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โดย 

พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน) และคณะ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เสนอ 

สำนักสนับสนุนสุขภาวะองคกร 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 



 ที่ปรึกษา พระพรหมบัณฑิต  อธิการบดี  

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ทพ.กฤษฎา เรืองอารยีรชัต  ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุน 

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  นพ.ชาญวิทย วสันตธนารัตน  ผูอำนวยการสำนกัสนับสนุนสุขภาวะองคกร 

   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 

สุขภาพ (สสส.) 

 คณะผูวิจัย พระมหาสุทิตย อาภากโร  (หัวหนาแผนงานวิจัย) 

  ดร.ณัทธีร ศรีดี  (หัวหนาโครงการวิจัยยอยท่ี 1) 

  พระครูพิพิธสุตาทร  (หัวหนาโครงการวิจัยยอยท่ี 2) 

  ดร.จักรกริช สังขมณี  (หัวหนาโครงการวิจัยยอยท่ี 3)  

  พระราชวรมุนี คณบดีคณะพุทธศาสตร  (หัวหนาโครงการวิจัยยอยท่ี 4) 

  ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี  (หัวหนาโครงการวิจัยยอยท่ี 5) 

 กองบรรณาธิการ  สายชล ปญญชิต   แพรวนภา ไฝเครือ  

  รินนา ทากุดเรือ  ภูเบศ วณิชชานนท  

  ปริวุฒิ ภิญโญสินวัฒน 

 ปที่พิมพ พฤษภาคม 2556  จำนวน 1,500 เลม 

 สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 จัดพิมพโดย ศูนยสรางเสริมสุขภาวะองคกร (Happy Workplace) 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  อาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ เลขท่ี 99/8 ซอยงามดูพลี  

  แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 ปก พิจิตร พรมลี 

 รูปเลม บุศกรณ สรรพกิจจานนท 

 พิมพที่ บริษัท ดีไซน ดีไลท จำกัด 

  49/232 หมู 7 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 

   



การศึกษาวิจัยเร่ือง “การพฒันาระบบการบริหารจดัการและการสรางเครือขายองคกร

พระพทุธศาสนาในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค  4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะหบท

เรียน การประยุกตใชหลักพุทธธรรมและองคความรูของคณะสงฆและองคกรทางพระพุทธ

ศาสนาในสังคมไทย 2) เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของคณะสงฆและ

องคกรทางพระพุทธศาสนา 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูของ

พระสงฆในสังคมไทย และ 4) เพ่ือเสริมสรางเครือขายและกระบวนการบริหารจัดการของ

คณะสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยท้ังในเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

กำหนดกลุมตัวอยางจากพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนา 5 กลุมใหญในสังคมไทย 

ที่มีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประยุกตใชหลักพุทธธรรม

ในการพัฒนาบุคคลและสังคม และการเผยแผพระพุทธศาสนา ในลักษณะของการสุมเลือก

แบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดแก 1) กลุมพระสงฆและองคกรที่เนนการเผยแผ

พุทธธรรมในแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจและปญญา  2) กลุมพระสังฆพัฒนาเพ่ือชีวิตและ

สังคม 3) กลุมพระสงฆที่มีการถายทอดหลักพุทธธรรมผานการส่ือสารทางสังคมหรือกลุม

ขบวนการพุทธใหม 4) กลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาสายการศึกษา 5) กลุมพระ

สงฆและองคกรคณะสงฆสายการปกครอง  

 ผลการศึกษาพบวา คณะสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย มีบทบาท

หลักในการเผยแผพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมโดยมีเปาหมายเพ่ือการสราง

ประโยชนและความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาใหกับผูคนในสังคม ถึงแมวาพระสงฆจะใช

กระบวนการพัฒนาที่แตกตางกัน เชน เนนการสงเสริมการศึกษาเรียนรู การพัฒนาสังคม 

การเสริมสรางจริยธรรม การปฏิบัติภาวนา เปนตน แตโดยภาพรวม คือ การพัฒนาใหบุคคล
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และสังคมไดมีการเรียนรูจากสิ่งที่เรียบงายไปสูการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  มีจิตใจและ 

สติปญญาในการพัฒนาตนเองและการจัดการเพ่ือคุมครองชีวิตที่ดีรวมกัน  

สำหรับหลักพุทธธรรมที่พระสงฆนำมาประยุกตใชในการพัฒนาบุคคลและสังคมน้ัน 

ประกอบดวยหลักธรรมที่แสดงใหเห็นถึงสัจธรรมของชีวิตและหลักจริยธรรมเพื่อใหบุคคลและ

สังคมไดมีการเกื้อกูลตอกัน โดยใชวิธีการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเขากับ 

ภูมิปญญาสากล และภูมิปญญาทองถิ่น และมีการประสานเช่ือมโยงผูคนในสังคมใหมีการ

สรางสรรคและทำสิ่งท่ีเปนประโยชนเก้ือกูลตอพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และความสงบสุขของสังคม ซึ่งคณะสงฆไดมีการเรียนรู การปรับตัว และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่องภายใตบริบททางสังคมและหลักพระธรรมวินัย ซึ่งในระดับ

โลกิยะเนนการพัฒนาคนเพ่ือใหใชชีวิตอยางถูกตองเปนธรรม มีการพัฒนาดานกาย ศีล จิตใจ 

และปญญา ในระดับโลกุตตระเนนการพัฒนาคนเพื่อใหมีจิตใจและปญญาที่สมบูรณเห็น 

สัจธรรมของชีวิต  

สวนการเสริมสรางเครือขายทางสังคมเพื่อการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆนั้น พบวา เครือขายทางสังคมของคณะสงฆเกิดขึ้นจากความสัมพันธทั้งภายใน

องคกรคณะสงฆและการปฏิสัมพันธภายนอกกับฝายตางๆ ในสังคม เชน ภาครัฐ ประชาชน 

องคกรธุรกิจเอกชน ซึ่งไดมีการทำงานรวมกันอยางตอเน่ือง เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู ชวย

เหลือพึ่งพา จนกระทั่งสามารถสรางพลังทางสังคมในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

และการพัฒนาสังคม โดยมีเครือขายธรรมะ การทำหนาที่ตามพระธรรมวินัยเปนปจจัยหลัก

ในการเช่ือมโยงกัลยาณมิตร การแกไขปญหาทางสังคม การสรางพื้นที่ทางสังคมและการ

เรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา  

แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะสงฆและองคกรพระพุทธ

ศาสนาในสังคมไทยนั้นควรมี 3 รูปแบบ คือ 1) การบริหารจัดการตามพระธรรมวินัย เพื่อ

นำหลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการพัฒนาจิตใจและสังคม  2) การบริหาร

ตามกิจการคณะสงฆ เพื่อการเสริมสรางความเกื้อกูลและความเรียบรอยดีงามแหงหมูคณะ 

และ 3) การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีและเครือขาย เพ่ือการจัดการเชิงพื้นที่ใหเกิดพลังแหงการ

พัฒนา ซึ่งรูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรของคณะสงฆ น้ันอาจจะมี

กระบวนการบริหารท่ีแตกตางกันไปตามหลักการ เปาหมาย และอัตลักษณของคณะสงฆหรือ

ตามโครงสราง อำนาจ และหนาท่ีของคณะสงฆ โดยจะตองมีการบูรณาการหลักการทาง

พระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล การสรางประโยชนและความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา  
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สำหรับปจจัยเกื้อกูลตอการทำงานของคณะสงฆน้ัน พบวา มีปจจัยหลายประการทั้ง

ปจจัยภายในของคณะสงฆ ปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ปจจัยภายนอกและสถานการณ

ทางสังคมท่ีจะชวยเกื้อกูลใหคณะสงฆไดทำงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว เชน การมี

พื้นฐานของความรูตามพระธรรมวินัยที่ดี การมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

การปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการณทางสังคม รวมทั้งการสรางองคความรูและวิถีปฏิบัติ

ที่มาจากพลังแหงปญญาและความเมตตา ดังนั้น การท่ีจะสงเสริมการบริหารจัดการของคณะ

สงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพื่อนำไปสูการสรางองคกรแหงการตื่นรู

และการสรางประโยชนสุขแกประชาชนนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ จะตองมีการศึกษาเรียนรูและ

การปฏิบัติอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของพระธรรมวินัย ภูมิปญญาสากล ภูมิปญญาทองถ่ิน 

การเปดพ้ืนที่ทางสังคมและการเรียนรูในลักษณะของการบูรณาการที่เนนการพัฒนาดาน

จิตใจและปญญา   
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This research project on “The Development of Management and 
Network of Buddhist Organizations in Thailand” comprises 4 main objectives: 
1) to critically survey the application of Buddhist teachings and knowledge of 
Sangha and Buddhist organizations in Thailand;  2) to explore the variance of 
approaches and processes in the management of Sangha and Buddhist 
organizations in Thailand; 3) to investigate the possibil it ies for the 
improvement of livelihood and learning environments of the Sangha in 
Thailand and lastly 4) to enhance the capacity of network building and the 
management of Sangha and Buddhist organizations in Thailand.  

The study employs documentary and qualitative research techniques 
in the examination of  5 main groups of Sangha and Buddhist organizations in 
Thailand. These are key actors in shaping country’s education development, 
livelihood improvement, the application of Buddhist teaching in strengthening 
individuals and societal capacity as well as the preservation and 
dissemination of Dharma in contemporary Thailand. The research uses 
purposive sampling technique to select key informants from 5 nationwide 
groups consisting of 1) Sangha and Buddhist organizations with fundamental 
focus on the dissemination of Dharma and religious practices for intellectual 
and spiritual improvements; 2) monks and Buddhist groups working on social 
and livelihood development; 3) new Buddhist movement deploying 
technologies and communication strategies to promote the access of Dharma 
in everyday lives; 4) monks and Buddhist groups emphasizing on education 
provision and development and lastly 5) Sangha and Buddhist groups in the 
administrative line of monastic governing body. 

Abstract 
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The research found that Sangha, leading Buddhist monks and 
organizations in Thailand have played very crucial roles in the dissemination 
of Dharma and the development of society in accordance with the essence 
of Buddhist teaching. Despite the variety of approaches employed—
educational, social, moral, and practical focused—by and large, these 
Buddhist monks and organizations have provided baseline opportunities and 
tools for individuals and society to be able to learn from the very 
fundamentals to the reach point where appropriate behaviors is possible. 
This has lead to the spiritual and intellectual development of individuals 
which, in turn, allows secured and peaceful living in a better society.  

The canonical aspects of Buddhist Dharma employed in the 
improvement of individuals and society consists of the teachings on the 
fundamental truth of life and the moral framework for individuals to be able 
to live together in a caring society. Such teachings are also integrated well 
with local and international wisdoms as well as connected with the 
multiplicity of people’s ways of life to enhance the creativity and capacity in 
promoting Buddhism, cultures, traditions, and happiness of a wider society. At 
the same time, the Sangha has also continuously learned to adapt and 
improve itself especially on its human resource within the context of 
integrating of Dharma in a changing society. The worldly achievement is for 
refined livelihood—physically, religiously, and intellectually—in accordance 
with Dharma teaching while the  transcendental achievement is for the 
holistic betterment of individuals and the recognition of basic truth of lives 
and living.  

On the aspect of network building for the societal learning and 
accessing of Dharma, the research found that the monastic and profane 
networks have prospered from the persevering interactions between internal 
organizations of Sangha as well as with other actors in the wider society. The 
external, secular actors involves public sector, civil society, as well as private 
sectors which has recurrently worked together with religious organizations in 
exchanging resources, sharing lessons learned, assisting in different capacity, 



(8)

as well as socially reenforcing each others in promoting Buddhism along with 
social development. 

The study suggests that there are 3 main approaches in strengthening 
the capacity and effectiveness of Buddhist organizations in Thailand. First, 
canonical based approach primarily to dissemination of Dharma for the 
improvement of individual’s mind and society. Second, Sangha administrative 
approach to provide a stable platform for the promotion of monastic unity 
and integrity. Lastly, spatial and networking approach for organizational and 
social development. The last approach can be achieved through different 
means and resources based on the principles, objectives, duties, structures, 
and identities of the organizations. However, each Buddhist organization 
should consider embracing modern wisdoms and technologies to support 
and enhance the religious missions it aims for.  

The study also shows that factors underpinning the effectiveness of 
Buddhist organizations and the achievement of Sangha are varied ranging 
from internal, external to individual factors of particular monks. These consist, 
but not limited to, the comprehension of basic knowledge in Dharma and 
Buddhist disciplines; the appropriateness of organizational management 
mechanism and system, the adaptation and reflection of Buddhist 
organizations on the changing conditions of the society as well the 
construction of knowledge and practices based on intellect and compassion. 
The study argues that decisive factors in promoting Buddhist organizations 
and management to accomplish their missions and fulfill their crucial 
function in the society thus lie in the continuity of learning and practicing of 
Buddhist teaching, the incorporation of international and local wisdoms, as 
well as the placement of the organizations in the wider and multiple social 
spaces that allows the integration of Dharma into improvement spiritual and 
intellectual of distinctive individuals in everyday living.  
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โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสรางเครือขาย

องคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” เกิดข้ึนดวยความต้ังใจท่ีจะพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการและเสริมสรางการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนาของ นายแพทยชาญวิทย 

วสันตธนารัตน ผูอำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใหองคความรูที่ไดนำไปสูการจัดการสุขภาวะแบบ 

องครวมของสังคมโดยการมีสวนรวมของพระสงฆ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัย

เพ่ือวิเคราะห สังเคราะหและหาแนวทางท่ีจะนำไปสู “การเปดพ้ืนที่ทางสังคมและการ

เรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา” ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการพัฒนาบุคคลและสังคมบน

พื้นฐานของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณ นายแพทยชาญวิทย วสันตธนารัตน เปนอยางย่ิง 

ที่ใหแนวคิดและแนวทางที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนาจริยธรรม การจัดการ

สุขภาวะแบบองครวม การบริหารจัดการองคกรและการเรียนรูของสังคมไทย 

คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่กรุณาใหแนวคิดและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเปนอยางดียิ่ง 

ทำใหวิจัยช้ินนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี  นอกจากน้ีในฐานะหัวหนาคณะนักวิจัย ผูเขียน 

ขออนุโมทนาขอบคุณคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาทิ  

พระราชวรมุนี พระครูพิพิธสุตาทร  ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี  ดร.ณัทธีร ศรีดี และนักวิจัย

ภายนอก อาทิ ดร.จักรกริช สังขมณี  ดร.สุวิญ รักสัตย  อ.สายชล ปญญชิต และคณะ 

นักวิจัยทานอ่ืนๆ ที่ชวยกันศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลจากคณะสงฆและองคกรทาง

พระพุทธศาสนาท่ัวประเทศ แลวนำมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหเห็นทิศทางการบริหาร

จัดการและการเสริมสรางเครือขายของคณะสงฆไทย 

°‘μμ‘°√√¡ª√–°“» 
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ผลการศึกษาวิจัยฉบับนี้ทำใหทราบวา คณะสงฆไทยนั้นมีบทบาท หนาท่ีในการ

พัฒนาจิตใจและสังคมเปนอยางมาก ถึงแมวาจะมีวิธีการและเปาหมายที่แตกตางกันไปตาม

ศรัทธาความเช่ือ ตลอดจนการบริหารจัดการและบริบททางสังคม แตโดยภาพรวมคณะ

สงฆทุกกลุมทุกสายลวนมีเปาหมายหลัก คือ การสรางประโยชนและความสุขแกบุคคลและ

สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา  

คุณงามความดีที่เกิดจากความมีอุตสาหะวิริยะในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ขอนอมบูชา

พระมหาเถระพระสงฆ และนักปราชญ ผูมีสติปญญาอันเฉียบแหลมในการเผยแผพระพุทธ

ศาสนา รักษาพระธรรมคำสอนที่มีคุณคาและมีความหมายประดุจดังประทีปท่ีสองแสงใน

ยามค่ำคืนอันมืดมิดใหความคิดและปญญาตอพุทธศาสนิกชนและสังคมไทย  

ขอความเปนไปในโลกจงเปนประดุจดั่งคำปรารภของพระสิริมังคลาจารยที่รจนาไว

ในนิคมคาถาแหงคัมภีรจักวาฬทีปนีวา  “…ขอพระสัทธรรมคำสอนของพระโลกนาถสอง

แสงตลอดกาลนาน ขอสัตวทั้งหลายท้ังสิ้นจงเปน ผูเลื่อมใสในพระศาสนา ขอฝนจงตกตอง

ตามฤดูกาล หลั่งอุทกธารโดยดี นำปฐพีไปสูความม่ังคั่ง รักษาพืชและสัตวที่เกิดบนแผนดิน

ทุกเมื่อ  ขอพระราชาท้ังหลายจงรักษาประชาชนโดยธรรมทุกเม่ือ ประดุจมารดาบิดารักษา

บุตรนอยที่เกิดจากตนเปนนิตยเทอญ...” 

 

พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน) และคณะ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
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นับตั้งแตพระพุทธศาสนาเขามาสูประเทศไทยในราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 2-3 หรือเม่ือประมาณ พ.ศ.236 ดวยการสงพระสมณทูตไป

เผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนตาง ๆ ของพระเจาอโศกมหาราช

กษัตริยอินเดียในสมัยนั้น พระเถระ 2 รูป คือ พระโสณะและพระอุต

ตระไดเดินทางมายังดินแดนประเทศไทย ซึ่งในสมัยน้ันเรียกวา 

“สุวรรณภูมิ” ดินแดนท่ีมีขอบเขตกวางขวางมีประเทศตางๆ รวมกันอยู

หลายประเทศ ทั้งพมา เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ไทย และนับ

จากน้ันเปนตนมาอารยธรรมแหงพระพุทธศาสนาก็เขามาเปนสวนหน่ึง

ของสังคมไทย แนวคิดและวิถีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาไดกลายเปน

รากฐานที่สำคัญของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย มีความ

เกี่ยวของกับผูคนทุกชนช้ัน นับตั้งแตสถาบันพระมหากษัตริยจนไปถึงชาว

บานท่ัวไป  พระพุทธศาสนาเปนสวนหน่ึงของการเรียนรูในมิติตางๆ ทั้ง

ในเชิงประวัติศาสตร ปรัชญา การดำรงอยูในวิถีชีวิต และการสรางสรรค

ในเชิงศิลปวัฒนธรรมจนกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาซ่ึง

สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญา และกระบวนการจัดการท่ีสอดคลองกับ

บริบทและวัฒนธรรมทางสังคม ในขณะท่ีสถานท่ีสำคัญหรือวัดในทาง

พระพุทธศาสนาเปนแหลงรวมศิลปวิทยาการในสาขาตางๆ ทั้งในดาน



โบราณคดี จารีตประเพณี  สถาปตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ ซึ่งนับวามีคุณคาและมี

บทบาทที่สำคัญยิ่งในการเชื่อมโยงเรื่องราวประวัติความเปนมาของผูคนในสังคม  

หลักธรรมท่ีสำคัญของพระพุทธศาสนา เชน ศีล 5 อริยสัจ 4 พรหมวิหาร 4 

มรรคมีองค 8 หลักปฏิจจสมุปปบาท และหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ไดรับการ

ประยุกตใชไปสูการพัฒนาบุคคลและสังคมในมิติตางๆ กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูและ

การพัฒนาอยางสรางสรรค โดยมีการประยุกตใชทั้งในดานการพัฒนาบุคคล การปกครอง

บานเมืองตามหลักทศพิธราชธรรม การประยุกตในการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักสัมมา

อาชีวะและการรูจักประมาณในการบริโภค และการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสังคม 

เปนตน  

หลักการและวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาไดมีขยายขอบเขตไปสูการดำเนิน

การในมิติตางๆ เพิ่มมากข้ึนทั้งในดานความเชื่อ พิธีกรรม และการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจ

และปญญา ดังที่หลวงพอพุทธทาสภิกขุ (2548, น. 15-25) ไดกลาวถึงความสำคัญของ

หลักพุทธธรรมไว 3 ประการ คือ 1) หลักพุทธธรรม จะชวยใหบุคคลและสังคมมีความรัก 

ความเมตตา และมีความสามัคคี สามารถรวมสุขรวมทุกขดวยกันได  หากขาดหลักธรรม 

ผูคนก็จะขาดความรัก ความเมตตาตอกัน 2) หลักพุทธธรรมจะชวยใหผูคนมีทิฏฐิสามัญญ

ตา คือ มีความเห็นเสมอกัน มีความรู มีความเขาใจ มีความเชื่อ และมีอุดมคติเสมอกนั ดัง

นั้น ถาบุคคลมีทิฏฐิ มีความเห็นรวมกันปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนก็จะหมดปญหาไป เพราะ

การที่บุคคลและสังคมจะทะเลาะวิวาทกันได ก็เพราะวามีทิฏฐิคือความเห็นไมตรงกัน  เมื่อ

มีทิฏฐิไมตรงกันก็เกิดการทุมเถียงทะเลาะวิวาท แกงแยงหรือเกลียดชังกัน 3) กัมมสามัญญ

ตา คือ การกระทำท่ีเสมอกัน ถามีหลักธรรมอยูในโลกหรือเปนหลักยึดถือปฏิบัติอยูในโลก 

มนุษยทุกคนก็จะมีการกระทำเสมอกัน ทั้งในเร่ือง ศีล คือ พื้นฐานขั้นตนเกี่ยวกับการดำรง

อยูรวมกัน จากน้ันก็จะมีการประพฤติท่ีเปนไปในแนวเดียวกันอยางกลมกลืนกัน คือ เสมอ

กันดวยสมาธิและปญญา ซึ่งเปนแนวทางท่ีจะดับทุกขของบุคคลและสังคมได  ในขณะท่ี

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2546, น.1) ไดกลาวถึงหลักพุทธธรรมวา เปนส่ิงที่สอนให

คนทุกประเภททั้งบรรพชิตและคฤหัสถไดศึกษาเรียนรูและปฏิบัติตามเพื่อประโยชนตอการ

พัฒนาทั้งในทางวัตถุและเพื่อประโยชนลึกซึ้งทางจิตใจ นอกจากนี้ หลักพุทธธรรมยังถูกนำ

ไปประยุกตใชในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และการดำเนินกิจกรรมของบุคคลและ

สังคมทั้งในฐานะแนวคิดและหลักการปฏิบัติในศาสตรสาขาตางๆ อาทิ สังคมวิทยา 

วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร และนิติศาสตร เปนตน  มียุทธศาสตรการพัฒนา

สังคมมากมายในปจจุบันที่ถือเปนการพัฒนาทางเลือกท่ีนำหลักการทางพุทธศาสนามา
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ประยุกตใช อาทิ  หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล เปนตน ซึ่งการพัฒนาดัง

กลาวสะทอนใหเห็นวาหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถนำไปสูการปฏิบัติในการ

พัฒนามนุษยและการพัฒนาสังคมไดอยางเปนรูปธรรม  โดยที่ปจเจกบุคคลและสังคมสามารถ

เลือกสรรหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชตามความเหมาะสมกับกิจการท่ีตนเองและองคกร

ดำเนินการ  

ในดานการเผยแผหลักพุทธธรรมนั้น พระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนานับวา

เปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการท่ีจะสงเสริม เผยแผใหเปนไปตามเจตนารมณของพระพุทธองค 

คือ การเขาถึงและเขาใจธรรมเพื่อนำมาประยุกตใชในการดำเนินการชีวิตที่ถูกตอง ถาพระ

สงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนามีบทบาทท่ีเดนชัดสามารถดำเนินการในรูปแบบที่เหมาะ

สมแลว ยอมจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคคล ชุมชน และสังคมอยางกวางขวาง ซึ่ง

ถาหากพิจารณาถึงพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปจจุบันท่ีมี

จำนวน 35,000 กวาวัด/องคกรท่ัวประเทศ มีพระสงฆ (ทั้งพระภิกษุ-สามเณร) ประมาณ 

300,000 รูป แลวจะเห็นไดวา วัดและพระสงฆมีความใกลชิดกับชุมชนหรือผูคนจำนวนมาก 

การพัฒนาพระสงฆ วัด และองคกรทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่ง 

อันจะนำมาซึ่งกระบวนการพัฒนาทางสังคมที่หลากหลาย และจากประวัติศาสตรที่ผานมาจะ

พบวา พระสงฆ วัด และองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยน้ัน มีรูปแบบและ

กระบวนการดำเนินการที่แตกตางกันไป บางวัด บางกลุม บางองคกรมีความเกี่ยวของใกลชิด

กับสถาบันหลักของชาติ ฉะน้ัน การดำเนินการดานพระศาสนาก็จะเปนทางการ มีระบบ 

ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เชน การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทยท่ีมีความเก่ียวของกับการ

ศึกษาของชาติและพระมหากษัตริย ในขณะที่บางวัด บางกลุม บางองคกรมีความผูกพันกับ

ชุมชนในฐานะองคกรทางสังคม การดำเนินการดานพระศาสนาก็จะเปนแบบวิถีของชาวบาน

ที่อาศัยประเพณีวัฒนธรรมเปนฐานการดำเนินงาน ซึ่งมีการแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันมีความซับซอนทางสังคม วีถีชีวิต และ

การแสวงหาความพึงใจที่เปนลักษณะเฉพาะเพื่อตอบสนองความเปนปจเจกและกลุมบุคคล

มากขึ้น รวมไปถึงองคกรพระพุทธศาสนาในกระแสหลัก คือ องคกรสงฆในดานการปกครอง

และการศึกษาแบบด้ังเดิมไมปรากฏภาพของความโดดเดนในการเผยแผหลักธรรมคำสอนตอ

สาธารณะ มีการดำเนินการในเชิงพิธีกรรมมากกวาการเรียนรูในเชิงลึกและมีการปฏิบัติอยาง

จริงจัง รวมทั้งการที่ชาวพุทธสวนหนึ่งมิไดมีสวนรวมตอการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธ

ศาสนาในมิตินอกเหนือจากท่ีปรากฏในเชิงรูปแบบและพิธีกรรม จึงทำใหเกิดภาวะสุญญากาศ

ของศรัทธาความเช่ือและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพทางสังคม ทั้งท่ีภาพรวมของ
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องคกรทางพระพุทธศาสนา คือ “วัด” ไดมีการกอสรางวัตถุเพิ่มขึ้นอยางมากมาย แตภาพ

ลักษณการทำงานของคณะสงฆกับการใหคุณคาตอสังคม ยังพบวามีการดำเนินการที่นอยกวา

ที่ควรจะเปน พระสงฆและกลุมองคกรทางพุทธศาสนาสวนใหญจึงเปนลักษณะองคกรดาน 

“พิธีกรรม-บุญ-ประเพณีเฉพาะทาง-และการพรมน้ำมนต-การปลุกเสก” (พระระพิน พุทธสา

โร, 2554) ซึ่งทำใหเกิดขบวนการแสวงหาทางออกในเร่ืองความเช่ือและเปาประสงคเฉพาะ

ทางตามความเช่ือของกลุมตนเองมากข้ึน ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ (2544) มองวา การถือปฏิบัติ

ดังกลาวแยกสวนกับหลักพุทธธรรม แตก็เปนปรากฏหน่ึงที่อิงแอบอยูกับพระพุทธศาสนาวา 

“...ยึดถือพิธีลัทธิพิธีมากมาย… สวนใหญคอนขางจะแยงกับหลักพุทธธรรม แมวายังแฝงตัวอยู

ในฉายาของพระพุทธศาสนาก็ตาม...” ซึ่งในความแปลกแยกตางน้ีกลายเปนการยอมรับใน

เรื่องของความเช่ือกระแสหลักท่ีพึงพอใจกับการเขาไปมีสวนรวมในฐานะเปนพิธีหนึ่งของกรรม

ปฏิบัตินั้น เชน กระแสของวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ และกลุมวัตถุมงคลท่ีอิงอาศัยพระพุทธ

ศาสนา  

ความหลากหลายทางสังคมดังกลาวทำใหผูคาดหวังจากพระพุทธศาสนาแตกตางกัน 

ตลอดจนเขาใจและรับรูพระพุทธศาสนาดวยวิธีการท่ีไมเหมือนกัน สภาพเชนนี้เรียกรองให

พระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาตองปรับตัวเปลี่ยนแปลงใหหลากหลายขึ้น  เพื่อตอบ

สนองกลุมคนที่หลากหลายในสังคม โดยในความหลากหลายเหลานี้ พระอาจารยไพศาล วิสา

โล (2546, น.149) ไดใหขอมูลวา “เปนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองกับความซับซอนของ

สังคม” หรือมองอีกมุมหนึ่งอาจเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนการเชิงพุทธภายใตความออนแอ

ของพุทธกระแสหลักท่ีนับวันจะเดินออกจากจุดประสงคของพระพุทธเจา จึงทำใหเกิดการ

แสวงหาคุณคาแทในเชิงของการปรับเปลี่ยนตามนัยของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนักวิชาการทาง

ดานพระพุทธศาสนาไดระบุวา ทุกครั้งที่มีกระแสความคิดหรือกระแสความเปลี่ยนแปลงอยาง

ใหมไหลบาเขามาในสังคม ผลท่ีเกิดข้ึนกับศาสนาดั้งเดิมในสังคมนั้นมักจะมี 4 แบบ คือ 1) 

ศาสนานั้นถูกลดบทบาทลง 2) ศาสนาดั้งเดิมโอนออนผอนตามไปตามสถานการณใหมหรือ

ความคิดใหม 3) เกิดการปรับตัวในศาสนาเพื่อธำรงคุณคาเดิมเอาไว  4) ศาสนานั้นปดตัวเอง

และพยายามกลับไปหา “ความจริงแท” ในอดีต 

ทามกลางของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยท่ีดูประหน่ึงเปนความแปลกแยก ออนแอ 

มีความหลากหลาย และองคกรตางๆ นั้นมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพใน

เชิงพุทธแทมากข้ึนนั้น ในขณะเดียวกันก็จะมีกลุมพระสงฆ กลุมองคกรชาวพุทธท่ีมีความ

สนใจเฉพาะดานไดนำหลักพุทธธรรมข้ึนมาศึกษาและปฏิบัติเพื่อตอบสนองลักษณะเฉพาะ

กลุมและมีเปาหมายในเชิงพุทธที่ยังสัมพันธกับคัมภีรกระแสหลัก คือ “พระไตรปฎก” หรือ
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พระพุทธศาสนาในภาพรวม จึงทำใหเห็นสภาพการณของพระพุทธศาสนาในมิติใหม ที่มี

กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น อาทิ  

1) กลุมพระสงฆ องคกรท่ีเนนการเผยแผพุทธธรรมในแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจ

และปญญา เชน สายสวนโมกขพลาราม สายวัดหนองปาพง สายวัดหลวงพอสด สายวัดพระ

ธรรมกาย เปนตน  

2) กลุมพระสงฆนักพัฒนาเพ่ือสังคมในชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ เชน กลุมสัจจะ

สะสมทรัพย (พระสุบิน ปณีโต) วัดพระบาทน้ำพุ กลุมเครือขายพระสงฆพัฒนาภาคเหนือ 

เปนตน  

3) กลุมที่มีการสื่อสารทางสังคมและกลุมที่ประยุกตแนวคิดจากนิกายอื่น เชน กลุม

เสถียรธรรมสถาน สถาบันวิมุตตยาลัย (ว.วชิรเมธี) กลุมหมูบานพลัมในประเทศไทย เปนตน  

4) กลุมองคกรสงฆสายการศึกษาดานปริยัติจากระบบดั่งเดิมท่ีมีสวนในการสงเสริม

การศึกษาของคณะสงฆ เชน สายนักธรรม-บาลี กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 

สำนักปฏิบัติธรรม และมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง  

5) กลุมองคกรสงฆสายการปกครองท่ีดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ มี

โครงสรางการบริหารจัดการตั้งแตในระดับภาค จังหวัด จนไปถึงในระดับตำบล โดยมีบทบาท

หลักในการดูแลพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในภาพรวมทั่วประเทศ   

นอกจากกลุมองคกรทางพระสงฆแลว ยังมีองคกรทางพระพุทธศาสนาของพุทธ

ศาสนิกชนอีกจำนวนหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการเผยแผพระพุทธศาสนาอีกจำนวนมาก เชน 

สถาบันแมชีไทย เปรียญธรรมสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม หรือแมแตมูลนิธิของชาวพุทธตางๆ 

ที่เนนการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนตน ซึ่งกลุมพระสงฆ องคกรทางพระพุทธศาสนาดัง

กลาว ตางก็ปฏิบัติหนาท่ีที่แตกตางกันไปเพ่ือตอบสนองความซับซอนทางสังคมและการ

เปลี่ยนการเรียนรูของสังคมโลก โดยในบางครั้งกลุมพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนา

ทุกสายก็มีความสัมพันธที่ใกลชิดกัน มีรวมมือในการเผยแผพระพุทธศาสนา แตในบางครั้ง

เปนเสมือนตางคนตางทำ มิไดเปนเอกภาพในเชิงการบริหารจัดการ ทั้งๆ ที่ทุกกลุม ทุกสาย

อยูภายใตพระธรรมวินัยของพระพุทธองคหรือแมแตภายใตกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ

ฉบับเดียวกัน หรือในอีกกรณีหน่ึงอาจเปนเพราะการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีการขับเคล่ือน

เพื่อตอบสนองความเปนปจเจกและกลุมมากยิ่งขึ้นนอกเหนือไปจากรูปแบบพิธีกรรมที่เคย

ปฏิบัติหรือมีการประยุกต ตีความใหม ทั้งนี้ เพื่อใหองคกรสามารถฟนผาอุปสรรค สืบทอด

เจตนารมณของพระพุทธศาสนา และดำรงอยูไดทามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแส 

โลกาภิวัตนและสภาพการณในสังคมไทย  
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จากสภาพการณดังกลาว การใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายใน คือ พระ

สงฆ โดยการยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเชิงพุทธ (การใหมีปริยัติ 

ปฏิบัติ และปฏิเวธ) หรือคุณภาพชีวิตดานอื่นๆ ของพระสงฆ และการพัฒนาระบบและ

กระบวนการบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพ่ือใหพระสงฆและ

องคกรทางพระพุทธศาสนามีระบบการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม มีความเปนเอกภาพในการที่จะดำเนินการตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่วา 

