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ค�าน�า

	 การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 (อ.ป.ต.)	 ให้ด�าเนินกิจกรรมได้อย่างมี
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จะต้องส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกันระหว่าง

องค์กรพระพุทธศาสนา	 องค์กรภาครัฐ	 และองค์กรภาคประชาชน	 ทั้งน้ีเพื่อยกระดับคุณภาพ
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ความสงบสุข	ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนอย่างสอดคล้องกับความดีงามของสังคม	ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่พยายามส่งเสริมให้บุคคลและสังคมเป็นมิตรต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม	
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ทางกายภาพ

	 (2)	 ศีลภาวนา	 ท่ีมุ ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมและการด�าเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อ 

สังคมส่วนรวม

	 (3)		จิตภาวนา	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจให้มีความสุจริตในการด�าเนินชีวิต

	 (4)	 ปัญญาภาวนา	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศีลธรรมและการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน

	 ส�าหรับเอกสาร	“การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	(อ.ป.ต.)”	เกิดขึ้นโดยความ

ร่วมมือของคณะกรรมการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 
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การด�าเนินกิจการของคณะสงฆ์	 ผ่านการสนับสนุนของส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	 ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จึงได้เกิดเอกสารที่มีเป้าหมายในการสนับสนุน 

การด�าเนินกิจการคณะสงฆ์	 โดยเฉพาะเป็นแนวทางให้กับการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชน 

ประจ�าต�าบล	 (อ.ป.ต.)	 ให้สามารถสร้างการเรียนรู้และปลูกฝังศรัทธาทางพระพุทธศาสนา	 ตลอด 

จนเข้าใจคุณค่าของการสร้างสังคมสันติสุขตามแนวประชารัฐร่วมกันต่อไป

คณะผู้จัดท�า

 ก



สารบัญ

ค�าน�า  ก

สารบัญ  ข

บทที่ 1  ข้อมูลพื้นที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 1

	 1.1		ความเป็นมาของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 1

	 1.2		ความส�าคัญของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 2

	 1.3		การมีส่วนร่วมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 4

	 1.4		องค์ประกอบของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 6

	 1.5		เครื่องมือการท�างานชุมชนส�าหรับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 15

บทที่ 2 หลักการท�างานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมกับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 17 

 2.1	 พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	:	แนวคิดและขบวนการทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์	 17

	 2.2		ขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในระดับนานาชาติ	 18

	 2.3		ขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในประเทศไทย	 28

บทที่ 3 ตัวอย่างเครือข่ายพระพุทธศาสนากับการสร้างสังคมสุขภาวะ 39

	 3.1		ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา	จังหวัดล�าพูน

	 	 (วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน)	ต�าบลต้นธง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	 39

	 3.2	 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา	(วัดสันติวิเวก)	

	 	 ต�าบลตะเคียน	อ�าเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร์	 41

	 3.3		ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา	4	ส�าหรับพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร	

	 	 (วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร)	ต�าบลบ้านบุ่ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิจิตร	 42

	 3.4		ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะและการพัฒนาสังคม	(วัดทองทั่ว)

	 	 ต�าบลคลองนารายณ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	 44

	 3.5		ศูนย์สุขภาวะ	การเรียนรู้	และสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม	

	 	 (วัดนิคมพัฒนาราม)	ต�าบลนิคมพัฒนาราม	อ�าเภอมะนัง	จังหวัดสตูล	 46

ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล พ.ศ. 2546 48

ข	



การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 1

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

1.1 ความเป็นมาของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

	 หน่วยงาน	อ.ป.ต.	 เป็นชื่อย่อมาจากหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 เป็นความริเริ่มของ

คณะสงฆ์		ซึ่งมี	เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ฟื้น	ชุตินฺธรมหาเถร	ป.ธ.	9)	วัดสามพระยา	

กรุงเทพมหานคร	เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง	ได้ก่อตั้งขึ้นมา	โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	5	ประการ	คือ

	 1.		เพื่อสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น	 โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 

ต�าบลที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลตั้งอยู่	 ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้และ

พัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น	ๆ	

	 2.	เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด	บ้าน	 และหน่วยงานในการที่จะร่วมกันพัฒนา

ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน	เช่น

	 	 -		ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ	 ซึ่ง

จะท�าให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นหรือไปขายแรงงานที่อื่น

	 	 -		ช่วยกนัพฒันาท้องถิน่ให้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัภมูปัิญญาของตน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งช่วยกันปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนมีศีลธรรม	 ซ่ึงจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอื่นๆ	 อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 	 -		ช่วยกันพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอาชีพท่ีถูกต้องตามกฏหมายท่ีเราเรียกกันว่าสัมมาชีพ	

ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะหารายได้มาพฒันาครอบครวั	หมูบ้่าน	และสังคมทีต่นอาศยัอยูโ่ดยไม่เลือกงานหนกัเอา

เบาสู้ยึดคติว่า	คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้

	 3.	เพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า	 กล่าวคือ	 ใครมีความคิดอะไรที่เป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ทีจ่ะน�ามาพฒันาหมูบ้่านให้เจริญรุ่งเรืองให้มาแสดงออกท่ีหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล	เข้าท�านองที่ว่า	ร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า	จะน�าชาติให้เจริญ

	 4.	เพ่ือเป็นศนูย์รวมพลังในการป้องกนัหมูบ้่านให้เกดิสันตสิขุช่วยกนัปกป้องพิทกัษ์รกัษาชวีติ	

และทรพัย์สนิของทกุคนในหมูบ้่านให้เกดิความปลอดภยัไม่ว่าจะเป็นโจรภยั	อคัคภียั	อทุกภยั	วาตภยั	

หรือภัยอื่นๆ	 ให้ทุกคนนอนตาหลับ	 เข้าท�านองว่า	 ถึงคราวมีทุกข์	 ช่วยกันแก้ไข	 ถึงคราวสุขสบาย 

ก็ไม่ตกอยู่ในความประมาท



2	 การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

	 5.	เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	 โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการจ�าเป็นจะต้อง

รับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมายุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร	 เรื่องราวต่างๆ	 ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ		มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ถ้าหากได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง	จะท�าให้เรา

เข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ถูกต้องและน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง

	 การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 (อ.ป.ต.)	 ให้ด�าเนินกิจกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์	 ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งท่ีพระ

สงฆ์จะต้องส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมเพือ่สร้างบทบาทการมส่ีวนร่วมในการท�างานร่วมกนัระหว่าง

องค์กรทางพระพุทธศาสนา	องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคประชาชน	ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	

คุณค่าทางจิตใจและปัญญา	ให้คนในชุมชนค�านึงหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี	ส่งเสริมความสงบ

สุข	ตลอดจนมีส่วนต่อการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะให้กับทั้งพระสงฆ์และคนในชุมชน	การพัฒนา

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้สามารถด�าเนินกิจกรรม	ได้ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์	 จะเป็นการปลูกฝังศรัทธาพระพุทธศาสนาและการด�ารงตนอย่างมีศีลธรรม

และจริยธรรมให้เกิดตั้งแต่เยาวชน	รวมทั้งเริ่มต้นจากท้องถิ่นต่างๆ	ทั่วประเทศ

1.2 ความส�าคัญของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

	 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลที่ด�าเนินงานโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ภายในพื้นที่	

ถือเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	

เพราะการที่ภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลครอบคลุมกิจกรรมพื้นฐานที่จะช่วยยก

ระดับคุณภาพชีวิตในกับคนในชุมชนได้	 ดังนั้นหากคณะสงฆ์สามารถพัฒนาแนวทาง	 เป้าหมายและ

รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมปัจจุบัน	 ตลอดจนเข้าใจ

สถานการณ์พืน้ฐานของชมุชน	จะช่วยให้การด�าเนนิกจิกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น	ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความส�าคัญของการพัฒนา

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	จะเหน็ได้ถึงคณุค่าทีส่�าคญัของการพฒันาหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลดังนี้



การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 3

แผนภาพที่ 1: ความส�าคัญของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

 ประการทีห่นึง่ การรูจ้กัและเรยีนรูข้้อมลูชุมชน	กล่าวคอืการด�าเนนิกจิกรรมของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล	ถอืเป็นกจิกรรมทีค่ณะสงฆ์จะได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูชมุชน	

เพื่อท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา	 กระบวนการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	 ตลอดจน 

การเรียนรู้เครื่องมือการท�างานเพื่อพัฒนาชุมชนรูปแบบต่างๆ	 ซ่ึงจะสามารถไปประยุกต์ใช้กับการ

เผยแผ่กิจการคณะสงฆ์ได้ต่อไปในอนาคต

 ประการที่สอง การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ภายในคณะสงฆ	์ กล่าวคือการได้ปฏิบัติ

หน้าทีใ่นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	จะช่วยให้พระสงฆ์ทีเ่ข้าไปร่วมท�างาน	ได้รบัโอกาสเรยีน

รู้กระบวนการท�างานพัฒนาตามพันธกิจ	อาทิ	สุขภาพอนามัย	สาธารณสงเคราะห์	ศีลธรรม	เป็นต้น	

ซึ่งจะสร้างให้เกิดการค้นคว้า	การสัมมนาความคิดเห็นร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย	รวมทั้งการเรียน

รู้จากประสบการณ์การท�างาน	 ถือเป็นกระบวนการที่มีคุณค่าและช่วยพัฒนาพัฒนาศักยภาพและ 

การเรียนรู้ให้เกิดขึ้น

 ประการที่สาม การท�างานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย	 กล่าวคือการที่หน่วย 

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถระดมการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายได้	จะช่วยให้การตัดสิน

ก�าหนดกิจกรรม	 เป้าหมายการด�าเนินงาน	 ตลอดจนการพัฒนากระบวนการท�างานได้แนวทางการ

ตัดสินใจที่มีคุณภาพเพราะมาจากหลากหลายความคิดเห็น	 ผ่านการเรียนรู้และสังเคราะห์ร่วมกัน 

จนเกิดเป็นฉันทามติในท�างานเพื่อชุมชน	นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจาก

การด�าเนินกิจกรรมได้	 เนื่องจากได้เปิดโอกาสให้เกิดการเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจากการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา
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 ประการทีส่ี ่การส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมวถีิพทุธในชุมชน	กล่าวคอืการพฒันาหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล	ทีส่ามารถส่งเสรมิคณะสงฆ์หรือสถาบนัการศกึษาได้เข้ามาเรียนรู้	สังเคราะห์	

ตลอดจนถอดบทเรียน	 เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนกลไกการยกระดับสุขภาวะองค์รวมในอนาคต	 

อาจน�าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมวิถีพุทธหรือนวัตกรรมทางสังคม	 เช่น	 ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตาม

แนวพระพุทธศาสนา	เป็นต้น	ซึ่งจะส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาจากการเรียนรู้ภายในชุมชนเอง

 ประการท่ีห้า การเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

ตามแนวพระพุทธศาสนา	กล่าวคือหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลถือเป็นกลไกที่บูรณาการ 

โครงสร้างการท�างานของคณะสงฆ์ในระดับพื้นท่ี	 ซ่ึงถือว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	 ดังนั้น

หากหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถประยุกต์กิจกรรมของคณะสงฆ์ไปสู่สังคม	 โดยเน้น 

ให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาคือการพัฒนาศีล	 สมาธิและปัญญาให้เกิดกับ 

ชุมชนได้	 จะมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมตามแนวพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นอย่าง

ยั่งยืนได้

1.3 การมีส่วนร่วมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

	 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลของคณะสงฆ์มีความส�าคัญต่อการแสดงให้องค์กรภาค

รฐั	ภาคประชาสังคม	ตลอดจนประชาชนในพ้ืนท่ี	เหน็ถงึบทบาทส�าคญัของคณะสงฆ์ต่อการสนบัสนนุ

การพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ	 ดังนั้นการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้ขับเคล่ือน

กิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม	จะมีประโยชน์ที่ส�าคัญหลายประการ	อาทิ

 (1) สามารถประยุกต์นโยบายหรือโครงการส�าคัญของคณะสงฆ์	 อาทิ	 โครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล	 5	 โครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ	 โครงการวัด	 ประชารัฐ	 สร้างสุขด้วยหลัก	

5ส	 เข้าสู่พันธกิจส�าคัญของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 โดยค�านึงถึงการระดมความคิดเห็น	

การสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากิจกรรม	 รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	

ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีได้เข้าร่วมท�างานร่วมกัน	 ถือว่าจะช่วยให้เกิดการแบ่งปันฐานข้อมูล	 กลไก

สนับสนุนการท�างาน	ตลอดจนพัฒนานโยบายอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 (2) สามารถระดมความร่วมมือและทุนทางสังคมการท�างานร่วมกัน	 กล่าวคือการสร้าง

การมส่ีวนร่วมจะช่วยส่งเสริมให้เกดิความร่วมมอืในการด�าเนนิกิจกรรมทัง้จากภายในองค์กรคณะสงฆ์	

และการดงึดดูให้องค์กรภายนอกเหน็ถงึบทบาทของแต่ละฝ่ายในการสนบัสนนุงานร่วมกนั	นอกจาก

นี้การที่คณะสงฆ์มีทุนทางสังคมในพื้นที่คือศรัทธาและฐานทรัพยากรการท�างานจากอดีต	จะช่วยส่ง

เสริมให้การระดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

โดยเฉพาะอย่างยิง่การระดมความร่วมมอืจะช่วยให้แต่ละองค์กรสามารถใช้ศกัยภาพความเชีย่วชาญ
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ที่ตนเองมี	สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมได้ดีขึ้น

	 (3) สามารถผลักดันโครงการพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือการ

ประสานความร่วมมอืให้โครงการของคณะสงฆ์ได้ด�าเนนิกจิกรรมควบคูไ่ปกบัการพฒันาท้องถิน่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ซึง่จะช่วยให้เกดิการบรูณาการกจิกรรมร่วมกนั	สามารถลดทรพัยากรทัง้

มิติงบประมาณ	ก�าลังคนและระยะเวลาด�าเนินการให้น้อยลง	 เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรม

ที่มีคุณค่าในอนาคต	อีกทั้งหากนโยบาย	โครงการหรือกิจกรรม	ที่คณะสงฆ์สามารถแสดงบทบาทให้

สอดคล้องกับพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	 จะเป็นโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน

	 กล่าวโดยสรุป	 กลไกการท�างานของคณะสงฆ์ในการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล	 จึงต้องด�าเนินการแบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขากล่าวคือ	พัฒนาบทบาททั้งคณะสงฆ์	 องค์กร

ภาครฐั/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/องค์กรการศกึษาในท้องถิน่	และภาคประชาสงัคม	เพ่ือสนบัสนนุ

การมีส่วนร่วมตั้งแต่ฐานคิดของการพัฒนากิจกรรม	ไปจนถึงการสรุปและถอดบทเรียนกระบวนการ

ท�างาน	เพือ่ก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	รวมทัง้การพฒันากิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของท้องถิ่นร่วมกันต่อไป

แผนภาพที่ 2: การมีส่วนร่วมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล
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1.4 องค์ประกอบของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

1. ศีลธรรมและวัฒนธรรม 2. สุขภาพและอนามัย

3. สัมมาอาชีพ 4. สันติสุข

5. ศึกษาสงเคราะห์ 6. สาธารณสงเคราะห์

7. กตัญญูกตเวทิตาธรรม 8. สามัคคีธรรม



การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 7

	 การขับเคลื่อนกระบวนการด�าเนินงานให้เกิดกิจกรรม	ที่สามารถส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ	

โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เข้ามาร่วมมบีทบาทกบัวดัในการบรูณา

การกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม	จรยิธรรม	ความประพฤต	ิตลอดจนการสบืทอดประเพณแีละวฒันธรรม

ไทยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อยกระดับคุณภาพจิตใจ	 ปัญญาโดย

สามารถสอดแทรกองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมกระบวนการพัฒนา

กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

1. ศีลธรรมและวัฒนธรรม
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 การพัฒนาให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 สามารถร่วมมือกับหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขและการบริการสุขภาพ	ทั้งในภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือให้เกิดการเผยแพร่องค์

ความรู	้กระบวนการและกจิกรรมทีส่ร้างภมูคิุม้กนัทางสุขภาวะ	ตลอดจนเปิดสถานทีว่ดัให้เป็นบริเวณ

ส่งเสรมิกจิกรรมทางกายและการบริโภคอย่างถูกต้องตามโภชนาการ	นอกจากน้ียงัสามารถใช้แนวคดิ

ทีส่บืเนือ่งจากการพฒันาธรรมนญูสขุภาวะพระสงฆ์และธรรมนญูสขุภาวะชมุชนให้เกดิการประโยชน์

และน�าไปสูก่ารเป็นสถานทีต้่นแบบในการด�าเนนิกิจกรรมได้ด้วย	เป้าหมายส�าคญัคือเพือ่สร้างให้เกดิ

การดูแลสุขภาวะองค์รวมของคนในชุมชน	ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสให้ดีและปราศจากโรคภัย	 โดยมี

วัดและพระสงฆ์เป็นภาคีในการด�าเนินงานการพัฒนาสุขภาพอนามัยร่วมด้วย

2. สุขภาพและอนามัย
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	 การพัฒนาให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 มีส่วนต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนตามแนวพระพทุธศาสนา	โดยค�านงึถงึการส่งเสรมิอาชพีและการสร้างรายได้ให้กับชมุชน

ท้องถิน่	บนพืน้ฐานของการประกอบกจิกรรมการงานอย่างสุจริต	ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและชมุชน	

รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและความประพฤติท่ีสร้างให้เยาวชนเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต	 ตลอดจน

สร้างความเข้าใจต่อกระบวนการและคุณค่าของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีเป้าหมายอย่างสูงสุด

คือการพัฒนาตนเอง	เศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน

3. สัมมาอาชีพ
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	 การพฒันาให้ชมุชนสามารถอยูอ่าศยัร่วมกันได้อย่างสงบสุข	มคีวามปลอดภยัและเข้าใจความ

แตกต่างหลากหลายทางความคิด	โดยหน้าที่ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลคือช่วยส่งเสริม

ให้เกิดการเผยแผ่องค์ความรู้และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสขุ	เข้าใจความแตกต่างและหลากหลายของบริบททางสังคมและวฒันธรรม	โดยมเีป้าหมายเพ่ือ

ให้เหน็คณุค่าของการไม่เบียดเบียนผูอ้ืน่บนหลกัการของการรกัษาศลี	5	ทัง้นีพ้ระสงฆ์และวดัสามารถ

ใช้สถานทีแ่ละโอกาสของการทีว่ดัเป็นพืน้ทีศ่นูย์กลางชมุชน	พฒันาจติใจและประสานหน่วยงานภาค

รัฐ	ตลอดจนองค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นได้เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพบปะประชาชน	เพื่อ

ร่วมวางแนวทางการสร้างสันติสุขร่วมกันได้

4. สันติสุข
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	 การสร้างให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 สามารถสนับสนุนภารกิจของฝ่าย

การศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม	 โดยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่ช่วยให้

พทุธศาสนกิชนมโีอกาส	ได้เข้ามาเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในวดัทีจั่ดการศกึษาสงเคราะห์	

รวมทัง้สนับสนุนกจิกรรมให้เกดิการเผยแผ่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาแก่เยาวชน	โดยมเีป้าหมาย

เพื่อสร้างเกิดศาสนทายาทท่ีเห็นคุณค่าของหลักธรรมและแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา	 เพื่อช่วยส่ง

เสริมศรัทธาและทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนาต่อไป

5. ศึกษาสงเคราะห์
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	 การผลักดันบทบาทให้เกิดกิจกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม	 โดยมีองค์กรทางพระพุทธ

ศาสนาเป็นศนูย์กลางของการส่งเสรมิบทบาทความร่วมมอืเพ่ือการสังคมสงเคราะห์	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในช่วงเวลาของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	การด�าเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์จะสามารถ

ช่วยส่งเสรมิบทบาทการช่วยเหลอืสงัคมและบรรเทาทุกข์ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐได้	เป้าหมายส�าคญั

ของการด�าเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์คือการพัฒนาบทบาทและความร่วมมือให้องค์กรทาง

พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์	 เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคม	 รวมทั้งสามารถให้ความร่วมมือต่อ

ภาครัฐในการร่วมจัดการภัยพิบัติและสงเคราะห์สังคมในสถานการณ์ต่างๆ	ได้ด้วย

6. สาธารณสงเคราะห์
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	 การผลักดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดความกตัญญูรู้คุณ

ให้เกิดขึน้ในชุมชน	โดยเฉพาะการสร้างให้เยาวชนนกึถงึผู้สงูอายแุละปชูนยีบคุคลของครอบครวั	โดย

องค์กรทางพระพุทธศาสนาหรอืพระสงฆ์สามารถร่วมมอืกับภาคเีครือข่าย	ในการใช้พ้ืนทีข่องวดัในการ

จดัพ้ืนทีด่แูลผูส้งูอายแุละการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัภายในครอบครัวด้วย	เป้าหมายส�าคญั

คือเพือ่สร้างให้เกดิชดุความคดิทีค่�านกึถงึคณุค่าของการทดแทนบญุคณุ	ทัง้ในระดบัชมุชน	ครอบครวั

และต่อผู้มีพระคุณ	เพื่อให้เกิดการดูแลและช่วยเหลือกันอย่างแท้จริงมากขึ้น

7. กตัญญูกตเวทิตาธรรม
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	 การผลักดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 ส่งเสริมการสร้างให้เกิดแนวคิดการอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข	 ค�านึงถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเองว่าควรจะด�าเนินชีวิตเพื่อให้สังคมได้รับ

ประโยชน์อย่างสูงสุด	ตลอดจนการพัฒนาให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้	ที่

สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมร่วมกัน	โดยมีเป้าหมาย

สูงสุดคือสร้างความสามัคคีปรองดอง	 เพื่อไว้เนื้อเชื่อใจและเข้าใจความแตกต่างทางความคิด	 ตลอด

จนพร้อมรับฟังและไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างสันติ

8. สามัคคีธรรม
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1.5 เครื่องมือการท�างานชุมชนส�าหรับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

	 ส�าหรับการพัฒนากระบวนการหรือองค์ความรู้	 โดยการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนา	สูก่ารยกระดบัสขุภาพจติ	กาย	ปัญญาและสังคมให้เกดิขึน้ภายในชมุชน	หรือขยายต่อเป็นต้น

