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หลักการบริหารตนใหมีความสุขในยุค AEC
The Self Management Principle to be Happy in AEC Age

ธีรทัศน โรจนกิจจากุล1

บทคัดยอ
 เม่ือปลายป พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงไดไดมีการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
“ASEAN Economic Community หรือ AEC” ซึ่งมีจํานวนสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร เวียดนาม มาเลเซีย  
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและเนการาบรูไนดารุสซาลาม มีกรอบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 ประการ หรอื 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 เม่ือประเทศไทยเขาสยูคุ AEC คนไทยจะปรบัตัวใหสามารถใชชวีติอยใูนยคุนีใ้หมีความสขุไดอยางไร? ซึง่ผเูขยีน
เห็นวาศาสตรของวิชาการทางโลก (วิชาการสากล) นั้นมีหลักของการบริหารที่หลากหลาย และหลักพุทธธรรมเปน
ศาสตรองคความรูที่สามารถนํามาประยุกตใชในยุคปจจุบันไดอยางนาเหลือเช่ือ (เปนอกาลิโก) เม่ือศึกษาจากศาสตร
ทั้ง 2 อยางแลวนั้น เห็นวาหากตองการใชชีวิตอยูในยุค AEC ใหมีความสุขตองมีการบูรณาการบริหารและหลักพุทธธรรม
เขาดวยกันแลวนํามาบริหารตน
  หลักการบริหารตนใหมคีวามสุขในยุค AEC คอื การบริหารตนตามแนวทางท่ีใชหลกัพทุธธรรมท่ีบรูณาการกับ
หลักการบริหาร (POCCC) ซึ่งประกอบไปดวยการเตือนตนเองใน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) เตือนตนเองวา “ขณะนี้เราอยู
ในสภาพอะไร (Organizing and Coordinating” 2) เตือนตนเองวา “ขณะนีเ่รากาํลงัทาํอะไรอย ู(Commanding and 
Controlling)” และ 3) เตือนตนเองวา “เราจะตองทําอะไรตอไป (Planning)”

คําสําคัญ : หลักการบริหาร, AEC

Abstract 
 By the end of year 2015, Southeast Asian Countries joined ASEAN Community (AC). The 
Member States of the Association are Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, Philippines, Indonesia, 
Lao PDR, Cambodia, Myanmar, and Brunei Darussalam. The ASEAN Community is comprised of three 
pillars, namely the ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN 
Socio-Cultural Community.
 When Thailand joined the AEC, there is a question that how should people adjust for a 
happy life? It’s interesting to write this academic article for everyone to analyze. There are many 
management principles for mundane academic (International academic). Likewise, Buddhism 
principle is another science that can apply for present age (Akaliko). When study both mundane 
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academic and Buddhism, If we want to have a happy life in AEC age, we have to integrate management 
principles and Buddhism principle together and use for self management. 
 The self management principles to be happy in AEC age is the integration of Buddhism 
principle and management principle (POCCC) that comprise of the self reminding in 3 steps which 
are 1) remind yourself that what condition we are now? (Organizing and Coordinating). 2) remind 
yourself that what we are doing now? (Commanding and Controlling). and 3) remind yourself that 
what we have to do next? (Planning).

Keywords : (1) Management principle (2) AEC

1.  บทนํา 
 โลกใบนีม้กีารเปลีย่นแปลงอยเูสมอ ไมวาจะเปน
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เปนสิ่งท่ี
มนุษยนั้นสรางขึ้นมา ทรัพยากรมนุษย วิทยาการ ศิลป
วัฒนธรรม และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ดงักลาวน้ันบางคร้ังอาจกอใหเกิดผลกระทบดานบวกบาง
คร้ังก็กอใหเกิดผลกระทบดานลบ ประการดังกลาวมี
หลกัฐานปรากฏใหเราเห็นมากมาย เชน การเส่ือมโทรมของ
สิง่แวดลอมท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ การสรางส่ิงปลูกสราง
ของมนุษยที่สงผลดีตอทรัพยากรมนุษยแตสงผลกระทบ
ไมดีตอทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏการณวัฒนธรรม
ตนเองถูกกลืนจากวัฒนธรรมอื่น เปนตน 
 ขณะเดยีวกันประเทศตางๆ สวนใหญไมสามารถ
อยูโดดเด่ียวในโลกใบน้ี ฉะน้ันมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตอง
มกีารติดตอกับประเทศอ่ืน มกีารรวมกลุมกนัเพือ่ภารกิจตางๆ
โดยมีเปาหมายในการยังประโยชนใหเกิดแกประเทศตน
และใหประชาชนไดใชชีวิตอยูอยางมีความสุข
 จากเปาหมายดังกลาว ทําใหปจจุบันประเทศ
ตางๆในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตไดมกีารรวมกลมุ
กัน ในนามวา “ASEAN” หรือ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีจํานวนสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย 
สิงคโปร เวียดนาม มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว 
กัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ เนการา
บรไูนดารุสซาลาม โดยกําหนดเวลาในการเขาสปูระชาคม
อาเซียนทุกประเทศสมาชิกเมื่อปลายป พ.ศ.2558 กรอบ