“ภิกษุทั้งหลายพวกทานจงจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขแกคนหมูมาก เพื่ออนุเคราะห

โลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย” ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญ

ในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการจัดการตนเองและองคกรเพื่อใหเกิดประโยชน

และความสุขของผูคนในสังคมสืบตอไป 

ดังนั้น คณะผูวิจัย ในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆซึ่งมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา การวิจัย 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแกสังคม จึงสนใจที่จะศึกษา วิเคราะห

ถึงรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ และระบบการ

บริหารจัดการขององคทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในดานการพัฒนา รักษา สืบทอด

และการประยุกตใชหลักพุทธธรรม เพื่อนำไปสูการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆและองคกร

ทางพระพุทธศาสนาในมิติตางๆ ทั้งในดานการเรียนรู การปรับตัว การพัฒนาองคกร การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย และการสรางเครือขายทางสังคม หรือเพ่ือใหมีรูปแบบและ

กระบวนการท่ีสอดคลองกับสภาพการณทางสังคม เพื่อเปนสวนหนึ่งของการสรางสังคมแหง

การตื่นรูและประโยชนสุขตามหลักการพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการนำหลักการแหง “การ

ตื่นรู” ที่หมายถึง การตื่นรูจากสิ่งที่ไมรู ความหลง งมงาย หรือการประพฤติในทางท่ีผิด 

(อวิชชา) และรูในแนวทางท่ีถูกตอง คือ รูจักตนเอง (มีโยนิโสมนสิการ มีสติรูเทาทัน ความ

เปลี่ยนแปลง) รูโลก (บริบททางสังคม) และรูธรรม (มีความรูในการสรางประโยชนสุข) มา

เปนแนวทางในการสรางสรรคหรือบูรณาการเขายุคสมัยในมิติของการจัดการตนเอง การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูคนในสังคม รวมทั้งการเสริมสรางการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมที่มีฐานมาจากหลักพุทธธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2. °√Õ∫·π«§‘¥·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å„π°“√¥”‡π‘π°“√ 

การดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต-การเรียนรูของพระสงฆ และการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีกรอบแนวคิดในการดำเนินการ 

ดังน้ี 

Input Process Output Outcome Impact

ทางสายกลาง

เงื่อนไของคกร
- การบริหารจัดการ
- การปรับตัว
- การส่ือสารสังคม
- เครือขายสังคม

มุงเนนการพัฒนาคนสูการเปนผูรู (พุทธะ) (รูตนเอง รูโลก รูธรรม) พัฒนาองคความรู (ธรรมะ) สูการประยุกตใชอยางสรางสรรค
และสรางกระบวนการเรียนรูแหงหมูคณะ (สังฆะ) เพื่อประโยชนและความสุขของสังคม
โดยผานการศึกษาวิเคราะหกลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนา 5 กลุมในสังคมไทย

วิถีชีวิต (มีสุขภาวะ)
- พัฒนาศีล
- พัฒนาสมาธิ
- พัฒนาปญญา
- สรางความสุข

ประโยชนสุข
ปจเจกบุคคลและ
สังคมมีการต่ืนรู
จากอวิชชาและ
เบิกบานในการ
ดำรงชีวิต

เครือขายพระสงฆ
และองคกรพุทธ
- ชีวิตที่มีความสุข
- องคกรมีความสุข 
- ชุมชนมีความสุข
- สังคมที่มีความสุข
- โลกท่ีมีความสุข

เงื่อนไขเชิงสังคม
- พัฒนาอัตลักษณ
- ความเขาใจโลก
- รูบริบทวัฒนธรรม

วิธีการ (ขององคกร)
- การพ่ึงพาตนเอง
- การมีภูมิคุมกัน 
- สามารถปรับตัว
- การสรางประโยชน

การเปนผูรู/ผูตื่น
- สุขกาย/สุขใจ
- รูตนเอง/รูโลก 
- รูธรรม
- มีคุณภาพชีวิตที่ดี

องคกรการเรียนรู
- สมดุล ม่ันคง 
- ย่ังยืน เพื่อการ
  จัดการคุมครอง
  ชีวิตที่ดีรวมกัน

เงื่อนไขเชิงพุทธ
(ของบุคคล/องคกร)
- ปริยัติ (เรียนรู)
- ปฏิบัติ (ปฏิบัติ)
- ปฏิเวธ (ผลท่ีได)

กรอบแนวคิดน้ี แสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆในฐานะ

บุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหเปนผูรูในดานปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ มีความเขาใจใน

บริบททางสังคม วัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลง และความซับซอนของสังคมโลก สามารถยก

ระดับพัฒนาองคความรูทางดานพระพุทธศาสนาไปสูการประยุกตใชในมิติตางๆ โดยมี

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสื่อสารและการสรางเครือขายทางสังคม ในที่สุดจะ

ทำใหเกิดการพัฒนาองคกรทางพระพุทธศาสนาที่มีรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมเปน

ประโยชนและความสุขของสังคม   
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แผนงานและกรอบแนวคิดดังกลาว สอดคลองกับแผนการสรางเสริมสุขภาวะใน

องคกรของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ที่มุงสนับสนุนการพัฒนาระบบ

และกลไกการบริหารจัดการภายในองคกรที่สงผลตอสุขภาวะของบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ 

และสนับสนุนกระบวนการเพื่อการพัฒนาจิตและพัฒนาปญญาของบุคลากรในองคกรตางๆ 

รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนรูและการสรางเครือขายทางสังคม 

3. «—μ∂ÿª√– ß§å 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะหบทเรียน การประยุกตใชหลักพุทธธรรม และองคความรูจาก

กิจกรรม/โครงการพัฒนาในระดับตางๆ ขององคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อ

ขยายผลไปสูระดับนโยบายและการดำเนินการของภาคีที่เกี่ยวของ 

2. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการขององคกรทางพระพุทธศาสนา

ในดานการเรียนรู การปรับตัว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร และการสราง

เครือขายทางสังคม 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูของพระสงฆในสังคม

ไทย 

4. เพื่อเสริมสรางเครือขายและกระบวนการบริหารจัดการขององคกรทางพระพุทธ

ศาสนาในประเทศไทยในรูปแบบตางๆ ทั้งดานแนวคิด กระบวนการ และกลไกการจัดการที่

นำไปสูการสรางองคกรแหงการตื่นรูและประโยชนสุขตามแนวพระพุทธศาสนา  

4. ‡ªÑ“À¡“¬ 

1. ‡ªÑ“À¡“¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 

1) ไดสรุปบทเรียน องคความรู การประยุกตหลักพุทธธรรม (การพัฒนา รักษา 

และการสืบทอดหลักพุทธธรรม) รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาองคกรทางพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย  

2) ไดแนวทางการพัฒนารูปแบบ กระบวนการเรียนรู การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย การสรางเครือขายทางสังคม และการบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย 
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3) ไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูของพระสงฆในฐานะ

บุคลากรทางพระพุทธศาสนาท่ีจะมีสวนสำคัญในการพัฒนาองคกรทางพระพุทธศาสนาและ

สังคมไทย 

4) ไดมีการสงเสริมการจัดการความรู การพัฒนากระบวนการและกลไกในการ

จัดการเครือขายขององคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพื่อนำไปสูการสรางองคกร

แหงการตื่นรูและการสรางประโยชนสุขตามแนวพระพุทธศาสนา 

5) ไดแนวทางการพัฒนาดานสุขภาวะและการเรียนรูของพระสงฆและองคกร

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

2. ‡ªÑ“À¡“¬‡™‘ßª√‘¡“≥ 

1)  ไดเอกสารชุดความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักพุทธธรรม รูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆและการพัฒนาองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจำนวน 

5 ชุด  

2) พระเถระ ผูนำ ตัวแทนองคกรทางพระพุทธศาสนาในกลุมที่ศึกษา 5 

โครงการยอย ไมนอยกวา 250 รูป/คน (โครงการละ 50 รูป/คน) หรือมีกลุม/องคกรเขารวม

ไมนอยกวา 200 องคกร (โครงการละ 40 องคกร) ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียน

รู การปรับตัว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางเครือขายทางสังคมและการบริหาร

จัดการองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

3)  พระสงฆและประชาชนท่ีเกี่ยวของในแตละกลุม จำนวนไมนอยกวา 1,000 

รูป/คน (โครงการละ 200 รูป/คน) ไดมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูตาม

หลักพระพุทธศาสนา 

4) เกิดเครือขายการทำงานขององคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

จำนวน 5 เครือขายหลัก และเครือขายเชิงพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5 จังหวัด เพื่อนำไปสูการสราง

องคกรแหงการตื่นรูและการสรางประโยชนสุขแกบุคคลและสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา  

5) มีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดดานสุขภาวะ การ 

เรียนรู/การจัดการความรู และการสรางประโยชนสุขของพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนา

ในไทย  
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5. ¢Õ∫‡¢μ°“√»÷°…“«‘®—¬ 

1. ¢Õ∫‡¢μ¥â“π‡π◊ÈÕÀ“  

การศึกษาวิจัยภายใตแผนงานวิจัยนี้ มุงเนนการศึกษา วิเคราะหบทเรียน การ

ประยุกตใชหลักพุทธธรรม (การพัฒนา รักษา และการสืบทอดองคความรูทางพระพุทธ

ศาสนาของพระสงฆ) และองคความรูขององคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การ

พัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการขององคกรทางพระพุทธศาสนาในดานการเรียนรู การ

ปรับตัว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร และการสรางเครือขายทางสังคม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูของพระสงฆ การเสริมสรางเครือขายและกระบวนการ

บริหารจัดการขององคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในรูปแบบตางๆ ทั้งดานแนวคิด 

กระบวนการ และกลไกการจัดการท่ีนำไปสูการสรางองคกรแหงการต่ืนรูและประโยชนสุข

ตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีสามารถยกระดับไปสูการจัดการตนเองทั้งในสวนขององคกรคณะ

สงฆ องคกรเครือขายที่เกี่ยวของ ประชาชนท่ัวไปและในระดับนโยบาย 

2. ¢Õ∫‡¢μ¥â“πÕß§å°√ ª√–™“°√·≈–°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß    

เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้มุงเนนไปที่การพัฒนาพระสงฆและองคกรทางพระพุทธ

ศาสนาในประเทศไทย ดังนั้น จึงกำหนดกลุมองคกรทางพระพุทธศาสนาใน 5 กลุมใหญท่ีมี

บทบาทในการสงเสริมการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ การประยุกตใชหลัก

พุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม การพัฒนาองคกรและเครือขายการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาในประเทศไทย คือ  

1) กลุมพระสงฆและองคกรที่เนนการเผยแผพุทธธรรมในแนวปฏิบัติซึ่งเปนการเสริม

สรางความรูและการปฏิบัติในเชิงจิตใจและปญญา เชน สายสวนโมกขพลาราม สายวัดหนอง

ปงพง สายวัดหลวงพอสด สายวัดพระธรรมกาย หรือแมแตสายสันติอโศก เปนตน  

2) กลุมพระสงฆนักพัฒนาเพื่อสังคมท่ีปฏิบัติงานรวมกับชุมชนในพ้ืนที่ตางๆ ทั่ว

ประเทศ เชน กลุมสัจจะสะสมทรัพย (พระสุบิน ปณีโต) วัดพระบาทน้ำพุ กลุมเครือขายพระ

สงฆพัฒนาภาคเหนือและภูมิภาคตางๆ  ซึ่งเนนการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยอาศัย

รากฐานทางวัฒนธรรมในการจัดการรวมกับชุมชน 

3) กลุมพระสงฆและองคกรที่มีการถายทอดหลักพุทธธรรมผานการสื่อสารทางสังคม

และกลุมที่ประยุกตแนวคิดจากนิกายอื่น (ขบวนการพุทธใหม) เชน กลุมเสถียรธรรมสถาน 

สถาบันวิมุตตยาลัย (ว.วชิรเมธี) กลุมหมูบานพลัม (ติช นัท ฮัน) กลุมปฏิบัติแบบเซน (จีน-
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ญี่ปุน) รวมทั้งกลุมองคกรทางพุทธศาสนาที่มีการศึกษารวมกับศาสตรการบริหารจัดการสมัย

ใหมขององคกรภาครัฐและเอกชนในสังคมไทย เปนตน 

4) กลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาสายการศึกษาดานปริยัติธรรมจาก

ระบบดังเดิมท่ีเปนองคกรหลักในการสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆไทย เชน กลุมการศึกษา

สายนักธรรม-บาลี กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง 

และกลุมการศึกษาสงเคราะห (เชน วัดสระแกว อางทอง) ซึ่งเนนการศึกษาท้ังในระบบและ

นอกระบบของการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย เปนตน 

5) กลุมพระสงฆและองคกรคณะสงฆสายการปกครองท่ีดำเนินการตามพระราช

บัญญัติคณะสงฆ มีโครงสรางการบริหารจัดการต้ังแตในระดับภาค จังหวัด จนไปถึงในระดับ

ตำบล โดยมีบทบาทหลักในการดูแลพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในภาพรวมท่ัว

ประเทศ โดยในการศึกษาครั้งนี้ มุงการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด 4 จังหวัด คือ 

เชียงราย นครสวรรค กาญจนบุรี และนครราชสีมา 

โดยมีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรม ความรู และกระบวนการของการศึกษาวิจัย 

สำหรับประชากรและกลุมตวัอยางทีใ่ชในการศึกษาน้ัน คณะผูวจิยัไดกำหนดประชากร

และกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยเปนการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ตามความสำคัญของประเด็นที่ศึกษา ดังนี้   

1) พระเถระ คณะสงฆ ตัวแทนกลุม/องคกรทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวของใน 5 

กลุมๆ ละ 50 รูป/คน จำนวน 250 รูปคน โดยวิธีการประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณ   

2) พระภิกษุ-สามเณร บุคลากรและประชาชนผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยเปนการศึกษา

จากกลุมตัวอยางจากพระสงฆหรือผูที่ไดฝกปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนาและผูที่

เก่ียวของภายในกลุมองคกรดังกลาว จำนวนกลุมละ 200 ราย รวม 1,000 ราย โดยกำหนด

จากการสุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนแตละองคกรในพ้ืนที่ 4 ภูมิภาคหรือตามสายงานที่องคกร

นั้นดำเนินการ  

3. ¢Õ∫‡¢μ¥â“π‚§√ß°“√«‘®—¬  

เพื่อใหสอดคลองกับเน้ือหาและกลุมตัวอยางท่ีไดกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงกำหนด

ประเด็นโครงการวิจัย ภายในแผนงานวิจัย จำนวน 5 โครงการ ไดแก  
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1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการสรางเครือขายทางสังคม : 

กรณีศึกษากลุมพระสงฆและองคกรเผยแผพุทธธรรมในแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิตใจและ

ปญญา 

2) การบริหารจัดการองคกรและการสรางเครือขายของกลุมสังฆพัฒนาเพ่ือชีวิตและ

ชุมชน 

3) การบริหารจัดการองคกรและการสรางเครือขายทางสังคมของขบวนการพุทธใหม

ในประเทศไทย  

4) รูปแบบและกระบวนการสรางองคความรูและเครือขายการเรียนรูขององคกรการ

ศึกษาทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

5) รูปแบบการบริหารจัดการและการเสริมสรางเครือขายขององคกรพระพุทธ

ศาสนาดานการปกครองในสังคมไทย 

6. π‘¬“¡»—æ∑å∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“«‘®—¬ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบและ

กลไกที่เอื้อตอการจัดการในดานตางๆ เชน การเรียนรู การปรับตัว การพัฒนา สืบทอด การ

ประยุกตใชหลักพุทธธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการสรางเครือขายความรวมมือ

ในสังคมขององคกรทางพระพุทธศาสนา โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายขององคกร

หรือการดำเนินการที่เหมาะสม 

องคกรพระพุทธศาสนา หมายถึง กลุมของพระสงฆ วัด หรือองคกรของคณะบุคคล

ที่จัดตั้งเพื่อดำเนินการกิจกรรมตางๆ ตามแนวพระพุทธศาสนา เชน การเผยแผพุทธธรรม 

การพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการชุมชน การสงเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและ

ปญญาอันเปนหลักการของพระพุทธศาสนา ในที่นี้หมายถึงองคกรทางพระพุทธศาสนาใน 5 

กลุมที่กลาวในขอบเขตการศึกษา 

การสรางเครือขาย หมายถึง การดำเนินการเพื่อเสริมสรางเครือขายการทำงานของ

องคกรทางพระพุทธศาสนาท่ีเปนกระบวนการต้ังแตการกอตัวเปนเครือขาย การแลกเปล่ียน

เรียนรู การประสานความรวมมือและการดำเนินการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกัน  

รูปแบบและกระบวนการ หมายถึง ลักษณะและขั้นตอนการดำเนินการขององคกร

ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยท่ีมีการบริหารจัดการตามเปาหมายขององคกร 
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7. ¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π 

¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√¥”‡π‘π°“√ 

1. เนนการทำงานบนฐานทุนเดิม โดยใหความสำคัญกับทุนเดิมที่มีอยูทั้งในดานท่ี

เปนบุคคล อาทิ พระเถระ เจาคณะพระสังฆาธิการ พระนักพัฒนา นักวิชาการดานพระพุทธ

ศาสนา ปราชญทองถ่ิน ฯลฯ กลไกการทำงาน อาทิ องคกรคณะสงฆในระดับจังหวัดและ

ภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ คณะสงฆสายปฏิบัติตางๆ เครือขาย องคกรภาค

ประชาชน มหาวิทยาลัยสงฆ หรือกลไกหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ  

2. เนนการทำงานเชิงบูรณาการท่ีอาศัยแนวคิดและหลักการทางพระพุทธศาสนา

และศาสตรการบริหารจัดการแนวใหมที่เปนประโยชนและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม 

3. เนนการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ การพัฒนาคน (พระสงฆ) ความรู (ธรรมะ) 

และกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคคล กลุม องคกรทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยว

ของเพ่ือนำไปสูการตื่นรูและเบิกในการจัดการ (พุทธะ) 

4. เนนการขับเคล่ือนและการสรางพลังของการจัดการในมิติตางๆ การส่ือสารผาน

สื่อ และชุดความรูที่แพรหลายท้ังทางหนังสือ การจัดนิทรรศการ และการสัมมนาในระดับ

ชาติและทองถิ่น 

5. เนนพัฒนาระบบและกลไก ที่เอื้อตอการสรางเกณฑมาตรฐานในการจัดการความ

รูและพัฒนาองคกรทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ โดยมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

แผนการดำเนินงาน (แบงออกเปน 3 ชวง ภายในเวลา 1 ป) 

1) ชวงที่ 1 (3-4 เดือนแรก) วิเคราะหบทเรียน สถานการณปญหา รูปแบบการ

ประยุกตใชหลักพุทธธรรม (พัฒนา รักษา สืบทอด ประยุกตใชหลักพุทธธรรม) เพื่อพัฒนารูป

แบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนาในมิติตางๆ และหาแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ รวมท้ังศึกษาปจจัยที่เกื้อกูลตอสุขภาวะและการเรียนรู

ของพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับบริบททางสังคม  

2) ชวงท่ี 2 (3-4 เดือนท่ีสอง) ดำเนินการเสริมสราง ประสานเครือขาย และ

กระบวนการบริหารจัดการของกลุมพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

เพื่อนำไปสูการสรางองคกรและเครือขายแหงการตื่นรูและประโยชนสุขตามแนวพระพุทธ

ศาสนา  
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3) ชวงที่ 3 (3-4 เดือนสุดทาย) พัฒนาเปนองคความรูดานการบริหารจัดการและ

การสรางเครือขายองคกรพระพุทธศาสนาเพื่อขยายผลไปสูระดับนโยบายและการดำเนินการ

ของภาคีที่เกี่ยวของ 

8. «‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ 

โครงการวิจัยนี้ เปนการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีวิทยาวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) มีวิธีดำเนินการวิจัย 

ดังน้ี 

8.1 °“√»÷°…“„π‡™‘ß‡Õ° “√ (Documentary Study)  

ทำการศึกษาและรวบรวมขอมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของท้ังหนังสือ 

รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึง

แนวคิด หลักการในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสรางเครือขายทางพระพุทธ

ศาสนาในประเทศไทย ดังนี้ 

1) ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของกับกลุม

การศึกษาใน 5 กลุม โดยอาศัยชวงเวลาเปนกรอบในการศึกษา โดยมุงเนนการวิเคราะหบท

เรียน การประยุกตใชหลักพุทธธรรม และองคความรูจากกิจกรรม/โครงการพัฒนาในระดับ

ตางๆ ขององคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

2) วิเคราะหผลการดำเนินการขององคกรทางพระพุทธศาสนาทั้ง 5 กลุม 

3) ศึกษาวิเคราะหรูปแบบ แนวทางการพัฒนาองคกรพระพุทธศาสนา และศึกษา

ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาขององคกรที่เกี่ยวของในมิติตางๆ  

4) สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบการ

ประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม 

8.2 °“√»÷°…“„π¿“§ π“¡ (Field Study)  

เพื่อทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบ ความสัมพันธ การประยุกตใช

หลักพุทธธรรม และแนวทางการจัดการองคกรตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งในระดับนโยบาย 

ประชาชน ชุมชน องคกร/สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่ที่เปนกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนการ

ศึกษาคนควา ดังนี้ 
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1) ทำการศึกษาและคัดเลือกองคกร ชุมชนที่เกี่ยวของกับองคกรพระพุทธศาสนา 5 

กลุม โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความสำคัญของเร่ือง คือ เปน

องคกรที่มีบทบาทและความสัมพันธเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผพระพุทธศาสนาและการ

พัฒนาสังคม  

2) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การประชุมกลุมยอยรวมกับคณะสงฆ 

ผูบริหาร บุคลากร เจาหนาที่ และสวนงานที่เกี่ยวของ 

3) ดำเนินการศึกษาวิเคราะหรูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนาความ

สัมพันธ/เครือขายในลักษณะของการวิเคราะหเชิงลึก โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูที่

เก่ียวของในการดำเนินการศึกษาวิจัย 

4) สรุปและนำเสนอผลการศึกษาท่ีไดทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม 

โดยนำมาวิเคราะหตามประเด็นท่ีสำคัญ คือแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบ ความ

สัมพันธ กระบวนการประยุกตใชหลักพุทธธรรม และแนวทางการบริหารจัดการองคกรทาง

พระพุทธศาสนา โดยเนนการนำผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพรใหภาครัฐ เอกชน คณะสงฆ ผู

บริหาร และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ 

5) วิเคราะหรูปแบบและแนวทางการพัฒนาองคกรและการเสริมสรางเครือขาย โดย

มุงเนนเพื่อใหสามารถใชเปนแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสราง

เกณฑการปฏิบัติ (Benchmark) โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ที่

สามารถนำไปสูการเปนตัวอยางการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในระดับตางๆ ได  

6) สรุปผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 

8.3  ª√–™“°√·≈–°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“ 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ กำหนดกลุมองคกรทางพระพุทธ

ศาสนาใน 5 กลุมใหญที่มีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระ

สงฆ การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม การพัฒนาองคกรและเครือ

ขายการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศไทย คือ  

1) กลุมพระสงฆและองคกรที่เนนการเผยแผพุทธธรรมในแนวปฏิบัติซึ่งเปนการเสริม

สรางความรูและการปฏิบัติในเชิงจิตใจและปญญา เชน สายสวนโมกขพลาราม สายวัดหนอง

ปาพง สายวัดหลวงพอสด สายวัดพระธรรมกาย หรือแมแตสายสันติอโศก เปนตน  

2) กลุมพระสงฆนักพัฒนาเพื่อสังคมท่ีปฏิบัติงานรวมกับชุมชนในพ้ืนที่ตางๆ ทั่ว

ประเทศ เชน กลุมสัจจะสะสมทรัพย (พระสุบิน ปณีโต) วัดพระบาทน้ำพุ กลุมเครือขายพระ
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สงฆพัฒนาภาคเหนือและภูมิภาคตางๆ  ซึ่งเนนการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยอาศัย

รากฐานทางวัฒนธรรมในการจัดการรวมกับชุมชน 

3) กลุมพระสงฆและองคกรที่มีการถายทอดหลักพุทธธรรมผานการสื่อสารทางสังคม

และกลุมที่ประยุกตแนวคิดจากนิกายอื่น (ขบวนการพุทธใหม) เชน กลุมเสถียรธรรมสถาน 

สถาบันวิมุตตยาลัย (ว.วชิรเมธี) กลุมหมูบานพลัม (ติช นัท ฮัน) และกลุมองคกรทางพุทธ

ศาสนาที่มีการศึกษารวมกับศาสตรการบริหารจัดการสมัยใหมขององคกรภาครัฐและเอกชน

ในสังคมไทย เปนตน 

4) กลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาสายการศึกษาดานปริยัติธรรมจาก

ระบบดังเดิมท่ีเปนองคกรหลักในการสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆไทย เชน กลุมการศึกษา

สายนักธรรม-บาลี กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง 

และกลุมการศึกษาสงเคราะห ซึ่งเนนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบของการจัดการ

ศึกษาของคณะสงฆไทย เปนตน 

5) กลุมพระสงฆและองคกรคณะสงฆสายการปกครองท่ีดำเนินการตามพระราช

บัญญัติคณะสงฆ มีโครงสรางการบริหารจัดการตั้งแตในระดับตำบลจนไปถึงระดับประเทศ 

โดยมีบทบาทหลักในการดูแลพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในภาพรวมทั่วประเทศ 

โดยในการศึกษาคร้ังนี้ มุงการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด 4 จังหวัด คือ เชียงราย 

นครสวรรค กาญจนบุรี และนครราชสีมา 

สำหรับประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษานั้น คณะผูวิจัยไดกำหนด

ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยเปนการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) ตามความสำคัญของประเด็นที่ศึกษา ดังนี้   

1) พระเถระ คณะสงฆ ตัวแทนกลุม/องคกรทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวของใน 5 

กลุมๆ ละ 50 รูป/คน จำนวน 250 รูปคน โดยวิธีการประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณ   

2) พระภิกษุ-สามเณร บุคลากรและประชาชนผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยเปนการศึกษา

จากกลุมตัวอยางจากพระสงฆหรือผูที่ไดฝกปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนาและผูที่

เกี่ยวของภายในกลุมองคกรดังกลาว จำนวนกลุมละ 200 ราย รวม 1,000 ราย  โดย

กำหนดจากการสุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนแตละองคกรในพ้ืนที่ 4 ภูมิภาคหรือตามสายงาน

ที่องคกรนั้นดำเนินการในลักษณะของเครือขายการทำงาน  
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8.4 ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“  

การดำเนินการตามโครงการวิจัยดังกลาว เนนการศึกษาในเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่เกี่ยวของ การ

ประชุมกลุมยอย (Focus Group) การจัดเวทีประชุมในระดับภาพรวม สวนการวิเคราะห 

สังเคราะหขอมูลนั้นเนนวิธีการแสวงหาความรู จากการตั้งประเด็นหลักในการศึกษาความ

สัมพันธ และการบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนา โดยดำเนินการและใชเครื่องมือที่

สำคัญ ไดแก  

1) แบบสอบถาม ที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวของ เพื่อคนหาแนวคิด หลัก

การ ความเปนมา กระบวนการประยุกตใชหลักพุทธธรรม  

2) การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) เพื่อทราบถึงทิศทางและการเสริมสราง

เครือขายและความสัมพันธในทางพระพุทธศาสนา  

3) ศึกษาและติดตามผลการดำเนินการแบบมีสวนรวม 

4) การสังเกต ซึ่งเปนการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝายตางๆ ที่จะทำ

ควบคูกับการสัมภาษณพระสงฆ และเขารวมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อใหสามารถมองเห็นถึง

กระบวนการเสริมสรางการเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางพระพุทธศาสนา 

5) การสัมภาษณ คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews)  

สำหรับพระเถระผูใหญ นักวิชาการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของกับการศึกษาดังกลาว 
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1) ไดมีการศึกษาแนวคิดและกระบวนการดำเนินการของกลุมพระสงฆและองคกร

ทางพระพุทธศาสนาใน 5 กลุมที่ศึกษา โดยมีกลุมพระสงฆและองคกรไมนอยกวา 200 กลุม/

องคกร เขามามีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู การปรับตัว การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย การสรางเครือขายทางสังคม และแนวทางการบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธ

ศาสนาในประเทศไทย 

2) ไดมีการศึกษาสำรวจความคิดเห็น ทัศนวิจารณ พระสงฆและบุคลากรที่เกี่ยวของ

กับองคกรที่ศึกษาจำนวน 1,000 รูป/คน ใน 5 กลุม/องคกร 

3) ไดบทเรียน ชุดความรู การประยุกตหลักพุทธธรรม (การรักษา สืบทอดหลักพุทธ

ธรรม) รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

4) ไดแนวทางการพัฒนารูปแบบ กระบวนการเรียนรู การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การสรางเครือขายทางสังคม และการบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศ

ไทย 

5) ไดขอมูลและแนวทางการพัฒนาปจจัยที่เอื้อตอการจัดการดานสุขภาวะและการ

เรียนรูของพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาและภาคประชาชนในสังคมไทย 

6) ไดมีการพัฒนากระบวนการและกลไกในการเสริมสรางและจัดการเครือขายของ

องคกรทางพระพุทธศาสนาใน 5 กลุมที่ศึกษาและองคกรที่เกี่ยวของ 

7) เกิดเครือขายการทำงานของกลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศ

ไทยจำนวน 5 เครือขายหลัก และเครือขายเชิงพ้ืนที่ไมนอยกวา 5 จังหวัด เพื่อนำไปสูการ

สรางองคกรแหงการตื่นรูและการสรางประโยชนสุขแกบุคคลและสังคมตามแนวพระพุทธ

ศาสนา  

8) ไดเอกสารชุดความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักพุทธธรรม รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตพระสงฆ และการพัฒนาองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจำนวน 5 

ชุด  

9) ไดชุดความรูและแนวทางการพัฒนาปจจัยที่เอื้อตอการจัดการดานสุขภาวะของ

พระสงฆและการบริหารจัดการองคกรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย  

10)  ไดรายงานการวิจัย บทความการวิจัย และการเผยแพรตอสังคม  
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ผลงานจากการศึกษาวิจัยจะเปนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆ 

การพัฒนาองคกรทางพระพุทธศาสนา การเรียนรู การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาจิตใจ การเสริม

สรางเครือขายการเรียนรูของพระสงฆ และองคกรทางพระพุทธศาสนา 

10.1 „π√–¥—∫π‚¬∫“¬ 

1) หนวยงานองคกรทางพระพุทธศาสนา หนวยงานของรัฐ เชน คณะกรรมการมหา

เถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะได

แนวทางการพัฒนากลุมพระสงฆ วัด องคกรพระพุทธศาสนาในสังคมไทยในมิติตางๆ เชน 

การเรียนรู การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร การสื่อสารและการสรางเครือขาย

ทางสังคม รวมทั้งการบริหารจัดการองคกรที่เหมาะสมตอวัด วัฒนธรรม และบริบทในสังคม 

2) หนวยงานองคกรทางพระพุทธศาสนา หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ จะไดรับ

ทราบขอมูลเพื่อที่จะทำการสงเสริมการพัฒนาพระสงฆ องคกรพระพุทธศาสนา และการเรียน

รูในมิติตางๆ อยางตอเนื่อง โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเขากับกิจกรรมการ

พัฒนามนุษย การพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศในรูปแบบอื่น 

3) หนวยงานองคกรทางพระพุทธศาสนา หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและ

เครือขายพระสงฆอ่ืน จะไดแนวทางและโครงการพัฒนาพระสงฆ องคกรพระพุทธศาสนา ที่

เปนประโยชนตอการประยุกตใชหลักพุทธธรรม การพัฒนาองคกร การพัฒนาสังคมในมิติท่ี

หลากหลาย  

10.2 „π√–¥—∫ªØ‘∫—μ‘°“√ 

1) พระสงฆ วัดและองคกร/หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การจัดการเรียนรู การบริหารจัดการองคกรในมิติตางๆ เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ

พัฒนาองคกร การสื่อสารและการสรางเครือขายทางสังคม และแนวทางการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 

2) พระสงฆ วัด จะไดรับทราบถึงรูปแบบและกระบวนการเรียนรู การบริหารจัดการ 

และการสื่อสารและขอปฏิบตัิที่จะสรางความประโยชนและความสุขแกประชาชนทั่วไป 

3) พุทธศาสนิกชน จะไดรับความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคาของพระพุทธ

ศาสนา ที่ชวยเสริมสรางการพัฒนาชีวิต พัฒนาสติปญญา และสรางประสบการณท่ีมีคุณคา

ตอตนเอง 

4) ประชาชนทั่วไป ไดแนวทางการเขาดำเนินกิจกรรมรวมกับคณะสงฆในการพัฒนา

บุคคลและสังคมดวยรากฐานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย  



21

Õß§å°√æ√–æÿ∑∏»“ π“ : ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π °‘®°√√¡ 
Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈∑“ß —ß§¡ 

2 



ในบทน้ี เพื่อตอบวัตถุประสงคที่วา เพื่อศึกษาวิเคราะหบทเรียน 

การประยุกตใชหลักพุทธธรรม และองคความรูจากกิจกรรมการพัฒนา

ของพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และเพ่ือ

ศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการขององคกรทางพระพุทธ

ศาสนาในดานการเรียนรู การปรับตัว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ

พัฒนาองคกรของพระสงฆไทย สำหรับการศึกษาคร้ังนี้ มุงศึกษากลุม

พระสงฆและองคพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทหลักในการสงเสริมการ

เผยแผพระพุทธศาสนา การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต การประยุกต

ใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม การพัฒนาองคกรและ

เครือขาย โดยกำหนดกลุมพระสงฆออกเปน 5 กลุมหรือ 5 สาย คือ  

1) กลุมพระสงฆและองคกรที่เนนการเผยแผพุทธธรรมในแนว

ปฏิบัติซึ่งเปนการเสริมสรางความรูและการปฏิบัติในเชิงจิตใจและปญญา 

เชน สายสวนโมกขพลาราม สายวัดหนองปาพง สายวัดหลวงพอสด สาย

วัดพระธรรมกาย เปนตน  

2) กลุมพระสงฆนักพัฒนาเพื่อสังคมท่ีปฏิบัติงานรวมกับชุมชน

ในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ เชน กลุมสัจจะสะสมทรัพย (พระสุบิน ปณีโต) 

วัดพระบาทน้ำพุ กลุมเครือขายพระสงฆพัฒนาในภูมิภาคตางๆ ที่เนน

การพัฒนาสังคม โดยอาศัยรากฐานทางวัฒนธรรมในการจัดการรวมกับ

ชุมชน 



3) กลุมพระสงฆและองคกรท่ีมีการถายทอดหลักพุทธธรรมผานการส่ือสารทาง

สังคม (ขบวนการพุทธใหม) เชน กลุมเสถียรธรรมสถาน สถาบันวิมุตตยาลัย (ว.วชิรเมธี) 

กลุมหมูบานพลัม (ติช นัท ฮัน) และกลุมองคกรทางพุทธศาสนาท่ีมีการศึกษารวมกับ

ศาสตรการบริหารจดัการสมัยใหมขององคกรภาครัฐและเอกชนในสังคมไทย 

4) กลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาสายการศึกษาปริยัติธรรม ที่เปน

องคกรหลักในการสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆไทย เชน กลุมการศึกษาสายนักธรรม-

บาลี กลุมโรงเรียน  พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง และกลุม

การศึกษาสงเคราะห ซึ่งเนนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบของการจัดการศึกษาของ

คณะสงฆไทย  

5) กลุมพระสงฆและองคกรคณะสงฆสายการปกครองท่ีดำเนินการตามพระราช

บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ที่มีโครงสรางการบริหารจัดการคณะสงฆตั้งแตในระดับตำบล

จนถึงระดับประเทศ โดยมีบทบาทหลักในการดูแลกิจการคณะสงฆและองคกรทาง

พระพุทธศาสนาในภาพรวมทั่วประเทศ โดยการศึกษาครั้งนี้ มุงการศึกษาในระดับจังหวัด 

4 จังหวัด คือ เชียงราย นครสวรรค กาญจนบุรี และนครราชสีมา 

เพื่อใหเห็นกระบวนการทำงาน กิจกรรม และบทบาทของพระสงฆในมิติตางๆ 

ตามหลักพระพุทธศาสนาและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งจะกลาวถึงผลการศึกษาในประเด็นดัง

ตอไปนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

2. กิจกรรมและเปาหมายเชิงพุทธของกลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนา 

3. องคความรูและอิทธิพลทางสังคมของกลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนา 

4. กระบวนการบริหารจัดการองคกรของพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนา  

โดยจำแนกตามกลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาทั้ง 5 กลุม ดังนี้ 

2.1 °≈ÿà¡æ√– ß¶å·≈–Õß§å°√æ√–æÿ∑∏»“ π“∑’Ë‡πâπ°“√‡º¬·ºàæÿ∑∏∏√√¡
„π·π«ªØ‘∫—μ‘ 

จากการศึกษากลุมพระสงฆในแนวปฏิบัติ 5 กลุมหลัก คือ สายหลวงพอพุทธทาส

หรือสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎรธานี สายวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สายวัดหลวงพอ

สดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี สายหลวงพอชาหรือวัดหนองปาพง จ.อุบลราชธานี สายหลวง

พอเทียน จ.นนทบุรี สายพองยุบของพระธรรมธีรราชมหามุนี วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพ-

มหานคร และการศึกษาในกลุมพระสงฆที่เนนการปฏิบัติอื่นๆ เชน สำนักปฏิบัติธรรม
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ประจำจังหวัด หลวงพอจรัญ จ.สิงหบุรี เปนตน เพื่อทราบทิศทาง บทบาทของคณะสงฆสาย

ปฏิบัติในสังคมไทย ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการจัดองคกรคณะสงฆเพ่ือพัฒนาจิตและ

ปญญาน้ัน มีลักษณะการดำเนินการท่ีเฉพาะเจาะจงมีหลักการ เปาหมาย แผนงาน และ

กลยุทธในการดำเนินการที่ชัดเจน คือ มีเปาหมายในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 

โดยดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัยที่เนนการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานอยางเครงครัด 

และมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย แนะนำสั่งสอนใหพุทธศาสนิกชนได

ประพฤติปฏิบัติตาม โดยมีขอมูลพื้นฐาน กิจกรรม เปาหมายและรูปแบบการบริหารจัดการ 

ดังตอไปนี้ 

2.1.1 วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 

ประวัติความเปนมา วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี  ไดรับการประกาศตั้งเปนวัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2534 โดยมีประวัติความ

เปนมานับตั้งแต อาจารยเสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ ผูชำนาญการวิจัย (research specialist) 

สำนักขาวสารอเมริกัน (USIS) กรุงเทพฯ (ปจจุบันคือ หลวงพอ พระเทพญาณมงคล) ได

ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวสติปฏฐาน 4 เพื่อถึงธรรมกายของพระพุทธเจา ซึ่งเปนที่รูจัก

ในหมูศิษยานุศิษยผูปฏิบัติธรรมน้ีวา “วิชชาธรรมกาย” (วิชชา=วิทยา, รูแจง, ปรีชา; ธรรม

กาย = กองหรือหมูแหงธรรม กลาวคือ ธรรมท่ีรวมคุณธรรมของพระอริยเจาและของ

พระพุทธเจา) ตามระดับภูมิธรรมและบุญบารมีที่ปฏิบัติได โดยไดมอบตัวเปนศิษยของ พระ

เดชพระคุณหลวงพอ พระภาวนาโกศลเถร (ปจจุบันคือ พระราชพรหมเถร) รองเจาอาวาส

และอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผูเปนสัทธิวิหาริกและศิษยโดยตรง 

ผูสืบทอดวิชชาธรรมกายทั้งหมด จากพระเดชพระคุณ หลวงพอวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี 
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(สด จนฺทสโร) จากนั้นทานไดริเริ่มจัดตั้งและบริหาร โครงการใหการศึกษาอบรมและเผยแผ

พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางกวางขวาง ออกไปทั่วประเทศและในตาง

ประเทศ 

ผลสำเร็จของการเผยแพรพุทธธรรมของวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม เปนผลจาก

ประสบการณของการปฏิบัติธรรมตามแนว “ธรรมกายของหลวงพอสด” และการบริหารที่

เคยปฏิบัติขณะเปนฆราวาส  ทำใหวัดหลวงพอสดธรรมกายารามมีความโดดเดน สรางองคกร

ที่เขมแข็งในการทำงานเชิงรุกตอพระพุทธศาสนา ดวยกลยุทธวิธีการ การสื่อสาร  และภาพ

ลักษณองคกรแหงการปฏิบัติธรรม ที่มีรูปแบบและแนวทางเฉพาะ แนวปฏิบัติวิชชาธรรมกาย 

และการบริหารองคกร ที่ใชการส่ือสารสาธารณะจนประสบความสำเร็จ และสงผลตอการ

เผยแผพระพุทธศาสนาในวงกวาง ทั้งในสวนของยุทธศาสตร นโยบาย และการปฏิบัติ  

กิจกรรมเชิงพุทธ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ไดดำเนินการตามกิจการท่ีคณะ

สงฆกำหนดไวเปนหลักการในการเผยแผพุทธธรรมในแนวปฏิบัติ เชน  

1) ดานการปกครอง ไดมีการอบรมพระภิกษุ สามเณร ตลอดถึงอุบาสกและอุบาสิกา

ที่มาปฏิบัติธรรมภายในวัด ใหตระหนักถึงการอยูรวมกันตามหลักสาราณิยธรรมและ

สามัคคีธรรม โดยยึดหลักพระธรรมวินัยและเคารพกันตามอายุพรรษา มีการสอดสองดูแล

พระภิกษุ สามเณรภายในวัดใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คือใหงามดวย ศีลาจารวัตรและวัตร

ปฏิบัติตางๆ เพ่ือเปนที่พึ่งทางจิตใจของสาธุชนและเปนท่ีเจริญศรัทธาของสาธุชน มีการจัด

ประชุมพระภิกษุ สามเณร เพื่ออบรมส่ังสอนดานกิจวัตรประจำวันและวัตรปฏิบัติตามหลัก

พระธรรมวินัย เพื่อใหสำเนียกถึงวัตถุประสงคของการเขามาบวชในพระพุทธศาสนา คือ การ

สลัดตนออกจากทุกขทั้งปวงและทำพระนิพพานใหแจง มีการอบรมพระภิกษุใหเปนผูมีความรู 

ความสามารถและวิสัยทัศนในการบริหาร การปกครองและมีภาวะความเปนผูนำท่ีดี ดวย

หลักพรหมวิหารธรรม 4 ประการ มีการสงเสริมใหพระภิกษุผูมีคุณวุฒิและวัยวุฒิ ใหมีหนาที่

ในการปกครองดูแลหมูคณะภายในวัด เพื่อชวยแบงเบาภาระของเจาอาวาสและเพื่อดูแลทุกข

สุขของพระภิกษุ สามเณรอยางใกลชิด เปนตน โดยเนนใหมีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเปน

หลักสำคัญและนำหลักธรรมที่เปนหลักในการปกครอง เชน พรหมวิหาร 4 สาราณียธรรม 6   

อปริหานิยธรรม 7 เปนตน มาใชในการบริหารหมูคณะและการจัดการดานการปกครอง 

เปนตน  

2) ดานการจัดการตามหลักศาสนศึกษา วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม มีการสง

เสริมใหพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ใหการศึกษาท้ังปริยัติ สัทธรรม ปริยัติสัท

ธรรมและปฏิเวธสัทธรรม คือ ใหรูหลักท่ีถูกตอง ที่จะสามารถนำไปสูการปฏิบัติธรรม มีการ
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จัดหาทุนและตั้งมูลนิธิเพื่อเปนทุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรที่ศึกษาเลาเรียนทั้งแผนก

ธรรม แผนกบาลีและวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเพียงพอ มีการ

ยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนและนักเรียนผูสอบไดปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลีทุก

ชั้นประโยค ใหมีขวัญและกำลังใจในการศึกษาเลาเรียนและดำรงอยูในสมณะเพศเพ่ือสืบอายุ

พระพุทธศาสนา มีการสรรหาและพัฒนาครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะและแผนก

บาลี ใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและเพิ่ม

จำนวนการสอบไดในสนามหลวง ตลอดถึงการสงเสริมพระภิกษุ สามเณรไดศึกษาทางโลก 

เพื่อใหเปนผูมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม มีการจัดใหมีการอบรมบาลีและนักธรรมกอน

สอบ เพื่อวัดความรูกอนท่ีจะเขาสอบสนามหลวง ซึ่งการอบรมบาลีกอนสอบสนามหลวงน้ัน

เปนศูนยกลางการอบรมของคณะสงฆในภูมิภาค เปนตน  

3) ดานการเผยแผพุทธศาสนา วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม มีการอบรมสั่งสอน

พุทธศาสนิกชนใหตั้งอยูในหลักคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตอง เพ่ือ

เปนที่พึ่งทางจิตใจ ตามหลักบำบัดทุกข บำรุงสุข มีการจัดใหมีกิจกรรมการบำเพ็ญบุญกุศล

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบูชา เปนตน และวันสำคัญของทางวัด 

เชน วัดที่พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บรรลุธรรม 

เปนตน เพื่อเปดโอกาสใหพุทธศาสนิกชนไดบำเพ็ญกุศลรวมกันและรำลึกถึงผูมีพระคุณ มีการ

จัดใหมีพระวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถ ออกจาริกไปส่ังสอนธรรมปฏิบัติแกพุทธ

ศาสนิกชนตามภาคตางๆ ของประเทศไทย เพ่ือเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาแบบเขาถึง

ประชาชนแบบเชิงรุก ในการใชกลยุทธในการเผยแผพระพุทธศาสนาและหาอุบายวิธีในการ

สกัดกั้นสิ่งที่เปนสัทธรรมปฏิรูป (ภัยตอพระพุทธศาสนา) ซึ่งนับวันจะมีมากและรุนแรงย่ิงขึ้น 

เพื่อเปนการสืบบวรพระพุทธศาสนาใหม่ันคงถาวรและใหดำรงอยูคูประเทศไทยสืบไป มีการ

ดำเนินใหนักเรียน นักศึกษาทุกระดับเขารับการอบรมศีลธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจ

และปลูกฝงคุณธรรมตั้งแตยังเด็กเพ่ือลดปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นรอบดาน มีการแนะนำและ

สั่งสอนใหประชาชนเขาใจในหลักศาสนพิธี ศาสนธรรมและหลักการปฏิบัติทางพระพุทธ

ศาสนาใหถูกตองและเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการดำเนินการดานการเผยแผ การสาธารณ

สงเคราะห การศึกษาสงเคราะห เปนตน โดยมีจุดมุงหมายเผยแผพระพุทธศาสนาในแนว

ปฏิบัติ คือการนำหลักการปฏิบัติมาพัฒนาคน สังคม และการเผยแผพระพุทธศาสนา ดัง

แผนภาพนี้ 
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เพ่ือพัฒนาองคกรสงฆ
และชุมชน

สาธารณ
สงเคราะห

สาธารณูปการ

การเผยแผ

ศึกษาสงเคราะห

ศาสนศึกษา

ดานการปกครอง

องคความรูวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม : ตนแบบแหงการพัฒนาสมาธิ
และปญญาสูสังคม 

วัดหลวงพอสดธรรมกายารามเปนองคกรท่ีมีความโดดเดน และมีบทบาทสำคัญใน

ดานการเผยแผและการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตและปญญา โดยกำเนิดมาจากสถาบันพุทธภาวนา

วิชชาธรรมกาย ที่มีวัตถุประสงคในการดำเนินงานของสถาบันที่สำคัญ 3 ประการคือ 

1) เพื่อสรางพระในใจตนเองและผูอื่น เพื่อความรมเย็นเปนสุขของสาธุชนใหกวาง

ขวางออกไป 

2) เพื่อสรางพระวิปสสนาจารยหรือวิทยากร ใหเปนผูทรงคุณวุฒิ และใหงดงาม

พรอมดวยศีลาจารวัตรเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอื่นเปนท่ีพึ่งทางใจแกสาธุชนไดอยางแทจริง ได

ชวยกันสืบบวรพระพุทธศาสนาใหยืนยาวและ 

3) เพื่อรักษาและสืบตอธรรมปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกายของพระพุทธเจา  

โดยมีเปาหมายหลัก คือ  

1) เพ่ือสลัดตนออกจากทุกขทั้งปวง และเพ่ือทำนิพพานใหแจง   

2) เพื่อฝกฝนตนเองและหมูคณะ คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา  ใหเปน  

ผูทรงคุณวุฒิ คือ คุณความดีหรือคุณธรรม และความรูความสามารถเหมาะแกตำแหนงหนาที่

ที่ได รับผิดชอบ กลาวคือ เพื่อใหรับรู เรียนรู และรอบรู พระปริยัติสัทธรรม พระปฏิบัติสัท

ธรรมเพื่อให  ไดรับผลเปนพระปฏิเวธสัทธรรมหรืออยางนอยใหมีประสบการณจากการปฏิบัติ
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พระสัทธรรมตาม สมควร เพื่อใหมีศีลาจารวัตรท่ีงดงาม เปนแบบอยาง (ทิฏฐานุคติ) ที่ดีแก 

ผูอื่น เพื่อใหเปนที่ตั้งความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน สามารถเปนที่พึ่งทางใจแกประชาชน

ได และเพื่อใหชวยกันสืบบวร พระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองยืนยาวและมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป  

3) เพื่อใหวัดเปนสถานที่บำเพ็ญกุศลคุณความดี  เพ่ือประโยชนและความสันติสุข

ของ สาธุชนหมูใหญ กลาวคือ เปนสถานที่ใหการศึกษาอบรมศีลธรรม และภาวนาธรรม เพื่อ

ใหไดแสงสวางแหงธรรมเปนประทีปสองทางดำเนินชีวิตไปสูความเจริญและสันติสุข ดวย

ความสงบกาย วาจา ใจ   ดวยสติสัมปชัญญะ และดวยปญญาอันเห็นชอบ เพื่อใหเปนสถาน

ที่ประกอบศาสนพิธี ไดแก กุศลพิธี ทานพิธี บุญพิธี เปนตน เพื่อใหเปนอุทยานการศึกษา คือ 

ศูนยกลางการศึกษาหาความรูทั้งคดีโลกและคดีธรรม ที่จะยังความสวางคือปญญา และ

ประโยชนแกสาธุชนโดยท่ัวไป 

ปจจุบัน วัดหลวงพอสดธรรมกายารามไดรับเลือกใหเปน สำนักปฏิบัติธรรมและ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดราชบุรี ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรม

ประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.) สำนักงานใหญวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม

นอกจากน้ียังเปนศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความม่ันคงแหงสถาบันชาติ พระ

ศาสนา พระมหากษัตริย ประจำภาคกลาง และเปนหนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

2.1.2 วัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานี 

ประวัติความเปนมา วัดหนองปาพง ตั้งอยูที่บานพงสวาง หมูที่ 10 ตำบลโนนผ้ึง 

อำเภอวารินชำราบ หางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ไปทางอำเภอกันทรลักษณ ตามถนน

ทางหลวงหมายเลข 2178 ประมาณ 8 กม. โดยไดรับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 

2517 ดวยสถานที่ที่แวดลอมดวยธรรมชาติ อันสงบอันสงัด มีบรรยากาศรมเย็นเหมาะแกการ

พำนักอาศัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมชีวิตพระในวัดหนองปาพง มีจุดมุงหมายอยูที่การประพฤติ

พรหมจรรยตามรอยพระยุคลบาทของพระบรมศาสดา ที่ทรงดำรงพระชนมชีพอยางสงบเงียบ 

และเรียบงายภายในปา เพื่อคนควาแสวงหาทางพนทุกข แลวทรงนำความรูแจงเห็นจริงนั้น 

มาเผยแผเกื้อกูลความสุขแกมหาชนทั่วไป ผูกอต้ังวัดหนองปาพงเปนที่รูจักกันในนามหลวงพอ

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ขณะมีชีวิตอยูทานไดอุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและ 

เผยแพรพุทธศาสนา ทั้งแกชาวไทยและชาวตางประเทศ ซึ่งบังเกิดผลเปนประโยชนแก 

พระศาสนา ทั้งที่เปนพระธรรมเทศนา และสำนักปฏิบัติธรรมในนามวัดสาขาวัดหนองปาพง

จำนวนมาก แมทานจะมรณภาพไปนานแลว แตศิษยานุศิษยของทานก็ยังคงรักษาแนวทาง
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ปฏิบัติธรรมที่ทานไดสั่งสอนไวจนถึงปจจุบัน หลวงพอชาเปนศิษยหลวงปูมั่นซ่ึงทานปฏิบัติจน

สามารถมีผูปฏิบัติตามและสราง“เครือขาย” ระหวางลูกศิษย จนขยายสาขาของวัดหนองปา

พงไปยังจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และตางประเทศจำนวนมาก หลวงพอชาระหวางท่ีมาอยูวัด

หนองปาพง ไดยึดหลักคำสอนของพระพุทธองคท่ีตรัสวา “ทำตนใหต้ังอยูในคุณธรรมสมควร

เสียกอน แลวจึงสอนคนอื่นที่หลัง จึงจะไมเปนบัณฑิตสกปรก” ฉะน้ันไมวาจะทำกิจวัตรอันใด 

เชน การกวาดลานวัด จัดที่ฉัน ลางบาตร นั่งสมาธิ ตักน้ำ ทำวัตร หลวงพอจะลงมือทำเปน

ตัวอยางของศิษยโดยยึดหลักวา “สอนคนดวยการทำใหดู ทำเหมือนพูดพูดเหมือนทำ” ดังนั้น 

ศิษย และญาติโยมจึงเคารพเล่ือมใสปฏิปทาท่ีหลวงพอดำเนินอยู พรอมท้ังไดเร่ิมงานเผยแผ

พระพุทธศาสนา แกพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

กิจกรรมเชิงพุทธ วัดหนองปามีกิจกรรมและผลงานทางดานเผยแผพระพุทธศาสนา

ดานวิปสสนาธุระท่ีโดดเดนในสังคมไทย โดยไดกอตั้งวัดปานานาชาติสำหรับชาวตางชาติท่ี

ตองการบวชในพระพุทธศาสนา จนไดรับการยอมรับและมีศิษยจำนวนมาก และยังมีการ

ปฏิบัติที่ตอเนื่อง รวมทั้งสรางองคความรูแนวปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาตอสังคมไทยใน

ภาพกวาง ทั้งวิธีการปฏิบัติ   การจัดองคกรบริหารกิจการเชิงเครือขายอยางเปนระบบ จน

เกิดประโยชนตอสังคมในระดับชาติและนานาชาติ ปจจุบันวัดหนองปาพงมีเครือขายในการ

เผยแผพุทธธรรม เพื่อจุดมุงหมายคือ ความงดงามแหงจิตใจและปญญาของบุคคลและสังคม 

ดังน้ี  

สำนักสาขาในประเทศไทย  280 สาขา 

สำนักสาขาตางประเทศ  16 สาขา 

รวมสำนักสาขาทั้งหมด   296 สาขา  
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องคความรูวัดหนองปาพง : เสนทางปฏิบัติธรรมจากภูมิปญญาไทยสูสากล 

การดำเนินชีวิตในวัดหนองปาพง ยึดหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไว

เปนแนวทางปฏิบัติฝกหัดกายวาจาใจในชีวิตประจำวัน เนนการศึกษาประพฤติ ปฏิบัติให

บริสุทธิ์บริบูรณในศีล สมาธิ ปญญา พรอมท้ังนำธุดงควัตร 13 ประการ และกฎกติกา

ระเบียบตางๆ มาผสมผสานเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมการบำเพ็ญสมณธรรมใหดำเนิน

ไปดวยดี และมีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น แนวทางการปฏิบัติและธรรมชาติภายในสำนัก เปน

ปจจัยสำคัญสงเสริมใหการดำรงชีวิตของพระภิกษุเปนไปดวยความเรียบงายสอดคลองกับ

ธรรมชาติ และประสานกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูคณะ ตามแบบของพระธุดงค

กรรมฐาน ผูมีขอวัตรปฏิบัติเปนไปเพ่ือขัดเกลาทำลายกิเลส มีการบริโภคอาหารมีเพียงม้ือ

เดียวตอนเชา และฉันในบาตร เสนาสนะที่พักอาศัยเปนกุฏิหลังเล็กๆ ตั้งอยูหางกันในราวปา

ทามกลางความรมรื่นแหงหมูไม เพื่อใหสามารถปฏิบัติภาวนาไดอยางสงบ โดยมีการจัดการ

สภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติอันสงบและบริสุทธิ์ของปา ชวยใหจิตใจของผูประพฤติปฏิบัติ

ไดสัมผัสกับความรูสึกสงบเย็น สดชื่น เบิกบาน มีอิสระ เปนความสุขที่ปราศจากความเรารอน 

กระวนกระวาย เปนปจจัยใหเกิดกายวิเวก ความสงบกาย และอุปธิวิเวก ความสงบกิเลส อัน

เปนจุดมุงหมายสูงสุดของการประพฤติพรหมจรรยในพุทธศาสนา ผลท่ีเกิดขึ้น คือ การ

แนะนำแนวทางปฏิบัติธรรมจากภูมิปญญาไทยสูสากลที่นานาชาติยอมรับ 

2.1.3 สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎรธานี  

ประวัติความเปนมา สวนโมกขพลารามกอตั้งโดยหลวงพอพุทธทาส (พระมหาเงื่อม 

อินฺทปฺโญ) ในป พ.ศ.2475 ที่แตเดิมทานเขามาศึกษาท่ีกรุงเทพ จนสอบไดนักธรรมเอก 

และเปรียญธรรม 3 ประโยค ระหวางท่ีเรียน เปรียญธรรม 4 อยูนั้น ดวยความที่ทานเปน 

ผูรักการศึกษา คนควา จากพระไตรปฎก และศึกษา คนควา ออกไปจากตำราถึงเรื่อง การ

ปฏิรูปพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา อินเดีย และการเผยแผพระพุทธศาสนาในโลก

ตะวันตก ทำใหทานรูสึกขัดแยงกับวิธีการสอนธรรมะท่ียึดถือรูปแบบ ตามระเบียบ แบบแผน 

มากเกินไป ความยอหยอนในพระวินัยของสงฆตลอดจนความเช่ือที่ผิดๆ ของพุทธศาสนิกชน

ในเวลาน้ัน ทำใหทานมีความเช่ือมั่นวาพระพุทธศาสนาท่ีสอนท่ีปฏิบัติกันในเวลาน้ัน 

คลาดเคล่ือนจากท่ีพระพุทธองคสอน  ทานจึงตัดสินใจกลับไชยาเพ่ือศึกษาและทดลองปฏิบัติ

ตามแนวทางท่ีไดศึกษามาและเช่ือวาถูกตองโดยรวมกับนายธรรมทาส (พ.ศ.2451-2543) 

และ คณะธรรมทาน จัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม “สวนโมกขพลาราม” ขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2475 

จากนั้น พุทธทาสไดศึกษาและปฏิบัติธรรมะ จนเชื่อวามาถูกทาง พรอมทั้งไดประกาศ ใชชื่อ 
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“พุทธทาส” เพ่ือยืนยันใหเห็นถึงอุดมคติสูงสุดในชีวิตจากบันทึกของพุทธทาส  เม่ือวันที่ 20 

กันยายน พ.ศ. 2477 เขียนไววา “...ชีวิตของขาพเจา สละทุกอยางๆ มุงหมาย ตอความสุขนี้ 

และประกาศ เผยแพรความสุขนี้ เทานั้น ไมมีอะไรดีกวานี้ ในบรรดามีอยูในพุทธศาสนา…”

เจตนารมณของการกอตั้งสำนักคิด การปฏิบัติธรรมของทานเปนผลจากการศึกษา สังเคราะห 

ตีความ และใหคำอธิบายใหม  ดังปรากฏในงานคนควา เอกสาร งานเขียน บทบรรยาย ซึ่งใน

การตีความของทานมีเปาหมายเพ่ือความเขาใจหลักการแหงพระพุทธศาสนาอยางแทจริง แม

ทานจะมรณภาพนับตั้งแต พ.ศ.2538 ยอมสะทอนใหเห็นวาการจัดองคกรแหงการเรียนรู 

ปฏิบัติ ยังคงไดรับการสืบตอในฐานะสำนักปฏิบัติ สำนักคิด ซึ่งยังคงมีอิทธิพลตอสังคมอยาง

ตอเนื่องจนกระทั่งปจจุบัน  

กิจกรรมเชิงพุทธ สวนโมกพลารามมีกิจกรรมดานพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เชน 

1) การอบรมอานาปานสติ เปนกิจกรรมที่สงเสริมการปฏิบัติดวยวิธีการอานาปานสติ 

แกผูสนใจท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  

2) กิจกรรมอบรมภาวนาประจำเดือนสำหรับพระภิกษุ เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนสำหรับ

พระภิกษุสงฆที่ประสงคจะเขารับการปฏิบัติตามแนวอานาปานสต ิ

3) กิจกรรมอบรมผานอาศรมธรรมาตา หมายถึง อาศรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับ

หญิงผูสละโลกอุทิศชีวิตแดพระธรรมเกิดขึ้นตามความดำริของทานอาจารยพุทธทาสเพ่ือ

เปนการกตัญูกตเวทีตอบแทนเพศมารดา ใหสมแกความเหน่ือยยากลำบากและเพื่อเสริม

แทนภิกษุณีบริษัทที่ยังขาดอยูฝกอบรมเพศหญิงใหเปนธรรมทูตสามารถเผยแผพระพุทธ

ศาสนาไดสูงสุด  

4) โครงการฝกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรยที่หมดจดงดงาม  
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5) โครงการพัฒนาชีวิตดวยการใชปญญา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดอบรมใหแกสตรี

ที่เปนผูนำกิจกรรมในชุมชน หรือ ครูอาจารย นิสิต นักศึกษา สตรีที่เปนผูนำหรือผูจัด

กิจกรรมโดยไมจำกัดศาสนา เพื่อมารวมกันศึกษาวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแลวหา

แนวทางแกไขชักนำใหบุคคลทั้งหลายไมปลอยใหชีวิตดำเนินไปตามความเคยชินหรือตามสิ่ง

แวดลอมโดยไมใชปญญา แตใหมีชีวิตที่พัฒนาดวยสติและปญญา 

6) โครงการปฏิบัติบูชาเพื่อแสดงกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ เชน โครงการอาจาริย

บูชา โครงการปฏิบัติบูชาเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

โครงการปฏิบัติบูชาเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพอแหงชาติ เปนตน 

7) กิจกรรมสงเสริมการเผยแผผานส่ือชนิดตางๆ เปนการเผยแผในลักษณะตางๆ 

ของกิจกรรมที่สวนโมกขจัดทำขึ้น เปนการเผยแผผานสื่อ การเผยแผผานการออกแบบสถาน

ที่ภายในสำนักสวนโมกข และการเผยแผ เปนตน รวมไปถึงการรวมเผยแผกับภาคีสมาชิก 

ที่สนใจตอการเผยแผพระพุทธศาสนา และแนวคิดคำสอนของสำนักสวนโมกขดวย เชน  

สวนโมกขกรุงเทพฯ เปนตน 

องคความรูสวนโมกขพลาราม : หนึ่งในเสาหลักทางปญญาของพระพุทธ
ศาสนาในสังคมไทย 

กิจกรรมการดำเนินการเชิงพุทธในการเผยแผและการปฏิบัติธรรมของสำนักสวน

โมกข เปนไปตามแนวคิดของผูกอตั้ง คือ หลวงพอพุทธทาสที่มุงเนนการดำเนินการในตาม

ปณิธาน 3 ประการ คือ 1) พยายามทำตนใหเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน 2) พยายามชวย

กันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม 3) พยายามทำความเขาใจระหวางศาสนา โดยมี

กิจกรรมและการดำเนินการของสำนักที่สำคัญ เชน การอบรมอานาปานสติประจำเดือนแก

พระสงฆและประชาชนทั่วไป  การจัดอบรมแกเยาวชน การสนับสนุนสงเสริมการศึกษาและ

ปฏิบัติธรรมใหกับหนวยงานตางๆ การสงเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักอานาปานสติ เปนตน 

โดยมีวัตถุประสงค/เปาหมายในการดำเนินการ คือ เพื่อชี้แนะหลักธรรมท่ีเปนหัวใจพระพุทธ

ศาสนา ที่สามารถนำไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันไดจริง และเพื่อฝกปฏิบัติอานาปานสติ

ภาวนา จนสามารถสัมผัสความสงบเย็นภายใน และความอิสระของจิตใจ อันเกิดจากความ

ประจักษในสัจธรรม ยึดถือแนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตใหสมบูรณ ครบถวน 

ตามระบบองครวมแหงพุทธธรรมท้ังสามดาน กลาวคือศีล-สมาธิ-ปญญา อันจะนำไปสูวิถีชีวิต

ที่สุขสงบเย็น กาวหนา อยางมีดุลยภาพและยั่งยืน ทั้งสวนตนและสังคมโดยรวม ในดานศีล
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เนนฝกการใชชีวิตที่สงบเย็น เรียบงาย เปนอิสระจากพันธนาการทางวัตถุสวนเกินใหมากท่ีสุด 

ใหความสำคัญตอการรักษาปฏิบัติตามระเบียบวินัยอันดีของชุมชน ดำรงชีวิตอยางมีคุณคา

เปนประโยชน ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นและตนเอง โดยถือแนวปฏิบัติศีลแปดเปน

บรรทัดฐานข้ันต่ำ ดานสมาธิ เนนการฝกหัดพัฒนายกระดับความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของจิต ทั้งทางดานสติและสมาธิดวยระบบ  อานาปานสติภาวนา โดยฝกหัดปฏิบัติในทุก

อิริยาบถของการดำรงชีวิตตลอดระยะเวลาของการอบรมและดานปญญา มีวิธีการนำเสนอ

หลักธรรมท่ีเปนแกนหลักของพุทธธรรม เพื่อเปนแนวทางและพื้นฐานความรูที่จะนำไปสูการ

ปฏิบัติ จนเกิดการพัฒนาปญญาญาณ รูเห็นแจงสภาวะตามความเปนจริงของสัจธรรมแหง

ชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของ 

2.1.4 วัดสนามใน (การเจริญสติแบบเคล่ือนไหวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ) 
จ.นนทบุรี 

ประวัติความเปนมา วัดสนามใน เปนที่รูจักในกลุมผูปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ

หลวงพอเทียน จิตตสุโภ แนวทางดังกลาวใหความสำคัญกับการเจริญสติดวยการรูการ

เคลื่อนไหว หรือเรียกวาการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว มุงเนนใหผูปฏิบัติธรรมไดฝกเจริญสติ

โดยการสังเกต หรือเฝาดูธรรมชาติรอบตัว เปนการปฏิบัติสมาธิแนวใหมที่ไมไดเนนการนั่ง

หรือการเดินตามแนวการปฏิบัติ  อื่นๆ เปนการออกแบบทาสำหรับบริกรรมภาวนา ดวยการ

ลืมตา และเคลื่อนไหวตลอดเวลา เปนแนวที่ผูปฏิบัติใหคำอธิบายวาเหมาะกับจริตและวิธีการ

ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอีกวิธีการหนึ่ง เพราะเนนการเคลื่อนไหวอยางมีสติ ซึ่งสอดคลองกับ