แบบออกสู่สังคมภายนอก	โดยอาศัยองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นแกนน�า	และมีความร่วมมือกับ

ภาคเีครอืข่ายภาคส่วนต่างๆ	สามารถช่วยยกระดับการดูพัฒนากจิการช่วยเหลือสังคม	อาท	ิการดูแล 

ผู้สูงอายุ	 การดูแลประชาชนในช่วงประสบปัญหาภัยพิบัติ	 การพัฒนาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	ตลอดจนการดแูลสุขภาวะ	เป็นต้น	โดยเครือ่งมอืท่ีส�าคญัส�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรม	

มีดังต่อไปนี้

 1) ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

 เป็นเครือ่งมอืทีส่ร้างความเข้าใจพืน้ฐานเกีย่วกบัชมุชน	เพือ่เป็นแนวทางการศกึษา	ท�าความ

เข้าใจและตดัสนิใจท�ากจิกรรมพัฒนาชมุชนให้ตรงตามความต้องการของพ้ืนทีใ่ห้มากทีส่ดุ	ทัง้นีข้้อมลู

ควรประกอบด้วยข้อมลูเกีย่วกบัประชากร	ศาสนาและความเชือ่	ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

และสาธารณูปการ	ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทั้งในลักษณะการส�ารวจด้วยตนเอง	การใช้ฐานข้อมูล

ของราชการ	และการเปรียบเทียบข้อมูลจากการศึกษาที่เคยมีมาก่อน	

 2) ประวัติศาสตร์ชุมชน

 เป็นเครื่องมือที่สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังของชุมชน	 เพื่อการทราบถึงที่

มาที่ไปของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน	 และเพื่อการลดอคติส่วนตัวในการตัดสิน

บริบทของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ก�าหนดโครงการหรือ

กิจกรรมพัฒนาชุมชนได้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย

 3) ระบบศาสนาและความเชื่อชุมชน

 เป็นเครือ่งมอืท่ีสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัความเชือ่ทางศาสนา	การให้ความส�าคญักบัพิธกีรรม	

วิถีปฏิบัติตามแนวคิดร่วมของชุมชน	 ตลอดจนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชน	 จะ

มีประโยชน์ช่วยให้เกิดความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่น	 และสามารถก�าหนดแนวทางการจัด

กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทศาสนาและความเชื่อของคนในชุมชน

 4) ระบบสุขภาพชุมชน

 เป็นเครื่องมือท่ีแสดงให้เห็นระบบการแพทย์ที่มีความหลากหลายในชุมชน	 และสามารถ

เลือกระบบการแพทย์ที่มีความหลากหลายน�ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการสาธารณสุข	 รวมทั้งยัง
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เป็นข้อมูลพื้นฐานในการท�าความเข้าใจและวางแผนการสร้างสุขภาวะองค์รวมให้เกิดขึ้นในชุมชนใน

อนาคต

 5) องค์กรชุมชน

 เป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน	 และรูปแบบของการ

รวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน	 ทั้งองค์กรอย่างเป็นทางการด้านการปกครอง	 องค์กรภาคประชาสังคม	

ตลอดจนองค์กรด้านการพัฒนาภายในชุมชน	 เพื่อท�าความเข้าใจและก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน

ให้สอดคล้องกับกิจกรรม	ความโดดเด่นของชุมชน	ตลอดจนลดปัญหาความทับซ้อนของการด�าเนิน

งานภายในชุมชนได้

 6) เครือข่ายการพัฒนา

	 เป็นเครือ่งมอืท่ีขับเคลือ่นกระบวนการด้านการพฒันา	โดยสนบัสนนุและช่วยเหลอืการท�างาน

ในฐานะภาคีเครือข่าย	 รวมทั้งยังศึกษาเป็นข้อมูลช่วยให้สามารถวางแผนสร้างและพัฒนาเครือข่าย

ภาคส่วนต่างๆ	ให้เข้ามาร่วมมือท�ากิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ได้อีกด้วย
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บทที่ 2
หลักการท�างานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
กับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

2.1 พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : แนวคิดและขบวนการทางสังคม 
ในยุคโลกาภิวัตน์* 

โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. (สุทิตย์ อบอุ่น)

เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ และ

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

* เนื้อหาส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์ ไม่อนุญาตให้น�าไปอ้างอิง

พระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม	(Socially	Engaged	Buddhism)	เป็นชือ่ส�าหรบัใช้เรยีกขบวนการ

พระพุทธศาสนาแนวใหม่ท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองปัญหาสังคมโลกยุคใหม่	 หมายถึง	 ทัศนะที่ว่า 

พระพทุธศาสนากบัสงัคมต้องผกูพนั	(must	be	engaged)	เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั	ไม่มกีารแยกเรือ่ง

ศาสนากับสังคมออกจากกัน	รวมทั้งความพยายามที่จะตีความพุทธธรรมให้ครอบคลุมปัญหาใหม่	ๆ	 

ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน	 เพราะเห็นว่าการสอนแบบจารีตที่เน้นการแก้ปัญหาของปัจเจกบุคคล	 

ไม่เพียงพอต่อการตอบปัญหาสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนได้	 การแก้ปัญหาความ

ทุกข์ของปัจเจกบุคคลและสังคมสามารถด�าเนินควบคู่กันไปได้	อีกความหมายหนึ่ง	พระพุทธศาสนา

เพื่อสังคม	 หมายถึง	 ขบวนการหรือกลุ่มนักกิจกรรมชาวพุทธเพื่อสังคม	 (Engaged	 Buddhists)	 ที่

พยายามน�าพระพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม	 เช่น	ปัญหาความอยุติธรรมทาง

สังคม	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ปัญหาความรุนแรง	ปัญหาทางเศรษฐกิจ	ปัญหาทางการเมือง	ด้วยมองว่า

บริบททางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองที่เปลี่ยนไปในหลากหลายมิติ	ดังนั้น	รูปแบบและกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนาจึงมีพัฒนาการเพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น	 จากที่พระพุทธ

ศาสนาแบบดัง่เดมิ	(early	Buddhism)	มาสู่พระพทุธศาสนาแบบจารตีประเพณนิียม	(traditionalist	

Buddhism)	ที่ประกอบด้วยพระพุทธศาสนากระแสหลัก	3	นิกายคือ	เถรวาท	มหายานและวัชรยาน	

กระทัง่มพัีฒนาการมาสูย่คุสมยัใหม่	เรยีกว่า	พระพทุธศาสนาแนวใหม่	(neo	or	new	Buddhism)	หรอื	
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พระพุทธศาสนาสมยัใหม่	(modernist	Buddhism)	ทีเ่น้นการประยกุต์ใช้หลกัพทุธธรรมและแนวคดิ

ทางพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์และกระบวนการพัฒนาในมิติต่างๆ	ตามบริบทของสังคมสมัยใหม่	

พระพทุธศาสนาสมยัใหม่	(modern	Buddhism)	หรอืพระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม	(Socially	

Engaged	Buddhism)	เป็นปรากฏการณ์พระพทุธศาสนาทีเ่กดิข้ึนในท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทาง

บริบทสังคมสมัยใหม่	ที่มาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	สังคมและการเมือง	และวิธีคิดทาง

วิทยาศาสตร์	 พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ประกอบด้วยหลายกลุ่มท่ีเป็นแนวคิดสมัยใหม่หรือกระบวน

ทศัน์นวยคุ	เช่น	พระพทุธศาสนากบัการตีความใหม่	(reinterpretation)	พระพทุธศาสนากบัรูปแบบ

การปฏบิตักิรรมฐาน	(meditation)	พระพทุธศาสนากบัประเด็นทางวชิาการ	(academics)	พระพุทธ

ศาสนากับประเด็นการเมือง	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 (politics,	 society&	 economy)	 พระพุทธศาสนา

กับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	(sciences	&	technology)	พระพุทธศาสนากับเพศวิถี	(feminism	or	 

gender	ways)	 เป็นต้น	 โดยมีการตีความใหม่เพื่อสอดคล้องกับบริบททางสังคมดังกล่าว	แนวคิดนี้

มาจากพระเถระและนักคิดคนส�าคัญทางพระพุทธศาสนาหลายท่าน	 ซึ่งถือว่าเป็นการน�าหลักพุทธ

ธรรมมาตีความใหม่เพือ่สอดรบับรบิทสมยัใหม่ทีต้่องการแนวคดิใหม่	ด้วยมมุองและการน�าเสนอใหม่	 

แต่ทั้งนี้ไม่ได้ทิ้งหลักการดั้งเดิมแต่อย่างใด	 เช่น	 แนวคิด	 “ธรรมิกสังคม”	 ของท่านพุทธทาสภิกษุ	

แนวคิด	 “อินเตอร์บีอิง	 (interbeing)”	 ของท่านติช	 นัท	 ฮันท์	 ภิกษุชาวเวียดนาม	 ผู้ร่ิเริมสร้าง 

วาทกรรมพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	 (socially	 engaged	 Buddhism)	 “แนวคิดเจตนารมณ์ทาง

สงัคมของศีลวินัย”	ของพระพรหมคณุาภรณ์	(ป.อ.	ปยตุโฺต)	และ	“ความรบัผดิชอบสากล	(universal	 

responsibility)”	ขององค์ทะไลลามะผู้น�าจิตวิญญาณและรัฐบาลพลัดถิ่นของทิเบต	เป็นต้น	ดังนั้น	 

การให้ความส�าคัญต่อประเด็นพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมและการบูรณาการหลักพุทธธรรม 

เพือ่การพฒันาสงัคม	จงึเป็นแนวคดิและกระบวนการของพระพุทธศาสนากบัการพัฒนาสังคมในสมยั

แห่งการพัฒนา	1 

2.2 ขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในระดับนานาชาติ 

	 ขบวนการพระพทุธศาสนาเพือ่สงัคมทีโ่ดดเด่นในต่างประเทศนัน้	มกีระบวนการทีแ่ตกต่างกนั

โดยส่วนมากจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาเกิดภาวะวกิฤตทางสงัคม	เกดิความไม่ยติุธรรมในสงัคม	ภยัสงคราม	

และความขัดแย้งทางการเมือง	เช่น	อินเดีย	ศรีลังกา	เวียดนาม	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. ขบวนการชาวพุทธเพื่อสังคมในอินเดีย	 น�าโดย	 อัมเบดการ์	 (B.R.Ambedkar)	 ผู้ต่อสู ้

เพื่อให้ยกเลิกระบบวรรณะในสังคมอินเดีย	 โดยชักชวนชนชั้นต�่าต้อย	 (ศูทร/อธิศูทร)	 ให้หันมา 

1	พระมหาสมบูรณ์	วุฑฺฒิกโร,	ขบวนการพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่: พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Social-

ly Engaged Buddhism).	สืบค้นวันที่	23	ตุลาคม	2557,	ใน	http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_

desc.php?article_id=437&articlegroup_id=102	
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นับถอืพระพทุธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาทีใ่ห้ความเสมอภาคทางสงัคม	ดร.อมัเบดการ์	เกดิในวรรณะ

จณัฑาลทีย่ากจนท่ีสดุตระกลูหนึง่ของอินเดยีในเมอืงนาคปร์ู	รฐัมหาราษฏร์	ทางตอนกลางของอนิเดยี

เมื่อวันที่	14	เมษายน	2434	ท่านเกิดในหมู่บ้านคนอธิศูทร	(คนวรรณะจัณฑาลที่มีชื่อเรียกมากมาย	

เช่น	หริจันทร์,	จัณฑาล,	อธิศูทร,	ในที่นี้จะใช้ค�าว่า	อธิศูทร)	ชื่อว่า	อัมพาวดี	เป็นบุตรชายคนสุดท้อง

คนที่	14	ของ	รามจิ	สักปาล	และนางพิมมาไบ	สักปาล	2	แม้จะเกิดมาในครอบครัวอธิศูทรที่ยากจน	

แต่บิดาก็พยายามส่งเสียจนเด็กชายพิม	 สามารถเรียนจนจบประถมและชั้นมัธยมได้ส�าเร็จ	 แต่ใน

ระหว่างการเรียนนั้น	 เด็กชายพิมจะต้องเผชิญหน้ากับความดูหมิ่นเหยียดหยามของทั้งครู-อาจารย์	

และนักเรียนซึ่งเป็นคนในวรรณะสูงกว่า	 เรื่องบางเรื่องที่กลายเป็นความช�้าใจในความทรงจ�าของพิม	

เช่นว่า	เมื่อท่านเข้าไปในห้องเรียน	ทั้งครู	และเพื่อนร่วมชั้นต่างก็แสดงอาการขยะแขยง	รังเกียจ	ใน

ความเป็นคนวรรณะต�่าของท่าน	ท่านไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่การที่จะไปนั่งบนเก้าอี้ในห้องเรียน	ท่าน

ต้องเลือกเอาที่มุมห้อง	 แล้วปูกระสอบนั่งเรียน	 ต่อมามีครูคนหนึ่งซ่ึงเป็นวรรณะพราหมณ์	 แต่เป็น

ผู้มีเมตตาผิดกับคนในวรรณะเดียวกัน	 บางครั้งครูท่านนี้ก็จะแบ่งอาหารของตนให้กับพิม	 แต่เขาก็

แสดงออกมากไม่ได้	 เพราะอาจจะถูกคนในวรรณะเดียวกันเกลียดชังไปด้วย	 ครูท่านนี้คิดว่าเหตุที ่

พิมถูกรังเกียจ	 เพราะความท่ีนามสกุลของท่านบ่งชัดความเป็นอธิศูทร	 คือนามสกุล	 “สักปาล”	 

ครูท่านนั้นได้เอานามสกุลของตน	 เปลี่ยนให้กับพิม	 โดยแก้ที่ทะเบียนโรงเรียน	 ให้เขาใช้นามสกุลว่า	

“อัมเบดการ์”	พิมจึงได้ใช้นามสกุลใหม่นั้นเป็นต้นมา	

	 ดร.อมัเบคการ์	ท่านอดทนต่อความยากล�าบาก	การถกูรังเกยีจจากคนรอบข้าง	ทีรู้่ว่าท่านเป็น

คนอธศิทูรแล้วท่านกไ็ด้ส�าเรจ็การศึกษาจบมธัยม	6	ต่อมามหาราชาแห่งเมอืงบาโรดาซึง่เป็นมหาราชา

ผู้มีเมตตา	พระองค์ไม่มีความรังเกียจในคนต่างวรรณะ	ปรารถนาจะยกระดับการศึกษาแม้คนระดับ 

อธิศูทร	 พระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินทุนในการศึกษาต่อของพิมท�าให้พิมสามารถเรียนจบ 

ปรญิญาตรไีด้	และได้ส่งให้ไปเรยีนต่อทีม่หาวิทยาลัยโคลัมเบยี	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ท่านได้พบกับส่ิงท่ี 

เรยีกว่า	อสิรภาพ	และความเสมอภาค	เพราะทีอ่เมรกิานัน้ไม่มคีนแสดงอาการรงัเกียจท่านในความเป็น

คนอธิศูทร	เหมือนอย่างในประเทศอินเดีย	หลังจากจบการศึกษาถึงขั้นปริญญาเอกแล้ว	ท่านจึงมีชื่อ

เรียกว่า	ดร.	พิม	อัมเบดการ์	และได้เดินทางกลับมายังอินเดีย	ท่านได้ท�างานในหลายๆ	เรื่อง	หลังจาก 

จบการศึกษาที่อเมริกาแล้ว	ท่านได้เป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยซิดนาห์ม	 เมืองบอมเบย์	 ในปี	พ.ศ.	

2461	 ต่อมาได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชายแห่งเมืองโครักขปูร์ซึ่งเป็นผู้มีพระทัยเมตตาเช่นเดียวกับ

มหาราชาแห่งบาโรดา	ซึ่งปรารถนาที่จะถอนรากถอนโคนความอยุติธรรม	ที่สังคมฮินดู	กีดกันคนใน

วรรณะอืน่ๆ	ได้ทรงอปุถมัภ์ให้คนอธศิทูร	มารบัราชการในเมอืงโครักขปร์ุ	แม้นายควาญช้างพระองค์ก็

เลอืกจากคนอธศูิทร	เจ้าชายแห่งโครกัขปุร์	ได้ทรงอปุถมัภ์ในการจดัท�าหนงัสอืพมิพ์	“ผูน้�าคนใบ้”	ของ	

ดร.อัมเบดการ์	เช่น	อุปถัมภ์ค่ากระดาษพิมพ์	และอื่นๆ	ซึ่ง	ดร.อัมเบดการ์ไม่ได้เป็นบรรณาธิการเอง	 

2	บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน,		มหาบุรุษผู้น�าพระพุทธศาสนาคืนสู่ถิ่นอินเดียมาตุภูม	ิสืบค้นวันที่	12	ตุลาคม	

2557,	จาก	http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999678.html



20	 การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

แต่อยู่เบื้องหลัง	 และเขียนบทความลงตีพิมพ์	 ในบทความชิ้นหนึ่งมีถ้อยค�าที่น่าสนใจ	 ว่า	 “อินเดีย 

เป็นดินแดนแห่งความเหลื่อมล�้าต�่าสูง	 สังคมฮินดูนั้นช่างสูงส่งประดุจหอคอยอันสูงตระหง่าน	 

มีหลายชั้นหลายตอน	แต่ไม่มีบันไดหรือช่องทาง	ที่จะเข้าไปสู่หอคอยอันนั้นได้	คนที่อยู่ในหอคอยนั้น 

ไม่มีโอกาสที่จะลงมาได้	 และจะติดต่อกับคนในหอคอยเดียวกันในอีกชั้นหนึ่งก็ท�าไม่ได้	 ใครเกิดใน 

ชั้นใดก็ตายในชั้นนั้น”	

	 ดร.	 เอ็มเบดการ์	 ได้ท�าการต่อสู้เพื่อสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองและศาสนา	 จนส�าเร็จและ

สามารถท�าให้คนในวรรณะจันฑาลมีความเสมอภาพกับคนในวรรณะอื่น	ในทุก	ๆ	ด้าน	แต่อย่างไรก็

ดีสังคมอินเดียในปัจจุบันโดยทางนิตินัยนั้นถือว่ามีความเท่าเทียมกัน	แต่ในทางพฤตินัยยังมีการแบ่ง

ชั้นวรรณะกันอยู่เรื่อยมา	 ท่านยังได้เคลื่อนไหวกิจกรรมทางสังคมหลายๆ	 อย่างในอินเดีย	 ท่านเป็น 

อธิศูทรคนแรก	 ที่ได้รับต�าแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของอินเดีย	 หลังจากที่อินเดียได้รับ

เอกราช	 ท่านเป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญของอินเดีย	 เป็นผู้ต่อสู้เพ่ือท�าลาย	 ความอยุติธรรมที่คนใน

ชาติเดียวกันหยิบยื่นให้กับคนในชาติเดียวกัน	แต่ต่างวรรณะกันเท่านั้น	ดร.อัมเบดการ์	ได้พบรักกับ 

แพทย์หญิงในวรรณะพราหมณ์คนหนึ่ง	 ชื่อว่า	 ชาดา	 คาไบ	 ในโรงพยาบาลที่เขาไปรับการรักษา 

อาการป่วย	 และเป็นครั้งแรกท่ีคนในวรรณะต�่าเช่นท่านได้แต่งงานกับคนในวรรณะสูง	 คือ	 วรรณะ

พราหมณ์	และมีคนใหญ่คนโต	นักการเมือง	พ่อค้า	คนในวรรณะต่างๆ	มาร่วมงานแต่งงานของท่าน

มากมาย	 หลังจากน้ัน	 ดร.อัมเบดการ์	 ได้ลงจากเก้าอ้ีทางการเมือง	 ท่านถือว่าท่านไม่ได้ชื่นชอบกับ

ต�าแหน่งทางการเมืองอะไรนัก	 ที่ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม	 ก็เพราะท่านต้องการท�างาน

เพื่อเรียกร้องความถูกต้องให้แก่คนที่อยู่ในวรรณะต�่าที่ได้รับการข่มเหงรังแกเท่านั้น	

 การเคลื่อนไหวทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสังคมแห่งการตื่นรู	้เหตุการณ์ส�าคัญประการ

หนึ่งที่	 ดร.อัมเบดการ์ได้กระท�าและเป็นสิ่งซึ่งมีคุณูปการมากต่อพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย	

คือ	การเป็นผู้น�าชาวพุทธศูทรกว่า	5	แสนคน	ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ	ซึ่ง	ดร.อัมเบดการ์สนใจ

พระพุทธศาสนามานานแล้ว	โดยเฉพาะจากการได้อ่านหนังสือพระประวัติของพระพุทธเจ้า	ซึ่งเขียน

โดยพระธัมมานันทะ	 โกสัมพี	 ช่ือว่า	 “ภควาน	 บุดดา”	 (พระผู้มีพระภาคเจ้า)	 ท่านได้ศึกษาแล้วว่า	

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีข้อรังเกียจในเรื่องวรรณะ	 ไม่ปิดกั้นการศึกษาพระธรรม	 ให้ความ

เสมอภาค	และภราดรภาพ	แก่คนทุกชั้น	ในจิตใจของ	ดร.อัมเบดการ์	เป็นชาวพุทธอยู่ก่อนแล้ว	แต่

ท่านตัง้ใจจะท�าให้เป็นรปูเป็นร่างยิง่ข้ึน	กค็อื	การปฏญิาณตนเป็นชาวพทุธพร้อมกับพีน้่องชาวอธศิทูร	

ในงานฉลองพุทธชยันตี	 (Buddhajayanti)	ดร.อัมเบดการ์	 ได้กล่าวสดุดีพระพุทธศาสนา	โดยเขียน

หนังสือเผยแผ่พระพุทธธรรมหลายเล่ม	เช่น	“พุทธธรรม	“(Buddha	and	His	Dhamma)	“ลักษณะ

พิเศษของพระพุทธศาสนา”	 (The	 Essential	 of	 Buddhism)	 และค�าปาฐกถาอื่นๆ	 ที่ได้รับการ 

ตีพิมพ์ภายหลังเช่น	“การที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดีย”	(The	down	fall	of	Buddhism	

in	India)	เป็นต้น	
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	 ดร.เอ็มเบดการ์	ผูเ้กิดมาจากสงัคมอนัต�า่ต้อย	ต่อสูเ้พือ่ตวัเอง	เพือ่สังคม	และเพือ่ประเทศชาติ