ในการเขาสปูระชาคมอาเซยีนนัน้ประกอบดวย 3 เสาหลกั 
คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
 เมือ่เขาสูประชาคมอาเซียนแลวประชาชนภายใน
ประเทศสมาชกิยอมไดรับผลกระทบโดยตรง บางประเทศ
ประชาชนมีภูมิคุมกันดีก็สามารถปรับตัวได บางประเทศ
ประชาชนไมมีภูมิคุมกันท่ีดีและไมสามารถปรับตัวไดทัน
ทวงทีจึงสงผลเสียมากมาย ผูเขยีนเห็นวาการท่ีประชาชน
ในประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศไทยจะสามารถปรับ
ตัวและสามารถใชชีวิตอยู ในชวงการเขาสูประชาคม
อาเซียนไดอยางมีความสุขไดนัน้ จาํเปนตองมีแนวทางใน
การปฏิบัติตนท่ีดี ที่ถูกตอง ดังพุทธสุภาษิตท่ีวา อตฺตนา 
โจทยตฺตานํ แปลวา จงเตือนตนดวยตนเอง (พระสุตตันต
ปฎก เลมท่ี 17 อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท 
ภิกขุวรรคท่ี 25) เมื่อประชาชนไดปฏิบัติตนตามพุทธ
สุภาษิตดังกลาวแลวน้ันยอมทําใหมีความสุขในชีวิตอยาง
ยั่งยืนตอไป

2. ความเปนมาและความสําคญัของประชาคมอาเซียน
 ในประเดน็เกีย่วกับความเปนมาและความสาํคญั
ของประชาคมอาเซียนนั้น ไดมีนักวิชาการและองคกร/
หนวยงานตาง กลาวถึงประชาคมอาเซียนดังน้ี
 กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ไดระบุถึงการ
กําเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไววา สมาคม
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ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มกอต้ังเมื่อ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย 
และฟลิปปนส  ไดรวมกัน จัดต้ังสมาคมอาสา หรือ 
Association of South East Asia ข้ึนเพื่อใหเกิดความ
รวมมือกนัทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แตดําเนิน
การไดเพียง 2 ป ก็ตองหยุดชะงักลง เน่ืองจากความผกผัน
ทางการเมืองระหวางประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
มาเลเซียในชวงทศวรรษ 2500 ระบอบการปกครองแบบ
คอมมิวนิสตไดแพรเขามาสภูมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต
ทําใหเกิดความกังวลทางดานเสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกิจ ประกอบกับประเทศมหาอํานาจเร่ิม
ไมสนบัสนุนใหความชวยเหลอืเทาท่ีควร ทาํใหประเทศใน
กลุมหันมาหาความรวมมือซ่ึงกันและกัน และไดมีการ
ฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศข้ึน ดวยเหตุนี้จึงไดมี
การแสวงหาลูทางจัดตัง้องคการความรวมมือทางเศรษฐกจิ
ขึ้นในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต” จึงไดจัดตั้งข้ึนโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศของประเทศสมาชกิกอต้ัง 5 ประเทศ ไดแก 
ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และสิงคโปร ไดรวม
ลงนามใน “ปฏญิญากรงุเทพฯ” (Bangkok Declaration) 
หรอืทีเ่รียกวาปฏญิญาอาเซยีน (ASEAN Declaration) ที่
พระราชวังสราญรมย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 
โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดรีะหวางกัน
ในภูมภิาค ธํารงไวซึง่สนัตภิาพเสถียรภาพ และความม่ันคง
ทางการเมืองสรางสรรค ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของ
สมาชิก เม่ือแรกกอต้ังในป 2510 อาเซียนมีสมาชิก 
5 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
และสิงคโปร ซ่ึงผูแทนทั้ง 5 ประเทศประกอบดวย อาดัม 
มาลกิ (รฐัมนตรตีางประเทศอนิโดนเีซีย) ตุน อับดุล ราชกั 
บินฮุสเซน(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และ
รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) นาซิโซ 
รามอส (รฐัมนตรตีางประเทศฟลิปปนส) เอส ราชารตันัม 
(รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร ) และถนัด คอมันตร 

(รัฐมนตรีตางประเทศไทย) ไดรวมลงนามในปฏิญญา
กรุงเทพฯ
 กระทรวงศกึษาธกิาร (2555) ไดระบถุงึวตัถุประสงค
ของการกอต้ังอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ ไวดังนี้
 1.  สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่ง
กันและกนั ในทางเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร และการบริหาร
 2.  สงเสรมิสันติภาพและความมัน่คงสวนภมิูภาค
 3.  เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมภิาคเสริมสรางความเจริญ
รุงเรืองทางเศรษฐกิจ พฒันาการทางวัฒนธรรมในภูมภิาค
 4.  สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปน
อยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี
 5.  ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของ
การฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริมการศึกษาดาน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและ
อตุสาหกรรมการขยายการคา ตลอดจนปรบัปรงุการขนสง
และการคมนาคม
 7.  เสรมิสรางความรวมมอือาเซยีนกับประเทศ
ภายนอกองคการความรวมมือแหงภูมิภาคอ่ืนๆ และ
องคการระหวางประเทศ
 กระทรวงศกึษาธกิาร (2555) ไดระบุวาประชาคม
อาเซียนประกอบดวยความรวมมือ 3 เสาหลัก คือ 
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security
Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community–AEC) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community-ASCC)
 ฝายวชิาการปญญาชน (2555) ไดเรยีบเรยีงเปาหมาย
ของกลุมอาเซียนกค็อื จัดตัง้สมาคมความรวมมอืกันในการ
เพิม่อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสงัคม 
การพฒันาวฒันธรรมในกลมุประเทศสมาชกิ และการธาํรง
รักษาสันติภาพและความม่ันคงในพ้ืนท่ีและเปดโอกาส
ใหคลายขอพพิาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสนัต ิของ
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ระดับภูมิภาคของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย
 จากความเปนมาและความสาํคัญประชาคมอาเซยีน
ดังกลาว สามารถสรุปไดวา การรวมกลุมประเทศเปน
ประชาคมอาเซียนนั้นมีความสําคัญอยางมาก เน่ืองจาก
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การอยูโดดเดี่ยวในโลก
คงเปนไปไดยากและเปนไปตามวลีทีค่นไทยเราติดปากวา 
“หน่ึงคนหัวหาย สองคนเพ่ือนตาย สามคนอยูสบาย” อกี
ทัง้กรอบของการเขาสปูระชาคมอาเซียนกม็ปีรากฏชัดเจน 
ซึง่มดีวยกนั 3 เสาหลกั คือ ประชาคมการเมอืงความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community–AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC )
 อยางไรกต็ามถงึแมจะมขีอมลูดังกลาวขางตนแลวน้ัน
ปญหาที่เกิดตามมาสําหรับหลายๆ ประเทศที่ออกมาใน
เชิงคําถาม เชน ประชาชนท่ัวไปจะดําเนินชีวิตใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงไดอยางไร อะไรคือแนวทางในการปฏิบติั
ตนใหมีความสุขเม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เปนตน ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองหาแนวทางในการ
ปฏิบัติตนใหกับประชาชนดังกลาวโดยเรงดวน