การดำเนินชีวิตของผูปฏิบัติ หรือมีประสบการณในการมาปฏิบัติเสียเปนสวนใหญ สภาพ

แวดลอมภายในวัดเต็มไปดวยตนไม หนองน้ำที่มีอยูเองตามธรรมชาติ ไมเนนการสรางส่ิง

กอสรางแบบวัดโดยทั่วไปโดยวัดสนามในไมปรากฏที่มาวาใครเปนผูสราง และสรางเมื่อใด แต

เดิมเปนวัดรกราง ไมมีพระสงฆหรือเณรจำพรรษามาเปนเวลานาน จนกระทั่งป พ.ศ. 2519 

นายวิโรจน ศิริอัฐิ และมหาสุขสันต ไดเขามาแนะนำวัดนี้แกหลวงพอเทียน จิตตสุโภ ซึ่งใน

ขณะนั้นไดจำพรรษาอยูที่วัดชลประทานรังสฤษฎ และกำลังหาสถานที่เหมาะสมสำหรับการ

ปฏิบัติกรรมฐานแกญาติโยม โดยไมเนนการกอสรางวัตถุดังเชนวัดอื่นๆ เมื่อหลวงพอเทียนมา

ดทูีว่ดัซึง่แตเดมิเปนวัดราง พบวามีเพยีงรองรอยของโบสถเกา เจดียเกา ซากอฐิกระจัดกระจาย 

อยู มีที่ดินเหลืออยูเฉพาะบริเวณโบสถและเจดีย นอกนั้นไดถูกชาวบานยึดไปทำกิน หลวงพอ

เทียนพอใจในสถานท่ีนี้ จึงตัดสินใจท่ีจะบูรณะใหเปนวัดโดยสมบูรณและเผยแผแนวปฏิบัติ

สมาธิเคลื่อนไหวนับแตนั้นและมีผูสืบตอมาจนกระท่ังปจจุบัน  
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กิจกรรมเชิงพุทธ วัดสนามในเปนสำนักปฏิบัติที่เนนการปฏิบัติสมาธิแบบเคล่ือนไหว

โดยมีกิจกรรมท่ีสำคัญ เชน  

1) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับคณะสงฆ เปนกิจกรรมที่ดำเนินไปตามภาระงานและ

หนาที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ เชน การประชุมพระสังฆาธิการรวมกับคณะสงฆ การ

จัดการศึกษานักธรรม เปนตน แตดวยการท่ีวัดสนามในมีจำนวนพระไมมากเม่ือเทียบกับ

สำนักเรียน เพราะวัดถูกออกแบบมาเพื่อเปนสำนักปฏิบัติจึงมีพระและฆราวาสสวนใหญมุงไป

ที่การปฏิบัติเปนหลัก 

2) กิจกรรมการปฏิบัติธรรม เปนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามแนวทางของ

หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ โดยวัดสนามในจะมีการปฏิบัติธรรมตอเนื่อง ไมไดมีการออกแบบ

เปนชวงเวลา เชน 5 วัน 7 วัน 15 วัน แตเปดวัดปฏิบัติในทุกๆ วัน ตอเนื่องตามสภาพความ

พรอมของผูปฏิบัติเปนหลัก โดยผูปฏิบัติเปนผูเลือกในการปฏิบัติดวยตัวเองเปนคราวๆ ตาม

ไปแตโอกาสและสะดวก โดยทางวัดจะจัดเตรียมสถานที่ อาหาร และพระวิปสสนาจารยใน

การดูแลแนะนำการปฏิบัติ จึงทำใหผูปฏิบัติมาปฏิบัติไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยไมจำกัด

ดวยเรื่องเง่ือนไขของเวลา หรือความพรอมของผูปฏิบัติ แตจะเนนผูปฏิบัติเปนผูกำหนดในการ

ปฏิบัติ โดยเนนและสงเสริมใหผูปฏิบัติเองเปนผูเลือก และปฏิบัติอยางเปนอิสระ เพียงแตจะมี

กิจกรรมท่ีเปนตารางเวลาในการปฏิบัติ หรือทำกิจกรรมรวมกันประจำวันเทานั้น  

3) กิจกรรมสงเสริมการเผยแผในรูปแบบตางๆ เชน การจัดพิมพหนังสือ คำสอน 

แนววิธีปฏิบัติ “สมาธิเคลื่อนไหว” ของหลวงพอเทียน วัดสนามใน การทำส่ือออนไลน ทั้งใน

นามวัดและผูปฏิบัติที่ศรัทธามาปฏิบัติ เพื่อประชาชนเขาถึงคำสอนและแนวทางการปฏิบัติได 

โดยการเขาไปขอรับหนังสือไดที่สำนักงานวัดสนามใน 
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4) จัดอบรมรวมกับหนวยงานอื่นๆ เมื่อมีหนวยงานราชการ สถานศึกษา หรือองคกร 

ประสงคจะสงบุคลากรเขาอบรม ฝกปฏิบัติ ทางวัดก็จะจัดใหเปนคราวๆ ไป ตามที่รองขอ

และแจงความประสงคบอกความจำนงมา โดยใชการฝกอบรมตามแนวปฏิบัติ “สมาธิแบบ

เคล่ือนไหว” รวมไปถึงการท่ีพระอาจารยทอง อาภากโร เจาอาวาสวัดสนามในไดเดินทางไป

ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผยังตางประเทศเปนประจำตอเนื่องแกผูสนใจ เชน จีน ไตหวัน และ

สหรัฐอเมริกา เปนตน  

องคความรูของวัดสนามใน : ธรรมปฏิบัติเพื่อการยกระดับจิตใจและปญญา 

วัดสนามในเปนสำนักปฏิบัติที่เนนการปฏิบัติสมาธิแบบเคลื่อนไหวเปนการปฏิบัติ

สมาธิแนวใหม ที่เนนการเคลื่อนไหวอยางมีสติมุงเนนใหผูปฏิบัติธรรมไดฝกเจริญสติโดยการ

สังเกตหรือเฝาดูธรรมชาติรอบตัว สภาพแวดลอม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเผยแผพระพุทธ

ศาสนาในแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบุคคล การพัฒนาจิต และการปฏิบัติเพื่อสงบสุขของจิตใจ

และการเกิดปญญา ปจจุบันวัดสนามใน เปดโอกาสใหชาวพุทธไดเขามาปฏิบัติตามแนว

เคล่ือนไหว ตลอดท้ังป โดยจัดทำวัดใหเปนสถานท่ีที่เหมาะแกการปฏิบัติ กลาวคือ เปนสวน

ไมรมรื่น จนผูมาปฏิบัติมองวาไมเหมือนวัดทั่วไปท่ีปรากฏอยูในเขตเมือง โดยมีรูปแบบตาราง

กิจกรรมประจำวันสำหรับผูมาปฏิบัติ แมไมไดจัดใหมีการอบรมเปนคอรส เชน สำนักอ่ืนๆ 

ตามชวงเวลาท่ีกำหนด แตจะปรากฏเปนภาพลักษณที่ปฏิบัติแตกตางกันไปตามสภาพของ

สำนักที่พระสงฆไมมากนักตลอดท้ังป เปดรองรับและใหบริการผูสนใจมาปฏิบัติธรรมโดยไม

จำกัดคือสะดวกและพรอมเมื่อใดก็มาปฏิบัติธรรมเมื่อนั้น 

2.1.5 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

ประวัติความเปนมา วัดพระธรรมกาย ไดประกาศเปนวัดเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2520 โดยกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายในชื่อ “ศูนยพุทธจักรปฏิบัติธรรม” ตอมา

ไดเปลี่ยนชื่อเปน “วัดวรณีธรรมกายาราม” ซึ่งมาจากชื่อของวรณี สุนทรเวช ผูบริจาคสถานท่ี 

และในวันท่ี 29 เมษายน 2524 ไดเปล่ียนช่ืออีกคร้ังเปน “วัดพระธรรมกาย” จนถึงปจจุบัน

วัดพระธรรมกาย ไดรับอนุญาตใหตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา โดยไดรับพระราชทานวิสุง

คามสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 96 ตอนที่ 

15 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522 โดยมีพระอธิการไชยบูลย ธมฺมชโย ปจจุบันเปน พระ

เทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย ธมฺมชโย) เปนเจาอาวาส และมีพระเผด็จ ทตฺตชีโว ปจจุบันเปน 

พระภาวนาวิริยคุณ เปนรองเจาอาวาส 
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วัดพระธรรมกายเปนวัดที่ยึดแนวทางการปฏิบัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

หรือหลวงพอวัดปากน้ำ ผูเชี่ยวชาญและพบวิธีปฏิบัติวิชชาธรรมกาย ซึ่งทานไดอธิบายวา 

“ธรรมกาย คือ กายแหงการตรัสรูธรรม ขยายความ คือ เปนกายภายในท่ีมีซอนอยูในกาย

ของสรรพสัตวทั้งหลาย ไมจำกัดวาจะเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน มนุษย 

เทวดา พรหม อรูปพรหม ลวนตางมีธรรมกายอยูภายในทั้งสิ้น แตภพภูมิที่สามารถเขาถึง 

“ธรรมกาย” ไดนั้น จะตองเปนเวไนยสัตวที่อยูในสุคติภูมิเทานั้น จึงจะสามารถเขาถึงได หาก

ผูใดสามารถหยุดใจไดอยางสมบูรณ ณ ตำแหนงศูนยกลางกายฐานท่ี 7 เหนือสะดือสองนิ้วมือ 

ก็สามารถเขาถึงและเห็นธรรมกายได ธรรมกายนี้ มีลักษณะคลายองคพุทธปฏิมากร ประกอบ

ดวยลักษณะมหาบุรุษครบถวน 32 ประการ พรอมเกตุดอกบัวตูมบนจอมกระหมอม” หลวง

พอสดเปนผูใหกำเนิดวิชาธรรมกายและถายทอดใหแกลูกศิษย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ  อุบาสิกา

จันทร ขนนกยูง ไดเขาเรียนวิชาธรรมกาย และประสบความสำเร็จและชวยหลวงพอสอน

วิชาธรรมกายอีกชั้นหนึ่ง รวมทั้งสอนศิษย พระธมฺมชโย และ พระทตฺตชีโว คนรุนใหมที่ไดรับ

การศึกษาสูงในแผนปจจุบัน  ตอมาทั้งสองทานไดเปนผูนำในการสรางวัดพระธรรมกาย 

ปทุมธานี และทำวัดใหเปนศูนยกลางในการเผยแผวิชาธรรมกาย จนไดรับความสนใจและการ

เขารวมจากผูคนจำนวนมาก 

กิจกรรมเชิงพุทธ วัดพระธรรมกายไดสรางวัดไปพรอมๆ กับการสรางคน คือ สราง

พระภิกษุใหเปนพระแทเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมท้ังปลูกฝงศีลธรรมลงในใจของผูคน

ทุกเพศทุกวัย ดวยการจัดโครงการอบรมศีลธรรมข้ึน ทั้งนี้ เปนไปตามแนวความคิด เมื่อแรก

เริ่มสรางวัด คือ จะสรางวัดใหเปนวัด สรางพระใหเปนพระ และ สรางคนใหเปนคนดี 

นอกจากนี้ ยังไดขยายโครงการบางโครงการออกไป ยังประเทศตางๆ เพ่ือเผยแผพระพุทธ

ศาสนาใหชาวโลกมีโอกาสเรียนรู ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยไดขยายโครงการบาง
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โครงการออกไปยังประเทศตางๆ เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา ใหชาวโลกมีโอกาสเรียนรู

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา รูวิธีการทำสมาธิภาวนา (meditation) และรูวาเปาหมาย

ที่แทจริงของการเกิดมาเปนมนุษย คือ การสรางบุญ สรางบารมี ซึ่งนอกจากจะชวยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและจิตใจของชาวโลกแลว ยังเปนการชวยฟนฟูศีลธรรมโลก ซึ่งจะเปนทางมา

แหงสันติภาพโลกอยางแทจริง ปจจุบันวัดพระธรรมกายมีโครงการกิจกรรมการสงเสริมการ

ปฏิบัติธรรมอยางมากมาย เชน โครงการอุปสมบทหมู 100,000 รูป ทุกหมูบานท่ัวไทย 

โครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป เปนตน นอกจากสนับสนุนการปฏิบัติธรรมในประเทศ

แลว วัดพระธรรมกาย ยังไดจัดตั้งศูนยสาขาในตางประเทศข้ึนเพื่อใหชาวโลกไดมีโอกาสพบ

แสงสวางในชีวิตจากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา และใหเขาไดรูวามนุษยทุกคนมีความ

พิเศษอยูในตนเอง คือ มีพระธรรมกายอยูภายในตัว แมวาเขาเหลานั้นจะอยูหางไกลดินแดนท่ี

พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุงเรืองอยูในขณะนี้เพียงใดก็ตาม ปจจุบันมีศูนยสาขาในทวีปตางๆ 

ทั่วโลกมีทั้งหมด 53 แหง 

องคความรูวัดพระธรรมกาย : พุทธสมัยใหมเพ่ือสังคมแหงการเปล่ียนแปลง 

วัดพระธรรมกายเปนศูนยกลางในการเผยแผวิชาธรรมกาย จนไดรับความสนใจและมี

ประชาชนเขารวมบำเพ็ญกุศลจำนวนมาก ดวยระบบการจัดการของวัดพระธรรมกาย เชน   

1) พระอาจารยทานธมฺมชโย และ ทานทตฺตชีโว เปนคนสมัยใหม จบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย จึงเขาใจและสื่อกับคนสมัยใหมไดงาย  

2) วัดพระธรรมกายเนนที่ความสะอาด ความเรียบรอย ทั้งในเรื่องอาคารสถานท่ี

บริเวณ พิธีกรรม และความประพฤติซ่ึงแตกตางจากวัดท่ัวๆ ไป เมื่อ (คน) เด็กๆ หรือคน

หนุมสาวไปวัด พระธรรมกาย แลวไปอยูในบรรยากาศที่งาม เรียบรอย ถือศีล ไหวพระสวด

มนต ทำสมาธิ  พอแมพี่ นองยอมเกิดความคลายใจ หายหวงและสนับสนุน  

3) กระบวนการ “ธรรมกาย” เนนที่การทำสมาธิ ทุกคนทำสมาธิหมด สมาธิทำใหผู

ปฏิบัติ ไดรับความสุขอยางท่ีไมเคยพบมากอนในชีวิต จึงทำใหเกิดความพึงพอใจและเกิด

ความสุข   

4) เนนการบริหารจัดการหรือการตลาด (Marketing) ที่มีการประชาสัมพันธและ

การจัดตั้งอยางเปนระบบ จึงทำใหประสบความสำเร็จอยางสูง สำนักวัดพระธรรมกายมี 

รูปแบบการปฏิบัติที่มีผูนับถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจำนวนมาก  มีการจัดองคกร การขับ

เคล่ือนองคกร และมีเปาหมายท่ีชัดเจนโดยใชระบบทุนมาเปนหลักการดำเนินงาน พรอมท้ังมี

การสรางเครือขายอยางเปนระบบ  ทำใหการบริหารงานในเชิงโครงสรางองคกรกลุมของ
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สำนักธรรมกายขยายเครือขายไปไดอยางกวางขวาง เชน มีสาขาท้ังใน และประเทศตางๆ 

จำนวนมาก  

เปาหมายของกลุมพระสงฆและองคกรท่ีเนนการเผยแผพุทธธรรมในแนว
ปฏิบัติ  

จากการศึกษาพบวา กลุมพระสงฆในแนวปฏิบัติทั้ง 5 แหง มีเปาหมายในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่คลายคลึงกัน คือ 

1) การเผยแผพุทธธรรมและการปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอยาง

แทจริง ดังเชน สวนโมกขพลาราม จะดำเนินการสงเสริมการปฏิบัติและเผยแผพุทธธรรมเพื่อ

ใหคนเขาถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง โดยนำหลักธรรมท่ีสำคัญทางพระพุทธ

ศาสนามาอธิบายใหเกิดความเขาใจและนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหไดผลท่ีแทจริง 

2) เนนการปฏิบัติดานจิตใจและปญญาตามหลักไตรสิกขา และการปฏิบัติตาม

แนวทางท่ีองคกรไดปฏิบัติสืบตอกันมา เชน หลักอานาปานสติ สติปฏฐาน 4 การเคล่ือนไหว

กาย-จิต การเขาถึงวิชชาธรรมกาย เปนตน ที่เปนไปตามหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา 

โดยทุกสำนักจะเนนการฝกปจเจกบุคคลใหดำเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขาและการพัฒนาการ

ปฏิบัติธรรมตามแนวการสอนที่ตนเองมีความรูอยางลึกซึ้งเพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจน 

3) สงเสริมการช้ีแนะใหความรูดานหลักธรรมท่ีเปนหัวใจพระพุทธศาสนา เพ่ือ

สามารถนำไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการพัฒนาบุคคลใหเขาถึงธรรมไดจริง 

และเพื่อฝกปฏิบัติจนสามารถสัมผัสความสงบและความอิสระของจิตใจ  

4) มุงการพัฒนาชีวิตหรือการยกระดับคุณภาพชีวิตใหเขาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ

ทุกสำนักมีเปาหมายการเขาถึงธรรมท่ีตรงกัน แตระดับการพัฒนาอาจมีความแตกตางกัน เชน 

บางสำนักมุงเนนการปฏิบัติในระดับโลกิยะ คือ การดำรงชีวิตท่ีถูกตอง เรียบงาย ในขณะบาง

สำนักเนนการปฏิบัติที่ใหเกิดการลด ละ และการเขาถึงธรรมอยางแทจริงไมเนนพิธีกรรมอยาง

มากมาย  

5) มุงสรางสรรคสังคมใหนาอยูดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของปจเจก 

บุคคลและสังคม โดยทุกสำนักมองวา การจะมีสังคมท่ีดีไดปจเจกบุคคลจะเขามีธรรมประจำ

ใจอันเปนพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาบุคคลและสังคม 

6) ดำเนินการพัฒนาและสงเคราะหชุมชน/สังคมดวยหลักธรรมมากกวาการทำบุญ

ใหทานเพ่ือการสงเคราะห ทุกสำนักมีการดำเนินการเพ่ือสงเคราะหชุมชนและสังคมใหมีการ

เก้ือกูลตอกัน กจิกรรมที่เกิดขึ้นจึงเนนการอบรมและการใหทานเพื่อกิจกรรมทางสังคม 
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7) มุงการปฏิบัติตนเพื่อใหเขาสัจธรรมดวยการปฏิบัติและการทำหนาท่ีในสังคมอยาง

ถูกตอง โดยการสงเสริมใหคนไดทำหนาที่อยางสมบูรณในการดำเนินชีวิตและการเสียสละเพื่อ

ตนเองและสังคม 

รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของคณะสงฆท่ีเนนการเผยแผพุทธ
ธรรมในแนวปฏิบัติ 

จากการศึกษาพบวา รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรของพระสงฆและ

องคกรที่เนนการเผยแผพุทธธรรมในแนวปฏิบัตินั้น มีการดำเนินการใน 3 รูปแบบหลัก คือ 

1) การบริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย โดยพบวา ทุกวัดทุกสำนักไดมีการ

ดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัยเปนหลัก โดยมีการบริหารเชิงพุทธ คือ การมอบความเปน

ใหญใหกับคณะสงฆในการรักษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติเพื่อความสงบ สวางแหงจิตใจ

และปญญา โดยใชวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายตามพุทธบัญญัติ เชน การปฏิบัติสมถวิปสสนา 

การเจริญสติ สมาธิ การใชสติปฏฐานในการพิจารณา เปนตน กิจกรรมท่ีดำเนินการสวนใหญ

จึงเปนไปตามแนวปฏิบัติดังกลาว คือ การฝกตนของบุคคล และการสรางความสงบสุขของหมู

คณะ   

2) การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ จากการศึกษาพบวา 

ทุกสำนักไดมีการดำเนินการ/การบริหารองคกรตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีกำหนด

ไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 ) 6 ประการ คือ  

1) การปกครอง  2) การศาสนศึกษา  3) การศึกษาสงเคราะห  4) การเผยแผ 5) การ

สาธารณูปการ 6) การสาธารณสงเคราะห โดยแตละดานก็จะมีการมอบหมายใหพระสงฆ

ภายในวัดเปนผูดูแลแตหลักการใหญ คือ การปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและปญญา 

3) การบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมการเผยแผ 

พุทธธรรม การดำเนินการของแตละสำนักนั้นมีการจัดกิจกรรม โครงการใหสอดคลองกับแนว

ปฏิบัติของตนเองและความสนใจของผูปฏิบัติ ดังนั้น จึงมีการวางแผนการดำเนินการ มี

กลยุทธเพื่อใหกิจกรรมบรรลุเปาหมายที่วางไว 

จากรปูแบบการบริหารจดัการดังกลาว จะเหน็ไดวา มกีารบริหารเชิงพทุธหลากหลาย 

รูปแบบ มีวิธีการปฏิบัติแตกตางผสมผสานกันไปตามสภาพพื้นถิ่น ดวยเงื่อนไขของวัด ผูกอตั้ง 

วัด และสายปฏิบัติของพระสงฆผูนำชุมชนและผูที่ตั้งอยูในแตละชุมชน แตเมื่อพิจารณาใน

ภาพรวมแลว รูปแบบและวิธีการปฏิบัติอิงอยูกับรูปแบบในพระพุทธศาสนา โดยมีทั้งท่ียึดตาม

แนวที่ปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา เลือกแนวปฏิบัติบางสวน ไปจนถึงการผสมผสาน

เพื่องายตอการปฏิบัติหรือเปนการลดทอนวิธีการปฏิบัติเพื่อนำไปสูเปาหมายแหงการปฏิบัติ  
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การศึกษาในกลุมพระสังฆพัฒนาเพื่อชีวิตและชุมชน คณะผูวิจัยไดกำหนดขอบเขต

กลุมพระสงฆที่เปนประชาการศึกษาไว 2 ระดับ คือ  

1) พระสงฆท่ีเปนพระสังฆพัฒนาที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

(เชิงปจเจกบุคคล) ในดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เปนตน จำนวน 7 

ราย ไดแก  1) พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺปญโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี  

2) พระสุบิน ปณีโต วัดไผลอม อำเภอเมือง จังหวัดตราด 3) พระครูพิทักษนันทคุณ (สงวน 

พันธชา) วัดอรัญวาส อำเภอเมือง จังหวัดนาน 4) พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมโม) 

วัดโปงคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดนาน  5) พระครูสุภาจารวัตร วัดทาลาด จังหวัดยโสธร  

6) พระครูอมรชัยคุณ วัดสุชัยคณาราม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 7) พระครูปลัดวรพล 

ฐิตคุโณ วัดควนกาหลง จังหวัดสตูล 

2) กลุมหรือเครือขายพระสังฆพัฒนา จำนวน เครือขาย ไดแก 1) เครือขายพระนัก

พัฒนาภาคเหนือ (สถาบันโพธิยาลัย) 2) กลุมเสขิยธรรม 3) เครือขายพระสงฆพิทักษ

วัฒนธรรม (พระครูโกวิทธมโสภณ แหงวัดรองเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) 4) เครือ

ขายพระสงฆดานงานเอดสในประเทศไทย (พระครูสมุหวิเชียร คุณธมฺโม) วัดเจดียแมครัว 

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 5) เครือขายพุทธชยันตีสังฆเพื่อสังคม (พระดุษฎี เมธงฺกุโร 

วัดทุงไผ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร) ดังนี้  

2.2.1 พระสังฆพัฒนาที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

1. พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺปญโญ) เจาอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสาม

ยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัย

แหงชาติออสเตรเลีย นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระบาทน้ำพุ 

อ.เมือง จ.ลพบุรี ทานกอตั้งโครงการธรรมรักษนิเวศน บานพักผู

ปวยโรคเอดสระยะสุดทายในป พ.ศ.2535 ณ วัดพระบาทน้ำพุ 

ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงคในการสราง

จิตสำนึกของสังคม ใหมีเมตตาและมนุษยธรรมตอผูปวยเอดสที่ถูก

ทอดท้ิงจากครอบครัวและสังคม ใหไดรับการดูแลชวยเหลือ จนถึง

วาระสุดทายของชีวิตใหไดมีโอกาสสิ้นลมหายใจอยางสงบสุข และ
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ไปสูสุขคติตามวิถีทางของชาวพุทธ ตอมาทานไดมีการดำเนินการกิจกรรมเพ่ือผูปวยโรคเอดส

อีกหลายกิจกรรม เชน การกอต้ังมูลนิธิธรรมรักษ การกอต้ังและโครงการธรรมรักษนิเวศน 2 

ณ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี กอต้ังและอุปถัมภ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห 33 สำหรับเด็กที่ไดรับผลกระทบจากปญหาโรคเอดส กอตั้งและอุปถัมภ โรงเรียน

อนุบาลธรรมรักษ ในป พ.ศ.2544 สำหรับเด็กที่ไดรับผลกระทบปญหาจากโรคเอดส กอตั้ง

และอุปถัมภ โรงเรียนธรรมรักษบริบาล ในป พ.ศ. 2546 เพ่ือผลิตบุคลากรทางดานการ

พยาบาลในการดูแลเด็กและผูปวยโรคเอดส กอตั้งและอุปถัมภ โรงเรียนแพทยแผนไทยธรรม

รักษ ในป พ.ศ.2547 เพื่อผลิตบุคลากรดานแพทย แผนไทยในการดูแลเด็ก ผูปวยโรคเอดส

รวมถึงพระสงฆ 

ทานไดรับรางวัลตางๆ อยางมากมาย เชน รางวัลเกียรติยศ รางวัลมหิดลวรานุสรณ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทาน รางวัลเสมาธรรมจักร สมเด็จพระเทพฯ ทรง

พระราชทานรางวัลแสงเทียนสองใจ พระองคเจาโสมสวลีฯ พระราชทาน รางวัลคนดีศรีสังคม 

จากสโมสรโรตาร่ี รางวัลพลเมืองดีเดน จากสโมสรไลออนส รางวัลบริการสังคมเพ่ือคุณธรรม 

จากสำนักขาวกรุงเทพมหานครรางวัลน้ำใจงาม (ประจำป 2547) เปนตน นอกจากนี้ ทานยัง

ไดรับการถวายปริญญากิตติศักดิ์หลายสาขา เชน ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา

สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา

ปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (จังหวัดลพบุรี) ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนตน 

2. พระสุบิน ปณีโต พระสุบิน ณีโต วัดไผลอม อ.เมือง

ตราด จ.ตราด วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปที่ 4 นักธรรมชั้น

เอก เปนพระธรรมทายาท วัดชลประทานรังสฤษฎ จังหวัด

ปทุมธานี รุนที่ 4 มีประสบการณเปนวิทยากรใหความรูเร่ือง

สัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต เผย

แพรเรื่องการใชประโยชนจากจุลินทรีย แกบุคคลทั่วไปใน 

จ.ตราด และตางจังหวัด เปนที่ปรึกษาดานการจัดต้ังกลุมสัจจะ

สะสมทรัพยใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทานเปนผู
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ริเริ่มกลุมสัจจะสะสมทรัพย โดยสงเสริมใหเกิดองคกรการจัดหาทุนของชุมชน เพื่อแกไข

ปญหาเศรษฐกิจ และสรางความเขมแข็งในสังคมชนบท โดยประยุกตเอาธรรมะสอดแทรกใน

การดำเนินงาน การจัดตั้งกลุมไดรับการยอมรับและเห็นถึงผลดี จึงแพรหลายครอบคลุมเกือบ

ทุกตำบลใน จ.ตราด นอกจากกลุมสัจจะสะสมทรัพยแลว พระสุบินยังรวมกับชาวบานบาน

เปร็ดใน ประยุกตเอาแนวคิดของกลุมสัจจะสะสมทรัพย มาผนวกเขาความรวมมือในชุมชน

บานเปร็ดใน เพื่อจัดตั้งกลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดในข้ึน  

ทานการไดรับรางวัล/การเชิดชูเกียรติตางๆ เชน ไดรับพระราชทานรางวัลเสาเสมา

ธรรมจักร สาขาผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อพ.ศ. 2540 รางวัลบุคคลดีเดนดานวัฒนธรรม สาขาภูมิปญญาทอง

ถิ่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2541 ไดรับรางวัลคนดีศรี

สังคม จากมูลนิธิหมูบาน เมื่อ พ.ศ.2541 รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โปรแกรมพัฒนาชุมชน 

กิจกรรมและองคความรูที่สามารถถายทอด ทานไดใหความรูเรื่องการจัดต้ังกลุม

สัจจะสะสมทรัพย การบริหารจัดการ การทำบัญชี การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก เร่ืองการ

ทำน้ำสกัดชีวภาพ การทำปุยหมัก โดยใชคุณสมบัติของจุลินทรีย มีการจัดต้ังกลุมสัจจะสะสม

ทรัพยที่วัดไผลอม ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด ปจจุบันมีสมาชิกจำนวนมาก และมียอด

เงินสะสมของกองทุนมากกวา 800 ลานบาท 

3. พระครูพทิกัษนนัทคณุ (สงวน จารวุณโณ) พระครูพทิกัษนันทคณุ ครภูมูปิญญา

ไทย รุนที่ 1 ดานปรัชญา ศาสนาและประเพณี ในป พ.ศ. 2526 ไดรับการแตงตั้งใหเปน 

เจาอาวาสวัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน จนถึงปจจุบัน และในป 2540 ไดรับ แตงต้ังเปนเจา

คณะอำเภอสันติสุข จ.นาน เปนที่ปรึกษามูลนิธิฮักเมืองนาน 

และพระธรรมทูตสาย 4 

พระครูพิทักษนันทคุณ ทานไดดำเนินการอนุรักษปาไม 

โดยไดรวมมือกับพ่ีชายซึ่งเปนผูใหญบาน เริ่มกิจกรรมการ

อนุรักษในหมูบาน โดยออกสำรวจปาและไดกันเขตปาเปน “ปา

สงวนของหมูบาน” ออกกฎระเบียบการยึดไม การปรับสำหรับผู

ละเมิดกฎระเบียบและยังเปนผูริเริ่มใหมีพิธีสืบชะตาตนน้ำ โดย

เฉพาะ “พิธีบวชปา” ซึ่งไดกลายเปนตนแบบของการอนุรักษปาในปจจุบัน และไดดำเนินการ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหประชาชน จนเกิดเครือขายรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมและแนวคิด
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ในการดูแลรักษาปา ตนน้ำ ธรรมชาติใหแกเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ืองตลอดมาจนปจจุบัน

นอกจากนี้ไดริเริ่มจัดตั้งศูนยประสานงาน พระธรรมทายาทจังหวัดนาน ตั้งกลุมพุทธบุตรเพื่อ

ใหการอบรมศีลธรรม จัดคายจริยธรรมแกเยาวชน โดยเฉพาะการกอต้ังกลุมฮักเมืองนาน ที่

ถือวาเปนประชาคมระดับรากหญา ปจจุบันมีกลุมองคกรเครือขายท้ังหมด 885 กลุม/องคกร 

ทำใหมีศักยภาพท่ีแสดงบทบาทการพัฒนาสังคมในดานตางๆ สวนดานการเผยแพรศาสนา

และวัฒนธรรม ไดมีการดำเนินโครงการพระธรรมทูตเฉพาะกิจ ในการออกเผยใหความรูดาน

พระพุทธศาสนา และการปลุกจิตสำนึกชุมชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน ในพ้ืนที่หาง

ไกลในจังหวัดนาน และการดำเนินโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอนใหกับเด็กชาวเขาและเด็ก

ดอยโอกาส เปนตน 

พระครูพิทักษนันทคุณ ไดถายทอดแนวคิดในการอนุรักษทรัพยากร พืชพรรณไม 

การดูแลรักษาพันธุปลาและตนน้ำ โดยการสอดแทรกในการเทศนส่ังสอนทุกครั้งท่ีมีโอกาสทั้ง

ในสถาน-ศึกษา และงานประเพณีตางๆ โดยใชสื่อตางๆ ทั้งในรูปของแผนพับ สไลด วีดิโอ 

เทปบันทึกเสียง และอุปกรณประกอบการบรรยายหลากหลายชนิด โดยมีมูลนิธิฮักเมืองนาน

เปนกำลังสำคัญในการชวยเผยแพรแนวคิดและประสานใหเกิดการดำเนินการกิจกรรมตางๆ 

กิจกรรมและผลงานท่ีเดน เชน 1) การริเริ่มการสืบชะตาแมน้ำนาน ซึ่งถือเปน

เสนเลือดใหญของเมืองนาน นับวาเปนนักอนุรักษธรรมชาติอยางแทจริง 2) จัดต้ังกลุม

องคการพัฒนารวมกับหนวยงานตางๆ ภายใตชื่อ “กลุมฮักเมืองนาน” โดยดำเนินงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมพ้ืนบาน 3) จัดตั้งมูลนิธินันทวุฒิคุณ

เพื่อเปนอนุสรณแดอดีตเจาอาวาสวัดอรัญญาวาส และนำเอาดอกผลมาบูรณะวัดใชเปนคา

อุปโภค บริโภคของภิกษุสามเณร และอุปการะศิษยในวัดใหไดรับการศึกษา 5) จัดทำ

โครงการศูนยการเรียนรูครอบครัวเขมแข็งจังหวัดนาน ดวยโครงการ “ครอบครัวอรัญญาวาส

เรียนรูจุลินทรียกูวิกฤติขยะในวัด” เพื่อใหพระในวัด ไดมีโอกาสสรางสัมพันธที่ดีตอกันและตอ

ชุมชนโดยรอบ เปนตน 

การไดรับการยกยอง ทานไดรับยกยองจากสมาคมตางๆ เชน ปพ.ศ. 2532 ไดรับ

ยกยองสมาชิกของมูลนิธิ Ashoka สงเสริมนักพัฒนาท่ัวโลกเปนผูเสียสละ ปพ.ศ. 2535 ได

รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระสังฆราช สาขาเผยแพรพระพุทธศาสนา

ดีเดน ไดรับพระราชทานธรรมจักรทองคำ สาขาพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ ไดรับ

ประกาศเกียรติคุณจากสภาวัฒนธรรมแหงชาติ สาขาศาสนาเพื่อการอนุรักษ ปพ.ศ. 2538 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน ผูมีผลงานดีเดนทาง