อนัเป็นส่วนรวม	ถือได้ว่าเป็นบุคคลแรกของอนิเดียท่ีได้น�าเอาพระพุทธศาสนากลบัคนืมาสูม่าตุภมูอิกี

ครัง้	โดยตวัท่านเองในเบ้ืองแรกนัน้นบัถอืศาสนาพราหมณ์	ต่อมาจงึเปลีย่นมานบัถอืพระพทุธศาสนา	

ท่านได้เข้าพธิอีย่างเป็นทางการ	และท่านได้ยกย่องพระพุทธศาสนาว่า	เป็นศาสนาทีส่ร้างสนัติภาพให้

แก่โลก	เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นประชาธิปไตย	ให้ความเสมอภาค	ภราดรภาพ	และ

ยกย่องความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน	 ในด้านพระพุทธศาสนาด้วยการน�าของ	ดร.	 อัมเบดการ	์

ท�าให้มีชาวพุทธเกิดขึ้นในอินเดียอีกครั้ง	เรียกว่า	กลุ่มชาวพุทธใหม่	(New	Buddhist)	มีมากที่สุดใน

เมอืงนาคปร์ู	ตอนกลางของอินเดยี	จากน้ันกไ็ด้มชีาวอนิเดยีวรรณะต�า่ได้หันมานบัถอืพระพทุธศาสนา

อย่างต่อเนื่อง	 และได้มีการประกาศตนเป็นชาวพุทธอยู่หลายเมือง	 เช่น	 เมืองนาคปูร์,	 เมืองคยา,	 

เมืองเดลี	ฯลฯ	ปัจจุบันมีชาวอินเดียที่หันมานับถือพระพุทธศาสนาประมาณ	20	ล้านคน

 2. ขบวนการสรรโวทัย (Sarvodaya) แห่งศรีลังกา	 ก่อตั้งขึ้นในป	ี 2501	 โดยครูหนุ่มวัย	

25	นามว่า	อริยรัตนะ	(Ariyaratne)	แห่งวิทยาลันทา	ส่วนหนึ่งในสรรโวทัยนั้นเป็นผลมาจากความ

เสื่อโทรม	และปัญหาเรื้อรังของลังกา	ซึ่งเรียกหาการอุทิศตัวของคนหนุ่มสาวผู้มีอุดมคติ	ผู้ที่พยายาม

ประยุกต์หลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมตั้งแต่สังคมระดับรากหญ้าจนถึงสังคมระดับประเทศ	

ขบวนการสรรโวทัยเป็นขบวนการอิสระมีชื่อเป็นทางการว่า	ลังกาชาติกะสรโวทยะ	ศรามาทาง	สังฆ

มัยยะ	(Lanka	jatika	Sarvodaya	Shramadana	Sangamaya)	อุดมทัศน์และหลักการได้ปรากฏ

อยู่ในความหมายของค�าว่า	Sarvodaya	(สรรโวทัย)	และ	Shramadana	(สมทาน)	แปลว่า	การสละ

แบ่งปันเวลา	 ความคิดและพลังงาน	 เพื่อความผาสุกของชีวิตทั้งมวล	 ขบวนการสรรโวทัยได้แหวก

วงล้อมของการพัฒนาปัจจุบัน	 ซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการทางวัตถุไม่รู้จบสิ้น	 เปลี่ยนแปลงไปสู่

การพัฒนาเพื่อความสะอาด	 สงบของปัจเจกบุคคลและชุมชนด้วยวัฒนธรรมจากบรรพชนและด้วย

ความเชื่อมั่นในการเริ่มต้นจากระดับล่างสู่ระดับบน	ขบวนการสรรโวทัยได้เติบโตแผ่ขยายไปอย่างมี

ความหวงั	อาสาสมคัรได้เพิม่ขึน้เป็น	25,000	คน	และได้ปฏบิติังานในหมูบ้่านต่างๆกว่า	640	หมูบ้่าน	

ครอบคลุมไปกว่า	 85,000	 ครัวเรือน	 หลังจากด�าเนินการ	 18	 ปี	 ส�าหรับวิธีการของสรรโวทัยน้ัน 

มุง่กระตุน้ให้ประชาชนทัง้มวลได้มส่ีวนร่วมสร้างสรรค์สังคมใหม่นัน้	ได้เป็นแบบอย่างของการพัฒนา

ในระดับสากลหลายประเทศในเอเชียและยุโรปได้จัดต้ังขบวนการท�านองนี้ขึ้นในประเทศของตน	 

โดยยึดมั่นในปรัชญาสรรโวทัย	 อันเป็นไปเพื่อยกระดับคุณภาพแห่งชีวิตให้สูงขึ้น	 มีผู ้กล่าวถึง 

ขบวนการนี้ไว้ว่า	 “แม้มนุษย์จะสามารถก้าวล่วงเข้ามาสู ้ดินแดนมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์ 

ก็ตาม	 แต่สรรโวทัยก็เป็นสถานที่เดียวที่สอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์”	

โดยเป้าประสงค์ของสรรโวทัยนั้น	เป็นไปเพื่อวัตถุและกุศลธรรมมี	ดังนี้	3

3	พระไพศาล	วิสาโล,	พุทธศาสนากับคุณค่าร่วมสมัย,	พิมพ์ครั้งที่	2,	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์มูลนิธิโกมล

คีมทอง,	2543),	หน้า	12-24.
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	 	 1)	 ปลดเปลื้องปัจเจกชนให้หลุดพ้นจากความโลภ	 โกรธหลง	 และสิ่งที่ฉุดกระชากให้

มนุษย์ตกเป็นทางจ�ายอม	

	 	 2)		ปลดเปลือ้งชมุชนเมอืงและชนบท	ให้หลดุพ้นจากความยากไร้	ความเจบ็ไข้	ความไม่รู้

และความไม่เป็นตวัของตวัเอง	อนัเนือ่งมาจากเงือ่นไขสภาพแวดล้อมในชมุชนนัน้และการเอาเปรยีบ

ทางเศรษฐกิจการเมืองจากภายนอก	

	 	 3)		ปลดเปลือ้งประเทศให้หลุดพ้นจากการเอาเปรียบทางเศรษฐกจิการเมอืงการปกครอง	

รวมทั้งการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดินิยม	

	 	 4)		ปลดเปลื้องโลกให้พ้นจากความระแวง	 ความเกลียด	 ความเป็นศัตรู	 สงครามและ 

สิ่งเลวร้าย	เช่น	ภาวะแวดล้อมเป็นพิษ	และผลเสียอันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาการ

	 ส�าหรับมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนา	อริยรัตนะมองว่า	การตีความค�าสอนทาง	พระพุทธ

ศาสนาไม่ควรจ�ากัดขอบเขตให้เหลอืเพยีงมติทิางจติวญิญาณเท่านัน้	เพราะการท�าเช่นนี	้กเ็ท่ากบัว่าเรา

ไปตกีรอบค�าสอนของพระพทุธเจ้าให้เป็นเพยีงเรือ่งของโลกอืน่เท่านัน้	แท้จรงิแล้วพระพทุธเจ้าทรงมี

ค�าสอนเป็นจ�านวนมากทีเ่กีย่วกบัปรชัญาสงัคมและความรับผิดชอบต่อสังคม	ส�าหรับหลักธรรมท่ีอริย

รัตนะมองว่าเป็นมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนา	คือ	หลักพรหมวิหาร	4	และสังคหวัตถุ	4	เป็นต้น	

ดังค�ากล่าวของสุลักษณ์	ศิวรักษ์	ที่ว่า	“สรรโวทัยนั้นต้องการปลุกมโนธรรมส�านึกของแต่ละคนให้ตื่น

ขึ้น	 เขาเรียกว่า	ปุริโสทัย	ปลุกแต่ละคนให้ตื่นขึ้น	 เขาปลุกแต่ละหมู่บ้านให้ตื่นขึ้น	 เรียกว่า	คาโมทัย	

แล้วถงึจะปลกุระดับชาตใิห้ต่ืนข้ึน	เรยีกว่า	เทโสทัย	แล้วหวงัว่าจะปลกุทัง้หมดให้ต่ืนขึน้เป็น	สรรโวทยั	

(สรรพ	+	อุทัย)	นั่นเอง	มีข้อบกพร่องหลายอย่างครับ	แต่เขาได้น�าตัวธรรมมาเป็นแกนน�า	โดยเฉพาะ

ได้น�าพรหมวิหารธรรมมาใช้ปลุกแต่ละคน	แล้วน�าสังคหวัตถุ	4	มาใช้ในการพัฒนาสังคม	ตั้งแต่ระดับ

หมู่บ้านจนถึงระดับประเทศชาติ	และหวังจะเป็นระดับสากล”

	 ขบวนการสรรโวทัยได้แบ่งความตืน่หรอืความหลุดพ้นอนัเป็นเป้าหมายของขบวนการออกเป็น	

6	ระดับ	คือ	ความตื่นระดับบุคคล	(personality	awakening)	ความตื่นระดับครอบครัว	 (family	

awakening)	 ความตื่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	 (village/community	 awakening)	 ความตื่นระดับ

ชุมชนเมือง	(urban	awakening)	ความตื่นระดับชาติ(national	awakening)	และความตื่นระดับ

โลก	(global	awakening)	โดยรวมแล้วก็คือความตื่นหรือความหลุดพ้นแบบคู่ขนาน	(dual	liber-

ation)	 ทั้งความตื่นของปัจเจกบุคคลและความตื่นของสังคมต้องด�าเนินไปควบคู่กัน	 ความตื่นของ

ปัจเจกบุคคลก็ขึ้นอยู่กับความตื่นของสังคม	 ในขณะเดียวกันความต่ืนของสังคมก็ข้ึนอยู่กับความต่ืน

ของปัจเจกบุคคลเช่นเดียวกัน	 ดังค�ากล่าวของอริยรัตนะที่ว่า	 “ฉันไม่สามารถปลุกตัวเองให้ตื่นได้ถ้า

ไม่ได้ช่วยปลุกให้คนอื่นๆ	ตื่น	ขณะเดียวกันคนอื่น	ก็ไม่สามารถตื่นได้ถ้าไม่ได้ช่วยปลุกให้ฉันตื่น”	

	 ปรชัญาของขบวนการสรรโวทัยอันท่ีจรงิ	คอื	ข้อธรรมในพระพทุธศาสนาและทีมั่กน�ามาปฏบิตัิ

กบัตนเอง	คอื	พรหมวหิารธรรม	ประกอบด้วย	เมตตา	กรุณา	ต่อเพ่ือนมนษุย์	กค็อื	สังคหวตัถุ	อนัได้แก่	

ทาง	ปิยวาจา	อตถจรยิา	และสมานตัตา	ความหมายของทานในกรณสีรรโวทยั	คอืการแบ่งเฉล่ีย	หรือ
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การครองกรรมสิทธิ์	ร่วมกัน	ไม่ว่าอ�านาจ	ทรัพย์สิน	ปัญญา	หรือแรงงาน	สรรโวทัยถือว่า	ทานเป็น

หลกั	ส�าคญัของการอยูร่่วมกนัฉนัท์ครอบครวั	ในชมุชน	หรือ	สังคมวงกว้าง	เนือ่งจากทาน	นอกจากนี	้

จะยงักิจาการทัง้ปวงให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพแล้ว	ยงัมปีระโยชน์	ส่วนท่ีตนตรงทีค่ลายความยดึ

ติดวัตถุ	ความยึดมั่น	“ตัวกู	ของกู”	ซึ่งเป็นสาเหตุของทุกข์ไม่รู้สิ้นสุด	และความต้องการจากภายใน	

มากกว่าการบังคับจากภายนอก	หรือด้วยระบบที่สร้างขึ้น	อันมิได้สร้างประโยชน์จากภายนอก	หรือ

ด้วยระบบที่สร้างขึ้น	อันมิได้สร้างประโยชน์ในระยะยาวเลย

	 สรรโวทัยเชื่อมั่นว่า	 กุญแจที่จะน�าความผาสุกสู่ประชาชนได้นั้น	 อยู่ที่ประชาชนนั้นเอง	 

ดังนั้น	 วิธีการทุกอย่างจึงพยายามกระตุ้น	 และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสิน

และกระท�าอย่างแท้จริง	 โดยวิธีการนั้นจ�าต้องด�ารงคุณค่าและวัฒนธรรมด้ังเดิมที่สร้างสรรค์ไว้	 ทั้ง

น�าคุณค่าใหม่ๆ	 ประสานเข้าด้วยกัน	 เป็นประการแรก	 ประการที่สองนั้น	 การสร้างสรรค์สังคมใหม่	 

จ�าต้องเปลีย่นแปลงทัง้โครงสร้างและปัจเจกบคุคลด้วย	โดยเร่ิมต้นจากการพัฒนาระดับล่างสู้ระดับบน	

ปฏิบัติการจากระดับหมู่บ้าน	จะท�าให้ชาวบ้านเห็นศักยภาพของตนชัดขึ้นและสามารถสร้างเงื่อนไข

ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเขามีโอกาสในกรณีของลังกานั้น	การสร้างสังคม

ใหม่จากระดับบนลงมาย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงเสียได้จากการข้องแวะกับระบบราชการ	 ซ่ึงรังแต่จะ

ครอบง�าและยัดเยียดความสิ้นหวัง	ความกดดันให้แก่ชาวบ้าน	ประการที่สามวิธีการใดๆ	ที่จะน�าไป

สู่เป้าหมาย	อันดีงามนั้น	จักต้องสะอาดและถูกต้องเช่นเดียวกับเป้าหมาย	ทั้งประกอบด้วยหลักการ	

3	ประการ	คือ	สัจจะ	อหิงสา	และความเสียสละ

 3. ขบวนการชาวพุทธเพ่ือสงัคมขององค์ทะไล ลามะ แห่งทิเบต	องค์ทะไลลามะผูน้�ารฐับาล

ผลัดถิ่นของทิเบตผู้ที่พยายามต่อสู่เพื่อเอกราชของทิเบตบนฐานของอหิงสาธรรม	 (non-violence)	

และเป็นผู้เสนอแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบระดับสากล	 (universal	 responsibility)	 บนฐานของ

จิตใจที่มุ่งหวังประโยชน์สุขเพื่อผู้อื่น	(altruistic	mind)	เป็นตัวอย่างของขบวนการพระพุทธศาสนา

เพื่อสังคมในต่างประเทศท่ีพยายามน�าเอาพระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะหลักแห่งความเมตตา	 กรุณา	

และหลักความรับผิดชอบเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม

	 องค์ทะไลลามะ	องค์ท่ี	14	แห่งทเิบต 4  ได้รบัรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพเมือ่ปี	พ.ศ.	2532	(ค.ศ.	

1989)	 และเป็นผู้น�าจิตวิญญาณและผู้น�าสูงสุดของชาวทิเบต	ถึงแม้ว่าทางการของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจะไม่ยินยอมก็ตาม	พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบต

เกลุก	ประสูติเมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	พ.ศ.2478	ณ	เมืองตักเซอร์	ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทิเบต	

ทรงถูกค้นพบด้วยวิธีการตามประเพณีทิเบตเมื่อพระชนมายุ	 2	 พรรษาเศษ	 พระนามตอนเป็นเด็ก	

คือ	 ลาโม	 ดอนดุป	 เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรจึงถูกเปล่ียนพระนามตามประเพณีเป็น	 จัมเพล	 เยเช	

และต่อมาก็ใส่ชื่ออื่นๆ	ด้วย	จึงมีพระนามเต็มว่า	จัมเฟล	นาวัง	ลบซัง	เยเช	เทนซิน	เกียตโซ	ทรงขึ้น

4	Tibet	Thailand, ทะไลลามะ,	สืบค้นวันท่ี	12	พฤศจิกายน	2558.จากhttp://www.tibetthailand.info/.com 
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ครองราชย์เป็นผู้น�าทิเบตเมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2483	พระชนมายุ	5	พรรษา	ด้านการศึกษา	ทรง

เริ่มต้นเมื่อพระชนมายุ	6	พรรษา	กระทั่ง	25	พรรษา	ทรงจบปริญญาเอกปรัชญาของทิเบต	ชื่อ	เกเช	

ลารามปา	(Geshe	Lharampa	Degree)	ทรงได้รับต�าแหน่งและอ�านาจทางการเมืองอย่างสมบูรณ์

เป็นประมุขของชาติ	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2493	 ปีเดียวกับที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเข้า 

ปราบปรามการต่อต้านในทิเบต	 ก่อนรัฐบาลจีนเสนอข้อตกลงให้ทิเบต	ยอมรับว่าจีนมีอ�านาจเหนือ	

ช่วงเวลานั้นพระองค์เดินทางไปปักกิ่งในปี	2497	เพื่อเจรจาสันติภาพกับ	เหมา	เจ๋อ	ตุง	โจว	เอิน	ไหล	 

และเติ้ง	 เสี่ยว	 ผิง	 อีก	 2	 ปี	 ถัดมาทรงเดินทางไปอินเดียเข้าร่วมงานฉลองพุทธชยันตี	 2500	 ปี	 

แห่งพระพุทธศาสนาและได้ปรึกษากับนายกรัฐมนตรีเนห์รูถึงสถานการณ์ทิเบตที่เลวร้ายในทิเบต

	 เดือนมีนาคม	 พ.ศ.2502	 เกิดการประท้วงคร้ังใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ทิเบตท่ีกรุงลาซา	 

เมืองหลวง	 ผู้ประท้วงชาวทิเบตจ�านวนมากถูกกองทหารจีนจับกุมและสังหาร	 องค์ทะไลลามะต้อง

ทรงเดินทางลี้ภัยไปอินเดีย	โดยมีชาวทิเบตประมาณ	80,000	คน	ติดตามพระองค์ไป	และนับตั้งแต่	

พ.ศ.2502	เป็นต้นมาพระองค์ประทบัอยูท่ีเ่มอืงธรรมศาลา	รัฐหมิาจัลประเทศ	ตอนเหนอืของอนิเดีย

	 องค์ทะไลลามะ	 ได้รับการยอมรับจากชาวโลกทั้งตะวันออกและตะวันตก	 ทรงได้รับการ

ถวายรางวัลและปริญญาบัตรสาขาต่างๆ	 โดยเฉพาะด้านสันติภาพจ�านวนมาก	 รวมถึงรางวัลโนเบล

สาขาสันติภาพ	พ.ศ.2532	โดยคณะกรรมการแถลงว่า	“ต้องการเน้นความเป็นจริงที่องค์ทะไลลามะ	 

ได้พยายามต่อสู้อย่างต่อเนื่องและอย่างสันติ	 เพื่อปลดปล่อยทิเบต	 ทรงเสนอหนทางแก้ไขปัญหา

โดยเน้นเรื่องความอดทนและการเคารพซึ่งกันและกัน	 เพื่อคุ้มครองมรดกทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของประชาชนทิเบต”	 องค์ทะไล	 ลามะได้รางวัล	Templeton	 Prize	ด้วยผลงานสนับ 

สนุนวิทยาศาสตร์และศาสนาเมื่อวันท่ี	29	มีนาคม	2012	คณะกรรมการของ	Templeton	 Foun-

dation	ประกาศให้	องค์ทะไลลามะองค์ที่	14	 เป็นผู้ได้รับรางวัล	Templeton	 Prize	ในฐานะท่ี 

ทุ่มเทส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และศาสนาอย่างต่อเนื่องรางวัล	Templeton	Prize	ถือ 

เป็นรางวลัทีท่รงเกยีรตทิีส่ดุของผูท้�างานด้านศาสนาเทียบเท่าได้กบัรางวลัโนเบลทางฝ่ังวทิยาศาสตร์-

John	M.	Templeton,	ผูอ้�านวยการ	Templeton	Foundation	คนปัจจุบนั	กล่าวชืน่ชมทะไลลามะ

ว่าเป็นดัง่	“กระบอกเสยีงแห่งจรยิธรรมสากล,	อหงิสา,	และความสมานฉนัท์ของศาสนาทัว่โลกอย่าง

ที่ไม่สามารถหาใครมาเปรียบได้”	เขาให้ความเห็นว่าในโลกที่พึ่งพาความก้าวหน้าเทคโนโลยี	 มนุษย์ 

ก็ยังคงต้องการความมั่นคงทางจิตวิญญาณจากศาสนา

	 องค์ทะไล	ลามะได้เสนอแนวคิด“ความรับผิดชอบสากล”	(universal	responsibility)	และ

แนวคิดแบบแบบ	“จิตใจที่หวังประโยชน์เพื่อผู้อื่น”	(altruistic	mind)	ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความรัก	 

ความเมตตากรุณา	การให้อภัย	และการอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลาย	ท่านกล่าวว่า	 “ทุกๆ	ชาติก็อิง

อาศัยชาติอื่น	 แม้แต่ชาติที่มีข้อพิพาทกันก็ต้องร่วมมือในการใช้ทรัพยากรของโลก	 มนุษย์ทั้งหลาย

ทั้งในชุมชนโลกและครอบครัว	จ�าต้องสามัคคีกันและร่วมมือกันบนฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน	

แนวคิดเรื่องการท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่น	(altruism)	จึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวด”
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	 ความรับผิดชอบสากล	(universal	responsibility)	และจิตใจที่หวังประโยชน์เพื่อผู้อื่นถือว่า

เป็นรากฐานส�าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมขององค์ทะไล	ลามะ	และรากฐาน

ที่ลึกยิ่งไปกว่านั้น	คือ	ความตระหนักรู้ในความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันของสิ่งทั้งหลาย	ซึ่งในระบบความ

สมัพนัธ์นี	้จกัรวาลถูกมองในฐานะเป็นองค์รวมแห่งอนิทรยีภาพ	สรรพสิง่ล้วนองิอาศยักันและเป็นเหตุ

ปัจจัยแก่กันและกัน	(อิทัปปัจจยตา)	ไม่ว่าจะเป็นการคิด	การพูด	และการกระท�า	รวมทั้งสรรพสัตว์

ทั้งหลาย	ล้วนแต่รวมอยู่ในข่ายใยแห่งชีวิตนี้ทั้งสิ้น	(the	web	of	life)

	 นอกจากนี้	 องค์ทะไลลามะ	 มุ่งเสริมสร้างการสร้างความเมตตาและความสุข	 โดยมองว่า 

การเสรมิสร้างศิลปะแห่งความสขุนัน้	มใิช่เรือ่งยากเกนิความสามารถของมนษุย์	ทกุคนสามารถสร้าง