3.  หลักการบริหาร
 ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา (2551) กลาวไววา 
หลักการบริหารท่ีเปนสากล หมายถึงหลักการบริหาร
ทีส่ามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารงานในองคการ
ไดทกุชนดิ ทกุประเภท ทกุขนาด ทกุสถานการณ โดยไมมี
ขอยกเวนไมวาจะนําไปใชในองคการของรัฐหรือเอกชน 
เชน หนวยงานราชการ การบริหารงานทหาร ตํารวจ 
พลเรือนหรือโรงเรียน... ทั้งนี้เพราะการบริหารก็คือการ
บริหาร ขอเพียงแตใหสามารถสรางหลักการบริหารท่ีเปน
สากลขึ้นมาไวเทาน้ัน ก็จะนําไปปรับใชในการบริหารงาน
ไดทุกประเภท นั่นคือ สามารถนําไปประยุกตใชไดในทุก
สถานการณ
 Henri Fayol เปนทั้งวิศวกรและนักวิชาการ
ชาวฝร่ังเศส ไดกําหนดหนาท่ีทางการบริหารจัดการไว 

5 ประการ มีตัวยอวา “POCCC” ซึ่งเปนการนําตัวอักษร
ตัวแรกของแตละหนาท่ีมาเขียนไดแก มีดังนี้
 P = Planning การวางแผน
 การวางแผน (Planning) หมายถึง จินตนาการ
หรือวิสัยทัศนที่เราวาดภาพไวลวงหนาแลววา งานที่เรา
กําลังจะทาํนัน้ เม่ือเสรจ็ออกมาแลว หนาตามันนาจะเปน
อยางไร?
 O = Organizing การจัดการองคการ
 การจดัหนวยงาน (Organizing) หมายถงึ การเขา
มารับผิดชอบในการทํางานเหลานั้นใหสําเร็จลุลวง การ
ออกแบบหนวยงานจะออกแบบจากหนวยงานทีใ่หญทีส่ดุ 
เชน ฝายผลติ แลวคอยๆซอยงานใหเลก็ลง เชน ในฝายผลติ
ควรจะตองมีงาน อาทิ แผนกเตรียมวัตถดิุบ แผนกควบคุม
เครื่องจักร แผนกซอมบํารุง แผนกคลังสินคา ฯลฯ 
 C = Commanding การบังคับบัญชา
 การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การ
ส่ังงานตางๆใหแกผูใตบังคับบัญชา ดังนั้นเราจึงตองวาง
คนตามความเหมาะสม ท้ังดานความรู ความสามารถ 
ประสบการณ ความถนัด ฯลฯ ใหเต็มอัตรากับงานที่เรา
จัดแบงไว โดยคนท่ีรับผิดชอบหนวยงานที่ใหญกวา ก็จะ
ตองสามารถส่ังการคนท่ีรับผิดชอบหนวยงานเล็กกวา 
การวางคนใหสามารถส่ังการกันไดนี้ เรานิยมเรียกวา 
สายการบงัคับบัญชา (Command) เพ่ือใหคนท่ีเราจัดวาง
กําลังเหลาน้ี ทํางานที่ไดรับมอบหมาย ใหสําเร็จลุลวง 
บรรลุตามแผน
 C = Coordinating การประสานงาน
 การประสานงาน (Coordinating ) หมายถึง การ
เช่ือมโยงงานของทุกคนใหเขากันใหเขากันไดและไปสู
เปาหมายเดียวกัน ฟาโยล บอกวา เปนเพราะมีแต
การวางแผน แบงงาน วางคน แตไมมีการประสานงานที่
ด ีผมูหีนาท่ีรบัผิดชอบในหนวยงานทีใ่หญกวา จะตองคอย
ชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือใหหนวยงานยอยๆของตน มีการ
ประสานงานที่ดี 
 C = Controlling การควบคุม
 การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่จะ
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ตองกํากับใหสามารถประกันไดวากิจกรรมตางๆท่ีทําไป
นัน้สามารถเขากนัไดกับแผนทีว่างไวปจจัยสาํคัญอกีอยาง
หน่ึงในการทํางานใหสําเร็จ ก็คือจะตองมีการควบคุม 
(Control) ใหหนวยงาน กําลังคน การประสาน สามารถ
ดาํเนนิใหแลวเสรจ็ตามแผนท่ีวางไว ในเวลาและคาใชจาย
ที่กําหนด 
 หลักการบริหารเหลาน้ีเมือ่วเิคราะหโดยละเอียด 
ผเูขยีนเหน็วาสามารถวเิคราะหในมติอิืน่ทีไ่มใชองคการได
อีก กลาวคือดานการบริหารตนเอง แตกระน้ันแลวการ
วิเคราะหโดยใชเพียงหลักการบริหารของ อองริ ฟาโยล 
คอื POCCC เพยีงประการเดยีวคงไมสามารถวเิคราะหได
ครอบคลุมถึงการบริหารตนไดละเอียดลึกซ้ึงจึงมีความ
จาํเปนตองนาํหลกัการน้ีมาบรูณาการเขากบัหลกัพทุธธรรม
สภุติของพระพทุธศาสนาจงึจะสามารถตอบโจทยดังกลาว
ขางตนได

