท่ีตองการประสบความสําเร็จและความสุขแทในชีวิต ยอมหลีกเลี่ยงการบริหารชีวิตหรือการ

บริหารเวลาไปไมได ๓๐ 

สรุปไดวาความสําคัญในการบริหารเวลา ในทัศนะของนักวิชาการและมุมมองของคนท่ัวไป 

มองเวลาเปนเรื่องของทรัพยากรท่ีธรรมชาติมอบใหเทากัน ๒๔ ชั่วโมงใน ๑ วันและทุกคนมีอัตราการ

ใชท่ีเทาเทียมกันคือ ๖๐ วินาทีใน ๑ นาที การบริหารจัดการเวลาเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการสราง

ความสําเร็จและท่ีสําคัญการบริหารจัดการเวลาเปนเรื่องสวนบุคคลท่ีตองพัฒนาดวยตัวเอง โดยเริ่มตน

จากการตระหนักเห็นคุณคาของเวลา การสรางระเบียบวินัยในตนเองเก่ียวกับการใชเวลา ในการ

ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ใหคุมคาและเกิดผลลัพธท่ีดีท้ังตอตนเองและสวนรวม 

๒.๓.๒  ความสําคัญของการบริหารเวลาในมุมมองของนักวิชาการพระพุทธศาสนา 

 ธรรมชาติท่ีหมุนเวียนเปลี่ยนไป ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมีฤดูกาลตาง ๆ เกิดข้ึนสลับ

สับเปลี่ยนกันไป เวลาก็เชนเดียวกัน เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ ตามสมมุติบัญญัติ เวลาท่ี

ธรรมชาติไดมอบใหมนุษยทุกคนอยางเทาเทียมกันกลาวคือ ๒๔ ชั่วโมง เหมือนความเกิดแกเจ็บตาย

ตาย ความทุกขและความพนจากทุกข ซ่ึงมนุษยทุกคนจําเปนตองเรียนรูธรรมชาติของชีวิต บริหาร

จัดการชีวิตใหทุกขนอยลงและหมดทุกขไปในท่ีสุด ชีวิตจึงมีความสําคัญและจําเปนท่ีตองบริหาร

จัดการ ซ่ึงเรื่องของเวลาท่ีเก่ียวของกับความเปนไปของชีวิตคนเราก็เชนเดียวกัน เวลาเปนทรัพยากรท่ี

มีคามากท่ีสุดในในชีวิตประการหนึ่ง ซ่ึงถึงเราจะใชหรือไมใชเวลาก็หมดไปอยางไมรีรอใคร เพราะ

ความเปลี่ยนแปลงของสังขตธรรมนั่นเอง ประกอบกับการท่ีชีวิตคนเราเปนสิ่งไมเท่ียงแทแนนอนดังคํา

สอนครั้งสุดทายในปจฉิมโอวาท คือ พระดํารัสสุดทายของพระพุทธเจา กอนจะปรินิพพาน ตรัสไววา 

  "อถโข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  หนฺททานิ  ภิกฺขเว อามนฺตยามิ   โว  

วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ ฯ อยํ ตถาคตสฺส ปจฺฉิมา วาจา ฯ"  

แปลความวา  “ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ ตถาคตขอเตือนเธอท้ังหลาย สังขารท้ังหลาย 

                                                        
๓๐เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, บริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ, (กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย

,๒๕๔๓), หนา ๓. 



 ๔๐ 

เสื่อมไปเปนธรรมดา เธอท้ังหลาย จงยังประโยชนตน ประโยชนทาน ใหถึงพรอม

ดวยความไมประมาทเถิด”๓๑                                                                                                                     

  จากคําสอนดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคปรารถนาใหผูคนท้ังหลายอยูกันดวยความ

ไมประมาท แมวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ซ่ึงสอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา อปฺปมตฺตา   

น มียนฺติ ผูไมประมาท ยอมไมตาย อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วายํ ยํ วิวหเต รตฺติตทูนนฺตสฺส  

ชีวิต ํควรทําวันคืนไมใหเปลาจากประโยชนนอยหรือมาก เพราะวันคืนผานบุคคลใดไป ชีวิตของบุคคล

นั้น ยอมพรองจากประโยชนนั้น๓๒  วันและคืนหากเราปลอยใหลวงไปโดยมิไดทําอะไรเลย ชีวิตของผู

นั้นก็เปนหมันหาประโยชนอันใดมิไดเลย เพราะประโยชนท้ังหลาย ยอมลวงเลยบุคคลผูไมทํางาน     

ผูนอนมาก ยอมทําใหชีวิตของเขาเปลาประโยชน แตถาบุคคลเกิดความเกียจคราน บริหารจัดการเวลา

ไมถูกตอง อางฝนตก แดดออก เปนคนเฉ่ือยชา ผัดวันประกันพรุง มีผลทําใหประโยชนท้ังหลายก็

ลวงเลยเขาไป ทําใหชีวิตของเขาตองเปนหมัน ผูท่ีเปนเชนนี้เปนบรรพชิตก็ไมได เปนคฤหัสถก็ไมดี 

เพราะความเกียจคราน ยอมทําใหชีวิตของผูนั้นเปลาจากประโยชนไรคุณคาไมวาจะมากหรือนอยก็

ตาม สวนผู ท่ีไมคํานึงถึงหนาวรอน มีความมุมานะพากเพียร อดทน ความเพียรเทานั้นท่ีจะทํา

ประโยชนใหสําเร็จไดโดยชอบแกผูทํา เพราะผูท่ีมีความเพียรยอมไมยอทอตอการงานท้ังนอยท้ังใหญ 

ผูมีความเพียรยอมกลาแข็งในการทํางาน ชีวิตยอมพบแตความเจริญ  

ซึงคําสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องการรูจักกาลเวลาอันเหมาะสมนี้ พระพุทธองคไดตรัสสอน

ไวในเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ ซ่ึงเปนธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ, เปนคุณสมบัติของคนดี, 

ธรรมของผูดี หนึ่งในเจ็ดขอนั้น ไดแก กาลัญุตา กลาวคือ การเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอัน

เหมาะสม และระยะเวลาท่ีจะตองใชในการประกอบกิจ กระทําหนาท่ีการงาน เชน ใหตรงเวลา ให

เปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน๓๓  

ในเรื่องการรูจักกาลนี้ มีปรากฏในธรรมนิทานชาดกเรื่องท่ี ๔๑๗ หัตถิปลาชาดก พระราชา

กับสหายปุโรหิต หัตถิปาลกุมารตองการออกบวชแตผูเปนบิดาหามไมใหบวช หัตถิปาลกุมารจึงถาม

บิดาวา “ใคร ๆ จะชื่อวาสามารเพ่ือจะหามชรา หรือพยาธิมรณะไดดวยลาภคือบุตรก็มิไดมี เพราะ

ลาภคือบุตรเปนตนนี้ มีทุกขเปนมูลเปนท่ีตั้งแหงกิเลส บัณฑิตท้ังหมายมีพระพุทธเจาเปนตน ยอม

กลาวสอนเฉพาะความปลอยวางคันธารมณและอารมณท่ีเหลือท้ังหลายเทานั้น ความบังเกิดผลคือ

ความเผล็ดผลยอมเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย เพราะกรรมอันตนทําไวเทานั้น เม่ือกลาวจบ บิดาของหัตถิ

ปาลกุมารก็อนุญาตใหลูกชายออกบวช จากนั้นนองชายท้ัง ๓และบิดามารดาของหัตถิปาลกุมารก็ออก

                                                        
๓๑ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐. 
๓๒ขุ. เถร.๒๖/๓๓๕. 
๓๓ที.ปา.๑๑/๓๓๑/๒๖๔. 



 ๔๑ 

บวช โดยมีเหตุผลในการออกบวชท่ีแตกตางกัน เชน อชปาลกุมาร กลาววา ธรรมดาสัตวท้ังหลาย

เหลานี้ ยอมตามในเวลาเปนเด็กก็มี ในเวลาแกก็มี มิใชหรือ ไมมีนิมิตเครื่องหมายท่ีมือหรือท่ีเทาของ

ใครเลยวา ผูนี้จักตายในเวลาเปนเด็ก ผูนี้จักตายในเวลาแกเฒา ขาพเจาเองก็ไมรูเวลาตายของขาพเจา 

เพราะฉะนั้นขาพเจาจักบวชเสียเดี๋ยวนี้ สวนนางพรมณีคิดวาบุตร ๔ คนของเราท้ิงเศวตฉัตรไป คิดวา

จักบวช แมพรามณสามีของเราก็ท้ิงสมบัติ ๘๐ โกฏิ พรอมดวยตําแหนงปุโรหิตไปสูสํานักบุตรท้ัง ๔ 

เหมือนกัน เราผูเดียวเทานั้นจักทําอะไรได เราก็จักไปตามทางท่ีบุตรของเราไปแลวเหมือนกัน๓๔                                                 

  จากนิทานธรรมชาดกเรื่องนี้แสดงใหเห็นวา “คนเราไมควรปลอยเวลาใหเสียไปโดยเปลา

ประโยชน” จะชาหรือนอย จะชาหรือเร็วก็ใหไดอะไรบาง แสดงถึงการบริหารจัดการเวลาในชวงชีวิต

และความพรอมทางสติปญญาของแตละคน กลาวคือ การบริหารเวลาในพระพุทธศาสนาเปนเรื่องของ

ความพรั่งพรอมทางสติปญญาและการเขาใจมองเห็นสัจธรรมในชีวิตจริงและตระหนักถึงวันเวลาท่ีผาน

ไปอยางรูคุณคา โดยใชเวลาทุกนาทีอยางคุมคาเพราะเห็นคุณคาและความสําคัญของการบริหาร

จัดการเวลา  

ในเรื่องนี้พระพุทธองคทรงแสดงเปนตัวอยาง พระพุทธองคบริหารจัดการเวลาจวบจนกระท่ัง

วาระสุดทายของพระองคเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูอ่ืน ดังจะเห็นไดจากแสดงพระธรรมเทศนาแก

ทานสุภัททะ ปจฉิมสิกขิสาวก (สาวกผูทันเห็นองคสุดทาย) ของพระพุทธเจา เรียกสั้นๆ วา ปจฉิม

สาวก ซ่ึงเดิมเปนพราหมณตระกูลใหญ ตอมาออกบวชเปนปริพาชก อยูในเมืองกุสินารา ในวันท่ี

พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน สุภัททปริพาชกไดยินขาวแลว คิดวาตนมีขอสงสัยอยูอยาง

หนึ่ง อยากจะขอใหพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเพ่ือแกขอสงสัยนั้นเสียกอนท่ีจะปรินิพพาน จึงเดินทาง

ไปยังสาลวัน ตรงไปหาพระอานนท แจงความประสงคขอเขาเฝาพระบรมศาสดา พระอานนทไดหาม

ไว เพราะเกรงวาพระองคเหน็ดเหนื่อยอยูแลว จะเปนการรบกวนใหทรงลําบาก สุภัททปริพาชก       

ก็คะยั้นคะยอจะขอเขาเฝาใหได พระอานนทก็ยืนกรานหามอยูถึง ๓ วาระ จนพระผูมีพระภาคทรงได

ยินเสียงโตตอบกันนั้น จึงตรัสสั่งพระอานนทวา สุภัททะมุงหาความรู มิใชประสงคจะเบียดเบียน

พระองค ขอใหปลอยใหเขาเขาเฝาเถิด สุภัททปริพาชกเขาเฝาแลว ทูลถามวา สมณพราหมณเจาลัทธิ

ท่ีมีชื่อเสียงท้ังหลาย คือ เหลาครูท้ัง ๖ นั้น ลวนไดตรัสรูจริงท้ังหมดตามท่ีตนปฏิญญา หรือไดตรัสรู

เพียงบางทานหรือไมมีใครตรัสรูจริงเลย พระพุทธเจาทรงหามเสียและตรัสวาจะทรงแสดงธรรม คือ 

หลักการหรือหลักความจริงใหฟง แลวสอนถึงเรื่องอริยมรรคมีองค ๘ หาไมไดในธรรมวินัยใด สมณะ 

(คืออริยบุคคลท้ัง ๔) ก็หาไมไดในธรรมวินัยนั้น อริยมรรคมีองค ๘ หาไดในธรรมวินัยใด สมณะก็หาได

                                                        

๓๔ธรรมสภา พระเจา ๕๐๐ ชาติ ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : :สํานักพิมพธรรมสภา), 

หนา ๘๒๗.                                   



 ๔๒ 

ในธรรมวินัยนั้น อริยมรรคมีองค ๘ หาไดในธรรมวินัยนี้ สมณะท้ัง ๔ จึงมีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอ่ืนๆ วาง

จากสมณะและตรัสสรุปวาถาภิกษุท้ังหลายเปนอยูโดยชอบ โลกก็จะไมวางจากพระอรหันตท้ังหลาย  

เม่ือจบพระธรรมเทศนา สุภัททปริพาชกเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธเจาตรัสสั่งพระ

อานนทใหบวชสุภัททะในสํานักของพระองค โดยประทานพุทธานุญาตพิเศษใหยกเวนไมตองอยูติตถิย

ปริวาส ทานสุภัททะบวชแลวไมนาน (อรรถกถาวาในวันนั้นเอง) ก็ไดบรรลุอรหัตตผล นับเปนพุทธ

ปจฉิมสักขิสาวก  

  การใหความสําคัญของการบริหารเวลาในมุมมองพระพุทธศาสนา ในเรื่องดังกลาวแสดงให

เห็นวาการบริหารเวลานั้นไมข้ึนอยูกับกาล กลาวคือ ไมข้ึนอยูกับจํานวนวันหรือชวงเวลา ซ่ึงในปจจุบัน

นี้เราจะเห็นไดยินและคุนเคยกันโดยท่ัวไปจากบทสวดมนตพระเจริญชัยมงคลคาถาท่ีวาสัตวท้ังหลาย

ประพฤติชอบในพรมจารีบุคคลท้ังหลายเวลาใด, เวลานั้นซ่ึอวาฤกษดี,มงคลดี,สวางดี,รุงดี,ขณะดี,ครูดี

,บูชาดีแลว๓๕ ดังนั้นการประพฤติดีของคนเรา การใชเวลาในการทํากิจการใดๆ พระพุทธองคทรงมี

ประสงคบอกสอน ใหการทําความดี การประพฤติดี การใชเวลาทํากิจกรรมตางๆก็ดี ไมข้ึนอยูกับ

กาลเวลาแตทําดีเม่ือใดนั่นไดชื่อวาประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไมตองไปกังวลเรื่องฤกษยามใดๆหรือฆา

สัตวบูชายัญในพิธีกรรมกอนเริ่มใชเวลาในการทํากิจกรรมท่ีตนวางแผนไว คําสอนนี้เปนการใหแงคิด

และมุมมองตลอดจนการใหความสําคัญกับการบริหารเวลา  

อยางไรก็ตามคําสอนเพ่ือใหผูคนประพฤติปฏิบัติตามดังกลาวโดยไมถือฤกษยามนี้ ควรมี

หลักธรรมอ่ืนๆ เชน สติ การคิดใครครวญกอนจึงลงมือกระทํา การมีปญญามองเห็นประโยชนและ

คุณคาในสิ่งท่ีทํา คิดหาทางออกคุณ-โทษ การกระทําจึงประกอบไปดวยปญญาและกาลเวลาท่ี

เหมาะสม ผลลัพธท่ีตองการก็บังเกิดข้ึน ท้ังนี้เพราะพระพุทธศาสนาใหความสําคัญของการบริหาร

เวลาข้ึนอยูกับความพรั่งพรอมแหงเหตุและปจจัย ความพรั่งพรอมแกรงกลาและหยอนของอินทรีย

แหงสัตว ทําใหการบริหารจัดการเวลาทุกนาทีในชีวิตมีคาและอยางคุมคา จวบจนวาระสุดทายแหงลม

หายใจของชีวิต 

 

 ๒.๔ แนวคิดในการบริหารเวลา 

         ๒.๔.๑  แนวคิดในการบริหารเวลาแนวตะวันตก 

         เนื่องจากลักษณะทางภมิูศาสตรท่ีแตกตางกันระหวางซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก 

ทําใหผูคนท่ีอาศัยอยูในแตละซีกโลกนั้น มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นมุมมองใน

เรื่องการบริหารจัดการเวลานั้นยอมแตกตางกัน 

                                                        

 ๓๕องฺ.ติก.๒๐/๑๕๖/๒๘๗. 

 



 ๔๓ 

         การบริหารเวลา (Time Management) ในมุมมองของซีกโลกตะวันตก เปนเรื่องของการ

ใชความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือควบคุมการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงก็คือเวลานั่นเอง

และสําหรับการทํางานโดยท่ัวไปแลว เวลาและความรวดเร็วในการทํางานเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ

อยางยิ่ง โดยชีวิตของผูบริหาร ผูท่ีเชี่ยวชาญและผูท่ีเปนหัวหนางานลวนแตถูกบีบรัดดวยเวลาและ

ความจําเปนในการเรงมือทํางาน๓๖ นอกจากนี้การบริหารเวลายังถือเปนหนทางขบวนและ

เครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเปนการเพ่ิมผลผลิต เปนการเพ่ิมพูน

ทักษะของงานดวยการตั้งเปาหมาย ตารางงาน แผนงานและการมอบหมายงาน ซ่ึงถือวาเปน

ความสําคัญและจําเปนในการใชการบริหารเวลาเปนเครื่องมือ ทําใหงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก

ข้ึน หัวใจการบริหารเวลาเปนความสามารถในการทํางานท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเวลาท่ีเรามี  

         การบริหารเวลาโดยท่ัวไปมีขบวนการท่ีเก่ียวของอยู ๕ ข้ันตอนตามแนวคิดของ Lisa 

J.Downs  ซ่ึงแสดงไวมีดังนี ้

๑. การจัดลําดับความสําคัญของงาน 

๒. การวิเคราะหลักษณะของงาน 

๓. การกลั่นกรองงาน 

๔. การจัดตารางงาน 

๕. การลงมือปฏิบัติอยางรูและเขาใจ,เบิกบานใจ 

    ซ่ึงขบวนการท่ีเก่ียวของดังกลาวท้ัง 5 ข้ันตอนนี้เปนการเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีแสดงออก เปน

ทักษะโดยเฉพาะท่ีผูคนสามารถเขามาเก่ียวของไดโดยตรงมากกวา การบริหารเวลาในดานตาง ๆ ท่ี

เปนการทายทาย ไมวาจะเปนการจัดการอีเมล ,การผัดวันประกันพรุง,การถูกรบกวนและการ

ทํางานดานเอกสาร. ความตระหนักในตนเองเปนสิ่งท่ีสําคัญ ในการบริหารเวลา การฝกปฏิบัติการ

เสริมเพ่ิมจุดเดน กําจัดจุดดอยจึงเปนสวนสําคัญ ถือเปนกลยุทธชวยเพ่ิมประสิทธิผลในการทํางาน 

    ในการบริหารเวลาตามแนวคิดตะวันตกนั้น ถือตามข้ันตอนเปนสําคัญ โดยกําหนดจ ุดสําคัญ 

(KEY POINTS) ไวอยางชัดเจน ดังนี ้

๑.การบริหารเวลาตองการความเขาใจเรื่องการใชเวลาอยางไรใหประสบผลสําเร็จตามท่ี

ตองการ ตลอดจนเปนเครื่องมือท่ียิ่งใหญขององคกรในการสรางงานใหเกิดประสิทธิผล 

๒.สําหรับการบริหารเวลาท่ีดีนั้น เปนสิ่งสําคัญในการสรางสติเก่ียวกับกิจกรรมและความ

จําเปนในการเพ่ิมผลผลิต 

                                                        
๓๖ไมเคิล  โรเบอรโต, การบริหารเวลา, อางแลว, หนา ๑๐. 

 



 ๔๔ 

     ๓.เหตุผลในการบริหารเวลาท่ีดีนั้น จะสามารถชวยเพ่ิมความสมดุลของชีวิตการทํางาน,ลด

ระดับความตึงเครียด, มุงไปท่ีสิ่งท่ีสําคัญและทําใหไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว๓๗ 

จากท้ัง ๓ ข้ันตอนดังกลาวแลว การประเมินตนเองเก่ียวกับการบริหารเวลาถือวาเปนสวน

ท่ีสําคัญ โดยแบงออกเปน ๓  ประการดังนี้ 

    ๑.ผูจัดการบริการเวลาตองมี ความชัดเจนถึงพฤติกรรมท่ีตนกําหนดข้ึนเองรวมท้ังมีความ 

สามารถในการวางแผนงาน,การจัดลําดับความสําคัญ,การมอบหมายงานและการจํากัดความวุนวาย

ความกังวลใจ 

    ๒.การแสดงถึงความสําคัญของพฤติกรรมการบริหารเวลาท้ังท่ีทํางานและท่ีบาน สามารถ

จัดปรับเปลี่ยนไดตามความจําเปน 

    ๓.ความรูของคุณเก่ียวกับเรื่องการบริหารเวลา ท่ีเปนจุดเดนและจุดดอยของคุณมีผลตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานดวยกันท้ังสิ้น๓๘ 

    แนวคิดตะวันตกใหความสําคัญกับการจัดการทุกชนิดและถือวาสิ่งท่ียังไมไดจัดการนั้นยังใช

งานไมได แมกระท่ังเวลา ดังคํากลาวของ Ayed  ท่ีวา ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได สําหรับเขาแลวเขา

เดินทางจากตะวันออกกลางเขาไปในสหรัฐ  เขาไมรูจักใครเลย สามารถขายประกันได ๒๐,๐๐๐คน 

แตเพียงไมก่ีปเขากลายเปนเศรษฐี เคล็ดลับของเขาก็คือการบริหารเวลา การจัดลําดับความสําคัญ 

Ayed  มีความคิดในการจัดการเวลา หากคนเราสามารถบริหารจัดการเวลาได เราจะประหยัดเวลา

ไดวันละ ๑ ชั่วโมง ภายใน ๑ ปเราจะมีเวลาเพ่ิมข้ึน ๓๖๕ ชั่วโมง ซ่ึงเทากับมีสัปดาหการทํางานเพ่ิม

มาอีก ๙ สัปดาห คนเรามีชีวิตอยูเฉลี่ยประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง เรานอนหลับ ๒๐๐,๐๐๐ 

ชั่วโมง, ทํางาน ๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง พวกเราใชเวลา ๒๕,๐๐๐ ชั่วโมงสําหรับการศึกษา, ๗๕,๐๐๐ 

ชั่วโมงสําหรับการสันทนาการ-พักผอนหยอนใจและเวลาอีก ๑๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงในการทํากิจสวนตัว

ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงนับเปนเวลาท่ีนอยมาก เราทํากิจกรรมจึงตองเฉพาะเจาะจงลงไป๓๙ 

   จะเห็นไดวาแนวคิดในการบริหารเวลาแนวตะวันตกมุงเนนท่ีผลลัพธ การลงมือปฏิบัติอยาง

จริงจัง ไมปลอยใหเวลาผานไปอยางเสีย ๆ หาย ๆ มีการกําหนดแผนงานท่ีแนนนอน การวาง

                                                        
๓๗Lisa J. Downs, Time Management Training, (Victor Graphics,Inc.,Baltimore, 

Maryland,2008),page 105. 
๓๘Lisa J. Downs, Time Management Training, (Victor Graphics,Inc.,Baltimore, 

Maryland,2008),page 107. 
๓๙Roy Alexander & Michael S. Dobson, Real-World Time Management, 

American Management Association.2009),page 7-8. 

 



 ๔๕ 

จัดลําดับความสําคัญของงานตลอดจนการกลั่นกรองงานใหเหมาะกับตําแหนงหนาท่ีความ

รับผิดชอบ เพ่ือผลลัพธหรือผลิตของงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนนั่นเอง 

 ๒.๔.๒  แนวคิดในการบริหารเวลาแนวตะวันออก 

       สําหรับแนวคิดในการบริหารเวลาแนวตะวันออก นั้นกลาวไวอยางนาคิดวา “เวลาคือ ชีวิต” 

ชีวิตก็คือชวงระยะเวลาแตละวินาทีนับแสนนับลานท่ีเรียงรอยตอ ๆ กันไป ความสําเร็จของชีวิตจึง

เก่ียวของกับเวลาอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูท่ีประสบความสําเร็จท่ีแทจริงในชีวิตก็คือ ผูท่ีสามารถหวาน

และเก็บเก่ียวผลจากการใชเวลาในชีวิตไดอยางเต็มท่ี โดยเปนผูท่ีเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญ

ของเวลาท่ีเทียบคาไดกับคุณคาของชีวิต เปนผูท่ีไมปลอยเวลาท้ิงเรี่ยราดไปอยางวางเปลาไรประโยชน 

แตใชเวลาทุก ๆ วินาทีอยางมีเปาหมาย รูวาควรจะหวานแตละชวงเวลาของชีวิตไปเพ่ืออะไรและ

มุงหวังจะเก็บเก่ียวผลใดจากเมล็ดพันธุเวลาท่ีหวานลงไปนั้น สวนผูท่ีหวานเมล็ดพันธุเวลาไปกับเรื่องไร

แกนสารหาคุณคาไมไดหรือหวานการใชเวลาอยางไมสมดุลครบดาน ผลท่ีเขาเก็บเก่ียวไดยอมไมพนซ่ึง

ความลมเหลวดานใดดานหนึ่งหรือรายท่ีสุดคือประสบความลมเหลวในทุก ๆ ดานของชีวิตนั่นเอง 

        การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพนั้นไมควรถูกจํากัดใชเพียงเฉพาะในดานการทํางานเทานั้น 

เพราะชีวิตของเรามีมากกวาการทํางาน เรายังมีบทบาทความรับผิดชอบอ่ืนๆ อีกมากท่ีจําเปนตองทํา

ใหสําเร็จลุลางอยางดีในชีวิต ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการบริหารเวลาท่ีมีประสิทธิ ภาพดวยเชนกัน จึงจะ

สามารถทําสิ่งเหลานั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีได ความหมายของการบริหารเวลาใหกินความถึงเวลา

ของชีวิตท้ังหมด ตามทัศนะนี้ “การบริหารเวลา” และ “การบริหารชีวิต” จึงมีความหมายไมตางกัน

และไดครอบคลุมถึงนัยของ “การบริหารเวลาในการทํางาน”ไวพรอมมูลแลวเชนกัน 

        การบริหารเวลาในชีวิตใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือจะสามารถทําสิ่งตาง ๆ ท่ีมีคุณคามี

ความหมายในชีวิตใหสัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด ชีวิตของคนเรา ถาไมใชสิ่งท่ีมีอยูในตัวเราใหเต็มท่ี เราจะไม

มีความสุข ไมมีความอ่ิมเอิบใจ เปรียบเทียบวาชีวิตของคนเราเหมือนกับมีเครื่องยนตทํางานอยูขางใน 

ถาหากมีเครื่องยนตทํางานอยูขางใน ๑๐ แรงมา แตเราใชไปแค ๒ แรงมา เราเหลืออยู 8 มันก็นาเบื่อ 

แตถาเรามีอยู ๑๐ แตพยายามใช ๒๐ เราก็เกิดความทุกขเพราะเราไมสามารถจะทําได เนื่องจากเกิน

ความสามารถของเรา ทุกคนรูวาในชีวิตของเรานั้นมีเครื่องยนตอยูก่ีแรงมา มีทักษะ ความสามารถดาน

ใดอยูภายใน ถาเราใชมันอยางเต็มท่ี ชีวิตของเราก็จะเกิดความสุข สนุกสนาน เต็มอ่ิมในคุณคา

ความหมายของชีวิต๔๐ 

 ในอีกแงมุมหนึ่งแสดงไววา ผูท่ีบริหารเวลาไดอยางดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น 

มักจะเปนผูประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตเสมอ เปนผูมีผลงานและมีชื่อเสียงมากดวยเชนกัน เราไม

                                                        
๔๐เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์,  บริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ, อางแลว, หนา ๑๖-๑๘. 

 



 ๔๖ 

สามารถจับเวลาเอาไวได เราไมสามารถเอาเวลาไปใสบังเหียนดังเชนท่ีเราทํากับมาไม การบริหารเวลา

นั้นเปนภาพมายาอยางแทจริง เพราะวาไมมีใครท่ีจะสามารถจัดการกับเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ี

จริงแลวเวลาเปนสิ่งท่ีอยูนิ่งๆ เวลานั้น เราสามารถวัดชวงระยะของมันได มันเคลื่อนท่ีไปในอัตรา

เดียวกันเสมอ ไมวาเราจะเปนใครหรือเรากําลังพยายามทําสิ่งใดอยู เวลาไมเคารพนับถือผูใดท้ังสิ้น ไม

มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาใหเปนอ่ืนไปได หมุนเวลาใหหวนกลับมาอีกไมได หมุนเวลาใหเร็ว

ยิ่งข้ึนกวาเดิมก็ไมได ท่ีจริงแลวคําวา การบริหารจัดการเวลานั้น เปนเพียงความพยายามของมนุษยท่ี

จะปรับตัวเองใหทําประโยชนใหมากท่ีสุดจากเวลาท่ีมีอยู หมายถึงปฏิบัติภารกิจในเวลาท่ีมีจํากัดนั้น 

เพ่ือท่ีจะไดผลลัพธอ้ันนาพึงพอใจ 

 สําหรับคนท่ีทํางานเชื่องชา สุขุมรอบคอบ การทํางานใหกาวหนาไปชาๆ ก็เปนสิ่งท่ีนาพอใจ 

สําหรับคนทํางานท่ีเร็ว หากเปนงานเร็วท่ีไมรอบคอบ ประมาท เลินเลอ ก็จะเกิดผลเสียหาย แตหาก

สามารถกระทําไดอยางถูกตองหรือมีท่ีผิดพลาดนอยมาก แลวสามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงทีก็ไม

เปนขอเสียหายแตอยางไร หากความเร็วยังไมสามารถแกไขปญหาได(เพราะอาจจะทําผิดบอยๆ) 

วิธีการแกไขอีกอยางหนึ่งก็คือ ยืดระยะเวลาการทํางานใหยาวนานมากข้ึน มีคนทดลองทําเชนนี้มา

นานหนักหนาแลว ปญหาท่ีตามมาก็คือ เวลาทํางานใน ๑ สัปดาหขยายตัวออกไป แทนท่ีจะเปน ๔๐ 

ก็เลยกลายเปน ๕๐, ๖๐ หรือ ๗๐ ชั่วโมงตอสัปดาห ซ่ึงเปนงานท่ีหนักหนาสาหัส ลําบากตรากตํามาก

เกินไป เกิดอาการเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาท้ังกายใจ 

 หากความคิด “ทําใหเร็วกวา” และ “ทํางานใหนานกวา” กลายเปนกลยุทธท่ีเลวสําหรับการ

บริหารจัดการเวลาแลว ทําไมมนุษยท้ังหลายจึงนิยมใชมันบอยนักเลา คําตอบท่ีดีท่ีสุดดูเหมือนวาจะ

เปนทํานองนี้ เพราะวาคนเราเชื่อวา วิธีการเหลานี้จะทําใหพวกเขาประสบผลสําเร็จในการทําทุกสิ่ง

ทุกอยางได พวกเขาพลาดไปเนื่องจากมิไดตระหนักวา ไมวาจะทํางานหนักเพียงใดก็ตาม ก็ยังมีสิ่งอ่ืนๆ 

อีกมากท่ีเขาจะตองกระทําใหสําเร็จรอบคอบอยูเบื้องหนา จากนั้นชีวิตก็จะเต็มไปดวยความคับของใจ 

มองเห็นภาพลวงตาและผิดหวัง ท่ีจริงแลวเขาไมสามารถทําทุกสิ่งทุกอยางใหแลวเสร็จได เขาจะตอง

เลือกเอา จะทําอะไร และจะงดเวนไมทําอะไร เขาจะตองตัดสินใจอยางเด็ดขาดท่ีสุด ท่ีจะเลือกลําดับ

ความสําคัญของสิ่งท่ีจะกระทําและท่ีจะไมกระทํา 

 เวลาเปนสิ่งท่ีขัดแยงกันอยูในตัวของมันเอง เราดูเหมือวาจะไมมีเวลามากเพียงพอเลยสักที ท่ี

จริงเรามีเวลาท้ังหมดท่ีมีอยูนั่นแหละ ไมวาเราจะมีเวลามากสักเพียงใด ก็จะยังคงมีทางเลือกท่ีไมรูจัก

สิ้นสุดในการใชเวลา คําตอบสําหรับความขัดแยงในตัวเองของเวลาก็คือ การมุงเนนความสนใจไปท่ีสิ่ง



 ๔๗ 

สําคัญสุดกอนตระหนักวา ยังมีเวลาเหลืออีกมากเพียงพอสําหรับท่ีจะทําเรื่องท่ีสําคัญและจําเปนยิ่ง

เรื่องอ่ืนๆ ในโอกาสตอไป๔๑ 

 “เวลาของคุณ คือ ทางเลือกของคุณ” เวลานั้นหยุดไมได ปรับเปลี่ยนไมได หมดแลวหมดเลย 

เดินไปขางหนาตลอดเวลา กลืนกินทุกสรรพสิ่ง รวมท้ังตัวมันเองดวย แทจริงแลวคุณไมสามารถไป

บริหารจัดการกับเวลาไดเลย สิ่งท่ีคุณทําไดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณใหเขากับ “เวลา” 

ตางหาก ทําไมบางคนจึงประสบความสําเร็จและมีประสิทธิผลมากกวาคนอ่ืนๆ นี่คือคําถามท่ีสําคัญ  

ท่ีจะนําคุณไปพบกับขุมทรัพยแหงคําตอบ “ในการบริหารจัดการ” “เวลา” และนําพาชีวิตของคุณกาว

กระโดดไปอีกระดับหนึ่ง คําตอบก็คือ ผูสําเร็จเลือกทํากิจกรรมท่ีมีคุณคาสูงอยางสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีผู

ท่ีไมมีประสิทธิผลทําตามมีตามเกิด เลือกทํากิจกรรมท่ีเขาชอบแตมีคุณคาต่ําอยางชํานาญ การกาวไป

อีกระดับในการยกมาตรฐานคุณภาพงานและชีวิตเพ่ิมเปน 2 เทาตัว สามารถกระทําไดดังนี้ 

๑. ทบทวนชีวิตดวยการตรวจสอบและประเมินการใช “เวลา”ของเราวาถูกใชไปอยางไร 

เหมาะสม ถูกตอง ถูกจังหวะ ถูกวิธหรือไม เปนการทบกวนกิจกรรมท่ีทํา 

๒. ถามคําถาม “กิจกรรมนี้จะเกิดผลอยางไร” กิจกรรมไหนท่ีลด ละ เลิก กิจกรรมไหนท่ีจะ

ทําทดแทน มีวิธีการท่ีดีกวา เร็วกวาไดผลมากกวาหรือไมเปนการเปลี่ยนกิจกรรม เปลี่ยนผลผลติ 

๓ กิจกรรม ๒๐% ใหผล ๘๐% 

๔. พลังของการบริหารเวลา จะชวยใหคุณกาวหนา การทํางานในปจจุบันนี้องคกรตองการ

ผลลัพธมากข้ึนในทรัพยากรท่ีจํากัด นั่นหมายถึง คุณตองมุงสรางผลงาน มิใชแคการใชเวลาทํางานไป

มากๆ ดวยคาใชจายท่ีสูงดวยบุคลากรจํานวนมากมาย การทํางานจึงตอง “จับหัวใจ” ของงานเทานั้น 

ชีวิตวุนวาย แตรายไดนอย ระหวาง ชีวิตเรียบงาย แตรายไดมาก การทํางานโดยไมยั้งคิด ทําหลาย

เรื่อง อยากทําไปหมดทุกอยาง รูสึกวาเวลามีนอยเสียเหลือเกิน อยากมีเวลาวันละ ๔๘ ชั่วโมง เพ่ือทํา

สิ่งตางๆ มากมายกายกองใหเสร็จ ในขณะท่ีผูสําเร็จเขาใชเวลาอยางเรียบวาย เลือกทําเฉพาะกิจกรรม

ท่ีมีคุณคาสูง เลือกดูแลลูกคารายใหญ เนนสรางผูนําแทนผูตาม เนนทํางานเปนทีมแทนขามาคนเดียว 

พวกเขาจึงใชชีวิตอยางสบาย แตรายไดสูง พวกเขาจะตัดกิจกรรมหลายอยางมอบหมายใหผูอ่ืนทํา เขา

ใชเวลาของผูอ่ืน เพ่ือประหยัดเวลาอันมีคาของเขา เขาใชความพยายามของผูอ่ืนแทน พลังงานของ

เขา เขาใชเงินทุนของคนอ่ืนได แสดงวาพวกเราไดรับความไววางใจสูง มีความนาเชื่อถือดีเยี่ยม มี

คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตเปนเลิศ การท่ีคุณจะเปลี่ยนแปลงโลก คุณตองเปลี่ยนแปลงตนเองกอน 

ถาคุณมีความเปนผูนํา คุณก็จะดึงดูดทีม ถาคุณมีทีม คุณก็สามารถสานฝนใหสําเร็จได ถาคุณสําเร็จ 

                                                        
๔๑ปรัชญา  กลาผจญ, การบริหารเวลา หลักในการจัดการและเปนนายของเวลา, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพขาวฟาง จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๕-๖.                                                                                                     



 ๔๘ 

คุณก็จะดึงดูดผูคน ทรัพยากร และเงินทุน มาจากทุกทิศทุกทางเหมือนแมเหล็กท่ีดึงดูดเหล็กทุกชิ้นเขา

มาหา แตเหล็กธรรมดา ยอมไมสามารถดึงดูดเหล็กท่ัวไปได๔๒ 

     จะเห็นไดวาแนวคิดการบริหารเวลาในแนวคิดตะวันออก มุงเนนท่ีความสําคัญของการใชเวลาใน

การดําเนินกิจกรรมประจําวัน อยางคอยเปนคอยไป ดวยความมุมานะ สบายใจ มีการใชเวลาทุกๆ 

นาทีท่ีหมดไปเก่ียวของกับชีวิตไมวาจะเปนชีวิตการทํางาน ชีวิตครอบครัว ชีวิตสวนตัว ซ่ึงถือวาการ

บริหารเวลาเปนการบริหารชีวิตไปพรอมๆกัน และเนื่องจากชาวตะวันออกเองมีธรรมชาติท่ีเอ้ืออํานวย 

ไมหนาว ไมรอนจนเกินไป ประกอบกับความอุดมสมบูรณทางดานอาหาร จึงไมตองเรงรับแขงขันกับ

ใครมากมากนัก ชีวิตไมเครงเครียด ไมบีบรัดตัวเอง จึงยิ้มงาย เพลิดเพลินใจไปกับการใชเวลาอยาง

สบายๆ แตตรงกันขามกับชาวตะวันตกเองเนื่องจากมีลักษณะภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น จึงตองมีการ

เคลื่อนไหวรางกายใหอบอุน มีการทํากิจกรรมท่ีเรงรีบ ประกอบกับทางตะวันตกเองมีความเจริญ

ทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหชีวิตผูตนตองเรงรีบ แขงขัน พัฒนาตนเองใหทันเทคโนโลยี พัฒนา

ธุรกิจใหกาวหนาทันคูแขง การใชเวลา การบริหารเวลาสวนใหญจึงเนนไปท่ีการทํางานและผลผลิต  

     แตถึงอยางไรก็ตาม ไมวาแนวคิดการบริหารเวลาแนวตะวันตกหรือแนวตะวันออก จะตางกัน

อยูบาง แตก็ยังมีสิ่งท่ีเปนมุมมองท่ีเหมือนกัน เชน การวางแผนงาน มีการจัดลําดับความสําคัญ การ

มอบหมายงาน เปนตน  

 

 ๒.๕ หลักการบริหารเวลา 

           ในการทํางานหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดเปนไปตามวัตถุประสงค

ของงานหรือกิจกรรมนั้นๆ การบริหารเวลาเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่ง จําเปนตองอาศัยหลักการ

เพราะการบริหารเวลาไมไดเปนเพียงเรื่องของการจัดการกับตัวเวลาโดยตรง แตการบริหารเวลาเปน

การจัดการเก่ียวกับการบริหารการใชเวลาของคนเรา ซ่ึงจําเปนตองอาศัยหลักการ ๕ ประการดวยกัน 

ดังนี้ 

 ๒.๕.๑  การกําหนดเปาหมายในการบริหารเวลา     

 การกําหนดเปาหมายในการบริหารเวลา เปนจุดเริ่มตนของการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิผล 

เปรียบเสมือนเข็มทิศบอกทางใหเราทราบถึงสิ่งท่ีเราควรทํา เพราะเม่ือเรากําหนดเปาหมายข้ึนแลว ก็จะ

รูไดวาอะไรเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงเราจะตองทําใหสําเร็จลุลวงไปในแตละวัน แตละสัปดาห แตละเดือน 

แตละป   เปาหมายสามารถเปนแนวทางในการบริหารจัดการเวลา โดยการชวยใหจัดลําดับความสําคัญ

ของงานตาง ๆ ท่ีตองทําได ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของคนเราในแตละ

                                                        
๔๒วิชัย  ปติเจริญธรรม,  พลังแหงการบริการเวลา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

ปญญาชน, ๒๕๕๒), หนา๑-๑๒.                                                                                                            



 ๔๙ 

ทองถ่ินนั้นมีความแตกตางกัน ยอมมีผลตอการกําหนดเปาหมาย ซ่ึงสามารถแยกการกําหนดเปาหมาย

ออกเปน ๒ แนวใหญ ๆ คือการกําหนดเปาหมายในการจัดการเวลาแนวตะวันตกและการกําหนดเปา

เหมายในการจัดการเวลาแนวตะวันออก ซ่ึงมีจุดหมายวิธีการวัดความสําเร็จท่ีแตกตางกันดังนี้ 

๑. การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting)ในการบริหารเวลาแนวตะวันตก 

         การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting)ในการบริหารเวลาแนวตะวันตกคือกระบวนการในการ

กําหนดผลลัพธของการทํางาน ซ่ึงเปนผลลัพธท่ีมีคาควรแกความพยายามของผูทํางาน โดยเปาหมาย

นั้นตองเปนสิ่งท่ีม่ันใจวา สามารถจะกระทําใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยตัวของเราเอง หรือโดยทีมของเรา 

ท้ังนี้การกําหนดเปาหมายและการวัดความสําเร็จนั้นชวยใหเราสามารถ 

๑. ทุมเทความสนใจใหกับสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดได 

๒. กําหนดทิศทางในการทํางานใหสมาชิกทุกคนในทีมมุงไปยังทิศทางเดียวกัน 

๓. ใชพลังงานท่ีนอยลงในการจัดการกับงานท่ีไมสําคัญ 

๔. หลีกเลี่ยงสิ่งท่ีทําใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 

๕. สรางแรงจูงใจใหตัวเราเอง 

๖. เพ่ิมความพึงพอใจในการทําใหแกตัวเรา 

        ซ่ึงเปาหมายแตละประการนั้น มีความแตกตางกันในเรื่องของกรอบเวลาในการดําเนินการให

บรรลุเปาหมายและความสําคัญของเปาหมาย  โดยเปาหมายบางประการนั้นเปนเปาหมายระยะสั้น 

ในขณะท่ีเปาหมายบางประการตองใชเวลาในการดําเนินการนานเปนแรมเดือนหรือเปนป  

        สําหรับในแงของความสําคัญของเปาหมายนั้น โดยท่ัวไปแลวไดมีกําหนดเปาหมายตาง ๆ ท้ังใน

ระดับบุคคล ระดับหนวยงานหรือเปาหมายของบริษัท จะถูกจัดลําดับความสําคัญเปน ๓ ประเภทคือ 

๑. เปาหมายสําคัญ (Critical Goals) 

๒. เปาหมายสนับสนุน (Enabling Goals) 

๓. เปาหมายหมายเสริม (Nice-to-have Goals)๔๓ 

        ซ่ึงเปาหมายสําคัญ (Critical Goals) เปนเปาหมายท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางานของเรา

และเปนเปาหมายท่ีเราตองดําเนินการใหลุลวง เพ่ือใหธุรกิจหรือหนวยงานสามารถดําเนินไปไดอยาง

ประสบความสําเร็จ  ตัวอยางเชน สําหรับผูจัดการโครงการแลว เปาหมายสําคัญของเขาคือ การ

ดําเนินโครงการ ซ่ึงกินเวลานาน ๒ ป ใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวหรือในกรณีของบริษัทขาย

สินคาเทคโนโลยีชั้นสูงแหงใหม การท่ีบริษัทสามารถกําหนดไดภายในกรอบเวลา ซ่ึงถูกกําหนดโดยผู

                                                        
๔๓ไมเคิล  โรเบอรโต, การบริหารเวลา, (อางแลว), หนา ๒๖-๒๗. 

 



 ๕๐ 

ถือหุนสําคัญของบริษัท ถือไดวาเปนเปาหมายสําคัญของบริษัท ท้ังนี้อาจกลาวไดวา เปนเปาหมาย

สําคัญนี้เปนผลลัพธสุดทายของการทํางานนั่นเอง 

        เปาหมายสนับสนุน (Enabling Goals) เปนเปาหมายท่ีชวยสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีพึง

ปรารถนาหรือชวยใหบริษัทสามารถนําโอกาสทางธุรกิจมาใชใหเกิดประโยชนตอบริษัทได เปาหมาย

ประเภทนี้ถือเปนเปาหมายท่ีมีความสําคัญระยะยาวมากกวาระยะสั้น โดยเปาหมายสนับสนุนนั้นจะ

ชวยใหเราสามารถบรรลุเปาหมายสําคัญได ซ่ึงหมายความวา เปนเปาหมายสนับสนุนนี้ไมใชผลลัพธ

สุดทายท่ีเราตองการ หากแตเปนเสมือนสะพานท่ีพาเราไปยังผลลัพธสุดทาย 

          เปาหมายเสริม (Nice-to-have Goals) เปนเปาหมายท่ีชวยปรับปรุงพัฒนาบริษัทใหดีข้ึน 

โดยเปาหมายประเภทนี้มักจะเปนเรื่องของการทํางานใหเร็วข้ึน งายข้ึน หรือมีความสุขในการทํางาน

มากข้ึน เชน การจัดทําแบบฟอรมรูปแบบใหมสําหรับบันทึกคาใชจายซ่ึงสามารถใชงานไดงายข้ึนหรือ

การปรับปรุงการกวาดหิมะบนลานจอดรถของบริษัท อยางไรก็ดี เปาหมายเหลานี้เปนเปาหมายท่ีไม

จําเปนตองมี แตหากมีก็จะเปนการดีและในขณะเดียวกันคาใชจายในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายประเภทนี้ ก็จะตองไมสูงเกินไปดวย 

        จะเห็นไดวาการจัดลําดับเปาหมายท้ัง ๓ ประการตองใหเปนไปตามข้ันตอนเพราะลําดับสื่อถึง

กระบวนการท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน นอกจากการจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายท้ัง ๓ ประการ

ดังกลาวขางตนแลว ในการกําหนดเปาหมายท่ีจะเปนแนวทางในการทํางานและบริหารเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น มีลักษณะท่ีตองคํานึงถึงตามแนวคิดของไมเคิล โรเบอรโต ไดแสดง

ไว ๖ ประการกลาวคือ 

๑. มีความชัดเจน หลีกเลี่ยงการกําหนดเปาหมายท่ีคลุมเครือ เนื่องจากความไมชัดเจนนี้จะทํา   

   ใหปญหาในการบริหารเวลามีความซับชอยยิ่งข้ึน 

๒ กรอบเวลาในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย จําเปนตองบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวภายใน 

   สัปดาหนี้หรือภายในสิ้นปนี ้

   ๓ .สามารถวัดผลได หากเราไมสามารถวัดความคืบหนาของการทํางานเทียบกับเปาหมายท่ีวาง 

      ไวได เราก็จะไมสามารถทราบไดเลยวา เม่ือไรเราจะบรรลุผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

๔ .มีความสําคัญ เปาหมายท่ีกําหนดไวควรจะใหผลตอบแทนท่ีมีคุณคาตอท้ังตัวเราเองและ    

 องคกรของเรา 

๕ .สอดคลองกับกลยุทธขององคกร เปาหมายของหนวยงานควรสนับสนุนเปาหมายของ 

 องคกร พรอมกันนั้นเปาหมายในการทํางานของพนักงานแตละคนก็ควรจะรองรับ  

 จุดมุงหมายของหนวยงานดวยเชนกัน 

๖. มีความทาทายแตสามารถทําใหสําเร็จได เปาหมายท่ีดี ควรเปนเปาหมายท่ีทําใหเรามีความ   

 พยายามในการทํางานอยางเต็มท่ี 



 ๕๑ 

           ชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการกําหนดเปาหมายในการทํางานคือ ชวงท่ีทําการประเมินผลงาน

ประจําป โดยผูใตบังคับบัญชาควรมีความกระตือรือรนท่ีจะเขามามีสวนรวมในข้ันตอนการกําหนด

เปาหมายถือวาเปนสิ่งสําคัญ ผูใตบังคับบัญชาจะเปนผูดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลตรงตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว เม่ือเขาเขาใจถึงความสําคัญและรายละเอียดของเปาหมายนั้นเปนอยางดีแลว หัวหนางาน

ยังตองจัดทําแผนพัฒนาทักษะ (เชน การสอนวาน การฝกอบรม เปนตน) เพ่ือชวยใหพนักงานมี

ความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการกาวไปยังเปาหมายท่ีตั้งไว โดยแผนพัฒนาทักษะนี้จะข้ึนอยูกับ

ทักษะของพนักงานแตละคนดวย๔๔ ซ่ึงการกําหนดเปาหมายท่ีไมเคิล โรเบอรโต ไดแสดงไวนั้น

คอนขางมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนเปนข้ันเปนตอน โดยเปาหมายสวนใหญมุงเนนท่ีหนาท่ีของ

บุคคลท่ีมีหนาท่ีการงาน  

           อยางไรก็ตาม แมวาชาวตะวันตกจะมองเปาหมายของการบริหารเวลาไปท่ีหนาท่ีการงาน

และผลลัพธท่ีไดจากธุรกิจเปนสวนใหญ แตก็เปนไปสอดคลองกับขอกําหนดท่ีเปนท่ีรับรูกันท่ัวไปวา

ประเทศแถบตะวันตกนั้นสวนใหญ เปนประเทศท่ีไดรับการพัฒนาแลว มีความพรั่งพรอมทางดานวัตถุ

และเครื่องจักร เครื่องมือท่ีทันสมัย ซ่ึงแตกตางกับประเทศแถบตะวันออก โดยเฉพาะโซนเอเซียอยาง

ประเทศไทยเรา ซ่ึงจัดเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา การกําหนดเปาหมายในการบริหารเวลาจึงแตกตาง

กันไปอยางมีเหตุและปจจัยสนับสนนุอยูเบื้องหลังจุดหมายเหลานั้นนั่นเอง 

๑.  การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting) ในการบริหารเวลาแนวตะวันออก 

         การกําหนดเปาหมายการบริหารเวลาตามแนวคิดตะวันออก ในแนวคิดของนักวิชาการอยาง 

ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ไดใหแนวคิดของการกําหนดเปาหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

        การกําหนดเปาหมายเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปาหมายคือแรงบันดาลใจท่ีเปนพลังกระตุนใหเราบุก

บั่นฝาฟนไปใหถึงจุดหมาย แตท่ีสําคัญไปกวานั้นคือ เปาหมายนั้นตองเปนเปาหมายท่ีถูกตองดีงาม 

เปนเปาหมายเชิงสรางสรรค ไมใชทําลายลาง เราควรมีเปาหมายการบริหารเวลาในชีวิตไวเพ่ือทํา

เปาหมายในชีวิตใหสําเร็จ คงเปนเรื่องนาเศรา ถาหากเรายืนอยูท่ีสถานีหัวลําโพงอยางเควงควาง 

เพราะไมรูวาตนเองกําลังจะไปท่ีไหน เหนือ ใต ออก ตก หรือตะวันออกเฉียงเหนือ เชียงใหม สุไหงโก

ลก ชลบุรี ปราจีนบุรีหรือกาญจนบุรี ก็ไมรู ไดแตยืนหันรีหันขวาง มองหนา มองหลัง มองซาย มอง

ขวา ไมรูวาจะพาตัวเองไปท่ีไหนและไปเพ่ือทําอะไรท่ีนั่น หลายคนก็มีชีวิตท่ีไมตางจากนนี้เทาใดนัก ไม

มีเปาหมาย ขาดจุดหมายในชีวิต ไมรูวาจะพาชีวิตตนเองไปท่ีใด เพ่ืออะไร ชีวิตท่ีดําเนินอยูจึงขาด

ทิศทาง ขาดแรงจูงใจในการใชเวลาอยางดีท่ีสุด ไดแตฆาเวลาในชีวิตใหหมดไปวันๆ ดวยการทําสิ่งตาง 

ๆ ท่ีมีคุณคาบาง ไมมีคุณคาบาง สรางความสับสนวุนวายใหกับชีวิตตนเองและคนรอบขางบางเปนครั้ง

                                                        
๔๔ ไมเคิล  โรเบอรโต, การบริหารเวลา, (อางแลว), หนา ๒๗-๓๔. 

 



 ๕๒ 

คราว ชีวิตท่ีขาดเปาหมายเปนชีวิตท่ีนาเบื่อหนาย ไมตางอะไรกับนักฟุตบอลท่ีเลี้ยงลูกบอลไปโดยไมรู

วาประตูอยูท่ีไหน ไมตางกับเรือท่ีแลนไปในทองทะเลอันกวางใหญ โดยไมรูวาจะพาเรือไปจอดท่ีทาใด 

           ชีวิตท่ีมีเปาหมาย เปนชีวิตท่ีนาตื่นเตน  เพราะมีสิ่งทาทายใหไดใชสติปญญาความสามารถ

และความพากเพียรอดทน เพ่ือเอาชนะตลอดเสนทางสูเปาหมายนั้น เอ เอฟ วิตนีย เด็กหนุมจาก

แมสซาชูเล็ตต ตั้งเปาหมายในชีวิตวา สักวันหนึ่งเขาจะเปนประธานของบริษัทใหญสักแหงใหได เรา

เริ่มตนดวยการเปนเสมียนประจําแผนกขายปลีกของบริษัทผลิตอาหารแหงหนึ่ง เนื่องจากเขาตองการ

ท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับธุรกิจใหมากท่ีสุด เขาจึงอาสาตัวไปทํางานในแผนกขายสงในชวงพักอาหาร

กลางวัน โดยไมไดรับเงินเดือนเพ่ิม ตอมาเม่ือมีตําแหนงในแผนกขายสงวางลง วิตนียก็ไดรับการบรรจุ

ใหทํางานตําแหนงนั้น เขากาวจากเสมียนสูตําแหนงเซลลแมน หัวหนาแผนก ผูจัดการภาค และกาว

สูงข้ึนไปเรื่อย ๆ ตามเวลาท่ีผานไป จนในท่ีสุดเขาก็ตระหนักวาเสนทางสูการเปนประธานบริษัทนั้นตีบ

ตัน เพราะประธานมีญาติพ่ีนองรอสืบทอดตําแหนงอยูอีกหลายคน เขาจึงเปลี่ยนงานไปอีกหลาย

บริษัท แตสิ่งท่ีไมเคยเปลี่ยนคือ เปาหมายท่ีตั้งไวในวัยหนุม และในท่ีสุดวันแหงความสําเร็จก็มาถึง 

เม่ือเขาไดข้ึนเปนประธานของบริษัทพีชนัต แพคกิง ภายหลังไดเปนผูกอตั้งบริษัท บลูมูน ซีส ซ่ึงตอมา

ไดรวมกับบริษัท ดราฟต เพราะเขามีเปาหมายท่ีชัดเจน เขาจึงไมไดดําเนินชีวิตอยางเลื่อนลอยไปวัน ๆ 

แตไดบริหารเวลาในชีวิตอยางดีท่ีสุด สุดความสามารถเพ่ือพาตัวเองไปถึงปลายยอดของความฝน  

          หากเขาไมมีเปาหมายท่ีแจมชัด เขาคงขาดแรงจูงใจท่ีจะเอาชนะอุปสรรคปญหาตาง ๆ บน

เสนทางท่ีกาวเดินมานั้น และคงจะหยุดชีวิตไวกับความลมเหลวเสียแตกลางทาง หากเราปรารถนา

ชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ ทาทาย และเต็มเปยมไปดวยความหมาย เราตองวางเปาหมายในชีวิตให

แจมชัดวา เราอยากจะเปนอะไร และเพ่ืออะไรในชีวิตนี้ แลววางแผนบริหารเวลาอยางดีท่ีสุด เวลาแต

ละชวงของวัน ของสัปดาห ของเดือน ของป ของชีวิต เราจะตองทําอะไร เพ่ือสนับสนุนใหเปาหมาย

นั้นไปถึงความสําเร็จ เชน เราจะตองใชเวลาในการทบทวนบนเรียนในชวงใด มากเทาไร ฝกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษมากนอยเพียงไร เรียนรูงานใหม ๆ จากใคร เม่ือใด ตองศึกษาเพ่ิมเติมสาขาใดบางและ

จะใชเวลาชวงใดจึงจะดีท่ีสุด 

          หากเรามีเปาหมายและมุงม่ันทุมเทบริหารเวลา บริหารชีวิตอยางดีเลิศเอาจริงเอาจังอยาง

ตอเนื่องไมหยุดหยอน เราจะพบวายิ่งวันเวลาผานไป เปาหมายนั้นจะยิ่งเติบโต แจมชัดข้ึนทุกที 

เพราะวาเรากําลังกาวเดินเขาใกลเปาหมายยิ่งข้ึนทุกขณะ และในท่ีสุดเราก็จะไมสามารถมองเห็น

เปาหมายไดอีกตอไป นั่นเพราะจุดท่ีเรายืนอยูกับจุดเปาหมายกลับกลายเปนจุดเดียวกันไปเสียแลว 

และนั่นยอมหมายถึงความสําเร็จท่ีมุงหวังและความปลื้มปติอยางลนเหลือ   

          หากเปาหมายนั้นไมเพียงแตเปนเปาหมายท่ีดีสําหรับตนเอง แตเปนเปาหมายท่ีสูงสงเพ่ือผูอ่ืน 

เพ่ือสังคม และมนุษยชาติในโลกแลว ความสําเร็จแหงเปาหมายนั้นจะยิ่งนํามาซ่ึงความปลื้มปติ ความ

อ่ิมเอมภาคภูมิใจอยางลนเหลือคณานับจนเกินกวาท่ีจะบรรยายเปนถอยคําได ผูท่ีไมไดยึดถือตนเอง



 ๕๓ 

เปนจุดศูนยกลาง ผูท่ีมีจิตใจแหงการใหและเสียสละอยางจริงใจเทานั้น จึงจะสามารถสัมผัสความรูสึก

เชนนี้ได๔๕ ซ่ึงในท่ีนี้จะเห็นไดวา หากคนเรามีเปาหมายท่ีชัดเจนและมีความมุงม่ัน ไมยอทอตอปญหา

และอุปสรรค มองปญหาเปนเพียงเครื่องทดสอบสติปญญาและความสามารถของคนเรา ความสําเร็จ

ยอมอยูไมไกลเกินเอ้ือมมือถือ แตท้ังนี้การตั้งเปาหมายแนวตะวันออกนั้นคลายกันการตั้งเปาหมาย

แนวตะวันตกอยูท่ีเปาหมายนั้นตองมีความชัดเจน  

          ท้ังนี้การตั้งเปาหมายแนวตะวันออกนั้นมีตองใหมีความชัดเจนท้ังระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึง

หากเปรียบเสนทางชีวิตของคนเราเปนเหมือนการเดินข้ึนเขา จุดหมายสูงสุดเบื้องบนท่ีเราวางไวคือ

เปาหมายของชีวิตท่ีเราอยากจะเปนท่ีเราอยากจะทํา ซ่ึงกอใหเกิดแรงบันดาลใจใหเรามุงม่ันบากบั่น

ฟนฝาอุปสรรคขวากหนาม เพ่ือกาวใหถึงซ่ึงจุดหมายนั้น แตในระหวางทางก็มีเปาหมายยอยๆ ใหเรา

จดจอ เปนเปาหมายปลีกยอยระยะสั้นท่ีสอดประสานตอเติมใหเปาหมายระยะยาวในชีวิตของเรา

สําเร็จตามความมุงหวัง เปาหมายยอยๆ เหลานี้เองท่ีเปรียบไดกับจุดพักของจุดตางๆ บนทางข้ึนภูเขา

ภูกระดึง ชวยใหเราเกิดแรงกระตุนภายใน เกิดกําลังใจ เกิดแรงฮึดท่ีจะพาตัวกาวผานเปาหมายยอยๆ 

เหลานั้นท่ีละเปาหมาย จนกวาจะไปถึงเสนชัยแหงเปาหมายใหญในเบื้องปลาย ณ จุดนั้นคือศูนยรวม

แหงความสุขใจ ความอ่ิมเอมใจและความภาคภูมิใจ ซ่ึงเปนรางวัลแหงชีวิตท่ีแทจริง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้           

  ๑.๑ การตั้งเปาหมายระยะยาว 

  เริ่มตนดวยการสํารวจดูวาเรามีความสนใจในดานใดเปนพิเศษ เชน 

- ชอบเรียนวิชาดานคํานวณ วิทยาศาสตร ภาษาหรือประวัติศาสตรมากกวากัน 

- มีความสามารถหรือความถนัดในดานใดบาง 

- ขอบทําสิ่งใดมากกวาสิ่งอ่ืนๆ 

- มีความสุขกันการทําสิ่งใดมากท่ีสุด 

- หากเลือกได อยากจะเลือกเปนอะไร หรือประกอบอาชีพอะไรในชีวิต 

  จากนั้นจึงนั่งลงใชเวลาคิดถึงสิ่งเหลานั้นอยางถ่ีถวนทุกแงทุกมุม สิ่งท่ีเราสนใจเปนพิเศษนั้น 

เปนสิ่งท่ีเราจะสามารถทุมเทชีวิตลงไปอยางเห็นคุณคาเต็มท่ีไดหรือไม จะสามารถตั้งเปนเปาหมาย

สูงสุดของชีวิตไดหรือไมสิ่งนั้นสอดคลองกับศักยภาพ ความสามารถ และความพรอมดานอ่ืนๆ ของเรา

หรือไม อยางไร เราตองจายราคาหรือเสียสละสิ่งใดเพ่ือเปาหมายนั้นบาง และเรายินดีมากนอย

เพียงใดท่ีจําทําเชนนั้น เปนตน 

  หากราไดใชเวลาพินิจพิเคราะหพิจารณาถึงประเด็นตาง ๆ อยางละเอียดรอบคอบและจริงจัง 

โดยรวมถึงการปรึกษาขอคําแนะนํา จากผูมีประสบการณชีวิต และการศึกษาขอมูลรายละเอียดท่ี

                                                        
๔๕เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, บริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ, อางแลว, หนา ๔๑-๕๐. 



 ๕๔ 

เก่ียวของท้ังหมดแลว เราก็จะสามารถมาถึงจุดท่ีตัดสินใจไดอยางม่ันใจในระดับหนึ่งวา เราจะเลือกสิ่ง

ใดเปนเปาหมายสูงสุดในชีวิต นั่นหมายความวาเราจะเลือกเปนอะไร ประกอบอาชีพอะไร หรือทําสิ่ง

ใดในชวงชีวิตระยะยาว ซ่ึงไมไดหมายความวาเราจะตองยึดติดกับเปาหมายนั้นไปตลอด แตเรา

สามารถท่ีจะทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปาหมายนั้นไดตามความเติบโตของความรู ความเขาใจ 

รวมท้ังความสนใจท่ีเปลี่ยนไปไดเสมอ ถาหากเราเชื่อม่ันวาสิ่งนั้นมีคุณคา มีความหมายสําหรับเรา

มากกวาเปาหมายเดิม  

  ถึงแมวาเปนเปาหมายท่ีตั้งไวอาจจะไมม่ันคงถาวรสําหรับบางคน ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม 

แตอยางนอยท่ีสุด การมีเปาหมายยอมดีกวาการไมมีเปาหมายอยางแนนอน การเดินไปขางหนาอยาง

มีจุดหมายยอมดีกวาการเดินไปอยางลองลอยเปะปะไรทิศทางอยางไมตองสงสัย 

 เปาหมายสูงสุดในระยะยาว ซ่ึงเกิดจาการประเมินอยางถูกตองถองแทในประเด็นเรื่องความรัก 

ความชอบ ความสนใจ ความถนัด ความพรอม ความสุข ความอ่ิมเอมภาคภูมิใจในสิ่งท่ีเราอยากจะ

เปน อยากจะทําในชีวิต จะนํามาซ่ึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ เพราะจําทําใหเราสามารถทุมเทอุทิศตัวได

อยางเต็มท่ี เพ่ือใหไดมาซ่ึงความสําเร็จแหงเปาหมายนั้น เนื่องจากเราไดทําในสิ่งท่ีเรารัก ท่ีเราทําไดดี 

และมีความสุข ท้ังยังเปนสิ่งท่ีมีคุณคาสําหรับเราอยางแทจริง 

 เม่ือมีการตั้งเปาหมายระยะยาวเสร็จสิ้นสมบูรณลงแลว ข้ันตอนตอมาจําเปนตองนําขอมูลจาก

การตั้งเปาหมายระยะยาว มากําหนดเปนการตั้งเปาหมายระยะสั้น โดยใหมีความสอดคลองสัมพันธ

กันเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามขบวนการแหงการตั้งเปาหมายเฉพาะระยะเวลานั้นๆ 

 ๑.๒ การตั้งเปาหมายระยะส้ัน 

 สิ่งท่ีเราจะกระทําตอมาหลังจากท่ีไดเปาหมายระยะยาวท่ีแนชัดแลว คือการซอยเปาหมายนั้น

ออกมาเปนเปาหมายยอยๆ ซ่ึงจะชวยสรางเสริม เติมตอใหเปาหมายระยะยาวไปถึงความสําเร็จ 

เปาหมายยอยๆ เหลานี้ยอมแตตางกันไปในแตละคน ข้ึนอยูกับวาเปาหมายใหญนั้นคืออะไร และแต

ละคนมีรายละเอียดของชีวิตท่ีแตกตางกันอยางไร  

คนท่ีม่ีเปาหมายระยะยาววาจะเปนนักบิน ก็ตองตั้งเปาหมายในการฝกฝนรางกายใหแข็งแรง 

ทานอาหารท่ีมีสวนชวยบํารุงสายตา ฝกหัดการใชภาษาอังกฤษใหคลองแคลว ฝกวายน้ําจนสามารถ

วายไดอยางดี เตรียมความพรอมดานความรูท่ีจําเปน เพ่ือจะสามารถเขาสถาบันฝกการบินได เปนตน 

คนท่ีมีเปาหมายระยะยาววาจะเปนนายกรัฐมนตรี ก็ตองตั้งเปาหมายท่ีจะศึกษาเลาเรียนอยางดีเพ่ือน

จะสามารถมีพ้ืนฐานความรูท่ีจะกาวไปสูระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนไปได โดยอาจตั้งเปาหมายท่ีจะสอบ

เขาเรียนในสาขารัฐศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร เปนตน รวมท้ังตั้งเปาหมายท่ีจะเปนประธาน

นักศึกษาเพ่ือจะฝกฝนบทบาทความเปนผูนําหรือผูบริหารไดอยางดี ตั้งใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

ดานการเมืองการปกครอง กฎหมาย การบริหาร เศรษฐศาสตร จนมีความเขาใจอยางลึกซ้ึง 

ตั้งเปาหมายท่ีจะพัฒนาทักษะการพูดบุคลิกภาพ การติดตอสัมพันธ กับผูอ่ืนรวมท้ังการใชภาษาอังจน



 ๕๕ 

เชี่ยวชาญ ตั้งใจฝกตนในดานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือนจะสามารถเปนผูนําประเทศท่ีมีคุณคาในภาย

ภาคหนา ตั้งเปาหมายท่ีจะสรางผลงานจนมีชื่อเสียงใหเปนท่ียอมรับนับถือในสังคม ตั้งเปาหมายท่ีจะ

อาสาตัวเขามารับใชชาติในบทบาทางการเมือง พิสูจนตัวดวยการรับผิดขอบบทบาทหนาท่ีอยางดีท่ีสุด 

ซ่ือสัตยสุจริต แลวกาวข้ึนนับไดการเมืองทีละข้ันๆ ก็จะสามารถไปถึงเปาหมายอันทรงคุณคาไดในท่ีสุด 

  นอกจากการวางเปาหมายระยะยาวและระยะสั้นอยางชัดเจน จะทําใหเรารูวาควรบริหาร

เวลาอยางไรแลว ยังทําใหเรารูวาเราควรจะจัดการกับรายละเอียดตางๆ ในชีวิตอยางไรดวยเชนกัน 

อาทิ เราควรจะทําอะไร หรือไมทําอะไรในชีวิต ควรจะพาตัวเขาไปเก่ียวของกับสิ่งใดหรือบุคคลใด 

และควรจะถอยออกหางจากสิ่งใดหรือคนประเภทใดบาง ควรจะจัดระบบระเบียบใหชีวิต อยางไรจึง

จะเอ้ือตอความสําเร็จของเปาหมายไดดีท่ีสุด ควรจะเลือกคบเพ่ือนแบบใด ควรจะเริ่มคบเพ่ือนตาง

เพศแบบคูรักเม่ือใด จะแตงงานกับคนประเภทใดเม่ือไร ควรจะเลนกีฬาประเภทใด ควรเขารวม

กิจกรรมในชมรมหรือสมาคมใด ควรจะพักอาศัยอยูในยานใด ควรอานหนังสือหรือรับนิตยสาร

ประเภทใด ควรเก็บออมเงินเดือนละเทาไร ควรเลือกสวมเสื้อผาประเภทใด เปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้

บางครั้งดูเหมือนวาเปนสิ่งเล็กนอย ไมมีความสําคัญอะไรมากนัก แตแทจริงหากเราพิจารณาใหลึกซ้ึง

จะพบวา ความสําเร็จอันยิ่งใหญในชีวิตก็มาจาก การประสานประกอบกันอยางเหมาะเจาะลงตัวของ

รายละเอียดตางๆ เหลานี้ในชีวิตนั่นเอง๔๖ 

 จะเห็นไดวา การตั้งเปาหมายในการบริหารเวลาตามหลักการแนวคิดตะวันตกมีหลักการ

มุงเนนท่ีผลลัพธของการทํางาน มีการกําหนดวัดวัดผลได อยางแนนอนตายตัว เปาหมายท่ีเนนสวน

ใหญมักสอดคลองกับกลยุทธขององคกร แตสําหรับการตั้งเปาหมายในการบริหารเวลาตามหลักการ

แนวคิดทางตะวันออกนั้นมุงเนนท่ีตัวบุคคลเปนหลัก เปนการตั้งเปาหมายโดยการวางหลักการเปน

เปาหมายชีวิตในระยะยาว สวนเปาหมายระยะสั้นนั้นเปนเพียงการซอยยอยเพ่ือใหไดผลลัพธไปสู

เปาหมายระยะยาวในท่ีสุด ซ่ึงท้ังเปาหมายระยะสั้นและเปาหมายระยะยาวนั้นตองสอดคลองสัมพันธ

กัน แตก็สามารถปรับเปลี่ยนแกไขได หากเปาหมายท่ีกําหนดข้ึนมาใหมนั้นมีคุณคาและใหประโยชน

ตอชีวิตมากกวาเปาหมายเดิม  นั่นคือมีการยืดหยุนในเปาหมาย แสดงใหเห็นวา การตั้งเปาหมายใน

การบริหารเวลา = การตั้งเปาหมายในการบริหารชีวิต ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเหตุและปจจัย

โดยเนนท่ีคุณคาและประโยชนอันพึงจะเกิดกับชีวิตคนเราเปนแกนสําคัญมากวาสิ่งใด จึงพอสรุปเปน

รูปแบบไดดังภาพตอไปนี้ 

 

 

                                                        
๔๖เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, บริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ, อางแลว, หนา ๕๒-๕๘. 
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 ภาพท่ี ๓ การความเหมือนและความแตกตางของการตั้งเปาหมายบริหารเวลาระหวาง     

                  แนวคิดตะวันตกและแนวคิดตะวันออก 

 

๒.๕.๒  การจัดระเบียบการบริหารเวลา 

ในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบทบาทหนาท่ี ของคนแตละคน

นั้นยอมมีความแตกตางกัน สวนมากมักเปนไปตามความตองการท่ีแฝงซอนเรนอยูภายในเปาหมาย

ชีวิตและความพรอมของเหตุปจจัย อยางไรก็ตามหากสังเกตดู ผูคนสวนใหญมักจะดําเนินกิจกรรมไป

ตามความเคยชิน เชน บางคนหลังจากตื่นนอนจะรีบเก็บพับท่ีหลับท่ีนอนใหเขาท่ี เรียบรอย ดูงามตา 

ตามความเคยชิน แตบางคนไดตั้งนาฬิกาปลุกไว เม่ือนาฬิกาปลุกดัง ก็มักเคยชินกับการกดนาฬิกา

ปลุกแลวนอนตอ มีผลทําใหนอนตื่นสาย ไมเคยมีเวลาจัดเก็บพับท่ีหลับท่ีนอน รีบไปใหทันเวลาเขางาน 

สวนมากมักไปทํางานสายเปนประจํา, คนบางคนขาดเปาหมายในการดําเนินชีวิต ทําใหตื่นเชามา ไมรู

วาจะทําอะไร มีชีวิตเหมอลอย ดูเหมือนไรคุณคาและความหมาย ทําใหเกิดความเหนื่อยหนายทอแท 

หมดหวัง ขาดพลังในการดําเนินชีวิต แตในทางตรงกันขามกับคนท่ีมีเปาหมายมีการจัดระเบียบการ

แนวคิดตะวันตก แนวคิดตะวันออก 

 กําหนดสอดคลองกลยุทธ 

ขององคกร 

 

กําหนดเปาหมายเปนระยะๆ 

มุงเนนผลลัพธของการทํางาน มุงเนนท่ีตัวบุคคลเปนหลัก 

การตั้งเปาหมาย 

บริหาร 

เวลา 

เหมือนกันท่ีตองมีความชัดเจน 



 ๕๗ 

บริหารเวลาอยางรูและเขาใจ เม่ือเขาสามารถจดัระเบียบการบริหารเวลาได ชีวิตจะมีเวลาเพ่ิมมากข้ึน 

มีความสุขและไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี เชน คนท่ีนอนตื่นแตเชา มีเวลาไปออกกําลังกาย ทําบุญ-ตัก

บาตร เดินทางไปถึงท่ีทํางานแตเชาตรู ไดรับประทานอาหารเชาเต็มท่ี ทําใหเขามีความสุข มีสุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง  เปนตน ซ่ึงสิ่งตางๆ ดังกลาวลวนมีผลมาจากการจัดระเบียบการบริหารเวลา ท่ี

จําเปนตองอาศัยความรูคุณคาและความสําคัญของเวลา อาศัยความมุมานะ ความทุมเทแรงกาย

แรงใจตลอดจนการปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปาหมาย  

 ซ่ึงในการจัดระเบียบการบริหารเวลานั้น มีปรากฏในคูมือพัฒนาทักษะผูนําจากมหาวิทยาลัย

ฮารวารด (Havard Business School) เริ่มการจัดทําตารางเวลาข้ึนมาและพยายามทํางานใหไดตาม

ตารางเวลานั้นใหมากท่ีสุด จะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวไดเพราะการจัดตารางเวลาการ

ทํางานนั้น เปนสิ่งท่ีสามารถชวยกําหนดเวลาของคนเราได โดยมีวีการและข้ันตอนดังนี้ 

๑. การจัดทํารายการของสิ่งท่ีตองทํา  

          เริ่มตนดวยการพิจารณาวาเราตองการทํางานใดใหแลวเสร็จบาง จากนั้นจึงทํารายการของ

งานท่ีตองทํา โดยเขียนรายงานของงานท้ังหมดท่ีตองทําใหเสร็จภายในชวงเวลาท่ีกําหนดไว ไมวาจะ

เปนชวงเวลาหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห หนึ่งเดือน หรือหนึ่งไตรมาส(ภายในระยะเวลา 3 เดือน) ก็ตาม ท้ังนี้ 

รายการของสิ่งท่ีจะตองทําอาจจะประกอบดวยเปาหมายในการทํางานของเรา งานท่ีจําเปนตองทํา

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมถึงกิจกรรมสวนอ่ืนๆท่ีตองทํา เชน การออกกําลังกาย เปนตน 

๒. แบงรายการของสิ่งท่ีตองทําออกเปนหมวดหมู 

 โดยแบงตามประเภทของงาน เชน งานเชิงกลยุทธ งานดานการพัฒนาธุรกิจ งานท่ีตองทําเปน

ประจําทุกวัน และงานบริหารคน บริหารบุคลากร(สามารถนําการจัดตารางเวลามาประยุกตใชกับชีวิต

สวนตัวไดดวย เชนกัน โดยจัดกลุมของงานสวนตัวท่ีตองทําเปนหมวดหมู เชน ทําสวน เลนกอลฟ หรือ

ทําอาหาร เปนตน 

๓. บันทึกเวลาท่ีใชในการทํางานตางๆ ไว  

ใหบันทึกงานท่ีเราตองทําและเวลาท่ีเราใชในแตละงานในชวงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห โดยให

บันทึกท้ังงานท่ีทําเสร็จแลวและงานท่ียังทําไมเสร็จ และเม่ือสิ้นสุดสัปดาหก็ใหพิจารณาบันทึกท่ีเราจด

ไววาเราไดใชเวลาไปอยางเหมาะสมในการทําสิ่งท่ีเราคิดวาสําคัญหรือไม 

๔. ฝกฝนทักษะการประมาณเวลาการทํางาน 

  ถาเราไมกําหนดใหชัดเจนวาเราจะใชเวลาสําหรับงานแตละงานนานเพียงใด รายการของสิ่งท่ี

ตองทําก็จะมีประโยชนแคเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้นเราควรประมาณเวลาท่ีเราคิดวาจะตองใจในแต

ละงานนั้น โดยการประมาณเวลานี้ไมเพียงแตจะชวยใหเราทํางานท่ีมีอยูในรายการของสิ่งท่ีตองทําให

เสร็จเทานั้น แตยังชวยใหเราไดฝกฝนทักษะในการคาดคะเนเวลาในการทํางานแตละงานและทักษะใน



 ๕๘ 

การจัดการกับงานตางๆ ท่ีเราตองทําในอนาคตอีกดวย เพ่ือใหสามารถประมาณเวลาไดใกลเคียงกับ

ความเปนจริงมากท่ีสุด ซ่ึงข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีเราตอง “มีความซ่ือสัตยตอตนเอง”  

๕. สํารองเวลาไวเผื่อเหลือเผื่อขาด 

ใหจัดเวลาท่ีคิดวาเหมาะสมไวสําหรับงานแตละชิ้นลงในปฏิทินหรือบันทกประจําวันของเรา 

เชน ถาคิดวาเราจะใชเวลาในการเขียนแผนธุรกิจท้ังหมดประมาณ ๓๒ ชั่วโมง  เราก็อาจจะใชเวลา

ในชวงเชาของทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี วันละ ๔ ชั่วโมง เปนเวลา ๔ สัปดาห สําหรับการทํางาน

นี้  ซ่ึงแนนอนวาการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญใหกับงานนี้และการกําหนดเวลาในการเขียนแผน

ธุรกิจใหเปนไปอยางเหมาะสม ยอมเปนเรื่องท่ีทาทาย แตสิ่งหนึ่งท่ีเราตองไมลืมเชนกันคือ ตองมีเวลา

เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไวสักเล็กนอยดวย การมีเวลาเหลือยอมดีกวามีเวลาไมพอ เพราะเราอาจจําเปนท่ี

จะตองเปลี่ยนแปลงตารางเวลา เนื่องจากเราอาจตองแทรกงานอ่ืนเพ่ิมเขาไปในระหวางนั้นก็ได 

สําหรับในการฝกประมาณเวลาการทํางานแตละงานนั้น เราควรเปรียบเทียบระหวางเวลาท่ี

คาดวาจะตองใชกับเวลาท่ีเราใชจริง จากนั้นจึงทําการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมา โดยขอให

ระลึกไวเสมอวาเปาหมายของการจัดตารางเวลาคือ การจัดการกับงานตางๆ ในแตละวันใหเรียบรอย 

แตก็ตองคํานึงถึงการจัดสรรเวลาโดยรวมใหเปนไปอยางเหมาะสมดวย 

การจัดตารางเวลานั้นมีความสําคัญดังนี้ 

๑.ตารางเวลาชวยใหเราสามารถพิจารณางานในแตละวันไดอยางท่ัวถึงและสามารถจัดเวลา

ใหกับงานเหลานั้นตามความจําเปนเพ่ือใหงานตางๆ สําเร็จลุลวงได 

๒.การจัดตารางเวลาชวยใหเราทราบถึงปริมาณงานและขอบเขตของงานท่ีจะตองทํา แตถา

หากตารางเวลาเต็มแนนแลว เราก็อาจจะตองตอบปฏิเสธเสียบาง หรืออาจจะตองพิจารณาระดับ

ความสําคัญของงานในมือเสียใหมอยางรอบคอบ 

๓. การจัดตารางเวลาชวยใหเราไดพัฒนาทักษะในการประมาณเวลาการทํางาน ซ่ึง

ความสามารถในการคาดคะเนเวลาท่ีจะใชในการทํางานชิ้นหนึ่งๆ นั้นก็เปนทักษะท่ีชี้ใหเห็นถึงความ

เปนผูบริหารท่ีมีประสบการณ 

๔. การจัดตารางการทํางานชวยใหสามารถประเมินไดวางานท่ีทําใหเราเสียเวลาไปโดยเปลา

ประโยชนและสามารถหยุดทํางานเหลานั้นได๔๗ 

                                                        
๔๗เมลิสสา  ราฟโฟนี, ทักษะการบริหารเวลา, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๑),        

หนา๖๐-๖๗.    
๔๗จิตต  อินสวาง, อยาปลอยเวลาขโมยความสําเร็จไปจากคุณ, (กรุงเทพมหานคร : มิตร

สัมพันธกราฟฟค, ๒๕๔๙), หนา ๑๙-๒๐. 



 ๕๙ 

นอกจากนี้การจัดระเบียบการบริหารเวลายังตองอิงอาศัยกฎการใชเวลา เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพในเวลาการทํางานไดถูกกําหนดไวดังนี้ 

๑.จดบันทึกสิ่งท่ีตองทําไวในสมุดบันทึก เพราะจะไมมีสิ่งใดท่ีจะถูกทําถาเราไมจดลงใน

รายการสิ่งท่ีตองทํา บางครั้งอาจจะไมไดทําในทันท่ีในตอนนั้น แตเม่ือไดจดลงในสมุด เม่ือเราเปดสมุด

ออกมา เราก็จะเห็นวามีรายการใดบางท่ีเราจะตองทํา แตยังไมไดทํา 

๒.จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของสิ่งท่ีตองทํา ลองคิดพิจารณากอนวาในรายการท่ีจะตอง

ทํานั้น สิ่งใดมีความสําคัญอันดับแรกท่ีจะตองลงมือทํากอน จากนั้นใหเรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง

ของรายการตอ ๆ มาท่ีจะตองทํา 

๓.ทําสิ่งแรกกอน หมายถึง การทําสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีสุดกอน โดยพิจารณาดูวาสิ่งนั้นถาไม

ลงมือทําอยางเรงดวนเปนอันดับแรก จะทําใหเกิดความเสียหายข้ึน 

๔.อยาปลอยใหอุปสรรคมารบกวนเวลาของเรา 

๕.ทํางานชิ้นแรกจนหมดเวลาการทํางานของเรา 

๖.เม่ือทํางานชิ้นท่ี ๑ เสร็จเรียบรอยแลว ใหหยิบงานชิ้นท่ีมีความสําคัญอันดับตอมาข้ึนมา

ทํา๔๘ ท้ังนี้ เพ่ือการจัดระเบียบการบริหารเวลาตองอิงอาศัยกฎการใชเวลาดังกลาวขางตนท้ัง ๖  ขอ

จะเกิดความสมบูรณควรตะหนักถึง ข้ันตอนเพ่ือการบริหารเวลาใหประสบความสําเร็จ ซ่ึงมีถึง ๒๐ 

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๑.ระบุเปาหมายของภารกิจท่ีตองปฏิบัติใหชัดเจน เขียนไวเปนลายลักษณอักษร จากนั้น

จัดลําดับความสําคัญของงานท่ีตองปฏิบัติตามข้ันตอนหรือตามความสําคัญลําดับกอนหลังก็ได 

๒. เนนความสนใจท่ีเปาประสงค จุดมุงหมาย มิใชท่ีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติ กิจกรรมท่ีสําคัญ

ท่ีสุดของเรานั้น เปนสิ่งท่ีชวยใหเราสามารถบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาประสงคท่ีตั้งไวตางหาก 

๓. กําหนดเปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดไวอยางนอยวันละ ๑ เปาหมายและกระทําตามนั้นใหได

เสมอ ๆ 

๔. จดบันทึกการใชเวลาเอาไวอยางละเอียด วาเวลาไดถูกใชไปอยางไรและขจัดนิสัยการใช

เวลาท่ีไมถูกตองเหมาะสมออกไปจากชีวิตของเราใหได 

๕. วิเคราะหทุกสิ่งท่ีกระทําในรูปแบบของเปาประสงคของเราเอง หาทางใหไดวาจะตองทํา

อะไร จะทําเม่ือไร ทําไมถึงตองกระทํา ถามตนเองวา อะไรจะเกิดข้ึนหากเราไมไดทําสิ่งนั้น หาก

คําตอบคือ “ไมมีอะไรเกิดข้ึนเลย” ก็ไมตองทําสิ่งนั้นใหเสียเวลาไปเปลา ๆ 

๖. กําจัดสิ่งท่ีทําใหเราตองเสียเวลาออกไปใหไดอยางนอยสัปดาหละ ๑ เรื่อง 

                                                        

 



 ๖๐ 

๗. วางแผนการใชเวลา วางแผนท่ีตองปฏิบัติในแตละสัปดาห ถามตนเองวา หวังท่ีจะ

บรรลุผลสําเร็จอะไรบางภายในสิ้นสัปดาหนี้และจะตองกระทําการอยางไรบาง เพ่ือท่ีจะไดบรรลุผล

สําเร็จสมดังท่ีตั้งเปาหมายเอาไว 

๘. เขียนรายการ “สิ่งท่ีตองกระทําในวันนี้” เอาไวทุก ๆ วัน ใหรวมไปถึงเปาประสงค

ประจําวัน การจัดเรียงลําดับของงานและประมาณการของเวลาท่ีตองใชไปในแตละกิจกรรมนั้นๆ 

๙. กําหนดตารางเวลาของเราเอาไวทุก ๆ วัน เพ่ือใหแนใจวา เราไดประสบผลสําเร็จในการ

ทําสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดกอนสิ่งอ่ืน จงแนใจท่ีจะออกจากหองไปเนื่องจากมีงานท่ีไมไดคาดหมายลวงหนาไว 

หรือถูกขัดจังหวะการทํางาน แตพึงจําไวเสมอวา สิ่งท่ีไดถูกจัดทํากําหนดการไวนั้นยอมมีโอกาสดีกวา

ท่ีจะไดมีการนําไปสูการปฏิบัติมากกวาสิ่งท่ีมิไดวางแผนลวงหนาเอาไวกอน 

๑๐. ทําใหแนใจวาชั่วโมงแรกของวันทํางานของเรานั้น สามารถสรางผลงานได 

๑๑. กําหนดระยะเวลาท่ีจํากัดไวสําหรับแตละภารกิจท่ีตองปฏิบัติ 

๑๒. กําหนดเวลาท่ีตองทําสิ่งท่ีตองปฏิบัติในเบื้องแรกเอาไว เราจะไมมีเวลาท่ีจะตองไป

สูญเสียอีกเพ่ือทําสิ่งนั้น ๆ ในภายหลัง 

๑๓. กําจัดวิกฤตการณท่ีกลมาเกิดซํ้าอีกออกไปจากชีวิตเราใหได (เม่ือผิดแลวอยาปลอยให

ความผิดแบบเดียวกันนั้นเกิดซํ้าข้ึนมาไดอีก) คนหาใหพบใหไดวา ทําไมสิ่งนั้น ๆ ถึงเกิดความผิดพลาด

ข้ึนได เรียนรูท่ีจะ “ปองกันไวกอน” ดีกวาท่ีจะตองมา “แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว”(หาทางปองกัน

ไมใหเกิดปญหา) 

๑๔.กําหนดชั่วโมงสําหรบท่ีจะไดทํางานเงียบ ๆ เอาไวในแตละวัน เปนเวลาท่ีกําหนดไว

พิเศษวา จะไมมีทางใหใครมาขัดจังหวะหรือเกะกะกีดขวางการทํางานของเราไดเปนอันขาด ใชเวลา

นั้นประกอบภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดในวันนั้น 

๑๕. พัฒนานิสัยทํางานท่ีไดเริ่มตนไวแลว ใหแลวเสร็จใหจงได (ไมปลอยใหค่ังคางอากูล

หมักหมมอยู) อยาเริ่มสิ่งนี้แลวหยุด แลวกระโดดไปทําสิ่งนั้นแลวก็หยุด หากข้ึนทําเชนนั้นบอย ๆ จะ

เกิดเปนนิสัยถาวรของการทําอะไรไมรูจักเสร็จ เปนคนจับจด 

๑๖. เอาชนะการผัดวันประกันพรุงใหจงได เรียนรูวิธีการนี้เสีย ตั้งแตเดี๋ยวนี้ 

๑๗. ทําให “การบริหารเวลาท่ีดี” กลายเปนลักษณะนิสัยประจําวันของเรา กําหนด

เปาหมาย จัดเรียบลําดับความสําคัญของงาน วางแผนและจัดทํากําหนดเวลาการทํางานของเราไวให

ชัดเจน ทบทวนกิจกรรมท่ีไดกระทําไปแลว แกไขสิ่งผิด สรางนิสัยใหมท่ีดีกวาเขามาแทนท่ี 

๑๘. อยาใชเวลาตอสิ่งท่ีสําคัญนอย ในเม่ือเราสามารถใชเวลาเดียวกันนั้นไปทําสิ่งท่ีมี

ความสําคัญมากกวาได 

๑๙. ใหเวลาสําหรับตัวเราเอง เวลาท่ีจะฝน เวลาท่ีจะพักผอนหยอนใจ เวลาท่ีจะมีชีวิตอยู

ในโลกนี้        



 ๖๑ 

๒๐. พัฒนาปรัชญาชีวิตสวนตัวของเราเก่ียวกับเวลา เวลาไหมท่ีมีความหมายสําหรับเรา

และเวลามีสวนเก่ียวของกับชีวิตของเราอยางไร๔๙        

จะเห็นสังเกตเห็นไดวาข้ันตอนการบริหารเวลาขางตนมีถึง ๒๐ ข้ันตอนดวยกัน ซ่ึงข้ันตอน

ดังกลาวเปนเพียงบันไดกาวแรกท่ีคนทุกคน ท่ีตองการความความสําเร็จในการบริหารเวลาควรตะหนัก

ถึง แตในทางปฏิบัติและการฝกฝนพัฒนาการบริหารเวลาจนเกิดความชํานาญแลว ข้ันตอนดังกลาว

อาจลดเหลืออยูเพียงไมก่ีขอ ท้ังนี้องคประกอบท่ีควรคํานึงถึงท่ีจะชวยใหการบริหารเวลาเปนไปดวยดี

และเกิดความชํานาญท่ีควรกลาวในหัวขอตอจากนี้ไป นั่นคือ การจัดลําดับความสําคัญของงาน        

                                                                                                                              

๒.๕.๓  การจัดลําดับความสําคัญของงาน  

หลาย ๆคน คงนึกสงสัยวา ทําไมตองจัดลําดับความสําคัญของงาน การจัดลําดับความสําคัญ

ของงานนั้นเปนความสามารถท่ีมีผลกระทบตอการบริหารเวลา เพราะในการจัดลําดับความสําคัญ จะ

ทําใหเราใชเวลานอยลง แตจับหัวใจของงานไดตรงประเด็นมากวาความสามารถในการจัดลําดับ

ความสําคัญคือ การวิเคราะหงานวา งานไหนสําคัญ มีผลกระทบสูง มีคาสูง (ท่ีเราตองทํากอนงานอ่ืน) 

งานไหนไมสําคัญมีผลกระทบต่ํา มีคุณคานอย ท่ีเราตองทําภายหลัง หรือมอบหมายใหคนอ่ืนทําแทน  

การฝกจัดลําดับความสําคัญท่ีงานท่ีสุดคือ การถามเจานายของเราวา งานไหนท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ี

เราตองทํากอนงานอ่ืน ๆ เพราะเปนหัวใจขององคกร การจัดลําดับความสําคัญคือการถามตัวเองวา 

งานนี้มอบหมายใหใครทําไดหรือไม ถาตอบวาได จงมอบหมายกระจายงาน จงมอบอํานาจหนาท่ีนั้น

แกผูอ่ืน แตอยาลืมสอนงานเขากอน เพ่ือเราจะไดไมตองกลับมาแกไขงานท่ีผิดพลาดนั้นใหเสียเวลา 

หนึ่งในความลมเหลวท่ีรายแรงท่ีสุดของคนทํางานก็คือ “ขยันผิดงาน” นั่งทํางานท่ีมีคุณคาต่ํา มี

ผลกระทบนอย หรือไมมีเลย เพราะไมวิเคราะห ไมจัดลําดับความสําคัญกอนนั่นเอง การทําอะไร

ตามใจ โดยความเคยชิน แบบเดิม ๆ ยอยฉุดใหเราตกลงไป อยูทายขบวนของความกาวหนา อยาให

สิ่งนี้เกิดกับเรา  สิ่งหนึ่งท่ีมาพรอมกับการจัดลําดับความสําคัญในการทํางานแลวคือ ตองฝกทํางานเร็ว

และดี ขอใหจําไวเสมอวา “เวลา” คือ ตนทุนท่ีมีคามาก เพราะเวลาสะสมไมได เหมือนมิเตอรรถ

แท็กซ่ี มันเดินไปขางหนาตลอดเวลา เวลายืดหยุนไมได ไมหวนคืนกลับมา 

        ในการทํางานใหสําเร็จเร็วไว และดี ในงานท่ีถูกจัดลําดับไวแลววา สําคัญ จะนําชื่อเสียงและ

ความสําเร็จมาสูเราแบบคาดไมถึงท่ีเดียว เราจึงตองใชเวลากับกิจกรรมท่ีมีคาสูงสมํ่าเสมอ เพราะการ

ใชเวลากับกิจกรรมท่ีมีคาสูงอยางสมํ่าเสมอ คือสิ่งท่ีจะพาเรากาวสูความสําเร็จ กิจรรมท่ีมีคาสูง มัก

เปนงานท่ีมีลักษณะเหมือนหินกอนใหญท่ีสําคัญแตไมเรงดวน ดังตอไปนี้คือ 

                                                        
๔๙ ปรัชญา  กลาผจญ, การบริหารเวลา หลักในการจัดการและเปนนายของเวลา, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพขาวฟาง จํากัด, ๒๕๔๔), หนา๑๖๖-๑๖๘.  



 ๖๒ 

๑. เปนงานท่ีเราไมคอยชอบ เชน งานวางแผนกลยุทธ,แผนรายป 

๒. เปนงานท่ีใชเวลามาก เชน การรวบรวมขอมูล, การวิจัยลูกคา 

๓. เปนงานท่ีใชเวลานาน เชน การสรางสายสัมพันธ, สรางผูนํา,สรางทีมงาน 

๔. เปนงานท่ียากลําบาก เชน การเรียนรูอยางตอเนื่อง,การฝกตน 

๕. เปนงานใหญ เชน งานท่ีเปนนโยบาย, โครงการพัฒนาตางๆ 

๖. เปนงานท่ีสรางการเปลี่ยนแปลง เชน การพัฒนาระบบ, พัฒนาคน 

๗. เปนงานท่ีสรางผลกระทบสูง เชน ปรับโครงสราง, ปรับองคกรใหม 

๘. เปนงานท่ีสรางผลลัพธ เชน เพ่ิมยอดขาย, ลดของเสีย 

๙. เปนงานท่ีคนสวนใหญไมคอยอยากทํา เชน งานสวนรวม, ๕ส, ISO, ระบบคุณภาพ 

เพ่ือใหการจัดลําดับความสําคัญของงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด อุปมาดังการท่ีเรามีกิจกรรมทีมี

คุณคาต่ํา (หินกอนเล็ก)และกิจกรรมท่ีมีคุณคาสูง (หินกอนใหญ) แตเรามีเวลาจํากัด ดังนั้น เราจึงตอง

เลือกใสหินกอนใหญ (กิจกรรมท่ีมีคาสูง) ลงไปกอน ดังภาพ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        ภาพท่ี ๔ ใสกอนหินใหญ ทํากิจกรรมท่ีมีคุณคาสูงกอน (๗ กอน) 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีมีคา

ตํ่า 

มอบหมายให
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ถาไมสําคัญ 
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 ๖๓ 

มิฉะนั้น หากเราทําสลับกัน เรานําหินกอนเล็ก (กิจกรรมท่ีมีคาต่ํา) ใสลงไปจนเต็มโหลแกว

(กรอบเวลา) เราจะไมมีท่ีวางพอใหใสหินกอนใหญ (กิจกรรมท่ีมีคาสูง) ดังภาพ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี ๕ ใสกอนหินเล็กทํากิจกรรมท่ีมีคาต่ําจนหมดเวลา ไมสามารถทํากิจกรรมท่ีมีคาสูง  

                  ไดอีกตอไป 

         ถางานมีรูปรางอยางหินกอนใหญก็คงดูงาย แตในชีวิตจริงนั้น งานของเรามักจะมองไมออกวา

งานไหนเปนงานใหญ เปนงานท่ีมีคาสูง เปนงานท่ีสําคัญท่ีสุด ในบรรดางานสําคัญท้ังหลาย ถาเชน 

ลองพิจารณาหลักการเหลานี้ดู บางท่ีอาจจะไดวิธีคนหาหินกอนใหญหรือวิธีพิจารณางานท่ีมีคาสูงได

งายดายยิ่งข้ึน๕๐ จะทําใหเราสามารถประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานตลอดจนทรัพยากรอีกดวย 

ซ่ึงในเรื่องเก่ียวกับการจัดสรรเวลาใหกับสิ่งท่ีมีความสําคัญสําหรับคนเรานั้น ทางมหาวิทยาลัย

ฮารวาดไดเล็งเห็นถึงความสําคัญถือเปนและไดใหหลักการไวเปนหัวใจการบริการธุรกิจเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลในงาน กลาวคือ ภายหลังจากท่ีเรากําหนดและจัดความสําคัญของเปาหมายในชีวิตสวนตัว

แลว เราก็ตองจัดเวลาในตารางเวลาของเราใหกับเปาหมายเหลานั้น  เชน หากเปาหมายท่ีมี

ความสําคัญท่ีสุดในรอบ ๖ เดือนนี้ คือ การไปพักผอนรวมกับลูก ๆ ของเราเปนเวลา ๑ สัปดาห ก็ให

ใสเปาหมายนี้ลงในตารางเวลาของเราเสีย พรอมท้ังคุยกับลูก ๆ ของเราเรื่องการไปพักผอนนี้และถาม

ความเห็นจากทุกคนวาจะไปพักผอนท่ีไหนและเม่ือไร จากนั้นจึงกําหนดวันลาของเราไวในปฏิทิน หาก

สัปดาหพักรอนของเราบังเอิญไปตรงกับงานฉลองวันเกิดอายุครบ ๑๕ ปของเซียลา ซ่ึงเรารับปากไว

แลววาจะไปรวมงานดวย และสมมติวาเราไมสามารถหาวันอ่ืนมาทดแทนวันพักผอนท่ีกําหนดไวไดอีก

                                                        
๕๐วิชัย  ปติเจริญธรรม.  พลังแหงการบริการเวลา, อางแลว, หนา ๘๘-๙๒.                                                                                                        
๕๐ไมเคิล  โรเบอรโต, การบริหารเวลา, อางแลว, หนา ๑๗๒-๑๗๓.                        
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 ๖๔ 

แลว เราก็ควรจะแจงใหเซียลาทราบพรอมท้ังแสดงความเสียใยท่ีเราไมสามารถไปรวมงานวันเกิดของ

เธอได เนื่องจากการรวมงานวันเกิดของเซียลานั้น ไมไดอยูในราการของสิ่งท่ีเราเห็นวาเปนสิ่งสําคัญ 

เราจึงไมควรยินยอมใหสิ่งท่ีไมสําคัญเขามาขัดจังหวะท่ีสําคัญสําหรับเราอยางแทจริง แมวาสิ่งนั้นจะ

เปนสิ่งท่ีเรงดวนก็ตามที๕๑ เพราะในบางครั้งการท่ีเราทําอะไรแบบรีบรอยเกินไป ไมมีเวลาให

ครอบครัว จะทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาอยางไมรูจบ  

แตอยางไรก็ตามการจัดสรรเวลาท่ีเปนท่ีนิยมรูจักกันท่ัวไปอีกประการหนึ่งคือการตองนํากฎ 

๘๐/๒๐ มาปรับประยุกตใช เพราะกฎ ๘๐/๒๐ นี้ ยืนยันวาเหตุหรือความพยายามเพียงเล็กนอยท่ีใส

เขาไป โดยปกติแลวจะใหผลหรือรางวัลจํานวนมากออกมา(นั่นหมายถึงการประหยัดท้ังตนทุน 

ทรัพยากรหรือแมกระท่ังการประหยัดท้ังเวลาท่ีตองใชไป)  เชน ๘๐% ของสิ่งท่ีเราไดรับมาจากการ

ทํางานของเรานั้น จะไดมาจากเวลาท่ีเราใชไป ๒๐% ดังนั้นสําหรับวัตถุประสงค(รวมท้ังการ

ตั้งเปาหมาย) ท้ังหลาย ๔ ใน ๕ ของความพยายาม ซ่ึงเปนสวนท่ีมีมากกวานั้น ก็เปนสัดสวนใหญท่ีไม

เก่ียวของเลย จึงเปนสิ่งตรงกันขามกันกับท่ีผูคนคาดหวังกันเปนปกติ 

ดังนั้นกฎ ๘๐/๒๐ จึงยืนยันวามีการสรางใสสิ่งไมสมดุลเขาไปในระหวางเหตุและผล คือสิ่งท่ีใส

เขาไปและสิ่งท่ีไดออกมา ความพยายามท่ีใสเขาไป และรางวัลท่ีไดรับ ดังนั้นจุดมาตรฐานท่ีดีสําหรับ

ความไมสมดุลอันนี้ก็คือ การจัดใหมีข้ึนของกฎ ๘๐/๒๐นี้เอง รูปแบบท่ีเปนตัวอยางท่ีแสดงวา ๘๐%

นั้นเปนผลท่ีไหลมาจาก ๒๐%ของตนเหตุ หรือ ๘๐% เปนผลท่ีไดมาจาก ๒๐%ของความพยายาม(ท่ี

ใสเขาไป)ดังแสดงรูปแบบของตัวอยางดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



 ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางความสําคัญของกฎ ๘๐/๒๐ ท่ีมีตอแวดวงตางๆ โดยท่ัวไป ตัวอยางเชน ในแวดวงของ

ธุรกิจนํามาใชไดหรือใหเกิดผล ซ่ึง ๒๐% ของผลิตภัณฑ โดยปกติแลวจะทําใหเกิดคาของการขายอยู

ประมาณ ๘๐% ของมูลคาดอลลาร ดังนั้นมันก็คือ ๒๐% ของผูบริโภคนั่นเอง ๒๐% ของผลิตภัณฑ

หรือผูบริโภคโดยปกติแลวก็จะทําใหเกิดผลกําไรขององคกรประมาณ ๘๐% 

ในแวดวงของสังคม ๒๐% ของอาชญากรรม จะทําใหเกิดผล ๘๐%ของคาอาชญากรรมท้ังหมด 

๒๐% ของรถยนตเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ ๘๐%, ๒๐%ของผูท่ีแตงงานจะประกอบดวย ๘๐%ของ

สถิติหยาราง (ซ่ึงไดยืนนัยถึงการแตงงานใหมและการหยารางอีก จึงทําใหสถิติบิดเบือน ทําใหเกิดรอย

ประทับท่ีไมสมดุล ถูกมองไปในแงรายตอการขยายสถานภาพทางการสมรสไดอยางแมนย่ํา) ๒๐%

ของเด็กๆ จะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิท่ีสามารถทําได ๘๐% 

ใสเขาไป ใสเขาไป 

สาเหต ุ ผลลัพธ 

ความพยายาม ผลท่ีได 

      ภาพท่ี ๖ กฎ ๘๐/๒๐ 



 ๖๖ 

 ของใชในบาน ๒๐% ของเราจะมีการชํารุดสึกหรออยู ๘๐% หรือเสื้อผาของเรา๒๐%ในขณะ

นั้นจะชํารุดหรือสึกหรอไป ๘๐% ถาสัญญาณเตือนมีการบุกรุกท่ีไมเปนจริงเกิดข้ึน ๘๐% ก็จะทําให

เกิดสาเหตุท่ีอาจเปนไปไดหรือเปนจริง ๒๐% 

 การเผาไหมภายในของเครื่องยนตนั้น ๘๐%ของพลังงานท่ีสูญเสียไปในการเผาไหมและมีเพียง 

๒๐% เทานั้นท่ีลอไดรับ ๒๐% ท่ีใสเขาไปในเครื่องยนตนี้ไดผลออกมา๑๐๐% 

 จากความสําคัญของกฎ ๘๐/๒๐ ดังกลาวลวนมีกระทบท้ังทางตรงและทางออมในการดําเนิน

ชีวิตและการวางแผนการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงไมควรมองขามกฎท่ีสําคัญนี้ 

ควรคํานึงถึงและนํามาปรับใชอยางเหมาะสมตอไป๕๒ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการวิเคราะหและ

จุดมุงหมาย เปาหมายของชีวิตคนแตละคน เพราะงานบางอยางอาจสําคัญกับคนบางคนแตไมมี

ความสําคัญกับคนบางคน แตอยางไรก็ตามเพราะเวลาเปนทรัพยากรท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลา ใชแลว

ยอมหมดไป เราจึงควรตะหนักถึงเวลาท่ีสูญเสียไปกับผลลัพธท่ีไดมากอนลงมือปฏิบัตินั่นเอง 

 ๒.๕.๔ การกระจายงานอยางมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีเราสามารถทําไดดวยตัวเองนั้นมีจํานวนจํากัดเพราะเรามีเวลาจํากัด เราจึงจําเปนตอง

ผละจากงานประจําธรรมดา ๆ ท่ีกินเวลาและพลังงานของเรา เพ่ือไปเอาใจใสงานท่ีสําคัญและให

ผลตอบแทนดีกวา กุญแจเพ่ือใหไดมาซ่ึงอิสรภาพเสรีนี้ก็คือการกระจายงานใหคนอ่ืนทําแทน การ

กระจายงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นหมายถึงงานสําเร็จอยางมีคุณภาพ ภายในเวลาท่ีกําหนด โดยคนท่ีมี

เหมาะสมกับงาน ซ่ึงข้ันตอนในการกระจายงานอยางมีประสิทธิภาพคือ ระบุงานหรือโครงการท่ี

สามารถสงตอใหคนอ่ืนทําบางสวนหรือท้ังโครงการไดโดยมีรายละเอียดดังจะกลาวตอไปนี้      

 ๑)เรียนรูท่ีจะกระจายงานใหมากข้ึน    

 กระบวนการวิเคราะหปริมาณงานโดยวิธีนี้ สามารถทําใหเห็นวา เรากระจายงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพหรือไม และยังชวยเตรียมกลยุทธการกระจายงานสําหรับโครงการสําคัญดวย ถาเราทํา

ตามระบบการจัดการสิ่งท่ีตองทําตอไป เราควรกระจายงานของเราออกไปบางแลว โดยการใชตาราง

ดานลางนี้เปนแนวทาง จดบันทึกอยางนอยสิบกิจกรรมท่ีดึงเวลาเรา ๑-๑๒ ชั่วโมงแตละอาทิตยไป 

ประมาณเวลาท้ังหมดท่ีเราใชในแตละอาทิตยตอแตละกิจกรรม แลวตัดสินใจวา เราสามารถกระจาย

งานนั้นท้ังหมด หรือบางสวนหรือไมไดเลย เม่ือเราทําบันทึกการกระจายงานเรียบรอย เราอาจพบวา

เราสามารถกระจายงานไดมากกวาท่ีคาดไวและไดเวลาอันมีคากลับคืนมา 

ตัวอยางตารางบันทึกการกระจายงาน  

                                                        
๕๒ริชารด  คอช. กฎ ๘๐/๒๐ กฎมหัศจรรยแหงจักรวาล. (กรุงเทพมหานคร : กูดมอนิ่ง, 

๒๕๔๖), หนา๑๖-๑๗.                                                                                                                               



 ๖๗ 

กิจกรรมหลัก/วันท่ี  สามารถกระจายงานไดไหม 

 เวลาท่ีใช ท้ังหมด บางสวน ไมเลย 

เตรียมรายงานความคืบหนาของทีมา ๔ ชั่วโมง    

คัดเลือกซุปเปอรไวเซอรแผนกบริการฯ ๓.๓๐ ชัว่โมง     

จัดการปญหาคุณภาพสินคา RMC ๓ ชั่วโมง    

วิเคราะหวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑฯ ๒.๓๐ ชัว่โมง    

ตารางท่ี ๑ ตารางบันทึกการกระจายงาน  

ดานการวิเคราะหภารกิจของเรา บันทึกการกระจายงานชวยใหเราถอยหางออกมาวิเคราะห

วาเรากระจายงานไดดีแคไหน ตลอดจนชวยบงชี้งานท่ีเราควรกระจายออกไปในอนาคตดวย         

เกณฑการกระจายงาน  

กระจายได                     กระจายไมได     

งานประจํา    งานเรงดวนและตองใชทักษะหรือการตัดสินใจ          

งานท่ีคนอ่ืนทําไดดีกวา   งานท่ีตองการการดําเนินการอยางไมเปนทางการ  

งานท่ีไดประโยชนจากผูเชี่ยวชาญคนอ่ืน งานท่ีเก่ียวของกับการติดตาม ประเมินผลและใหรางวัล        

งานท่ีพัฒนาทีมงาน   ทีมงาน                

งานท่ีทดสอบทีมงาน   งานท่ีเก่ียวของกับเรื่องระเบียบวินัย     

๒)กระจายโครงการ 

บันทึกการกระจายจะเผยขอมูลงานท่ีเราอาจจะกระจายใหผูอ่ืนทําได การวางแผนกลยุทธ

การกระจายงานสําหรับโครงการหลัก จุดท่ีดีท่ีสุดในการเริ่มตนคือแคตตาล็อกโครงการในโปรแกรม

ปฏิบัติการ จงพิจารณาภาพรวมของแตละโครงการแลวแยกยอยเปนงานเฉพาะอยาง ใชเกณฑการ

กระจายงานชวยตัดสินใจวางานไหนท่ีทําไดและงานไหนท่ีสงตอใหคนอ่ืนทําแทนได อาจพบวางาน

ประจําหรืองานท่ีเกิดข้ึนสมํ่าเสมอ เชน รายงานประจําเดือน สามารถมอบหมายใหคนอ่ืนทําได 

 

 

 

 



 ๖๘ 

๓) หาผูท่ีเหมาะสมกับงาน 

ควรพิจารณาวางานท่ีมอบหมายไปนั้นทําใหลูกทีมของเรากาวหนาข้ึนหรือไม บางท่ีลูกทีม

อาจเคยทําบางสวนของงานนี้มาแลวแตไม ท้ังหมด บางทีอาจถึงเวลาใหพวกเขาไดเ พ่ิมพูน

ประสบการณมากข้ึน วิธีท่ีไดผลคือกระจายงานใหพนักงานระดับลางสุด เพ่ือใหเขาไดมีโอกาสแสดง

ฝมือ ชวยใหคนในระดับสูงกวามีเวลาไปทํางานท่ีเหมาะสามกับประสบการณของพวกเขา ในขณะท่ี

พนักงานระดับลางมีโอกาสไดเรียนรูทักษะการทํางานและสรางความเชื่อม่ันใหตัวเอง 

     ๔) ใชความรูและประสบการณของคนอ่ืน 

ความสามารถของแตละคน เปนสิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการมอบหมายงาน งานบางอยางอาจงาย

สําหรับคนท่ีมีความรูในงานนั้นอยูบางแลวและมีประวัติผลงานท่ีตรวจสอบได จงจับตาดูความสําเร็จ

เรียบรอยของงานอยางใกลชิด สําหรับงานสําคัญ เรงดวน หรือตองใชวิสัยทัศนสูง จงเลือกคนท่ีแนใจ

วามีความสามารถเพราะเราจําเปนตองม่ันใจวางานจะลุลวงไปไดดวยดี สวนงานท่ีไมรีบดวนและไม

สําคัญมากนัก เพราะท่ีจะใชพัฒนาความสามารถของลูกทีม พยายามใหโอกาสพวกเขามากท่ีสุดเทาท่ี

จะทําได  

     ๕) คํานึงถึงปริมาณงานของคนอ่ืนดวย 

      อยาลืมพิจาณาถึงปริมาณงานของคนท่ีเราจะมอบหมายงานใหดวย คนท่ีเหมาะสามกับงาน

มากท่ีสุดอาจมีงานลนมืออยูแลวก็ได ถาเขาหรือเธอเปนคนท่ีเราอยากมอบหมายงานใหทําจริง ๆ  เรา

อาจตองเจรจาตอรองเรื่องงานอ่ืนท่ีเขากําลังรับผิดชอบอยูใหมอีกครั้ง 

 ๖) กระจายงานอยางเต็มท่ีและชัดเจน 

           คนเรามักจะดูแลสิ่งท่ีเปนของเราอยางดี เม่ือเราตองกระจายงานออกไป อยาลืมมอบความ

รับผิดชอบใหบุคคลท่ีรับงานนั้นเปนพิเศษดวย เก็บทุกรายละเอียด ตองม่ันใจวาท้ังเราและคนท่ีเราจะ

มอบหมายงานใหตางเขาใจตรงกันวาภารกิจนี้เก่ียวของกับอะไรบาง ใหทีมงานของเราอธิบายสิ่งท่ีเขา

เขาใจเก่ียวกับเนื้องาน เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาเขาเขาใจถูกตองหรือไม ตองใหแนใจวาเขาเขาใจ

ชัดเจนในประเด็นตอไปนี้ 

- ภารกิจนี้คืออะไรและทําไมจึงตองทําใหสําเร็จ 

- เราคาดหวังวามันจะเสร็จลุลวงเม่ือไร 

- เปาหมายเฉพาะเจาะจงท่ีเราคาดหวังใหเขาหรือเธอทําใหสําเร็จคืออะไร 

- บุคคลท่ีเขาหรือเธอตองรับผิดชอบ 

- ขอบเขตอํานาจการตัดสินใจของเขาท่ีเพ่ิมข้ึน 

- ปญหาอะไรบางท่ีจําเปนตองรายงานใหเราทราบ 

- เครื่องมือรายงานความคืบหนาคืออะไร 

- จุดตรวจสอบท่ีเรากําหนดไวเพ่ือตรวจความคืบหนาของงาน 



 ๖๙ 

- ขอมูลขาวสารกับความสนับสนุนท่ีเรามีให 

- ทรัพยากรท่ีมีใหคืออะไรบาง 

ตัวอยางแบบฟอรมเอกสารการมอบหมายงาน 

 

หัวขอ รายละเอียด 

ภารกิจ  

วัตถุประสงคและคําอธิบาย  

วันแลวเสร็จ  

เปาหมายเฉพาะ  

จุดตรวจสอบและการรายงาน  

การสนับสนุนและทรัพยากร  

 

ตารางท่ี ๒ ตัวอยางแบบฟอรมเอกสารการมอบหมายงาน 

 

การเขียนออกมา ถาเรากําลังกระจายงานท่ีใหญโตหรือซับซอน เอการการมอบหมายงานนี้

สามารถชวยใหลูกทีมเขาใจชัดเจนวา เราคาดหวังอะไร อยางไรก็ดี อยาเขียนเอง ใหคนท่ีเรา

มอบหมายงานเปนคนเขียนมารให 

        ๗) การตรวจสอบงาน  

        แมเราจะเลือกคนไดเหมาะสมกับงานแลว แตยังตองใหม่ันใจวางานนั้นจะเสร็จเรียบรอยภายใน

เวลาท่ีกําหนด จงกําหนดระบบตรวจสอบดูแลอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีเราจะสามารถ

ติดตามความคืบหนาได อยารูสึกลําบากใจท่ีจะตรวจสอบคนอ่ืน พวกเขารูวาตองมีและอาจยินดีท่ีเรา

ใหความสนใจก็ได 

๘) ทบทวนความคืบหนาเปนประจํา 

 การตรวจสอบความคืบหนาของงาน อยารอใหถึงเสนตายเพราะอาจสายเกินไป จัดตารางนัด

หมายเพ่ือทบทวนงานท้ังหมดท่ีเรามอบหมายใหคนอ่ืนไปอยางสมํ่าเสมอ จดรายชื่อพวกเขาไวใน

โปรแกรมปฏิบัติการของเราและเขียนวันท่ีนัดตรวจงานไวดวย การประชุมสั้นๆ ท่ีนัดไวลวงหนาแลว

จะชวยใหเราม่ันใจวาทุกอยางเขาท่ีเขาทางและเราสามารถกําจัดปญหาท่ีตนตอไดทัน 

๙. แลกเปล่ียนขอมูล 

 การแลกเปลี่ยนขอมูล นอกจากจะชวยใหเรารูทันความเปนไปของงานแลว การติดตามความ

คืบหนายังเปนโอกาสล้ําคาในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเรากับลูกทีมอีกดวย ในการตรวจสอบนี้

เปนเวทีในการสื่อสารกับลูกทีม คนหาความคิดเห็นท่ีเขาหรือเธอมีตองานท่ีไดรับมอบหมาย  



 ๗๐ 

๑๐. ช้ีเฉพาะปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

 หากเรารูสึกวาโครงการอาจกําลังมีปญหา จงจับตาดูอยางใกลชิดเปนพิเศษเสมอ และระลึกไว

วาเราอาจตองใชแผนสํารองหากทุกอางไมเปนไปตามท่ีคิดไว ในความเปนจริงแลว เราสามารถคิดไว

ลวงหนาไดวางานท่ีไดรับอาจไมทําใหเราพอใจไดเต็มรอย โดยเฉพาะเม่ือเรากระจายงานใหคนนั้นทํา

เปนครั้งแรก๕๓  

๒.๕.๕  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเวลา 

 หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเวลา 

๑) การเรียนรูธรรมชาติในการทํางานของตัวเรา 

การท่ีเราเขาใจลักษณะทางธรรมชาติของตัวเราเอง เขาใจนิสัยตางๆ ท่ีชอบ สิ่งท่ีไมชอบ 

ความถนัด การตอบสนองตอสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เปนตน เราตองเรียนรูวาเราสามารถ

ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในชวงเวลาใดบาง แลวจึงเลือกทํางานในชวงเวลาตางๆ ใหเหมาะสม

กับตัวเรา เชน ถาตอนเชาเปนเวลาท่ีเราทํางานไดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ก็ควรทํางานท่ีตองใชสมาธิ

มาก ๆ อาจเปนการอานหนังสือหรืการเขียนรายงาน ในขณะท่ีตอนบายเม่ือมีประสิทธิภาพและสมาธิ

ลดลง เราอาจพิจารณาการทํางานท่ีไมจําเปนตองใชความคิดมากนัก เชน โทรศัพทติดตองาน ให

คําปรึกษากับทีมงาน หรือการประชุมงานเรื่องตาง ๆ 

คนสวนใหญมีชวงประสิทธิภาพการทํางานดังนี้ คือ 

๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๒:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. มีประสิทธิภาพอันดับสอง 

๑๖:๐๐ – ๑๘:๐๐ น. มีประสิทธิภาพต่ําสุด 

๑๘:๐๐ – ๒๒:๐๐ น. มีประสิทธิภาพอันดับสอง 

หลังเวลา ๒๒:๐๐ น. ชวงพักผอน๕๔ 

เม่ือทราบวาคนสวนใหญรวมท้ังตัวเราเองมีประสิทธิภาพในการทํางานในแตละชวงเวลาท่ี

แตกตางกัน ดังนั้นเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด เราจึงควรใหความสําคัญกับการทํางานท่ีสําคัญๆ

ในชวยเชากลาวคือ ระหวางเวลา ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. นับวาเปนการเริ่มตนท่ีดีและลงทุนกับตัวเรา

เองเพ่ือกาวไปสูการพัฒนาในลําดับข้ันตอไป 

 

                                                        
๕๓เจมส  แมงคเทอโลว, การบรหิารชีวิตและความสําเร็จ, (กรุงเทพมหานคร :  

เนชั่นบคส, ๒๕๕๑), หนา๘๖-๙๗. 
๕๔เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, บริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ, อางแลว, หนา ๙๗. 