ให้เกิดขึ้น	 มีขึ้นได้หากรู้วิธีการที่เหมาะสม	 องค์ทะไลลามะได้ตรัสถึงศิลปะของความสุขว่า	 มนุษย์ 

จะบรรลุความสุขได้ก็โดยผ่านการฝึกจิต	ซึ่งการฝึกจิตนั้นไม่ได้หมายถึงเพียง	“จิต”	ที่เป็นสติปัญญา

ความสามารถในการคิดอ่านเท่านั้น	 แต่หมายถึง	 “จิตวิญญาณ”	 รวมทั้งปัญญาและความรู้สึกเข้า

ด้วยกัน	 การฝึกฝนภายในจิตใจแห่งความเป็นมนุษย์นี้จะท�าให้ทุกคนสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

และมมุมองต่อสิง่ต่างๆ	รวมถึงวิธกีารด�าเนินชีวิตทัง้หมด	เพือ่ไปสู่ทางทีถู่กต้องดงีาม	สิง่เหล่านีจ้ะหล่อ

หลอมรวมเป็นทีม่าของความสขุอนัยิง่ใหญ่ของชวีติ	การฝึกฝนภายในจติใจนัน้มสีิง่ทีเ่กีย่วข้องมากมาย

หลายอย่าง	 แต่โดยทั่วไปแล้วจะต้องเริ่มรู้จักแยกแยะเหตุปัจจัยต่างๆ	 ที่จะน�าความสุขมาให้	 และ 

เหตปัุจจยัต่างๆ	ทีจ่ะน�าความทกุข์มาให้	เมือ่แยกเหตุปัจจัยต่างๆ	ได้ดังนีแ้ล้วกค่็อยลงมอืจัดเหตุปัจจัย 

ที่ท�าให้เกิดความทุกข์	ซึ่งก็คือวิธีการส�าคัญที่จะท�าให้มนุษย์ได้พบความสุขด้วยตนเอง5

	 องค์ทะไลลามะมองว่า	การมีความสุขที่แท้จริง	นั้น	บุคคลจะต้องมีปัญญาเข้าใจถึงเหตุปัจจัย

ต่างๆ	 อันเป็นท่ีมาของความสุขและความทุกข์	 เมื่อรู้ถึงเหตุปัจจัยอันแท้จริงแล้วก็ย่อมสามารถที่จะ

ก�าจัดเหตุแห่งความทุกข์และสร้างเฉพาะเหตุปัจจัยที่น�าความสุขมาให้ได้	 การรู้และเข้าใจเหตุปัจจัย

ต่างๆ	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งหากเราไม่รู้ไม่เข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์และสุขอย่างที่แท้จริงก็ย่อมท�าให้เรา

กระท�าสิง่ผดิๆ	ต่อไป	และสิง่เหล่านัน้ทีม่นษุย์นกึว่ามนัจะน�าความสุขมาให้แต่สุดท้ายมนัก็จะน�าความ

ทุกข์มาสู่ตัวเรานั่นเอง	องค์ทะไลลามะได้ทรงแนะน�าว่า	ในเบื้องต้นนั้นมนุษย์เราจะต้องเชื่อมั่นว่า	มี

ความเป็นไปได้ท่ีมนุษย์จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้	 หรือสามารถที่จะก�าจัดความทุกข์ให้หมดสิ้น

ไปได้	วิธีรับมือกับความทุกข์นั้น	เริ่มต้นมนุษย์จะต้องยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเสีย

ก่อนแล้วจึงเดินหน้าฝ่าฟันปัญหาอย่างกล้าหาญ	ท่านได้กล่าวว่าปัญหาย่อมเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิต

ประจ�าวันของมนุษย์	ปัญหาข้อที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต	คือ	ปัญหาที่มนุษย์เราต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยง

ไม่พ้น	เช่น	ความแก่ชรา	ความเจบ็ไข้ได้ป่วย	และความตาย	การพยายามหนปัีญหาหรือเพียงแค่ไม่ไป

คิดถึงมันอาจช่วยบรรเทาได้ชั่วครู่	แต่มันน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านั้น	ถ้ามนุษย์กล้าเผชิญหน้ากับความ

ทุกข์ซึ่งๆ	หน้า	 เราจะเป็นผู้ได้เปรียบและอยู่เหนือมันเพราะเท่ากับได้รับรู้ถึงธรรมชาติและความตื้น	 

5	HH	Dalai	Lama	and	Howard	C.	Cutler.	The Art of Happiness A Handbook for Living.	(London	

NW1	UK.	Printed	and	Bound,	Euston,1998),	PP.	24-40
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ลกึ	หนา	บางของปัญหานัน้ๆ	เมือ่เรารูว่้าความทุกข์เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้จงึควรเตรยีมตัวทีจ่ะเผชิญ

หน้ากับมัน	เพื่อให้รู้และเข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง	เช่น	ความแก่	ความตาย	การเปลี่ยนแปลง	ซึ่งเป็นสิ่งที่

เราทกุคนต้องประสบอย่างแน่นอนไม่ว่าวนัใดกว็นัหนึง่	หากเราหลีกเล่ียงท่ีจะไม่นกึถึงมนั	ไม่พูดถึงมนั	

และพยายามที่จะลืมมัน	แต่ในที่สุดสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมเกิดขึ้นกับตัวเราอยู่ดีการหลีกเลี่ยงที่

จะนึกถึงมันอยู่อย่างนั้นเมื่อวันที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมันจะท�าให้เราสะดุ้งหวาดกลัว	

สร้างความอึดอัดไม่สบายแก่จิตใจจนไม่อาจทนได้

 4. ขบวนการชาวพุทธเพื่อสังคมในเวียดนาม	 โดยพระธรรมาจารย์	ติช	นัท	ฮันห์	 (Thich	

Nhat	Hanh)ผู้ต่อสู้เพื่อชาวเวียดนามที่อพยพลี้ภัยสงคราม	ท่านติช	นัท	ฮันห์	ได้น�าเอาหลักการทาง

พระพุทธศาสนาเข้าไปผกูพนักบัการแก้ปัญหาสงัคมโลกยคุใหม่	(โดยเฉพาะปัญหาสงครามเวยีดนาม)	

บนฐานของการมีสติระลึกรู้ถึงสิ่งที่ก�าลังด�าเนินไปภายในตนและในโลก	 ดังข้อความที่ว่า	 “สติจะ 

ต้องผูกพัน	 (กับสังคม)	 เมื่อมีการเห็น	 จะต้องลงมือกระท�า…เราจะต้องมีสติระลึกรู้ปัญหาที่แท้จริง

ของโลก	 และด้วยสตินี้เอง	 เราจึงจะรู้สิ่งที่ต้องท�าและไม่ต้องท�า	 และที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ”	

และว่า	 “สถานการณ์ท่ามกลางสงคราม	 คุณไม่สามารถตัดตัวเองออกจากสังคมที่ทนทุกข์นั้นได้	 

คุณต้องสัมพันธ์กับพวกเขาและท�าอะไรก็ได้เท่าที่คุณสามารถช่วยได้	ทุก	ๆ	คนสามารถหาเวลาที่จะ 

นั่ง	 เดิน	 รับประทานอาหารอย่างมีสติหรือกินอาหารในความเงียบคนเดียวหรือกับชุมชนก็ได้”	การ 

ก่อตั้ง	“โรงเรียนเยาวชนเพื่อบริการสังคม”	(the	School	of	Youth	for	Social	Service)	ถือว่า

เป็นการปรากฏตวัอย่างเป็นรปูธรรมของขบวนการพระพทุธศาสนาพทุธศาสนาเพือ่สงัคมในแนวทาง

ของท่านติช	 นัท	 ฮันห์	 โรงเรียนนี้จะฝึกเยาวชนให้ปลดเปลื้องทุกข์จากภัยสงครามแล้วขยายไปสู่

การท�างานเพื่อประชาชนชาวเวียดนามไม่ยกเว้นว่าจะมีความเชื่อทางการเมืองแบบใด	นอกจากนั้น	

นักเรียนยังได้รับการฝึกฝนให้	“เตรียมพร้อมที่จะตายอย่างไร้ความโกรธ”	มาติน	ลูเธอร์	คิง	จูเนียร์	

(Martin	Luther	King	Jr.)	เคยถามพระติช	นัท	ฮันห์	ถึงเหตุผลของการเผาตัวตายหมู่ของพระภิกษุ

ชาวเวียดนามกลุ่มหนึ่งที่เมืองไซ่ง่อนซึ่งน�าโดยพระติช	กวาง	ดุค	(Thich	Quang	Duc)	พระติช	นัท	

ฮนัห์	เขยีนตอบว่า	การสละชวีติเพือ่สงัคมด้วยเมตตา-ธรรมถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบ

ต่อสังคมอย่างสูงสุด	 ข้อความมีดังนี้	 “การเผาตัวตายของพระภิกษุชาวเวียดนามในปี	 ค.ศ.	 1963	

(2506)	 เป็นเรื่องยากที่มโนส�านึกแบบคริสต์ตะวันตกจะเข้าใจได้	 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเป็นการท�า

อัตวินิบาตกรรม	แต่โดยสารัตถะแล้วไม่ใช่อย่างนั้น	แม้แต่การประท้วงก็ไม่ใช่	สิ่งที่พระสงฆ์เหล่านั้น

เขียนไว้ในจดหมายก่อนที่จะเผาตัวเอง	คือ	การมุ่งที่จะส่งสัญญาณเตือนภัย	มุ่งเขย่าหัวใจของผู้กดขี่	

และเรียกร้องชาวโลกให้ความสนใจกับความทุกข์ยากของชาวเวียดนาม”	ตามประเพณีของชาวพุทธ

ในเวียดนาม	 ผู้ที่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุจะใช้ไฟเผาร่างกายของตนเป็นจุดเล็ก	 ๆ	 ในขณะที่ก�าลัง

สมาทานศีล	250	ขณะที่ก�าลังได้รับความเจ็บปวดอย่างหนัก	ผู้บวชจะเปล่งวาจาว่า	“จะแสดงออก

ซึง่ความจรงิจงัจรงิใจภายในจิตใจของตน	และพร้อมทีจ่ะรับภาระอนัหนกั”	ดงันัน้	การฆ่าตวัตายของ
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พระภิกษุกลุ่มนั้นจึงถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นอุกฤษฏ์เลยทีเดียว	6

	 การก่อตั้งนิกายเทียบหิน	(Tiep	Hien,	The	Order	of	Interbeing)	ของพระติช	นัท	ฮันห์	

ในปี	 ค.ศ.1966	 ถือว่าเป็นภาพสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมอย่างชัดเจน	 

ค�าว่า	 “เทียบหิน”	(Tiep	Hien)	 ประกอบด้วยค�าว่า	 “เทียบ”	หมายถึง	 การสืบต่อ	 (continuing)	 

และ	 การสัมผัส	 (touching)	 คือสืบต่อทางแห่งการตรัสรู้	 และการสัมผัสความจริงของโลกและ 

ความจรงิของชีวติ	และค�าว่า	“หนิ”	หมายถงึ	การรูแ้จ้งเหน็จรงิ	(realizing)	ได้แก่	ความเปลีย่นแปลง

ภายในตนเองและการปรากฏขึ้นของปัญญาและกรุณา	นอกจากนั้น	 ค�านี้ยังหมายถึงการลงมือท�า 

ที่นี่และเดี๋ยวนี้หลักการส�าคัญของนิกายเทียบหินมี	4	ประการ	คือ	

	 1)		ความไม่ยึดม่ันในทิฏฐิทั้งหลาย	 (non-attachment	 from	 views)	 หมายถึงการไม่ถูก 

คุมขังด้วยทิฏฐิ	ลัทธิ	อุดมการณ์	อคติ	และความเคยชินที่ไม่ดี	

	 2)	 การทดลองโดยตรง	 (direct	 experimentation)	 คือ	 การมีประสบการณ์ตรงในธรรม 

ทัง้หลายทีอิ่งอาศยักนัเกดิขึน้	ไม่เน้นการคาดเดาหรอืการถกเถยีงทางปรชัญา	ชวีติของเราคอือปุกรณ์

ที่เราจะใช้ทดลองกับความจริง	 เมื่อเราดื่มน�้าส้ม	 เราย่อมรู้ว่ามันคือน�้าส้ม	 โดยไม่จ�าเป็นต้องหา 

เหตุผลหรือคาดเดาเอา	

	 3)	 ความเหมาะสมสอดคล้อง	 (appropriateness)	หากค�าสอนไม่สอดคล้องกับสภาพจิตใจ

ของบุคคลและความเป็นจริงของสังคม	ค�าสอนนั้นย่อมไม่ใช่พระพุทธศาสนาที่แท้จริง	 ค�าสอนของ

พระพุทธศาสนาที่จะก่อให้เกิดปัญญาและความรักได้	 จะต้องเป็นค�าสอนท่ีเหมาะสม	 ด้านหนึ่ง 

ค�าสอนน้ันจะต้องอยูบ่นฐานหลกัการของพระพทุธศาสนา	ในอกีด้านหนึง่จะต้องเป็นค�าสอนทีส่ามารถ

ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างแท้จริง	

	 4)		กุศโลบาย	(skillful	means)	หมายถึงการสอนโดยอุบายวิธีอันชาญฉลาด	เพื่อให้เหมาะ

กับเหตุการณ์และอุปนิสัยอันแตกต่างของบุคคล

	 โดยสรุปลักษณะส�าคัญของพระพุทธศาสนาในแนวทางของท่านติช	นัท	ฮันห์	มี	6	ประการ	

คือ	(1)	การมองว่า	“พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับสังคมอยู่แล้ว	ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น	ก็ไม่ถือว่าเป็น

พระพุทธศาสนา”	(2)	การมีปัญญาเห็นแจ้งในธรรมชาติที่อิงอาศัยกัน	(inter	being)	ของสิ่งทั้งหลาย

ในฐานะเป็นพื้นฐานแห่งการสร้างสันติภาพ	(3)	การปฏิบัติธรรมครอบคลุมทั้งการเจริญสติ	การรับใช้

สังคม	และการอาสาที่จะลดและหยุดยั้ง	“ความอยุติธรรมทางสังคม”	โดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก	(4)	

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมเป็นเรื่องของวิถีชีวิต	 สันติภาพไม่ใช่เพียงการไม่มีสงคราม	 หากแต่ต้องมี

อยูท่กุกจิกรรมในชวิีตประจ�าวนัของเรา	(5)	ค�าสอนและการปฏบิติัจะต้องเหมาะสมกบักาลเวลาและ

สถานที่	(6)	เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถเรียนรู้จากสรรพสิ่งได้

6	อ้างแล้ว,	ขบวนการพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่
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2.3 ขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในประเทศไทย 

	 แม้สงัคมไทยจะไม่เคยประสบภาวะวกิฤตทางสังคมอย่างรุนแรงเหมอืนในหลายประเทศทีย่ก

มาข้างต้น	แต่ภาวะวิกฤตทางสังคมและการเมืองตั้งแต่สมัย	14	ตุลาคม	2516	เป็นต้นมา	และการ

พัฒนาประเทศแบบทุนนิยมตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่	2	เป็นต้นมา	ได้ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตตาม

มาอย่างมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม	ปัญหาความยากจน	ปัญหาเสื่อมโทรมด้านศีลธรรม	

หรือปัญหาการล่มสลายของครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	 เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้	 จึงท�าให้ชาวพุทธไทย

กลุ่มหน่ึงมองว่าปัญหาวิกฤตเหล่านี้เกิดจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นแต่เรื่องเศรษฐกิจโดยละเลยมิติทาง

สังคม	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแบบจารีตในสังคมไทย	 นับตั้งแต่รัฐแยก

การศึกษาของประชาชนออกจากวัดในสมัยรัชกาลที่	5	เป็นต้นมา	สถาบันศาสนาแทบจะถูกตัดขาด

จากการก�าหนดทิศทางของสังคมเลยก็ว่าได้	 ดังนั้น	 ชาวพุทธบางกลุ่มจึงได้เสนอแนวคิดในการฟื้น

คืนชีพบทบาทของพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่	 เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

ปัจจุบัน	 รวมทั้งการตีความพุทธธรรมแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสังคมโลกยุคใหม่	 บุคคล

ส�าคญัทีพ่ยายามอธบิายค�าสอนทางพระพทุธศาสนาให้มมีติิทางสังคม	เช่น	พุทธทาสภกิข	ุพระพรหม

คุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต)	พระไพศาล	วิสาโล	นพ.	ประเวศ	วสี	สุลักษณ์	ศิวรักษ์	เครือข่ายพุทธศาสนิก 

เพื่อสังคมนานาชาติ	(พ.พ.ส.)	(International	Network	of	Engaged	Buddhists-INEB)	ถือว่าเป็น

ขบวนการพระพทุธศาสนาเพือ่สงัคมในระดบันานาชาติทีพ่ยายามบูรณาการพระพุทธศาสนาเพ่ือแก้

ปัญหาสงัคมยคุใหม่	ตัง้ขึน้โดยการน�าของสลัุกษณ์	ศวิรกัษ์	เมือ่ปี	พ.ศ.	2530	โดยมบีคุคลส�าคญัหลาย

ท่านให้การอุปถัมภ์	เช่น	องค์ทะไล	ลามะ	สมเด็จพระมหาโฆษนันทะแห่งกัมพูชา	พระติช	นัท	ฮันห์	

พุทธทาสภิกขุ	นอกจากนั้น	ยังมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกกว่า	500	ท่านจากประเทศต่าง	ๆ	กว่า	40	

ประเทศ	 บทบาทส�าคัญอย่างหน่ึงของเครือข่ายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ	 คือ	 การมุ่งพัฒนา

แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมท่ีมีฐานอยู่บนความมีสติ	 ปัญญา	 และกรุณา	 รวมทั้งการ

ตีความศีล	5	แนวใหม่เพื่อสามารถตอบปัญหาสังคมโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน

	 ในมมุมองของพระมหาเถระในสงัคมไทยเกีย่วกับพระพทุธศาสนาเพ่ือสงัคมนัน้	พระมหาเถระ	 

เช่น	 พระธรรมโกศาจารย์	  	 กล่าวไว้ในหนังสือ	 “ธรรมิกสังคมนิยม”	 โดยกล่าวถึงหลักศีลธรรมใน

พระพุทธศาสนาและสังคมนิยมว่า	 มนุษย์ส่วนใหญ่มีความต้องการเป็นอยู่ที่มีความสงบ	 ไม่ควรแยก

ศีลธรรมออกไปเสียจากกิจการท้ังปวงของมนุษย์	 ศีลธรรมเป็นกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้น

พบ	ทุกอย่างเป็นศีลธรรมที่ควรมีหรือปฏิบัติต่อกัน	การแก้ปัญหาต่างๆ	ผิดพลาดเพราะไม่เล็งถึงการ

ประพฤติตามหลักศีลธรรม	 โดยท่านเสนอว่า	 “...โลกจะต้องมีระบบการปกครองที่ไม่เห็นแก่ตัวคน	

และให้ประกอบไปด้วยธรรมะ		ระบอบการปกครองในโลกที่ไม่เห็นแก่ตัวคนตัวบุคคลคือมือใครยาว

สาวได้สาวเอานี้	จะเปิดโอกาสให้ระบบการปกครองนั้นประกอบอยู่ด้วยพระธรรม	หรือพระเจ้า	แล้ว

แต่จะเรยีก	ไม่มช่ืีอเรยีกอย่างอืน่	กเ็รยีกไว้ทก่ีอนว่า	ระบบธมัมกิสังคมนยิม..”	และ	ว่า	“...	สังคมนยิม	



การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 29

ก็แปลว่า	เห็นแก่เพื่อนมนุษย์	ไม่เห็นแก่ตัวเอง	ไม่เห็นแก่ตัวคนเดียว	เห็นแก่เพื่อนมนุษย์	จึงจะเรียก

ว่าสังคมนิยม	แล้วการเห็นแก่สังคมนั้นต้องถูกต้องด้วย	เพราะว่าผิดก็ได้เหมือนกัน	การเห็นแก่สังคม

ผิดๆ	 ก็คุมพวกไปปล้นคนอื่น	 หาประโยชน์มาให้แก่พวกตัวนี้	 มันก็ผิด	 ก็เลยต้องใช้ค�าว่า	 “ธัมมิก”	

ประกอบอยู่ด้วยธรรมนี้	 เข้ามาน�าหน้าไว้ว่า	 ธัมมิกสังคมนิยม	 ระบอบที่ถือเอาประโยชน์ของสังคม

เป็นหลัก	และประกอบไปด้วยธรรมะ.”