4.  หลักพุทธธรรมเก่ียวกับการบริหารตน
 เมื่อวิเคราะหแลวน้ันผูเขียนเห็นวา พุทธธรรมท่ี
สามารถนํามาบูรณาการกับหลักการบริหาร POCCC ใน
การเปนหลักการบริหารตนใหมีความสุขเมื่อเข าสู
ประชาคมอาเซียนนั้นควรเปนไปตามพุทธสุภาษิตที่วา 
อตฺตนา โจทยตฺตานํ แปลวา จงเตือนตนดวยตนเอง 
ซ่ึงมีหนังสือและนักวิชาการตางๆ ไดกลาวเก่ียวกับพุทธ
สุภาษิตบทน้ี ดังนี้
 ปรากฏในเรื่องพระนังคลกูฏเถระ (พระไตรปฎก
และอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เลม 1 : 
388) ดังนี้
 - ขอความเบ้ืองตน 
 พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรง
ปรารภพระนังคลกูฏเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
“อตฺตนา โจทยตฺตานํ” เปนตน.
 - คนเข็ญใจบวชในพระพุทธศาสนา 
  ดังไดสดับมา มนุษยเข็ญใจผูหนึ่ง ทําการรับจาง
ของชนเหลาอ่ืนเล้ียงชีพ. ภิกษุรูปหนึ่งเห็นเขานุงผาทอน
เกา แบกไถ เดินไปอยู จึงพูดอยางนี้วา “ก็เธอบวช จะไม