 



 ๗๑ 

๒) คิดหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดกอนลงมือทํา 

บางคนพอเห็นงานก็เริ่มลงมือทําทันที โดยไมไดคิดอยางรอบคอบเสียกอนวาจะทําอยางไรจึง

จะเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด เชน ถาสั่งใหยกตูออกจากหอง บางคนเอามือควาโตะไดก็ยกทันทีโดยไมคิดไมมองดู

ใหดีกอนวาจะยกอยางไรจึงจะงายท่ีสุด ใชแรงนอยท่ีสุด และอาจเปนไปไดท่ีเม่ือยกไปถึงหนาประตู

แลวปรากฏวาไมสามารถจะออกจากประตูได เปนเหตุใหตองเสียเวลาและเสียกําลังแรงงานไปโดย

เปลาประโยชน ดังนั้นเราควรใชปญญาความคิดใหมากแมจะเปนเพียงเรื่องเล็ก ๆนอย ๆ เพราะการท่ี

เราจะใชความคิดในเรื่องใหญไดดีก็มาจากพ้ืนฐานการใชความคิดในเรื่องเล็กนอยอยางเชี่ยวชาญมา

กอน เราจึงตองไมเปนเพียงผูท่ีทํางานใหหนักข้ึนเทานั้น แตตอง ทํางานอยางฉลาดข้ึนดวย 

๓) ทําหลายอยางพรอมกันถาเปนไปได 

งานบางอยางตองใชสมาธิมาก โดยเฉพาะงานท่ีตองใชความคิดในการวิเคราะหหรือการ

ตัดสินใจ อยางไรก็ตามงานบางอยางไมตองใชสมาธิมากในการทํา เชน งานท่ีอาศัยความเคยชิน 

คุนเคย โดยไมตองใชความคิดมากนัก ซ่ึงเราสามารถทําพรอม ๆ ไปกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ได เชน การฟง

เทปสอนภาษาขณะท่ีอยูในรถ ออกกําลังกายขณะดูโทรทัศน การทําอาหารพรอมกับการใชเวลาพูดคุย

กับคนในครอบครัว อานหนังสือในขณะเขารานตัดผล เปนตน 

เราควรทํากิจกรรมท่ีเราตองทําท้ังหมดมาดูวากิจกรรมใดสามารถทําพรอมกับกิจกรรมใดได

บาง เพ่ือชวยลดเวลาในการทํากิจกรรมบางอยาง ซ่ึงอาจตองใชเวลามากแตใชความคิดนอย และ

เปนไปไดวาเม่ือเวลาผานไป ๑ เดือน เราอาจจะอานหนังสือเพ่ิมไดอีก ๕-๖ เลม สามารถใชคําสนทนา

ภาษาตางประเทศไดชํานาญข้ึน เกิดความผูกพันในครอบครัวลึกซ้ึง โดยท่ีเราใชเวลาในการทํากิจกรรม

อ่ืนเทาเดิม 

๔) ใชเวลาส้ัน ๆ ใหเปนประโยชน 

ในชวงเวลาสั้น ๆ บางคนอาจจะปลอยใหผานไป แตบางคนฉวยเวลานั้นไวในการทําหลายสิ่ง

หลายอยางได อาทิ ระหวางท่ีรอคนท่ีนัด หรือรอรถมารับ เราสามารถทําสิ่งอ่ืนท่ีเปนประโยชนได เชน 

อานหนังสือ ตรวจแฟมงาน พูดเรื่องงานอัดใสเทป โทรศัพทนัดหมายคนท่ีตองการพบ หรือพูดคุย   

ตกลงบางเรื่อง ทํารายการสิ่งท่ีตองซ้ือ  ตรวจจดหมายเซ็นชื่อในเอกสาร เปนตน โดยท่ีงานนั้นไม

จําเปนตองใชสมาธิมากๆ สามารถทําเสร็จไดในเวลาอันสั้น หรือแมทําไมเสร็จก็สามารถทําตอภายหลัง 

๕) ทํางานท่ีมีลักษณะเหมือนกันในชวงเดียวกัน 

โดยท่ัวๆ ไป ถาทํางานท่ีมีลักษณะแตกตางกันมากในเวลาใกลเคียงกัน จะเปนเหตุใหเสียเวลา

ในการเปลี่ยนอิริยาบถ หรือตองตั้งใจจดจอใหม เชน การอานหนังสือและการพูดโทรศัพท ไมควรทํา

ในเวลาท่ีใกลเคียงกัน เพราะการอานหนังสือตองการความตอเนื่องในการใชความคิด  ถาถูกขัดจังหวะ

ดวยการพูดโทรศัพท จะทําใหตองใชเวลานานในการทบทวนเรื่องท่ีไดอานไปแลวอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น



 ๗๒ 

เราควรนํางานท่ีมีลักษณะเหมือน ๆ กัน มาทําในชวงเวลาเดียวกัน เชน การโทรศัพทติดตอคนกับการ

พูดคุยกับคนท่ีนัดหมายไว เปนตน 

๖) ปองกันตัวเองจากการถูกรบกวนหรือถูกขัดจงัหวะ 

การถูกขัดจังหวะเปนอุปสรรคประการหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาอยางมากในการบริหารเวลา 

เพราะบางครัง้เปนเรื่องท่ีไมสามารถควบคุมได อยางไรก็ตามมีหลายกรณีท่ีเราสามารถปองกันได เชน 

การตองรับโทรศัพทขณะทํางาน ซ่ึงทําใหเราไมสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง เสียสมาธิ ทํางานได

นอย เราสามารถปองกันการถูกรบกวนได โดยการใชเครื่องตอบรับอัตโนมัติ หรือตั้งเวลาในการรับ

โทรศัพทไว และขอใหคนโทรมาในชวงเวลานั้น หรือใหเลขานุการชวยรับโทรศัพทและบันทึกขอความ

ไวหากเปนเรื่องท่ีไมเรงดวน หรือไมจําเปนตองคุยดวยตัวเอง 

๗) รูจักปฏิเสธสิ่งท่ีไมเปนประโยชนและทําใหเสียเวลาโดยไมจําเปน 

เราควรรูจักเลือกท่ีจะทําสิ่งท่ีเปนประโยชนสูงสุดกอน จากนั้นเลือกทํางานท่ีมีความสําคัญ

ในระดับรอง ๆ ลงมา ท้ังนี้เราตองเรียนรูท่ีจะปฏิเสธงานท่ีไมไดกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง และ

ไมไดมีความสําคัญระดับสูง เพียงแตมีผูขอรองหรือรบเราใหทํา ถาเราไมปฏิเสธและยินยอมทําทุก

อยางท่ีคนอ่ืนขอรอง ตารางเวลาของเราจะถูกกระทบกระเทือนและเราจะไมสามารถบริหารเวลาอยาง

ดีได 

   ๘) ใชคูมือและทํารายการส่ิงท่ีตองทําหรือจัดเตรียม 

งานท่ีเราตองทําสมํ่าเสมอหรือทําเปนประจํา หรืองานใดท่ีเราคาทําแลว เราควรเขียนคูมือ

การทํางานชิ้นนั้นไวอยางละเอียดรอบคอบและทํารายการงานสิ่งท่ีตองทําท้ังหมดไว เพ่ือวาเมือเรา

ตองยอนกลับมาทํางานชิ้นนั้นหรืองานท่ีคลายคลึงกันนั้นอีก หรือตองสงมอบงานนั้นใหคนอ่ืน

รับผิดชอบตอ เราจะไมตองไปเสียเวลาเริ่มตนจากศูนยใหม แตสามารถทําตามแนวทางของคูมือและ

ใชรายการสิ่งท่ีตองทําชวยเตือนความจําในการทํางานอีกครั้ง จะทําใหทํางานไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ไมตองเสียเวลาในการอธิบายใหคนท่ีมารับชวงตออยางมากเกินความจําเปนดวยเชนกัน 

   ๙) บันทึกไวดีกวาใชความจํา 

เราควรมีสมุดโนต สมุดบริหารเวลา (Organizer) หรือคอมพิวเตอรพกพา (personal 

digital assistant) ติดตัวไวเปนประจําเสมอ เพ่ือวาเม่ือถึงเวลาท่ีนึกบางสิ่งข้ึนไดหรือมีความคิดใหมๆ 

จะไดสามารถบันทึกไวไดทัน ไมหลงลืมไป เพราะเราอาจจะมีภารกิจมากมายท่ีตองทําในแตละวัน  

เราจึงไมสามารถจดจําไดหมดทุกเรื่อง โดยเฉพาะในรายละเอียด บางครั้งการไมจดบันทึกทันทีท่ีมี

ความคิดนั้น จะทําใหเราตองเสียเวลานานในการพยายามนึกใหออกวาสิ่งนั้นคืออะไร ยิ่งกวานั้น

ความคิดท่ีมีคุณคาอยางมากบางอยางจะสูญเสียไป อยางนาเสียดาย เพราะนึกเทาไรก็นึกไมออกก็

เปนได 



 ๗๓ 

การท่ีเราบันทึกสิ่งตาง ๆ ไวจึงเปนประโยชนแตเราอยางมาก เราอาจบันทึกการเรียนรูจาก

ความผิพลาดท่ีเกิดข้ึน และเก็บไวเปนขอคิดพรอมท้ังหาวิธีการแกไข เพ่ือวาครั้งตอไปจะไมผิดพลาดซํ้า

ในเรื่องเดิมอีก การทําความผิดซํ้าในเรื่องเดิมเปนการบงบอกวาเราไมไดเรียนรูอะไรเลยจากความ

ผิดพลาดท่ีเคยเกิดข้ึน และเปนการเสียเวลาใหกับความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนซํ้าแลวซํ้าอีกโดยไมจําเปน 

   ๑๐) ระดมความคิด (Brainstorming) ในการหาคําตอบ 

หลายครั้งเราตองใชเวลาเกือบท้ังวันในการคิดหาหนทางทําบางสิ่งบางอยาง หรือหาคํา

ตอนดวยตัวเราเองเพียงคนเดียว วิธีการระดมความคิดจะชวยทําใหเราไดรับคําตอบในเวลาอันสั้นได 

เพราะการเสนอความคิดของคนท่ีมีพ้ืนฐานแตกตางกันจะชวยกระตุนใหคนอ่ืนคิดในสิ่งท่ีเขาอาจไม

เคยคิดถึงมากอนเลย หากเขาอยูเพียงลําพัง การระดมความคิดจึงเปนเหตุใหเราสามารถไดรับคําตอบ

ท่ีคมชัด รวดเร็ว อีกท้ังมีความรอบคอบดวย 

การระดมความคิดเปนวิธีท่ีชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคท่ีมีประสิทธิภาพอยางมาก 

เพราะจะเกิดการกระทบความคิด มีแนวคิดใหม ๆ ออกมาเสมอ อยางไรก็ตามการระดมความคิดจะมี

ประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยูกับหลายองคประกอบ เชน สมาชิกในกลุมนั้นตองมีความเขาใจและ

ยอมรับเปาหมายของกลุม ตองไดรับการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ เชน การสื่อสาร เปนตน ตองมีความ

เชื่อถือและเชื่อม่ันในกันและกันอยางสูง ตองกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็น และจํานวนของสมาชิกใน

กลุมตองมีความเหมาะสาม เวลาท่ีใชก็ไมควรนานเกินไปอีกดวย เนื่องจากวิธีการระดมความคิดเปน

การเปดกวางสําหรับความคิดใหมๆ อยางอิสรเสรี สมาชิกท่ีเขารวมระดมความคิดจึงควรตระหนัก

เสมอ ในการระมัดระวังท่ีจะไมใหมีการวิพากษวิจารณความคิดของผูอ่ืน เพราะอาจทําใหไปปดก้ัน

ความคิดท่ีกําลังจะถูกเสนอออกมา พยายามเปดโอกาสใหความคิดใหม ๆ ไหลออกมาไดเรื่อย ๆ อยา

กลัววาความคิดของตนจะไปซํ้ากับของคนอ่ืน หรือเปนความคิดท่ีไมนาจะใชได และตองเขาใจรวมกัน

วาการระดมความคิดเปนวิธีการสรางความคิดแบบเนนท่ี ปริมาณ ไมไดเนนท่ี คุณภาพเปนหลัก 

เพราะในท่ีสุด ทุกความคิดตองถูกนํามากลั่นกรองและคัดเลือกภายหลังอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหเราได

ความคิดท่ีดีท่ีสุดออกมา ทามกลางความคิดอันหลากหลายนั้น๕๕ 

จะเห็นไดวาหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเวลานั้น หากเราเริ่มจากตัวเราเอง 

โดยการเขาใจธรรมชาติของตัวเรา กอนท่ีจะลงมือทําสิ่งใด ๆ ควรมีเปาหมายท่ีชัดเจน มองเห็นถึง

ประโยชนท่ีจะเกิดกับตนเองและสวนรวม มีการจัดลําดับความสําคัญตลอดจนการลงมือปฏิบัติอยาง

ตอเนื่อง รูจักจัดสรรเวลาลงมือทํากิจกรรมท่ีมีลักษณะเหมือนๆกันในชวงเวลาเดียวกัน สามารถ

ปองกันการเลื่อน การผัดวันประกันพรุง ทําใหงานลาชาได นอกจากนี้ การจดบันทึกชวยย้ําเตือน

                                                        
๕๕เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, บริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ, อางแลว หนา ๙๗-๑๐๒. 

 



 ๗๔ 

ความจําและการหาคนรวมคิด ระดมสมองรวมกัน ซ่ึงทักษะตาง ๆ เหลานี้ตองอาศัยเวลาในการฝกฝน 

เพราะฉะนั้นคนเราจะประสบความสําเร็จไดจึงตองมีความพากเพียรพยายามอยางไมลดละ จนกวาจะ

ประสบความสําเร็จตามท่ีมุงหวัง  

 

      ๒.๖ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลาและแนวทางการแกไข 

การท่ีเราจะสามารถพัฒนาการใชเวลาและบริหารการเวลาในชีวิตประจําวันไดนั้น เราจะตอง

อาศัยการฝกฝน ความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะทําอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ รวมท้ังจะตองรูจักประมาณเวลา

และความสามารถในการทํางานของตนเองดวย เพราะเม่ือเราเริ่มทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวาง

ไว พรอมท้ังไดทําการปรับเปลี่ยนตารางการทํางานของเรา เราก็อาจจะตองพบกับอุปสรรคท่ีกีดขวาง

ไมใหสามารถใชเวลาของเราไดอยางมีประสิทธิผล ดังนั้นการตระหนักถึงอุปสรรคเหลานี้และหาทาง

เอาชนะใหไดจงึเปนงานหนึ่งท่ีสําคัญ 

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบไดบอยในการบริหารจัดการเวลาไดแก 

๒.๖.๑ ปญหาสภาพแวดลอม 

สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีแตความยุงเหยิง วุนวาย มีเสียงดังหนวกหูและมีคนมา

รบกวนอยูตลอดเวลาเราสามารถพัฒนาการใชเวลาทํางานไดแมแตในสภาพแวดลอมท่ีตองถูกคนอ่ืน

มาขัดจังหวะ หรือถูกรบกวนการทํางานและในสภาพแวดลอมท่ีเวลาเปนสิ่งสําคัญ โดยตองมีปฏิภาณ

ไหวพริบและความมุงม่ันตั้งใจจริง องคกรจํานวนมากมีวัฒนธรรมในรูปแบบท่ีสงเสริมการสื่อสารแบบ

เปดกวาง การทํางานเปนทีม การทํางานรวมกัน หรือการประสานความสามารถของแตละคนในการ

ทํางาน ซ่ึงภายใตสภาพแวดลอมในการทํางานเชนนี้ พนักงานอาจจะรูสึกตื่นตัว แตในขณะเดียวกันก็

ทําใหพนักงานเสียสมาธิในการทํางานได แตก็ไมสามารถรับประกันไดวาจะไมมีใครมารบกวนเรา หรือ

จะไมมีปญหาใดเกิดข้ึนอยางกะทันหัน มีอยูบอยครั้งท่ีเราสามารถมอบหมายงานใหคนอ่ืนจัดการกับ

สิ่งท่ีเขามาขัดจังหวะการทํางานของเราแทนได แตในกรณีท่ีเราเปนเพียงคนเดียวเทานั้นท่ีสามารถ

จัดการได เราก็ควรจะจัดการอยางรวดเร็ว เพ่ือจะไดกลับมาทํางานท่ีสําคัญของเราตอไปได และแมวา

เราจะตองใชเวลาถึงครึ่งคอนวันในการจัดการกับสิ่งท่ีเขามาชัดจังหวะการทํางานของเรา เราควรเก็บ

เรี่ยวแรงและพละกําลังไวสําหรับชวงเวลาท่ีเหลือท่ีเราจะตองใชในการทํางานของเราดวย  

 อยางไรก็ตามเราก็ไมจําเปนตองตอนรับทุกคนเสมอไป เพราะในบางครั้งเราอาจมีเหตุผลท่ี

เหมาะสมในการปฏิเสธท่ีจะพบกับแขกผูมาเยือนโดยไมไดนัดหมายได โดยอาจใชวิธีการดังตอไปนี้ 

 พิจารณาวา ผูท่ีขอพบเราโดยไมไดนัดหมายไวกอนมีปญหาเรงดวนไหม หรือเรื่องท่ีเขามา

ขอพบเปนเรื่องท่ีตองจัดการทันทีหรือไม 

              ถาเปนไปได ใหนัดเขาใหมอีกครั้ง และบันทึกการนัดหมายลงในตารางการทํางานของเรา 



 ๗๕ 

 เราอาจบอกใหผูท่ีเขามาพบไปพบคนอ่ืนแทน ซ่ึงเปนคนท่ีเหมาะสมและสามารถใหความ

ชวยเหลือไดดีกวา 

เขียนขอความสั้นๆ เพ่ือแสดงใหทราบวา เราทํางานถึงตรงไหนกอนท่ีเราจะหยุดงานท่ีกําลัง

ทําอยู จากนั้นเม่ือจัดการกับสิ่งท่ีเขามาขัดจังหวะเรียบรอยแลว ก็จะสามารถกลับไปทํางานตรงท่ีคาง

อยูตอไปได 

ถาจําเปนตองจัดการกับสิ่งท่ีเขามาขัดจังหวะการทํางาน เราก็สามารถท่ีจะทําตามข้ันตอน

ดังกลาวได ใหปดสิ่งท่ีเขามาขัดจังหวะออกจากความกังวลแลวกลับมายังงานท่ีทําคางอยู๕๖ 

๒.๖.๒  ปญหาความไมมีระเบียบของโตะทํางานและการจัดเก็บเอกสาร 

อุปสรรคท่ีขัดขวางทําใหเกิดการไรประสิทธิภาพในการใชเวลาท่ีผูคนจํานวนมากมักมองขาม

ประการหนึ่งก็คือ การปลอยปละละเลยทําใหโตะทํางานสกปรกรกรุงรัง ไมเปนระเบียบ เพราะเม่ือ

โตะทํางานรกรุงรังไมเปนระเบียบทําใหตองควาญหาของจากกองกระดาษ จดหมาย แฟมงาน เอกสาร

ท่ีสําคัญ ๆ หรือแมแตการหยิบหาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนท่ีสุมๆกันอยูบนโตะทํางาน ซ่ึงทําให

เสียเวลา กอใหเกิดความเครียด เสียอารมณ แตสิ่งเหลานี้เราสามารถบริหารจัดการโตะทํางานของเรา

ใหเปนระเบียบเพ่ือความสะดวก สบายและประหยัดเวลา ไดดังตอไปนี้ 

การจัดตําแหนงท่ีวางสิ่งของตางๆ ลวนมีความหมายท้ังสิ้น โดยปกติ เราจะวางโทรศัพทไวบน

โตะทํางานดานฝงซายมือ เพราะคนถนัดขวาจะไดใชมือซายจับหูโทรศัพทและใชมือขวาจับปากกาจด

บันทึก เกาอ้ีควรอยูท่ีตําแหนงท่ีหยิบจับสิ่งของตางๆ ไดสะดวกขณะท่ีนั่งอยู การกําหนดตําแหนงตางๆ 

ท้ังบนโตะและในโตะทํางานลวนมีความหมายท้ังสิ้น ถาทําไดเชนนี้จะชวยลดเวลาท่ีสูญเสียเปลาได

มาก และทําใหการทํางานราบรื่น 

เวลาคิดเลยเอาตโตะทํางาน จะตองกําหนดใหชัดเจนวา บนโตะจะวางอะไร ลิ้นชักจะเก็บ

อะไร มิฉะนั้นจะไมรูวาเก็บอะไรไวท่ีไหนบาง หลังจากพยายามวางเลยเอาตโตะทํางานอยางดี ถาเวลา

ผานไปแลวกลับสูสภาพเดิมก็ไมมีความหมาย ดังนั้นเม่ือใชเสร็จแลวจะตองเก็บของไวท่ีเดิมทุกครั้ง 

และกอนออกจากท่ีทํางานตอนเย็นจะตองเก็บโตะทํางานใหสะอาดเรียบรอยเสมอ จะเห็นวาคนสวน

ใหญเก็บสิ่งของบนโตะใหเรียบรอยกอนออกจากท่ีทํางานตอนเย็น เหตุผลท่ีพบมากท่ีสุดคือ เพ่ือให

พรุงนี้เริ่มตนทํางานดวยความรูสึกสดชื่น การหม่ันเก็บโตะทํางานใหสะอาดเรียบรอยเสมอ นอกจาก

รักษาสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี ยังทําใหทํางานดวยสุขภาพจิตท่ีดียิ่งข้ึนดวย  

เรามักจะเก็บของใชสวนตัวเกือบทุกอยางไวในลิ้นชัก ดังนั้นเพ่ือใหหยิบสิ่งของออกมาใชได

ทันที การกําหนดตําแหนงวางสิ่งของ (Layout) ในลิ้นชักจึงเปนสิ่งสําคัญ ควรทํารายการสิ่งของท่ี

จัดเก็บและกําหนดตําแหนงท่ีวางใหชัดเจน สรางระบบจัดเก็บท่ีแมลืมก็ไมตองกังวล ควรทํารายการ

                                                        
๕๖เมลิสสา  ราฟโฟนี, ทักษะการบริหารเวลา, (อางแลว), หนา ๙๐,๙๘,๙๙.   



 ๗๖ 

สิ่งของวาเก็บอะไรไวท่ีไหนบางและเก็บรายการสิ่งของไวในท่ีท่ีเราสามารพพบเห็นไดงาย เชน  ในสมุด

ตารางเวลา อยาหวังพ่ึงความจําของตัวเอง การสรางระบบท่ีทําใหนึกออกวามีอะไรอยูท่ีไหนแมจะ

หลงลืมบางจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ๕๗ ตัวอยางเชน 

 

ตําแหนงลิ้นชัก สิ่งของท่ีจัดเก็บ 

ลิ้นชักชั้นบน 

• ปากกา 

• ไสดินสอกด 

• ลวดเย็บกระดาษ 

• ยางลบ 

• กรรไกร 

• คัดเตอร 

• ไมบรรทัด 

• กาวแทง 

• ค ลิ ป ห นี บ

กระดาษ 

• เทปกาว 

• เครื่องคิดเลข 

• ซองจดหมาย 

• สมุดบันทึก 

• ท่ี เ จ า ะ รู

กระดาษ 

ลิ้นชักชั้นกลาง 

• สมุดบันทึก 

• แฟมใส 

• ตรายาง 

• แ ฟ ม

นามบัตร 

• สตอกนามบัตร 

• ยาท่ีใชประจํา 

• พจนานุกรม 

• หนังสือธุรกิจ 

ลิ้นชักชั้นลาง 

• เก็บเอกสาร 

   

ลิ้นชักตรงกลาง 

• ไมบรรทัดยาว 

• แผนผัง 

   

 

ตารางท่ี ๓ ตัวอยางรายการส่ิงของท่ีจัดเก็บในแตละตําแหนง  

 

  นอกจากการจัดโตะทํางานใหเปนระเบียบแลว เรื่องท่ีเก่ียวของกับโตะทํางานก็คือการจัด

เอกสารท่ีปรากฏอยูบนโตะ ซ่ึงตองอาศัยการจัดใหเปนระเบียบดวยเชนกัน โดยอาจใชเทคนิค RAFT 

เทคนิคนี้จะถูกนํามาใชทันที ท่ีเอกสารเดินทางมาสูโตะทํางานของเรา เราตองตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยวา

ควรจะทําอะไรกันมันดี แลวลงมือจัดการทันที ในท่ีสุดแลวก็มีวิธีการอยูเพียง ๔ วิธีเทานั้นในการ

จัดการกับเอกสารบนโตะ นั่นคือ  

                                                        

  ๕๗ศิริลักษณ ศิริมาจันทร, เทคนิคการจัดการเอกสาร เวลา ความคิด,  (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ ส.ส.ท., ๒๕๕๗), หนา ๓๔-๓๗. 

 



 ๗๗ 

๑. เอกสารท่ีตองเก็บไวอางอิง (refer) 

๒. เอการท่ีตองลงมือปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง (act) 

๓. เอกสารท่ีควรจะเก็บเขาไวในแฟม(file) 

๔. เอกสารท่ีควรจะโยนท้ิง(throw) 

ท้ังนี้เอกสารท่ีตองเก็บไวอางอิงควรจะใสไวในถาดเอกสารออก, เอกสารท่ีควรจะเก็บเขาแฟม

จงปลอยใหเปนหนาท่ีของเสมียน, เอกสารท่ีควรโยนท้ิง จงท้ิงลงตะกราขยะทันที สวนเอกสารท่ีตองลง

มือปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ก็จงอยารีรอท่ีจะทําทันทีเชนกัน เชนแบบฟอรมท่ีสงมาใหกรอกขอมูล 

หรือเอกสารท่ีตองการใหเราเซ็นรับทราบ เปนตน แตถาหากเราไมมีเวลาทํามันเดี๋ยวนั้นแลว จงนํา

มันไปเก็บใสแฟมงานท่ียังค่ังคาง เราควรจะมีสถานท่ีท่ีสําหรับทุก ๆ สิ่งและทุก ๆ สิ่งก็ควรจะอยูใน

สถานท่ีของมัน โดยอยาลืมหลักการตรวจสอบบริหารเอกสาร  

๑. ตัดสินใจทันทีเม่ือตองเก่ียวของกับเอกสารท่ีเขามา 

๒. พยายามแตะตองเอกสารแตละชิ้นเพียงครั้งเดียว 

๓. หลีกเลี่ยงการใชสมุดบันทึกประจําวันและกระดาษโนตอยางมากมาย 

๔. จํากัดพ้ืนท่ีสํานักงานสําหรับงานชิ้นหนึ่ง ณ ขณะหนึ่ง 

๕. พยายามเลี่ยวการใชถาดเอกสารท่ีมีหลายๆ ชั้นบนโตะทํางาน 

๖. ใชเทคนิค RAFT 

๗. ตั้งแฟมสําหรับจัดเก็บงานท่ียังค่ังคางอยู 

๘. จัดเอกสารในกระเปาเอกสารทุกวัน  

 เม่ือเราสามารถลงมือปฏิบัติเพ่ือบริหารใหโตะทํางานของเราใหเปนระเบียบเรียบรอยรวมท้ัง

จัดการกับเอกสารท่ีเขามาอยางถูกตอง โตะเราก็ถูกเคลียรจริงๆ ทําใหเกิดความสะดวก สบาย และ

สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน รวมท้ังการเริ่มตนวันใหมท่ีสดใส มีจิตใจแชมชื่นเบิกบาน เพราะ

ปญหาเรื่องโตะทํางานถูกขจัดไป แตท้ังนี้ในการบริหารเวลายังมีอุปสรรดานอ่ืนท่ีจะจําเปนตองเรียนรู

และทําการปรับปรุงแกไข ซ่ึงจะกลาวในขอตอไป 

๒.๖.๓  ปญหาการผัดวันประกันพรุงและเล่ือนงาน 

        การผัดวันประกันพรุง คือ นิสัยท่ีชอบเลื่อนหรือผัดการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีตองทําในเวลานี้

ออกไป เราทุกคนตางก็มีนิสัยนี้ดวยกันทุกคน เพียงแตมากนอยแตกตางกัน โดยนิสัยผัดวันประกันพรุง

นี้ อาจเกิดข้ึนไดท้ังท่ีบานและท่ีทํางาน และผลลัพธท่ีเกิดจากการมีนิสัยเชนนี้ คือ งานท่ีมีความสําคัญ

สูงกลับถูกเลื่อนออกไป หรือไมเคยทําไดสําเร็จสักที และเหนือสิ่งอ่ืนใด     ผูท่ีมีนิสัยผัดวันประกันพรุง

จะรูสึกผิด หรือรูสึกเหมือนมีภาระท่ีสะสางไมเสร็จเสียที โดยท่ัวไปแลว มีสาเหตุ ๓ ประการท่ีทําให

เกิดพฤติกรรมดังกลาว ดังนี้ 

๑) เราไมชอบหรือไมสนใจงานนั้น ๆ  



 ๗๘ 

บางครั้งเราก็รูสึกไมชอบหรือไมสนใจงานชิ้นสําคัญท่ีเราตองทํา ในสัปดาหนี้ เรามีงานชิ้นใดท่ี

เราไมอยากทํา และไมสามารถทําใหลุลวงไปไดหรือไม เราใชเวลาไปกับงานท่ีไมสําคัญเพียงเพ่ือจะ

หลีกเลี่ยงงานท่ีเราไมชอบใชหรือไม สิ่งหนึ่งท่ีจะชี้ใหเห็นถึงนิสัยเชนนี้ของเราได คือ แผนงาน

ประจําวัน หรือสิ่งท่ีตองทําประจําวันของเรา(ถาเรานําเครื่องมือเหลานี้มาใช) หากเราพิจารณางานท่ี

เราทําไมสําเร็จ ซ่ึงยังคงคางอยูในรายการของงานท่ีตองทําในแตละวัน เราก็อาจจะมีคําถามวา ทําไม

เราจึงสามารถทํางานบางชิ้นใหเสร็จเรียบรอยได ในขณะท่ีไมสามารถทํางานบางชิ้นใหเสร็จได เราไม

อยากทํางานเหลานั้น หรือเห็นวางานเหลานั้นไมนาสนใจใชหรือไม ซ่ึงเราก็สามารถแกนิสัย

ผัดวันประกันพรุงได ดังตอไปนี้ 

หากเราสามารถมอบหมายงานท่ีเราไมชอบทํา ไปใหคนอ่ืนทําแทนได ก็จงมอบงานเหลานั้น

ใหคนอ่ืนไปเสีย เพราะผูอ่ืนอาจจะสนใจอยากทํางานเหลานั้นก็ได  หากเราไมสามารถมอบหมายงาน

เหลานั้นใหผูอ่ืนได ก็ใหยอมรับกับตนเองเสีย วาเรากําลังผัดผอนงานนั้นออกไป เพราะเรารูสึกไมอยาก

ทํางานชิ้นนั้น ซ่ึงการท่ีเราจะสามารถทํางานนี้ไดนั้น เราก็จําเปนตองทํางานนั้นโดยไมเอาความรูสึก

ของเราเขามาเก่ียวของ พรอมท้ังใหความสําคัญไปยังเปาหมายของการทํางานและสิ่งท่ีเปนเรื่องยาก 

หากแตเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ นั่นคือการกลาววา ฉันไมชอบงานนี้เลย แตฉันก็แคแข็งใจเริ่มลงมือทํางาน

นั้น แลวก็ทําใหเสร็จไปเสียก็เทานั้น 

การผัดวันประกันพรุงมักจะกอใหเกิดความรูสึกผิดและผิดหวังในตัวเอง ดังนั้นหากเรารูสึกได

วาเรากําลังพยายามหลีกเลี่ยงงานใดงานหนึ่งอยู ก็ใหเรานึกถึงความรูสึกโลงใจ หลังจากท่ีเราไดจัดการ

กับงานท่ีเราไมตองการทําจนเสร็จเรียบรอย และความรูสึกดี ๆ เชนนั้นอาจจะมีแรงมากพอท่ีจะจูงใจ

ใหเราทํางานนั้น 

จัดตารางสําหรับท่ีเราไมชอบทํา ในรูปแบบท่ีทําใหเราไมสามารถเดินหันหลังกลับไดอีก หรือ

หากทําไดก็เปนไปไดยากเต็มที  หลังจากท่ีเราทํางานท่ีเราไมอยากทําไดสําเร็จแลว เราก็จะรูสึกโลงใจ 

และอาจตั้งคําถามกับตนเองวา ทําไมฉันจึงไมจัดการงานเหลานั้นใหเสร็จไปเสียตั้งนานแลว 

๒) การกลัวความลมเหลว 

 การกลัวความลมเหลว เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเราผัดวันประกันพรุง เราทุกคนลวนแต

พยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงความลมเหลวดวยกันท้ังนั้น ดังนั้น หากเราเห็นวาเรามีโอกาสท่ีจะทํางานชิ้นใด

ชิ้นหนึ่งไมสําเร็จ เราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงงานชิ้นนั้น  

 โดยสวนมากแลว วิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการกับความกลัวนี้คือ เราตองเผชิญหนากับความกลัว

อยางตรงไปตรงมา และหากเราคิดวาเราควรจะไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติม หรือเราไมมีทรัพยากร

เพียงพอท่ีจะทํางานใหสําเร็จได เราก็ควรเอยปากขอความชวยเหลือในสิ่งท่ีเราตองการ แตหากความ

กลัวเกิดจากการขาดความม่ันใจในตนเอง เราก็สามารถลดความกลัวไดดวยการวางแผน โดยพิจารณา



 ๗๙ 

อยางถ่ีถวนถึงสิ่งท่ีเราตองทําเพ่ือใหงานสําเร็จ จากนั้นก็ใหลงมือทํางาน โดยการลงมือทํางานี้เองท่ีจะ

ชวยปดเปาความกลัว ซ่ึงเปนอุปสรรคทางจิตใจออกไป 

๓) ไมรูวาจะเริ่มตนจากจุดใด 

 เม่ือเราตองเริ่มตนลงมือทํางานท่ีสําคัญมาก และเปนงานท่ีเราไมเคยทํามากอน รวมท้ังเปน

งานท่ีไมมีข้ันตอนในการทํางานท่ีแนชัด เราก็อาจจะรูสึกวา ฉันไมรูวาจะเริ่มทํางานตรงไหนกอนดี  

และนี่เองก็เปนสาเหตุหนึ่งของการผัดวันประกันพรุง ลองพิจารณาดูวาเราจะทําอยางไร หากเจานาย

ของเราเอยข้ึนวา ฉันตองการใหคุณเขียนคูมือการบริหารเวลาสําหรับบริษัทของเรา แลวเราจะเริ่มตน

จากตรงจุดใดละ หากเราไมสามารถหาจุดเริ่มตนของการทํางานท่ีไดรับมอบหมายมา เราก็อาจจะ

ผัดผอนงานนั้นออกไปกอน ดวยการหันไปทํางานชิ้นอ่ืนแทน ซ่ึงการแกไขการผัดวันประกันพรุง     

อันเนื่อง มาจากสาเหตุดังกลาวสามารถทําได ๒ วิธีคือ 

๑.กระโจนใสงานนั้นเลย หลังจากท่ีเราเขาไปอยูในเกมแลว เราก็จะถูกบังคับใหตองหา

หนทางเพ่ือทํางานใหสําเร็จใหได และการทําเชนนี้จะชวยลดโอกาสท่ีเราจะผัดวันประกันพรุงได 

๒.แบงภารกิจท่ีตองทําออกเปนงานยอย ๆ  จากนั้นก็กําหนดงานท่ีตองทําสําหรับภารกิจยอย

แตละชิ้น และจัดงานเหลานั้นใหอยูในลําดับกอนหลังตามท่ีควรจะเปน แลวเริ่มลงมือทํางานท่ีอยูใน

ลําดับแรกและงานชิ้นตอไป ในครั้งตอไปท่ีเราจะเริ่มผัดผอนงานของเราเอง เราก็ควรนําคําแนะนํา

เหลานี้ไปใช แลวเราจะทํางานไดอยางมีผลิตภาพยิ่งข้ึน พรอมยังรูสึกดีข้ึนท่ีไดเห็นวา ตัวเราเอง

สามารถหยุดนิสัยการผัดวันประกันพรุง และไดเริ่มลงมือทํางานท่ีจําเปนตองทํา๕๘ 

จะเห็นไดวาคนเราทําอะไรคาง ๆคา ๆ ไปไมถึงไหนนั้น เกิดความเบื่อความทอแท ทําใหตอง

ผัดวันประกันพรุง การท่ีจะกําจัดนิสัยเหลานี้ไดไมใชเปนเรื่องท่ียากนัก เริ่มจากความรักและความ

เขาใจในสิ่งท่ีเรากําลังทําหรือมีแผนวาจะทํา งานนั้นมีคุณคาและประโยชนกันตนเองหรือสวนรวม

อยางไร เม่ือทํางานนั้นสําเร็จเราและคนรอบขางจะเกิดความภาคภูมิใจ ตองกลาท่ีจะลงมือทํา ดวย

การศึกษาอยางรอบคอบ คอยๆ ศึกษา เรียนรู ขยัน อดทน ทําไปวันละนิด วันละหนอย ในท่ีสุด

ความสําเร็จก็งานก็บังเกิดข้ึนจนได 

๒.๖.๔  ปญหาการประชุมท่ีไมมีประสิทธิภาพและการเดินทางท่ีไมจําเปน 

 ๑) การประชุมท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

ทุกคนตางก็เคยรูสึกหงุดหงิดรําคาญใจกับการท่ีตองนั่นอยูในการประชุมท่ีวางแผนมาไมไดดี

หรือตองเสียเวลาอยูบนทองถนนโดยไมจําเปน ซ่ึงเราอาจจะไมสามารถควบคุมสถานการณเหลานี้ได 

แตก็สามารถทําใหสถานการณเหลานี้ดีข้ึนได 

                                                        
๕๘ไมเคิล  โรเบอรโต, การบริหารเวลา, อางแลว,  หนา ๘๘-๙๔. 



 ๘๐ 

 การทําใหท่ีประชุมกลายเปนสิ่งท่ีเปนประโยชน กลยุทธงายๆ ตอไปนี้จะชวยใหเราสามารถใช

เวลาในการประชุมไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

กอนท่ีเราจะเขาประชุม เราควรจะตัดสินใจวา เราเปนบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนเขา

รวมประชุมหรือไม ถาเราคิดวาการประชุมนั้นคุมคาแกเวลาของเราจริง ก็ใหเราพิจารณาใหแนใจวา

การประชุมนั้นมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและมีการวางแผนถึงผลลัพธท่ีจะไดจากการประชุม 

ถาเราไมไดรับวาระการประชุม  ก็ใหของจากผูจัดการประชุมลวงหนา และใหเราแจงให

ผูเขารวมประชุมคนอ่ืนทราบดวยวา เรายังไมสามารถทราบไดวาใครจะเปนผูท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีเราจะ

สงไปเขารวมประชุม จนกวาจะไดทราบถึงวัตถุประสงคของการประชุม 

เขารวมประชุมในสวนท่ีเก่ียวของกับเรา 

ถาเราเปนผูจัดการประชุม เราก็ควรจัดสงวาระการประชุมและประเด็นท่ีตองพิจารณาให

ผูเขารวมประชุมไดรับทราบกอน เพ่ือเปนการใชเวลาของผูเขารวมประชุมใหเกิดประโยชนสูงสุด และ

เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสามารถติดตามประเด็นไดตลอดการประชุม และถาเปนไปไดเราควรขอให

ผูเขารวมประชุมเตรียมความพรอมกอนเขารวมประชุม เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิผล

ยิ่งข้ึน 

๔) การเดินทางท่ีไมจําเปน 

ลดการเดินทางเพ่ือติดตอธุรกิจใหเหลือนอยท่ีสุด ถาเราตองเดินทางเพ่ือติดตอธุรกิจ เรา

จะตองพิจารณาวา  การเดินทางเพ่ือไปเขารวมประชุมนั้น มีความจําเปนหรือไมเม่ือเทียบกับการ

ประชุมกันผานทางโทรศัพท และถาเราคิดวามีความจําเปน เราก็จะตองแนใจวา เราเปนคนท่ี

เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะไปเขารวมประชุมใชหรือเปลา ถาไมใชเราก็ควรท่ีจะจัดหาผูท่ีเหมาะสมและสงไป

เขารวมประชุมแทน หากจําเปนตองเดินทางจริง ๆ ก็ใหพยายามใชเวลาระหวาท่ีรอการเดินทางและ

รอเปลี่ยนเครื่องบิน ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดดวยการจัดสิ่งของตาง ๆ ท่ีเราจําเปนตอง

ใชในการประชุมหรือในการติดตอธุรกิจใหเรียบรอยกอนการเดินทาง และทบทวนดูวาเราไดจัดเตรียม

ขอมูลพ้ืนฐาน หรือขอมูลท่ัวไปท้ังหมดเก่ียวกับการประชุมท่ีเราอาจจะจําเปนตองใชในระหวางการ

เดินทางครบเรียบรอยหรือเปลานํากระเปาเอกสารท่ีจัดเตรียมไวเรียบรอยแลวติดตัวไปดวย           

ในระหวางการเดินทาง ใหเรานํางานข้ึนมาทํา อานงานตางๆ หรือวางแผนงานดวย 

 การใชเวลาเพ่ือปองกันปญหาหรือเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ดังกลาวไดนั้นตองอาศัยเวลา     

การวางแผน และทรัพยากรอ่ืน ๆ แตเราก็ไมตองกังวลจนเกินไป เพราะการใชเวลาสําหรับสิ่งเหลานี้       

จะเปนการใชเวลาท่ีคุมคาอยางแนนอน๕๙  

                                                        
๕๙ เมลิสสา  ราฟโฟนี, ทักษะการบริหารเวลา, อางแลว, หนา ๑๒๒,๑๒๓ ,๑๒๗,๑๒๘.   

 



 ๘๑ 

 สรุปไดวา ปญหาการบริหารเวลาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น สามารถเริ่มบริหารจัดการไดจากการจัด

สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม โดยเริ่มจากสภาพแวดลอมใกลตัว เริ่มจากท่ีบาน ไมวาจะ

เปนสิ่งของใชประจําตัว เชน ท่ีหลับท่ีนอน ตูเสื้อผา ตูรองเทา เปนตน เม่ือบริหารจัดการของใชสวนตัว

ท่ีบานเปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือมาทํางานก็จําเปนตองจัดโตะทํางานจัดเอกสารใหเปนระเบียบ

เรียบรอย ดูสะอาดงามตา เม่ือมีงานหรือกิจกรรมท่ีตองทําก็ตองรีบทํา ไมดองงานไวจนวินาทีสุดทาย 

มีการวางแผนการเดินทางและการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหปญหาการบริหารเวลาไมใช

ปญหาอีกตอไป ความสะดวกสบาย ความไรกังวล ตลอดจนความสุข ความสําเร็จเปนผลท่ีจะไดรับใน

ท่ีสุด เพราะถาเราบริหารจัดการเวลาไมมีประสิทธิภาพแลวยอมเกิดผลกระทบตางๆ ตามมาอยาง

แนนอน   

 

 ๒.๗ ผลกระทบจากการบริหารเวลา 

          หากเปรียบเทียบกาลเวลาเหมือนกับน้ําในมหาสมุทรนั้น น้ําในมหาสมุทรสามารถทําให

เรือลอยอยูไดฉันใด เม่ือเหตุปจจัยเปลี่ยนแปลงไปยอมทําใหเรือจมไดฉันนั้นเหมือนกัน การ

บริหารเวลาก็เชนเดียวกัน การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพถูกตองเหมาะสมยอมทําให

คนเราประสบความสําเร็จไดฉันใด การบริหารเวลาท่ีขาดประสิทธิภาพยอมทําใหคนเราไมอาจ

ประสบความสําเร็จไดฉันนั้น แตอยางไรก็ตามผูคนสวนใหญยอมตองการประสบความสําเร็จใน

ชีวิตสวนตัว ชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัวตลอดจนการอยูในสังคมอยางไดรับการยอมรับ  

            ดังนั้น ทักษะเรื่องการบริหารเวลายอมทีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของผูคนสวน

ใหญโดยสามารถแบงออกเปนแนวคิดตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

           ๒.๗.๑ ผลกระทบจากการบริหารเวลาตอชีวิตสวนตัว 

            ในการเกิดมาเปนมนุษยนั้น คนแตละคนยอมรักตนเองและตองการใหตนเองนั้นประสบ

ความสําเร็จ มีเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ มีเวลาใหกับคนรักและครอบครัว มีการงานท่ีกาวหนา

ยิ่งๆ ข้ึน แตความตองการกับสภาพการใชชีวิตหรือมุมมองในเรื่องงานและการใชเวลานั้น 

สําหรับคนไทยเรา ทานพระพหรมคุณาภรณไดกลาวไววา สําหรับคนไทยคําวา งาน เปนเรื่อง

สนุกสนาน แตฝรั่งเมือนึกถึงงาน เปนเรื่องตองเตรียมสูเต็มท่ี ฝรั่งเปนนักวางแผน แตคนไทยนี่

เอาไวใกล ๆ จวน ๆ คอยบอกกัน เราจึงมีชีวิตแบบอยูไปวันๆ หรือผานไปวันๆ แลวก็เลยไมเห็น

คุณคาของเวลา นัด ๓ โมง ไป ๓ โมงครึ่ง๖๐ จะเห็นไดวา ทําใหเกิดผลกระทบคือขาดความ

นาเชื่อถือไป เพราะเม่ือคนเราไมเห็นความสําคัญของการวางแผนและการใชเวลา ทําใหไม

                                                        
๖๐ พระพรหมาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการศึกษาท่ีย่ังยืน, 

(กรุงเทพมหานคร:บริษัทพิมพสวย จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๔๐.  



 ๘๒ 

สามารถตั้งเปาหมาย ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการบริหารจัดการเวลาไดอยางมีประสิทธิผลและการ

ทํางานท้ังหมดจะเริ่มตนจากจุดนั้นซ่ึงลวนแตมีผลกระทบเชนกัน  

           นอกจากนี้ ดังท่ีไมเคิล  โรเบอรโตไดกลาวไวเชนกันวา หากคุณไมทําการกําหนด

เปาหมายของคุณเองแลว คุณก็จะไมสามารถคาดหวังผลลัพธจากการบริหารเวลาไดมากนัก๖๑ 

ยกตัวอยางเชน การท่ีเราตองออกเดินทางไปทํางาน บานพักอยูท่ี อ.สามพราน จ.นครปฐม แต

ตองไปทํางานยานถนนวิทยุ ในกรุงเทพฯ งานเริ่ม ๘ : ๐๐ น. หากเราไมมีการวางแผนวาเรา

ทํางานเพ่ืออะไร ชีวิตมีเปาหมายท่ีควรจะเปนไปอยางไร คนเราก็จะเอ่ือยเฉ่ือย ไมกระตือรือรน 

นอนตื่นสาย ไมวางแผนการเดินทาง ตื่นนอนตอนไหนก็ไปตอนนั้น ออกเดินทางตอน ๗:  ๐๐ 

น. กวาจะไปถึงท่ีทํางานท่ีกรุงเทพฯ ก็ราวๆ ๑๐ : ๐๐ น. หากสังเกตพฤติกรรมการใช

ชีวิตประจําวันงาย ๆ เชนเรื่องการเดินทางไปทํางาน เม่ือคนเราไมมีเปาหมายในชีวิต  ไมให

ความสําคัญกับการบริหารเวลา ก็ทําใหเกิดผลกระทบตอชีวิตสวนตัวหลาย ๆ ดาน เชน ทําให

เสียคาใชจายโดยไมจําเปนเชน ไปทํางานสาย รถติด ทําใหเปลืองน้ํามัน เสียเวลาและท่ีสําคัญท่ี

คนสวนใหญมักลืมคิด คือทําใหเสียอารมณ ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหคนเราสะสมความเครียด

โดยไมรูตัว บางครั้งอาจอารมณหงุดหงิด ทําใหเกิดอุบัติเหตุ รถเฉ่ียวชน ทําใหเวลาไปถึงท่ี

ทํางานเกิดอารมณเสียและมีผลกระทบตอหนาท่ีการงาน ขาดสติในการคิดพิจารณา ตริตรอง 

ทําใหการทํางานยุงเหยิง ซํ้าซอน สงผลใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง  

          จะเห็นไดวา หากเราเองมัวแตรักสนุก รักความสะดวกสบายอยางไมรูคุณคาของเวลา 

ปลอยผานเวลาไปวัน ๆ หรือไมมีการวางแผนการใชเวลาอยางเหมาะสม ยอมสงผลกระทบตอ

ชีวิตสวนตัว ทําใหเปนคนขาดความนาเชื่อถือ ทําใหเสียคาใชจายโดยไมจําเปน ตลอดจนเกิด

อารมณเสีย เกิดความเครียดสะสม ซ่ึงลวนแตมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานท้ังสิ้น 

          แตในทางตรงกันขาม การบริหารเวลาท่ีมีผลกระทบตอคนหลายคนเปนคนท่ีชางคิด 

เปนนักวางแผน ชอบการวางแผนการบริหารเวลาเปนชีวิตจิตใจ มีสมุดไออารี่และปฏิทิน

กําหนดกิจกรรมไวอยางเปนระบบระเบียบ  แตไมประสบความสําเร็จนั้น สาเหตุหนึ่งเพราะเขา

ไดแตวางแผนและพยายามจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอยางใหดูดี เรียบรอย งามตา นาชม แตเขาไม

เคยไดลงมือปฏิบตัิอยางจริงจัง เหมือนกับท่ีชวอรด เดวิด เจ นักเขียนผูมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ

ท่ัวโลก ไดกลาวไวในหนังสือเขาตอนหนึ่งอยางนาสนใจท่ีวา ความคิดท่ีจะทําใหข้ันตอนการ

ทํางานงายข้ึนนั้นจะมีคุณคาก็ตอเม่ือไดรับการปฏิบัติ ทุก ๆ วัน คนนับหม่ืนฝงความคิดดี ๆ 

เพราะวาเขาเหลานั้นกลัวท่ีจะทํามันและหลังจากนั้นผีของความคิดเหลานั้นกลับมาหลอก

                                                        
๖๑ไมเคิล  โรเบอรโต, การบริหารเวลา, อางแลว, หนา ๕๐.                   



 ๘๓ 

หลอนเขา๖๒ เพราะคนท่ีคิดและชอบวางแผนสวนมากมักจะดื่มด่ําและหลงเพลิดเพลินไปกับ

ความคิดของเขา และคิดวา แคคิดก็ทําใหเขามีความสุข รอใหพรอมแลวคอยลงมือทําหรือ

ผัดวันประกันพรุง จนเวลาผานไปเปนแรมเดือน แรมป ยังไมไปถึงไหนเพราะไมไดลงมือทํา

นั่นเอง 

           ในเรื่องผลกระทบจากการบริหารเวลาเก่ียวกับการผัดวันประกันพรุงนี้ ดังตฤณไดให

แงคิดถึงผลกระทบไวอยางนาสนใจในเรื่องกรรมในการรักษาศีลไววา” ซ่ึงมีตัวอยางของคนบาง

คนรูสึกลึกๆ ตัวเองก็ฉลาดไมแพใครอ่ืน แตนาเจ็บใจท่ีมีขอติดขัดบางประการ หลายครั้งท่ี

จะตองตัดสินใจครั้งสําคัญดันไมมีสมาธิ จูๆ ก็หนักหัวข้ึนมาเฉยๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนตัวอยางของ 

“คลื่นรบกวนความฉลาด” ซ่ึงมีอยูหลายแบบอาจจะเปนการสั่งสมนิสัยทอดธุระ กลายเปนคน

ผัดวันประกันพรุงจนเคยตัว๖๓ 

           นอกจากนี้ พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ  ฐิตธัมโม) ยังไดกลาวถึงผลกระทบ

ของการบริหารเวลา ซ่ึงเปรียบเสมือนนาฬิกา นาฬิกาตองมี ๒ เรือน เรือนนอกกับเรือนใน คือ

นาฬิกาชีวิตเรือนนอกไวใชดูวาโลกมนุษยเขาไปถึงไหนกันแลว นอนนานงานนอย กินบอยเงิน

หมด มีเงินหนาสด หมดเงินหนาแหง แลงน้ําใจ และ ตนเตือนตนของตนใหพนผิด ตนเดือนจิต

ของตนไดใครจะเหมือน ตนเตือนตนไมไดใครจะเตือน ตนแชเชือนใครจะเตือนใหเสียเวลา๖๔  

         ซ่ึงจะเห็นไดวาแนวคิดของผลกระทบของการบริหารเวลาท่ีมีตอชีวิตคนเรานั้นหาก

พิจารณาใหละเอียดจะเห็นไดวาเปนเรื่องของการสรางกรรม, มีผลตอความฉลาดดังท่ีดังตฤณได

กลาวไวขางตน สวนทางธรรมตามท่ีทานพระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ  °£Ôµ¸ÁÚâÁ)ได

กลาวไวเชนกัน หากคนเรามัวแตนอนมากเกินจําเปน ทําใหมีเวลาในการทํากิจการงานนอย 

สงผลใหมีรายไดนอย เม่ือมีรายไดนอยก็ทําใหคาใชจายไมเพียงพอเกิดปญหาทางเศรษฐกิจได

ตามมา จนถึงข้ันแลงน้ําใจ ยามเพ่ือนมนุษยประสบทุกขภัยก็ไมสามารถหยิบยื่นมือไปชวยเหลือ 

ทําใหขาดความเชื่อม่ันและนับถือในตนเอง คนอ่ืน ๆ เตือนก็ไมฟง ทําใหคนเตือนก็เสียเวลาและ

ผูถูกเตือนก็เสียโอกาสดี ๆ ท่ีจะพัฒนาตัวเองใหมีความเจริญกาวหนาในชีวิตตอไป     

                                                        
๖๒ชวอรด เดวิด เจ, คิดใหญ ไมคิดเล็ก, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๒), หนา 

๒๒๐. 
๖๓ดังตฤณ, เสียดาย...คนตายไมไดอาน ฉบับปฏิรูป, (กรุงเทพมหานคร: ฮาวฟาร, ๒๕๕๒), หนา ๘๖.  
๖๓พระธรรมสิงหรบุราจารย (หลวงพอจรัญ  °£Ôµ¸ÁÚâÁ), นาฬิกาชีวิต เดินรุดไปขางหนา เหลียว

กลับมาดูขางหลัง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา), หนา ๒๐,๒๔.                 

 

 



 ๘๔ 

          สรุปไดวาการบริหารเวลามีผลกระทบตอชีวิตสวนตัว ดังนี้  

๑. ทําใหขาดเปาหมายในการดําเนินชีวิต  

๒. ทําใหเสียคาใชจายโดยไมจําเปน 

๓. ทําใหงานยุงเหยิง ทํางานซํ้าซอน 

๔. ทําใหเกิดความตึงเครียด 

๕. ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง 

๖. ทําใหความฉลาดลดลง 

๗. ทําใหแลงน้ําใจและไมกาวหนาในชีวิต 

          บุคคลท่ัวไปนอกจากจะมีชีวิตสวนตัวท่ีข้ึนอยูกับความคิด การวางแผน การมีเปาหมาย 

การเห็นคุณคาของการใชเวลาท่ีแตกตางกันและมีผลกระทบดงกลาวขางตนแลว การมีชีวิตท่ีตอง

เก่ียวของสัมพันธกับบุคคลในครอบครัวซ่ึงเปนสิ่งท่ีควรตระหนัก เพราะชีวิตพ้ืนฐานท่ีดีเริ่มตนจาก

ครอบครัวท่ีดี  

           ๒.๗.๒ ผลกระทบจากการบริหารเวลาตอชีวิตครอบครัว 

           0จากสถิติทะเบียนหยา ประจําป ๒๕๕๙ ของกรมการปกครอง มีครอบครัวท่ีหยารางใน

เมืองไทยจํานวน ๑๑๘,๕๓๙ คน ซ่ึงผูท่ีหยารางมากท่ีสุดไดแก ผูท่ีอาศัยในกรุงเทพนมหานคร๖๕ 

เหตุใดจึงเปนเชนนั้น เพราะคนท่ีแตงงานกัน ยอมตองการมีครอบครัวท่ีอบอุนและมีความรัก

ใหแกกันและกัน มีเวลาใหครอบครัว ในเรื่องนี้  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรม

สุขภาพจิต และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวา สถิติการหยารางของครอบครัวไทยยุคใหม

คอนขางเปราะบางและมีความนาเปนหวง โดยเฉพาะปญหาการหยารางท่ีสูงมากข้ึนอยางตอเนื่อง

โดยขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ระบุวา ในป ๒๕๕๕ มีผูจดทะเบียนสมรสใหมท่ัวประเทศ

จํานวน ๓๑๔,๓๓๘ คูและมีคูสมรสเกาจดทะเบียนหยา ๑๑๑.๓๗๗ คูคิดเปน ๓๕% ของคูท่ีจด

ทะเบียนสมรสใหมนอกจากนี้ การจดทะเบียนหยารางถือวาเพ่ิมสูงกวาชวง ๙ ปท่ีผานมาถึง 

๒๗%  พญ.พรรณพิมล กลาววา ปจจัยพ้ืนฐานท่ีเปนสาเหตุของการหยารางแบงเปน ๒ ประการ 

           1ประการแรกมาจากผลกระทบความม่ันคงในครอบครัวโดยเฉพาะสามีและภรรยาซ่ึงเปน

คนตั้งตนครอบครัวใหม ไดรับแรงกดดันมาจากการใชชีวิตภายนอกครอบครัว โดยเฉพาะความตึง

เครียดจากสภาพการทํางานมีมากข้ึน เม่ือกลับมาสูครอบครัวตางมีความตึงเครียดกลับเขามาดวย 

หากไมสามารถแกไขความขัดแยงได ก็จะนําไปสูการทะเลาะเบาะแวง และทําใหชีวิตครอบครัว

ยุติลง 

                                                        
๖๕ https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=18789  (๒๒  เม.ย.     

๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๑๕ น.) 



 ๘๕ 

           ประการท่ี ๒ มาจากตางฝายตางพ่ึงพาตนเองได มีงานทํา มีอาชีพ มีรายไดเลี้ยงตัวเอง

ได ทําใหเกิดความรูสึกวาไมมีความจําเปนตองพ่ึงคูชีวิตอีกคน ความอดทนจึงนอยลง 

           ท้ังนี้ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากหยารางกันของสามีภรรยา สวนใหญจะพบวามีการเลี้ยงดูบุตร

หลานดวยตนเองเพียงลําพัง หรือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากข้ึน ซ่ึงสรางปญหาตามมา เนื่องจาก

เด็กตองการความอบอุนจากท้ังพอและแมมากกวาตองการจากพอหรือแมเพียงคนเดียว ทําใหแม

ท้ังสองคนจะตัดสินในการยุติบทบาทสามีภรรยา แตก็ยังตองคงบทบาทความเปนพอแมของลูกคง

เดิม เนื่องจากพ้ืนฐานลูกยังคงตองมีพอและแมเสมอ๖๖ 

        แตถึงอยางไรก็ตาม นอกจากเรื่องของการหยารางในครอบครัวแลว ถาคนในครอบครัวมี

ความประมาทในเรื่องของเวลา มีการบริหารจัดการเวลาท่ีไมมีประสิทธิภาพ ปลอยเนื้อ ปลอย

ตัวใหผานไปวัน ๆ กิน เสพ บริโภค จากวัยเด็ก กลาวสูวัยรุน วัยหนุมสาว จนลวงกาวไปสูวัยชรา 

หากไมมีการวางแผนชีวิตและอยูอยางประมาทในวัยแลว เม่ือตนเองแกเฒาลง ไมมีเรี่ยวแรง ไม

มีเงิน ทําอะไรก็ไมได เม่ือถึงตอนนั้นยอมมีความวิตกกังวล ความหดหู เศราซึม ซ่ึงมีผลกระทบ

กับคนในครอบครัวโดยตรง ซ่ึงในเรื่องนี้ทานพุทธทาส ไดกลาวไวอยางนาพิจารณาวา ความแก

หงอม ยอมทุลักทุเลมาก ดังคนบอด ขามฟาก ฝงคลองหา วิธีไต ไผลํา คลานคลํามา กิริยา แสน

ทุลักทุเล ถาไมอยากใหทุลักทุเลมาก ตองขามฟาก ใหพน กอนตนแก กอนหนามืด หูหนวก 

สะดวกแท ตรองใหแน แตเนิน ๆ รีบเดินเอยฯ๖๗ เม่ือเราทราบอยางวาชีวิตคนเราทุกคนตองแก

และตองเจ็บ การเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับและการฝกฝนพัฒนาตน การใชเวลาจึงมีผลกระทบ

ตอชีวิตทุกชวงวัยอยางแนนอน  

         จากสถิติและขอคิดเห็นดังกลาวขางตน สรุปไดวา ปญหาครอบครัวท่ีเกิดการแตกแยกถึง

ข้ึนหยารางท่ีมีเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ป มีสาเหตุประการหนึ่งก็คือเกิดจากความตึงเครียดจากสภาพ

การทํางานท่ีมีมากข้ึน ซ่ึงสภาพดังกลาวมีผลกระทบตอเวลาและอารมณ เม่ือครอบครัวหยาราง

ทําใหเด็กขาดความอบอุน พอแมไมมีเวลาให นอกจากนี้ การอยูอยางประมาทในวัย การกิน 

เสพ บริโภค ขาดการตระหนักในคุณคาของเวลา จนตนเองลวงถึงวัยชรา แกทําอะไรไมได  

         ดังนั้นการบริหารจัดการเวลาท่ีไมเหมาะสมยอมทําใหเกิดความประมาทและ

ปญหาครอบครัวสรุปไดดังนี้    

๑. งานมาก บริหารเวลาไมเปน เกิดสภาพความตึงเครียด ไมมีเวลาใหครอบครัว 

       ๒. ทําใหไมเขาใจกัน ใชอารมณในการตัดสินปญหามากกวาการวางแผนแกไข 

                                                        
๖๖http://www.thaihealth.or.th/Content/23853 (๒๒ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๑๗ น.) 
๖๖พุทธทาสภิกขุ, คํากลอนสอนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ, ๒๕๔๘) หนา๒๙. 

 



 ๘๖ 

       ๓. ทําใหเกิดความทุกขเพ่ิมมากข้ึนในครอบครัว 

       ๔. ทําใหครอบครัวแตกแยก หยารางกัน 

       ๕. ทําใหเกิดปญหาครอบครัว เด็กขาดความอบอุนและการเอาใจใส 

       ๖. การอยูอยางประมาทในเวลาและวัย ทําใหพอแกตัวลง เปนคนไรคุณภาพ 

         ๗. ทําใหกลายเปนภาระและปญหาครอบครัวในท่ีสุด 

            เม่ือครอบครัวมีปญหายอมสงผลกระทบตอการอยูรวมกันในชุมชนและสังคม เริ่ม

จากสังคมในระดับเล็ก ๆจนลุกลามเปนปญหาสังคมท่ีใหญโตได   

           ๒.๗.๓ ผลกระทบจากการบริหารเวลาตอสังคมและเศรษฐกิจ 

           จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูทุกวัน ลวนแตสงผลตอ

สภาพการใชชีวิต การใชเวลาของผูคน เพราะดวยสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป ทําใหคนใน

สังคมตองปรับเปลี่ยนตาม สมดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ท่ีไดทรงตรัสไวดังนี้ 

         “…สังคมใด ๆ ก็ตามยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตามเหตุปจจัยตาง ๆ ท่ี

ผลักดันใหเปนไป ถาปลอยใหเปนไปโดยไรจุดหมาย ปราศจากการควบคุมดูแลและการปรับปรุง

ใหเขาระเบียบอันเหมาะสมก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมท่ีเสื่อมและวุนวายสับสนได.จึงเปน

การจําเปนท่ีบุคคลในสังคมจะตองชวยกันจัดวางแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหถูก ใหดี ใหเปน

การสรางสรรค เพ่ือควบคุมประคับประคองการเปลี่ยนแปลงนั้นใหพัฒนาไปอยางมีระเบียบและ

หลักเกณฑสูเปาหมายท่ีพึงประสงค คือความผาสุก ความม่ันคง และความกาวหนา 

ของทุกคนในสังคม อันรวมเรียกวาการพัฒนาสังคม...”๖๘ 

          จากพระบรมราโชวาทดังกลาวจะเห็นไดวา สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หาก

ปลอยใหคนในสังคมบริหารจัดการอยางไมมีเปาหมาย ไมมีการจัดระเบียบ ไมเปนลําดับข้ึนตอน

ทําใหไมสามารถควบคุมบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม ยอมมีผลกระทบทําใหสังคมเสื่อม ขาด

การพัฒนา เม่ือไมมีการพัฒนาสังคม ตางคนตางทําตามอํานาจความตองการ คนในสังคมยอม

อยูอยางลําบาก อยูอยางไมปลอดภัยเดือนรอน ซ่ึงสงผลกระทบตอการทํามาหาเลี้ยงชีพ

ตลอดจนกระทบตอเศรษฐกิจ        

          เม่ือกลาวถึงการอยูรวมกันในสังคม สังคมยอมตองการผูนํา ตองการคนดีมีคุณธรรม มี

ความนาเชื่อถือมาอยูรวมกัน สมัครสมานสามัคคีเปนปกแผน แตหากตางตนตางอยู ทําอะไร

ตามใจเอง นึกจะไปก็ไป นึกจะมาก็มา ไมเคารพเวลาซ่ึงกันและกัน จะทําใหการอยูรวมกันใน

                                                        
๖๘http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=40 (๒๒ เม.ย. ๒๕๖๐  

เวลา ๑๘ : ๐๐ น.)  



 ๘๗ 

สังคมลําบาก ขาดความนาเชื่อถือ ตัวอยางเชน ในการจัดงานมีการเชิญประทานใหมาเปดงาน

พิธีเวลา ๙ : ๐๐ น. แตประธานมาชาไป ๓๐ นาที แนนอนวาความนาเชื่อถือจากผูเขารวมงาน

ท่ีมีตอประธานในพิธียอมลดลด หรือ บางทานไดรับเกียรติใหพูดบรรยาย ๑ ชั่วโมง แตกลับพูด

เกินเวลา ๔๕ นาท่ีทําใหไปกระทบเวลาของผูบรรยายทานตอไป ท่ีเตรียมเนื้อหามาอยาง

เหมาะสมกับเวลาทําใหกิจกรรมและความสมบูรณไมครบถวนเพราะผูบรรยายทานตอไปตอง

ตัดหรือรีบพูดใหทันเวลา ยอมสงผลใหเกิดความผิดพลาด ขาดความนาเชื่อถือและขาดความ

สามัคคีในหมูคณะ  เม่ือสังคมขาดความสมัครสมานสามัคคี ขาดความรวมมือรวมแรงรวมใจ 

ยอมทําใหผลงานขาดประสิทธิภาพจนถึงข้ันมีการประทวงและสงผลกระทบตอรายไดและ

สภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรายงาน 

ตัวอยางเหตุการณประทวงครั้งใหญท่ีผานมาในเมืองไทย มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดมา

จากการเมืองของประเทศไทยครึ่งแรกของป ๒๕๕๗ พบวาเศรษฐกิจไทยหดตัวรอยละ ๐.๑ 

เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากความลาชาในการอนุมัติสงเสริมการลงทุนของ BOI 

และนักทองเท่ียวเกิดความไมม่ันใจในการเดินทางเขามาเท่ียวในประเทศไทย อีกท้ังยังไดรับ

ผลกระทบจากความลาชาในการเบิกจายงบประมาณประจาปของภาครัฐ๖๙ 

        สรุปไดวา ผลกระทบจากการบริหารเวลาตอสังคมและเศรษฐกิจ มีดังนี้ 

๑. ทําใหสังคมเสื่อมและเกิดความวุนวาย 

๒. ทําใหเกิดความไมนาเชื่อถือในหมูคณะ 

๓. ทําใหขาดความสามัคคีของบุคคลท่ีอยูรวมกันในสังคม  

๔. ทําใหเศรษฐกิจหดตัวลดลง     

การบริหารเวลาอยางขาดประสิทธิภาพนั้น ลวนสงผลกระทบตอชีวิตในทุกดาน ไมวาจะเปน

ชีวิตสวนตัว ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ หากคนเราปลอยชีวิตไปตามยถากรรม ไรเปาหมาย 

เหมือนวาวท่ีลองลอยไปตามกระแสลม เรื่อหรือรถยนตท่ีขับแลนไปอยางไมรูจุดหมายปลายทาง ยอม

ไมไปไมถึงท่ีหมาย ทําใหเสียการเสียงาน เสียเวลา การปลอยเวลาใหผานเลยไปก็เชนกัน ทําใหเกิด

ความตึงเครียด แลวกระทบตอความสัมพันธในครอบครัว สังคม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีควรปรับแกไขเพ่ือใหชีวิต

พัฒนาไปในทางท่ีดี มีคุณภาย อยูเย็น เปนสุข ดวยเวลาท่ีจัดสรรอยางลงตัว  

          ชีวิตคนเราเกิดมาแลวมีเวลาเปนเพ่ือนชีวิตเดินรุดไปขางหนาพรอมกับเวลาท่ีสั้นลงๆทุกที  

เพราะเวลาคือชีวิต ชีวิตคือเวลา เวลาเปนผูตัดสินชีวิต ชีวิตท่ีหมดไปแลว ๑ นาที เรียกคืนมาไมได ๑ 

                                                        
๖๙ สานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค,ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม, 

http://www.nesdb.go.th (๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑ : ๑๐ น.) 
 



 ๘๘ 

นาทีมีคาสําหรับคนกําลังผาตัดใหญท่ีเปนตายเทากัน ๑ นาทีมีคาสําหรับคนท่ีรีบไปข้ึนเครื่องบินแตไม

ทัน ๑ นาทีมีคาสําหรับคนขับรถเฉียดเสนยาแดง เฉียดเปนเฉียดตาย และ ๑ นาทียัง มีคุณคามหาศาล

ตอการบรรลุคุณธรรมข้ันสูง เม่ือเวลามีคาก็ตอเม่ือคนเราไดเห็นคุณคาและประโยชนของการบริหาร

เวลา ซ่ึงจะกลาวตอไป                         

๒.๘. ประโยชนของการบริหารเวลา 

 ในการดําเนินชีวิตและกิจกรรมประจําวันของผูคนท่ัวไป ยอมปรารถนาประสบความสุขและ

ความสําเร็จในชีวิตเปนพ้ืนฐาน การรูจักบริหารจัดการเวลาไดอยางลง เลือกใชวันเวลาทุกวินาทีอยางรู

คุณคายอมกอใหเกิดประโยชนสามารถแบงออกไดเปน ๓ สวน ดังนี้ 

๒.๘.๑ ประโยชนของการบริหารเวลาตอชีวิตสวนตัว 

          คนทุกคนยอมตองการความสําเร็จในชีวิต ตองการความสุขความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีชวยใหคนเราประสบความสําเร็จในชีวิตคือการรูจักคุณคาและความสําคัญ

ของเวลา จัดลําดับความสําคัญของงาน ไมเปนคนผัดวันประกันพรุง ซ่ึงก็คือ การบริหารเวลานั้นเอง 

เพราะการบริหารเวลาท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ยอมกอใหเกิดประโยชนตอชีวิตสวนตัวประการแรกคือทํา

ใหคนเรารูสึกวาชีวิตมีเปาหมาย มีสิ่งท่ีจะตองสะสางหรือกระทําใหสําเร็จ หากการดําเนินชีวิตของคน

หลาย ๆ คนเปรียบไดกับนักบาสเกตบอลท่ีลงสนามแขงขันเขาไดพยายามเลี้ยงลูกบาสเกตบอลใน

สนามอยูเปนเวลานานเพราะไมรูวาจะชูตท่ีไหน ทําแตมอยางไร เพราะเขาไมรูทําใหหมดเวลาในเกม

แขงขัน เขาไมรูเปาหมายในการทําแตมทําใหเขาแพตอเกมการแขงขันนั้น ในชีวิตจริงของคนเราหลาย

คนท่ีไรเปาหมายก็เปรียบไดเหมือนนักบาสเก็ตบอลท่ีพายแพตอเกมชีวิต ท่ีมีเวลาไมเกิน ๑๐๐-๒๐๐  

ป เปนเดิมพัน แตถานักบาสเกตบอลนั้น รูวิธีการทําแตมเขายอมไมยอมเสียเวลานานในการเลี้ยงลูก

บอล  เม่ือเขามีความมุงม่ันและยิ่งมีทักษะท่ีชํานาญ เขายอมแกเกมไดไมยากนัก  

            การตะหนักถึงความสําคัญของการบริหารเวลาเปนจุดกระตุนใหคนเราคนหาเปาหมายท่ีมี

คุณคาในชีวิต เม่ือเรามีเปาหมายแลว เปาหมายนั้นจะกลับมากระตุนใหเรามีความมุงม่ันตั้งใจบริหาร

เวลาในชีวิตอยางดีท่ีสุด๗๐ เปนสิ่งท่ีเราไมควรมองขามแมแตวินาทีเดียวเพราะเวลาไมมีวันยอนกลับคืน

มาไดใหม เม่ือคนเรามีเปาหมายท่ีตั้งไวดีแลวการทําใหไปถึงเปาหมายท่ีตั้งไวนั้น เปนการพัฒนาตนเอง

โดยเริ่มจากความมีระเบียบวินัยในตนเองมีการจดบันทึกและนําสมุดบันทึกกิจกรรมนั้นมาใชประโยชน 

ซ่ึงสอดคลองกับไมเคิล  โรเบอรโต ท่ีกลาวไววาการจดบันทึกทุกสิ่งทุกอยางท่ีทําลงในสมุดบันทึก

กิจกรรม ซ่ึงการทําเชนนี้จะชวยใหไมหลงลืมสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีคุณทํา โดยเฉพาะการใชเวลาไปอยาง

                                                        
๗๐ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, บริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ, อางแลว, หนา ๒๐. 



 ๘๙ 

ไรสาระในระหวางวัน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนสวนใหญในชีวิตคนเรา๗๑ เม่ือชีวิตเรามีเปาหมาย มีระเบียบ

วินัย มีการจดบันทึก ทําใหชีวิตมีสาระเพ่ิมข้ึน ไมเผลอ เหมอลอย หรือคิดฟุงซานอยางไรสติ  

 เม่ือคนเราบริหารเวลาไดและอยูอยางผูมีสติ ยอมมีเวลาท่ีจะคิดพิจารณาไตรตรองสิ่งตางๆ 

รอบๆตัวอยางรอบคอบ ทําใหเกิดความผิดพลาดนอยลง ชวยลดปริมาณงาน เพราะสามารถจัดลําดับ

ความสําคัญของงาน งานไหนควรทํากอน งานไหนควรทําท่ีหลัง มีการจัดเตรียมการมาเปนอยางดี 

ชวยลดความตึงเครียด เพราะเม่ือปริมาณงานท่ีลดลง งานไดรับการเรียงลําดับท่ีสําคัญตามาแผนงานท่ี

วางไว ยอมทําใหงานนั้นเสร็จตามกําหนดเวลา ประสบความสําเร็จ เม่ืองานประสบความสําเร็จก็เกิด

ความปลื้มปติใจ สามารถลดความตึงเครียด  เมือคนเราไมมีความตึงเครียด ไมมีสิ่งใดมารบกวน งาน

เสร็จสงตรงตามเวลา เม่ือเกิดปญหาชีวิตก็สามารถแกปญหาไดมีสติอยางถูกตอง เกิดความสุขความพึง

พอใจในชีวิต ซ่ึงสงผลดีตอความกาวหนาในชีวิตหนาท่ีการงาน บางครั้งเปนแคเรื่องงาย ๆ ท่ีหลาย ๆ 

คนอาจมองขาม ตัวอยาง เชน การจัดการกับโตะทํางานท่ีรกรุงรังไมเปนระเบียบ เพราะสิ่งของท่ีรก

รุงรังไมเปนระเบียบ ก็จะทําใหจิตใจคนเราสับสนวุนวายไปดวย แตหากมีการจัดโตะทํางานใหเปน

เรียบเราก็หาของท่ีตองการเจอ ทําใหไมเสียเวลา ไมกอใหเกิดความหงุดหงิด ผิดกับโตะท่ีสกปรกรก

รุงรังดวยกองกระดาษจดหมายหรือแฟมงาน ทําใหตองเสียเวลารื้อคน เกิดความหงุดหงิดใจ อารมณ

เสีย พลอยทําใหการงานเสียไปตามอารมณ เปนเพียงแคเรื่องหาของไมเจอบนโตะท่ีรก ๆ เปนตน เม่ือ

ประสิทธิภาพของงานมีมากข้ึน ยอมเปนปจจัยสรางความสําเร็จใหกับชีวิตสวนตัวของคนเราได  

  สรุปไดวาประโยชนจากการบริหารเวลาดานชีวิตสวนตัวมีดังนี้ 

๑. ทําใหชีวิตมีเปาหมาย 

๒. ทําใหไปถึงเปาหมายท่ีตั้งไว 

๓. ทําใหชีวิตมีระเบียบวินัย 

๔. ทําใหชีวิตมีสาระคุณคาความหมาย 

๕. ทําใหสามารถแกปญหาชีวิตได 

๖. ทําใหมีอารมณดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต 

๗. ทําใหสงผลดีตอความกาวหนาในชีวิตหนาท่ีและการงาน  

เม่ือชีวิตสวนตัวของคนเราแตละคนบริหารจัดการไดลงตัว มีเวลาเหลือเฟอ ยอมสงผลดีมี

ประโยชนกับคนในครอบครัว ดังจะกลาวตอไป  

  ๒.๘.๒ ประโยชนของการบริหารเวลาตอครอบครัว 

เม่ือบุคคลท่ีอาศัยอยูรวมกันในครอบครัวรูจักการบริหารเวลา มีการวางแผนการใชเวลา

รวมกันมีเวลาใหครอบครัวมากข้ึน ทําใหปญหาครอบครัวท่ีเกิดจากการหยารางลดนอยลงอาจมี

                                                        
๗๑ ไมเคิล  โรเบอรโต, การบริหารเวลา, อางแลว, หนา ๕๐.   



 ๙๐ 

ขอตกลงรวมกันเปนวันครอบครัวท่ีทุกในครอบครัวมีกิจกรรมทํารวมกันในวันหยุดสุดสัปดาห ชวยทํา

ใหเกิดความสัมพันธแนนมากยิ่งข้ึน มีความเขาใจสนับสนุน เสริมซ่ึงกันและกัน 

           เม่ือสมาชิกในครอบครัวหรือคุณพอ คุณแม ซ่ึงเปนผูนําครอบครัวมีเวลาใหลูกๆ ดูแลเอาใจใส 

สังเกตพฤติกรรมชองลูกในแตละชวงวัย  สงเสริมสนับสนุนในสิ่งท่ีลูกมีความตองการ มีความถนัด จาก

เวลาท่ีมีให จากการไดสัมพันธใกลชิด  สงผลใหสมาชิกในครอบครัวไดรับการยอมรับจากสังคม ไดรับ

กําลังใจ หายจากทุกข โศก โรคภัยก็เปนได  ดังนั้นเรื่องการมีเวลาใหครอบครัวและใหกําลังใจสมาชิก

ในครอบครัว จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญไมนอย ในเรื่องนี้หลวงหลวงพอจรัญ  °£Ôµ¸ÁÚâÁ ทานไดกลาวไววา 

“คนเราไมวาจะเปนโรคอะไรก็ตาม ถามีกําลังใจสูง มีพลังสูง...หายทุกราย...ถาสามีเกิดปญหาในบาน 

อยาหนี ปญหาเรื่องภรรยา ตองชี้แจงกันใหเขาใจ เราอยาท้ิงปญหาฝากไวใหลูกจะเปนปมดอย๗๒  

          ซ่ึงปญหาครอบครัวดังกลาว จะม ีเกิดข้ึนใหเปนปญหา หากสามีหรือภรรยามีเปาหมายชีวิตท่ี

ชัดเจน มีการวางแผนและจัดลําดับความสําคัญตลอดจนใชเวลาอยางรูคุณคา ลูกๆท่ีเติบโตข้ึนมาจาก

ครอบครัวท่ีคุณพอ-คุณแมรูคุณคาของเวลา รูจักเรียนรูการบริหารเวลาจากคุณพอ-คุณแม ตัวคุณพอ-

คุณแมเองก็มีเวลาใหคุณปู-คุณยา ทําเปนตัวอยางท่ีดี ใหลูก ๆ ไดเห็น ลูกไมยอมหลนไมไกลตน 

ครอบครัวนั้นจะมีแตความผาสุก สบายกาย สบายใจ แมไมตองรวยหรือมีทรัพยสินมากมาย แตมีเวลา

อยูดวยกันพรอมหนาพรอมตามและเปนตัวอยางใหกับครอบครัวอ่ืน ๆ ไดทําตามอีกดวย  

          สรุปไดวา ประโยชนของการบริหารเวลาตอชีวิตครอบครัวมีดังนี้ 

๑. ทําใหมีการวางแผนการใชเวลารวมกัน  

๒. ทําใหมีเวลาใหครอบครัวมากข้ึน ชวยลดปญหาหยาราง 

๓. ทําใหครอบครัวมีความสัมพันธมากข้ึน 

๔. ทําใหครอบครัวมีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ 

๕. ทําใหครอบครัวไดรับการยอมรับจากสังคม 

๖. ทําใหหายจากทุกข โศก โรค ภัยได เพราะกําลังใจสูง พลังสูง 

๗. ทําใหอยูรวมกันในครอบครัวดวยความผาสุก สบายกาย สบายใจ 

           เม่ือสมาชิกในครอบครัวอยูรวมกันอยางมีความสุข ยอมมีผลโดยรวมดีท่ีตอสังคม เพราะ

สังคมแตละสังคมมีสมาชิกแตละคน แตละครอบครัวหลอหลอมรวมกัน เม่ือตางฝายตางรูและ

ตระหนักในการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือมาอยูรวมกันในสังคม ยอมกอใหเกิดประโยชนตอ

สังคม ดังจะกลาวตอไป 

 

                                                        
๗๒พระธรรมสิงหรบุราจารย (หลวงพอจรัญ  °£Ôµ¸ÁÚâÁ), นาฬิกาชีวิต เดินรุดไปขางหนา เหลียว

กลับมาดูขางหลัง, อางแลว, หนา ๓๕,๔๐. 



 ๙๑ 

๒.๘.๓ ประโยชนของการบริหารเวลาตอสังคมและเศรษฐกิจ 

เปนท่ีทราบกันดีวาคนเราจะอยูคนเดียวโดด 1 1เดี่ยวยอมเปนไปไมได เพราะมนุษยเราเปนสัตว

สังคม ท่ีตองพึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน อยางมีระบบระเบียบและเปนไปตามลําดับข้ันตอน ตามท่ีสังคม

แตละสังคมตกลงรับรูรวมกัน ซ่ึงสอดคลองและถือเปนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของ 1 1พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 1พระองคทรงตรัสไวในงานพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร “การพัฒนาประเทศ จําเปนตองทําตามลําดับข้ันตอน ตองสรางพ้ืนฐาน

คือ ความพอดี พอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนเสียกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณ

ท่ีประหยัด แตถูกตองตามหลักการ เม่ือไดพัฒนาพ้ืนฐานม่ันคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอย

สรางคอยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจข้ึนท่ีสูงข้ึนโดยลําดับตอไป”๗๓  

1 1จากพระราชโอวาทดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ในการจะพัฒนาสังคม-ประเทศชาติ

จําเปนตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน นั่นก็คือตองมีการวางแผน และการวางแผนจําเปนตองใหเปนไป

ตามลําดับข้ันตอน คอยเสริมสรางใหสูงข้ึนโดยลําดับ หมายความวา ตองมีการจัดลําดับความสําคัญ

ของงานท่ีจะทํา สิ่งไหนสําคัญท่ีควรตองเรงรีบทํากอน ทําหลัง ซ่ึงก็คือตองรูจักหลักการบริหารจัดการ

เวลาท่ีถูกตองเหมาะสม เพราะเม่ือคนในสังคมมีเปาหมายและหลักการท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ยอมทําใหเกิดความนาเชื่อถือ เชน คนในสังคมมีการเคารพเวลา เปนคนตรงตอเวลา มาตรงตามนัด

หมาย สงมอบและไดรับสินคาตรงตามเวลา ทําใหการคาขายเปนไปดวยความราบรื่น เศรษฐกิจเจริญ

รุงเรื่อง เปนตน เม่ือเศรษฐกิจเจริญรุงเรื่อง ผูคนในสังคมมีความเปนอยูท่ีดี ยอมสงผลใหมีสุขภาพจิตท่ี

ดี มีความเอ้ืออารีย มีน้ําใจใหกันและกัน สังคมนาอยูมากข้ึน ตัวอยางเชน เม่ือปญหาความขัดแยงการ

ประทวงทางการเมืองยุติลง สภาพสังคมฟนฟูข้ึน สภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึน สังเกตไดจาก 1 1 เศรษฐกิจ

ไทยในไตรมาสแรกของป ๒๕๕๘ ขยายตัวรอยละ ๓.๐ ปรับตัวดีข้ึนจาก การขยายตัวรอยละ ๒.๑ ใน

ไตรมาสท่ีสี่ของป ๒๕๕๗ และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 

๕๕๘ ขยายตัวรอยละ ๐.๓ จากไตรมาสท่ีสี่ของป ๒๕๕๗ (QoQ_SA)๗๔ ซึ่งสภาพเศรษฐกิจที่ดีข้ึน 

คลองตัวข้ึน ดังตัวอยางนี้เกิดจากความการใชเวลารวมกันอยางรูรักสามัคคี มีความรวมมือและเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกัน มีเวลารวมคิด รวมทําและวางแผนดวยกัน ทําใหเกิดความสามัคคี ประหยัดทั้งเวลาและการเงิน 

1 1เม่ือทุกคนในสังคมเคารพสิทธิและเคารพเวลาซ่ึงกันและกันยอมกอใหเกิดผลดีตอสังคม 

สําหรับ ในเรื่องของการเคารพเวลา การตรงตอเวลานั้น ในแงนี้สังคมไทยท่ียังคงรักษาสืบทอดวัฒธน

ธรรคือ ในทุก ๆ วันจันทร-ศุกร บริเวณเสาธงในสถานท่ีราชการเม่ือถึงเวลา ๘:๐๐ น.จะมีเสียงเพลง

                                                        
๗๓ จิรายุ  อิศรากูร ณ อยุธยาและปรียานุช  ธรรมปยา, ตามรอยพอ ชีวิตพอเพียง สูการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยการศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ, ๒๕๕๗), หนา ฌ. 
๗๔ http://www.nesdb.go.th (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๕ น.) 



 ๙๒ 

ชาติไทย ไมวาจะเปนเสียงเพลงท่ีเกิดจากการเปดเครื่องบันทึกเสียงหรือการรวมกันรองสด ๆ ในขณะ

มีการเคารพธงชาติ ยอมแสดงใหเห็นถึงความเปนหนึ่งเดียวกันยืนตรง ทําความเคารพธงชาติ สิ่งนี้

แสดงใหเห็นวา เริ่มเวลาทํางานของวันใหมแลว ใหทุกคนไดตระหนักถึงภารกิจหนาท่ีท่ีพึงกระทํา พึง

บริหารจัดการใหสําเร็จลุลวงไปในแตละวัน ๆ ทําใหเกิดความรัก ความสุขและความผูกพัน ตลอดจน

ความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะ สังคมและมีผลดีตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

11สรุปไดวา ประโยชนของการบริหารเวลาตอสังคมมีดังนี้ 

11๑. ทําใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันอยางมีระบบเปนระเบียบ 

11๒. ทําใหบุคคลในสังคมท่ีอยูรวมกันมีเปาหมายท่ีชัดเจน 

11๓. ทําใหบุคคลในสังคมทํางานไปในทิศทางเดียวกัน 

11๔. ทําใหเกิดความนาเชื่อถือในสังคมสงผลตอเศรษฐกิจการคา 

11๕. ทําใหเกิดความรัก ความสุข ความผูกพันและความสามัคคีในสังคม 

11๖. ทําใหเกิดสภาพคลองทางเศรษฐกิจ 

11สรุปไดวา ประโยชนของการบริหารเวลาไมวาจะเปนดานชีวิตสวนตัว ดานชีวิตครอบครัวหรือ

ดานสังคมนั้น สิ่งท่ีควรคํานึงถึงเปนประการแรกคือเรื่องของการตั้งเปาหมาย เพราะเม่ือชีวิตมี

เปาหมาย ครอบครัวมีเปาหมายในการใชชีวิตรวมกัน สังคมมีเปาหมายในการพัฒนาไปในทิศทาง

เดียวกัน ยอมทําใหเปาหมายท่ีกําหนดข้ึนมาในแตละดานนั้น ชวยเปนแรงสงเสริม สนับสนุนและ

ผลักดันใหชีวิตมีกิจกรรม มีแรงกระตุนใหไดดําเนินการใชเวลาเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายและในระหวาง

การเดินทางยังไมถึงเปาหมายสูงสุดในแตละดาน แนนอนวาชีวิตท่ีกําลังดําเนินไปยอมตองไดรับการ

พัฒนาเปนไปตามลําดับยอมไดประโยชนไมมากก็นอย ดังนั้นจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหคนทุกคน

มีการบริหารจัดการเวลา เพ่ือประโยชนอันพึงจะเกิดมีท้ังสวนตนและสวนรวมตอไปในอนาคต   

1 1สรุปไดวาแนวคิดและหลักการบริหารเวลาท่ัวไป(GTM) เวลาในมุมมองของศาสตรท่ัวไป

ข้ึนอยู กับลักษณะงานท่ีเก่ียวของ ความรูและประสบการณของแตละบุคคล นักวิทยาศาสตร 

นักจิตวิทยา นักเศรษฐศาสตรมีมุมมองเรื่องของเวลาท่ีแตกตางกัน สวนเวลาในมุมมองของพุทธศาสนา

เนนท่ีชวงเวลา เวลาเปน 1 1กรอบหรือขอบเขตท่ีบุคคลกําหนดข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการนั้นๆ สําหรับ

หลักการบริหารเวลาท่ัวไป 1 1ใชเวลาเปนสิ่งกําหนดกิจกรรมของชีวิต เริ่มตั้งแตการวางแผนกําหนดการ 

การจัดระเบียบการบริหารเวลาตามลําดับความสําคัญ มีการกระจายงานอยางมีประสิทธิภาพและการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเวลาดวยวิธีการตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดประโยชนตอชีวิตสวนตัวและ

สวนรวม รวมท้ังมีการบริหารเพ่ือจัดการแกปญหาและอุปสรรคการบริหารเวลาซ่ึงสงผลกระทบตอ

ชีวิตสวนตัว ชีวิตครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ 



๙๓ 

 

บทที ่๓  

หลักคําสอนเกี่ยวกับการบริหารเวลาในพระพุทธศาสนา 

  

 พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนเม่ือวันวันพุธข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ประกา กอนพุทธศักราช 

๔๕ ป  จากการตรัสรูขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา รวมเปนระยะเวลาจนถึงปจจุบัน

กวา ๒,๕๐๐ ป ซ่ึงในการตรัสรูของพระพุทธเจา พระสมณโคดม พระองคไดบําเพ็ญบารมีถึง ๔ 

อสงไขย แสนกัป ดวยเหตุท่ีระยะเวลาในกัปหนึ่ง ๆ นั้นเปนเวลาท่ียาวนานมาก เม่ือไดเกิดเปน

มนุษยและพบพระพุทธศาสนาจึงเปนสิ่งท่ียากยิ่ง มนุษยท่ีไมไดเกิดในยุคพุทธกาล หรือเกิดมา

แลวแตไมรูจักพระพุทธศาสนา  ไมเคยไดศึกษาพระธรรมคําสอน ไมไดเรียนรูเรื่องสัจธรรม

ความเปนจริงของชีวิต จึงเปนสิ่งท่ีนาเสียดายเวลาและโอกาสนั้น โดยเฉพาะในยุคสังคมปจจุบัน 

ผูคนสวนใหญมีชีวิตความเปนอยูท่ีหางไกลจากธรรมชาติ   สงผลการมีการดําเนินชีวิตและใช

เวลากันอยางรีบเรง แขงขัน เครงเครียดอยูตลอดเวลา จนทําใหเกิดความทุกขกายทุกขใจ

เพราะอํานาจกิเลสในใจ ประกอบกันการติดในสมมุติบัญญัติท่ีตองแสวงหาวัตถุ เชน แกวแหวน 

เงินทอง ซ่ือเสียง ลาภ ยศ สรรเสริญ เปนตน  เพ่ือนํามาเสพพรอมกันการปรนเปรอความ

ตองการของตนเอง ทําใหตองผูคนสวนใหญจํานวนมากเสียเวลาท่ีสําคัญในชีวิตไปเพ่ือแสงหาสิ่ง

ตาง ๆ เหลานั้น  

 เม่ือคนเราไดวัตถุมาเสพแลวก็ไมสมอยาก เกิดความอยากเพ่ิมมากข้ึน จนทําใหเกิด

ความทุกขเพ่ิมทวีคูณ ผลคือทําการใชเวลาในชีวิตหมดไปอยางไมมีคุณคา ไมไดแกนสารสาระ

และประโยชนท่ีแทจริงท่ีควรเขาถึง  ซ่ึงในความเปนจริง ชีวิตแตละคนท่ีเกิดมาก ควรแสดวงหา

สิ่งท่ีดี  สิ่งท่ีเปนความจริง มีคุณคาสาระตลอดจนใหความสุขท่ีแทจริงกับชีวิตได ซ่ึงคําสอนใน

พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนและยังคงสืบทอดปฏิบัติสืบมาจนปจจุบัน ก็เพ่ือใหผูคนไดเรียนรูและ

เขาใจธรรมชาติตามความเปนจริงของชีวิตตั้งแตข้ันพ้ืนฐาน ไดแก การใหทาน รักษาศีล จนถึง

ข้ันพนทุกขในแตละระดับข้ันตามสติปญญา ทําใหไดพบกับความสุขท่ีแทจริงได รูจักใชชีวิตและ

เวลาในชีวิตอยางคุมคา เพราะเม่ือมีชีวิตก็มีเวลาของชีวิต ชีวิตจึงควรเรียนรูพัฒนาดําเนินไป

ตามเวลาท่ีถูกตองดีงาม เหมาะสม จริง มีประโยชน เพราะเม่ือการใชเวลาหมดไปกับการ

บริหารเวลากับสิ่งท่ีดี เวลาท่ีเสียไปนั้น ยอมเสียไปเพ่ือสิ่งท่ีดี เพ่ือใหชีวิตเปนชีวิตท่ีสมบูรณ 

ผู วิจั ยจึ งไดสนใจ ศึกษาคนควา เรื่ องของเวลาในพระพุทธศาสนา  (Buddhist Time 

Management: BTM) ในแงมุมตาง ๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ความสําคัญของเวลาในพระพุทธศาสนา 

๒. ลักษณะของเวลาในพระพุทธศาสนา 

๓. คุณคาและประโยชนของเวลาในพระพุทธศาสนา 

 



๙๔ 

 

          ๓. การบริหารเวลาตามลําดับความสําคัญและความเรงดวน 

๔. การบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

๕. การบริหารเวลาตามความไมประมาท 

๖. การบริหารเวลาตามจังหวะของชีวิต 

๗. การบริหารเวลาเพ่ือความดี 

๘. การบริหารเวลาในความรูสึก 

๙. การบริหารเวลาเพ่ือดํารงอยูในความจริง 

๑๐.สรุป 

 

๓.๑ ความสําคัญของเวลาในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเปนสิ่งท่ีปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงกระท่ังถึงเวลาใน

ปจจุบัน  ทําใหผูท่ีสนใจศึกษาและปฏิบัติตามท้ังเพศบรรพชิตและคฤหัสถ สามารถเรียนรูและ

นําพาตนเองใหไดรับความสุขท่ีแทจริงและนําพาตนใหพนจากกองทุกขในสังสารวัฏได แตดวย

เวลาท่ีมีจํากัดในชีวิตของคน ๆ หนึ่งนั้น จึงจําเปนตองเรียนรูคุณคาและความสําคัญตลอดจนใช

เวลาท่ี มีอยู ให เ กิดประโยชนสู งสุดตอชีวิต ผู วิจัยไดคนควาความสําคัญของเวลาใน

พระพุทธศาสนา จําแนกไดดังนี้ 

 

        ๓.๑.๑ ความสําคัญของเวลากับการพัฒนาชีวิต 

มนุษยท่ีเกิดมาลวนตองการประสบความสุขและความสําเร็จสมหวังในชีวิต แตดวย

ธรรมชาติของเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัดในชีวิตของคนๆหนึ่งนั้นอยางมากในยุคปจจุบันก็ไมเกินรอย

ป ถึงเกินก็ถูกความแกชราครอบงํา ผูท่ีฉลาดในการใชชีวิตท่ีรูจักคุณคาของเวลานั้น จะไมปลอย

ใหเวลาแตละวันผานไปโดยเปลาประโยชน ไมนอนรอคอยโชควาสนา แตจะใชเวลาท่ีมีอยูอยาง

จํากัดในชีวิตนี้ สรางสรรผลงานอันกอใหเกิดประโยชน เพ่ิมคุณคาและพัฒนาชีวิตตนเองไดดังนี้ 

๑) นําพาตนเองเขาสูจุดหมายชีวิตในอัตถะ ๓  

 จากการท่ีไมวาจะเปนมนุษยและสัตวตลอดจนวัตถุสิ่งของตาง เชน อาคารสํานักงาน  

ตึก บานเรือน ท่ีอยูอาศัย ตาง ๆ ลวนตองถึงความคร่ําครา ชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ไม

มีความคง ไมมีความเท่ียงแทและไมมีความแนนอนใด ๆ ตามธรรมดาของธรรมชาติ ชีวิตท่ีเกิด

มาจึงตองมีจุดหมาย ไมเสียหาย ไมเปนคนหลงไปตามอวิชชา ควรกอใหเกิดประโยชน ซ่ึงเรื่อง

ประโยชนในภพมีขอความปราฏกในพระไตรปฏก พราหมณชื่อปงคิยมาณพท่ีกังวลเรื่องความ

แกเฒาของตนเองเพราะผานวัยเวลามามาก มีอายุได ๑๒๐ ป ผิวพรรณไมผองใส นัยนตาฝา

ฟาง หูฟงไมชัด ไดทูลถามพระพุทธเจา ถึงสิ่งใด ๆ ในโลกท่ีพระองคไมทรงเคยเห็น ไมทรงเคย



๙๕ 

 

ไดยิน...สิ่งไร ๆ ประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืนหรือประโยชนท้ังสองฝาย ประโยชนในภพปจจุบัน 

หรือประโยชนในภพหนา๑ นอกจากนี้ยังมีขอความปรากฏในขัคควิสาณสุตตนิทเทส วาดวย

บุคคลผูมีปฏิภาณ ๓ คําวา รูจักประโยชนแลว พึงกําจัดความสงสัย อธิบายไดวา  รูจัก คือ รูยิ่ง

ทราบ เทียบเคียง พิจารณา ทําใหกระจาง ทําใหแจมแจงแลว ซ่ึงประโยชนตนประโยชนผูอ่ืน 

ประโยชนท้ังสองฝาย ประโยชนในภพปจจุบัน ประโยชนในภพหนาประโยชนอยางยิ่ง๒ 

 เพ่ือสรุปใหเกิดความเขาใจในเรื่องประโยชนในการดําเนินชีวิต ตามนัยยะพระไตรปฎก

ท่ีกลาวถึงขางตน พระธรรมปฎก (ปจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) ไดอธิบายศัพทคําวา

อัตถะหรืออรรถ ๓ (ประโยชน, ผลท่ีมุงหมาย, จุดหมาย, ความหมาย) ไดแก 

       1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนปจจุบัน, ประโยชนในโลกนี้, ประโยชนข้ันตน) 

       2. สัมปรายิกัตถะ (ประโยชนเบื้องหนา, ประโยชนในภพหนา, ประโยชนข้ันสูงข้ึนไป) 

       3. ปรมัตถะ (ประโยชนสูงสุด, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน)๓ 

ซ่ึงจุดหมาย ๓ ข้ันในการดําเนินชีวิตใหบรรลุเปาหมายดังกลาว พึงปฏิบัติใหสําเร็จครบท้ัง ๓ 

ดานของชีวิตนั้น พระธรรมปฎกไดประมวลเพ่ิมเติมในธรรมนูญชีวิตไวดังนี้ 

ก. จุดหมาย ๓ ข้ัน ดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ข้ัน  

ข้ันท่ี ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายข้ันตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน  

ข้ันท่ี ๒ สัมปรายิกัตถะ จุดหมายข้ันเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบื้องหนา  

ข้ันท่ี ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง   

ข. จุดหมาย ๓ ดาน จุดหมาย ๓ ข้ันนี้ พึงปฏิบัติใหสําเร็จครบ ๓ ดาน คือ 

         ดานท่ี ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพ่ือตน หรือ ประโยชนตน คือ ประโยชน๓ ข้ันขางตน ซ่ึง

พึงทําใหเกิดข้ึนแกตนเองหรือพัฒนาชีวิตของตนข้ึนไปใหไดใหถึง 

 ดานท่ี ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพ่ือผูอ่ืน หรือ ประโยชนผูอ่ืน คือ ประโยชน๓ ข้ันขางตน 

ซ่ึงพึงชวยเหลือผูอ่ืนใหไดใหถึงดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของตนข้ึนไปตามลําดับ 

                                                      
๑ขุ.จู.๓๐/๙๑/๓๒๙. 
๒ขุ.จู.๓๐/๑๔๔/๔๖๔. 
๓พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้ง 

ท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๓๑. 



๙๖ 

 

 ดานท่ี ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนท้ังสองฝาย คือประโยชนสุขและ

ความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคมรวมท้ังสภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ซ่ึงพึงชวยกัน

สรางสรรคบํารุงรักษา เพ่ือเก้ือหนุนใหท้ังตนและผูอ่ืนกาวไปสูจุดหมาย ๓ ข้ันขางตน๔ 

สรุปไดวา ชีวิตมนุษยเกิดมามีชวงเวลาชีวิตท่ีจํากัด ตองเสื่อมคร่ําครา แกชราลงไปทุก

วันๆ การมีชีวิตท่ีประเสริฐ ควรตระหนักถึงเรื่องการพัฒนาตนยิ่ง ๆ ข้ึนไป เหมือนเชน ปงคิยะพ

ราหณและบุคคลผูมีปฏิภาณ ๓ ชีวิตควรเขาถึงอัตถะ ๓ จุดมุงหมายในชีวิต๓ ข้ันคือ ๑.ข้ันตา

เห็น ๒.ข้ันเลยตาเห็นและ๓.ข้ันสูงสุด โดยการปฏิบัติใหครบท้ัง ๓ ดานคือ ๑.จุดหมายเพ่ือตน 

๒.จุดหมายเพ่ือผูอ่ืนและ๓.จุดหมายรวมกัน เพราะเม่ือชีวิตมีจุดหมาย มีเปาหมายท่ีแนนอน

ชัดเจน เวลายอมมีผลตอการพัฒนาชีวิต ควรใชเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด เพ่ือการพัฒนาตนเองให

บรรลุเปาหมายในแตละข้ัน จนสามารถบรรลุมรรค ผล นิพพานอันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต 

๒) เรงทําคุณประโยชนใหทันตอเวลา 

คําพังเพยโบราณกลาวไววา “เวลาและวารีไมเคยรอใคร” เปนการเปรียบเปรยใหเห็น

วา เวลาและสายน้ํานั้นไมเคยหยุดนิ่งอยูกับท่ี เวลามีแตจะเดินหนาตอไป สวนสายน้ํานั้นไหล

แลวไหลไปไมเคยยอนกลับ ดังนี้ คนเราจะทําอะไรสักอยางอยามัวแตรีๆรอๆหรือทําใหตอง

เสียเวลาไปเปลา ๆ เพราะเม่ือโอกาสดีๆมาถึงแลวแตไมมีเวลาหรือเสียเวลาไปกับสิ่งท่ีไมควรทํา 

ทําใหพลาดโอกาสดี ๆ ในชีวิต ดังนั้น เราจึงไมควรรอชา ควรเรงทํากิจท่ีควรทํา กอนท่ีโรคภัย

จะมาเบียดเบียนหรือแกชราและสูญสิ้นชีวิตจากไป 

 ในเรื่องของเวลา คนโบราณทานมีปญญาไดกลาวเปรียบเทียบเปนปริศนาวา พญา

ยักษหนึ่งนา มีนัยนตาสองขาง ขางหนึ่งสวาง ขางหนึ่งริบรี่ มีปาก ๑๒ ปาก มีฟนไมมาก ปาก

ละ ๓๐ ซ่ี กินสัตวท่ัวปฐพี พยายักษตนนี้คืออะไร ทานใหคําเฉลยปริศนานี้วา พญายักษตนนี้คือ 

พระกาล ไดแก วันเวลา อันประกอบดวย วัน เดือน ป ปหนึ่งมี ๑๒ เดือน เทากับ ๑๒ ปาก 

เดือนหนึ่งมี ๓๐ วัน เทากับฟน ๓๐ ซ่ี แตละเดือนมีขางข้ึนเทานกับนัยนตาท่ีสวาง ขางหนึ่ง

ริบหรี่เทากับขางแรม วัน เดือน ป อันมีสวนประกอบดังกลาวนี้ มีความโหดรายเทากับพญา

ยักษคือสามารถกินสรรพสัตว สรรพสิ่งท้ังมวลใหหมดสิ้นไป    

เวลาท่ีผานไปลวนมีผลตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสัตวและสรรพสิ่งรวมโดย

เฉพาะตัวมนุษยเองดวย ในเรื่องนี้มีปรากฏในมูลปริยายชาดก กาลเวลากินสัตวพรอมท้ังตัวเอง

                                                      
๔
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร 

จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๘,๙. 

 



๙๗ 

 

กาลยอมกินสัตวท้ังปวงกับท้ังตัวเองดวย ก็ผูใดกินกาล ผูนั้นเผาตัณหาท่ีเผาสัตวไดแลว๕ ใน

อรรถกถามูลปริยยายชาตกวัณณาไดอธิบายชี้แจงในเรื่องของเวลาเพ่ิมเติมเรื่องนี้ไวดังนี้ เวลา

เปนตน เชนเวลากอนอาหาร หลังอาหาร กาลมิไดถอนหนังและเนื้อเปนตนของสัตวไปกิน เปน

แตยังอายุวรรณและพละของสัตวเหลานั้นใหสิ้นไป ย่ํายีวัยหนุมสาว ทําความไมมีโรคใหพินาศ 

เรียกวากินสัตวคือเค้ียวกินสัตว ก็กาลท่ีกินสัตวอยูอยางนี้ ไมเวนใครๆ ยอมกินหมดท้ังนั้น  อนึ่ง 

มิไดกินแกสัตวท้ังหลายเทานั้น ยอมกินแมตนเองดวยกาล กอนอาหารยอมไมเหลืออยูในเวลา

หลังอาหาร ในเรื่องเวลาหลังอาหาร เปนตน ก็นัยเดียวกัน”๖ 

 จากขอความท่ีปรากฏในชาดกดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา วันเวลานั้นมีอํานาจ

เหมือนพญายักษท่ีสามารถเค้ียวกินสรรพสัตวได เราจึงไมความปลอยตัวเองใหเปนภักษาของ

วันเวลาโดยไรประโยชน ควรเรงทําคุณประโยชนใหทันตอเวลา ดังขอความปรากฎในอรรถกถา 

หัตถิปาลชาดก วาดวย กาลเวลาไมคอยใคร เรื่องมีอยูวา บุตรหัตถิปาลกุมารซ่ึงเปนบุตรของ

ปุโรหิตในกรุงพาราณาสี ไมยอมข้ึนครองราชสมบัติเพราะเห็นโทษภัย ความเจ็บ ความแกและ

ความตาย จึงตัดสินใจออกบรรพชา ทําใหนองชายท้ัง ๓ คน รวมท้ังบิดา,มารดาของตนออก

บรรพชาตาม จนมีผลทําใหภายหลังพระราชาก็ทรงสละราชสมบัติออกบรรพชาตาม เหลือแต

พระมเหสีของพระองค ทําใหประชาชนขอรองใหพระนางปกครองแทน พระนางกับตรัสวา “ 

กาลเวลายอมลวงเลยไป ราตรียอมผานพนไป ชั้นแหงวัยก็ละลําดับไป...” พระนางจึงสละราช

สมบัติออกบรรพชาตามพระสวามี ทําใหเหลาประชาชนในกรุงพาราณาสียอมสละท้ิงทรัพย

สมบัติ ออกบรรพชาตามพระนาง จนเมืองพาราณาสีกลายเปนเมืองราง แตยังอุดมสมบูรณไป

ม่ังค่ังไปดวยทรัพยสมบัติ จนเจาเมืองตาง ๆ ตองเดินทางมาตรวจดู เม่ือมาตรวจดูแลวเห็นวา

เพศบรรพชาดีกวาก็สละราชสมบัติออกบรรพชาตาม ๆ กัน เพราะเหตุนั้นนั่นเองพระผูมีพระ

ภาคเจาจึงตรัสไววา “บุคคลควรรีบเรงทําบุญ ควรหามจิตจากบาป เพราะเม่ือทําบุญชาไป    

ใจจะยินดีในบาป” เพราะเหตุนั้นบุคคลควรรีบทําความดีโดยเร็วพลันทีเดียว๗ 

คนเราจึงควรเรงทําคุณประโยชนใหทันตอเวลา อยาใหตองเสียเวลาไปกับเรื่องแตการ

แสวงหาทรัพยสิน เงินทอง เม่ือเราพัฒนาตนไดทันเวลายอมเปนผลดีกับตนเองและยังเปน

ประโยชนกับบุคคลในครอบครัวตลอดจนผูท่ีเก่ียวของใหไดพัฒนาไปพรอม ๆ กันอยางทันเวลา 

 

 

                                                      
๕ขุ.ชา ๒๗/๑๙๐/๑๑๖. 
๖ขุ.ชา.อ. ๓/๑๙๐/๓๐๖. 
๗ขุ.ชา.อ.๗/๓๖๒/๑๗๗,๑๘๐. 



๙๘ 

 

๓) พัฒนาตนเปนผูมีอิสระจากกาลเวลา 

มนุษยเปนสัตวประเสริฐท่ีสามารถพัฒนาตนไดจนถึงท่ีสุด แมในเรื่องของกาลเวลาก็

เชนกัน มนุษยผูพัฒนาตนเองจนถึงท่ีสุดสามารถเปนอิสระจากกาลเวลาได ดังขอความปรากฏ

ในพระไตรปฎก อรรถกถา มูลปริยายชาดก อาจารยทิศาปาโมกขโพธิสัตวถามปญหากับพวก

ศิษยท่ีประสงคจะดูหม่ินอาจารย แลว จึงกลาววา“กาลยอมกินสัตวท้ังปวงกับท้ังตัวเองดวย ก็

ผูใดกินกาล ผูนั้นเผาตัณหาท่ีเผาสัตวไดแลว” แตไมมีใครตอบได พระองคจึงใหเวลาอีก ๗ วัน 

พอถึงตามกาลกําหนดก็ไมมีใครตอบได ในอรรถกาถาไดอธิบายเพ่ิมเติมท่ีวา สัตวผูกินกาลนั้น 

หมายถึงพระขีณาสพ จริงอยู พระขีณาสพนั้นเรียกวาผูกินกาล เพราะยังกาลปฏิสนธิตอไปให

สิ้นดวยอริยมรรค (ไมตองกลับมาเกิดอีก) พระขีณาสพนั้นเผา คือทําใหไหมเปนเถาซ่ึงตัณหาท่ี

เผาสัตวในอบาย ดวยไฟคือญาณ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา “เผาตัณหาท่ีเผาเหลาสัตว๘ 

จะเห็นไดวา พระพุทธองคทรงตรัสยืนยันรับรองไววามนุษยเราสามารถพัฒนาตนจนถึง

ข้ันบรรลุคุณธรรมชั้นสูงยิ่งๆ ข้ึนไปจนสามารถเปนผูมีอิสระจากกาลเวลา  เปนพระอรหันตพน

จากความทุกขในสังสารวัฏไมตองมาเวียนวาย ตายเกิด ชีวิตท่ีเปนอิสระจึงเปนชีวิตท่ีทุกคน

ใฝหา ดังนั้นจึงคุมคากับการลงทุนพัฒนาตนเองใหเปนผูมีอิสระจากกาลเวลาดังกลาว 

๔) เห็นคุณคาของชีวิตท่ีประเสริฐมากกวาการอยูนาน 

ความประเสริฐและสาระของชีวิตคนเราในทางพระพุทธศาสนาไมไดอยูท่ีวันเวลา ไมได

ข้ึนอยูกับการมีมีชีวิตอยูบนโลกนี้มากหรือนอย ความประเสริฐและสาระประโยชนของชีวิต

คนเราข้ึนอยูกับการกระทํา การพัฒนาตนใหมีความเจริญกาวหนา ดังขอความท่ีพระผูมีพระ

ภาคตรัสพระคาถาปรากฏในคาถาธรรมบท ความวา 

           ผูมีศีล เพงพินิจ แมมีชีวติอยูเพียงวันเดียว 

           ประเสริฐกวาคนทุศีล ไมมีจิตตั้งม่ัน 

           ท่ีมีชีวิตอยูตั้ง ๑๐๐ ป๙ 

           ผูมีปญญา เพงพินิจ แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว 

           ประเสริฐกวาผูมีปญญาทราม ไมมีจิตตั้งม่ัน 

           ท่ีมีชีวิตอยูตั้ง ๑๐๐ ป๑๐ 

           ผูมีความเพียรม่ันคง แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว 

           ประเสริฐกวาผูเกียจคราน ไมมีความเพียรท่ีมีชีวิตอยูตั้ง ๑๐๐ ป๑๑ 

                                                      
๘ขุ.ชา.อ.๓/๑๙๐/๓๐๖. 
๙ขุ.ธ.๒๕/๑๑๐/๖๔. 
๑๐ขุ.ธ. ๒๕/๑๑๑/๖๕. 