	 โดยหลวงพ่อพุทธทาสได้ให้ความหมายของค�าว่า	 “ธัมมิกสังคมนิยม”	ว่า	 หมายถึง	 สังคม

หรือสังคมนิยมที่ตั้งอยู่บนฐานของธรรมหรือประกอบด้วยธรรม	ค�าว่า	“ธรรม”	ในที่นี้	ท่านใช้หมาย

ถึงธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ	ดังข้อความที่ว่า	“ธรรมชาติแท้	ๆ	มีลักษณะสังคมนิยม	มีเจตนารมณ์

ของสังคมนิยม	 มันเป็นตัวสังคมนิยม	 เพราะมันไม่มีอะไรที่อยู่ได้ตามล�าพังคนเดียว	 ตัวเดียว	 ส่วน

เดยีว	ธาตเุดยีว	อณเูดียว	นีม่นัมไีม่ได้	มนัต้องเป็นกลุม่เป็นก้อนกันไปทัง้นัน้	ในหนึง่ปรมาณกูอ็ยูอ่ย่าง

สังคมนิยม”	 จะเห็นว่า	 ธรรมชาติที่พุทธทาสภิกขุมองว่ามีเจตนารมณ์สังคมนิยม	 ก็คือระบบความ

สัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของสรรพสิ่ง	ตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดระดับปรมาณู	ๆ	ไปจนถึงสิ่งที่กว้างใหญ่

ระดบัจกัรวาล	เจตนารมณ์สงัคมนยิมของธรรมชาตินีเ้องทีช่่วยค�า้จุนให้สรรพส่ิงด�ารงอยูไ่ด้	ดังข้อความ

ที่ว่า	 “ในร่างกายนี้ก็ต้องมีระบบสังคมนิยม	มันจึงรอดมาได้	 ในหมู่บ้านนี้ก็มีระบบสังคมนิยมมันจึง

รอดอยู่ได้	กระทั้งทั่วโลก	มันก็น่าหัวมากทีเดียว	ถ้าเราจะพูดว่าในระบบจักรวาลมันก็เป็นสังคมนิยม	

ถ้าไม่เป็นเมื่อไหร่มันจะต้องวินาศ”

	 ตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ	 สังคมนิยมเมื่อน�ามาใช้ในความหมายทางจริยธรรม	 จะมี

ความหมายในแง่ของจิตส�านึกที่เห็นแก่ส่วนรวมซ่ึงตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัว	 ดังข้อความที่ว่า	

“สังคมนิยมมีความหมายว่าต้องเห็นแก่สังคม	เพราะฉะนั้น	เห็นแก่ตัวคนเดียวไม่ได้”	โดยท่านได้ยก

ตัวอย่างอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ท่ีมุ่งท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่นว่าเป็นภาพสะท้อนการท�างานตาม

เจตนารมณ์สงัคมนยิม	“อุดมคติของโพธิสตัว์น้ัน…ต้องช่วยเหลอืผูอ้ืน่	เสยีสละเพือ่ผูอ้ืน่	แม้ชวีติของตวั

กส็ละได้นีก็่เพราะว่าเหน็แก่สงัคม	ในพทุธศาสนากย็อมรับอดุมคติอนันี	้ยอมนบัเนือ่งเข้าไว้ในพระพุทธ

ศาสนา	นั่นก็เพราะมีเจตนาของสังคมนิยม”	แม้ระบบของ	“ศีล”	หรือ	“วินัย”	ก็เช่นเดียวกัน	พุทธ

ทาสภกิขมุองว่าบญัญตัหิรือจดัตามเจตนารมณ์สงัคมนยิมของธรรมหรือธรรมชาติ	(ธัมมกิสังคมนยิม)	

กล่าวคอื	เป็นระบบทีส่ร้างขึน้เพือ่ผกูพนัให้สังคมอยูร่่วมกนัเป็นปึกแผ่นตามเจตนารมณ์ของธรรม	สรปุ

ความว่า	 แนวคิดเกี่ยวกับมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนาที่พุทธทาสภิกขุน�าเสนอขึ้นมา	ตั้งอยู่บน

ฐานของแนวคิดเรื่องธรรมหรือกฎธรรมชาติ	 (อิทัปปัจจยตา)	 ซ่ึงท่านมองว่าธรรมหรือกฎธรรมชาติ

นี้มีเจตนารมณ์เชิงสังคมอยู่	 (ธัมมิกสังคมนิยม)	 เหตุที่ท่านมองอย่างนี้เพราะสรรพสิ่งในจักรวาลล้วน

ด�ารงอยู่โดยการอิงอาศัยกันตามกฎอิทัปปัจจยตา	 ไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถด�ารงอยู่อยู่ได้อย่างโดด

เด่ียวเป็นอิสระ	 การท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังถือว่าด�าเนิน

ตามเจตนารมณ์สังคมนิยมของธรรมชาต	ิ (ท่านโต้งแย้งลัทธิปัจเจกนิยมและบริโภคนิยมว่าไม่ด�าเนิน

เจตนารมณ์ของธรรมชาติ)	 ดังน้ัน	 การท่ีพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยขึ้นมาก็ดี	 การตั้งคณะสงฆ์ขึ้น
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มาก็ดี	 หรือสอนให้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมตตาธรรมก็ดี	 ล้วนแต่ทรงด�าเนินเจตนารมณ์เชิงสังคมนิยม

ทั้งสิ้น
 ส่วนพระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต)	ได้เสนอแนวคิดศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม	โดยท่าน

พยายามจะฟ้ืนฟมูติทิางสงัคมของพระพทุธศาสนาให้กลบัคนืมาใหม่	ซึง่ท่านมองว่าเป็นสิง่ทีม่อียูแ่ล้ว

แต่ถกูมองข้ามไปหรอืถกูมองในเชงิปัจเจกจนเกนิไป	เป็นทีท่ราบกนัดีว่า	เร่ืองศลีหรือวนิยัทีอ่ธบิายตาม

จารตีประเพณใีนสงัคมไทย	ส่วนใหญ่กจ็ะเน้นเรือ่งของความดีงามส่วนบคุคลเป็นส�าคญั	โดยมองเพียง

ว่าสังคมที่ดีเกิดจากการมีปัจเจกชนที่ดีหลายคนมารวมกัน	 ส่วนมิติของศีลในด้านการจัดวางระบบ

หรือโครงสร้างทางสังคมเพื่อสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคนแทบจะไม่มีการกล่าวถึงเลยใน

สังคมไทย	ท่านได้ให้ความส�าคัญต่อเรื่องนี้มาก	โดยท่านได้อุทิศพื้นที่ในหนังสือพุทธธรรมถึงหนึ่งบท	

ส�าหรับอธิบายมิติทางสังคมของศีลหรือวินัยเป็นการเฉพาะ	โดยตั้งชื่อบทว่า	“ศีลกับเจตนารมณ์ทาง

สังคม”		ท่านมองว่า	หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาที่สะท้อนมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนาได้

อย่างเด่นชัดที่สุด	คือ	หลักค�าสอนในขั้นของศีลหรือวินัย	ดังค�ากล่าวของท่านที่ว่า	“ค�าสอนและหลัก

ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคม	และสะท้อนเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาใน

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมมากที่สุดก็คือ	ค�าสอนและหลักปฏิบัติในขั้นศีล	เพราะศีลเป็นระบบการ

ควบคมุชวีติด้านนอกเกีย่วด้วยการแสดงออกทางกายวาจาเป็นระเบยีบว่าด้วยความสมัพนัธ์กบัสภาพ

แวดล้อม	โดยเฉพาะอย่างยิง่ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ด้วยกัน	การด�าเนนิกจิการต่าง	ๆ 	ของหมูช่น	

การจดัสภาพความเป็นอยูแ่ละสิง่แวดล้อมให้เรยีบร้อยและเกือ้กลูแก่การด�ารงอยูด้่วยดีของหมูช่นนัน้	

และแก่ความผาสกุแห่งสมาชกิทัง้ปวงของหมูช่น	อนัจะเอือ้อ�านวยให้ทกุคนสามารถบ�าเพญ็กจิกรณย์ี

ที่ดีงามยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป”

	 พระพรหมคุณาภรณ์	 มองว่า	 ถ้าเราไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของศีลในทางสังคมแล้ว	 ไม่เพียง

เจตนารมณ์น้ันจะไม่ขยายกว้างออกไปสู่การปฏิบัติในสังคมคฤหัสถ์เท่านั้น	 แม้แต่เจตนารมณ์ส่วน

ที่มีอยู่แล้วในวินัยของสงฆ์เอง	 ก็จะเลือนรางเหลืออยู่เพียงในสภาพของพิธีกรรมเท่านั้น	 ด้วยเหตุนี	้

การที่จะฟื้นฟูศีลหรือวินัย	 ไม่ควรเน้นแต่เพียงความเคร่งครัดด้านรูปแบบเพียงอย่างเดียว	 ส่ิงท่ีควร

ท�าเพิ่มเติมคือการรักษาเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลหรือวินัยของสงฆ์ให้คงอยู่	ไม่ให้เลือนรางเหลือ

อยู่แต่ในรูปของพิธีกรรมอย่างแห้งแล้ง	นอกจากนั้น	ควรขยายเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลให้กว้าง

ออกไปสูก่ารปฏิบตัใินสงัคมคฤหสัถ์รอบนอกด้วย	โดยจดัสรรวนิยัทีเ่ป็นระบบชวีติและระเบยีบสงัคม

แบบพุทธของชาวบ้าน	ให้เกิดมีขึ้นอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกาลสมัย	กล่าวเฉพาะวินัย

ของพระสงฆ์	พระธรรมปิฎก	มองว่า	เป็นระบบที่ครอบคลุมชีวิตด้านนอกของภิกษุสงฆ์ทุกแง่ทุกมุม	

เริ่มตั้งแต่ก�าหนดคุณสมบัติ	 สิทธิ	 หน้าที่	 และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชนคือสงฆ์	 การดูแลฝึก

อบรมสมาชกิใหม่	การแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีท�ากจิการของสงฆ์พร้อมด้วยคณุสมบติัและหน้าทีท่ีก่�าหนดให้	

ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา	จัดท�า	เก็บรักษา	แบ่งสรรปัจจัย	4	ระเบียบการรับและการจัดแบ่งส่วน

อาหาร	การท�าจวีรและข้อปฏบิตัเิกีย่วกบัจวีร	ข้อปฏบิติัของคนไข้และผู้รักษาพยาบาลไข้	การจัดสรร
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ทีอ่ยูอ่าศัย	ข้อปฏบิตัขิองผูอ้ยูอ่าศยั	ระเบยีบการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั	การด�าเนนิงานและรบัผดิชอบใน

การก่อสร้าง	การจัดผังที่อยู่อาศัยของ	ชุมชนสงฆ์ว่า	พึงมีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใด	ๆ	บ้าง	ระเบียบ

วิธีด�าเนินการประชุม	การโจทหรือฟ้องคดี	ข้อปฏิบัติของโจทก์	จ�าเลยและผู้วินิจฉัยคดี	วิธีด�าเนินคดี

และตัดสินคดี	 การลงโทษแบบต่าง	ๆ	 เป็นต้น	 เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ด�าเนินตามเจตนารมณ์ทาง

สังคมของศีลทั้งสิ้น

	 หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุและพระพรหมคุณาภรณ์	 มีจุดเน้นในเรื่องเจตนารมณ์ทางสังคมของ

พระพุทธศาสนาแตกต่างกัน	คือ	ท่านแรกเน้นที่ธรรมหรือธรรมชาติว่ามีเจตนารมณ์ทางสังคม	ส่วน

ท่านหลังเน้นเรื่องบัญญัติหรือวินัยว่ามีเจตนารมณ์ทางสังคม	 กล่าวคือ	 พุทธทาสภิกขุมองว่าการที่

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยให้เจตนารมณ์ทางสังคม	 ก็เพราะเจตนารมณ์ของธรรมก�าหนดให้ต้อง

บัญญัติอย่างน้ัน	 ส่วนพระธรรมปิฎก	 มองว่าศีลหรือวินัยมีเจตนารมณ์ทางสังคม	 แต่ไม่ได้ยืนยันว่า

ธรรมมีเจตนารมณ์ทางสังคมหรือไม่	เพียงแต่บอกว่า	การบัญญัติวินัยที่ดีต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรม	

คือต้องเกิดจากความรูค้วามเข้าใจอย่างถกูต้องในธรรม	ดงัทีท่่านกล่าวไว้ว่า	“ธรรมจงึเป็นทัง้ฐานของ

วินัย	และเป็นทั้งจุดหมายของวินัย	(1)	ที่ว่าเป็นฐาน	หมายความว่า	ต้องรู้ความจริงของกฎธรรมชาติ	

จึงจะสามารถมาจัดตั้งวางระบบแบบแผนในหมู่มนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากธรรมนั้นได	้ 

ถ้าไม่รู้	การจัดตั้งก็ผิดพลาดหรือไร้ความหมาย	(2)	ที่ว่าเป็นจุดหมายคือ	การที่ให้มนุษย์มาอยู่ร่วมกัน	 

และมีการจัดตั้งระเบียบแบบแผนทั้งหมดนั้น	 ก็เพ่ือช่วยให้มนุษย์เข้าถึงและได้รับประโยชน์จาก 

ธรรมนั่นเอง”

	 นอกจากนี้	พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	ยังกล่าวถึงการให้ความส�าคัญต่อประเด็นต่อ

การพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาและความรับผิดชอบสังคมว่าจะต้องมีในทุกระดับ	 โดย

องค์กรธุรกิจควรเป็นหนทางไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า	 การผลิตการบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ	

ไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลกั	แต่เป็นหนทางทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาเพือ่สร้างคณุภาพชวิีตความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้

ของผู้คนของสังคมและสภาวะแวดล้อม	และได้กล่าวไว้ในหนังสือ	“เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ”	ว่า	การ

ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิต	จะต้องไม่มีการเบียดเบียนตน	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	ควรมีการบริโภคด้วยปัญญา	

ด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์และบูรณาการในระบบที่สัมพันธ์

ตามธรรมชาติ	ซึ่งสอดคล้องกับองค์ทะไลลามะกล่าวถึงระบบตลาดเสรีทุนนิยมกล่าวไว้ว่า	การสร้าง

ความอยู่ดีมีสุขให้ผู้คนจ�าเป็นต้องมีการลงทุน	 ก่อนลงทุนจ�าเป็นต้องมีทุน...เงินทุนเป็นเพียงหนทาง

ไม่ใช่เป้าหมาย	เป้าหมายที่แท้จริงคืออิสรภาพและความอยู่ดีมีสุขของทุกๆ	คน	ซึ่งระบบตลาดเสรีที่

มีความรับผิดชอบเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะน�าเราไปสู่จุดหมาย	
 นอกจากแนวคิดของนักปราชญ์พระมหาเถระทั้งสองแล้ว	 ยังพบว่าพระสงฆ์ในสังคมไทยได้

มีการด�าเนินการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม	 เช่น	 จากการศึกษาวิจัยของผู้เขียน

ที่ศึกษากับกลุ่มพระสังฆพัฒนาเพื่อชีวิตและชุมชนทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มพระสงฆ์	 ได้แก่	

พระสงฆ์ทีไ่ด้ด�าเนนิงานการพฒันาคุณภาพชวีติและสังคมในด้านสาธารณสุข	ส่ิงแวดล้อม	วฒันธรรม	
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เศรษฐกิจ	เช่น		พระอุดมประชาทร	(อลงกต	ติกฺขปญโญ)	วัดพระบาทน�้าพุ	จังหวัดลพบุรี		พระสุบิน	

ปณโีต	วดัไผ่ล้อม	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัตราด	พระครพูทิกัษ์นนัทคณุ	(สงวน	พนัธ์ชา)	วดัอรญัวาส	อ�าเภอ

เมือง	จังหวดัน่าน	เป็นต้น	และ	กลุม่/เครอืข่ายพระสงัฆพฒันา	เช่น	เครอืข่ายพระนกัพฒันาภาคเหนอื	

(สถาบันโพธิยาลัย	 จังหวัดเชียงใหม่)	 กลุ่มเสขิยธรรม	 เครือข่ายพระสงฆ์ด้านสิ่งแวดล้อม	 เครือข่าย 

พระสงฆ์พิทักษ์วัฒนธรรม	เป็นต้น	พบว่า	พระสังฆพัฒนาเหล่านี้	ได้มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม

ที่เน้นการน�าไปเพื่อการใช้ในชีวิตประจ�าวันและการพัฒนาสังคมมาเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่ม

และกิจกรรม	 เช่น	หลักอิทธิบาท	4	 	สังคหวัตถุ	4	อาทิโภคิยธรรม	5	หลักไตรสิกขา	 เป็นต้น	 โดย

น�าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ในการพัฒนาบุคคลและสังคม	 และ 

มุ่งเน้นให้บคุคลพฒันาให้มคีณุภาพชวีติท่ีด	ีมกีารพึง่พาตนเองในทางเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	และ

สิง่แวดล้อม	มสีตปัิญญาในการด�าเนนิชวีติแบบเรียบง่าย	และมุง่พัฒนาสังคมให้มกีารปฏบิติัเพ่ือเกือ้กลู

ต่อเพือ่นมนษุย์ด้วยการสงเคราะห์	การช่วยเหลอืดแูลผูค้นท่ียงัล�าบากหรอืผูด้้อยโอกาสในสงัคม	โดย

หลกัธรรมทีพ่ระสงัฆพฒันาได้น�ามาใช้ในการพฒันาบคุคลและสงัคมนัน้	ส่วนใหญ่จะเป็นธรรมทีง่่ายต่อ

การน�าไปปฏิบติัทางสงัคม	เช่น	การให้ทาน	การบ�าเพญ็ประโยชน์ร่วมกัน	การเสรมิสร้างความสามคัคี

ของหมู่คณะ	การพัฒนาอาชีพ	รายได้	การเสริมสร้างก�าลังใจ	การประหยัด	อดทน	อดออม	เป็นต้น	

ซึ่งเป็นการน�าหลักธรรมไปเสริมสร้างให้ประชาชนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	 ดังตัวอย่างของ

พระสุบิน	ปณีโต	วัดไผ่ล้อม	จังหวัดตราด	ที่ท่านน�าหลักอาทิโภคิยธรรม	(หลักการใช้สอยทรัพย์)	มา

ส่งเสรมิกจิกรรมการออมทรพัย์จนเกดิกลุม่สัจจะสะสมทรพัย์ทัว่ประเทศ	พระครพูทิกัษ์นนัทคณุ	แห่ง

กลุม่ฮักเมอืงน่าน	วดัอรญัวาส	จงัหวดัน่าน	ท่านได้หลักภมูปัิญญาการบวชป่าของพระพุทธศาสนามา

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการจัดการและการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน	พระอาทรประชานาถ	

(หลวงพ่ออลงกต)	แห่งวดัพระบาทน�า้พ	ุจงัหวดัลพบรีุ	ได้น�าหลักสังคหวตัถ	ุมาสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	

เป็นต้น	พระสงัฆพฒันาเหล่านี	้ได้ปฏบิตัธิรรมในลกัษณะของการเกือ้กลู	สงเคราะห์ต่อชมุชน	โดยมอง

รากฐานแห่งความเป็นชุมชนที่จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพระสงฆ์	ชาวบ้าน	และภาคีเครือ

ข่ายในการที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	 มีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 แนวคิดสิทธิชุมชน	 เป็นต้น	 มาผสมผสานกับหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม

ซึ่งผลที่เกิดขึ้นท�าให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาชุมชนและสังคม	 เช่น	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 การจัด

สวัสดิการชุมชน		การออมทรัพย์ชุมชน	โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์	โดยเฉพาะกลุ่มสัจจะสะสม

ทรัพย์ของพระอาจารย์สุบิน	 ปณีโต	 จังหวัดตราดนั้น	 ได้รับการยอมรับและขยายงานไปยังพระสงฆ ์

ทั่วประเทศ	โดยมีกลุ่มออมทรัพย์มากกว่า	500	กลุ่ม	มีวงเงินหมุนเวียนมากกว่า	1	พันล้านบาท	

	 นอกจากนี้	 พระสังฆพัฒนายังได้มีการประยุกต์ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาไปจัดกิจกรรม

การจัดการสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การบวชป่า	 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 ผลที่เกิดข้ึนท�าให้พระสงฆ์

นักอนุรักษ์หลายรูปได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว	 ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให้บุคคลที่มีส่วนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ท�าให้ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองในด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการจัดการด้านวัฒนธรรม	มรดกทางวัฒนธรรมที่พระสงฆ์มีบทบาทอย่างยิ่ง

ในการจัดการและการอนุรักษ์มรดกของชาติ	 ท�าให้เกิดการสร้างศิลปกรรมของชาติภายในวัดและ

สถานท่ีส�าคัญอย่างต่อเนื่อง	 นับว่าเป็นการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม 

บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความกรุณาอย่างแท้จริง

	 ส่วนพระสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทต่อการเรียนรู้และการสื่อสารสังคม	 เช่น	

สถาบันวิมุตตยาลัย	 (พระมหาวุฒิชัย	 ว.วชิรเมธี)	 กลุ่มเสถียรธรรมสถาน	 กลุ่มหมู่บ้านพลัม	 (ท่าน

ติช	นัท	ฮัน)	พระราชญาณกวี	วัดพระราม	9	และพระมหาสมปอง	ตาลปุตฺโต	พบว่า	พระสงฆ์กลุ่มนี้	 

มแีนวคดิในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกใช้การสือ่สารสงัคมในการช่วยเผยแผ่พระพทุธศาสนา

และการสร้างพลังทางสังคม	โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางพระพุทธศาสนากับหลักการในระดับ

สากล	เช่น	แนวคิดสันติภาพ	สิทธิมนุษยชน	ความรับผิดชอบต่อสังคม	การพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อเสริม

สร้างความรู้	ความเข้าใจ	และวิถีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพทางสังคม	มีการเสริมสร้างกิจกรรม

เชิงพทุธทีส่อดคล้องกบัความสนใจและการยอมรบัของวยัรุน่	ชนช้ันกลาง	และกลุม่องค์กรธรุกจิเอกชน		

เช่น	การน�าหลักสังคหวัตถุ	4	สามัคคีธรรม	หลักไตรสิกขา	หลักโยนิโสมนสิการ	เป็นต้น	โดยมุ่งเน้นให้

บุคคลมีการพัฒนาตนเอง	มีสติปัญญาในการด�าเนินชีวิต	มีศิลปะในการด�าเนินชีวิต	มุ่งพัฒนาสังคม

เพื่อเกิดสันติสุข	มีสันติภาพ	และเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 แนวคิดและกระบวนการของพระสงฆ์และองค์กรต่างๆ	 ในสังคมไทยและสังคมโลกที่ได ้

ด�าเนินการตามวิถีพุทธเพื่อการพัฒนาสังคม	 นับว่าเป็นการด�าเนินการท่ีสร้างประโยชน์และความ

สุขให้กับบุคคลในสังคม	 เป็นการเสริมสร้างร่วมมือร่วมใจของบุคคลและสังคมที่จะน�าไปสู่ความรับ

ผิดชอบสากล	 (Universal	 Responsibility)	 ที่มิได้เป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น	แต่เป็นการขยายจิตใจ	แห่งความเมตตา	กรุณา	และปัญญาจากปัจเจกบุคคลไป

สู่คนอื่นและสรรพสิ่งอย่างไรข้อจ�ากัดและเงื่อนไขใดๆ	 เพื่อให้สังคมเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและ 

ดีงาม



34	 การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

แผนภาพที่ 3: แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

 พระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาสงัคม	(Socially	Engaged	Buddhism	or	Engaged	Buddhism)	

เป็นแนวคิดและปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่เกิดจากจิตส�านึกของชาวพุทธเองในการตระหนักว่า	

ศาสนามิใช่เป็นสิง่ทีด่�ารงอยูอ่ย่างโดดเดีย่ว	แปลกแยกจากสังคม	หรอือยูเ่หนอืสงัคม	หากแต่เป็นสิง่ที่

เกดิขึน้ในสงัคม	ได้รบัความอุปถมัภ์ให้อยูร่อดได้จากสงัคม	หากสงัคมล่มสลาย	ศาสนากด็�ารงอยูไ่ม่ได้	

พระพทุธศาสนากเ็ช่นกนั	ด้วยเหตน้ีุชาวพทุธจึงควรถือเป็นหน้าทีท่ีจ่ะดแูลและหล่อเลีย้งสงัคมของตน

ให้เข้มแขง็และอยูร่อดปลอดภยั	ตลอดจนเอือ้เฟ้ือปกป้องให้สัตว์	พืช	ส่ิงแวดล้อมและโลกธรรมชาติที่

ตนพ่ึงพิงอยูไ่ด้ด�ารงอยูอ่ย่างมัน่คงเพือ่ชวีติท้ังทางโลกและทางธรรมของตนด�าเนนิต่อไปอย่างยัง่ยนื	7

7	ภัทรพร		สิริกาญจน์,	พระพุทธศาสนาในประเทศไทย : เอกภาพในความหลากหลาย, พิมพ์ครั้งที่	1,	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านัก

พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2557),	หน้า	173-179.