ดานวัฒนธรรม สาขาภูมิปญญาชาวบาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี 
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ปพ.ศ. 2541 คณะกรรมการกองทุน ดร.ธีระ พันธุมวนิช มอบโลเกียรติคุณรางวัลอนุสรณ 

ดร.ธีระ พันธุมวนิช เพื่อองคการดีเดนดานส่ิงแวดลอม ไดรับคัดเลือกเปนครูภูมิปญญาไทย

จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติปพ.ศ. 2544 สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินี

นาถ พระราชทาน รางวัลลูกโลกสีเขียว “รางวัลเกียรติยศ” แกเครือขายปาชุมชนจังหวัดนาน 

ปพ.ศ. 2548 ไดรับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ เครือขายชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดอยางดีเดน 2555 ไดรับรางวัลสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (ซึ่งเปนโครงการ 3 ป 

ตอเน่ือง) ปพ.ศ. 2555 ไดรับรางวัลเพชรราชภัฎเพชรลานนา ครั้งที่ 9 สาขาส่ือสารมวลชน 

ดานการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน 

4. พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จารณธมโม) วัดบานโปงคำ ตำบลดูพงษ อำเภอ

สันติสุข จังหวัดนาน ทานเปนพระนักคิดและนักพัฒนา ทานไดเห็นสภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน

เปลี่ยนแปลง มีการถางปา ชาวบานเร่ิมพึ่งปจจัยภายนอกชุมชนมาดำรงชีวิต เกิดปญหายา

เสพติด การขายแรงงานตางถ่ินและอื่นๆ ดวยความมุงมั่นตอปญหาที่เกิดขึ้นจึงไดพยายาม

ศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาและเห็นวาปญหาหลักที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงคิดหาวิธีการ

แกไขพรอมกับการประยุกตใชภายใตกลไกการพัฒนาตาม

นโยบายและแผนพัฒนาของรัฐที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน พระครูสุจิณนันทกิจ เปนศิษยของพระครูพิทักษนันทคุณ 

วัดอรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดนาน ผูกอต้ังกลุมฮักเมือง

นาน ทานไดดำเนินกิจกรรมตางๆ เชน ทำโครงการวนเกษตร

เพื่อการพึ่งพาตนเอง และการจัดการปาชุมชนหมูบาน ทำ

โครงการปาชุมชน ตั้งกลุมเยาวชนเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

และจัดทำแปลงสาธิตปา เปนกำลังสำคัญในการกอตั้งกลุมฮัก

เมืองนาน เปนเจาอาวาสวัดโปงคำ ปพ.ศ. 2534 ถึงปจจุบัน 

ทานไดเริ่มรณรงคการปลูกปา โดยใชวิธีเลานิทานใหเด็กประถมในโรงเรียนฟง และ

พาไปดูปาสมบูรณ เปรียบเทียบกับปาบานโปงคำซึ่งมีสภาพเส่ือมโทรม จัดทำแปลงทดลอง

และเรือนเพาะชำ ตั้งกลุมเยาวชนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จนนำไปสูการขยายพื้นที่ปา

ชุมชนของหมูบานจำนวน 12,000 ไร ภายใตโครงการ “บิณฑบาตปา” เริ่มใหแนวคิดวาพระ

เณรท่ีจะลาสิกขาบทจะตองปลูกตนไมเทากับจำนวนอายุตัวเอง ถึงจะใหลาสิกขาบท เปน

กุศโลบายใหดูแลตนไมเหมือนชีวิตตนเอง ตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการพัฒนา ตั้งกลุมยอมสี

ธรรมชาติ ปจจบุันมีสมาชิกจำนวน 60 คน มีชุมชนเครือขาย 12 ชุมชน โครงการฟนฟูดินบน

พื้นที่สูง ปจจุบันเปนกลุมเกษตรธรรมชาติแบบผสมผสาน จัดตั้งกลุมภูมิปญญาดานสมุนไพร
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เพื่อการพึ่งตนเอง หรือโครงการสมุนไพรใกลตัวจัดตั้งกลุมหัตถกรรมไมกวาดหญาดอกกง จัด

ตั้งกองทุนขาวเปลือกเพ่ือแกไขปญหาความยากจน จัดต้ังโรงสีขาวกลองเพื่อสุขภาพ จัดต้ัง

กลุมศิลปนพื้นบานเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และเปนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานโปงคำ เปนหัวหนาทีมวิจัย กระบวนการพัฒนาผาฝายยอมสีธรรมชาติของกลุม

สตรีทอผายอมสีธรรมชาติ นอกจากนี้ ทานจัดทำโครงการ สวนปาผสมผสาน เปนการสาธิต

ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตนไมที่มีอยูในธรรมชาต ิ กับพืชการเกษตรที่เหมาะสมกับ

สภาพภูมิศาสตร ซึ่งประกอบไปดวยปายืนตนประเภทสูงใหผลระยะยาว ชั้นที่สองเปนพืชพุม

ใหผลระยะกลาง เชน ลำไย ขนุน สมโอ มะมวง ลิ้นจี่ ฯลฯ ชั้นที่สามเปนพืชอาหารและพืช

ใกลครัว เชน ขา ตะไคร ขมิ้น หวาย ไมไผ ไพร ตำลึง ฯลฯ นอกจากทำแปลงสาธิต ทานยัง

ไดหนุนเสริมใหเกิดกลุมเยาวชน โดยคาดหวังวาเยาวชนนาจะเปนสื่อกลางระหวางทานกับผู

ปกครอง เปนกำลังสำคัญในอนาคตที่จะฟนฟูและรักษาผืนปาของหมูบาน ทานมีนิทานสนุก

แฝงแงคิดมากมายมาฝาก ระหวางพาเดินปาทุกวันพระท่ีตรงกับเสารอาทิตย นอกจากนั้นยัง

จัดทัศนศึกษา พาเยาวชนไปเดินปานอกพื้นที่ที่มีสภาพอุดมสมบูรณ แลวกลับมาเปรียบเทียบ

กับปาบานตนเอง ซึ่งสามารถสรางสำนึกแกเยาวชนไดไมนอย และตอมาเยาวชนเหลานี้ก็เร่ิม

เปนกระบอกเสียงไปพูดคุยกับผูปกครอง ประจวบกับแปลงสาธิตเร่ิมผลิดอกออกผล พืชพันธุ

ดกดื่น หนอไมเริ่มออก เห็ดงอกตลอดป ทานเปดโอกาสใหชาวบานเขามาเก็บกิน 

รางวัลและผลงานท่ีไดรับ รางวัลดีเดน ผูบำเพ็ญประโยชนดานการศึกษานอก

โรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน โลรางวัลศูนยการเรียนดีเดนภาคเหนือ รางวัลครู 

ภูมิปญญาไทย รุนที่ 2 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาแหงชาติ  

5. พระครูสุภาจารวัฒน แหงตำบลนาโส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ทานไดริเร่ิม

งานพัฒนาชุมน โดยมีวัตถุประสงคการดำเนินงาน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนดวยมิติการสาธารณสุขใหชุมชนสามารถพึงตนเองในการ

รกัษาสุขภาพโดยใชสมนุไพรภูมิปญญาทองถ่ิน มกีารกอต้ังชมรม 

หมอพ้ืนบาน กลุมสมุนไพร ขยายสูการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ คือ ปาไมและแหลงน้ำ กลุมเกษตรธรรมชาติ และ

การสงเสริมดูแลสุขภาพของกลุมพระสงฆและมีกระบวนการ

ทำงานดานการพัฒนา คือ การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน

โดยใชความรวมมือจากประชาชนเปนสำคัญ โดยเร่ิมพัฒนา

จากการพัฒนาทางวัตถุสูวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ  
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พระครูสุภาจารวัฒนไดมีการนำหลักพุทธธรรมมาสูกระบวนการพัฒนาชุมชนดวยการ

ปลูกฝงธรรมะในจิตใจ คือ การหลอหลอมความคิดและทัศนคติ ตลอดจนอารมณความรูสึก

ตางๆ ดวยหลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิต หลักธรรมท้ังหลายสอนใหเห็นวา สิ่งทั้งหลายไม

อยูโดดเด่ียว แตมีความสัมพันธสอดคลองเปนเหตุเปนผลตอกัน เม่ือตองการผลเชนใด ก็ตอง

สรางเงื่อนไขหรือเหตุปจจัยเชนนั้น ฉะนั้น การพัฒนาจิตใจของชาวบานใหเห็นถึงบาปบุญ

คุณโทษและพิษภัยของอบายมุขตางๆ พระครูสุภาจารวัฒน ตองใชความสามารถทำใหชุมชน

มีจิตสำนึกที่ดี ดวยการสอนแทรกธรรมะ การอบรม การบรรยายอยางไมยอทอ โดยใชหลัก

ธรรมทางศาสนาและการจัดกิจกรรมการพัฒนาจิตใจ ทำใหชุมชนสวนใหญไดเห็นโทษของ

อบายมุข โดยการใหชุมชนไดรับรูถึงปญหา และหาทางแกไขรวมกัน จากจุดเร่ิมตนจนกอต้ัง

และดำเนินการกระตุนใหชาวบานรูจักพ่ึงตนเอง เขาไปหาชุมชนพรอมกันการนำหลักศาสนา

เขามาเปนเคร่ืองชวยช้ีนำเพ่ือสรางท่ีพึ่งและความเขมแข็งใหกับตนเอง การแนะนำของพระครู

สุภาจารวัฒนที่ยึดการพัฒนารวมกับหลักธรรม คือ ใหชุมชนมีความสามัคคีเปนอันเดียวกัน 

เอ้ือเฟอชวยเหลือกัน มีความจริงใจตอกัน เปนการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนามาสูหลักธรรม

เพื่อผลแหงความยั่งยืน การมีน้ำใจมีความจริงใจตอกันท่ีจะรวมกันแกไขปญหาชุมชนดวย

ตนเอง สามารถเรียนรูดวยตนเอง คิดเปนทำเปน และแกปญหาเปน การรวมกลุมเพ่ือใหเห็น

วาสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติรวมกับกิจกรรม ไมตองใหชาวบานรูวาเขากำลังปฏิบัติขอ

ไหนอยางไร ใหเขาลงมือทำเอง เพราะถายังจนยังทุกขอยู ก็ไมมีประโยชนอะไรท่ีจะพร่ำสอน 

ดังน้ัน จึงตองใชบทบาทในการกระตุนดานจิตใจ เชน การกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงปญหา

ที่ชุมชนกำลังประสบอยู เชน ความยากจนและการขาดความเขมแข็งของชุมชน การกระตุน

ใหเห็นถึงสาเหตุปญหาและการเชื่อมโยงปญหาที่เกิดตามมา แนะนำวิธีการแกปญหาโดยการ

สรางศักยภาพของชุมชน โดยผานกระบวนการกิจกรรมกลุม การรวมกลุมในการแกปญหา 

กระตุนใหเห็นผลท่ีเกิดขึ้นกับกลุมและชุมชนหลังการแกปญหาดวยกระบวนการกลุม มีการ

รวมกลุมเพ่ือแกปญหาซึ่งเปนจุดเริ่มตนของชุมชนที่เขมแข็งตอไป 

นอกจากน้ี ทานยังสงเสริมใหชุมชนทำกิจกรรมรวมกัน โดยผานกระบวนการนำหลัก

ธรรมมาเปนตัวเชื่อมถือวาเปนจุดสรางศูนยรวมหรือสรางความสามัคคี พระครูสุภาจารวัฒน

สงเสริมคุณธรรมดานนี้ เปนการนำหลักศาสนาและหลักพัฒนาเขามาประยุกตใชในการดำเนิน

กิจกรรมกลุมตางๆ ไดอยางใหเห็นผล โดยแทรกหลักธรรมะเขากับหลักการพัฒนาเปนขอ

ปฏิบัติของกลุม เชน คนท่ีจะเขารวมกิจกรรมกลุมตองเปนผูเลิกอบายมุขได หรือกำลัง

พยายามที่จะเลิกอบายมุข โดยใชหลักศีล 5 เขามากำกับวา ตองมีสัจจะ มีความจริงใจตอสิ่งที่

ตนกลาวไวแลว หลักธรรมทั้งหลาย เชน อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อปริหานิย

ธรรม 7 จึงตองนำมารวมทำกิจกรรมโดยเสมอไมไดขาด เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
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เปนการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวางชุมชนกับหนวยงานตางๆ ทำใหชุมชนมีคุณ

ธรรมโดยผานกิจกรรมรวมกัน การชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสามัคคี ทำใหชุมชนสามารถ

ลดละเลิกอบายมุขไดไมเขาไปยุงเกี่ยวกับอบายมุข ทำใหจิตใจท่ีเศราหมองไมเห็นความดีกลับ

เห็นเปนความดี ทำใหจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 

6. พระครูอมรชัยคุณ อมรปฺโญ (หลวงตาแชร 

พเนจรพัฒนา) เจาอาวาสวัดสุชัยคณาราม หมูที ่ 6 ถนน 

สุดบรรทัด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีค้ิว จังหวัด เจาคณะตำบลสีค้ิว 

เขต 1 ประธานศูนยเรียนรูวัดอาศรมธรรมทายาท (องคกร

สาธารณะประโยชน) ผูอำนวยการศูนยปริยัติธรรมและธรรม

ศึกษาประจำตำบลสีค้ิวและเปนคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

(คสช.) 

พระครูอมรชัยคุณ ไดรับการคัดเลือกเปนผูทำคุณ

ประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจำปพ.ศ. 2555 ประเภท

สงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาขา

สงเคราะหประชาชนและชุมชน และไดเขารับพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน

เทศกาลวิสาขบูชา ประจำปพ.ศ. 2555 ผลงานการพัฒนาที่โดดเดนที่ไดรับการพิจารณาคัด

เลือกเปนผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา อาทิ จัดทำโครงการ “สวัสดิการชุมชนอยาง

ยั่งยืน” ไดรับงบประมาณจากกองทุนชุมชน (SIF) จัดทำโครงการ “แผนแมบทในเขตจังหวัด

นครราชสีมา” และโครงการ “อนุรักษปาเพ่ือชาวโคราช” ไดรับงบประมาณจากกองทุน

ชุมชน (SIF) จัดทำโครงการ “สถาบันพระสังฆพัฒนาโคราช” จัดทำโครงการ “จัดสวัสดิการ

สังคมและพัฒนาองคกร บวร.ทองถ่ินใหยั่งยืนประจำป ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และจัดทำโครงการ “ถอดองคความรูเครือขายพระ

สงฆเพ่ือการจัดสวัสดิการชุมชนอยางยั่งยืน” ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสง

เสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 

7. พระครูปลัดวรพล ฐิตคุโณ วัดควนกาหลง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง 

จังหวัดสตูล ทานไดดำเนินงานดานการพัฒนาชุมชนดวยภูมิหลังในวัยเด็กที่ขัดสนยากไร และ

มีพระพุทธศาสนาเปนที่พึ่งพิง จึงมีความประสงคจะทดแทนคุณพระพุทธศาสนา ประกอบกับ

มีความประทับใจการเทศนาอบรมของพระอาจารยท่ีอบรมดูแล  จึงตั้งใจศึกษาหลักธรรมคำ

สอนเพื่อนำมาใชในการเผยแผใหแกคนในสังคม อนึ่งในชวงเวลาสามปที่ไดลาสิกขาเพศไปใช
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ชีวิตเปนฆราวาสและประกอบอาชีพเปนครูสอนโรงเรียนมัธยม

ก็ไดทำหนาที่อบรมสั่งสอนเด็ก โดยเฉพาะในเรื่องคุณธรรม

จริยธรรม จึงมีความเชื่อวา  พระสงฆสามารถเปนตนแบบอบรม

คุณธรรมจริยธรรมไดดี  จึงตัดสินใจอุปสมบทอีกคร้ังและต้ังใจ

เผยแผพระพุทธศาสนาแกคนทุกกลุมวัย  พยายามแสวงหา

เนื้อหาขอมูลความรู  วิธีการใหมๆ และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะ

สมกับกลุมเปาหมาย มีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน และสถาน

ปฏิบัติธรรมเพ่ือใหคนที่ไดรับฟงธรรมะ  สามารถฝกปฏิบัติ

พัฒนาจิตไดตามลำดับข้ัน ตลอดจนมีการ ทำงานรวมกับภาคีเครือขายศาสนาในพ้ืนที่เพื่อการ

พัฒนาคน โดยมีวัตถุประสงคการดำเนินงานเพ่ือเผยแผพุทธธรรมใหแกคนในสังคมใหสามารถ

นำมาปรับใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยและกาลสมัย มี

แนวคิดการดำเนินงานดานการพัฒนา ศึกษาขอมูลสถานการณของสังคมเพ่ือการกำหนด

บทบาทของพระสงฆใหเหมาะสม เชื่อมโยงประสานทำงานรวมกับภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน สนองตอบกิจการคณะสงฆ โดยการเผยแผศาสนาเชิงรุกสูกลุมคนวัยตางๆ มีการ

ประยุกตใชศาสตรและศิลปสมัยใหมอยางเทาทัน 

ผลงานการพัฒนาชุมชน เชน ไดรับใบประกาศและโลเกียรติคุณผูทำคุณประโยชน

ดานการแนะแนวชีวิตและสังคมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการไดรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธ

ศาสนา สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนาภายในประเทศของ กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม จากสมเด็จพระเทพฯ ไดรับเข็มเกียรติคุณ “ตนแบบคนดีศรีแผนดิน” ของ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง ของมนุษยจากผูวาราชการจังหวัดสตูล ไดรับเกียรติ

บัตรผูทำคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดดานศาสนาจากกระทรวง

วัฒนธรรม ไดรับเกียรติบัตรคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดนจากเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาจังหวัดสตูล กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับโลเกียรติคุณ สาขาพัฒนาชุมชน ของวิทยาลัย

ชุมชนสตูล จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัต องคมนตรี ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติคนดี 

ดานมีคุณธรรม จริยธรรม จากวิทยาลัยเกษตรสตูล โรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนอนุบาล

ควนกาหลง ในงานมหกรรมวิชาการ 100 ปการศึกษาสตูล เปนตน 
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2.2.2 เครือขายพระสงฆนักพัฒนาภาคเหนือ 

ประวัติความเปนมา เครือขายพระสงฆนักพัฒนาภาคเหนือ กอตั้งข้ึนภายหลังวิกฤต

เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 โดยท่ีกอนหนานี้เครือขายพระสงฆท่ีทำงานพัฒนาชุมชนอยูในหมูบาน 

จะกระจัดกระจายอยูในพื้นที่ทั่วไป เปนการรวมตัวที่ไมใชลักษณะเครือขายทางสังคมมากนัก 

ทั้งนี้พบวาเครือขายท่ีสำคัญท่ีนำมาสูการรวมตัวเปนเครือขายพระสงฆนักพัฒนาภาคเหนือ 

ไดแก กลุมสังฆพัฒนาชุมชนลานนา ซึ่งรวมตัวกันโดยการริเริ่มและสนับสนุนสงเสริมอยางตอ

เนื่องโดยมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ของวัดปาดาราภิรมย เครือขายการเรียนรูของพระสงฆท่ี

ทำงานดานเอดส ที่องคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานดานเอดสเปนผูสนับสนุนใหเกิดการพบปะ

แลกเปลี่ยนประสบการณ กลุมพระสงฆฮักเมืองนาน ริเริ่มโดยพระครูพิทักษนันทคุณ ในฐานะ

เจาคณะอำเภอสันติสุข และรับผิดชอบงานพระธรรมทูตเฉพาะกิจ ไดชักชวนพระในเขต

ปกครองและพระท่ีทำงานพระธรรมทูตเฉพาะกิจใหมาทำงานรวมกัน พระในกลุมที่สำคัญ 

ไดแก พระสมคิด จารณธมฺโม วัดโปงคำ อ.สันติสุข จ.นาน พระปลัดบุญชวน เตชธมโม วัด

หวยซอ อ.แมจริม จ.นาน เปนตน กลุมพระสงฆรุนใหมในโครงการพระธรรมจาริก ที่สวน

ใหญทำงานพัฒนาอยูในเขตหมูบานชาวเขาท่ัวภาคเหนือ ไดมีการรวมตัวเรียนรูทักษะการทำ

งานใหมๆ ซึ่งตอมาไดมีการรวมตัวเปนกลุมหลวมๆ ไดแก พระเกียรติศักด์ิ กิตฺติภทฺโท วัดศรี

โสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม พระสมคิด สุจิตฺโต อาศรมฯ แมอุสุ อ.ทาสองยาง จ.ตาก พระชาติ 

คุณกโร อาศรมฯ แมยางสาน อ.แมแจม จ.เชียงใหม ส.ณ.กวีพร ธรรมชาติ อาศรมฯ แมทะลุ 

อ .สบเมย จ .แมฮองสอน และ พระชุมพล ศรีมันตะ อาศรมฯ หวยนา อ .ขุนยวม 

จ.แมฮองสอน เปนตน และท่ีสำคัญและเปนกลไกกลางในการขับเคล่ือนและรวมตัวคือพระ

สงฆที่อยูในสถาบันการศึกษาของสงฆท่ีสนใจงานพัฒนาชุมชน/สังคม ไดแก พระมหา 

ดร.บุญชวย สิรินฺธโร พระมหาพีระพงษ พลวีโร พระมหาบันเทิง ปณฺฑิโต จากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม และพระชยสร สมปฺุโญ 

จากมหามุฏราชวิทยาลัย วัดเจดียหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม เปนตน 

เครือขายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ มีการทำหนาท่ีบนหลักการท่ีวา “พุทธ

ธรรม นำปญญา พัฒนาทองถิ่น” โดยกำหนดวัตถุประสงคไวดังนี้  

1) เพื่อเปนศูนยประสานงานเครือขายโครงการวิจัย/การพัฒนาเพ่ือทองถ่ินของ 

พระสงฆ  

2) เพื่อทบทวนบทบาทและสถานภาพของพระสงฆที่ทำงานพัฒนาในชุมชนทองถิ่น  

3) เพื่อเปนแหลงพัฒนาพี่เลี้ยงนักวิจัยและฝกอบรมพระสงฆ เพื่อทำโครงการวิจัย

และการพัฒนารวมกับชุมชนทองถิ่น  
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4) เพื่อเปนแหลงสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงการวิจัย ตลอดจนประสานความ

รวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยของพระสงฆในทองถิ่นตาม

หลักพุทธธรรม และ  

5) เพื่อเปนศูนยบริการขอมูล เผยแพรขาวสารงานวิจัยและพัฒนาทองถิ่น ตลอดถึง

การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับงานวิจัย และการพัฒนาเพื่อทองถิ่น 

อิทธิพลทางสังคมของเครือขายพระสงฆนักพัฒนาภาคเหนือ : พระสงฆเพ่ือ
สังคม 

ความสำเร็จจากการดำเนินงานของเครือขายพระสงฆนักพัฒนาภาคเหนือเกิดจาก

ความสามารถในการการปรับตัวและปรับบทบาทในการทำงานดานพระพุทธศาสนาของ

ตนเอง ภายใตวิธีคิดท่ีวาหากพระสงฆยังสามารถปรับและนำหลักธรรมะวิธีการสอนที่

สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน พระสงฆจะไดรับความเคารพนับถือและ

ความศรัทธา จากความสามารถรวมกลุมดำเนินกิจกรรมแกปญหาของชุมชนไดทั้งในดาน

ปญหาพื้นฐานและปญหาดานจริยธรรม นำหลักธรรมความเชื่อในทางพระศาสนาพัฒนารวม

กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แนวทางดังกลาวไมเปนเพียงเกิดผลตอชุมชนดานศีลธรรมตอ

ประชาชนตามเปาหมายของศาสนาเทาน้ัน ยังทำใหเกิดการรวมกลุม และรูสึกในความสำนึก

รวมกันที่จะดำเนินกิจกรรมตอกลุม ทำใหชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองในดานการสรางกลุมได

อยางสอดคลองกับวิถีชุมชน โดยพระสงฆไดปรับบทบาทในการเขาถึงชุมชนเขาไปรับรูปญหา

ของชุมชน เชน ปญหาความยากจน และความไมสามัคคีในชุมชน โดยไดหยิบยกเอาปญหา

เหลานี้มาเปนสื่อกระตุนสงเสริมกระบวนการเรียนรูชุมชนโดยอาศัยหลักพระศาสนา จากการ

เรียนรูชุมชนมาใชเพื่อแกปญหาชมุชนไดอยางลงตัว โดยการปลูกฝงหลักคุณธรรม คือ มีความ

สัจจริง ความเห็นใจเพื่อนชุมชนดวยกัน ความพรอมเพรียงเปนกฎเกณฑยึดเหนี่ยวจิตใจ 

การใชการรณรงคและแนะนำส่ังสอนชุมชนถือเปนอีกชองทางหน่ึงที่สำคัญของการ

ขับเคล่ือนเครือขายพระสงฆนักพัฒนาภาคเหนือ โดยที่ผานมามีการเนนการพัฒนาจิตใจใหลด 

ละ เลิก อบายมุข ตลอดจนการประสานความขัดแยงในชุมชน ทำใหชุมชนมีความสามัคคี

กลมเกลียวกันมากข้ึน เปนการนำชุมชนดวยการส่ือดวยหลักธรรมในทางพระศาสนาเขามา

ชวยทำกิจกรรมชุมชน ประชาชนสนใจในกิจกรรมทางศาสนารวมกัน ความเล่ือมใสศรัทธาที่

ชาวบานมีตอพระสงฆเปนปจจัยสำคัญที่ใหพวกเขายอมรับความเปนผูนำ ความเลื่อมใส

ศรัทธาน้ีเกิดจากความสำนึกวา พระสงฆเปนผูมีศีลธรรมและความบริสุทธิ์ นอกจากนี้ทานยัง

เปนผูเสียสละเพ่ือชุมชนสวนรวมอยางแทจริง และความสุขสวนตัวโดยเอ้ือประโยชนใหผูอื่น 
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เชน เสียสละส่ังสอนกลุมเยาวชนคนหนุมสาว และเทศนาส่ังสอนประชาชนใหเปนคนดี โดย

เฉพาะอยางย่ิงชาวบานท่ัวไปยอมรูสึกวาทานมีความฉลาดในเร่ืองหลักธรรมท่ีสามารถนำมา

เปนสวนหน่ึงในการดำเนินการพัฒนา สามารถแกปญหาในเร่ืองการดำเนินชีวิตไดดวยหลัก

ธรรม 

เครือขายพระสงฆนักพัฒนาภาคเหนือพยายามสงเสริมใหชุมชนทำกิจกรรมรวมกัน 

โดยผานกระบวนการนำหลักธรรมมาเปนตัวเชื่อม ถือวาเปนจุดสรางศูนยรวมหรือสรางความ

สามัคคี เปนการนำหลักศาสนาและหลักพัฒนาเขามาประยุกตใชในการดำเนินกิจกรรมกลุม

ตางๆ ไดอยางใหเห็นผล โดยแทรกหลักธรรมะเขากับหลักการพัฒนาเปนขอปฏิบัติของกลุม 

เชน คนที่จะเขารวมกิจกรรมกลุมตองเปนผูเลิกอบายมุขได หรือกำลังพยายามที่จะเลิก

อบายมุข โดยใชหลักศีล 5 เขามากำกับ วาตองมีสัจจะ มีความจริงใจตอสิ่งที่ตนกลาวไวแลว 

หลักธรรมทั้งหลาย เชน อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อปริหานิยธรรม 7 จึงตอง

นำมารวมทำกิจกรรมโดยเสมอไมไดขาด เพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนการสรางความ

สัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวางชุมชนกับหนวยงานตางๆ ทำใหชุมชนมีคุณธรรมโดยผาน

กิจกรรมรวมกัน การชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสามัคคี ทำใหชุมชนสามารถลดละเลิก

อบายมุขไดไมเขาไปยุงเก่ียวกับอบายมุข ทำใหจิตใจท่ีเศราหมองไมเห็นความดีกลับเห็นเปน

ความดี ทำใหจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

2.2.3 กลุมเสขิยธรรม 

ประวัติความเปนมา การพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัย ไดกอใหเกิดวิกฤตการณ 

เชน ความออนแอของชุมชนรากหญา ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ความเสื่อมทางศีลธรรม

และวัฒนธรรม ตลอดจนความออนแอทางจริยธรรม และสติปญญาของสังคม เปนตน ซึ่งนับ

วันจะมีความซับซอน รุนแรง และยากที่จะเยียวยา ขณะเดียวกัน สถาบันสงฆก็ตกอยูภายใต

การครอบงำของรัฐ และกระแสทุนนิยมบริโภค ทั้งยังขาดการตรวจสอบดูแลซึ่งกันและกัน 

ระหวางคฤหัสถกับบรรพชิต โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับชุมชน หรือสังคม จึงทำใหสถาบันสงฆ

เสื่อมโทรม และนับวันจะออนแอยิ่งขึ้น กระทั่งบัดนี้อาจเรียกไดวา คณะสงฆไดสูญเสีย

บทบาทในการเปนผูนำทางสติปญญา และจิตวิญญาณของสังคมไปแลวอยางสิ้นเชิง อยางไร

ก็ตาม ทามกลางวิกฤตการณดังกลาว ยังมีพระภิกษุสงฆและแมชีอีกจำนวนหน่ึง ที่ยังคงทำ

หนาที่สาวกตามแนวทางพระบรมศาสดา ดวยการเปนท่ีพึ่งพิงทางจิตใจและสติปญญา ใหกับ

ชุมชนและสังคมมาอยางตอเน่ือง หลายทานพำนักอยูในชนบทหางไกล ทำงานรวมกับชาว

บานและชุมชน สรางความเขมแข็ง และพึ่งพิงตนเองได ใหกับชุมชนรากหญา อาทิ พระครู
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พิพิธประชานาถ (หลวงพอนาน) พระครูสุภาจารวัฒน พระครูเกษมธรรมรังษี (หลวงพอดำ) 

พระครูบรรพตสุวรรณกิจ (หลวงพอคำเขียน) และพระครูพิทักษนันทคุณ เปนตน นอกจาก

นั้น ยังมีหลายทานท่ีทำงานดานวิชาการ เผยแผและช้ีนำ ตลอดจนเสนอแนะทางออกจาก

วิกฤตการณตางๆ ภายใตกรอบคิด หลักการ และแนวทางแหงศาสนธรรม เชน พระศรีปริยัติ

โมลี พระมหาเจิม สุวโจ พระโกศิล ปริปุณฺโณ และพระไพศาล วิสาโล เปนตน ทานดังกลาวนี้ 

และเพื่อนภิกษุ – แมชีอีกหลายรูป ยังคงทำงานหลากหลาย เชน การสรางรากฐานของ

เศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษปา และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ตลอดจนจัดการศึกษาเพื่อชุมชนที่ดี

งาม การอบรมจิตใจ และการสงเสริมการแพทยพื้นบาน อยูทั้งในชุมชนเมืองและในชนบท 

ป พ.ศ. 2533 คณะกรรมการศาสนาเพ่ือการพัฒนา (ศพพ.) องคกรภายใตมูลนิธิเส

ฐียรโกเศศ–นาคะประทีป ไดอาราธนาพระสงฆท่ีกลาวถึงหลายรูป มาประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณการทำงานชวยเหลือสังคม และยังถือเปนโอกาสใหทานไดเจริญสมาธิภาวนา

รวมกัน อันจะเปนการเกื้อกูลกำลังใจตอกันและกันไดในโอกาสตอไป ในการณนี้หลายทาน

เห็นพองวาพระสงฆที่ทำงานในลักษณะนี้ ควรรวมตัวเปน “เครือขาย” เพื่อเกื้อหนุนซ่ึงกัน

และกัน อันจะทำใหงานประยุกตใชหลักศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม มีความย่ังยืน และ

สามารถเปนรมเงาใหกับสังคมตอไป จึงไดพรอมใจกันกอตั้ง “กลุมเสขิยธรรม” ขึ้น ดวยจุดมุง

หมายสำคัญ คือ สงเสริมการประยุกตใชหลักศาสนธรรมใหเกื้อหนุนตอการพัฒนาตนเอง 

สังคม และธรรมชาติ ใหกาวพนวิกฤตการณทั้งหลายอยางเปนรูปธรรมและสมสมัย และ

นอกจากจะเก้ือกูลระหวางนักบวชชาย – หญิงแลว ก็ควรขยายผลไปสูสังคมวงกวางดวย ดังที่

ระยะตอมา “กลุมเสขิยธรรม” ไดเปดรับสมาชิกทั้งที่เปนพระสงฆ สามเณร แมชี และอุบาสก

อุบาสิกา 

อิทธิพลทางสังคมของกลุมเสขิยธรรม : ธรรมนำทางเพ่ือแสวงหาและรักษา
ภูมิปญญาทองถิ่น 

กลุมเสขิยธรรมมีพระสงฆที่เปนสมาชิกและมีสวนรวมในเครือขายกวา 600 รูป มี

สมาชิกที่เปนแมชีและอุบาสกอุบาสิกากวา 100 รูป/คน ทานเหลานี้ นอกจากจะมีกิจกรรม

พบปะ ประชุม และภาวนารวมกันเปนประจำทุกปแลว ยังมีบทบาทรวมกับกลุมการพัฒนาท่ี

นาสนใจ เชน   

1) บทบาทดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมประสานผูสนใจจากหลายฝายและ

หลายกลุมอาชีพ ทั้งนักบวชและฆราวาสใหเกิดความต่ืนตัวและสนใจตอวิกฤตการณดานส่ิง

แวดลอม โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนจัดเดินปาเพื่อภาวนาและศึกษาขอเท็จจริงใน
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หลายพื้นที่ นอกจากนี้กลุมฯ ยังเปนตัวจักรสำคัญในการรณรงคเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม เชน 