๙๙ 

 

 จากขอความดังกลาวจะเห็นไดวาการมีชีวิตเพียงวันเดียว ดวยจิตท่ีตั้งม่ัน มีปญญาและ

มีความเพียรยอมประเสริฐกวากวา ดีกวา เจริญกาวหนากวาบุคคลท่ีทุศีล จิตไมตั้งม่ัน มีปญญา

ทราม เกียจครานการงาน แมเขาเหลานั้นจะมีชีวิตอยูยาวนาน  ก็หาเปนประโยชนแกตนเอง

และบุคคลอ่ืนไม 

 ๕) ทําใหชีวิตตนเจริญกาวหนา ไมไปสูอบาย  

 คําสอนในพระพุทธศาสนาสอนใหคนเรารูจักคุณคาและความสําคัญของเวลา มีชีวิตอยู

อยางมีปญญา มีความบากบั่นพากเพียรพยายามและหม่ันฝกฝนตนเองทําในสิ่งท่ีมีสาระเปน

ประโยชนตอชีวิตและทรัพยสิน ขยันทํามาหากิน นอนตื่นแตเชาตรู ไมเปนคนผัดวันประกันพรุง 

เพราะการนอนตื่นสาย มีความเกียจคราน ตลอดจนการเปนคนผัดวันประกันพรุง พระพุทธเจา

แสดงวาเปนความฉิบหาย ดังมีขอความปรากฏในคาถาธรรมบท พระพุทธองคตรัสกับอนัตถปุ

จฉกพราหมณ ไววา 

       ความฉิบหายยอมมีแกผูเสพกรรม ๖ อยาง การนอนจนตะวันข้ึน 

(นอนตื่นสาย) ความเกียจคราน  ความดุราย การผัดวันประกันพรุง (การผัด

เพ้ียนกาลเวลา, การผลัดวันประกันพรุง)  การเดินทางไกล ของคนคนเดียว 

การเขาไปเสพภรรยาของผูอ่ืน พราหมณ ทานจงเสพกรรม ๖ อยางนี้เถิด, สิ่ง

มิใชประโยชน (ความฉิบหาย) จักมีแกทาน๑๒  

 

เม่ือคนเราหวังความเจริญกาวหนาในชีวิต เปนผูมีอิสระจากกาลเวลา มีกิจการหนาท่ี

การงานพึงหลีกหนีสิ่งท่ีไมใชประโยชนเสียใหหางไกล ไมเสพสิ่งท่ีทําใหชีวิตเสียหายท้ัง ๖ 

ประการดังกลาว แตควรมุงม่ันทําในสิ่งท่ีเปนสาระและประโยชนท่ีแทจริง ไมปลอยเวลาใหเปลา

ไปโดยไรประโยชน ทําใหเสียงานหรือประมาทพลาดพลั้งตองตกนรก พระผูมีพระภาคตรัสพระ

คาถาแกภิกษุอาคันตุกะผูอยูในเมืองชายแดน “เมืองชายแดนไดรับการคุมครองท้ังภายในและ

ภายนอก ฉันใด  เธอท้ังหลายจงคุมครองตนใหได ฉันนั้น ขณะ๑ อยาไดลวงเลยเธอท้ังหลายไป

เสีย เพราะเหลาชนท่ีปลอยใหขณะลวงเลยไปยอมเศราโศก แออัดอยูในนรก”๑๓ 

เปนท่ีเห็นไดชัดเจนแนนอนวา ท้ังคฤหัสและบรรพชิตยอมไมมีใครอยากตกนรก ไดรับ

ความทุกขทรมาน ความเศราโศก ความยากลําบาก ดังนั้นบุคคลท่ีรักตัวเอง จึงควรตระหนักถึง

                                                                                                                                              
๑๑ขุ.ธ ๒๕/๑๑๒/๖๕. 
๑๒ขุ.ธ.อ.๔/๑๐๔/๙๗. 
๑๓ขุ.ขุ.๒๕/๓๑๕/๑๓๐. 



๑๐๐ 

 

ความสําคัญของเวลา ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไป อยางเปลาประโยชน ยอมไมหยุดนิ่งเฉยใน

การใชเวลาท่ีมีอยูควบคูไปกับการพัฒนาชีวิต ควรใชเวลาในทุก ๆ นาทีอยางรูคุณคา 

๖) เปนเง่ือนไขกําหนดในการพัฒนาตน 

ซ่ึงในการพัฒนาชีวิตอันเก่ียวของกับเวลานี้สามารถทําใหคนเราพัฒนาตนเองจนถึงข้ึน

สูงสุดของความเปนมนุษยพึงจะมีได ซ่ึงเรื่องนี้พระพุทธองคไดทรงตรัสยืนยันไว เม่ือคนเราใช

เวลาในชีวิตอยางมีคุณคามีสาระท่ีแทจริง พยายามฝกพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาตรงทาง 

ตรงธรรม ตามคําสอนของพระพุทธองคจนถึงท่ีสุด ยอมสามารถบรรลุมรรคผลได ดังปรากฏ 

ในมหาสติปฏฐานสูตร กลาวไววา 

 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเจริญสติปฏฐาน ๔  ตลอด ๗ ป พึงหวังผล 

อยาง ๑ ใน๒ อยาง คือ อรหัตตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยูก็

จักเปนอนาคามี ๗ ป จงยกไวบุคคลผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ตลอด ๖ ป พึงหวัง

ผลอยาง ๑ ใน ๒ อยาง คือ อรหัตตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทาน

เหลืออยู ก็จักเปนอนาคามี ๖ ป จงยกไว ... 

... ครึ่งเดือน จงยกไว บุคคลผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ตลอด ๗ วันพึง หวังผลอยาง 

๑ ใน ๒ อยาง คือ อรหัตตผลในปจจุบันหรือเม่ือยังมี   อุปาทานเหลืออยูก็จัก

เปนอนาคามี๑๔ 

 จากพระสูตรดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา เรื่องของเวลามีสวนเก่ียวของกับการ

พัฒนาตน ดวยการใชเวลาอยางจริงจัง อยางถูกตอง เพียงแค ๗ วันก็สามารถทําใหชีวิตพัฒนา

ไดสูงสุดจนบรรลุเปนพระอรหันต จึงเปนการสมควรท่ีเราควรตระหนักเล็งเห็นคุณคา

ความสําคัญของเวลาและการพัฒนาชีวิต เพราะชีวิตเปนสิ่งมีคา จําเปนตองพัฒนาจนถึงท่ีสุด

แหงทุกข หากคนเราปลอยเวลาแตละวันใหผานไป ไมไดตามดูจิตรักษากายใจ แตปลอยจิตใจ

ใหกิเลสครอบงําไปตามกระแสโลก ทําใหวันคืนลวงไปโดยเปลาประโยชน ชีวิตจึงไมไดรับการ

พัฒนาอยางท่ีควรจะเปน  

 ๗) เปนผูควรแกการยกยองเคารพนับถือ 

 ในเรื่องความสําคัญของเวลาในการพัฒนาชีวิตนี้ แมแตการพัฒนาคุณธรรม การได

ลาภสักการะ ควรแกของท่ีเขานํามาถวายแดพระภิกษุนั้นลวนเก่ียวของกับกาลเวลายังคงมี

ขอความ  ปรากฏในธัมมัญูสูตร๑๕ วาดวยบุคคลผูรูธรรม ประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน

                                                      
๑๔ม.มู.๑๒/๑๓๗/๑๒๘-๑๓๐. 
๑๕องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๘/๑๔๔. 



๑๐๑ 

 

ผูควรแกของท่ีเขานํามาถวาย เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก หนึ่งในธรรม ๗ ประการ

ดังกลาวไดแก ภิกษุเปนกาลัญู คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูจักกาลวา นี้เปนกาลแหงอุเทส(การ

เรียนพุทธพจน) นี่เปนกาลแหงปริปุจฉา(การสอบถามเหตุผล) นี้เปนการบําเพ็ญเพียร นี้เปนการ

หลีกเรน เม่ือพระภิกษุประพฤติปฏิบัติตามคําสอนในธรรมวินัย ยอมควรคาแกของท่ีเขานํามา

ถวายเปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เปนท่ีเลื่อมใส เคารพศรัทธาของคนท่ัวไป ตรงกันขามกับ

ภิกษุผูไมรูจักกาล ถึงเวลากาลเลาเรียนไมเรียน ถึงกาลปลึกหลีกเรนไมปฏิบัติตามคําสอนของ

พระพุทธอง ภิกษุนั้นยอมเสื่อมจากลาภ สักการะ ตลอดจนไมไดรับการเคารพ ยกยอง ไมควร

คาแกของท่ีเขานํามาถวาย ไมเปนท่ีเลื่อมใสของคนท่ัวไป 

 ๘) รูจักการใชเวลาบริหารจัดการชีวิตไดอยางลงตัว 

 คําสอนทางพระพุทธศาสนานั้น ยังไดใหความสําคัญเรื่องของเวลาแงมุมอ่ืนๆ  ดัง

ปรากฏในหลักคําสอนสัปปุริสธรรม ๗ ซึงหมายถึงธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ 

คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผูดี สัปปุริสธรรม มีบรรยายไวหลายลักษณะ ซ่ึง ๑ ใน ๗ ของ

หลักสัปปุริสธรรมนั้น ไดแก กาลัญุตา คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีจะตองใข

ในการประกอบกิจ กระทําหนาท่ีการงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา 

ใหเหมาะสมเวลา เปนตน๑๖  ซ่ึงความสําคัญของเวลาในพระพุทธศาสนาแงมุมนี้ จําเปนตองรู

อะไรเปนประโยชนแกชีวิตตน ก็ควรรีบลงมือทํา ไมปลอยใหกาลเวลาลวงเลยไป ดังปรากฏ

ในคชกุมภชาดก๑๗ วาดวยสัตวเลื้อยคลานชื่อคชกุมภะหรือเจาตัวโยกเยก 

 เรื่องมีอยูวา เม่ือครั้งพระพุทธเจาเสวยพระชาติเปน พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตย

แกวของพระเจาพาราณสีนั้น. พระเจาพาราณสีไดเปนผูมีพระอัธยาศัยเกียจคราน พระโพธิสัตว

คิดวาเราจักใหพระราชาทรงรูสึกพระองค จึงเท่ียวเสาะหาขอเปรียบเทียบอยางหนึ่ง อยูมาวัน

หนึ่ งพระราชาเสด็จไปพระราชอุทยาน อันหมู อํามาตยหอมลอม เสด็จเ ท่ียวไปใน 

พระราชอุทยานนั้น ทอดพระเนตรเห็นตัวกระพองชางตัวหนึ่ง ซ่ึงเปนสัตวเกียจครานเฉ่ือยชา

เขาวาสัตวจําพวกนั้นเปนสัตวเฉ่ือยชา แมจะเดินไปตลอดท้ังวัน ก็ไปไดประมาณนิ้วหนึ่งหรือ

สองนิ้ว พระราชาทรงเห็นดังนั้น จึงตรัสถามพระโพธิสัตววา สัตวนั้นชื่ออะไร? พระมหาสัตว

กราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา สัตวนั้นชื่อคชกุมภะตัวกระพองชาง แลวกราบทูลวา ก็สัตวเห็น

ปานนี้เฉ่ือยชาแมจะเดินไปตลอดท้ังวัน ก็ไปไดเพียงนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วเทานั้น เม่ือจะเจรจากับ

                                                      
๑๖พระพรหมาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.พิมพครั้งท่ี ๑๕ 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๕๓) หนา๒๔๕. 
๑๗ขุ.ชา.๒๗/๑๗๗-๑๘๐/๑๙๓. 
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ตัวกระพองชางนั้น จึงกลาววา ดูกอนเจาตัวโยก ไฟไหมปาคราวใด คราวนั้น เจาจะทําอยางไร 

เจาเปนสัตวมีความบากบั่นออนแออยางนี้ 

 ตัวคชกุมภะไดฟงดังนั้น จึงกลาว วา โพรงไมและชองแผนดิน (ระแหง) มีอยูเปนอัน

มาก ถาพวกขาพเจาไปไมถึงโพรงไมหรือชองแผนดินเหลานั้น พวกขาพเจาก็ตองตายคือวา

ความตายเทานั้นจะมีแกพวกขาพเจา พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาววา ในเวลาท่ีจะตองทํา

ชา ๆ ผูใดรีบดวนทําเสียเร็ว ในเวลาท่ีจะตองรีบดวนทํากลับทําชาไป ผูนั้นยอมตัดรอน

ประโยชนของตนเอง เหมือนคนเหยียบใบตาลแหงใหแหลกละเอียดไปฉะนั้น  ในเวลาท่ีจะตอง

ทําชาๆ ผูใดทําชาและในเวลาท่ีจะตองรีบดวนทําก็รีบดวนทํา ประโยชนของผูนั้นยอมบริบูรณ 

เหมือนดวงจันทรกําจัดมืดเต็มดวงอยูฉะนั้น.  

จากชาดกเรื่องนี้ สรุปไดวา ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาตน ไปสูจุดหมายท่ีตองการ

นั้น  เรื่องความพรอมทางรางกายและจิตใจ (สติ ปญญา) การตระหนักถึงเวลาเปนสิ่งท่ีสําคัญ

อยางยิ่ง คราวใดมีกิจท่ีตองเรงขวนขวายตองรับผิดชอบ ควรทําใหเสร็จใหทันกาล แตคราวใดท่ี

ควรชาก็ใหคิดพิจารณาอยางรอบคอบ เม่ือทําถูกกาล ถูกเวลา ยอมกอใหเกิดความสุข 

ความสําเร็จและยังประโยชนอันไพบูลยใหเกิดในชีวิตบุคคลนั่นเอง 

สรุปไดวา ความสําคัญของเวลาในการพัฒนาชีวิตนั้น บุคคลจําเปนตองดําเนินชีวิตไปสู

เปาหมายของชีวิตท้ัง ๓ ข้ัน คือตระหนักถึงความสําคัญของเวลาวาเปนสิ่งท่ีมีคุณคามากมาย

มหาศาล ควรเรงทําคุณประโยชนใหทันตอเวลา ตองไมปลอยตัวเองใหเปนภักษาของวันเวลา

โดยไรประโยชนเปรียบเสมือนการถูกยักษเค้ียว กลืน กิน แตตองพัฒนาตนเองจนไปสูข้ันท่ีสูง

ท่ีสุดจนเปนผูมีอิสระจากกาลเวลา เปนผูกินกาลได ดวยการเห็นคุณคาของชีวิตท่ีประเสริฐ

มากกวาการอยูนาน เพราะสาระของชีวิตไมไดอยูท่ีจํานวนวันหรือระยะเวลา ไมไดข้ึนอยูกับการ

มีมีชีวิตอยูบนโลกนี้มากหรือนอย คนมีชีวิตอยูตั้ง ๑๐๐ ปสูคนมีชีวิตอยูเพียงวันเดียวอยางมีศีล 

มีปญญา มีความเพียรไมได ดังนั้นการฝกฝนพัฒนาตนเองอยางถูกตอง ตรงทาง ตรงธรรม เวลา

นั้นยังเปนเง่ือนไขในการกําหนดระยะในการพัฒนาตนไดโดยใชเวลาเพียงแค ๗ วันก็สามารถ

บรรลุธรรมเปนพระอรหันตได การเปนผูรูจักกาลของภิกษุทําใหเปนผูควรแกการยกยองนับถือ 

ควรแกของท่ีเขานํามาถวาย เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก นอกจากนี้ ในการดําเนินชีวิต 

การพัฒนาตนใหไปสูความสําเร็จในเปาหมายชีวิต จําเปนตองอาศัยความพรอมของเหตุและ

ปจจัย ซ่ึงก็คือเวลา บางครั้งชีวิตคนเราควรชาในสิ่งท่ีควรชา ควรรีบสิ่งท่ีควรรีบ ไมควรทําตัว

เหมือนตัวกระพองชางในคชกุมภชาดก ท่ีเชื่องชาจนอาจตองตายไดเม่ือไฟไหมปา เม่ือบุคลรูจัก

การใชเวลาบริหารจัดการชีวิตไดอยางลงตัวแลว ผลท่ีตามมายอมทําใหชีวิตของบุคลนั้น ไดรับ

ความสุขท่ีแทจริงและเม่ือมีการพัฒนายิ่ง ๆ ข้ึนไป จนสามารถประสบความสําเร็จสูงสุดจน

บรรลุมรรค ผล นิพพาน ดวยเวลาท่ีมี สามารถสรุปเปนภาพได ดังนี้ 
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ภาพท่ี ๗  ความสําคัญของเวลาในพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต 

๒. เรงทําคุณประโยชนใหทันตอเวลา 

๔. เห็นคุณคาของชีวิตท่ีประเสริญ 

    มากกวาการอยูนาน 

 

 

๓. พัฒนาตนเปนผูมีอิสระจากกาลเวลา 

 

๖. เปนเง่ือนไขในการกําหนดระยะเวลา 

   ในการพัฒนาตน 

๗. เปนผูควรแกการยกยอง เคารพ นับถือ 

๑. นําพาตนเขาสูจุดหมายชีวิตในอัตถะ ๓  

ความ 

สําคัญ 

ของ 

เวลาใน

พระพุทธ 

ศาสนา 

กับการ 

พัฒนา 

ชีวิต 

๘. รูจักการใชเวลาบริหารจัดการชีวิต 

    ไดอยางลงตัว 

๕. ทําชีวิตใหเจริญกาวหนา ไมไปสูอบาย 
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๓.๑.๒ ความสําคัญของเวลาในฐานะเปนวันสําคัญทางสังคม 

เม่ือคนเราอยูรวมกันในสังคมยอมมีกิจกรรมท่ีตองทํารวมกัน เพ่ือใหเกิดความรักใคร

กลมเกลียวสามัคคีชวยเหลือกัน จากสังคมหนึ่งสูสังคมหนึ่งยอมมีระเบียบแบบแผน ประเพณีท่ี

แตกตางกันตามกาลเวลาท่ีหมุนเวียนเปลี่ยนไป ความสําคัญของเวลาในฐานทางสังคม ยอมมีผล

ตอกิจกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะสังคมชาวพุทธ  สามารถแบงลักษณะความสําคัญของ

เวลาในฐานะเปนวันสําคัญทางสังคมได ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

๑) เปนวันกําหนดในสิกขาบทของพระสงฆ 

สังคมชาวไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา มีการประกอบศาสนพิธีตางๆ ไมวาจะ

เปนงานมงคลหรืออวมงคล จึงทําใหมีความผูกพันและศรัทธาในพระพุทธศาสนา นิยมให

ลูกหลานบวชเรียนเปนพระภิกษุ กอนท่ีจะออกเรือนมีครอบครัว เม่ือญาติหรือบุตรหลานไดบวช

เรียน ทําใหญาติสนิทมิตรสหายไดมีโอกาสเขาวัด ชวยเหลือและรวมกิจกรรมในงานวัดตางๆ จน

ถือเปนธรรมเนียมในการปฏิบัติเก่ียวกับเวลาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาชานาน ไมวาจะ

เปนวันโกนหรือวันพระ ซ่ึงมีเดือนละ ๔ วัน ไดแก วันข้ึน ๘ คํ่า, วันข้ึน ๑๕ คํ่า วันแรม ๘ คํ่า 

และวันแรม ๑๕ คํ่า ท้ังนี้รวมไปถึงการลงอุโบสถ มีปรากฏในจตุมหาราชสูตร พระพุทธองคตรัส

วา “ในวัน ๘ คํ่าแหงปกษ เทวดาผูชวยเหลือของทาวมหาราชท้ัง ๔ ตรวจดูในโลกนี้วาในหมู

มนุษย...อยูจําอุโบสถ อยูจําปฏิชาครอุโบสถ ทําบุญกันอยูมีมากหรือหนอ”๑๘ ในการอยูจํา

อุโบสถหมายถึงการอธิฐานอยูจําอุโบสถ กลาวคือถือศีล ๘ เดือนล ๘ ครั้ง๑๙ สวนปฏิชาคร

อุโบสถ หมายถึง การรักษาอุโบสถศีลในวันรับและวันสง วันรับคือ ๔ คํ่า, ๗ คํ่า และ ๑๓ คํ่า 

สําหรับเดือนขาด หรือวัน ๑๔ คํ่าสําหรับเดือนเต็ม วันสงคือ ๖ คํ่า, ๙ คํ่าและ ๑ คํ่า๒๐ เม่ือมีการ

กําหนดวันองคอุโบสถในโลกมนุษย พระภิกษุจึงเก่ียวของกับพิธีกรรมและวันอุโบสถดังกลาวดวย 

สําหรับสิกขาบทท่ีเก่ียวของกับวันสําคัญทางสังคมอ่ืนๆ เชน วันเขาพรรษา (วันแรม ๑ 

คํ่า เดือน ๘) หรือเทศกาลเขาพรรษา (วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ ถึงวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑) ถือ

วาเปนวันและชวงเทศกาลทางศาสนพุทธท่ีสําคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลา

ประมาณ ๓ เดือนในชวงฤดูฝน โดยวันเขาพรรษาเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีตอ

เนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันข้ึน ๑๕คํ่า เดือน  ๘ ) ซ่ึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยท้ัง

พระมหากษัตริยและคนท่ัวไปไดสืบทอดประเพณีปฏิบัติการทําบุญในวันเขาพรรษามาชานาน

                                                      
๑๘องฺ.ติก.๒๐/๓๘/๑๙๕. 
๑๙องฺ.ติก.อ.๒/๓๘/๑๓๗. 
๒๐องฺ.ติก.อ.๒/๓๘/๑๓๗. 
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แลว ระยะเวลาการเขาพรรษาหรือการจําพรรษาของพระภิกษุนี้ พระพุทธองคไดกําหนดเปน

วินัยบัญญัติ ซ่ึงปรากฏในภิกขุณีวิภังค ความวา  

 

ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเขาจําพรรษาในฤดูฝน วันเขาพรรษานี้มี ๒ 

วัน คือ วันเขาพรรษาตน ๑ วันเขาพรรษาหลัง ๑ เม่ือพระจันทรเพ็ญเสวยฤกษ

อาสาฬหะลวงไปแลววันหนึ่ง พึงเขาจําพรรษาตน เม่ือพระจันทรเพ็ญเสวยฤกษ

อาสาฬหะลวงไปแลวเดือนหนึ่ง พึงเขาจําพรรษาหลัง ภิกษุท้ังหลาย วัน

เขาพรรษามี ๒ วันเหลานี้แล๒๑ 

“ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเขาจําพรรษาแลวไมอยูจําใหตลอด ๓ เดือน

พรรษาตน หรือ ๓ เดือนพรรษาหลัง ไมพึงหลีกจาริกไป รูปใดหลีกไปตองอาบัติ

ทุกกฏ”๒๒  

 

  จะเห็นไดวาเรื่องของเวลามีความสําคัญเก่ียวของกับการวันสําคัญในสังคม มีการ

กําหนดและตั้งกฏเกณฑท่ีแนนอนเพ่ือความเปนระเบียบและสงผลเพ่ือใหเกิดเปนประโยชนตอ

การอยูรวมกันในสังคม นอกจากเรื่องการจําพรรษาแลว เรื่องกรานกฐิน ซ่ึงเปนประเพณี

ประจําปท่ีพุทธบริษัทเราถือปฏบัติจนเปนวิถีพุทธในการทําบุญกุศลวิธีหนึ่งท่ีไดรับความนิยม ใน

เรื่องนี้เก่ียวของกับกาลเวลาดังปรากฏในพระไตรปฏกเรื่องสมัยแหงกาลจีวร ดังท่ีพระพุทธองค

กําหนดในสิขาบทวิภังค ความวา “ท่ีชื่อวา อกาลจีวร ไดแก (๑) ผาท่ีเกิดข้ึนตลอด ๑๑ เดือนใน

เม่ือไมไดกรานกฐิน (๒) ผาท่ีเกิดข้ึนตลอด ๗ เดือนในเม่ือไดกรานกฐินแลว (๓) แมผาท่ีเขา

ถวายเจาะจงในกาล นี้ชื่อวา อกาลจีวร๒๓ 

         อกาลจีวรเก่ียวของกับเวลา หมายถึง จีวรท่ีเกิดข้ึนนอกฤดูกาล คือ (๑) 

ในเม่ือไมไดกรานกฐิน จีวรท่ีเกิดข้ึนในระหวางแรม๑ คํ่า เดือน ๑๒ ถึงข้ึน ๑๕ 

คํ่า เดือน ๑๑ ของปถัดไป (ตามจันทรคติ) รวมเปน ๑๑ เดือน ชื่อวาอกาลจีวร 

(๒) ในเม่ือไดกรานกฐินแลว จีวรท่ีเกิดข้ึนในระหวางแรม ๑ คํ่า เดือน ๔ ถึงข้ึน 

๑๕ คํ่าเดือน ๑๑ ในปเดียวกัน (ตามจันทรคติ) รวมเปน ๗ เดือน ชื่อวาอกาล

จีวร (๓) สวนจีวรท่ีเกิดข้ึนนอกเวลาท้ัง ๒ กรณีดังกลาวนี้ ชื่อวากาลจีวร๒๔ 

                                                      
๒๑ ว.ิมหา.๔/๑๘๔/๒๙๓. 
๒๒ ว.ิมหา.๔/๑๘๕/๒๙๔. 
๒๓ วิ.ภิกฺขุนี.๓/๗๔๐/๘๓.                 
๒๔ วิ.ภิกฺขุนี.๓/๗๔๐/๘๓.                   



๑๐๖ 

 

                     สมัยแหงจีวรกาล คือ เม่ือยังไมไดกรานกฐิน มีกําหนด ๑ เดือนทายฤดู

ฝน เม่ือไดกรานกฐินแลวมีกําหนด ๕ เดือน ใหลวงเลยสมัยแหงจีวรกาล เม่ือยัง

ไมไดกรานกฐิน ใหลวงเลยวันทายฤดูฝน ตองอาบัติปาจิตตีย เม่ือไดกรานกฐิน

แลว ใหลวงเลยวันท่ีกฐินเดาะ ตองปาจิตตีย๒๕ 

 

ในกรานกฐินมีบทบัญญัติการกําหนดเวลาท่ีแนนอนตายไว เพ่ือใหภิกษุปฏิบัติตาม ชาว

พุทธในฐานะผูสนับสนุนคํ้าชูพระพุทธศาสนา จึงจําเปนตองใหความสําคัญและขวนขวาย

ชวยเหลือเพ่ือใหพระภิกษุไดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัว สังคมจึงไดรับความรวม

มือ มีความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลสนับสนุไมใหเกิดกฐินเดาะในวันสําคัญท่ีเวียนมาถึง 

๒) เปนวันนักขัตฤกษทางพระพุทธศาสนา 

นอกจากวันพระและวันโกนดังกลาวแลว ในสังคมไทยไดกําหนดวันในสังคม ซ่ึงถือเปน

หยุดนักขัตฤกษประจําปในแตป เชน วันข้ึนปใหม, วันมาฆบูชา, วันจักรี, วันสงกรานต, วันวิ

สาขบูชา,วันอาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา, วันปยมหาราช,วันสิ้นป เปนตน จะเห็นไดวาวันสําคัญ

ในสังคมลวนมีสวนเก่ียวของและผูพันกับเวลาในทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา         

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา เปนตน  

ในวันหยุดนักขัตฤกษนี้ ชาวพุทธสวนใหญใหความสําคัญกับเวลา เม่ือถึงวันสําคัญ

ดังกลาว พุทธศาสนิกชนท่ีดียอมขวนขวายกระทําคุณงามความดี เพ่ือเสริมสรางบุญบารมี 

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองใหดีข้ึนกวาท่ีเปนอยู ปจจุบันชาวพุทธท่ีดีสวนใหญในสังคม ไดถือ

ปฏิบัติเปนประเพณีนิยมสืบทอดกิจกรรมวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา เชน ประเพณีแห

เทียนเขาพรรษา ประเพณีเทศกาลตักบาตรเทโว วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑) การชักชวนญาติมิตร

รวมเทศกาลทอดกฐิน เปนตน 

          ๓) เปนกาลสมัยฟงธรรมของชาวพุทธ 

ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธสวนมากไดแบงเวลาในการทํากิจกรรมวัน

สําคัญในสังคมดังนี ้

ชวงเชา เริ่มตนตื่นแตเชาตรู ไหวพระ สวดมนต นั่งทําสมาธิใหจิตใจสงบและเตรียม

ถาวรอาหารบิณฑบาตรแดพระภิกษุสามเณรตามความเหมาะสม พยายามทําสิ่งท่ีดีใหเกิดเปน

มงคลชีวิตท่ีดีกับตนเองและบุคคลรอบขาง 

ชวงสาย เดินทางไปวันท่ีอยูใกลบาน เพ่ือจะทําบุญ ทําทาน สมาทานรักษาศีล ๕ หรือ 

ศีล ๘ พยายามทําสิ่งท่ีดีใหเกิดเปนมงคลกับตนเองในตอนสาย ไปรวมกิจกรรมท่ีมีการจัดใน

                                                      
๒๕ วิ.ภิกฺขุนี.๓/๙๒๒/๒๐๗-๒๐๘.                   



๑๐๗ 

 

สถานท่ีตาง ๆ เชน ไปรวมงานวันวิสาขบูชา มีการจัดงานท่ีทองสนามหลวงหรือบริเวณพุทธ

มณฑล เปนตน การไปรวมกิจกรรมเปนการแสดงพลังแหงศรัทธา ความรัก ความสามัคคีในหมู

พุทธศาสนิกชน  

ชวงบาย ไดรับฟงพระธรรมเทศนาท่ีวัดหรือองคกรตาง ๆ จัดใหมีพิธีเทศนในตอน

กลางวัน หรือไปนั่งสมาธิตามความสะดวก ความเหมาะสม พยายามทําสิ่งท่ีดีเปนมงคลใหเกิด

ข้ึนกับตนเองในชวงบาย 

ชวงเย็น เตรียมตัวไปรวมงานพิธีกรรมหรือถาเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีการ

เตรียมตัวไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสภหรือพระเจดียท่ีประดิษฐานพระปฏิมาขององคสมเด็จ

พระสัมมนสัมพุทธเจา ทําจิตใจใหแจมใสเบิกบานในขณะรวมพิธีกรรม 

ชวงดึก นอมระลึกถึงคุณงามความดีท่ีไดทํามาตลอดท้ังวันในวันสําคัญนั้น ๆ เพ่ือให

จิตใจไดซืมซับคุณงามความดี บารมีท่ีไดบําเพ็ญ มีเวลาใหตนเองไดอยูบุญกอนท่ีจะนอนหลับ

พักผอน 

สรุปไดวา ความสําคัญของเวลาในฐานะเปนวันสําคัญทางสังคม สังคมชาวพุทธเราให

ความสําคัญของเวลาในฐานะวันสําคัญทางสังคม เริ่มตั้งแตวันโกน วันพระ ไมวาจะเปนวันพระ

ใหญหรือวันพระเล็ก การลงอุโบสถ ในสมัยพุทธกาลก็เชนเดียวกัน พระพุทธองคกําหนดบท

วินัยบัญญัติ ไมวาจะเปนการจําพรรษาในฤดูฝน กาลจีวร ตางเก่ียวของอาศัยกาลเวลา ฤดูกาล 

จวบจนมาถึงยุคปจจุบัน สังคมไดมีการการกําหนดวันหยุดนักขัตฤกษตาง ๆ ในวันสําคัญท่ี

สังคมกําหนดข้ึน มีสวนท่ีเก่ียวของกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนท่ีดีสามารถ

กําหนดเวลาทํากิจกรรม ในวันสําคัญทางสังคมตลอดท้ังวัน ตั้งแต เชา สาย บาย เย็น ดึก  เพ่ือ

ทําบุญกุศลเสริมสรางมงคลชีวิตใหเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไปและสืบสานประเพณีชาวพุทธท่ีดี

งาม ไมวาจะเปนเทศกาลแหเทียนเขาพรรษาหรือเทศกาลตักบาตรเทโว เทศกาลกรานกฐิน

ประจําป ทําใหผูคนไดมีเวลาไปทําบุญกับครอบครัว ไดรับความสุขใจ เปนการสืบทอดอายุ

พระพุทธศาสนา ซ่ึงลวนตองอาศัยวัน เวลา เปนตัวกําหนด นัดหมาย ชุมนุมเพ่ือใหกิจกรรมใน

วันสําคัญทางสังคมดังกลาว ลุลวงผานไปดวยดี สมารถสรุปแผนภูมิความสําคัญของเวลาใน

ฐานะเปนวันสําคัญทางสังคม สรุปเปนภาพไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๘ ความสําคัญของเวลาในฐานะเปนวันสําคัญทางสังคม 

๓.๒ ลักษณะของเวลาในพระพุทธศาสนา 

เม่ือกลาวถึงคําวา “เวลา” โดยปกติของบุคคลท่ัวไป มักรูจักและเก่ียวของกับเวลา มี

กลางวันและกลางคืน ใชการดูนาฬิกาเปนสื่อสิ่งบงบอกถึงเวลา วาแตละชวงของวันหนึ่ง ๆ ตอง

ทําอะไรบาง เชน ตั้งนาฬิกาปลุกชวงเชาเวลา ๐๕ : ๐๐ น. ใหตื่นนอนตองไปทํางาน ชวงเวลา

พักเท่ียง ๑๒ : ๐๐ น. ตองรับประทานอาหารกลางวัน เปนตน การมีกิจวัตรประจําวันท่ีดําเนิน

ไปตามเข็มนาฬิกาเปนท่ีคุนเคยกับผูคนโดยท่ัวไป แตลักษณะของเวลาในคําสอนทาง

พระพุทธศาสนานั้นแตกตางไปจากความเขาใจของคนท่ัวไป โดยมีลักษณะ ๖ ประการท่ี ดังนี้ 

๓.๒.๑ เวลาในสงสารไมมีท่ีส้ินสุด 

การฝกฝนอบรม ปฏิบัติตามคําสอนทางพระพุทธศาสนา หากผูใดยังไมสามารถปฏิบัติ

ธรรม จนบรรลุมรรค ผล นิพพาน ไมสามารถทําใหตนเองพนทุกขหรือหลุดพนจากสงสารได 

เวลาในสงสารนั้นไมมีเบื้องตน ไมมีเบื้องปลาย รูไมได ไมมีท่ีสิ้นสุด ดังขอความในติณกัฏฐสูตร 

ความวา 

 ภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้มีเบื้องตนและเบื้องปลายรูไมได ท่ีสุดเบื้องตน

ท่ีสุดเบ้ืองปลายไมปรากฏแกเหลาสัตวผูถูกอวิชชากีดขวาง ถูกตัณหาผูกไว 

วนเวียนทองเท่ียวไป  เปรียบเหมือนบุรุษตัดหญา ทอนไม ก่ิงไม ใบไม ในชมพู

๑. เปนวันกําหนดในสิกขาบทของพระสงฆ 

๒.เปนวันนักขัตฤกษ 

   ทางพระพุทธศาสนา 

 

๓ .เปนกาลสมัยฟงธรรม 

    ของชาวพุทธ  

 

ความสําคัญของเวลา

ในฐานะวันสําคัญ

ทางสังคม 



๑๐๙ 

 

ทวีปนี้แลวรวมเปนกองเดียวกัน ครั้นรวมกันแลว จึงมัด มัดละ ๔ นิ้ว วางไว 

สมมติวานี้เปนมารดาของเรา นี้เปนมารดาของมารดาของเรา มารดาของ

มารดาแหงบุรุษนั้นไมพึงสิ้นสุดสวนหญา ทอนไม ก่ิงไม ใบไม ในชมพูทวีปนี้พึง

หมดสิ้นไป  เพราะวาสงสารนี้มีเบื้องตนและเบื้องปลายรูไมได ท่ีสุดเบื้องตน 

ท่ีสุดเบ้ืองปลายไมปรากฏแกเหลาสัตวผูถูกอวิชชากีดขวาง ถูกตัณหาผูกไว 

วนเวียนทองเท่ียวไปอุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เธอท้ังหลายเสวยความ

ทุกข ไดรับความลําบากไดรับความพินาศเต็มปาชาเปนเวลายาวนาน 

                    ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด 

ควรเพ่ือหลุดพนจากสังขารท้ังปวง๒๖ 

นอกจากนี้ยังมีขอความปรากฏในอัสสุสูตร ความวา 

         ภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้มีเบื้องตนและเบื้องปลายรูไมได ฯลฯ เธอ

ท้ังหลายจะเขาใจความขอนั้นวาอยางไร น้ําตาท่ีหลั่งไหลของเธอท้ังหลายผู

วนเวียนทองเท่ียวไปคร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบกับสิ่งท่ีไมพอใจ เพราะ

พลัดพรากจากสิ่งท่ีพอใจ โดยกาลนานนี้ กับน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ อยางไหนจะ

มากกวากัน... 

          ...เธอท้ังหลายไดประสบความตายของมารดามาชานาน น้ําตาท่ี

หลั่งไหลของเธอท้ังหลายผูประสบความตายของมารดา คร่ําครวญรองไหอยู 

เพราะประสบกับสิ่งท่ีไมนาพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งท่ีพอใจนี้แหละ

มากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย 

           ...เธอท้ังหลายไดประสบความตายของบิดา ... ของพ่ีชายนองชาย ... 

ของพ่ีสาวนองสาว ... ของบุตร ... ของธิดา ... ความเสื่อมของญาติ ... ความ

เสื่อมแหงโภคะ ...ความเสื่อมเพราะโรคมาชานาน น้ําตาท่ีหลั่งไหลของเธอ

ท้ังหลายผูประสบความเสื่อมเพราะโรค คร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบกับ

สิ่งท่ีไมนาพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งท่ีพอใจนี้แหละมากกวา สวนน้ําใน

มหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย... 

          เพราะวาสงสารนี้มีเบื้องตนและเบื้องปลายรูไมได ฯลฯ 

          ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด 

ควรเพ่ือหลุดพนจากสังขารท้ังปวง๒๗ 

                                                      
๒๖สุ.ต.๑๖/๑๒๔/๒๑๔. 

 



๑๑๐ 

 

จากพระสูตรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาคนเราเวียนวายตายเกิด เปนพอแม พ่ีนอง 

ญาติกันมานับเวลาไมถวน ท้ังยังตองรองไหเพราะตองสูญเสียคนท่ีเรารักมามากมาย หากยังไม

สามารถรูและเขาใจธรรมชาติตามความเปนจริง จนเกิดความเบื่อหนาย คลายกําหนด ชีวิต

ยังคงตองวนเวียนชั่วกัป,กัลป ซ่ึงกัปหนึ่งๆนั้นเปนเวลาท่ียาวนานมาก ในเรื่องนี้ไดมีพระภิกษุทูล

ถามพระพุทธเจาวา กัลปหนึ่งนานเพียงไร จะอุปมาไดอยางไร ซ่ึงพระพุทธเจาไดตรัสกับ

พระภิกษุมีขอความปรากฏในสาสปสูตรดังนี้ 

         ...กัปหนึ่งนานแล มิใชงายท่ีจะนับกัปนั้นวา เทานี้ป ฯลฯ หรือวาเทานี้ 

๑๐๐,๐๐๐ ป ฯ เหมือนอยางวา นครท่ีทําดวยเหล็ก ยาวโยชน ๑ กวางโยชน ๑ 

สูงโยชน ๑ เต็มดวยเมล็ดพันธุผักกาด มีเมล็ดพันธุผักกาดรวมกันเปนกลุมกอน 

บุรุษพึงหยิบ เอาเมล็ดพันธุผักกาดเมล็ดหนึ่ง ๆ ออกจากนครนั้นโดยลวงไปหนึ่ง

รอยปตอเมล็ด เมล็ดพันธุผักกาดกองใหญนั้น พึงถึงความสิ้นไป หมดไป เพราะ

ความพยายามนี้ ยังเร็วกวาแล สวนกัปหนึ่งยังไมถึงความสิ้นไป หมดไป กัปนาน

อยางนี้แล 

   บรรดากัปท่ีนานอยางนี้ พวกเธอทองเท่ียวไปแลวมิใชหนึ่งกัป มิใชรอย

กัป มิใชพันกัป มิใชแสนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดท่ีสุด

เบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพ่ือจะหลุดพน ดังนี้ ฯ๒๘ 

         ในปพพตสูตร พระพุทธองคไดตรัสกับพระภิกษุ ความวา 

           ภิกษุ กัปหนึ่งนานนักหนา มิใชเรื่องงายท่ีจะนับกัปนั้นวา เทานี้ป เทานี้ 

๑๐๐ ป เทานี้ ๑,๐๐๐ ป หรอืวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐  ป... 

             ...อาจอุปมาได ภิกษุ เปรียบเหมือนภูเขาศิลาแทงทึบลูกใหญ มีความ

ยาว๑ โยชน กวาง ๑ โยชน สูง ๑ โยชน ไมมีชอง ไมมีโพรง บุรุษพึงเอาผาแควน

กาสี- ลูบภูเขานั้น ๑๐๐ ปตอครั้ง ภูเขาศิลาลูกใหญนั้นพึงหมดสิ้นไป เพราะ

ความพยายามนี้ ยังเร็วกวา สวนกัปหนึ่งยังไมหมดสิ้นไป กัปนานนักหนาอยางนี้

บรรดากัปท่ีนานนักหนาอยางนี้ เธอไดทองเท่ียวไป มิใช ๑ กัป มิใช ๑๐๐ กัป 

มิใช๑,๐๐๐ กัป มิใช ๑๐๐,๐๐๐ กัป 

           ขอนั้นเพราะเหตุไร 

          เพราะวาสงสารนี้มีเบื้องตนและเบื้องปลายรูไมได ฯลฯ 

                                                                                                                                              
๒๗สํ.นิ.๑๖/๑๒๖/๒๑๗. 
๒๘สํ.นิ.๑๖/๔๓๑/๒๐๓. 



๑๑๑ 

 

                      ภิกษุ เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด ควร

เพ่ือหลุดพนจากสังขารท้ังปวง”๒๙ 

สรุปไดวาหากบุคคลไมสามารถเขาถึงความสิ้นทุกข ไมสามารถเบื่อหนายคลายกําหนัด 

เพ่ือใหหลุดพนไปจากสงสาร บุคคลยอมมีชีวิตเวียนวายตายเกิดอยางไมมีท่ีสิ้นสุดเพราะตกอยู

ภายใตเวลาท่ีไมมีท่ิสิ้นสุดเชนกัน  

๓.๒.๒ เวลาแตกตางกันในแตละภพภูมิ 

 เวลาในภพมนุษยกับภพภูมิเทวดาชั้นตางๆ นั้นมีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน เรื่อง

นางปติปูชิกา นางเปนเทพธิดาท่ีอยูในชั้นดาวดึงส กําลังเก็บดอกไมอยู นางไดจุติ(ตาย)บนก่ิงไม 

แลวมาเกิดในกรุงสาวัตถี จนแตงงานมีครอบครัวมีบุตร ๔ คน นางตายจากมนุษยแลวกลับมา

เกิดใหมในสวรรคยังสํานักสามีของตน สามีแปลกใจวานางหายหนาไปไหนตั้งแตเชามา นางจึง

บอกแกเทพบุตรสามีวาไปเกิดเปนมนุษยมา อายุของพวกมนุษยมีประมาณ ๑๐๐ ป เทพบุตร

เกิดความสังเวชใจวาพวกมนุษยถืออายุประมาณ ๑๐๐ ปเกิดแลว ยังประมาทอยู ๑๐๐ ปของ

มนุษยเทากับ ๑ วันในสวรรค  ก็ ๑๐๐ ป เปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของพวกเทพเจาชั้นดาวดึงส ๓๐ 

ราตรีนั้นเปน ๑ เดือน กําหนดดวย ๑๒ เดือน โดยเดือนนั้นนับเปน ๑ ป ๑,๐๐๐ ปทิพย โดยป

นั้น เปนประมาณของอายุเทพเจาชั้นดาวดึงส ๑,๐๐๐ ปทิพยนั้น โดยการนับในมนุษยเปน ๓ 

โกฏิ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ป๓๐ นอกจากนี้ยังมีปรากฏเรื่องความแตกตางของเวลาในแตละภพภูมิใน

วิตถตุโปสถสูตร ความวา 

                ภิกษุท้ังหลาย... ๕๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้น

จาตุมหาราช ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน 

๑ ป ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้นเปนประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราช... 

           ๑๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส ๓๐ ราตรีโดย

ราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือน โดยเดือนนั้น เปน ๑ ป ๑,๐๐๐ ปทิพยโดย

ปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงส ... 

          ๒๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นยามา ๓๐ ราตรีโดย

ราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป ๒,๐๐๐ ปทิพยโดยป

นั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นยา... 

                                                      
๒๙สํ.นิ.๑๖/๑๒๘/๒๑๙. 
๓๐ขุ.ชา.อ.๑/๓๔๑   



๑๑๒ 

 

         ๔๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต ๓๐ ราตรีโดยราตรี

นั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป ๔,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น 

เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิต ... 

          ๘๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี ๓๐ ราตรี

โดยราตรีนั้นเปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป ๘,๐๐๐ ปทิพย

โดยปนั้นเปนประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี ... 

          ๑,๖๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ๓๐ 

ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป ๑๖,๐๐๐ ป

ทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี...๓๑ 

 จากความแตกตางของเวลาในแตละภพภูมิ สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบไดดังนี ้
 

เวลา ๑ วัน ๑ คืนของ

เทวดาแตละชั้น 

จํานวนปของภพมนุษย อายุโดยประมาณระหวางป

ทิพยและปมนุษย 

 

  

๕๐ 

 

๑๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๔๐๐ 

 

๘๐๐ 

 

๑,๖๐๐ 
 

ปทิพย 

 

ปมนุษย 

1.จาตุมาหราช       ๕๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

2.ดาวดึงส       ๑,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ 

3.ยามา       ๒,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ 

4.ดุสิต       ๔,๐๐๐ ๕๗๖,๐๐๐,๐๐๐ 

5.นิมมานรดี       ๘,๐๐๐ ๒,๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐ 

6.ปรนิมมิตวสวัตตี       ๑๖,๐๐๐ ๙,๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ตารางท่ี ๔  เปรียบเทียบความแตกตางของเวลาในแตละภพภูมิระหวางมนุษยและเทวดา 

 

 

 

 

สําหรับเวลาในนรกภูมิ๓๒ มีดังตารางตอไปนี้ 

                                                      
๓๑องฺ.นวก.๒๓/๔๒/๓๐๗-๓๐๘. 



๑๑๓ 

 

 

เวลา ๑ วัน ๑ คืนของนรก 

แตละขุม 

จํานวนลานปของภพมนุษย อายุโดยประมาณระหวางปนรก 

และปมนุษย 

 ๙ ๓๖ ๑๔๔ ๕๗๖ ๒,๓๐๔ ๙,๒๑๖ ปนรก ลานปมนุษย 

ขุมท่ี1 สัญชีวมหานรก       ๕๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ 

ขุมท่ี2 กาฬสุตตมหานรก       ๑,๐๐๐ ๑๒,๙๖๐,๐๐๐ 

ขุมท่ี3 สังฆาฏมหานรก       ๒,๐๐๐ ๑๐๓,๖๘๐,๐๐๐ 

ขุมท่ี  โรรุวมหานรก       ๔,๐๐๐ ๘๒๙,๔๔๐,๐๐๐ 

ขุมท่ี5 มหาโรมหานรก       ๘,๐๐๐ ๖,๖๓๕,๕๒๐,๐๐๐ 

ขุมท่ี6 ตาปนมหานรก       ๑๖,๐๐๐ ๕๓,๐๘๔,๑๖๐,๐๐๐ 

ขุมท่ี7 มหาตาปนมหานรก มีอายุประมาณครึ่งอันตรกัป 

ขุมท่ี8 อเวจีมหานรก มีอายุประมาณ 1 อันตรกัป 

 

หมายเหตุ: ความหมายของ ๑ ปทิพย/๑ปนรก ๑ ปมี ๑๒ เดือน เดือนละ ๓๐ วัน ซ่ึงมีลักษณะ

เชนเดียวกับปมนุษย 

ตารางท่ี ๕ เปรียบเทียบความแตกตางของเวลาในแตละภพภูมิระหวางมนุษยและสัตวนรก 

 

นอกจากภพภูมิมนุษย,เทวดาและสัตวนรกท่ีแตกตางกันดังกลาวแลว ในภพภูมิมนุษยท่ี

อาศัยอยุในทวีปท้ัง ๔ มีเกณฑอายุท่ีแตกตางกัน ดังปรากฏในทางอภิธรรมไดแสดงไววา มนุษย

ท่ีอาศัยอยูในทวีปท้ัง ๔ มีการกําหนดอายุดังนี้ 

 คนท่ีอาศัยอยูในชมพูทวีปมีอายุไมแนนอน โดยความยิ่งหยอนกวากันและกัน เชน สมัย

ใดคนในชมพูทวีปมีกาย วาจา ใจ ประกอบดวยศีลธรรม สมัยนั้นคนชมพูทวีปมีอายุยืนถึงหนึ่ง

อสงไขยป การนับอสงไขยนั้นก็นับเชนเดียวกับการนับอายุของสัตวนรก สมัยใดคนชมพูทวีปมี

กาย วาจา ใจ ไมประกอบดวยศีลธรรม สมัยนั้นคนชมพูทวีปนั้น ก็มีอายุนอยถอยลงมา

ตามลําดับ จนกระท่ังเหลือ ๑๐ ป สวนคนท่ีอยูในปุพพวิเทหทวีปนั้น มีอายุ ๗๐๐ ปเสมอ คน

                                                                                                                                              
๓๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๔๕ พรรษาของ

พระพุทธเจา เลม ๑ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรุงเทพ๑๙๔๘), ๒๕๕๒), หนา ๓๔๘-๓๔๙. 



๑๑๔ 

 

ท่ีอยุในอปรโคยานทวีปนั้นมีอายุ ๕๐๐ ปเสมอ คนท่ีอยูในอุตตรกุรุทวีปนั้นมีอายุ ๑,๐๐๐ ป

เสมอ๓๓ 

 สรุปไดวา เวลาในแตละภพภมิ ไมวาจะเปนภพภูมิของมนุษยหรือภพภูมิของเทวดา

ยอมมีเวลาในแตละภพภูมิท่ีแตกตางกันไปตามภพภูมิท่ีตนเองอาศัย เทวดาในแตละชั้นยอมมี

อายุไมเทากัน แมแตมนุษยดวยกันเองท่ีอาศัยอยูคนละทวีปก็ลวนมีเวลาท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ

คุณธรรมและศีลธรรมท่ีมีอยู ทําเวลาแตกตางกันในแตละภพภูมินั่นเอง  

 ๓.๒.๓ เวลาแตกตางกันตามเง่ือนไขความตองการของแตละบุคคล 

  เวลาท่ีผานไปในแตละนาที แตละวัน เดือน ป ยอมมีคุณคาและความหมายท่ีแตกตาง

กันไปตามเง่ือนไขและความตองการของบุคคลแตละคน ซ่ึงมีการตั้งความหวังและความ

คาดหมายตลอดจนปธิธาน กลาวคือ ความตั้งใจอันแนวแน ความปรารถนาในใจ บางคนไมได

เคยตั้งความหวังหรือมีความปรารถนาอะไรในชีวิต ใชชีวิตใหหมดไปวัน ๆ ขาดความ

กระตือรือรน ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม เวลาของเขายอมหมดไปกับกิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ 

ตามความตองการ สุดทายก็จากโลกนี้ไป สวนผูท่ีมีความตั้งใจแนวแน มีความปรารถนาในใจ

อยางแรงกลา วัน เวลา ของเขาในแตละนาท่ี แตละชั่วโมงยอมผานไปอยางมีคา เพ่ือจุดหมาย 

แมจะเปนเวลาท่ีบุคคลอ่ืนท่ัวไปมองวายาวนาน 

ดังพระพุทธองคกอนทรงตรัสรูเปนพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจา พระองคปรารถนพุทธ

ภูมิตั้งแตเม่ือครั้งสมัยเปนสุเมธดาบส ทรงไดรับพยากรณจารกพระผูมีพระภาคเจานามวาทีปง

กรวาความปรารถนาของสุเมธดาบสจักสําเร็จ ในท่ีสุด ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัปจากสมัย

พระพุทธเจาทีปงกร๓๔ ซ่ึงอสงไขยอันบุคคลพึงนับไมได อสงไขยหนึ่งคือรอยคูณแสนมหา

กัลป๓๕ กัปหนึ่งๆ มีเวลายาวนานเหลือเกินเปรียเสมือนมีภูเขาศิลาลวนกวางยาวสูงดานละโยชน 

ทุก ๑๐๐ ป มีคนนําผาเนื้อละเอียดอยางดีมาลูบครั้งหนึ่ง จนกวาภูเขานั้นจะสึกหรอหรือสิ้นไป 

กัปหนึ่งยาวนานกวานั้น๓๖ แตในความปรารถนาของพระองคนั้น ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป 

                                                      
๓๓พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ,ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา วีถิมุตต

สังคหะ ภูมิจตุกกะและปฏิสนธิจตุกกะ,(กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยวิสุทธิ์,๒๕๕๖), หนา 

๙๕.  
๓๔ขุ.ชา.อ.๑/๓. 
๓๕พระยาปริยัติธรรมธาดา(แพ  ตาละลักษมณ), พระบาฬีลิปกรม ภาคหนึ่ง อ-ฒ, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชาวิทยาลัย ,๒๕๕๑), หนา ๑๖๒. 
๓๖พระพรหมาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท,  

พิมพครั้งท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๑๐.  



๑๑๕ 

 

เปนเวลาท่ีพระองคตั้งพระทัยบําเพ็ญบารมีท้ัง ๑๐ ประการ แมในความเห็นของปุถุชนคน

ธรรมดาจะเห็นวาชางยาวไกลและเนินนานเหลือเกิน แตพระพุทธองคทรงเห็นถึงประโยชนท่ี

มหาชนพึงไดรับจึงทรงนอนทําอภินิหารใหพระพุทธเจาทีปงกรและสาวกเหยียบขามไป๓๗เปน

เง่ือนไขความตองการสวนพระองค  

สําหรับความตองการของบุคคลท่ัวไปแลว เวลายอมแตกตางกันตามสภาพจิตท่ีคิดถึง

อารมณ อยางเชน ในมัคลชาดก มีบุรุษรับจางคนหนึ่งมีความราเริงยินดีไดเดินทางไปนําทรัพยท่ี

ฝงไวเพียงก่ึงมาสกเพ่ือจะนําทรัพยนั้นไปเท่ียวชมมหรสพในเมือง เขาไดเดินทางในเวลาเท่ียง 

เดินเหยียบทรายรอนราวกะวาถานไฟ เขาราเริงยินดีเพราะอยากไดทรัพย เดินขับรองเพลง

เฉ่ือยเรื่อยไปผูเดียว  เวลานั้นชางเปนเวลาแหงความสุข เขาไมรูจักเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจท่ี

ตองเดินทางไป เขามีจิตคิดถึงแตเม่ือไดทรัพยมาแลว เขาจะไปเท่ียวกับภรรยาใหสนุก จนเปน

เหตุใหพระราชาซ่ึงทอดพระเนตรเห็นถึงกับสงสัยวาอะไรเปนเหตุทําใหบุรุษนี้ไมยอทอตอลม

และแดดเห็นปานและชางมีความสุขปานนั้น๓๘ จะเห็นไดวา เม่ือจิตของบุรุษรับจางมีจุดหมายที

แลนไป เวลาไมวาจะเปนเวลา เชา สาย บาย เย็น รอนหรือหนาว ยอมไมมีผลกระทบตอ

พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีเขากระทําเลย เขาไมรีบไมรอนรนไมมีความกระวนกระวายใจ เพราะ

เง่ือนไขของเขาตองการเพียงไปนําทรัพยท่ีฝงไวมาเทานั้น เวลาจึงเทากับไมมีความหมายหรือมี

ความหมายนอยมากสําหรับบุรุษรับจางคนนี้  

 เวลาท่ีแตกตางกับตามเงือนไขความตองการของผูคน ประการหนึ่งคือมักเก่ียวของ

กับความคาดหวังเหมือนนางปคลาในสีลวมัสชาดก นางไดนัดแนะกับชายคนหนึ่งวาใหมาหา

ตนเองในเวลาชื่อโนน เม่ือตกตอนกลางคืน เจานายและคนอ่ืน ๆ พากันนอนหลับพักผอนอยาง

สําราญใจแลว นางจึงมานั่งท่ีธรณีประตู เพ่ือรอคอยชายท่ีนัดแนะกัน พรอมกับคิดไปวา เขาคง

มาในเวลานี้ คงมาในเวลานี้ คอยอยูจนตลอดปฐมยามบาง มัชฌิมยามบาง ตลอดคืนหนึ่งของ

นางท่ีรอคอยชายคนหนึ่ง นางปคลามีความคิดฟุงซานและมีความหวังอยูตลอดเวลา วาชายท่ี

ตนเองนัดแนะจะตองมาหา แตรอท้ังคืนเขาก็ไมมา นางรูสึกเหมือนเวลาในคํ่าคืนนั้นชาง

ยาวนานแสนนาน แตพอรุงสาง นางหมดหวังวาคือไมหวังแลววาชายคนนั้นจะมาหา โดยคิดไป

วาบัดนี้เขาคงไมมาแลวจึงกลับไปพักผอน๓๙  

  จะเห็นไดวา เวลาของผูมีความสุขอยางบุรุษรับจาง เขาไมคํานึงถึงเวลาจะผานไป

อยางไร ดูเหมือนวาเวลาแทบจะไมมีความหมายสําหรับเขาเลย เพราะจิตเขาแลนไปกับ

                                                      
๓๗ขุ.ชา.อ.๑/๒๒. 
๓๘ขุ.ชา.อ.๕/๓๗/๒๙๘. 
๓๙ขุ.ชา.๒๗/๑๑๙/๑๘๑. 



๑๑๖ 

 

ความสุขท่ีจะไปนําทรัพยมา สวนนางปคลานั่งรอคอยชายคนหนึ่งท้ังคืน จนกระท่ังเชา ใน

ระหวางท่ีนางรอคอยนั้นเปนคํ่าคืนท่ีแสนยาวนาน 

 สรุปไดวา เวลาในทางพระพุทธศาสนานั้น แตกตางกันตามเงือนไขความตองการของ

จิตท่ีมีความปรารถนา ดังเชน พระพุทธองคทรงปรารถนาพุทธภูมิ ตั้งแตเปนสุเมธดาบส ซ่ึง

พระพุทธเจาทีปงกรทรงพยากรณวาสุเมธดาบสจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอีก ๔ อสงไขย 

๑๐๐,๐๐๐ กัป ซ่ึงเปนเวลายาวนาน นับไมได แตเนื่องจากพระองคมีปณิธานท่ีแนวแนท่ีจะทรง

เห็นถึงประโยชนท่ีมหาชน เวลาท่ียาวนานนั้นในพระทัยของพระองคทรงทราบดีและยอมรับใน

เง่ือนไขนั้น แตสําหรับวิสัยของปุถุชนเวลาดังกลาวนั้น ชางเปนเวลาท่ีแสนยาวนานเหลือเกินจน

ทําใหไมอาจท่ีจะรอคอยและไมรูวาจําทําใหสําเร็จไดเม่ือไรอยางไร จึงเปนเวลาท่ีแตกตางกัน

ตามความรูสึกและเง่ือนไขความตองการ สวนบุรุษรับจางในมัคลชาดก มีใจราเริงยินดี เวลาท่ีใช

ในการดําเนินกิจกรรมไมเรงรีบ เขามองท่ีจุดหมายเปนหลัก เวลาจึงแทบจะไมมีความหมาย

สําหรับเขาเลย ตรงกันขามกับนางปคลาท่ีรอคอยชายคนหนึ่งในคํ่าคืน รอตั้งแตหัวคํ่าจนถึงเชา 

ชายนั้นก็ไมมา ในระหวางรอคอยนางรูสึกวาคํ่าคืนนั้นเปนคืนท่ีแสนยาวนาน เวลาของคนในแต

ละวันแตละคืนจึงตางกันไปตามเงือนไขความตองการของจิต 

๓.๒.๔ เวลามีลักษณะเคล่ือนท่ีไป 

สรรพสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากสังขารการปรุงแตงลวนแตไมแนนอน มีการเกิดดับเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลาในรูปแบบของธรรมชาติ ตามสามัญลักษณะท่ีมีแกสิ่งท้ังหลายเสมอกัน คือทุก

อยางเปนสังขตะ เปนสังขารลวนไมเท่ียว คงอยูมิไดเสมอเหมือนกันท้ังหมด ทุกอยางท่ีเปน

ธรรม๔๐ เวลาก็เปนธรรมชาติ ดังนั้นเวลาจึงตกอยูภายใตสามัญลักษณะดวย และเม่ือมีสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งนั้นท้ังปวง มีความดับไปเปนธรรมดา๔๑ เวลาก็เชนเดียวกัน 

เวลาในทางพระพุทธศาสนาเปนสิ่งท่ีเกิดดับ เม่ือมีการเกิดกับจึงจึงมีอาการท่ีเรียกวาดับ การ

เกิดดับเปนปรากฏการท่ีเคลื่อนท่ีไป ลักษณะของเวลาท่ีเคลื่อนท่ีไปแบงได ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๑) ดานรูปธรรม 

ลักษณะของเวลาท่ีเคลื่อนท่ีไปตามสภาวะทางธรรมชาติยอมสะทอนใหเห็นออกมาเปน

รูปธรรมหรือทางกายภาพ เริ่มตั้งแตการเกิดดับของดวงจันทรและดวงอาทิตย ซ่ึงสงผลตอการมี

การปรากฏของเวลาเปนฤดูและป ซ่ึงเปนสิ่งท่ีชาวโลกสมมุติตกลงรวมกัน ดังความปราฏกพระ

พุทธองคตรัสไวในในทุติยสุริยสูตร ความวา 

                                                      
๔๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธรรมฉบับปรับชยาย, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ บริษัทสหธรรมิก จํากัด,๒๕๕๙), หนา ๖๓.  
๔๑วิ.มหา.๔/๑๖/๒๔. 



๑๑๗ 

 

         ภิกษุท้ังหลาย ดวงจันทรและดวงอาทิตยยังไมเกิดข้ึนในโลกตราบใด 

ความสวางไสวเจิดราก็ยังไมปรากฏตราบนั้น เวลานั้นมีแตความมืดมนอนธการ 

กลางวันและกลางคืนไมปรากฏ เดือนและก่ึงเดือนไมปรากฏ ฤดูและปไม

ปรากฏ 

        แตเม่ือใด ดวงจันทรและดวงอาทิตยเกิดข้ึนในโลก เม่ือนั้น ความสวาง

ไสวเจิดจา ยอมปรากฏ เวลานั้นไมมีความมืดมนอนธการ กลางวันและ

กลางคืนก็ปรากฏ เดือนและก่ึงเดือนก็ปรากฏ ฤดูและปก็ปรากฏ...๔๒ 

 

จะเห็นไดวาลักษณะของเวลาเคลื่อนท่ีไปตามธรรมชาติในภาวะของตัวกาลเวลาเอง 

ยอมมีผลตอสรรพสิ่งมีการเคลื่อนท่ี เกิดดับเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนพระอาทิตย พระจันทร 

ทําใหเกิดเปนกลางวันกลางคืนหรือฤดูกาลปท่ีเปนสมมุติบัญญติดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม

เวลาท่ีเคลื่อนท่ีอีกเชนเดียวกันท่ีทําใหลักษณะทางกายภาพของมนุษยเปลี่ยนไป แมกระท่ังลืม

ตาและหลับตา เวลาท่ีเปนวัยอายุของสัตวแมในกาลมีประมาณนอยชั่วเวลาลืมตาและหลับตา

ยอมเสื่อมไปอยางเดียว ไมมีเจริญข้ึน๔๓ เม่ือเสื่อมไปยอมมีการเคลื่อนไปเปลี่ยนไปจึงทําใหเกิด

ความเสื่อมสลาย ความแกชราได  

๒)ดานนามธรรม 

ลักษณะของเวลาท่ีเคลื่อนท่ีไปดานนามธรรมหรือจิตเปนสิ่งท่ีจับตองไมได มองไมเห็น 

เกิดดับตลอดเวลาเชนกัน เพราะอายุของจิตดวงหนึ่งๆมีขณะเล็ก(อนุขณะ)อยู ๓ ขณะคือ อุปา

ทักขณะ(ขณะท่ีเกิดข้ึน) ฐีติขณะ (ขณะตั้งอยู) ภังคขณะ (ขณะดับไป)และขณะท้ัง ๓ เหลานี้

เปนอายุของจิต คําวาขณะหมายความวา ชั่วระยะเล็กนอยท่ีสุดจะหาอะไรมาเปรียบเทียบ

มิได๔๔ จะเห็นไดวาจิตท่ีเกิดข้ึนนั้นไมใชจิตท่ีตั้งอยู จิตท่ีตั้งอยูไมใชจิตท่ีดับไป จิตท่ีดับไปไมใช

จิตท่ีเกิดข้ึน จึงทําใหมีเคลื่อนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละขณะจิต จิตเกิดดับเร็วกวารูป ๑๗ ขณะ 

กลาวคือธรรมดาอายุของรูปธรรมรูปหนึ่ง ๆ นั้นมีอายุเทียบเทากับอายุของจิต ๑๐ ขณะนั่น๔๕ 

จะเห็นไดวาเม่ือมีการเกิดดับของนามธรรมหรือของจิตทําใหเกิดมีการเปลี่ยนแปลง เม่ือเกิดมี

                                                      
๔๒สํ.ม.๑๙/๑๑๐๘/๖๑๘.  
๔๓ขุ.ชา.อ.๔/๑๑๒/๓๓๓. 
๔๔พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริเฉทท่ี ๔ วิถีสังคหะและนามรูป

วิถีวินิจฉัยพรอมดวยภาพวิถี, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๗), หนา๓๙. 
๔๕พระสัมธัมโชติกร ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปฏิจจสมุปปาทีปนีและปจจัย ๒๔

โดยยอ, (อางแลว), หนา ๑๓๑.  



๑๑๘ 

 

การเปลี่ยนแปลงทําใหเคลื่อนท่ีไป ลักษณะของเวลท่ีเคลื่อนท่ีไปดานนามธรรมจึงเปนลักษณะ

ดังกลาวนี้แล  

สรุปไดวาเวลาเปนลักษณะท่ีเคลื่อนท่ีไปท้ังทางดานรูปธรรมและนามธรรม เพราะเวลา

เองก็ตกอยูภายใตกฏไตรลักษณ เกิดข้ึน ตั้งอยูและดับไปตามสภาวธรรมชาตินั่นเอง 

๓.๒.๕ เวลาเปนภาวะสําเร็จมาจากเหตุปจจัย 

กาลเปนสภาวะสําเร็จนีมี้ปรากฏในพระอภิธรรมปฎก อัทธากาลวาดวยกาลเปนสภาวะ

ท่ีสําเร็จมาจากเหตุ(ถูกปจจัยปรุงแตง) ซ่ึงแตกตางจากสกวาทีท่ีเห็นวากาลไมจัดเปนสภาวะท่ี

สําเร็จมาจากเหตุ กาลท่ีเปนอดีตเปนสภาวะท่ีสําเร็จ, กาลท่ีเปนปจจุบันเปนสภาวะท่ีสําเร็จ  

อายตนะ ๑๒ ท่ีเปนอดีต เปนกาลท่ีเปนอดีต อายตนะ ๑๒ ท่ีเปนอนาคต เปนกาลท่ีเปนอนาคต 

อายตนะ ๑๒ ท่ีเปนปจจุบัน เปนกาลท่ีเปนปจจุบัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 

 

 ภิกุท้ังหลาย กถาวัตถุ ๓ ประการนี้ กถาวัตถุ ๓ ประการ อะไรบางคือ 

๑. ควรกลาวถอยคํายอนอดีตกาลวา อดีตกาลไดมีมาแลวอยางนี้ 

๒ .ควรกลาวถอยคํามุงถึงอนาคตกาลวา อนาคตกาลจักมีอยางนี้ 

๓. ควรกลาวถอยคําสืบเนื่องกับปจจุบันกาลวา ปจจุบันกาลมีอยูอยางนี้ 

     กาลจึงเปนภาวะสําเร็จแลว ๔๖  

 

จะเห็นไดวากาลเปนภาวะสําเร็จมาจากเหตุปจจัย ไมวาจะเปนอดีตกาลยอมสําเร็จใน

สวนอดีตกาล ปจจุบันกาลยอมสําเร็จในภาวะปจจุบันกาล และอนาคตกาลยอมสําเร็จใน

อนาคตกาลเพราะกาลเปนภาวะสําเร็จมาจากเหตุนั่นเอง 

๓.๒.๖ เวลาไมใชตัวกําหนดการใหผลของธรรมและกรรม 

 ในการเกิดมาเปนมนุษย ทุกชีวิตลวนตองดําเนินไปตามกรรมและมีการกระทํากิจกรรม

ประจําวัน ผานระยะเวลาจากวันเปนเดือนเปนป บางครั้งมีการวางแผนลวงหนาไวอยางแนนอน 

แตเม่ือถึงเวลากับไมเปนไปตามท่ีใจปรารถนา  สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาลักษณะของเวลาไมจํากัดใน

การแสดงผลของธรรมใหเปนไปตามใจปรารถนาของมนุษยเรา การไมจํากัดกาล เม่ือเหตุปจจัย

พรอมเม่ือไม เกิดเม่ือไรก็ใหผลเม่ือนั้น ไมข้ึนอยูกับความเชื่อ ความตองการของใครท้ังนั้น หาก

คนเรากระทบอารมณตอนไหน ธรรมะคือความจริงเก่ียวกับสิ่งนั้นๆก็เกิด ณ ตอนนั้น อาจจะ

เกิดความทุกขเม่ือไดเห็นสิ่งท่ีปรากฏตรงหนา ตอนไหน ท่ีไหนก็เกิดทุกข/เสวยผลของทุกขทันท่ี 

ไมประกอบดวยกาล หมายถึงการแสดงผลของกรรมเรียกวาเปนอกาลิโก ซ่ึงเปนคุณสมบัติขอ

                                                      
๔๖อภิ.ก.๓๗/๗๒๐/๗๖๖-๗๗๐. 



๑๑๙ 

 

หนึ่งของพระธรรม จะเห็นไดจากบทสวดมนตบทสวดมนตอิติปโสสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

นั่นเอง 

  ผูใดท่ีรูวาสิ่งท่ีปรากฏทางอายตนะท้ัง ๖ คือ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แลวเสวย

อารมณ เกิดความกําหนัดกับไมกําหนัดนั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะตนเองวาการเห็นแลวจะ

กําหนัดหรือระงับขมจิตใจเพียงใด ไมมีการลดหยอนการใหผลโดยไมจํากัดกาล เวลาในการ

ใหผลของธรรมนี้ใหผลสามารถแบงเปน ๒ ประการ กลาวคือ ๑.ในฐานะเปนการเสวยธรรม 

และ ๒.เปนการเปดโอกาสใหคนปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมยอมบรรลุไดตามท่ีตัวเองไดบําเพ็ญมา

อยางเพียงพอเปรียบดุจการลุกของไฟ ซ่ึงเม่ือกลาวถึงเวลาในการใหผลของธรรมนั้น ใน

พระพุทธศาสนามุงเนนท่ีการประพฤติปฏิบัติธรรมเพ่ือใหพนทุกข  ซ่ึงมีปรากฎในอุปา

วาณสัณทิฏฐิกสูตร พระอุปวารณะไดทูลถามพระพุทธเจา ในคําตรัสของพระพุทธเจา “ธรรม

เปนธรรมท่ีผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง ธรรมเปนธรรมท่ีผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง” 

ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ พระธรรมจึงชื่อวาเปนธรรมท่ีผูปฏิบัติจะพึงเห็นไดดวยตนเอง ไม

ประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาใสน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน๔๗ คําวาไม

ประกอบดวยกาล หมายถึงใหผลไมจํากัดกาล คือไมข้ึนกับกาลเวลา ใหผลแกผูปฏิบัติทุกเวลา 

ทุกโอกาส ปฏิบัติเม่ือใดก็ไดรับผลเม่ือนั้น๔๘  

 จากขอความในพระสูตรดังกลาว มีขอความท่ีสอดคลองกับเวลาใหผลของธรรมไม

จํากัดกาลเปนอกาลิโกนั้น มีปรากฏในพระไตรปฎก ดังเชน พาหิยะ ทารุจียะไดฟงพระเทศนา

ยอพระผูมีพระภาคตรัสวา “... เม่ือเห็นรูปก็สักแตวาเห็น เม่ือฟงเสียงก็สักแตวาฟง เม่ือรับรู

อารมณ ....”๔๙ ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตโดยไมจํากัดกาล พระพุทธองคทรงตรัสวา 

“บรรดาภิกษุสาวกผูเปนขิปปาภิญญา ทานพาหิยทารุจีริยะเปนเลิศ”๕๐  

 จะเห็นไดวาเวลาการปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติไดทุกเม่ือทุกกาลสมัย ธรรมยอม

ใหผลกับผูปฏิบัติทุกเวลาทุกโอกาสดังเชนพระพาหิยะ ทารุจียะ เปนตน ในแงมุมของการใหผล

ของกรรมสอดคลองกับเวลาเปนอกาลิโก เหมือนการใหผลของกรรมก็ไมจํากับกาล กาลและ

กรรมจึงเปนผลสืบเนื่องท่ีรอเวลาโอกาสและจังหวะในการใหผล ดังปรากฏในตโยชนวัตถุ พระ

พุทธองคทรงตรัสวา “คนทําบาป ถึงจะเหาะข้ึนไปในอากาศ ก็ไมพนจากบาปกรรม ถึงจะดําลง

ไปกลางทะเล ก็ไมพนจากบาปกรรม ถึงจะเขาไปหลบตัวในซอกเขา ก็ไมพนจากบาปกรรม  

                                                      
๔๗สํ.สฬ.๑๘/๗๐/๕๙. 
๔๘องฺ.ทุก.อ.๒/๕๔/๑๕๘. 
๔๙ขุ.อุ.๒๕/๑๘๓/๑๘๖. 
๕๐ขุ.อุ.อ.๒๕/๑๔๘. 



๑๒๐ 

 

เพราะไมมีแผนดินสักสวนหนึ่งท่ีคนทําบาปยืนอยูแลวจะพนจากบาปกรรมได”๕๑ ดังเชน เปลว

ไฟลุกข้ึนจากเตาของหญิงคนหนึ่งทํากําลังหุงขาวอยูไป ติดชายคา เสวียนหญาอันหนึ่งปลิวข้ึน

จากชายคานั้น ไฟไหมอยูลอยไปสูอากาศ ในขณะนั้น กาตัวหนึ่งบินมาทางอากาศ สอดคอเขา

ไปในเสวียนหญานั้น มีเกลียวหญาพันแลว ไหมตกลงท่ีกลางบาน   เพราะบุพกรรมของกาใน

อดีตไดเกิดเปนชาวนาฝกโคของตนแตไมอาจฝกได ดวยวาโคของเขานั้นเดินไปไดหนอยหนึ่ง

แลวก็นอนเสีย แมเขาตีใหลุกข้ึนแลว เดินไปไดหนอยหนึ่ง ก็กลับนอนเสียเหมือนอยาง ชาวนา

นั้นจึงโกรธทําโคนั้นใหเปนดุจฟอนฟาง โดยการพันคอโคนั้นดวยฟางแลวก็จุดไฟเผาโคท้ังเปน 

โคจึงถูกไฟคลอกตาย ชาวนาจึงไปเกิดในนรกสิ้นกาลนาน เพราะวิบากของกรรมนั้นทําใหมา

เกิดเปนกา ๗ ครั้งจนมาถูกไฟไหมตายในอากาศดวยวิบากท่ีเหลือนั่นเอง๕๒  

 สรุปไดวาเวลาใหผลของธรรมและเวลาใหผลของกรรมนั้นไมจํากัดเวลา เวลาใหผล

ของธรรมเกิดจากผัสสะ อายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกเม่ือใดก็ใหผลของกรรม

เม่ือนั้น สวนเวลาในการใหผลของธรรมมี ๒ ประการไดแกเปนการเสวยธรรมและเปนการเปด

โอกาสใหคนปฏิบัติธรรมบรรลุผลไดตามบารมีการบําเพ็ญมา เหมือนการลุกของไฟ ผูปฏิบัติจะ

เห็นชัดไดดวยตนเองตามคําสอนในปาวาณสัณทิฏฐิกสูตร ตัวอยางสอดคลองกับเวลาใหผลของ

ธรรมไมจํากัดกาลเปนอกาลิโก เชน พระพาหิยะ ทารุจียะ บรรลุธรรมเปนพระอรหัตโดยไม

จํากัดกาลเพียงแตไดฟงพระเทศนายอในการฟง ดู รู เห็น สักแตวา เทานั้น เวลาจึงเปนอกาลิโก

ในการปฏิบัติธรรม เพราะไมตองรอเวลา สามารถปฏิบัติไดทุกเม่ือทุกกาลสมัย สวนเวลาใหผล

ของกรรมไมจํากัดกาล กาลและกรรมจึงสอดคลอง รอเวลาโอกาสและจังหวะในการใหผล ดัง

เรื่องของกาในตโยชนวัตถุ กาบินมาอยูดีๆ ถูกเสวียนหญาชายคาบานปลิวมาคลองคอกาตกลง

มาตายทันทีเพราะอดีตเคยเปนชาวนาท่ีฆาโคของตนดวยการฟนคอโคดวยฟางแลวจุดไฟเผาโค

นั้นท้ังเปน จึงแสดงใหเห็นวาการใหผลของธรรมและกรรมเปนอกาลิโลคือไมจํากัดกาล เวลาใน

พระพุทธศาสนาจึงไมจํากัดกาลดังกลาว สรุปลักษณะเวลาในพระพุทธศาสนาไดตามภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

                                                      
๕๑ขุ.ธ.๒๕/๑๒๗/๗๑. 
๕๒ขุ.ธ.อ ๒/๑๐๕/๓๘. 



๑๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี ๙  ลักษณะเวลาในพระพุทธศาสนา 

 

๓.๓ คุณคาและประโยชนของเวลาในพระพุทธศาสนา 

เวลาเปนสิ่งท่ีจับตองไมได แตมีอยูจริงตามสมมติบัญญัติท่ีชาวโลกตกลงยอมรับรวมกัน 

เพ่ือใหชีวิตดําเนินไปอยางราบรื่น เพราะถาไมมีการสมมติรวมกัน ประชุมนัดหมายกัน ตางคน

ตางทํา ยอมทําใหเสียการเสียงาน กลาวคือ เสียประโยชนอันถึงจะมีกับชีวิต สําหรับคุณคาและ

ประโยชนของเวลาพระพุทธศาสนา ผูวิจัยไดแบงประเด็นการศึกษาออกเปน ๒ ประเด็นดังนี้ 

๓.๓.๑ ดานการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป 

         ในการดําเนินชีวิตและกิจกรรมประจําวันของผูคน ลวนแตตองการมีความสุขและ

ประสบความสําเร็จดังท่ีตนเองปรารถนา แตในความเปนจริงคนสวนใหญในสังคมยังคงมีความ

ทุกข ทําชีวิตและใชเวลาไปกับความวุนวาย ทํางานท้ังวันท้ังคืน หรือไมก็เท่ียวอยางสนุกสนาน

จนลืมวันลืมคืน เสาะแสวงหาสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ อยูเสมอ ทําใหตองหาทรัพยมาจับจาย เสพใช

บริโภคเพ่ือสนองความอยาก ความตองการของตนเองท่ีไมมีท่ีสิ้นสุด ทําใหเกิดความยึดติดและ

ติดใจความเยื่อใย สมดังคํากลาวของพระปจเจกสัมพุทธเจาท่ีวา “ความรัก ยอมมีแกผูท่ีมีความ 

ลักษณะ 

ของ 

เวลา 

ใน 

พระ 

พุทธ 

ศาสนา 

 ๒. เวลาแตกตางกันในแตละภพ

 

 ๑. เวลาในสงสารไมมีท่ีสิ้นสุด 

 

๓. เวลาแตกตางกันตามเง่ือนไข       

ความตองการ 

 
 ๔. เวลามีลักษณะเคลื่อนท่ีไป 

 

 ๕. เวลาเปนภาวะสําเรจ็มาจากเหตุปจจัย 

 

 ๖. เวลาไมใชตัวกําหนดการใหผลของธรรม 

 



๑๒๒ 

 

เก่ียวของทุกขนี้ ยอมเปนไปตามความรัก เราเม่ือเพงเห็นโทษอันเกิดจากความรัก จีงประพฤติ

อยูผูเดียว เหมือนนอแรด”๕๓ ผูคนสวนใหญชอบคลุกคลีกับหมูคณะ บางครั้งทําใหติดเพ่ือน 

ตองไปสังสรรคเฮฮา ทําใหเสียทรัพย เสียสุขภาพและท่ีสําคัญ ทําใหเสียเวลา  

 คนสวนมากมักดําเนินชีวิตไปตามความเคยชินแบบเกา ๆ ทําใหเกิดความผูกพันกับ

สัตวบุคคล สิ่งของอันเปนท่ีรัก เม่ืออนุเคราะหมิตร สหายผูใจดี มีใจผูกพัน ยอมทําประโยชน 

ใหเสื่อมไปได บุคคลเม่ือเพงเห็นภัยในความเชยชิด จีงประพฤติอยูผูเดียว เหมือนนอแรด๕๔ 

ความเสนหหายอมมีบุคคลแกบุคคลผูเก่ียวของ ดวยความเก่ียวของอยางใดอยางหนึ่งในความ

เก่ียว ความกําหนัดอยางแรงยอมเกิดข้ึนเพราะมีราคะในครั้งกอนเปนปจจัย แตนั้นความทุกข

อันเนื่องดวยควาเสนหหายอมปรากฏ ความทุกขอันมีความเสนหหาติดตามมีประการตาง ๆ 

เปนตนวา ความเศราโศก ความคร่ําครวญในปจจุบันและสัมปราภพเปนตนยอมปรากฏ ยอม

บังเกิด ยอมมี ยอมเกิด  

 ดวยความเคยชินของจิตท่ีมีราคะ โทสะ โมหะครั้งกอนเปนปจจัย ทําใหบุคคล

สวนมากท่ีจมปกอยูกับเวลาท่ีผานมาแลวในอดีต ปรุงแตงความทุกขใจใหกับตนเอง เหมือนดัง

ชางกลัวไมแหง ซ่ึงมีปรากฏในทุพพกัฏฐชาดก เรื่องมีอยูวาพระโพธิสัตวเกิดเปนรุกเทวดา

ประจําปาหิมพานต มีชางมงคลตัวหนึ่งถูกพวกมนุษยซัดหอกดายจนชางเกิดทุกขเวทนาทนไม

ไหว  จึงวิ่งหนีมากจากฝก ทนับตั้งแตวันท่ีชานั้นวิ่งหนีมาอยูในปา ไมวาจะไดยินเสียงอะไร ชาง

มงคลตัวนั้นเกิดความหวาดกลัวอยูเสมอ ๆ ไมวาแมแตเสียงไมแหงท่ีถูกลมพัดรวงหลนมาจาก

ตนไม ทําใหชางอาศัยอยูในปาหิมพานตนั้นไมมีความสุขแมแตวันเดียว  

 เม่ือรุกเทวดาไดเห็นสภาพชางนั้นแลวจึงเกิดความกรุณาอยากชวยใหชางนั้นพนทุกข 

จึงไปปรากฏกายแลวกลาวสอนบอกชางวาในปาลวนมีก่ิงไมแหงอยูมากมากทุกหนทุกแหง ถา

ชางมัวกลัวก่ิงไมแหงอยูจะไมสามารถมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในปาไดอยางมีความสุขเลย สวนชางเม่ือ

ไดฟงดังนั้นจึงไดสติพิจารณาตามคําสอนของรุกเทวดา และเห็นดวยวาท่ีผานมาตนเองไมมี

ความสุขแมแตวันเดียว มาบัดนี้ตนเองตัดสินใจจะเลิกกลัวไมแหง และเลิกกลัวสิ่งตาง ๆ ตั้งแต

วันนั้นเปนตนมา๕๕ 

 จากชาดกเรื่องนี้แสดงใหเห็นวา ชางนั้นจมปกอยูกับอดีตประสบการณท่ีเลวรายของ

ตนเอง จนไมสามารถมีความสุขอยูในปจจุบันไดเพราะความคิดกลัว คนเราท่ีคิดฝงใจกับอดีตท่ี

เลวรายหรือหลงโหยหาอดีตท่ีแสนหวานชื่น ก็คงไมตางอะไรกลับชางตัวนี้ เพราะความคิดท่ีติด

                                                      
๕๓ขุ.จู.๓๐/๑๒๒/๔๐๒. 
๕๔ขุ.สุ.๒๕/๓๗/๕๐๗-๕๐๘. 
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๑๒๓ 

 

ฝงแนนในใจ ไมใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน เปนสิ่งท่ีผานไปแลว หากมัวคิดอยูแลวเกิดความกลัว 

ความหวาดระแวง ทําใหไมกลา ไมสามารถสรางสรรคสิ่งดี ๆ ใหมใหใหกับชีวิต จึงเปนชีวิตท่ีไร

คา ไมสามารถมีความสุขไดกับปจจุบัน 

 ในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูท่ีไมไดศึกษาธรรม ไมไดฝกฝนกายจิต ยอมดําเนิน

ชีวิตและใชเวลาสวนใหญหมดไปตามอํานาจของกิเลสตัณหา เชน เรื่องอาหารการกิน เปนตน 

ดังเชนเรื่องทูตชาดก เรื่องมีอยูวา พระโพธิสัตวเกิดเปนพระราชาท่ีทรงพอพระทัยเสวยโภชนะ

อันบริสุทธิ์สะอาดจึงไดชื่อวา พระเจาโภชนสุทธิราช เวลาท่ีพระองคทรงเสวยพระกายาหารแต

ละม้ือ จะไมทรงเสวยในพระตําหนักแตจะสรางมณฑปรัตนะเพ่ือเสวยพระกายาหาร โดยมีพระ

ประสงคจะใหมหาชนดูวิธีเสวยของพระองคสังสมบุญกุศล  

 วันหนึ่งมีบุรุษโลเลคนหนึ่งเห็นวิธีเสวยพระกายาหารของพระองคแลว อดใจไมไหว 

ไมสามารถกลั้นความอยากไวได จึงยกมือข้ึนรองประกาศวาตนเองเปนฑูต ในสมัยนั้นถาใคร

กลาววา ตนเองเปนทูต ใครก็ไมมีออํานาจจะหามได มหาชนจึงหลีกทางให บุรุษโลเลนั้นจึงรีบ

ตรงไปหยิบอาหารจากภาชนะถาดทองคําของพระราชากิน ทหารท่ีรักษาพระองคจึงถือดาบ

เพ่ือจะตัดศรีษะชายนั้น แตพระราชาสั่งหามไวกอน พรอมกับถามชายนั้นวา ท่ีวาทานเปนทูต

นั้น ทานเปนทูตของใคร ชายนั้นตอบวา เขาเปนฑูตของตัณหา เปนทูตของทอง ตัณหาบังคับมา 

และกลาวตอไปวา สัตวท้ังหลายท่ีตกอยูในอํานาจของตัณหาไปยังสถานท่ีใด เพ่ือจะขอแมกับ

คนท่ีเปนศรัตรูเพ่ือประโยชนแกทองฉันใด เขาก็เปนทูตของทอง มนุษยท้ังหลายตกอยูในอํานาจ

ของทองท้ังกลางวันและกลางคืน เขาเปนฑูตของทอง เม่ือบุรุษโลเลคนนั้นพูดจบ แทนท่ี

พระราชาจะทรงกริ้วโกรธ แตทรงคิดพิจารณาดวยสติคิดวา สิ่งท่ีบุรุษคนนี้พูดเปนความจริง 

สัตวเปนทูตของทอง ตางเท่ียวไปดวยตัณหา ตัณหาบงการสัตวเหลานี้ใหเท่ียวไป พระองคเองก็

เปนเชนนั้นดวย พระองคทรงชอบพระทัยและตรัสรับสั่งใหรางวัลบุรุษโลเลคนนั้นไปเปนจํานวน

มาก ดวยเหตุท่ีพระองคเองก็ดี สรรพสัตวนอกนั้นก็ดี ลวนเปนฑูตของทองเชนกันโดยท่ีพระองค

ก็ไมเคยทรงไดฟงเรื่องแบบนี้มากอน๕๖  

 จากทูตชาดกดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาตัณหา ความอยาก ความตองการเปน

ตัวการท่ีสําคัญในการชักนําใหสรรพสัตวตองดําเนินไป บางครั้งถึงกับอดใจไมไหว แตในเรื่องนี้

โชคดีท่ีพระราชาเขาใจและใหอภัย เพราะเปนการกลาวท่ีจริง แตหากในโลกการดําเนินชีวิตใน

ปจจุบัน ผูคนลวนแตรบีเรงแขงขัน วิ่งไปตามอํานาจความทะยานอยากไมมีท่ีสิ้นสุด การดําเนิน

กิจกรรมประจําวันจึงไมควรใหตัณหาเปนตัวชักนํา เพราะไมเชนนั้น วันเวลาท่ีเราสูญเสียไปจะ

ไปสนองอํานาจกิเลส ทําใหชีวิตเดือนรอยภายหลังได  

                                                      
๕๖ขุ.ชา.๔/๒๘-๒๙/๕๕. 



๑๒๔ 

 

 ในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูคนลวนอยากพบ อยากเจอและใชเวลากันคนท่ี

ตนเองรักและชอบ อยากอยูใกลคนท่ีมีผิวพรรณงดงามผองใสไรสิวฝา บางคนอยากใหตนเองดูดี

มีผิวพรรณสดใดจึงใชทรัพยจํานวนมากลอกผิว เปลี่ยนสีผิว ใชเครื่องสําอางราคาแพง ๆ ทําให

ตองเสียทรัพยและเสียเวลาในการไปเสาะแสวงหา คิดฟุงซานไปถึงวาตนเองจะงามหรือไมงาม 

จะเปนท่ีถูกอกถูกใจในสายตาคนท่ัวไปหรือเปลา หากคนอ่ืนชอบความสวยความสดใสของเรา

เราถูกใจก็เกิดความสุข แตหากเขาไมชอบไมถูกใจก็เกิดความทุกข ท้ัง ๆ ท่ีลงทุนกับเรื่องความ

สวยความงามไปมากมาย แตถาบุคคลใดไมมีเรื่องกังวลใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพราะไม

มีความปรารถนาในอารมณท่ีเปนอดีตและไมคิดฟุงซานไปในเรื่องอนาคต ทําใหมีใบหนาและ

ผิวพรรณผองใส ไมตองใชเครื่องสําอางราคาแพง ๆ ไมตองเสียเวลาแตงหนาจนมากเกินไป 

 ในเตมียชาดก พระเตมียโพธิสัตวไดตรัสกับพระราชบิดา ตอนท่ีพระราชบิดาไปเยี่ยม

พระโพธิสัตว พระโพธิสัตวนําใบหมากเมามาใหทรงเสวย แตพระราชากับไมทรงเสวยเพราะวา

ไมใชอาหารของพระองค แตแปลกใจวาทําไมพระเตมียอาศัยอยูคนเดียว ฉันใบหมากเมา ถึงได

มีผิวพรรณผองใสยิ่งนัก พระเตมียตรัสตอบความตอนหนึ่งวา 

       ...อาตมภาพมิไดเศราโศกถึงอารมณท่ีลวงไปแลว 

         มิไดปรารถนาอารมณท่ียังไมมาถึง 

         ยังอัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา 

         เพราะฉะนั้น ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใส...๕๗ 

 คนท่ีอยูกับปจจุบัน ทํากิจเฉพาะหนาอยางมีสติและสมาธิ จิตยอมจดจอกับงานท่ี

กระทํานั้น ไมมีวิตกกังวลยอมมีผิวหนาผองใส เหมือนพระเตมียในเตมียชาดกดังกลาวขางตน 

 คนท่ีมีสติอยูกับปจจุบันและหม่ันประกอบไปดวยกุศลกรรม เม่ือจะถึงคราวตอง

สิ้นชีวิตจะไมกลัวตาย เพราะชีวิตในแตละขณะเปนชีวิตท่ีใชอยางคุมคา เปนชีวิตท่ีฝกฝนพัฒนา

ตนเองและเรียนรูอยูตลอดเวลา เขาใจสัจจธรรมความเปนจริงของชีวิตตามธรรมชาติ ใน

พระไตรปฎก ทุตยิมหานามสูตร ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระมหานามะเสด็จไปเฝาพระพุทธ

องค ทูลวาหมอมฉันลืมสติ หากตองถึงแกกรรมในเวลานี้คือตองตายในเวลานี้ ภพเบื้องหนาท่ี

จะตองไปเกิดเปนอยางไรบาง พระพุทธองคตรัสไมใหพระมหานามะตองวิตกกังวลวาตายแลว 

จะไปเกิดเปนอะไรแตพระองคทรงตรัสถามพระมหานามะวา “มหาบพิตร เปรียบเหมือนตนไม

ท่ีนอมไปทางทิศปราจีน โนมไปทางทิศปราจีน โอนไปทางทิศปราจีน ตนไมนั้นเม่ือถูกตัด 
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๑๒๕ 

 

โคนจะลมไปทางไหน” พระมหานามะไดฟงดังนี้ จีงตั้งสติทรงตอบวา จะลมไปทางท่ีตนไม  

นอมไป โนมไป โอนไป๕๘  

 จากการสนทนาตอบถามของพระพุทธองคกับพระมานามะ จะเห็นไดวาตอนแรก

พระมหานามะไมม่ันใจวาเม่ือพระองคขาดสติไมไดนึกถึงคุณงามความดี หรือพระรัตนตรัยแลว 

ถาพระองคสวรรคตไปตอนนี้จะมีคติเปนอยางไร เม่ือพระพุทธเจาทรงถามพระมหานามะและ

เปรียบเทียบวาถาตนไมตนหนึ่งนั้นโนมโอนไปทางทิศตะวันออก (ทิศปราจีน) เวลาตนไมนั้นถูก

โคนลมลง ตนไมนั้นจะตองลมโคนไปทางไหน พระมหานามะไดสติคิดไดทันทีวา ตนไมนั้น

จะตองลมไปทางทิศตะวันออกอยางแนนอน ซ่ึงหากเปรียบเทียบกันท่ีดําเนินชีวิตประจําวันใน

ยุคนี้ หากบุคคลผูนั้นมีปกติรักษาศีล เจริญจิตภวนาอยูเปนประจํา มีจิตนอมเอียงไปทางการ

สรางบุญกุศล ก็ไมตองหวงกังวลวาตนเองตายแลวจะเปนอยางไร นั่นคือมีหลักประกันภพหนา   

หากถือคติและแนวคิดตามท่ีพระพุทธองคกับพระมหานามะแลว สุขคติยอมเปนท่ีหวังเพราะใน

ปจจุบันทําแตคุณงามความดี ปจจุบันตื่นก็เปนสุข ในอนาคตจากโลกนี้ไปก็เปนสุข เพราะทุก

เวลานาทีทําแตประกอบแตกุศล บําเพ็ญเพียร ทําคุณงามความดีนั่นเอง 

สรุปไดวาคุณคาและประโยชนของเวลาในประไตรปฎกดานการดําเนินกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป  บุคคลลวนแตตองการความสุขและประสบความสําเร็จ แตหาก

ขาดสติทําใหเกิดความผูกพัน การยึดติดกับความสุขความทุกขในอดีตและคิดฟุงซานไปใน

อนาคต ทําใหสูญเสียความเปนปจจุบันไป เหมือนชางท่ีกลัวไมแหงยึดติดกับอดีตท่ีตนเองไดรับ

ทุกขเวทนา เม่ือหนี้ไปอยูปาไดยินเสียงก่ิงไมแหงหลน เกิดความกลัวอยูไมเปนสุขในปจจุบัน จน

รุกเทวดาตองมาบอกสอน ใหเลิกกลว คนท่ียึดติดแตอดีตปรุงแตงทุกข จะไมสามารถสรางสรรค

สิ่งดีงามและความสุขในปจจุบันได สิ่งท่ีควรทําคือตองไมยึดติดในอดีต เพราะอดีตไดผานไปแลว 

สิ่งท่ีผานไปแลวก็ผานไปแลวไมควรคาแกการโหยหา อนาคตก็ยังไมมาถึง ผูท่ีไมกังวลถึงอนาคต 

ไมมีเรื่องหวงกังวลยอมหลับสบายเหมือนนางปคลาท่ีสิ้นกังวลรอชายนัดหมายแลวไมมาตามนัด  

 บุคคลท่ีดําเนินชิวตกิจกรรมประจําวันอยูเฉพาะกิจท่ีอยูตรงหนา ยอมมีผิวพรรณผอง

ใสเพราะไรความวิตกกังวล  มีจิตท่ีสงบ มีสมาธิอยูกับกิจการงานเฉพาะหนาเหมือนพระเตมีย 

พระองคทรงมีผิวพรรณผองใสเพราะอยูใชเวลาอยูดวยสิ่งท่ีเกิดเฉพาะหนา นอกจากนี้ผูท่ีมีปกติ

รูคุณคาของเวลา มีสติอยูกับปจจุบัน หม่ันประกอบกุศลกรรมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ไม

ตองกลัววาตนเองตายไปแลวจะไปเกิดท่ีไหน สวรรคหรือนรก เปรียบเสมือนตนไมท่ีโนมและ

เอนไปทางทิศใด เวลาตนไมลมก็จะลมไปทางทิศนั้น ดังเชนเรื่องราวท่ีพระศาสดาตรัสสทนา

                                                      
๕๘สํ.ม.๑๙/๑๐๑๘/๕๒๔. 



๑๒๖ 

 

ถามตอบกับพระมหานามในทุติยมหานาสูตร บุคคลจึงควรดําเนินชีวิตประจําวันดวยการรู

คุณคาของเวลา ไมยึดอดีต ไมยืดอนาคต เปนอยูดวยกิจเฉพาะหนา สรุปดังภาพตอไปนี้  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๐ สรุปคุณคาและประโยชนของเวลาในพระพุทธศาสนาดานการดําเนนิกิจกรรม   

            ในชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป 
  

๓.๓.๒ ดานการฝกปฏิบัติธรรมของนักบวชในพระพุทธศนา 

 ในการฝกปฏิบัติธรรมของนักบวชในพระพุทธศนา เพ่ือบรรลุคุณธรรมในแตละดับ

ข้ันตามหลักไตรสิกขา หรือสิกขาสาม ขอปฏิบัติท่ีตองศึกษา ๓ อยาง คือ อธิสีลสิกขา,อธิจิต

สิกขา อธิปญญาสิกขา เรียกงาย ๆ สั้น ๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา๕๙นั้นมีสิ่งทําใหเกิดการเนินชาใน

                                                      
๕๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวศัพท 

พิมพครั้งท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา 

๑๒๑.. 

คุณคาและ

ประโยชนของ

เวลาใน 

พระ 

พุทธศาสนา 

ดานการดําเนิน

กิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน

ของบุคคลท่ัวไป 

 

 ๒. ไมทําตามความเคยชิน 

 ๑. ลดสิ่งท่ีทําใหหมกมุนหลงในกาม 

๓. ไมหวนละหอยโหยหาถึงอดีต 

 ๔. ไมฟุงซานวิตกกังวล 

 

 ๕. อยูกับปจจุบันอยางมีความสุข 

 

 
 ๖.. มีหลักประกันภพหนา 

 

 

 



๑๒๗ 

 

การฝกฝนปฏิบัติธรรม ไดแก ปปฺจสฺÞ£Ò หมายถึงสัญญาอันประกอบดวยกิเลสเปนเหตุเนิ่น

ชา คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ และปปฺจสฺญาสงฺขา ไดแก แงตาง ๆ แหงสัญญาอันประกอบดวย

กิเลสเปนเหตุเนิ่นชา๖๐ สมดังท่ีพระพุทธองคทรงตรัสไว ความวา  

                 ภิกษุ แงตาง ๆ แหงปปญจสัญญา ยอมครอบงําบุรุษ เพราะเหตุ

ใด ถาสิ่งท่ีบุคคลจะพึงยินดี จะพึงยอมรับ จะพึงยึดถือไมมีในเพราะเหตุ

นั้น ขอนี้เปนท่ีสุดแหงราคานุสัย เปนท่ีสุดแหงปฏิฆานุสัย เปนท่ีสุดแหง

ทิฏฐานุสัย เปนท่ีสุดแหงวิจิกิจฉานุสัย เปนท่ีสุดแหงมานานุสัย เปนท่ีสุด

แหงภวราคานุสัย เปนท่ีสุดแหงอวิชชานุสัย และเปนท่ีสุดแหงการถือ

ทอนไมการถือศัสตรา การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท การสอเสียดยุ

ยง และการกลาวเท็จ บาปอกุศลธรรมเหลานี้ ยอมดับไปโดยไมเหลือ

เพราะเหตุนั้น๖๑ 

พระมหากัจจายนะไดขยายความวา การเกิดปปญจสัญญา วาจักขุวิญญาณเกิดข้ึน

เพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ ความประจวบกันแหงธรรมท้ัง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปน

ปจจัย เวทนาจึงเกิด บุคคลเสวยอารมณใดยอมหมายรูอารมณนั้น บุคคลหมายรูอารมณใดยอม

ตรึกอารมณนั้น บุคคลตรึกอารมณใดยอมคิดปรุงแตงอารมณนั้น บุคคลคิดปรุงแตงอารมณใด 

เพราะความคิดปรุงแตงอารมณนั้นเปนเหตุ แงตาง ๆ แหงปปญจสัญญายอมครอบงําบุรุษ ใน

รูปท้ังหลายท่ีจะพึงรูแจงทางตาท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน กลาวคือเพราะอาศัยความ

ประจวบแหงธรรมท้ัง ๓ เปนปจจัย ท่ีเกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบกับสี แสง เสียง 

กลิ่น รส สัมผัสและความนึกคิดปรุงแตงในใจ เกิดเปนวิญญาณรับรูข้ึนทางประสาทสัมผัสหลาย 

จึงทําใหเกิดเวทนาและความจําไดหมายรูในเวทนานั้น จึงคิดปรุงแตงและตรึกนึกในอารมณท่ี

เขากระทบในแงตาง ๆ บอย ๆ ทําใหกิเลสเขาครอบงําจิตใจ ทําใหเกิดความเนินชาในการ

ปฏิบัติธรรม  

โดยปกติของธรรมชาติเพราะมีอายตนะภายใน ๖ กระทบกับอายตนะภายนอก ๖ 

มีวิญญาณรับรู จึงเกิดปปญจสัญญาข้ึน เม่ือไมมีจักขุ ไมมีรูป ไมมีจักขุวิญญาณ เปนไปไมไดเลย

ท่ีบุคคลจะรูจักบัญญัติผัสสะ เม่ือไมบัญญัติผัสสะ ก็จะไมรูจักบัญญัติเวทนา ไมมีบัญญัติเวททนา 

ก็ไมมีบัญญัติสัญญา เม่ือไมมีบัญญัติสัญญา ก็ไมมีบัญญัติวิตก เม่ือไมมับัญญัติวิตก ก็ไมมีบัญญติ

การครอบงําในแงตาง ๆ จากปปญจสัญญา ในทางโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็ทํานอง

                                                      
๖๐ม.มู.อ.๑/๒๐๑/๔๐๑. 
๖๑ม.มู.๑๒/๒๐๑/๒๑๐. 

 



๑๒๘ 

 

เดียวกัน๖๒ ดวยเหตุนี้การดํารงสติอยูในปจจุบัน ในขณะท่ีความประจวบกันแหงธรรมท้ัง ๓ เปน

ผัสสะกระทบนั้น ยอมทําใหนักบวชผูปฏิบัติธรรม รับรูถึงเวทนาแตไมมีการวิตก คิดปรุงแตงไป

ตามอารมณท่ีเขากระทบ เห็นก็สักแตวาเห็น ไดยินก็สักแตวาไดยิน สามารถทําใหเกิดการเห็น

แจงในปจจุบันธรรมได  

เม่ือผูใดปฏิบัติเม่ือใด ก็ใหผลเม่ือนั้น ไมข้ึนอยูกับกาลเวลา เหมือนดังท่ีพระอานนท

กลาวเปรียบเทียบและไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาในมธุปณฑิกสูตรวา บุรุษผูถูกความ

หิวกระหายและความออนเพลียครอบงําไดขนมหวาน เขากินเวลาใด ๆ ก็จะพึงไดรับรสหวาน

อรอย ในเวลานั้น ๆ แมฉันใด ภิกษุผูเปนนักคิด เปนบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ใครครวญ

เนื้อความแหงธรรมบรรยายนี้ดวยปญญาใด ก็จะพึงไดความพอใจและความเลื่อมใสแหงในเวลา

นั้นๆ ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร พระพุทธองคทรงตรัสตอบวา ชื่อมธุปณฑิกบรรยาย”๖๓ 

จะเห็นไดวาการอยูในอารมณปจจุบัน ไมคิดปรุงแตงไปในอดีตหรืออนาคต ยอมทําให

ไมเกิดปปญจสัญญา เม่ือปปญจสัญญาไมเกิด ยอมทําใหความเนินชาในการปฏิบัติธรรมลดลง 

กลาวคือ ทําใหการปฏิบัติธรรมเปนไปดวยความรวดเร็วไมยืดยาด เนินนานเกินไปนั่นเอง 

ในการปฏิบัติธรรมยอมตองมีอุบายในการพิจารณาการใชเวลาดวยเชนกัน เวลาไหน

ควรชาก็ควรชา เวลาไหนควรรีบก็ควรรีบ ดังคํากลาวในสัมภูตเถรคาถา ความวา  

                                         ผูใดรีบในเวลาท่ีควรชา 

                       และชาในเวลาท่ีควรรีบ 

                       ผูนั้นเปนคนเขลา ยอมประสบทุกข 

                       เพราะไมจัดแจงโดยแยบคาย 

  ประโยชนของเขายอมเสื่อมไป 

                       เหมือนดวงจันทรขางแรม 

                       เขายอมไดรับความตําหนิจากวิญูชน 

                       และพลาดจากมิตรท้ังหลาย 

  ผูใดชาในเวลาท่ีควรชา 

                       และรีบในเวลาท่ีควรรีบ 

                       ผูนั้นเปนบัณฑิตยอมประสบสุข 

                       เพราะจัดแจงโดยอุบายท่ีแยบคาย 

  ประโยชนของเขา ยอมบริบูรณ 

                                                      
๖๒Á.ÁÙ.ñò/òðô/òñô. 
๖๓Á.ÁÙ.ñò/òðõ/òñ÷. 