ประเสริฐกวาการเปนอยูอยางนี้หรือ.” 
 มนุษยเข็ญใจ. ใครจักใหกระผมผูเปนอยูอยางน้ี
บวชเลาขอรับ. 
 ภิกษุ. หากเธอจักบวช, ฉันก็จักใหเธอบวช. 
  มนุษยเขญ็ใจ. “ดลีะ ขอรบั, ถาทานจกัใหกระผม
บวช กระผมก็จักบวช.” 
 ครั้งนั้น พระเถระนําเขาไปสูพระเชตวัน แลวให
อาบนํ้าดวยมือของตน พักไวในโรงแลวใหบวช ใหเขาเก็บ
ไถ พรอมกับผาทอนเกาทีเ่ขานุง ไวทีก่ิ่งไมใกลเขตแดนแหง
โรงน้ันแล. แมในเวลาอุปสมบท เธอไดปรากฏช่ือวา 
“นังคลกูฏเถระ” นั่นแล.
  - ภกิษมุอุีบายสอนตนเองยอมระงับความกระสัน 
 พระนังคลกูฏเถระนั้นอาศัยลาภสักการะซ่ึงเกิด
ขึ้นเพื่อพระพุทธเจาท้ังหลาย เลี้ยงชีพอยู กระสันขึ้นแลว 
เมือ่ไมสามารถเพือ่จะบรรเทาได จึงตกลงใจวา “บัดนี ้เรา
จักไมนงุหมผากาสายะทัง้หลายทีเ่ขาใหดวยศรัทธาไปละ” 
ดังน้ีแลว ก็ไปยังโคนตนไม ใหโอวาทตนดวยตนเองวา 
“เจาผูไมมีหิริ หมดยางอาย เจาอยากจะนุงหมผาขี้ริ้วผืนนี้
สึกไปทําการรับจางเลี้ยงชีพ (หรือ).” เมื่อทานโอวาทตน
อยูอยางน้ันแล จติถงึความเปนธรรมชาตเิบา (คลายกระสนั) 
แลว. 
 ทานกลับมาแลว โดยกาลลวงไป 2-3 วัน 
ก็กระสันขึ้นอีก จึงสอนตนเหมือนอยางน้ันน่ันแล ทาน
กลับใจไดอีก. ในเวลากระสันข้ึนมา ทานไปในที่นั้นแลว 
โอวาทตนโดยทํานองน้ีแล. 
 ครั้งน้ัน ภิกษุทั้งหลายเห็นทานไปอยูในที่นั้น
เนืองๆ จึงถามวา “ทานนังคลกูฏเถระ เหตุไร ทานจึงไป
ในท่ีนั้น.” 
 ทานตอบวา “ผมไปยังสํานักอาจารย ขอรับ” 
ดังนี้แลว ตอมา 2-3 วันเทาน้ัน (ก็) บรรลุพระอรหัตผล. 
 ภิกษุทั้งหลาย เม่ือจะทําการลอเลนกับทาน 
จึงกลาววา “ทานนังคลกูฏะผูหลักผูใหญ ทางท่ีเที่ยวไป
ของทาน เปนประหนึ่งหารอยมิไดแลว, ชะรอยทานจะไม
ไปยังสํานักของอาจารยอีกกระมัง” 
 พระเถระ. อยางนั้น ขอรับ, เมื่อกิเลสเครื่อง
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เก่ียวของยังมีอยู ผมไดไปแลว แตบัดนี้ กิเลสเครื่อง
เกี่ยวของ ผมตัดเสียไดแลว เพราะฉะนั้น ผมจึงไมไป. 
  ภกิษท้ัุงหลายฟงคาํตอบนัน้แลว เขาใจวา “ภกิษนุี่
พูดไมจริง พยากรณพระอรหัตผล” ดังนี้แลว จึงกราบทูล
เนื้อความนั้นแดพระศาสดา.
 - ภิกษุควรเปนผูเตือนตน 
 พระศาสดาตรัสวา “เออ ภกิษุทัง้หลาย นงัคลกูฏ
ะบุตรของเรา เตือนตนดวยตนเองแล แลวจึงถึงที่สุดแหง
กิจของบรรพชิต” ดังนี้แลว 
 เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถา
เหลานี้วา:- 
 อตฺตนา โจทยตฺตานํ  ปฏิมํเสตมตฺตนา
 โส อตฺตคุตฺโต สติมา  สุขํ ภิกฺขุ วิหาหิสิ.
 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  อตฺตา หิ อตฺตโน คติ
 ตสฺมา ส ฺญม อตฺตานํ  อสฺสํ ภทฺรํว วาณิโช.
 แปลวา
 เธอจงตักเตือนตนดวยตน จงพิจารณาดูตนน้ัน
 ดวยตน, ภกิษุ เธอน้ันมีสติ ปกครองตนไดแลว จกัอยู
 สบาย. ตนแหละ เปนนาถะของตน, ตนแหละ เปนคติ
 ของตน เพราะฉะนัน้ เธอจงสงวนตนใหเหมอืนอยาง
 พอคามา สงวนมาตัวเจริญฉะน้ัน.
 * แกอรรถ 
 บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา โจทยตฺตานํ ความวา 
จงตักเตือนตนดวยตนเอง คือจงยังตนใหรูสึกดวยตนเอง. 
 บทวา ปฏิมํเส คือ ตรวจตราดูตนดวยตนเอง. 
 บทวา โส เปนตน ความวา ภิกษุ เธอนั้นเมื่อตัก
เตอืนพจิารณาดตูนอยางน้ันอย ูเปนผชูือ่วาปกครองตนได 
เพราะความเปนผูมีตนปกครองแลวดวยตนเอง เปนผูชื่อ
วามีสติ เพราะความเปนผูมีสติต้ังมั่นแลว จักอยูสบายทุก
สรรพอิริยาบถ. 
 บทวา นาโถ ความวา เปนทีอ่าศัย คอืเปนท่ีพํานกั 
(คนอื่นใครเลา พึงเปนที่พ่ึงได) เพราะบุคคลอาศัยใน
อัตภาพของผู อ่ืน ไมอาจเพื่อเปนผูกระทํากุศลแลว
มสีวรรคเปนท่ีไปในเบือ้งหนา หรอืเปนผูยงัมรรคใหเจริญ
แลว ทําผลใหแจงได เพราะเหตุนั้น จึงมีอธิบายวา “คน