โครงการธรรมยาตราเพ่ือฟนฟูทะเลสาบสงขลา โครงการเดินเทาตานไฟปาที่ จ.ลพบุรี และ

โครงการธรรมยาตราเพื่ออนุรักษลุมน้ำลำปะทาว จ.ชัยภูมิ ตลอดจนธรรมยาตราเพื่อรักษา

ลำน้ำโขง เปนตน  

2) บทบาทดานจิตวิญญาณและการภาวนา กลุมเสขิยธรรมไดจัดอบรมสมาธิภาวนา 

รวมถึงการเดินปาศึกษาธรรมทุกป อีกทั้งยังริเร่ิมใหมีการภาวนาระหวางศาสนา ในสถานท่ี

ชุมนุมทางการเมือง เชน การภาวนาระหวางศาสนาที่ลานหอยเสียบ อ.จะนะ จ.สงขลา รวม

กับผูคัดคานโครงการทอกาซ – โรงแยกกาซ ไทย – มาเลเซีย และงานภาวนาระหวางศาสนา 

สำหรับผูชุมนุมที่  

(3) บทบาทดานสื่อ การเผยแผศาสนธรรม และการประยุกตพิธีกรรม กลุมเสขิย

ธรรม จัดพิมพหนังสือเลม (pocket book) และไดจัดทำวารสารราย 3 เดือน ชื่อ จดหมาย

ขาว “เสขิยธรรม” ตีพิมพครั้งละ 3500 ฉบับ ออกวางตลาด และสงถึงสมาชิก ตลอดจนมอบ

ใหวัด หองสมุด และโรงเรียนในชนบท ซึ่งขาดงบประมาณสนับสนุน ทั่วประเทศ ทั้งที่มีการ

รองขอ และที่กลุมฯ พิจารณามอบใหโดยตรง นอกจากนั้น กลุมเสขิยธรรม ยังจัดทำเว็บไซต 

www.sekhiyadhamma.net ขึ้น เพื่อเผยแผขอมูลขาวสารตลอดจนสถานการณความเปน

ไปของพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ บนเครือขายอินเตอรเน็ต อีกทั้ง

ยังใหการสนับสนุนกลุมพุทธทาสศึกษาจัดทำเว็บไซต buddhadasa.org  เพื่อเผยแพรผลงาน 

และ คำสอนของทานพุทธทาสภิกขุอีกดวย นอกจากนั้น ยังรวมกับองคกรพันธมิตร เชน 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มูลนิธิโกมลคีมทอง เครือขายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

ไทย กลุมพุทธทาสศึกษา โครงการเวทีสุขภาพคนจน สมัชชาคนจน และกลุมศาสนิกชนชาว

ไทยเพ่ือสันติภาพตลอดจนองคกรจากศาสนาอ่ืนๆ เชน ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 

เปนตน จัดใหมีกิจกรรมแลกเปล่ียน และเรียนรูรวมกันระหวางศาสนาตลอดจนการใชศาสน

ธรรม เพื่อแสวงหาทางออกจากวิกฤตการณตางๆ เชน การจัดเวทีเสวนา อภิปราย หรือ

ปาฐกถาทางศาสนา อยูอยางสม่ำเสมอ รวมท้ังยังประยุกตพิธีกรรม และกิจกรรมทางศาสนา

ใหมีเนื้อหาสาระและสมสมัย เชน การจัดผาปาเสขิยธรรม การบวชปา การสืบชะตาแมน้ำโขง 

และกิจกรรมรำลึกชาตกาล ตลอดจนมรณกรรมของทานพุทธทาสภิกขุ เปนตน 
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2.2.4 เครือขายพระสงฆพิทักษวัฒนธรรม 

ประวัติความเปนมา เครือขายพระสงฆพิทักษวัฒนธรรม กอต้ังขึ้นภายใตฐานคิด

วาที่วาโลกาภิวัตนไดสงผลใหสภาพสังคมโลกเปลี่ยนไป ทุกประเทศตางเริ่มปฏิเสธการดำรงอยู

อยางเอกเทศกลายเปนวิ่งเขาหากัน และมีการปฏิสัมพันธดานตางๆ ระหวางกันเพ่ือความอยู

รอดอยางมีเสถียรภาพ เชนเดียวกับสังคมไทยท่ีพบวา แนวโนมการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยาง

รวดเร็วและรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยข้ึนอยูกับการปะทะกันของสิ่งภายนอกที่เขามากระทบ ไมวาจะ

เปนเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิต แนวคิด คานิยม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมใหม จนเกิดผล

กระทบ และการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพสังคม ความสัมพันธของคนในสังคม วัฒนธรรมและคา

นิยมของสังคมซ่ึงปญหาดังกลาว ผูที่มีสวนเกี่ยวของลวนตระหนักและไดกำหนดกลยุทธทุมเท

ความพยายามในการดำเนินงานเพ่ือกูรากทางวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของสังคม พรอมทั้ง

ระดมพลังความรวมมือรวมใจจากทุกฝายของสังคมใหเขามาผนึกพลังสานเปน “เครือ

ขาย”ขบวนการเฝาระวังทางวัฒนธรรม อยางไรก็ตามการปองกันแกไขปญหาวิกฤตการณทาง

วัฒนธรรมอยางถึงรากถึงโคนน้ัน จำเปนที่ตองมีโลกทัศนใหมในการมองสังคมวัฒนธรรมดวย

ความต่ืนตัวผานกระบวนการเรียนรู เพื่อใหเกิดการคิดแสวงหาคำตอบท่ีหลากหลายอยูนอก

เหนือระบบที่เคยมีมา ซึ่งควรมีลักษณะการมองใหไกล ใชเรียนรูวิธีหลายๆ แนวทางท่ีแตกตาง

กันออกไป มีการวิเคราะห อภิปรายเพื่อจุดประกายใหมๆ ทางความคิดที่จะนำสูการแกไข

ปญหาอยางรอบดานแบบผสมผสาน โดยนัยนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม จึงไดดำเนินโครงการเครือขายพระสงฆพิทักษวัฒนธรรมข้ึนภายใตการ

สนับสนุนงบประมาณแผนดิน 

อิทธิพลทางสังคมของเครือขายพระสงฆพิทักษวัฒนธรรม : เครือขาย
วัฒนธรรมคูศีลธรรม 

การดำเนินงานของเครือขายพระสงฆพิทักษวัฒนธรรมไดกอใหเกิดการจัดทำ

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายพระสงฆพิทักษวัฒนธรรม การคัดเลือก และ

ประสานงานพระสงฆเขารวมโครงการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความตระหนัก

ตอสถานการณปญหาวัฒนธรรม และความสำคัญตลอดจนแนวทางสรางเครือขายพระสงฆ

พิทักษวัฒนธรรม การจัดการความรูดานกิจกรรมการพิทักษวัฒนธรรมของพระสงฆ และ

กรอบคิดในการพัฒนาโครงการเพ่ือการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี นอกจากน้ียัง

สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม: ออมทรัพย/ชุมชน

สัมพันธ การอนุรักษสืบสานดนตรี/การละเลนทองถิ่น การพิพิธภัณฑทองถิ่น การบูรณาการ
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วัฒนธรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ เปนตน ทายท่ีสุดการขับเคลื่อนเครือขายในระดับพื้นที่ไดกอให

เกิดโครงการพัฒนาท่ีสำคัญๆ เชน โครงการประเภทอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมลานนา 

โครงการประเภทอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมดานดนตรี โครงการประเภทอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมดานการแตงกาย โครงการประเภทอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมดานพิธีกรรม 

โครงการประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการประเภทอบรมศีลธรรม โครงการ

ประเภทฐานขอมูลทางวัฒนธรรม เปนตน 

2.2.5 เครือขายพระสงฆดานงานเอดสในประเทศไทย 

ประวัติความเปนมา เครือขายพระสงฆดานเอดสในประเทศไทยจากการแลกเปลี่ยน

ประสบการณระหวางตัวแทนองคกรศาสนา พุทธ คริสต อิสลาม เมื่อป พ.ศ. 2546 โดยการ

สนับสนุนขององคกรบรรเทาทุกขแหงคริสตจักรนอรเวย (NCA) เปนจุดเริ่มตนเครือขาย

องคกรศาสนา ในการแลกเปลี่ยนประสบการณและประสานความรวมมือเพื่อทำงานดาน

เอดสรวมกัน หลังจากน้ันไดมีการเสนอตัวแทนของแตละศาสนา เขามาเปนคณะกรรมการ

เครือขายศาสนา ในเบ้ืองตนมีตัวแทนจากศาสนาละ 3-5 คน เพื่อเปนคณะทำงานในการขับ

เคลื่อนและวางแผนในการทำงานรวมกัน จากนั้นไดมีการประชุมวางแผนในสวนของคณะ

กรรมการเพ่ือใหแตละศาสนาไดมีการวางแผนจัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณเพ่ือหาแนวทาง

การผลักดันใหเกิดเครือขายแตละศาสนาในระดับประเทศ มูลนิธิของเครือขายพระสงฆดาน

งานเอดสในประเทศไทยจะต้ังอยูที่วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ซึ่งเปนฐานเดิมในการทำงาน

ของเครือขายพระสงฆ โดย “มูลนิธิเครือขายพระสงฆดานงานเอดสในประเทศไทย” ใชอักษร

ยอวา “มคพอท.” มีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “THE FOUNDATION OF BUDDHIST 

MONK NETWORK ON AIDS IN THAILAND” ใชอักษรยอวา “FMNAT.” 

การจัดต้ังมูลนิธิพระสงฆดานเอดส จากการท่ีไดมีการกอต้ังเครือขายพระสงฆดาน

เอดสในประเทศไทยข้ึน มีการประชุมระหวางคณะทำงาน และภาคสวนท่ีเกี่ยวของหลายคร้ัง 

มีความเห็นวาเครือขายพระสงฆควรจัดตั้งเปนมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1) ระดมทุนจากหนวยงานตางๆ มาจัดสรรอยางเปนระบบเพ่ือการทำงานดานเอดส

ของพระสงฆ 

2) เปนหนวยงานที่รองรับแหลงทุนตางๆ ที่จะเขามาเพื่อสนับสนุนการทำงานดาน

เอดส และพัฒนาศักยภาพของพระสงฆในการทำงานดานเอดส 

3) เปนหนวยงานรวบรวมองคความรู และพัฒนารูปแบบการทำงานของพระสงฆ 

(Model) ที่ดีและเปนตัวอยางใหพื้นท่ีอื่นๆ ได และนำไปขยายผลใหแกวัดในพ้ืนที่อื่นๆ ที่

ตองการทำงาน 



56

มูลนิธิตั้งอยูที่วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ซึ่งเปนฐานเดิมในการทำงานของเครือขาย

พระสงฆ มูลนิธิเครือขายพระสงฆดานงานเอดสในประเทศไทยมีวัตถุประสงค คือ  

1) เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมปองกัน และแกไขปญหาเอดสของเครือขายพระ

สงฆดานงานเอดสในประเทศไทย 

2) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสราง และพัฒนาศักยภาพของพระสงฆในเครือขาย

พระสงฆดานงานเอดสในประเทศไทย 

3) เพื่อชวยเหลือสงเคราะหกิจการดานสาธารณประโยชนสาธารณกุศล 

4) มูลนิธิไมดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง 

2.2.6 เครือขายพุทธชยันตี – สังฆะเพ่ือสังคม  

ประวัติความเปนมา เนื่องในมหาธัมมาภิสมัยพุทธชยันตี 2600 ปแหงการตรัสรู 

ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ไดมีการเฉลิมฉลองปฏิบัติบูชาในชวงระหวางวิสาขบูชา 2553 – 

วิสาขบูชา 2556 เปนเวลา 3 ปเต็มนั้น ไดเกิดเหตุการณสำคัญท่ีเหลาพุทธบริษัทท้ังฝาย

บรรพชิต และคฤหัสถจากทิศทั้ง 4 ของประเทศไทยไดมาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู

ประสบการณการทำงานในมิติดานพุทธสาสนากับสังคมจากกันและกัน ซึ่งกอใหเกิดความเปน

กัลยาณมิตรระหวางกัน จนสามารถรวมกลุมกันกอเกิดเปนเครือขายของพุทธบริษัทที่ทำงาน

ทางสังคม ภายใตชื่ออันเปนมงคลสูงสุดวา “เครือขายพุทธชยันตี – สังฆะเพื่อสังคม” อันมี

ความหมายถึงการรวมกลุมกันของพุทธบริษัทอยางเขมแข็งสามัคคีโดยธรรมประดุจด่ังสังฆะ ที่

ออกมาทำงานสรางสรรคธัมมิกสังคม หรือทำใหเกิดสังคมท่ีเปนไปในครรลองแหงพุทธธรรม 

อันถือเปนการรวมประกาศชัยชนะแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาในการตรัสรูอริยสัจธัมมใหเปนที่

ประจักษแกชาวโลก โดยทุกทานเห็นพองกันวาจะถือวาเครือขายพุทธชยันตี – สังฆะเพื่อ

สังคมจะไดกอกำเนิดขึ้นอยางเปนทางการในวันวิสาขบูชา 2554 นี้ เพื่ออุทิศถวายแดพระ

สัมมาสัมพุทธเจาในวาระสำคัญ 2600 ปแหงการตรัสรู อันจะเปนการรวมเฉลิมฉลองปฏิบัติ

บูชาพรอมกันกับชาวพุทธท่ัวโลกโดยมีวัตถุประสงค คือ 

1. เพื่อรวมเฉลิมฉลองวาระสำคัญมหาอภิสมัย พุทธชยันตี 2600 ปแหงการตรัสรู 

ของพระสัมมาสัมพุทธเจาในแนวทางการปฏิบัติบูชาเปนสำคัญ 

2. เพื่อเจริญรอยตามแบบอยางแหงสังฆะที่สามัคคีกันโดยธรรมในการผสานความ

รวมมือพระภิกษุสงฆ และคฤหัสถที่ทำงานในมิติดานพุทธศาสนากับสังคมในภูมิภาคตางๆ ให

เกิดการรวมกลุมกันเปนเครือขายอยางเปนกัลยาณมิตรตอกัน 
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3. เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู การถอดบทเรียนองคความรู จาก

ประสบการณการทำงานดานพุทธศาสนากับสังคม ระหวางกันและกันของสมาชิกเครือขาย 

เพื่อตอยอดพัฒนาการทำงาน และสื่อสารออกสูสาธารณะ 

4. เพื่อชวยเหลือสนับสนุนสงเคราะหซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกเครือขายตามหลัก

สังคหวัตถุธรรม ใหสามารถพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับสังคมทางโลกได

อยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการเจริญงอกงามในธรรมวินัยแหงบวรพุทธศาสนา 

5. เพื่อรวมพลังกันดำเนินงานหรือขับเคลื่อนประเด็นทางพุทธศาสนากับสังคมที่เปน

ประโยชนสาธารณะ 

โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ เชน เวทีสมัชชาคุณธรรม 4 ภาค สมัชชา

คุณธรรมแหงชาติ โครงการกอตั้งเครือขายสังฆะเพ่ือสังคม ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

โครงการพุทธอาสาวิชาชีพ โครงการผาปาความดี ปาฐกถาพุทธชยันตีสังฆะเพ่ือสังคม 

นอกจากนี้ยังดำเนินการกิจกรรมตางๆ เชน พุทธศาสนากับการศึกษาพุทธศาสนากับเด็กและ

เยาวชน พุทธศาสนากับงานดานสาธารณสุข พุทธศาสนากับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอม พุทธศาสนากับชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง พุทธศาสนากับวัฒนธรรม พุทธศาสนา

กับการผลิตสื่อและการสื่อสารสาธารณะ พุทธศาสนากับศาสนสัมพันธ เปนตน 

เปาหมายของกลุมพระสงฆพัฒนาเพ่ือชีวิตและสังคม  

จากการศึกษาพบวา กลุมพระสงฆพัฒนา มีเปาหมายหลักในการเผยแผพระพุทธ

ศาสนา การพัฒนาสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การจัดสวัสดิการ

ชุมชน การสงเคราะหชุมชนและการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา-วัฒนธรรมทองถิ่น ดังนี้ 

1) การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิถีแหงการปฏิบัติในเชิงการพัฒนาสังคม 

2) การนำหลักพทุธธรรมมาประยุกตในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  

3) การพัฒนาและฟนฟูชนบท เพื่อใหชุมชน/สังคมมีความเขมแข็ง – ยั่งยืน 

4) การจัดสวัสดิการชุมชน เชน การจัดต้ังกลุมออมทรัพยเพ่ือสงเคราะหชุมชน/

สังคม 

5) การฟนฟูพระพุทธศาสนาและปฏิรูปคณะสงฆ โดยการแสดงถึงความประหยัด

เปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาตนเองและสังคม 

6) การสงเสริมดานจิตวิญญาณและการภาวนาตอสาธารณชน 

7) การจัดการศึกษาทางเลือกและการศึกษาแกผูดอยโอกาส 

8) การดูแลผูปวยเอดส 
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9) การสื่อสาร การเผยแผศาสนธรรม และการประยุกตพิธีกรรมใหสอดคลองกับยุค

สมัย 

10) การจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา วิถีชีวิตและการความเปนอยู 

11) การสงเสริมสันติภาพและสันติวิธี  

12) การพัฒนาศักยภาพพระสงฆและเครือขายทางสังคม  

13) เพื่อนำเสนอแนวทางและรูปแบบการพัฒนาสังคมตามหลักพุทธธรรม 

14) การปองกัน แกไข เยียวยาปญหายาเสพติด 

15) การสงเสริมและพัฒนาเยาวชน 

16) การอนุรักษภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม 

17) การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางศาสนา 

18) การสรางเครือขายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ  

โดยมีเปาหมายหลัก คือ การใชหลักการทางพระพุทธศาสนาควบคูกับการพัฒนาชีวิต

และสังคม เพื่อใหบุคคลพึ่งพาตนเองได มีการยึดม่ันในความดี มีการชวยเหลือแบงปน สราง

ความผูกพันดวยกิจกรรมการพัฒนา มีการส่ือสารเพ่ือใหคนเขาถึงสัจธรรมดวยวิถีการปฏิบัติ

จากการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของบุคคล สังคม และส่ิง

แวดลอม 

รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของพระสังฆพัฒนาเพื่อชีวิตและ
สังคม 

จากการศึกษาพบวา รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรของพระสังฆ

พัฒนานั้น มีการดำเนินการใน 4 รูปแบบใหญ คือ 

1) การบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม กลุมพระสังฆพัฒนามองวา หลักพุทธ

ธรรมเปนสิ่งท่ีสำคัญ และสามารถนำมาประยุกตใชในการดำเนินการชีวิตและการพัฒนาสังคม

ได เพราะฉะน้ัน จึงเนนการบริหารจัดการกลุม องคกร และเครือขายดวยการนำหลักพุทธ

ธรรมมาประยุกตใชเกิดกิจกรรมการพัฒนา เชน การนำหลักสังคหวัตถุ 4 มาดำเนินการดาน

การชวยเหลือผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส เปนตน นอกจากน้ียังนำหลักธรรมมาเปนเคร่ืองเตือนสติ 

จิตใจของผูคนในสังคมใหเห็นคุณเห็นโทษของการบริโภคนิยม ใหมีการดำเนินการพัฒนาชีวิต

ตามหลักพุทธศาสนา ดังนั้น การบริหารจัดการองคกรจึงเปนไปโดยนำหลักพุทธธรรมมา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกิจกรรมท่ีดำเนินการสวนใหญจึงเปนไปตามแนวปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา

สังคม คือ การฝกตนของบุคคล การชวยเหลือพึ่งพา และความสามัคคีของชุมชน   
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2) การบริหารจัดการตามหลักการหนาที่ของพระสงฆ พระสังฆพัฒนามองวา การ

ทำหนาท่ีของพระสงฆ คือ การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย การเผยแผพุทธธรรม และการเปน

สวนหน่ึงของการพัฒนาสังคมซึ่งถือวาเปนเรื่องสำคัญ ดังนั้น การบริหารจัดการตนเองและ

องคกรจึงเปนไปตามบทบาทและหนาท่ีของพระสงฆ คือ ปฏิบัติตนและพัฒนาสังคม โดยได

ดำเนินการตามหลักสาธารณสงเคราะหเปนสวนใหญ มิคอยยุงเกี่ยวกับการปกครองทางคณะ

สงฆ แตดำเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายจากพระเถระผูใหญในการพัฒนาสังคม ซึ่งก็พบวา 

มีการดำเนินการรวมกับคณะสงฆเปนอยางดี 

3) การบริหารจัดการตามภารกิจและเปาหมาย (เชิงประเด็นกิจกรรมและเครือ

ขาย) พระสังฆพัฒนานั้น สวนใหญทำงานเปนเครือขายในการพัฒนารวมภาครัฐ เอกชน และ

องคกรพัฒนาเอกชน ดังนั้น การบริหารจัดการจึงเปนเรื่องของเครือขายการทำงานและตาม

ประเด็นกิจกรรมที่เกิดข้ึน เชน เครือขายสิ่งแวดลอม เครือขายวัฒนธรรม เครือขายดานชวย

เหลือผูปวยเอดส เปนตน โดยใชกลไกของเครือขาย คือ การประสานงาน การติดตอส่ือสาร 

การติดตามประเมินผล และการทำกิจกรรมรวมกัน 

4) การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากพระสงฆพัฒนา ทานมีพ้ืนท่ีดำเนินการใน

ภูมิภาคตางๆ ทั้งภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง และภาคใต เชน กลุมฮักเมืองนาน กลุมเสขิย

ธรรม เปนตน ดังนั้น การบริหารจัดการจึงดำเนินการในพ้ืนที่โดยมีการปรับประยุกตเขา

บริบทของพ้ืนท่ี ชุมชน และวัฒนธรรมทองถ่ิน มีการวางแผนรวมกับชุมชน ภาครัฐ เอกชน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาในประเด็นกิจกรรมตางๆ ของ

ชุมชน 

2.3 °≈ÿà¡æ√– ß¶å·≈–Õß§å°√ “¬‡º¬·ºà∑’Ë¡’°“√∂à“¬∑Õ¥À≈—°æÿ∑∏∏√√¡
ºà“π°“√ ◊ËÕ “√∑“ß —ß§¡ 

ในกลุมขบวนการพุทธใหมนี้ คณะผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาใน 5 กลุม ไดแก  

สถาบันวิมุตตยาลัย (ว.วชิรเมธี) กลุมเสถียรธรรมสถาน กลุมหมูบานพลัม (ทานติช นัท ฮัน) 

พระราชญาณกวี วัดพระราม 9 หรือวิทยาลัยศาสนทายาท และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

โดยสามารถสรุปขอมูลพื้นฐานตลอดจนอิทธิทางความคิดท่ีมีตอสังคมไดดังนี ้

2.3.1 สถาบันวิมุตตยาลัย (มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร) 

ประวัติความเปนมา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) โดยมี วิสัยทัศนคือ “สันติ

สวนบุคคล คือ สันติภาพสากลของมนุษยชาติ” พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือรูจักกันดีใน
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นามปากกา ว.วชิรเมธี มีชื่อเสียงในฐานะพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยาย

ธรรม มีผลงานทางวิพากษและแนะนำสังคมหลายเรื่องผลงานของพระมหาวุฒิชัย คือ บท

ละครโทรทัศนและหนังสือเร่ือง “ธรรมะติดปก” ซึ่งไดรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรม

จักร จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในงานสัปดาหพระพุทธศาสนา

วิสาขบูชาประจำป 2550 ในป พ.ศ. 2547 ทาน ว.วชิรเมธีไดออกหนังสือธรรมะติดปกมาสู

สายตาประชาชนแลวปรากฏวาไดรับความนิยมมากจึงไดมีผลงานทางธรรมะออกมาอีก 2 

เลมคือ ธรรมะหลับสบายและธรรมะดับรอน ซึ่งทั้งหมด ลวนไดรับความนิยมเปนอยางสูง 

จากกระแสความนิยมของหนังสือทั้ง 3 เลม จึงทำใหชอง 3 นำเนื้อหาจากธรรมะติดปกมาส

รางเปนละครโทรทัศน จากจุดน้ีเองทำใหเกิดกระแสท่ีธรรมะกลับมานิยมกันอีกคร้ัง โดยสวน

มากเรียกวาธรรมะอินเทรนดหรือธรรมะติดปก ทาน ว.วชิรเมธีไดกอตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย

และดำรงตำแหนงผูอำนวยการ ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1) เพื่อสงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาองคความรูทางพระพุทธศาสนา

ใหเปนขุมคลังทางปญญาสำหรับมนุษยชาติ 

2) เพื่อสงเสริมการเจริญสมาธิภาวนาอันเปนรากฐานของการสรางสรรคสันติภาพ

โลกอยางยั่งยืน 

3) เพื่อประยุกตพุทธธรรมนำมาแกปญหาของสังคมไทย สิ่งแวดลอม มนุษยชาติ 

และของโลกไดอยางรวมสมัย 

4) เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยยุทธศาสตรการทำงานเชิงรุกทุกรูปแบบ  

5) เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูและกาวขามความขัดแยงระหวางลัทธินิกายใน

พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
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6) เพื่อนำมนุษยชาติใหเปนอิสระจากพันธนาการแหงความโลภ (ความอยาก) ความ

โกรธ (ความรุนแรง) และความหลง (ความดอยการศึกษา) 

7) เพื่อสรางสรรคชุมชนแหงการเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ที่พรอมอุทิศตนทำงานเพ่ือ 

สันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

การทำงานในรูปแบบสถาบันวิมุตตยาลัยของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ทำใหการ

เผยแผพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ เปนระบบ และอำนวยประโยชนโสตถิผลแกสังคม 

ประเทศชาติ เปนอยางมากทำใหมีสถาบัน องคกรตางๆ ถวายรางวัลแกพระมหาวุฒิชัย วชิร

เมธี จำนวนมาก เชน รางวัลพระธรรมทูตผูมีผลงานดีเดนระดับโลก จากองคกรยุวพุทธสงฆ

โลก (WBSY) ซึ่งถวายโดย ฯพณฯ มหินทระ ราชปกษะ ประธานาธิบดีแหงประเทศศรีลังกา, 

รางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาผูนิพนธหนังสือพระพุทธศาสนาดีเดน จากสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, รางวัลเกียรติคุณ สัมพันธสังขเงิน จากสำนักนายก

รัฐมนตรี, รางวัลสุดยอดนักคิด ประจำป 2552 จากสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย, 

รางวัลนักเขียนบทความดีเดนแหงป จากมูลนิธิอายุมงคล โสณกุล,รางวัลการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาดีเดนจากมูลนิธิจำนงค ทองประเสริฐ และไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 100 บุคคล

ผูเปนตนแบบจากหนังสือ a day เปนตน 

อทิธพิลทางสังคมของสถาบันวมิตุตยาลัย (มหาวิชชาลัยพทุธเศรษฐศาสตร) : 
การใหสติแกสังคม 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีและองคกรมีบทบาทและอิทธิพลในการใหสติแกสังคมผาน

ทางสื่อตางๆ ไดแก รายการโทรทัศน โซเชียลเน็ตเวิรค หนังสือและวรรณกรรมตางๆ สิ่งที่

ทำใหทานเปนท่ีรูจักและคำสอนของทานมีอิทธิพลมากนั้นเปนผลมาจากการเผยแพรพระพุทธ

ศาสนาแบบเชิงรุกของทานซึ่งเรียกวา “ธรรมะนวัตกรรม” ซึ่งทานและองคกรของทานน้ันใช

สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเปนประโยชนในการเขาถึงประชาชน เชน เฟซบุค ทวิตเตอร 

และหนังสืออิเล็คทอรนิค จากแฟนเพจเฟซบุคของทานที่มีผูติดตามมากกวา 1 ลานคน จึง

เปนการยืนยันวาทานไดรับความนิยมจากสังคมในวงกวาง เนื้อหาและสาระที่เปนท่ีทราบกันดี

ที่ทานวิพากษวิจารณสังคมก็คือ เร่ืองสันติภาพและการเมือง โดยเฉพาะเร่ืองการเมืองท่ีทาน

ออกมาเตือนสติคนในสังคมในเร่ืองปญหาความขัดแยงทางการเมือง ซึ่งตัวทานเองก็ถูก 

วิพากษวจิารณเชนกันจากผูที่ไมเห็นดวย  

ดวยบทบาทและอิทธิพลท่ีมีตอสังคมของทานและองคกรจึงทำใหทานไดรับคัดเลือก

เปนบคุคลผูอทุศิตนเพ่ือสทิธมินษุยชน ประจำป พ.ศ. 2555 จากคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน 

แหงชาติ 
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2.3.2 เสถียรธรรมสถาน 

ประวัติความเปนมา เสถียรธรรมสถานกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2530 โดยแมชีศันสนีย  

เสถียรสุต ภายใตความอนุเคราะหจากกองทุนเสถียรธรรมเพ่ือสงเสริมการศึกษาธรรมะ การ

ปฏิบัติธรรมและการเผยแพรธรรมะโดยเร่ิมตนงานพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี และนักบวชต้ังแตปพ.ศ. 

2531 เพื่อแบงปนความสุขสงบเย็นตอเพ่ือนมนุษยให

สามารถดำรงชีวิตอยูไดโดยปราศจาก ปญหาโดยใชหลัก

พุทธธรรม เสถียรธรรมสถานเปนอีกสถานที่ที่เผยแพร

การฝกสมาธิตามหลักพุทธ ศาสนาเพื่อพัฒนา จิตใจโดย

การทำงานของเสถียรธรรมสถานเนนการทำงานเชิงรุก

เนนการปองกันและสงเสริมการนำการฝกสมาธิไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง 

โดยมกีารสอนการฝกสมาธ ิตัง้แตสตรมีคีรรภ เดก็ วยัรุน  

วัยทำงาน ตลอดจนบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ โดยกิจกรรม ของแตละวัยจะแตกตางกันออกไป เชน 

เด็กก็จะสอนการฝกสมาธิผานการวาดรูปบนผาบาติก เตน บัลเลต วัยรุนก็จะสอนการฝก

สมาธิผานการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน เชน การสรางสวนธรรม การเขาคายภาวนากับ

ความรัก การเขาโครงการเมล็ดพันธุแหงปญญา เสถียรธรรมสถานเปนสถานที่ พัฒนาจิตใจท่ี

มีประชาชนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมากเฉลี่ยสัปดาหละ 5,000 คน และมี

วัยรุนเขารวมกิจกรรมเฉล่ียปละ 3,400 คน มีการจัดกิจกรรมผูนำเยาวชนเพื่อใหเกิดเครือขาย 

ของเยาวชนทั่วประเทศโดยจัดใหมีเว็บไซตเปนชองทางการติดตอระหวางเยาวชนดวยกัน 

หลักการทำงานของเสถียรธรรมสถานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยใชหลักพุทธธรรม

นำสังคมเพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีความพรอมในดานตางๆ ไดมาทำแบบฝกหัดรวมกันใน

การใหและการรับผานการทำงานเพื่อสังคมอันจะเปนประโยชนแกตนและผูอื่น 

อิทธิพลทางสังคมของเสถียรธรรมสถาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 

แมชีศันสนีย เสถียรสุต และเสถียรธรรมสถานมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนงานประชา

สังคมตางๆ มากมาย งานประชาสังคมท่ีทานและองคกรมีบทบาทอยางเดนชัดคืองานประชา

สังคมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว บทบาทที่ทานและองคกรมีตองาน

ประชาสังคมเหลานี้คือการสรางเครือขายเพื่อที่จะใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
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และประยุกตใชพุทธวิธีในการใชชีวิตครอบครัวอยางมีความสุข อิทธิพลของทานและองคกร

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว แบงไดเปน 3 ดานหลัก ไดแก การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตครอบครัว การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ซึ่งมีราย

ละเอียดดังนี้ 

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว แมชีศันสนีย เสถียรสุต และเสถียรธรรมสถาน

ขับเคล่ือนงานที่เกี่ยวกับครอบครัวมาอยางยาวนาน กิจกรรมและโครงการที่สำคัญและมี

อิทธิพลตอสังคมในวงกวาง ไดแก โครงการจิตประภัสสร ซึ่งเปนโครงการท่ีพัฒนาและสง

เสริมความรักความอบอุนภายในครอบครัว เริ่มตั้งแตครอบครัวที่กำลังจะมีลูกไปจนถึง

ครอบครัวที่มีลูกอยูแลว จึงใชโอกาสน้ีในการเปนพลังใจใหพอและแมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

และวิธีคิดท่ีแตเดิมเคยคิดวาอยากจะมีลูกท่ีดีเปล่ียนเปนการปฏิบัติตนเองใหเปนพอและแมที่ดี 

โครงการนี้ เปนการสรางเครือขายของครอบครัวท่ีมาเขารวมโครงการใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณกันระหวางครอบครัวที่กำลังจะมีลูกและครอบครัวที่มีลูกแลว 

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน อาจารยแมชีและองคกรมีอิทธิพลในการ

ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมากมายซ่ึงโครงการและ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับครอบครัวก็มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอยู

แลว นอกจากน้ียังมีโครงการและกิจกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความสามารถตางๆ 

ใหแกเด็กและเยาวชน ไดแก โครงการบมเพาะ แตกหนอ ตอยอดเมล็ดพันธุแหงปญญา 

Seeds Of Spirituality (SOS) ซึ่งเปนคายท่ีฝกอบรมเยาวชนใหมีทักษะการผลิตส่ือตางๆ 

เชน รายการวิทยุ รายการโทรทัศน การถายภาพ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่องคกรไดขับ

เคลื่อนรวมกับภาครัฐดวย ไดแก งานสรางเด็กใหเปนอริยะโดยการพัฒนาบุคลากรทางการ

ศึกษาของสำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนการ

เปล่ียนวิธีคิดจากการที่พยายามสรางเด็กและเยาวชนใหเรียนเกงหรือเปนอัจฉริยะ ใหเนนการ

สรางเด็กและเยาวชนใหเปนเด็กดี มีคุณธรรมและจริยธรรมดวย 

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เสถียรธรรมสถานเปนพ้ืนที่ที่เปดโอกาสใหผูหญิงได

มาทำกิจกรรมรวมกันโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช ซึ่งหากเปรียบเทียบ