๑๒๙ 

 

                       เหมือนดวงจันทรขางข้ึน 

                       เขายอมไดรับการยกยองสรรเสริญ 

                       และไมพลาดจากมิตรท้ังหลาย๖๔ 

จากภาษิตของพระสัมภูตเถระดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาการเปนบัณฑิต ผูรูและ

บรรลุธรรมไดนั้นตองมีอุบายท่ีแยบคาย เวลาชาในท่ีควรชา และรับในท่ีควรรีบ จะทําใหไม

พลาดประโยชนในกาลตาง ๆ ซ่ึงถือเปนคุณคาและเวลาท่ีตองตระหนักในการปฏิบัติธรรม

เชนกัน เชน ถาเกิดเหตุการณคับขัน เปนตนวา กําลังนั่งสมาธิสงบอยูในปา เกิดไฟปาข้ึน เวลา

เชนนี้ตองรีบหลบภัยหรือหาทางแกปญหานั้น ถารีบรอนในยามนี้นับวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง  

แตถานั่งสมาธิแลวอยากไดผลสําเร็จไว ๆ ทําใหมีจิตคิดฟุงซาน กระวนกระวายใจ 

ผุดลุกผุดนั่ง ไมสามารถทําใหเกิดสมาธิได สิ่งท่ีชาในสิ่งท่ีควรชาแตกับไมยอมชา กลาวคือ สมาธิ

จะเกิดตองอาศัยเหตุปจจัยท่ีเหมาะสมและลงตัว บางครั้งตองอาศัยเวลาและความสงบเขาชวย 

จึงตองรอเวลาใหถูกจังหวะ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีตองอาศัยอุบายในการฝกปฏิบัติธรรมดังกลาวขางตน 

ในอรัญญสูตร มีเทวดาไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวาภิกษุท้ังหลายผูอยูในปา 

ผูสงบ  ประพฤติธรรมอันประเสริฐ ฉันอาหารม้ือเดียว  เพราะเหตุอะไร ผิวพรรณจึงผองใส             

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 

                       ภิกษุท้ังหลายไมเศราโศกถึงอดีต 

                       ไมคิดถึงอนาคต กําหนดอยูกับปจจุบัน 

                      เพราะเหตุนั้น ผิวพรรณจึงผองใส 

                      เพราะคิดถึงอนาคต เศราโศกถึงอดีต 

                      ดวยเหตุนี้ ภิกษุท้ังหลายผูเขลาจึงซูบซีด 

                      เหมือนตนออสดท่ีถูกถอนข้ึนแลว ฉะนั้น๖๕ 

จากพระสูตรดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ภิกษุผูมีสติอยูกับปจจุบันยอมมีผิวพรรณ

ท่ีสดใส สวนภิกษุท่ีขาดสติ ครุนคิดถึงอนาคต มัวแตเสียใจเศราโศกถึงอดีต ยอมมีรางกาย

ผิวพรรณท่ีซูบซีดเหมือนตนออสดท่ีถูกถอนข้ีนมา เพราะธรรมดาตนออท่ีอยูในน้ํายอมมี

ธรรมชาติท่ีสด เขียวขจีท้ังตนและใบ แตเม่ือถูกถอนมาวางไว ยอมถูกลมและแดดแผดเผา ทํา

ใหเหี่ยวยน ไมมีผูใดอยากมองหรือนําไปใชประโยชน ผูท่ีมีผิวพรรณเหี่ยวยน ดูแลวไมสดใส

เพราะม่ัวแตคิดวิตกกังวล ยอมทําใหเสียเวลาและเสียประโยชนท่ีพึงจะเกิดในปจจุบันไป หมด

คุณคาไมมีผูใดอยากมองหรือเขาใกลเหมือนตนออท่ีถูกถอนท้ิงไวดังกลาว   

                                                      
๖๔ขุ.เถร.๒๖/๒๙๑-๒๙๔./๓๘๗. 
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๑๓๐ 

 

ในทางพระพุทธศาสนาไมใชไมใหมองเรื่องอนาคต แตควรมีการวางแผนอยูบนฐานของ

ความเปนจริง ดังเชนพระพุทธองคทรงตรัสเตือนภิกษุเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการ เพ่ือไมควร

เปนผูไมประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู เพ่ือถึงธรรมท่ียังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมท่ียัง

ไมบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง๖๖ ภิกษุเองเม่ือรูวาในอนาคตจะมีภัยใหญหลวง

เกิดข้ึนถึง ๕ ประการดวยกัน จึงเปนการสมควรท่ีตองเรงกระทําความเพียร ดวยการเปนผูตืนอ

ยูเสมอ กลาวคือมีสติในการครองกายครองใจ ตั้งอยูในความไมประมาทสามารถขามพนวัฏฏ

สงสารบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมคือพระนิพพาน  

สมดังท่ีพระพุทธองคทรงตรัสไวในเมตตคูมานวปญหานิทเทศ วาดวยความไมประมาท 

ความวา “ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ มีสติ ไมประมาท  รูแจง ละความยึดถือวาเปนของเราแลว 

เท่ียวไปอยู พึงละชาติ ชรา โสกะและปริเทวะ อันเปนทุกขในอัตภาพนี้ไดแนนอน”๖๗ ภิกษุมีสติ

เม่ือเจริญสติ พิจารณากายในกาย พิจารณาเวทนาในเวทนา พิจารณาจิตในจิต พิจารณาธรรม

ในธรรม ชื่อวามีสติ๖๘การท่ีภิกษุอยูอยางมีสติ ไมประมาทสามารถละบรรเทาใหหมดสิ้นไป ให

ถึงความไมมีอีกซ่ึงความเพลิดเพลิน ความยึดม่ันถือม่ัน วิญญาณท่ีสหรคตดวยอภิสังขาร กรรม

ภพ และภพใหมอันมีในปฏิสนธิ กลาวคือเขาสูนิพพาน เปนเปาหมายสูงสุดในการเปนนักบวช

ในพระพุทธศานา 

สรุปไดวา คุณคาและประโยชนของเวลาในพระไตรปฏกดานการฝกปฏิบัติธรรมของ

นักบวชในพระพุทธศนา เม่ือบุคคลไมคํานึงโหยหาอดีต ไมคิดฟุงซานคํานึงถึงอนาคต เม่ือมีเหตุ

ทําใหเกิดการกระทบทางผัสสะ สามารถมีสติอยูกับปจจุบันกําหนดรูสิ่งตางๆตามความเปนจริง 

ทําใหกิเลสหมดท่ีเกาะท่ีอาศัย กลาวคือ ทําใหสามารถกําจัดหรือริดรอนกิเลสไปทีละเล็กละนอย 

นั่นคือทําใหปปญจธรรม เครื่องเนินชาในการบรรลุธรรมลดนอยถอยลงไป ทําใหสามารถรับรูถึง

ความสุขในขณะปฏิบัติธรรมได ทําเม่ือไรก็ไดผลเม่ือนั้น ไมข้ึนอยูกับกาลเวลาใด ๆ แตตองมี

อุบายในการปฏิบัติธรรม ชาในกาลท่ีควรชา รีบในกาลท่ีควรรีบ พระพุทธเจาตรัสบอกภิกษุถึง

การมีจิตอยูกับปจจุบันผิวพรรณผองใส และตรัสเตือนถึงภัยในอนาคต ๕ ประการเพ่ือไมให

ภิกษุเกิดความประมาท ใหเรงขวนขวายทําความเพียร พระองคทรงตรัสย้ําวาหากผูใดมีสติ     

มีความเพียรยอมพนทุกขไดอยางแนนอน สติท่ีพระพุทธองคทรงย้ําใหภิกษุเจริญ เปนสติท่ี

พิจารณากายในกาย พิจารณาเวทนาในเวทนา พิจารณาจิตในจิต พิจารณาธรรมในธรรม เม่ือ
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๑๓๑ 

 

เจริญสติสมบูรณตามความพรั่งพรอมของเหตุปจจัยแลว ยอมบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ซ่ึงเปน

เปาหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรม คุณคาและประโยชนของเวลาในพระไตรปฏกดานการฝก

ปฏิบัติธรรมของนักบวชในพระพุทธศนา สามารถสรุปเปนภาพไดดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๑ สรุปคุณคาและประโยชนของเวลาในพระพุทธศาสนาดานการฝกปฏิบัติธรรม       

              ของนักบวชในพระพุทธศนา 

 

         สรุปไดวา จากการศึกษาหลักคําสอนเก่ียวกับการบริหารเวลาในพระพุทธศาสนา ทําให

ทราบถึงความสําคัญของเวลาในพระพุทธศาสนา ทําใหสามารถนําพาชีวิตไปสูเปาหมายท้ัง ๓ 

ข้ัน คือ ประโยชนในปจจุบัน ประโยชนเบื้องหนาและประโยชนสูงสุด  บุคคลควรเรงทํา

ประโยชนใหทันตอเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน เพ่ือพัฒนาตนเองไปสูผูเปนอิสระดาน

เวลา โดยการเห็นคุณคาของชีวิตท่ีประเสริฐมากกวการอยูนาน สามารถทําใหชีวิตกาวหนาไม

ตกไปสูอบาย นอกจากนี้เวลายังเปนเง่ือนไขในการกําหนดระยะเวลาตาง ๆ ของชีวิตในการ

พัฒนาตนใหเปนผูท่ีควรแกการยกยอง สรรเสริญเพราะการรูจักใชการใชเวลาบริหารจัดการ

คุณคาและ

ประโยชนของ

เวลาในพระ

พระพุทธศาสน

าดานการฝก

ปฏิบัติธรรมของ

นักบวชในพระ

พุทธศนา 

 ๒. ทําใหเห็นแจงธรรมปจจุบัน 

 ๑. ชวยลดปปญจสัญญา 

๓. ใชเปนอุบายในการปฏิบัติ

 

 ๔. เห็นอนาคตภัย ๕ 

 

 
๕ ไมประมาท 

 

 

 
 ๖. บรรลุ มรรค ผล นิพพาน 

 

 

 



๑๓๒ 

 

ชีวิตไดอยางลงตัว ท้ังนี้เวลาถือวาเปนมงคลชีวิตเม่ือไดฟงธรรมและสนทนาธรรมตามกาล 

เพราะมงคลท่ีแทจริงของชีวิตอยูท่ีการทําประโยชนใหเกิดข้ึน ไมใชการถือฤกษยามวาเปนมงคล

แตอยางใด คนเราไมควรประมาทในเวลา ในการปฏิบัติธรรม ไมควรประมาทในสังขาร ในวัย

และในการศึกษา คนท่ีประมาทเหมือนคนท่ีตายแลว เพราะเขาตายจากการทําคุณงามความดี 

ถึงแมมีชีวิตอยูหากไมหม่ันประกอบกุศลกรรมก็เหมือนคนท่ีตายไปแลว คนตายไปแลวไม

สามารถฟนคืนชีพมาทําความดีแบบมนุษยได  

   เวลาเก่ียวของในฐานะเปนจุดกําหนดของสังคม เก่ียวของกับการกําหนดสิกขาบทใน

พระสงฆ เปนวันนักขัตฤกษทางพระพุทธศาสนาและเปนกาลสมัยฟงธรรมของชาวพุทธเรา 

เวลายังเปนจุดกําหนดของชีวิต โดยการแบงระยะอายุไขของชีวิตซ่ึงในแตละภพภูมิมีอายุไม

เทากัน เวลายังเปนจุดแบงระยะประสบการณของพระภิกษุตามวินัยบัญญัติและแบงระยะการ

ดําเนินชีวิตอีกดวย ซ่ึงลักษณะของเวลาในทัศนะทางพระพุทธศาสนานั้น เวลาในสงสารไมมีท่ี

สิ้นสุด แตกตางกันในแตละภพภูมิ แตกตางกันไปตามเง่ือนไขความตองการ มีลักษณะเคลื่อนไป

และเปนสภาวะกาลสําเร็จในตัวเวลาใหผลของกรรม(อกาลิโก)  สวนหลักคําสอนเรื่องเวลา

ในภัทเกรัตตสูตรมุงเนนใหอยูกับปจจุบัน ไมควรคํานึงถึงอดีตท่ีลวงไปแลว ไมควรหวังในอนาคต

ท่ียังไมมาถึง เพราะสิ่งท่ีเปนอดีตก็ละไปแลว สิ่งท่ีเปนอนาคตก็ยังไมมาถึง บุคคลจึงควรมีสติอยู

เฉพาะหนาในปจจุบัน ความเพียรเปนสิ่งท่ีบุคคลควรทําในวันนี้ เพราะวาคนเราไมรูจะตายวันนี้

หรือพรุงนี้ ไมสามารถพัดเพ้ียนกับความตายได บุคคลผูเจริญสติมีความเพียรไมเกียจครานท้ัง

กลางวันและกลางคืน พระพุทธองคทรงตรัสเรียกบุคคลนั้นวา “ผูมีราตรีเดียวเจริญ” เปนคํา

สอนท่ีปรากฏในภัทเทกรัตตสูตร พระพุทธองคทรงใหความสําคัญเปนอันมากเพราะมีปรากฏใน

พระไตรปฎกทรงตรัสสอนดวยพระองคเองถึง ๕ ครั้งดวยกัน และพระพุทธองคเองทรงกระทํา

เปนตัวอยางในการบริหารเวลาไดดีเยี่ยมยอดท่ีสุดในโลก ตลอด ๔๕ พรรษาท่ีทรงสั่งสอนธรรม 

พระองคดําเนินพุทธกิจในชีวิตประจําวันท้ังกลางวันและกลางคืน เวลาเชาเสด็จบิณฑบาต เวลา

เย็นทรงแสดงธรรม เวลาคํ่าประทานโอวาทแกเหลาภิกษุและเวลาเท่ียงคืนทรงตอบปญหา

เทวดา สวนอุบาสิกาวิสาขา ไดบริหารเวลาดโดยใชทักษะการมอบหมายงานใหพระโมคัลลานะ

สรางมณฑปถวายพระพุทธองคใชเวลาเพียง ๙ เดือน นางไดไตรตรองใครครวญอยางรอบคอบ

ไมเหมือนกับพระบิดาของพระโสมันสกุมารท่ีสั่งประหารพระราชโอรสของพระองคเองเพราะ

เชื่อชฏิลโกง จนพระโสมัมสกุมารตองทรงตักเตือน  

 ในกาลทําการใดๆควรตองรูจักเลือกเวลาท่ีเหมาะสม ไมเชนนั้นจะเปนเหมือนนกเคาท่ี

บินออกมาในเวลาไมเหมาะสมจึงถึงเหลาฝูงนกกาจิกจนไดรับบาดเจ็บตกจงสูพ้ืนดิน ไกปาก็

เชนกัน ขันไม เปนเวลา จึงถึงเหลามานพหักคอจนตาย สวนหัวขวานผู ไมรูประมาณ

ความสามารถของตน ตนเองหากินอยูแตในปาไมง้ิว ไปเจาะไมตะเคียนจนจะงอยปากหัก หัว



๑๓๓ 

 

แตกตาย สิ่งเหลานี้เปนตัวอยางของการบริหารเวลาท่ีตองประมาณกาลใดเหมาะสม ประมาณ

ในเนื้องานและความชํานาญของตนเอง ในสวนของหลักธรรมท่ีสัมพันธกับเวลา ไดแก หลัก

ความไมเท่ียงใน ๓ กาล อินทรีสังวร สติปฏฐาน ๔ ชาคริยานุโยค มรณสติและหลักความไม

ประมาท หลักการตางๆเหลานี้เม่ือบุคคลเจริญแลวยอมนําไปสูชีวิตท่ีประเสริฐ โดยการศึกษา

จากคุณคาและประโยชนของเวลาท่ีมีในพระไตรปฎกท้ัง ๒ ดาน คือ ๑.ดานการดําเนินกิจกรรม

ในชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป ทําใหสามารถลดความหมกมุนในกามรมณ ลดความเคยชิน

แบบเดิมๆท่ีทําใหชีวิตไมพัฒนา ทําใหไมหวนระหอยโหยหาถึงอดีต ไมวิตกกังวลคิดฟุงซานไปใน

อนาคต อยูกับปจจุบันอยางมีความสุข ทําใหผิวพรรณผองใสและเปนการประกันภพหนาไดอีก

ตัวย กลาวคือ ทําดีในปจจุบันไมตองกลววาตายแลวจะไปสวรรคหรือนรก เหมือนตนไมท่ีโนม

ไปทางทิศตะวันออก เวลาโคนก็ตองลมไปทางทิศตะวันออกอยางแนนอน  ๒. ดานการฝก

ปฏิบัติธรรมของนักบวชในพระพุทธศาสนา ทําใหสามารถลดปปญจสัญญา เกิดการเห็นแจงใน

ธรรมปจจุบันได โดยมีอุบายในการปฏิบัติธรรม เวลาท่ีควรชาก็ควรชา เวลาท่ีควรรีบก็ควรรีบ 

ไมปลอยเวลาใหผานลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน เม่ือภิกษุมีสติอยูกับปจจุบันทําใหผิวพรรณ

ผองใส มองเห็นอนาคตภัยท้ัง ๕ ประการท่ีพระพุทธองคทรงตรัสเตือน ทําใหไมประมาท มีควม

พากเพียรพยายาม มีสติอยูใน กาย เวทนา จิต ธรรม จนสามารถบรรลุ มรรค ผล นิพพาน  

เปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาได   

 

๓.๔ การบริหารเวลาตามลําดับความสําคัญและตามลําดับความเรงดวน 

      ในการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป ตางคนตางมีภารกิจหนาท่ีท่ีตนเองตอง

รับผิดชอบตามสภาพชีวิต ในบทบาทและสถานะท่ีแตกตางกันไป เชน ภารหนาท่ีของคุณพอคุณ

แมท่ีตองดูแลลูกนอยกอนไปโรงเรียน ภารหนาท่ีบทบาทของผูจัดการ เลขานุการ ตลอดจน

พนักงานระดับปฏิบัติการ เปนตน เม่ือแตละคนมีบทบาทและความจําเปนบังคับใหตองทําหนาท่ี

ในแตละวัน การบริหารเวลาตามลําดับความสําคัญและความเรงดวนในมุมมองของคนท่ัวไปอาจ

คิดวารีบๆทําใหเสร็จงานท่ีตนรับผิดชอบก็เพียงพอแลว แตในทางพระพุทธศาสนาการจัดลําดับ

ความสําคัญและความเรงดวนมีแงคิด มุมมองท่ีควรศึกษาดังนี้ 

๓.๔.๑ การบริหารเวลาตามลําดับความสําคัญ 

         ในทางพระพุทธศาสนาการจัดลําดับความสําคัญนั้น ตองพิจารณาจากสิ่งท่ีสําคัญ  สิ่งท่ี

สําคัญตองเปนสิ่งท่ีเปนจริง เปนประโยชนและสามารถนํามาแกไขปญหาชีวิตสวนสิ่งท่ีไมเปน

จริงไมเปนประโยชนตอชีวิตนั้นไมใชสิ่งสําคัญ พระพุทธองคทรงตรัสถึงลักษณะของชีวิตไววา 

“ชีวิตของสัตวท้ังหลายในโลกนี้ ไมมีนิมิต ไมมีกิริยาอาการบงบอกวาจะตาย ใครๆ รูไมได     



๑๓๔ 

 

ท้ังลําบาก  สั้นนิดเดียว และประกอบดวยทุกข”๖๙ ดวยเหตุนี้ชีวิตจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ การใชเวลา

ในชีวิตท่ีมีไมมากนักจึงตองพิจารณาวากิจใดควรทํากอน กิจใดควรทําเปนลําตอมา สมดังภาษิต

ของพระหาริตะถระท่ีตรัสไววา ผูตองการจะทํากิจท่ีควรทํากอนในภายหลัง ยอมพลาดจาก

ฐานะท่ีนําความสุขมาให และยอมเดือดรอนภายหลัง๗๐ ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นการ

จัดลําดับควมสําคัญเพราะเม่ือบุคคลไดจัดลําดับความสําคัญใหดีกอนจึงเกิดการลงมือปฏิบัติ 

พูดสิ่งท่ีตนทําได ไมพึงพูดถึงสิ่งท่ีตนทําไมได บัณฑิตอยอมรูจักบุคคลผูไมทํา ดีแตพูด๗๑ ทําให

เสียเวลาและเนินชา ไมสําเร็จกิจท่ีควรเขาถึง  

 การจัดลําดับความสําคัญของชีวิตมีขอบเขตการพิจารณาวาการใชเวลาในการ

ประกอบกิจกรรมหรือสิ่งท่ีมีความสําคัญตอชีวิตมี ๓ ลักษณะกลาวคือ 

(๑.) กิจกรรมหรือสิ่งนั้นตองเปนจริง 

(๒.) กิจกรรมหรือสิ่งนั้นตองมีประโยชน ตองแกปญหาได คือสรางความสุขได 

(๓.) กิจกรรมหรือสิ่งนั้นตองมีความเหมาะสม 

นอกจากนี้ สิ่งท่ีมีความสําคัญมากจะกอใหเกิดประโยชนมาก สิ่งใดท่ีมีความสําคัญนอย

จะกอใหเกิดประโยชนนอย สิ่งท่ีสําคัญบางสิ่งใชเวลามาก บางสิ่งใชเวลานอย ชีวิตท่ีแทจริงไมได

มีความหมายหรือคุณคาท่ีแทจริงในตัวของชีวิตเอง ชีวิตเปนชวงเวลา เพราะฉะนั้นทาง

พระพุทธศาสนาจึงนําชวงชีวิตมากลาวบอกสอนเพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญ ทําใหเกิดความคิด 

เกิดจิตสํานึกในการทําสิ่งท่ีดี ใหเห็นความสําคัญวาชีวิตเปนของนอย ควรเรงศึกษาและประ

พฤตสิ่งท่ีเปนประโยชน ควรตองนําพาชีวิตไปสูเปาหมาย จากแนวคิดนี้ พระพุทธเจาสอนเรื่อง

ความสําคัญของเวลาในลักษณะและในโอกาสตาง ๆ ดังความปรากฏในจูฬมาลุงกยบุตรสูตร 

พระมาลุงกยบุตรไดกราบทูลถามพระพุทธเจาถึงปญหาตาง ๆ วาโลกเท่ียงหรือไมเทียง โลกมีท่ี

สิ้นสุดหรือไมมีท่ีสิ้นสุด ชีวะกับสรีระเปนอยางเดียวกันหรือเปนคนละอยางกัน หลังจากตายแลว

ตถาคตเกิดอีกหรือไมเกิดอีก ในเรื่องนี้พระพุทธองคไมทรงตอบเพราะวาปญหานั้นไมมี

ประโยชน ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือ

ดับ เพ่ือระงับ เพ่ือรูยิ่ง เพ่ือตรัสรูและเพ่ือนิพพาน  

เปรียบเสมือนบุรุษท่ีถูกยิงดวยลูกศรอาบยาพิษอยางรายแรง บรรดามิตรอํามาตย ญาติ

สายโลหิดของบุรุษนั้น จะพาไปหาหมอผูชํานาญในการผารักษา แตบุรุษผูถูกลูกศรนั้นไมยอมให

                                                      
๖๙¢Ø.¸.òõ/õøð/öôñ. 
๗๐¢Ø.à¶Ã.òö/òöñ/óøñ. 
๗๑¢Ø.à¶Ã.òö/òöò/óøñ. 

 



๑๓๕ 

 

พาไปรักษาตรายท่ียังไมรูจักวาคนท่ียิงตนเอง เปนใคร เปนกษัตริย พราหมณ แพศย หรือศูทร  

คนท่ียิงนั้นมีชื่ออยางไร เปนคนสูงต่ําดําขาว อยูในบานหรือนิคม ลูกศรท่ีใชยิงเปนชนิดใด ทํา

ดวยวัสดุอะไร หัวลูกศรเปนอยางไร ตราบนั้น บุรุษนั้นก็ไมใหถอนลูกศรเพ่ือการรักษานี้ออกไป 

ตอใหบุรุษนั้นตายไปเขาก็จะไมรูเรื่องนั้นเลย๗๒  

จากคําสอนเรื่องมาลุงกยบุตรแสดงใหเราเห็นวา สิ่งท่ีสําคัญเปนสิ่งท่ีตองดําเนินการ

เพ่ือแกปญหาคือความทุกขท่ีกําลังประสบอยู ณ ปจจุบัน ไมควรละหอยโหยหาและคิดมาก

ฟุงซานไปในเรื่องท่ีไมสําคัญซ่ึงก็คือเรื่องท่ีไมสามารถนํามาแกไขปญหาชีวิต แกทุกขใน

ชีวิตประจําวันหรือทุกขท่ีกําลังเผชิญอยูเฉพาะหนาได พระพุทธศาสนาถือวาการจัดความสําคัญ

ตองมีประโยชน มีสาระและมีความจําเปนสําหรับชีวิต ซ่ึงใชเวลามากนอยและเรียงตามลําดับ

ความสําคัญตามความสัมพันธดวยเชนกัน ดังชุดคําสอนเรื่องทิศ ๖ เปนเรื่องขอควรปฏิบัติตอ

บุคคลตางๆ ตามหลักพระพุทธศาสนา ซ่ึงผูประพฤติปฏิบัติตองจัดลําดับความสําคัญของเวลา

และการประพฤติตน เชน ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบื้องต่ํา เม่ือไดรับการบํารุงจากเจานาย ทาส

กรรมกรยอมตองอนุเคราะหนายดวยหนาท่ี เชน  ตื่นข้ึนทํางานกอนนายและเลิกงานเขานอนท่ี

หลังนาย๗๓ เปนตน ซ่ึงถือวาเปนการจัดลําดับความสําคัญของเวลาเชนกัน 

 สรุปไดวาการบริหารเวลาตามการจัดลําดับความสําคัญในทางพระพุทธศาสนา 

มองเห็นวาชีวิตเปนของนอย ไมมีนิมิตเครื่องหมายวาจะตายเม่ือไร จึงสอนมุงเนนใหเห็นคุณคา

และความสําคัญของกิจกรรมท่ีทํามีหลักการใชเวลาในการประกอบกิจกรรมหรือสิ่งท่ีมี

ความสําคัญตอชีวิตมี ๓ ลักษณะคือ ๑.กิจกรรมหรือสิ่งนั้นตองเปนจริง ๒.กิจกรรมหรือสิ่งนั้น

ตองมีประโยชน ตองแกปญหาได คือสรางความสุขไดและ ๓.กิจกรรมหรือสิ่งนั้นตองมีความ

เหมาะสม เพราะโดยการพิจาณาตามหลักการท้ัง ๓ เพ่ือกอใหเกิดความสุขความเจริญงอกงาม

แกชีวิต ควรเรงศึกษาฝกปฏิบัติตน ทําสิ่งท่ีมีสาระและมีความจําเปนสําหรับชีวิต ดังเชน เรื่อง

มาลุกยบุตร เปนตน การใชเวลามากนอยยังเก่ียวกของกับการเรียงตามลําดับความสําคัญตาม

ความสัมพันธ ดังเชน ชุดคําสอนเรื่องทิศ ๖ เปนตน 

 ๓.๔.๒ การบริหารเลาตามลําดับความเรงดวน 

 ในเรื่องการบริหารเวลาตามความเรงดวนนี้ ในทางพระพุทธศาสนาเปนผลมาการ

จัดลําดับความสําคัญมากและความสําคัญนอย มีการกําหนดชองหรือขอบเขตวากิจการไหนใช

เวลามากนอยตางกันอยางไรนั้น จึงข้ึนอยูกับการจัดลําดับของความสําคัญ ถาสิ่งไหนสําคัญมาก

สงผลใหมีความเรงดวนมาก สิ่งไหนสําคัญนอยสงผลใหมีความเรงดวนนอย โดยนัยยะนี้ทาง

                                                      
๗๒Á.Á.ñó/ñòö/ñó÷-ù. 

 ๗๓·Õ.»Ò.ññ/ò÷ñ/òñõ. 
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พระพุทธศาสนาถือความเรงดวนนี้เปนเรื่องความเก่ียวของระหวางชีวิตคนเรากับปจจัย ๔  

เพราะปจจัย ๔ เปนเรื่องท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษยเราทุกคน ท้ังทางโลกและทาง

ธรรม  

ชีวิตของมนุษยเปนธรรมชาติพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตท่ัวไป ซ่ึงจําเปนตองมีการกิน การ

นอน การสืบเผาพันธุ เพ่ือใหชีวิตดํารงอยูไดและเปนไปตามธรรมชาตินี้ จึงสงผลใหมนุษยมี

ความจําเปนและความตองการในปจจัย ๔ ซ่ึงเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยเราเพ่ือ

ความอยูรอดและอยูได ตลอดจนเพ่ือความสุขสบายในชีวิต ปจจัย ๔ ไดแก (๑) อาหาร (๒) ท่ี

อยูอาศัย (๓) เครื่องนุงหม และ (๔) ยารักษาโรค ซ่ึงพระพุทธองคทรงตรัสบัญญัติเหตุแหงการ

อนุญาตปจจัยกับพระจุนทะเพราะทรงเล็งเห็นความสําคัญอนุญาตจีวรเพ่ือปองกันความรอน

หนาว ปองกันสัมผัสแหงเหลือบยุง ลมแดด อนุญาตบิณฑบาตรเพ่ือความดํารงอยูไดแหงกาย 

เพ่ือใหกายเปนไปได เพ่ือกําจัดความเบียดเบียน เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย  อนุญาตเสนาสะ

เพ่ือปองกันความรอนหนาว ปองกันสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เพ่ือ

บรรเทาอันตรายท่ีเกิดจากฤดูและเพ่ือยินดีการหลีกเรน อนุญาตยารักษาโรคเพ่ือบรรเทาเวทนา

อันเนื่องมาจากอาพาธตาง ๆ๗๔ 

 เม่ือชีวิตท้ังคฤหัสถและบรรพชิตลวนมีความเก่ียวของสัมพันธกับปจจัย ๔ จึงมีผลทํา

ใหการจัดลําดับความเรงดวนในทางพระพุทธศาสนาประการแรก จึงเปนการทํากิจกรรมท่ี

ดําเนินไปเพ่ือใหชีวิตอยูไดดวยปจจัย ๔  มิใชกิจกรรมท่ีดําเนินไปเพ่ือความฟุงเฟอหรือเพ่ือลาภ 

ยศ ชื่อเสียง แตประการใด ความเรงดวนอีกประการท่ีสองในทางพระพุทธศาสนาถือวาความ

เรงดวนและสําคัญเรื่องชีวิตนี้เปนของนอย ไมมีนิมิตเครื่องหมาย ซ่ึงเรื่องความเรงดวนและการ

ท่ีชีวิตเปนของนอยนี้ พระพุทธองคไดทรงตรัสถึงความเรงดวนในการปฏิบัติธรรมดวยเวลาใน

ชีวิตท่ีมีจํากัดนี้ อุปมาดวยผาท่ีถูกไฟไหมดังความปรากฏในเจลสูตร ความวา 

  ภิกษุท้ังหลาย เม่ือผาถูกไฟไหมหรือศีรษะถูกไฟไหม ควรทําอยางไร 

ภิกษุตอบวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือผาถูกไฟไหมหรือศีรษะถูกไฟไหม ควรทํา   

ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติ 

 และสัมปชัญญะใหมีประมาณยิ่ง เพ่ือดับไฟท่ีไหมผาหรือไฟท่ีไหมศีรษะนั้น... 

             ภิกษุท้ังหลาย ควรวางเฉย ไมควรใสใจถึงผาท่ีถูกไฟไหมหรือศีรษะท่ีถูกไฟ 

 ไหม ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน 

 ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิ่ง เพ่ือรูแจงอริยสัจ ๔ ประการ 

                                                      
๗๔ที.ปา.๑๑/๑๘๒/๑๔๐. 



๑๓๗ 

 

 ท่ียังไมรูแจงตามความเปนจริง๗๕ 

 

 จากพระสูตรดังกลาวจะเห็นไดวา การท่ีผาถูกไฟไหมหรือศรีษะถูกไฟไหมในทัศนะ

ของบุคคลท่ัวไปตองรีบเรงดับไฟท่ีศรีษะเพราะไมเชนนั้นจะไดรับทุกเวทนาจนอาจถึงข้ึน

เสียชีวิตได แตในทัศนะความเรงดวนในทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นวาเรื่องท่ีเรงดวนในชีวิต

มนุษยมียิ่งไปกวานั้น นั่นคือการเรงทําความเพียรเพ่ือใหรูแจงใน ทุกข  สมุทัย นิโรธและมรรค 

เพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขนั่นเอง 

 สรุปไดวาการบริหารเวลาตามลําดับความเรงดวนในทางพระพุทธศาสนา มุงเนนท่ี

ความเรงดวนในการแกปญหาชีวิตโดยตระหนักถึงความสัมพันธกับปจจัย ๔ เพ่ือใหชีวิตดําเนิน

อยูไดและเปนไปโดยสมบูรณ แตท่ีสิ่งสําคัญและเรงดวนในชีวิตของมนุษยคือการทําทุกวิถทาง

ดวยดวยความพยายามและควรใชเวลาในชีวิตท่ีนอยและไมม่ันคงนี้ ใหเปนไปเพ่ือการรูแจง

อริยสัจ ๔ ตามธรรมชาติตามความเปนจริงซ่ึงมีความเรงดวนยิ่งเสียกวาผูท่ีถูกไฟไหมศรีษะ เพ่ือ

ความสุขและความบริบูรณของชีวิต ไมมัวหลงหมกหมุนกับลาภ ยศ สรรเสริญจนเกินไป 

 

๓.๕ การบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ในมุมมองของการบริหารเวลาท่ัวไป เปนการบริหารองคาพยพซ่ึงเปนการรวมสวน

ท้ังหลายท่ีประกอบกันเขาเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งของกิจการใหเกิดเอกภาพหรือความสมดุลเพ่ือบรรลุ

เปาหมาย แตในทางพระพุทธศาสนา การบริหารเวลา เปนการดําเนินงานหรือกิจการใหสําเร็จ

ภายในกรอบของเวลาท่ีเหมาะสม โดยอาศัยความรูเรื่องคน เรื่องงานและมีคุณธรรมเพ่ือกอใหกิด

ความเหมาะสมดังนี้ 

๓.๕.๑ ความเหมาะสมกับงาน 

การบริหารเวลาตามความเหมาะสมกับงาน งานบางอยางอาจใชเวลามาก เชน งาน

ประชุมสัมมนาระดับประเทศ เปนตน ตองมีการจัดเตรียมประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไม

วาจะเปนเรื่องการเดินทาง การเตรียมหองประชุม สถานท่ีพัก อาหาร ซ่ึงลวนแตตองอาศัย

ระยะเวลาการทําเนินการ อยางนอยตองมีการวางแผนและประชุมเตรียมความพรอมแตเนิน ๆ 

เพ่ือใหงานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากบริหารหรือใชเวลาไมถูก ประมาทมีเวลา

เหลือเฟอแตกับไมดําเนินการตามแผนงาน ปลอยใหเวลาจวนเจียน การติดตอประสานงานเกิด

การติดขัด มีเวลาไมเพียงพอ ยอมทําใหงานขาดคุณภาพ สวนงานบางงานอาจใชเวลาเพียงไม

นาน เชน งานติดตามประเมินผลการอบรมสัมมนา เปนตน แตผูรับผิดชอบขาดการติดตามตาม

                                                      
๗๕สํ.ม.๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕. 



๑๓๘ 

 

ประเมินผลในระยะเวลาท่ีพอเหมาะ ปลอยใหเวลาผานเลยไปเนินนานจึงทําใหมีผลกระทบตอ

การอบรม ไมวาจะเปนเรื่องคาใชจายหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ในทางพระพุทธศาสนาการบริหารเวลาใหเหมาะสมกับงานนี้ พระพุทธองคทรงเปน

แบบอยางท่ีดี งานท่ีพระองคทรงกระทํา เริ่มตั้งแตงานทางจิต โดยการตั้งจิตอธิฐานเม่ือครั้ง

พระองคเปนสุเมธดาบสและไดรับทํานายจากพระพุทธเจาธีปงกรวาพระองคจะไดตรัสรูเปน

พระพุทธเจาในโลก แตนั่นก็อีกนานหาประมาณไมไดนับจากกับท่ีพระพุทธเจาธีปงกรทํานาย๗๖ 

จากนั้นพระองคก็ตั้งใจบําเพ็ญเพียรเรื่อยมา จนไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ในวันเพ็ญการ

บริหารเวลาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เริ่มตั้งแตการวางแผนอยางมีเปาหมายอยาง

ชัดเจนท่ีสุด เม่ือพระองคตั้งจิตบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ชวยปลดเปลื้องความทุกขในหมูมวล

มนุษย วิสาขปุรณมี ๔๕ ป กอน.พ.ศ เรียงลําดับชวงเวลาการบริหารเวลา๔๕ พรรษาแหงพุทธ

กิจ ในชีวิตของพระองคหลังจากการตรัสรูมีดังนี้ 

ในเวลา ๔๕ ปแหงการบําเพ็ญพุทธกิจ พระพุทธเจาไดเสด็จไปประทับจําพรรษา ณ สถานท่ี

ตางๆ ซ่ึงทานไดประมวลไว พรอมท้ังเหตุการณสําคัญบางอยางเปนท่ีสังเกตดังนี้ 

พรรษาท่ี ๑ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลกรุงพาราณสี (โปรดพระเบญจวัคคีย) 

พรรษาท่ี ๒-๓-๔ พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห (ระยะประดิษฐานพระศาสนา เริ่มแตโปรดพระเจา 

พิมพิสาร ไดอัครสาวก ฯลฯ เสด็จนครกบิลพัสดุครั้งแรกฯลฯ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนอุบาสก

ถวายพระเชตวัน;ถาถือตามพระวินัยปฎก พรรษาท่ี ๓ นาจะประทับท่ี 

พระเชตวัน นครสาวัตถี) 

พรรษาท่ี ๕ กูฏาคาร ในปามหาวัน นครเวสาลี (โปรดพระพุทธบิดาซ่ึงปรินิพพานท่ีกรุง

กบิลพัสดุ และโปรดพระญาติท่ีวิวาทเรื่องแมนํ้าโรหิณี พระมหาปชาบดีผนวช เกิดภิกษุณีสงฆ) 

พรรษาท่ี ๖ มกุลบรรพต (ภายหลังทรงแสดงยมกปาฏิหาริยท่ีนครสาวัตถี) 

พรรษาท่ี ๗ ดาวดึงสเทวโลก (แสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา) 

พรรษาท่ี ๘ เภสกลาวัน ใกลเมืองสุงสุมารคีรีแควนภัคคะ (พบนกุลบิดา และนกุลมารดา) 

พรรษาท่ี ๙ โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี 

พรรษาท่ี ๑๐ ปาตําบลปาริเลยยกะ (ในคราวท่ีภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน) 

พรรษาท่ี ๑๑ เอกนาลา หมูบานพราหมณ 

พรรษาท่ี ๑๒ เมืองเวรัญชา 

พรรษาท่ี ๑๓ จาลิยบรรพต 

                                                      

 ๗๖ขุ.พุทฺธ.๓๓/๖๑/๕๗๕. 

 



๑๓๙ 

 

พรรษาท่ี ๑๔ พระเชตวัน (พระราหุลอุปสมบทวาระนี้) 

พรรษาท่ี ๑๕ นิโครธาราม นครกบิลพัสดุ 

พรรษาท่ี ๑๖ เมืองอาฬวี (ทรมานอาฬวกยักษ) 

พรรษาท่ี ๑๗ พระเวฬุวัน นครราชคฤห 

พรรษาท่ี ๑๘-๑๙ จาลิยบรรพต 

พรรษาท่ี ๒๐ พระเวฬุวัน นครราชคฤห (โปรดมหาโจรองคุลิมาล พระอานนทไดรับหนาท่ีเปน

พระพุทธ-อุปฏฐากประจํา) 

พรรษาท่ี ๒๑-๔๔ ประทับสลับไปมา ณ พระเชตวัน กับบุพพาราม พระนครสาวัตถี (รวมท้ัง

คราวกอนนี้ดวย อรรถกถาวาพระพุทธเจาประทับท่ีเชตวนาราม ๑๙ พรรษา ณ บุพพาราม ๖ 

พรรษา)  

พรรษาท่ี ๔๕ เวฬุวคาม ใกลนครเวสาลีพุทธกิจประจําวันนอกจากสถานท่ีทรงจําพรรษาใน ๔๕ 

ปแหงพุทธกิจ๗๗ พระอรรถกถาจารยไดประมวลพระพุทธกิจท่ีพระพุทธเจาทรงปฏิบัติเปน

ประจําในแตละวันไวดวยวามี ๕ อยาง เรียกวา พุทธกิจประจํา วัน ๕  คือ ปุเรภัตตกิจ ๑ ปจฉา 

ภัตตกิจ ๑ ปุริมยามกิจ ๑ มัชฌิมยามกิจ ๑ ปจฉิมยามกิจ ๑๗๘  กลาวคือพุทธกิจประจําวัน ๕ 

พุทธกิจท่ีพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญเปนประจําในแตละวันมี ๕ อยาง คือ  

๑. ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ เวลาเชาเสด็จบิณฑบาต 

๒. สายณฺเห ธมฺมเทสนํ เวลาเย็นทรงแสดงธรรม  

๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ เวลาคํ่าประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ  

๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหนํ เท่ียงคืนทรงตอบปญหาเทวดา  

๕. ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพวิโลกนํ จวนสวางทรงตรวจพิจารณาสัตวท่ีสามารถและท่ี

ยังไมสามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม๗๙ 

 สรุปไดวาการบริหารเวลาของพระองคสมเด็จพระศาสดาตามความเหมาะสมกับงาน 

สิ่งสําคัญประการแรกคือ งานทางจิต พระองคมีเปาหมายชีวิตระยะยาวท่ีชัดเจนมาก พระองค

                                                      
๗๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก. 
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๑๔๐ 

 

สามารถบรรลุธรรมไดตั้งแตตอนเปนสุเมธดาบส แตทรงมีพระกรุณาชวยเหลือมนุษย ไดตรัสรู

เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ในวันเพ็ญวิสาขปุรณมี ประการตอมางานทางพุทธกิจ พระพุทธองค

ไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจอยางนานถึง ๔๕ พรรษา โดยในแตละวันพระองคไดบริหารเวลากลาวคือ

ไดทรงใชเวลาใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด โดยมีพุทธกิจประจําวัน ๕ อยาง ไดแก ๑.ตอนเชาออก

บิณฑบาตา ๒.ตอนเย็นทรงแสดงธรรม ๓.เวลาคํ่าใหโอวาทแกพระภิกษุ ๔.ตอนเท่ียงคืนตอบ

คําถามเทวดา และ๕.เวลาจวนสวางทรงตรวจพิจารณาสัตวโลกเพ่ือท่ีจะเดินทางไปโปรดสัตว 

สิ่งท่ีพระพุทธองคทรงแสดงเปนตัวอยางของการบริหารเวลานี้ พระองคไมทรงยอทอ มีการใช

เวลาใหกับทุกฝายท่ีเก่ียวของในชีวิตของพระองคเพ่ือประโยชนของผูท่ีเก่ียวของ  

 หากนําตัวอยางการบริหารเวลาท่ีเหมาะสมกับงานของพระพุทธองคทรงปฏิบัติมาปรับ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันของผูคนในสมัยนี้ อาจเปนไดดังนี้คือ ๑.ตอนเชา เดินทางออกจาก

บานไปทํามาหากิน ๒.ตอนเย็นกลับจากท่ีทํางาน อยูกันพรอมหนาพรอมตากับสมาชิกใน

ครอบครัว สามารถซักถามขอของใจหรือปรึกษาหารือกันภายในครอบครัว ๓.อบรมสอน

ลูกหลานใหเจริญกุศลกรรม ๔.ตอนกลางคืนสวดมนต ทบทวนคําสอนของพระพุทธองค และ 

๕.กอนเวลาจวนสวางประมาณ ตีสี่ ตีหา ตื่นมากําหนดทบทวนวางแผนชีวิตประจําวัน วาวันนี้

จะตองไปไหน ไปทําไม ไปอยางไร เพ่ือใหการเดินทางและกิจกรรมประจําวันเปนไปดวยดี 

คุมคาดวยเวลาท่ีจํากัด  

ในการบริหารเวลาท่ีเหมาะสมกับงานดังกลาวทําใหเกิดความสําเร็จสวนตนและเปน

ประโยชนกับสวนรวม แตถาบุคคลมีหนาท่ีแลวทําไมถูกกับงานในเวลาท่ีไมเหมาะสมยอมสงผล

เสียหายตอบุคคลผูนั้น  ดังปรากฏในอากาลวิชาชาดกเรื่องมีอยูวา มีกุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีบวช

ในศาสนาแลว ไมเรียนวัตรหรือสิกขา ภิกษุนั้นจึงไมรูวา “ในการนี้เราควรทําวัตร ในกาลนี้เรา

ควรปรนนิบัติ ในกาลนี้เราควรเรียน ในกาลนี้เราควรสาธยาย” ทําเสียงดังในขณะท่ีคนอ่ืน ๆ 

ตื่นข้ึน ท้ังในปฐมยาม มัชณิมยามและในปจฉิมยาม ทําใหพวกภิกษุนอนไมหลับ  ภิกษุท้ังหลาย

จึงกลาวโทษภิกษุนั้นในธรรมสภาวา ภิกษุโนนบวชในศาสนาคือรัตนะเห็นปานนี้ ยอมไมรูวัตร

หรือสิกขา กาลหรือไมใชกาล พระศาสนดาเสด็จมาพอดี จึงตรัสถามพระภิกษุวาสนทนากัน 

เม่ือพระองคทรงทราบแลวก็ไดตรัสวา ไมใชเฉพาะในกาลบัดนี้เทานั้นท่ีภิกษุนั้นทองบนไมเปน

เวลา แตในการกอนก็ทองบนไมเปนเวลาเหมือนกัน จึงทรงตรัสเลาวา  ในอดีตพระโพธิสัตวเกิด

ในตระกูลอทิจจพราหมณ  เปนอาจารยทิสาปาโมกข บอกเรียนศิลปะกับมานพ ๕๐๐ คน  

พวกมาณพเหลานั้นมีไกตัวขันบอกเวลาตัวหนึ่ง พวกเขาลุกข้ึนศึกษาศิลปะตามเสียง

ของไกขันนั้น เม่ือไกตัวนั้นตายลง พวกเขาจึงไปแสวงหาไดไกตัวใหมมาจากปาชาใกล ๆ จึง

นํามาขังเลี้ยงไวในกรง แตไกนั้นเจริญเติบโตในปาชา จึงไมรูวา ควรขันในเวลาใด บางครั้งก็ขัน

ดึกเกินไป บางครั้งก็ขันตอนอรุณข้ึน ทําใหพวกมาณพท่ีศึกษาศิลปะตามเวลาท่ีไกขันไมคอยไดมี



๑๔๑ 

 

โอกาสเลาเรียนเพราะไกนั้นขันไมเปนเวลา พวกมาณพจึงพากันจับไกนั้นบิดคอจนตาย แลวมา

บอกกับอาจารยวาพวกตนไดฆาไกนั้นเสียแลว เพราะไกตัวนั้นขันในเวลากาลมิใชกาล ทําให

พวกตนไมสรางสาธยายไดเลย๘๐ 

สรุปไดวา จากในอกาลราชวิชาดกแสดงใหเห็นวา ไกปานั้นไมรูไมเขาใจวาตนเอง

จะตองขันชวงไหนเวลาใด ทําหนาท่ีไมเหมาะสมกับงานและเวลา เพราะความเคยชินของการ

อยูปาชา แมมาอยูในสํานักทิสาปาโมกขแลว แตก็ยังไมเปลี่ยนนิสัยเดิม ๆ จนมาไดเกิดเปน

พระภิกษุไดบวชเรียนในศาสนา แตก็ยังไมท้ิงความเคยชินแบบเกา ๆ  

ชาดกเรื่องนี้เปนตัวอยาง หากเปรียบไดกับปจจุบันคนท่ีไมรูวาตนเองตองทําหนาท่ี

อะไรในเวลาใดควรดูความเหมาะสม แตหากทําไปดวยอํานาจความเคยชิน ผลคือตองไดรับ

อัตรายเหมือนเชนไกปาท่ีโดนบิดคอจนตาย ตัวอยางเชน ถึงเวลาดึกสงัดท่ีควรตองพักผอน แต

บางคนกับดื่มสุรา พูดจาโวยวาย จนมีปากมีเสียง ทะเลาะกับคนอ่ืน เปนเรื่องจนตองข้ึนโรงข้ีน

ศาลและติดคุก เปนตน จงหม่ันเปนผูการรูจักบริหารเวลา รูจักกาลท่ีควรทําเพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน เชนเดียวกับนกเคาในในโกสิชาดก เรื่องมีอยูวา ในอดีกาลพระเจากรุง

พาราณสีเสด็จกรีฑาทัพออกในเวลาไมสมควร ทรงยับยั้งกองทัพอยูในอุทยาน  

ขณะนั้นมีนกเคาตัวหนึ่งเขาไปซอนอยูในพุมไมไผ มีฝูงกาตางมาลอมไวดวยคิดวาจะจับ

นกเคาตัวนั้นออกมา สวนนกเคาไมยอมรอคอยจนถึงพระอาทิตยตกดิน จึงไดขยับปกบินหนี

ออกมาในเวลาท่ีไมเหมาะไมควร ฝายฝูงนกกาจองอยูแลว จึงรุมลอมจิกตีนกเคาจนลวงลง  

พระราชาเห็นดังนั้นจึงเรียกพระโพธิสัตวมาตรัสถามถึงเหตุท่ีพวกนกกาจิกตีนกเคาตกลงเปน

เพราะเหตุไร พระโพธิสัตวจึงกราบทูลวา “นกเคาออกจากท่ีอยูของตนในกาลไมสมควร จึง

ไดรับความทุกขเห็นปานนี้ เพราะฉะนั้นจีงไมควรออกจากท่ีอยูของตนในกาลไมควร” จากนั้น

พระโพธิสัตวจึงกลาวคาถาตอมา ความวา 

  …ข้ึนชื่อวาการออกไปจากท่ีอยูอาศัยในกาล 

อันสมควรเปนการดี 

สวนการออกไปในกาลอันไมสมควรไมเปนการดี 

เพราะวาชนจํานวนมากท่ีเปนศรัตรูทําคนเพียงคนเดียว 

ท่ีออกจากท่ีอยูอาศัยโดยกาลอันไมควร 

แลวยังไมประโยชนอะไรๆใหเกิดข้ึน ใหถึงความพินาศ 

เหมือนหมูนกกาทําลายนกเคาตัวเดียวใหพินาศ 

นักปราชญรูซ้ึงถึงวิธีการตางๆ 

                                                      
๘๐ขุ.ชา.อ.๒/๑๑๙/๒๖๘. 



๑๔๒ 

 

เขาใจถึงชองทางของคนเหลาอ่ืน 

ทําพวกศรัตรูท้ังหมดใหตกอยูในอํานาจแลว 

พึงอยูเปนสุขเหมือนนกเคาผูฉลาด… 

ในอรรถกถาไดอธิบายถึงนกเคาผูฉลาด (โกสิโยว )หมายถึง ผูใดแลเปนบัณฑิตยอมรู

วิธีการอันเปนสวนของ กลาวคือประเพณีท่ีโบราณบัณฑิตวางไววา “ในกาลนี้ควรออกไป ควร

กาวไป ในกาลนี้ ไมควรออกไป ไมควรกาวไป” หรือการจัดแจง คือฐานะอันสมควรแกวิธีการ

นั้น ผูนั้นผูรูซ้ึงวิธีการตาง ๆ รูชองทางของคนอ่ืน คือศรัตรูของตนเหมือนนกเคาผูฉลาด ออก

และกาวไปในกาลอันสมควรของตน คือตอนกลางคืนจิกตัดหัวกาซ่ึงนอนอยู ณ ท่ีนั้น ๆ ทํากา

เหลานั้นท้ังหมดใหตกอยูในอํานาจของตนพึงอยูเปนสุข ฉันใด บัณฑิตออกไป กาวไป ในกาลอัน

สมควรก็ฉันนั้น กระทําศัตรูของตนใหอยูในอํานาจ พึงมีความสุข ไมมีทุกข๘๑  

สรุปไดวา นกเคาเปนผูไมความเหมาะสมไมรูกาลหนาท่ี ท่ีจะหนีออกจากท่ีอยูท่ีหลบ

ซอนของตนเองในกอไผ ไมยอมรอใหถึงเวลากลางคืนเสียกอนจึงถึงเหลาฝูงนกกาจิกตีไดรับ

บาดเจ็บตกลงมา  

ชาดกเรื่องนี้เปนตัวอยาง การปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันเรื่องการบริหารเวลา 

คนท่ีจะมีชีวิตอยูรอดปลอดภัยอยางมีความสุข จําเปนตองรูจักเลือกความเหมาะสมของเวลาท่ี

ควรทํา บางครั้งถึงเวลาท่ีจําเปนตองรอคอยก็ตองคอย ไมหุนหันพลันแลน นึกอยากทําก็ทํา 

ตัวอยาง เชน คนเดินขามถนน ไมรอเวลาจังหวะท่ีเหมาะท่ีควร ไมมองดูรถทางดานซายและ

ทางดานขวาใหดี ๆ นึกอยากจะเดินขามถนนก็เดินไปเลย การกระทําเชนนี้อาจกอใหเกิด

อันตรายได เปนตน ในการเดินทางไปทํางานตอนเชาก็เชนกัน หากไมมีการวางแผนการเดินทาง

ใหดีแลว นึกอยากจะตื่นตอนไหนก็ตืน อยากจะเดินทางตอนไหนก็ไป โดยเฉพาะการเดิน

ทางเขากรุงเทพในชวงชั่วโมงเรงดวน หากไมมีการเตรียมตัว ไมเผื่อเวลานัดหมายแลว อาจ

กอใหเกิดความเสียหายกับธุรกิจหรือทําใหเสียทรัพยเสียเวลา ตลอดจนเสียโอกาสเหมือนนกเคา

ท่ีออกไปผิดกาลนั่นเอง 

๓.๕.๒ ความเหมาะสมกับคน 

บุคคลท่ีดําเนินชีวิตประจําวันสวนใหญ เรียนรูและมีพฤต จะเห็นไดวาพฤติกรรมการใช

เวลาดังกลาว  เปนการทําตามแบบอยางคนท่ีเราอยูใกลชิดดวยคือมีตัวอยางใหเห็น คนเราจึงมี

พฤติกรรมเลียนแบบตามท้ังในทางสรางสรรคและการทําลายลาง โดยบางครั้งไมรูตัว อยางไรก็

ตามการมีพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวอยางในเชิงสรางสรรคยอมกอใหเกิดประโยชนไมมากก็

                                                      
๘๑ขุ.ชา.อ.๓/๑๕๑-๑๕๒/๒๔๖-๒๔๗. 



๑๔๓ 

 

นอยกับผูสนใจและมีความประสงคจะพัฒนาตนเองโดยศึกษาจากตัวอยาง ดังเชนตัวอยางการ

บริหารเวลาในพระไตรปฎก ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาคนความาเปนตัวอยางดังตอไปนี้  

เนื่องจากคนแตละคนมีลักษณะบุคลิกภาพ ความถนัด ความสามารถท่ีแตกตางกัน

ออกไปตามความรู ทักษะและประสบการณและมีพฤติกรรมการใชเวลากรรมการดําเนินชีวิต

เปนไปตามพ้ืนฐานของครอบครัว สังคม เปนพฤติกรรมเลียนแบบ  เชน มารยาทการ

รับประทานอาหาร การใชโทรศัพทมือถือ โดยเฉพาะยุคปจจุบัน มีการสื่อสารติดตอผานไลน 

ผานเฟส พอเลิกงานกลับถึงบาน ตางคนตางหยิบโทรศัพทมือถือมาคนละเครื่อง อยูกันคนละ

มุมหอง พอไมคุยกับลูก เพราะมัวแตเอาเวลาไปเลนไลน เลนเฟส หรือหมกมุนอยูกับเกม

ออนไลน ทําใหลูกสึกวาการไมตองคุยกัน ตางคนตางอยูเปนความสุข เปนเรื่องปกติธรรมดาของ

การอยูรวมกันในครอบครัว ตางคน เม่ือรูสึกหิวก็ตางหาอาหารรับประทานไดตามเวลาท่ีตนเอง

ตองการ หรือบางคนเลนเกมจนไมกินขาวกินปลา ไมยอมนอน เปนตน  

เม่ือสภาพครอบครัวและสังคมเปนไปดังกลาว การบริหารจัดการเวลาจึงมีผลกระทบ

และความเหมาะสมกับบุคคลแตละคนไมเหมือนกัน ทําใหบางคนมีพฤติกรรมการเรียนรูเร็ว 

บางคนเรียนรูชา บางคนขยันมาก บางคนเกียจคราน ซ่ึงการใชเวลาหรือการบริหารเวลาเพ่ือใช

ในการทํากิจกรรมตาง ๆ จึงตองใหเหมาะสมกับพ่ืนฐานและพฤติกรรมของแตละบุคคล โดย

จําเปนตนองคํานึงถึงความพรอมและความเหมาะสมสวนบุคคลดังตัวอยางในพระไตรปฏกเรื่อง

นางวิสาขา มีอยูวาครั้งหนึ่งนางวิสาขาอุบาสิกานั้นมีความประสงคจะบริจาคทรัพยเพ่ือสราง

วิหารถวายแตพระศาสดา และทูลของใหพระองคเสด็จกลับ แตพระองคตรัสว “นี่เปนการไปยัง

ไปกลับวิสาขา”  นางวิสาขานั้นคิดวา พระผูมีพระภาคเจา จะทรงเห็นใครๆ ผูสมบูรณดวยเหตุ 

เปนแน จึงทูลขอใหพระศาสดาโปรดรับสั่งใหภิกษุรูปหนึ่ง ผูเขาใจการงานท่ีหมอมฉันทําแลว

หรือยังไมไดทํา พระศาสดาตรัสตอบวา “เธอพอใจภิกษุรูปใด, จงรับบาตรของภิกษุรูปนั้นเถิด 

วิสาขา” แมนางจะพึงใจพระอานนทเถระก็จริง แตคิดวา พระมหาโมคคัลลานเถระเปนผูมีฤทธิ์ 

การงานของเราจักพลันสําเร็จ ก็เพราะอาศัยพระเถระนั่น   จึงรับบาตรของพระเถระไว      

พระศาสดาจึงตรัสใหพรโมคคัลลานะ เธอจงพาภิกษุบริวารของเธอ ๕๐๐ รูป 

ดําเนินการตามท่ีนางวิสาขาทูลขอ  ดวยอานุภาพของทาน พวกมนุษยผูไปเพ่ือตองการไมและ

เพ่ือตองการหิน ระยะทางแมตั้ง ๕๐-๖๐ โยชน ก็ขนเอาไมและหินมากมายมาทันในวันนั้น

นั่นเอง แมยกไมและหินใสเกวียนก็ไมลําบากเลย เพลาเกวียนก็ไมหัก ตอกาลไมนานนัก พวก

เขาก็สรางปราสาท ๒ ชั้นเสร็จ มีจํานวนถึง ๑,๐๐๐ หอง เม่ือพระศาสดาเสด็จดําเนินจาริกไป

โดย ๙ เดือนแลว ไดเสด็จ (กลับ) ไปสูกรุงสาวัตถีอีก  แมการงานในปราสาทของนางุวิสาขา ก็

สําเร็จโดย ๙ เดือน นางขอใหพระพุทธองคพาภิกษุสงฆประทับอยูในวิหารนี้แหละตลอด ๔ 

เดือนนี้ และทําการการฉลองปราสาท สําเร็จลุลวงไปดวยดี  นางมีความสุขมาก ๆ ถึงกับเปลง
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อุทานในวันฉลองวิหารเสร็จ มีภิกษุกลุมหนึ่งไดยิน จึงมากราบทูลพระพุทธเจาวานางวิสาขารอง

เพลง เหลาภิกษุไมเคยเห็น ไมเคยไดยินมากอน พระพุทธองคทรงตรัสวา “ธิดาของเราหาขับ

เพลงไม แตอัชณาศัยสวนตัวของเธอเต็มเปยนแลว เธอดีใจวา ความปรารถนาท่ีเราตั้ง 

ไวถึงท่ีสุดแลว จึงเดินเปลงอุทาน"๘๒  

 สรุปไดวา จากตัวอยางการสรางวิหารของนางวิสาขา นางเปนผูนําหลักการบริหาร

เวลาไปใชไดอยางยอดเยี่ยมนั้นคือ หลักการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับคน ท้ังๆท่ี

นางเองนั้น สนิทกับพระอานนทมากกวา แตนางไดพินิจวิเคราะหใครควรญกอนตัดสินใจแลววา 

พระมหาโมคคัลลานเถระเปนผูมีฤทธิ ์ถานางเลือกพระโมคัลลานะงานของนางจะสําเร็จไดอยาง

รวดเร็ว ทันตอเวลาท่ีพระพุทธองคจะเสด็จกลับมาท่ีกรุงสาวัตถี ซ่ึงสิ่งท่ีนางบริหารจัดการ

วางแผนงานไวนั้น สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยใชเวลาสรางเพียง ๙ เดือนเทานั้น ในวันท่ีฉลอง

วิหาร นางวิสาขามีความปลื้มปติดีใจเปนอยางมากท่ีความปรารถนาไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีจน

ถึงกับเดินเปลงอุทานออกมา 

เรื่องนี้หากนํามาปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จะเห็นไดวาการท่ีคนเราจะทํางาน

ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากเรื่องของปจจัยดานทุนทรัพยแลว เรื่องของการบริหารเวลา 

ในหัวขอหลักการมอบหมายงาน การเลือกคนหรือทีมงานมาชวยอยางฉลาด อยางถูกกับความ

ถนัดความสามารถของแตละบุคคลนั้น ยอมทําใหงานสําเร็จเสร็จไดทันตามเวลา และมีความสุด

อยางมากมายท่ีงานนั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

๓.๕.๓ ความเหมาะสมกับเปาหมายท่ีกําหนด 

ในทางพระพุทธศาสนาถือวาความสําเร็จนั้นข้ึนกับความเหมาะสมอยูกับลักษณะของ

กิจกรรมและเปาหมาย โดยมุงเนนดานของความเปนประโยชน สามารถนําพาชีวิตใหมีสาระได 

โดยมีการนําเวลามาเปนตัวประกอบ เนื่องจากทางพระพุทธศาสนาไมไดถือวาเวลามากเวลานอย

จะเปนความดีหรือความเลวเพราะเวลาในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึง ฝง, แดน๘๓ ซ่ึงเปน

ตัวกําหนดขอบเขตของงาน ข้ึนอยูกับเรากําหนด ตัวอยาง โครงการ เรากําหนดแผนข้ึนมาและ

ทําตามเวลาท่ีกําหนด มีเวลาแดนเปนขอบเขตงาน 

กําหนดขอบเขตของงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน การกระทํากิจกรรมตาง ๆ 

ไมใชวาสิ่งท่ีดี ๆจะตองสําเร็จภายในเวลาสั้น ๆ ซ่ึงในนัยยะนี้ ทางพระพุทธศาสนาไมวาจะเปน

งานประเภทไหน มีปริมาณงานมากหรือปริมาณงานนอย แตถาเราดําเนินกิจการงานนั้นดวย

                                                      
๘๒ขุ.ธ.อ.๑/๓๘๕,๓๘๘. 
๘๓พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ  ตาละลักษมณ), พระบาฬีลิปกรม ภาคสาม ภ-ฬ, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑,๖๒๗. 
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ความรอบคอบ ไมประมาท ตามความเหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานท่ีอยางตอเนื่องและ

จริงจัง จะทําใหเกิดความสําเร็จ งานบางอยางถารีบเกินไปหรือชาเกินไป อาจทําใหเสียงานเสีย

การได เวลาจึงเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ เปนเง่ือนไขของความสําเร็จแตไมใชท้ังหมดของ

ความสําเร็จ เวลาเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของกิจกรรมเทานั้น เวลาไมใชเปนองคประกอบ

หลัก ทางพระพุทธศาสนาใหดูความเหมาะสม ใหนึกถึงวาไมควรจะปลอยเวลาไปโดยเปลา

ประโยชน โดยท่ีปจจัยของความสําเร็จนั้นตองมีสิ่งอ่ืนเปนองคประกอบดวย เวลาเปนเพียงมิติ

เครื่องหมายท่ีจะสื่อใหเขาใจกันระหวางผูอ่ืนวาเรากําลังทําอะไรอยูท่ีไหน เม่ือไร เพ่ือเราจะได

ดําเนินกิจการตามความเหมาะสมท่ีตั้งไว  

เวลาอยางเดียวไมใชเปนตัวกําหนดเปาหมายหรือความสําเร็จ เปาหมายจะสําเร็จลุลวง

ไปดวยดีจําเปนตองอาศัยองคาพยพและองคประกอบอ่ืนๆเชามารวมดวย เชน ถากิจกรรมนั้นมี

เวลานอย มีขอบเขตเวลานอย แตตองการใหงานนั้นสําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนดตามเปาหมาย 

อาจตองมีการเพ่ิมคน เพ่ิมแรงงานเขาไปก็ได หรือถากิจกรรมนั้นมีเวลามากข้ึน เราก็ไมตองไป

เรงองคาพยพดานอ่ืน ๆ ถึงแมจะมีองคาพยพดานอ่ืน ๆ ท้ังคน วัสดุ มีกรอบเวลาท่ีดีเหมาะสม 

แตถาขาดดานคุณธรรม ดานจิตใจท่ีเมตตา กรุณาอยางแทจริง การใครครวญ วางแผน พินิจ

พิจารณาใหดีเสียกอน ทําใหเกิดความเดือนรอนภายหลัง งานนั้นก็อาจลมเหลวไดเหมือนกัน ดัง

ในปรากฏในโสมนัสชาดก เรื่องมีอยูวา พระราชาซ่ึงเปนพระบิดาของโสมนัสกุมารตัดสินลงโทษ

ราชบุตรเพราะเชื่อคําของชนิฏโกง โดยพระองคไมมีการใครครวญ วางแผน พินิจพิจารณาใหดี

เสียกอน ทําใหเกิดความเดือนรอนภายหลัง พระโพธิสัตวผูเปนพระโอรสไดทรงชี้แจงและทรง

ตรัสถวายโอวาทพระบิดา ความวา 

         การงานท่ีบุคคลไมใครครวญกอนแลวจึงทํา 

                     ไมไตรตรองกอนคิด ผลยอมเลวทรามเหมือนยาเสื่อมคุณภาพ 

                     การงานท่ีบุคคลใครครวญกอนแลวจึงทํา 

                      ไตรตรองโดยชอบกอนแลวคิด 

                      ผลยอมเจริญเหมือนยาไมเสื่อมคุณภาพ 

          คฤหัสถผูบริโภคกามเกียจครานไมดี 

                       บรรพชิตไมสํารวมไมดี 

                       พระราชาไมทรงใครครวญกอนแลวทําไมดี 

                       การท่ีบัณฑิตโกรธไมดี 

                       ... กษัตริยทรงใครครวญกอนแลวจึงควรทํา 

                       ไมทรงใครครวญกอนแลวไมควรตัดสิน 

                       ยศและเกียรติยอมเจริญแดพระราชาผูทรงใครครวญกอนแลวจึงทํา 
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             ... คนผูเปนใหญควรใครครวญกอนแลวจึงลงอาชญา 

                       การงานท่ีทําเพราะความรีบรอนยอมเดือดรอน 

                       สวนประโยชนท้ังหลายของนรชนท่ีทําดวยจิตท่ีตั้งม่ันโดยชอบ 

                       ยอมไมเปนเหตุใหเดือดรอนในภายหลัง 

                       ... ชนเหลาใดจัดแจงบอเกิดแหงการงานในโลก 

                       แลวทําการงานท่ีไมเปนเหตุใหเดือดรอนในภายหลัง 

                       การงานของพวกเขาวิญูชนสรรเสริญ 

                       มีความสุขเปนกําไรท่ีผูรูท้ังหลายมีความเห็นคลอยตาม๘๔ 

 เม่ือโสมนัสส ตรัสเตือนสติของพระราชบิดา พระราชาไมใครควรกอนทํา(อนิสมฺม)  ไม

ไตรตรองกอนคิด ( อนวตฺถาย จินฺติตํ) คือไมตริตรองไมพิจารณาใหรอบคอบ จึงไดรับผลอันเลว

ทราม (วิปาโก โหติ ปาปโก)  พิษสงคือความวิบัติแหงเภสัชยอมมี ฉันใด ผลการงานนั้นยอม

เลวราย ฉันนั้น๘๕  ทําใหพระราชบิดาฉุกคิดข้ึนมาได จึงพยายามใหราชบุตรยกโทษใหและให

กลับมาครองราชสมบัติ แตพระโพธิสัตวกับเล็งเห็นวาพระองคเองเกือบถูกประหารชีวิต แตรอด

มาไดโดยยาก จึงมีใจท่ีคิดจะออกบวชอยางเดียว ไมหวนระหอยถึงอดีต มุงเล็งผลในอนาคต 

ดวยการตัดสินใจในปจจุบัน  

 สรุปไดวา การบริหารเวลาของโสมนัสส เปนตัวอยางท่ีดีเพราะเปนผู ท่ีมีการคิด

ใครครวญวางแผนกอนท่ีจะพูด กอนท่ีจะทํา และมีการตัดสินใจท่ีเด็ดเดียวในการดําเนินบริหาร

เวลาในชีวิตท่ีรอดเหลือจากการถูกประหาร ทําใหไมประมาทในชีวิต ไดเปนผูมีพรมโลกเปนท่ี

ไปในเบื้องหนา แตพระราชากลับเปนผูท่ีขาดทักษะการวางแผน ไมมีการใครควรญพิจารณา

กอนทําเหมือนยาท่ีเสื่อมคุณภาพยอมมีพิษไดรับผลท่ีเผ็ดรอน ในท่ีนี้ผลท่ีพระองคทรงไดรับคือ

การตองสูญเสียพระทัยเพราะโสมนัสสออกบวชไมหวนคือกลับพระราชวัง  

ชาดกเรื่องนี้เปนตัวอยาง เพ่ือนํามาปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันคือ ไมวาจะทํา

การงานหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ควรมีการวางแผนอยางรอบครอบ หม่ันพินิจพิจารณาให

ถ่ีถวนกอนลงมือปฏิบัติหรือสั่งการใดๆ เพราะถาไมมีการวางแผนท่ีรัดกุม ไมมีการพิจารณา

อยางถ่ีถวนความเสียหายยอมเกิดกับผูท่ีเก่ียวของไดและตนเองยอมไดรับความทุกข จึงควรคิด

ใครครวญกอนลงมือทํา ทําใหไมเสียเวลาประหยัดคาใชจายและเปนการใชเวลาอยางดีท่ีสุด

วิธีการหนึ่ง 

                                                      
๘๔ขุ.ชา.๒๗/๒๒๗-๒๓๒/๕๐๙-๕๑๐. 
๘๕ ชา.อ.๗/๒๓๔/๑๒๑. 

 



๑๔๗ 

 

ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ยอมตั้งอยูไดบรฐานของความจริง ความดี 

ความงาม เพ่ือกอใหเกิดความสุข ไรปญญาและเปนประโยชนท่ีแทจริง สามารถแกปญหาได งาม

ดวยศีล กลาวคือ มีความเปนระเบียบเรียบรอย จัดโตทํางานใหเปนระเบียบ งามดวยสมาธิมี

จิตใจสะอาด และงามดวยปญญา มีความบริสุทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๒ การบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เหมาะสมกับงาน 

 ๒. เหมาะสมกับคน 

 

๓ .เหมาะสมกับ 

   เปาหมายท่ีกําหนด 

 

การบริหารเวลาตาม

ความเหมาะสม 



๑๔๘ 

 

๓.๖ การบริหารเวลาเพ่ือความไมประมาท 

เวลาเปนทรัพยากรท่ีมีคามากท่ีสุดในชีวิตของคนเรา เปนสิ่งท่ีใชแลวหมดไป ไมอาจ

หวนคืนกลับมาดังเดิมได จําเปนตองมีการบริหารจัดการเพ่ือไมใหเกิดความประมาทพลาดพลั้ง

ในชีวิต การบริหารเวลาเพ่ือความไมประมาท แบงเปน ๗ ประการ ไดแก  

๓.๖.๑ การไมประมาทในเวลา    

ในการดําเนินกิจวัตรประจําวันของบุคคลท่ัวไป คนสวนใหญในยุคปจจุบัน ทํางาน

เครงเครียด เรงรีบแขงขันกับเวลา จนทําใหบางครั้งทําใหขาดสติในการครองกาย ครองใจ เกิด

ความประมาทพลาดพลั้ง เชน ตื่นเชารีบเขาหองน้ําลื่นลมหรือการขับรถอยางเรงรีบฝาสัญญาณ

ไฟจราจร ทําใหเกิดอุบัติเหตุ การเดินอยางเรงรีบเกินไปทําใหตกบันได ไดรับบาดเจ็บจนอาจถึง

ข้ันเสียชีวิตได  การรีบกินเกินไป ทําใหอาหารไมยอย การรีบไปทํางานจึงไมมีเวลาไดรับ

ประทานอาหาร ทําใหหนามืดเปนลม เปนตน สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดจากความเรงรีบแขงกับเวลา

เกินไปลวนทําใหสภาพชีวิตจิตใจไมสมดุล เกิดวิกลวิกาลทางกายและจิตใจ แตคนบางคนอาจไม

มีภารกิจท่ีทําใหตองเรงรีบ แตไมมีเปาหมายในการมีชีวิตอยู ทําใหเกิดอาการเหมอลอย เซ่ือง

ซึม หงอยเหงา เกิดความเฉ่ือยชา เห็นวารอนนัก หนาวนัก ยังเปนหนุมเปนสาวจึงไมควรขวายก

ระทํากิจท่ีจําเปนสําหรับชีวิต  

จะเห็นวาชีวิตท่ีเรงรีบหรือเฉ่ือยชาเกินไปลวนตกอยูในความประมาทดวยกัน เราจึง

ควรเห็นคุณคาและใหความสําคัญการบริหารเวลาจะทําใหเกิดความไมประมาทในเวลา ซ่ึงเปน

การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เพราะเรื่องความไมประมาทนี้ พระพุทธเจาทรงให

ความสําคัญเปนท่ีสุดดังจะเห็นไดจากพระปจฉิมวาจาของพระพุทธองค ซ่ึงทรงยอพระพุทธ

โอวาทท่ีทรงประกาศตลอดเวลา ๔๕ ป ลงในบทความไมประมาทเพียงบทเดียว ดังความ

ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรความวา “หนฺททานิ  ภิกฺขเว    อามนฺตยามิ   โววยธมฺมาสงฺขา

รา   อปฺปมาเทน   สมฺปาเทถ”แปลวา“ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอท้ังหลาย สังขาร

ท้ังหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาเธอท้ังหลายจงทําหนาท่ีใหสําเร็จดวยความไมประมาท

เถิด”๘๖  ซ่ึงในอรรกถาไดอธิบายวาพระพุทธพจนบทนี้ แสดงใหเห็นวา ทรงยอพระพุทธโอวาทท่ี

ทรงประกาศตลอดเวลา ๔๕ พรรษา ลงในบทวาความไมประมาทเพียงบทเดียว๘๗  

                                                      
๘๖ที.ม.๑๐/๒๑๘/๑๖๖. 
๘๗ที.ม.อ.๒๑๘/๒๐๑. 
๘๗ขุ.ธ.อ.๒๕/๒๑-๒๒/๒๑๕. 
๘๗ที.ม.๑๐/๒๗๒/๒๐๔. 



๑๔๙ 

 

๓.๖.๒ การไมประมาทในการปฏิบัติธรรม 

 ในคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนธรรมะท่ีสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เปน

ความธรรมดาซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีอยู เปนอยูตามธรรมชาติอยางนั้น ไมวาเราจะรูหรือไมรู จะเชื่อ

หรือไมเชื่อ สรรพสิ่งท้ังหลายก็ลวนแตเปนอยูตามธรรมดาอยางนั้น ในการปฏิบัติธรรมก็

เชนเดียวกัน การปฏิบัติธรรมเปนเรื่องตามธรรชาติ ตามหนาท่ีท่ีมนุษยพึงกระทําตอกัน คนทุก

คนเม่ือเกิดมาแลวก็มีหนาท่ีท่ีตองทํา เพ่ีอใหชีวิตเปนไปตามธรรมดาหรือธรรมชาติของชีวิต  

 การทําหนาท่ีจึงเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง ไมวาจะเปนเพศคฤหัสถหรือเพศ

บรรพชิตก็ตาม ลวนแตตองทําหนาท่ีนั่นก็คือการปฏิบัติธรรม สําหรับเรื่องการไมประมาทใน

การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุนั้น พระพุทธองคทรงตรัสสอนเรื่องความไมประมาทในการปฏิบัติ

ธรรม เพ่ือเตือนภิกษุในการปฏิบัติภาวนาจิต ความวา 

             ภิกษุท้ังหลาย ความไมประมาทอันภิกษุควรบําเพ็ญดวยฐานะ ๔ 

         ...เธอท้ังหลายจงละกายทุจริตเจริญกายสุจริตและอยาประมาทในการละกาย

ทุจริต เจริญกายสุจริตนั้นประการ๑ 

 ... เธอท้ังหลายจงละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริตและอยาประมาทในการละวจี

ทุจริต เจริญวจีสุจริตนั้นประการ๑  

 ... เธอท้ังหลายจงละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริตและอยาประมาทในการละ

มโนทุจริต เจริญมโนสุจริตนั้นประการ๑  

 ... เธอท้ังหลายจงละความเห็นผิด เจริญความเห็นถูกนั้นประการ๑ 

 ... ความไมประมาทเปนธรรมรักษาจิตดวยสต”ิ๘๘ 

 จะเห็นไดวา พระพุทธองคทรงเนนในเรื่องความไมประมาทท้ังกาย วาจา ใจ กลาวคือ 

ไมใหทําผิดประพฤติผิดท้ัง ๓ ทาง คือทางกาย ทางวาจาและทางใจ แตใหหม่ันประพฤติในสิ่งท่ี

ชอบท่ีดีงามถูกตองทางกาย วาจา ใจ รวมท้ังตองทําความเห็นใหถูกตอง ไมใหทําความเห็นท่ีผิด

ไปจากความเปนจริง ซ่ึงสุดทายพระพุทธองคสรุปลงท่ีความไมประมาทนั้นจําเปนตองมีสติ 

เพราะเม่ือบุคคลมีสติ จะทําใหเกิดความไมประมาทและสติจะตามคุมครองรักษาจิต เม่ือจิตมี

สติตามคุมครองและรักษาแลวยอมทําใหเกิดการเห็นถูก ทําถูก พูดถูกและประพฤติตน ปฏิบัติ

ตนไดถูกตอง ตรงทาง ตรงธรรมนั่นเอง 

 นอกจากนี้ ในการทําหนาท่ีของชีวิตเพ่ือใหเกิดความสมบูรณในแตละชวงเวลาของชีวิต

นั้น จําเปนตองอาศัยความไมประมาทในการทําหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยางใสใจและใหคุมคากับ

                                                      
๘๘คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มังคลัตถทีปนีแปล 

เลม ๓. พิมพครั้งท่ี ๒๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๒๖๐. 



๑๕๐ 

 

วันเวลาท่ีลวงเลยผานไป เพราะวันคืนลวงไป ๆ ชีวิตของคนเราก็ยอมเหลือนอยลงไปตามลําดับ 

ความแก ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจท้ังหลายท้ังปวงยอม

เกิดข้ึนและกอใหเกิดความทุกขท้ังทางรางกายและทางจิตใจ แตหากผูท่ีใครใสใจและฝกฝน

ตนเอง ไมประมาทในธรรมแลวเขายอมเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริง มีชีวิตและ

ชวงเวลาท่ีกอใหเกิดประโยชนเพราะไมประมาทในการปฏิบัติธรรมนั่นเอง ดังความปรากฏในสิริ

มัณฑเถราคาถาความวา บุคคลควรทําวันคืนไมใหไรประโยชนดวยการใสใจถึงวิปสสนาไมวา

นอยหรือมาก ชีวิตของผูท่ีผานวันคืนไปเทาใด ก็พรองไปเทานั้น วันคืนสุดทาย ยอมคืบคลาน

เขาไปใกลบุคคลทุกอิริยาบท คือ ยืน เดิน นั่งหรือนอน เพราะฉะนั้น ทานไมพึงประมาทใน

กาลเวลา๘๙ ท่ีทานพระสิริมัณฑเถราไดกลาวเชนนี้จะเห็นไดวา คนเรานั้นไมวาเราจะมีชีวิตอยูใน

ชวงเวลาใด อยูในอิริยาทบใดก็ตาม ความเสื่อมแหงสังชารยอมตามไปเหมือนเงาติดตามตัวไป

ทุกหนทุกแหง  

 หากบุคคลมัวแตประมาทในการปฏิบัติธรรมหรือประมาทในการละเลยไมทําหนาท่ีของ

ตนเองใหดี เชน บิดามารดาไมทําหนาท่ีแนะนําสั่งสอนบุตร ทําใหบุตรเปนคนเกเร ชื่อวาเปนผูท่ี

ประมาทในธรรม หรือบุตรไมทําหนาท่ีศึกษาเลาเรียน ก็ไดชื่อวาประมาทในการปฏิบัติธรรม 

เปนตน ตัวอยางของคฤหัสถท่ีทําหนาท่ีในความไมประมาทในการปฏิบัติธรรมมีปรากฎใน

พระไตรปฎกเรื่องพระนางสามาวดี วาดวยเรื่องความไมประมาท เปนทางแหงอมตะ ความ

ประมาท เปนทางแหงความตาย  คนผูไมประมาทชื่อวายอมไมตาย  คนผูประมาทจึงเหมือนคน

ตายแลว ผูเปนบัณฑิตพึงตั้งอยูในความไมประมาท  ยอมบันเทิงใจในความไมประมาท ยินดี

ในทางปฏิบัติของพระอริยะท้ังหลาย   

 ในเนื่อเรื่องแมนางสามาวดีถูกนางมาคันทิยากลั่นแกลงสารพัด จนถึงข้ันถูกเผาพรอม

ท้ังบริวาร ๕๐๐ คน แตนางสามาวดีไดตั้งตนอยูในความไมประมาทหลายขณะดวยกัน เชน 

พระนางปฏิบัติหนาท่ีเปนการปฏิบัติรรม พระนางมีสติเปนกุศล ขณะท่ีมีจิตศรัทธาอยากจะเขา

เฝาพระพุทธเจา ใชการเจาะรูท่ีปราสาทไหวพระพุทธองค ขณะท่ีไมทําการฆาสัตวตัดชีวิต ไมฆา

ไกเปน แตทําไกท่ีตายแลวปรุงเปนอาหาร นําไปถวายพระพุทธเจา ขณะท่ีพระนางมีเมตตาจิต 

ไมโกรธในพระเจาอุเทน (พระสวามี) ท่ีจะยิงธนูใส ขณะท่ีขอพรเพ่ือทํากุศล ไดทําบุญกับ

พระพุทธเจาและพระภิกษุ และขอฟงธรรม ชื่อวาไมประมาท ขณะท่ีสั่งสอนบริวาร ในขณะท่ี

ถูกไฟไหม ใหอบรมเจริญสติปญญาขณะนี้ เปนการปฏิบัติธรรมดวยความไมประมาทในทุกขณะ

ของชวงชีวิตของพระนาง๙๐ เพราะพระนางเปนผูท่ีไมมีความประมาทมาทในการดําเนินชีวิต 

                                                      
๘๙ขุ.เถร.๒๖/๔๕๑-๔๕๒/๔๑๖. 
๙๐ขุ.ธ.อ.๒๕/๒๑-๒๒/๒๑๕. 



๑๕๑ 

 

ทําใหชีวิตของพระนางประกอบไปดวยคุณธรรม มีสติตามรักษาจิตของตนเอง รักษา กาย วาจา 

ใจ ไมอาฆาต พยาบาท จองเวรผูกอเวร ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีไดดีท่ีสุด ซ่ึงตรงกันขามกับพระ

เจาปญจาละ  ซ่ึงเรื่องมีมาปรากฏในคันธตินทุกชาตกวรรณณา พระองคเปนผูท่ีประมาทในการ

เสวยราชสมบัติ ปกครองประชาชนอยางไมมีคุณณธรรม ทําใหพวกเหลาอมาตยของพระองค

เปนคนประมาทไมมีคุณธรรม ขาดสติไปดวย  

 เนื่องจากความประมาทมัวเมานั้น ทําใหรุกเทวดาชื่อคันธติทุกะ ตองไปตักเตื่อน พระ

เจาปญจาละ ใหตั้งพระองคอยูในความไมประมาท (อปฺปมาโท) นั่นคือการอยูอยางมีสติเพราะ

ความไมประมาทเปนทางไมตาย (อมตํ ปทํ) คือเปนใหสามารถเหตุบรรลุอมตธรรมคือพระ

นิพพานได เพราะผูท่ีไมประมาทยอมไมตาย  เพราะคนผูไมประมาทไดมีการเจริญวิปสสนา ถึง

ความเปนผูไมมีปฏิสนธิแลวไมเกิดในสังสารวัฏตอไป ชื่อวายอมไมตาย (น มียนฺติ) เพราะไมเกิด

ในสงสารอีก สวนความประมาทเปนทางแหงความตาย (มจฺจุโน ปทํ) เพราะคนท่ีประมาทเปน

เหมือนคนตายแลว เนื่องจากความประมาทเปนเหตุแหงความตายนั้นเพราะคนประมาทแลว 

ไมเจริญวิปสสนาแลว จึงไมสามารถจะบรรลุความเปนผูไมมีปฏิสนธิ จึงตองเกิดและตายใน

สงสารอยูร่ําไปเพราะเหตุแหงความประมาทนั้น พวกคนท่ีประมาทยอมไมมีการทํากิจใหเสร็จ 

จึงเปรียบเสมือนคนท่ีตายไปแลวแลว เพราะคนท่ีตายไปแลวไมมีความคํานึงถึง ไมมีความ

ปรารถนาหรือตั้งใจท่ีจะใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพราะพวกเขาไมมีวิญญาณ คนท่ี

ประมาทแลวก็ไมมีความคํานึงถึง เปนตน คนท้ังสองประเภทนี้จึงเปนเหมือนกัน  

 ท้ังนี้ เพราะพระเจาปญจาละมีความมัวเมาในความไมมีโรค เมาในวัยและเมาใน

ชีวิต  เชน คนเรานั้นพอเมาแลวก็ถึงความประมาท กระทําบาปกรรมเชนปาณาติบาต เปนตน 

เม่ือพระองคประมาทจึงเกิดความเสื่อม และเพราะความเสื่อมจึงเกิดโทษได เม่ือพระราชาไดฟง

และไดออกไปตรวจความเปนอยูของประชาชนโดยท่ัวไป พบวาประชาชนรวมท้ังแมแตกบท่ี

เปนสัตวเดรฉานยังดาสาปแชงพระองคท่ีประมาทในการครองราชยสมบัติ เพราะผลจากการท่ี

พระองคประมาทในการทําหนาท่ีทําใหพวกเขาเดือนรอน พระองคจึงสลดพระทัย ไดสติข้ึนมา 

จากนั้นจึงกลับมาตั้งสติครองราชยสมบัติปฏิบัติหนาท่ีตามคําเตือนของคันธติทุกะ นําความ

เจริญ ความสุขมาสูแวนแควน๙๑ 

 จะเห็นไดวาจากคันธตินทุกชาตกวรรณณา นั้น เม่ือคนเราประมาทในการปฏิบัติหนาท่ี 

โดยเฉพาะคนท่ีเปนหัวหนานั้น ยอมมีผลและอิทธิพลตอลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชา แตหาก

บุคคลนั้นไดพบกัลยาณมิตรท่ีมีความรูมีคุณธรรมมาตักเตือนใหตั้งตนอยูในความไมประมาท ให

                                                      
๙๑ขุ.ชา.อ.๒๗/๓๓๒-๓๓๓/๓๔๓. 



๑๕๒ 

 

ทําหนาท่ีดวยสติแลวสามารถเปลี่ยนใจ หันมาปกครองดวยความไมประมาทมีคุณธรรมนําหนา 

ทําใหชีวิตตนเองและชีวิตผูอ่ืนอยูกันดวยดี  

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความไมประมาทในการปฏิบัติธรรมนั้น เปนหนาท่ีของมนุษยทุกคน 

เพราะมนุษยทุกคนเกิดมาลวนแตมีหนาท่ีท่ีพึงตองกระทําตามธรรมดาหรือธรรมชาติของชีวิต

เพ่ือใหชีวิตดําเนินไปดวยดีในแตละสภาวะ จนกระท่ังเปนชีวิตท่ีสมบูรณสูงสุด ไมวาจะเปนเพศ

คฤหัสถหรือเพศบรรพชิต ทุกชีวิตลวนตองทําหนาท่ีคือการปฏิบัติธรรม เชนความไมประมาท

อันภิกษุควรบําเพ็ญดวยฐานะ ๔ คือละเวนกาย วา จา ใจและความเห็นท่ีผิด ไมประมาทในการ

กระทํากาย วาจา ใจและความเห็นท่ีถูกตอง บุคคลไมควรประมาทในวันเวลาเพราะไมวาเราจะ

อยูในอิริยาบทใด ความเสื่อมแหงสังขารก็ครอบงําคนเราทุกท่ีทุกขณะดังท่ีพระสิริมัณฑเถระได

กลาวไว ตองมีสติในการทําหนาท่ี ดังเชน พระนางสามาวดี แมกําลังถูกไฟเผา พระนางยังคงมี

สติอยูตลอดเวลา อีกท้ังยังสั่งสอนบริวารใหไมประมาทในการอบรมเจริญสติปญญาซ่ึงเปนการ

ไมประมาทในการปฏิบัติธรรมจวบจนวาระสุดทายของชีวิต สวนพระเจาพระเจาปญจาละท่ีตั้ง

ตนปกครองบานเมืองทําหนาท่ีดวยความประมาท จนเกิดความเดือนรอน ทําใหคันธติทุกะซ่ึง

เปนรุกเทวดาทนไมได จึงตองมาวากลาวตักเตือนเรื่องความไมประมาทเปนทางไมตาย ผูไม

ประมาทยอมไมตาย สวนความประมาทเปนทางแหงความตาย คนประมาทเปนเหมือนคนตาย

แลว เพ่ือไมใหพระองคมัวเมาในความไมมีโรค เมาในวัยและเมาในชีวิต พระเจาปญจาละได

ปฏิบัติทําตามคําเตือนของรุกเทวดา ตั้งอยูในความไมประมาทปกครองบานเมืองดวยความมีสติ

และคุณธรรม จะเห็นไดวาท้ังพระนางสามาวดีและพระเจาปญจาละถือไดวามีความไมประมาท

ในการปฏิบัติธรรมเพราะไดทําหนาท่ีอยางสมบูรณตามฐานะและความารับผิดชอบดวยดี 

๓.๖.๓ การไมประมาทในสังขาร 

เม่ือกลาวคําวา “สังสาร” หมายถึง เปนสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตง,สิ่งท่ีเกิดจากเหตุปจจัยเปน

รูปธรรมก็ตามเปนนามธรรมก็ตามไดแกขันธ ๕ ท้ังหมด เปนสังขตะหรือสังขตธรรม นอกจากนี้

สังขารยังหมายถึงสภาพท่ีปรุงแตงใจใหดีหรือชั่วโดยมีเจตนาเปนประธานท่ีปรุงแตงความคิด๙๒ 

คนเราทุกข้ันมีชันธ ๕ เปนสวนประกอบ มีจิตท่ีคิดและปรุงแตงไปไดมากมาย เพราะเนื่องจาก

สังขารเปนสิ่งท่ีถูกปจจัยปรุงแตง จึงเปนสิ่งท่ีไมเท่ียง ไมคงทน ไมคงท่ี ไมแนนอนและไมใช

ตัวตนของใครท่ีแทจริง แตความจริงมีท้ังความจริงข้ันสมมุติและความจริงข้ันปรมัตถ  

                                                      
๙๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้ง

ท่ี ๑๕, อางแลว,หนา ๔๑๑. 

 



๑๕๓ 

 

คนเราท่ีอาศัยและดําเนินชีวิตอยูในโลกปจจุบัน สวนมากติดในสมมุติบัญญัติและไม

คอยมีเวลาไดศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง จึงเปนเรื่องปกติท่ีหลายคนไม

เขาใจเรื่องขันธ ๕ ตามความเปนจริง เม่ือไมมีความเขาใจ ก็ไมไดศึกษาเรื่องชีวิตตามความเปน

จริง ซ่ึงก็คือไมไดศึกษาเรื่องของขันธ ๕ ทําใหชีวิตคนเราเกิดความประมาท มองเห็นวาสิ่งตางๆ 

เท่ียงแทแนนอน จนทําใหเกิดความทุกขทับโถมมากมายในชีวิต ซ่ึงในเรื่องนี้พระพุทธองคทรง

ตรัสเตือนเรื่องความไมประมาทในชีวิตและความตายตามวัยแหงสังขารท่ีถูกปจจัยปรุงแตง 

ยอมมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ไมมีสิ่งใดคงท่ีเท่ียงแทแนนอน  

พระพุทธองคทรงตรัสสอนใหเขาใจขันธ ๕ หรือชีวิตตามความเปนจริง ซ่ึงไวมีปรากฏ

ในพระไตรปฏกหลายแหง อาทิ ในมหาสุทัสสนุสูตร ความวา “สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ  มี

ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปเปนธรรมดา เกิดข้ึนแลวยอมดับไป  ความสงบแหงสังขาร

เหลานั้นเปนความสุข”๙๓ การอยูอยางไมประมาทเปนการอยูอยางมีสติ สวนการอยูอยาง

ประมาทเปนการอยูอยางขาดสติ ปลอยสติใหเลือนลอยไป เม่ือบุคคลไมมีสติครองกายครองใจ 

ทําใหพลาดพลังในชีวิตได การมีสติเพ่ือความไมประมาทในสังสารนั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด 

ประการแรกคือบุคคลจะตองเห็นถึงความสําคัญของความไมประมาทเพ่ือท่ีจะดําเนินชีวิตหรือ

บริหารขันธ ๕ ใหเปนไปดวยดีและถือเปนการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองคดวยเชนกัน 

เรื่องนี้พระพุทธองคทรงตรัสย้ําเรื่องความสําคัญของความไมประมาทเพราะการมีสติในการ

ดําเนินชีวิตทําใหคิดพูดทําอยางถูกตองดังมีปรากฏในอรรถกถา ขุทฺทกนิกาย ธรรมบท ความวา 

ภิกษุท้ังหลาย รอยเทาเหลาใดเหลาหนึ่ง ของสัตวท้ังหลายผูสัญจร

ไปบนแผนดิน  รอยเทาท้ังปวงนั้น ยอมถึงความประชุมลงในรอยเทาชาง, 

รอยเทาชาง อันชาวโลกยอมเรียกวาเปนยอดแหงรอยเทาเหลานั้น. เพราะ

รอยเทาชางนี้เปนของใหญ แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลา

หนึ่ง,กุศลธรรมเหลานั้นท้ังหมด มีความไมประมาทเปนรากเหงามี ความไม

ประมาทเปนท่ีประชุมลงความไมประมาท อันเรากลาววา เปนยอดแหง

ธรรมเหลานั้นฉันนั้นเหมือนกันแล๙๔ 

จะเห็นไดวาเรื่องความไมประมาทนี้เปนเรื่องท่ียิ่งใหญเปนท่ีสุด คนเราจะอยูเย็นเปนสุข 

มีความเจริญกาวหนารุงเรืองในชีวิต สามารถบริหารจัดการสังขารการปรุงแตงในขันธ ๕ ของตน

ไดนั้นตองอาศัยธรรมะคือความไมประมาทเพราะความไม 

                                                      
๙๓ที.ม.๑๐/๒๗๒/๒๐๔. 
๙๔ขุ.ธ.อ.๒๕/๒๑-๒๒/๒๑๖. 



๑๕๔ 

 

ประมาทนี้พ้ืนฐานท่ีสําคัญในชีวิตแมแตพระพุทธองคเองทรงยกยองวาเปนรากเหงาของกุศล

ธรรมท้ังหลาย หากคนเราหวังชีวิตท่ีสมบูรณสูงสุดตองเริ่มจากความไมประมาทนั้นเอง นอกจาก

พระพุทธองคทรงเปรียบเทียบเรื่องความไมประมาทรวมลงในรอยเทาชางนี้แลวในนี้ พระพุทธ

องคไดตรัสเปรียบเทียบความไมประมาทเหมือนแมน้ําไหลไปสูมามหาสมุทรในอัปปมาทสูตรวา

ดวยความไมประมาทเลิศกวากุศลธรรมพระพุทธองคไดตรัสเรื่องความไมประมาทไว ความวา 

  ...แมน้ําใหญท้ังหลาย คือ แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ํา

สรภู แมน้ํามหี ท้ังหมดยอมไหลบา ลงสูมหาสมุทร นอมไปสูมหาสมุทร โนม

ไปสู  มหาสมุทร โอนไปสูมหาสมุทร มหาสมุทร ชาวโลกกลาววา เลิศกวา

แมน้ําใหญเหลานั้น ฉันใด กุศลธรรมท้ังหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีความไม

ประมาทเปนมูลรวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิตกลาววา

เลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น๙๕ 

 

จะเห็นไดวา พระองคทรงสอนเนนย้ําใหบุคลดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท คนท่ีไม

ประมาทจึงเปนคนท่ีมีสติ หากคนเราจะประกอบกุศลกรรมใด ๆ ท่ีทําใหชีวิตเจริญกาวหนานั้น 

จําเปนตองมีพ้ืนฐานของความไมประมาท กลาวคือตองมีสติในการดําเนินชีวิต เม่ือมีสติแลวสติ

จะเปนสื่งท่ีคุมครองจิตใจ ทําใหเกิดการคิดดี พูดดี ทําดี มีการปฏิบัติกุศลกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

เหมือนแมน้ําใหญท้ังหลายท่ียอมไหลลงไปสูมหาสมุทร ธรรมท้ังหลายก็รวมลงท่ีความไม

ประมาทเชนกัน 

สรุปไดวาคนเรานั้น ไมควรประมาทในสังสาร เพราะสังขารเองเปนสิ่งท่ีเกิดจากเหตุ

ปจจัยปรุงแตง มีความไมคงท่ี ไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงในความ

เปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบโดยตรงตอชีวิตของคนเราหรือตอขันธ ๕ นั่นเอง รวมไปถึงความรูสึก

นึกคิดของคนเราดวย การไมประมาทในสังขารจึงเปนการไมประมาทในขันธ ๕   ดังเชน ใน

มหาสุทัสสนุสูตร ไดกลาวถึงความไมเท่ียงแหงสังขารและการไมนึกคิดปรุงแตงไปตาง ๆ นานา

ทําใหเกิดความสงบทางกายและจิตใจ มีสติอยูกับปจจุบัน ทําใหเกิดกุศลกรรมอันเนื่องมาจาก

ความไมประมาท เพราถาบุคคลเล็งเห็นถึงความสําคัญของความไมประมาทแลว ยอมทําใหเขา

เหลานั้นดําเนินชีวิตดวยสติและถือเปนการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองคท่ีทรงให

ความสําคัญในเรื่องความไมประมาท ดังปรากฏในอรรถกถา ขุทฺทกนิกาย ธรรมบทและในอัปป

มาทสูตรซ่ึงเปนคําสอนท่ีมุงแนนใหเห็นถึงความสําคัญของความไมประมาท มีการเปรียบ  

เทียบรอยเทาสัตวบกท่ีใหญท่ีสุดคือรอยเทาชาง ไมวารอยเทาสตวใด ๆ บนโลกตองรวมลงท่ี

                                                      
๙๕สํ.นิ.๒๔/๑๕/๒๘. 



๑๕๕ 

 

รอยเทาชาง แมน้ําสายใหญ ๆ ท้ังหมดยอมไหลลงสูมหาสมุทรเชนกัน ความไมประมาทใน

สังขารจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ  เม่ือชีวิตไมประมาทก็สามารถบริหารขันธ ๕ ท่ีเปนสังขารนี้ได และยัง

สรางกุศลกรรมใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไปจนบรรลุคุณธรรมสูงสุดไดตามความปรารถนาไดอีกดวย 

๓.๖.๔  ความไมประมาทในวัย                                                             

เม่ือพิจารณาชีวิตของคนเราท่ีเกิดมาทุกชีวิต ลวนกาวไปสูความตายทุกขณะ ๆ ชีวิตนี้

จึงเปนสิ่งท่ีไมยั้งยืนคงทนถาวร เกิดมาเวลาผานไปไมนานก็ตองตายจากโลกนี้ไป บางคนตาย

ตอนเด็ก บางคนตายตอนเปนหนุมเปนสาว หรือบางคนตายตอนแก หาความแนนอนไมได ไมมี

นิมิตเครื่องหมาย อยางไรก็ตามพระพุทธองคไดตรัสไววาชีวิตนี้นอยนัก คนเราจึงไมควร

ประมาทในวัย ดังความปรากฏในชราสูตร ความวา  

...ชีวิตนี้นอยนัก มนุษยยอมตายภายใน ๑๐๐ ป  แมหากผูใดจะมี

ชีวิตอยูเกินไปกวานั้น ผูนั้นก็จะตายเพราะชราแนแท...          

... อายุของมนุษยนอยจําตองไปสูปรโลก ตองประสบกับความตาย

ท่ีเขาใจกันอยู ควรทํากุศล ประพฤติพรหมจรรย ผูท่ีเกิดมาแลวไมตายไมมี 

ภิกษุท้ังหลาย ผูใดมีชีวิตยืนนาน ผูนั้นก็อยูไดเพียง ๑๐๐ ป หรืออยูไดเกิน

กวานั้นก็มีนอย...มนุษยมีอายุนอย บุคคลผูฉลาดพึงดูหม่ินชีวิตท่ีนอยนั้น 

พึงเรงประพฤติธรรมเหมือนคนถูกไฟไหมศีรษะ ฉะนั้น เพราะความตายจะ

ไมมาถึงไมมี วันคืนลวงเลยไป ชีวิตก็ใกลหมดสิ้นไปอายุของสัตวท้ังหลายก็

หมดสิ้นไปเหมือนน้ําในแมน้ํานอยจะแหงไป... 

  ...สัตวท่ีเกิดมาแลว มีภัยจากความตายเปนนิจ เหมือนผลไมสุกแลว    มี

ภัยจากการหลนไปในเวลาเชา ฉะนั้น ภาชนะดินท่ีชางหมอทําไวท้ังหมดมี

ความแตกเปนท่ีสุด ฉันใดชีวิตของสัตวท้ังหลายก็เปนฉันนั้น มนุษยท้ังเด็ก 

ผูใหญ โง และฉลาดท้ังหมด ยอมไปสูอํานาจของความตาย มีความตายรอ

อยูขางหนา เม่ือมนุษยเหลานั้นผูถูกความตายครอบงําอยู  กําลังจะไปจาก

โลกนี้สูปรโลก บิดาก็ปกปองบุตรไมไดหรือหมูญาติก็ปกปองหมูญาติไมได

เม่ือพวกญาติกําลังเพงมองดูอยูรําพันกันเปนอันมากอยูนั่นแหละวา จงดู

สัตวแตละตน ๆ ถูกความตายนําไป เหมือนโคถูกนําไปฆาฉะนั้นสัตวโลกถูก

ความแกและความตายครอบงําอยูอยางนี้ชีวิตนี้นอยนัก มนุษยยอมตาย

ภายใน ๑๐๐ ป แมหากผูใดจะมีชีวิตอยูเกินไปกวานั้น  ผูนั้นก็จะตาย

เพราะชราแนแท... 

พระสารีบุตรเถระไดกลาวอธิบายเพ่ิมเติมขยายความวา ชีวิตเปนของนอยดวย

เหตุ ๒ ประการ คือ 



๑๕๖ 

 

          ๑. ชีวิตเปนของนอย เพราะดํารงอยูชั่วเวลาเพียงเล็กนอย 

          ๒. ชีวิตเปนของนอย เพราะมีคุณคาเพียงเล็กนอย 

         ... ชีวิตเปนของนอย เพราะดํารงอยูชั่วเวลาเพียงเล็กนอยกลาวคือ

ดํารงอยูเพียงขณะจิตเดียว ชีวิตเปนของนอย เพราะมีคุณคาเพียงเล็กนอย

กลาวคือชีวิตเก่ียวเนื่องดวยลมหายใจออกเขาและลมหายใจออก...๙๖ 

 

 จากพระสูตรดังกลาวแสดงใหเห็นถึงเวลาในชีวิตนี้นอยนัก คนเราถูกชราคือสูงอายุเปน

ผูเฒา ลวงกาลมามาก ผานวัยมามาก มีฟนหัก ผมหงอก ผมบาง เขาครอบงํา ตายวันตายพรุง

ไมอาจลวงรูได บางคนตายตอนอายุ ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง หรืออยูอยางมากก็ไมเกิน ๑๐๐ ป 

คนท่ีฉลาดพึงดูหม่ินชีวิตท่ีนอยนั้น ตองเรงประพฤติธรรม ทําความเพียรเหมือนคนถูกไฟไหม

ศีรษะเพราะความตายจะไมมาถึงไมมี วันคืนลวงเลยไป ชีวิตก็ใกลหมดสิ้นไปอายุของสัตว

ท้ังหลายก็หมดสิ้นไปเหมือนน้ําในแมน้ํานอยจะแหงไป สัตวท่ีเกิดมาแลวไมตายเปนไมมี สัตวท่ี

เกิดมาแลวมีภัยจากความตายเปนนิจ เหมือนผลไมสุกแลวท่ีมีภัจากการหลนในเวลาเชา เราจึง

ไมควรประมาทในชีวิตกับเวลาและวัยท่ียังคงเหลืออยู 

 เม่ือวันเวลาและวัยของบุคคคลยอมลวงเลยไปตามธรรมดา ถึงแมบุคคลนั้นจะมีทรัพย

สมบัติมากมายเปนพระราชามาหกษัตริย ก็ไมสามารถยอนคืนวันเวลาหรือยังความเปนหนุม

สาวใหกลับคืนมาดังเดิมได ไมสามารถหามความตายได เรืองเคยปรากฏมีมา ในเตมิยชาดก 

พระราชาไดตรัสใหพระโพทธิสัตวกลับไปครองราชยสมบัติ แตพระโพธิสัตวปฏิเสธท่ีจะกลับไป

ครองราชสมบัตแิละไดตรัสตอบกับพระราชบิดา ความวา 

 อาตมาภาพ (พระโพธิสัตว) เห็นเด็กหนุมของทานท้ังหลายผูเรียก

มารดาและบิดา ซ่ึงเปนบุตรท่ีรักไดมาโดยยาก ยังไมทันถึงความแกเลยก็ตาย

เสียแลว อาตมาภาพเห็นเด็กสาวของทานท้ังหลายท่ีสวยสดงดงาม สิ้นชีวิต 

เหมือนหนอไมไผท่ีถูกถอน จริงอยูจะเปนชายหรือหญิงก็ตาม แมยังหนุมสาวก็

ตาย เพราะฉะนั้น ใครเลาจะพึงวางใจในชีวิตนั้นวา เรายังเปนหนุมสาว อายุ

ของคนเปนของนอย เพราะวันคืนลวงไปๆ เปรียบเหมือนอายุของฝูงปลาในน้ํา

นอย ความเปนหนุมสาวในวัยนั้นจักทําอะไรได สัตวโลกถูกครอบงําและถูก

ลอมอยูเปนนิตย เม่ือราตรีท้ังหลบายทําอายุ วรรณะและกําลังของเหลาสัตวให

สิ้นไปเปนอยู สัตวโลกถูกความตายครอบงําและถูกความแกรุมลอมไว  

                                                      
๙๖ขุ.ม.๒๙/๓๙/๑๔๒.  



๑๕๗ 

 

วันคืนท่ีชื่อวาทําอายุ วรรณะและกําลังของเหลาสัตวใหสิ้นไปก็

เปนไปอยู เม่ือเสนดายท่ีเขากําลังทอ ชางหูกทอไปไดเทาใด สวนท่ีตองทอ

ตอไป เหลืออยูนอยเทานั้นฉันใด ชีวิตของสัตวท้ังหลายก็ฉันนั้น หวงน้ําท่ีเต็ม

ฝงเม่ือไหลไปไมยอมไมไหลกลับฉันใด อายุของมนุษยท้ังหลายเม่ือผานไปก็

ยอมไมหวนกลับคืนฉันนั้น หวงน้ําท่ีเต็มฝงยอมพัดพาเอาตนไมท่ีเกิดอยูริ่มฝง

ใหหักโคนไปฉันใด สัตวท้ังปวงยอมถูกชราและมรณะพัดพาไปฉันนั้น ภัยของ

ผลไมท่ีสุกแลวท้ังหลายยอมมีเพราะหลนลงเปนนิตยฉันใด ภัยของเหลาสัตวผู

เกิดมาแลว ยอมมีความตายอยูเปนนิตยฉันนั้น  

คนเปนจํานวนมากท่ีไดพบกันในตอนเชา ตกตอนเย็นบางพวกก็ไม

เห็นกัน คนเปนจํานวนมากท่ีไดพบกันในตอนเย็น ตกตอนเชาบางพวกก็ไมเห็น

กัน ควรรีบทําความเพียรเสียแตในวันนี้ ใครเลาจะพึงรูไดวา ความตายจะมีใน

วันพรุงนี้  เพราะความผอนผันกับมุจจุราชท่ีมีเสนาหมูใหญนั้นไมมีแกเรา

ท้ังหลายเลย”๙๗ 

จากเนมียชาดกดังกลาวขางตน สรุปไดวา ใคร ๆก็อยากมีทรัพยสมบัติและอยากข้ึน

ปกครองเปนพระราชาเสพเสวยความสุข แตพระโพธิสัตวทรงไมปรารถนาจะครองราชยสมบัติ

เพราะไดตระหนักเห็นถึงความจริง พระองคทรงไมมีความประมาทในวัย เพราะไมวาจะเปนวัย

เด็ก วัยหนุม วัยสาว ยอมถึงแกความตายไดท้ังนั้นเหมือนอายุของฝูงปลาในน้ํานอย ๆ อายุและ

ผิวพรรณของสัตวยอมสิ้นไปเหมือนเสนดายท่ีชางหูกทอไป บุคคลจึงไมควรประมาทในวัยเพราะ

ไมรูความความตายจะมาถึงตนเองเวลาไหน อีกท้ังพญามัจจุราชผูมีเสนามากนั้นก็ไมยอมใหผูคน

ผัดเพ้ืยนไดเม่ือถึงคราวตองตาย ก็ตองตาย จะมีประโยชนอะไรกับการไดมีสมบัติมากกมายนั้น 

ควรแสวงหาสัจจธรรมความเปนจริงของชีวิตและไมประมาทในวัยจึงเปนสิ่งท่ีประเสิรฐกวา 

สรุปไดวา ชีวิตคนเรานี้เปนของนอย ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ เพราะดํารงอยูชั่วเวลา

เพียงเล็กนอยคือขณะจิตเดียวและเพราะมีคุณคาเพียงเล็กนอยคือหายใจเขาหายใจออก ชีวิต

คนเรายอมตายภายใน ๑๐๐ ป แตถาจะมีชีวิตอยูเกินไปกวานั้น ก็จะตายเพราะชราคือความแก

เฒา เปรียบเหมือนน้ําในแมน้ํานอยจะแหงไป  เหมือนผลไมสุกแลว  มีภัยจากการหลนไปใน

เวลาเชา เหมือนภาชนะดินท่ีชางหมอทําไวท้ังหมดมีความแตกเปนท่ีสุด บุคคลจึงไมควร

ประมาทในวัยและไมควรหลุมหลงมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ ทรัพยสมบัติ ซ่ึงไมสามารถนํา

ติดตัวไปได ไมสามารถสกัดก้ันความตายของเด็ก คนหนุมสาวได ดังท่ีพระโพทธิสัตวืในนเตมิย

ชาดก  ท่ีไมทรงกลับไปครองราชยสมบัติ เพราะไดมีสติและตระหนักถึงความไมเท่ียง ไม

                                                      

  ๙๗ขุ.ชา.๒๘/๙๙-๑๐๘/๑๙๘-๒๐๒. 



๑๕๘ 

 

ประมาทในวัย เพราะมีคนจํานวนมากเห็นกันตอนเชาแตพอตกตอนเย็นไมไดเห็นกันเพราะตาย

จากกันไปแลว ความพากเพียรเปนสิ่งท่ีควรทําในวันนี้ เพราะไมมีใครรูวันตายในวันพรุงนี้

ตลอดจนบุคคลไมสามารถพัดเพ้ียนกับพญามัจจุราชผูมีเสนาใหญไดเลยสักคน จึงเปนการ

สมควรแลวท่ีบุคคลท่ีรักความเจริญกาวหนาในชีวิตไมควรประมาทในวัยเพราะเราไมรูวันตาย

ของเราจะมาถึงเม่ือไรนั่นเอง 

 ๓.๖.๕ ความไมประมาทในการศึกษา 

 การศึกษาหรือสิกขา เปนสิ่งท่ีไมควรประมาทเพราะเราไมรูวันตายของตนเอง ดังป

ราฏกในสมิทธิชาดก พระโพธิสัตวถูกนางเทพธิดาเลาโลมยวนใหเสพกามกอนไปเท่ียวหาอาหาร 

แตพระโพธิสัตวกลับตอไปวา “เราไมรูเวลาตายของตนเลย เวลาตายปดบังอยูยังไมปรากฏ 

เพราะฉะนั้น  เราจึงไมบริโภคกามมาเท่ียวภิกขาจารอยู  ขอเวลาบําเพ็ญสมณธรรมอยาได

ลวงเลยเราไปเลย”๙๘ ซ่ึงในเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีเห็นความสําคัญของเวลาจะไม

ประมาทไมลวงละเมินในสิกขาบท ขอท่ีจะตองศึกษาปฏิบัติแมจะถูกยัวยวนเพียงใดก็ตาม 

 สรุปไดวาความสําคัญของเวลาเพ่ือความไมประมาท สําหรับคนท่ีตั้งอยูในความไม

ประมาท  ถือวาไดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ซ่ึงพระพุทธองคไดตรัสสอนประกาศ

ธรรมตลอด ๔๕ พรรษาเนนเรื่องความไมประมาทมาโดยตลอด  บุคคลผูประพฤติปฏิบัติใช

กาลเวลาอยางไมประมาทยอมบันเทิงใจในความไมประมาท ยินดีในทางปฏิบัติของพระอริยะ 

บัณฑิตผูเพงพินิจ มีความเพียรอยางตอเนื่อง มีความบากบั่นม่ันคงสมํ่าเสมอสามารถบรรลุ

นิพพานอันเปนสภาวะยอดเยี่ยม ปลอดจากโยคะเปนอมตะ สวนคนท่ีประมาทถึงมีชีวิตอยู มี

เวลาในชีวิตเหลือมากมายแตก็เปรียบเสมือนคนท่ีตายแลว เปนชีวิตท่ีไรสาระแกนสาร  ชีวิตนี้

เปนของนอย เพราะดํารงอยูชั่วเวลาเพียงเล็กนอยและมีคุณคาเพียงเล็กนอย ยอมตายภายใน 

๑๐๐ ป  แมหากผูใดจะมีชีวิตอยูเกินไปกวานั้น ผูนั้นก็จะตายเพราะชราอยางแนนอน 

 สัตวโลกถูกความแก ความเจ็บ ความตาย รุมลอม ไมมีท่ีพ่ึง ท้ังถูกตัณหาความทะยาน

อยากแผดเผาตลอดกาลไดรับความทุกขทรมานอยางแสนสาหัส บุคคลจึงควรใสใจถึงวิปสสนา

ภวนา จึงไมควรประมาทในวัยความมีชีวิต วาตนเองยังเด็ก ยังเปนหนุมเปนสาว พึงเรงศึกษาหา

ความรู พัฒนาอาชีพการงาน ตลอดจนเรงประพฤติธรรมเหมือนคนถูกไฟไหมศีรษะ เพ่ือพัฒนา

ชีวิตใหกาวหนา เปนชีวิตท่ีมีคุณคา ไดรับสาระท่ีแทจริงจากการเกิดมา กอนท่ีความแก ความ

เจ็บไขและความตายจะมาเยื่อน ดวยความไมประมาทในเวลาของชีวิตท่ีเปนของนอยนี้ 

สามารถสรุปการบริหารเวลาเพ่ือความไมประมาทเปนภาพไดดังนี้ 
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๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๓ การบริหารเวลาเพ่ือความไมประมาท 

 

๓.๗ การบริหารเวลาตามจังหวะของชีวิต 

มนุษยทุกคนท่ีถือกําเนิดข้ึนมา ลวนแตตกอยูภายใตการเปลี่ยนแปลงและผันแปร    

ตามกฎธรรมชาติ โดยอาศัยกาลเวลาเปนสิ่งขับเคลื่อน จากวัน เดือน ป จากเด็ก เติบโตเปน

วัยรุน วัยหนุมสาว วัยกลางคนและวัยชรา เปนวงจรชีวิตท่ีเหมือนกันทุกผูคน เม่ือชีวิตมีวงจร 

ภายใตวงจรท่ีชีวิตดําเนินไปยอมประกอบไปดวยจังหวะของชีวิตท่ีสัมพันธสอดคลองกับความมี

ชีวิต ดวยหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันของแตละบุคคลนั้น เวลาจึงเปรีบบเสมือน

จุดเชื่อมตรงกลางของวงจรชีวิตเพ่ือใหจังหวะชีวิตดําเนินไปดวยดี การบริหารเวลาตามจังหวะ

ชีวิตสามารถแบงไดเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

๓.๗.๑ อายุไขของชีวิต 

เวลาในฐานนะเปนจุดกําเนิดวงจรและจังวหะของชีวิต  ตั้งแตเริ่มแรกการปฏิสนธิ

ในครรถมารดา เปนวัยกอนคลอด เม่ือคลอดออกมาแลวก็กลายเปนวันเด็ก วัยรุน วัยผูใหญและ

วัยชรา ซ่ึงแตละชวงวัยยอมมีพัฒนาการท่ีแตกตางกันท้ังทางดานสภาพสรีระ ความเปนอยูทาง

การบริหาร 

เวลา 

 

เพ่ือความ 

 

ไมประมาท 

 ๒. ความไมประมาทในการปฏิบัติ

 

 ๑. ความไมประมาทในเวลา 

 

๓. ความไมประมาทในสังขาร 

 

 ๔. ความไมประมาทในวัย 

 

 ๕. ความไมประมาทในการศึกษา 

 



๑๖๐ 

 

สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ ชีวิตชวงวัยเด็ก เปนชวงท่ีรางกายกําลังเจริญเติบโตพอโต

ข้ึนมาก็เริ่มทํางาน เริ่มสรางครอบครัว มีภาระความรับผิดชอบคอนขางสูง อาจจะเริ่มนอนไม

หลับ หลับไมสนิท สมรรถภาพทางเพศลดลง ผิวพรรณเริ่มมีริ้วรอยเหี่ยวยน หากไปตรวจ

สุขภาพเริ่มพบปญหาสุขภาพตามมา  

เราจะเห็นไดวา การแบงชวงจุดกําหนดชีวิตของมนุษยไปตามชวงวัยตั้งแตตอนเปนเด็ก 

วัยรุน วัยผูใหญ วัยชรา ท่ีบุคคลเปลี่ยนไปตามวัยไดนั้นเพราะวามีกาลเวลาเปนแกนกลางท่ี

คอยหมุนใหชีวิตเปลี่ยนไปจากความเปนเด็ก เปนหนุมเปนสาวและแกเฒาลง เวลาจึงมีผลตอ

อายุ ฮอรโมนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามจุดกําหนดชีวิตแตละชวงวัย ซ่ึงวัยท่ีเปลี่ยนแปลงนี้เปนไป

ตามกฏธรรมชาติของสรรพสัตวท่ีเกิดมาทุกชีวิต ประกอบกับเวลาในฐานะจุดกําหนดชีวิตใน

ดานของอายุขัยของคนเราในแตละยุคแตละสมัยยอมไมเทากัน ดังปรากฏในมหาสุทัสสนสูตร  

ความวา 

              ...อายุของมนุษยยืนยาวอยูไดถึง๘๐,๐๐๐ ป แตดวยความเสื่อมของ

ศีลธรรมตามกาลเวลา ทําใหมนุษยมีอายุขัยถอยลงเหลือ ๔๐,๐๐๐ ป จาก 

๔๐,๐๐๐ ลดถอยเหลือ ๒๐.๐๐๐ ป๙๙ จนกระท่ังมนุษยมีอายุขัย ๑๐ ป เกิด

สัตถันตรกัปตลอด ๗ วัน มนุษยเหลานั้นจักเกิดความเขาใจในกันและกันวา

เปนเนื้อ ศัสตราท้ังหลายอันคมกริบจักปรากฏในมือของพวกเขา พวกเขาจักใช

ศัสตราอันคมกริบฆากันเอง .....เม่ือมนุษยฆากันเอง พวกเขาสํานึกผิดหันมาใส

ใจคุณธรรม มีศีลธรรมเพ่ิมมากข้ึน พวกเขาเจริญดวยอายุบาง เจริญดวย

วรรณะบาง บุตรของมนุษยท้ังหลายท่ีมีอายุขัย ๑๐ ป จักมีอายุขัยเพ่ิมข้ึนเปน 

๒๐ ปเม่ือมนุษยมีอายุจนมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป๑๐๐  ในชมพูทวีปนี้ จักมีเมือง 

๘๔,๐๐๐ เมือง มีกรุงเกตุมดีราชธานีเปนเมืองเอก เม่ือมนุษยมีอายุขัย 

๘๐,๐๐๐ ป จักมีพระเจาจักรพรรดิพระนามวาสังขะทรงอุบัติข้ึน... 

ในมหาสุทัสสนสูตร พระพุทธองคไดทรงตรัสถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน ความวา 

          ภิกษุท้ังหลาย เม่ือมนุษยมีอายุขัย ๘๐,๐๐๐ ป พระผูมีพระภาคพระ

นามวาเมตไตรย  จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลกพระองคเปนพระอรหันต...๑๐๑ 

 

                                                      
๙๙ที.ปา.๑๑/๙๗/๗๐. 
๑๐๐ที.ปา.๑๑/๑๐๕/๗๕. 
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๑๖๑ 

 

จากพระสูตรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาอายุของมนุษยนั้นยืนยาวมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับอายุมนุษยในปจจุบันเพียง ๑๐๐ ป สาเหตุท่ีอายุมนุษยแตละยุคไมเทากันก็เกิด

จากความเสื่อมของศึลธรรมตามกาลแหงเวลา เม่ือชีวิตมีเวลาเปนจุดกําหนดจึงควรเรงรีบฝกฝน

พัฒนาตนใหเปนท่ีพ่ึงแหงตน ดังความวา " ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตน

เปนท่ีพ่ึง ไมมีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพ่ึง จงมีธรรมเปนกาะ มีธรรมเปนท่ีพ่ึง ไมมีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพ่ึงอยูเถิด 

ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพ่ึง ไมมีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพ่ึง มีธรรมเปนเกาะมีธรรมเปนท่ีพ่ึง ไมมีสิ่ง

อ่ืนเปนท่ีพ่ึงอยู"๑๐๒ การท่ีพระพุทธองคทรงตรัสเตือนสอนใหคนเรามีตนเปนท่ีพ่ึงไดนั้น ชวงวัย 

สังขารและความพรอมของรางกาย ไมวาจะเปน ความหนุม ความสาว สภาพรางกาย สมองท่ี

พรั่งพรอมแตละชวงวัยของชีวิต มีตอการเจริญสมาธิวิปสสนา เราจึงควรใหความสําคัญตอเวลา

ในแตละชวงวัย 

เรื่องการแบงวัยนี้ ในพระอภิธรรม ปฏิจจสุปปาททีปนี้ไดแบงวัยของมนุษยแตกตางกัน

ออกไป วาโดยวัยแลวมี ๓ หรือ ๑๐ มี ๓ มีขอความปรากฎดังนี้ 

๑.ปฐมวัย ในสมัยท่ีมีอายุ ๗๕ ปเปนอายุขัยนั้น นับตั้งแตเกิดมาจนถึงอายุ ๒๕ ป จัด

อยูในปฐมวัย 

๒.ทุติยวัย นับตั้งแตอายุ ๒๕ ป ไปจนถึง ๕๐ ป จัดอยูในทุติยวัย 

๓. ตติวัย นับตั้งแตอายุ ๕๐ ป ไปจตถึง ๗๕ ป จัดอยุในตติวัย 

มี ๑๐ นั้นคือ 

 ๑. มันททสกวัย   วัยออน    นับตั้งแตอายุ   ๑ ป  ถึง  ๑๐ ป 

 ๒. ขิฑฑาทสกวัย  วัยสนุกสนาน  นับตั้งแตอายุ ๑๐ ป  ถึง  ๒๐ ป 

 ๓. วัณณทสกวัย   วัยสวยงาม  นับตั้งแตอายุ ๒๐ ป  ถึง  ๓๐ ป 

 ๔. พลทสกวัย   วัยมีกําลัง  นับตั้งแตอายุ ๓๐ ป  ถึง  ๔๐ ป 

 ๕. ปญญาทสกวัย  วัยมีปญญา  นับตั้งแตอายุ ๔๐ ป  ถึง  ๕๐ ป 

 ๖. หานิทสกวัย   วัยเสื่อม   นับตั้งแตอายุ ๕๐ ป  ถึง  ๖๐ ป 

 ๗. ปพภารทสกวัย  วัยท่ีรางกายเริ่มโคงงอ นับตั้งแตอายุ ๖๐ ป  ถึง  ๗๐ ป 

 ๘. วังกทสกวัย   วัยท่ีรางกายโคงงอ นับตั้งแตอายุ ๗๐ ป  ถึง  ๘๐ ป 

 ๙. โมมูหทสกวัย   วัยหลง    นับตั้งแตอายุ ๘๐ ป  ถึง  ๙๐ ป 

๑๐. สยนทสกวัย  วัยนอนลุกไมข้ึน   นับตั้งแตอายุ ๙๐ ป  ถึง ๑๐๐ ป 

                                                      
๑๐๒ที.ปา.๑๑/๑๐๙/๗๙. 