อื่นชื่อวาใครเลา พึงเปนที่พึ่งได.” 
 บทวา ตสฺมา เปนตน ความวา เหตุที่ตนแลเปน
คติ คือเปนท่ีพํานัก ไดแกเปนสรณะของตน. 
 พอคามาอาศัยมาตัวเจริญ คือมาอาชาไนยน้ัน 
ปรารถนาลาภอยู จึงกีดกันการเท่ียวไปในวิสมสถาน
(ที่ไมสมควร) แหงมาน้ัน ใหอาบน้ํา ใหบริโภคอยู ตั้งสาม
ครั้งตอวัน ชื่อวายอมสงวน คือประคับประคองฉันใด, 
 แมตัวเธอ เมื่อปองกันความเกิดขึ้นแหงอกุศลซึ่ง
ยังไมเกิด ขจัดท่ีเกิดขึ้นแลวเพราะการหลงลืมสติเสีย (ก็) 
ชื่อวา สงวนคือปกครองตนฉันนั้น; 
  เมื่อเธอสงวนตนไดอยางนี้อยู เธอจักบรรลุคุณ
พิเศษทั้งที่เปนโลกิยะท้ังที่เปนโลกุตระ เร่ิมแตปฐมฌาน
เปนตนไป. 
 ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผล
ทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล
 การอธิบายเกี่ยวกับการเตือนตนดวยตนเอง
ปรากฏอยูในสือ่การสอนออนไลนรายวิชาพระพุทธศาสนา 
ชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 (http://mediacenter.mcu.ac.th/
data/caipyo/m1/unit2/no32.php. เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2559) คําแนะนําตักเตือนดวยความหวังดีและ
จริงใจนั้น เปนคําพูดที่ประเสริฐ มีคุณคาเหมือนลายแทง
บอกขมุทรพัย คาํแนะนาํตักเตอืน มพีลังสาํคญัในการชวย
ผลักดันใหชีวิตคนเรารุงเรือง ลูกท่ีเชื่อฟงคําตักเตือนของ
พอแม นกัเรยีนทีเ่ชือ่ฟงคาํตกัเตอืนของครู ชวีติจะแตกตาง
จากลูกท่ีไมเช่ือคําตักเตือนของพอแม และนักเรียนท่ี
ไมเช่ือคําตักเตือนของครูอาจารย
 แมวาคนเราจําเปนจะตองมีผูคอยตักเตือนก็จริง 
ถึงกระน้ันพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงเห็นวา คนท่ีเตือน
ตนเองไดดกีวา เพราะตนของตนยอมอยกัูบตนเสมอ ยอม
รูอยูทุกเวลาวาตนกําลังทําอะไร จึงมีโอกาสเตือนตน ให
สติแกตนไดทุกเวลา สวนคนอืน่อยหูางตวัเรายอมรูสิง่ทีไ่ม
เหมาะไมควรของเราเพียงบางอยาง จึงสามารถตักเตือน
ไดเฉพาะส่ิงท่ีตนรูเทาน้ัน และถาเปนคําตักเตือนของคน
ที่เราไมเคารพ เราอาจจะไมเชื่อฟงก็ได ฉะนั้น พระสัมมา
สัมพุทธเจาจึงทรงแนะนําวา จงเตือนตนดวยตน สวน
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เหตุผลก็คงเปนดังท่ีกลาวแลว
 การเตอืนตน คอื การพร่ําสอนตนใหมสีติสัมปชัญญะ
ขึ้นมา เพื่อเตือนตนใหรูวา อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทํา
หรือไมควรทํา และพยายามสอดสองดูโทษ ความผิดพลาด 
และขอบกพรองของตนดวยตนเองอยูเสมอ ไมตองใหใคร
มาคอยเตือน พรอมทั้งอยามัวไปคอยเพงดูโทษ หรือ 
ความผิดของคนอืน่อยเูลย จงหมัน่ตรวจดคูวามผดิของตนเอง
อยูทุกเมื่อ เม่ือเราพยายามเพงจับผิดตนบอย ๆ ความผิด
มนักไ็มเกิดขึน้หรอืถาจะเกดิข้ึนกเ็กดิข้ึนนอย และเมือ่พบ
แลวตองใชสติปญญาแกไขความผิดน้ันใหหมดไป โดยไม
ทําความผิดขึ้นอีก
 จะเห็นวาการเตือนตนดวยตนเองน้ันเปนส่ิงที่
สาํคญัอยางย่ิง เพราะไมมใีครเตือนเราไดดีเทาเราเตือนเรา
เอง หลักฐานมีทั้งปรากฏในพระไตรปฎกและเอกสาร
รวมถึงกลอนท่ีพระนักเทศนหรือนักวิชาการหลายทาน
กลาวไวดังมีความวา 
 จงเตือนตนดวยตนเอง
 “จงเตือนตน ของตน ใหพนผิด
 ตนเตือนจิต ตนได ใครจะเหมือน
 ตนเตือนตน ไมได ใครจะเตือน
 อยาแชเชือน จงเตือนตน ใหพนภัย...”

5.  หลักการบริหารตนใหมีความสุขในยุค AEC
 สําหรบัแนวทางในการบรหิารตนใหมคีวามสุขใน
ยุค AEC หรือ ประชาคมอาเซียนน้ัน ควรประกอบดวย
ประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1.  เตือนตนเองวา “ขณะนีเ่ราอยใูนสภาพอะไร 
(Organizing and Coordinating)” 
  การเขาสูประชาคมอาเซียนเม่ือป 2558 นั้น 
ผูเขียนเห็นวาวิธีที่ทุกๆคน สามารถนํามาใชเปนแนวทาง
ในการบริหารตนประการหนึ่งคือ การเตือนตนและพรํ่า
สอนตนใหมสีติสัมปชญัญะวา ขณะนีเ้ราอยใูนสภาพอะไร 
ซ่ึงเปรียบดังเปนการจัดการองคกร หรือ Organizing 
(เปรียบตนน้ันดังองคกร) และเปนการประสานงานภายใน
องคกร หรือ Coordinating ที่ชื่อวาตนเองใหสามารถ