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ 3: แนวคิดพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 
 

 พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาสังคม (Socially Engaged Buddhism or 
Engaged Buddhism) เป็นแนวคิดและปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่เกิดจากจิตส านึก
ของชาวพุทธเองในการตระหนักว่า ศาสนามิใช่เป็นสิ่งที่ด ารงอยู่อย่างโดดเดี่ยว แปลก
แยกจากสังคม หรืออยู่เหนือสังคม หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ได้รับความอุปถัมภ์
ให้อยู่รอดได้จากสังคม หากสังคมล่มสลาย ศาสนาก็ด ารงอยู่ไม่ได้ พระพุทธศาสนาก็

หลักการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
- หลักพุทธธรรมเพื่อสังคมที่มาจากความ 
  เมตตา กรุณา จิตส านึกและความ  
  ปรารถนาดีไปยังผู้อ่ืนโดยปราศจากเงื่อนไข 
- อารยวิถีแห่งพุทธะเพ่ือความเกื้อกูลและ 
  การใช้ชีวิตที่เหมาะสมพอเพียง   
- หลักธรรมิกสังคม (พุทธทาส) 
- ความรับผิดชอบสากล (องค์ทะไลลามะ) 
- inter-being (ติช นัท ฮันท์) 
- ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม 
  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
- หลักสันติภาพสากล (ว.วชิรเมธี) ฯลฯ 

หลักการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ 

- การไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคม  
- การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค  
- การสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม  
- การแก้ไขความขัดแย้งทางสังคม  
- การสร้างพลังและเครือข่ายทางสังคม 
- การพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
- ความยอมรับความหลากหลาย 
- การสร้างสังคมที่มีความยุติธรรม 
- การให้ความส าคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย 
- การให้ความส าคัญต่อสิทธิมนุษยชน 
- การสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
- การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

แนวคิดและหลักการเพื่อพัฒนาสังคม 
- หลักความชอบธรรมทางสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
- การจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
- การมีคุณธรรมจริยธรรม 
- การเป็นพลเมืองทีด่ีของสังคม  
- การพัฒนาที่ยั่งยืน  
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- สิทธิมนุษยชน ฯลฯ 
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	 พระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาสงัคมนัน้ทัง้พระและฆราวาสต่าง	กเ็ลง็เหน็ความส�าคญัทีพ่ระพทุธ
ศาสนาจะต้องมีบทบาทเกีย่วข้องกบัสงัคม	การเมอืง	เศรษฐกิจและมติต่ิางๆ	ทีม่นษุย์องิอาศยัอยู	่เพือ่
ให้ชีวิตของตนมีความมั่นคง	พัฒนาได้อย่างสร้างสรรค์	และบรรลุประโยชน์สุขในปัจจุบัน	พระพุทธ
ศาสนาจึงไม่ใช่วิถีในการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อบรรลุอุดมคติทางศาสนาเท่านั้น	 หากแต่เป็นเครื่อง
น�าทางที่ดีที่สุดส�าหรับชาวพุทธให้รอดพ้นจากปัญหานานาประการในโลกทั้งทางวัตถุและทางจิต	
ท�าให้สามารถพึ่งตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยและพัฒนาตนเองและสังคมของตนให้เจริญก้าวหน้าได้	
พระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาสงัคมจงึเข้าไปตอบปัญหาและเสนอแนวทางในการพัฒนาบคุคลและสังคม
ในปริบทต่างๆทุกด้าน	เช่น	การน�าเสนอหลกัธรรมเพือ่แก้ปัญหาความรนุแรงในสงัคม	และการส่งเสรมิ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนและการเรียกร้องให้นักการเมืองมีคุณธรรมแบบพระโพธิสัตว์
	 พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมเป็นพระพุทธศาสนาท่ีให้ความส�าคัญกับการประยุกต์หลัก 
ค�าสอนและแนวการปฏบิตัทิางศาสนาเพ่ือให้ประโยชน์สขุของสงัคมส่วนรวม	พระพทุธศาสนาแบบนี ้
ส่งเสริมให้ชาวพุทธทั้งบรรพชิตและฆราวาสเข้าร่วมในมิติต่างๆ	 ของชีวิตทั้งในสังคม	 การเมือง	
เศรษฐกิจและการศึกษา	 เพื่อท�าให้ปัจเจกบุคคลและสังคมพัฒนาท้ังทางวัตถุและทางจิตใจ	 ซ่ึงอาจ
ประมวลลักษณะทั่วไปได้ดังนี้
	 1)		พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม	 ไม่ให้ความส�าคัญกับประเพณีพิธีกรรมในแง่ความ 
เช่ือม่ันศรทัธาต่อสิง่ศักดิส์ทิธิเ์หนอืธรรมชาต	ิแต่อาจใช้ประเพณพีธิกีรรมเป็นสือ่	เป็นสญัลกัษณ์	หรอื
เป็นอุบายในการชักน�าให้ประชาชนท�าความดีในเชิงพัฒนา	 เช่น	 การให้ค�าสัตย์เพื่อเลิกเหล้าของ 
ผูป้ระสงค์จะเลกิกนิเหล้าในหมูบ้่านปลอดเหล้าทีบ้่านไทรทอง	จังหวดักาฬสินธุ	์พระบญุรอด	อธปุิญโฺญ	
ผูน้�าชมุชนในหมูบ้่านได้น�าพธิ	ี“ออกเหล้า”	หรอื	“บวชเหล้า”	โดยให้ผู้ทีต้ั่งใจจะอดเหล้า	เตรียมขนัธ์	
5	(ของ	5	อย่างประกอบด้วยดอกไม้	5	ส	ีธปู	5	ดอก	เทยีน	5	เล่ม	หมาก	และพลู)	มาถวายหลวงปูแ่ละ
ตัง้สจัจะเลกิเหล้า  และการบวชป่ากิว่ม่วงใน	พ.ศ.	2533	ซึง่เป็นการบวชป่าครัง้แรกในจงัหวดัน่านทีม่ี
การน�าพระพทุธรูปไปประดษิฐานไว้ใต้ต้นไม้ท่ีสมมตุว่ิาเป็นประธานป่าในการน�าพธิบีวชป่าโดยการน�า
ผ้าจีวรไปห่มรอบต้นไม้	 ชาวบ้านทั่วไปที่ย�าเกรงพระพุทธรูปและกลัวเจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่กล้าเข้าไปตัด
ไปท�าลายป่า	เรือ่งทีพ่ระพทุธศาสนาแนวนีใ้ห้ความส�าคญัคอืการแก้ปัญหาและพัฒนาสงัคม	ด้วยเหตุ
นี้จึงส่งเสริมให้บรรพชิตและฆราวาสร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและของประเทศชาติ	 พระสงฆ์ 
อาจท�าหน้าทีช่่วยเหลอืชาวบ้านทีเ่จบ็ไข้โดยแนะน�าวธิกีารบ�าบดัรักษา	จัดหายารักษาโรค	และแม้แต่
ท�าหน้าที่รักษาพยาบาล	 เช่น	 บทบาทของพระอุดมประชาทร	 หรือที่รู้จักกันในนามว่า	 พระอลงกต	 
ติกฺขปญฺโญ	 แห่งวัดพระบาทน�้าพุ	 ลพบุรี	 ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์	 นอกจากนั้นพระสงฆ์
อาจท�าหน้าที่แนะน�าชาวบ้านในเรื่องการท�าหมากินและการด�ารงชีวิตให้อยู่รอดในด้านต่างๆ	 เช่น	
บทบาทของพระราชธรรมนเิทศ	(พยอม	กลัยาโณ)	ในการฝึกฝนเยาวชนให้ประกอบอาชพีเลีย้งตนเอง	
และบทบาทของพระครูพิทักษ์นันทคุณ	 (สงวน	 จารุวณฺโณ)	 ในการก่อต้ังป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์และ 
พัฒนาป่าไม้และธรรมชาติแวดล้อมในเขตจังหวัดน่าน	 ตลอดจนฟื้นฟูล�าน�้าน่านให้ปลอดภัยจาก 

การเน่าเสีย	และเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�าหรับสัตว์น�้า
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	 2)		พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	 ไม่เน้นการศึกษาเล่าเรียนในเชิงปริยัติธรรมจึงไม่ให้ความ

ส�าคัญกับภาษาบาลี	แต่เน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เห็นผลในปัจจุบัน	และ

เลือกตีความทางพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง	

เช่น	กรณีของหมู่บ้านปลอดเหล้าที่หลวงปู่บุญรอด	อธิปญฺโญ	ผู้น�าชุมชนได้เชิญเจ้าของร้านค้าเหล้า

ในหมู่บ้านซ่ึงมีอยู่	 4	 ร้าน	 มาคุยที่วัดและอธิบายว่าการขายเหล้าและส่ิงเสพติดเป็นความผิดทาง 

ศีลธรรม	 ตามหลักมิจฉาอาชีวะ	 และหลักคิหิปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา	 ซึ่งได้แก่	 การค้าขาย 

มนุษย์	ค้าขายสุราของมึนเมา	ยาพิษ	และค้าขายสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่า	การขายเหล้าเป็นต้นเหตุให้คน

ทะเลาะกัน	ขบัรถชนกนัตาย	ครอบครวัแตกร้าว	และอืน่ๆ	อนัเป็นปัญหาสงัคม	ร้านไหนเลกิขายเหล้า

ได้	หลวงปู่ก็จะแจกควายให้	1	ตัว การกระท�าของหลวงปู่	ท�าให้ร้านขายเหล้าทั้ง	4	ร้านเลิกกิจการ

ขายเหล้าหมด

	 3)		พระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม	ส่งเสรมิแนวคดิและแนวปฏบิติัแบบประชาสงัคม	(civil	society)	

ซ่ึงหมายถึงสังคมที่พึ่งพาตนเองและมีปฏิสัมพันในเชิงช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือประโยชน์สุขของส่วน

รวม	ในแง่นีพ้ระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาสงัคมกม็ลีกัษณะเป็นศาสนาภาคประชาสังคม	(civil	religion)	

กล่าวคอื	เน้นการเสรมิสร้างคณุธรรมความรับผดิชอบจากภายในตวัของพลเมอืง	การมวีนิยัของตนเอง	

และมีจิตสาธารณะ	(public	mind)	ที่คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก	และการพึ่งตนเองในด้านต่างๆ	รวม

ทั้งในด้านเศรษฐกิจท่ีเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	 ท�าให้บุคคลและสังคมสามารถแก้ปัญหาในการ

ด�ารงชีวิตของตนได้	 เมื่อตนเองและสังคมเข้มแข็งในระดับหนึ่งแล้ว	 ก็จะท�าให้มีความสุขทั้งทางกาย

และทางใจ

	 4)	 พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	 ส่งเสริมคุณธรรมด้านความเมตตากรุณาต่อกันโดดเด่นกว่า

คุณธรรมอื่น	จึงมีพฤติกรรมในทางช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน	กล่าวได้ว่า	ให้ความส�าคัญกับคุณธรรม

แบบพระโพธสิตัว์เป็นพเิศษ	ไม่ส่งเสรมิให้พระสงฆ์ปลีกวเิวกและแยกตัวออกจากชาวบ้านเพ่ือปฏิบติั

ธรรมอย่างโดดเดี่ยว	 แต่ส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้น�าของชุมชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน	

นอกจากน้ันยังตีความค�าสอนทางพระพุทธศาสนาในลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนา	 เช่น	 “การปฏิบัติ

ธรรม”	 ที่ไม่มีความหมายเฉพาะเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่หมายถึงการท�างานและการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ	ในชวีติประจ�าวัน	ดงัทีท่่านพุทธทาสกล่าวว่า	“การท�างานคือการปฏบิติัธรรม”	

ซึ่งเป็นไปได้เมื่อผู้ปฏิบัติกระท�าด้วยจิตที่ว่างจากความเห็นแก่ตัวและกิเลสทั้งมวล

	 5)		พระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม	ไม่จ�าแนกแนวคิดและการปฏบิตัติามจารตีของรฐัและคณะสงฆ์

แต่มุง่เน้นแนวคดิและการปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบคุคลและสังคมในภาพรวม	ด้วนเหตุนี	้ 

จึงส่งเสรมิให้บรรพชติมส่ีวนในการเรยีกร้องทางการเมอืงเพ่ือความเป็นธรรม	เช่น	การรณรงค์ในการ

บรรจุข้อความในรัฐธรรมนูญให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ	 และการเรียกร้องให้สตรีมี

โอกาสได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเถรวาท	 เป็นต้น	 การไม่ปฏิบัติตามจารีต

ทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดท�าให้พระภิกษุสามเณรเพ่ือพัฒนาสังคมถูกกล่าวหาในกรณีว่า 
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ไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย	 เช่น	 สัมผัสสตรีในการรักษาโรค	 ขุดดินฟันหญ้า	 และนุ่งห่มจีวร 

ไม่เรียบร้อย	 (ในขณะท�างานกลางแจ้ง)	 อย่างไรก็ตาม	 ชุมชนหลายแห่งก็ยังเห็นคุณประโยชน์ของ 

พระนักพัฒนา	และแนวทางของชาวพุทธแบบพัฒนาสังคม

	 พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมนั้น	 มีใช่เรื่องใหม่หากแต่มีรากฐานด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล 

ทีพ่ระพทุธองค์ให้มกีารเกือ้หนนุต่อสงัคม	แต่ได้มกีารปรบัรปูแบบให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลง

ของสังคมแต่ละยุคสมัย	 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีขบวนการเกิดข้ึนในหลายประเทศเพ่ือตอบสนอง

ปัญหาของสังคมโลกยุคใหม่	ดังนั้น	การน�าไปสู่การพัฒนาสังคมจะต้องมีกระบวนทัศน์ทางจริยธรรม

ของพระพุทธศาสนาใน	4	แบบ	คือ		

	 1)		จริยธรรมแบบศีล	(discipline)		

	 2)		จริยธรรมแบบธรรม	(virtue)	

	 3)		จริยธรรมแบบท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่น	(altruism)	

	 4)	จริยธรรมเพื่อสังคม	(engagement)	

	 จริยธรรมสองแบบแรกเป็นจริยธรรมของพระพุทธศาสนายุคต้น	ส่วนจริยธรรมแบบที่	3	เป็น

จริยธรรมของพระพุทธศาสนามหายานที่ตอบสนองต่อการพึ่งพาอาศัย	และจริยธรรมแบบที่	4	เป็น

จริยธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว	 พระพุทธศาสนา

เพื่อสังคมอาจแบ่งลักษณะโดยรวมเป็น	3	ประการ	คือ

	 1)		ความตระหนักรู้	 (Awareness)	 หมายถึง	 ความมีสติส�านึกตระหนักรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน 

ตัวเอง	 สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว	 รวมทั้งตระหนักรู้ในสภาพความทุกข์ของหมู่สัตว์ในสังคมและโลก	

ถือว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การท�ากิจกรรมทางสังคม

	 2)		การท�าตนให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลก	 (Identification	of	 self	 and	world)	 ได้แก่	 ความ 

รู้สึกเป็นหนึ่งเดียว	 (oneness)	 การไม่แบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย	 (non-dualism)	 การพ่ึงพาอาศัยกัน	 

(independence)	และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน	 ในขั้นแรก	 เมื่อได้ตระหนักรู้	 ได้เห็น	และได้ยิน

สภาพความทุกข์ที่หมู่สัตว์ได้ประสบอยู่	จากนั้น	จึงแผ่ความกรุณา	(compassion)	หรือ	ความรู้สึก

สงสาร	 (sympathy)	 ความรู้สึกร่วม	 (co-feeling)	 หรือความรู้สึกว่าเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์	 (fellow- 

feeling)	เพื่อท�าลายพรมแดนที่ขวางกั้นระหว่างตนเองกับคนอื่น

	 3)		การลงมือกระท�า	 (Imperative	 of	 Action)	 หมายถึง	 ข้อบังคับท่ีจะต้องลงมือท�าหรือ

ให้การช่วยเหลือทันทีเมื่อเห็นหรือได้ยินผู้อื่นมีความทุกข์	ดังที่พระติช	นัท	ฮันห์	กล่าวไว้ว่า	“เมื่อมี

การเห็นจะต้องมีการกระท�า”	หรือดังที่เบอร์นาร์ด	กลาสแมน	(Bernard	Glassman)	มองว่า	การ

มองความทุกข์ของคนอ่ืนให้เป็นดังทุกข์ของตน	 จะน�าไปสู่การกระท�าอย่างมั่นคงดังข้อค�ากล่าวของ

เขาที่ว่า	“ถ้าฉันมีแผลที่เลือดก�าลังไหล	ฉันจะรักษามันทันที	จะไม่เข้าร่วมกลุ่มถกปัญหาหรือรอให้มี

เครื่องมือพร้อมหรือรอจนกว่าจะได้ตรัสรู้	หรือรอจนกว่าจะได้ฝึกฝนตนก่อน	ฉันจะหาผ้ามาพันแผล

ให้เลือดหยุดไหลทันที	เพราะเลือดของฉันก�าลังไหลอยู่ขณะนี้”	
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 สรุป แนวคิดการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนานั้น	มุ่งไปสู่การสร้าง	“การตื่นรู้”	ของ

บุคคลและสังคม	ให้สังคมมีความ	“สมดุล”	“ยั่งยืน”	บนพื้นฐานของการเรียนรู้	โดยมีเป้าหมายของ

การพัฒนาสังคม	 คือ	 การด�ารงอยู่อย่างเกื้อกูลเพื่อให้บุคคลเข้าถึงความสุขซ่ึงเป็นความสุขจากการ

หลดุพ้นจากความทกุข์โดยสิน้เชงิ	เป็นความสขุทีไ่ม่เบยีดเบยีนตนเองและผู้อ่ืน	และต้องเหน็แจ้งด้วย

ตนเองหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองตามกระบวนการของไตรสิกขา	 คือ	 ศีล	

สมาธ	ิปัญญา	เพือ่พฒันาชวิีตมนษุย์และสงัคมให้ด�าเนนิไปตามกฎธรรมชาติ	เข้าใจทกุสิง่ทกุอย่างตาม

ความเป็นจริง	โดยยึดหลักทางสายกลาง	มีความพอดี	พอประมาณ	มีดุลยภาพของมนุษย์	ธรรมชาติ	

และสังคม	 มีกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการศีล	 การมีสมาธิ	 และการเจริญปัญญา	

เพื่อเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริง
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บทที่ 3
ตัวอย่างเครือข่ายพระพุทธศาสนา

กับการสร้างสังคมสุขภาวะ

3.1 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดล�าพูน
(วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน) ต�าบลต้นธง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน
	 การมส่ีวนร่วม	ถอืเป็นแนวคดิหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาและการก�าหนดนโยบายต่าง	ๆ 	

โดยในบริบทการพฒันาประเทศท่ีผ่านมา	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคมได้ให้ความส�าคญั

และน้อมน�าแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ภายในหน่วยงานของตนเอง	อย่างไรก็ดี	หลายหน่วยงานยังคง

มีข้อจ�ากัดทีไ่ม่สามารถหนนุเสรมิให้เกดิการมส่ีวนร่วมในระยะยาวได้	สาเหตสุ�าคญัคอื	การขาดกลไก

เชิงสถาบนัทีค่อยก�ากบัควบคมุ	เนือ่งจากการมส่ีวนร่วมส่วนใหญ่ยงัจ�ากัดอยูแ่ต่เพยีงเรือ่งของการรับ

ฟังความคิดเห็น	การระดมสมอง	การประชุม	หรือการท�าประชาพิจารณ์	เป็นการมีส่วนร่วมที่ด�าเนิน

ไปในลักษณะชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเท่านั้น	(Ad-hoc)	ดังนั้น	ความท้าทายส�าคัญของการมีส่วนร่วมก็

คือ	จะท�าอย่างไรให้หน่วยงานต่าง	ๆ	สามารถสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนภายใน

หน่วยงานของตนได้

	 วทิยาลยัสงฆ์ล�าพนูในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัทางการศกึษาแห่งหนึง่ทีใ่ห้ความส�าคญัต่อการเรียน

รู้และขยายต่อองค์ความรู้ระหว่างเครือข่าย	ชุมชน	และคณะสงฆ์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ

วจิยัอย่างมส่ีวนร่วมระหว่างชมุชนและคณะสงฆ์ในการส่งเสริมสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา	จึง

ได้ด�าเนินโครงการวิจัยเรื่อง	“รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา”	

ภายใต้การสนบัสนนุงบประมาณจากโครงการพฒันาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา	

(สรพ.)	 มีเป้าหมายหนึ่งที่ส�าคัญ

คือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สุข

ภาวะตามแนวพระพทุธศาสนา	ณ	

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	 เพื่อสร้างให้

เกิดพื้นที่ส�าหรับการเก็บรวบรวม

องค์ความรู้	 การขยายผล	 และ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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ทางวิชาการในการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์และชุมชน	โดยมีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมมากมาย	อาทิ		

สถาบันวิจัยหริภุญชัย	 (สกว.)	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เครือข่าย

สมัชชาสขุภาพ	เครอืข่ายเกษตรยัง่ยนื	เครอืข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เป็นมติิของการขบัเคล่ือน

สุขภาวะอย่างบูรณาการ	ที่เชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่าง	คณะสงฆ์	ชุมชน	และหน่วยงานภาค

รัฐเอกชน

	 นอกจากความโดดเด่นในเรือ่งความหลากหลายของเครอืข่ายทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมแล้ว	ศนูย์การ

เรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา	วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	ยังมีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นสถาน

ท่ีในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุม

ในหลายประเด็นและตอบสนองกับทุกกลุ่มทางสังคม	 เป็นองค์ความรู้ท้ังในทางทฤษฎีและในทาง