๑๖๒ 

 

วัย ๑๐ ท่ีกลาวนี้ เปนการแสดงตามวัยท่ีกําหนดอายุ ๑๐๐  ป เปนอายุขัย ถาในสมัยท่ี

อายุขัยลดลง วัยท้ั ๑๐ นี้ก็ลดลงตามลําดับ๑๐๓ 

๓.๗.๒ ระยะประสบการณความเปนพระภิกษุ 

สําหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีกาลเวลาในฐานะเปนจุดกําหนดชีวิตของ

พระภิกษุท่ีแตกตางไปจากคฤหัส ตามประสบการณของความเปนพระภิกษุ กลาวคือ เริ่มตั้งแต

การอุปสมบท พระพุทธองคทรงตรัสกําหนดไววา“ภิกษุใดรูอยู อุปสมบทใหบุคคลผูมีอายุหยอน

กวา ๒๐ ป บุคคลนั้นไมเปนอันอุปสมบท และภิกษุเหลานั้นควรถูกตําหนิ ภิกษุนั้นตองอาบัติ

ปาจิตตียนี”้๑๐๔ ตอเม่ือภิกษุไดรับการอุปสมบทแลว พระพุทธเจาบัญญัติพระวินัยพระภิกษุสงฆ

นั้นจะตองถือนิสสัยอุปฌาจารยอยางนอย ๕ ป ดังความปรากฏในนิสสยมุจจนกกถา ความวา 

“ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูฉลาดสามารถถือนิสสัยอยู ๕ พรรษา ใหภิกษุผูไมฉลาดถือ

นิสสัยอยูจนตลอดชีวิต”๑๐๕ 

 การถือนิสสัยเปนการใชเวลาในการติดตามครูบาอาจารยเพ่ือเรียนรูชีวิตความเปนอยู

อยางภิกษุสงฆ วาพระภิกษุสงฆอยางไดอยางไร จะอยูหางจากคําแนะนําไมได จะตองติดตาม

อุปฌายไปเรื่อยๆ จนครบ ๕ ปแรก เรียกพระภิกขุนวก เพราะเปนภิกษุใหม,ภิกษุมีพรรษายังไม

ครบ ๕ พรรษา สวนพระภิกขุมัชฌิมะ เพราะเปนภิกษุผูมีพรรษาครบ ๕ แลว แตยังไมถึง ๑๐ 

พรรษา๑๐๖ ถือเปนเวลาในฐานะจุดกําหนดชีวิตของภิกษุสงฆผูบวชใหม หลักจาก ๕ ปแรกไป

แลว มีหนาท่ีจะตองศึกษาหาความรูดวยตนเองก็คือสามารถอยูหางจากอุปฌาอาจารยืได ไม

ตองอยูดวยกัน ทองเท่ียวธุดงคไปในท่ีตาง ๆ อาจไปสูสํานักตาง ๆ เพ่ือเรียนรูขอวัตรปฏิบัติ 

เรียนรูในดานของพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรมหรือวากรรมฐาน เรียกไดวาเปนชวงอีก ๕ ป 

ท่ีจะเริ่มเรียนรูสิ่งตาง ๆ ได พออายุครบ ๑๐ พรรษา เรียกวาความรูท่ีไดสะสมมาถึงพรอมแลว 

ก็คือรูทุกสิ่งทุกอยางพอสมควรปกครองตนเองไดทานก็เรียกคนท่ีถึงอายุ ๑๐ พรรษาในความ

เปนพระเถระภิกขุหรือพระภิกขุเถระ  พระเถระก็หมายถึงมีความม่ันคง เม่ือถึง ๒๐ พรรษา

เรียกวา มหาเถระ เม่ือภิกษุมีพรรษาครบ ๑๐ หรือเกิน ๑๐ พรรรษาตามพระวินัยบัญญัติท่ี

                                                      
๑๐๓พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจาริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปฏิจสมุปปาททีปนีและปจจัย 

๒๔โดยยอ.พิมพครั้งท่ี ๖,(กรุงเทพมหานคร:หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๔), หนา ๑๓๐. 
๑๐๔วิ.มหา.๒/๔๐๓/๕๑๕. 
๑๐๕วิ.มหา.๔/๑๐๓/๑๕๗.                   
๑๐๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.พิมพครั้งท่ี 

๑๕, อางแลว, หนา ๑๕๕,๑๒๒,๓๑๑. 



๑๖๓ 

 

ปรากฏในสุกกปกษ๑๐๗ พระภิกษุท่ีมีพรรษาครบ ๑๐หรือเกิน ๑๐ สามารถใหนิสสัย สามารถใช

สามเณรอุปฏฐากได ซ่ึงถือเปนจุดกําหนดชีวิตท่ีสําคัญและเปนการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

นั่นเอง 

๓.๗.๓ ระยะการดําเนินชีวิต 

อยางไรก็ตาม การใหความสําคัญของเวลาในฐานะเปนจุดกําหนดของชีวิต ในพระ

ไตรปฏก พระพุทธเจาไดตรัสกับพระอานนท พระองคแบงชวงระยะการดําเนินชีวิตของคน

ออกเปน ๔ ชวงวัย  ดังขอความปรากฏในมหาสุทัสสนะสูตร ความวา “อานนท พระเจามหา

สุทัสสนะ ทรงเลนอยางเด็กอยู ๘๔,๐๐๐ ป ทรงดํารงตําแหนงอุปราช ๔,๐๐๐ ป ทรง

ครองราชยอยู ๘๔,๐๐๐ ป ทรงดํารงเพศคฤหัสถประพฤติพรหมจรรย อยูในธรรมปราสาท 

๘๔,๐๐๐ ป”๑๐๘ 

 ในพระสูตรดังกลาวบอกวาอายุคนสมัยนั้นอายุหลายหม่ืนป วัยท่ี ๑ ทรงเลนอยาง

เด็ก วัยท่ี ๒ ทรงตําแหนงอุปราช วัยท่ี ๓ ทรงครองราชย วัยท่ี ๔ ทรงเสด็จออกผนวช   เรา

เฉลี่ยมาเปนยุคสมัยนี้ก็มีแคอายุคน ๘๐ ป หากมาเปรียบเทียบในปจจุบันถือวาแตละวัยคือ ๒๐  

ป ๒๐ ปแรกเปนวัยแหงการศึกษาเลาเรียน เปนเด็ก ยังเลนอยู มีเบี้ยเลี้ยง มีพอแมดูแล มี

ความสุขทุกอยาง มีการเท่ียวเตร ไมคอยไดรับผิดชอบอะไรมากนัก ๒๐ ปตอมาก็คืออายุ ๒๑-

๔๐ เปนวัยแหงการแสวงหาความรูหรือวาวัยแหงการทํางาน ก็คือเปนชวงท่ีจะตองหาความรูใน

การทํางาน๒๐ปท่ี ๓ ก็คือวัยตั้งแต ๔๑-๖๐ ป เปนวัยแหงการเสวยผล ไดรับทรัพยสมบัติ พอ

ทําการงานเขาท่ีเขาทาง มีความรูแลว  

 พออายุประมาณ ๔๐-๖๐ ปนี้ฐานะทุกอยางจะเริ่มเฟองฟู มีการงานท่ีม่ันคง มีเงินมี

ทองใช มีรถ มีบานชองมีครอบครัว ทุกอยางจะประสบความสําเร็จในชวงอายุ ๔๐-๖๐ ป มีทุก

อยางพรอม สามารถกระทําสิ่งตางๆ ไดดวยความสะดวกสบายไมติดขัด เพราะวาความรูใน ๒๐ 

ปท่ีผานมานั้นบริบูรณแลว เม่ือถึงอายุ ๖๐  ปก็เกษียณอายุ เปนชวงปลายชีวิตท่ีไมตอง

รับผิดชอบอะไรอีกแลว เม่ืออายุ ๖๑-๘๐ ป เปนชวงท่ีจะไดพักผอน ถาเปนคฤหัสถชาวบานก็

คือไดอยูกับลูกหลาน ไดอยูเสวยความสุข มีการทองเท่ียวไปพักผอนตางจังหวัด ตางประเทศ ซ่ึง

แลวแตความสามารถท่ีจะไปได ไดอยูดูแลลูกหลาน มีความสุขอยูท่ีบาน เปนชวงพักผอนหา

ความสุขในบ้ันปลายชีวิต เขาวัดฟงธรรม แสวง หาสัจธรรม หาความสุขในภพหนา เพ่ือใหเกิด

ความม่ันใจในภพหนานั่นเอง สรุปเปนภาพไดดังนี้ 

                                                      
๑๐๗วิ.มหา.๔/๘๕/๑๓๑.                   
๑๐๘ที.ม.๑๐/๒๖๙/๒๐๒. 

 



๑๖๔ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

    ภาพท่ี ๑๔  เปรียบชวงระยะเวลาการดําเนินชีวิตในมหาสุทัสสนสูตรกับสมัยปจุบัน 

 

คนสมัยกอนเม่ือเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารตามกาลเวลาแหงวัย เชน เห็นเสน

ผมหงอกก็สละท้ิงสมบัติ ออกบวชแสวงหาสัจธรรม ซ่ึงในเรื่องนี้ในอรรถกถา เนมิราชชาดก ได

กลาวไวชัดเจน เม่ือพระราชาชื่อวา มฆเทวราช ตรัสกับชางตัดผมวา เม่ือใดเห็นเสนผมหงอก ให

บอกพระองคดวย เม่ือเวลาผานไป ชางตัดผมไดเห็นเสนผมพระราชาหงอก จึงถอนวางไวใน

พระหัตถของพระราชา เม่ือพระราชาเห็นจึงคิดวาถึงเวลาท่ีจะออกผนวชแลว จึงมอบบานสวน

แกชางตัดผม แลวเรียกพระโอรสมา ตรสบอกใหรับครองราชยสมบัติ พระองคจะออกผนวช 

พระโอรสจึงทูลถามถึงสาเหตุท่ีทรงผนวช พระองคจึงตรัสบอกแกพระราชโอรสดวย

คาถาวา “ผมหงอกท่ีงอกบนศีรษะของพอนี้ นําความหนุมไปเสีย เปนเทวทูตปรากฏแลว คราว

นี้จึงเปนคราวท่ีพอจะบวช” เม่ือตรัสแลว ก็มอบพระราชสมบัติใหพระโอรส ไดพระราชทาน

พระโอวาทวา “แมตัวเธอเห็นผมหงอกอยางนี้แลว ก็พึงบวช” ตรัสแลวพระองคก็เสด็จออกจาก

พระนคร ทรงผนวชเปนฤาษี แมพระราชโอรสของพระเจามฆเทวราช ก็ทรงผนวชโดยอุบายนี้ 

ตลอดจนกษัตริยผู เปนพระราชโอรสของพระราชาเปนลําดับมานับได ๘๔,๐๐๐ องค        

สวนท่ี ๔ : ประพฤติพหมจรรย ๘๔,๐๐๐ ป 

      

      

       

       

 

๒๐ ปแรก : เปนเด็ก ศึกษาเลาเรียน 

      

     

      

     

       

    

๒๑-๔๐ ป : แสงหาความรู ทํางาน 

      

      

      

       

 

๖๑-๘๐ ป : เกษียณ พัก แสวงหาสัจจธรรม 

 

๔๑-๖๐ ป : ประสบความสําเร็จ เสวยผล 

 

อายุคนในสมัยปจจุบัน (อายุ ๘๐ ป)    

สวนท่ี ๓ : ครองรารชย ๘๔,๐๐๐ ป

      

      

       

       

 

พระพุทธเจาทรงแบงชวงระยะการดําเนินชีวิตออก เปน ๔  (มหาสุทัสสนะสูตร) 

สวนท่ี ๑ : เลนอยางเด็ก ๘๔,๐๐๐ ป 

      

     

      

     

       

    

สวนท่ี ๒ : เปนอุปราช ๘๔,๐๐๐ ป 

      

     

      

     

       

    



๑๖๕ 

 

หยอน ๒ องค ทอดพระเนตรเห็นเสนผมหงอกบนศรีษะ ก็ออกบวช...๑๐๙ ผมหงอกจึงบอก    

สัจธรรมและทําใหคนไดตระหนักถึงชวงวัยแหงชีวิตท่ีควรเขาถึงและปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกตอง 

 สรุปไดวาการบริหารเวลาตามจังหวะของชีวิตนั้น ชีวิตของมนุษยเราแบงไดเปนหลาย

ชวงวัย โดยมีเวลาเปนแกนท่ีทําใหชีวิตตองหมุนเวียนเปลี่ยนไป เริ่มตั้งแตวัยเด็ก วัยหนุมสาว 

วัยผูใหญ จวบจนวัยชรา แตละวัยมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและความแข็งแรงทนทาน

ของสภาพรางกายไมเทากัน บุคคลจึงไมควรประมาทในชวงวัยชีวิต สวนพระภิกษุสงฆผูบวช

ใหมเปนพระนวกในบวรพระพุทธศาสนาตองปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคืออยูนิสสัยกับอุปฌา

จารยเปนเวลา ๕ ป ภิกษุผูเปนอุปฌายไดตองมีพรรษา ๑๐ ปหรือมากกวา  ๑๐ ป ในมหาสุทัส

สนะสูตรพระพุทธเจาแบงชวงชีวิตคนออกเปน ๔ สวน วัยท่ี ๑ ทรงเลนอยางเด็ก วัยท่ี ๒ ทรง

ตําแหนงอุปราช วัยท่ี ๓ ทรงครองราชย วัยท่ี ๔ ทรงเสด็จออกผนวช   หากเทียบกับในยุค

ปจจุบันนี้ เปน ๘๐ ป ๒๐ ปแรก ศึกษาเลาเรียนพออายุ ๒๑-๔๐ เปนวัยแหงการแสวงหา

ความรูหรือวาวัยแหงการทํางาน วัยตั้งแต ๔๑-๖๐ ป เปนวัยแหงการเสวยผล เม่ืออายุ ๖๑-๘๐ 

ป เปนชวงท่ีจะไดพักผอน ไมเรงรีบตัวเองมาก มีการทองเท่ียวไปพักผอน ถาเปนคฤหัสถ

ชาวบานก็คือไดอยูกับลูกหลาน ไดอยูเสวยความสุข หรือแสวงหาสัจธรรม  ประกันในภพหนา 

เหมือนพระราชาในเนมิราชชาดกเพียงแคพระองคแคเห็นเสนผมหงอกเสนเดียวเทานั้น ก็สละ

ราชสมบัติ ออกบวช คนเราหากสามารถแบงเวลาในแตละชวงของชีวิตออกมาได ปฏิบัติและทํา

กิจกรรมตาง ๆ ใหตรงตามวัย ตามชวงอายุ ยอมมีความสุข ประสบความสําเร็จ มีความสงบใจ

ท่ีไดรับเปนรางวัลใหกับชีวิต สามารถสรุปความสําคัญของเวลาในฐานะเปนจุดกําหนดของชีวิต

เปนภาพได ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี ๑๕  การบริหารเวลาตามจังหวะของชีวิต 

                                                      
๑๐๙ขุ.ชา.อ.๙/๑๗๙. 

๒.ระยะประสบการณความเปนพระภิกษุ 

 

๑. อายุไขของชีวิตมนุษย 

 

๓. ระยะการดําเนินชีวิต 

 

การบริหาร 

เวลา 

ตามจังหวะ 

ของชีวิต 



๑๖๖ 

 

๓.๘ การบริหารเวลาเพ่ือความด ี

 ในการบริหารเวลาเพ่ือความดีใหเกิดประสิทธิผลอยางสมบูรณนั้น ในเบื้องตน

จําเปนตองรูจักคุณคา ความหมายและลักษณะระดับของความดี เพ่ือการจัดสรรเวลาและ

พัฒนาตามชีวิตตามระดับ ดังนี ้

๓.๘.๑ ความหมาย, ระดับและหลักของความดี  

ในพระพุทธศาสนามีคําหลายคําท่ีใชหมายถึงความดีคือ บุญ กุศล ธัมจริยาก สมจริยา 

สุจริต กรณียะ๑๑๐ ซ่ีงใหผลเหมือนกัน คือเปนเหตุใหบังเกิดในสุคติ โลก สวรรค ความดีใน

ความหมายดังกลาวนี้เปนการกลาวในความหมายแบบรวมๆ แตถากลาวในความหมายเฉพาะ

แลว บุญหรือปุญญะ มีความหมายวา ดี และมีความหมายในเชิงสาเหตุและในเชิงผล หรือวามี

ท้ังดีสวนเหตุและดีสวนผล บุญสวนเหตุคือปุญญอุจจยะ บุญกรรม บุญกิริยา ซ่ึงหมายถึงคการ

ทําดีหรือการกระทําท่ีดี บุญสวนผลเปนบุญเฉย ๆ ซ่ึงหมายถึง ผลดี๑๑๑ สวนคําวา กุศลเปน

สภาวะท่ีเก่ียวตัดสลัดท้ิงสิ่งท่ีเลวรายอันนารังเกียจ,ธรรมท่ีตัดความชั่วอันเปนดุจหญาคา,

สภาวการกระทําท่ีฉลาด กอปรดวยปญญา เก้ือกูล เอ้ือตอสุขภาพ ไมเสียหาย ไรโทษ ดีงาม 

เปนบุญ มีผลเปนสุข ความด ี(กุศลธรรม), กรรมดี (กุศลกรรม)  

โดยปกติกุศลกับบุญเปนคําท่ีใชแทนกันได แตกุศลมีความหมายกวางกวาคือกุศลมีท้ัง

โลกิยะและโลกุตตระ สวนบุญโดยท่ัวไปใชกับโลกียะกุศล๑๑๒ สวนการประพฤติท่ีดีหรือการ

ประพฤติธรรมเปนธัมมจริยา ซ่ึงมักใชควบกับคําวาสมจริยา มีความหมายวาประพฤติระงับ

กิเลสซ่ึงก็คือประพฤติดีหรือประพฤติธรรม มีความสุจริตประพฤติดี ประพฤติถูกตอง โดยมี

กรณียะ กลาวคือรูสิ่งท่ีควรทําซ่ึงก็คือการประพฤติสุจริต ซ่ึงตามหลักของพระพุทธศาสนา 

แสดงใหเห็นวา ความดีท้ังความดีสวนเหตุและความดีสวนผลเปนวัตถุวิสัย คือเปนสิ่งท่ีเปนไป

ตามธรรมชาติหรือสภาวะของมันเอง แมผลของความดี ก็เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามกระบวนการของ

ความดีสวนเหตุ โดยไมมีอํานาจใดๆ มาเปนตัวบังคับหรือควบคุม กระบวนการของความดีตาม

หลักพระพุทธศาสนา ก็คือเหตุดี ผลยอมกอใหเกิดผลดีและผลดียอมมาจากเหตุดี ซ่ึงเปนไปตาม

หลักการท่ีวาเม่ือมีเหตุ ยอมมีผลตามมาและเม่ือมีผลปรากฏยอมมีสาเหตุ๑๑๓ พระพุทธศาสนา

                                                      
๑๑๐องฺ.ทุก. ๒๐/๒๖๒-๕/๗๑   
๑๑๑ สุเชาวน พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปฎก (กรุงเทพมหานคร :  

สาละการพิมพการ, ๒๕๖๐), หนา ๑๒๔. 
๑๑๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.พิมพครั้งท่ี 

๑๕, อางแลว, หนา ๒๕. 
๑๑๓สุเชาวน พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปฎก, อางแลว, หนา ๑๒๕. 



๑๖๗ 

 

จึงกลาวถึงความดีไวมากมายหลายประเภท แตสรุปลงไดใน ๓ ระดับกวาง ๆ ความดีของชีวิต 

๓ ระดับ ไดแก ความดีชั้นตน ความดีชั้นกลางและความดีสูงสุด ซ่ึงทานเรียกวา อาทิกัลยาณะ 

มัชเฌกัลยาณะ ปริโยสานกัลปยาณะบาง เรียกวา ประโยชนปจจุบัน ประโยชนสืบๆไป 

ประโยชนอยางยิ่ง 

๑. ความดีระดับประโยชนในปจจุบัน ไดแก ประโยชนหรือความดีของชีวิตระดับวัตถุ

หรือประโยชนเฉพาะหนา การมีชีวิตท่ีพรั่งพรอมไปดวยทรัพยสมบัติทางวัตถุ มีชีวิตท่ีมีความสุข

เนื่องมาจากการมีวัตถุเสพ เปนความดีสามัญสําหรับปุถุชน เปนความดีท่ีบุคคลท่ัวไปเสาะ

แสวงหาและใชเวลาในชีวิตสวนใหญหมดไปกับกิจกรรมเพ่ือประโยชนในปจจุบัน ซ่ึงในทาง

พระพุทธศาสนาถือวาเปนความดีข้ันตน ไมควรหยุดอยูแคความดีระดับนี้ ชีวิตควรตองพัฒนา

ความดีใหสูงยิ่งๆข้ึนไป 

๒. ความดีระดับประโยชนสืบๆ ไป หรือประโยชนระยะยาว ไดแกประโยชนหรือความ

ดีอันเกิดจากการมีศีลมีธรรม เพราะความดีในระดับนี้สามารถแกปญหาและทุกขของชีวิตจิตใจ

ไดระดับหนึ่ง เปนความดีท่ีทําใหเกิดความสุขทางใจหรือเปนความดีของกัลยาณชน ซ่ึงใน

ปจจุบันเนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหความ

ดีในระดับนี้อาจถูกละเลยมองขามไป แตผูมีปญญาและใสใจเรียนรูคําสอนทางพระพุทธศาสนา

จะใชเวลาในชีวิตเพ่ือศึกษาและปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุความดีในระดับกลางนี้ 

๓. ความดีระดับประโยชนสูงสุด เปนความดีท่ีปฏิบัติเพ่ือหลุดพนจากกองทุกขท้ังปวง

หรือหมดกิเลส ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาชีวิตจนมีศีลและธรรมครบบริบูรณ มีความสุขท่ี

สมบูรณอยางแทจริง ไดแก อารยชนหรืออริยบุคคล  

สวนหลักความดี ทางพระพุทธศาสนาถือวา การทําความดีมีท้ังทางกาย ทางวาจาและ

ทางจิตใจคือความรูสึกนึกคิด โดยท่ีการกระทําทางกาย เกิดมาจากแรงกระตุนหรือแรงจูงใจคือ

กิเลสข้ึนหยาบแสดงออกมาทางพฤติกรรมทางกาย สวนการกระทําทางวาจาเกิดจากแรง

กระตุนหรือกิเลสข้ันหยาบเชนเดียวกับการกระทําทางกาย สวนการกระทําทางใจหรือความคิด  

เกิดจากแรงกระตุนหรือกิเลสข้ันละเอียด ไมหยาบหรือไมรุนแรงจนกระท่ังแสดงออกมา

ภายนอกเหมือนกายและวาจา  ซ่ึงท้ังการแสดงออกเกิดจากตัณหาคืออยากท้ังทางดีและทางชั่ว 

แตการอยากในการทําดีเปนเหตุใหทําดี โดยมีเครื่องมือกลาวคือ การมี ศีล คุมกายวาจา ใจ

ระดับตน  มีสมาธิ ควบคุมกาย วาจา ใจ ระดับกลาง และมีปญญาเปนเครื่องมือในการควบคุม 

กาย วาจา ใจ ในระดับข้ันละเอียด ซ่ึงแตละชวงตองอาศัยเวลาในการเรียนรูฝกฝนและพัฒนา

ไปตามอํานาจกําลังของสติปญญาท่ีสะสมเปนบารมี เม่ือบารมีเต็มยอมใหผลท่ีสมบูรณ 

สรุปไดวา ความหมายของความดีคือ บุญ กุศล ธัมมจริยา สมจริยา กรณียะ ความดีใน

พระพุทธศาสนาเปนความดีเชิงเหตุและความดีเชิงผล การทําเหตุท่ีดีงามถูกตองยอมไดรับผลท่ี



๑๖๘ 

 

ดี สวนการบริหารเวลาเพ่ือทําความดีของชีวิตมี ๓ ระดับนั้น มีเวลาเปนแกนกลางในการฝก

ปฏิบัติพัฒนาตน ซ่ึงเปนเหตุท่ีจะทําใหคนเกิดความสุขหรือเกิดบุญกุศล ไมควรหยุดอยูในระดับ

ตน ควรเรงรีบพัฒนาตนเองใหไปถึงความดีระดับกลางจนถึงความดีข้ันประโยชนสูงสุด รวมท้ัง

การแสดงออกของความดีทาง กาย วาจา ใจ ลวนตองอาศัยเวลาในการบมเพาะอินทรีย ดวย 

ศีล สมาธิ ปญญา เพ่ือการทําความดีจากปุถุชนเปนกัลยาณชนและกาวข้ึนสูความเปน

อริยบุคคลในท่ีสุด 

๓.๘.๒ ทําความดีไมตองรอฤกษยาม 

เนื่องจากท้ังความดีสวนเหตุและความดีสวนผลหรือผลของความดี เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตาม

กระบวนการของความดีสวนเหตุ โดยไมมีอํานาจใด ๆ มาเปนตัวบังคับหรือควบคุม เปนไปตาม

ธรรมชาติหรือสภาวะของมันเอง ในแงมุมนี้การบริหารเวลาเพ่ือความดี จึงไมจํากัดกาล ข้ึนอยู

กับความพรอมของสถานการณหรือเหตุปจจัย ณ สภาวะนั้น ๆ ในการสรางความดี บุญ กุศล 

ความสุข ความเจริญในทางพระพุทธศาสนามองท่ีเรื่องความพรอม ความเหมาะสมกับกาลเวลา 

เวลาใดท่ีคนทําดีเวลานั้นชื่อวาฤกษดี ยามดี เวลาดี ดังในคําสอนของเรื่องธรรม ท่ีนํามาซ่ึง

ความสุข ความเจริญท่ีทําใหมีโชคดี ซ่ึงไดแก มงคล๑๑๔ ตามหลักพระพุทธศาสนาไมถือฤกษยาม

วาเปนมงคลแตประการใด จะเห็นไดจากบทสวดมนตชัยปริตร(มหากรุณิโก) ซ่ึงเปนบทสวด

มนตท่ีมีเกือบทุกงานในพิธีกรรมทางพุทธ  ซ่ึงเรื่องความเปนมงคล ฤกษดี มงคลดีนั้น ในพระ

ไตรปฏก พระพุทธเจาไดตรัสไวในปุพพัณหสูตรวาดวยเวลาเชาเปนฤกษดี ความวา 

ภิกษุท้ังหลาย สัตวเหลาใดประพฤติกายสุจริต (ความประพฤติชอบดวยกาย) วจีสุจริต  (ความ

ประพฤติชอบดวยวาจา) และมโนสุจริต (ความประพฤติชอบดวยใจ) ในเวลาเชา เวลาเชาก็เปน

เวลาท่ีดีของสัตวเหลานั้น สัตวเหลาใดประพฤติกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต ในเวลาเท่ียง

เวลาเท่ียงก็เปนเวลาท่ีดีของสัตวเหลานั้น 

ภิกษุท้ังหลาย สัตวเหลาใดประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต และมโน

สุจริตในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เปนเวลาท่ีดีของสัตวเหลานั้น สัตวท้ังหลาย 

ประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อวาเปนฤกษดี  มงคลดี สวางดี รุงดี 

ขณะดี ยามดี และบูชาดี...๑๑๕ 

                                                      
๑๑๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.พิมพครั้งท่ี 

๑๕, อางแลว, หนา ๒๙๔. 

 
๑๑๕องฺ.ติก.๒๐/๑๕๖/๓๙๙. 



๑๖๙ 

 

ในอรรถกภาไดอธิบายเพ่ิมเติม สุนุกฺขตฺตํ 0 วันท่ีคนท้ังหลายบําเพ็ญสุจริตธรรมท้ัง ๓ ให

บริบูรณ ชื่อวาเปนวันท่ีไดการประกอบฤกษ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา วันนั้น

มีฤกษดีทุกเม่ือ วันนั้นนั่นแหละ ชื่อวาเปนวันทํามงคลแลว เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง

ตรัสวา วันนั้นมีมงคลดีทุกเม่ือแมวันท่ีมีความสวางไสวท้ังวัน จึงชื่อวา 0 สุปฺปภาตเมว 0 มีความ

สวางไสวเปนประจํา 0 แมการลุกข้ึนจากการนอนของวันนั้น ก็ชื่อวา 0 สุหฏ°£Ôตํ 0 ลุกข้ึนดวยดี 0 แม

ขณะของวันนั้น ก็ชื่อวา0 สุกฺขโณ0 ขณะดี0 แมยามของวันนั้น ก็ชื่อวา0 สุมุหุตโต0 ยามดี๑๑๖  

ชาวพุทธจึงควรปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค ไมถือฤกษยาม แตกฤษดีท่ีเปน

มงคลเกิดจากการประพฤติดี  คิดดี พูดดี ทําดี ปฏิบัติชอบเม่ือไร เม่ือนั้นคือฤกษยามท่ีดี หาก

มัวถือกฤษยามจะทําใหพลาดโอกาส ไมเปนประโยชนใด ๆตอชีวิตดังมีขอความมีปรากฏใน

นักขัตตชาดก๑๑๗ ความวา “ประโยชนไดลวงเลยคนเขลาผูมัวถือฤกษอยู ประโยชนเปนฤกษ

ของประโยชน ดวงดาวจักทําอะไรได” ในเรื่องนี้อรรถกภาไดอธิบายแสดงเนื้อความเพ่ิมเติมไว

วาดวยประโยชนคือฤกษ เรื่องมีอยูวา พระบรมศาสดา ทรงปรารภอาชีวกคนหนึ่ง ตรัสพระ

ธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา “นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ” เปนอาทิ ไดยินวา กุลบุตรชาวบานนอกผู

หนึ่ง  ไปขอกุลธิดานางหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ใหแกลูกชายของตน ไดนัดหมายวันกันวา ในวันโนน 

จักมารับเอาตัวไป พอถึงวันนัด จึงถามอาชีวก วาจักทํามงคลอยางหนึ่ง ฤกษดีไหม อาชีวกนั้น

โกรธอยูแลวเพราะวาคนผูนี้ ครั้งแรกไมมาถามอาชีวกนั้น เขาจึงตองการสั่งสอน จึงบอกไปวา 

วันนี้ ฤกษไมดี พวกทานอยากระทําการมงคล ในวันนี้เลย ถาขืนทําจักพินาศใหญ พวกมนุษย

พากันเชื่ออาชีวกนั้น  ก็ไมไดไปรับตัวในวันนั้น  

ฝายพวกชาวเมืองจัดการมงคลไวพรอมแลว ไมเห็นพวกชาวบานนอกมา  จึงไมคอย

และไดยกธิดาใหแกตระกูลอ่ืนไป ดวยการมงคลท่ีเตรียมไว ตอมาพวกท่ีขอไว ก็พากัน 

มาถึงวันหลังแลวถามหาใหสงตัวเจาสาวมาให แตถูกชาวเมืองสาวัตถีพากันบริภาษพวกนั้นวา 

พวกทานสมกับท่ีไดชื่อวา เปนคนบานนอก ขาดความเปนผูดี เปนคนลามก กําหนดวันไวแลว ดู

หม่ินเสีย ไมมาตามกําหนด พวกเรายกเจาสาวใหคนอ่ืนแลว เม่ือไมไดเจาสาว พวกชาวบาน

นอกก็พากันทะเลาะกับชาวเมือง สุดทายก็ตองพากันไปเดินทางกลับไปบานนอกดวยความ

ผิดหวัง เศราโศก เพราะไมไดตัวเจาสาวไมไดแตงงานกัน๑๑๘ 
¨Ò¡ªÒ´¡¢ŒÒ§µŒ¹ ÊÃØ»ä Œ́Ç‹ÒËÒ¡¤¹àÃÒÁÑÇáµ‹ÃÍ¤ÍÂàÇÅÒ ¶×ÍÄ¡É¶×ÍÂÒÁÇ‹Òà»š¹Á§¤Å â´ÂäÁ‹

¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ ¢Ò´ÊµÔ»˜ÞÞÒ¾Ô¨ÒÃ³ÒäµÃ‹µÃÍ§ãËŒÃÍº¤Íº¡‹Í¹Å§Á×Í¡ÃÐ·íÒ Â‹ÍÁ·íÒ

                                                      
๑๑๖องฺ.ติก.อ.๒๐/๑๕๖/๓๙๙ 
๑๑๗ขุ.ชา.เอก.๒๗/๑๖. 
๑๑๘ขุ.ชา.อ.๒๗/๑๖. 



๑๗๐ 

 

ãËŒà¢ÒàËÅ‹Ò¹Ñé¹àÊÕÂ»ÃÐâÂª¹�ÍÑ¹¾Ö§¨Ðä Œ́ÃÑº¹Ñé¹ä» àª‹¹ ·íÒãËŒäÁ‹ä Œ́áµ‹§§Ò¹¡Ñºà Œ̈ÒÊÒÇ·Õèµ¹ËÁÒÂ»Í§ ¢Ò´¤ÇÒÁ
à¤ÒÃ¾¹Ñº¶×Í ·íÒãËŒàÊÕÂàÇÅÒ µÅÍ´¨¹àÊÕÂ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂâ´ÂäÁ‹ í̈Òà»š¹ à»š¹µŒ¹ 

à¹×èÍ§¨Ò¡ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§ºØ¤¤Åâ´Â·ÑèÇä»Â‹ÍÁ»ÃÒÃ¶¹Ò»ÃÐ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ ¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁ
ÊÇÑÊ ṌáÅÐ¤ÇÒÁà»š¹Á§¤Åá¡‹ªÕÇÔµµ¹àÍ§áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ «Öè§à»š¹¼Å Ê‹Ç¹ à¾ÃÒÐàËµØ·ÕèÁ§¤Åà»š¹àËµØ¹íÒ¤ÇÒÁÊØ¢
¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÁÒãËŒ ¤×ÍÊÔè§·Õè¹íÒ¤ÇÒÁâª¤ Ṍ ¤ÇÒÁÊÇÑÊ Ṍ áÅÐ¤ÇÒÁ Ṍ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒãËŒµÒÁ·Õè»ÃÒÃ¶¹Ò µÑÇÍÂ‹Ò§
¡ÒÃºÃÔËÒÃàÇÅÒà¾×èÍ¤ÇÒÁ Ṍã¹á§‹¢Í§¤ÇÒÁà»š¹Á§¤Å¡ÑºªÕÇÔµ à»š¹ªÕÇÔµ·Õè Ṍ ä Œ́á¡‹ 

๓.๘.๓ ความดีจากเวลาไดฟงธรรมตามกาล 

¡ÒÃ·ÕèºØ¤¤Åä Œ́ÁÕâÍ¡ÒÊ Ñ̈´ÊÃÃáº‹§»˜¹àÇÅÒã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ í̈ÒÇÑ¹ ËÒàÇÅÒÇ‹Ò§·ÕèÇ‹Ò§àÇŒ¹¨Ò¡ÀÒÃ¡Ô¨Ë¹ŒÒ·Õè
àÁ×èÍÁÕâÍ¡ÒÊ àÇÅÒ ËÃ×ÍµÒÁÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞµ‹Ò§ æ ¡ç¤ÇÃµŒÍ§ä»¿˜§¸ÃÃÁµÒÁ¡ÒÅ à¾×èÍà»š¹ÊÔè§·Õè·íÒãËŒÁÕâª¤ Ṍ 
¹íÒÁÒ«Öè§¤ÇÒÁÊØª ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞã¹ªÕÇÔµ๑๑๙ àÁ×èÍºØ¤¤Åä Œ́Ê Ñ́ºµÃÑº¿˜§ ÊÔè§·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹� à»š¹ÊÒÃÐ¤Ø³¤‹Ò·Õè Ṍ§ÒÁ
ãËŒ¡ÑºªÕÇÔµ ¡ÒÃ¿˜§¸ÃÃÁã¹ËÅÑ¡¸ÃÃÁ¹Ñé¹ æ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒ»ÃÑº»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªÕÇÔµàÃÒ à¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§
ªÕÇÔµ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹ãËŒ Ṍ¢Öé¹ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡¢Öé¹ ¤ÇÒÁ·Ø¡¢�¹ŒÍÂÅ§ ¡ÒÃ¿˜§¸ÃÃÁµÒÁ¡ÒÅ àª‹¹ ÇÑ¹¸ÃÃÁÊÇ¹Ð¡ç¤×Í
ÇÑ¹¾ÃÐËÃ×ÍÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ·Ò§ÈÒÊ¹Ò ËÃ×ÍàÁ×èÍÁÕ¼ÙŒÁÒáÊ´§¸ÃÃÁ àª‹¹ ¡ÒÃ¿˜§¸ÃÃÁµÒÁ¤Å×è¹ÇÔ·ÂØ ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¾ÃÐÁÒ
áÊ´§¸ÃÃÁµÒÁÊ¶Ò¹·Õèµ‹Ò§ æ ËÃ×Í¡ÒÃÍ‹Ò¹¨Ò¡Ê×èÍµ‹Ò§ æ à»š¹µŒ¹ ËÃ×Íµ‹ÍàÁ×èÍÁÕâÍ¡ÒÊÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃ àª‹¹
ÇÑ¹ËÂØ´¾Ñ¡¼‹Í¹»ÃÐ í̈ÒÊÑ»´ÒË� ÇÑ¹ËÂØ´¾Ñ¡ÃŒÍ¹ ËÃ×ÍÇÑ¹àÊÒÃ�-ÍÒ·ÔµÂ� àÁ×èÍÁÕàÇÅÒÇ‹Ò§ ËÃ×Í¡ÒÃä»Ã‹ÇÁã¹
§Ò¹ÇÑ´ §Ò¹·Í´¼ŒÒ»†Ò §Ò¹·Í´¡ºÔ¹ §Ò¹ºÇª §Ò¹Á§¤Åµ‹Ò§ æ  à»š¹µŒ¹  
 ¡ÒÃä Œ́¿˜§¸ÃÃÁµÒÁ¡ÒÅ ·íÒãËŒä Œ́ÁÕâÍ¡ÒÊãªŒàÇÅÒãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�µ‹ÍªÕÇÔµ Ô̈µÇÔÞÞÒ³ ·íÒãËŒªÕÇÔµÁÕ¤Ø³¤‹Ò
ÊÒÃÐ äÁ‹»ÃÐÁÒ·ã¹ÇÑÂ à¾ÃÒÐàÇÅÒã¹ªÕÇÔµ¤¹àÃÒäÁ‹ÂÒÇ¹Ò¹¹Ñ¡ àÁ×èÍÁÕâÍ¡ÒÊ¿˜§¸ÃÃÁµÒÁ¡ÒÅ ¤ÇÃ¹ŒÍÁ Ô̈µ
àÅ×èÍÁãÊ‹ãÊ‹ã¨ã¹ÊÒÃ»ÃÐâÂª¹�·Õèä Œ́ÃÑºãËŒ¤ØŒÁ¤‹Ò¡ÑºàÇÅÒ·ÕèÊÙÞàÊÕÂä» ¨Çº¨¹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒã¨¶Í¹·Ô¯°ÔàÃ×èÍ§Á§¤Å ÍØ
ºÒµ- ¤ÇÒÁ½˜¹áÅÐÅÑ¡É³Ðä Œ́ ¼ÙŒ¹Ñé¹Å‹Ç§¾Œ¹ÊÔè§ÍÑ¹à»š¹Á§¤ÅáÅÐâ·É·Ñé§»Ç§๑๒๐ ¶×Íà»š¹Á§¤ÅªÕÇÔµ·Õèá·Œ¨ÃÔ§ ¡ÒÃ
¿˜§¸ÃÃÁµÒÁ¡ÒÅÁÕÍÒ¹ÔÊ§Ê� ¡Å‹ÒÇ¤×Í ä Œ́¿˜§ÊÔè§·ÕèäÁ‹à¤Âä Œ́¿˜§ áÁŒ¿˜§áÅŒÇàÁ×èÍä Œ́¿˜§«éíÒÍÕ¡Â‹ÍÁà¢ŒÒã¨áÅÐ í̈Òä Œ́ 
·íÒãËŒºÃÃà·ÒËÃ×Í¤ÅÒÂ¤ÇÒÁÊ§ÊÑÂä Œ́ ·íÒ¤ÇÒÁàËç¹ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§äÁ‹à»š¹ÁÔ¨©Ò·Ô¯°Ô ·íÒãËŒÊÒÁÒÃ¶ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÂ¡ÃÃÁ 
Ç Ṏ¡ÃÃÁáÅÐÁâ¹¡ÃÃÁä Œ́ äÁ‹àÊÕÂËÒÂ ¡ÒÅ¡ÔÃÔÂÒ¡ç§ÒÁ๑๒๑ 

๓.๘.๔ ความดีจากเวลาไดสนทนาธรรมตามกาล 

เวลาท่ีไดสนทนาธรรมถือเปนการทําสิ่งท่ีดีมีประโยชนใหกับชีวิต มีปรากฎในมงคล

สูตร๑๒๒ การไดสนทนาตามกาลท่ีเหมาะสม ไดพูดคุยกันเรื่องธรรมะ ยอมทําใหขยายขอบเขต

การเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ มุมมองและไดรูในสิ่งใหม ๆ ท่ีเราเองอาจนึก

ไมถึง หรือเปนการเผื่อแผความรูท่ีเรามีใหแกผูอ่ืนไดทราบเพ่ือประโยชนกับสวนรวม มีอานิสงส 

                                                      

 ๑๑๙ขุ.ขุ. ๒๕/๙/๘. 
๑๒๐ขุ.ชา.อ.๒/๘๗/๑๘๑. 
๑๒๑องฺ.ติก.๒๐/๑๑๐/๓๕๒. 

 ๑๒๒ขุ.ขุ.๒๕/๑๐/๘. 



๑๗๑ 

 

กลาวคือ เปนท่ียกยองของพระศาสดา ยอมเขาใจเนื้อความของธรรมนั้น ๆ ยอมแทงตลอด

เนื้อความอันลึกซ้ึงดวยปญญา ยอมไดรับคําสรรเสริญจากเพ่ือนพรหมจรรยและยอมปรารภ

ความเพียร เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมแจง สําหรบผูท่ีจบพรหมจรรยยอมประกอบธรรมเครื่อง

อยูเปนสุขในปจจุบัน๑๒๓อยางไรก็ตามกอนท่ีเราจะสนทนาธรรม ควรตองพิจารณาตองรูเรื่องท่ี

พูดใหดี ตองพูดเรื่องจริงมีประโยชน รูเวลาท่ีจะพูดตองเปนคําพูดท่ีไพเราะ ตองพูดดวยความ

เมตตา  ตองไมพูดจาโออวด หรือยกตนขมทาน เรื่องการพูดหรือการสนทนานี้ พระพุทธองคได

ทรงเปนตัวอยางท่ีดียอมรูกาลท่ีจะพยากรณวาจานั้น ดังขอความปรากฏในอภัยราชกุมารสูตร

ความวา 

ดูกรดูกรราชกุมาร ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมรูวาจาท่ีไมจริง 

ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจ

ของผูอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น อนึ่งตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท แต

ไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของ

ผูอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น อนึ่ง ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง วาจาท่ีแท 

และประกอบดวยประโยชน แตวาจานั้นไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของ

ผูอ่ืน ในขอนั้น ตถาคตยอมรูกาลท่ีจะพยากรณวาจานั้น ตถาคตยอมรูวาจา

ท่ีไมจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน แตวาจาเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ

ของผู อ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท ไม

ประกอบดวยประโยชน แตวาจานั้นเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของผู อ่ืน 

ตถาคตไมกลาววาจานั้นอนึ่ ง  ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท  และ

ประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน ใน

ขอนั้น ตถาคตยอมรูกาลท่ีจะพยากรณวาจานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ

ตถาคตมีความเอ็นดูในสัตวท้ังหลาย๑๒๔ 

 

สรุปไดวา ในการพูดหรือสนทนาตามกาลเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนบุญเปนกุศล

นั้น เราควรปฏิบัติและถือหลักการตามคําสอนของพระพุทธเจาโดยการพูดแตเรื่องจริงท่ีมี

ประโยชน หากเรื่องเปนเรื่องจริงอยางเดียวไมเพียงพอ แตตองมีประโยชน เปนวาจาท่ีสุภาพ

เปนท่ีชอบใจของผูฟงดวย  นอกจากเปนเรื่องจริง เปนประโยชน เปนท่ีถูกใจแลว พระพุทธองค

ยังทรงใหความสําคัญของการพูดสนทนาคือตองเลือกเวลาท่ีจะพูดคุยสนทนาดวย ประโยชนจะ

                                                      
๑๒๓ องฺ.นวก.๒๓/๔/๔๓๖. 
๑๒๔ม.ม.๑๓/๘๖/๘๘. 



๑๗๒ 

 

ไดเกิดพรอมเพราะอาศัยเวลาท่ีถูกกาลและถอยคําเนื้อหาท่ีเหมาะสม ทําใหผูเก่ียวของไดเรียนรู

สิ่งใหมๆ พูดดวยจิตเมตตา สนทนากลาวชี้แจงไปตามลําดับ ไมเห็นแกอามิส ไมกระทบตนและ

คนอ่ืน ยอมเกิดผลดี ประเสริฐ เปนชีวิตท่ีงดงาม 

สรุปไดวา ความสําคัญของเวลาในฐานะเปนมงคงชีวิตนั้น มงคลชีวิตท่ีทําใหชีวิตดีงาม

เปนชีวิตท่ีประเสริฐ ตองเปนมงคลชีวิตท่ีพระพุทธเจาตรัสสอน ไมใชมงคลท่ีเกิดจากการเห็น 

การไดสูดกลิ่น ลิ้มรส หรือถูกตองโผฏฐัพพะ พระพุทธองคตรัสมงคลชีวิต ๓๘ ประการ  ท่ี

เก่ียวของกับเรื่องเวลาโดยตรงไดแก การฟงธรรมตามกาลเวลา การสนทนาธรรมตามกาล 

เพราะท้ังการฟงธรรมตามกาลและการสนทนาธรรมตามกาล เปนสิ่งท่ีทําใหชีวิตประเสริฐ มี

คุณคา ทําใหเกิดปญญา สามารถแกปญหาชีวิต แกทุกขไดแทจริง ทําใหชีวิตประเสริฐ เวลาท่ีใช

ไปจึงถือวาเปนมงคลของชีวิต 

คําสอนในทางพระพุทธศาสนาไมถือฤกษยามวาเปนมงคลแตประการใด เพราะวา

ประโยชนไดลวงเลยคนเขลาผูมัวถือฤกษอยู ประโยชนเปนฤกษของประโยชน ดวงดาวใน

ทองฟาไมสามารถทําอะไรได คนท่ีมัวแตถือฤกษยาม จะทําใหเขาผูนั้นขาดประโยชนท่ีจะไดรับ 

เพราะผูท่ีประพฤติดียอมเปนฤกษในตัวของผูนั้น ผูใดเล็งเห็นความสําคัญของคําสอน ประพฤติ

ปฏิบัติตามแลว  ยอมไมพายแพขาศึกท้ังปวง ยอมถึงความสวัสดีในท่ีทุกสถานในกาลทุกเม่ือ 

ชีวิตเขายอมประสบแตความสุขความเจริญ กาวหนา ถือเปนมงคลของชีวิตท่ีประเสริฐและควร

แสวงหาดวยเวลาท่ีมีอยู สามารสรุปความสําคัญของเวลาในฐานะเปนมงคลชีวิตเปนภาพได 

ดังนี้ 

เม่ือบุคคลไดฟงธรรมตามกาล มีพฤติกรรมสงบ เรียบรอย เปนข้ันของการทําความดี

ทางกาย เปนธรรมข้ันศีล ยอมทําใหจิตใจสงบ เม่ือจิตใจสงบจึงเปนสมาธิไดงาย เม่ือบุคคลมี

สมาธิยอมเปนเหตุใหเกิดปญญา สามารถแกความทุกขและปญหาในชีวิตประจําวันได ตั้งแตข้ัน

พ้ืนฐานจนกระท่ังเขาสูกระแสนิพพานไดในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความหมาย,ระดับและหลักของความดี 

 ทําความดีไมตองรอฤกษยาม การบริหาร

เวลา 

เพ่ือความดี 

 



๑๗๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๖ การบริหารเวลาเพ่ือความดี 

 

๓.๙ การบริหารเวลาในความรูสึก 

ธรรมชาติของเวลาตามโลกสมมุติ ๑ วันมี ๒๔ ชั่วโมง ในหนึ่งชั่วโมงมี ๖๐ นาท่ี ถือ

เปนขอตกลงรวมใน เปนเวลามาตรฐานในการติดตอธุรกิจการงาน การนัดหมาย การประชุม

ปรึกษาหารือกัน อยางไรก็ตาม เวลาท่ีเทากันในแตละชั่วโมงนั้น แตกตางกันตามจิตท่ีคิด บาง

คนเวลา ๑ วันท่ีรอคอยชางแสนยาวนาน แตบางคนมีความสุขกับคิดไปวาทําไมเวลาชางผานไป

รวดเร็วยิ่งนัก เรื่องความแตกตางกันของเวลาตามความคิดนี้ ในพระไตรปฎกมีปรากฏใน 

อนาปณฑิกวัตถุ กลาวคือ ทานอนาปณฑิกคหบดีไดเดินนทางไปหาเพ่ือนคหบดีดวยกัน แตการ

เดินทางไปพบเพ่ือนในครั้งนี้ เพ่ือนไมคอยสนใจตนเองเหมือนแตกอน แตเพ่ือนกลับวุนวาย

เพราะเตรียมงาน นิมนตพระสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธานเพ่ือเจริญกุศล  

 เม่ืออนาบิณฑิกคหบดีไดยินเสียงประกาศวา “พระพุทธเจา พระพุทธเจา” ก็อยากจะ

ไดไปเขาเฝา แตเพ่ือนบอกวาไมควรเขาเฝาในตอนนี้ ใหรอจนพรุงนี้จึงจะสามารถเขาเฝาพระ

พุทธองคได ถึงกลับทําใหอนาถบิณฑิกบดีนอนนึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณวา พรุงนี้เราจะได 

เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เลากันวา คหบดีตื่นกลางคืนถึง ๓ ครั้ง

เพราะเขาใจวาสวางแลว๑๒๕ จะเห็นไดวาราตรีหนึ่งนั้นชางยาวนานสําหรับผูท่ีรอคอย ราตรีนั้น

จะยาวนานหรือราตรีนั้นจะสั้นเพียงใดนั้น ข้ึนอยู กับจิตของเจาของท่ีคิดในเรื่องนั้น ๆ 

เหมือนกันเรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง ซ่ึงปรากฏในพระไตรปฎกพระศาสดาทรงปรารภพระเจาป

เสนทิโกศลและบุรุษคนใดคนหนึ่ง พระองคไดตรัสพระธรรมเทศนานี้วา ราตรีหนึ่งยาวสําหรับ

คนผูตื่นอยู(ทีฆาชาครโต รตฺติ)  

                                                      
๑๒๕วิ.จูฬ.๗/๑๐๔/๑๑๑ 

ความดีจากเวลาไดฟงธรรมตามกาล 

 

 ความดีจากเวลาไดสนทนาธรรมตามกาล 



๑๗๔ 

 

 เรื่องมีอยูวา พระเจาปเสนทิโกศลทําการประทักษิณพระนครแลวไปพบภรรยาของ

ทุคคตบุรุษคนใดคนหนึ่ง พระองคเกิดพระหฤทัยปฏิพัทธ จึงอยากไดมาเปนพระชายาแตเกรง

ขอครหานินทา จึงออกอุบายยกโทษบางอยางของสามีนางข้ึนแลวจะฆาเสีย ริบเอาภรรยา  

ดวยความกําหนัดท่ีมีในพระหฤทัย แมพระองคนอนอยูในท่ีสําราญ ก็ไมไดหลับอยูตลอดราตรี 

ทรงรําพึงถึงหญิงนั้นเพราะความรุมรอนแหงกามราคะ ในขณะนั้นมีบุรุษ ๔ ตนท่ีเกิดในนรกชื่อ

โลหกุมภี ซ่ึงลึกได ๖๐ โยชน ถูกไฟนรกไหมกลิ้งไปมาอยู ดุจขาวสารในหมอท่ีกําลังเดือดพลาน 

(จมลงไป) ถึงพ้ืนภายใต ๓ หม่ืนปแลว (ลอยข้ึนมา) ถึงท่ีขอบปากโดย ๓ หม่ืนปอีก สัตวนรก

เหลานั้นยกศีรษะข้ึนแลดูกันและกันแลว ปรารถนาเพ่ือจะกลาวคาถาตนละคาถา แตไมอาจจะ

กลาวได จึงกลาวอักษรตนละอักษร แลวหมุนกลับไปสูโลหกุมภีอยางเดิม เปตรกลาวอักษรวา ทุ 

ส น โส เปนเหตุทําใหพระเจาปเสนโกศลไดยินเสียงและทรงตกพระทัย๑๒๖ จะเห็นไดวาท้ังพระ

เจาปเสนทิโกศลแมจะเสวยความสุขทางกายอยูแตจิตกับรุมรอนเพราะไฟราคะเผาไหมทําให

เวลาในคํ่าคืนนั้นยาวนานมาก สวนเปรตท้ัง ๔ คนท่ีจมอยูในนรกนั้นก็เปนเวลาท่ีตองทนทุกข

ทรมานยาวนานมากเชนกัน ถึงแมมีโอกาส มีเวลาเพียงนอยนิดท่ีไดลอยข้ึนมาก็ทําไดแคเพียงยก

ศรีษะดูกันแลวก็จมลงไปในนรกอีก   

 สรุปไดวาถึงแมธรรมชาติของเวลาแตละวันมีจํานวนเทากัน แตเวลาตามจิตของแตละ

คนท่ีคิดนั้นยอมแตกตางกันไปตามความตองการ อยางเชน ทานอนาปณฑิกคหบดีท่ีตองตื่นถึง 

๓ ครั้งใน ๑ คืนเพราะจิตคิดวาสวางแลวเปนเวลากลางวันแลว จะไปเขาเผาพระพุทธเจา,พระ

เจาปเสนทิโกศลทรงมีความกําหนัดในภรรยาของผูอ่ืนทําใหพระองคบรรทมไมหลับตลอดคืน 

วันคืนของพระองคยาวนานเต็มไมดวยความรุมรอน, เปรต ๔ ตนท่ีตกอยูในนรก ไดรับความทุก

ทรมานยาวนานตามจิตของตนท่ีคิดและสรางกรรมเอาไว ถึงแมจะมีโอกาสไดโผลข้ึนมาไดแคยก

ศรีษะดูกัน อยากกลาวคาถาแตมีเวลาจํากัด กลาวไดแคเพียง ทุ ส น โส เปนตน จิตท่ีคิดสราง

กรรม  ทําใหเกิดวิบากท่ีแตกตางกันไป ผลการเสวยผลกรรมท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลทําใหเวลา

ท่ีบุคคลนั้น ๆ รับรูแตกตางกันไปข้ึนอยูกับจิตท่ีคิดปรุงแตงท้ังกุศลและอกุศลนั่นเอง 

 

   ๓.๑๐ การบริหารเวลาเพ่ือดํารงอยูในความจริง 

 พระพุทธศาสนามีทัศนะใหพุทธศาสนิกชพัฒนาชีวิตเพ่ือใหรูและเขาใจชีวิตตามความ

เปนจริง ซ่ึงความเปนจริงอยางประเสริฐคือริยสัจ ๔ เปนความจริงท่ีทําใหคนเปนพระอริยะ มี 

                                                      
๑๒๖ขุ.ธ.อ.๑/๔๒๐. 



๑๗๕ 

 

๔ อยางคือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค๑๒๗ อยางไรก็ตามการฝกฝนปฏิบัติพัฒนาชีวิตตาม

อริยมรรคเพ่ือใหเขาใจธรรมชาติตามความเปนจริงวา ความเกิด แก เจ็บ ตาย ความความ

ประสบสิ่งอันไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปนท่ีรักก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่ง

ใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกข โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข๑๒๘ จะเห็นไดวาความทุกขของคนเรา

เกิดจากเพราะยึดม่ันถือม่ัน เกิดเพราะตัณหา  ความคิดแลนไปในกาม ความทะยานอยากเปน

นั่นเปนนี่กลาวคือกิเลสเปนตัวกอทุกข การจะแกทุกขและใชเวลาในชีวิตเพ่ือใหเกิดคุณคาและ

ดําอยูอยูในความจริง ความจริงคือสิ่งท่ีปรากฏ สิ่งใดไมปรากฏสิ่งนั้นไมใชความจริง การเห็น 

การไดกลิ่น การลิ้มรส การถูกตองสัมผัส การนึกคิด เกิดเม่ืออายนตะภายในภายนอกผัสสะเปน

ความจริง ซ่ึงการมีสติอยูกับปจจุบันไมหวนระหอยโหยหาอดีตและการไมวิตกกังวลคิดฟุงซาน

เลื่อนลอยไปในอนาคตจัดวาเปนความจริง ในทางพระพุทธศาสนามีคําสอนเก่ียวกับความจริง

และใหอยูกับปจจุบันแมมีชีวิตอยูเพียงคืนเดียวก็เจริญ มีปรากฏในภัทเทกรัตตสูตรเปนพระสูตร

ท่ีนาสนใจและเม่ือฝกปฏิบัติตามสามารถพนทุกขตั้งแตระดับตนจนถึงเปนพระอรหันตได โดยมี

รายละเอียดของพระสูตรดังนี ้

๓.๑๐.๑ หลักคําสอนเรื่องเวลาในภัทเทกรัตสูตร 

  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา มีหลักคําสอนท่ีสามารถบงชี้ถึงความสามารถ

พิเศษของชีวิตมนุษย ท่ีสามารถฝกฝนพัฒนาตนเองใหกาวหนา มีชีวิตทีประเสริฐดวยการฝกฝน

พัฒนาตนเอง ตามพระบาลีวา “ทนฺโต เสฏโ°£ มนุสฺเสสุ” ในหมูมนุษยผูฝกตนแลวเปนผู 

ประเสริฐสุด๑๒๙ ผูท่ีมีความเพียรในการฝกฝนปฏิบัติตนใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งใจไว ตองเปนผูที

มีจิตใจม่ันคง มีความอดทนอดกลั้นขมจิตฝกใจ ทําใหสามารถบรรลุเปาหมายของชีวิตไดนั้น 

จําเปนตองอาศัยความพากเพียร พยายาม บากบั่น ตลอดจนการอดทนและการรอคอย       

อันเก่ียวเนื่องกับเวลาท่ีมีอยูในชีวิตนีน้ั่นเอง  

ดังนั้น ในการเสริมสรางใหมนุษยเกิดการฝกฝนพัฒนาตน เพ่ือชีวิตท่ีประเสริฐ 

โดยเฉพาะผูท่ีเล็งเห็นและใหความสําคัญกับคุณคาชีวิต พยายามทําชีวิตของตนเองใหมีแกนสาร

สาระ ดวยเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด เพ่ือความเจริญกาวหนาท้ังทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

ผูวิจัยมีความเห็นวา หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาในภัทเทกรัตตสูตร เปนสิ่งท่ีควร

ศึกษาคนควาทําความเขาใจ เพ่ือนํามาปรับใชในการฝกฝนพัฒนาตนและการบริหารเวลาใหเกิด

                                                      
๑๒๗¾ÃÐ¾ÃËÁ¤Ø³ÒÀÃ³� (».Í. »ÂØµÚâµ) ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¾Ø·¸ÈÒÊ¹� ©ºÑº»ÃÐÁÇÅÈÑ¾·� ¾ÔÁ¾�¤ÃÑé§·Õè 

ñõ, (ÍŒÒ§áÅŒÇ), Ë¹ŒÒ õñø. 
๑๒๘Êí.Á.ñù/ñðøñ/õùó. 
๑๒๙¢Ø.¸.òõ/óó/õ÷. 



๑๗๖ 

 

ประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยจึงไดคนควาหลักคําสอนเรื่องเวลาในภัทเทกรัตตสูตรในแงมุมตาง ๆ 

ดังมีรายละเอียดดังนี้  

  ๓.๑๐.๒ ความหมายของภัทเทกรัตตสูตร 

จากการศึกษาคนควา ความหมายของภัทเทกรัตตสูตรนั้น ในพระไตรปฎก ไดให

ความหมาย ภัทเทกรัตตสูตรแปลวาพระสูตรวาดวยผูมีราตรีเดียวเจริญ สวนคําวาภัทเกรัตตะ 

แปลวา ผูมีราตรีเดียวเจริญนั้น หมายถึงผูมีความเพียรเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานเพียง ๑ วันกับ 

๑ คืน ก็เจริญในธรรมได๑๓๐ สวนในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทไดใหความหมาย

ของภัทเทกรัตตสูตร0 หมายถึง 0ชื่อสูตรหนึ่งในมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก แหงพระสุตตันตปฎก

1แสดงเรื่องบุคคลผู มีราตรีเดียวเจริญ คือ คนท่ีเวลาวันคืนหนึ่งๆ มีแตความดีงามความ

เจริญกาวหนา ไดแก ผูท่ีไมมัวครุนคํานึงอดีต ไมเพอหวังอนาคต ใชปญญาพิจารณาใหเห็นแจง

ประจักษสิ่งท่ีเปนปจจุบัน ทําความดีเพ่ิมพูนข้ึนเรื่อยไป มีความเพียรพยายาม ทํากิจท่ีควรทํา

เสียแตวันนี้ ไมรอวันพรุง๑๓๑ แตในพุทธธรรมไดกลาวถึงภัทเทกรัตตสูตร หมายถึง ผูมีแตละวัน

เจริญดี แปลจาก ภทฺเทกรตฺโตติ ซ่ึงแปลโดยพยัญชนะวา ผูมีราตรีเดียวเจริญ จะแปลวา ผูมีแต

ละราตรีนําโชค ก็ได๑๓๒ 

จะเห็นไดวา สํานวนการแปลและความหมายของภัทเทกรัตตสูตรดังกลาวขางตน อาจ

มีความหมายและความละเอียดของขอความท่ีแตกตางกันไปบาง ก็เพื่ออธิบายใหผูสนใจศึกษา

ไดมีความเขาใจความหมายท่ีลึกซ้ึง ผูวิจัยจึงสรุปความวาภัทเทกรัตตสูตรนี้ตั้งตามเนื้อหาสาระ

ของพระสูตร หมายถึง พระสูตรวาดวยผูมีราตรีเดียวเจริญ สวนพระสูตรในนิกายเดียวกันนี้ก็มี

ถัดอีก ๓ พระสูตร รวมท้ังสิ้นมี ๔ พระสูตร ซ่ึงมีท่ีมาของพระสูตรดังจะกลาวตอไปดังนี้ 

๓.๑๐.๓  ความเปนมา, เนื้อหาและใจความสําคัญในภัทเทกรัตตสูตร  

สิ่งตาง ๆ ท่ีมนุษยเรารับรูในโลกปจจุบันนี้ ลวนแตมีประวัติความเปนมาท่ีสืบเนื่องผาน

กาลเวลาดวยกันท้ังนั้น ไมมากก็นอย เชน ประวัติศาสตรชาติไทย ประวัติพระพุทธศาสนา

ประวัติองคกร บริษัท หรือแมแตประวัติสวนตัวของแตละบุคคล เปนตน ท้ังนี้ประวัติความ

เปนมาตางๆท่ีเก่ียวของกับคนเรา ทําใหเราไดมีขอมูลและสามารถนํามาปรับใชใหสอดคลองกับ

การดําเนินชีวิตและกิจกรรมประจําวันสามารถทําใหชีวิตจิตใจคนเราไดมีการพัฒนายิ่ง ๆ ข้ึนไป  

                                                      
๑๓๐ม.อุ.๑๔/๗๑. 
๑๓๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท 

พิมพครั้งท่ี ๑๕, (อางแลว), หนา ๒๘๓. 
๑๓๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธรรมฉบับปรับขยาย พิมพครั้งท่ี ๔๖, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๙), หนา ๖๕๕. 



๑๗๗ 

 

คําสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่องภัทเทกรัตตสูตรก็เชนกัน เปนพระสูตรท่ีสําคัญและ

ควรคาแกการศึกษาเพ่ือนํามาพัฒนาการชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการบริหารเวลา ภัทเทกรัตตสูตรมี

ปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎกเลมท่ี ๑๔ พระสุตตันตปฎกเลมท่ี ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริ

ปณณาสก เปนสูตรในลําดับท่ี ๑ อยูในวรรคท่ี ๔ วิภังควรรค พระสูตรมีความยาวขนาดปาน

กลางอันเปนเอกลักษณของ มัชฌิมนิกาย มีเนื่อหาท่ีสมบูรณอยูในตัว กลาวคือมีความงามใน

เบื้องตนดวยการแสดงหัวขอธรรม (อุทเทส) งามในทามกลางดวยการจําแนกเนื้อความให

พิสดาร (วิภังค) และงามในท่ีสุดดวยคําลงทาย (นิคมน)  

โดยปกติท่ัวไป สาเหตุของการเกิดพระสูตร สามารถจําแนกตามเหตุเกิดพระสูตรได ๔  

ประการ คือ ๑. อัตตัชฌาสยะ(เปนไปตามพระอัธยาศัยของพระพุทธองค) ๒. ปรัชฌาสยะ 

(เปนไปตามอัธยาศัยของผูอ่ืน) ๓. ปุจฉาวสิกะ (เปนไปดวยอํานาจการถาม) ๔. อัตถุปปตติกะ 

(เปนไปโดยเหตุท่ีเกิดข้ึน)๑๓๓ สําหรับภัทเทกรัตตสูตรนั้นเหตุเกิดพระสูตรนี้จัดอยูในประเภทป

รัชฌาสยะ (เปนไปตามอัธยาศัยของผูอ่ืน) โดยความเปนมาของพระสูตรนี้เกิดจากการท่ีพระผูมี

พระภาคเจาทรงแสดงแกภิกษุท้ังหลาย ขณะท่ีประทับอยุ ณ พระเชตะวัน อารามของอนาถบิณ

ฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี โดยมีพระประสงคใหเรงปฏิบัติธรรมเพ่ือผลในปจจุบัน ไมตอง

คํานึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว และท่ียังไมมาถึง พระพุทธองคไดตรัสกับพระภิกษุวา  
            ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒÂ...ºØ¤¤ÅäÁ‹¤ÇÃ¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÔè§·ÕèÅ‹Ç§ä»áÅŒÇ äÁ‹¤ÇÃËÇÑ§ÊÔè§·ÕèÂÑ§äÁ‹

ÁÒ¶Ö§ÊÔè§ã´Å‹Ç§ä»áÅŒÇ ÊÔè§¹Ñé¹¡çà»š¹ÍÑ¹ÅÐä»áÅŒÇáÅÐÊÔè§ã´·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÒ¶Ö§ ÊÔè§¹Ñé¹¡çà»š¹ÍÑ¹ÂÑ§äÁ‹
ÁÒ¶Ö§   Ê‹Ç¹ºØ¤¤Åã´àËç¹á Œ̈§¸ÃÃÁ·Õèà»š¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹  äÁ‹§‹Í¹á§‹¹ äÁ‹¤ÅÍ¹á¤Å¹ã¹¸ÃÃÁ¹Ñé¹ 
æ   ºØ¤¤Å¹Ñé¹¤ÇÃà¨ÃÔÞ¸ÃÃÁ¹Ñé¹ãËŒá ‹̈Áá Œ̈§  ºØ¤¤Å¤ÇÃ·íÒ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃµÑé§áµ‹ÇÑ¹¹Õé·Õà ṌÂÇ  
ã¤ÃàÅ‹Ò¨ÐÃÙŒÇ‹Ò ¤ÇÒÁµÒÂ Ñ̈¡ÁÕã¹ÇÑ¹¾ÃØ‹§¹Õé   à¾ÃÒÐÇ‹Ò¤ÇÒÁ¼Ñ´à¾ÕéÂ¹¡ÑºÁÑ¨ Ø̈ÃÒª¼ÙŒÁÕàÊ¹Ò
ÁÒ¡¹Ñé¹ Â‹ÍÁäÁ‹ÁÕá¡‹àÃÒ·Ñé§ËÅÒÂ ¾ÃÐÁØ¹Õ¼ÙŒÊ§ºàÃÕÂ¡ºØ¤¤Å¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ  äÁ‹à¡ÕÂ¨
¤ÃŒÒ¹·Ñé§¡ÅÒ§ÇÑ¹áÅÐ¡ÅÒ§¤×¹     «Öè§ÁÕ»¡µÔÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§¹Õé¹Ñé¹áÅÇ‹Ò ‘¼ÙŒÁÕÃÒµÃÕà ṌÂÇà¨ÃÔÞ 

        ºØ¤¤Å¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÔè§·ÕèÅ‹Ç§ä»áÅŒÇ à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ¤×Í ºØ¤¤Å í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ 
·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹¹Ñé¹Ç‹Ò “ã¹Í ṌµàÃÒä Œ́ÁÕÃÙ»ÍÂ‹Ò§¹Õé 
í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹¹Ñé¹Ç‹Òã¹Í Ṍµ àÃÒä Œ́ÁÕàÇ·¹ÒÍÂ‹Ò§¹Õé 
í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹¹Ñé¹Ç‹Òã¹Í Ṍµ àÃÒä Œ́ÁÕÊÑÞÞÒÍÂ‹Ò§¹Õé 
í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹¹Ñé¹Ç‹Òã¹Í Ṍµ àÃÒä Œ́ÁÕÊÑ§¢ÒÃÍÂ‹Ò§¹Õé 
í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹¹Ñé¹Ç‹Òã¹Í Ṍµ àÃÒä Œ́ÁÕÇÔÞÞÒ³ÍÂ‹Ò§¹Õé 

                     ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒÂ ºØ¤¤Å¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÔè§·ÕèÅ‹Ç§ä»áÅŒÇ à»š¹
ÍÂ‹Ò§¹ÕéáÅ 

                                                      
๑๓๓ที.สี.๑/๑/๑๕๖. 



๑๗๘ 

 

        ºØ¤¤ÅäÁ‹¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÔè§·ÕèÅ‹Ç§ä»áÅŒÇ à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ¤×Í ºØ¤¤ÅäÁ‹ í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁ
à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹¹Ñé¹Ç‹Ò ã¹Í Ṍµ àÃÒä Œ́ÁÕÃÙ»ÍÂ‹Ò§¹Õé 
äÁ‹ í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹¹Ñé¹Ç‹Ò ã¹Í Ṍµ àÃÒä Œ́ÁÕàÇ·¹ÒÍÂ‹Ò§¹Õé 
äÁ‹ í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹¹Ñé¹Ç‹Ò ã¹Í Ṍµ àÃÒä Œ́ÁÕÊÑÞÞÒÍÂ‹Ò§¹Õé 
äÁ‹ í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹¹Ñé¹Ç‹Ò ã¹Í Ṍµ àÃÒä Œ́ÁÕÊÑ§¢ÒÃÍÂ‹Ò§¹Õé 
äÁ‹ í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹¹Ñé¹Ç‹Ò ã¹Í Ṍµ àÃÒä Œ́ÁÕÇÔÞÞÒ³ÍÂ‹Ò§¹Õé 

           ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒÂ ºØ¤¤ÅäÁ‹¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÔè§·ÕèÅ‹Ç§ä»áÅŒÇ à»š¹
ÍÂ‹Ò§¹ÕéáÅ 

        ºØ¤¤ÅËÇÑ§ÊÔè§·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÒ¶Ö§ à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ¤×Í ºØ¤¤Å í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ã¹
àºÞ¨¢Ñ¹¸�Ç‹Ò ã¹Í¹Ò¤µ àÃÒ¾Ö§ÁÕÃÙ»ÍÂ‹Ò§¹Õé 
ã¹Í¹Ò¤µ àÃÒ¾Ö§ÁÕàÇ·¹ÒÍÂ‹Ò§¹Õé ÏÅÏ 
ã¹Í¹Ò¤µ àÃÒ¾Ö§ÁÕÊÑÞÞÒÍÂ‹Ò§¹Õé ÏÅÏ 
ã¹Í¹Ò¤µ àÃÒ¾Ö§ÁÕÊÑ§¢ÒÃÍÂ‹Ò§¹Õé ÏÅÏ 
í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ã¹àºÞ¨¢Ñ¹¸�Ç‹Ò ã¹Í¹Ò¤µ àÃÒ¾Ö§ÁÕ 
ÇÔÞÞÒ³ÍÂ‹Ò§¹Õé 

           ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒÂ ºØ¤¤ÅËÇÑ§ÊÔè§·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÒ¶Ö§ à»š¹ÍÂ‹Ò§¹ÕéáÅ 
         ºØ¤¤ÅäÁ‹ËÇÑ§ÊÔè§·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÒ¶Ö§ à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ¤×Í ºØ¤¤ÅäÁ‹ í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁ

à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ã¹àºÞ¨¢Ñ¹¸�Ç‹Ò ã¹Í¹Ò¤µàÃÒ¾Ö§ÁÕÃÙ»ÍÂ‹Ò§¹Õé 
ã¹Í¹Ò¤µ àÃÒ¾Ö§ÁÕàÇ·¹ÒÍÂ‹Ò§¹Õé ÏÅÏ 
ã¹Í¹Ò¤µ àÃÒ¾Ö§ÁÕÊÑÞÞÒÍÂ‹Ò§¹Õé ÏÅÏ 
 ã¹Í¹Ò¤µ àÃÒ¾Ö§ÁÕÊÑ§¢ÒÃÍÂ‹Ò§¹Õé ÏÅÏ 
 äÁ‹ í́Òà¹Ô¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ã¹àºÞ¨¢Ñ¹¸�Ç‹Ò ã¹Í¹Ò¤µ àÃÒ¾Ö§ÁÕ 
ÇÔÞÞÒ³ÍÂ‹Ò§¹Õé 

           ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒÂ ºØ¤¤ÅäÁ‹ËÇÑ§ÊÔè§·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÒ¶Ö§ à»š¹ÍÂ‹Ò§¹ÕéáÅ        
ºØ¤¤Å§‹Í¹á§‹¹ã¹¸ÃÃÁ·Õèà»š¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ¤×Í »Ø¶Øª¹ã¹âÅ¡¹Õé ¼ÙŒäÁ‹ä Œ́Ê Ñ́º äÁ‹ä Œ́àËç¹
¾ÃÐÍÃÔÂÐ äÁ‹©ÅÒ´ã¹¸ÃÃÁ¢Í§¾ÃÐÍÃÔÂÐ äÁ‹ä Œ́ÃÑº¡ÒÃá¹Ð¹íÒã¹¸ÃÃÁ¢Í§¾ÃÐÍÃÔÂÐ 
äÁ‹ä Œ́àËç¹ÊÑµºØÃØÉ äÁ‹©ÅÒ´ã¹¸ÃÃÁ¢Í§ÊÑµºØÃØÉ äÁ‹ä Œ́ÃÑº¡ÒÃá¹Ð¹íÒã¹¸ÃÃÁ¢Í§ÊÑµºØÃØÉ 
¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÃÙ»â´Â¤ÇÒÁà»š¹ÍÑµµÒºŒÒ§ ¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÍÑµµÒÁÕÃÙ»ºŒÒ§ ¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÃÙ»ã¹
ÍÑµµÒºŒÒ§ 
¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÍÑµµÒã¹ÃÙ»ºŒÒ§ 
¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹àÇ·¹Ò ÏÅÏ 
¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÊÑÞÞÒ ÏÅÏ 
¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÊÑ§¢ÒÃ ÏÅÏ 

      ¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÇÔÞÞÒ³â´Â¤ÇÒÁà»š¹ÍÑµµÒºŒÒ§ ¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÍÑµµÒÁÕÇÔÞÞÒ³ºŒÒ§ 
¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÇÔÞÞÒ³ã¹ÍÑµµÒºŒÒ§ ¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÍÑµµÒã¹ÇÔÞÞÒ³ºŒÒ§ 



๑๗๙ 

 

        ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒÂ ºØ¤¤Å§‹Í¹á§‹¹ã¹¸ÃÃÁ·Õèà»š¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ à»š¹ÍÂ‹Ò§¹ÕéáÅ 
       ºØ¤¤ÅäÁ‹§‹Í¹á§‹¹ã¹¸ÃÃÁ·Õèà»š¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ¤×Í ÍÃÔÂÊÒÇ¡ã¹¸ÃÃÁÇÔ¹ÑÂ¹Õé ¼ÙŒä Œ́

Ê Ñ́º ä Œ́àËç¹¾ÃÐÍÃÔÂÐ ©ÅÒ´ã¹¸ÃÃÁ¢Í§¾ÃÐÍÃÔÂÐ ä Œ́ÃÑº¡ÒÃá¹Ð¹íÒã¹¸ÃÃÁ¢Í§¾ÃÐ
ÍÃÔÂÐ ä Œ́àËç¹ÊÑµºØÃØÉ ©ÅÒ´ã¹¸ÃÃÁ¢Í§ÊÑµºØÃØÉ ä Œ́ÃÑº¡ÒÃá¹Ð¹íÒã¹¸ÃÃÁ¢Í§ÊÑµºØÃØÉ äÁ‹
¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÃÙ»â´Â¤ÇÒÁà»š¹ÍÑµµÒºŒÒ§ äÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÍÑµµÒÁÕÃÙ»ºŒÒ§ äÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹
ÃÙ»ã¹ÍÑµµÒºŒÒ§ äÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÍÑµµÒã¹ÃÙ»ºŒÒ§  
äÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹àÇ·¹Ò ÏÅÏ 
äÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÊÑÞÞÒ ÏÅÏ 
 äÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÊÑ§¢ÒÃ ÏÅÏ 
äÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÇÔÞÞÒ³â´Â¤ÇÒÁà»š¹ÍÑµµÒºŒÒ§ äÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÍÑµµÒÁÕÇÔÞÞÒ³ºŒÒ§ äÁ‹
¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÇÔÞÞÒ³ã¹ÍÑµµÒºŒÒ§ äÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ÍÑµµÒã¹ÇÔÞÞÒ³ºŒÒ§ 
          ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒÂ ºØ¤¤ÅäÁ‹§‹Í¹á§‹¹ã¹¸ÃÃÁ·Õèà»š¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ à»š¹ÍÂ‹Ò§¹Õé
áÅºØ¤¤ÅäÁ‹¤ÇÃ¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÔè§·ÕèÅ‹Ç§ä»áÅŒÇ äÁ‹¤ÇÃËÇÑ§ÊÔè§·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÒ¶Ö§ÊÔè§ã´Å‹Ç§ä»áÅŒÇ ÊÔè§
¹Ñé¹¡çà»š¹ÍÑ¹ÅÐä»áÅŒ áÅÐÊÔè§ã´·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÒ¶Ö§ ÊÔè§¹Ñé¹¡çà»š¹ÍÑ¹ÂÑ§äÁ‹ÁÒ¶Ö§ Ê‹Ç¹ºØ¤¤Åã´àËç¹
á Œ̈§¸ÃÃÁ·Õèà»š¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹  äÁ‹§‹Í¹á§‹¹äÁ‹¤ÅÍ¹á¤Å¹ã¹¸ÃÃÁ¹Ñé¹ æ ºØ¤¤Å¹Ñé¹¤ÇÃà¨ÃÔÞ
¸ÃÃÁ¹Ñé¹ãËŒá ‹̈Áá Œ̈§ ºØ¤¤Å¤ÇÃ·íÒ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃµÑé§áµ‹ÇÑ¹¹Õé·Õà ṌÂÇã¤ÃàÅ‹Ò¨ÐÃÙŒÇ‹Ò ¤ÇÒÁµÒÂ
Ñ̈¡ÁÕã¹ÇÑ¹¾ÃØ‹§¹Õéà¾ÃÒÐÇ‹Ò¤ÇÒÁ¼Ñ´à¾ÕéÂ¹¡ÑºÁÑ¨ Ø̈ÃÒª¼ÙŒÁÕàÊ¹ÒÁÒ¡¹Ñé¹Â‹ÍÁäÁ‹ÁÕá¡‹àÃÒ
·Ñé§ËÅÒÂ¾ÃÐÁØ¹Õ¼ÙŒÊ§ºàÃÕÂ¡ºØ¤¤Å¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃäÁ‹à¡ÕÂ¨¤ÃŒÒ¹·Ñé§¡ÅÒ§ÇÑ¹áÅÐ¡ÅÒ§¤×¹ 
«Öè§ÁÕ»¡µÔÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§¹Õé¹Ñé¹áÅÇ‹Ò ‘¼ÙŒÁÕÃÒµÃÕà ṌÂÇà¨ÃÔÞ”๑๓๔ 

 
จะเห็นไดวา หลักคําสอนจากภัทเทกรัตตสูตรดังกลาวขางตน มีเนื้อหาเนนใหมีการ

เจริญสติอยูกับปจจุบัน เพ่ือการฝกฝน พัฒนาตน เขาใจชีวิตซ่ึงประกอบดวยขันธ ๕ ตามความ

เปนจริง ไมหลงเพอ หลงเพลิดเพลินหรือวิตกกังวล เก่ียวกับความยึดม่ันในขันธ ๕ ท้ังท่ีเปน

อดีตหรือในอนาคตวาเปนตัวเปนตนของเรา คนเราไมสามารถกําหนดรูวันตายและไมสามารถ

หลีกหนีความตายไปไดเลย อาจจะตองตายวันนี้หรือพรุงนี้ก็เปนได เม่ือปฏิบัติไดเชนนี้ ชีวิตจึง

ไมควรประมาท ไมงอนแงนในธรรมท่ีเปนปจจุบัน ควรเปนผูไดเห็น ไดยิน ไดฟงและตองเปนผู

ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดพบ ไดพูดคุยสนทนาไดรับคําแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ และ

ควรหม่ันเจริญสติเพ่ือใหเกิดปญญา ดวยความอดทน ขยัน วิริยะอุตสาหะความพากเพียร

พยายามฝกฝนพัฒนาตนเองตลอดเวลา ไมวาจะเปนท้ังเวลากลางวันและเวลากลางคืน       

เม่ือบุคคลสามารถปฏิบัติไดเชนนี้ แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียวก็ประเสริฐ เปนชีวิตท่ีเจริญ ไมมี

                                                      
๑๓๔ม.อุ.๑๔/๒๗๒-๒๗๕/๓๑๙-๓๒๓. 



๑๘๐ 

 

ความเสื่อมถอย ชีวิตจึงไมข้ึนกับเวลาท่ีอยูนานเพียงไหน แตชีวิตท่ีมีคุณคาและเปนชีวิตท่ี

ประเสริฐจนบรรลุคุณธรรมข้ันสูงสุดไดนั้น ข้ึนอยูกับความเพียรท่ีกระทําในปจจุบันนั่นเอง 

นอกจากคําตรัสสอนของพระองค ท่ีทรงตรัสสอนโดยตรงในภัทเทกรัตตสูตรดังกลาว

ขางตนแลว ยังมีขอความปรากฏอ่ืน ๆ เก่ียวกับภัทเทรัตตสูตรในนิกายเดียวกันถัดมาอีก ๓      

พระสูตร สามารถแสดงท่ีมาของภัทเทกรัตตสูตรและพระสูตรอีก ๓ พระสูตรในนิกายเดียวกัน

พอสังเขปไดดังตารางตอไปนี ้



๑๘๑ 

 

ตารางท่ี ๖ แสดงท่ีมาของภัทเทกรัตตสูตรและพระสูตรในนิกายเดียวกัน 

 
ลําดับ  ท่ีมาของช่ือ ท่ีมาของพระสูตร 

ท่ี ช่ือพระสูตร (คําแปล) ผูแสดง ผูฟง สถานท่ี วัตถุประสงค เหตุเกิด ผลลัพธท่ีได 

 

๑ 

 

ภัทเทกรัตตสูตร๑๓๕ 

 

พระสตูรวาดวยผูมี

ราตรเีดียวเจรญิ ตั้งช่ือ

ตามเน้ือหาของพระ

สูตร 

 

 

พระพุทธเจา 

 

พระภิกษุ 

ท้ังหลาย 

 

พระเชตะวัน 

อารามของอนาถบิณ

ฑิกเศรษฐี 

 เขตกรุงสาวัตถึ 

 

ใหเรงปฏิบัตเิพ่ือผลในปจจุบัน 

ไมตองคํานึงถึงอดีตท่ีลวงไปแลว

และท่ียังไมมาถึง 

 

ปรัชฌาสยะ 

 

ภิกษุมีใจยินดตีาง

ช่ืนชมภาษิตของ

พระพุทธเจา 

 

๒ 

 

อานันท 

ภัทเทกรัตตสูตร๑๓๖ 

 

พระสตูรวาดวยพระ

อานนทแสดงเรื่องผูมี

ราตรเีดียวเจรญิ ตั้งช่ือ

ตามเน้ือหาของพระ

สูตร 

 

๑.พระอานนท 

๒.พระพุทธเจาตรสั

ชมเชยและทรง

แสดงซ้ําอีกครั้งหน่ึง 

 

พระภิกษุ 

ท้ังหลาย 

 

พระเชตะวัน 

อารามของอนาถบิณ

ฑิกเศรษฐี  

เขตกรุงสาวัตถึ 

 

เพ่ือใหภิกษุศึกษาอุเทสและ

วิภังคตามท่ีพระผูมีพระภาคเจา

ตรัสไวในภัทเทกรตัตสูตร 

 

ปรัชฌาสยะ 

 

พระอานนทมีใจ

ยินดีช่ืนชมภาษิต

ของพระพุทธเขา 

                                                      
๑๓๕ม.อุ.๑๔/๒๗๒-๒๗๕/๓๑๙-๓๒๓. 
๑๓๖ม.อุ.๑๔/๒๗๖-๒๗๘/๓๒๔-๓๓๐. 



๑๘๒ 

 

ลําดับ  ท่ีมาของช่ือ ท่ีมาของพระสูตร 

ท่ี ช่ือพระสูตร (คําแปล) ผูแสดง ผูฟง สถานท่ี วัตถุประสงค เหตุเกิด ผลลัพธท่ีได 

 

๓ 

 

มหากัจจาน 

ภัทเทรัตตสตูร๑๓๗ 

 

พระสตูรวาดวยพระ

มหากัจจานะแสดง

เรื่องผูมรีาตรีเดียว

เจริญ ตั้งช่ือตาม

เน้ือหาของพระสูตร 

 

๑.พระผูมีพระภาคเจา

แสดงอุทเทส 

๒.พระมหากัจจานะ

แสดงวิภังคตอจนจบ 

 

พระสมิทธิ

และภิกษุ

ท้ังหลาย 

 

ตโปทาราม 

เขตกรุงราชคฤห 

 

พระสมิทธิทูลขอใหพระพุทธองค

ทรงแสดง 

ภิกษุท้ังหลายขอใหทานพระ

มหากัจจานะแสดงโดยพิศดาร 

 

ปรัชฌาสยะ 

 

ภิกษุมีใจยินดตีาง

ช่ืนชมภาษิตของ

พระพุทธเจา 

๔ โลมสกังคิย 

ภัทเทรัตตสตูร๑๓๘ 

พระสตูรวาดวยทรง

แสดงเรื่องผูมีราตรี

เดียวเจริญ แกพระ

โลมสกังคิยะ ตั้งช่ือ

ตามเน้ือหาของพระ

สูตร 

พระพุทธเจา พระโลม 

สกังคิยะ 

 

พระเชตะวัน 

อารามของอนาถ 

บิณฑิกเศรษฐี 

เขตกรุงสาวัตถึ 

ทรงแสดงตามท่ี 

พระโลมสกังคิยะทูลขอ 

ปรัชฌาสยะ พระโลมสกังคิยะ

มีใจยินดีช่ืนชม

ภาษิตของ

พระพุทธเจา 

แตภายหลังบรรลุ

เปนพระ

อรหันต๑๓๙ 

                                                      
๑๓๗ม.อุ.๑๔/๒๗๙-๒๘๕/๓๓๐-๓๔๒. 
๑๓๘ม.อุ.๑๔/๒๘๖-๒๘๘/๓๔๓-๓๔๙. 
๑๓๙ขุ.อป.๓๓/๒๔๓/๓๒๔. 

ตารางท่ี ๖ แสดงท่ีมาของภัทเทกรัตตสูตรและพระสูตรในนิกายเดียวกัน (ตอ) 

 



๑๘๓ 

 

 

ตารางท่ี ๗ รูปแบบและใจความสําคัญของพระสูตร 

 
ลําดับท่ี ช่ือพระสูตร รูปแบบ ใจความสําคญั ขอนาสังเกต 

 

๑ 

 

ภัทเทกรัตตสูตร 

 

บรรยายโวหารแบบถาม

เอง-ตอบเอง มี ๓ ตอน 

คือ ภาคอุทเทส ภาค

วิภังค(นิทเทส)และภาค

นิคม ภาคอุเทสเปนรอย

กรอง คือคาถา ภาค

วิภังคหรือนิสเทสเปน

รอยแกวหรือเวยยา

กรณะ สวนภาคนิคมน 

ยกภาคอุทเทสมาแสดง

ซ้ํา 

 

ภาคอุทเทส พระผูมีพระภาคเจาตรัสกับภิกษุท้ังหลายวา จะทรง

แสดงอุทเทสสและวิภังคของผูมีราตรีเดียวเจริญใหฟง เปนคาถาวา 

บุคคลไมควรคาํนึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว 

ไมควรหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง 

ฯลฯ 

ภาควิภังค(นิทเทส) ทรงยกคําในอุทเทส ๖ คํา มาตั้งเปนคําปุจฉา

แลวทรงวิสัชนาไปแตละคํา คําท่ีทรงยกมาตั้งเปนคาํปุจฉาคือ 

๑. บุคคลคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงมาแลวเปนอยางไร 

๒. บุคคลไมคาํนึงถึงสิ่งท่ีลวงมาแลวเปนอยางไร 

๓. บุคคลหวังสิ่งท่ียังไมมาถึงเปนอยางไร 

๔. บุคคลไมหวังสิ่งท่ียังมามาถึงเปนอยางไร 

๕. บุคคลงอนแงนในธรรมท่ีเปนปจจุบันเปนอยางไร 

๖.  บุคคลไมงอนแงนในธรรมท่ีเปนปจจุบันเปนอยางไร 

ภาคนิคม เมื่อทรงอธิบายคําปุจฉา ๖ คําน้ันแลวก็ทรงสรุปเปนคาถา

คือยกคําอุทเทสมาแสดงซ้ําอีก 

 

พระสตูรน้ีมีความหมายครบท้ัง ๓ แบบ คืองามใน

เบ้ืองตนดวยคําอุทเทส งามในทามกลางดวยคํา

วิภังค และงามในท่ีสดุดวยคํานิคมนและถือวาเปน

ตนแบบของภัทเทกรัตตสูตรอ่ืนๆ อีก ๓ สูตรคือ 

๑. อานันทภัทเทกรัตตสตูร 

 ๒. มหากัจจานภัทเทรตัตสูตรและ 

 ๓. โลมสกังคิยภัทเทรัตตสตูร 



๑๘๔ 

 

ตารางท่ี ๗ รูปแบบและใจความสําคัญของพระสูตร(ตอ) 
ลําดั

บท่ี 
ช่ือพระสูตร รูปแบบ ใจความสําคญั ขอนาสังเกต 

๒ อานันท 

ภัทเทกรัตตสูตร 

เปนการบรรยายแบบโวหาร 

ถามเอง-ตอบเอง เหมือนภัท

เทกรัตตสูตรแตในท่ีน้ีมีการ

แสดง ๓ ครั้ง คือพระอานนท

แสดง ๒ ครั้ง พระพุทธเจา

แสดงซ้ําอีก ๑ ครั้ง 

๑.พระอานนทนําเอาภัทเทกรตัตสตูรท่ีพระพุทธเจาแสดงไว มา

แสดงแกภิกษุท้ังหลายท่ีหอฉัน 

๒. เมื่อทานแสดงจบ พระพุทธเสดจ็มาท่ีหอฉัน ตรสัถามวาใตร

แสดงภัทเทกรตัตสูตร ภิกษุกราบทูลวาพระอานนทแสดง จึงรับสั่งให

พระอานนทแสดงถวาย ทานจึงตรสัแสดงซ้าํเปนครั้งท่ี ๒ 

๓.เมื่อพระอานนทแสดงจบ พระพุทธเจาตรสัชมเชยแลวทรงแสดง

ซ้ําอีกครั้งหน่ึง 

๑. มีการแสดงภัทเทกรัตตสูตร ๓ ครั้ง  

๒. ทําไมพระพุทธเจาจึงรบัสั่งใหพระอานนทแสดงภัท

เทกรัตตสูตรถวายและทําไมพระองคจึงทรงแสดงพระ

สูตรซ้ําอีก เมื่อพระเถระแสดงถวายแลว ในอรรถกถา

อธิบายวา เพราะทรงประสงคจะชมเชยพระธรรม

เทศนาน้ันวา พระเถระแสดงไดถูกตองสมบูรณท้ังบท

และพยัญชนะ๑๔๐ 

๓ มหากัจจาน 

ภัทเทรัตตสตูร 

เปนการบรรยายโวหารแบบ

ถามเอง-ตอบเองเหมือนภัท

เทกรัตตสูตร ตางแตผูแสดง 

พระสมิทธไดรับคําแนะเรื่องอุทเทสและวิภังคของผูมีราตรเีดียวเจรญิ

จากเทวดาองคหน่ึง จึงไปเขาเฝาพระพุทธเจาเพ่ือทูลขอใหแสดง

เรื่องน้ีใหฟง พระองคแสดงอุทเทสแลวลุกจากพุทธอาสนเสด็จเขาท่ี

ประทับ ภิกษุท้ังหลายจึงอาราธนาใหพระมหากัจจานะแสดงตอถึง

วิภังค,นิคมมคือสรุปดวยคําอุทเทส ภิกษุท้ังหลายช่ืนชมธรรมเทศนา

น้ันและไดเขาเฝาพระพุทธเจา กราบทูลรายงานใหทรงทราบ 

พระองคทรงชมเชยพระมหากัจจานะมาเปนบัณฑิต มีปญญามาก 

การท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงเพียงอุทเทสแลวเสด็จเขา

ท่ีประทับน้ัน มีพระประสงค ๒ ประการ คือ ๑. เพ่ือจะ

ชมเชยบุคคล ๒. เพ่ือจะชมเชยธรรม๑๔๑ 

                                                      
๑๔๐ม.อุ.อ.๓/๒๗๘/๑๗๖. 
๑๔๑ม.อุ.๑๔/๗๖. 



๑๘๕ 

 

ตารางท่ี ๗ รูปแบบและใจความสําคัญของพระสูตร(ตอ) 

 
ลําดับท่ี ช่ือพระสูตร รูปแบบ ใจความสําคญั ขอนาสังเกต 

 

๔ 

 

โลมสกังคิย 

ภัทเทรัตตสตูร 

 

เปนการบรรยายโวหารแบบ

ถามเอง-ตอบเองเหมือนภัท

เทกรัตตสูตร 

 

พระโลมสกังคิยะ ขณะพักอยูท่ีนิโคธาราม เขตกรุงกบิลพัสดุ แควน

สักกะ ไดรับคําแนะนําจากจันทเทพบุตรวา อุทเทสและวิภังคของผูมี

ราตรเีดียวเจรญิเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ขอใหศึกษาเลาเรยีน

และจดจําไวจะมีประโยชนมาก และจันทรเทพบุตรไดทองคาถาอุท

เทสใหพระเถระฟง บอกวาจําไดเมื่อครั้งพระพุทธเขาทรงแสดงแก

พวกเทพช้ันดาวดึงส ทานพระโลมสกังคิยะจึงออกเดินทางจากนิโค

ธารรามมาเฝาพระพุทธเจาท่ีพระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี กราบทูล

เรื่องท่ีจันทเทพบุครแนะนํา และทูลขอใหทรงแสดงอุทเทสใหฟง 

พระองคจึงทรงแสดงอุทเทสและวิภังคแหงอุทเทสใหฟง ดังท่ีตรัสไว

ในภัทเทกรัตตสูตรทุกประการ 

 

 

จากพระสตูรน้ี ทําใหทราบวา พระพุทธเจาไดทรง

แสดงภัทเทกรตัตสูตรใหพวกเทพช้ันดาวดึงสฟงดวย 

แสดงวาพระสูตรน้ีมีความสําคญัมาก คือเปน

เบ้ืองตนแหงการประพฤติพรหมจารย ดังท่ีจันทน

เทพบุตรแนะนําพระโลมสกังคิย 

ตอมาถภายหลังมีขอความปรากฏใน โลมสติย

เถราปทานวาพระโลมสติยะไดบรรลอุรหตัผลเพราะ

ระลึกถึงคําสอนของพระชินเจาคือ ภัทเกรัตโต

วาท๑๔๒  

 

 

                                                      
๑๔๒ขุ.อป.๓๓/๒๓๔/๓๒๔. 



๑๘๖ 

 

สรุปไดวา ภัทเทกรัตตสูตรเปนพระสูตรท่ีมีความเปนมา ปรากฏในพระไตรปฎกเลมท่ี 

๑๔ พระสุตตันตปฎกเลมท่ี ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เปนสูตรในลําดับท่ี ๑ อยูในวรรคท่ี 

๔ วิภังควรรค เปนการตั้งชื่อพระสูตรตามเนื้อหา โดยมีสาเหตุความเปนมาเกิดจากพระพุทธ

องคทรงอาศัยผูฟงเปนหลักหรือท่ีเรียกวา ปรัชฌาสยะเพราะทรงเล็งเห็นวาพระภิกษุกลุมหนึ่ง

พอท่ีจะตรัสรูได พระองคทรงเริ่มแสดงท่ีพระเชตวัน อารามของอนาบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสา

วัตถี โดยมีรูแบบการแสดงแบบถามเอง-ตอบเอง มี ๓ ตอน คือ ภาคอุทเทส ภาควิภังคและภาค

นิคมน วัตถุประสงคท่ีพระพุทธองคทรงแสดงพระสูตรนี้ เพราะทรงเห็นถึงความสําคัญของการ

เรงปฏิบัติธรรม เพ่ือผลในปจจุบัน โดยมีเนื้อหาและใจความสําคัญคือใหมีชีวิตอยูกับปจจุบัน ไม

ตองคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว และไมหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง สิ่งใดลวงไปแลวก็มีอันละไปแลว สิ่งท่ี

ยังไมมาถึงก็เปนอันยังไมมาถึง ควรอยูกับธรรมปจจุบัน ไมงอนแงนไมคลอนแคลนในธรรม 

เพราะความตายมีอยูตลอดเวลา ไมวาวันนี้หรือพรุงนี้ ไมมีการพัดเพ้ียนกับพญามัจจุราช ผูท่ีมี

ปกติไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลางคือ ไดชื่อวาเปนผูมีราตรีเดียวเจริญ เปนสิ่งท่ีพระมุนี

สรรเสริญยิ่งนัก 

เม่ือพระองคไดแสดงธรรมแลว ตอจากนั้นพระอานนทไดแสดงแกภิกษุท่ีมาหาทานท่ี

หอฉัน เม่ือพระอานนทแสดงจบ พระพุทธเจาตรัสชมเชยพระอานนท และพระองคก็ทรงแสดง

ซํ้าอีกครั้ง สวนพระสมิทธิและโลมสกังคิยะ ท้ัง ๒ ทานไดรับคําแนะนําจากเทวดาใหศึกษาเลา

เรียนและจดจําภัทเทกรัตตสูตรนี้ไว เพราะจะมีประโยชนมาก ท้ัง ๒  ทานจึงเดินทางมาเขาเฝา

พระศาสดาและทูลขอใหพระองคทรงแสดงธรรม ในสวนของพระสมิทนั้น พระพุทธองคทรง

แสดงเฉพาะอุทเทส ทําใหพระภิกษุยังมีขอสงสัยจึงตองไปอาราธนาพระมหากัจจานะใหแสด

วิภังคตอจนจบ เม่ือภิกษุไดฟงแลวก็กลับไปรายงานพระพุทธเจา พระพุทธองคทรงตรัสชมเชย

พระมหากัจจายนะวาเปนบัณฑิตมีปญญามาก ท่ีพระองคตรัสชมก็เพ่ือจะชมเชยบุคคลและ

ชมเชยธรรม  

ท้ังนี้ ภัทเทกรัตนสูตรจึงมีความเปนมาและมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง พระพุทธองคเอง 

พระองคทรงตรัสแสดงอุทเทสและวิภังคของผูมีราตรีเดียวเจริญท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎกถึง ๕ 

ครั้งดวยกันกลาวคือ แสดงใหภิกษุฟงท่ีพระเชตวัน ๔ ครั้ง แสดงใหเทวดาชั้นดาวดึงสฟง ๑ ครั้ง 

สวนพระอานนทไดแสดงพระธรรมสูตรนี้ใหพระภิกษุฟงท่ีพระเชตวัน ๑ ครั้ง และพระมหากัจ

จายนะไดโดยพิศดารของเนื้อความในพระสูตรนี้ใหภิกษุฟง ๑ ครั้ง เม่ือทรงแสดงธรรมและ

ใจความสําคัญจบท้ังภิกษุและพระเภระตางมีใจชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 

 

 

 



๑๘๗ 

 

๓.๑๐.๔  เนื่อหาเกี่ยวกับเวลาในภัทเทกรัตตสูตร 

จากการศึกษาความหมาย ความเปนมา,เนื้อหาและใจความสําคัญของภัทเทกรัตตสูตร

ท่ีผานมา จะเห็นไดวานี้ พระพุทธองคทรงมีวัตถุประสงคในการสอนเพ่ือใหพระภิกษุ เรงปฏิบัติ

เพ่ือผลในปจจุบัน ไมตองคํานึงถึงอดีตท่ีลวงไปแลวและท่ียังไมมาถึง๑๔๓ เนื้อหาสาระท่ีสําคัญใน

พระสูตรจงึมุงเนนใหพระภิกษุผูปฏิบัติธรรม มีสติอยูกับปจจุบัน เรียนรูธรรมชาติตามความเปน

จริง ถึงจะมีอายุแคหนึ่งวันหนึ่งคืน หากปฏิบัติอยางจริงจังถูกตองก็สามารถบรรลุธรรมได ซ่ึงใน

เรื่องนี้มีประเด็นท่ีพระพุทธองคทรงแสดงอันเก่ียวของกับเรื่องของเวลาโดยตรง สามารถแยก

ประเด็นศึกษาเนื่อหาเก่ียวกับเวลาในภัทเทกรัตตสูตรเปน ๔ ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑  

พระพุทธเจาไดตรัสวา “บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว ไมควรหวังสิ่งท่ียังไม

มาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลวและสิ่งใดท่ียังไมมาถึง สิ่งนั้นก็เปนอันยังไม

มาถึง”๑๔๔ ในประเด็นนี้นี้ คําวาสิ่งท่ีไมควรคํานึงถึงหมายถึง ไมปรารถนาขันธ ๕ ดวยตัณหา

และทิฏฐิ๑๔๕ บุคคลใดท่ีมัวแตคิดถึงสิ่งท่ีผานมาแลวในอดีต มีความเพลิดเพลินหลงยิดหลงติด

ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือมัวแตครุนคิดฟุงซาน คิดเลื่อนลอยไปเพลิดเพลินใจ

ไปในอนาคนวาจะมีขันธ ๕ เปนอยางนั้นอยางนี้ บุคคลนั้นยอมเสียเวลาในปจจุบันไปอยางนา

เสียดาย เพราะเวลาในสวนของอดีตท่ีเราเคยใชชีวิตมาก็ไดผานไปหมดแลว สวนเวลาใน

ความคิดสวนของอนาคตก็เปนสิ่งท่ียังไมมาถึง  

ดังนั้น ในเนื้อหาประเด็นนี้ มีเนื้อหาเก่ียวของกับเรื่องของเวลาในสวนอดีต ปจจุบัน 

อนาคต ตามสมมุติบัญญัติทางโลกนั้นเห็นวาขันธ ๕ เปนของเท่ียงโดยมีตัวตนเขาไปรองรับ

ความเปนอัตตาจึงทําใหตองใชเวลาสวนตัวไปบริหารจัดการความมีตัวตน สวนทางธรรมเวลาท้ัง 

๓ กาลกลาวคือ อีดกาล ปจจุบันกาลและอนาคตกาลลวนแตไมเท่ียง พระพุทธเจาตรัสรับรองถึง

ความไมเท่ียง ความเปนทุกขและความไมใชตัวตนของขันธ ๕ กับกาลท้ัง ๓ ดังท่ีพระพุทธองค

ตรัสแสดงไว มีปรากฏใน กาลัตตยอนิจจสูตร,กาลัตตยทุกขสูตรและกาลัตตยอนัตตสูตร ความ

วา 

ภิกษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีต อนาคต ไมเท่ียง ไมจําตองกลาวถึง

รูปท่ีเปนปจจุบันเลย...สดับเห็นอยางนี้ ยอมไมอาลัยในรูปท่ีเปนอดีต ไม

                                                      
๑๔๓ม.อุ.๑๔/๒๗๒/๓๑๙. 
๑๔๔ม.อุ.๑๔/๒๗๒/๓๑๙. 
๑๔๕ม.อุ.อ.๓/๒๗๒/๑๗๔. 

 



๑๘๘ 

 

เพลิดเพลินรูปท่ีเปนอนาคต ปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด 

เพ่ือดับรูปท่ีเปนปจจุบัน 

เวทนาท่ีเปนอดีต อนาคตไมเทียง 

สัญญาท่ีเปนอดีต อนาคตไมเท่ียง...๑๔๖ 

สรุปก็คือขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ลวน

แตไมเท่ียง 

...รูปท่ีเปนอดีต อนาคต เปนทุกข ไมจําตองกลาวถึงรูปท่ีเปน

ปจจุบันเลย...สดับเห็นอยางนี้ ยอมไมอาลัยในรูปท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลิน

รูปท่ีเปนอนาคต ปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับรูปท่ี

เปนปจจุบัน 

เวทนาท่ีเปนอดีต อนาคตเปนทุกข 

สัญญาท่ีเปนอดีต อนาคตเปนทุกข๑๔๗ 

สรุปก็คือขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ลวน

แตเปนทุกข 

...รูปท่ีเปนอดีต อนาคต เปนอนัตตา ไมจําตองกลาวถึงรูปท่ีเปน

ปจจุบันเลย 

...สดับเห็นอยางนี้ ยอมไมอาลัยในรูปท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลินรูป

ท่ีเปนอนาคต ปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับรูปท่ี

เปนปจจุบัน 

เวทนาท่ีเปนอดีต อนาคตเปนอนัตตา 

สัญญาท่ีเปนอดีต อนาคตเปนอนัตตา๑๔๘ 

  

สรุปก็คือขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ลวนแตเปน

อนัตตาจากประเด็นดังกลาวขางตน สรุปไดวา สิ่งท่ีพระพุทธองคทรงสอนไมให

คํานึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว ไมใหหวังสิ่งท่ียังไมมาถึงเปนเรื่องของขันธ ๕ ในอดีตกาล

และอนาคตกาล ซ่ึงเวลาในอดีตและอนาคตนั้นเปนสิ่งสมมุติทางโลก ผานมาแลวก็

ผานเลยไป จากอดีตสูปจจุบัน และเลยไปอนาคต แตทางธรรมนั้น ขันธ ๕ ท่ี

                                                      
๑๔๖สํ.ข.๑๗/๙/๒๔. 
๑๔๗สํ.ข.๑๗/๑๐/๒๕. 
๑๔๘สํ.ข.๑๗/๑๑/๒๕. 



๑๘๙ 

 

เก่ียวของกับกาลในประเด็นนี้อยูภายใตกฏไตรลักษณ บุคคลจึงไมควรอาลัยและคิด

ฟุงซานไปในกาลท้ัง ๓ เพราความไมเท่ียง เปนทุกข ความไมใชตัวตนของขันธ ๕ ท่ี

เปนปจจัยตนเหตุของการเกิดกาล ตลอดจนมีการดับรูปท่ีเปนปจจุบัน ดวยความรู 

ความเขาใจ ท่ีไมเพลิดเพลินหลงในขันธ ๕ ท้ังอดีตและอนาคต  

ประเด็นท่ี ๒ 

พระพุทธเจาไดตรัสวา “สวนบุคคลใดเห็นแจงธรรมท่ีเปนปจจุบัน  ไมงอนแงน ไม

คลอนแคลนในธรรมนั้น ๆ   บุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นใหแจมแจง”๑๔๙  ซ่ึงผูท่ีไมงอนแงน

สามารถเห็นแจงธรรมท่ีเปนปจจุบันไดนั้น ตองเปนผูท่ีไดฟง ไดเห็นและปฏิบัติตามธรรมของ

พระอริยะ หรือไดพบกับสัตบุรุษและไดรับคําแนะนํา ฝกฝน มีความฉลาดในธรรม พิจารณาเห็น

รูปนาม (ขันธ๕) ตามความเปนจริง บุคคลนั้นยอมยอมไมงอนแงน ยอมไมคลอนแคลน๑๕๐ ใน

ประเด็นเก่ียวกับเวลาในเรื่องนี้นั้นสามารถพิจารณาไดวา บุคคลจะบรรลุธรรมไดตองมีสติอยูใน

เวลาปจจุบันกาลเพราะการเห็นแจงธรรมเปนปจจุบันนั้น ไมใชการเห็นแจงธรรมท่ีเปนอดีตหรือ

การเห็นแจงธรรมท่ีเปนอนาคต  

ผูปฏิบัติธรรมท่ีคิดปรุงแตงแตเรื่องอดีตหรือคิดฟุงซานแตในเรื่องอนาคต เชน คิดความ

ทุกขท่ีตนเองเคยไดรับในอดีต กังวลหวงใยสุขภาพตนเองในอนาคต หวงลูกหลาน เปนตน เม่ือ

จิตคิดไปตางๆนานา จิตจะตกไปสูอดีตหรือทะยานไปสูอนาคต จะทําใหไมสามารถเดินจิตเปน

วิปสสนาเพ่ือการบรรลุมรรค ผล นิพพานได ทําใหเกิดอาการงอนแงนคอลนแคลนในธรรม ดัง

ปรากฏในมุทุลักขณชาดก๑๕๑ แสดงใหเห็นวา หากผูปฏิบัติธรรมเวลาเกิดความงอนแงนในธรรม

ดวยอํานาจราคะ โทสะ โมหะ ยอมไมประสบคุณวิเศษ แมไดฌานยังเสื่อมได แตถาไมงอนแงน

ไมคลอนแคลนในธรรมก็สามารถทําใหบรรลุคุณวิเศษ รักษาฌานได ฌานจึงไมเสื่อม เพราะมี

สติควบคุมเหตุการณท่ีกระทบผัสสะเฉพาะหนา ในประเด็นของเวลาเชนเดียวกันการเกิด

วิปสสนาณาน จําเปนตองอยูกับกับเวลาและอารมณปจจุบันเฉพาะหนา ไมมีราคะ โทสะ โมหะ 

เขาครอบงําจิต จิตจึงเปนสมาธิ เกิดปญญาญาณ รูเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริงไดในท่ีสุด  

ประเด็นท่ี ๓ 

พระพุทธเจาไดตรัสวา “บุคคลควรทําความเพียรตั้งแตวันนี้ทีเดียว  ใครเลาจะรูวา 

ความตายจักมีในวันพรุงนี้   เพราะวาความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนามากนั้น ยอมไมมีแกเรา

                                                      
๑๔๙ม.อุ.๑๔/๒๗๒/๓๒๐. 
๑๕๐ม.อุ.๑๔/๒๗๒/๓๒๐. 
๑๕๑ขุ.ชา.๒๗/๖๖/๒๗. 



๑๙๐ 

 

ท้ังหลาย”๑๕๒ ในประเด็นนี้จะเห็นไดวาพระพุทธองคทรงตรัสสอบใหบุคคลไมประมาทและให

ตระหนักถึงเรื่องความเพียร เพราะคนเราจะหลุดพนจากความทุกขท้ังมวลไดนั้น เรื่องของความ

บากบั่นพากเพียรพยายามเปนสิ่งท่ีสําคัญในพระพุทธศาสนา  

คําสอนเรื่องบุคคลยอมลวงทุกขไดเพราะความเพียร เปนพระพุทธพจน มีปรากฏอยูใน 

อาฬวกสูตร โดยพระพุทธเจาทรงแสดงกับอาฬวกยักษ   ตามท่ีอาฬวกยักษทูลถามพระผูมีพระ

ภาคเจาวา บุคคลลวงทุกขไดอยางไรเลา จากนั้นพระพุทธองคทรงตรัสตอบดวยพระคาถาวา 

“บุคคล... ยอมลวงทุกขไดดวยความเพียร”๑๕๓  เพราะความเพียรพยายามท่ีถูกตอง จะ

สามารถชวยใหคนเราแกไขปญหาและฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ เหมือนกับท่ีพระมหาชนกทรง

บําเพ็ญวิริยบารมี๑๕๔ สวนในการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลโดยท่ัวไปไปได ไมวาเราจะทํา

สิ่งใดก็ตาม จะตองประกอบดวยคุณธรรม คือ ความเพียร จึงจะสามารถทํางานใหประสบ

ผลสําเร็จลงได เชนความเพียรในการศึกษาหาความรู ความเพียรในการสรางฐานะ เปนตน 

หากเราอยากหลุดพนจากความทุกขก็ตองมีความเพียรในการฝกอบรมตนเองเปนพ้ืนฐาน ความ

เพียรจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีคนเราตองลงกระทําในวันนี้ วินาทีนี้เพราะวาถาคนเราไมรูวาจะตองตาย

จากโลกนี้ไปในเวลาไหนกันแน เพราะถาคนเราเม่ือยังดํารงชีวิตเปนมนุษยอยูนั้นยอมมีสิทธิใน

การใชอัตภาพรางกายนี้บําเพ็ญเพียร หากแตเม่ือคนเราตาย ปราศจากวิญญาณแลว ก็ไม

สามารถทําความเพียรฝกฝนตนเองได สมดังคําสอนของพระพุทธองคในเทวทูตสูตร ซ่ึงเปนพระ

สูตรกอนหนาภัทเกรัตตสูตร ใหมีความเพียร ไมตกอยูในความประมาท ความวา  

    มาณพเหลาใดอันเทวทูตตักเตือนแลว ยังประมาทอยู 

            มาณพเหลานั้นเขาถึงหมูท่ีเลว 

            ยอมเศราโศกตลอดกาลนาน 

            สวนสัตบุรุษเหลาใดเปนผูสงบในโลกนี้ 

            อันเทวทูตตักเตือนแลว ไมประมาทในอริยธรรมในกาลใดๆ                

                   ... สัตบุรุษเหลานั้นจึงถึงความเกษม 

           มีความสุข ดับสนิทในปจจุบัน 

           ลวงพนเวรและภัยทุกอยาง 

           ขามพนทุกขท้ังสิ้นไดแลว"๑๕๕ 

                                                      
๑๕๒ม.อุ.๑๔/๒๗๒/๓๒๐. 
๑๕๓สํ.ส.๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 
๑๕๔ขุ.ชา.อ.๙/๑๓๐/๖๗. 
๑๕๕ม.อุ.๑๔/๒๗๑/๓๑๘. 



๑๙๑ 

 

 

 จากพระสูตรดังกลาวจะเหนไดวา หากคนเรามีความเพียรพยายามแลว ยอมไม

กอใหเกิดความทุกขกายทุกขใจ ทําใหสามารถแกไขปญหาในชีวิตและมีความสุขในปจจุบันได 

คนเราจึงควรเรงทําความเพียร วันนี้อยางเต็มความสามารถดวยความรูและความสุขใจ 

เพราะวาความตายเปนสิ่งท่ีตองเกิดกับคนทุกคน ไมรูวาเวลาไหน เพราะการพัดเพ้ียนกับ

มัจจุราช ซ่ึงเปน ขอ ๕ ในมาร ๕ มารคือความตาย มารเปนสิ่งท่ีฆาบุคคลใหตายจากความดี

หรือจากผลท่ีหมายอันประเสริฐ เปนตัวการท่ีกําจัดหรือขัดขวางไมใหบรรลุความดี สวนท่ีกลาว

วามัจจุมาร มารคือความตาย ความตายเปนมาร เพราะเห็นตัวการตัดโอกาสท่ีจะกาวหนาตอไป

ในคุณงามความดีท้ังหลาย๑๕๖ เม่ือชีวิตคนเราท่ีเกิดมาแลวควรตองฝกฝนตน หม่ันประกอบ

กระทํากุศลกรรม ความดีงาม ไมมัวประมาทอยู 

 เพราะเม่ือบุคคลดําเนินชีวิตดวยความประมาท เม่ือความตายมาถึงเขาก็จะหมดโอกาส

ทําความดี ตองไปเสวยผลกรรมไดรับทุกขเวทนา แมจะมีเทวทูตท้ัง ๕ กลาวคือ สัตวผูมีความ

เกิด ความแก ความเจ็บ สัตวผูถูกโทษ สัตวผูมีความตายท่ีไดชื่อวาเปนเทวทูต มีใหคนเราไดเห็น

ในชีวิตประจําวันนั้น เชน เด็กแรกเกิด คนไขอนาถาท่ีอยูตามโรงพยบาล นักโทษในคุก เปนตน 

แตเม่ือคนท่ีดําเนินชีวิตอยูดวยความประมาท ไมทําความท้ังดีทางกาย วาจาและใจ  เขาจะตอง

ถูกลงโทษในฐานะท่ีประมาท กอบาปกรรม เม่ือเขาถูกลงโทษนั้น ไมใชบิดามารดา พ่ีชาย

นองชายพ่ีสาวนองสาว มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา ไมไดทําใหเขาเลย 

เขาทําเองแท ๆ เขานั่นเองจะตองเปนผูรับผลของบาปกรรมนั้น๑๕๗ ดังปรากฏในสาลิยชาดก มี

หมอคนหนึ่งขัดสดไมมีเงิน เห็นงูจึงหลอกเด็กใหงูกัดเพ่ือจะไดคารักษาเยียวยา จึงหลอกพระ

โพธิสัตวซ่ึงเกิดเปนเด็กท่ีหมูบานนั้น หมองูนํางูไปไวในรังนกสาลิกา หลอกใหเด็กไปจับลูกนก 

พอเด็กปนตนไมข้ึนไปจับลูกนกแตเห็นเปนงู เด็กจึงจับงูเหวี่ยงลงมา พอดีงูไปตกท่ีคอหมองู งูจึง

กัดหมอคนนั้นจนถึงแกความตายทันทีทันใด๑๕๘ จะเห็นไดวาเพราะหมองูทําบาปมีเจตนา

คิดราย จึงไดรับผลวิบากกรรมจนถึงแกความตาย ท้ัง ๆ ท่ีตนเองก็ไมรูวาจะตองตายในวันนี้    

นี่คือความประมาทของหมองูแท ๆ 

                                                      
๑๕๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม พิมพ

ครั้ง ท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๐๔-

๒๐๕. 
๑๕๗ม.อุ.๑๔/๒๗๑/๓๑๒. 
๑๕๘ขุ.ชา.อ.๔/๓๖๗/๔๖๘. 