กับสถานที่ทางพระพุทธศาสนาหรือวัดในที่อื่นๆ แลว ผูหญิงคอนขางจะมีอุปสรรคในการทำ

กิจกรรมตางๆ เพราะสถานท่ีอื่นน้ันมีพระอยูดวย จึงเปนขอจำกัดในการทำกิจกรรม สวน

เสถียรธรรมสถานน้ันจะมีแมชีและสาวิกาเปนผูดำเนินกิจกรรม ฝกอบรมและปฏิบัติ การทำ

กิจกรรมตางๆ จึงสะดวกกวา 
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แมชีศันสนียและองคกรเองไดรวมกันขับเคล่ือนนโยบายท้ังภาครัฐและภาคสังคม

หลายโครงการ เชน งานดานสังคมสงเคราะหผูหญิงในกระทรวงพัฒนาทรัพยากรและความ

มั่นคงของมนุษย (พม.) งานขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสรางสังคมโดยการปลุกหัวใจผูหญิงให

สรางสุขภาวะของครอบครัว เปนตน 

นอกจากการขับเคล่ือนนโยบายภายในประเทศแลวทานยังขับเคล่ือนนโยบายผูหญิง

ในระดับสากลดวย ไดแก การประชุมผูนำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลกใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Meeting of Southeast Asian Women) ซึ่งจัดข้ึนที่เสถียร

ธรรมสถานในป พ.ศ. 2544 และในปเดียวกันก็ไดรับโอกาสใหเปนประธานรวมในการจัดการ

ประชุมผูนำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลก (The Global Peace 

Initiative of Women) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยกอนท่ีจะมีการจัดการ

ประชุมในคร้ังนั้น ทานไดจัดการประชุมยอยขึ้น คือ การประชุมเสียงผูหญิงเพ่ือสันติภาพโลก 

(Women Voice for Peace) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพ่ือรวบรวมความคิดและ

เสียงของผูนำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณของประเทศไทยสูการประชุมที่กรุงเจนีวา 

2.3.3 ทานติช นัท ฮันห หรือกลุมสังฆะแหงหมูบานพลัม 

ประวัติความเปนมา ทานติช นัท ฮันห ไดจัดต้ัง “หมู

บานพลัม” (Plum Village) ขึ้น ณ ประเทศฝรั่งเศส อันเปน

ชุมชนแบบอยาง การปฏิบัติธรรมแหงพุทธบริษัท 4 ที่เนนการ

เจริญสติในชีวิตประจำวัน อยางตระหนักรูในแตละลมหายใจเขา

ออก และกลับมาอยูกับปจจุบันขณะ ในชุมชนปฏิบัติธรรม แหง

หมูบานพลัม มีทั้งสิ้น 12 แหง อยูใน ประเทศฝร่ังเศส อเมริกา 

เยอรมัน และเวียดนาม นอกจากน้ีมีกลุมปฏิบัติธรรม ตาม

แนวทางของทานติช นัท ฮันห (สังฆะ) กระจายอยูหลาย 

ประเทศทั่วโลก เกือบหน่ึงพันกลุม นอกจากนี้ทานติช นัท ฮันห เปนผูประพันธหนังสือธรรมะ

ชื่อดังระดับโลก อาทิ ปาฏิหาริยแหงการตื่นอยูเสมอ, สันติภาพทุกยางกาว, ปจจุบันเปนเวลา

ประเสริฐสุด  

สำหรับกลุมสังฆะแหงหมูบานพลัม ไดมีพิธียกเสาเอกสรางอาคารกุฏิพระภิกษุ

สามเณร ณ สถานปฏิบัติธรรมหมูบานพลัมนานา ชาติ ประเทศไทย บานสระน้ำใส ตำบล 

โปงตา ลอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี 

เปนประธานพิธีและนำสวดพระพุทธมนต พรอมดวยคณะนักบวชตางชาติจากหมูบานพลัม
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และพุทธศาสนิกชนเขารวมพิธีเปนจำนวนมาก ทั้งนี้ ทานติช นัท ฮันห พระมหาเถระในพุทธ

ศาสนามหายานนิกายเซน ชาวเวียดนาม ไดกอตั้งหมูบาน พลัมที่ประเทศฝรั่งเศสเปนแหงแรก 

เพื่อเปนชุมชนแบบอยางของการปฏิบัติธรรมที่เนนการเจริญสติในชีวิตประจำวันและการ

ตระหนักรูลมหายใจ ปจจุบันหมูบานพลัมมีอยูในประเทศฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 

และเวียดนาม ลาสุดประเทศไทย 

หมูบานพลัมเปนสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มีรูปแบบการบริหารเปนสถาบันเผยแผ

พระพุทธศาสนา มีพระกับฆราวาสรวมกันบริหารองคกรแตไมใชในรูปแบบวัด และไมมีการ

บวช หรือรับกิจนิมนตตามพิธีกรรมทั่วไป แตมุงเนนในเร่ืองการปฏิบัติธรรมตามแนวทางหลวง

ปูติชนัท ฮันห ดวยการฝกเจริญสติ สมาธิและปญญา เพื่อตระหนักถึงการดำรงอยูอยาง

แทจริงของตัวเรา วาไมมีอะไรมากไปกวาความเมตตา และความชวยเหลือเกื้อกูลระหวาง

ผูคนกับสรรพส่ิงรอบขาง โดยหลวงปูติช นัท ฮันห เปนผูพิจารณาคัดเลือกพระธรรมาจารย 

ซึ่งสวนใหญเปนพระอาวุโสไดหมุนเวียนเขามาทำงานในหมูบานพลัม ประเทศไทย 

แนวทางของหมูบานพลัม คือ การเรียนรูเพื่ออยูกับตัวเองโดยใชการเจริญสติ ซึ่งมี

หลากหลายวิธี แตหนึ่งในน้ันท่ีเราสังเกตเห็นคือ การยืนสงบน่ิง เมื่อไดยินเสียงระฆังหรือเสียง

นาฬกาทุกคนจะหยุดกิจกรรมตางๆ แลวยืนสงบนิ่งอยูกับตัวเองประมาณ 2-3 นาที เพื่อดึงส

ติใหกลับมาอยูกับตัว” หมูบานพลัม ประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร เริ่มกอสรางอาคาร

กุฏิพระภิกษุสามเณร ศาลาปฏิบัติธรรม และโรงอาหาร โดยมีสถาบันอาศรมศิลปจัดตั้งทีม

สถาปนิกจิตอาสารวมกันออกแบบสถาปตยและภูมิทัศนหมูบานพลัม ประเทศไทย โดยมี

แนวคิดในการสรางสังฆะ ซึ่งเปนชุมชนแหงการเรียนรู การปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ

มีความสุข และเบิกบาน นอกจากจะเปนสถานปฏิบัติธรรมของชาวไทยแลว ยังต้ังใจใหเปน

ศูนยกลางการปฏิบัติธรรมแหงสติของเอเชียอีกดวย คาดวาจะใชเวลากอสรางประมาณ 1 ป 

อยางไรก็ตาม ขณะน้ีมูลนิธิหมูบานพลัมไดหมุนเวียนจัดกิจกรรมตามสถานท่ีตางๆ เชน ทุกวัน

เสารที่ 3 ของแตละเดือนจะมีการจัดวันแหงสติ มีการฝกสติทุกกิจกรรมตลอดท้ังวันท่ีหอ

จดหมายเหตุพุทธทาสฯ เปนตน สวนสถานที่ปฏิบัติธรรมช่ัวคราวที่อยูตำบลหนองสาหราย 

จังหวัดนครราชสีมา 

อิทธิพลทางสังคมของทานติช นัท ฮันห แหงหมูบานพลัม : การสรางการ
ตระหนักรูทุกขณะ 

หมูบานพลัมมีการนำเอาหลักธรรมมาส่ือสารในรูปแบบท่ีผูคนสามารถนำไปใชในชีวิต

ประจำวันไดในทุกอิริยาบถ การบำเพ็ญที่สามารถเขาถึงไดอยางงายๆ ไดสรางใหเกิดความ
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ศรัทธาท่ีเกิดจากหัวใจท่ีเรียนรูผานความตระหนักถึงอิริยาบถของรางกายนำไปสูการปฏิบัติจน

เปนกิจวัตร  

การเผยแผหลักธรรมผานคำสั้นๆ ที่เขาใจงายทำใหเปนสวนหนึ่งท่ีของเครื่องมือใน

การเตือนตนเองในการตระหนักรู ซึ่งนอกจากนี้บทเพลงและทาทางประกอบเพลงเปนอีกหนึ่ง

เครื่องมือท่ีสำคัญตอการเขาถึงความตระหนักรูโดยการกลับเขามาจดจอกับตัวเองผานการ

พิจารณาถึงเสียงที่เปลง และการเคลื่อนไหวของรางกาย การใชเครื่องมือการเผยแผหลักธรรม

ที่หลากหลายกอใหเกิดการเขาถึงพระพุทธศาสนาแนวใหมท่ีเปนทางเลือกของผูที่สนใจการ

ปฏิบัติผานการตระหนักรูกลับมาพิจารณาตัวเองในการนำไปสูการใครครวญถึงการกระทำ 

และความหมายของชีวิต 

การกลับมาอยูกับตัวเองดวยความมีสติเปนรูปแบบของความไมประมาทในการใช

ชีวิตไมวาจะเปนทางความคิด ทางกาย และทางวาจา นำไปสูการสรางสุนทรียะของทุกการ

เคล่ือนไหวของสรรพส่ิง ณ หวงเวลาของปจจุบัน การรับรูถึงขณะของการเกิดขึ้นทำให

สามารถรูเทาทันถึงจิต และความคิดที่จะทำใหเกิดการความคิด หรือการกระทำท่ีมัวหมอง 

การเคารพถึงความเปนไปของทุกส่ิงผานการสรางสันติใหเกิดขึ้นในจิตใจของเราเผ่ือใหแผไปยัง

ทุกสิ่งที่อยูภายนอกตัวเรา หลักที่สำคัญดังกลาวจึงมุงที่จะปฏิบัติใหมีความกลมกลืนกับวิถีชีวิต

มากกวาการบำเพ็ญที่มุงแยกตัวตนของเราออกจากวิถีชีวิตประจำวันที่ตองอาศัยความอดทน

ในการเอาชนะความคิด กิเลส และรางกาย 

จากการปฏิบัติงายๆ สามารถนำไปสูความเคยชินตอการควบคุมสติ และการ

พิจารณาถึงรางกายของตนทำใหผูเขารวมทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติสามารถปฏิบัติรวมกัน 

และเปนเสมือนผูเผยแผศาสนาดวยตนเองใหแกคนรอบขางไดอยางงายๆ  

2.3.4 พระราชญาณกวี และวิทยาลัยศาสนทายาท  

ประวัติความเปนมา พระราชญาณกวี มีชื่อเดิมวาพระมหาสุวิทย ปยวิชฺโช ทานเคย

เปนผูชวยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทานจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จากมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ และไดรับ

พระราชทานทุนจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถไปศึกษาตอระดับปริญญาโท

ที่วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ สำเร็จ

เปรียญธรรม 9 ประโยคจากวัดบวรนิเวศวิหาร ในปจจุบัน (พ.ศ. 2555) ทานดำรงตำแหนงผู

ชวยเจาอาวาสวัดพระรามเกากาญจนาภิเษก นอกจากน้ีทานก็เปนพระนักเขียนท่ีมีผลงาน

จำนวนมากโดยใชนามปากกาวา “ปยโสภณ” และใหความสำคัญกับการขับเคล่ือนโครงการ
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สรางศาสนทายาท โดยทานไดจัดตั้งวิทยาลัยศาสนทายาท จาก

โครงการปลูกรากแกวศาสนาทายาท ดวยความวิตกกังวลวา

พระพุทธศาสนานั้นมีศาสนทายาทหรือสามเณรลดนอยลงทุกๆ ป 

เพราะการศึกษาภาคบังคับนั้นมีกฎท่ีตองใหเด็กเรียนตอในระดับ

มัธยมศึกษา แตเดิมที่เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ก็สามารถบวช

ได จึงมีการพูดคุยกันและเปนที่มาของโครงการปลกูรากแกวศาสน

ทายาท ตอมาจึงพัฒนาเปนวิทยาลัยศาสนทายาท โดยใหเด็กชาย

ที่ตองการจะบวชนั้นไดเรียนในระดับมัธยมศึกษาไปดวยหรือที่

เรียกวา “โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา”  

วิทยาลัยศาสนทายาทนั้นเปนการสรางทายาทและบุคลากรทางพุทธศาสนาใหมี

คุณภาพ ซึ่งประกอบไปดวย การมีความรูที่ดี การศึกษาท่ีดีและมีวัตรปฏิบัติที่ดีใหเปนที่

เคารพศรัทธาแกพุทธศาสนิกชน สามารถท่ีจะเผยแผและสืบสานพุทธศาสนาตอไปได 

วิทยาลัยศาสนทายาทจึงเปนการสรางโรงเรียนหรือสถานที่ที่จะบมเพาะเยาวชนใหเปนทายาท

ของพระพุทธศาสนา และเพื่อใชเปนสถาบันการศึกษาที่มีความเปนเลิศทางวิชาการและการ

ฝกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชน ดวยความเหมาะสมทางดานพ้ืนที่กายภาพ

เนื่องจากมีส่ิงแวดลอมท่ีดี หางไกลจากอบายมุขเพ่ือสรางศาสนทายาทใหเปนพระภิกษุ 

สามเณรตามอุดมคติทางพระพุทธศาสนา 

อิทธิพลทางสังคมของวิทยาลัยศาสนทายาท : การผลิตศาสนทายาทท่ีตรง
กับหลักพระพุทธศาสนา 

วิสัยทัศนและพันธกิจหลักของวิทยาลัยศาสนทายาทและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัยคือการผลิตศาสนทายาทที่พรอมดวยทักษะความรูทั้งทางโลก ทางธรรม

และมีวัตรปฏิบัติที่ดีงามควรแกการเปนผูเผยแผพระพุทธศาสนา ซึ่งถึงแมวาโครงการน้ีจะอยู

ในระยะเริ่มตนแตก็ไดรับความสนใจจากผูปกครองในพื้นที่และจังหวัดใกลเคียงที่สงบุตรหลาน

เขามารวมโครงการ โครงการน้ีมีบทบาทและอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการศึกษาใน

ระบบของคณะสงฆซ่ึงโดยปกติแลวจะไมมีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาไปพรอมกับ

การศึกษาเปรียญธรรมในวัด จึงเปนอุปสรรคในการผลิตศาสนทายาท เนื่องจากขัดกับ

นโยบายการศึกษาภาคบังคับที่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนตองเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน

ของศาสนทายาทก็ลดลง วิทยาลัยศาสนทายาทและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยจึงเปนโครงการนำรองที่นำการศึกษาแบบสามัญกับการศึกษาเปรียญธรรมมาใช
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ควบคูกันไป จึงเปนทางเลือกใหผูปกครองนำบุตรหลานเขามาเรียน จำนวนของศาสนทายาท

ก็เพิ่มขึ้น 

นอกจากจะมีอิทธิพลในการเพ่ิมปริมาณของศาสนทายาทแลว ในดานคุณภาพของ

ศาสนทายาทท่ีเขารวมโครงการก็มีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากโครงการน้ีมีลักษณะเปนแบบ

โรงเรียนกินนอนและมีสิ่งแวดลอมท่ีดีอยูหางจากอบายมุขตางๆ จึงทำใหสามเณรท่ีเขามา

ศึกษาท่ีนี่ถูกอบรมส่ังสอนท้ังการศึกษาทางโลก ทางธรรมและความประพฤติอยางเต็มท่ี ใน

ทุกๆ ปทางโครงการจะสงสามเณรแตละช้ันปไปสอบเปรียญธรรมซ่ึงมีสามเณรสอบผานเปน

จำนวนมาก จึงสามารถเปนตัวบงชี้ไดวาโครงการนี้มีอิทธิพลในการผลิตศาสนทายาทท่ีมี

คุณภาพ มีความรูความสามารถในทางธรรม 

2.3.5 พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และกลุมธรรมะเดลิเวอร่ี 

ประวัติความเปนมา กลุมธรรมะเดลิเวอร่ี จัดต้ังขึ้นโดย

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสรอยทอง (พระอารามหลวง) 

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ทานจบเปรียญธรรม 7 

ประโยค ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เอกปรัชญา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโท 

สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต (สส .ม . ) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาเอก ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย มหาวิทยาลัยปทุมธานี ทานมีผลงานเปนพระนักเทศนท่ีมีชื่อเสียง ผลงานของทานมี

ทั้งเปนวิทยากรประจำรายการโทรทัศนหลายรายการ เชน หลวงพี่มาแลว ชอง 3 ชุมชน

นิมนตยิ้ม ชอง 3 ซิทคอมภาวนาฮาเฮ ทางชอง 5 วีซีดี “ธรรมะเดลิเวอรี่” จากบริษัท GMM 

แกรมมี่ เชน ธรรมะจากในหลวง ธรรมะกตัญู ดีวีดี “บันเทิงเริงธรรม” ชุดธรรมะในงาน

ธรรมในใจหนังสือธรรมะเดลิเวอรี่ หนังสือสุขกันเถอะโยม หนังสือยิ้มครั้งแรกโลกแตกก็ยอม 

หนังสือ ททท. เทศนทั่วไทย หนังสือธรรมะฮาเฮ หนังสือโยมเอย สิบอกไห โดยวัตถุประสงค

ของการดำเนินการ คือ 1) เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุกใหเขาถึงประชาชนท่ีไมมีเวลา

เขาวัดฟงธรรม 2) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเทศนใหทันสมัยโดยประยุกตหลักธรรมพุทธ

ศาสนาใหสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันและการทำงานภายในองคกรได 3) เพ่ือผลิต

สื่อสารสนเทศเพื่อใชเผยแผพระพุทธศาสนา เชน วีซีดี หนังสือ รายการโทรทัศน เปนตน 4) 

เพื่อสรางเครือขายพระนักเทศนที่มีเทคนิคและวิธีการเทศนที่นาสนใจและทันสมัย 
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อิทธิพลทางสังคมของกลุมธรรมะเดลิเวอรี่ : บทเทศนสมัยใหมเขาใจ
เยาวชน 

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และกลุมธรรมะเดลิเวอร่ีเปนที่รูจักในสังคมวงกวาง 

เนื่องจากแนวคิดในการเทศนสมัยใหมของทาน ซึ่งมีแนวคิดคือ “ธรรมะเดลิเวอรี่” ซึ่ง

นอกจากจะเปนการเผยแพรพระพุทธศาสนาในเชิงรุกแลวการเทศนของทานยังมีความนา

สนใจดวยการเทศนที่มีอารมณขัน ผูฟงจึงไมเกิดการเบื่อหนาย และมีความรูสึกอยากฟงเทศน 

โดยเฉพาะวัยรุนตามสถานศึกษาตางๆ ที่พระมหาสมปองไปเทศนนั้น เมื่อทราบวาทาง

โรงเรียนหรือสถานศึกษามีกิจกรรมเชิญทานมาเทศน พวกเขาก็จะเขารวมฟงเทศนเปนจำนวน

มากโดยทางโรงเรียนไมตองบังคับ ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเทศนจากในอดีตท่ีพระ

นั้นจะเทศนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัด ผูที่มาฟงเทศนสวนใหญก็จะเปนผูใหญหรือ

คนแก มีวัยรุนไมมากนัก แตในปจจุบันการเทศนโดยทานและกลุมธรรมะเดลิเวอร่ีนั้นทำให

การเทศนนั้นมีความนาสนใจ วัยรุนรวมถึงคนทำงานในองคกรตางๆ ที่มักจะไมมีเวลาเขาวัด ก็

สนใจและมีโอกาสไดฟงเทศนมากขึ้นจากแนวคิดธรรมะเดลิเวอรี่ของทาน 

หลังจากที่ทานออกเดินสายเทศนในสถานที่ตางๆ เปนจำนวนมากและมีรายการ

โทรทัศนของทานออกอากาศ ทำใหทานเปนผูนำในการเปล่ียนแปลงวิธีการเทศนแบบใหมที่มี

ความทันสมัยและนาสนใจ จึงเปนแบบอยางใหพระนักเทศนรูปอื่นนำเทคนิคการเทศนไป

พัฒนา และมีพระนักเทศนจำนวนหนึ่งมาเรียนรูและฝกหัดวิธีการเทศนจากทาน ซึ่งปจจุบัน

กลุมธรรมะเดลิเวอร่ีมีพระและนักเทศนท่ีทำการเทศนใหกับองคกรตางๆ อยูหลายทานเม่ือมี

การเชิญ 

จากบทบาทดังกลาวของทานและกลุมธรรมะเดลิเวอร่ีจึงทำใหทานเปนพระผูทรง

อิทธิพลทางดานการเทศนทั้งจากเน้ือหา ความนาสนใจของรูปแบบการนำเสนอตางๆ การ

เผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก สื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีเขาถึงไดงาย เชน รายการ

โทรทัศน หนังสือ วีซีดี และการผลิต สรางนักเทศนในช่ือกลุมธรรมะเดลิเวอรี่ ทานจึงไดรับ

การคัดเลือกจากนิตยสาร Positioning ใหเปน 50 ทานที่มีพลังความคิดในเชิงบวก 

เปาหมายของกลุมพระสงฆและองคกรที่มีการถายทอดหลักพุทธธรรมผาน
การส่ือสารทางสังคม  

จากการศึกษาจะพบวา กลุมพระสงฆและองคกรที่มีการถายทอดหลักพุทธธรรมผาน

การสื่อสารทางสังคม มีเปาหมายหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงสื่อสารสังคม การ

พัฒนาปจเจกบุคคลดวยธรรมะท่ีมาจากภายใน การสรางสันติภาพของสังคม การพัฒนา
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ครอบครัวและสังคม การสื่อสารดวยจิตสาธารณะ การสรางความเปนหน่ึงเดียวของบุคคล

และสังคมดวยการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา-ภูมิปญญาสากล ดังนี้ 

1) การศึกษาคนควา วิจัย เสวนา ธรรมสนทนาเพื่อพัฒนาองคความรูทางพระพุทธ

ศาสนาใหเปนขุมคลังทางปญญาสำหรับมนุษยชาติ 

2) การสงเสริมการเจริญสมาธิภาวนาอันเปนรากฐานของการสรางสรรคสันติภาพ

โลกอยางยั่งยืน 

3) การประยุกตพุทธธรรมนำมาแกปญหาของสังคมไทย สิ่งแวดลอม มนุษยชาติ 

และของโลก 

4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูและกาวขามความขัดแยงระหวางลัทธิ นิกายในพระพุทธ

ศาสนาและศาสนาอื่น 

5) การพัฒนาปจเจกบุคคลใหเปนอิสระจากพันธนาการแหงความโลภ (ความอยาก) 

ความโกรธ (ความรุนแรง) และความหลง (ความดอยการศึกษา) 

6) การพัฒนาครอบครัวใหมีความสุข 

7) การสรางสรรคชุมชนแหงการเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ที่พรอมอุทิศตนทำงานเพื่อ

สันติสุขของมวลมนุษยและสังคมโลก 

8) การสงเสริมบุคคลใหเขาถึงสัจธรรมและการประยุกตหลักธรรมในชีวิตประจำวัน 

9) การเตรียมตัวของปจเจกบุคคลในการพัฒนาตนเองและมีศิลปะแหงการใชชีวิต 

รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของกลุมพระสงฆและองคกรท่ีมีการ
สื่อสารทางสังคม 

จากการศึกษาพบวา รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรของพระสงฆและ

องคกรท่ีเนนการเผยแผพุทธธรรมในเชิงการสื่อสารสังคมน้ัน มีการดำเนินการใน 3 รูปแบบ

ใหญ คือ 

1) การบริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย กลุมพระสงฆและองคกรที่มีการ

สื่อสารทางสังคมไดมีการดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัยเปนหลักเชนเดียวกับทุกกลุม โดย

มีการบริหารเชิงพุทธ คือ มีกระบวนการบริหารที่เรียบงาย เนนการพัฒนาจิตใจและปญญา 

โดยใชวิธีการสอนและการปฏิบัติที่หลากหลายตามหลักพุทธวิธีในการสอน เชน การสอนเพ่ือ

ใหรูแจง การเจริญสติ สมาธิ การใชสติปฏฐานในการพิจารณา เปนตน กิจกรรมที่ดำเนินการ

สวนใหญจึงเปนไปตามแนวการสอนการส่ือสารกับสังคม เพื่อใหสาธุชนเกิดความเขาใจในหลัก

การทางพระพุทธศาสนาควบคูกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
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2) การบริหารจัดการตามหลักการสื่อสารสังคม ตามหลักพุทธวิธีในการสอนนั้น 

เนนการส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจ/พึงพอใจ ในการท่ีจะทำความดีงามใหกับตนเอง ดังนั้น 

การบริหารจัดการของคณะสงฆสายน้ี จึงเนนการสรางสื่อและการส่ือสารสาธารณะท่ีเหมาะ

สมกับผูคนในสังคม มีการวงกลยุทธ เปาหมาย และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน มีเครือขายที่

รวมมือในการจัดการเพื่อสื่อสารกับสังคม  

3) การบริหารจัดการตามหลักภูมิปญญาสากล พระสงฆสายเผยแผนี้ สวนใหญจะ

ใชแนวคิดและภูมิปญญาสากล เชน การสรางสันติภาพ การเสริมสรางความยุติธรรมในสังคม 

การขจัดความขัดแยงและความรุนแรง เปนตน ดังน้ัน การบริหารจัดการจึงเนนการบริการที่

เปนระบบสากลควบคูกับภูมิปญญาไทยในการจัดการ คือ มีการประชุมสัมมนา การสนทนา

ธรรม การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและการปฏิบัติ การนำเสนอประเด็นตอเวทีนานาชาติ 

เปนตน โดยมีเปาหมายและวิธีการดำเนินการท่ีเปนระบบ  

2.4 °≈ÿà¡æ√– ß¶å¥â“π°“√®—¥°“√°“√»÷°…“∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“ 

ปจจุบันองคกรจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีกระบวนการดำเนิน

การที่หลากหลายทั้งในระบบและนอกระบบ มีองคกรท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาท่ีชัดเจน 

เปนไปตามพระธรรมวินัยและมติของมหาเถรสมาคม ในการศึกษาคร้ังนี้ ดำเนินการศึกษา

องคกรที่มีบทบาทและหนาท่ีในการจัดการศึกษาซึ่งถือวาเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทาง

พระพุทธศาสนา โดยมีกรณีศึกษาดังนี้ 

 

ระบบการศึกษาทางพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทย

ประเภท/ชนิดของการศึกษา

การศึกษาพระปริยัติธรรม 1. พระปริยัติธรรมแผนกบาลี

2. พระปริยัติธรรมแผนกธรรม (นักธรรมและธรรมศึกษา)

3. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

การศึกษาสงเคราะห 1. โรงเรียนการกุศลของวัด

2. ศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
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2.4.1 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี-ธรรม-ธรรมศึกษา 

ประวัติความเปนมาชองการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี-ธรรม-ธรรม

ศึกษากุลบุตรที่เขาสูพระธรรมวินัย ไดรับการบรรพชาเปนสามเณรก็ดี ไดรับการอุปสมบทเปน

พระภิกษุก็ดี ยอมถือไดวาเปนบุคคลที่ยอมสละชีวิตทางโลก เสียสละความสุขแบบโลกวิสัย

เพราะตองดำเนินชีวิตภายใตหลักพระธรรมวินัยอยางหนึ่งตางหากจากหลักเกณฑ กติกาท่ี

กำหนดขึ้นเปนแนวปฏิบัติสำหรับสังคมทั่วไป พระพุทธองคจึงทรงใหพระสาวกตระหนักถึง 

“สมณสัญญา” ในสมณสัญญาสูตรวาบัดนี้ตนมีเพศตางจากคฤหัสถแลว ดำรงชีพดวยอาศัยผู

อื่น และมารยาท ขอควรศึกษาที่พึงศึกษายังมีอยูอีก พระพุทธองคจึงทรงสอนใหพระสงฆ

สาวกท่ียังไมบรรลุธรรมฝกหัดอบรมตนดวยการศึกษาท่ีเรียกวา “สิกขา” โดยเฉพาะอยางย่ิง

หลัก “ไตรสิกขา” ซึ่งถือวาเปนหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงบอยครั้ง เปนพหุลธัมมี

กถา เพราะหลักไตรสิกขานั้น เปนกระบวนการศึกษาที่นำไปสูการส้ินภพ นำไปสูความสิ้น

กิเลส คำวา การศึกษาเลาเรียนตามนัยทางพระพุทธศาสนานั้น มิไดหมายความตรงกับท่ีคน

ทั่วไปหมายถึงการเรียนวิชาความรูทั่วไป แตหมายถึงทั้งการศึกษา (สีลสิกขา สมาธิสิกขา 

และปญญาสิกขา) ที่มุงใหเกิดการฝกหัดขัดเกลากิเลส อบรมทั้งดานพฤติกรรม ความรู และมี

คุณธรรมจริยธรรมดวย ซึ่งถือวาเปนเจตนาด้ังเดิมของระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนา 

สิกขาหรือวิธีการฝกหัดอบรมเหลานั้นปรากฏอยูในพระธรรมวินัย ซึ่งไมมีการจัดระดับความรู 

ไมมีการวัดผล ไมมีการออกขอสอบโดยบุคคล คณะอื่น แตเกิดจากกระบวนการฝกหัด 

ทดสอบดวยตนเอง เพราะในยุคแรกนั้นมีพระสงฆสาวกที่อุดมดวยคุณธรรม และไมมีความ

จำเปนที่จะตองใชความรู คุณธรรมเหลาน้ันไปใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนนอกจากทำใหกิเลส

ตัณหาที่มีในตนหมดสิ้นไปเทานั้น และเพื่อตองการสืบทอดธำรงไวซึ่งอายุพระพุทธศาสนา  

องคกรสงฆที่จัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนาน้ันมีวิวัฒนาการปรับเปล่ียนบทบาท

ดานการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้นแตเดิมนั้นจัดการศึกษาเฉพาะใหภิกษุสามเณรเทานั้นกาลเวลา

ผานมาก็มีการขยายการจัดการศึกษาแกคฤหัสถดวย ขณะเดียวกันก็มีการเผยแผหลักธรรม 

คำสอนเชิงรุกจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นอกจากจัดการศึกษา

เพื่อภิกษุสามเณรท่ีเปนทรัพยากรสงฆแลวยังจัดการศึกษาสงเคราะหเพ่ือประชาชนท่ัวไป เชน 

การจัดต้ังโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยและการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัด ซึงมีที่ตั้ง

อยูในพื้นที่ของวัดทำใหพระสงฆไดแสดงบทบาทหนาท่ีดานการจัดการศึกษาทั้งทางโลกและ

ทางธรรม โดยเฉพาะมีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนสถาบันการศกึษาระดับสูงของ

ประเทศ มีการจัดการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก เปนการจัดการศึกษา

เพื่อพระสงฆและประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาศาสตรทางพระพุทธศาสนาและศาสตรท่ัวไปที่
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ประยุกตแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับสาระการเรียนรูในแตละหลักสูตร 

กลาวสำหรับการจัดการศึกษาดานพระปริยัติธรรมแผนกบาลี-ธรรม-ธรรมศึกษานั้น 

มีหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาที่ประกาศใชในปจจุบัน ตามที่ปรากฏในเรื่องสอบธรรม 

ของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. 2554 เมื่อจัดลงตารางเพ่ือใหเห็นภาพรวมของหลักสูตร จะ

ปรากฏรายวิชา และเนื้อหาที่ถูกกำหนดไว ดังนี้ 

ตารางหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (นักธรรม) 

หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี  หลักสูตรนักธรรมชั้นโท หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก 

1. วิชาเรียงความแกกระทูธรรม 

- ใชหนังสือพุทธศาสน 

สุภาษิต เลม 1 

2. วิชาธรรม – ใชหนังสือ

นวโกวาทแผนกธรรมวิภาค

และคิหิปฏิบัติ 

3. วิชาพุทธ – ใชพุทธประวัติ

เลม 1-2-3 ปฐมสมโพธิ พระ

นิพนธสมเด็จพระสังฆราช 

(ปุสฺสเทว) ศาสนพิธี เลม 1 

4. วิชาวินัย –ใชหนังสือ

นวโกวาท แผนกวินัยบัญญัติ 

วินัยมุขเลม 1 

1. วิชาเรียงความแกกระทูธรรม-

ใชหนังสือพุทธศาสน 

สุภาษิต เลม 2 

2. วิชาธรรม- ใชหนังสือธรรม

วิภาค ปริจเฉทที่ 2 

3. วิชาพุทธ-ใชหนังสืออนุพุทธ

ประวัติ และพุทธานุพุทธ

ประวัติ เฉพาะประวัติพระ

สาวก สังคีติกถา ปฐมสมโพธิ

กถา พระนิพนธสมเด็จพระ

สังฆราช (ปุสฺสเทว) และ

ศาสนพิธี เลม 2  

4. วชิาวินัย- ใชหนังสือวินัยมุข 

เลม 1-2 

1. วิชาเรียงความแกกระทูธรรม-

ใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต

เลม 3  

2. วิชาธรรม-ใชหนังสือธรรม

วิจารณ สวนปรมัตถปฏิปทา

และสังสารวัฏ สมถกรรมฐาน 

วิปสสนากรรมฐาน มหาสติ

ปฏฐาน คิริมานนทสูตร 

3. วิชาพุทธ-ใชหนังสือพุทธ

ประวัติ เลม 1-2-3 

ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ

สมเดจ็พระสังฆราช (ปสฺุสเทว)  

 พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธ

ประวัติ ปฐมสมโพธิกถา พระ

นิพนธของสมเด็จพระมหา

สมณเจา กรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส 
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ตารางหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (ธรรมศึกษา) 

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก

1. วิชาเรียงความแกกระทูธรรม-

ใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต 

เลม 1 (เลือกเฉพาะ 5 วรรค 

ไดแก ทานวรรค ปาปวรรค 

ปุญญวรรค สติวรรค 

สีลวรรค)

2. วิชาธรรม–ใชหนังสือนวโ

กวาทแผนกธรรมวิภาคแล

ะคิหิปฏิบัติ (หมวด 2-10 

ที่กำหนดให และคิหิปฏิบัติ)