ปฏิบัติ	ที่สามารถให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	น�าไปพัฒนาต่อยอดได้อย่าง

เป็นรูปธรรม	 อาทิเช่น	 รูปแบบการจัดการองค์กรแห่งความสุข

วิถีพุทธ	 รูปแบบการจัดการสุขภาวะเชิงพุทธ	 รูปแบบการจัดการ

เกษตรอนิทรย์ีวถิธีรรม	รปูแบบการจดัการสขุภาวะชมุชนเชงิพทุธ

บูรณาการ	รปูแบบการจัดการสขุภาวะผูส้งูอายตุามแนวพระพทุธ

ศาสนา	 :	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 (ดอกซอมพอ)	 รูปแบบการสร้าง

ธรรมนญูสขุภาพตามแนวพระพุทธศาสนา	รูปแบบการเสริมสร้าง

เยาวชนสขุภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา	รูปแบบการเสริมสร้าง

สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล�าพูน	

(ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล	5)	และรูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะ

ด้วยแพทย์แผนไทยตามแนวพระพุทธศาสนา	เป็นต้น

	 ท้ายที่สุดแล้ว	ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา	วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	สามารถ

กลายเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นระบบ	เป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ของคณะสงฆ์	ทั้งการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสุขภาวะ	 การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พระสงฆ์แกนน�าจิตอาสาใน

การส่งเสริมสุขภาวะแก่พระสงฆ์และประชาชน	 เป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนและหน่วย

งานภาครฐั	ทัง้การน�าเสนอผลงานวชิาการในเรือ่งการเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายชมุชนจังหวดั

ล�าพนู	การเสวนาแลกเปลีย่นทิศทางการขับเคลือ่นสขุภาวะชมุชน	และยงัสามารถขยายผลการด�าเนิน

งานไปสู่ประเด็นนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาวะ	ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนด้านการปฏิรูปกิจการ

คณะสงฆ์	 และการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 อีกด้วย	 โดยท้ังหมดเป็นการท�างานท่ีอยู่

บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม	 ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการคิด	 การตัดสินใจ	 การด�าเนินการ	 การรับ

ผลประโยชน์	และการประเมินผล	เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนสืบไป				
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3.2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ส�าหรับพระสงฆ์ในจังหวัด
พิจิตร (วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร) ต�าบลบ้านบุ่ง อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
	 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไขอย่าง 

เร่งด่วน	 ด้วยเหตุผลจากข้อมูลทางสถิติที่ชี้ให้เห็นว่า	 ปัจจุบันมีพระสงฆ์จ�านวนมากท่ีเจ็บป่วยเป็น 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (non	 communicable	 diseases:	 NCDs)	 โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะ 

ทางโภชนาการ	เช่น	โรคหัวใจขาดเลือด	ความดันโลหิตสูง	เบาหวาน	ไขมันสูง	เกาต์	ไตวาย	เป็นต้น	

โดยสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยมาจากการที่พระสงฆ์ฉันอาหารประเภทที่มีแป้งและน�้าตาลมาก	

ประกอบกับข้อจ�ากัดในเรื่องการออกก�าลังกายที่ไม่สามารถกระท�าได้

	 พระราชสทิธเิวที	เจ้าคณะจงัหวดัพจิติร	และคณะนกัวจัิย	ภายใต้การสนบัสนนุงบประมาณจาก

โครงการพฒันาสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา	(สรพ.)	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของ

ปัญหาดังกล่าว	น�าไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายใต้ชื่อ	“ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา	

4	ส�าหรับพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร”	ด�าเนินการ

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์

ในจงัหวดัพจิติร	เป็นพืน้ทีจั่ดเก็บองค์ความรู	้และ

สามารถเปิดให้กลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจเข้ามา

ศึกษาดูงาน	 ซึ่งที่ผ่านมาได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง	

ๆ	 มากมายร่วมกับโรงพยาบาลพิจิตร	 องค์การ

บริหารท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษา	 รวมทั้งเครือ

ข่ายภาคประชาสังคม	อาทิ

	 1.	กิจกรรมการตรวจสุขภาพและส�ารวจสถานการณ์สุขภาวะของพระสงฆ์	จ�านวน	378	รูป	

ผลจากการท�ากจิกรรมดงักล่าวท�าให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาสขุภาพของพระสงฆ์ในจงัหวดัพจิติร	

พฤติกรรมการฉันและการใช้ชีวิตประจ�าวัน	ทัศนคติและองค์ความรู้ในเรื่องของสุขภาพเบื้องต้น	โดย

คณะนักวิจัยได้น�าผลลัพธ์ที่ได้นี้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อก�าหนดทิศทางการท�างานในระยะต่อไป	

	 2.	 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรส�าหรับการเตรียมอาสาสมัครพระสงฆ์ส่งเสริมสุขภาวะ

ประจ�าวัด	(อพสว)	โดยคาดหวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถท�าให้พระสงฆ์มีความรู้และทักษะใน 

ภาคปฏบิตัเิกีย่วกบัเรือ่งของการดแูลรกัษาและหลีก

เลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสู่การป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	

สามารถน�าความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปปฏิบัติใช้ได้

จริงภายในวัดของตนเอง	 เนื้อหาภายในหลักสูตร

ประกอบด้วย	 รายวิชาความรู ้ เกี่ยวกับโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง	 รายวิชาภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญจาก 
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โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	รายวิชาวิธีปฏิบัติในการประเมินเบื้องต้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	และรายวิชาการ
ใช้ยาเบื้องต้น
	 3.	 กิจกรรมการพัฒนาชุดความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์	 คณะนักวิจัยได้พัฒนาชุด
ความรูโ้ดยอาศัยผลการศกึษาทางการแพทย์และผลการส�ารวจข้อมลูทีไ่ด้จากพืน้ที	่ชดุความรูน้ีเ้ปรยีบ
เสมือนเป็นคู่มือในการดูแลรักษาสุขภาพ	การถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ	รวมทั้งสามารถใช้
สนับสนุนการท�างานของพระสงฆ์ส่งเสริมสุขภาวะประจ�าวัดต่อไปได้
	 4.	กจิกรรมการจดัอบรมอาสาสมคัรพระสงฆ์ส่งเสริมสุขภาวะประจ�าวดั	ผ่านการน�าหลักสูตรท่ี
พฒันาไว้มาใช้ในการปฏิบัติจรงิ	พระสงฆ์ท่ีเข้าร่วมการอบรมจะได้รบัองค์ความรูใ้นทางทฤษฎแีละใน
ทางปฏบิตั	ิมกีารประเมนิผลและให้การรบัรองพระสงฆ์ทีผ่่านการอบรม	กลายเป็นพระสงฆ์ส่งเสรมิสขุ
ภาพประจ�าวดั	(อพสว)	ทีม่ศีกัยภาพ	และสามารถน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้ไปปฏบิตัใิช้ภายในวดัของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม
	 ทัง้น้ี	ศูนย์ส่งเสรมิสขุภาวะภายใต้หลกัภาวนา	4	ส�าหรบัพระสงฆ์ในจงัหวดัพจิติร	สามารถเป็น
พืน้ทีใ่นการเสรมิสร้างสขุภาวะโดยใช้แนวคดิตามแนวพระพทุธศาสนาได้อย่างสมบรูณ์	ผ่านการใช้หลกั
ภาวนา	4	สามารถสร้างรูปแบบในการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ผ่านองค์ความรู้และกิจกรรมต่าง	ๆ	
เพือ่ให้คณะสงฆ์ของจงัหวดัอืน่	ๆ 	สามารถน�าไปปรบัใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสขุภาวะทีเ่กดิ
ขึน้กบัพระสงฆ์ของจงัหวดัตน	เมือ่พระสงฆ์มสีขุภาวะทีดี่	ผลทีต่ามมากค็อืพระสงฆ์สามารถประกอบ
กิจของสงฆ์ในด้านต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สามารถเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ	เป็นผู้น�า
ทางจติวญิญาณ	น�าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในการชีน้�าเส้นทางสูก่ารดับทกุข์	และสร้างปัญญา

ให้เกิดกับคนในสังคมได้อย่างยั่งยืนสืบไป	

3.3 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา 
(วัดสันติวิเวก) ต�าบลตะเคียน อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
	 ความทันสมยัและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกดิความเปล่ียนแปลงในหลาย

มิติ	ไม่ว่าจะในมิติทางด้านสังคม	มิติทางด้านเศรษฐกิจ	และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในมิตทิางด้านเศรษฐกิจ	ทีส่่งผลให้ประเทศไทยเปลีย่นบทบาทจากประเทศเกษตรกรรมกลายเป็น

ประเทศอุตสาหกรรม	 เกิดการลงทุนจากแหล่งทุนภายนอก

และภายในประเทศ	มกีารส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรมในอตัรา

ทีส่งู	เกดิโรงงานผลติสนิค้าอุตสาหกรรมตามพืน้ท่ีเมอืงใหญ่	ๆ 	

โดยเฉพาะในกรงุเทพฯ	เกดิการจ้างงานและรายได้ต่อหวัของ

ประชากรทีส่งูขึน้	ความเฟ่ืองฟทูางด้านเศรษฐกจิดงัทีก่ล่าวมา

นี	้ได้ส่งผลให้ประเทศไทยถกูขนานนามจากเวทเีศรษฐกจิโลก

ว่าเป็น	“พยัคฆ์เหิน”	(Flying	Tigers	)	แห่งเอเชีย
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	 อย่างไรก็ตาม	 แม้สภาพเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตท่ีดีข้ึน	 แต่สภาพสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลับสวนทางกับความเจรญิทางด้านเศรษฐกจิ	เนือ่งจากเกดิสภาวะการแข่งขนัในการสะสมทรพัย์สนิ
เงินทองของประชาชนอย่างเข้มข้น	 เกิดภาวะความเครียดจากการแข่งขัน	 เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
และความเห็นแก่ตัว	ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่เพิ่มมากขึ้น	ทรัพยากรธรรมชาติถูกน�าไปใช้
ประโยชน์โดยขาดความตระหนักรู้	ค่านิยมและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ได้สั่นคลอนค่านิยม
และวถิชีีวติแบบดัง้เดมิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรบิทของชมุชนท้องถิน่	สถาบนัทางครอบครวัและความ
เป็นชมุชนได้เกดิปัญหาอนัเนือ่งมาจากการอพยพย้ายถิน่ของคนหนุม่สาวและการเข้าสู่ยคุของสังคม
ผู้สูงอายุ	(Aging	Society)
	 พระวิชัย	ธมฺธีโป	เจ้าอาวาสวัดสันติวิเวก	ต�าบลตะเคียน	อ�าเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร์	เป็น
ผู้ที่เห็นถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว	 เนื่องจากชุมชนโดยรอบวัดมีผู้สูงอายุจ�านวนมากที่อาศัย
อยู่เพียงล�าพัง	 ขาดการดูแลเอาใจใส่	 เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า	 เป็นที่มา
ของการด�าเนินโครงการภายใต้ชื่อ	 “การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธ

ศาสนา”	ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากโครงการพฒันา
สขุภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา	(สรพ.)	โดย
ใช้วดัเป็นพืน้ทีใ่นในการขบัเคลือ่นโครงการ	มกีารประยกุต์ใช้
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและหลกัศาสนพธิ	ีขบัเคลือ่น
โครงการภายใต้แนวคิด	 “จิตโปร่งใส	 ใจเกินร้อย”	 ผลจาก
การด�าเนินโครงการได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อผู้สูง
อายุทางด้านสุขภาวะใน	4	ด้านด้วยกันคือ

	 1.	สุขภาวะทางกาย	กิจกรรมกายบริหารและการออกก�าลังกายได้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง	กระฉับกระเฉง	ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย	
	 2.	สุขภาวะทางจิต	กิจกรรมกายบริหาร	การออกก�าลังกาย	กิจกรรมสันทนาการ	การพบปะ
พูดคุย	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การเจริญสติภาวนาและการประกอบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา	สง่
ผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางจิตที่ดีขึ้น	 ช่วยคลายความเหงา	จิตใจได้รับการเยียวยารักษาเนื่องจากมี
พืน้ทีใ่นการพดูคยุและรบัฟัง	สามารถก�าหนดจติเบือ้งต้นได้	เกดิความภาคภมูใิจและตระหนกัในความ
สามารถของตน	
	 3.	สุขภาวะทางปัญญา	กิจกรรมการอบรมในหัวข้อต่าง	ๆ	อาทิ	การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่
พึงได้รับของผู้สูงอายุ	 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ	 สถานการณ์และความเปลี่ยนของโลก	
ฯลฯ	ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเอง	เกิดความตระหนักและทราบถึงวิธีการ
ในการดูแลสุขภาพ	เข้าใจบริบทสังคมดีขึ้น	สามารถปรับตัวและด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม	
	 4.	สขุภาวะทางสงัคม	เกิดเครอืข่ายผูส้งูอายใุนพืน้ที	่มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบักลุม่ช่วงวยัเดยีวกนั
และกลุ่มต่างวัย	และเกิดเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่าง	ๆ	ภายในพื้นที่	เพื่อให้การท�างาน

เกิดความยั่งยืนในอนาคต
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	 นอกจากการด�าเนนิโครงการโดยใช้พระพทุธศาสนาเป็นแนวทางในการพฒันาสขุภาวะของผูส้งู

อายใุนพืน้ทีแ่ล้ว	ศูนย์การเรยีนรูส้ขุภาวะผูส้งูอายตุามแนวพระพทุธศาสนายงัมจีดุเด่นในเรือ่งของการ

สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ	ท่ีให้ความส�าคญัในเร่ืองกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายในพืน้ที่	

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง	องคก์ารบริหารสว่นต�าบลตะเคียน	ซึง่เป็นหน่วยงานเจา้ของพื้นที่	ได้เขา้มามสี่วน

ร่วมในการขบัเคลือ่นโครงการในครัง้นี	้โดยมสี�านกังานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์จังหวดั

สุรินทร์	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	องค์กรทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่	และมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในเร่ืองขององค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 มีการจัดท�า

บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางการท�างานที่มาจากข้อตกลงร่วมกัน	

กระบวนการท�างานท่ีมาจากเครือข่ายการท�างานที่

หลากหลายนั้น	 สามารถช่วยให้เกิดการหนุนเสริม

จุดเด่นและจุดด้อย	 เติมเต็มช่องว่างที่เป็นอุปสรรค

ในการขบัเคลือ่นงาน	เพือ่ให้ศนูย์การเรยีนรูส้ขุภาวะ

ผูส้งูอายตุามแนวพระพทุธศาสนากลายเป็นพืน้ทีใ่น

การแก้ไขปัญหาและพฒันาท้องถ่ินเพือ่ให้เป็นสงัคม

สุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป

3.4 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะและการพัฒนาสังคม (วัดทองทั่ว)
ต�าบลคลองนารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
	 ทุนทางสังคม	 ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการท�างานในด้านต่างๆ	 ให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี	 โดย
ทุนทางสังคมจะปรากฏผ่านประเพณี	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	ฯลฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กบัประวตัศิาสตร์ของชมุชน	ซึง่จะเป็นตัวช่วยให้ชมุชนเกิดส�านกึทีดี่ร่วมกนั	ทัง้เกิดความไว้เนือ้เชือ้ใจ	
ความสมคัรสมานสามคัค	ีน�าไปสูก่ารรวมตวัเพือ่สร้างประโยชน์ส่วนรวมให้กบัพืน้ที	่ดงักรณขีองชมุชน
วัดทองทั่ว	ต�าบลคลองนารายณ์	จังหวัดจันทบุรี	โดยชุมชนดังกล่าวมี	“เมืองเพนียด”	ชุมชนโบราณ
ที่มีอายุไม่ต�่ากว่าหนึ่งพันปี	เป็นสิ่งช่วยยึดโยงความเป็นชุมชนผ่านการมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน	ส่งผล

ให้ชุมชนวัดทองทั่วมีความเข้มแข็งในประเด็นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยมีชุมชน	 (บ้าน)	 วัด	 และ
โรงเรยีน	เป็นเครอืข่ายความร่วมมอืส�าคญั	โดยทีผ่่าน
มา	เครือข่ายชุมชนวัดทองทั่วมีการพัฒนาพื้นที่ของ
ตนเองผ่านกจิกรรมต่าง	ๆ 	อาท	ิการจัดท�าแหล่งเรียน
รู้ทางประวัติศาสตร์	 การร่วมกันดูแลแหล่งโบราณ
สถาน	การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อบรรจุ
ให้เป็นหลกัสตูรทีใ่ช้ส�าหรบัการเรยีนการสอนภายใน
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โรงเรียน	และการจัดท�าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ในการเก็บรวบรวมสิ่งของโบราณ	องค์ความรู้	ภูมิปัญญา	
เพื่อสืบสานและรักษาให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป
	 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะและการพัฒนาสังคม	 เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา	 (สรพ.)	ที่ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของ
ความเป็นชุมชนดังกล่าว	 โดยได้เลือกวัดทองทั่วเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการพัฒนาสุขภาวะและ
การพัฒนาสังคมโดยใช้แนวคิดทางพระพุทธศาสนาและหลักบวร	 (บ้าน	 วัด	 โรงเรียน)	 มีการด�าเนิน
กิจกรรมต่าง	ๆ	มากมาย	ร่วมกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดทองทั่ว	ส่งผลให้นักเรียนเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 ทั้งนี้จากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 สามารถสรุปผลลัพธ์ของการ
ด�าเนินกิจกรรมผ่านหลักธรรมหลักภาวนา	4	ได้ดังต่อไปนี้
	 1.	 กายภาวนา	 เยาวชนมัคคุเทศก์น้อย	 ร่วมท�า
กจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์	การเป็นมคัคเุทศก์ท่ีดีอย่างมสีติ	
การออกส�ารวจข้อมูลตามโบราณสถานกับพี่เล้ียง/ปราชญ์	
และลองฝึกปฏิบัติ	 ร่วมกันท�ากิจกรรมเสริม	 เช่น	 การเตรี
ยมแปลงปลูกผัก	 การท�ามโหตรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมพื้น
บ้าน	และการนั่งสมาธิก่อนร่วมท�ากิจกรรม	ท�าให้เยาวชนมี
สตสิมัปชญัญะในการท�ากจิกรรมก่อให้เกดิการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์	ไม่เที่ยวเตร่	หรือไม่ไปมั่วสุมสารเสพติดต่างๆ	
จึงท�าให้สุขภาวะทางกายที่ดี
	 2.	 สีลภาวนา	 เยาวชนมัคคุเทศก์น้อยมีกิจกรรมเสริมก่อนร่วมกันท�ากิจกรรม	 มีการไหว้พระ	
อบรมคุณธรรม	นั่งสมาธิ	จึงท�าให้มีความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	มีความกระตือรือร้นในการร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วม
ศึกษา	ฝึกฝนอบรมตนเอง	เพื่อที่จะสืบสานและการอนุรักษ์โบราณสถานเมืองเพนียด	
	 3	จิตภาวนา	มีจิตสาธารณะร่วมท�าความดีเพื่อสืบสานและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	และ
เป็นต้นแบบคนรุน่ใหม่ไม่มัว่สารเสพตดิ	เนือ่งจากต้ังใจ	มุง่มัน่	ในการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์	มหีน้า
ตายิ้มแย้ม	แจ่มใส	ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์	จนสามารถท�าหน้าที่เป็น
มัคคุเทศก์น้อยได้
	 4.	ปัญญาภาวนา	ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้คอื	เยาวชนมัคคเุทศก์น้อย	มกีารมุง่มัน่ศึกษาประวตัศิาสตร์	
และโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ในพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด	จากปราชญ์ชุมชน	ผู้รู้	 และ
เอกสารต่างๆ	ร่วมกับพี่เลี้ยงและวิทยากรประจ�าโครงการ	ก่อให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	สามารถเล่า
ประวัติศาสตร์ต่างๆ	เมืองเพนียด	และเล่าเรื่องโบราณวัตถุต่างๆ	ในพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นฟังได้	เพราะ
เกิดจากการที่มัคคุเทศก์น้อยมีความขยัน	หมั่นศึกษา	อบรม	ปรับปรุง	และแก้ไขตนเอง	ตามแผนการ
อบรมของโครงการ	 สามารถเป็นเยาวชนต้นแบบคนรุ่นใหม่ไม่พึ่งสารเสพติดและสืบทอด	 สืบสาน
วัฒนธรรม	เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเพนียดแก่นักท่องเที่ยวได้
	 ทั้งนี้	 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะและการพัฒนาสังคม	 (วัดทองทั่ว)	 สามารถยกระดับและส่ง
เสริมการท�างานของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	เนื่องจากในหลาย	ๆ 	กิจกรรม	ได้พยายาม
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ชี้ชวนให้ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
แสวงหาความต้องการด้วยตนเอง	 เป็นการ
มีส่วนร่วมต้ังแต่การร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	
ร่วมลงมือท�า	 และร่วมรับประโยชน์	 สร้าง
กระบวนการติดตามและการประเมินผลการ
ด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพ่ือแสวงหาจุดอ่อน
และแนวทางการแก้ไขปัญหา	ซ่ึงภายในอนาคต
ข้างหน้า	 ศูนย์การเรียนรู ้สุขภาวะและการ

พัฒนาสังคม	 (วัดทองท่ัว)	 จะมีการขยายผลการท�างานไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจาก 
กลุ่มนักเรียน	 	 เพื่อให้สามารถกลายเป็นพื้นที่ในการพัฒนาองค์ความรู ้และสร้างกิจกรรม 

ส�าหรับการสร้างสังคมสุขภาวะที่ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้น

3.5 ศูนย์สุขภาวะ การเรียนรู้ และสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม  
(วัดนิคมพัฒนาราม) ต�าบลนิคมพัฒนาราม อ�าเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

	 พระสงฆ์	 ถือเป็นผู้น�าส�าคัญในการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 เป็นผู้ส่งเสริมและ

สนับสนุนการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ตลอดจนมีบทบาทในการพัฒนาสังคม	 ชุมชนและ

ท้องถิ่น	 ยิ่งการที่พระสงฆ์เกิดการรวมกลุ่มกันในรูปแบบของเครือข่าย	 การท�างานของพระสงฆ์ยิ่งมี

พลงัในการสร้างความเปลีย่นแปลงให้กบัสงัคมไปในทศิทางทีดี่ขึน้ได้	โดยมหีลายเครือข่ายทีแ่สดงให้