๑๙๒ 

 

แตถาคนเราอยูดวยความไมประมาท มีความเพียร เขาผูนั้นยอมจะอยูและตายอยางมี

ความสุข มีสติ เม่ือเปนเชนนี้คนเราจึงไมควรประมาทควรมีความเพียร เพราะสังขารและความ

ตายเปนสิ่งไมแนนอน ในสมัยเม่ือพระโพธิสัตวเกิดเปนพระเจามาหสุทัศนไดตรัสกับพระมเหสี

วาจะทํากาลกิริยาคือจะตองตายในวันนี้ จึงสอนใหพระเมหสีพรอมนางสนม ๘๔,๐๐๐ นาง

พรอมเหลาอํามาตยเสนาใหตั้งตนอยูในความไมประมาท เนื่องจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ไมมีความเท่ียง เกิดแลวดับไปในแตละขณะ ๆ เปนของชั่วคราว จึงควรตั้งอยูในความ

เพียร ไมประมาท หม่ันใหทาน รักษาศีลและทําอุโบสถกรรม๑๕๙ ซ่ึงพระมหาสุทัศนเปนผูมี

บุญญาธิการ มีสติสามารถเขาใจธรรมชาติของชีวิตตามความเปนจริง ไมประมาทในการใชชีวิต

และไมพัดเพ้ียนกับมัจจราชเลย เม่ือถึงเวลาท่ีตองตายก็ตายอยางมีสติไมเสียดายชีวิต ทรัพย

สมบัติแมแตนอย ในขณะท่ีบรรดาผูท่ีอยูรอบพระองครองไห คร่ําครวญ แตพระองคกับใหสติ

บรรดาคนเหลานั้น ซ่ึงคนรุนหลังในปจจุบันควรถือเปนแบบอยาง ไมควรมุงแตใชเวลาในการหา

ทรัพยสมบัติเพียงอยางเดียว ควรพากเพียรในการประพฤติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  

 สรุปไดวา บุคคลควรทําความเพียร เพราะการทําความเพียรจะทําใหคนเราลวงพนจาก

ความทุกขอยากตาง ๆ นานา ประสบกับความสุข ความเจริญ ความกาวหนาในชีวิตไดนั้น คน

ลวงทุกขไดเพราะความเพียรเปนคําตอบของพระพุทธองคท่ีตรัสตอบกับอาฬวกยักษ   คนเรา 

จําเปนตองอาศัยความบากบั่น ความพากเพียรพยายาม ดังเชน พระมหาชนก เปนตน ความ

เพียรเปนสิ่งท่ีตองทําในวันนี้ เดี๋ยวนี้ เพราะคนเราไมรูวาเวลาเราจะตายวันนี้หรือพรุงนี้ดวย

มัจจุราช ซ่ึงเปนมารลําดับท่ี ๕ ชื่อวามัจจุมาร เปนผูท่ีมีเสนามาก ในขณะเดียวกันก็ท่ีมีเทวทูต

ท้ัง ๕ คอยเตือนและมีใหเห็นในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนคนเกิด คนแก คนเจ็บและคนตาย 

คนถูกลงโทษทัณฑตาง ๆ นานา แตหากบุคคลท่ีตั้งตนอยูในความประมาท ไมเรงขวนขวาย

ตนเอง ทําใหเสียเวลาในชีวิตไปอยางนาเสียดาย จนถึงข้ึนเกิดอันตรายถึงชีวิต อยางเชน       

ในสาลิยชาดก ท่ีหมอไมมีงานทํา ไมมีเงินใช ขัดสน จึงไปหลอกเด็กเพ่ือใหถูกงูกัด จะไดมีเงิน 

แตหมอกลับถูกงูกัดตายทันทีทันใด ไมมีนิมิตเครื่องหมายบอกลวงหนาวาจะตายในวันนั้น เวลา

นั้น เพราะชีวิตตั้งอยูในความประมาทแท ๆ สวนพระสุทัศนในสุทัสสนชาดก ผลจากการท่ี

พระองคเปนผูมีความพากเพียรพยายาม มีสติในการดําเนินชีวิต ไมพัดเพ้ียนกับมัจจุราช รูวาระ

ของพระองคเองวาจะตองตายวันนี้ จึงไดบําเพ็ญเพียรสรางบุญบารมีมาตลอดพระชมมชีพและ

ยังตักเตือนคนท่ียังเศราโศก เสียใจใหตั้งอยู ทาน ศีล ภาวนาดวยความความไมประมาท  

                                                      
๑๕๙ขุ.ชา.อ.๒/๙๕/๒๐๗. 

 



๑๙๓ 

 

ความเพียรจึงเปนสิ่งท่ีคนเราตองทําในวันนี้ เพ่ือประโยชนและความสุขในวันนี้ หาก

เกียจครานการงาน ชีวิตก็จะตกต่ํา ไรคุณคา ทําใหเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน เราไมรูวัน

ตายจะมีมาถึงเม่ือไร เพราะเม่ือเวลาแหงความตายมาถึง คนเราก็จะหมดเวลา หมดโอกาสใน

การทําคุณงามความดีหรือบรรลุธรรม ผลคือทําใหตองเสียเวลาไปกับการเวียนเกิด เวียนตาย 

หมุนวนอยูในวัฏฏะสงสารเรื่อย ๆ ไป ไมสามารถพนจากความทุกขไปไดเลย 

ประเด็นท่ี ๔ 

 พระพุทธเจาไดตรัสวา “พระมุนีผูสงบเรียกบุคคลผูมีความเพียร  ไมเกียจครานท้ัง

กลางวันและกลางคืน ซ่ึงมีปกติอยูอยางนี้นั้นแลวา ‘ผูมีราตรีเดียวเจริญ”๑๖๐ พระมุนีซ่ึงก็คือ

พระพุทธเจา ชื่อวาทรงสงบแลว เพราะความท่ีกิเลสท้ังหลาย มีราคะเปนตนสงบแลว พระองค

ทรงตรัสเรียกบุคคลผูปฏิบัติธรรมฝกฝนพัฒนาตน ผูรูความเปนจริงตามธรรมชาติ มีสติอยูกับ

ปจจุบัน แมมีความเปนอยูเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นเปนผูท่ีมีความเจริญรุงเรื่อง เปนผูท่ีมีชิตอยู

แมเพียงราตรีเดียยอมเปนผูมีราตรีเดียวเจริญ หมายถึงกลาวคือเปนผูใชเวลากลางคืนใหหมดไป

ดวยการเจริญสติ โดยเทานั้นไม คํานึง ถึงเรื่อง อ่ืน  ๆ ๑๖๑  จะเห็นไดว าในคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาถือวาคนท่ีประสบความสําเร็จ มีความสุขอยูกับปจจุบันไดนั้นตองเปนผูท่ีมีสติ

เปนผูท่ีมีปญญา สามารถเลือกเฟนธรรมนําคําสอนของพระพุทธองค ไปฝกฝนปฏิบัติจนเกิดผล

เปนท่ีประจักษไดนั้น    ไมข้ึนอยูกับกาลเวลา กลาวคือไมจํากัดกาลเวลาวาเปนเวลาเชา สาย 

บายหรือเวลาคํ่า ไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน ฝนตก แดดออก ตองไมเกียรจครา ไมมี

ขออางใด ๆ ท้ังสิ้น ถือวาเปนการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค  

ท้ังนี้ พระพุทธองคไดทรงตรัสพระธรรมเทศนา ความวา “ผูมีความเพียรม่ังคง แมมี

ชีวิตอยูเพียงวันเดียว ประเสริฐกวาผูเกียจคราน ไมมีความเพียร ท่ีมีชีวิตอยูตั้ง ๑๐๐ ป”๑๖๒      

จากพระธรรมเทศนาดังกลาวแสดงใหเห็นวาคนเราความสําคัญและความกอใหเกิดประโยชน 

ทําตนทําชีวิตใหมีคุณภาพ เปนชีวิตท่ีประเสริฐนั้นไมไดอยูกับการท่ีมีชีวิตยืนยาวหรืออยู 

บนโลกนี้ไดนาน ๆ แตการท่ีมีชีวิตความเปนอยูอยางขยัน หนักเอาเบาสูตอภารกิจหนาท่ีการ

งาน ทําชีวิตตนเองใหประเสริฐควรคาแกการเกิดมาเปนมนุษย หรือแมแตการฝกฝนตนเอง

ปฏิบัติธรรม เพ่ือเรียนรูและเขาใจธรรมชาติตามความเปนจริงตามสติกําลัง แมมีชีวิตอยูเพียงวัน

เดียวก็ไดชื่อวาเปนผูท่ีทําชีวติใหมีคุณคาเปนชีวิตประเสริฐ เปนชีวิตท่ีเจริญ ควรแกสิ่งท่ีไดรับ

อยางภาคภูมิใจ ตัวอยางเชน บุคคลมีอายุ ๖๐ ป แตในจิตใจยังประกอบไปดวยความโลก ทุจริต 

                                                      
๑๖๐ม.อุ.๑๔/๒๗๒/๓๒๐. 

 
๑๖๒ขุ.ธ.อ.๑/๑๑๒/๔๖. 

๑๖๑ม.อุ.๑๔/๒๗๒/๓๒๓. 



๑๙๔ 

 

คดโกง เอารัดเอาเปรียบสังคม ไมชอบทําบุญ ไมเคยเจริญจิตภวนา เม่ือเขามีชีวิตอยูนานไป ยิ่ง

สะสมเพิมพูนกิเลสตัณหา ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมความทุกขทรมานกับคนท่ีเก่ียวของ

ดวย จนนาน ๆ ไป อายุถึง ๑๐๐ ป ก็ตายจากไปอยางไมเกิดประโยชนท้ังกับตนเองและสังคม 

 สวนคนท่ีมีอายุ ๒๐ ป ไดศึกษาฟงธรรม นําคําสอนมาปฏิบัติตามหม่ันเจริญ ทาน ศีล 

ภวนา มีจิตใจท่ีเอ้ือเฟอเผื่อแผผูคนรอบขาง ทําใหสังคมเกิดความรักสมัครสามานสามัคคี เขา

หม่ันฝกฝนปฏิบัติตนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ไมขาดตกบกพรองตอหนาท่ีท้ังกลางวันและ

กลางคืน จนเขาใจสภาวธรรมตามธรรมชาติสามารถสงผลใหบรรลุธรรมข้ันใดข้ันหนึ่งได แตพอ

เขามีอายุยางเขาปท่ี ๒๑ เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต  เปนตน คนท่ัวไปคิดวาเขาไมนาอายุสั้น มาดวน

ตายตอนอายุ ๒๐ ป แตในทางธรรมถือวา ไมวาจะอยูมีอายุมากหรือนอยไมสําคัญ แตท่ีสิ่งท่ี

สําคัญหรือเปนสาระคือตอนมีอายุ มีชีวิตและลมหายใจอยูนั้น เขาอยูดวยสติหรือไม หากเขาอยู

ดวยสติ อยูดวยปญญา มีจิตท่ีตั้งม่ัน แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว ประเสริฐกวาผูมีปญญาทราม ไม

มีจิตตั้งม่ันท่ีมีชีวิตอยูตั้ง ๑๐๐ ป๑๖๓  เพราะผูท่ีมีปญญาทราม ดําเนินชีวิตดวยความประมาท 

เห็นกงจักรเปนดอกบัว ละเมิดศีลธรรม นําความเดือนรอนมาใหผู อ่ืน ยอมเปนชีวิตท่ีไม

ประเสริฐ แมมีชีวิตอยูนานวัน ยอมทําใหสังคมเดือนรอนตามจํานวนวันท่ีมีอายุอยูนั่นเอง  

สําหรับผูท่ีมีปญญายอมเห็นคุณคาของเวลาและระลึกถึงความตายอยูเสมอ ใชชีวิตดวย

ความไมประมาท เม่ือดําเนินชีวิตไมประมาทยอมมีสติ ตัวอยางการบําเพ็ญสมณธรรมตลอดคืน

ยันรุงจนบรรลุพระอรหันตมีปรากฏในพระไตรปฏก เรื่อง พระพหุปุตติกาเถรี นางมีบุตร ๗ คน 

ธิดา ๗ คน เม่ือสามีนางตายจากไป ลูก ๆ ของนางก็ไดแตทวงถามถึงมรดกวาเม่ือไรแมจะยกให 

นางยกมรดกใหลูก ๆ ไปครึ่งหนึ่ง แตเม่ือตนเองไปเยี่ยมบานท้ังลูกตนเองและลูกเขยลูกสะใภก็

ไดแตถามถึงมรดกสวนท่ีเหลืออีกครึ่ง นางผูมีปญญาจึงออกบวชเปนภิกษุณี ไดชื่อวา พหุปุตติ

กาเถรี และคิดวา “นางบวชในเวลาแก ไมควรประมาท” จึงทําสมณธรรมตลอดคืนยันรุง เอา

มือจับเสาตนหนึ่งภายใตปราสาท เดินวนเวียเสานั้นทําสมณธรรม พอตอนเดินจงกรมก็เอามือ

จับตนไมเพราะคิดวา ศรีษะจะกระทบตนไมหรือท่ีไหน ๆ ในท่ีมืด เดินวนเวียนตนไมนั้น ตาม

ระลึกถึงธรรมอยู พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฏีทรงแผรัศมีไปประทับนั่งตรงหนานาง 

ตรัสกับนางวา “พหุปุตติกา” ความเปนอยูแมเพียงครูเดียวของผูเห็นธรรมาท่ีเราแสดงประเสริฐ

กวาความเปนอยู ๑๐๐ ป ของผูไมถึง ไมเห็นธรรมท่ีเราแสดง”๑๖๔ เม่ือพระพุทธองคแสดงคาถา

จบ ทําใหพระพหุปุตติกาบรรลุเปนพระอรหัตนเกิดข้ึนในราตรีนั้น สวนพระโลมสติยะไดทํา

                                                      
๑๖๓ขุ.ธ.อ. ๑/๑๑๒/๔๖. 
๑๖๔ขุ.ธ.อ. ๑/๙๔/๖๕๖. 



๑๙๕ 

 

ความเพียรเพงเผากิเลสดวยการมีสติอยูในปจจุบัน ไมประมาท ปฏิบัติตามคําสอนเรื่องราตรี

เดียวเจริญ จนสามารถบรรลุเปนพระอรหันตเชนกัน๑๖๕  

สรุปไดวา การท่ีคนเราจะมีชีวิตท่ีประเสริฐ มีความเจริญกาวหนาและลวงพนทุกขได 

ตองเปนผูท่ีมีความมุมานะ บากบั่นพากเพียรพยายาม ไมเกียจคราน เจริญสติอยูทุกเม่ือ ในทาง

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการเจริญสติอยูกับปจจุบัน อยูดวยปญญา ไมวาจะมีอายุมาก

หรือนอย หากมีความเพียร มีปญญา มีจิตเพงพินิจอยู แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียวก็ดีกวา 

ประเสริฐกวาคนท่ีขาดความเพียร มีปญญาทราม แมมีชิวตอยูเปน ๑๐๐ ปก็เปนชีวิตท่ีไรคุณคา 

ไมเปนไปเพ่ือชีวิตท่ีประเสริฐ ยิ่งถาคนขาดศีลธรรม ทําตนเองและสังคมใหเดือนรอน แมมีชีวิต

ท่ียืนยาว แตเปนชีวิตท่ีประกอบไปดวยบาปกรรม ชีวิตท่ียืนยาวนั้นไมกอใหเกิดประโยชนืมีแต

เพ่ิมโทษ  แตคนท่ีมีปญญาและเห็นคุณคาของเวลา หม่ันระลึกถึงความตาย มีสติอยูกับปจจุบัน 

กระทําความเพียร ตามระลึกถึงธรรม บําเพ็ญสมณธรรมตลอดท้ังกลางวันและกลางคืน มีความ

เปนอยุเพียงครูเดียวยอมดีกวาประเสร็ฐกวา ทําใหสามารถบรรลุธรรมเปนพระอรหันตได เชน 

พระพหุปุตติกาและพระโลมสติยะ เปนตน ผูท่ีตองการความสําเร็จและกาวลวงพนความทุกขใน

วัฏฏะสงสาร จึงควรเปนอยูอยางผูมีราตรีเดียวเจริญ   

จากเนื่อหาเก่ียวกับเวลาในภัทเทกรัตตสูตรท้ัง ๔ ประเด็นดังกลาวขางตนมีความ

ประสานสอดคลองกัน เริ่มตั้งแตประเด็นท่ี ๑ เปนการเตือนสติไมใหคนเราคิดหวงกังวลใจไปถึง

เรื่องราวในอดีตท่ีผานไปหมดแลว ไมใหไปพะวงคิดฟุงซานถึงอนาคตท่ียังไมมาถึง เพราะชีวิต

คือขันธ ๕ ท่ีไมเท่ียง เปนทุกข ไมใชตัวตนไมควรแกการยึดม่ันถือม่ัน เพราะการยึดม่ันถือม่ัน

ขันธท้ัง ๕ ท้ังในอดีตท่ีผานไปแลวในอนาคตก็ยังไมมาถึง ทําใหเกิดความทุกขและเสียเวลาไป

โดยเปลาประโยชน สวนประเด็นท่ี  ๒ ควรดําเนินชีวิตใหมีสติอยูกับปจจุบัน ไมงอนแงนคลอน

แคลนเพราะถางอนแงนคลอนแคลนในธรรมปจจุบัน จะทําใหชีวิตเกิดความประมาทได เหมือน

ดังฤาษีท่ีกําหนัดกามทําใหฌานเสื่อม แตตอนหลังกลับมีสติอยูกับปจจุบันฌานและคุณงาม

ความดีไมเสื่อม ทําใหมีฤทธิ์เหาะกลับไปปฏิบัติธรรมได   ประเด็นท่ี ๓ บุคคลควรทําความเพียร

เพราะความเพียรทําใหพนทุกขไดดังเชนพระพุทธองคตรัสตอบอาฬวกยักษ และเพราะดวย

ความพากเพียรอยางไมยอทอของลูกผูชายอยางเชนพระมหาชนกท่ีตองวายน้ําในทามกลาง

มหาสมุทรถึง ๗ วัน จนทําใหนางมณีเมขลา เทวดาท่ีดูแลประจํามหาสมุทรเขาชวยเหลือ 

 สวนประเด็นท่ี ๔ พระพุทธองคทรงตรัสเรียกผูท่ีมีความเพียรไมเกียจครานท้ังกลางวัน

และกลางคืน ผูปฏิบัติมีสติอยูกับปจจุบัน วาเปนผูมีราตรีหนึ่งเจริญ (ภทฺเทกรตฺโต)  

                                                      
๑๖๕ขุ.อป.๓๓/๒๓๔/๓๒๔. 



๑๙๖ 

 

ในทางพระพุทธศาสนาถือวาสาระหรือความสําคัญของการชีวิตไมไดอยูท่ีมีชีวิตอยูนาน

เทาใด แตถือวาผูท่ีมีความเพียร มีปญญา เพงพินิจอยูเปนนิจนั้น แมมีชีวิตอยูเพียงแควันเดียว 

ยอมประเสริฐกวาบุคคลท่ีประมาท ขาดความเพียง มีปญญาทราม ไมเพงพินิจธรรม แมจะอยู

ถึง ๑๐๐  ป ก็ไมมีคุณคาหาสาระไมได หากเปรีบเทียบกับคนในปจจุบันท่ีมีอายุอยูถึง ๖๐ ป 

แตเปนคนทุศีล แมมีชีวิตอยูนาน ชีวิตเขายอมทําใหเกิดโทษท้ังแกตนเองและผูอ่ืน แตบางคนมี

อายุเพียง ๒๐-๒๑ ป เปนคนดีมีศีลธรรม มีการใหทาน รักษาศีล เจริญภวนา ก็ชื่อวาไดทําชีวิต

ใหมีประโยชนและคุณคา ชีวิตจึงไมข้ึนกับจํานวนอายุท่ีมีอยู แตข้ึนกับการอยูอยางมีคุณคา จึง

พอสรุปเนื้อหาเก่ียวกับเวลาในภัทเทกรัตตสูตร ๔ ประเด็นหลัก ไดดังภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๗  แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเวลาในภัทเทกรัตตสูตร 
 

 

 

สรุปเนื้อหา 

เกี่ยวกับเวลาใน 

ภัทเทกรัตตสูตร 

 ๔ ประเด็นหลัก 

 ประเด็นท่ี ๑ บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว 

ไมควรหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็

เปนอันละไปแลวและสิ่งใดท่ียังไมมาถึง สิ่งนั้นก็

เปนอันยังไมมาถึง (อยูกับความจริง) 

 ประเด็นท่ี ๒สวนบุคคลใดเห็นแจงธรรมท่ีเปน

ปจจุบันไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ                    

บุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นใหแจมแจง              

(ไมผิดเวลา จึงม่ันคง) 

 ประเด็นท่ี ๓ บุคคลควรทําความเพียรตั้งแตวันนี้

ทีเดียว  ใครเลาจะรูวา ความตายจักมีในวันพรุงนี้   

เพราะวาความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนามากนั้น 

ยอมไมมีแกเราท้ังหลาย (ม่ันคงแลวจะเพียร) 

 ประเด็นท่ี ๔ พระมุนีผูสงบเรียกบุคคลผูมีความ

เพียร  ไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลางคืน       

ซ่ึงมีปกติอยูอยางนี้นั้นแลวา ‘ผูมีราตรีเดียวเจริญ 

(ความเพียร ไมมีเวลา:วันและคืน) 



๑๙๘ 

 

๓.๑๐.๕  วิเคราะหเวลาเพ่ือดํารงอยูในความจริงจากภัทเทกรัตตสูตร 

        ชีวิตของคนเราตองอาศัยเวลาในการดําเนินชีวิตและกิจกรรม ซ่ึงมีท้ังเวลาในอดีตท่ี

แสนหวานชื่น เชน ความสําเร็จท่ีผานมาในอดีต เปนตน มีอนาคตท่ีหลายๆคนวาดฝนไว รอ

เวลาความฝนท่ีเปนจริง เชน มีบาน มีรถ ไดแตงงานกับคนรัก เปนตน แตทําไมคําสอนทางพระ

พุทธศานา พระพุทธองคทรงสอนไมใหคํานึงถึงอดีต ไมใหหวังสิ่งท่ียังไมมาถึงในอนาต ไมให

งอนแงนในธรรมท่ีเปนปจจุบัน ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา

วิเคราะหเวลาในภัทเทกรัตตสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                                                                      

เวลาในทางพระพุทธศาสนากับเวลาท่ีบุคคลท่ัวไปเขาใจ นั้นยอมมีทัศนะท่ีแตกตางกัน 

เวลาท่ีบุคคลท่ัวไปเขาใจสวนใหญมักเก่ียวของกับเวลาทางโลก เวลาท่ีดูจากนาฬิกาเปนเครื่อง

กําหนดวัด แตเวลาในทัศนะทางพระพุทธศาสนา เวลาเปนสิ่งเฉพาะ ท่ีเราเรียกวาเวลาก็คือ

ความตอเนื่องของเหตุการณหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเฉพาะ ท่ีเปนเชนนี้ เพราะ

สภาวะหรือสิ่งปราฏกการณตางๆบนโลกนี้ ลวนตกอยูภายในเปนสภาวะอยู ๒ ประการ ไดแก 

๑.สังขตธรรม สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงคือขันธ ๕ ท้ังหมด ๒. อสังขตธรรม สิ่งท่ีปจจัยไมปรุงแตง คือ 

นิพาน๑๖๖ สภาวธรรมท่ีมีปจจัยปรุงแตงคือ ขันธ ๕ คือ ๑.รูปขันธ ๒.เวทนาขันธ ๓.สัญญาขันธ 

๔.สังขารขันธและ ๕.วิญญาณขันธ สภาวธรรมท่ีไมมีปจจัยปรุงแตงคือ ธาตุท่ีปจจัยไมปรุง

แตง๑๖๗ สิ่งท่ีเปนสัขตธรรมทุกอยางยอมมีการลวงเวลา มีอดีต ปจจุบันและอนาคต มีจุดเริ่มตน 

ทามกลางและสิ้นสุด การลวงเวลานี้มีจุดกําเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลง แตสําหรับสิ่งท่ีเปน

อสังขตธรรมไมมีการลวงเวลา ไมมีอดีต ไมมีปจจุบัน ไมมีอนาคต ไมมีจุดเริ่มตน ทามกลางและ

สิ้นสุด เพราะอสังขตธรรมไมมีการเปลี่ยนแปลง เม่ือไมมีการเปลี่ยนแปลงยอมไมมีลักษณะให

กําหนดการลวงเวลา สวนในคัมภีรอภิธัมมัตตถสังคหะ ไดกลาวไวอยางชัดแจนวา ในโลกนี้มีแต

รูปกับนามเทานั้น รูปและนามเปนของวางเปลา ถูกปจจัยปรุงแตงข้ึน๑๖๘ เม่ือเหตุปจจัยท่ีปรุง

แตงเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ผลก็ยอมเปลี่ยนยอมเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัยเชนกัน  

ดังนั้น เรื่องของเวลาในภัทเทกรัตตสูตรจึงถือวาเวลาไมจัดอยูในรูปหรือนาม เวลาไมใช

ขันธ ๕ และเวลาก็ไมใชธาตุท่ีปจจัยไมปรุงแตง แตเวลาเปนสิ่งท่ีครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางเอาไว  

                                                      
๑๖๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม พิมพ

ครั้ง ท่ี ๙, อางแลว, หนา ๗๕. 
๑๖๗อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๘๙-๑๐๙๐/๒๗๗-๒๗๘. 
๑๖๘พระสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ ปรมัตโชติกะ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทท่ี ๙ เลม 

๒ วิปสสนากรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๔), หนา ๗๙. 



๑๙๙ 

 

ไมวาจะเปนสังขตธรรมหรืออสังขตธรรม เวลาในท่ีนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของรูปและนามไป

ตามเหตุปจจัย เม่ือพระพุทธองคทรงตรัสแสดงธรรมใหพระภิกษุฟงในภัทเทกรัตตสูตร พระ

พุทธองคทรงตรัสสอนวา “ไมควรคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว ไมควรหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง สิ่งใดลวง

ไปแลวสิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และสิ่งใดท่ียังไมมาถึง สิ่งนั้นก็เปนอันยังไมมาถึง”พระพุทธ

องคทรงมุงเนนใหมีสติอยูกับปจจุบัน เพราะปจจุบันนั้นสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ

ธรรม จําเปนตองใหความสําคัญในปจจุบันขณะ เพราะเปนการเจริญสติใหอยูกับปจจุบัน

โดยตรง ไมเท่ียวสงจิตออกไปภายนอก เพราะเม่ือมีการสงจิตออกไปภายนอกจะทําใหเกิดความ

ฟุงซาน ซ่ึงความฟุงซานเปนนิวรณ คือ เปนธรรมท่ีก้ันจิตไมใหบรรลุความดี เปนสิ่งกีดขวางจิต

ไมใหกาวหนาในคุณธรรม มี ๕ อยาง คือ ๑. กามฉันท พอใจในกามคุณ  ๒. พยาบาท คิดราย

ผู อ่ื น  ๓ .  ถี น มิ ท ธ ะ  คว า ม ห ด หู ซึ ม เ ซ า  ๔ .  อุ ท ธั จ จ กุ ก กุ จ จ ะ  ค ว า ม ฟุ ง ซ า น แ ล ะ

รําคาญ  ๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย๑๖๙ หากจิตผูใดคิดถึงนิวรณท้ัง ๕ ประการนี้ชื่อวาไมได

อยูในท่ีอันเปนโคจรของจิต  

เรื่องใหมีจิตอยูในปจจุบันอันเปนท่ีโคจรของจิตนี้ พระพุทธองคทรงตรัสกับพระภิกษุดัง

ปรากฏในในพระไตรปฏก สุกณัคฆิสูตร ในพระสูตรนี้พระพุทธทรงตรัสกับพระภิกษุและเลา

เรื่องราวในอดีตปรากฏอยูในสุกณัคฆิชาดก เรื่องมีอยูวา ในอดีตพระโพธิสัตวเกิดเปนนกมูลไถ

แลวคิดวา “เราจักเลิกหาเหยื่อในแดนของตน หาเหยื่อในแดนอ่ืน” จึงบินไปหากินท่ีชายดงจน

ถูกเหยี่ยวโฉบไป ในขณะท่ีเหยี่ยวกําลังนําไปอยูนั้น นกมูลไถคร่ําครวญวาตนเองเปนสัตว

เคราะหรายเท่ียวไปในท่ีมิใชท่ีอยูของตนเอง ถาตนเองอยูในท่ีอยูของตนเองแลว เจานกเหยี่ยว

จะไมอาจตอสูกับตนเองได นกเหยี่ยวถึงถ่ินท่ีอยูของนกมูลไถซ่ึงก็คือกอนดินอันเปนท่ีไถนา 

เหยี่ยวเกิดความเชื่อมันในตนเอง จึงปลอยนกมูลไถลงไปในถ่ินเดิมคือกอนดิน ท่ีเปนท่ีอยูของ

ตนแลวก็ไดทาทายเหยี่ยวใหมาจับ ฝายเหยี่ยวกําแหงในกําลังของตน จึงบินลงมาดวยความ

รวดเร็ว สวนนกมูลไถรีบหลนเขาซอกดินในถ่ินของตนเอง ทําใหเหยี่ยวยั้งความเร็วท่ีบินมาไม

ทัน ทําใหอกกระแทกดินสิ้นชีวิตทันที๑๗๐ เม่ือพระพุทธองคทรงเลาเรื่องราวในอดีตชาติจบลง 

แลวทรงตรัสสอนพระภิกษุความวา                

            ภิกษุท้ังหลาย...เธอท้ังหลายอยาเท่ียวไปในแดนท่ีเปนอโคจร เม่ือ  

          เธอท้ังหลเท่ียวไปในแดนอ่ืนท่ีเปนอโคจร มารก็จักไดชอง ไดอารมณแดน 

          อ่ืนท่ีเปนอโคจรของภิกษุ...คือ กามคุณ ๕ ประการ ... กามคุณ ๕ ประการ              

                                                      
๑๖๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวศัพท 

พิมพครั้ง ท่ี ๑๕, อางแลว, หนา ๑๖๘. 
๑๗๐ขุ.ชา.อ. ๓/๑๖๘/๖๘. 



๒๐๐ 

 

๑. รูปท่ีพึงรูแจงทางตา ท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ชวนใหรักชักให

ใคร พาใจใหกําหนัด 

๒. เสียงท่ีพึงรูแจงทางหู ... 

           ... นี้คือแดนอ่ืนท่ีเปนอโคจรของภิกษุ 

... เธอท้ังหลายจงเท่ียวไปในแดนท่ีเปนของบิดาของตนอันเปนโคจรเถิด 

เม่ือเธอท้ังหลายเท่ียวไปในแดนท่ีเปนของบิดาของตน อันเปนโคจรมารก็

จักไมไดชอง ไมไดอารมณ แดนท่ีเปนของบิดาของตนอันเปนโคจรของ

ภิกษุ ...คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ...๑๗๑ 

 

           จากชาดกและพระสูตรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาแมสัตวเดรฉานอยางนกมูลไถเม่ือ

ไมไดอยูในถ่ินของตนเท่ียวไปในท่ีท่ีไมใชโคจร จึงโดนเหยี่ยวจับ แตดวยปญญาและความฉลาด

ในอุบายท่ีคิดไดและทําไดในเวลาปจจุบันอยางทันกาล ทําใหไดกลับมาอยูในถ่ินของตน จึงรอด

พนความตายมาได สวนภิกษุหากไมไดอยูในถ่ินของตน มีจิตแลนไปในกามคุณ ๕ เหมือนถูก

เหยี่ยวจับไปอาจถึงตายได แตถารักษาจิตอยูปจจุบันในถ่ินของตนคือมีจิตอยูในสติปฏฐาน ๔ 

ไดแก กาย เวทนา จิต ธรรม เปรียบเสมือนนกมูลไถอยูในถ่ินของตน ยอมไดรับความปลอดภัย  

 บุคคลท่ัวไปก็เชนเดียวกัน หากมีจิตท่ีมีความคิดไมอยูกับปจจุบันกลาวคือ มีความคิด

เพลิดเพลิน ลุมหลงไปในกามคุณ ๕  นั้นยอมทําใหจิตติดพัน อยากเสพกามคุณ มีความคิด

ฟุงซาน ตัวอยาง เชน อยากเห็นของสวย ๆ งาม ๆ อยากไปกินของอรอย ๆ อยากไปเสพ      

ไมเท่ียวตอนกลางคืน เปนตน จิตยอมกระวนกระวาย ในสิ่งท่ียังไมได ไมมี ไมเปน หรือมีแลว 

เปนแลว ก็อยากไดอยากเสพ ไมมีท่ีสิ้นสุด เพราะสิ่งเหลานี้ท่ีเสพไมรูจักอ่ิม ไดแก ๑.การนอน

หลับ ๒. การเสพเครื่องดื่มคือสุราและเมรัย ๓.การเสพเมถุน เม่ือจิตไมอยูกับปจจุบันทําใหคิด

อยากเสพ อยากลอง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทําใหเสียเวลาในปจจุบันไปอยางนาเสียดาย หรือบางคนก็คิด

หลงคิด หลงเพอไปในอดีตดวยความอาลัย เชน ในอดีตเราเคยมีรูปสวยอยางนี้ ในอดีตเราเคยมี

คนยกยอง ในอดีตเคยไดยินเสียงท่ีไพเราะอยางนี้ ๆ เปนตน เม่ือจิตเคยเสพสิ่งท่ีฝงไวในใจยอม

ทําใหหวนคิดระหอยคอยหา อยากใหเปนเหมือนในอดีต ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเปนไปไมไดเพราะอดีตไม

เคยหวนกลับคืนมา สงผลใหคนท่ีมัวแตคิดถึงอดีต ไมสามารถทํากิจท่ีควรทําในปจจุบันไดอยาง

สมบูรณ ทําใหชีวิตไมพัฒนา  

 การมีสติอยูกับปจจุบันจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งเพราะ กามไมไดมีในอดีต ไมไดมีใน

อนาคต แตกามท้ังหลายมีอยูตามกาล พระพุทธองคตรัสวามีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ใน

                                                      
๑๗๑สํ.ม.๑๙/๓๗๒/๒๑๗-๒๑๘. 



๒๐๑ 

 

กามมีโทษยิ่งนัก เปนธรรมท่ีผูปฏิบัติจะพึงรูชัดดวยตนเอง ไมประกอบดวยกาล๑๗๒ เม่ือเปน

เชนนี้แสดงใหเห็นวากามเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา ไมข้ึนอยูวาเวลาจะเปนในอดีตหรือเวลาใน

อนาคต เชน ผูชายเห็นผูหญิงในอุดมคติจึงเกิดความรัก ความรักก็เกิดตอนเห็นในขณะตา

กระทบรูป ไมใชเกิดกอนหรือเกิดหลังจากนั้น เปนตน  

 อาจมีขอสงสัยวาพระพุทธองคทรงสอนใหไมใหคิดถึงอดีตและไมคิดถึงอนาคตแลว

คนเราจะดําเนินชีวิตไดอยางไร ความคิดท่ีไมอยูปจจุบันคือความคิดท่ีเกาะติดอดีตและเลื่อน

ลอยไปในอนาคต เปนความคิดในแนวทางดวยอํานาจของตัณหา ตกอยูภายใตอํานาจอารมณ 

โดยมีการหวนละหอยโหยหาอาลัยอาวรณถึงสิ่งท่ีลวงไปแลวเพราะความเกาะติดหรือคางใน

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือเควงควางเลื่อนลอยฟุงซานไปในภารท่ีฝนเพอปรุงแต ซ่ึงไมมีฐาน

แหงความเปนจริงในปจจุบัน เพราะอึดอัดไมพอใจสภาพท่ีประสบอยู ปรารถนาจะหนีจาก

ปจจุบัน สวนความคิดปจจุบันเปนการคิดในแนวทางของความรู หรือคิดดวยอํานาจปญญา  

 การคิดในแนวทางของความรูหรือคิดดวยอํานาจของปญญาแลว ไมวาจะเปนเรื่องท่ี

เปนไปอยูในขณะนี้ หรือเปนเรื่องท่ีลวงไปแลว หรือเปนเรื่องของกาลภายหนา ก็จัดเขาในการ

อยูกับปจจุบันท้ังสิ้น๑๗๓ ตัวอยางเชน การเกิดสังคีติสูตรในพระไตรปฏก ก็เกิดจากการท่ีพระ

พระพุทธองคทรงเห็นภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะ จึงใหพระสารีบุตรแสดงธรรมีกถาแกภิกษุ 

พระสารีบุตรได ปรารถึงอดีต ท่ีเกิดจาก นิครนถ นาฏบุตรไดถึงแกกรรมแลวไมนานท่ี พวก

นิครนถจึงแตกกัน เกิดแยกกันเปน ๒ พวก เม่ือพระสารีบุตรแสดงธรรมมีกถาเสร็จ พระศาสดา

ทรงพอพระทัยและภิกษุมีใจยินดีตางชื่นชมภาษิต๑๗๔ สวนตัวอยางการคํานึงถึงอนาคตของพระ

พุทธองค พระพุทธองคเอง พระองคก็ทรงคํานึงถึงอนาคตเชนกัน ดังขอความปรากฏในพระ

ไตรปฏกปฐมอนาคตภยสูตร พระพุทธองคทรงตักเตือนพระภิกษุผูบําเพ็ญเพียรอยูในปา ให

พิจารณเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการ เพ่ือความไมประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจ๑๗๕ 

และทรงตรัสตักเตือนบอกสอนพระภิกษุถึงอนาคตภัยตามมาในทุติยอนาคตภัย๑๗๖ แสดงให

เห็นวาพระพุทธองคทรงใหความสําคัญกับพุทธบุตรของพระองค ทรงตรัสถึงภัยท่ีจะเกิดใน

อนาคตไวถึงสองสูตรดวยกัน แมในพระปจฉิมวาจา พระพุทธองคทรงตรัสถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอ

                                                      
๑๗๒สํ.ส.๑๕/๑๕๗/๒๐๑. 
๑๗๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธรรม ฉบับปรับขยายความ พิมพครั้งท่ี

๔๖, อางแลว, หนา ๖๕๔. 
๑๗๔ที.ปา.๑๑/๓๔๗/๓๖๖. 
๑๗๕องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๗/๑๓๘. 
๑๗๖องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๗/๑๔๐. 



๒๐๒ 

 

นคตแลวปฏิบัติตนของพระภิกษุดังขอความปรากฏใน ความตอนหนึ่งวา “อานนท เม่ือเรา

ลวงลับไป ถาสงฆปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กนอย เสียบางก็ถอนได อานนท เม่ือเราลวงลับ

ไป สงฆพึงลงพรมทัณฑแกภิกษุฉันนะ”๑๗๗   

 ดังนั้น การอยูกับปจจุบัน มีการคิดและคํานึงถึงอดีต อนาคตดวยปญญา เม่ือปฏิบัติ

อยางถูกตองจะเปนการสนับสนุนใหมีการตระเตรียมและวางแผนการทํางาน หรือการดําเนิน

กิจกรรมลวงหนา ทานพระสารีบุตรก็ทรงคํานึงถึงอดึตท่ีพวกนิครนถแตกแยก จึงเกิดสังคีติสูตร

ข้ึน แมพระพุทธองคเองก็ทรงคํานึงถึงอนาคต จึงตรัสเตือนภัยท่ีจะเกิดข้ึนใหพระภิกษุฟง เพ่ือ

ไมใหประมาท มีความเพียร เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ ซ่ึงเปนการใชเวลาท่ีมีอยูในปจจุบัน

อยางเปนประโยชนและคุมคาทุกนาที 

    สําหรับคําสอนของพระพุทธองค ใหบุคคลเห็นแจงไมใหงอนแงน ไมคลอนแคลนใน

ธรรมและใหปฏิบัติดวยความเพียร ไมเกียจครานท้ังกลางวัน กลางคืน แมมีเวลาอยูเพียงคืน

เดียวก็ถือวา เปนชีวิตท่ีประเสริฐหรือเรียกวามีราตรีเดียวเจริญนั้น เม่ือวิเคราะหในเรื่องเก่ียวกับ

เวลา จะเห็นไดวาพระพุทธองคมุงเนนใหเรงปฏิบัติธรรมเพ่ือความพนทุกขดวยความพากเพียร

พยายาม กอนท่ีความตายจะมาพรากชีวิตไป ไมใหประมาทมัวเมาในชีวิต และการปฏิบัติธรรม

ไมตองตั้งขอแมวาตองเปนเวลาใด ไมวาเวลากลางวันและกลางคืน สามารถปฏิบัติไดทุกท่ี ทุก

เวลานาที  

 การบรรลุธรรม พระพุทธองคทรงย้ําถึงเวลาในการทํากิจท้ังหลายเม่ือมีโอกาส ไม

ควรปลอยใหโอกาสหลุดลอยไป คนท่ีไมงอนแงนคลอนแคลนในธรรมปจจุบันได ตองเปนผูท่ี

ฉลาดในธรรมธรมของพระอริยะ การท่ีจะเปนผูท่ีฉลาดในธรรมของพระอริยะตอเม่ือไดเห็น ได

สดับฟงและไมปลอยใหกาลเวลาลวงเลยไป กลาวคือตองเปนผูท่ีทํากิจในขณะ เพราะเม่ือคนเรา

ไดความเปนมนุษยมาแลว พระพุทธเจาประกาศสัทธรรมดีแลว ไดทําแลว จักทํา หรือกําลังทํา

ตามพระดํารัสของพระศาสดา ปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระองคทรงประกาศแลว ไดชื่อวาไดรูแจง

ขณะ๑๗๘ ซ่ึงในท่ีนี้เม่ือบุคคลใดไดรูแจงขณะ ประพฤติ ปฏิบัติธรรมตามเวลาท่ีวางแผนตั้งใจไว 

ตามเหตุปจจัยท่ีพรอม ณ เวลานั้น ๆ เขายอมประสบผลอันเปนท่ีพึงปรารถนา 

 การท่ีพระภิกษุ ไมจัดสรรเวลาในการเจริญสติปฏฐาน ๔ อยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ ทําใหไมสามารถรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ ประการ ทําใหตองเสียเวลาเท่ียวเรรอน

ในสังสารวัฏท่ีไมรูจบ ดังขอความปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร ความวา 

 

                                                      
๑๗๗ที.ม.๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๑๗๘องฺ.นวก.๒๓//๒๙/๑๗๗. 



๒๐๓ 

 

         ภิกษุท้ังหลาย เพราะไมรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ ประการ  

  เราและเธอไมรู   จริงชีวิตจงึเคลื่อนไปไมรูจบ...  

 ... เราและเธอท้ังหลายไดรูแจงแทงตลอดทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อริยสัจเราและเธอท้ังหลายถอนภวตัณหาไดแลว ภวเนตติ สิ้นไปแลว 

บัดนี้ภพใหมไมมีอีก๑๗๙ 

           จากพระสูตรดังกลาว จะเห็นไดวา หากบุคคลไมปรารถนาท่ีตองเท่ียวเรรอนไปตลอด

ยาวนานในสังสารวัฏนี้ บุคคลจําเปนตองเรียนรูเรื่องอริยสัจ จําเปนตองปฏิบัติธรรมอยาง

เครงครัดแตไมเครงเครียด โดยตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน เรียนรูชีวิตและธรรมชาติของชีวิตตาม

ความเปนจริงจึงหลุดพนจากกองทุกขและสังสารวัฏได 

   ดังความปรากฏในพระไตรปฎก พาหิยสูตร สมัยพุทธกาล ทานพาหิยะ ทารุจีระย

สําคัญตนหลงผิดคิดวาตนเองเปนพระอรหันต  เทวดาญาติสายโลหิตไดใหอนุเคราะหไดบอกวา

ไมไดเปนพระอรหันต ทานจึงเกิดความสังเวชใจ เทวดาแนะนําใหไปเฝาพระพุทธเจา  ทานพาหิ

ยะเดินทางไปถึงเมืองสาวัตถี ขณะนั้นพระพุทธเจากําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาตอยู เม่ือทานพาหิ

ยะไดพบพระพุทธองคก็ขอใหพระองคแสดงธรรม พระพุทธองคตรัสกับทานพาหิยะวา “เวลานี้

ยังไมสมควร เพราะเรากําลังบิณฑบาตอยูตามละแวกหมูบาน” ทานพาหิยะออนวอนพระองค

ถึง ๓ ครั้ง และอางวาตนเองจะตายเม่ือไรก็ไมรู ดวยเหตุนี้ พระพุทธองคจึงทรงแสดงธรรมโปรด

ทานพาหิยะ ความวา  

       พาหิยะ เพราะเหตุนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เม่ือเห็นรูปก็สักแตวา

เห็น เม่ือฟงเสียงก็สักแตวาฟง เม่ือรับรูอารมณท่ีไดรับรู  ก็สักแตวารับรู 

เม่ือรูแจงธรรมารมณท่ีรูแจงก็สักแตวารูแจง ... 

        ...ก็จะไมมี เม่ือใด เธอไมมี เม่ือนั้น เธอก็จะไมยึดติดในสิ่งนั้น เม่ือใด 

เธอไมยึดติดในสิ่งนั้น เม่ือนั้น เธอจักไมมีในโลกนี้ ไมมีในโลกอ่ืน ไมมีใน

ระหวางโลกท้ังสอง นี้เปนท่ีสุดแหงทุกข 

               ... ดวยพระธรรมเทศนายอนี้ของพระผูมีพระภาค จิตของพาหิยะ 

 ทารุจีริยะจึงหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน๑๘๐ 

 

 จากพระสูตรดังกลาวจะเห็นไดวา พระพาหิยะ จารุจีริยะทานตั้งตนอยูในความไม

ประมาท ไดระลึกถึงความตาย ไมพัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนามากแมแตนอยนิด แตกลับมี

                                                      
๑๗๙ที.ม.๑๐/๑๕๕/๙๙. 
๑๘๐ขุ.อุ.๒๕/๑๐/๑๘๖. 



๒๐๔ 

 

ความตั้งใจอยางแนวแน กําหนดรูธรรมชาติของชีวิต ณ ปจจุบันตามความเปนจริง จนสามารถ

บรรลุพระอรหันต แตเม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จไปไมนาน โคแมลูกออนไดขวิดทานพาหิยะ

เสียชีวิต  ชีวิตของทานแมจะอยูและไดพบพระพุทธองคเพียงไมนาน เพียงแคชวงเชาแตก็ได

บรรลุธรรม ทําใหไมตองไปเสียเวลาเวียนตาย เวียนเกิดในสังสารวัฏอีกตอไป   

สรุปไดไดวาเรื่องของเวลาในภัทเทกรัตตสูตร ถือวาเวลาไมจัดอยูในรูปหรือนาม เวลา

ไมใชขันธ ๕ และเวลาก็ไมใชธาตุท่ีปจจัยไมปรุงแตง เวลาคือความตอเนื่องของเหตุการณหรือ

อัตราการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเฉพาะ พระพุทธองคสอนไมควรคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว ไมควร

หวังสิ่งท่ียังไมมาถึง สิ่งใดลวงไปแลวสิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และสิ่งใดท่ียังไมมาถึง สิ่งนั้นก็

เปนอันยังไมมาถึง เพราะท้ังการโหยหายถึงอดีตและการคิดฟุงซานไปยังอนาคตไดอยูบนฐาน

ของความจริงในปจจุบัน เปนนิวรณท่ีก้ันจิตไมใหเขาถึงความดีงาม ความสมบูรณของชีวิต 

โดยเฉพาะการคิดถึงขันธ ๕ ท่ีตนเองเคยมี เคยเปนหรืออยากได อยากมีอยากเปน ทําใหจิตใจ

และการดําเนินชีวิตหมกมุนในกามรมณ จิตไมอยูในท่ีโคจร เหมือนกับนกมูลไถในสุกณัคฆิชาดก

และสุกณัคฆิสูตรท่ีออกไปหากินในถ่ินท่ีไมใชถ่ินของตนเอง จึงโดนเหยี่ยวจับ แตดวยอาศัยการ

คิดในปจจุบันอยางมีปญญาสามารถกลับไปอยูในถ่ินของตนเปนท่ีโคจรของตน จึงรอดพนจาก

ความตาย ไมวาจะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถ ควรมีจิตตั้งม่ันอยูในสติปฏฐาน ๔ การมีสติอยูกับ

ปจจุบันท่ีไมข้ึนอยูกับกาลเวลา ผัสสะเกิดตอนไหนความเปนปจจุบันก็เกิดข้ึนตอนนั้น ท่ีนั่น 

เดี๋ยวนั้น การอยูกับปจจุบันไมใชไมใหคิดถึงอดีตหรืออนาคต ถาคิดในแนวทางของความรูหรือ

คิดดวยอํานาจของปญญาแลว ไมวาจะเปนเรื่องท่ีเปนไปอยูในขณะนี้ หรือเปนเรื่องท่ีลวงไปแลว 

หรือเปนเรื่องของกาลภายหนา ก็จัดเขาในการอยูกับปจจุบัน พระพุทธองคเองก็ทรงคํานึงถึง

อนาคตไดตรัสเตือนพระภิกษุถึงภัยในอนาคตท้ัง ๕ ประการ และในพระปจฉิมวาจาไดตรัสกับ

พระอานนท เม่ือพระพุทธองคลวงลับไปแลวจะถอนสิกขาบทบางขอก็ได หรือแมแตเหตุการ

เกิดสังคีติสูตร พระสารีบุตรไดปรารถึงอดีต ท่ีพวกนิครนถจึงแตกกัน อดีตอนาคตมีไวใหคิดดวย

ความรูดวยอํานาจของปญญา ปจจุบันมีไวใหทํา  

ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เชนกัน เพราะการไมรูอริยสัจ ๔ การไมตั้งตนอยูในสติปฏ

ฐาน ๔ จึงทําใหคนเราตองเท่ียวเรรอน เวียนตาย เวียนเกิดในสังสารวัฏอยางไมมีวันจบสิ้น แต

หากบุคคลใดเจริญสติปฏฐาน ๔ เรียนรูและเขาใจอรยิสัจ ๔ สามารถพิจารณาธรรมตาม เห็น

ธรรมตามความเปนจริง ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรระ ไดพบและรับฟงธรรมจากพระ

อริยะ มีจิตอยูกับปจจุบันนอมตามธรรม แมไดฟงสัทธรรมเพียงไมนาน ไมก่ีถอยคํา  ดังเชน 

พระพาหิยะ จารุจีริยะ ไดฟงเพียงวา เห็นสักแตวาเห็น...เปนตน  ก็สามารถบบรรลุธรรม เปน

พระอรหันตและปรินิพพานวัน เปนการใชเวลาในปจจุบันเปนไปอยางคุมคากับชีวิตท่ีเกิดมาจน

สามารถกาวลวงพนความทุกขเขาสูนิพพาน 



๒๐๕ 

 

๓.๑๑ สรุป 

หลักคําสอนเก่ียวกับเวลาในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาถือวาเวลาเปนแดน เปน

กรอบ ขอบเขต ระยะของการเคลื่อนไวของสรรพสิ่งท่ีมนุษยกําหนดใชเพ่ือสื่อสารไดตรงตาม

วัตถุประสงค เปนสิ่งเชื่อมตอเปนเพียงองคประกอบของกิจการเทานั้น เวลาไมใชเปน

องคประกอบหลักในการทําใหชีวิตประสบความสําเร็จ ความสําเร็จนั้นข้ึนกับความเหมาะสม 

ข้ึนกับลักษณะของกิจกรรมและเปาหมาย  แตกระนั้นเวลาก็เปนสิ่งท่ีมีประโยชนเก้ือกูลตอชีวิต 

เวลาทางพระพุทธศาสนาทําใหคนเราสามารถกําหนดขอบเขตของงาน เวลามีเพ่ือความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน ไมใชวาสิ่งดีๆ จะตองสําเร็จในเวลาสั้นๆ แตนัยยะพระพุทธศาสนา ไมวาจะ

เปนงานประเภทไหน แตถาเราดําเนินดวยความรอบคอบ มีสติ ไมประมาท ดวยความจริงจัง

และตอเนื่องมีความเพียร ไมหวนละหอยถึงอดีต ไมเพอฝนถึงอนาคต มีสติอยูกับการกําหนด

แผนงาน การมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับงาน เหมาะสมกับคน เหมาะสมกับ

เปาหมายท่ีกําหนด ตามจังหวะของชีวิตซ่ึงแตละชวงเวลาอายุท่ีแตกตางกัน โดยมีพ้ืนฐานของ

ความดีในแตละข้ันท้ัง ศีล สมาธิและปญญา ยอมกอใหเกิดความสมบูรณอยางลงตัว แมมีชีวิต

อยูเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งแตอยูและใชเวลาดวยความมีสติยอมประเสริฐกวาผูมีอายุอยู ๑๐๐ ป 

เพราะการอยูดวยสติชื่อวาไดดําเนินงานหรือกิจการเพ่ือความสําเร็จภายในกรอบของเวลาท่ี

เหมาะสม เพ่ือชีวิตท่ีสมบูรณยิ่งๆข้ึนตอไป 



๒๐๖ 

 

บทที ่๔  

การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

 

จากแนวคิดและหลักการบริหารเวลาท่ัวไป เปนการใชเวลาใหสอดคลองกับกิจการงาน

และชีวิต การบริหารเวลาจึงประกอบไปดวยการวางแผนการจัดระเบียบ การจัดลําดับ

ความสําคัญ การกระจายงานอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนท่ีผลลัพธของงานตามเปาหมายท่ีได

กําหนดไว สวนหลักคําสอนเก่ียวกับเวลาในพระพุทธศาสนา เวลาเปนชวง กรอบหรือขอบเขตท่ี

บุคคลกําหนดข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการนั้นๆ มุงเนนท่ีตัวเนื้องานตามลําดับความสําคัญและความ

เรงดวนตามจังหวะชีวิตและตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือกอใหเกิดคุณคาความดี ความมี

ประโยชนและดํารงอยูในความจริงดวยความไมประมาท ในบทนี้จึงเปนการนําความรูดานการ

บริหารเวลาท่ัวไปและการบริหารเวลาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการดวยกัน 

เพ่ือใหไดแนวทางการบริหารเวลาเชิงพุทธเพ่ือกอใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุดในการใช

เวลาของชีวิตท่ีมีอยู ตามวัตถุประสงค ดังมีรายละเอียดของเนื้อหาแตละประเด็นดังตอไปนี้ 

๔.๑ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความรู 

๔.๒ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความเปนสาระประโยชนดี 

๔.๓ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือบรรลุความจริง 

๔.๔ การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

๔.๕ เสวนากลุม 

๔.๖ สรุปการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

 

๔.๑ การบริหารเวลาชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความรู 

 เม่ือใดท่ีบุคคลไดศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขา สามารถ

รูเห็นเหตุปจจัย ทําใหเกิดความรูเปนไปตามลําดับข้ันตอน ซ่ึงในการบริหารจัดการเวลาก็

เชนเดียวกัน เม่ือบุคคลไดศึกษาและเขาใจธรรมชาติของเวลา เขาใจถึงปญหาและอุปสรรค 

ตลอดจนใชหลักพุทธธรรมในการฝกปฏิบัติดวยตนเองแลว ยอมกอใหเกิดความรู ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

ในการเขาใจชีวิตของตนเอง ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอสวนตน ครอบครัวและสังคมสวนรวม 

เปาหมายของการมีความรูในคําสอนทางพระพุทธศาสนา มิใชเปนความรูเพ่ือสนองความอยาก

รู แตเปนความรูเพ่ือการแกทุกขแกปญหาของชีวิต หรือวาเปนความรูเพ่ือการลดละกิเลสอัน

เปนรากเหงาของปญหาหรือความทุกขท้ังปวงของชีวิต เรื่องท่ีควรรูคือชีวิตและการรูเรื่องของ

ชีวิตก็คือการรูเรื่องตนเอง ชีวิตคือเนื้อหาท่ีสําคัญของความรู ความรูเรื่องชีวิตก็คือความรูเรื่อง 

 



๒๐๗ 

 

ของตนเอง การรูเรื่องของตนเองจึงมีประโยชนหรือมีคุณคาตอชีวิต และการรูเรื่องตนเองหรือรู

เรื่องของชีวิตอยางถูกตองตามความเปนจริงกอใหเกิดคุณคาสูงสุดตอชีวิต๑ จะเห็นไดวาชีวิตท่ีมี

คุณคาคือชีวิตท่ีมีความรูอยางถูกตองตั้งแตเริ่มตน ทําใหเปนปจจัยสรางชีวิตท่ีดีงาม มีความ

เจริญกาวหนาในทุกชวงจังหวะลีลาของชีวิต ซ่ึงทุกกิจกรรมท่ีผานมาในชีวิตลวนเก่ียวของกับ

การบริหารเวลา เพราะเวลาเปนจุดเชื่อมตอใหชีวิตดําเนินไปตามธรรมชาติในความเปนธรรมดา  

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงความรูเรื่องของชีวิตท่ีเก่ียวของกับกาลเวลา ทําใหคนเปนคนดี

มีความกาวหนา เปนธรรมมะทําใหคนเปนคนดี มีปรากฏในสังคีติสูตร ไดแก สัปปุริสธรรม เปน

ธรรมของสัตบุรุษ เปนธรรมของคนดี คนทีมีความประพฤติชอบดวย กาย วาจา ใจ คือมี

พฤติกรรมท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรมหรือประพฤติตนเรียบรอย เปนผูท่ีสงบจากบาป

อกุศลกรรม ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนใหเดือดรอน เพราะเม่ือไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

ยอมทําใหจิตใจสงบ มีความคิดความอานคลองแคลววองไว ชาญฉลาด ทําใหสามารถใชเวลาใน

ชีวิตประจําวันไดอยางคุมคาดวยเวลาท่ีจํากัด โดยอาศัยหลักสัปปุริสธรรมนั้น สามารถบูรณา

การไดดังประเด็นตอไปนี้ 

          ๔.๑.๑ การบริหารเวลาเพ่ือความรูตน 

 ความรูจักตน ในภาษาธรรมะใชชื่อวา อัตตัญู รูวาเราเปนผูมีประมาณเทานี้ดวยศีล 

สมาธิ ปญญา๒ ไมยกตนขมทาน ตองรูจักประมาณตน กลาวคือ ตองเปนผูรูจักฐานะ เพศ วัย 

ภาวะ กําลังทรัพย กําลังความสามารถ ความถนัดและคุณธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานจิตของตนเอง วามี

สภาพอยางไร และจากพุทธสุภาษิตท่ีกลาววา 6น ปเรสํ วิโลมานิ น ปเรสํ กตากตํ 6. อตฺตโน ว อ6

เวก6เขยฺย แปลความวาบุคคลไมควรใสใจถอยคําแสลงหูของคนอ่ืนไวในใจ ไมเพ็งเล็งกิจท่ีคนอ่ืน

ทําแลวหรือยังไมไดทํา แตพึงตรวจดูกิจท่ีตนทําแลวและยังไมไดทําเทานั้น 6

๓
  เราตองรูวาไมควร

ไปคํานึงถึงคําคอนแคะของคนอ่ืน ไมควรไปสนใจวาคนอ่ืนเขาทําหรือไมทําอะไร แตเราควรจะรู

วาเราเองนั่นแหละทําอะไรหรือไมทําอะไร หรือวาเรื่องอะไรของตนเองท่ีเราทําแลว หรือเรื่อง

อะไรของตนเองท่ีเรายังไมไดทํา เปนการแสดงใหเห็นวา เราไมควรเสียเวลาไปกับการสนใจเรื่อง

คนอ่ืน สนใจเรื่องท่ีไมเก่ียวกับเรื่องของตนเอง แตควรจะรูเรื่องของตนเองรูหนาท่ีของตน  รูดี รู

ช่ัว รูผิด รูถูก เอาเวลาท่ีมีอยูมารูเรื่องของตนเองวา ตนเองทําอะไรไรหรือไมทําอะไร วาหรือ

ตัวเองควรทําอะไรหรือไมควรทําอะไร  

                                                      
๑สุเชาวน  พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปฎก. พิมพครั้งท่ี ๒.   (อางแลว), หนา 

๙๗,๙๘. 
๒องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๘/๑๔๓. 
๓ขุ.ธ.อ.๑/๕๐/๓๕๔. 



๒๐๘ 

 

 เม่ือคนเรารูตนเองไดศึกษาดูตนเอง ทําใหเห็นตนเอง หากมไดตั้งใจดูตนเองก็ไม

สามารถเห็นตนเองได เม่ือไมรูจักตนทําใหตนทําผิดพลาดเสียหายได  การรูตนจึงตองรูจริง  

เม่ือรูตนดีแลวจากนั้นจึงประพฤติตนใหเหมาะสมกับภาวะและสถานการณตาง ๆ ใหสอดคลอง

อยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเวลา เชน  ตนเองเปนเพศหญิง วัยชรา เวลาในชีวิตเหลือไมมาก

นัก ควรหม่ันรักษาศีล สวดมนต เจริญจิตภาวนา ไมควรใชกําลังหักโหมเกินไปหรือทํางานหนัก

เพราะคิดวาตนเองยังแข็งแรงเหมือนสมัยตอนสาว ๆ เพราะเม่ือเวลาผานไป สังขารท้ังหลาย

ลวนแตเปลี่ยนแปลง ไมคงท่ี ไมแนนอน  เม่ือชีวิตดําเนินไปอยางขาดสติ ไมมีสัมปชัญะ อดหลับ

อดนอน ทําใหพักผอนไมเพียงพอ สุขภาพทรุดโทรม จนอาจทําใหเสียสุขภาพจิต หรืออาจถึงข้ัน

เสียชีวิตได เปนตน   

 ท้ังนี้ สิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่งในดานการรูจักตน จําเปนตองบอกตนเองไดวา ตนเอง

เปนใคร มาจากไหน มีฐานะและภาวะเปนอยางไร กําลังตองการจะทําอะไร เพ่ืออะไร และมี

ข้ันตอนวิธีการใหไดสิ่งนั้น ๆในชีวิตมาไดอยางไร กลาวคือตองมีเปาหมายในการใชชีวิต ใชเวลา

ในชีวิตในแตละข้ันตอนของชึวิตไดอยางลงตัวเหมาะสม เพ่ือใหเปนชีวิตท่ีสมบูรณ ซ่ึงความรู

เก่ียวกับการวางแผนชีวิต รูเหตุท่ีทําใหเกิดผลดีตอความเจริญกาวหนาของชีวิตซ่ึงเปนปจจัยท่ี

สําคัญท่ีสุดประการหนึ่ง ท้ังนี้ การรูจักตนใหไดผลอยางเต็มท่ีจําเปนตองอาศัยเปนธัมมัญู (ผูรู

จักเหตุ) และอัตถัญู (ผูรูจักผล)๔ เพราะเม่ือบุคคลรูจักเหตุ ความเปนผูรูหลักคือความเปนผูรู

จักวาสิ่งนี้เปนเหตุของสิ่งนั้น สิ่งนั้นเปนเหตุของสิ่งนี้ เชน การเวลานอนตื่นสาย เปนเหตุของ

การไปทํางานสาย การไปทํางานสายเปนเหตุใหถูกลงโทษ การถูกลงโทษ ทําใหมีผลตอการ

พิจารณาการเลื่อนตําแหนงหรือรับเงินโบนัสประจําป เปนตน ดวยเหตุนี้ การประพฤติดี การ

บริหารจัดการเวลาท่ีดี เหมาะสมลงตัว ยอมเปนเหตุท่ีดี สงผลตอการเปนผูรูจักผลท่ีดี เชน การ

ไดรับคําชมจากลูกคา หรือเพ่ือนรวมงานกลาวชม เปนผลอันเกิดจากเหตุท่ีเหมาะสม เพราะเรา

ตั้งใจขยันทํางาน เอาใจใสในหนาท่ีความรับผิดชอบ มาทํางานตรงตอเวลา ผลท่ีไดรับคือคําชม

และการไดปรับเลื่อนฐานนะทางหนาท่ีการงาน เปนตน 

 เม่ือคนเรารูจักความเปนเหตุเปนผลของสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตัวเราแลว ยอมเปน

ปจจัยใหเรารูจักตนมากยิ่งๆข้ึน สมดังคําสอนของพระพุทธองคท่ีทรงตรัสไวในเรื่องสัญชัย

ปริพาชก ความวา “ชนเหลาใดท่ีรูสิ่งท่ีมีสาระ (เต สารํ)วามีสาระและรูสิ่งท่ีไมมีสาระวาไมมี

สาระ ชนเหลานั้นชื่อวามีความดําริชอบเปนทางปฏิบัติ ยอมประสบแตสิ่งท่ีมีสาระ”๕ มีทิศทาง

ในการดําเนินชีวิต ทําใหใชเวลาในชีวิตอยางคุมคา กอใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและ

                                                      
๔ที.ปา.๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 
๕ข.ธ.อ.๑/๑๒/๑๐๗. 



๒๐๙ 

 

สวนรวม สามารถปรับตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม วางตนเองใหสมฐานะและภาวะของ

ตนเอง พัฒนาตนในทางท่ีถูกตอง เชน ผูบริหารรูจักตนเอง รูจักศักยภาพ รูหนาท่ี ทําหนาท่ี

กําหนดทิศทางวางแผนในการบริหารงาน มีการจัดกิจกรรม อยางเหมาะสมกับบุคคล เขาใจ

ความรูสึกของผูใตบังคับชา ทําใหสามารถประหยัดเวลาในการทํางาน ประหยัดทรัพยากรและ

ประหยัดคาใชจาย สวนพนักงานรูจักตนเอง รูจักหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย ทํางานเต็ม

ความสามารถ ผลคือบริษัทหรือกิจการนั้น ๆ ยอมมีความเจริญกาวหนา ทุกคนมีรอยยิ้ม มี

ความสุขและมีสวัสดิการท่ีไดรับอยางสมเหตุสมผล เปนตน แตอยางไรก็ตามในการรูจัดตนท่ี

สัมพันธกับเวลาในศาตรท่ัวไปนั้นไดใหความสําคัญกับศักยภาพของตนก็จริง แตยังคงขาดความ

เขาใจท่ีลึกซ้ึงวามนุษยเปนสัตวท่ีมีอารมณความรูสึก เม่ือศาตรตะวันตกไมเขาใจ ไมรูอยางลึกซ่ึง

ในเรื่องดังกลาว จึงมีผลทําใหใชตนเองหักโหม แตในทางพระพุท.ธศาสนาสอนใหบริหารเวลาใน

ความรูสึก มีความรูสึกเขาใจในเวลาเชาใจธรรมชาติความรูสึกของความเปนมนุษยท่ีมีอารณ

และจิตใจ ในการบริหารเวลาเพ่ือความรูตนนั้น การตั้งตนไวชอบเปนมงคลชีวิตทําใหชีวิต

เจริญกาวหนาถือเปนมงคลสูงสุด เพราะรูวาชีวิตท่ีดํารงอยูบนฐานศึลธรรมเปนชีวิตท่ีปรระเสริฐ 

ทําใหเกิดความรูท่ีถูกตอง รูศักยภาพของตนเอง รูจักบริหารเวลาในความรูสึกพรอมกับกิจท่ี

เหมาะสม  อยางเชน ผูหญิงทํางานในโรงงานอายุ ๒๐ ป รูกําลังของตนสามารถใชแรงงานขน

ของไดวันละ ๕๐ กิโลกรัมภายในเวลา ๘ ชั่วโมง แตเม่ือผูหญิงคนนั้นแกตัวลงอายุ ๕๕ ป กําลัง

การทํางานสามารถขนของไดวันละ ๒๐ กิโลกรัมในเวลา ๔ ชั่วโมง พอแกตัวลงศักยภาพทาง

รางกายลดลง แตกับใชทางดานความคิดคือจิตใจมากข้ึน รูเวลางาน จัดสรรเวลาใหกับ

ครอบครัว มีเวลาดูแลคนในครอบครัวมากข้ึน มีความรูสึกใจเย็นข้ึน เม่ือเวลาผานไป 

ประสบการณการทํางานก็มีมากข้ึน ความเขาใจตอตนเอง ความเขาใจตอโลก และชีวิตท้ัง

สวนตวัและชีวิตสวนรมมีมากข้ีน เนื่องจากการรูจักตนเองท่ีมีมากข้ึนตามประสบการณโดยผาน

กาลเวลามาเปนลําดับ  

สรุปไดวา การบริหารเวลาเพ่ือความรูจักเอง รูจักฐานะ ภาวะ เพศ ความพรอมและ

ความสามารถของตนอยางครบถวน ยอมเปนปจจัยเก้ือหนุนทําใหชีวิตเจริญกาวหนา อาศัย

ปจจัยท่ีเก่ียวของสอดคลองกับองคความรูพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือความเปนผูรูจักเหตุ ความเปนผูรู

จักผล รูจักกิจท่ีตนทําแลวหรือยังไมทํา รูจักสิ่งท่ีเปนสาระและไมเปนสาระ เลือกทําสิ่งท่ีเปน

สาระ ยอมทําใหเปนผูรูจักตนสมบูรณข้ึนได การรูจักตนในประเด็นนี้ จึงเปนการยนระยะเวลา

ท้ังทางดานกิจกรรม การรูจักผอนปรน การรูจักผอนตัวเอง รูวาตนเองมีศักภาพแคไหน จัด

กิจกรรมท่ีเหมาะสม เลือกเวลาไดอยางเหมาะสมลงตัวและใชเวลาอยาคุมคาสมบูรณในตัว 

สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี ้
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แผนภาพท่ี ๑๘ ภาพแสดงการบริหารเวลาเพ่ือความรูตนนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

 

๔.๑.๒ การบริหารเวลาเพ่ือความรูคน 

เม่ือบุคคลมีความเปนผูรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตนจากท่ีไดกลาวไวกอนหนานี้แลวนั้น 

การเปนผูรูจักประมาณ ความพอดีในสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการบริโภค การใชสอยปจจัย 

๔ หรือแมแตความประมาณในการพูดจา การปฏิบัติภารกิจตางๆ อยูท่ีความพอดี ไมขาดไมเกิน 

โดยตองเปนผูรูจักกาลเวลาท่ีเหมาะสม แตท้ังนี้ การเปนผูรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจัก

ประมาณ รูจักกาลเทานั้น ยังไมสามารถทําใหคนเปนคนดีคบบริบูรณได เชน คนรูจักวาเหตุนี้

ผลนี้ดี จึงลงมือกระทํา โดยมีความพอดีตามกาลเวลาท่ีเหมาะสม แตไปแสดงออกหรือปฏิบัติกับ

บุคคลท่ีไมถูกตอง ตัวอยางเชน หัวหนางานเตรียมแผนงานเปนอยางดี สั่งลูกนองใหทํางาน ทํา

ถูกท่ีถูกเวลา แตไมรูอัธยาศัยของลูกนอง งานดังกลาวนี้ยอมไมสําเร็จผล เปนตน ยอมทําใหเสีย

งาน เสียเวลา เสียอารมณความรูสึกทุกฝายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงศาสตรท่ัวไปมักมองขามความเปนผูรู

จักคน จึงมักใหมองผูคนแบบผิวเผิน ทําใหเกิดปญหาดังกลาวได 

 ดังนั้น ความเปนผูรูจักบุคคล (ปุคคลัญู) กลาวคือ การรูจักเขาใจความแตกตางของ

บุคคล ท้ังดานรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมตาง ๆ ท่ีมีประจําตัวของ

แตละบุคคลท่ีเราเขาไปเก่ียวของดวย วาบุคคลนั้น ๆ มีลักษณะนิสัยมีความยิ่งหรือหยอนใน

อินทรียอยางไร ควรรูจักท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลนั้น ๆ อยางไร ควรคบหาสมาคม หรือควร

เสียเวลาสนทนาดวยหรือไม สิ่งดังกลาวนี้ลวนเปนปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารเวลาท้ังสิ้น เพราะ

เม่ือเรารูอุปนิสัย ความรู ความสามารถ ยอมทําใหเราเขาไปเก่ียวของหรือใชเวลาไดอยางคุมคา

การ

บริหาร

เวลาเพ่ือ 

ความ 

รูตน 
รูดี รูช่ัว รูผดิ รูถูก รูสิ่งท่ีเปนสาระ/ไมเปนสาระ  

เปนประโยชน/ไมเปนประโยชน, รูจรงิ 

 

 รูการบรหิารเวลาในความรูสึก 

รูในกิจท่ีเหมาะสม 

บูรณาการ 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ

ความรู 

รูศักยภาพของตน 

  
รูหนาท่ีตน 

  



๒๑๑ 

 

ท่ีสุด เพราะเวลาเปนทรัพยากรท่ีมีคาใชแลวหมดไป สิ่งท่ีมีคาจึงคูควรกับบุคคลท่ีมีคุณคาดวย

เวลาท่ีจํากัด ตัวอยางเชน ในสมัยพุทธกาลนางวิสาขามีความคุนเคยกับทานพระอานนทก็จริง 

แตนางเปนผูรูจักบุคคล รูจักความสามารถของพระโมคลานะในการชวยนางสรางวัด นางจึง

ตัดสินใจทูลขอพระพุทธเจาใหอนุญาติพระโมคลานะมาชวยสรางวัด พระโมคลานะใช

ความสามารถและเวลาไมนานก็สรางวัดสําเร็จสมดังความปรารถนาของนางวิสา๖  

สวนทานพระสารีบุตรไมรูอัธยาศัยของลูกศิษยตนเอง เห็นวาลูกศิษยบวชเม่ือยังหนุม 

คงมีกามราคะมากจึงไดใหกรรมฐานไมถูกกับจริตของลูกศิษย ทําใหลูกศิษยเขาไปในปาและใช

เวลาเพียรพยายามอยางหนักถึง ๔ เดือนในการเจริญพระกรรมฐาน แตก็ไมสามารถบรรลุธรรม

ใด ๆ จนเกิดความทอแท ในท่ีสุดพระสารีบุตรตองพาลูกศิษยไปกราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธ

องคทรงทราบอัยธยาศรัย (รูจักบุคคล) จึงตรัสบอกพระกรรมฐานท่ีถูกกับอัธยาศัยพระภิกษุองค

นั้น ทําใหพระภิกษุใชเวลาไมนานก็ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต๗ สวนในเรื่องพระจูฬปนถก๘ 

พ่ีชายของพระจูฬปนถกไมรูอัธยาศรัยของนองชาย เขาใจไปวานองชาเปนคนไมฉลาด จนทําให

นองชายคิดจะสึก แตพระพุทธองคทรงทราบดวยพระญาณ จึงแสดงไปโปรดและใหผาเช็ดธุลีไป

บริกรรมเพียงคาถาเดียว พระจุฬปนถกก็บรรลุธรรม นี่เปนเพราะการรูจักบุคคล รูจักความยิ่ง

ความหยอนของอินทรียบุคคลของพระพุทธองค จึงทําใหสามารถเลือกใชกิจกรรมท่ีเหมาะสม

กับความสามารถ เลือกใชเวลาไดเหมาะสมกับสถานการณ เปนตน ท่ีผานมาในยุคปจจุบัน ใน

หลวงรัชกาลท่ี ๙ พระองคมีโครงการตางๆมากมาย๙ แตพระองคก็ทรงเลือกเฟนบุคคลตางๆ

สนองงานโครงการของพระองค เชน โครงการพัฒนาศูนยการศึกษาเขาหินซอน โครงการ

พัฒนาดอยตุง โครงกาชางหัวมัน เปนตน ชาราชบริพารท่ีสนองงานของพระองคใหโครงการ

ตางๆสําเร็จลุลวงไปดวยดีจวบจนลวงเวลามาถึงปจจุบันเพราะการรูจักเลือกบุคคลถูกประเภท

ของงาน ถูกพ้ืนเพของบุคคลนั้นเอง 

 สรุปไดวา การบริหารเวลาเพ่ือความรูจักคน เปนการรูจักและเขาใจความแตกตาง  

ความชอบ อุปนิสัย ความรู ความสามารถความยิ่งหรือหยอยของอินทรียแตละบุคคลนั้นยอม

แตกตางกัน ยอมมีผลกระทบตอเวลาท่ีใชไป เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการเวลาใหเกิด

                                                      
๖ขุ.ชา.อ.๑/๓๘๕,๓๘๘. 
๗ขุ.ธ.อ.๗/๗๒. 
๘ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๓๒. 
๙  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 

โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, http:// http://www.rdpb.go.th/ (๒๒ ม.ค.๖๑ เวลา 

๑๐:๐๐ น.) 
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ประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรเลือกใชเวลา เลือกกิจกรรม ใหเหมาะสมกับบุคคลท่ีเก่ียว อยางเชน

พระนางวิสาขาเลือกพระโมคลานะชวยสรางวัด พระพุทธเจารูอัธยาศัยของลูกศิษยพระสารีบุตร

และพระจุฬปณถก ในหลวงรัชการท่ี ๙ ทรงเลือกเฟนขาราชบริพารสนองงานโครงการตางๆ

ของพระองค บุคคลท่ีมีความรูจักคนจึงสามารถจัดกิจกรรมไดตรงตามความเหมาะสมของ

บุคคล จึงสามารถบรรลุผลลัพธได ซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี ๑๙ ภาพแสดงการบริหารเวลาเพ่ือความรูคนนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

 

  ๔.๑.๓ การบริหารเวลาเพ่ือความรูบริษัท 

 การบริหารเวลาเพ่ือความรูบริษัท ตรงกับภาษาธรรมะวา ปริสัญุตา (ผูรูจักชุมชน) 

แตในท่ีนี้คําวาบริษัท มิใชหมายถึงบริษัทท่ีคนท่ัวไปเขาใจวาความรูเก่ียวกับบริษัทคือ บริษัท

ตั้งข้ึนเม่ือไร ท่ีไหนใครเปนเจาของ บริษัทนั้นจําหนายสินคาอะไร เปนตน แตคําวาบริษัทในท่ีนี้

ใหมีความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาน ฉบับประมวลธรรม แปลวา หมูเหลา, ท่ีประชุม, คน

รวมกัน, กลุมชน๑๐  การรูจักบริษัทในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดตรัสสอนพระภิกษุผูเปน

ปริสัญู วา “ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูจักบริษัทวา ‘นี้ขัตติยบริษัท นี้พราหมณบริษัท นี้คหบดี

บริษัท นี้สมณบริษัท ในบริษัทนั้นเราควรเขาไปหาอยางนี้ ควรยืนอยางนี้ ควรทําอยางนี้ ควรนั่ง

อยางนี้ ควรกลาวอยางนี้ ควรสงบนิ่งอยางนี้...จึงเรียกเธอวาเปนปริสัญู”๑๑ 

                                                      
๑๐พระพรหมาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.พิมพ

ครั้งท่ี ๑๕., อางแลว, หนา ๑๗๖. 
๑๑องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๘/๑๔๕. 

การ

บริหาร

เวลาเพ่ือ 

ความ 

รูคน 

๑.เลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับบุคคล 

๒.ใชเวลาใหเหมาะสมกับบุคคล 

๓.บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

บูรณาการ 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ

ความรู 
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 จากพระคําสอนของพระพุทธองคดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความเปนผูรูจักบริษัท รูจัก

แยกแยะวานี้ กลุมชุมชนพราหณ  นี่กลุมชุมชนพอคา นี่กลุมชุมชนนักบวช เม่ือตองการจะเขา

ไปหาควรจะเขาไปอยางไร ควรนั่ง ควรยืน ควรพูดอยางไร นี่เปนมารยาททางสังคม ซ่ึงแตละ

ชุมชนแตละสังคมนั้นมีความแตกตางกัน เชน กลุมพอคาสวนมาก็สนทนากันเรื่องการคาขาย 

การตรงตอเวลาในเจรจา การเซ็นตสัญญาซ้ือ-ขาย การประกอบธุรกิจการคาจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ 

แตหากเปนชุมชนนักบวชเรื่องการอะลุมอะลวยเรื่องเวลาในการใหทานทําบุญบางครั้งไม

เครงครัดเหมือนชุมชนพอคา เปนตน  

ดังนั้น การเปนความรูจักถ่ิน รูจักชุมชุน รูจักสังคม คือรูจักวาชุมชนนั้น ๆ สังคมนั้น ๆ 

เปนอยางไร จะตองปฏิบัติตนอยางไรเม่ือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับสังคม โดยเฉพาะสังคมท่ีเรง

รีบในยุคปจจุบัน ตางคนตางก็เรงรีบ ทําอยางไรจึงจะเกิดความเหมาะสมกับสังคมเพ่ือให

สามารถเขากับชุมชนหรือสังคมนั้นไดทันเวลา โดยไมเกอเขินหรือเกิดความประหมา เชน เม่ือ

เขาไปสัมภาษณงานจะตองแตงกายอยางไร ควรไปถึงเวลานัดก่ีโมง หากไปถึงกอนเวลานัด

เหลือเวลามากควรใชเวลานั้นทําอะไร หรือถาไปไมทันเวลานัดตองแกปญหาอยางไร ทําอยางไร 

แมแตการไปงานศพ ตองมีการคาดการณ วางแผนการเดินทาง พระเริ่มสวดพระอภิธรรมก่ีโมง 

ควรแตงกายอยางไร ไปถึงงานแลวรถควรจอดตรงไหน ควรนั่งตรงไหน ควรพูดคุยกันในหวาง

พระสวดอภิธรรมหรือไม สิ่งตาง ๆเหลานี้ลวนมีผลตอเวลาในชีวิตท่ีเราจะเสียหรือใชไป 

ตัวอยางเชน งานศพบางชุมชมมีการเลี้ยงแขกท่ีไปรวมงาน แตบางชุมชนไมมีการเลี้ยง บางวัด

พระสวดเสร็จไวมาก บางวัน(โดยเฉพาะวัดตางจังหวัด) พระสวดหลายจบ ทําใหเลิกดึก หาก

เปนงานตางจังหวัดไป-กลับ ตองวางแผนในการเดินทางกลับเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน เปนตน  

เม่ือเขาไปงานวัดไปในงานพิธีทําบุญทําทานตาง ๆ จะตองปฏิบัติตนอยางไรจึง

เหมาะสมกับสังคมหรือชุมชนนั้นๆ ในกิจกรรมลักษณะแบบเดียวกัน เชนงานมงคลสมรส บาง

ชุมชนใชเวลานอย บางชุมชนใชเวลามาก เชน สังคมในเมืองบางครั้งการจัดงานคอนขางมี

พิธีรีตรองมาก ทําใหเสียเวลาหรือตองรอคอยผูใหญทางบานเมืองมาเปดงาน ทําใหคาดการณ

ในการใชเวลาไมถูกตองถูกจังหวะ ทําใหเสียงานเสียการ เสียประโยชนอันถึงจะมีจะเปนได แต

ในสังคมชนบทไมคอยมีพิธีอะไรมากนัก ทําใหเกิดความเรียบงายประหยัดเวลาและคาใชจาย 

แตในสังคมชนบทอีกแหงอาจใชเวลามากกวาสังคมเมืองก็เปนไปได เปนตน  

 การรูจักบริษัทหรือชุมชนอันเปนสิ่งควรปฏิบัติในถ่ินหรือชุมชนนั้น จึงควรศึกษาถึง

ลักษณะงาน ลักษะสังคมท่ีจะเขามีสวนรวมหรือทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของในแตละชุมชน เม่ือเรา

เขาไปหา ควรทํากิริยาอยางนั้น อยางนี้ ตามระเบียบวินัยของชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงลวนมีวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบตอผานกาลเวลากันมาชานาน ไมควรมองขามสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไปเพราะจะ



๒๑๔ 

 

ทําใหเสียโอกาส เสียเวลาโดยใชเหตุ  ซ่ึงสอดคลองในแนวคิดของ โทมัส แอล. ฟรีดแมน

นักเขียนชื่อดัง The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century ดู

เหมือนวาโทมัสไดผสมผสานแนวคิดท่ีวาโลกแบน การท่ีโลกปจจุบันมีขอจํากัดตาง ๆ นอยลง มี

การผสมผสานรวมกันมากข้ึน อาจเปรียบเทียบไดกับโลกถูกกดทับใหแบนดวยแรงตางๆ ทําให

ภูเขาสูงท่ีบดบังวิสัยทัศน และปดก้ันโอกาสตางๆไดถูกทําลายลง ทุกสรรพสิ่งบนโลกตางมี

โอกาสแขงขันกันไดมากข้ึนหรือโลกแบนในทัศนะของโทมัส แอล. ฟรีดแมน อาจจะหมายถึง 

การผสมผสานระหวางประเทศกับประเทศ รัฐกับรัฐ เมืองกับเมือง คนกับคน โดยมีขอจํากัด

นอยลง๑๒ และยังใหแงคิดวาขอจํากัดท่ีนอยลงนี้เปนเพราะการรูจักชุมชน รัฐกับรัฐ เมืองกับ

เมืองนั้นคือการรูจักบริษัท CEO ท่ีไดรับมอบหมายใหเขาไปบริหารกิจการในแตละชุมชน

จําเปนตองรูจักชุมชนเพ่ือจะไดใชเวลาไดอยางเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป 

 สรุปไดวา การบริหารเวลาเพ่ือรูบริษัท เปนการใชเวลากับกลุมชน โดยตองเปนผูรูจัก

ถ่ิน รูจักชุมชน รูจักสังคม  รูจักความแตกตาง ขนบธรรมเนียมในแตละสังคม ตอเม่ือเขาไปใน

ชุมชนหรือบริษัทนั้น ควรยืน ควรนั่ง ควรทํา ควรสงบนิ่งตามความเหมาะสม มีการคาดการณ 

การวางแผนการใชเวลาลวงหนาใหเหมาะกันสภาพความเปนอยูกับชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ซ่ึง

สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี ๒๐ ภาพแสดงการบริหารเวลาเพ่ือความรูบริษัทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือ   

                   ความรู 
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           ๔.๔.๔ สรุป  

ความรูในทางพระพุทธศาสนามีเปาหมายเพ่ือการแกทุกขท้ังปวงแกปญหาของชีวิต

ชีวิตคือเนื้อหาท่ีสําคัญของความรู เรื่องท่ีควรรูคือชีวิตและการรูเรื่องของชีวิตก็คือการรูเรื่อง

ตนเอง การรูเรื่องของตนเองมีประโยชนหรือมีคุณคาตอชีวิต ในการบริหารเวลาเพ่ือความรูเรื่อง

ของตนเองท่ีเก่ียวของกันตนท้ัง ๓ ดาน คือ ความรูจักตน รูจักคน และรูจักชุมชน ในสวน

ความรูจักตน เปนผูรูจักเหตุ การเปนผูรูจักผล รูจักหนาท่ีท่ีตนทําแลวหรือยังไมไดทํา รูจักสิ่งท่ี

เปนสาระและสิ่งท่ีไมเปนสาระ รูจักตนวาตนเปนใครอยูในฐานะอะไร เพศไหน มีความสามารถ

อยางไร เพ่ือจะไดสรางเหตุถูกผลถูก สรางเหตุท่ีดียอมไดผลท่ีดีตามมา สวนความเปนผูรูจักคน 

รูจักอัธยาศัยนิสัยของคน ความแตกตางความยิ่งความหยอนของอินทรียแตละ ไดประหยัดเวลา

และไดผลตรงตามเปาหมายอยางนางวิสาขาและพระพุทธองคตลอดจนในหลวงรัชการท่ี ๙  

สวนการบริหารเวลาเพ่ือความรูบริษัท รูจักชุมชน สังคมนั้น ควรมีการศึกษาลวงหนา มีการ

คาดการณการวางแผนการบริหารจัดการเวลา กอนเริ่มดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของตาง ๆ เพราะ

สังคมชุมชนแตละแหงมีความแตกตางกัน จึงควรจัดสรรเวลา เลือกใชเวลา และรักษาเวลา

ตลอดจนมารยาท เพ่ือการปฏิบัติใหถูกตองท้ังตอชุมชนนั้น ๆ สามารถสรุปเปนภาพไดดังนี ้
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๔.๒ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความเปนสารประโยชนดี 

 เม่ือกลาวถึงความดีในทางพระพุทธศาสนานั้น มีความหมายแตกตางกัน เชน บุญหรือ

ปุญญะ มีความหมายวาดี และมีความหมายท้ังในเชิงเหตุและในเชิงผล หรือวามีท้ังดีสวนเหตุ

และดีสวนผล สวนคําวากุศลก็มีความหมายวาดีเหมือนกับคําวาบุญ, ธัมมจริยา หมายถึงการ

กระทําคือการประพฤติดี หรือการประพฤติธรรม, สมจริยาก็คือการประพฤติดี, สุจริตมี

ความหมายวาการประพฤติดี หรือการประพฤติถูกตอง, กรีณียะ หมายความวาสิ่งท่ีควรทํา เปน

ตน พระพุทธศาสนาพูดถึงความดีใน ๒ ลักษณะคือ ความดีเชิงเหตุกับความดีเชิงผล  ความดี

เขิงเหตุไดแกคุณธรรมและกุศลกรรม คือการกระทําดีท้ังหลาย ซ่ึงเปนเหตุใหไดมาซ่ึงผลดีหรือ

ผลท่ีดี สวนความดีเชิงผลนั้นไดแก วิบาก หรือผลท่ีเกิดจากการประพฤติธรรม หรือการทําดีใน

ลักษณะตาง ๆ๑๓ สมดังพระดํารัสของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ( 6เจริญ 6  สุว

ฑฺฒโน) ไดทรงนิพนธหนังสือชุดความเขาใจมีชีวิต พระองคไดกลาวไวในใจความตอนหนึ่งถึง

ความเขาใจเรื่องกรรมดี กรรมคือกิจท่ีบุคคลจงใจทําหรือทําดวยเจตนาท่ีเก่ียวของกับคนเรา

ตลอดเวลา กรรมดีหรือไมดีก็สุดแตผลท่ีเกิดข้ึนจากกรรมนั้นๆ ถาใหผลเปนการเก้ือกูลแกตนเอง

และผูอ่ืนก็เปนกรรมดี เปนกุศลกรรม เปนกุศลกรรม เปนกิจของคนฉลาดหรือเปนบุญกรรม 

กรรมท่ีเปนบุญคือความดี๑๔  

 เม่ือใดบุคคลไดลงมือสรางเหตุปจจัยท่ีดี เม่ือเหตุดีผลยอมดีตามเหตุท่ีสราง กรรมและ

วิบากของกรรม จึงเปนของคนท่ีกระทํากรรมนั่นเอง ผูใดทํากรรมอยางไรก็ยอมไดรับผลกรรม

อยางนั้น  เหมือนอยางหวานพืชเชนใดยอมไดรับผลเชนนั้น ทุก ๆ คนจึงตองรับผิดชอบตอ

กรรมของตน จะปายไปใหคนอ่ืนไมได คนท่ีทําดี เชน ประพฤติตนเรียบรอย ชวยทํากิจท่ีเปน

ประโยชน เปนตน จะเปนเด็กหรือผูใหญก็ตาม ก็เปนคนดีข้ึนเพราะกรรมของตน ใครจะรูจะชม

หรือไมก็ตาม ตัวผูทําเองก็รูสึกวาตัวเองทําดี๑๕ ในการบริหารเวลาก็เชนกัน จุดหมายในการ

บริหารเวลาเพ่ือกระทําดี เพ่ือความดีสามารถกระทําไดดังนี้ 

 

                                                      
๑๓สุ เ ช า ว น   พ ลอ ยชุ ม ,  พุ ท ธป รั ชญา ใน สุ ตตั น ต ป ฎ ก .  พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี  ๒ .   

(กรุงเทพมหานคร : สาละพิมพการ, ๒๕๖๐), หนา ๑๒๓,๑๒๔. 
๑๔สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, ความเขาใจเรื่องกรรม. พิมพครั้งท่ี ๔.   

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา ๔,๕. 
๑๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, ความเขาใจเรื่องกรรม. พิมพครั้งท่ี ๔.   

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา ๒๑. 
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 ๔.๒.๑ การบริหารเวลาเพ่ือกําหนดแผนงาน 

 ในโลกท่ีเจริญดวยความรูในเหตุผลทางวัตถุและเจริญทางวัตถุในยุคปจจุบันนี้  ทํา

จิตใจของผูคนสวนมากกระดาง ระส่ําระสายมากข้ึน  หาความสุขสงบทางจิตใจไดยากข้ึน ผูคน

สวนมากมักใชเวลาในชีวิตหมดไปกับความรูภายนอกหรือความรูทางวิทยาศาสตร มีสิ่งประดิษฐ

ใหมๆเกิดข้ึนอยางตอเนื่องตลอดเวลา เชน การสื่อสารในยุคดิจิตอล มีการเลนไลน เลนเฟสบุคส 

วันท้ังวันกมหนาอยูแตหนาจอโทรศัพทมือถือ เพ่ือจะดูวามีใครติดตอมาหรือไม มีสินคาตัวไหน

ใหมๆ จะหาซ้ือไดท่ีไหน โพสตขอความในเฟสบุคสไปแลว มีใครกดLike ก่ีคน มีคนติดตามก่ีคน 

เปนตน ผลคือทําใหคนสวนมากคิดแคบเขามา ไมสนใจบุคคลรอบขาง คิดหาเฉพาะความสุข

เฉพาะตน คิดแกปญหาเฉพาะหนา ปลอยวันพรุงนี้ใหเปนเรื่องของวันพรุงนี้  คิดอะไรแคบ ๆ 

สั้น ๆ จะดีหรือชั่วไมสนใจ ขาดการวางแผนการณลวงหนา ทําใหเกิดความทุกขและปญหา

มากมายหลายอยางในชีวิตท่ีแกไมตก 

 ความดีงามหรือกุศลกรรม จะเกิดข้ึนไดเม่ือบุคคลมีความรูความเขาใจเรื่องชีวิตของ

ตนเอง เขาใจจุดหมายและความสุขท่ีแทจริงของชีวิต การท่ีชีวิตขาดเปาหมายเปรียบเสมือนเรือ

เดินทางท่ีลองไปในทะเล ไมรูเหนือรูใต อาจเจอพายุหรือเกยตื้น ไปไมไดในท่ีสุด แตการท่ีชีวิตมี

เปาหมายท่ีชัดเจน ยอมทําใหคนเรามีทิศทางในการดําเนินไป ในทางพระพุทธศาสนากําหนด

เปาหมายของชีวิตแบงออกเปนหลายระดับเริ่มตั้งแตเปาหมายเพ่ือสรางประโยชนตนใน

ปจจุบัน ประกอบดวย ๑. อุฏฐานสัมปทา 1 หมายถึง ความถึงพรอมดวยความหม่ัน ๒. อารักข

สัมปทา1 หมายถึง ความถึงพรอมดวยการรักษา ๓ .กัลยาณมิตตตา1 หมายถึง ความถึงพรอมดวย

การมีมิตรดี ๔ .สมชีวิตา 1 หมายถึง ความถึงพรอมดวยการเลี้ยงชีวิตท่ีดี เม่ือชีวิตมีเปาหมายท่ี

ชัดเจนแนนอนแลว การกําหนดแผนงานเพ่ือใหชีวิตไปสูเปาหมายจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่ง  

 อยางไรก็ตาม ความปรารถนาความตองการนั้น เม่ือปลอยใหเกิดข้ึนไปตามอํานาจของ

กิเลสในใจ อยางขาดสติ ยอมทําใหบุคคลนั้นจะตองเหน็ดเหนื่อยหาทางใหสมปรารถนา ในเรื่อง

นี้นั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (6เจริญ6  สุวฑฺฒโน)  ไดทรงตรัสเพ่ือเตือนสติไว

วา อยาตั้งความปรารถนาตองการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเปนทุกขดิ้นรนแสวงหาเลย จะไดก็ใหไดเอง

ดีกวา หมายความวา ไมตองตั้งความปรารนาตองการ แตจงทําเหตุท่ีควรแกผล แลวจะไดรับผล

นั้นเอง เปนการไดรับท่ีไมตองทุกขไมตองรอน เพราะใจท่ีไมตองดิ้นรน ใจรูม่ันอยูแลววา ไดทํา

เหตุเชนนั้นแลว จะตองไดรับผลควรแกเหตุเชนนั้นแน๑๖ ท่ีพระองคทรงตรัสเชนนี้ เพราะการตั้ง

ความตองการ การตั้งเปาหมาย การกําหนดแผนการใด ๆ ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความโลภ ความ

                                                      
๑๖สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, ส่ิงท่ีมีคามากกวาเงินทอง. พิมพครั้งท่ี 

๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ๑๑. 



๒๑๘ 

 

โกรธ ความหลง ซ่ึงเปนเหตุท่ีไมดี ยอมไดรับผลกรรมท่ีไมดีอยางแนนอน เชน คนบางคนมีความ

โลภอยากไดเงิน ลาภ ยศ ชื่อเสียง จึงวางแผนคดโกง คอรัปชั่น ใชเวลาวันท้ังวันหรือท้ังชีวิต

หมดไปกับการคิด การกําหนดแผนงานเพ่ือใหไดสิ่งท่ีตนตองการ โดยไมรูตนเองวากําลังถูก

ความโลภ ความปรารนา ความตองการในใจ ซ่ึงเปนกิเลสคอยครอบงําอยู เม่ือเหตุท่ีกําหนด

แผนไมดี ผลท่ีออกมานั้นจะดีไมได คนคนนั้นในท่ีสุดก็ถูกจับไดวาคดโกง คอรัปชั่น จึงไดรับโทษ

ติดคุกติดตาราง หาความสุขสงบใจไมไดแมแตนอย เปนตน 

 การทําความดีมีสารประโยชนนั้นไมตองรอฤกษยาม เพราะตัวประโยชนเปนฤกษของ

ประโยชน ดวงดาวจักทําอะไรได๑๗ การทําความดีจึงตองอาศัยความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

แมแตเรื่องของฤกษยามซ่ึงในปจจุบันคนสวนใหญยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ตองรอเวลาดู

เดือนดูตะวันในการดําเนินกิจการ  ทําใหสูญเสียโอกาสและเวลาไปไมคุมคา 

 สรุปไดวา การกําหนดแผนงานเพ่ือความดีจึงจําเปนตองตั้งจิต ทํากรรมโดยการสราง

เหตุปจจัยบนฐานแหงทาน ศีล ภวนา ไมควรตั้งจิตทํากรรมกําหนดแผนงานบนความโลภ โกรธ

หลง เพราะเม่ือเหตุท่ีจะลงมือกระทําตั้งอยูบนความดี แผนงานกําหนดออกมาเปนการทําดี เปน

กุศล ทําใหเกิดผลของการกระทําท่ีดี เม่ือเหตุดี ผลยอมดีตามเหตุ การทําดีมีสารประโยชนไม

ตองรอฤกษยามเพราะตัวประโยชนเปนกฤษของประโยชนนั่นเอง ซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนภาพ

ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี ๒๒ ภาพแสดงการบริหารเวลาเพ่ือกําหนดแผนงานนําไปสูการบริหารเวลา 

                   เพ่ือความเปนสารประโยชนดี 

 

                                                      
๑๗ขุ.ชา.เอก.๒๗/๑๖. 

การ

บริหาร

เวลา 

เพ่ือ

กําหนด

แผนงาน 

๑.ชีวิตมีจุดหมาย มีแรงบันดาลใจ 

๒.เลือกใชเวลาอยางคุมคามีสาระ 

๓.ไมตองรอฤกษยาม 

บูรณาการ 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ

ความเปน

สาร 

ประโยชนดี 



๒๑๙ 

 

 ๔.๒.๑ การบริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ 

 ในการจัดลําดับความสําคัญของการทํางานอันเก่ียวเนื่องกับเวลานั้น ในทาง

พระพุทธศาสนาไมไดใชเวลาเปนตัวตั้ง แตพระพุทธศาสนาใชตัวเนื้องานเปนตัวตน กลาวคือ 

งานนั้น คืออะไร จึงจะจัดคน จัดเวลา จัดสถานท่ี เพ่ือใหเกิดคุณภาพของงานนั้นไดอยางไร สิ่ง

ไหนควรทํากอนทําหลังตามความเรงดวนของงาน เรื่องท่ีเรงดวนควรเรง เรื่องท่ีชาก็ควรชา 

เรื่องท่ีเรงดวนในทางพระพุทธศาสนาพิจารณาท่ีเหตุ เหตุหรือกิจกรรมการกระทํานั้น ๆ 

สามารถแกทุกขแกปญหาในชีวิตไดหรือไม จึงลงมือปฏิบัติสรางงาน จะเห็นไดวาตัวงานเปนเหตุ 

สวนความสําเร็จเปนผล  ตัวอยางเชน การจัดโครงการอบรมหัวขอเรื่อง ศาสตรพระราชากับ

หลักปรัชญาเพ่ือพัฒนาครูบนผืนแผนดินไทย เพ่ือแกปญหาดานคุณภาพการเรียนการสอนอัน

เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ในแงนีเ้ปนการจัดลําดับความสําคัญเพ่ือความดี มุงเนนไปท่ีตัวงาน คือ

องคความรู ท่ีครูบนผินแผนดินไทยจะไดรับจากคณะวิทยากรท่ีไปถายทอดความรูและ

ประสบการณ โดยมีองคประกอบเรื่องของคุณสมบัติครูท่ีจะเขารับการอบรม จํานวนครูแตละ

รุน เวลาท่ีใชในการทํากิจกรรมแตละชวง ผลท่ีไดคือครูผานโครงการนี้แลวสามารถนําหลักการ

ท่ีไดรับไปปรับประยุกตใช พัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน เปนตน  

 การจัดลําดับความสําคัญเพ่ือความดี จึงมีจุดเริ่มตนการพิจารณาเพ่ือใชในการแกทุกข

แกปญหาในชีวิตประจําวันหากพิจารณาดวยปญญาแลววา สิ่งไหนหรือกิจกรรมใดท่ีไมสามารถ

แกทุกขแกปญหาในชีวิตประจําวันไดถือวาไมมีความสําคัญ ตัวอยางเชน หลังเวลาเลิกงานคน

หลายๆคนชอบไปนั่งดื่มสุรา เพราะคิดวาเปนความสุขและเปนความสําคัญของชีวิต ทําใหมี

จิตใจไมจดตอกับงานเพราะคิดวาจะตองไปนั่งดื่มท่ีรานไหนดี จะชวนใครไป ใชเงินเทาไร จะ

เห็นไดวาการไปนั่งดื่มสุราหลังเลิกงานไมใชความสําคัญ แตเปนการใชเวลาไปอยางเปลา

ประโยชน เสียเงิน เสียสุขภาพ เปนตน การกระทําดังกลาวเปนเหตุท่ีไมดี เม่ือเหตุท่ีไมดียอม

ไดผลท่ีไมดีและไมสําคัญ สวนเหตุท่ีสําคัญแกทุกขข้ันพ้ืนฐานคือ ความเปนชีวิตของมุนษยยอม

ตองอาศัยปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต การจัดลําดับความสําคัญจึงควรใหเปนไปเพ่ือความมีชีวิตท่ี

ดํารงอยูไดอยางปกติสุข ตัวอยางเชน การตื่นนอนแตเชาไปออกกําลังกาย การเดินทางไป

ทํางาน ในระหวางการทํางานมักมีเรื่องเขามาจุกจิกกวนใจ มีงานหลายเรื่องใหตองตัดสินใจวา

จะทําหรือไมทํา งานไหนท่ีมีกําหนดการแนนอน เปนงานวิกฤต จําเปนตองลงมือแกไขและ

กระทํากอน เปนน 

 อยางไรก็ตามทางพระพุทธศาสนาถือวา งานท่ีสําคัญคืองานดับทุกขคือดับตัณหา ทาง

พระพุทธศาสนานั้นไมใหกังวลในเรื่องท่ีไมใชเรื่อง เชน ใครสรางโลก บุคคลนี้มาจากไหน ตั้งแต

เม่ือไรในอดีตไมกังวลในเรื่องเหลานี้ ไมถือวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องสําคัญถือวาเปนอนมตัคคะ 



๒๒๐ 

 

คือมีปลายท่ีสุดไมจําเปนท่ีจะตองตามไปรู ท่ีไมประสงคจะตามไปรู ซ่ึงไมบังเกิดประโยชนอันใด 

หนาท่ีคือทําปจจุบันใหพนทุกขในปจจุบัน๑๘ การใชบริหารเวลาในการจัดลําดับความสําคัญเพ่ือ

ความดีก็เชนกัน ไมควรมองมุงท่ีผลลัพธเพียงอยางเดียว ควรมองท่ีเนื้องานเปนหลัก สิ่งท่ีจะ

กอใหเกิดคุณคา ความดีงานนั่นคืออะไร เรงในสิ่งท่ีควรเรง ชาในสิ่งท่ีควรชา ซ่ึงสามารถสรุป

เปนแผนภาพไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี ๒๓  ภาพแสดงการบริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญนําไปสูความเปน 

                    สารประโยชนดี 

 

  ๔.๒.๓ การบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลา 

 ในเรื่องการคุมเวลาของศาสตรท่ัวไป สวนใหญมักมีการกําหนดเวลาในรูปแบบของ

ตารางเวลา โดยมุงเนนใหบุคคลท่ีเก่ียวของทําตามเวลาท่ีกําหนด โดยเฉพาะในเมือง

อุตสาหกรรมใหญๆ จําเปนตองมีการกําหนดเวลาท่ีแนนอนตายตัว เพราะงานสวนใหญในเมอง

อุตสาหกรรมมีเครื่องจักรท่ีตองทํางานตามเวลาท่ีมนุษยตั้งโปรแกรมไว ทําใหสังคมเมืองอุตสา

กรรมมองหรือตีคาความเปนมนุษยดวยการควบคุมเวลา แตในทางพระพุทธศาสนานั้น เวลา

มากหรือเวลานอยไมสําคัญ แตใหตระหนักวาเวลาในชีวิตของสรรพสัตวนั้น ไมยาวนานนัก พระ

พุทธองคทรงตรัสกับพราหมณในอรกสูตร๑๙เปรียบเทียบชีวิตเหมือนน้ําคางบนยอดหญา เม่ือ

พระอาทิตยข้ีน น้ําคางนั้น ก็เหือดแหงไปอยางรวดเร็วอยูไดไมนาน ชีวิตของมนุษยท้ังหลายท่ี

                                                      
๑๘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, ในเหตุผลและเหนือเหตุผล. พิมพครั้งท่ี 

๕. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๒๑. 
๑๙องฺ.สตฺตก.๒๓/๗๔/๑๖๘. 

 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ 

จัดลําดับ

ความสําคัญ 

๑.ใชสาระจากตัวเนื้องานเปนตัวตั้ง 

๒.ใชลําดับเวลาเหมาะสมกับตัวเนื้องาน 

๓.เลือกกิจกรรมมีคุณคาตองาน 

บูรณาการ 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ

ความเปน

สาร 

  ประโยชนดี 



๒๒๑ 

 

เปรียบดวยหยาดน้ําคางก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนของเล็กนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับ

แคนมากและคนเราท่ีเกิดมาแลวจะไมตายนั้นเปนไมมี 

จากคําสอนดังกลาวแสดงใหเห็นวาชีวิตเปนของนอย มีเวลานอย การจะประกอบ

กิจกรรมใดๆเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูไดดวยดีในเวลาท่ีมีอยูไมมากนั้น การควบคุมเวลาใหเปนไปตาม

เปาหมายจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ ไมควรประมาท เพราะถาการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ไมสามารถ

ควบคุมเวลาได กิจกรรมนั้นยอมทําใหเสียเวลา เสียทรัพย ในชีวิตประจําวันมีใหเห็นมากมาย 

ตัวอยางเชน การประชุมท่ีไมรูจักจบ การสนทนาท่ีลวงเวลา การทํางานจนดึกดื่น เปนตน สิ่ง

เหลานี้ลวนมีผลตอสุขภาพกาย สุขภาพใจ สงผลกระทบทําใหกายตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเกิน

ความจําเปน ทําใหจิตใจโหยหา วิตกกังวล กายยอมสงผลกับใจ ใจยอมสงผลกับกาย เพราะทุก

สิ่งท่ีสัมพันธกันตามเหตุปจจัยนั้นยอมสงผลถึงกันและกัน เม่ือเหตุดียอมสงผลท่ีดี  

ในการบริหารเวลาดวยการควบคุมเวลาเพ่ือความดี โดยเริ่มตนแตการคิดดี มี

พ้ืนฐานความคิดจากความรูความเขาใจในเหตุ ในผล หม่ันสรางเหตุจากความไมโลภ ยอมทําให

ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินไปมีความอ่ิมเอมใจอยูเสมอ เพราะความโลภจะทําใหจิตใจอยากได อยากมี

และอยากเปน ทําใหใชเวลาไปอยางไมรูคุณคาตอบสนองความอยากท่ีเกิดอยางไมรูวันจบ แต

หากบุคคลมีความไมโลภเปนเคาเหตุแลว ผลคือไดรับความดีเปนกุศลจิตเปนบารมีท่ีเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆไป สวนเหตุความไมโกรธในการควบคุมเวลา ทําใหไมมีศัตรูคูเวร แมวาบุคคลอ่ืนอาจจะ

ขโมยเวลาจากเราไป เชน มาคุยเรื่องไรสาระ นินทาคนอ่ืน หากเราหลีกเลียงคนประเภทนี้ได ก็

ควรหลีกเลี่ยง ไมควรเขาไปเสวนาพูดคุยดวยเพราะไมเกิดประโยชนตอชีวิตตนเองดวยประการ

ท้ังปวง เหลานี้เปนตน เม่ือมีความไมโลภ ไมโกรธ เปนเหตุในการควบคุมเวลาเทานั้นยังไมพอ 

ยังไมกอใหเกิดคุณคาและความดีท่ีแทจริง คุณคาและความดีงามท่ีแทจริงตองเกิดจากความรูท่ี

แทจริง ความรูท่ีแทจริงในข้ันสูงสุดทางพระพุทธศาสนาคือ ความรูในเรื่องอริยสัจ ๔ คือความรู

ในทุกข เหตุท่ีเกิดทุกข ความดับทุกข และหนทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข กลาวคือบุคคลนั้น

ตองมีปญญารูและเขาใจธรรมชาติตามความเปนจริงและปฏิบัติตนใหสอดคลองกับธรรมชาติ 

โดยการใชเวลาและควบคุมเวลาอยางรูเหตุ รูผล จึงจําทําใหเกิดความดีงานท่ีสมบูรณ 

สรุปไดวา การควบคุมเวลาจึงตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูและการตระหนักถึง

ความสําคัญของเวลาในชีวิตท่ีมีอยูจํากัด การนึกคิด การประกอบกิจกรรมใดๆควรอยูบน

พ้ืนฐานความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง หม่ันเลือกใชเวลาท่ีจะกอใหเกิดประโยชนและคุณคาท่ี

แทจริงกับชีวิต โดยมีความรูท่ีแทจริงแลวดําเนินตามทางนั้นบนพ้ืนฐานแหงความดีงามท่ีแทจริง 

ควบคุมเวลาไดแทจริง สามารถสรุปเปนภาพไดดังนี้ 

 

 



๒๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี ๒๔ ภาพแสดงการบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความ 

                   เปนสารประโยชนด ี

 

๔.๒.๔ สรุป  

 สรุปไดวา การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความเปนสาระประโยชนดีนั้น ความ

ดีในทางพระพุทธศาสนาเปนการสรางกุศลกรรม การทําใหชีวิตเกิดคุณคาความดีงามเริ่มจาก

การท่ีบุคคลตองมีความรูความเขาใจการกระทําดีท้ังหลายนั้นมีความดีท้ังเชิงเหตุและความดีเชิง

ผล เม่ือสรางเหตุดีผลยอมดีแนนอน เปนไปตามธรรมชาติ เริ่มตั้งแตการกําหนดแผนงาน การ

ตั้งเปาหมายในชวีิตและการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้นสามารถกระทําได แตตอง

ไมลืมสติ ไมตั้งความปรารถนาบนพ้ืนฐานของกิเลส แตตองหม่ันประกอบเหตุท่ีจะทําใหถึง

เปาหมายนั้น ทําแผนงานตามเหตุ สวนผลจะเกิดเม่ือเหตุปจจัยถึงพรอม จากนั้นจึงจัดลําดับ

ความสําคัญ สิ่งท่ีทางพระพุทธศาสนาถึงวาสําคัญนั้น พระพุทธศาสนามองท่ีตัวเนื้องาน และ

การดําเนินกิจกรรมนั้นตองสามารถแกทุกขแกปญญาใหชีวิตได พรอมกับการควบคุมเวลา

เพราะเวลาในชีวิตมีนอย ดวยความไมประมาท หม่ันเจริญสติในทุก ๆ การกระทํา ยอมทําให

การบริหารองคาพยพของกิจการเกิดเอกภาพหรือความสมดุลไดในท่ีสุด สามารถสรุปไดดังภาพ

ตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ 

คุมเวลา 

๑.เกิดการคิดดี พูดดี ทําดี 

๒.ใชเวลามาก-นอยตามลักษณะงาน 

๓. รูจักความสมดุลใชเวลาและใชชีวิต 

บูรณาการ 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ

ความเปน

สาร 

ประโยชนดี 



๒๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒๕ แสดงการบูรณาการการบริหารเวลาเชิงพุทธเพ่ือ 

                   ความเปนสารประโยชนดี 

 

๔.๓ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือบรรลุผลจริง 

 ความจริงหรือสิ่ งแทจริงตามนัยของพระพุทธศาสนาซ่ึงเรียกรวม ๆ วาธาตุ 

พระพุทธศาสนาแสดงเรื่องของความจริง สิ่งท่ีมี ยอมมี สิ่งท่ีไมมี ยอมไมมี๒๐ และสิ่งท่ีมีอยูใน

ภาวะท่ีเรียกวา ธาตุ คือมีอยูตามสภาพหรือตามธรรมชาติของมันเอง ไมมีใครกําหนดหรือ

ควบคุม มีความเปนไปและมีความแนนอนโดยตัวของมันเอง เรียกวา ธัมมฐิติ ธัมมนิยาม และ

ความเปนไปของธาตุ หรือสิ่งท่ีมีอยูดังกลาวนี้ก็คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หมายความวา มีอยู

อยางเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ไมคงท่ีคงตัว ๒๑ เ ม่ือความเขาใจความจริงตามหลัก

                                                      
๒๐องฺทสก.๒๔/๒๒/๓๙. 
๒๑องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘. 

กําหนดแผนงาน 

จัดลําดับความสําคัญ 

การคุมเวลา 
เพ่ือความ 

เปนสาร 

ประโยชนดี 
 เกิดการคิดดี พุดดี ทําดี 

 ใชเวลามาก-นอย                        

ตามลักษณะงาน 

 รูจักความสมดลุ                            

ใชเวลาและชีวิต 

 ใชสาระจากเน้ืองานเปนตัวตั้ง 

 ใชลําดับเหมาะสมฯ 

 เลือกกิจกรรมมีคุณคา 

 ชีวิตมีจุดหมาย, มีแรงบันดาลใจ 

 เลือกใชเวลาอยางคุมคา มีสาระ 

 ไมตองรอฤกษยาม 

เวลา 

เวลา 

เวลา 



๒๒๔ 

 

พระพุทธศาสนาเปนดังท่ีกลาวขางตน ความจริงมีสรรพสิ่งมีอยูอยางเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง 

ไมคงท่ีคงตัวเชนนี้แลว ความจริงในเรื่องของกาลเวลาท่ีเขาไปเก่ียวของกับสรรพสิ่งก็

เชนเดียวกัน เวลายอมไมคงท่ี ไมมีอดีต ไมมีอนาคต มีแตปจจุบัน แตปจจุบันซ่ึงเปนผลของอดีต

กําลังจะกลายเปนเหตุของอนาคต จุดท่ีเนนจึงมาอยูท่ีการสรางเหตุของอนาคต เหตุอนาคตใน

การทําปจจุบันท่ีดี ยอมไดผลดี ผลดีจึงเปนความจริงของเหตุดี ซ่ึงอาศัยหลักคําสอนดังตอไปนี้ 

 ๔.๓.๑ การบริหารเวลาดวยความเพียร 

 พระพุทธศาสนาไดกลาวสอนเรื่องวิริยะหรือความเพียรไวมากมายหลายแหง       

ดังพรรณนาไวในบทกอนหนาท่ี แตในท่ีนี้จะยกตัวอยางเรื่องความเพียรท่ีคนไทยสวนใหญท้ัง

ประเทศรูจักเปนอยางดีจากงานนิพนธของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ คือความเพียรของพระมหาช

ชาดกทรงบําเพ็ญวิริยบารมี๒๒ วายน้ําทามกลางสมุทรเพ่ือไปยังฝงสมุทรอยางไมยอทอ อยาง

ลูกผูชาย พระองคไมลดละความเพียร จนนางมณีเมขลาซ่ึงเปนเทวดาดูแลทองสมุทร ไดเห็น

ความเพียรพยายามของพระองคและนางไดชวงพระองคจนถึงฝงสมุทร สําเร็จเปาหมายของ

การบําเพ็ญวิริยะบารมีในพระชาตินั้น  สมดังพระพุทธสุภาษิตท่ีกลาววา วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ.

คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร๒๓ 

 เม่ือข้ึนชื่อวาความเพียรเปนสิ่งท่ีจําเปนตองทําใหถูกตอง ดังพระราชโอวาทในหลวง

รัชกาลท่ี ๙ พระองคทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย ครบ 

๕๐ ป พ.ศ.๒๕๓๙ ไววา ความเพียรท่ีถูกตองเปนธรรม และพึงประสงคนั้นคือความเพียรท่ีจะ

กําจัดความเสื่อมใหหมดไป และระวังปองกันมิใหเกิดข้ึนใหม อยางหนึ่ง กับความเพียรท่ีจะ

สรางสรรคความดีงาม ใหบังเกิดข้ึนและระวังรักษามิใหเสื่อมสิ้นไป อยางหนึ่ง ความเพียรท้ัง

สองประการนี้ เปนอุปการะอยางสําคัญ ตอการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถาทุกคนในชาติจะไดตั้ง

ตนตั้งใจอยูในความเพียรดังกลาว ประโยชนและความสุขก็จะบังเกิดข้ึนพรอม ท้ังแกสวนตัว

และสวนรวม๒๔  

 จากคําสอนทางพระพุทธศาสนาและพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ดังกลาว 

การท่ีบุคคลจะลวงทุกขสามารถแกทุกขแกปญหาในชีวิตของตนเองได ตองเปนความเพียรอยาง

                                                      
๒๒ขุ.ชา.๒๘/๑๓๑/๒๐๔. 

 ๒๓ขุ.สุ.๒๕/๓๖๑. 
๒๔เอ็มไทยนิวส,9 คําสอนของพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ 

https://news.mthai.com/webmaster-talk/403289.html (๑๐ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐:๓๐ 

น.) 

 



๒๒๕ 

 

อุกฤต เปนความเพียรท่ีเด็ดเดียว ไมยอมแพอะไรงาย ๆ ความเพียรดังกลาวตองตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของคุณธรรม  ความเพียรใดเปนความเพียรเพ่ือการดับทุกขเพ่ือการแกปญหาของชีวิต

ได เราควรหม่ันประกอบความเพียรนั้นใหสําเร็จกิจ ไมควรละท้ิงครึ่ง ๆ กลาง ๆ กลาวคือพอทํา

ไปใหสักระยะเม่ือยังไมเห็นผลก็ละท้ิงไปทําอยางอ่ืน การกระทําเชนนี้เรียกวาคนจับจด คือทํา

อะไรท้ิง ๆ ขวาง ๆ ไมแนนอน เม่ือเหตุไมแนนอน ผลยอมไมแนนอน แตถาบุคคลสรางเหตุดวย

ความเพียรพยายามอยางเขาใจ รูถึงท่ีมาท่ีไปของเหตุและผล ความเพียรและเวลาท่ีเขาใชไปใน

กิจกรรมนั้น ๆ ยอมเกิดผล เกิดคุณคาตอชีวิตและจิตใจอยางแนนอน สามารถสรุปเปนภาพได

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี ๒๖  ภาพแสดงการบริหารเวลาดวยความเพียรนําไปสูการบริหารเวลา 

                    เพ่ือบรรลุผลจริง 

 

 ๔.๓.๒ การบริหารเวลาดวยความตอเนื่อง 

 ในการใชเวลาเพ่ือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามในชีวิตประจําวันใหเกิดผลนั้น การลงมือ

กระทําอยางตอเนื่องไมเห็นแกความเหนื่อยยากลําบากเพราะรูวาเหตุท่ีคิด พูดทํานั้นยอม

กอใหเกิดผลดี มีคุณคาสามารถแกทุกขแกปญหาของชีวิตไดอยางลงตัวเพ่ือใหเกิดเปนชีวิตท่ี

สมบูรณตามธรรมชาตินั้น เรื่องการลงมือกระทําอยางตอเนื่องจัดเปนเหตุปจจัยหลักเพ่ือใหการ

บริหารจัดการเวลาในชีวิตสามารถบรรลุเปาหมายในชีวิตไดตามเหตุและปจจัยนั้น ๆ ในเรื่องนี้

ทางพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนความพฤติกรรมของสัตวเลื้อยคลาน ไดแก ตัวก้ิงกา ก้ิงกา 

 

 

 

การบริหาร

เวลาดวย 

ความเพียร 

๑.ไมเสื่อมจากเวลา ไมยอทอ 

๒.กาวสูจุดหมายตามลําดับเวลา 

๓. ผลสําเร็จทันเวลา 

บูรณาการ 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ

บรรลุผลจริง 



๒๒๖ 

 

เปนสัตวเลื้อยคลาน ท่ีมีพฤติกรรมเดิน ๆ หยุด ๆ ชะโงกศรีษะไปมา ทําใหถึงท่ีหมายปลายทาง

เนินชา เปนตน  

 ในพฤติกรรมการทํางาน การใชเวลาของผูคนจํานวนไมนอยท่ีมีพฤติกรรมเหมือนก้ิงกา

กลาวคือ ทํางานไมเปนชิ้นเปนอัน โบราณวาไมเปนโลเปนพาย คือไมไดเรื่องนั่นเอง ทํา ๆ หยุด 

ๆ โดยมีขออางรอยแปดพันประการ อาทิเชน หนาวบาง รอนบาง เม่ือย เหนื่อย หิวกระหาย 

เปนตน เม่ือชีวิตท่ีดําเนินไปลวนแตมีขออางมากมาย ทําใหใชเวลาในชีวิตไปอยางลุมๆดอนๆ 

ทําใหเกิดความเนินชาเสียหาย ดังนั้นการบริหารเวลาตามหลักสาตัญจะ จึงกอใหเกิดประโยชน

ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ทําอยางตอเนื่องจนบรรลุเปาหมายไดในท่ีสุด สามารถสรุปเปนภาพได

ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี ๒๗  ภาพแสดงการบริหารเวลาดวยความตอเนื่องนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือ    

                    บรรลุผลจริง 

 

 ๔.๓.๓ การบริหารเวลาดวยความคุมคาทุกนาที 

เวลาในทางพระพุทธศาสนาเปนอกาลิโก ใหผลไดไมจํากัดกาลดังท่ีกลาวไวในบทกอน

หนานี้ การท่ีบุคคลจะบริหารเวลาดวยการควบคุมเวลาเพ่ือความดีนั้น  บุคคลนั้นควรทําความ

เขาใจสิ่งท่ีพระพุทธองคทรงตรัสสอน พระองคทรงเนนย้ําไมตองไปนึกถึงชาติอดีต ไมตองไปนึก

ถึงชาติอนาคตอะไรท้ังสิ้น ใหทรงอยูกับปจจุบันธรรม๒๕ เพราะการอยูกับปจจุบัน เปนสิ่งเดียวท่ี

                                                      
๒๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, ในเหตุผลและเหนือเหตุผล. พิมพครั้งท่ี 

๕, อางแลว, หนา ๒๕. 

 

 

การบริหาร

เวลาดวย 

ความ

ตอเนื่อง 

๑. เห็นผลจริงในเวลาท่ีเหมาะสม 

๒. ทันเวลากาวสูเปาหมาย 

๓. มีระเบียบวนิยัเร่ืองเวลา 

บูรณาการ 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ

บรรลุผลจริง 



๒๒๗ 

 

เกิดข้ึนจริงในเวลาท่ีจริง เปนความจริงท่ีมีอยู ไมปลอยใหตนเองตกลงไปในโลกของความคิด 

โลกของจิตนาการซ่ึงไมเปนความจริง 

ความจริงคือสิ่งท่ีปรากฏในปจจุบัน ตอเม่ือบุคคลกําหนดเปาหมาย มีการวางแผน

ดําเนินการ มีการจัดเวลาทํากิจกรรมตาง ๆ แตในขณะท่ีกําลังทํากิจกรรม เชน กําลังพิมพงาน 

กําลังรับโทรศัพทอยู แตใจเหมอลอยไปคิดถึงเรื่องท่ีบาน คิดถึงการงานท่ีค่ังคาง ทําใหไมเกิด

สมาธิในการทํางาน เม่ือไมเกิดสมาธิในการทํางาน ยอมทําใหงานผิดพลาดสงผลเสียหายตอ

หนาท่ีการงาน เปนตน แตเม่ือใดท่ีบุคคลทํางานมีสติจดจอกับงานท่ีทํา คําท่ีพูดในขณะนั้น ๆ 

ได ยอมทําใหเกิดสมาธิ เม่ือมีสมาธิยอมเกิดปญญา เม่ือเกิดปญญายอมสามารถแกทุกข

แกปญหาของชีวิตได ซ่ึงนอยคนท่ีจะเขาใจหรือทําจิตใหอยูกับปจจุบันได เพราะสภาวะ 

สภาพแวดลอมและเหตุการณตางๆในโลกปจจุบันนั้น มีสิ่งท่ีเยายวนใจมากมาย ทําใหตกไปสู

กระแสแหงกิเลส ขาดสติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิต สิ่งใดเกิดข้ึนในอดีต สิ่งนั้นไดจบลงไป

แลว ทาน ว.วชิรเมธี ทานกลาวเตือนสติไดเปนอยางดีท่ีวาอยาปลอยใหอดีตมากีดปจจุบัน๒๖ 

นั่นหมายความวา ไมควรคํานึงถึงอดีตเพราะจะทําใหเสียเวลาในปจจุบันไปอยางไรคุณคา 

สรุปไดวา การอยูกับปจจุบันธรรมดวยสติแมเพียงชั่วขณะไมก่ีนาที ดีกวาคนท่ีอยูดวย

ความคิดอยางเปนคนหลักลอย คิดโหยหาแตอดีต คิดฟุงซานไปในอนาคตซ่ึงไมเปนเรื่องจริงท้ัง

อดีตและอนาคน แมมีชีวิตอยูถึง ๑๐๐ ปนั้นแทบจะไมมีคุณคาและความหมายใดๆเลย แตคนท่ี

อยูอยางมีสติแมมีชีวิตอยูแคเพียงราตรีเดียวยอมมีคุณคา มีความหมาย เพราะรูจักใชเวลาใน

ปจจุบันอยางรูคุณคา เม่ือสรางเหตุท่ีมีคุณคาอยูกับปจจุบัน ผลท่ีจะเกิดในอนาคตยอมมีคุณคา 

จนสามารถพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา จนเกิดปญญาเห็นแจง สามารถแกทุกขแกปญหาใน

ชีวิตได จนเปนชีวิตท่ีสมบูรณในท่ีสุด สามารถสรุปเปนภาพไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
๒๖พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, โมงยามแหงความสุข พิมพครั้งท่ี ๘ (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพอมรินทรธรรมะ, ๒๕๕๔), หนา ๒๑๒. 

 



๒๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒๘  ภาพแสดงการบริหารเวลาดวยความคุมคาทุกเวลานําไปสูการบริหารเวลา 

                    เพ่ือบรรลุผลจริง 

 

๔.๓.๔ การบริหารเวลาดวยความไมประมาท 

ในหลักคําสอนเรื่องความไมประมาทท่ีไดกลาวไวในบทท่ี ๓ คนท่ีประมาทนั้นเหมือน

คนท่ีตายแลว คนท่ีตายแลวไมสามารถกระทํากิจกรรมใดๆได คนเราถาอยูดวยความประมาทไม

วาจะเปนความประมาทในแงมุมตาง ๆ เชน ความประมาทในเรื่องเวลา ความประมาทใน

สังขาร ความประมาทในเรื่องวัย หรือแมแตความประมาทในเรื่องสังขาร เปนตน ความ

ประมาทเหลานี้ลวนนําผูคนใหตกอยูในวัฏฏะ กลาวคือการเวียนวายตายเกิดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

เม่ือมีเกิดก็มีแก มีเจ็บ มีตาย ความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจท้ังหลายท้ังปวง ยอมมี

ทุกข พระพุทธองคทรงตรัสเตื่อในเทวทูตสูตร๒๗ ไมใหบุคคลไมตกอยูในความประมาท ไมวา

เวลาใด ๆ เพราะความประมาทเปนหนทางแหงความตาย เม่ือคนเราตายเทากับวาไมสามารถ

สรางกุสลหรือความดีงามใดๆใหกับชีวิต มีชีวิตอยูก็เหมือนคนท่ีตายแลว การตกอยูในความ

ประมาทจึงเปนสิ่งท่ีทําลายเวลาท่ีมีคาไปอยางนาเสียดาย  

โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมในยุคปจจุบันท่ีมุงเนนแสวงหาเสพบริโภคนิยม ทําใหใชเวลา

ในแตละวันไปอยางขาดสติ ผลงานท่ีเกิดข้ึนยอมขาดประสิทธิภาพ ท้ังยังไมไปสูการบรรลุผลจริง

ท้ังความจริงข้ันสมมติและความจริงข้ันสุงสุด เม่ือบุคคลไมประมาทยอมทํากิจกรรมดวยความมี

สติ สติเปนธรรมชาติท่ีใหคุณ สามารถทําใหบุคคลเห็นความเปนจริงของชีวิตในแงมุมตาง ๆ  

คนท่ีไมประมาทจึงถือวาเปนคนมีสติ เพราะในบรรดาปญหาท่ีเกิดข้ีนทําใหคนเราเกิดควากดดับ

บีบค้ันทงทางดานรางกายและจิตใจนั้น สวนมากข้ึนอยูกับการกระทบกับสิ่งแวดลอมของ

                                                      
๒๗ม.อุ.๑๔/๒๗๑/๓๑๘. 

 

การบริหาร

เวลาดวย 

ความคุมคา

ทุกเวลา 

๑.จิตจดจอมีสมาธิใชเวลาคุมคา 

๒.มีสติทุกข้ันตอนในการทํากิจ 

๓.คุมคากับเวลาท่ีใชไปกับสิ่งมีสาระ 

บูรณาการ 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ

บรรลุผลจริง 



๒๒๙ 

 

อายตนะภายในและอายตนะภายนอก แตไมมีสติคอยกํากับใจจึงเทากับวามีความประมาทอยู 

ในเทวฑูตสูตร"๒๘ เม่ือมีความแก ความเจ็บ ความตาย ซ่ึงเปรียบเสมือนเทวทูตมาเตือนแลว 

คนเรายังคงมองไมเห็น คงหลงคิดไปวา ตนเองจะไมแก ไมเจ็บ ไมตาย จึงไมเรงขวนขวายกิจท่ี

เปนประโยชน เชน มัวเท่ียวเตร รองเพลงสนุกสนาน ดิ่มสุรา เท่ียวกลาวคืน ติดการพนัน 

เหลานี้เปนตน  

เม่ือชีวิตท่ีดําเนินไปดวยความประมาทมัวเมา หลงไปตามวัตถนิยม ตามโลกศิวิไลซ ทํา

ใหใชเวลาท่ีผานไปอยางชาดสติด ไมสามารถบรรลุผลจริงตามท่ีควรจะเปน แตหากคนเราได

ตระหนักถึงความไมประมาท ระลึกถึงเทวทูต ระลึกถึงความตาย จะทําใหไดสติ เรงขวนนขวาย

ในกิจท่ีควรทํา ทําชีวิตใหมีสาระและประโยชน เพราะวาความตายเปนสิ่งท่ีตองเกิดกับคนทุก

คน ไมรูวาเวลาไหน เพราะการพัดเพ้ียนกับมัจจุราช ซ่ึงเปน ขอ ๕ ในมาร ๕ มารคือความตาย 

มารเปนสิ่งท่ีฆาบุคคลใหตายจากความดีหรือจากผลท่ีหมายอันประเสริฐ เปนตัวการท่ีกําจัด

หรือขัดขวางไมใหบรรลุความดี สวนท่ีกลาววามัจจุมาร มารคือความตาย ความตายเปนมาร 

เพราะเห็นตัวการตัดโอกาสท่ีจะกาวหนาตอไปในคุณงามความดีท้ังหลาย๒๙ ในมหาปรินิพพาน

สูตร๓๐ ปจฉิมวาจากอนพระพุทธองคทรงปรินิพพานไดตรัสเตือนวาสังขารท้ังหลายมีความเสื่อม

ไปเปนธรรมดา เธอท้ังหลายจงทําหนาท่ีใหสําเร็จดวยความไมประมาทเถิด แสดงวาพระองค

ทรงตรัสเตือนใหคนเรามีสติอยูกับกิจหนาท่ีในปจจุบันดวยความเพียร มีสติครองกายครองใจ 

สามารถบรรลุผลจริงไดตามเวลา 

สรุปไดวา การบริหารเวลาเพ่ือความไมประมาท ทําใหคนเราสามารถวางแผนชีวิต ให

ดําเนินชีวิตไปตามกฎธรรมชาติ พยายามพัฒนาชีวิตใหมีความเจริญกาวหนาดวยความมีสติ

อยางตอเนื่อง ไมหวงหนาพะวงหลัง มีความสุขอยูกับกิจกรรมท่ีทําดวยสติเพ่ือบรรลุจริงตาม

ปญญาความสามารถดวยความไมประมาทนั่นเอง สามารถสรุปเปนภาพไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

                                                      
๒๘ม.อุ.๑๔/๒๗๑/๓๑๘. 
๒๙พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม พิมพ

ครั้ง ท่ี ๙, อางแลว, หนา ๒๐๔-๒๐๕. 
๓๐ที.ม.๑๐/๒๑๘/๑๖๖. 



๒๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพท่ี ๒๗  ภาพแสดงความไมประมาทเพ่ือนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

 

๔.๓.๕ สรุป 

 การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ เปนไปเพ่ือความรูนั้น การรูจักตนเอง รูจักภาวะ 

เพศ ความรูความสามารถของตนเองท่ีมี การรูจักบุคคล ความแตกตางของบุคคลและการรูจัก

ชุมชนสังคมลวนเปนสิ่งท่ีเก้ือกูลใหเกิดคุณคาความรูในเชิงความรูเหตุ ความรูผล รูตน รูบุคคล

และรูชุมชน เม่ือเหตุความรูมียอมทําใหเกิดการนําไปปรับประยุกตใชไดตามความเหมาะสม 

สวนการบริหารเวลาเพ่ือความดี ความดีท้ังในเชิงเหตุเชิงผลตองสอดคลองกับการจัดลําดับ

ความสําคัญของงาน ในทางพระพุทธศาสนามองความสําคัญท่ีตัวเนื้องานเปนเหตุหลัก กิจกรรม

หรือเวลาท่ีใชไปควรเปนไปเพ่ือตัวเนื้องาน เพ่ือแกทุกขแกปญหาของชีวิตได ใหเปนชีวิตท่ี

สมบูรณ ประกอบกับการควบคุมเวลาในชีวิตท่ีมีนอยนี้ ดวยการรูจักตระหนักในคุณคาของชีวิต 

คุณคาของเวลาท่ีใชตองสอดคลองกับความจริง มีความเพียรพยายามอยางไมยอทอเหมือนพระ

มหาชนก มีการกระทําอยางตอเนื่องไมเหมือนก้ิงกา และสุดทายตองมีสติอยูกับปจจุบัน เพราะ

การมีสติอยูกับกิจกรรมท่ีทํา แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว คืนเดียวยอมดีกวาคนท่ีอยูอยางขาดสติ 

ใชเวลาอยางขาดสติท่ีมีชีวิตอยูตั้งรอยป ท้ังนี้ตองอยูดวยความไมประมาทดวย สามารถสรุปเปน

ภาพไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

การบริหาร

เวลาดวย 

ความไม

ประมาท 

๑.เกิดความเพียร 

๒.เกิดสติและประสิทธิภาพงาน 

๓.บรรลุผลไดจริงภายในเวลา 

บูรณาการ 

การบริหาร

เวลาเพ่ือ  

บรรลุผลจริง 



๒๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๐ แสดงการบูรณาการการบริหารเวลาเชิงพุทธ 

 

๔.๔ การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

  การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบการบูร

ณาการดวยทฤษฏีและหลักการบริหารเวลาเขิงพุทธ พรอมท้ังไดดําเนินการสัมภาษณความ

คิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือประกอบการบูรณาการดังกลาว ดังประเด็นตอไปนี้ 

๔.๔.๑ พระพุทธศาสนากับการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

 ๑.ประเด็น6การบริหารเวลาเพ่ือความรูตนนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

ความเพียร 

ความตอเนื่อง  ความไมประมาท 

บรรลุ 

ผลจริง 

 ไมเสื่อมจากเวลา 

 กาวสูจุดหมาย 

 ผลสําเร็จทันเวลา 

 

   เวลา 

เวลา 

   เวลา 

เวลา 

คุมคาทุกเวลา 

 เห็นผลจริงฯ 

 ทันเวลาสูเปาหมาย 

 มีระเบียบวินัยเรื่องเวลา 

 

 จิตจอจอ มีสมาธิ 

 มีสติทุกข้ันตอนฯ 

 คุมคากับเวลาฯ 

 

 เกิดความเพียร 

 เกิดสติและประสิทธิภาพฯ 

 บรรลผุลไดตามจริง 

                ภายในเวลา 

 



๒๓๒ 

 

พระธรรมกิตติเมธี 6(à¡ÉÁ 6Ê�ÚÞ£âµ) 6ä Œ́ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹Ç‹Ò ¡ÒÃÃÙŒµ¹à¾×èÍºÃÔËÒÃàÇÅÒ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÊ¶Ò
¡ÒÃ³�áÅÐÍÒªÕ¾ ¤¹ÃÙŒµ¹µŒÍ§ÁÕÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� µŒÍ§ÃÙŒÇ‹ÒªÕÇÔµ·íÒ§Ò¹ã´ äÁ‹»Å‹ÍÂãËŒàÇÅÒÅ‹Ç§àÅÂä»à¾ÃÒÐàÇÅÒ·Õè
Å‹Ç§àÅÂä»äÁ‹¤×¹¡ÅÑºÁÒ ·íÒÍÂ‹Ò§äÃãËŒ·Ñ¹àÇÅÒµŒÍ§ÃÙŒµŒÇàÍ§áÅÐàËç¹¤Ø³¤‹Ò¢Í§àÇÅÒ6

๓๑ 
6 พระสุธีรัตนบัณฑิต (6ÊØ·ÔµÂ� ÍÒÀÒ¡âÃ), รศ.ดร. ไดใหความเห็นวา การรูจักตน พัฒนา

ตนตามชวงแหงชีวิต เชน ในประเทศอินเดีย อาศรม ๔ แบงตามชวงอายุคน พรหมจรรย 

คฤหัสถย วานปรัสถยและสันยาสี แตท้ังนี้การแบงชวงชีวิตไมไดหมายถึงชีวิตมนุษยจะเปนไป

ตามเปาหมาย บางคนก็หลงทาง โลภ โกรธหลง ตองมีสติเปนปจจัยพ้ืนฐาน บางคนท่ีจะเติบโต

สรางบารมีใหตนเอง อดทนมากข้ึน ไมหวั่นไหว๓๒   

 ¾ÃÐÁ§¤Å¸ÕÃ¤Ø³ (ÍÔ¹ÈÃ ¨Ô¹ÚµÒ»�ÚâÞ£) ไดใหความเห็นวา การรูตนอยูกับธรรมชาติปญญารู

ชัดอยูกับปจจุบันฝกสติใหไวและคมชัด รูการาน มองวาทํางานตองมีสติรูรอบชอบชาย  รูท่ัว รู

ชัดซ่ึงเปนเรื่องของปญญา๓๓ 

  6พระครูปฐมธรรมวงศ ( 6ÊØÃÈÑ¡´Ôì »�ÚÞ£Ò¸ÕâÃ) 6 ไดใหความเห็นวา การรูจักตนเองตองมี

ความชัดเจน มีการศึกษา การรูตนรูรับผิดชอบงาน รูความสามารถ ทําหนาท่ีพ้ืนฐาน มีสติตัวรู

ในการใหทาน การักษาศีลและการเจริญจิตภวนา ตื่นรู เบิกบาน บทเรียนรูผานประสบการณ

เทานั้น มีความหมายสวนอัตตา เรียนรูเพ่ือเขาใจตน ลดตัณหาอุปทานในตัวตน ทําใหเวลาใน

สังสารวัฏสั้นลง6

๓๔ 

6 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดใหความเห็นวา การมีปฏิสัมพันธกับผูคนในชีวิตจริงตอง

รูจักตนเอง ตองลงทุนในตนเอง ยอนกลับมาดูท่ีตัวเรา การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีมือ

วิเศษเรียกทรัพยไดเพราะการลงทุนในตนเอง การรูจักตนเอง สิ่งไหนเราทําไดดี ทําไดไมดี 

                                                      
๓๑สัมภาษณ พระธรรมกิตติเมธี (à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ), ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, 

๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๓๒สัมภาษณ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย อาภากโร), รศ.ดร., ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

พระพุทธศาสนา ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๓สัมภาษณ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£), รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน, 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ พระครูเกษมธรรมวงศ, ผูชวยเจาอาวาส(ฝายการศึกษา)วัดไรขิง พระ

อารามหลวง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๓๓ 

 

สามารถวิเคราะหตนเองได ไมเปนโรคดวนตัดสินใจ ไมคิดลบ ตองมีสติ เพราะสติเปนท่ีจําเปน

ทุกสถานการณ6๓๕  

6 ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ ไดใหความเห็นวา การรูจักตนเปนการรูจักใชเวลาของตน

ทําใหตนมีคุณภาพชีวิตพัฒนา อยางครูท่ีสอนเม่ือรูตนเองมาสอนไดสมบัติทางปญญา พัฒนา

ปญญา ใหรูวาตนเองสอนอะไร สนใจอะไรจะไดรูจักกลั่นกรอง สอนเพ่ือพัฒนาปญญา เม่ือรูวา

ตนเองสนใจอะไรจึงใชเวลาและทุมเทเวลาไปกับสิ่งนั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย6

๓๖ 

6  ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน ไดใหความเห็นวา การรูจักตนตองเปนคนมีปญญา รูจัก

ความรู ความสามารถของตน มีเมตตาแหงปญญา บางครั้งคนเราตั้งใจดี คิดวารูจักตนเองดีแตไม

มีปญญา ตัวอยางเชน การพยายามชวยคนปวย แตตัวเองไมไดเปนแพทย เปนตน การรูจัก

ตนเองพัฒนาตนใหมีปญญาทําใหใชเมตตาได ไมเคลื่อนไปจากทิศทางท่ีจะไป ประหยัดเวลา6

๓๗ 

Dr.Kamaljit Singh ไดใหความเห็นวา การรูจักตน เปนการรูจักสุขภาพของตนท้ัง

รูปธรรมและนามธรมตองดูแลตัวเอง มีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ รูจักจัดสรรเวลา ทําให

สุขภาพดีมีความสุข มีเวลาใหกับครอบครัวดวยจิตใจท่ีแจมใสตลอดเวลา 6

๓๘ 

6 เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย ไดใหความเห็นวาการรูจักตนองตองรูวาตนเองเปนคนอยางไร 

ควรแบงชวงในการดําเนินชีวิตใหเปนลักษณะท่ีควรเปน เรียนรูระบบในธรรมชาติชีวิต ชีวิตมี

ระบบเหมือนนาฬิกาชีวิต โดยเฉพาะชีวิตหลังเกษียณท่ีไมมีบุตรจําเปนตองรูสถานะตนเองตอง

ดูแลตนเอง ตนเองตองแข็งแรงกอน ใชเวลาอยางรูคุณคา 6

๓๙ 

6 อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล ไดใหความเห็นวา องคประกอบของชีวิตมี

หลากหลาย การจัดสรรเวลาเปนท้ังศาตรและศิลปท่ีแตละบุคคลตองคนหาดวยตนเอง ไม

                                                      
๓๕สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน, ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๑.  
๓๖สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน, กรรมการผูอํานวยการสถาบันสหสวรรษ, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๘สัมภาษณ Dr.Kamaljit  Singh, Managing Direcotr of Bio-Magnetic Holistic 

Health Centre, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๙สัมภาษณ เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย, ขาราชการบํานาญ สังกัดกองทัพเรือ, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 



๒๓๔ 

 

เหมือนกันการรูจักตนเองเปนศิลป 6แตถาคนเรารูจักตนเองสามารถพิจารณาใชเวลาไปกับสิ่งท่ี

เปนสารระ ทําใหเวลาไมสูญเปลา๔๐ 

 

6  ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา

เพ่ือความรูตนความรูตนนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรูสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
 

6ลําดับท่ี 6รายชื่อ 6สรุปบทสัมภาษณ 

6๑ พระธรรมกิตติเมธี                         

6(เกษม 6สฺÞ£โต) 

6รูสถาณการณและอาชีพ คนรูตนตองมีวิสัยทัศน ตองรูวา

ชีวิตทํางานใด ทําใหทันเวลา 

6๒ 6 พระสุธีรัตนบัณฑิต  

6 (6สุทิตย อาภากโร) รศ.ดร. 

6การรูตน แบงชวงเวลาอยางอาศรม ๔ ในประเทศอินเดีย 

การพัฒนาตน ไมไดหมายถึงชีวิตมนุษยจะเปนไปตาม

เปาหมาย บางคนก็หลงทาง โลภ โกรธ หลง 

6๓ พระมงคลธีรคุณ 

(อินศร จินฺตาปฺโÞ£) 
6รูตน รูชัด รูท่ัว ฝกสติใหไวและคมชัดเปนเรื่องของปญญา 

6๔ 6พระครูปฐมธรรมวงศ  

6(6ÊØÃÈÑ¡ Ốì »�ÚÞ£Ò¸ÕâÃ) 
6มีความชัดเจน มีการศึกษา มีสติตัวรู ไมหลงเสียเวลาใน

สังสารวัฏยาวนานเกินไป 

6๕ 6พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ี

 

6รูจักการลงทุนในตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพตน 

6สิ่งไหนท่ีไดดี สิ่งไหนทําไมไดดี มีสติ 

6๖ 6ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ 

 

6รูจักวาตนสนใจอะไร กลั่นกรอง มีสติปญญา เม่ือรูวาสนใจ

สิ่งไหนแนชัดใหทุมเทเวลากับสิ่งนั้น 

6๗ 6ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจ

ริวัฒน 

 

6ตองรูจักตนเอง มีเมตตามีปญหา จะไดไมหลงทิศทางท่ีควร

จะดําเนินชีวิตใหเปนไป ประหยัดเวลา 

6๘ Dr.Kamaljit Singh 

 

6รูจักตน รูจักรัษาสุขภาพตน จัดสรรเวลาพักผอน มีเวลา

ใหกับครอบครัวดวยความสุขเบิกบาน 

6๙ 6เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย 

 

6ควรเรียนรูระบบชีวิตของตนเอง ระบบนาฬิกาชีวิต และ

จัดสรรใชเวลาอยางคุมคา 

                                                      
๔๐สัมภาษณ อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล, ผูกอตั้งกลุมรัตนอุบาสก/โครงการ

หมูบานรันตอุบาสก, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๓๕ 

 

6๑๐ 6อาจารยปยะลักษณ   

6ถิรสุนทรากุล 

 

6การจัดสรรเวลาเปนท้ังศาตรและศิลป การรูจักตนเองเปน

ศิลปะการดําเนินชีวิต ทําใหสามารถจัดสรรและใชเวลาไป

กับสิ่งท่ีเปนสาระ 

  

6ตารางท่ี ๘ แสดงสรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือ 

6  ความรูตนนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

 

จากการสรุปบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น 6การบริหารเวลาเพ่ือความรูตน

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู ผูวิจัยจึงสงเคราะหไดวาการบริหารเวลาเพ่ือความรูตนนําไปสู

การบริหารเวลาเพ่ือความรูเริ่มตนจากการมีสติรูจักตนเอง รูแผนชีวิตและเปาหมายเลือกใชเวลา

ท่ีเปนท้ังศาตรและศิลปะใหเหมาะสมดวยความสุขเบิกบานใจ 

  

๒ .ประเด็น6การบริหารเวลาเพ่ือความรูคนนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

พระธรรมกิตติเมธ ี6(เกษม 6สฺÞ£โต) 6ไดใหความเห็นวา การทํางานตองเขาใจผูอ่ืน จะ

ทําใหชีวิตเราเจริญกาวหนา ใมใชนอนแชนั่งแช ทําใหเสียการเสียงานเสียเวลา การรูจักและ

เขาใจผูอ่ืนตองอาศัญปญญาพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ6

๔๑ 

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£) ไดใหความเห็นวา แตละคนมีจริตท่ีแตกตาง 

สรางความตองการในใจไมเหมือนกัน เผื่อใจไวดวยตามความปรารถนา ใหสอดคลองกับจริตท่ี

แตกตางกัน ใหคนเราเก่ียวของใหตนเองไมมีปญหา ไมเดือนรอนใจ เขาไมเปนดังเราตองการ ไม

เหมือนกัน มองเราเปนกัลยาณมิตอยางไร เห็นคุณคากาลเวลา กาลเวลาผานไปใหพิจารณาถึง

ประโยชน ท่ีพึงประสงคเรา ทําใหเต็มศักยภาพ๔๒ 

   6พระครูปฐมธรรมวงศ (6สุรศักดิ์ ปฺÞ£าธีโร)6 ไดใหความเห็นวา การรูจักบุคคลอ่ืน ให

โนมมาสูตนเพ่ือสละความเปนตัวตน บุคคลอ่ืนเปนอุปกรณทาน ทานเพ่ือลดตัวตนเพ่ือคลาย

มานะทิฏฐิ ไมใหมีอัตตาซอนอัตตา เม่ือรูจักบุคคลควรวางทาท่ีท่ีถูกตองตอบุคคลนั้นๆ คบ

                                                      
๔๑สัมภาษณ พระธรรมกิตติเมธี (à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ), ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, 

๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๔๒สัมภาษณ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£), รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน, 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๓๖ 

 

กัลยาณมิตร แตบางคนเม่ือรูพฤติกรรมและนิสัยท่ีไมดีก็ตองใหโอกาสเพราะสักวันหนึ่งเขาอาจ

พบมิติชนิดตัด ตัวอยางเชน พระองคุลีมาน, พระนางกีสาโคตรมีเถรี เปนตน6

๔๓ 

6 ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน ไดใหความเห็น จิตของมนุษยแตละคนมีความสามารถ

ไมเทากัน สัญญาความทรงจําบันทึกทําอะไรไว มีการทวงคืน มีการครอบครองและปลอยวาง 

จึงตองปลอยวางจิต ใหฟสิกสทางจิตทํางานปฏิกิริยาสะทอนกลับ คนเรามีความแตกตางกันจิต

จะรับรู 6 รูสึกดีทําสิ่งท่ีดี สิ่งท่ีประทับลงในจิตรวมไปถึงวัตถุ ธาตุ เปนตัวกรอง (Filter) เปน

ความรูสึก (Feeling) เวทนา สุข-ทุกข ทุก ๆ วันอยาบันทึกสิ่งท่ีไมดีเอาไว ควรสะสมใหจิต

บันทึกสิ่งท่ีดีๆซ่ึงแตละคนมีจิตท่ีบันทึกแตกตางกันตามกฎแหงกรรม เวลาท่ีใชไปกับกิจกรรมทํา

ใหจิตรับรูและบันทึกสิ่งตางๆไวอยางตอเนื่อง ความเขาใจเรื่องจิตมนุษยท่ีแตกตางกันและมี

ความสามารถไมเทากันนี้ทําใหเราสามารถบริหารจัดการเวลาหรือใชเวลาไปกับคนรอบขาง

อยางเหมาะสม อีกท้ังคนมีหลายบทบาท การบริหารหนาทีและบทบาทในกิจรรมนั้นตอง

บริหารจัดการใหดี ถาบริหารจัดการไมดีแตละบทบาทจะสับสนวนเขามาหากัน ทําใหวุนไป

หมด ไมสามารถท่ีจะสกัดความเปนบทบาทแตละสวนออกจากกันได เวลาท่ีเชื่อมแตละบทบาท

นั้นแยกสวนกัน คนละอยาง เชน บทบาทความเปนพอ บทบาทมีหนาท่ีของเวลา แตออกนอก

บานเปนประธานบริษัท เปนบทบาทในสังคม บทบาทแตละบทบาทตั้งดวยเวลา ถาบริหาร

จัดการเวลาท่ีดี พอตองไมไปยุงกับประธานบริษัท ประธานบริษัทตองไมไปยุงกับเพ่ือน เพราะ

ไมเชนนั้นแลว เวลาท่ีจะเชื่อมตอไปยังบทบาทหนาท่ีจะยุงและวุน ทําใหบริหารจัดการไมดี๔๔ 

Dr.Kamaljit Singh ไดใหความเห็นวา การรูจักความแตกตางของบุคคลอ่ืน เชน 

ความรัก ความชอบ ความชัง ความพรอม ความสามารถ ความคิด เปนตน เม่ือบุคคลมีความ

แตกตางกันเชนนี้ เราจึงควรบริหารจัดการเวลาและใชเวลาไปกับบุคคลท่ีเราเลือกสรรแลวเพ่ือให

บรรลุเปาหมายตามความประสงคของเรา6

๔๕  

6 เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย ไดใหความเห็นวา เนื่องจากความแตกตางขอบแตละบุคคล

ข้ึนกับพ้ืนฐานการเลี้ยงดูการอบรม การศึกษาท่ีแตละบุคคลไดรับ แตละบุคคลมีความเขาใจท่ีไม

เหมือนกัน มีการปรุงแตงในจิตท่ีไมเหมือนกัน เรายอมรับและเลือกใชเวลาใหเหมาะสม รูจัก

                                                      
๔๓สัมภาษณ พระครูเกษมธรรมวงศ , ผูชวยเจาอาวาส(ฝายการศึกษา)วัดไรขิง       

พระอารามหลวง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๔สัมภาษณ ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน, กรรมการผูอํานวยการสถาบันสหสวรรษ, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๕สัมภาษณ Dr.Kamaljit  Singh, Managing Direcotr of Bio-Magnetic Holistic 

Health Centre, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๓๗ 

 

เลือกคบและใชเวลาไปกับเพ่ือนท่ีดี ไมดื่มสุรายาเสพติด ไมคึกคะนองไปกับกลุมคนท่ีขาดโยนิโส

มนสิการ จะทําใหเราใชเวลาในชีวิตหมดไปอยางคุมคา6

๔๖ 

6อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล ไดใหความเห็นวา การ 6รูจักบุคคลท่ีเก่ียวของ ๑.

เจริญ ดี มีความสามารถ มีเปาหมายชีวิต ๒. เสื่อม ไมดี ไรความสามารถ ขาดเปาหมายใจชีวิต  

ตัวบุคคลนั้นเนนเขาใชเวลาท่ีมีคาของตนเพ่ือมนุษยสัมพันธทางใดทางหนึ่ง เราจึงควรรูจักเวลา

ท่ีเราเก่ียวของอยางเพียงพอวาจะไมสรางใหเสียเวลา ควรใหประโยชนแกชีวิต มีสิ่งใดท่ีมี

ปฏิกิริยากับเขาได เพราะฉะนั้นเขาเอง สิ่งใดหลีกเลี่ยงไมควรเก่ียวของกับมนุษยสัมพันธบาง

บางบุคคล การรูจักความรู ความเขาใจมากทัศนคติ ความเขาใจเปาหมายชีวิต วิธีการใชเวลา

ของแตละบุคคล ชวยใหเราใชเวลานอยลง เขาสูเปาหมาย สิ่งท่ีเราตองการ สิ่งท่ีเขาตองการ 

เราใชเวลาทางลัด ใหตรงแทตรงประเด็นท่ีแตละฝายตองการไดสําเร็จ ประหยัดเวลา  

ความสําเร็จทางกาย สติปญญาไวใชกับสิ่งท่ีจําเปน ตองไมเสียเวลามากกับสิ่งท่ีมีประโยชนนอย 

ใชเวลามากไมคุมเวลา นอกจากรูจักบุคคลทางรูปธรรมเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ รูจักสวน

นามธรรมท่ีบุคคลนั้นเปนอยู ความเชื่อ ความสามารถ ความขยัน ความข้ีเกียจ มุมมองท่ีมีตอ

ชีวิต ตอสังคม การทําตนเปนประโยชนอยางไร๔๗  

6 ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา

เพ่ือความรูคนสามารถสรุปไดดังนี ้

 

6ลําดับท่ี  6รายชื่อ 6สรุปบทสัมภาษณ 

6๑ พระธรรมกิตติเมธี                         

6(เกษม 6สฺÞ£โต) 

6การเขาใจผูอ่ืนตองอาศัยปญญา 

6๒ พระมงคลธีรคุณ 

(อินศร จินฺตาปฺโÞ£) 
6คนมีจริตแตกตางกัน เลือกกิจกรรมท่ีสอดคลองกับจริต

ท่ีแตกตางกัน 

6๓ 6พระครูปฐมธรรมวงศ  

6(6ÊØÃÈÑ¡ Ốì »�ÚÞ£Ò¸ÕâÃ) 
6การวางทาท่ีท่ีถูกตองตอบุคคลนั้น หันมามองท่ีตนเอง 

6๔ 6ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน 6จิตมนุษยมีความแตกตางกัน บทบาทหนาท่ีจึงตางกัน 

6๕ Dr.Kamaljit Singh 6บุคคลแตกตางกัน ใชเวลาไปกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับ

                                                      
๔๖สัมภาษณ เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย, ขาราชการบํานาญ สังกัดกองทัพเรือ, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล, ผูกอตั้งกลุมรัตนอุบาสก/โครงการ

หมูบานรันตอุบาสก, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๓๘ 

 

 เปาหมายท่ีเรากําหนดไว 

6๖ 6เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย 

 

6บุคคลเขาใจไมเหมือนกัน การปรุงแตงในจิตไม

เหมือนกัน การใชเวลาจึงตางกัน 

6๗ 6อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนท

รากุล 

 

6การรูจักบุคลท้ังทางรูปธรรมและนามธรรม พิจารณา

เวลาท่ีเสียไปกับประโยชนท่ีไดรับจากบุคคลนั้น  

  

6ตารางท่ี ๙ แสดงสรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือความรูคน 

6            นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

จากการสรุปบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น 6การบริหารเวลาเพ่ือความรูคน

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู ผูวิจัยจึงสงเคราะหไดวาการบริหารเวลาเพ่ือความรูคนนําไปสู

การบริหารเวลาเพ่ือความรู การเขาใจบุคคลอ่ืนดวยปญหา เขาใจจริตความแตกตางของแตละ

บุคคล มีสภาพจิตและการปรุงแตงท่ีแตกตางกันไป การใชเวลาท่ีหมดไปกับบุคคลตางๆเหลานั้น

ตองพิจารณาถึงเวลาท่ีเสียไปใชไปวากอใหเกิดประโยชนตอชีวิตและเปาหมายมากนอยเพียงใด 

๓ .ประเด็น6การบริหารเวลาเพ่ือความรูบริษัทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

พระธรรมกิตติเมธี (6เกษม สฺ6Þ£ 6โต) ไดใหความเห็นวา การรูจักบริษัทหรือชุมชน เรา

ตองรูวาเรามีอาชีพหนาท่ีการงานท่ีเก่ียวของกับองคกรนั้นอยางไร เวลาท่ีเราทํางานอยูอยาอูงาน 

ทํางานใหเต็มท่ี เรารูหนาท่ีท่ีมีตอองคกร เม่ือเราทํางานเต็มท่ีทํางานมากกวาคนอ่ืน กําไรเพ่ือ

องคกรทําใหองคกรนั้นมีความเจริญกาวหนา6

๔๘   

6พระสุธีรัตนบัณฑิต (6สุทิตย อาภากโร) รศ.ดร.ไดใหความเห็นวา การรูจักสังคมชุมชน 

รูพฤติกรรมสิ่งท่ีคนใสสังคมชุมชนนั้นแสดงออก เม่ือเวลาเราตองมีสวนเขาไปปฏิสัมพันธ ทําให

เราสามารถเตรียมตัวและเขาไปสูชุมชนนั้นๆไดอยางเหมาะสมกับเวลา เชน สังคมชาววัชรยานใน

ประเทศภูฏาน ไดจัดสรรเวลาทํากิจกรรมทางศาสนาใหเบิกบานใจ มีจิตเปนกุศล มีการทบทวน

จิตทุกวันเวลากอนนอน เขาใชชวงเวลาอยางมีความสุข พัฒนาตนใหมีความสุข เปนตน๔๙   

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£) ไดใหความเห็นวา สังคมชุมชน ความสัมพันธ

ในสังคมมาก สังคมมีเปาหมายในใจ ใหเทาท่ีได เขาใหถึงเปาหมายนั้น มีการเก้ือหนุนกันเพ่ือให

                                                      
๔๘สัมภาษณ พระธรรมกิตติเมธี (à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ), ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, 

๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๔๙สัมภาษณ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย อาภากโร), รศ.ดร., ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

พระพุทธศาสนา ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๓๙ 

 

บรรลุความสําเร็จตามสังคม ตามความเหมาะสมไมขัดกับเปาหมาย กาลเวลาท่ีผานไปก็ไมสูญ

เปลา๕๐  

6พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ไดใหความเห็นวา คนทุกคนมีธรรมะอยูเต็มหัวใจ สังคมมี

พลังงานอยูทุกหนทุกแหง ใหเราเรียนรูจุดแข็งจากสังคม ตัวอยางเชน คุณตูนซ่ึงเปนนักรองนําวง

บอดีสแลม จากนักรองมาเปนนักวิ่งระยะไกลคนแรกของประเทศไทย ท่ีวิ่งเพ่ือหาเงินชวยเหลือ

สังคม บริจาคใหโรงพยาบาล ๑๑ แหงท่ัวประเทศไทย สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีพ้ืนฐานแหงความ

เมตตา เม่ือมีคนมาปลุกกระแสพลังแหงความเมตตานี่ไดถูกจุดข้ึนมา เปนการรูจักสังคมท่ีตนเปน

สวนหนึ่งในสังคมนั้น  เรารับมามากแลว สักวันหนึ่งเราจะคืนใหสังคม คนทํางานเพ่ือสังคมจะไม

แบกหามคําดาหรือคําชม กระแสคุณตูนเปนคลื่นเมตตาใหแผนดินไปสูสังคม เพราะเขาใจสังคม

รูจักชุมขน เปนตน6

๕๑ 

6 เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย ไดใหความเห็นวา การรูจักสังคมมีผลตอเวลาในชีวิตของเราเปน

อยางยิ่ง เพราะลักษณะงานท่ีเราตองเขาไปเก่ียวของสัมพันธกับสังคม โดยเฉพาะสังคมเก่ียวกับ

หนาท่ีการงาน ลักษณะการวางตัวในสังคมตองเหมาะสม ใชเวลาในแตละสังคมอยางพอเหมาะ

พอดี แตในบางครั้งลักษณะงานและกฎระเบียบในสังคมบังคับทําใหไมถูกใจเรา เราตองวิ่งตาม

สังคมและใชเวลาหมดไปในสังคมนั้นๆ ท่ีนาคิดคือเวลาท่ีหมดไปกับกิจกรรมในสังคมนั้นๆได

ตอบโจทยเปาหมายในชีวิตเราหรือไมและคุมกับเวลาท่ีไดใชไปหรือเปลา ควรตองใสใจพิจารณา

อยางรอบคอบ6

๕๒ 

6อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุลไดใหความเห็นวา 6รูจักสังคมท่ีเราเก่ียวของ มนุษย

สัมพันธท่ีเรามีตอสังคมยอมตองการประโยชนตอกันและกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางมนุษย

โดยรวมสังคม สังคมตองการประโยชนจากตัวเรา จึงใชเวลามาเปนเครื่องกํากับการกระทําใน

สังคม สรางสรรคสิ่งตางๆมากมายเพ่ืออะไร จะตองทําอยางไร ตองงดสิ่งไหน ท่ีจะทําใหเกิด

ประโยชนตอสังคมมากท่ีสุด สังคมจึงตอบแทนคนทําดวยการพิจารณาท่ีเหมาะสมเพ่ือแลกกับ

เวลาท่ีคนนั้นเสียไป มนุษยสัมพันธในสังคม เลือกสังคมม่ีเหมาะสมกับเปาหมายในชีวิต เรายอ

                                                      
๕๐สัมภาษณ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£), รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน, 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

 
๕๑สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน, ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๑.  
๕๒สัมภาษณ เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย, ขาราชการบํานาญ สังกัดกองทัพเรือ, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 



๒๔๐ 

 

มหาจากความเจริญ ความสําเร็จ ความสุขท่ีควรจะได จึงตองรูจักสังคม เริ่มตนจากเปาหมาย

สังคมนั้น ความตองการสังคมนั้นและหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติตอสังคมนั้น ท่ีตองใชเวลาในชีวิตของเรา

ท่ีมีเหลืออยูใหหมดสิ้นไป จากความตองการของสังคม การรูจักสังคม สังคมเม่ือบุคคลรวมกันมี

เปาหมายมีความถูกความผิดอยางไร มีวิธีการดําเนินชีวิต ดําเนินกิจกรรม หลีกเลี่ยงไมไดท่ีเรา

ตองเรียนรู เพราะเรากําลังใชเวลาท่ีมีคาเขาไปแลกกับความตองการของสังคม เพ่ือใหไดสิ่งตอบ

แทน บุคคลไมรูสังคม ยอมถล้ําลึงนําเวลาชีวิตสูญเปลา ปญหาควรสํารวจจิตใจ เพราะไมรูจัก

หมูชน มีก่ีคนท่ีใชเวลาอยางไมเพียงพอท่ีจะเรียนรู คนรูจักสังคมเห็นความเพียงพอ เลือกใช

เวลากับสังคมท่ีมีเปาหมายสอดคลองกับเปาหมายตน เพ่ือพัฒนาชีวิต ข้ึนไปสูความเจริญ ใช

เวลาใหเกิดประโยชนตอชีวิตตอตนเองตอผูอ่ืนไปพรอมๆกัน เกิดประโยชนสูงสุด เราและสังคม

ท่ีเก่ียวของกัน จึงเดินไปดวยกันไมขัดกัน  สํารวจจิตใจประเด็นท่ีควรรู สังคมบุคคลมีปญญา

หลีกเลี่ยงเสีย ท่ีมากซ่ึงปญหา ไมกอใหเกิดโทษหรือใหความสุขตอชีวิตเรา เพราะเวลาท่ีเสียไป

อาจไดคืนมาดวยสิ่งท่ีไมมีประโยชน เราตองการความสําเร็จท่ีควรเขาถึง เพราะฉะนั้น สังคมคน

ดีหรือคนราย บุคคลควรบริหารเวลาอยางชาญฉลาด ใชเวลาตอสังคมท่ีดีมากเปนพิเศษ ใหเวลา

ตอสังคมมท่ีไมมีสาระเทาท่ีจําเปน  ไมเปลืองเวลาของชีวิตตนเอง เพ่ือความเปนอิสระ ความ

สงบของจิตใจ พัฒนาตนทางปญญาและเพ่ือเรียนรูตนอง๕๓ 

6 ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา

เพ่ือความรูบริษัท สามารถสรุปไดดังนี ้

 

6ลําดับท่ี  6รายชื่อ 6สรุปบทสัมภาษณ 

6๑ พระธรรมกิตติเมธี                         

6(เกษม 6สฺÞ£โต) 

6รูจักอาชีพหนาท่ี จัดสรรเวลาทํางานเพ่ือองคกร ผลกําไร

ใหองคกร องคกรพัฒนาบุคลากร 

6๒ 6 พระสุธีรัตนบัณฑิต  

6(6สุทิตย อาภากโร) รศ.ดร. 

6รูจักสังคม เตรียมตัวเขาสูสังคมในจังหวะเวลาและ

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสังคม 

6๓ พระมงคลธีรคุณ 

(อินศร จินฺตาปฺโÞ£) 
6เปาหมายของสังคมท่ีเขาไปเก่ียวของสอดคลองกับ

เปาหมายชีวิตเราหรือไม ใชเวลาไปเพ่ือเปาหมาย 

6๔ 6พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ี 6สังคมมีพลังงานอยูทุกหนทุกแหง จับกระแสสังคม 

สังคมไทยเปนสังคมเมตตา 

6๕ 6เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย 6การวางตัวและการใชเวลาในแตละสังคมใหพอเหมาะ

                                                      
๕๓สัมภาษณ อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล, ผูกอตั้งกลุมรัตนอุบาสก/โครงการ

หมูบานรันตอุบาสก, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๔๑ 

 

 พอดี 

6๖ 6อาจารยปยะลักษณ   

6ถิรสุนทรากุล 

 

6คัดเลือกสังคมท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในชีวิต ใชเวลาไป

กับสังคมท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในชีวิตเปนเวลาท่ีเกิด

ประโยชน 

  

6ตารางท่ี ๑๐ แสดงสรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

บริษัทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรู 

 

 

 

๔.๔.๒ พระพุทธศาสนากับการบริหารเวลาเพ่ือความเปนสารประโยชนดี 

๑.ประเด็น 6การบริหารเวลาเพ่ือกําหนดแผนงานนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความ

เปนสารประโยชนดี 

พระธรรมกิตติเมธี 6(เกษม 6สฺÞ£โต) 6ไดใหความเห็นวา คนเราตองมีเปาหมายชีวิตท่ี

ชัดเจน เชน 6เราเขียนแผนพัฒนาตน  ตื่นนอนตอนตี 5 เริ่มงานตอน 8 โมงเชา ใชเวลาอยางไร

ถึงกอนการมีแผน ตองศึกษาแผนงานใหชัดเจน ใชเวลาก่ีเดือนก่ีป เราเขาใจชัดหรือยัง ๑ วันเรา

ทําก่ีอยาง เลือกภารกิจท่ีสําคัญกอน ชีวิตตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน งานไมเสร็จไมเลิก ทํางานให

บรรลุผลจริงๆ ตามแผน วางแผนทํางาน ทําไปตามข้ันตอน ทําใหดีข้ึน ถาไมเสร็จ พรุงนี้ตอง

ชดเชยเปน 2 เทาของความสามารถของเรา๕๔ 

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£ )  ได ใหความเห็นวา เปาหมายวัด

ความกาวหนาความสําเร็จ ทันเวลาท่ีตองการของชีวิตท่ีสั้น ไมเหมือนกัน ถาคนตางชัดแนใน

เปาหมาย เกิดความสัมพันธตอผูคนชัดเจนในเปาหมาย พัฒนาเปาหมายไปตามความตองการ 

ใจพุงแลนไป แมมีสิ่งมากระทบก็จะละไดตัดไดไมเปนแรงกระทบเปาหมายนั้นๆ ละไดวางได

ตั้งแตแรก ความเจริญกาวหนาทาทีระหวางวิธีการและเปาหมายก็สูงข้ึนพัฒนาข้ึน๕๕ 

6 ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ ไดใหความเห็นวา การตั้ง 6เปาหมายการบริหารเวลา เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนประโยชนดีนั้นตองเปนเปาหมายตนเองมีความสุขและแบงปน

                                                      
๕๔สัมภาษณ พระธรรมกิตติเมธี (à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ), ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, 

๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๕๕สัมภาษณ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£), รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน, 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๔๒ 

 

ความสุข เพราะเวลาในวัฏสงสาร มียืดไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุดตามความตองการเวไนยสัตว พระ

โพธิสัตวมหายาน เปาหมายท่ีแตละคนตั้งไวจึงใชเวลายาวนานไมเหมือนกัน๕๖  

Dr.Kamaljit Singh ไดใหความเห็นวา การตั้งเปาหมาย (Goal) เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด

ในการใชชีวิต หากตั้งเปาหมายดวยความคิดท่ีผิด มีความโลภความตองการเปนจุดเริ่มตน จะ

ทําใหบุคคลนั้นพัฒนาตนและใชเวลาไปกับเปาหมายท่ีสุดโตง การตั้งเปาหมายอาจเปลี่ยนแปลง

ไดตามกาลเวลา ไมมีอะไรท่ีแนนอน แตบนพ้ืนฐานของเปาหมายท่ีตั้งนั้นตองไมลืมเรื่องการดูแล

รักษา6

๕๗ 

6 เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย ไดใหความเห็นวา ชีวิตท่ีไมมีแผน ไมมีเปาหมายก็เปรียบเสมือน

เรือท่ีแลนไปในทะเลอยางไรทิศทาง ทําใหเสียเวลา เสียโอกาส ในชีวิตไปอยางนาเสียดาย6

๕๘ 

6อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล ไดใหความเห็นวา 6รูจักเปาหมายท่ีควรเขาถึง 

เปาหมายท่ีตองการไดรับและใชเวลาเทาไร อยางไร จึงเขาถึงผลลัพธนั้น ศึกษาใหเขาใจวาสิ่งใด

เปนประโยชนตอชีวิต นําความสุขมาให จึงใชเวลาท่ีไปกับสิ่งนั้นๆ ถาเปาหมายไมชัดเจน การ

บริหารเวลาก็ไมชัดเจนตามมาดวย๕๙  

6ดังนั้นจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา

เพ่ือกําหนดแผนงานนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความเปนสาระประโยชนดีสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

6ลําดับท่ี  6รายชื่อ 6สรุปบทสัมภาษณ 

6๑ พระธรรมกิตติเมธี                         

6(เกษม 6สฺÞ£โต) 

6การกําหนดแผนงานเปนสิ่งที่ดี ถาทําไมไดตามแผนในวันนั้น 

วันตอไปใชเวลาทาํชดเชยเปน ๒ เทา 

6๒ พระมงคลธีรคุณ 

(อินศร จินฺตาปฺโÞ£) 
6แผนชวีิตเปาหมายชีวิตชัดเจนแลว การใชเวลาและการมี

ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมยอมชดัเจน 

6๓ 6ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ 

 

6การมีเปาหมายทาํใหตนเองมีใชเวลาอยางมีความสุขใน

ขณะที่ทําและแบงปนความสุขนัน้สูผูอ่ืน 

                                                      
๕๖สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๕๗สัมภาษณ Dr.Kamaljit  Singh, Managing Direcotr of Bio-Magnetic Holistic 

Health Centre, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๕๘สัมภาษณ เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย, ขาราชการบํานาญ สังกัดกองทัพเรือ, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๕๙สัมภาษณ อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล, ผูกอตั้งกลุมรัตนอุบาสก/โครงการ

หมูบานรันตอุบาสก, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๔๓ 

 

6๔ Dr.Kamaljit Singh 6เปาหมายเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา ไมมีอะไรแนนอน 

6๕ 6เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย 6ชีวิตไมมีเปาหมาย ทําใหเสยีเวลาและเสียโอกาสที่ดีในชีวิต 

6๖ 6อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล 

 

6ถาเปาหมายไมชัดเจน ทําใหการบริหารเวลาไมชดัเจนหาก

เปาหมายชัดเจตการบริหารเวลายอมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  

6ตารางท่ี ๑๑ แสดงสรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือกําหนด  

6               แผนงานนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความเปนสาระประโยชนดี 

จากการสรุปบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น 6การบริหารเวลาเพ่ือการกําหนด

แผนงานนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความรเปนสาระประโยชนดี ผูวิจัยจึงสงเคราะหไดวาการ

บริหารเวลาเพ่ือกําหนดแผนงานนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือเปนสาระประโยชนดีนั้นการวาง

แผนการกําหนดเปาหมายตองชัดเจนอยางมีทิศทาง แตเม่ือสิ่งแวดลอมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยน

เปาหมายสามาถเปลี่ยนแปลงยืดหยุนได ท่ีสําคัญคือตองมีความสุขในขณะใชเวลาชีวิตไปสู

เปาหมายตามกําหนดแผนงาน 

๒ .ประเด็น 6การบริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือ

ความเปนสาระประโยชนดี 

พระธรรมกิตติเมธี 6(เกษม 6สฺÞ£โต) 6ไดใหความเห็นวา 6อะไรมีความจําเปนทําสวน

ไหนกอน วิสัยทัศน มีปญญาพอ มองใหเห็นผลกอใหเกิดประโยชน ในบางครั้งการดวนได 

ความสําเร็จไมเปนไปตามท่ีเราตองการ ตัวอยางเชนระยะเวลาท่ีจะผลิต แผนปฏิบัติการ

ประกอบ จะสรางบานขาย ๑ ป ๓ ป ทุนคืน ขายผอน ๕ ป ทุนคืน ดอกผล ขอตกลงมีไว

เบื้องตนแลว ระยะเวลาตองอดใจ ทํางานอดเปรี้ยวไวกินหวาน สวนงานเล็กๆสวนตัวลงมือทํา

ตามลําดับความสําคัญ๖๐  

6  ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ ไดใหความเห็นวา การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม

เพ่ือกาวสูการลงมือปฏิบัติเปนสิ่งท่ีตองใชปญญา เพราะแคเปนเรื่องของความรูเปนเพียงผิวเผิน 

ตองรูวาทําอะไรกอน ทําอะไรหลัง ทําเพ่ืออะไร การจัดลําดับความสําคัญใหลงลึกไปสูการปฏิบัติ

เพ่ือรูเพ่ือความดีและเพ่ือความจริง ตองอยูบนพ้ืนฐานของความสุขในทุกขณะท่ีทําตามลําดับ

ความสําคัญของงานหรือกิจกรรมนั้นๆ6

๖๑  

                                                      
๖๐สัมภาษณ พระธรรมกิตติเมธี (à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ), ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, 

๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑. 
๖๑สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๔๔ 

 

Dr.Kamaljit Singh ไดใหความเห็นวา ในกิจกรรมชีวิตประจําวันของบุคคลโดยท่ัวไป

มีงานมากหมายหลายอยาง แตเราจะตองพิจาณาจัดลําดับความสําคัญการวางแผนเปนข้ันตอน  

 

 

 

6เม่ือมีแผนงานมีความสําคัญของงาน ใหลงมือปฏิบัติตามแผนงานนั้นอยางคอยเปนคอยไป ถึง

เวลารีบก็ควรรีบ ถึงเวลาชาก็ควรชาใหเปนข้ันเปนตอน6

๖๒ 

6 เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย ไดใหความเห็นวา การบริหารเวลาในสวนของการจัดลําดับ

ความสําคัญเพ่ือใหเกิดความดีงามตอชีวิตและทรัพยสินนั้น เก่ียวของกับเปาหมายชีวิต 

เก่ียวของกับการชักนําของบุคคล สภาพสิ่งแวดลอม บางครั้งวางแผนและจัดลําดับความสําคัญ

ไวแลว แตเหตุปจจัยสิ่งแวดลอมไมเอ้ืออํานวยตองานนั้น ในชีวิตจริงจึงตองมีการปรับเปลี่ยนไป

ตามเหตุและปจจัยท่ีเปลีย่นแปลงดวย จึงจะถือวาเปนการใชเวลาอยางฉลาดดวยปญญา6

๖๓ 

6อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล ไดใหความเห็นวา การ 6รูจักลําดับความสําคัญของ

เวลา ควรตองรูจัก ๑.ความสําคัญท่ีมีเหลืออยู ๒. ระยะเวลาท่ีควรกระทํา ๔.ความยาวนานของ

เวลาท่ีตองใช ๕. ลําดับความสําคัญของเวลาในแตละชวงท่ีมีไมเหมือนกัน  ตัวอยางเชน เวลา

ทุกขไมบีบค้ัน เวลาเชื่องชา ไมสําคัญ แตพอเวลามีทุกขมาบีบค้ัน เวลาจะเปนสิ่งท่ีมีคาข้ึนมา 

ตองกระทําเขงกันกับความเสื่อมสลายท่ีจะเกิดข้ึนเวลาเปนสิ่งท่ีไมหยุดนิ่ง เดินหนาตลอดเวลา 

ทําใหชีวิตเปลี่ยนหมุน เม่ือบุคคลรูเปาหมายชีวิตท่ีชัดเจน จึงตองเรงรีบ ศึกษาใหสอดคลอง 

เรียนรู ข้ันตอนการดําเนินชีวิต เพ่ือเขาใจสิ่งท่ีตองทํา เวลาท่ีเหลือคือทําใหสําเร็จเทาท่ี

ความสามารถมีอยู อาจไมทันความตั้งใจคนอ่ืนไมทันและไมเปนไปตามจิตใจคนอ่ืน เพราะความ

ตองการของมนุษยยอมมีมากกวาความสามารถท่ีแทจริงเสมอ๖๔  

6ดังนั้นจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา

เพ่ือจัดลําดับความสําคัญนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความเปนสาระประโยชนดี สามารถสรุปได

ดังนี้ 

                                                      
๖๒สัมภาษณ Dr.Kamaljit  Singh, Managing Direcotr of Bio-Magnetic Holistic 

Health Centre, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๓สัมภาษณ เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย, ขาราชการบํานาญ สังกัดกองทัพเรือ, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๖๔สัมภาษณ อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล, ผูกอตั้งกลุมรัตนอุบาสก/โครงการ

หมูบานรันตอุบาสก, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๔๕ 

 

 

 

 

 

 

6ลําดับท่ี  6รายชื่อ 6สรุปบทสัมภาษณ 

6๑ พระธรรมกิตติเมธี                         

6(เกษม 6สฺÞ£โต) 

6การจัดลําดับความสําคัญอาศัยปญญา ตองมีวิสัยทัศน

สามารถอดทนรอคอยได อดเปรี้ยวไวกินหวาน  

6๒ 6ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ 

 

6การจัดลําดับความสําคัญตองใชปญญา รูวาสิ่งใดควรทํา

กอนหลัง จุดมุงหมายในการทําเพ่ืออะไร 

6๔ Dr.Kamaljit Singh 

 

6การจัดลําดับความสําคัญพิจารณาตามชั้นตอน 

6๕ 6เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย 

 

6ลําดับงานท่ีถูกจัดไวแลวอาจเปลี่ยนแปลงได ตองอาศัย

ปญญาพิจารณาอยางรอบคอบ 

6๖ 6อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนท

รากุล 

 

การจัดลําดับความสําคัญพิจารณาความสําคัญท่ีมี

เหลืออยู ระยะเวลาท่ีควรกระทํา ความยาวนานของ

เวลาท่ีตองใช และลําดับความสําคัญของเวลาในแตละ

ชวงท่ีมีไมเหมือนกัน 

  

6ตารางท่ี ๑๒ แสดงสรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับ 

6               ความสําคัญนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความเปนสารประโยชนด ี

จากการสรุปบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น 6การบริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับ

ความสําคัญนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความเปนสาระประโยชนดี ผูวิจัยจึงสงเคราะหไดวาการ

บริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความเปนสาระประโยชนดี เม่ือ

จัดความสําคัญของงานท่ีมีดวยความยาวนานและเวลาความพรอมท่ีมีอยูในแตะชวงไมเหมือนกัน 

บางครั้งลําดับงานาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมท้ังนี้ตองอาศัยสติปญญา 

๓ .ประเด็น6การบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความความเปน

สาระประโยชนดี 

พระธรรมกิตติเมธี 6(เกษม 6สฺÞ£โต) 6ไดใหความเห็นวา การควบคุมเวลาในการ

ทํางาน ทําอยางไรใหทันเวลา ตองมีการวางแผนการใชเวลาในแตละวันอยางรอบคอบ ตองดูวา

เราทํางานใดมีภารกิจหนาท่ีใด ไมปลอยเวลาใหลวงเลยไปเพราะเวลาท่ีลวงเลยไปไมยอนคืน เรา



๒๔๖ 

 

จึงตองควบคุมเวลาท่ีเราใชดวยการวางแผนการใชเวลาลวงหนาและเห็นถึงคุณคา ประโยชนของ

เวลา ไมใชใหเวลามาใชเรา เราตองเปนผูใชเวลา6

๖๕ 

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£) ไดใหความเห็นวา เรื่องราวในชีวิตมี

หลากหลาย มีท้ังกุศลและอกุศล การไมคุมเวลาใหดี ทําใหหมดเวลาซ่ึงคนสวนใหญในสังคม

ปจจุบันติดอยูในสิ่งกลอม ตัวอยางเชน หาใชเสพใหเพลิดเพลิน กีฬา เวลาก็หมดไปกับสิ่ง

เพลิดเพลิน สิ่งศักดิสิทธิ์ บางคนสบายใจ ติดสมาธิ ทําใหชีวิตติดขัดเกิดทุกขเกิดเปนปญหา 

บุคคลจําเปนตองคุมเวลาและรอเวลาพัฒนาไปสูความดี ไมพลาดใหมีกุศลดําเนินไป๖๖ 

6 ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ ไดใหความเห็นวา เวลาเปนสิ่งท่ีสําเร็จในตัวในแตละขณะ 

การควบคุมเวลาตองรูวาเวลามีจํากัด สัจจะท่ีตนเองตองรูเฉพาะ รูรอบ รูชัด แลวเลือกทําแตสิ่ง

ท่ีมีประโยชนกับเรา6

๖๗ 

6 ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน ไดใหความเห็นวา 6เวลาของเราก็เวลาของเรา , เวลาของ

เขาก็เวลาของเขา เง่ือนไขคือการยืดหยุนกับการบริหารอ่ืนๆดวย แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือเวลา

ของเรา การบริหารและควบคุมเวลาทุกเสี้ยววินาทีในชีวิต ซ่ึงตางกับทางชาวตะวันตกมองท่ี

ผลลัพธไมคอยไดพูดถึงประสิทธิภาพของเวลาระหวางเสี้ยววินาที ชาวตะวันออกเห็น

ความสําคัญมีชีวิตท่ีมีสุขในทุกข้ันตอนการใชเวลารูจักคุมเวลา หมดเวลาไปกับการรับรูลม

หายใจซ่ึงเปนการใชเวลาอยางมีความสุข๖๘ 

Dr.Kamaljit Singh ไดใหความเห็นวา ภารกิจของผูคนมีมากมายหลายหลายรูปแบบ 

การใชเวลาหมดไปกับภารกิจการงานท่ีใหผลประโยชนนอยหรือการไมไดควบคุมเวลา ปลอย

เวลาไปกับสิ่งแวดลอม พูดคุยเรื่องท่ีไมมีสาระทําใหเวลาท่ีใชไปโดยไรการควบคุมหมดไปอยางไม

มีคุณคา แตการเห็นถึงคุณคาของเวลาท่ีมีตอชีวิตทําใหเราสามารถคุมเวลาและเลือกใชเวลาไป

กับกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชีวิตพรอมดวยสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง 6

๖๙ 

                                                      
๖๕พระธรรมกิตติเมธี (à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ), ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, ๒๖ 

มกราคม  ๒๕๖๑. 
๖๖สัมภาษณ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£), รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน, 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๘สัมภาษณ ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน, กรรมการผูอํานวยการสถาบันสหสวรรษ, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๙สัมภาษณ Dr.Kamaljit  Singh, Managing Direcotr of Bio-Magnetic Holistic 

Health Centre, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๔๗ 

 

6 เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย ไดใหความเห็นวา เวลาในชีวิตหลังเกษียณกอนกําหนดเวลานั้น 

ทําใหตนเองมีเวลามากกวาปกติหลายเทาตัว การควบคุมเวลาและใชเวลาของตนเองหมดไปกับ

การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมโดยเฉพาะในเรื่องธรรมะ มีเวลาวางก็ไปสอนภาษาอังกฤษใหเด็กๆ 

ทําใหชีวิตและเวลาท่ีเหลือกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม เปนการคุมเวลาท่ีตนเอง

พอใจและสุขใจท่ีไดเกษียณกอนกําหนดและเปนชีวิตท่ีตนเองไดตัดสินใจเลือกแลวใชเวลาคุมคา 

คุมเวลาไดตามใจและเปนสุขใจกวาแตกอน6

๗๐ 

6 อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล ไดใหความเห็นวา 6เวลาเกิดจากมนุษยท่ีเขาไป

พยายามวัดหรือเปรียบเทียบเพ่ือสรรชวงเวลาออกเปนสวนๆ จึงเกิดการใชชวงเวลาข้ึน  การคุม

เวลาเก่ียวของกับการกระทําซ่ึงเปนศิลปะ ข้ึนอยูกับ สถานการณเปนการปรับจัดเปลี่ยนลําดับ

ใหมปรับสิ่งตางๆ กําหนดเปาหมายกอน อัตตัญู เปาหมายเพ่ือประโยชนสูเปาหมายธัมมัญู 

เลือกเปาหมายสิ่งท่ีชีวิตตองการได จัดสรรเวลาแบงสวนใดสวนหนึ่ง  เปาหมายในชีวิต ใน

อัตราสวนท่ีพึงพอใจ ไดความรักคน มีสุขภาพดี ทําสิ่งท่ีมีประโยชน เปนกุศล มีความรูใจชีวิต 

เพ่ิมพูนสติ อ่ิมเอมใจดวยสติปญญา๗๑ 

6  ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา

เพ่ือคุมเวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความความเปนสาระประโยชนด ีสามารถสรุปไดดังนี้ 

6ลําดับท่ี  6รายชื่อ 6สรุปบทสัมภาษณ 

6๑ พระธรรมกิตติเมธี                         

6(เกษม 6สฺÞ£โต) 

6คุมเวลาดวยการวางแผน ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

6๒ พระมงคลธีรคุณ 

(อินศร จินฺตาปฺโÞ£) 
6การคุมเวลาท่ีไมดี ทําใหใชเวลาในชีวิตหมดไปกับสิ่งกลอมของสัมคม 

เชน การเสพ การใชกีฬา เปนตน 

6๓ 6ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ 

 

6การควบคุมเวลาตองรูวาเวลามีจํากัด สัจจะท่ีตนเองตองรูเฉพาะ      

รูรอบ รูชัด แลวเลือกทําแตสิ่งท่ีมีประโยชนกับเรา 

6๔ Dr.Kamaljit Singh 6การคุมเวลาไมปลอยใหเสียเวลาไปกับสิ่งแวดลอมท่ีไมเกิดประโยชน 

6๕ 6เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย 

 

6คุมเวลาของตนหมดไปกับการพัฒนาตน มีความสุขในการใชเวลาบัน

ปลายชีวิตอยางดี 

6๖ 6อาจารยปยะลักษณ  6การคุมเวลาเปนท้ังศาสตรและศิลปะ จัดสรรเวลาในอัตราสวนท่ีพึง

                                                      
๗๐สัมภาษณ เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย, ขาราชการบํานาญ สังกัดกองทัพเรือ, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๗๑สัมภาษณ อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล, ผูกอตั้งกลุมรัตนอุบาสก/โครงการ

หมูบานรันตอุบาสก, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๔๘ 

 

6 ถิรสุนทรากุล พอใจและตามความเหมาะสมของแตละบุคคล 

 

6ตารางท่ี ๑๓ แสดงสรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลา     

6              นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือความความเปนสาระประโยชนดี 

 

จากการสรุปบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น 6การบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลานําไปสู

การบริหารเวลาเพ่ือสาระประโยชนดี ผูวิจัยจึงสงเคราะหไดวาการบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลา

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือสาระประโยชนดี การคุมเวลาเปนท้ังศาตรและศิลปะท่ีตองอาศัย

ความรูความเขาใจ ตองมีสติไมปลอยเวลาใหหมดไปกับสิ่งกลอมจิตหรือสภาพแวดลอมท่ีชักจูง

จิตใหไหลเลื่อนไป 

๔.๔.๓ พระพุทธศาสนากับการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

๑ .ประเด็น6การบริหารเวลาดวยความเพียรนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

พระธรรมกิตติเมธ ี6(เกษม 6สฺÞ£โต) 6ไดใหความเห็นวา การทําการงานใหไดบรรลุผล

จริงตองอาศัยความเพียร ตองกําหนดตัวเนื้องานกับเวลา ทําแลวใหบรรลุผลประเมินผลใหสําเร็จ

ได ในการปฏิบัติธรรมก็เชนกันถาขาดความเพียรยอมไมบรรลุผล 6

๗๒ 

6  พระสุธีรัตนบัณฑิต (6สุทิตย อาภากโร) รศ.ดร. ไดใหความเห็น การบริหารเวลาดวย

ความเพียรตองอาศัยสติเปนปจจัยพ้ืนฐาน ใหมีอดทนพากเพียรพยายาม เพียรไมละมุงสู

จุดหมายขางหนาในทายท่ีสุดจะบรรลุผลสําเร็จจริง๗๓   

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£) ไดใหความเห็นวา ในเบื้องตนการใชเวลาตอง

เพียรเอาจริงเอาจัง ฝกสติไวคมชัด จะไดรูเห็นสิ่งตางๆ ธรรมชาติตามความเปนจริง ทําใหเกิด

ปญญาญาณ เวลาท่ีเราใชไปดวยความเพียรยอมทําใหบรรลุผลเกิดญาณ เกิดปญญา๗๔  

   6พระครูปฐมธรรมวงศ ( 6สุรศักดิ์ ปฺÞ£าธีโร) 6 ไดใหความเห็นวา ในหมูชาวพุทธเรา

ตองดูพระพุทธองคเปนตัวอยาง ทําไมพระองคตองบําเพ็ญเพียร เพราะพระองคทรงเห็นคุณคา

ของเวลาท่ีทรงบําเพ็ญเพียรมาจนตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคจึงทรงตองใชเวลาให

                                                      
๗๒พระธรรมกิตติเมธี (à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ), ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, ๒๖ 

มกราคม  ๒๕๖๑. 
๗๓สัมภาษณ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย อาภากโร), รศ.ดร., ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

พระพุทธศาสนา ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๔สัมภาษณ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£), รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน, 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๔๙ 

 

คุมคาในสังสารวัฏ ในพระชาติสุดทายเพราะพระองคทรงเพียรพยายามทําอยางเต็มท่ีสุด

ความสามารถตามกําหนดเวลา จึงเกิดผลจริงเปนท่ีประจักษตอชาวพุทธท่ัวโลกมาเปนเวลาสอง

พันกวาป นั่นเปนเพราะควารเพียรพยายามของพระพุทธองอยางไมลดละ6

๗๕    

6 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดใหความเห็นวา ความเพียรทําใหประสบความสําเร็จและ

เกิดผลจริง 6เราทุกคนมีหัวใจนักสู เม่ือใสคุณธรรมความเพียรพยายาม ท่ีมหาวิทยาลัยพุทธ

เศรษฐศาสตร เพียรเอาความรูมาใหเกษตรกร การพลิกชีวิต ทําใหคุณภาพชีวิตผูคนได

พัฒนาข้ึน เม่ือไดลงมือทําในชีวิตจริงๆ เปลี่ยนคนได หรือเรื่องตัวอยางของคุณตูน นักรองนําวง

บอดีสแลมท่ีวิ่งระยะไกล จากสุดเขตแดนใตของประเทศไทยจากจังหวัดยะลา ไปจนถึงเหนือสุด

ของประเทศไทยท่ีจังหวัดเชียงราย คุณตูนตองใชความพากเพียรพยายาม ตื่นนอนเวลาดี ๒ ใช

เวลาไปอยางรูคุณคา ในขณะท่ีวิ่งไปตลอดระยะทางนั้น คุณตูนไดโปรยความสุขไปโดยตลอดจน

บรรลุผลจริง6 ไดท้ังความเพียร ความสุขและบรรลุผลสําเร็จ 6

๗๖   

6  ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ ไดใหความเห็นวา ความเพียรเพ่ือบรรลุผลจริงเกิดจาการ

ปฏิบัติ เม่ือปฏิบัติจึงรู แตถาเพียรในสิ่งท่ีไมเขาทาอยางตอเนื่อง เชน อดหลับอดนอนก็ยังเพียน

ไปนั่งฟง ทําใหจิตไมสนใจ เม่ือไมมีความสนใจ ไมใสใจ ถึงมีความเพียรก็ยอมไมบรรลุผล เปนตน 

ความเพียรจึงตองมีความสนใจ มีความสุขใจในขณะท่ีกํากิจกรรมนั้น ๆ ดวย6

๗๗ 

6  ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน ไดใหความเห็น ความเพียรกับกิจกรรมท่ีวางแผนอยูกับ

ปจจุบัน บางท่ีไมจริงเพราะวางแผนผิด นําชีวิตไปสูทิศทางท่ีผิด ความเพียรใหประสบ

ความสําเร็จตองเปนความเพียรทางพระพุทธศาสนา ใชความพยายามและวิเคราะหใหชีวิต

เคลื่อนไปในทิศทางท่ีถูกตามพระพุทธศาสนา6

๗๘ 

Dr.Kamaljit Singh ไดใหความเห็นวา เกิดเปนคนตองมีความเพียรพยายามอยู

เรื่อยไป ในการดําเนินธุกิรจก็เชนเดียวกัน ตองหม่ันเพียรพยายามใชเวลาท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน

มากท่ีสุด เพียรรักษาเงินทองท่ีไดมาจากประกอบธุกิจ หากชีวิตขาดความเพียรเปนชีวิตท่ีชาด

พลัง ชีวิตท่ีขาดพลังเพราะไมมีเปาหมายชีวิตท่ีชัดเจน ดังนั้นความเพียรตองสอดลองกับ

                                                      
๗๕ สัมภาษณ พระครูเกษมธรรมวงศ, ผูชวยเจาอาวาส(ฝายการศึกษา)วัดไรขิง พระ

อารามหลวง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๖สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน, ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๑.  
๗๗สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๘สัมภาษณ ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน, กรรมการผูอํานวยการสถาบันสหสวรรษ, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๐ 

 

เปาหมายชีวิต สอดคลองกับธุรกิจท่ีตนเองประกอบการอยู เม่ือใชเวลาประกอบธุรกิจสําเร็จใน

เบื้องตนแลวควรเพียรสรางสิ่งท่ีดีตอบแทนคืนสังคม อยางเชน ตนเองไดขยายกิจการเพ่ิมเติมไป

ท่ีพัทยา จ.ชลบุรี เพ่ือใชเวลาในการรักษาคนไขใหมีสุขภาพดีไป ความเพียรจึงคูกับความดีและมี

ความสุขในทุกๆข้ันตอนการกระทํา อีกประการสิ่งใดท่ีไมดีก็ตองควรละ เชน นิสัยท่ีไมดี การดืม

สุรา การสูบบุหรี่ เปนตน ทําใหเสียสุขภาพ ตองเสียเวลาใหหมอรักษาเพราะความเพียรท่ีไมดี

นั่นเอง เวลากับความเพียร,ความดีกับความสุขและการใชปญญาจึงตองมีควบคูกันไปเพ่ือใหชีวิต

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว6๗๙ 

6 เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย ไดใหความเห็นวา เม่ือคนเรามีเปาหมายท่ีชัดเจนและตระหนักรู

คุณคาของเวลา ทําใหเราเพียรพยายามทําในสิ่งท่ีตนเองตั้งเปาหมายเอาไว เม่ือมีความเพียรจะ

กอใหเกิดความชํานาญ เม่ือเปนความชํานาญทําใหเราประหยัดเวลาได เพราะเราเพียรรูวาสิ่ง

ไหนควรทํา สิ่งไหนควรพยายาม อยางตนเองไปทํางานท่ีประเทศเวียดนาม เห็นเขาตอเรือ 

ตนเองยังไมมีความรู แตอาศัยความพากเพียรพยายามเรียนรู จนเกิดเปนความชํานาญ พอ

หลับตาแลวมองเห็นปญหาท่ีเกิด จึงรีบเขาไปแกไขทันทันเวลา6

๘๐  

6 อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล ไดใหความเห็นวา ความชํานาญมีสวนชวยเสริม

ความเพียรท่ีควรทําใหสําเร็จ ตองอาศัยความเขาใจการผานรอนผานหนาวอาศัยประสบการณท่ี

เคยผิดพลาดมากอน การจัดสรรเวลาใชความเพียรเปนศิลปะในการใชชีวิต ควรมีควารเพียร

และใชเวลาในสิ่งท่ีเปนสาะระกอใหเกิดประโยชนกับชีวิต การเพียรมากไปก็ไมดี เชน บางคนไม

รูจักจัดสรรเวลา เพียรไมถูกกาลเทศะ เชน เพียรหอบงานกลับมาทําท่ีบาน บางาน หรือบางคน

เพียรใชเวลากับครอบครัวมากเกินไป บาครอบครัว เปนตน ความเพียรจึงตองเปนความเพียรท่ี

เหมาะสมกับบุคคลและเปนศิลปะท่ีตองใชปญญาพิจารณาวาควรเพียรไปเพ่ือสิ่งใด6

๘๑ 

6  ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา

ดวยความเพียรนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

6สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

                                                      
๗๙สัมภาษณ Dr.Kamaljit  Singh, Managing Direcotr of Bio-Magnetic Holistic 

Health Centre, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย, ขาราชการบํานาญ สังกัดกองทัพเรือ, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๘๑สัมภาษณ อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล, ผูกอตั้งกลุมรัตนอุบาสก/โครงการ

หมูบานรันตอุบาสก, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๑ 

 

 

 

6ลําดับท่ี  6รายชื่อ 6สรุปบทสัมภาษณ 

6๑ พระธรรมกิตติเมธี                         

6(เกษม 6สฺÞ£โต) 

6การบรรลุธรรมอาศัยความเพียรอยางตอเนื่อง 

6๒ 6 พระสุธีรัตนบัณฑิต  

6(6สุทิตย อาภากโร) รศ.ดร. 

6ความเพียรอาศัยสติเปนปจจัยพ้ืนฐาน 

6๓ พระมงคลธีรคุณ 

(อินศร จินฺตาปฺโÞ£) 
การใชเวลาตองเพียรเอาจริงเอาจัง ฝกสติไวคมชัด 

6๔ 6พระครูปฐมธรรมวงศ  

6(6ÊØÃÈÑ¡ Ốì »�ÚÞ£Ò¸ÕâÃ) 
6เพียรจริง เกิดผลจริง 

6๕ 6พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ี 6ความเพียรตองมีความสุขประกอบในทุกขณะท่ีทํา 

6๖ 6ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ 6จิตไมใสใจ เพียรไปก็ไรคา 

6๗ 6ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน 6ความเพียรตองปฏิบัติใหถูกทิศทางจึงเกิดผล 

6๘ Dr.Kamaljit Singh 

 

6ชีวิตขาดความเพียรเปนชีวิตท่ีขาดพลัง ความเพียรตอง

มาคูกับความดีและมีความสุข 

6๙ 6เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย 

 

6ความเพียรทําใหเกิดความชํานาญ ความชํานาญทําให

ประหยัดเวลา 

6๑๐ 6อาจารยปยะลักษ 

6ถิรสุนทรากุล 

6ความเพียรมากเกินไปไมถูกกาลเวลา ไมดี 

6ความเพียรอยางพอเหมาะถูกกาลเวลา จึงดี 

  

6ตารางท่ี ๑๔ แสดงสรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาดวยความ  

6              เพียรนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

จากการสรุปบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น 6การบริหารเวลาดวยความเพียร

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง ผูวิจัยจึงสงเคราะหไดวาการบริหารเวลาดวยความเพียร

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

๒ .ประเด็น6การบริหารเวลาดวยความตอเนื่องนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

พระธรรมกิตติเมธี 6(เกษม 6สฺÞ£โต) 6ไดใหความเห็นวา การทํางานของเราตองทํา

อยางตอเนื่อง ไมเหมือนก้ิงกา พอวิ่ง ๆ ไปก็หยุด วิ่ง ๆ หยุด ๆ อยางนี้ไปไมรอด ในการทํางาน

อยางตอเนื่องจะทําใหเกิดทักษะความชํานาญ หากทํางานไมตอเนื่องจะทําใหเสียเวลา เวลามา

เริ่มตนใหมจะเกิดความสับสน การทํางานอยางตอเนื่องตองอาศัยการพิจารณาการจัดลําดับ



๒๕๒ 

 

ความสําคัญ เม่ือรูถึงความสําคัญของงานตามลําดับแลว ใหลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกวาจะ

บรรลุผลสําเร็จ อยางเชน คนเปนนักกีฬาซอม ๆหยุด ๆ ไมตอเนื่อง ไมซอมจริงจัง เวลาลง

แขงขันก็พายแพไมบรรลุผล แตนักกีฬาท่ีซอมอยางตอเนื่อง จริงจัง มีวินัยในตนเอง เวลาลง

แขงขันโอกาสทีจะประสบชัยชนะหรือผลสําเร็จยอมมีมากกวา เปนตน 6

๘๒ 

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£) ไดใหความเห็นวา การมีจิตใจท่ีตอเนื่อง มี

จิตใจท่ีจดตออยูกับเรื่องนั้นๆ ชวยใหเกิดสมาธิ เปนการฝกสติ ทําใหเกิดปญญา๘๓  

   6พระครูปฐมธรรมวงศ (6สุรศักดิ์ ปฺÞ£าธีโร)6 ไดใหความเห็นวา ความตอเนื่องมีผลตอ

ความสําเร็จเปนอยางยิ่ง อยางเชนในสมัยพุทธกาล พระพระจูฬปนถกผูมีปญญาทึบ พระพุทธ

องคทรงใหนั่งดูพระอาทิตย พลางลูบผาไปดวยบริกรรมวา “รโชหรณํ รโชหรณํ” เม่ือทานลูบ

ทอนผานั้นอยู, ทอนผาไดเศราหมองแลว จึงคิดวา “ทอนผานี้สะอาดแท ๆ แตอาศัยอัตภาพนี้จึง

ละปกติเดิมเสีย กลายเปนของเศราหมองอยางนี้ไปได, สังขารท้ังหลายไม เจริญวิปสสนา จน

สามารถบรรลุธรรมได นี่เปนตัวอยางของความตอเนื่องในการปฏิบัติธรรม6

๘๔ 

6  ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ ไดใหความเห็นวา เม่ือเรารูเปาหมายและการกระทํากิจให

ไปถึงเปาหมายวาทําเพ่ืออะไร ทําอยางไรแลว การทุมเทกับสิ่งนั้นอยางจริงจังและตอเนื่องยอม

ทําใหเกิดผลสําเร็จ เปนการใชเวลาเพ่ือความตอเนื่องไปสูสิ่งท่ีดีมีประโยฃน ทําใหเวลามีคุณคา

ข้ึนมา6

๘๕ 

6  ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน ไดใหความเห็น ความตอเนื่องของกาลเวลาจากจุดหนึ่ง

ไปจุดหนึ่งทําใหชีวิตคนหนุมสาว คนแก ไดขึงเวลาชีวิตไมเทากัน เพราะความตอเนื่องทําใหชีวิต

คนหนึ่งไปสูสภาพหนึ่งจากคนหนุมสาว เปนคนกลางคนและเขาสูวัยชรา ในแตละชวงวัยของชีวิต

มนุษยมีความสุข ความสําเร็จผานกาลเวลา เวลาข้ึนอยูกับจิตเรา การบรรลุผลจริงข้ึนอยูกับ

ความตอเนื่องของสิ่งท่ีบรรจุลงในจิตเราในแตละขณะ ๆ ในทุก ๆ เสี้ยววินาที6

๘๖ 

                                                      
๘๒พระธรรมกิตติเมธี (à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ), ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, ๒๖ 

มกราคม  ๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£), รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน, 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๔สัมภาษณ พระครูเกษมธรรมวงศ, ผูชวยเจาอาวาส(ฝายการศึกษา)วัดไรขิง พระ

อารามหลวง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๖สัมภาษณ ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน, กรรมการผูอํานวยการสถาบันสหสวรรษ, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๓ 

 

Dr.Kamaljit Singh ไดใหความเห็นวา การทํางานตองอาศัยความตอเนื่อง บางงาน

ตองใชเวลาตอเนื่องยาวนาน เชน การเลี้ยงดูบุตรธิดา เปนตน กวาจะสําเร็จผลหรือจบออกมา

ทํางาน บางเรื่องอาศัยความตอเนื่องเพียงขามวันก็ใหผลสําเร็จเชน การทานยา เปนตน แตการ

ดูแลสุขภาพใหเกิดความสมบูรณ รางกายแข็งแรงตองอาศัยการดูแลรางกายอยางตอเนื่องจนกวา

จะหมดลมหายใจหรือตายจากไป ความตอเนื่องของเวลาท่ีใชจึงข้ึนอยูกับกิจกรรมท่ีเลือกและ

ความรับผิดชอบท่ีมี6

๘๗  

6 เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย ไดใหความเห็นวา เม่ือเราใชเวลาท่ีมีคาทํางานดวยความตอเนื่อง

หรือการเก็บสะสมทรัพยอยางตอเนื่อง เม่ือถึงเวลาหนึ่งอายุงาน ประสบการณการทํางานทําให

เรามีแนวคิดท่ีพัฒนามากข้ึน มีความโลภ โกรธ หลง นอยลงไป  การใชเวลาอยางตอเนื่องใน

การทําสิ่งใดก็ตามยอมเกิดผลจริงเสมอ6

๘๘ 

6 อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล ไดใหความเห็นวา การรูจักเลือกสรรเวลาอยาง

ตอเนื่องกับสิ่งท่ีเปนสาระกับชีวิต การรูจักเลือกคบบุคล การเขารวมกิจกรรมในสังคมท่ี

กอใหเกิดประโยชนกับตนเองอยางตอเนื่องยอมคุมคากับเวลา ทําใหสามารถบรรลุเปาหมายใน

ชีวิตไดจริง6

๘๙ 

6  ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา

ดวยความตอเนื่องนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
๘๗สัมภาษณ Dr.Kamaljit  Singh, Managing Direcotr of Bio-Magnetic Holistic 

Health Centre, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย, ขาราชการบํานาญ สังกัดกองทัพเรือ, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล, ผูกอตั้งกลุมรัตนอุบาสก/โครงการ

หมูบานรันตอุบาสก, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๔ 

 

6ลําดับท่ี  6รายชื่อ 6สรุปบทสัมภาษณ 

6๑ พระธรรมกิตติเมธี                         

6(เกษม 6สฺÞ£โต) 

6ทําตอเนื่องจริงเห็นผลจริง ไมทําเปนพักๆหยุดๆแห

มืนอก้ิงกา 

6๒ พระมงคลธีรคุณ 

(อินศร จินฺตาปฺโÞ£) 
6มีความเพียรตอเนื่องทําใหเกิดสติ สมาธิและปญญา 

6๓ 6พระครูปฐมธรรมวงศ  

6(6ÊØÃÈÑ¡ Ốì »�ÚÞ£Ò¸ÕâÃ) 
6ความเพียรอยางตอเนื่องฃวยใหบรรลุธรรมได เชน 

จูฬปนถกผูมีปญญาทึบ เปนตน 

6๔ 6ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ 

 

6ทุมเทจริงจังกับงานอยางตอเนื่องทําใหเกิดผลจริง

และทําใหเวลามีคุณคาข้ึน 

6๕ 6ดร.วุฒิพงษ  เพรยีบจริวัฒน 

 

6ความตอเนื่องทําใหกาลเวลาจากสภาพชีวิตหนึ่ง

ไปสูสภาพชีวิตหนึ่งเพราะความตอเนื่องจึงเกิดผล

จริง 

6๖ Dr.Kamaljit Singh 

 

6ความตอเนื่องในการใชเวลาใหบรรลุผลจริงข้ึนกับ

เวลาในกิจกรรมและเวลาในความรับผิดชอบของแต

ละบุคคล 

6๗ 6เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย 

 

6ความตอเนื่องทําใหเกิดประสบการณผานเวลา 

ประสบการณทําใหชีวิตพัฒนาดีข้ึน 

6๘ 6อาจารยปยะลักษณ   

6ถิรสุนทรากุล 

6การเลือกใชเวลาไปกับกิจกรรมและสังคมใดสังคม

หนึ่งอยางตอเนื่องยอมทําใหบรรลุผลจริง 

  

6ตารางท่ี ๑๕ แสดงสรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารเวลาดวยความ 

6              ตอเนื่องนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

จากการสรุปบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น 6การบริหารเวลาดวยความตอเนื่อง

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง ผูวิจัยจึงสงเคราะหไดวาการบริหารเวลาดวยความ

ตอเนื่องนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริงความตั้งใจและทุมเทกับงานอยางจริงจังตอเนื่อง

ทําใหเกิดความชํานาญและเกิดประสบการณบรรลุผลสําเร็จไดตามตองการ 

๓ .ประเด็น 6การบริหารเวลาดวยความคุมคาทุกเวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือ

บรรลุผลจริง 



๒๕๕ 

 

พระธรรมกิตติเมธี  6 (เกษม 6สฺÞ£โต) 6ไดใหความเห็นวาการเห็นคุณคาและ

ความสําคัญของเวลา ทําใหใชเวลาอยางมีคุณคาเกิดข้ึนได6๙๐  

6  พระสุธีรัตนบัณฑิต ( 6สุทิตย อาภากโร) รศ.ดร. ไดใหความเห็น การเห็นคุณคาและ

ความสําคัญของเวลาทําใหเราสามาถวางแผนและจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมท่ีจะทําในแต

ละวันได อยางเชนพระพุทธองคทรงบริหารเวลาของพระองค พุทธกิจ ๕ ไดอยางลงตัวเหมาะสม 

ทุกเวลามีคา๙๑   

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£) ไดใหความเห็นวา บุคลควรมุงใชเวลากับ

ปจจุบันขณะใหดี คิดดี พูดดี ทําดี อดีตไมมี อนาคตมองไปขางหนาก็ใหมีความหวัง เวลามองเปน 

มองในสวนของสติกับปญญา สติก็คืออยูในเรื่องนั้นๆอยางสมบูรณ ปญญาก็คือพิจารณาท้ังอดีต

และอนาคตใหดี เม่ือวานทําอะไร เม่ือสักครูทําอะไรไมสมบูรณ อนาคตเราตองทําใหสมบูรณโดย

การแกไขนั้น นี่คือปญญา แตในสวนของสติในขณะท่ีทํา ทุกขณะไมวาจะเปนอดีต ปจจุบันและ

อนาคต ตองรู อยาทําไปดวยอํานาจแหงสิ่งท่ีชักนํา เชน ความโลภ ความโกรธความหลงชักนํา 

ทําไปดวยความโลภอยากได ความหลงไมรูแลวทํา อํานาจความโกรธก็คืออยากจะเอาชนะแลว

ทํา ถาถูกสตินําพา ทําไปดวยความสุขใจ เขาใจ เต็มเปยมในขณะนั้นๆ สวนภาคปญญาทําไปแลว

ระลึกไดวายังมีขอบกพรองอยู เราตองทําใหสมบูรณ เปนตน๙๒ 

  6พระครูปฐมธรรมวงศ ( 6สุรศักดิ์ ปฺÞ£าธีโร) 6 ไดใหความเห็นวา ความคุมคากับทุก

เวลาตองมี 6สติชนิดตัด สติเปนตัวติดตาม เปนระบบ มีวิบากซอน ตองเขาใจปลงใจ วางใจ 

ธรรมดา หลงในธรรมเอาระบบอนัตตา อัตตา อนิจจังตลอดคําพูด มีคําพูดเพ่ือสอบตัวเองปลง 

ปรับดุลยภาพทางจิต อยูกับปจจุบันมีความรูในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดวยเวลาเหมือนกัน 

กลาวคือ อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา เปนสภาวะในกาลเวลาเหมือนกัน การบริหารเวลาดวยควมุ

คาทุกเวลา มีสติชนิดตัด รูชัด รูทัน จึงบรรลุผลจริงในปจจุบันได๙๓ 

                                                      
๙๐พระธรรมกิตติเมธี (à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ), ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, ๒๖ 

มกราคม  ๒๕๖๑. 
๙๑สัมภาษณ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย อาภากโร), รศ.ดร., ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

พระพุทธศาสนา ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๒สัมภาษณ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£), รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน, 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๓สัมภาษณ พระครูเกษมธรรมวงศ, ผูชวยเจาอาวาส(ฝายการศึกษา)วัดไรขิง พระ

อารามหลวง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๖ 

 

6  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดใหความเห็นวา คนมีฝuมือจริง คนทําจริงยอมบรรลุผล

จริง6

๙๔ 

6  ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ ไดใหความเห็นวา 6ความคุมคาทุกเวลา ในแงมุมของการ

บรรลุผลจริง ในขณะผลท่ีกระทํา เปนการใชเวลาอยางคุมคา เวลาท่ีใชไปกับการไดลงมือปฏิบัติ 

แลวเกิดผลจริงเปนความสมบูรณในเวลา ซ่ึงผลท่ีตามมาคือการกอใหเกิดความสุขข้ึนเกิดใน

ขณะท่ีลงมือกระทําตองเต็มเปยมกับสิ่งท่ีทําอยูเฉพาะหนาและในขณะท่ีทําเกิดผล๙๕ 

6  ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน ไดใหความเห็นวา การบริหารเวลาดวยความคุมคาใหได

ประสิทธิภาพควรบริหารทุกเสี้ยววินาที สิ่งท่ีจิตประทับลงไปถูกเก็บไวบรรจุไวเพ่ือเคลื่อนตอไป

6

๙๖ 

Dr.Kamaljit Singh ไดใหความเห็นวา เวลาเปนทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไปพรอมๆกับ

ชีวิตท่ีแกลงไปทุกๆขณะ การใชเวลาจึงตองใหเปนปจจุบัน ไมควรคํานึงถึงอดีตท่ีผานไปแลว ทํา

ใหเสียสุขภาพจิต ไมตองคิดฟุงซานไปในอนาคตเพราะยังไมเกิดข้ึน แตการอยูกับปจจุบันอยาง

รูเทาทันความคิด โดยอาศัยการมีเวลาฝกสมาธิ ฝกโยคะบาง ยอมทําใหเวลาอยูกับปจจุบันมี

คุณคามากข้ึน6

๙๗ 

6 เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย ไดใหความเห็นวา เวลาท่ีไดอยูกับตนเองเปนเวลาท่ีคุมคาท่ีสุด 

ไดทําในสิ่งท่ีตนเองรัก มีเวลาใหครอบครัว มีความสุขท่ีเงินซ้ือไมไดคือความเปนอิสระของใจ 6

๙๘ 

6 อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล ไดใหความเห็นวา เวลาท่ีกําลังดําเนินไป มนุษยท่ี

มีปญญาจัดสรรจะทําใหเกิดประโยชนตอชีวิตตอเปาหมายอยางสูงสุด อยางนอยการอยูกับ

ตนเองอยูกับปจจุบันยอมไมทําใหจิตไหลไปสูอารมรภายนอก ทําใหจิตรักษาสภาพคงตัว ทําให

                                                      
๙๔สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี,ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน, ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๑.  
๙๕สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๖สัมภาษณ ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน, กรรมการผูอํานวยการสถาบันสหสวรรษ, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๗สัมภาษณ Dr.Kamaljit  Singh, Managing Direcotr of Bio-Magnetic Holistic 

Health Centre, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๘สัมภาษณ เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย, ขาราชการบํานาญ สังกัดกองทัพเรือ, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 



๒๕๗ 

 

จิตมีท่ีพ่ึงทางใจใหหยุดคิด แตใหมาระลึกรูอยูกับความจริงท่ีปรากฏตอหนาตาใจเรา เปนการ

เจริญวิปสสนาอยางหนึ่ง6

๙๙ 

6  ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา

ดวยความคุมคาทุกเวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริงสามารถสรุปไดดังนี้ 

6ลําดับท่ี  6รายชื่อ 6สรุปบทสัมภาษณ 

6๑ พระธรรมกิตติเมธี                         

6(เกษม 6สฺÞ£โต) 

6การเห็นคุณคาและความสําคัญของเวลา ทําใหใชเวลา

อยางมีคุณคาเกิดข้ึนได 

6๒ พระมงคลธีรคุณ 

(อินศร จินฺตาปฺโÞ£) 
เวลามองเปน มองในสวนของสติกับปญญา สติก็คืออยู

ในเรื่องนั้นๆอยางสมบูรณ ปญญาก็คือพิจารณาท้ังอดีต

และอนาคตใหดี 

6๓ 6พระครูปฐมธรรมวงศ  

6(6ÊØÃÈÑ¡ Ốì »�ÚÞ£Ò¸ÕâÃ) 
6ความคุมคากับทุกเวลาตองมี6สติชนิดตัด สติเปนตัว

ติดตาม เปนระบบ 

6๔ 6พระมหาวุฒิชัย วชริเมธี 

 

6คนมีฝมือจริง คนทําจริงยอมบรรลุผลจริง 

6๕ 6ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ 

 

ใชเวลาอยางคุมคา เวลาท่ีใชไปกับการไดลงมือปฏิบัติ 

แลวเกิดผลจริงเปนความสมบูรณในเวลา ผลตอบแทน

คือความสุขข้ึนเกิดในขณะท่ีลงมือกระทํา ใ 

6๖ 6ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน 6ความคุมคาใหไดประสิทธิภาพควรบริหารทุกเสี้ยววินาที 

6๗ Dr.Kamaljit Singh 6อยูกับปจจุบันคิดถึงอดีตและอนาคตใหเสียสุขภาพจิต 

6๘ 6เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย 6เวลาท่ีไดอยูกับตนเองเปนเวลาท่ีคุมคาท่ีสุด 

6๙ 6อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล 

 

6การอยูกับตนเองอยูกับปจจุบันยอมไมทําใหจิตไหลไปสู

อารมรภายนอก เปนการใชเวลาอยางคุมคา จิตมีสติ

คุมครอง 

  

6ตารางท่ี ๑๖ แสดงสรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารดวยความคุมคาทุก 

6              เวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

จากการสรุปบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น 6การบริหารเวลาดวยความคุมคาทุก

เวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง ผูวิจัยจึงสงเคราะหไดวาการบริหารดวยความคุมคา

                                                      
๙๙สัมภาษณ อาจารยปยะลักษณ  ถิรสุนทรากุล, ผูกอตั้งกลุมรัตนอุบาสก/โครงการ

หมูบานรันตอุบาสก, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๘ 

 

ทุกเวลานําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริงเปนการอยูกับปจจุบันดวยสติและมีปญญา

เรียนรูวางแผนพัฒนาตนเองดวยเวลาท่ีอยูในปจจุบัน 

 

๔ .ประเด็น 6การบริหารเวลาดวยความไมประมาทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือ

บรรลุผลจริง 

พระธรรมกิตติเมธี 6(เกษม 6สฺÞ£โต) 6ไดใหความเห็นวา เรา 6ตองไมประมาทกับเวลา

ชีวิต เราไมรูวาสุขภาพจะดีเหมือนวันนี้หรือไม จึงทําอะไรใหเสร็จทันเวลา ถาทําไมได จบกันขอ

สําคัญคือไมประมาท  สิ่งท่ีคาดวาวันนั้นอาจไมมาถึงเลือกไมได พระพุทธเจาใหรูตัวเรา สุขภาพ

เรา เวลาลวงไปไมเหมือนวันนี้  ตองระวังสมดังพระพุทธสุภาษิตท่ีวา  “ขโณ มา โว อุปจฺจคา 

อยาใหเวลาลวงเลยเราทานไปโดยไรประโยชนใหไมประมาทในชีวิต”๑๐๐   

6พระสุธีรัตนบัณฑิต (6สุทิตย อาภากโร) รศ.ดร. ไดใหความเห็น บริหารเวลาโดยความ

ไมประมาทใชเวลาในชีวิต เพราะถาประมาทโอกาสพลาดสูง จุดเริ่มตน สิ้นสุดในบางชวง บท

ทดสอบเรามีบางสิ่งเหลานี้เพียงพอจะทําการใหญไมได จิตทอแท ปลอยไวไมเดินหนา สติเปน

ปจจัย เปนฐาน๑๐๑   

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£) ไดใหความเห็นวา ใหโอกาสมองชีวิตมนุษย

สั้น อยามัวประมาทกับอยูเลย ถามัวขัดแยงผลประโยชนกันก็หมดโอกาส หมดเวลา ตัวอยางเชน 

ชีวิตในสังคม มนุษยมีชีวิตสั้น ผูรวมกันเหมือนไกในเลา รอเวลาถูกเฉือดไหวเจาในวันตรุษจีน ทุก

ชีวิตใกลวันตาย แทนท่ีจะใชเวลา ใชพลังงาน แรงงานรอดพนมรณะ ควรใชเวลาใหเหมาะสม๑๐๒ 

   6พระครูปฐมธรรมวงศ (6สุรศักดิ์ ปฺÞ£าธีโร)6 ไดใหความเห็นวา 6ความสมบูรณของผล

ท่ีจะเกิดนั้นลวนเกิดแตเหตุและผลท้ังดีและไมได แตท้ังดีและไมดีถาหลงเขาไปยึดติด = ประมาท 

ถาไมยึด = ไมประมาท เม่ือมีความประมาทเกิดข้ึนในสังสารวัฏทําใหใชเวลาเนินนานไปอีก 

                                                      
๑๐๐พระธรรมกิตติเมธี (à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ), ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, ๒๖ 

มกราคม  ๒๕๖๑. 
๑๐๑สัมภาษณ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย อาภากโร), รศ.ดร., ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

พระพุทธศาสนา ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโÞ£), รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน, 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๙ 

 

เพราะมีเชื้อตัณหาเลี้ยงเชื้ออุปทานอยู ถาเกิดวิปสสนาญาณ ปลงใจวางใจได ตรงไหนบรรลุผล

ทันที๑๐๓ 

6  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดใหความเห็นวา การปฏิสัมพันธกับผูคนในชีวิตจริงตองไม

ประมาท ประตูโอกาสเปด ลงทุนในตนเองเพ่ือเขาถึงความดี ความงาม และความจริง6

๑๐๔ 

6 ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ ไดใหความเห็นวา การ 6ทําตามกฎกันไป ตองมีปญญา

พิจารณาวา คุมไหม เวลาถูกจํากัดตามเปาหมาย ถาเปนไปเพ่ือเปาหมายเรียกวาคุมถาไมง้ัน

เสียเวลาเปลา ท้ังนี้ตองอาศัยดวยความไมประมาท แตถากลัวประมาท พยายามทําตนใหรูตัว

หมดทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอยางดวยความไมประมาท อาจเปนไปไดยากสําหรับคนท่ัวไป บางครั้งตอง

ใหสัญชาตญาณเคยชินปลอยใหความเคยชินทํางานตามธรรมชาติบาง ความไมประมาทสรางได

ตองมีสมาธิ มีสติ จัดสรรเวลาฝกสมาธิ มีจิตมีกําลังใจฝกบอยๆ ไดเปนนิสัย ใหนิสัยทํางานบาง 

มีเรื่องกังวลใจประมาทในธรรม การฝกสมาธิใหเปนนิสัยชีวิต เกิดมาเปนมนุษยแลวจะไมทํา

ประโยชนอะไรเลยเหรอ๑๐๕ 

6  ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน ไดใหความเห็น ความไมประมาททําใหงานสําเร็จเปน

หลักธรรมท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทําใหงานสําเร็จชีวิต ความไมประมาทตองมีทิศทางท่ี

ถูกตองใหจิตในการดําเนินไป6

๑๐๖ 

Dr.Kamaljit .Singh ไดใหความเห็นวา การดํารงชีวิตอยูในปจจุบันดวการมีสติ มีการ

ฝกสมาธิทําใหเกิดความไมประมาทในชีวิต ไมประมาทในวัย ความไมประมาทในโรคภัยไขเจ็บ 

เพราะเม่ือคนประมาท ไมมีสติในการรับประทานอาหาร ไมมีสติในการใชชีวิตยอมทําใหชีวิตเกิด

เปนทุกขและโรคภัยเบียดเบียนท้ังทางกายและจิตใจ6

๑๐๗ 

                                                      
๑๐๓สัมภาษณ พระครูเกษมธรรมวงศ, ผูชวยเจาอาวาส(ฝายการศึกษา)วัดไรขิง พระ

อารามหลวง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๔สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน, ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๑.  
๑๐๕สัมภาษณ ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ, ราชบัณฑิต, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๖สัมภาษณ ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน, กรรมการผูอํานวยการสถาบันสหสวรรษ, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๗สัมภาษณ Dr.Kamaljit  Singh, Managing Direcotr of Bio-Magnetic Holistic 

Health Centre, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๖๐ 

 

6 เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย ไดใหความเห็นวา ชีวิตท่ีดําเนินไปของแตละบุคคล ความไม

ประมาททําใหมีโอกาสนําพาชีวิตมาสรางบุญกุศล ทําใหมีชีวิตบันปลายหลังเกษียณไดยาวนาน

และสมบูรณยิ่งข้ึน6

๑๐๘ 

6  ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา

ดวยความไมประมาทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริงสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

6ลําดับท่ี  
6รายชื่อ 6สรุปบทสัมภาษณ 

6๑ พระธรรมกิตติเมธี                         

6(เกษม 6สฺÞ£โต) 

อยาใหเวลาลวงเลยเราทานไปโดยไรประโยชนใหไม

ประมาทในชีวิต 

6๒ 6 พระสุธีรัตนบัณฑิต  

6(6สุทิตย อาภากโร) รศ.ดร. 