รบัรูถงึสภาพจริงของตนเอง กลาวคือ เปนการประสานงาน
ของประสาทสัมผัส และการรับรูตางๆ สูการประมวลผล 
(สมอง) และมีการส่ังการ จดจํา เขาใจ เปนตน ตัวอยาง
การบริหารตนโดยการจัดการองคกรและประสานงาน
ภายในองคกรท่ีชื่อวาตนเอง เชน
  ผูเปนนักการเมือง ตองทราบวาขณะนี้เรา
เปนนักการเมือง เมื่อทราบวาเราเปนนักการเมืองตอง
ทราบวา หนาท่ีของตนนั้นไดแก บริหารบานเมืองใหดีให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ดํารงตนใหเปนไปตาม
ครรลองครองธรรม เนนประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน หากมีผูเสนอผลประโยชนแกตนแต
ถึงแมดวยความเสนหหาหรือไมผิดจริยธรรมนักการเมือง 
แตทําใหประชาชนสวนใหญเสียผลประโยชนก็มิควรทํา 
เปนตน
  ผูเปนขาราชการประจํา ตองทราบวาเราเปน
ขาราชการ มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตน
ใหดี บรกิารใหกับประชาชนดจุดงัเปนญาตขิองตน เพราะ
เงินเดือนของตนมาจากภาษีของประชาชน อีกทั้งเมื่อมี
ชาวตางชาติมารับบริการขาราชการตองปฏิบัติหนาที่
ดุจดังเขาเหลาน้ันเปนประชาชนคนไทยเชนเรา เปนตน
  ผูเปนพอคาแมคา หรือนักธุรกิจตองทราบ
สภาพของตนวามีหนาท่ีอยางไร และมีฐานะทางการเงิน
อยางไร เมือ่มีการเขาสูประชาคมอาเซียนสภาพธุรกิจและ
ฐานะทางการเงินไดรับผลกระทบหรือไม  เปรียบดัง
เปนการวิเคราะหโดยใช SWOT
  ผูเปนเยาวชน และประชาชนทั่วไป ก็เชน
กันตองทราบและเตือนตนวาเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน
แลวน้ันสงผลกระทบตอตนเองอยางไร เปรยีบดงัเปนการ
เตรยีมตนเองใหพรอมกับการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิข้ึนอยู
เสนมอ เพื่อใหตนเองสามารถใชชีวิตอยูอยางมีความสุข
นั่นเอง
   นอกจากท่ียกตัวอยางมาเบ้ืองตนนั้นผูเขียน
ยังหมายรวมไปถึงการจัดการองคกรตนเองทั้งทางดาน
รางกาย เชน หมั่นออกกําลังกาย อยาใหรางกายส่ังสม
ไขมันหรือสารพิษมากจนเกินไป เปนตน สวนดานจิตใจน้ัน 
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ควรหมั่นเสริมความแข็งแกรงใหจิตใจ ใหมีภูมิคุมกันท่ีดี 
เชน ปฏิบัติตามศีล 5 นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาอยูจิตใจ ฝกสมาธิอยูเสมอ เปนตน 
 2.  เตือนตนเองวา “ขณะนีเ่รากาํลงัทาํอะไรอย ู
(Commanding and Controlling)”
   เม่ือตนเองทราบถงึสภาพของตนเองแลวน้ัน 
สิ่งที่ผูมีบทบาทหนาท่ีตางๆ ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พอคาแมคาหรือนักธุรกิจ รวมถึงเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไปตองตระหนกัและปฏบิติัตนใหไดเพือ่เปน
แนวทางนําไปสูการอยูอยางมีความสุขน้ัน คือ การเตือน
ตนเองวาขณะน้ีกําลงัทําอะไรอยู ซึง่เปรียบประดุจดัง เปน
ขั้นตอนการบังคับบัญชา หรือ Commanding กลาวคือ 
การบัญชาการใหตนเองตองเทาทันตอส่ิงท่ีมากระทบ
ตนเองอยูทกุเม่ือ ซึง่ในทางการปฏิบัติวปิสสนากัมมฏัฐาน
เรียกวา การกําหนดรูเทาน้ันอารมณนั่นเอง และขณะท่ี
เราสั่งการอยูนั้นการท่ีจะรับรูวาตนเองกําลังทําอะไรอยู
ก็จักมีการควบคุมตนเองอยูในนั้นดวย อาทิเชน ควบคุม
ตนเองไมใหออกนอกลูวิ่งแหงความเปนจริงและลูวิ่งแหง
หนาทีต่นเองท่ีรับผดิชอบ เปนตน หากขณะน้ีตนเองกําลงั
ทาํในส่ิงทีไ่มถกูตองหรือวิง่นอกลูวิง่ใหหันเหหัวเรือ มาอยู
ในลูวิ่งที่ถูกตองตามครรลองคลองธรรม 
  ในการเขาสูประชาคมอาเซยีนกเ็ชนกัน หาก
ตนเองไมทราบวาตนเองกําลังทําอะไรอยูอาจถูกคล่ืน
วัฒนธรรม คลื่นทุนนิยม หรือคล่ืนของศาสนาเขาซัด
กระหนํา่ใหตนเองมะลายหายไปหรอืถูกครอบงาํไปในทีส่ดุ 

 3. เตือนตนเองวา “เราจะตองทําอะไรตอไป 
(Planning)”
  การวางแผน หรือ Planning ของชีวิตเปน
ส่ิงที่สําคัญมากในยุคปจจุบันโดยเฉพาะในยุค AEC หรือ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตหากแผนนั้นเปนแผนท่ี
ไมดีหรือไมดําเนินการตามแผน สุดทายผลท่ีออกมาอาจ
ไมตรงตามทีว่างแผนไวก็เปนได การเตอืนตนเองวาจะตอง
ทําอะไรตอไปในอนาคตจึงตองอยูภายใตการเตือนตน
อยางมีสติอยู เสมอ เชน นักการเมืองตองมีแผนท่ีดี
ในบริหารประเทศในยุค AEC เชน มีการเรียงลําดับความ
สําคัญของการปฏิบัติตนเอง บริหารประเทศ และอ่ืนๆ 
  ในสวนของขาราชการ มกีารฝกทกัษะดาน
ภาษาและไอทีเพื่อใหสามารถสื่อสารและปฏิบัติงานได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
  พอคาแมคาหรือนักธุรกิจ มีการปฏิบัติตน
ใหพรอมกับการติดตอคาขายหรือทาํธรุกิจกับชาวตางชาติ
มากย่ิงข้ึน 
  เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตองมีการ
ปฏิบัติตนใหพรอมที่จะเปล่ียนแปลงตนเองอยู เสมอ 
ตนเองจะไดใชชีวิตอยูอยางมีความสุข ไมสับสนเม่ือตอง
ส่ือสารกับชาวตางชาติ ไมเครียดเม่ือสื่อสารกับชาวตาง
ชาติไมเขาใจ ไมถูกครอบงําทางความคิด ไมปฏิบัติตนจน
ขาดเอกลักษณของตนเองตอไป 
  ในการอธิบายหลักการบริหารตนใหมีความ
สุขในยุค AEC สามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้
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5.  บทสรุป
 บทความทางวิชาการ เรื่อง หลักการบริหารตน
ใหมีความสุข ในยุค AEC ผูเขียนไดกําหนดกรอบท่ีจะ
ศกึษาความเปนมาและความสาํคญัของประชาคมอาเซยีน 