เหน็เป็นผลเชงิประจักษ์อย่างมากมาย	อาท	ิเครอืข่ายพระสงฆ์นกัพัฒนาภาคเหนอืตอนบน	เครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาควบคุมปัจจัยเสี่ยง	เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา	5	จังหวัดชายแดนใต้	เป็นต้น	ใน

เฉพาะในกรณีเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา	5	จังหวัดชายแดนใต้นั้น	ถือเป็นเครือข่ายการท�างานที่มี

ความโดดเด่น	ด้วยปัจจัยทางพื้นที่และความหลากหลายทางศาสนา	ส่งผลให้เครือข่ายพระธรรมทูต

อาสา	5	จงัหวัดชายแดนใต้มแีนวทางการท�างานทีเ่ฉพาะตัว	มกีารรวมกลุ่มกนัอย่างเข้มแขง็	สามารถ

ปรับตวัภายใต้บรบิทของพืน้ทีท่ีม่คีวามเฉพาะตวัได้อย่างเหมาะสม	โดยทีผ่่านมา	ทางเครือข่ายมกีาร

จัดท�าโครงการและกจิกรรมทีห่ลากหลาย	อาท	ิโครงการสานเสวนาเพ่ือสันติสุขชายแดนใต้	กจิกรรม

สร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา	5	จังหวัดชายแดนใต้	

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพพระวิทยากร	 โครงการ

ส่งเสริมคณุธรรม	จริยธรรมและปฏบิติัธรรม	โครงการ

เย่ียมพระ	 พบปะโยม	 โครงการสานเสวนาชาวพุทธ	

เป็นต้น

	 โครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม

แนวพระพุทธศาสนา	 (สรพ.)	 ได้เล็งเห็นถึงความเข้ม
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แข็งของเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา	5	จังหวัดชายแดนใต้	และประเด็นการท�างานด้านสุขภาวะที่มี

ความสอดคล้องกบัเป้าหมายของทางโครงการ	ประกอบกบัทางเครือข่ายเองยงัขาดพ้ืนท่ีในการด�าเนนิ

การในระดับจังหวัด	เป็นที่มาของการจัดตั้ง	“ศูนย์สุขภาวะ	การเรียนรู้	และสาธารณสงเคราะห์เพื่อ

สังคม”	ณ	วัดนิคมพัฒนาราม	เพื่อให้เครือข่าย	สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดย

ได้เครือข่ายความร่วมมือที่มาจากหลายภาคส่วน	อาทิ	ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	ของมหาเถรสมาคม	

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถาบันการศึกษา	โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบล	และภาคประชาสังคม	มีการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	อาทิ	กิจกรรมการอบรมพัฒนาพระธรรม

ทูตอาสา	เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพระสงฆ์ภายในพื้นที่	ทั้งในด้านทักษะการเทศน์	การท�างานร่วม

กับชุมชน	ความรู้ในด้านการพัฒนาสุขภาวะ	เป็นต้น	โดยพระสงฆ์ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมดังกล่าว	

จะกลายเป็นพระวิทยากรที่จะสามารถลงพื้นที่เพื่อท�างานในด้านการเผยแพร่และการพัฒนาสังคม

ต่อไปได้	 ต่อยอดจนเกิดเป็นกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสา	 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อ

เนื่องจากกิจกรรมแรก	 โดยให้พระวิทยากรเป็นผู้อบรมเยาวชนภายในพื้นที่	 มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝัง

คณุธรรม	จรยิธรรม	เรยีนรูก้ารท�างานเป็นหมูค่ณะ	มจีติอาสา	รกัการท�าเพือ่ส่วนรวม	โดยได้รบัความ

ร่วมมือจากโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ในการน�านักเรียนเข้าร่วมการอบรม	กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการอบรม

ได้มีการลงพื้นที่ท�ากิจกรรมจิตอาสา	อาทิ	การเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพิบัติน�้าท่วม	น�าสิ่งของเครื่อง

ใช้ที่จ�าเป็นส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติน�้าท่วม	การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่	โดยลงพื้นที่

ร่วมกับพระวิทยากร	ผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลาม	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	

	 ทั้งนี้	ศูนย์สุขภาวะ	การเรียนรู้	และสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม	สามารถกลายเป็นพื้นที่แห่ง

การเรียนรู้	 สนับสนุนการท�างานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสาธารณสงเคราะห์	 ผ่าน

เครือข่ายพระธรรมทูตอาสาและกลุ่มเยาวชนจิตอาสาซ่ึงเป็นผลผลิตของศูนย์	 ท�าหน้าท่ีเป็นแรงขับ

เคลื่อนในการท�างานด้านการส่งเสริมสุขภาวะและงานสาธารณสงเคราะห์	 เป็นการท�างานที่มีความ

ยั่งยืนเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายความร่วมมือต่าง	ๆ	ในพื้นที่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 

คณะสงฆ์ในจงัหวัด	รวมทัง้สถาบันการศกึษา	อนัได้แก่	โรงเรยีนทุง่หว้าวรวทิย์	ทีอ่นเุคราะห์น�านกัเรียน 

เข้าร่วมอบรมเป็นประจ�าทุกปี	 สิ่งดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า	 ภายในอนาคต	 จังหวัดสตูลจะม ี

เยาวชนที่มีจิตอาสา	 เสียสละ	 และรักการ

ท�างานเพื่อส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึน	 เยาวชน

เหล่านี้จะกลายเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการ

สร้างสรรค์จรรโลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นสืบไป
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ระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

พ.ศ. 2546
-------------------------------------------------------

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	15	ตรี		แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์		พ.ศ.	2505	แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์		(ฉบับที่	2	)	พ.ศ.	2535		มหาเถรสมาคมวางระเบียบมหาเถร
สมาคม		ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ	1		ระเบยีบมหาเถรสมาคมนี	้	เรียกว่า	“ระเบยีบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการต้ังหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�าต�าบล	พ.ศ.	2546”

ข้อ	 2	 ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้	 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์ 
คณะสงฆ์	เป็นต้นไป

ข้อ	3	ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้	 ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม	ให้ยกเลิกระเบียบเถร
สมาคม	ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	พ.ศ.	2518

ให้บรรดาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล		ซึง่ได้จดัตัง้ขึน้ตามระเบยีบมหาเถรสมาคม		ว่า
ด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล		พ.ศ.	2518		ให้คงเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�า
ต�าบลตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

ข้อที	่4		ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี	้	“หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล”		หมายถึง		หน่วย
อบรมประชนประจ�าต�าบลแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีวัดตั้งอยู่

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมและสร้างส่ิงทีเ่ป็นคุณประโยชน์
แก่ประชาชนตามหัวข้ออบรม			ดังนี้

1)		ศีลธรรมและวัฒนธรรม
2)	 สุขภาพอนามัย
3)		สัมมาชีพ
4)		สันติสุข
5)		ศึกษาสงเคราะห์
6)		สาธารณสงเคราะห์
7)		กตัญญูกตเวทิตาธรรม
8)		สามัคคีธรรม

ข้อ	5	หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล		ประกอบด้วย	กรรมการดังต่อไปนี้
1) กรรมการโดยต�าแหน่ง
	 ก.	ประธานกรรมการ		ได้แก่เจ้าอาวาสแห่งวดัทีต่ัง้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลนัน้
	 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ถ้ามีรองประธานกรรมการฝ่าย

บรรพชติรปูเดยีว	ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชติรูปนัน้ปฏบิติั 
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หน้าที่แทน	 ถ้ามีรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตหลายรูป	 ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้
รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน	 ถ้าประธานกรรมการมิได้มอบ
หมาย	 ให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตเลือกกันเองข้ึนปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานกรรมการ	
เว้นแต่ในกรณีท่ีมรีองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชติรปูเดยีว	ให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชติ 
รูปนั้นปฏิบัติหน้าที่แทน	

	 ข.		รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต	ได้แก่เจ้าอาวาสวัดอื่นทุกวัดในต�าบลนั้น	เว้นแต่	
ในกรณทีีเ่จ้าอาวาสอ่ืนน้ันด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่เจ้าคณะต�าบลขึน้ไป	ให้มอบหมายแก่ภิกษรูุปใดรปูหนึง่
ในวัดของตนเป็นรองประธานกรรมการในฐานะเจ้าอาวาสด้วย

	 ถ้าในต�าบลนัน้มีวดัตัง้หน่วยอบรมเพยีงวดัเดยีว	ให้เจ้าอาวาสเลอืกพระภกิษรูุปใดรปูหนึง่
ในวัดนั้นเป็นรองประธานกรรมการ

	 ถ้าเจ้าคณะต�าบลในต�าบลนั้นมิได้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดที่ต้ังหน่วยอบรมประชาชน		
หรืออยู่ที่วัดอื่น	ให้เจ้าคณะต�าบลเข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา

		 ค.	รองประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์	ได้แก่ก�านันในต�าบลนั้น	ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบรหิารส่วนต�าบลในต�าบลนัน้			ถ้าต�าบลในอยูใ่นเขตเทศบาลให้มผีูแ้ทนเทศบาล		ให้มผีูแ้ทน
เทศบาลเป็นรองประธานฝ่ายคฤหัสถ์

	 ง.	กรรมการ		ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน			กรรมการบริหารองค์การส่วนต�าบลนั้น
	 กรรมการโดยต�าแหน่ง		ให้เจ้าคณะอ�าเภอเป็นผู้แจ้งให้ทราบ
2) กรรมการโดยแต่งตั้ง	 ได้แก่กรรมการซึ่งท่ีประชุมกรรมการโดยต�าแหน่งคัดเลือก 

คฤหัสถ์ซึ่งเป็นทายกทายิกา	 ครูโรงเรียน	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในต�าบลนั้น	 มีจ�านวนไม่ต�่ากว่าห้าคน	 และ 
ไม่เกินเก้าคน		เสนอเจ้าคณะอ�าเภอเพื่อแต่งตั้ง

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น	 แต่งตั้งเลขานุการขึ้นรูปหนึ่งเพ่ือท�าหน้าท่ีการ	 เลขานุการ	
และถ้าเป็นการสมควรจะแต่งตั้งบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ		ก็ได้

ข้อ	6	กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามความในข้อ	5		(2)	พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
(1)		ตาย
(2)		ลาออก
(3)		ด�ารงต�าแหน่งครบ		4		ปี
กรรมการผู้พ้นจากต�าแหน่งตามความในข้อ	(3)	ข้างต้น		อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
ข้อ		7		การประชุมคณะกรรมการตามความในข้อ		5		ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	จึงเป็นองค์ประชุม
การลงมติข้อปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการตามความในวรรคต้นให้ถือเอาเสียงข้างมาก

เป็นประมาณ	ถ้ามีเสียงเท่ากัน		ให้ประธานที่ประชุมสั่งระงับเรื่องนั้นไว้ก่อน
การประชุมโดยปกติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น	 ให้คณะกรรมการก�าหนดขึ้นตามที ่

เห็นสมควร	ส่วนการประชุมพิเศษจะให้มีขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็นก็ได้

ข้อ		8		คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล		เรียกชื่อย่อว่า	“คณะกรรมการ		
อ.ป.ต.”		มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
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1)			จดัการอบรมประชาชนตามวตัถปุระสงค์และวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบมหาเถรสมาคม
นี	้	และตามแนวการอบรมซึง่คณะกรรมการอบรมประชาชนกลางจะได้ก�าหนดข้ึน	โดยความเหน็ชอบ
ของมหาเถรสมาคม

2)		ปฏิบัติการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนในต�าบลนั้น	ตามก�าลังและความสามารถ
3)		แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน	 และฝ่ายธุรการอื่น	 ๆ	 ก�าหนดวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายธุรการ	 และเป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพื่อมอบหมายให้พิจารณาหรือ 
ด�าเนินการใด	ๆ		ก็ได้

4)	 จัดการดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยอบรมให้เป็นไปด้วยดี
5)		เสนอความเห็น	 หรือข้อขัดข้องต่อคณะกรรมการอ�านวยการอบรม	 และปฏิบัติการตาม 

ค�าแนะน�าชี้แจงของคณะกรรมการอ�านวยการ	หรือผู้อ�านวยการอบรมแล้วแต่กรณี
6)	 ติดต่อประสานงาน	 และขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง	 เพื่อให้การอบรม

ประชาชนด�าเนินไปโดยสะดวกและเรียบร้อย
7)	 เสนอรายการกิจการที่ได้ด�าเนินการไปแล้วในรอบปีต่อคณะกรรมการอ�านวยการและ 

ผู้อ�านวยการอบรมตามล�าดับจนถึงคณะกรรมการอ�านวยการอบรมประชาชนกลาง
นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น	ให้มีเจ้าหน้าที่จัดตั้งห้องสมุดและเภสัชทานสถานประจ�าต�าบล

อีกส่วนหนึ่ง	ตามวิธีการที่จะได้ก�าหนดขึ้น

ข้อ	9		การประชุมอบรมประชาชนตามวัตถุประสงค์ในข้อ	4		จะด�าเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ก็ได้	ตามสมควรแก่กรณี		คือ

(1)	 การอบรมท่ัวไป		ได้แก่การประชมุประชาชนทัว่ไปในต�าบลนัน้	โดยเชญิวทิยากรมาอธบิาย
ชี้แจงแนะน�าในทางวิชาการ		และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งของหน่วยอบรม

(2)		การอบรมเฉพาะกรณี			ได้แก่การประชุมประชาชนเพียงบางส่วน	เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนส่วนนั้น	ๆ		โดยวิธีการชี้แจงแนะน�าซ้อมความเข้าใจในเรื่องนั้น	ๆ

(3)		การอบรมเฉพาะบุคคล	ได้แก่การจัดให้บุคคลมาพบประสังสรรค์		เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือชี้แจงแนะน�า	ซ้อมความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนั้น

การประชุมอบรมตามวิธีใน	(1)	โดยปกติให้มีการประชุมเดือนละ	1	ครั้ง	ในกรณีจ�าเป็น	คณะ
กรรมการจะงดการประชุม	หรือจะจัดให้มีการประชุมพิเศษก็ได้

ส่วนการประชุมอบรมตามวิธีการใน	(2)	และ	(3)	ให้ด�าเนินการตามสมควรแก่กรณีที่เกิดขึ้น

ข้อ		10			หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลอยูใ่นความอ�านวยการของคณะกรรมการอ�านวย
การและผู้อ�านวยการ		ตามล�าดับดังนี้

(1)	 คณะกรรมการอ�านวยการอบรมประชาชนประจ�าอ�าเภอเรียกชือ่ย่อว่า	“	คณะกรรมการ		
อ.ป.อ.”		ประกอบด้วย

	 ก.	 กรรมการเจ้าหน้าที่โดยต�าแหน่ง		ได้แก่เจ้าคณะอ�าเภอเจ้าสังกัดเป็นประธาน		รอง
เจ้าคณะอ�าเภอเป็นรองประธาน	และเจ้าคณะต�าบลทุกต�าบลในเขตอ�าเภอนั้นเป็นกรรมการ

	 ในกรณีที่ไม่มีรองเจ้าคณะอ�าเภอ	 ให้เจ้าคณะอ�าเภอเลือกเจ้าคณะต�าบลในเขตนั้นเป็น
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รองประธานกรรมการ
	 ข.	 กรรมการที่ปรึกษา	 ได้แก่นายอ�าเภอที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลนั้นตั้งอยู่	

และเจ้าหน้าทีป่ระจ�าอ�าเภอนัน้มจี�านวนไม่ต�า่กว่าสามคน	และไม่เกนิห้าคน	ตามทีน่ายอ�าเภอพจิารณา
เลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา

(2)	 คณะกรรมการอ�านวยการอบรมประชาชนประจ�าจังหวดั	เรียกชือ่ย่อว่า	“	คณะกรรมการ		
อ.ป.จ.	”		ประกอบด้วย

	 ก.	 กรรมการเจ้าหน้าทีโ่ดยต�าแหน่ง	ได้แก่เจ้าคณะจงัหวดัเจ้าสงักดัเป็นประธาน	รองเจ้า
คณะจังหวัดเป็นรองประธาน		และเจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอในเขตจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ

	 ในกรณีท่ีไม่มีรองเจ้าคณะจังหวัด	 ให้เจ้าคณะจังหวัดเลือกเจ้าคณะอ�าเภอในเขตจังหวัด
นั้นเป็นรองประธานกรรมการ

	 ข.	 กรรมการที่ปรึกษา	 ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�า
ต�าบลนั้นตั้งอยู่	และเจ้าหน้าที่ประจ�าจังหวัดนั้นมีจ�านวนไม่ต�่าว่าสามคน	และไม่เกินห้าคน				ตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา

(3)	 เจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด		เป็นผู้อ�านวยการอบรมประชาชนประจ�าภาคโดยต�าแหน่ง
(4)	 คณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง		เรยีกชือ่ย่อว่า		“	คณะกรรมการ	อ.ป.ก.”	ประกอบ

ด้วยประธานและรองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้ารูป	 ตามที่มหาเถรสมาคมจะได้แต่ง
ตั้งขึ้น	กับเจ้าคณะใหญ่ทุกหนเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	นอกจากนี้มหาเถรสมาคมจะได้เชิญผู้แทน
กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยอบรมตามท่ีเห็นสมควรเข้าร่วม
เป็นกรรมการด้วย

ให้คณะกรรมการตาม	(1)	(2)	และ	(4)	แต่งต้ังเลขานกุารขึน้รูปหนึง่เพ่ือท�าหน้าทีก่ารเลขานกุาร	
ถ้าเป็นการสมควรจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกรูปหนึ่งหรือหลายรูปก็ได้

ข้อ		11			การประชุมคณะกรรมการตามความในข้อ	10		(1)	และ	(2)				ต้องมีคณะกรรมการ	
เจ้าหน้าทีม่าประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการเจ้าหน้าทีท่ัง้หมด	และต้องมกีรรมการที่
ปรึกษามาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งคน			จึงเป็นองค์ประชุม

การลงมติข้อปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวในวรรคต้น	ให้น�าความในข้อ	7	วรรค	
2	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การประชุมคณะกรรมการการตามความในข้อนี้		ให้คณะกรรมการก�าหนดตามควรแก่กรณี

ข้อ		12	การประชุมและการลงมติข้อปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการ	อ.ป.ก.	ให้น�าความ
ในข้อ	7		วรรค	1		และ	วรรค	2		มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ		13			การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ	อ.ป.ก.	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามความในข้อ	10		
(4)	ให้น�าความในข้อ	6		มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ	 14	 คณะกรรมการอ�านวยการและผู้อ�านวยการอบรมประชาชนตามความในข้อ	 10		 
แต่ละชั้น	มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

(1)	ควบคุมและส่งเสริมการอบรมประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้
(2)	 แก้ไขข้อขัดข้องเกีย่วกบักจิการในอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลให้เป็นไปโดยชอบ
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(3)	 ตรวจตราช้ีแจง	 แนะน�าเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยอบรมประจ�าต�าบลให้ปฏิบัติ 
หน้าที่โดยเรียบร้อย

ข้อ		15			ในอ�าเภอหนึง่	เมือ่คณะกรรมการ		อ.ป.อ.	มคีวามประสงค์ขอตัง้หน่วยอบรมประชาชน
ประจ�าต�าบลใด		ณ		วัดใด		ให้รายงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ		อ.ป.จ.	เมื่อได้รับอนุมัติให้
ต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลน้ันและเปิดด�าเนินการอบรมครั้งแรกแล้วให้หน่วยอบรมนั้น
รายงานโดยล�าดับจนถึงคณะกรรมการ		อ.ป.ก.

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลใด	มอีาณาเขตกว้างขวาง	หรือมปีระชาชนเป็นจ�านวนมาก	
เพื่อสะดวกแก่ประชาชนจะจัดให้มีการอบรมเพิ่มขึ้น		ณ		วัดใดวัดหนึ่ง	หรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง	
ในเขตต�าบลนั้นตามที่คณะกรรมการ		อ.ป.ต.		เห็นสมควรก็ได้

ถ้าต�าบลใดที่ไม่มีวัดตั้งอยู่	 เมื่อก�านัน	 	 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล	
ผูใ้หญ่บ้าน		และกรรมการบรหิารส่วนต�าบล		ในเขตต�าบลนัน้	ร้องขอต่อหน่วยอบรมประชาชนประจ�า
ต�าบลใด	คณะกรรมการ	อ.ป.ต.	จะจัดให้มีการอบรมเพิ่มขึ้น	ณ	ต�าบลนั้นก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการ	 อ.ป.ต.	 เห็นสมควรย้ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจาก 
วัดหนึ่ง	ไปยังอีกวัดหนึ่งในต�าบลเดียวกัน	ให้รายงานเสนอผ่านคณะกรรมการ		อ.ป.อ.		จนถึงคณะ
กรรมการ	อ.ป.จ.		เมือ่ได้รบัอนุมัตจิากคณะกรรมการ		อ.ป.จ.	แล้ว		จงึให้ย้ายได้	และให้คณะกรรมการ		
อ.ป.จ.		รายงานโดยล�าดับจนถึงคณะกรรมการ	อ.ป.ก.

ในกรณีที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลล้มเลิกตามมติมหาเถรสมาคม	บรรดาทรัพย์สิน
ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลน้ัน	 ย่อมตกเป็นสมบัติของวัดที่หน่วยอบรมประชาชนนั้น 
ตั้งอยู่

ข้อ	16	เงินและพัสดุของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลอาจได้รับจากผู้ศรัทธาบริจาค
การดแูลรกัษา		การจดัการเงนิและพสัดขุองหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้ด�าเนนิการ

ตามวิธีปฏิบัติที่จะได้ก�าหนดขึ้น

ข้อ	 17	 ในต�าบลใดที่ยังไม่ได้ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้ด�าเนินการต้ังหน่วย
อบรมประชาชนประจ�าต�าบลตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2546	 เป็นต้นไป	 และ 
ให้ครบทุกต�าบลภายในสิ้นปี	2529	เว้นแต่จะมีเหตุขัดข้อง	ซึ่งยังไม่สามารถจะจัดตั้งภายในก�าหนด 
ดังกล่าวนั้น	ให้คณะกรรมการ	อ.ป.อ.	รายงานโดยล�าดับจนถึงคณะกรรมการ		อ.ป.ก.

ประกาศ	ณ	วันที่		1	กันยายน	พ.ศ.	2546

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช		สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