ถาประมาทโอกาสพลาดสูง 

6๓ พระมงคลธีรคุณ 

(อินศร จินฺตาปฺโÞ£) 
6ชีวิตใกลวันตายเหมือนไกอยูในกรงเลา มัวแตใชเวลา

ทะเลาะไปเปลาประโยชน 

6๔ 6พระครูปฐมธรรมวงศ  

6(6ÊØÃÈÑ¡ Ốì »�ÚÞ£Ò¸ÕâÃ) 
เขาไปยึดติด = ประมาท ถาไมยึด = ไมประมาท 

6๕ 6พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ี 6การปฏิสัมพันธกับผูคนในชีวิตจริงตองไมประมาท 

6๖ 6ศาตราจารยกีรติ  บุญเจือ 

 

ความไมประมาทสรางไดตองมีสมาธิ มีสติ จัดสรรเวลา

ฝกสมาธิใหเปนนิสัย 

6๗ 6ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริวัฒน 

 

6ความไมประมาททําใหงานสําเร็จ ความไมประมาทใหจิต

เดินไปถูกทิศทาง 

6๘ Dr.Kamaljit Singh 

 

6ไมประมาทในชีวิต ไมประมาทในวัย ไมประมาทใน

สุขภาพดวยการมีสติ 

6๙ 6เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย 

 

6ความไมประมาททําใหมีโอกาสสรางบุญกุศล มีชีวิตบัน

ปลายหลังเกษียณไดยาวนานและสมบูรณยิ่งข้ึน 

 

  

6ตารางท่ี ๑๗ แสดงสรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็นการบริหารดวยความไม 

6              ประมาทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

                                                      
๑๐๘สัมภาษณ เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย, ขาราชการบํานาญ สังกัดกองทัพเรือ, ๒๙ 

มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๖๑ 

 

จากการสรุปบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น 6การบริหารดวยความไมประมาท

นําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง ผูวิจัยจึงสงเคราะหไดวาการบริหารเวลาดวยความไม

ประมาทนําไปสูการบริหารเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง ถาชีวิตประมาทมีโอกาสพลาดสูง ชีวิตท่ีไม

ประมาทไมเขาไปติดยึด การดําเนินชีวิตดวยความไมประมาทดวยสติ ทําใหการใชเวลาในแตละ

ชวงของชีวิตเกิดความสมบูรณ ควรจัดสรรเวลาฝกสมาธิใหเปนนิสัยเพราะเม่ือการทํากิจการใดๆ

ดวยสัมมาสมาธิยอมทําใหกิจการนั้นประสบความสําเร็จ มีสติครองกายครองใจดวยความไม

ประมาทเพราะเวลาลวงเลยผานไปชีวิตควรทําประโยชนใหเกิดมีข้ึนดวยความไมประมาท 

 

๔.๕ เสวนากลุม 

 จากการเสวนากลุม (Focus Group) กลุมบุคคลผูเก่ียวของกับการบริหารเวลา จํานวน 

๓๒ ทาน ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารเวลาเชิงพุทธ สรุปเปนลําดับไดดังนี้ 

๔.๕.๑ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความรู 

๑. การบริหารเวลาเพ่ือความรูตน 

การบริหารเวลาเพ่ือความรูตน มีผูใหความเห็นวาการรูจักตนเองทําใหมีการวางแผนการ

ใชชีวิตไดถูกตองและทําใหใชเวลาในชีวิตไดอยางมีความสุข ทําใหตนเองไดจัดสรรเวลาพัฒนา

ทักษะตางๆ ท่ีตนเองยังบกพรองอยูใหเต็มศักยภาพ มีการเตือนตนดวยตนเอง รูตัววาตัวเอง

กําลังทําอะไรอยู มีความรูสึกตัว มีสติอยูกับงานท่ีทําใหถูกตอง  

๒. การบริหารเวลาเพ่ือความรูคน 

การบริหารเวลาเพ่ือความรูคนเปนการรูจักผูอ่ืน ทําใหเกิดการวางตัวอยางเหมาะสมกับ

บุคคล มีการเลือกใชเวลาใหเหมาะกับลักษณะและความตองการของบุคคล ตลอดจนสังคมท่ีเขา

ไปเก่ียวของดวย รูวาบุคคลนั้นมีลักษณะนิสัยเปนอยางไร มีความแตกตางกันอยางไร เชน บาง

คนเปนคนชอบโมโห บางคนจิตใจดี ทําใหเราใชเวลาและมีการปรับตัวใหเขากับบุคคลอ่ืนได รูจัก

คนอ่ืนเขาทําอยางไรจึงประสบความสําเร็จ เขามีการจัดการเรื่องเวลาอยางไร เราสามารถนํา

ประสบการณของคนอ่ืนมาปรับใชกับตนเองได รูจักผูอ่ืนเพ่ือจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทํา

ความเขาใจในเรื่องท่ีเราสงสัย นอกจากนี้การรูจักคนอ่ืนทําใหเรารูวาใครท่ีเราควรใชเวลาอยูดวย

มากท่ีสุด 

๓. การบริหารเวลาเพ่ือความรูบริษัท 

รูวาตองทําอะไรตอสังคม ทํางานอะไรในชีวิตนี้ในสังคมใหมีความสุขรวมกัน รูจักวางตัว

ในสังคมใหเหมาะสมเปนคนตรงตอเวลาในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและในการเขาไปในสังคมมีคน

อยูอาศัยมาก จําเปนตองศึกษาสังคมนั้นๆกอนท่ีจะเขาไปสูสังคมหรือชุมชนนั้นๆ ทําใหไม

เสียเวลาโดยเปลาประโยชน ควรรูวาเวลาปจจุบันเหตุการณท่ีสําคัญของสังคมเปนอยางไร 



๒๖๒ 

 

เราควรใชเวลาติดตามใหรูเทาทันเรื่องนั้นๆและมีสวนรวมในการชวยพัฒนาสังคม มีการจัดลําดับ

ความสําคัญกอนหลัง ท้ังนี้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ เราตองตามใหทันเพ่ือจะไดพัฒนา

ตนเอง เรียนรูสิ่งใหมๆใหมาข้ึนและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงนั้นๆในเวลาท่ีมีอยู 

สังคมในยุคปจจุบันเดินเร็วมาก เวลาในปจจุบันจึงตองเดินเร็วตามไปดวย เม่ือเรารูจัก

บริบทของสังคมท่ีเราเขาไปเก่ียวของ เราจึงเลือกใชเวลาทําคุณประโยชนใหกับสังคมได สังคมชื่น

ชมคนตรงเวลา ตัวอยางเชน หนวยงานเรียกประชุม เราควรบริหารเวลาเพราะคนจํานวนมากรอ

เรามาเขารวมประชุม 

๔.๕.๒ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความเปนสารประโยชนดี 

        ๑. ประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือกําหนดแผนงานเพ่ือความเปนสารประโยชนดี 

การบริหารเวลาเพ่ือกําหนดแผนงานเพ่ือความเปนสารประโยชนดี เม่ือมีการกําหนด

แผนงาน ทําใหชีวิตมีระบบมากข้ึน รูวาตองทําอะไรบางในชีวิตประจําวัน การมีเปาหมายท่ี

ชัดเจน ทําใหมีแรงบันดาลใจในการประกอบกิจการตางๆ มีการใชเวลาไปตามลําดับข้ันตอนของ

แผนท่ีวางไวปองกันการสูญเสียเวลาไปกับสิ่งท่ีไรประโยชนได การวางแผนวาในแตละวันจะทํา

อะไรบาง ตื่นนอนก่ีโมง วางแผนใหเปนเวลาเรียนคือเรียน เวลาเลนคือเลน เวลาทํางานตอง

ทํางาน ทําใหเราเปนคนมีระเบียบวินัยมากข้ึน ซ่ึงสงผลใหเราเปนคนตรงตอเวลา เม่ือไปทํางานท่ี

ไหนก็จะมีมิตรท่ีดี สิ่งท่ีดีเกิดข้ึน การวางแผนสามารถเตรียมตัว เตรียมความพรอมไดลวงหนา 

ทําใหงานผิดพลาดนอย งานบรรลุเปนไปตามเปาหมาย  

๒. ประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญเพ่ือความเปนสารประโยชนดี 

บริหารเวลาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญเพ่ือความเปนสารประโยชนดี ทําใหเราสามารถรู

แผนในการดําเนินชีวิตได และทําสิ่งท่ีสําคัญกอน สิ่งท่ีมีประโยชนตอตนเองหรืออาจทําอะไรท่ี

ยาก ๆ กอน ทําใหสามารถแยกแยะความคิดได ผลคือจะเกิดประโยชนสูงสุดเพราะการทํา

ตามลําดับข้ันตอนท่ีวางไวจะทําใหไมเสียเวลาตลอดจนเปนการชวยใหแบงหรือจัดสรรเวลาอยาง

เหมาะสม การจัดลําดับความสําคัญเปนสิ่งท่ีชวยใหเราทํางานไดรวดเร็วข้ึนทํางานไดทันตาม

กําหนดเวลา ไดผลงานท่ีมีคุณภาพ สรางสรรคประโยชนสูงสุด 

        ๓. ประเด็นการบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลาเพ่ือความเปนสารประโยชนดี 

 การบริหารเวลาเพ่ือคุมเวลา ทําใหเรามีเปาหมายจะทํางานชิ้นนั้น ๆ ในก่ีชั่วโมง ก่ีวัน 

ก่ีเดือน ก่ีป ทําใหทํางานไดตรงตามเวลา ใชเวลาอยางคุมคา เกิดประโยชนกับตนเอง เม่ือควบคุม

เวลาไดเทากับวาไดทําตามแผนท่ีไดวางไว จะทําใหเราเปนคนท่ีใชเวลาอยางคุมคาทุกนาที 

สามารถควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของตนเองไดดี มีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา 

ตลอดจนการชวยกระตุนใหเรามีแรงจูงใจในงานท่ีทําหรือปลุกเราใหเราตื้นอยูกับปจจุบัน ทําให



๒๖๓ 

 

เปนคนมีคุณภาพซ่ึงเกิดจากการใชเวลาท่ีมีอยางเต็มท่ี เต็มความสามารถและเกิดประโยชน เปน

คนดีของสังคมไดอยางสมบูรณ 

๔.๕.๓ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือบรรลุผลจริง 

๑.ประเด็นการบริหารเวลาดวยความเพียรเพ่ือบรรลุผลจริง 

การบริหารเวลาดวยความเพียรเพ่ือบรรลุผลจริงทําใหเกิดความขยัน มีความมุมานะอุสา

หะพยายามในการเรียนการทํางาน ทําใหเรียนและทํางานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ความ

มุงม่ันความพากเพียรพยายาม ความตั้งใจจริงไมเคยปฏิเสธความสําเร็จ เราอาศัยความเพียรจึง

ประสบความสําเร็จตามเวลา บรรลุผลตามเปาหมาย เชน เพียรอานหนังสือสอบ เพียรเขารับการ

ฝกอบรมตนเองตามท่ีบริษัทกําหนด ลวนแตตองอาศัยระยะเวลาและความเพียร ความตอเนื่อง

จึงสําเร็จผล เปนตน 

๒.ประเด็นการบริหารเวลาดวยความตอเนื่องเพ่ือบรรลุผลจริง 

การบริหารเวลาดวยความตอเนื่องเพ่ือบรรลุผลจริง เม่ือตั้งใจทําอะไร ไมควรยอทอ ควร

ทําดวยความเขาใจ ทําไปเรื่อย ๆ อยางตอเนื่องก็จะประสบผลสําเร็จ ความตอเนื่องทําไปเรื่อย ๆ 

เม่ือเราทําอะไรอยางตอเนื่องทําใหเปนการฝกเราไปในตัวโดยไมตองบังคับจนเกิดเปนความเคย

ชิน นอกจากนี้ความเพียรยังเปนผลดี ทําใหเราทํากิจกรรมไดสําเร็จตามกาลเวลา ความตอเนื่อง

เปนการทําอยางสมํ่าเสมอทบทวนตลอดเวลา สงผลใหมีการเตือนสติ ชวยใหทํางานอยางรอบ

รอบเพราะเราเคยฝกเปนประจําจนเปนนิสัย 

๓. ประเด็นการบริหารเวลาดวยความคุมคาทุกเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง 

การบริหารเวลาดวยความคุมคาทุกเวลาเพ่ือบรรลุผลจริง เวลาในชีวิตคนเรามีจํากัด แต

ละคนไมสามารถทราบลวงหนาไดวาจะเสียชีวิตตอนไหน แตท่ีสําคัญตอนท่ีมีชีวิตอยูตองใชเวลา

ใหคุมคาทุกนาที ถาเราใชเวลาไดอยางคุมคาก็จะเกิดประโยชนแกตนเอง เม่ือเราทําเต็มท่ีแลว

ยอมไมเสียดายเวลา บริหารเวลาอยางคุมคา ทําใหเราทํางานไดละเอียดและมีคุณภาพ งาน

ออกมาดีมีประโยชน สามารถทําอะไรไดหลายอยางชีวิตไมขาดทุนเวลา 

๔.ประเด็นการบริหารเวลาดวยความไมประมาทเพ่ือบรรลุผลจริง 

การบริหารเวลาดวยความไมประมาทเพ่ือบรรลุผลจริง ทําใหเราใชเวลาอยางรูคุณคา มีสติอยู

เสมอในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหไปถึงเปาหมายไดอยางปลอดภัย ทันเวลา โดยการรู

และตะหนักถึงคุณคาความสําคัญของเวลา ทําใหใชเวลาไปอยางคุมคามีสติอยูกับกิจกรรมท่ีทํา

ในปจจุบันและท่ีสําคัญมีความไมประมาทเปนปจจัยท่ีทําใหการบริหารเวลาเชิงพุทธสมบูรณ 

จากการเสวนากลุมในประเด็นดงกลาวขางตน สามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้ 

 

 



๒๖๔ 

 

ลําดับท่ี  ประเด็น ผลสรุปการเสวนากลุม   

 

๑ 

 

การบริหารเวลาเ ชิง

พุทธ บู รณาการ เ พ่ื อ

ความรู 

 

๑.การบริหารเวลาเพ่ือความรูตน 

    

    ทําใหตนเองมีการวางแผนชีวิต แกไขขอบกพรอง ใชเวลาพัฒนา

ตนเองไดถูกตอง มสีติอยูในการทํางาน 

   

๒.การบริหารเวลาเพ่ือความรูคน 

     ทําใหรูจักคนแตละคนมี  ความแตกตางกัน จึงเลือกใชเวลาให

เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและสามารถนําประสบการณของ

ผูอ่ืนมาปรับใชกับตนเองเปนการประหยดัเวลาไดเปนอยางด ี

   

๓. การบริหารเวลาเพ่ือความรูบริษัท 

 สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เราจึงตองรูจัก

บริบทของสังคมและเลือกใชเวลาทําคุณประโยชนใหกับสังคม 

เปนคนตรงตอเวลา 

 

๒ 

การบริหารเวลาเชิง

พุทธบูรณาการเพ่ือ

ความเปน

สารประโยชนด ี

 

๑. การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

เพ่ือกําหนดแผนงาน 

    

 ทําใหไดมีการเตรียมตัวลวงหนาได ทําใหงานผิดพลาดนอยลง ทํา

ใหชีวิตเปนระบบมากข้ึนมีวินัยในตนเองและเปนคนตรงตอเวลา

มากข้ึน  

  ๒. การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ 

    ทําใหรูวาสิ่งไหนควรทํากอนหรอืทําหลัง จัดสรรเวลาได

เหมาะสม ทําใหทํางานไดรวดเร็วทันเวลา งานมีคุณภาพ เกิด

ประโยชนสูงสุด 

  ๓.การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

เพ่ือคุมเวลา 

ทําใหทํางานไดตรงตามเวลา ใชเวลาอยางคุมคา ทําใหเปนคน

มีคุณภาพเพราะใชเวลาท่ีมีอยางเต็มท่ีเตม็ความสามารถ 

 

๓ 

 

การบริหารเวลาเ ชิง

พุทธเพ่ือบรรลุผลจริง 

 

๑.การบริหารเวลาดวยความเพียร 

   

 ทําใหเกิดความขยัน ทํางานเสร็จตามเวลา บรรลุเปาหมาย เชน 

การอานหนังสือสอบ เขารับการฝกอบรมตามท่ีบริษัทกําหนด 

เปนตน 

  ๒.การบริหารเวลาดวยความตอเน่ือง  เปนการทําไปเรื่อยๆอยางตอเน่ือง เปนการฝกไปในตัวไมบังคน

จนเปนความเคยชินและเปนนิสยั ความเพียรดวยสติทําใหเกิดผลดี

เวลาท่ีผานไป สามารถทําใหบรรลไุดงานออกมาดมีีคุณภาพ 

  ๓.การบริหารเวลาดวยความคุมคาทุก

เวลา 

   เมื่อเราทําเต็มท่ีใชเวลาอยางเต็มท่ีในทุกนาทีแลวยอมไมเสียดาย 

  ๔.การบริหารเวลาดวยความไมประมาท เปนการใชเวลาอยางรู คุณคา มีสติและตระหนักถึงคุณคา

ความสําคัญของเวลา 

 
 

ตารางท่ี ๑๘  สรุปการเสวนากลุมการบริหารเวลาเชิงพุทธเพ่ือความรู,เพ่ือความเปนสารประโยชนดีและ    

                 เพ่ือบรรลุผลจริง 



๒๖๕ 

 

๔.๖ สรุปการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความรู สามารถสงเคราะหไดดังนี้ 

ผูวิจัยพบวาเวลาในเชิงพุทธไมใชเปนสิ่งท่ีมีจริงหรือแนนอนตายตัว เวลาไมใชสิ่งท่ี

สําเร็จในตัวเอง จึงข้ึนอยูกับความรูสึกของแตละบุคคล แตละสถานะ สิ่งแวดลอม เพราะฉะนั้น

เราจึงสามารถบริหารเวลาได  จัดการใหมันไปตามท่ีเราเห็นวาดีเหมาะสม หมายความวาชีวิต

เปนตัวกําหนดเวลา เวลาในทางพระพุทธศาสนาจึงเปนเพียงกรอบหรือขอบเขตท่ีบุคคลกําหนด

ข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการนั้นๆ เม่ือเวลาเปนเพียงกรอบหรือขอบเขตท่ีมนุษยกําหนดข้ึน บริหาร

เวลาตามแนวพุทธแทจริงแลว ไมใชการไปกระทําอะไรกับเวลาแตเปนเพียงอาศัยความรูสึกหรือ

อาศัยท่ีเขาใจกันวาเวลาเพ่ือมาจัดการกับสิ่งท่ีเรามุงหมาย นําเรื่องของเวลาเขามาประยุกต 

นํามาใชเพ่ือใหเกิดสิ่งท่ีเรียกวาการบริหารเวลาก็คือเพ่ือความรูท่ีถูกตอง เพ่ือประโยชนท่ีพึง

ประสงคหมายถึงประโยชนท่ีดี ท่ีถูกตองแลวก็เพ่ือความจริง ความรู ประโยชน ความจริง  

         การบริหารเวลาเพ่ือความรู เริ่มตั้งแตการรูจักตน เปนผูรูจักเหตุ การเปนผูรูจักผล รูจัก

หนาท่ีตน ไมควรไปสนใจวาคนอ่ืนเขาทําหรือไมทําอะไร แตเราควรจะรูวาเราทําอะไรหรือไมทํา

อะไร หรือวาเรื่องอะไรของตนเองท่ีเราทําแลว หรือเรื่องอะไรของตนเองท่ีเรายังไมไดทํา ไมไป

เสียเวลารูเรื่องของผูอ่ืนรู ใหรูจักสิ่งท่ีเปนสาระและสิ่งท่ีไมเปนสาระและใชเวลาไปกับสิ่งท่ีเปน

สาระของชีวิต รูจักวางแผนชีวิตตนเอง การท่ีบุคคลสามารถวางแผนชีวิตตนเองใหเกิด

ประสิทธิภาพไดนั้น ผูเปนเจาของแผนชีวิตจําเปนตองรูจักถึงลักษณะนิสัย ศักยภาพ เพศ ภาวะ 

ตําแหนงหนาท่ี ความรับผิดชอบ อาชีพ ตลอดจนฐานะท่ีตนเองเปนอยู เพ่ือใหเกิดความสุขและ

ความสมดุลในชีวิตและเปนไปตามแผนของชีวิตท่ีตนไดออกแบบไวนั้นยอมอาศัยการเลือก

กิจกรรมและเลือกใชเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรม ตามความพรอมซ่ึงแตละบุคคลท่ีมีความ

แตกตางกัน  

อยางไรก็ตามการท่ีบุคคลมีความรูชัด รูท่ัวดวยการฝกสติใหคมชัดยอมเปนเหตุปจจัย

ใหสามารถอยูกับตนเองได สามารถวิเคราะหตนเองไดอยางถูกตอง เม่ือตนเองรูจักตนเองดวย

สติปญญาท่ีไดรับการฝกฝนมาดีแลวดังกลาว ทําใหสามารถเขาใจและรูจักบุคคลอ่ืน สามารถ

รูจักสังคมท่ีตนเขาไปเก่ียวของได เพราะบุคคลหรือสังคมท่ีตนเขาไปเก่ียวของนั้น ลวนแตมี

ความตองการหรือมีวัตถุประสงคท่ีเปนไปหลากหลายและความแตกตางกันตามสภาพของ

บุคคลหรือสังคมนั้น ๆ การเขาไปเก่ียวของกับบุคคลหรือสังคมจําเปนตองตระหนักถึงวาเราเขา

ไปเก่ียวของเพ่ืออะไร อยางไร ใชเวลาเทาไร และจะใชเวลาอยางไรจึงคุมคา  

การเลือกเวลาท่ีเหมาะสมและอยางเหมาะสมกับบุคคลหรือสังคมนั้น ๆ โดยอาศัยการ

ระลึกถึงเปาหมายหรือแผนชีวิต การจัดสรรเวลาใหเหมาะสมทําใหชีวิตเกิดความสมดุล บางคน

ใชเวลาสวนใหญในชีวิตหมดไปกับกิจการทางสังคม โดยเฉพาะสังคมในโลกยุคปจจุบันท่ีมีการ
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เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและฉาบฉวย  ทําใหเวลาหมดไปกับสิ่งท่ีไมพัฒนาสมอง ไมพัฒนาตน 

ทําใหเสียสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ เวลาจึงหมดไปอยางไรประโยชน แตคนท่ีมีความรู 

รูจักเลือกเวลา รูจักใชความแตกตางของบุคคล รูวาถึงกาลควรพูดควรทํา จึงพูดจึงทําตามกาล

อันสมควร ยอมทําใหเกิดผลลัพธเปนไปอยางเหมาะสม บางคนนําความแตกตางของบุคคลอ่ืน 

นํามาปรับแกไขขอบกพรองของตนเอง ทําใหพัฒนาตนถูกท่ี ถูกทาง  

การเปนผูมีความรูศักยภาพ รูหนาท่ี รูสิ่งท่ีเปนสาระ รูกิจท่ีเหมาะสมกับบุคคลสังคม

ชุมชน มีความ รูชัด รูท่ัว ทําใหสามารถเปนผูรูจักการเลือกกิจกรรม รูจักเลือกเวลา เพ่ือจัดสรร

และใชเวลาใหเหมาะสม ถูกท่ี ถูกบุคคล ซ่ึงการเปนผูมีความรูอยางถูกตองอาศัยสติ ท่ีไดรับการ

ฝกมาเปนอยางด ีตองรูวาอะไรเปนประโยชน ไมเปนประโยชน ซ่ึงสิ่งท่ีเปนสารประโยชนท่ีดีนั้น

เกิดข้ึนไดตองมีความรู เปนพ้ืนฐาน การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความเปน

สารประโยชนดีนั้น ควรเริ่มตั้งแตเรื่องการวางแผนการใชเวลาซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนมาก 

ตองเปนผูท่ีรูจักการกําหนดแผนงานเพ่ือทําใหชีวิตมีจุดหมาย มีแรงบันดาลใจ สามารถเลือกใช

เวลาอยางคุมคามีสาระ ไมตองมัวรอฤกษยามในการทําประโยชนหรือสรางคุณคาความดีงาม 

เพราะไมวาทําดีตอนไหนตอนนั้นชื่อวาฤกษดีมงคลดีตามคําสอนเรื่องนักขัตตชาดก ประโยชน

เปนฤกษของประโยชน และในคําสอนเรื่องปุพพัณหสูตร ฤกษดี ประโยชนดีเกิดความเปนมงคล

จากการประพฤติดี คิดดี พูดดี ทําดี  

เจาของ5ชีวิตตองมีความรูเปนพ้ืนฐานดังกลาวขางตน มีระเบียบวินัยในการทําตามแผน

ท่ีวางไวอยางเสมอตนเสมอปลาย เพราะถาเปาหมายหรือแผนงานไมชัดเจน ยอมทําใหการ

บริหารเวลาไมชัดเจนตามไปดวย หากเปาหมายชัดเจนการบริหารเวลายอมเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 5 5ทําใหชีวิตเปนระบบมากข้ึน การมีวินัยในตนเอง เปนคนตรงตอเวลา ทําใหไดมีการ

เตรียมตัวลวงหนา กอใหเกิดความผิดพลาดนอยลง มีแผนหรือเปาหมายท่ีชัดเจนทําใหการมี

ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมยอมชัดเจนตามไปดวย ชีวิตท่ีไมมีเปาหมาย ทําใหเสียเวลาและเสีย

โอกาสดี ๆ ในชีวิตไปอยางนาเสียดาย ซ่ึงการตั้งเปาหมายเปนการสะทอนถึงตัวบุคคลมีความ

จริงแทหรือเทียม การใชเวลาจริงจัดแจงจัดสรรเวลาจริงเปนสิ่งบอกความจริงใจตอเปาหมายนั้น

วามากนอยแคไหนซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองอาศัยความมีวินัยในตนเองอยางสูง เม่ือชีวิตมี

เปาหมายทําใหเกิดสารประโยชนดี เพ่ือใหการใชเวลาเปนไปเฟอเปาหมายสิ่งท่ีตองคํานึงถึงคือ

จัดลําดับความสําคัญโดยการพิจารณาจากปจจัยคุณคาของงาน ความเรงดวน ท่ีตองใช

สติปญญาพิจารณาใหรอบคอบ รูวาสิ่งใดวารทํากอนหลัง จุดมุงหมายในการทําเพ่ืออะไร มี

ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  

5ทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติกิจการมุงเนนท่ี 5สาระจากตัวเนื้องานเปนตัวหลัง พรอม

กับการใชลําดับเวลาท่ีเหมาะสมกับตัวเนื้องาน โดยเนนท่ีตัวเนื้องานแลวจึงทําการเลือกกิจกรรม
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มีคุณคาโดยตรงตองานนั้น ๆ ทําใหเวลาท่ีใชไปเกิดประโยชนสูงสุด 5แบงแยกกิจกรรมระดับ สูง 

กลาง ต่ํา ทําใหเราใชเวลาไปอยางมีประสิทธิภาพ หากลําดับงานท่ีถูกจัดไวแลวมีการ

เปลี่ยนแปลง ตองอาศัยสติปญญาพิจารณาอยางรอบคอบและตองอาศัยการคุมเวลาซ่ึงเปนท้ัง

ศาสตรและศิลปะ ควรจัดสรรในอัตราสวนท่ีพึงพอใจและความเหมาะสมของแตละบุคคล 

ภายในเวลาท่ีกําหนด ถือเปนการคุมเวลาดวยการวางแผน การ 5วางแผนเปาหมายท่ีชัดเจน ทําให

การใชเวลาชัดเจน เม่ือเวลาชัดเจนอาศัยความมีระเบียบวินัยในตนเอง ทําใหสามารถคุมเวลาได

และมีความสุขทุกขณะโดยมุงเนนท่ีคุณคาของเนื้องานเปนหลัก  

จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและการเสวนากลุม (Focus Group) 

การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการในประเด็นตาง ๆ และการบูรณาการท้ังเพ่ือความรู เพ่ือ

สารประโยชนดีและเพ่ือบรรลุผลจริง ดังกลาวขางตน สามารถแสดงสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ประเด็นการบริหารเวลาเชิง

พุทธบูรณาการ/การบูรณาการ 

แหลงท่ีมา ขอสรุปท่ีได 

  

จากเอกสาร 

รูศักยภาพตน รูหนาท่ี รูดี รูชั่ว รูผิด รูถูก รูความมีสาระไมมีสาระ มีประโยชนไม

มีประโยชน รูจริง รูคน รูชุมชน เลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา เลือกเวลาให

เหมาะสมกับกิจกรรมเหมาะสมกับบุคล รูวาเวลาถูกใชไปอยางคุมคา 

เพ่ือความรู จาการสัมภาษณ รูชัด รู ท่ัวดวยการฝกสติใหคมชัด รูถูกทําใหใชเวลาถูกท่ีถูกบุคคล รูความ

แตกตางบุคคลใชเวลาตางกัน รูจักเลือกใชเวลาท่ีเหมาะสม 

 จากการเสวนากลุม รูจักการวางแผนชีวิตและรูจักแกไขขอบกพรองของตนเอง รูจักใชเวลาพัฒนาตน

ใหถูกตองโดยใชสติในการทํางาน 

บูรณาการเพ่ือความรู รูเหตุรูผล รูหนาท่ี รูดี รูชั่ว รูผิด รูถูก รูส่ิงท่ีเปนสาระไมเปนสาระ เปนประโยชน ไมเปนประโยชน เลือก

กิจกรรม เลือกเวลา เพ่ือใชเวลาใหเหมาะสม ถูกท่ี ถูกบุคคลดวยสติ เพ่ือทําใหเกิดความสมดุลในชีวิต 

  

จากเอกสาร 

ความมีประโยชนเกิดจากความรู ทําดีเวลาไหน เวลาน้ันเปนเวลาท่ีดี ฤกษดี 

มงคลดี ประโยชนดี เกิดจากการกระทํา มีการวางแผนการใชเวลาดี   ทําใหเกิด

ประโยชนเต็มท่ี ใหดูท่ีสารประโยชนจากตัวเน้ืองานเพ่ือคุมเวลาได ทําใหเวลาถูก

ใชไปในทางท่ีดีมีประโยชน 

เพ่ือสารประโยชนด ี  

จาการสัมภาษณ 

มีระเบียบวินัยในตนเอง,เปาหมายชัดทําใหการใชเวลาชัดเจน 

เนนท่ีคุณคาของเน้ืองาน,คุมเวลาทําส่ิงท่ีดีมีประโยชนและมีความสุขในขณะท่ีใช

เวลา 

 จากการเสวนากลุม ชีวิตเปนระบบมากขึ้น,มีวินัยในตนเอง,วางแผนลวงหนา,ใชเวลาอยางคุมคา,เกิด

ความสมดุลการใชเวลาและการใชชีวิต 

 

บูรณาการเพ่ือสารประโยชนดี ส่ิงท่ีเปนประโยชนสามารถแกทุกขแกปญหาชีวิตไดอาศัยความรู ส่ิงเปนประโยชนตองเปนเรื่องจริง การทําดี

ทําประโยชนไมตองรอเวลา รอฤกษยาม รูจักการวางการวางแผนเปาหมายท่ีชัดเจน ทําใหการใชเวลาชัดเจน 

ระเบียบวินัยในตนเองโดยเนนท่ีคุณคาของเน้ืองาน ทําใหสามารถคุมเวลาไดและมีความสุขทุกขณะ 

  

จากเอกสาร 

ความจริงตองเปนส่ิงท่ีมีประโยชน แกทุกขแกปญหาชีวิตได        การมีความ

เพียรยอมไปสูจุดหมายไดตามลําดับ มีความตอเน่ืองทําใหงานเสร็จทันเวลา,มีสติ

ในทุกขั้นตอนในการทํากิจการทําใหการอยูกับปจจุบันอยางคุมคากับเวลา 

เพ่ือบรรลุผลจริง  

จาการสัมภาษณ 

ความเพียรตองมีสติ คิดใหรอบคอบ เห็นคุณคาและความสําคัญของเวลาทําให

อยูกับปจจุบันใชเวลาอยางคุมคา มีการจัดสรรเวลาฝกสติและสมาธิเพ่ือความไม

ประมาท 

  

จากการเสวนากลุม 

เล็งเห็นคุณคาความสําคัญของเวลาทําใหมีความเพียร ขยัน    ต้ังใจจริง ทํางาน

เต็มท่ีอยางตอเน่ือง ทําใหงานสําเร็จทันเวลาและเกิดผลจริง โดยตองมีสติอยูกับ

กิจกรรมท่ีทําในปจจุบัน 

บูรณาการเพ่ือบรรลุผลจริง ความจริงตองเปนส่ิงท่ีมีประโยชนโดยอาศัยความรูเปนพ้ืนฐาน ความรู ความมีประโยชนและความจริงจึง

สัมพันธกัน การทําใหบรรลุผลจริงดวยเห็นคุณคาและความสําคัญของเวลา มีความขยัน ต้ังใจจริง ทํางานเต็มท่ี

อยางตอเน่ือง งานเสร็จทันเวลา มีสมาธิและสติอยูกับกิจกรรมท่ีทําในปจจุบันดวยความไมประมาท 
 

ตารางท่ี ๓๑ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการในประเด็นตางๆ 
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ภาพท่ี ๓๑ สรุปการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

บริหารเวลา 

เชิงพุทธบูรณการ 

    สิ่งเปนประโยชนตองจริง อาศัยความรู การทําดีไมตองรอเวลา  

มีระเบียบวินัยในตนเอง การวางแผนเปาหมายท่ีชัดเจน ทําใหการ

ใชเวลาชัดเจน โดยเนนท่ีคุณคาของเนื้องาน ทําใหสามารถ 

คุมเวลาไดและมีความสุขทุกขณะ 
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บทที่ ๕  

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ” ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษา

ขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชกําหนด

กรอบแนวคิดในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาการวิจัย รวมถึงการสรางเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

โดยมีวัตถุประสงค ๔ ประการ คือ เพ่ือศึกษาการบริหารเวลา เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเก่ียวกับ

การบริหารเวลาในพระพุทธศาสนา เพ่ือบูรณาการการบริหารเวลาดวยหลักคําสอนเก่ียวกับการ

บริหารเวลาในพระพุทธศาสนา เพ่ือนําเสนอแนวทางและสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ 

“รูปแบบการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ” โดยศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร การ

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและการเสวนากลุมใน ๓ ประเด็นหลักคือ ประเด็นการบริหารเวลาเชิง

พุทธบูรณาการเพ่ือความรู  ประเด็นการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความเปน

สารประโยชนดี และประเด็นการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือบรรลุผลจริง จากประเด็น

ปญหาดังกลาว สามารถนําหลักพุทธธรรมเรื่องความรู ความดี ความมีประโยชน ความจริง

ความเพียร ความตอเนื่อง การคุมคาทุกเวลาและหลักธรรมเรื่องความไมประมาท มาเปนวิธีคิด

และบูรณาการหลักธรรมนี้เพ่ือแกไขปญหาการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ ดังมีรายละเอียด

ตอไปนี้ 

  ๕.๑  สรุปผลการวิจัย   

๕.๒  องคความรูใหมเก่ียวกับการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

  ๕.๓  ขอเสนอแนะ 

 

 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย  

  ในการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากการทําวิจัยทุกข้ันตอนตามวัตถุประสงค 

เพ่ือคนหาคําตอบของปญหาและแนวทางในการแกไขเก่ียวกับการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

ผลการวิจัยพบวา 

  ๕.๑.๑ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารเวลา(GTM)  

  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการบริหารเวลาเริ่มตั้งแตความหมายของเวลาในมุมมองของ

บุคคลและศาสตรท่ัวไป สวนมากจะมองเรื่องของเวลาและอธิบายความหมายของเวลา ตามพ้ืน

ฐานความรูและความเขาใจตลอดจนประสบการณท่ีตนเองมีอยูเปนวัน เดือนปตามปฏิทินเวลา  
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นักเศรษฐศาสตรมองเวลาเปนเรื่องของรายได  นักปราชญทางพระพุทธศาสนามองเวลาในแง

ระยะเวลาการดํารงชีวิตท่ีมีเวลานอย ตองรีบขวนขวายทําความดีและดําเนินชีวิตดวยปญญาให

ถึงแดนเกษมขามฝงคือพระนิพพาน เพ่ือเปนการรักษาเวลาท่ัวโลกใหเปนไปในทางเดียวกันทําให

เ กิดเปนระบบหนวยเอสไอในการวัดเวลามาจนถึงปจจุบัน สวนการนับเวลาในทาง

พระพุทธศาสนานั้นนับเวลาเปนกัป, กัลป มีคําวา ยามเขามาเก่ียวของเปนสวนแกงวันคืนในทาง

พระพุทธศาสนา โดยแบงเปน ๓ ยามคือ ๑.ปฐมยาม ๒.มัชณิมยามและ ๓.ปจฉิมยาม สวนการ

นับเวลาในวัฒนธรรมไทยกลางคืนแบงเปน ๔ ยาม ไดแกยามหนึ่ง ยามสอง ยามสามและยาม

ปลาย 

  ในแงความสําคัญของการบริหารเวลาในมุมมองของนักวิชาการท่ัวไป มองวาเวลาเปน

เรื่องทรัพยากรท่ีธรรมชาติมอบใหเทากัน ๒๔ ชั่วโมงใน ๑ วัน การจัดการบริหารเวลาเปนสิ่งท่ี

สําคัญตอการสรางความสําเร็จ เปนเรื่องสวนบุคคลท่ีตองพัฒนาดวยตนเอง โดยเริ่มจากการเห็น

คุณคาของเวลา การสรางวินัยในตนเองเก่ียวกับการใชเวลาในการดําเนินกิจการตาง ๆ แตในทาง

พระพุทธศาสนากับมองวา การบริหารเวลานั้นไมข้ึนอยูกับกาลคือ ไมข้ึนอยูกับจํานวนวันหรือ

ชวงเวลา แตมองวาเวลาไหนคนทําดีเวลานั้นชื่อวามงคลดี สวางดี รุงดี ขณะดี พระพุทธศาสนา

ใหความสําคัญกับการบริหารเวลานั้นข้ึนอยูกับความพรอมแหงเหตุและปจจัย ความแกรงกลา

และหยอนของอินทรียแหงสัตว ทําใหการบริหารจัดการเวลาทุกนาท่ีในชีวิตมีคาและตองใชอยาง

คุมคาจนวาระสุดทายของชีวิต  

  แนวคิดในการบริหารสวนใหญ มุงเนนท่ีผลลัพธของงาน มีการกําหนดแผนงานท่ี

แนนอน การวางจัดลําดับความสําคัญของงานตลอดจนมีการกลั่นกรองงานใหเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบ เพ่ือใหไดผลลัพธหรือผลผลิตของงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตก็มีบางแหงท่ีมุงเนนท่ี

ความสําคัญของการใชเวลาในการดําเนินกิจกรรมประจําวัน อยางคอยเปนคอยไป ดวยความมุ

มานะ สบายใจ มีการใชเวลาทุก ๆ นาทีท่ีหมดไปเก่ียวของกับชีวิตไมวาจะเปนชีวิตการทํางาน 

ชีวิตครอบครัว ชีวิตสวนตัว ซ่ึงถือวาการบริหารเวลาเปนการบริหารชีวิตไปพรอมๆกัน ท่ีเปน

เชนนี้เพราะผูคนบางพ้ืนท่ีอาศัยอยูในธรรมชาติท่ีเอ้ืออํานวย ไมหนาว ไมรอนจนเกินไป ประกอบ

กับความอุดมสมบูรณทางดานอาหาร จึงไมตองเรงรับแขงขันกับใครมากมากนัก ชีวิตไม

เครงเครียด ไมบีบรัดตัวเอง จึงยิ้มงาย เพลิดเพลินใจไปกับการใชเวลาอยางสบาย ๆ แตตรงกัน

ขามผูคนท่ีอาศัยอยูในลักษณะภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น จึงตองมีการเคลื่อนไหวรางกายใหอบอุน มี

การทํากิจกรรมท่ีเรงรีบ ประกอบบางแหงมีความเจริญทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหชีวิต

ผูคนตองเรงรีบ แขงขัน พัฒนาตนเองใหทันเทคโนโลยี พัฒนาธุรกิจใหกาวหนาทันคูแขง การใช

เวลา การบริหารเวลาสวนใหญจึงเนนไปท่ีการทํางานและผลผลิต 
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  หลักการบริหารเวลาท่ัวไปสามารถแบงออกเปน ๕ ข้ันตอนหลักไดแก ๑. การวางแผน

กําหนดการโดยมีเปาหมายสําคัญ เปาหมายสนับสนุน และเปาหมายเสริม ซ่ึงเปาหมายตองมี

ความชัดเจนและตองวัดผลได ๒.การจัดระเบียบการบริหารเวลา เปนการจัดทํารายการสิ่งท่ีตอง

ทําออกเปนหมวดหมู มีการบันทึกและสํารองเวลาไวเผื่อเหลือเผื่อขาด ๓.การจัดลําดับ

ความสําคัญ โดยปฏิบัติตามกฎ ๘๐/๒๐และ๔.การกระจายงานอยางมีประสิทธิภาพโดยการ

เรียนรูท่ีจะกระจายงานใหมากข้ึน กระจายโครงการหาผูท่ีเหมาะสมมารับชวงงานตอ ๕.การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารเวลา เชน เรียนรูจากธรรมชาติในการทํางานของตัวเอง คิดหาวิธีทีมี

ประสิทธิภาพท่ีสุดกอนลงมือทํา ระดมความคิดในการหาคําตอบ เปนตน 

  สวนในเรื่องเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลาและแนวทางการแกไข เชน

ปญหาสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ือตอการทํางาน ตองลดความวุนวาย  ปญหาความไมเปนระเบียบ

ของโตะทํางานและการจัดเก็บเอกสารตองจัดโตะทํางานให เปนระเบียบ ปญหาการ

ผัดวันประกันพรุงและเลื่อนงานตองแกไขใหมีใจรักงานนั้น ๆ ไมกลัวความลมเหลวและตอง

กําหนดเสนตายใหงานแตละชิ้น สวนปญหาการประชุมท่ีไมมีประสิทธิภาพและการเดินทางท่ีไม

จําเปนตองแกไขโดยการวางแผนการประชุมใหดี มีการตัดสินใจและจัดเตรียมสิ่งท่ีเก่ียวของใน

การประชุมใหพรอม รวมท้ังตองลดการเดินทางท่ีไมจําเปนเพราะทําใหเสียเวลา ซ่ึงปญหาตางๆท่ี

เกิดจากากรบริหารเวลาผิดพลาดดังกลาวเหลานี้ สงผลกระทบตอชีวิตสวนตัวทําใหชีวิตขาด

เปาหมาย เสียคาใชจายโดยไมจําเปน ทําใหเกิดความตึงเครียด ผลกระทบจากบริหารเวลาตอ

ชีวิตครอบครัวทําใหคนในครอบครัวไมเขาใจกัน ใชอารมณในการตัดสินปญหามากกวาการ

วางแผนแกไข ทําใหครอบครัวแตกแยก อยูอยางประมาทในเวลาและวัยจนกลายเปนภาระและ

ปญหาครอบครัว ทําใหขาดความนาเชื่อถือในหมูคณะ ขาดความสามัคคีทําใหสังคมเสื่อมถอยซ่ึง

มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ เชน เหตุการณผูชุมนุมใชเวลาผิดไปเดินประทวงเม่ือป ๒๕๕๗ เปน

เปนเวลานาน ทําใหเศรษฐกิจไทยหดตัวลง เปนตน 

ในแงของประโยชนการบริหารเวลาท่ีมีตอชีวิตสวนตัว ทําใหชีวิตมีเปาหมาย ดําเนิน

กิจการไปถึงเปาหมายท่ีตั้งไว ทําใหเปนคนมีระเบียบวินัยเพ่ิมมากข้ึน มีผลทําใหอารมณดี มี

ความสุขและใชศักยภาพอยางเต็มท่ี สงผลใหชีวิตกาวหนา มีการใชเวลาในครอบครัวมากข้ึน มี

การวางแผนการใชเวลารวมกันกับบุคคลในครอบครัว สามารถชวยลดปญหาครอบครัวชวยลด

ปญหาการหยาราง ทําใหครอบครัวมีความสัมพันธเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ทําใหเกิดความรัก ความ

สมัครสมานในวงกวางจากครอบครัวสูสังคมชุมชนและมีผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ ทําให

เกิดการพึงพาอาศัยกันอยางมีระบบเปนระเบียบ สังคมมีเปาหมายหลักการท่ีชัดเจน ปฏิบัติ

กิจการไปในทิศทางเดียวกัน มีความเชื่อม่ัน ความรัก ความสุข เม่ือบุคคลในสังคมมาใชเวลา
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รวมกันยอมกอใหเกิดความผูกพันของผูคนในสังคม ความสามัคคี ทําใหเกิดสภาพคลองทาง

เศรษฐกิจ 

6สรุปไดวาหลักการบริหารเวลาศาสตรท่ัวไป (GTM) เริ่มตั้งแตการวางแผนกําหนดการ 

การจัดระเบียบการบริหารเวลาตามลําดับความสําคัญมีการกระจายงานอยางมีประสิทธิภาพ

และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเวลาดวยวิธีการตางๆ  

  ๕.๑.๒ หลักคําสอนเกี่ยวกับเวลาในพระพุทธศาสนา (BTM) 

หลักคําสอนเก่ียวกับเวลาในพระพุทธศาสนา คําวาเวลาเชิงพุทธ หมายถึง กรอบหรือ

ขอบเขตท่ีบุคคลกําหนดข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการนั้นๆ สวนการบริหารเวลาเชิงพุทธ หมายถึง การ

บริหารความรู ประโยชนและความจริงในกิจการเพ่ือใหเกิดเอกภาพและความสมดุลจนนําไปสู

ความสําเร็จ เวลาไมใชสิ่งท่ีสําเร็จในตัวเองเพราะมันไมสําเร็จในตัวเอง มันจึงข้ึนอยูกับ

ความรูสึกของแตละบุคคล แตละสถานะ สิ่งแวดลอม เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถบริหารเวลาได  

บริหารใหเปนไปตามท่ีเราประสงค ท่ีเราเห็นวาดีเหมาะสม ตามหลักพระพุทธศาสนาทาน

มุงเนนชีวิตเปนตัวกําหนดเวลา  

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญของเวลาเพ่ือพัฒนาชีวิตแบงออกเปน ๘ ประเด็นคือ ๑.

นําพาตนเองเขาสูจุดหมายชีวิต ๓ ข้ันในขัควิสรณสุตตนิเทศและเรื่องพราหณปงคยมานพ ๒.เรง

ทําคุณประโยชนใหทันตอเวลา เพราะเวลาไมคอยใคร กาลเวลากินสัตวพรอมท้ังตัวเองดวย ๓.

พัฒนาตนเปนผูมีอิสระจากกาลเวลาตามคําตรัสของพระพุทธเจาทรงรับรองไววา มนุษยเรา

สามารถพัฒนาตนจนถึงข้ันบรรลุคุณธรรมชั้นสูงยิ่งๆข้ึนไปจนสามารถเปนผูมีอิสระจากกาลเวลา 

เปนพระอรหันตพนจากทุกขในสังสารวัฏ ๔. เห็นคุณคาของชีวิตท่ีประเสริฐมากกวาการอยูนาน 

ดังปรากฏในคาถาธรรมบทหลายแหง เชน ผูมีความเพียรม่ังคง แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว 

ประเสริฐกวาผูเกียจคราน ไมมีความเพียรท่ีมีชีวิตอยูตั้ง ๑๐๐ ป ๕.ทําใหชีวิตเจริญกาวหนาไม

ไปสูอบาย ๖. เปนเง่ือนไขกําหนดในการพัฒนาตน ๗.เปนผูควรแกการยกยองนับถือ ๘.รูจักใช

เวลาบริหารจัดการชีวิตไดอยางลงตัว สิ่งไหนควรรีบจึงรีบ สิ่งไหนควรชาจึงชาในคชกุภชาดก 

สวนความสําคัญของเวลาในฐานะเปนวันกําหนดทางสังคม ในจัตตุมหาราชสูตร ภิกษุณีวิภังค 

สิขาบทวิภังคลวนเก่ียวของเปนวันกําหนดในการสิกขาของพระสงฆ เปนวันนักขัตฤกษทาง

พระพุทธศาสนาและเปนกาลสมัยฟงธรรมของชาวพุทธ 

  สวนลักษณะของเวลาในพระพุทธศาสนาในติณกัฏฐสูตร,อัสสูตร, สาสปสูตร, ปพตสูตร 

เวลาในสงสารไมมีท่ีสิ้นสุด ในวิตถตุโปสถสูตรและเรื่องนางปูชิตากลววาเวลาแตกตางกันในแตละ

ภพภูมิ  เชน ๑๐๐ ปในโลกมนุษยเทากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส เปนตน ในมัคล

ชาดก,สีลวมัสชาดกกลาวาเวลายอมแตกตางกันตามเง่ือนไขความตองการของจิตมนุษยแตละคน 

สวนในทุติยสุริยสูตรกลาววาเวลามีลักษณะเคลื่อนไปท้ังทางดานรูปธรรมตามธรรมชาติในภาวะ
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ของตัวกาลเวลาท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งมีการเคลื่อนท่ี เกิดดับเปลี่ยนแปลงกลางคืน

กลางวัน สวนในพระอภิธรรมกลาววาการเวลาเคลื่อนท่ีไปทางนามธรรม เพราะเวลาเองก็ตกอยู

ภายใตกฎพระไตรลักษณ เกิดข้ึน ตั้งอยูและดับไป กาลเวลาในทางพระพุทธศาสนาเปนภาวะท่ี

สําเร็จมากจากเหตุคือถูกปจจัยปรุงแตง เวลาการใหผลของกรรมนั้นไมจํากัดกาลดังเรื่องของนก

อีกาในตโยชนวัตถุ ผูปฏิบัติเห็นไดดวยตนเองดังคําสอนในปาวาณสัณทิฏกสูตรและการบรรลุ

ธรรมของพระพาหิยะ จารุจียะ ในนัยยะนี้เวลาจึงไมมีความหมายเพราะความจริงการใหผลของ

กรรมไมข้ึนอยูกับเวลาท่ีชาวโลกท่ัวไปเขาใจ 

  ดังนั้น การเห็นถึงคุณคาและประโยชนของเวลาในพระพุทธศาสนา ทําใหสามารถ

ดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป ทําใหมีสติอยูกับปจจุบันผิวหนายอมผองใส

เหมือนพระเตมียในอรัญญสูตร เม่ือมีสติยอมไมประกอบกิจการตามความเคยชินแบบเดิมๆ

เหมือนชางกลัวไมแหงในทุพพกัฏฐชาดกและบุรุษโลเลในฑุตชาดก ทําใหมีหลักประกันภพหนา

เหมือนพระมหานามะในทุตยมหานามสูตร  สวนคุณคาและประโยชนของเวลาใน

พระพุทธศาสนาดานการฝกปฏิบัติธรรมของนักบวชในพระพุทธศาสนาชวยใหลดปปญจสัญญา 

ทําใหสามารถเห็นแจงธรรมในปจจุบันดังในมธุปณฑิกสูตร ในเมตตคูมานปญหานิเทศเวลาเปน

อุบายในการฝกปฏิบัติดวยความไมประมาท มองเห็นอนาคตภัย ๕ จนทําใหบรรลุมรรค ผล 

นิพพานได 

  การเห็นถึงคุณคาและประโยชนของเวลาดังกลาว ทําใหการบริหารเวลาตองจัดตาม

ความสําคัญและความเรงดวนในพระพุทธศาสนา กิจกรรมหรือสิ่งนั้นตองเปนจริง มีประโยชน

และตองมีความเหมาะสมกันงาน เหมาะสมกับบุคคลและเหมาะสมกับเปาหมายท่ีกําหนด

ตามลําดับความสําคัญเหมือนจุมาลุงกยบุตรท่ีถูกลูกศรอาบยาพิษ สิ่งไหนควรทํากอนทําท่ีหลัก

ตามความเรงดวน พระพุทธองคตรัสความเรงดวนในการปฏิบัติธรรมอุปมาดวยผาถูกไฟไหมหรือ

ศีรษะถูกไฟไหมในเจลสูตร  พระพุทธศาสนาสอนถึงความสําคัญและความเรงดวน โดยมุงเนนท่ี

ตัวเนื้องานเปนหลักตามความเหมาะสม ตัวอยางการบริหารเวลาท่ีเห็นไดเดนชัดคือการบริหาร

เวลาของพระพุทธองค ตลอด ๔๕ ปกอน พ.ศ.และพุทธกิจประจําวัน ๕ ประการ 

 การบริหารเวลาเพ่ือความไมประมาทในเวลา  ในอัปมาทสูตรแสดงวาธรรมท้ังหลาย

รวมลงท่ีความไมประมาท ในเรื่องพระนางสามาวดีกลาววาความประมาทเปนทางแหงความตาย

คือตายจากคุณงามความดี ตายจากการละเลยไมทําหนาท่ีตนเอง คนไมประมาทเปนอมตะ     

ไมประมาทในการปฏิบัติ ตองมีสติในการทําหนาท่ีอยางพระนางสามาวดี พระนางมีสติ

ตลอดเวลาแมพระนางกําลังถูกไฟเผา ไมประมาทในสังขารเพราะสังขารท้ังหลายไมเท่ียง ไม

ประมาทในวัยเพราะชีวิตเปนของนอย ถูกความแกและความตายครอบงําดังในชราสูตร  ไม

ประมาทในการศึกษาเพราะเราไมรูวันตายของเราดังในสมิทธิชาดก การบริหารเวลาไปตาม
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จังหวะของชีวิต เปนไปตามอายุไขของขีวิตแตละชวงวัย ตลอดจนเปนการแบงระยะ

ประสบการณความเปนพระภิกษุ พระภิกษุนวก พระภิกษุมัชฌิมะและพระภิกษุเถระ พระภิกษุ

มหาเถระ นอกจากนี้การบริหารเวลาตามจังหวะชีวิตยังสามารถแบงเปนระยะเวลาในการดําเนิน

ชีวิตดังปรากฏในมหาสุทัสสนสูตรและตามหลักคัมภีรพระอภิธรรมไดมีการแบงวัยของมนุษย

ออกเปน ๑๐ ชวง 

  การบริหารเวลาเพ่ือความดีเพ่ือจัดสรรเวลาในการพัฒนาตนตามระดับของความดี

ระดับประโยชนในปจจุบัน ความดีระดับประโยชนสืบ ๆ ไป และความดีระดับประโยชนสูงสุด 

โดยการทําความดีไมตองรอเวลาไมตองรอฤกษยามดังคําสอนในปุพพัณหสูตรและนักขัตตชาดก 

การสรางคุณคาความดีและเปนประโยชนตองมีความรูและเปนความจริง เห็นไดจากคําสอนของ

พระพุทธเจาในอภยราชกุมารสูตร การฟงธรรมและการพูดคุยสนทนาธรรมตามกาลก็เชนกัน 

ตองดีมีประโยชน จึงทําใหการใชเวลาอยางคุมคาตามเวลาท่ีเหมาะสมของแตละบุคคล แตละ

สังคมชุมชน ซ่ึงการบริหารเวลาของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไปในความรูสึกอยางเชน อนา

บิณฑิกเศรษฐีท่ีตื่นตอนคํ่าคืนถึง ๓ ครั้งเพราะอยากจะไปเฝาพระพุทธเจา สวนพระเจาปเสนทิ

โกศล มุงคิดใครในกามวิตกทําใหราตรีนั้นยาวนานสําหรับพระองค สวนเปรต ๔ ตนท่ีตกนรกมี

โอกาสข้ึนมาเหนือนรกมีเวลาไดแคพูดคนละประโยค ทุ ส น โส เทานั้น 

การบริหารเวลาเพ่ือดํารงอยูในความจริงตามหลักคําสอนเรื่องเวลาในภัทเทกรัตตสูตร

พระพุทธองคทรงตรัสสอนพระภิกษุใหไมควรคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว ไมควรหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง 

เพราะสิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และสิ่งใดท่ียังไมมาถึงก็เปนอันยังไมมาถึง พระ

พุทธองคทรงสอนใหใชเวลาอยูกับปจจุบันดวยความมีสติ ไมประมาท รูและเขาใจอริยสัจ ๔ 

หม่ันเจริญสติปฏฐาน ๔ จัดวาเปนการใชเวลาในปจจุบันอยางฉลาด คุมคาทุกนาทีเพราะเม่ือ

บุคคลอยูดวยสติไมประมาท แมมีชีวิตอยูเพียงราตรีเดียว ประเสริฐกวาผูมีชีวิตอยูตั้ง ๑๐๐  ป  

จะเห็นไดวาหลักคําสอนเก่ียวกับเวลาในเปนการบริหารเวลาตามลําดับความสําคัญ

และลําดับความเรงดวนตามความเหมาะสมตามจังหวะชีวิตเพ่ือความดีและดํารงอยูบนพ้ืนฐาน

แหงความจริงดวยความไมประมาท 

  ๕.๑.๓ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา เปนกรรมวาที บุคคลจะเห็นและรูจริงไดตองมี

การศึกษาเรียนรูและปฏิบัติไปตามลําดับอยางข้ันตอน ในการบริหารเวลาเชิงพุทธก็เชนกัน

เพราะจากการวิจัยเราคนพบแลววาเวลาในทางพระพุทธศาสนาเวลาเชิงพุทธ เปนกรอบหรือ

ขอบเขตท่ีบุคคลกําหนดข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการนั้นๆ และโดยนัยยะการบริหารเวลาเชิงพุทธเปน

การบริหารความรู ประโยชนและความจริงในกิจการเพ่ือใหเกิดเอกภาพและความสมดุลจน

นําไปสูความสําเร็จ ไมไดเปนการบริหารท่ีตัวเวลาโดยตรง ทําใหการบริหารเวลาเชิงพุทบูรณา
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การ ตองอาศัยความรู เพ่ือประโยชนตามหลักความจริง โดยตองเริ่มตนจากการมีปญญาคือมี

ความรู การรูจักศักยภาพของตนเอง การรูดี รูชั่ว รูผิด รูถูก รูวาสิ่งไหนเปนสาระ สิ่งไหนไมเปน

สาระ รูจักประโยชน สิ่งท่ีไมเปนประโยชน ซ่ึงสิ่งเหลานี้บุคคลตองรูจริง เม่ือรูแลวจึงรูจักเลือก

กิจกรรมใหเหมาะสมกับภาวะของตน จากนั้นจึงเลือกใชเวลา เวลาไหมเหมาะท่ีจะทํากิจการ

ใดๆกับผูใดหรือสังคมกลุมใด เปนการจัดสรรเวลาใหเหมาะกับบุคคลและสังคมท่ีเราเขาไป

เก่ียวของ อยางถูกท่ีถูกเวลา  

การมีความรูเพ่ือเลือกกิจกรรมและเลือกเวลาใหเหมาะสมถูกท่ีถูกบุคคล ตองอาศัยการ

เรียนรูและสังเกต บางครั้งตองอาศัยเวลาและการผานประสบการณท้ังทางตรงและทางออม 

อยางไรก็ตามบนพ้ืนฐานความรูจําเปนอาศัยการพิจารณาอยางมีสติ เพ่ือใหเกิดความรูอยาง

ถูกตองตรงตามหลักการทางพระพุทธศาสนา การกระทําใด ๆ เชน การทํากิจการใด ๆ หาก

ขาดสติในขณะทําแลว ในทางพระพุทธศาสนาไมถือวาเปนการกระทําท่ีไมประเสริฐ เพราะทํา

ไปดวยอํานาจความโลภ โกรธและความหลง แมจะเปนการใชเวลาไปเพ่ือความดีก็เปนความดี

แบบมีความโลภเปนตนเคาทําดวยจิตใจขุนมัว เปนตน แตหากการใชเวลาท่ีมีความรูท่ีประกอบ

ไปดวยความมีสติในขณะทํายอมทําใหความรูนั้นสมบูรณ เม่ือความรูสมบูรณยอมทําใหการใช

เวลาสมบูรณดวยเชนกัน  

  การใชเวลาท่ีสมบูรณนั้น เวลาควรหมดไปเพ่ือการพัฒนาตน การสรางคุณคาความดี

สารประโยชนท้ังสวนตนและสวนรวม ประโยชนในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งนั้นตองเปน

สิ่งท่ีดีตอชีวิต สามารถแกปญหาแกทุกขของชีวิตได ชวยลดปญหาของชีวิตลดทุกของชีวิต ผลคือ

ไดรับความสุข การจะใชเวลาใหเกิดประโยชนกับชีวิตเวลาท่ีดําเนินไปในแตละชีวิตของแตละคน

นั้นข้ีนอยูกับแผนชีวิตของแตละบุคคล บุคคลท่ีมีแผนชีวิตยอมมีการบริหารจัดการชีวิตท่ีชัดเจน 

ทําใหเวลาท่ีถูกใชชัดเจนไปดวย ตางจากคนท่ีเวลาชีวิตถูกใชไปอยางไมเปนระบบ เพราะชีวิตไมมี

แผน ไมมีเปาหมายท่ีชัดเจน ขาดระเบียบวินัยไมเห็นคุณคาของงาน ผลคือทําใหเกิดความทุกขใน

ทุกครั้งท่ีใชเวลาไปในสิ่งท่ีตองกระทํา แตคนท่ีมีการวางแผนชีวิตอยางลงตัว เพราะมีสติปญญารู

วาสิ่งไหมมีความจําเปนหรือเปนสาระกับชีวิตเปนไปเพ่ือเปาหมายของชีวิต จึงจัดสรรเวลาได

พรอมกับใชเวลาอยางรูคุณคา มุงเนนท่ีตัวเนื้องานเปนหลักมากกวามุงเนนท่ีเงินทอง ทรัพยสิน

ชื่อเสียงเกียรติยศ ชีวิตเปนของนอย การท่ีบุคคลเล็งเห็นคุณคาและความสําคัญของเวลา ทําให

ใชเวลาในชีวิตอยางคุมคา ดวยความไมประมาท โดยอาศัยสติท่ีตั้งเปาหมายอยางถูกตอง เพ่ือ

ประโยชนท้ังตอตนเองและผูอ่ืนนั้น ยอมทําใหบุคคลผูนั้นมีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจจริง 

ขยัน อดทน ตั้งใจทํากิจการนั้นอยางตอเนื่อง จนทํางานสําเร็จตามวันเวลาท่ีกําหนด สามารถ

เห็นผลลัพธของงานไดทันตามเวลา สรางความเชื่อม่ันและความนาเชื่อถือตอบริษัท ชุมชน 

บุคคลท่ีเก่ียวของ 
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ความจริงตามหลักพระพุทธศาสนาคําวาผลจริงหรือผลดีก็คือประโยชนดังกลาว เพราะ

คําวาประโยชนมันก็คือสิ่งท่ีใหผลดีตอชีวิต ใหผลดีก็คือ ใหความสุขหรือชวยลด ชวยแกปญหา

ของชีวิตไดเราเรียกวาประโยชน เรียกวาผลดี เรียกวาความสุข แลวก็สิ่งท่ีจะนํามาสูผลดี ผลจริง

หรือความสุข การแกปญหาไดคือจริง  สิ่งท่ีจริงหรือความจริง เอาความเท็จมาแกปญหาไมได 

เอาความเท็จมาสรางความสุขไมได  สิ่งท่ีจะแกปญหาได สิ่งท่ีสรางความสุข ตองเปนสิ่งท่ีจริง

เทานั้นตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นในอภัยราชกุมารสูตรดังกลาว สิ่งเท็จมีประโยชน

ไมมี พระพุทธเจาตรัสสอนไววาเท็จมีลักษณะเดียวคือไมมีประโยชน แตวาแมจะเท็จไมมี

ประโยชนบางคนก็ชอบ บางคนก็ไมชอบ เพราะฉะนั้นสิ่งเท็จมีประโยชนคนชอบหรือไมชอบ 

พระพุทธเจาทานตรัสประเด็นไปเลย ไมทรงตรัสไมสอน แตพอมาถึงความจริงทานพูด ๒ 

ลักษณะคือ ๑. จริงมีประโยชนกับ ๒. จริงไมมีประโยชน แตทานตรัสสอนเฉพาะจริง มี

ประโยชนเทานั้น จริงไมมีประโยชนทานไมสอน ซ่ึงเรื่องของเวลาเขามาเก่ียวของก็เพ่ือ

ประโยชนคือเพ่ือใหเกิดประโยชนตามความเหมาะสม ตามความตองการ ไมใชจริงแลวก็ใชเวลา

ไปเรื่อยเปอย โดยท่ีไมรูวามันมีโยชนหรือไมมีประโยชน เรื่องเวลาเขามาเก่ียวของเรื่องของ

ความมีสารประโยชนดีตรงนี้ ตองอาศัยความรูและสิ่งท่ีเปนประโยชน เปนความดีตองเปนความ

จริงเทานั้น  

ในการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือใหบรรลุผลจริงไดนั้นตองอาศัยเง่ือนไดแก

ความวิริยะพากเพียรพยายามอยางตอเนื่อง อยางเชน เรื่องพระมหาชนก เปนตน เม่ือบุคคลมี

ความเพียรพยายามอยางตอเนื่อง รูวาสิ่งไหนเปนสาระเปนประโยชน มีจิตแลนพุงไปทํางาน

นั้นๆใหสําเร็จลุลวงโดยไมยอทอ ไมเบื่อหนาย ยอมทําใหบุคคลผูนั้นไมเสื่อมจากเวลา กลาวคือ

เวลาผานทุกๆนาที บุคคลผู มีความเพียรพยายามอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีความ

ขยันหม่ันเพียร เปนคนจริงจัง จริงใจ หนักเอาเบาสู บุคคลเชนนี้ยอมจะไดรับประโยชนคือ

คุณคาและผลงานท่ีเกิดข้ึนตามความมุงหวังของตนเอง ทําใหสามารถกาวไปสูจุดหมายได

ตามลําดับเวลา ผลลัพธท่ีไดคือทําใหกิจการเกิดความสําเร็จทันเวลา ทําใหเกิดทรัพย เกิด

กําลังใจ แตหากบุคคลขาดความเพียรพยายามออยางตอเนื่องยอมทําใหเสื่อมจากเวลา เพราะ

มัวเกียจคราน ทําใหกิจการงานเสร็จไมทันเวลายอมทําใหเสียการเสียงานได หากพิจารณาใหดี 

จะเห็นวาความเพียรและความตอเนื่องเปนเรื่องของธรรมชาติ ทุกอยางมีความเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่องจึงเกิดสิ่งใหมๆ ความเพียรอยางตอเนื่องทําใหทํางานเสร็จทันเวลา กาวไปสู

เปาหมาย สมความปรารถนา มีกําลังใจและทําใหมีระเบียบวินัยเรื่องเวลาเปนผลสําเร็จตามมา

ดวย เพราะคนเราจะมีความเพียรไดตองเปนคนท่ีมีระเบียบวินัยในตนเอง เปนคนม่ันคงและ

เชื่อม่ันในสิ่งท่ีตนเองไดตัดสินใจดวยสติปญญาแลวจึงลงมือกระทํา ซ่ึงเปนเรื่องท่ีไมควรมองขาม 
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เพราะความพากเพียรพยายามอยางตอเนื่องเม่ือทําติดตอกันไปนาน จนไดจังหวะตามเหตุ

ปจจัยท่ีถึงพรอมยอมเกิดผลไดจริงอยางแนนอนไมเร็วก็ชา  

 

 

ท้ังความรู ความจริงกับความมีประโยชนนั้นยอมมีความสัมพันธกัน แตวาไมใชเปนสิ่ง

เดียวกัน แตสัมพันธกันเพราะวามีความจริงบางอยางท่ีไมมีประโยชน แสดงใหเห็นวาในทาง

พระพุทธศาสนามุงแสดงใหเห็นวาสิ่งท่ีจะมีประโยชนนี่มันตองเปนสิ่งท่ีจริง แตไมไดหมายความ

วาทุกความจริงมีประโยชน มีความจริงบางอยางมีประโยชน ความจริงบางอยางไมมีประโยชน 

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตองใชความรู ความรูจึงเขามาเก่ียวของ ตองรูวาความจริงอันไหนมี

ประโยชน ความจริงอันไหนไมมีประโยชน ท้ังเรื่องความรู ความเปนประโยชนและการบรรลุผล

จริงท้ังหมดนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาตองตั้งอยูบนฐานท่ีสําคัญคือความไมประมาท 

 

 ๕.๒  องคความรูใหมเกี่ยวกับการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ 

  ๕.๒.๑ ท่ีมาขององคความรูใหม 

  การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการท้ัง ๓ ประเด็น ไดแก การบริหารเวลาเชิงพุทธ

บูรณาการเพ่ือความรู การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความเปนสารประโยชนดี และการ

บริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการบรรลุผลจริง สามารถสงเคราะหและกําหนดเปนกรอบ

ความคิดขององคความรูใหมไดดังนี้ 

  ในการบริหารเวลาภายใตแนวคิดท่ัวไปท่ีมุงเนนการกระทํากิจการใหไดตามเปาหมาย 

ตามแผนงาน การจัดลําดับงานและการควบคุมงานท่ีนิยมใชเครื่องมือคือสมุดวางแผนหรือ

ตารางเวลาเปนตัวกําหนด สามารถทําใหไดผลลัพธตามเปาหมายก็จริง แตเปนการบริหารเวลาท่ี

ทําใหเปนการยึดติดหลักเกณฑหรือหลักการมากเกินไป ขาดความยืดหยุนตอสิ่งแวดคลองใน

ขณะท่ีบางสถานการณนั้นไมไดเปนไปตามแผนหรือเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงบางครั้งมีรายการสิ่งท่ี

ตองทํามากเกินไป ทําใหขาดความสมดุลในบทบาทหนาท่ีท่ีตนตองรับผิดชอบ โดยเฉพาะสิ่งท่ี

ชีวิตตองการจริงๆหรือสิ่งท่ีจําเปน เปนสารประโยชนท่ีแทจริงในชีวิตในปจจุบัน มักถูกกําหนด

ดวยความรีบเรงและคานิยมของสังคม การเมือง เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําให

การดําเนินชีวิตดานการใชเวลาหมดไปกับกิจกรรมท่ีเรงรีบหรือตามคานิยมของสังคมตามไปดวย 

จนเกิดเปนปญหา เกิดความเครียดในการใชชีวิต  

ในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนถึงความเขาใจชีวิตและเขาใจบริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิต 

ไมไดมีเฉพาะเรื่องการเพียงอยางเดียว แตชีวิตประกอบไปดวยเหตุปจจัยหลากหลาย ไมใชเหตุ

เดียวผลเดียวหรือมุงท่ีผลลัพธของงานเพียงอยางเดียว แตพระพุทธศาสนาสอนใหใชกิจการ การ
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กระทํา การประกอบอาชีพการการเปนการฝกฝนพัฒนาตน พรอมกับมุงเนนใหบุคคลมีชีวิต

ความเปนอยูดวยความไมประมาท จะเห็นไดวาพระพุทธองคทรงใหความสําคัญในเรื่องความไม

ประมาทวากุศลธรรมคือคุณงามความดี ประโยชนท้ังหลายมีความไมประมาทเปนมูลรวมลงใน

ความไมประมาท แมในในพุทธปจฉิมโอวาทพระองคยังคงกลาวเตือนถึงความไมประมาท  การท่ี

เราใชเวลาไปกับสิ่งท่ีเปนประโยชน เปนสาระ มีคุณคากอใหเกิดความรู รูจักคิด รูจักสํานึก รูจักมี

ความรอบคอบก็คือมีสติสัมปชัญญะ เม่ือมีสติทําใหการใชชีวิตในแตละขณะใหดําเนินไปดวยดี 

เวลาท่ีถูกใชไปเปนเวลาท่ีดี เปนเวลาท่ีสมบูรณแมกระท่ังเสี้ยววินาทีท่ีมีสติถือวาเปนเวลาท่ีดีหมด  

ในทางพระพุทธศาสนาถือวา หากคนเรามีชีวิตอยูยืนยาวจนกระท่ัง ๑๐๐ ป แตอยู

อยางขาดมีสติ มีความวิตกกังวลแตเรื่องในอดีตหรือเพอฟุงซานไปในเรื่องอนาคตท่ียังไมเกิดข้ึน

นั้น เปรียบเทียบกับคนท่ีมีอายุอยูแมเพียง ๑ วัน แตภายใน ๑ วันนั้นเปนการอยูอยางมีสติ การ

อยูเพียงวันเดียวยอมประเสริฐกวา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาไมไดใหคุณคาหรือ

ความสําคัญกับเวลาท่ีอยูนานหรือใชเวลานาน แตพระพุทธศาสนาใหคุณคาและความสําคัญตอ

การอยูอยางมีสติ   

ดังนั้นไมวาการประกอบกิจการใดๆก็ตามสติเปนธรรมท่ีตองใชหรือจําเปนในทุกกรณี

สมดังพุทธสุภาษิต สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา กลาวคือสติจําเปนตองใชในทุกๆท่ีไมวาจะทําอะไรก็ตาม 

ตองมีสติ ตองใชสติในการดําเนินชีวิต เม่ือการบริหารกิจการดวยความมีสติแลว ชีวิตหรือกิจการ

งานนั้นยอมออกมาดี มีคุณคา มีความหมายมีประโยชนและสามารถทําใหบรรลุผลจริงได สติจึง

เปนพ้ืนฐานและเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนินชีวิตและการบริหารจัดการเวลาในชีวิต 

สามารถแทนดวยคําวา Mindfulness  

เม่ือการใชชีวิตและเวลาในชีวิตเริ่มตนอยางมีสติ สติก็เขาสูเนื้อตัวของชีวิตซึมซับในทุก

อิริยาบถ ทุกการเคลื่อนไหว ทุกการกระทํา ทุกเวลานาที สงผลทําใหบุคคลผูนั้นมีความสุขเพราะ

มีสติอยูกับปจจุบัน มีจิตใจสงบเยือกเย็นเปนสมาธิ มีความคิดท่ีรอบคอบ คิดใครครวญทํากิจการ

อยางมีเหตุมีผล กลาวคือ รูเหตุ รูผลท่ีจะทําใหเกิดเหตุท่ีตองการ เม่ือใชเวลาทําเหตุดียอมไดผลดี 

ใชเวลาทําเหตุท่ีไมดียอมไดผลท่ีไมดี เม่ือรูความเปนเหตุเปนผลยอมทําใหการรูตนเดนชัดข้ึน 

เพราะรูวาตนเองมีความถนัดมีความตองการอยางไร จึงดําเนินการสรางเหตุเพ่ือใหไดผลลัพธ

ตามท่ีตนตองการและสอดคลองกับศักยภาพความสามารถของตนเอง การรูจักตนเองยอมทําให

รูหนาท่ีของตนเองท่ีตองทําตองรับผิดชอบ ไมไปสนใจวาใครทําอะไรใครไมทําอะไร ควรรูวา

หนาท่ีของตนเองนั้นอะไรทําแลวหรือยังไมไดทํา ไมไปเสียเวลาไปกับเรื่องของคนอ่ืน มีการใช

เวลาอยูกับเรื่องของตนจึงเกิดผลดี เกิดประโยชนดี ใชเวลาหมดไปในทางท่ีดี แตเนื่องจาก

ธรรมชาติของคนเราตองอาศัยพ่ึงพาซ่ึงกันและกันและอยูกันเปนสังคม ชุมชน การรูจักนิสัยและ

ความแตกตาง ความตองการของบุคคลหรือสังคมท่ีเราเขาไปเก่ียวของดวย เขาไปใชเวลาทํา
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กิจกรรมดวย ยอมเอ้ือตอประโยชนในการชีวิตท่ีประเสริฐของเรา นอกจากนี้ความรูในทาง

พระพุทธศาสนายังรวมถึง การรูดี รูชั่ว รูถูก รูผิด รูสิ่งท่ีเปนสาระวาเปนสาระ รูสิ่งท่ีไมเปนสาระ

วาไมเปนสาระ รูสิ่งท่ีเปนประโยชนวาเปนสิ่งท่ีเปนประโยชน รูสิ่งท่ีไมเปนประโยชนวาเปนสิ่งท่ี

ไมเปนประโยชน ทําใหรูจักการเลือกใชเวลาและกิจกรรมใหเหมาะสมกับตนเอง ผูอ่ืนและสังคมท่ี

เราเขาไปเก่ียวของดวย สามารถแทนดวยคําวา Knowledge 

เม่ือพิจารณาเวลาในชีวิตของคนเราสวนใหญ เวลาเกือบครึ่งชีวิตหมดกับการประกอบ

กิจการงาน การทํามาเลี้ยงชีพ เชน คนเริ่มทํางานตอนอายุ ๒๐ ป เกษียณอายุ ๖๐ ป ใชเวลาใน

การทํางาน ๔๐ ป เปนตน เม่ือเวลาในชีวิตเกือบครึ่งชีวิตถูกใชไปในการทําภารกิจการงาน การ

เลือกงานท่ีทําจึงเปนสิ่งท่ีเราควรตะหนักถึงไดแก ความมีคุณคาหรือประโยชนท่ีเกิดจากตัวเนื้อ

งานหรือกิจการงานนั้น ๆ ท่ีสงผลดีกอใหเกิดคุณคาความดีงานหรือเกิดประโยชนตอสวนรวม 

ประโยชนในท่ีนี้ก็คือสิ่งท่ีใหผลดีตอชีวิต ใหผลดีก็คือ กิจการงานนั้นใหความสุขหรือชวยลด ชวย

แกปญหาของชีวิตคนเราได สิ่งท่ีจะนํามาสูผลดี ผลจริงหรือความสุข สามารถแกทุกขแกปญหา

ในชีวิตไดนั้นคือจริง แตในทางพระพุทธศาสนาเวลาเปนสิ่งไมมีจริงเพราะเวลาไมมีจริง จึงไมมี

เวลาท่ีดี ไมมีเวลาท่ีชั่วเพราะถาเวลามีจริงก็นาจะมีเวลาท่ีดี มีเวลาท่ีชั่ว หมายถึงถาเวลาตอนเชา

ชั่วทําสิ่งใดตอนเชาก็กลายเปนชั่วไปหมด หรือเวลาตอนเชาดีถาบุคคลทําสิ่งใดตอนเชาก็ดีไป

หมด การทําความดีการเปนคนดีไมข้ึนอยูกับเวลาและไมข้ึนกับอายุเพราะถาเวลาและการทํา

ความดี ประโยชนดีข้ึนอยูกับอายุก็หมายความวาคนจะดีไดตองเปนคนอายุ ๑๐๐ ป ถาคนอายุ

ไมถึง ๑๐๐ ปเปนคนดีไมได ในความเปนจริงไมไดเปนเชนนั้นเพราะในทางพระพุทธศาสนาเวลา

เปนเพียงกรอบหรือขอบเขตท่ีบุคคลกําหนดข้ึนมาเพ่ือดําเนินกิจการนั้น ๆ  

ในการบริหารเวลาเพ่ือใหเกิดความเปนสารประโยชนดีตอชีวิตตอการใชเวลาในชีวิตนั้น 

จึงไมข้ึนอยูกับเวลา ไมข้ึนอยูกับอายุ ไมข้ึนอยูกับฤกษยามใดๆท้ังสิ้น ทําดีตอนอายุ ๑๐ ปก็เปน 

๑๐ ปท่ีดี ทําดีตอนอายุ ๕๐ ปก็เปน ๕๐ปท่ีดี ทําดีชวงสั้นก็เปนชวงสั้น ๆ ท่ีดี ทําดีทําประโยชน

ไหนตอนนั้นก็เปนเวลาท่ีดีเปนประโยชนท่ีดี ถาบุคคลทําดีทําประโยชนเวลาเชาก็เปนเวลาดีเปน

ประโยชนท่ีดีตอนเชา บุคคลทําดีทําประโยชนเวลาเย็นก็เปนเวลาเย็นท่ีดีเปนประโยชนตอนเย็น 

ดังพุทธพจนท่ีกลาววา อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ บุคคลเท่ียวแสวงหาประโยชนใด ประโยชนท่ีเขา

ไดแลวนั่นแหละ ชื่อวาเปนฤกษของประโยชน พระพุทธศาสนาเนนท่ีตัวประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน

จากภารกิจและการใชเวลาใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและสวนรวม สามารถแทนดวยคําวา 

Utilization 

เวลาในพระพุทธศาสนาเปนสิ่งท่ีไมแนนอนตายตัวเราจึงสามารถบริหารจัดการไดและ

ใชมีชีวิตเปนตัวกําหนดเวลา ไมใชใชเวลาเปนตัวกําหนดชีวิต แตในการใชชีวิตเปนตัวกําหนด

เวลานั้นจะนําความชอบหรือไมชอบมาเปนตัวตั้งในการดําเนินชีวิตไมไดเพราะความชอบหรือไม
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ชอบเปนเพียงความรูสึกนึกคิดของคนเรา ไมใชความจริง ในการบริหารจัดการเวลาและการ

ดําเนินชีวิตจําเปนตองนําเอาความจริงมาเปนตัวตั้งเพราะถาเปนสิ่งท่ีจริงเปนความจริงแลวไมวา

เวลาจะผานไปเทาไรก็ยังเปนความจริง ดังเชนคําสอนของพระพุทธองค เปนตน การใหผลของ

ความจริงไมมีกาลเวลาคือไมถูกจํากัดดวยเวลา ไมใชความจริงนั้นตองเชาจึงจริง บายไมจริง ถา

ข้ึนชื่อวาความจริงไมวาจะเปนเวลาเชา เปนเวลาบาย เปนเวลาคํ่า เปนเวลาเย็น ตองเปนจริง

ตลอด เวลาจึงไมใชตัวมากําหนดความจริง ไมใชมาเปนตัวชี้วาสิ่งนี้จริงสิ่งนี้ไมจริง ความจริง

บางอยางมีประโยชนความจริงบางอยางไมมีประโยชน ซ่ึงตองอาศัยความรูสิ่งไหนจริงสิ่งไหนไม

จริง ในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัสสอนเฉพาะแตสิ่งท่ีจริงเทานั้น สิ่งท่ีจริง

ตองมีประโยชนและสิ่งท่ีมีประโยชนก็คือตองใหผลดีตอชีวิต สามารถแกปญหาแกทุกขในชีวิต 

สรางความสุขได การทําใหบรรลุผลจริง ผลดีมีประโยชนมีเง่ือนไขคือตองมีความเพียร ทําอยาง

ตอเนื่องใหคุมคาทุกเวลาดวยความไมประมาท แสดงใหเห็นวาสิ่งท่ีจริงหรือความเท็จนํามา

แกปญหานํามาสรางความสุขไมได สิ่งท่ีเปนจริงก็คือปจจุบัน สิ่งท่ีปรากฏกับตัวเราหรือกับชีวิต

ของเรา ตอนนี้เราทําอะไรอยู ตอนนี้เราอยูท่ีไหน เราตองอยูตรงนี้และตองกระทําภายใตเง่ือนไข

ของความจริงสามารถแทนดวยคําวา Truth  

  จากท่ีมาขององคความรูใหม สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ท่ีมาขององคความรูใหม 

 

 

 

Mindfulness 

• การบริหารเวลาสวนมากยึดหลักเกณฑ ขาดความยืดหยุน 

• ทําใหเกิดความเครียด 

• พระพุทธศาสนามีแนวคิดสอนใหเขาใจชีวิตและบริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิต 

• ใหอยูดวยความไมประมาท อยูดวยความไมประมาทคือตองมสีต ิ

• สติจําเปนในทุกกรณ ี

• มีสติแมแตเสี้ยวเวลาใดเวลาน้ันถือวาเปนเวลาด ี

• การทําภารกิจการใดๆตองมสีติทุกเวลา 

 

 

 

Knowledge 

• มีสติทําใหมสีมาธิ มีความสงบของจิตใจ รูเหตุรูผล 

• ทําใหความรูจักตนชัดเจนมากข้ึน ปฏิบัติตอคนเอง ผูอ่ืน สังคมไดเหมาะสม 

• รูหนาท่ี รูช่ัว รูดี รูผิด รูถูก  

• รูสิ่งใดเปนสาระไมเปนสาระ รูสิ่งใดเปนประโยชนไมเปนประโยชน 

• ไมเสียเวลาไปกับเรื่องของคนอ่ืน มุงทํากิจและหนาท่ีของตน 

• รูจักเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับตน บุคคล ชุมชน 

• รูจักเลือกเวลาและเลือกเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรม 

 

 

Utilization 

• ความเปนสารประโยชนตองอาศัยความรู สิ่งใดเปนประโยชนไมเปนประโยชน 

• สิ่งท่ีเปนประโยชนตองสามารถแกปญหาแกทุกขของชีวิต สรางความสุขในชีวิตได 

• สิ่งท่ีเปนประโยชนตองเปนสิ่งท่ีจรงิ สิ่งท่ีเท็จนํามาสรางสุขสรางประโยชนไมได 

• เวลาสวนใหญในชีวิตหมดไปกับภารกิจการงาน จึงควรเลือกภารกิจการงานท่ีมีประโยชน 

• การทําดีทําประโยชนไมตองรอเวลา ไมตองรอฤกษยาม ไมข้ึนอยูกับเวลาหรืออาย ุ

 

Truth 

• ชีวิตเปนตัวกําหนดเวลา 

• ความจริงไมข้ึนกับกาลเวลา 

• ความจริงตองเปนสิ่งท่ีมีประโยชน สิ่งมีประโยชนตองอาศัยความรู รูอะไรจริงอะไรไมจริง 

• การอยูกับปจจุบันเปนการอยูกับความจริง 

• ความเพียร ความตอเน่ือง ความคุมคาทุกเวลาและความไมประมาทเปนเง่ือนไขทําใหเกิดการ

บรรลผุลจริงโดยไมจํากัดกาล 
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 ตารางท่ี ๒๐  แสดงสรุปท่ีมาองคความรูใหม 

   

๕.๒.๒ รูปแบบองคความรูใหม 

  จากการสงเคราะหการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการขางตน ผูวิจัยคํานึงถึงลักษณะ

ของเวลา เปนพลวัตคเคลื่อนท่ี เคลื่อนไหว ไมหยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา(Dynamic) ท่ี

หมุนไปอยางตอเนื่องทําใหเกิดสมมติเรียกกันวา วัน เดือน ป และมีสัญลักษณยิน-หยาง แทน

พลังในจักรวาลท่ีพัฒนามาจากปรากฏการณทางธรรมชาติ แทนความสมดุลของของจักรวาล 

การบริหารเวลาเชิงพุทธในชีวิตมนุษยตองมีความสมดุลในทุกมิติ ดังรูปแบบนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๓ แสดง MKUT Model 

M = Mindfulness สติ หมายถึง การตระหนักรูในความถูกตองในชวงระยะเวลาท่ี  

       กระทํากิจการนั้น ๆ   

K = Knowledge ความรู หมายถึง สาระเนื้อหาหรือหลักสําคัญท่ีจะตองรูในกิจการ 

      นั้น ๆ เพ่ือการดําเนินการไดอยางถูกตอง  

U = Utilization ประโยชน หมายถึง สาระหรือคุณคาตอชีวิตและสังคม อันจะพึง 

       เกิดจากผลไดจากกิจกรรมนั้น ๆ  
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 T = Truth ความจริง หมายถึง ความถูกตอง เหมาะสมอันเปนฐานสําคัญของการ 

       ดําเนินการในกิจการนั้น ๆ  

 

๕.๒.๓ แนวคิดการใชองคความรูใหม  

  การนํา MKUT MODEL มาใชประยุกตใชเพ่ือสงเสริมการบริหารเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพสามารถทําไดดังนี้ 

การใชเวลาใน Model MKU เริ่มจากตนไปสูองคประกอบในท่ีสุดเชิงพลวัตร         

ดุจดังปจจยการในพระพุทธศาสนา การกระทําทุกอยางในพระพุทธศาสนา ท่ีจะทําใหเวลานั้นมี

คาและประโยชน เปนการกระทําท่ีมีสติ (Mindfulness) เปนพ้ืนฐานเพราะสติจะทําใหเวลาท่ี

หมุนไปหรือการกระทําทุกอยางท่ีดําเนินไป ประกอบไปดวยคุณคาในตัวของกิจกรรมนั้นๆ ใน

สวนความเปนสติในการกระทําตางๆตองอาศัยฐานแหงความรูในศาสตรตางๆ เนื้อหา

องคประกอบของศาสตรนั้นๆท่ีจะไปดําเนินการ ตองมีความเขาใจในศาสตรนั้นซ่ึงเปนองค

ความรู (Knowledge) และองคประกอบของความรูเหลานั้นเขามาเปนเง่ือนไขในการกระทํา 

จากนั้นนําสืบเนื่องไปสูปจจยการ การนําความรูนั้นไปเขาสูขบวนการใชประโยชน 

(Utilization) การใชประโยชนแหงความรูซ่ึงเปนศาสตรนั้นๆทุกศาสตรท่ีมีอยู ท่ีตองอาศัย

เก่ียวของกับเวลา จะตองสรางใหมีประโยชนท้ังท่ีเปนตัวของแกนแทเนื้อหาของงานนั้นและท่ี

เปนประโยชนกับสวนรวม จากความเปนประโยชนนี้เองจึงเปนปจจัยสืบเนื่องสูองคประกอบ

สุดทายก็คือสัมฤทธิ์ผล (Truth) ตามความจริงหรือสิ่งท่ีพิสูจนไดจากองคประกอบท้ังหมด 

การบริหารจัดการเวลาในเชิงพุทธเชนนี้ ซ่ึงเนนไปท่ีองคประกอบแหงกิจกรรมนั้นๆ

เปนฐาน เม่ือองคประกอบเหลานี้ประกอบกันยอมเปนสารประโยชนดี สามารถพิสูจนความมี

คุณคา มีความสมบูรณและเปนความจริง ดังเชนคําสอนของพระพุทธเจาเรื่องทุกขเปนความ

จริงเพราะเปนสิ่งท่ีเปนประโยชน สิ่งท่ีเปนประโยชนเพราะเปนความจริงทําใหเราเขาใจความ

จริงเหลานั้น ดังนั้นเวลาท่ีหมุนไปจากองคประกอบดังกลาวขางตน จากModel MKUT นี้ จึง

เปนการบริหารจัดการเวลาท่ีมีความสมบูรณ มีการใสใจทุกองคประกอบในลักษณะท่ีเปน

อนุโลมคือการหมุนไปในลักษณะเริ่มตน ตัวอยางเชน การบริหารจัดการเวลาในการดําเนิน

ธุรกิจ ตองเริ่มตนท่ีการมีสติ (Mindfulness) ความตระหนักรู มีความรู (Knowledge) ถึงสิ่ง

ท่ีตนเองกําลังจะกระทําอยางมีความชัดเจน ในเชิงของความเปนขบวนการท้ังหมดของธุรกิจ 

และในความตระหนักรูขบวนการของธุรกิจท้ังหมดนั้น ยังมีความมุงหมายถึงธุรกิจไมมีการทํา

รายหรือทําลายผูคน สิ่งแวดลอม มีแตการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดคุณคาตอชีวิตและสังคม

นั้น ๆ การตระหนักอยางนี้เปนปจจัยสูการแสวงหาองคประกอบของธุรกิจนั้นๆ วา ตองเริ่มท่ี
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ไหน เริ่มอยางไร เริ่มเม่ือไร มีองคประกอบท่ีจะเก่ียวเนื่องกับใครและตองมีบริบทอยางไรใน

ศาสตรธุรกิจนั้นๆอยางครบวงจร จากนั้นนําไปสูการนําความรูนี้เขาไปสูขบวนการในการจัด

จําหนายวาสินคาชนิดนั้น ๆ เปนประโยชน (Utilization) ทางดานไหนอยางไร  

ซ่ึงหากมองตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา มุงเนนการเปนประโยชนในขณะท่ี

กระทําเปนการสรางมูลคาในเรื่องของรายรับ รายจาย ชีวิตเปนอยูได ผูท่ีเขามาเก่ียวของก็ได

กําไรไดผลจากการกระทําธุรกิจนั้น ๆ จากการกระทํานี้สามารถเปนปจจัยตอยอดใหเกิด

ประโยชนกวางออกไป ซ่ึงตองอาศัยองคความรูแตยอดตอไปในอนาคต เปนการขยายกิจการ

ออกไปสูสังคมในวงกวางข้ึน ในความเปนประโยชนนี้สามารถเปนประจักษพยานกับการทํา

กิจกรรมหรือกิจการการทําธุรกิจนั้น ๆเพราะผูใดท่ีมาพิสูจนดูสินคาจากการทําธุรกิจนั้นยอม

พบวาเปนสินคาหรือเปนงานท่ีมีคุณภาพ เปนงานท่ีพิสูจนไดถูกตองไมไดเอาเปรียบสังคม เปน

งานท่ีละเอียด ซ่ือตรง ซ่ือสัตย สามารถพิสูจนไดทางผลสัมฤทธิ์ท่ีเรียกวาความจริง (Truth) 

เก่ียวกับธุรกิจนั้น ๆ ในขณะเดียวกัน การนําโมเดลนี้ไปใชสามารถดูเปาหมายเปนสําคัญคือ เรา

ตองการมีธุรกิจเปนของตนเองท่ีมีมาตรฐานสูง มีคุณธรรมและความซ่ือสัตยตอลูกคา(Truth) 

และธุรกิจนี้เปนปจจัยใหเกิดการขยายผลเกิดประโยชน (Utilization) กับมวลรวมมากข้ึน แต

การทําเชนนี้ไดตองอาศัยสิ่งท่ีเรียกวาองคความรู (Knowledge) ท้ังระบบ  

ถาไมมีองคความรูอยางครบวงจร จะไมสามารถกระจายธุรกิจนั้นได เพราะจะทําให

กิจการนั้นไมสัมฤทธิ์ผลได เหนือสิ่งอ่ืนใดธุรกิจหรือกิจการท่ีกระทําไปไมไดเปนการกระทําท่ีไร

สาระ ไมเสียเวลาในชีวิตไปโดยเปลาประโยชน ไมสูญเสียทรัพยากรไปกับการกระทําสิ่งเหลานี้

ท้ังหมดก็เพราะตั้งอยูบนสติ (Mindfulness) ตั้งอยูบนความตระหนักรู ความรับผิดชอบ ความ

ตั้งใจม่ัน ความระลึกอยูเสมอวาสิ่งท่ีทํานี้มีความไมเขาไปยึดติด ไมเขาไปเห็นแกตัว แตหวังวา

ธุรกิจนี้จะเปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติท่ีไดรับสิ่งดีๆเกิดข้ึนจากธุรกิจเทานั้น ธุรกิจนี้เม่ือถึง

เวลาเกิดข้ึนก็สมประโยชนกลาวคือ ไมมีความรูสึกวาไดสูญเสียเวลาในชีวิตไปกับสิ่งนั้น ๆ    

เฉกเชน ทานอนาถบิณฑิ 5กเศรษฐีและ 5พระอริยะท่ีเปนเศรษฐีในพุทธกาลทานไดทําธุรกิจบน

พ้ืนฐานของสติความตระหนักรู สิ่งท่ีไดเปนรายรับจากธุรกิจมานั้น เปนเสมือนความสุขใหกับ

มวลชน ไมไดมีความหมายวาจะกอบโกย ไมไดมีความหมายวาเวลาสูญเสียไปชีวิตเปลา

ประโยชนเพราะพระอริยะท่ีเปนเศรษฐีเหลานี้สูญเสียเวลาไปบนพ้ืนฐานของความมีสติ 

ตระหนักรูวาทุกสรรพสิ่งลวนเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไป ไมเขาไปยึดติดจนเกิดความเครียด    

ทําใหวิตกกังวลจนเกิดสุขภาพรางกายทรุดโทรมเหมือนนักธุรกิจท่ีเปนอยูในโลกปจจุบัน  

ในการดําเนินชีวิตประจําวันก็เชนกัน ปญหาความเครียดจากการทํางานซ่ึงเกิดจาก

สิ่งแวดลอมท่ีหนวกหูรําคาญ การถูกขัดจังหวะรบกวนการทํางานความไมเปนระเบียบของโตะ

ทํางานและการจัดเก็บเอกสาร สามารถนํา MKUT Model มาปรับประยุกตแกไขปญหา
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ดังกลาวดวยความตระหนักรู เชน การแกปญหาสิ่งแวดลอมใหพิจาณาสิ่งท่ีเขามากระทบแลวให

ตั้งจิตอยูในการทํางานในปจจุบันบนพ้ืนฐานของความเปนจริง มีสติจดจออยูกับงานท่ีทํา ทําให

ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีหนวกหูรําคาญไมเปนปญหาอีกตอไป เปนตน สวนเรื่องความไมเปน

ระเบียบของโตะทํางานและการจัดเก็บเอกสารสามารถแกไขไดดวยรูสิ่งท่ีเปนสาระตองจัดเก็บ

เพ่ืออะไร จัดเก็บอยางไร ตองคํานึงถึงประโยชนสาระท่ีไดรับเปนหลัก การผัดวันประกันพรุง

สามารถแกไขไดโดยตระหนักรูในคุณคาของเวลา สิ่งใดควรทํากอนทําหลังอาศัยความเพียร 

ความตอเนื่องและความคุมคาทุกเวลาจนทําใหบรรลุผลจริงไดในท่ีสุด การประชุมท่ีไมมี

ประสิทธิภาพและการเดินทางท่ีไมจําเปนก็เชนกัน สิ่งเหลานี้ลวนตองแกดวยความตระหนักรูใน

คุณคาของเวลา เลือกกิจกรรมการวางแผนการใชเวลาอยางเหมาะสม แตหากทุกอยางไมได

เปนไปตามแผนท่ีวางไว เชน วางแผนเดินทางไปทํางานแตเชาแตฝนตกทําใหรถติด จะตองไม

ไปหงุดหงิด ฝกจิตใหเขาใจธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ใชเวลาท่ีอยูในรถขณะท่ีรถติดฝกสติอยูกับลม

หายใจหรือเปดซีดีในรถฟงธรรมะ เปนตน ทําใหเวลาท่ีสูญเสียไปในขณะรถเปนชวงเวลาแหง

ความสุข เม่ือตนเองมีความสุขยอมมีผลตอความสุขในครอบครัวและสังคม หากไดมีการนําการ

บริหารเวลาเชิงพุทธไปปรับในการบริหารธุรกิจและในการดําเนินชีวิตประจําวัน    

 

๕.๓  ขอเสนอแนะ 

  ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๑. สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนควรเปนผูนํารูปแบบการบริหารเวลาเชิง

พุทธบูรณาการไปขยายผลในระบบการอบรมหรือใหอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน 

๒. ในการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคปจจุบันสวนใหญใชตารางงานมาเปนตัวกําหนด 

บังคับตั้งกฎเกณฑตาง ๆ ทําใหพนักงานเกิดความตึงเครียด เพ่ือเปนการคลายความเครียดของ

พนักงานและชาวโลก ทางฝายทรัพยากรบุคคลควรนํารูปแบบการบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ

ไปปรับประยุกตโดยการอบรมใหความรูกับพนักงานของตนเอง 

  ๓. นักวิทยาศาสตรศึกษาเรื่องเวลาในทัศนะของนักวิทยาศาสตร ทําใหไดแงคิดมุมมอง

ในเชิงมิติของนักวิทยาศาสตร เวลาเก่ียวของสัมพันธกับปจจัยในสิ่งท่ีนักวิทยาศาสตรเขาใจและ

ศึกษาคนควาเทานั้น เสนอแนะใหนักวิทยาศาสตรศึกษาคนควาเวลาในมิติทางพระพุทธศาสนา

เพ่ือนําไปสรางนวัตกรรมเวลาท่ีสัมพันธกับชีวิตมากข้ึน 

  ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

  การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ มุงเสนอแนวทางแกปญหาการบริหารเวลา แตยังมี

อีกหลายประเด็น ท่ีสามารถศึกษาไดตอไป ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดงานวิจัยในมุมมองท่ี

ตางกันออกไปดังนี ้
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๑. ศึกษาการบริหารศักยภาพของชีวิตท่ีสัมพันธกับเวลาเชิงพุทธ 

๒. ศึกษาความสัมพันธของการพัฒนาการของชีวิตมนุษยกับเวลาในเชิงพุทธ 

๓. ศึกษาการบริหารเวลาเชิงพุทธในมิติของวัฒนธรรม 
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พุทธศักราช ๒๕๕๖. เลมท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย  มูลนิธิ. มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓. พิมพครั้งท่ี ๒๓ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕ 

 

๑) หนังสือทั่วไป 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. บริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓. 

จิตต  อินสวาง. อยาปลอยเวลาขโมยความสําเร็จไปจากคุณ. กรุงเทพฯ:มิตรสัมพันธกราฟฟค,            

      ๒๕๔๙. 

จิรายุ  อิศรากูร ณ อยุธยาและปรียานุช  ธรรมปยา. ตามรอยพอ ชีวิตพอเพียง...สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน.     

      กรุงเทพฯ:ศูนยการศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ, ๒๕๕๗. 

จีรวัฒน  วีรังกร. ทักษะการบริหารเวลาสําหรับนิสิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๐. 

เจมส  แมงคเทอโลว. การบรหิารชีวิตและความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : เนชั่นบคส, ๒๕๕๑. 

เฉลิมสุข  คะสมบัติ. ทรัพยากรเวลา. : มิตรครู, ๒๕๒๗. 

ชาญชัย อาจินสมาจาร. การเพ่ิมมูลคาเวลา. กรุงเทพฯ : พิมพดี, ๒๕๔๖.                                                                                                              

ชวอรด เดวิด เจ. คิดใหญ ไมคิดเล็ก. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๒. 

ดังตฤณ. เสียดาย คนตายไมไดอาน ฉบับปฏิรูป. กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร, ๒๕๕๒.                                            

เดเคลน เทรซ่ี. บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพภายในหนึ่งสัปดาห. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๙. 

ทวีวรรณ กมลบุตร. จัดการเวลาใหมีคามากกวา ๒๔ ช่ัวโมง ไมยาก. กรุงเทพฯ : ธิงค บียอนดบุคส, ๒๕๕๕.                         



๒๘๘ 

 

ธวัชชัย  พืชผล. เวลาคือโชค. กรุงเทพฯ: เลิฟแอนดลิพเพรส จํากัด, ๒๕๕๓. 

ธรรมสภา. พระเจา ๕๐๐ ชาติ ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา.    

นวพันธ  ปยะวรรณกร. บริหารเวลา บริหารชีวิต. กรุงเทพฯ : โนเล็ดเมคเกอร, ๒๕๕๑ 

ปรัชญา  กลาผจญ. การบริหารเวลา หลักในการจัดการและเปนนายของเวลา. กรุงเทพฯ :  

        บริษัทสํานักพิมพขาวฟาง จํากัด, ๒๕๔๔.    

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิตร,   

         พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้ง ท่ี ๙,  

         กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระธรรมสิงหรบุราจารย (หลวงพอจรัญ  ฐิตธัมโม). นาฬิกาชีวิต เดินรุดไปขางหนา  

        เหลียวกลับมาดูขางหลัง. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 

พระพรหมาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งท่ี ๙. 

        กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  

พระพรหมาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.พิมพครั้งท่ี ๑๕.  

        กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๕๓.  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธรรมฉบับปรับขยาย พิมพครั้งท่ี ๔๖. กรุงเทพฯ :  

        โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๙. 

พระพรหมาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต). รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการศึกษาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพฯ : 

        บริษัทพิมพสวย จํากัด, ๒๕๔๖.  

พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ  ตาละลักษมณ). พระบาฬีลิปกรม ภาคสาม ภ-ฬ.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชาวิทยาลัย,๒๕๕๑. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ.  ปรมัตถโชติกะ ปริเฉทท่ี ๔ วิถีสังคหะและนามรูปวิถีวินิจฉัย 

พรอมดวยภาพวิถ.ี กรุงเทพฯ : หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๗. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา วีถิมุตตสังคหะ ภูมิจตุกกะและ

ปฏิสนธิจตุกกะ. กรุงเทพฯ : หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๖. 

พระสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปรมัตโชติกะ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทท่ี ๙ เลม ๒ วิปสสนากรรมฐาน.

กรุงเทพฯ : หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๔. 

พุทธทาสภิกขุ. คํากลอนสอนธรรม. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, ๒๕๔๘. 

ไมเคิล  โรเบอรโต. การบริหารเวลา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบริษัทธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๙.                    

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพครั้งท่ี ๒. 

           กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตสถาน, ๒๕๕๖.                                                                                                                                   



๒๘๙ 

 

ริชารด  คอช. กฎ ๒๐/๘๐ กฎมหัศจรรยแหงจักรวาล. กรุงเทพฯ : กูดมอนิ่ง, ๒๕๔๖. 

ลิสสา  ราฟโฟนี. ทักษะการบริหารเวลา. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๑.    

วิชัย  ปติเจริญธรรม.  พลังแหงการบริการเวลา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพปญญาชน, ๒๕๕๒.                                                                                                           

วิทยาธรทอแกว. การบริหารเวลา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙.   

ศิริลักษณ  ศิริมาจันทร. เทคนิคการจัดการเอกสาร เวลา ความคิด. กรุงเทพฯ :  

สํานักพิมพ ส.ส.ท., ๒๕๕๗.                                                                                      

สตีเฟน  ฮอวก้ิง.  ประวัติยอของกาลเวลา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๒. 

สุขใจ น้ําผุด. คาแหงเวลา. วารสารขาราชการ. ๒๕๓๖.                                                                

สุเชาวน  พลอยชุม. พุทธปรัชญาในสุตตนัตปฎก. กรุงเทพฯ :  สาละพิมพการ, ๒๕๖๐.                          

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช. ความเขาใจเรื่องกรรม. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.                                                                                           

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช. ชีวิตนี้นอยนัก. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช. ในเหตุผลและเหนือเหตุผล. พิมพครั้งท่ี ๕.    

กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช. ส่ิงท่ีมีคามากกวาเงินทอง. พิมพครั้งท่ี ๙.    

กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๙.                                                                 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจาเลม ๑  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ๑๙๔๘, ๒๕๕๒. 

3พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ.ี 3โมงยามแหงความสุข พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพฯ :  

   สํานักพิมพอมรินทรธรรมะ, ๒๕๕๔.                                                                            

สตีเฟน  ฮอวก้ิง.  ประวัติยอของกาลเวลา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๒. 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๓๐. 

หลวงเทพดรุณานุศิษย (ทวี  ธรมธัช ป.๙). 3ธาตุ3ปฺ3ปทีปกาหรือพจนานุกรมบาลี-ไทย แผนกธาตุ. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

เอ็กคฮารท  โทลเลอร. การฝกพลังแหงจิตปจจุบัน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพตนไม, ๒๕๔๘.       
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๒) บทความจากเว็บไซต (Web Site) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. คนหาเนื้อหาเรื่อง“สถิติการหยาราง๒๕๕๙” 

วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘. <https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=

187890>[online] 22/04/58. 

ชุมชนออนไลนเพ่ือการจัดการความรู. คนหาเรื่อง “The World is Flat” วันท่ี  ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๑. <www.gotoknow.org >[online] 23/01/61. 

3วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. คนหาเรื่อง “ความหมายของเวลา”  วันท่ี 0๒๓  เม.ย.  ๒๕๕๘.

0<http://th.wikipedia.org/wiki/>, [online] 23/04/58.    

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร.ิ คนหาเรื่อง  

        “โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” วันท่ี ๒๒ ม.ค.๖๑. < http://  

               http://www.rdpb.go.th/>, [online] 22/01/61                                                       

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.  คนหาเนื้อหาเรื่อง“สถิติการหยารางครอบครัว 

         ไทย” วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘. <http://www.thaihealth.or.th/Content/23853>,  

          [online] 22/04/58    

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. คนหาเนื้อหาเรื่อง “การแบงชวงวัย” วันท่ี ๓๐     

        พฤษภาคม ๒๕๕๘. <http://www.thaihealth.or.th/Content/28242>, [online]    

        30/05/58. 

 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ. ¤Œ¹ËÒàÃ×èÍ§ “ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม” ÇÑ¹·Õè 
0๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘. 0<http://www.nesdb.go.th>, [online]    

        20/05/58. 

2สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม. 2คนหาเนื้อหาเรื่อง “สถิติการ   

       ปญหาสังคม” วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘.     

        http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=40>[online] 22/04/2558.                      

2ศรีเรือน  แกวกังวาน. 2คนหาเนื้อหาเรื่อง “การแบงชวงวัย” วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘.  

        <http://www.healthcarethai.com> [online] 30/05/58.                                            

องคการอนามัยโลก. คนหาเรื่อง”ขอมูลการฆาตวัตาย”. วันท่ี ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๘. 

        < www.who.int/mental_health/prevention/suicide>, [online] 23/04/58. 

เอ็มไทยนิวส,9. คนหาเรื่อง “คําสอนของพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ” วันท่ี 0๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐.0 

<https://news.mthai.com/webmaster-talk/403289.html>, [online] 10/10/60. 

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา,  คนหาเรื่อง “การนับเวลา” วันท่ี 0๒๓  เม.ย.  ๒๕๕๘ น.

0<http://www.sciplanet.org/sce, >, [online] 23/04/58. 
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๓) วิทยานิพนธ/สารานิพนธ/รายงานการวิจัย 

กรกาญจน ปานสุวรรณ. “การศึกษาการใชเวลาและการบริหารเวลาของอาจารยพยาบาลถาบัน 

        การศึกษาพยาบาลกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),    

        ๒๕๓๘. 

กิตติมาพร  โลกาวิทย. “ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย 

        ปทุมธานี” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยปทุมธานี), ๒๕๕๑. 

พระครูพิสิฐสรภาณ (นิรันดร  ศิริรัตน). “การศึกษาวิเคราะหหลักการปฏิบัติธรรมในภัทเทกรัตตสูตร” 

        วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 

พิมพ  โหลคํา. “ความสามารถในการบริหารเวลาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”    

       วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๐. 

บุษกร มงคลนิมิต. “การวิเคราะหการใชเวลาของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลชุมชน  

        เขต ๒” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต(มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๒. 

แมชีกาญจนา  เตรียมธนาโชคพธ.ดร. “การอยูกับปจจุบันขณะเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน    

        กรณีศึกษาโรงพยาบาลปกธงชัยจังหวัดนครราชสีมา” วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

       นครราชสีมา ปท่ี 20 ฉบับท่ี๒กรกฎาคม – ธันวาคม, ๒๕๕๗. 

วิภาพร  สิทธิศาสตร. “ผลของการฝกทักษะการบริหารเวลาตอความเครียดและความสามารถในการ 

        บริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

        ๒๕๔๒. 

ศิริวรรณ  เกษมศานต กิตดากาและอภิญญา หิรัญวงษ. การบริหารเวลาของนิสิตมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร, ๒๕๓๗. 

สมภาร  พรมทา.  “กาลและอวกาศในพุทธศาสนาปรัชญาเถรวาท” วิทยานิพนธอักษรศาสตร

มหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๓๐. 
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America. 
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บุคลานุกรม 

ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนากับการบริหารเวลา 

 

๑. พระธรรมกิตติเมธี 3(à¡ÉÁ Ê�ÚÞ£âµ »¸ ù) 

3ตําแหนง  3ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธวิาสราชวรวิหาร  

                     เจาคณะภาค16-17-18 ธรรมยุต  

3ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาฯ 

3คุณวุฒิ  ปธ ๙ 

3สัมภาษณ  เม่ือ  ๒๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒. 3พระสุธีรัตนบัณฑิต (3ÊØ·ÔµÂ� ÍÒÀÒ¡âÃ), รศ.ดร. 

3ตําแหนง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนา 

3คุณวุฒิ  3ปธ.๗, ธ.บ., พช.ม., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

3สัมภาษณ  เม่ือ  ๓๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓ .พระมงคลธีรคุณ (ÍÔ¹ÈÃ ¨Ô¹ÚµÒ»�Úâ 3Þ£ 3) 

3ตําแหนง  รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน 

3คุณวุฒิ  น3.ธ.เอก, ป3.ธ.๔. 

3สัมภาษณ  เม่ือ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๔. 3พระครูปฐมธรรมวงศ (3ÊØÃÈÑ¡´Ôì »�Ú3Þ£3Ò¸ÕâÃ) 
3ตําแหนง  ผูชวยเจาอาวาสวัดไรขิง(พระอารามหลวง) 

3คุณวุฒิ  น3.ธ.เอก, ป3.ธ.๓ ศษ.ม บริหารการศึกษา  

3สัมภาษณ  เม่ือ  ๒๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๕. 3พระมหาวุฒิชัย (Ç. ÇªÔÃàÁ¸Õ) 
3ตําแหนง  ผูกอตั้งศูนยวิมุตตาลัยและศูนยวิปสสนาไรเชิญตะวัน 

3คุณวุฒิ  ปธ ๙ 3ศษ.บ พธ.ม. 

3สัมภาษณ  เม่ือ  ๓๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
    

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
   

   

   

   

   

   

   

 



๒๘๘ 

 

 

๖. ศาตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 

3ตําแหนง          นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาวารด 

3                    ผูอํานวยการสถาบันอนาคตการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

3                    ประธานกรรมการบริษัทซัคเซสมีเดีย จํากัด 

3คุณวุฒิ           3ปริญญาเอกทางการบริหาร (D.Phil) และศึกษาหลังปริญญาเอก 

                              (Post Doctoral Studies) จากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (University of  

           Oxford) ประเทศอังกฤษ3ปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร (3Monash 

University)  

3สัมภาษณ        เม่ือ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

     

   ๗. ศาสตราจารย กีรติ  บุญเจือ 

3ตําแหนง 3ราชบัณฑิตสาขาปรัชญา  

                     ผูกอตั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

                     สาขาปรัชญาและจริยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

3คุณวุฒิ 3M.A. in Philosophy from Universita Urbaniana, Rome                     

M.A. in Theology from Universita Urbaniana, Rome                     

M.A. in French Literature from Chulalongkorn University, 

Bangkok       

3สัมภาษณ   

 

๘.  ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน 

3ตําแหนง  ผูอํานวยการสถาบันสหัสวรรษ 

3คุณวุฒิ 3ปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตรและบริหารรัฐกิจ(University of 

Chicago)  

3สัมภาษณ  เม่ือ  ๒๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สัมภาษณ เม่ือ  ๒๗,๒๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๒๘๙ 

 

 

 

 

๙. 3Dr.Kamaljit Singh  

3ตําแหนง  Business owner (Bio-Magnetic  

                    Holistic Health Centre)  
3คุณวุฒิ  3M.D.(A.M.),PhD,  

                    MWSAM (USA), FRHS (London) 

3สัมภาษณ  เม่ือ ๒๖   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

๑๐.  เรือตรีสนดั  อ่ิมสมัย 

3ตําแหนง  ขาราชการเกษียณ (กองทัพเรือ) 

3คุณวุฒิ  ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร  

3สัมภาษณ  เม่ือ  ๒๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

๑๑.  อาจารยปยลักษณ  ถิรสุนทรากุล 

3ตําแหนง  อาจารยวิปสสนากรรมฐาน 

3                    ผูกอตั้งกลุมรัตนอุบาสก, 

3                    ผูกอตั้งโครงการหมูบานรัตนอุบาสก 

3คุณวุฒิ           นักธรรมชั้นเอก - จบพระอภิธรรม  

3                    ชั้นมัชฌิมะอาภิธัมมิกะเอก 

3                   ปริญญาตรีการเงินการธนาคาร  

3สัมภาษณ        เม่ือ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศหัวของวิทยานิพนธ 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวิจัย 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ 

ภาพถายการสอบถามความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



ภาพถายการสอบถามความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

 

           

 

    พระธรรมกิตติเมธี 0(เกษม สÞฺ£โต)0                         พระมงคลธีรคณุ (อินศร จินฺตาปฺโ0Þ£0) 

 

 

0พระครปูฐมธรรมวงศ(0สุรศักดิ์ ป0ฺÞ£0าธีโร) 

 

 

0พระสุธีรัตนบัณฑิต (0สุทิตย อาภากโร)รศ.ดร. และ0พระมหาวุฒิชัย (ว. วชิรเมธี) 



 

       

     ศาตราจารย ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ                              ศาสตราจารย กีรติ  บุญเจือ 

     
  

                   ดร.วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน                           0Dr.Kamaljit Singh 

 

      

           เรือตรีสนัด  อ่ิมสมัย                            อาจารยปยลักษณ  ถิรสุนทรากุล 

๓๑๘ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การเสวนากลุมผูใชการบริหารเวลา 
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๒๘๘ 

 

    รายช่ือและภาพถายการเสวนากลุม (Focus Group)  
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๒๘๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การนําเสนอวิทยานิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๐ 

 

ภาพการนําเสนอวิพากษวิทยานิพนธ วันที่ ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ หองประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒๗ 

 

 

 

 



๒๙๑ 

 

ภาพการนําเสนอสอบปองกันวิทยานิพนธ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ หองประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒๙ 

 

 

 

๓๒๘ 

 



๒๙๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย ดร.พระราชปริยัติกวี (สมจินต สมฺมาปฺโÞ£)     พระศรีวินยาภรณ (สายรุง อินฺทาวุโธ, ดร.)  

ศาสตราจารย กีรติ  บุญเจือ, กรรมการสอบปองฯ    รองศาสตราจารย สุเชาวน  พลอยชุม, กรรมการสอบปองฯ 

  คุณแมสมจิต  แชมชอย, มารดาผูใหกําเนิด 

๓๒๙ 

 

รองศาสตราจารย ดร.สุวิญ  รักสัตย, อาจารยท่ีปรึกษา 

ประธานกรรมการสอบปองฯ    กรรมการสอบปองฯ 



๓๒๔ 

 

ประวัติผูวิจัย    
 

ช่ือ  สกุล : นางสาวพัชรี  แชมชอย  

วัน   เดือน  ปเกิด : วันอังคารท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ชาติภูมิ : ๒๘/๒ หมู ๔ ต.คลองตัน อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ 

ท่ีอยูปจจุบัน : บานเลขท่ี ๕๐/๑๑๕ หมู ๘ หมู ๑๓ ต.ไรขิง อ.สามพราน      

จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

 

 การศึกษา   

 พ.ศ. ๒๕๒๓ : จบประถมศึกษาปท่ี ๖  โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร) 

 พ.ศ. ๒๕๒๖ : จบระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกุศลวิทยา 

 พ.ศ. ๒๕๒๙   : จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกระทุมแบนวิเศษ

สมุทรคุณ 

 พ.ศ. ๒๕๓๓ : จบปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบบางเขน 

 พ.ศ. ๒๕๓๕   : จบปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบบางเขน 

ประการณการทํางาน   

 พ.ศ. ๒๕๓๓ : หัวหนาครูฝกสถานเสริมความงามแจมจันทร 

 พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖ : เจาหนาท่ีออกแบบหลักสูตรและฝกอบรม  

โรงแรม ซันรูท กรุงเทพฯ 

 พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๓๗ : เจาหนาท่ีออกแบบหลักสูตรและฝกอบรม  

โรงแรม แรมแบรนด กรุงเทพฯ 

 พ.ศ ๒๕๓๗-๒๕๓๙  : ผูชวยผูจัดการแผนกฝกอบรม โรงแรม เมอรเดียน ภูเก็ต  

 พ.ศ.๒๕๓๙–๒๕๔๗ : ผูชวยผูจัดการแผนกฝกอบรม โรงแรม เมอรเดียน กรุงเทพฯ 

  : โรงแรม อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

  : โรงแรม ฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ 

 พ.ศ.๒๕๔๗–๒๕๕๐ : เจาของกิจการเบเกอรี่ 

 พ.ศ.๒๕๔๗–๒๕๕๐ : อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

                                         
๓๓๐ 



๓๒๕ 

 พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒    : ผูจัดการฝกอบรมและพัฒนาคุณภาพ 

โรงแรม ดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕   : ผูจัดการแผนกฝกอบรม บริษัทครัวการบิน กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. ๒๕๕๓   

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

: 

: 

ผูรวมกอตั้ง กลุม “รัตนอุบาสก” 

ผูกอตั้ง บริษัทฝกอบรมและสัมมนาคิดดี จํากัด 

(GTTC: Good Thinking Training Co.,Ltd.) 

 พ.ศ. ๒๕๕๙  : ผูรวมกอตั้ง “สถาบันพุทธศาสนเพ่ือสังคม” 

(EBI : Engaged Buddhist Institute) 

 

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 

 

  

 พ.ศ.๒๕๕๖-ปจจุบัน : 

: 

กรรมการผูจัดการบริษัทฝกอบรมและสัมมนาคิดดี จํากัด  

เว็บไซต  http://www.gttc.co.th 

 พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน : วิทยากรอิสระ, นักเขียนอิสระ   

 พ.ศ.๒๕๕๓-ปจจุบัน : อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมู ๑๓ ต.ไรขิง 

 พ.ศ.๒๕๕๓-ปจจุบัน 

พ.ศ.๒๕๕๙-ปจจุบัน     

 

: 

: 

คณะทํางานกลุม “รัตนอุบาสก” 

คณะทํางาน “สถาบันพุทธศาสนเพ่ือสังคม” 
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