หลักการบริหาร หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการบริหาร และ 
หลักการบริหารตนใหมีความสุขในยุค AEC ซึ่งจากการ
ศึกษาพบคําตอบท่ีนาสนใจหลายประการดวยกัน ดังนี้



117

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

  1. ประเด็นที่ 1 ความเปนมาและความ
สําคัญของประชาคมอาเซียน สรุปไดวา การรวมกลุม
ประเทศเปนประชาคมอาเซียนน้ันมคีวามสําคัญอยางมาก 
เนือ่งจากโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ การอยูโดดเด่ียว
ในโลกคงเปนไปไดยากและเปนไปตามวลีที่คนไทยเรา
ตดิปากวา “หนึง่คนหัวหาย สองคนเพ่ือนตาย สามคนอยู
สบาย” โดยกรอบของการเขาสูประชาคมอาเซียนก็มดีวย
กัน 3 เสาหลกั คอื ประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซยีน 
(ASEAN Security Community–ASC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–
AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC โดยมี
จํานวนสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร เวียดนาม 
มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมารและเนการาบรูไนดารุสซาลาม
  2. ประเดน็ที ่2 หลกัการบริหารนัน้ เปนการ
ศึกษาแนวคิดหลักการบริหารของ อองริ ฟาโยล (Henri 
Fayol) ซ่ึงมีดวยกนั 5 ประการ เปนตวัอกัษรภาษาองักฤษ
แบบยอวา “POCCC” อันไดแก Planning (การวางแผน), 
Organizing (การจัดการองคการ), Commanding 
(การบังคับบัญชา), Coordinating (การประสานงาน) 
และ Controlling (การควบคุม)
  3. ประเด็นท่ี 3 หลักพทุธธรรมเก่ียวกับการ
บริหารน้ัน สรุปไดวา การเตือนตนดวยตนเองนั้นเปนส่ิง
ที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะไมมีใครเตือนเราไดดีเทาเราเตือน
เราเอง หลักฐานมีทั้งปรากฏในพระไตรปฎกและเอกสาร
รวมถึงกลอนท่ีพระนักเทศนหรือนักวิชาการหลายทาน
กลาวไวดงัมีความวา “จงเตือนตนดวยตนเอง...อยาแชเชือน 
จงเตือนตน ใหพนภัย...” อีกท้ังองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาเองก็ทรงเห็นวา คนที่เตือนตนเองไดดีกวา 
เพราะตนของตนยอมอยูกบัตนเสมอ ยอมรูอยทูกุเวลาวา
ตนกําลังทําอะไร จึงมีโอกาสเตือนตน ใหสติแกตนได
ทุกเวลา สวนคนอื่นอยูหางตัวเรายอมรูสิ่งที่ไมเหมาะ
ไมควรของเราเพียงบางอยาง จงึสามารถตักเตือนไดเฉพาะ
สิ่งท่ีตนรูเทาน้ัน และถาเปนคําตักเตือนของคนท่ีเรา

ไมเคารพ เราอาจจะไมเชือ่ฟงกไ็ด ซ่ึงส่ิงเดียวทีจ่ะแกปญหา
ไดก็คือ หนาท่ีถูกตองคือธรรมะ ธรรมมะคือหนาที่ที่
ถูกตองคือความถูกตองของสิ่งที่จะตองกระทําทําให
ถูกตองแลวก็จะไมมีปญหา ฉะนั้นเมื่อเกิดมาเปนมนุษย
ควรแสวงหาธรรมะ ไวใหมากพอ ใหมีความถูกตอง
ทุกหนาท่ีการงาน (นฤมล สินสุวรรณ, 2557)
  4. ประเด็นท่ี 4 หลักการบริหารตนใหมี
ความสุขในยุค AEC นั้น นักการเมือง ขาราชการ พอคา
แมคา นักธุรกิจ เยาวชน ประชาชนทั่วไป หรือใครก็ตาม
หากตองการมีความสุขในยุค AEC ควรบริหารตนโดย
การนําหลกัพทุธธรรมมาบรูณาการกบัหลักการบริหาร ซึง่
ประกอบไปดวยการเตือนตนเองใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1)  เตือนตนเองวา “ขณะน้ีเราอยูใน
สภาพอะไร (Organizing and Coordinating)”
   2) เตือนตนเองวา “ขณะนีเ้รากาํลังทาํ
อะไรอยู (Commanding and Controlling)”
   3)  เตือนตนเองวา “เราจะตองทาํอะไร
ตอไป (Planning)”
  หากบรหิารตนโดยบรูณาการหลกัการบรหิาร
ของ Henri Fayol (POCCC) ไดตามขัน้ตอนท่ีกลาวไวขาง
ตนแลวนั้น จะทําใหตนเองชีวิตอยูอยางในยุค AEC ได
อยางมีความสุขและทันตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงตางๆ 
ท่ีเกิดขึ้นรอบตัวไดเปนแนแท
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