3. วิชาพุทธ–ใชพุทธประวัติเลม 

1-2-3 ปฐมสมโพธิ พระนิ

พนธสมเด็จพระสังฆราช 

(ปุสฺสเทว) ศาสนพิธี เลม 1

4.  วิชาวินัย–ใชหนังสือเบญจ

ศีลเบญจธรรมของสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย (เจริญ 

ญาณวรเถร) 1

1. วิชาเรียงความแกกระทูธรรม-

ใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต 

เลม 2 (เลือกเฉพาะ 5 วรรค 

ไดแก อัตวรรค กัมมวรรค 

ขันติวรรค ปญญาวรรค 

เสวนาวรรค)

2. วิชาธรรม-

ใชหนังสือธรรมวิภาค 

ปริจเฉทที่ 2 (หมวด 2-12 

ที่กำหนดให)

3.  วิชาพุทธ-ใชหนังสืออนุพุทธ

ประวัติ และพุทธานุพุทธ

ประวัติ เฉพาะประวัติ

พระสาวก สังคีติกถา 

ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ

สมเด็จพระสังฆราช 

(ปุสฺสเทว) และศาสนพิธี 

เลม 2 กำหนดใหเรียนประวัติ

พระสาวก 40 รูป

4.  วิชาวินัย-ใชหนังสืออุโบส

ถศีลของพระราชรัตนมุนี 

(ชัยวัฒน ปฺญาสิริ ป.ธ.9) 

วัดพระปฐมเจดีย 

จังหวัดนครปฐม

1. วิชาเรียงความแกกระทูธรรม-

ใชหนงัสือพุทธศาสนสุภาษิต 

เลม 3 (เลือกเฉพาะ 5 วรรค 

ไดแก อัปปมาทวรรค 

จิตตวรรค ธรรมวรรค 

วิริยวรรค สามัคคีวรรค) 

2. วิชาธรรม-ใชหนังสือธรรม

 วิจารณ สวนปรมัตถปฏิปทา 

(หัวขอธรรมหลัก ไดแก 

นิพพิทา วิราคะ วิสุทธิ 

 นิพพาน หนังสือสมถกรรมฐาน 

 หัวใจสมถกัมมัฏฐานสมถ-

ภาวนา พระพุทธคุณ 

หนังสือธรรมสมบัติ 

3. วิชาพุทธ-ใชหนังสือพุทธ-

ประวัติ เลม 1-2-3 

ปฐมสมโพธิ พระนิพนธสมเ

ด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) 

พุทธานุพุทธประวัติ 

อนุพุทธประวัติ 

ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ

ของสมเด็จพระมหาสมณเจา 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

4. วิชาวินัย-ใชหนังสือหลักสูตร

กรรมบถของพระราชรัตนมุนี 

(ชัยวัฒน ปฺญาสิริ ป.ธ.9 ) 

วัดพระปฐมเจดีย 

จังหวัดนครปฐม
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2.4.2 การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

ประวัติความเปนมาชองการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษาการศึกษาหาความรูในทางวิชาการหรือหลักทฤษฎี และพุทธธรรม ซึ่งเปรียบเสมือน 

แผนท่ีนำทาง ประเทศไทยในปจจุบันและอนาคตตองการบุคคลท่ีมีทั้งความรูควบคูทักษะการ

คิด แกไขปญหา ดวยปญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม การที่จะพัฒนาใหเด็กมีคุณลักษณะ

ขางตนตองใชวิธีการจัดการเรียนรูแนวทางใหมหรือการปฏิรูปการศึกษา รวมท้ังปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และใหสอดคลองกับสภาพชีวิตจริงของ

นักเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ผูที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพใหครบ

สมบูรณ ซึ่งถือวาเปนการศึกษาภาคบังคับ และเปนพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

1. เพื่อใหเปนสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสำหรับพระภิกษุ 

สามเณร 

2. เพื่อใหเปนสถานศึกษาวิชาการสมัยใหม ทำใหรูเทาทันภาวนาการณทางสังคม

สำหรับพระภิกษุ สามเณร 

3. เพื่อใหเปนสถานศึกษาฝกอบรมพระภิกษุ สามเณร ใหเปนศาสนทายาทท่ีมีความรู 

และความสามารถดีเหมาะสมแกกาลสมัย 

4. เพื่อใหเปนสถานศึกษาฝกอบรมส่ังสอนหลักวิชาการ เพื่อการเผยแพรพระพุทธ

ศาสนา สำหรับพระภิกษุ สามเณร 

5. เพื่อใหพระภิกษุ สามเณร ไดมีโอกาสศึกษาตอในสถาบันการศึกษาชั้นสูงข้ึน โดย

ไมขัดตอกฎระเบียบ หรือขอบังคับของมหาเถรสมาคม 

6. เพื่อใหเปนสถานศึกษาศิลปวิทยาอันเปนชาติภูม ิ

7. เพื่อใหพระภิกษุ สามเณร มีความสามารถในการบำเพ็ญประโยชนแกประชาชนได

อยางกวางขวางย่ิง และเปนกำลังสำคัญในการจรรโลงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา

กษัตริย 

8. เพื่อใหพระพุทธศาสนาเจริญกาวหนาดำรงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
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ที่ผานมาการดำเนินการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีลักษณะ

การบริหารโดยมีสภาการศึกษาของคณะสงฆเปนองคกรหลักที่ควบคุม สงเสริมโดยตรง สวน

การบริหารโรงเรียนใหอยูในการปกครองของคณะสงฆ เชน ใหเจาคณะจังหวัดมีหนาที่เปนผู

บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษาในระดับจังหวัด และเจาคณะอำเภอมีหนา

ที่เปนผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในระดับอำเภอ โดยมีเจาอาวาส

เปนเจาสำนักโรงเรียนของแตละโรงเรียนเปนผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษาในแตละวัด  

การจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเปนเร่ืองของวัดสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติภายใตการกำกับดูแลของสภาการศึกษาของคณะสงฆ ทำหนาที่

เพียงอนุมัติการจัดต้ังและใหการสงเสริมสนับสนุนเทานั้น ทั้งนี้เพราะโรงเรียนเหลาน้ีมิไดเปน

โรงเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติโดยตรงเหมือนกับโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ

ศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ แตมีลักษณะคลายกับโรงเรียน

เอกชน ภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หนวยงานที่รับ

ผิดชอบการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากอนป 2535 มี 4 หนวยงาน 

คือ สภาการศึกษาคณะสงฆ กรมศาสนา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศูนยครูพระปริยัติ

นิเทศประจำจังหวัด สำหรับหนวยงานที่ใหความสนับสนุนดานวิชาการไดแก กลุมโรงเรียน 

นอกจากน้ันยังมีหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะใหความชวยเหลือและสงเสริม ไดแก 

หนวยงานศึกษานิเทศก สังกัดกรมสามัญศึกษา และกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

ปจจุบันหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดรวมกับผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนกลุม

โรงเรียน ผูแทนโรงเรียน และผูเกี่ยวของ จัดทำสาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาบาลี และ

ธรรมวินัย ตามแนวหลักสูตร การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนวทาง

การปฏิบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จึงไดมีการจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และการจัดสาระพระปริยัติธรรม ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักการ และ

เจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูพื้น

ฐานทั้ง 8 กลุมสาระในทุกชั้น รวมทั้งในชั้น ม.4-ม.6 ตองจัดใหเรียนทั้ง 8 กลุมสาระทุกภาค

เรียน สำหรับผูเรียนที่ตองการเรียนเนนหนักดานวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร ในชวงชั้นที่ 

4 (ม.4-6) สถานศึกษาอาจจัดใหผูเรียนกลุมนี้ เรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หรือ

คณิตศาสตร ทั้งสาระที่เปนพื้นฐาน และสาระการเรียนรูเพิ่มเติมที่มีความเขมขนใหครบใน 6 
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ภาคเรียน สำหรับสาระการเรียนรูอื่นๆ ตองจัดใหเรียนรูครบทุกกลุมสาระในทุกชั้นทุกภาค

เรียนดวย 

2.4.3 การศึกษาสงเคราะหของโรงเรียนการกุศลของวัด 

ประวัติความเปนมาของการจัดศึกษาสงเคราะหของโรงเรียนการกุศลของวัด 

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาถือกำเนิดข้ึนเมื่อป พ.ศ.2488 โดยใชชื่อวา

โรงเรียนราษฎรของวัด โดยกระทรวงศึกษาธิการตั้งข้ึนเพื่อการกุศล และตั้งอยูในวัด รับนัก

เรียนทั้งที่เปนพระภิกษุสามเณรและฆราวาส สวนผูบริหารโรงเรียนและครูประจำการเปนท้ัง

พระภิกษุสามเณรและฆราวาส จึงนับวาพระสงฆไดเขามามีบทบาทจัดการศึกษาของชาติอยาง

จัดเจน โดยในการศึกษาและการต้ังโรงเรียนในคร้ังแรกมีโรงเรียนการกุศลเกิดข้ึนเพียงแค 40 

โรงเรียนเทาน้ัน หลังจากมีการต้ังโรงเรียนราษฎรขึ้นแลวองคกรท่ีมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเร่ือง

การศึกษาของคณะสงฆไดมีการประกาศองคการศึกษาเร่ืองระเบียบโรงเรียนราษฎรของวัด 

พุทธศักราช 2488 วางระเบียบการทางคณะสงฆเพ่ือใหวัดและพระภิกษุสามเณรที่เกี่ยวของ

ปฏิบัติ 

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพระพุทธศาสนามีพัฒนาการตอเน่ืองมาโดยลำดับโดย

เฉพาะในปการศึกษา 2544 กลุมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไดจัดตั้งเปน

สมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาข้ึน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544 ผลของ

การจัดต้ังสมาคมดังกลาวทำใหโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไดรวมมือกันในการ

พัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ดาน ทั้งในดานอาคารสถานท่ี อุปกรณการเรียนการสอน ดาน

บุคลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และดานวิชาการ ทำให

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีความเจริญกาวหนามาเปนลำดับ เปนท่ียอมรับ

ของชุมชน ผูปกครอง 

2.4.4 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนองคกรพระพุทธศาสนาองคกรหน่ึงที่พระ

สงฆจัดตั้งขึ้นมาเปนการจัดการศึกษาสงเคราะหนอกระบบโรงเรียนใหการศึกษาอบรม

ประชาชนซ่ึงกลุมเปาหมายสวนใหญเปนเด็กและเยาวชนท่ีกำลังอยูในวัยแหงการศึกษาข้ึนพื้น

ฐานเพื่อใหรูจักใชเวลาวางในวันหยุดเรียนเขามาศึกษาหาความรูความเขาใจตามหลักคำสอน

ทางพระพุทธศาสนาแลวนอมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันสามารถดำรงตนอยูใน

สังคมไดอยางสันติสุข ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยนับเปนการศึกษาตามอัธยาศัยซ่ึง

ดำเนินการโดยพระภิกษุสงฆ ใหความสนับสนุนภายใตการอุปถัมภของกรมการศาสนาการมี
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แหลงหรือสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนยศึกษาพระพุทธ

ศาสนาวันอาทิตยนี้จึงนับเปนอุบายวิธีเชิงปฏิบัติการท่ีดียิ่งอยางหน่ึงในสังคมปจจุบันเพราะ

สามารถชักนำเด็กและเยาวชนเขาสูรมเงาพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาอบรมบมนิสัยและ

สรางจติสำนึกใหเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนาแตแรกเร่ิมเปนรูปแบบประเพณีไทยอยางหนึ่ง

ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาใหดำรงม่ันคงอยูได ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยมี

วัตถุประสงค (คูมือการปฏิบัติงานโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยสำนักงาน

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2551) ดังนี้ 

1) สงเสริมใหเยาวชน สนใจเขาวัด ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

2) ปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชนทุกระดับอายุ 

3) สรางความสัมพันธระหวาง บาน วัด โรงเรียนและชุมชน 

4) ใหการอุดหนุนงบประมาณอยางถูกตองและเพียงพอ  

5) สนับสนุนใหวัดมีบทบาทในการใชหลักธรรมในศาสนา อบรม สั่งสอนและปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชน 

กรมการศาสนามุงหวังใหวัดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาสงเคราะหอันเปนหนึ่งใน

ภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆใหเดนชัดดวยรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนา

แกเด็กและเยาวชน โดยการจัดต้ังศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เพราะตระหนักวา 

วัดคือสถาบันทางพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทอยางสำคัญยิ่งในการดำเนินงานดานพัฒนาคุณ

ธรรมจริยธรรมสูประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงสงเสริมใหวัดท่ัวประเทศเปดดำเนิน

การศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย นอกจากน้ียังสนับสนุนใหมูลนิธิ สมาคม สถาน

ศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ จัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้นเพื่อสรางแหลง

ใหการศึกษา อบรม ปลูกฝงศีลธรรม วัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงามของไทยแกเด็กและ

เยาวชนอีกดวย 

2.4.5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประวัติความเปนมาของการจัดศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทยที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรง

สถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพ่ือเปนสถาบันการศึกษาพระไตรปฎกและวิชา

ชั้นสูงสำหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ โดยพระราชทานนามวา มหาธาตุวิทยาลัย เม่ือ

ปพุทธศักราช 2430 และไดเปดดำเนินการศึกษาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2432
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ตอมาไดทรงเปล่ียนจาก มหาธาตุวิทยาลัย เปน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม

ราชูปถัมภ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2439 แตยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติ

ธรรมแผนกบาลีเทานั้น ยังมิไดดำเนินการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษาหรือรูปแบบ

มหาวิทยาลัย ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อ

สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 

พุทธศักราช 2490 พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุสมัยนั้น 

พรอมทั้งพระเถรานุเถระฝายมหานิกาย จำนวน 57 รูปไดประชุมพรอมกันท่ีตำหนักสมเด็จฯ 

วัดมหาธาตุ ปรึกษาหารือไดขอยุติที่จะเปดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เปดรับผูสนใจ

วิชาพระพุทธศาสนาพระปริยัติสัทธรรมชั้นสูง ภาษาตางประเทศและวิทยาการบางอยางอัน

เปนอุปกรณแกการคนควาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

ตอมาในป พ.ศ. 2490 ประกาศใชระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดรับพระ

ภิกษุสามเณรผูสอบไดตั้งแตเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไปเขาศึกษา พระภิกษุสามเณรที่เขา

ศึกษารุนแรกนี้มีจำนวน 156 รูป เปดการศึกษาเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2490 

โดยจัดใหเรียนวิชาพ้ืนฐาน เรียกวา การศึกษาระดับชั้นอบรมพ้ืนความรูจนถึงช้ันเตรียม

อุดมศึกษาเปนเวลา 4 ป ตั้งแตพุทธศักราช 2490-2494 จากนั้นจึงใหเรียนตอระดับปริญญา

ตรีในคณะพุทธศาสตร ซึ่งเปดเปนคณะแรก รับพระภิกษุสามเณรท่ีจบช้ันเตรียมอุดมศึกษาน้ี

และเปนผูสอบไดตั้งแตเปรียญธรรม 5 ประโยคขึ้นไป จำนวนผูผานการคัดเลือกใหเขาศึกษาป

แรกในคณะพุทธศาสตร ปการศึกษา 2494 จำนวน 16 รูป สำเร็จการศึกษาในป 2498 เปน

พุทธศาสตรบัณฑิตรุนแรกจำนวน 6 รูป  
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จุดเปลี่ยนที่สำคัญในชวง พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

องคเอกอัครศาสนูปถัมภก รัชกาลปจจุบัน โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผูสำเร็จวิชาการทางพระพุทธ

ศาสนา พ.ศ.2527 โดยมาตรา 4 (3) กำหนดไววา “ใหผูสำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตาม

หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มี

วิทยฐานะช้ันปริญญาตรี” เรียกวา “พุทธศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอวา “พธ.บ.” และในป

พุทธศักราช 2530 สภามหาวิทยาลัยประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการบริหาร 2530 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยขยายสวนงานจัดการศึกษา ตั้งแตปพุทธศักราช 2490 ถึง

ปจจุบัน ประกอบดวย คณะ 5 แหง  วิทยาเขต 10 แหง วิทยาลัยสงฆ 7 แหง สถาบันสมทบ 

7 แหง หองเรียน 10 แหง และ หนวยวิทยบริการ 18 แหง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยยังมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง ปจจุบันหลักสูตรปรับปรุงเขา

เกณฑ มาตรฐานของ สกอ. พุทธศักราช 2548–2549 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ 

เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ปรับปรุงแลวเสร็จและเร่ิมใชในปการศึกษา 2550 ลด

จำนวนหนวยกิตเหลือ 140 หนวยกิตและปรับเปลี่ยนโครงสรางรายวิชาใหสอดคลองกับ

เกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.4.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประวัติความเปนมาชองการจัดศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไดปฏิบัติภารกิจดานผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการ

วิชาการแกชุมชนและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในปพุทธ

ศักราช 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตั้งวิทยาลัยข้ึนในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร 

พระราชทานนามวา “มหามกุฏราชวิทยาลัย” โดยมีพระราชประสงคเพื่อเปนท่ีศึกษาเลา

เรียนของพระภิกษุสามเณร ทรงอุทิศพระราชทรัพยบำรุงประจำปและกอสรางสถานศึกษา

วิทยาลัย แหงนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จมาเปดมหามกุฏราชวิทยาลัย พระองคทรงรับมหามกุฏอยูในพระบรม

ราชูปถัมภ และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคบำรุงประจำป อาศัยพระราช

ประสงคดังกลาวแลวสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงต้ัง

วัตถุประสงคเพ่ือดำเนินกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลัย ขึ้น 3 ประการคือ 1) เพ่ือเปน
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สถานศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร 2) เพื่อเปนสถานศึกษาวิทยาการอันเปนของชาติภูมิ

และของตางประเทศ 3) เพื่อเปนสถานท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาวัตถุประสงคเหลานั้นก็ไดสัม

ฤทธิ์ผลดวยดีตลอดมา และเพื่อใหวัตถุประสงคเหลานั้น ไดผลดียิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 

พุทธศักราช 2488 สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ ในฐานะที่ทรงเปนนายก

กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย พรอมดวยพระเถรานุเถระ จึงไดทรงประกาศต้ังสถาบันการ

ศึกษาช้ันสูงในรูปแบบของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาข้ึน โดยอาศัยนามเดิมวา สภาการ

ศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีจุดมุงหมาย คือ 1) เพื่อใหเปนสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 

2) เพื่อใหเปนสถานศึกษาวิชาทั้งของชาติและตางชาต ิ 3) เพ่ือใหเปนสถานเผยแผพระพุทธ

ศาสนาท้ังในและนอกประเทศ 4)เพื่อใหพระภิกษุสามเณรมีความรูและความสามารถในการ

บำเพ็ญประโยชนแกประชาชน 5) เพ่ือใหพระภิกษุและสามเณรมีความรูและความสามารถใน

การคนควาโตตอบหรืออภิปรายธรรมไดอยางกวางขวางแกชาวไทยและชาวตางชาติ เพ่ือ

ความเจริญกาวหนาและคงอยูตลอดกาลนานของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ไดอยูภายใตคณะ

กรรมการชุดหน่ึงเรียกวา กรรมการสภาการศึกษา ไดเปดอบรมและเปดสอน อยางเปน

ทางการเม่ือวันท่ี 16 กันยายน พุทธศักราช 2489 นับเปนเวลา 54 ปแลวท่ีสถาบัน

อุดมศึกษาแหงนี้ไดดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของมหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษาชั้นสูง เปน

ที่เจริญงอกงามและกาวหนามาโดยตลอด พรอมกับการผลิตตำราทางวิชาการของพระพุทธ

ศาสนาจากโรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เปาหมายและกระบวนการดำเนินการของคณะสงฆดานการจัดการศึกษา 

จากการศึกษาในเบื้องตน พบวา องคกรคณะสงฆดานการจัดการศึกษามีเปาหมาย

หลักในการดำเนินการ คือ การจัดการและสงเสริมการศึกษาดานพระพุทธศาสนากับศาสตร
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สมัยใหมใหกับบุคลากรทางพระพุทธศาสนาและประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจและ

แนวปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจ

และสังคม 

2. การจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ 

3. การจัดการศึกษาและสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ  

4. การสงเสริมวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานพระพุทธศาสนา  

5. การสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

7. การกระจายโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณร

และประชาชน 

8. การจัดการและเปนสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ธรรม และแผนก

สามัญศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณรและประชาชนทั่วไป 

9. การเสริมสรางความรูทางดานบาลี ธรรม และวิชาการสมัยใหมแกพระภิกษุ 

สามเณร ใหเปนศาสนทายาทที่มีความรู และความสามารถดีเหมาะสมแกกาลสมัย 

10. การเผยแพรพระพุทธศาสนาในมิติของการจัดการศึกษา 

11. การสงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร มีความสามารถในการบำเพ็ญประโยชนแก

ประชาชนไดอยางกวางขวางยิ่งและเปนกำลังสำคัญในการจรรโลงสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย  

รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของกลุมพระสงฆและองคกรดานการ
จัดการศึกษา 

จากการศึกษาในเบื้องตนพบวา รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรของ

พระสงฆและองคกรดานการจัดการศึกษานั้น มีการดำเนินการใน 2 รูปแบบใหญ คือ 

1) การบริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย กลุมพระสงฆและองคกรดานการ

จัดการศึกษา ไดมีการบริหารจัดการองคกรตามหลักพระธรรมวินัย คือ การจัดการศึกษาตาม

หลักไตรสิกขาเพื่อบุคคลและสังคมใหมีความรู ความเขาใจในหลักการของพระพุทธศาสนา 

โดยใชโครงการสรางบริหารที่เปนระบบ มีสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อนำไปสูการ

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และการสรางโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น กิจกรรมท่ีดำเนินการสวน
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ใหญจึงเปนไปตามแนวการสรางความรู ความเขาใจและแนวปฏิบัติของบุคคลและการสราง

ศาสนทายาททางพระพุทธศาสนา 

2) การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ การจัดการในทุกระดับ

เปนไปตาม หลักการบริหารกิจการคณะสงฆที่คณะสงฆหรือมหาเถรสมาคมกำหนดไว คือ 

การจัดการศาสนศึกษาและ การศึกษาสงเคราะห เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยมีพระ

มหาเถระเปนประธานในการจัดการ 

3) การบริหารจัดการตามหลักการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาทางพระพุทธ

ศาสนาในสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ฉะนั้น การบริหารจัดการ จึงเนน

การบริหารจัดการตามหลักการบริหารการศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

บุคคล การบริหารงบประมาณ การสื่อสารประชาสัมพันธ การบริหารอาคารสถานท่ี และการ

บริหารงานทั่วไป โดยมีการวางกลยุทธ เปาหมาย และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งมี

การสรางรวมมือกับฝายตางๆ ในการจัดการ   

2.5 °≈ÿà¡æ√– ß¶å·≈–Õß§å°√§≥– ß¶å “¬°“√ª°§√Õß 

การบริหารกิจการคณะสงฆในสมัยพุทธกาล การบริหารคณะสงฆในสมัยพุทธกาลนั้น

ยังไมเปนรูปแบบในลักษณะที่เปนองคการบริหารจัดต้ังตามลักษณะองคการบริหารทั่วๆไป

เหมือนในปจจุบันแตเปนการทำหนาที่ของพระภิกษุทุกรูปที่อยูรวมกันในอารามน้ันๆ มีสิทธิ

เทาเทียมกันในการชวยเหลือทำหนาที่ดูแลรักษาและดำเนินการใหชีวิตความเปนอยูจากการ

กระทำของภิกษุแตละรูปใหเปนไปตามหลักพระธรรมวินัยใหถูกตองตามพุทธบัญญัติเรียกวา

เปนการปกครองโดยธรรมวินัย โดยภาพรวมแลวสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงดำเนินการ

ปกครองดวยวิธีการคัดเลือกกลั่นกรองบุคลากรมาบวชในพระพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเปน

ฐานรองรับทรงใหศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยเพื่อนำไปสูการเผยแผพระพุทธศาสนานั่นเอง 

การอยูรวมกันเปนหมูคณะใหญเปนสมาชิกของสังคม  ไมวาจะเปนสังคมบรรพชิต

หรือคฤหัสถ ถาไมสามารถฝกฝนอบรมจิตใจของตนใหหลุดพนหรืองดเวนจากจากความโลภ 

ความโกรธ ความหลงไดอยางเด็ดขาดแลว ยอมจะเกิดความขัดแยงในหมูคณะน้ันๆ เมื่อเปน

เชนนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองชวยกันรับผิดชอบและเขมงวดกับการคัดเลือกสมาชิกที่เขา

มาในสังคมสงฆดวย กฎหมายหรือแบบแผนจารีตประเพณีกฎเกณฑอยางใดอยางหน่ึงที่เปน

เครื่องรองรับสถานภาพแหงการอยูรวมกันเปนหมูคณะ กฎหมายและแบบแผนท่ีคนสวนใหญ

ของสังคมใหความเห็นชอบรวมกัน วาสามารถใชเปนมาตรการมาตรฐานแนวทางควบคุม

ความประพฤติปฏิบัติแตละบุคคลใหอยูในกรอบเขตอาณาณัติที่ถูกตองและดีงามตามประเพณี 
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ทั้งนี้ก็เพื่อใหสังคมสงฆสามารถดำรงอยูไดอยางสงบสุขและไมกอใหเกิดจลาจล กระทำการอัน

ไมควรท่ีเรียกวาภินทนาการใน จะเห็นไดวาพระพุทธองคทรงแผขยายคือ พระญาณอันยาว

ไกลทรงทราบถึงอนาคตเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับศาสนาของพระองคเอง อาศัยพระ

ธรรมวินัยที่พระพุทธองคทรงวางไวเปนตัวแทนของพระองคเหมือนคราวท่ี พระอานนททูล

ถามวา “พระพุทธองคปรินิพพานไปแลวจะมอบอำนาจหนาท่ีการดูแลคณะสงฆแกผูใด” 

พระพุทธองคตรัสกับพระอานนทวา “ดูกอนอานนทพระธรรมและวินัยใดที่เราไดแสดงและ

บัญญัติไวเมื่อเราลวงลับไปแลวพระธรรมและวินัยนั้นแหละจักเปนศาสดาของพวกเธอทั้ง

หลาย”  

การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษากลุมพระสงฆและองคกรคณะสงฆสายการปกครองที่ดำเนิน

การตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ โดยศึกษาจากตัวอยางคณะสงฆในระดับจังหวัด 4 จังหวัด

ที่มีผลงานโดดเดน ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครสวรรค จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด

นครราชสีมา มีผลการศึกษา ดังนี้ 

2.5.1 การบริหารจัดการองคกรการปกครองคณะสงฆจังหวัดเชียงราย 

นับตั้งแตสมัยพอขุนเม็งรายมหาราช (พ.ศ. 1782-1860) ซึ่งไดสรางเมืองเชียงราย  

(พ.ศ. 1805) และสรางเมืองเชียงใหม (พ.ศ. 1839) เนื่องจากพอขุนเม็งรายมหาราช ทรงมี

กษัตริยพี่นองรวมสาบานคือ พอขุนรามคำแหงแหงเมืองสุโขทัย และพอขุนงำเมืองแหงเมือง

พะเยา เมื่อเจาเมืองมีความสัมพันธไมตรีกัน การปกครอง การศาสนา การคาการขาย และ

อื่นๆ ก็มีความเช่ือมโยงกัน เมื่อ พ.ศ. 2505 ในสมัยรัฐบาลที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปน

นายกรัฐมนตรี ไดออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 (ฉบับท่ี 3) มีการปกครองแบบ 

“มหาเถรสมาคม” เหมือน พ.ร.บ. ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) โดยกำหนด

ใหมี เจาคณะใหญหนเหนือ ตอมาคณะสงฆไดออกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 4 (2506) วา

ดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2506 กำหนดใหมีตำแหนงเจา

คณะใหญหนตางๆ เชน เจาคณะใหญหนกลาง เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะใหญหนตะวัน

ออก เจาคณะใหญหนใต และเจาคณะใหญธรรมยุต สำหรับหนเหนือ ปฏิบัติหนาที่ในเขต

ปกครองคณะสงฆ ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และไดแตงตั้ง “เจาคณะใหญหนเหนือ” ในการ

บริหารจัดการ และไดออกกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) วาดวยจำนวนและเขต

ปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 กำหนดใหเขตปกครอง

ภาค มีจำนวน 18 ภาค ภาคเหนือตอนบน มี 2 ภาค ไดแก 1) ภาค 6 มี 5 จังหวัด คือ 

ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร และนาน 2) ภาค 7 มี 3 จังหวัด คือ เชียงใหม ลำพูน และ



85

แมฮองสอน 

ปจจุบันการบริหารงานคณะสงฆจังหวัดเชียงราย มีพระเทพสิทธินายก (ชื่น ป.ธ. 6) 

วัดพระสิงห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนเจาคณะจังหวัดเชียงราย พระปญญากรกวี 

(ดวงทิพย ป.ธ. 5) วัดพระสิงห ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนรองเจาคณะ

จังหวัดเชียงราย (รูป ที่ 1) และพระรัตนมุนี วัดพระแกว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย เปนตนรองเจาคณะ จังหวัดเชียงราย (รูปท่ี 2) โดยมีการบริหารและพัฒนางาน

คณะสงฆจังหวัดเชียงราย ดังนี้  

ดานการปกครอง ดานการปกครองคณะสงฆจังหวัดเชียงราย แบงการปกครองออก

เปน 17 อำเภอ 149 ตำบล 1,122 วัด มีพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 3 วัด โดยผู

บริหารคณะสงฆได แบงภาระรับผิดชอบงานในระดับจังหวัดเชียงราย คือ พระเทพสิทธินายก 

เจาคณะจังหวัดเชียงราย ดูแลรับผิดชอบดานการปกครอง สาธารณูปการ และสาธารณ

สงเคราะห  พระปญญากรกวี รองเจา คณะจังหวัดเชียงราย (รูปที่ 1) ดูแลดานการศึกษา 

และ พระรัตนมุนี รองเจาคณะจังหวัดเชียงราย (รูปที่ 2) ดูแลดานเผยแผซึ่งดานการปกครอง

นั้น คณะสงฆจังหวัดเชียงรายไดวางนโยบายการดำเนินงานเปนประจำและการปฏิบัติงานในป 

เชน งานดานนโยบาย คณะสงฆจังหวัดเชียงราย เห็นชอบรวมกันในการกำหนดแผนปฏิบัติ

งานประจำป โดยอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ ระเบียบ คำสั่ง มติ มหาเถรสมาคม 

เปนแนวทางในการแสดงสามีจิกรรมพระมหาเถระ การจัดงานมุทิตาจิตแกผูสอบบาลีสนาม

หลวงได การสงบัญชีประจำป การพิจารณา ประวัติเพ่ือแตงต้ัง/เลื่อนสมณศักดิ์ การสอบ

ธรรมสนามหลวง และการสอบบาลีสนามหลวง เปนตน ซึ่งทางเจาคณะจังหวัดไดใหนโยบาย

แกคณะพระสังฆาธิการช้ันปกครองไดนำนโยบายตางๆไปดำเนินการ เชน 1) การประชุม

ถวายความรูแกพระสังฆาธิการ ซึ่งคณะสงฆจังหวัดเชียงราย โดยการนำของพระเทพสิทธิ

นายก เจาคณะจังหวัดเชียงราย ไดจัดใหมีการประชุมถวายความรูแกพระสังฆาธิการในระดับ

ตางๆ 2) การจัดการประชุมพระภิกษุ-สามเณร มอบถวายใหวัดในเขตปกครองรับไปดำเนิน

การ เนนในเร่ืองของกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และอาณัติสงฆหนเหนือเปนหลักปฏิบัติ 

3) การอบรมพระนวกะ โดยคณะสงฆจังหวัดเชียงราย ไดมอบถวายใหเจาคณะอำเภอทุก

อำเภอ เม่ือบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเปนที่เรียบรอยแลว ใหจัดการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 

คือ การอบรมพระนวกภูมิในเทศกาลเขาพรรษา 4) การออกตรวจเย่ียมวัดในเขตปกครอง 

พระเทพสิทธาจารย เจาคณะจังหวัดเชียงราย ไดสั่งการใหพระสังฆาธิการระดับเจาคณะ

อำเภอ เจาคณะตำบล ในเขตปกครองจังหวัดเชียงราย ไดออกตรวจเย่ียมวัดในเขตของตน 

โดยใหปฏิบัติตามมติเถรสมาคม และผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด 
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ดานการศาสนศึกษา คณะสงฆจังหวัดเชียงราย ไดวางนโยบายการดำเนินงาน

ประจำป โดยไดวางนโยบายไวโดยมอบหมายใหคณะสงฆ 2 สวน เพื่อรับผิดชอบงานดานการ

ศึกษา ไดแก 1) พระจริยเทศก และพระปริยัติเทศกในจังหวัดเชียงราย รวม 25 รูป ออก

นิเทศและตรวจเยี่ยมสำนัก  ศาสนศึกษาในเขตปกครองทุกๆ อำเภอ ในระหวางการศึกษา 2) 

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี โดยมอบหมายใหครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรม-บาลี ที่ไดรับการอบรมแลว ใหเจาคณะอำเภอทุกอำเภอที่มีบุคลากรครูขาดแคลนให

เรียกตัวไปปฏิบัติงานที่สำนักเรียนตางๆ และการปฏิบัติงานประจำป คณะสงฆจังหวัด

เชียงรายไดแยกงานดานการศึกษาเปนประเภทงานการปฏิบัติงานประจำป เชน 1) งานการ

ศึกษาสัมพันธทั่วไป มีนโยบายในดานการจัดกิจกรรมคณะสงฆ โดยมีโครงการจัดเวียนเทียน 

ปลูกตนไม และทอดผาปาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เชนวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล

เชียงราย การถวายความรูแกพระสังฆาธิการระดับวัดที่ไดรับแตงตั้งใหม การฝกซอมอบรม

สอบความรูพระอุปชฌาย การธำรงรักษาศรัทธาปสาทะของประชาชนใหม่ันคงอยูใน 

พระรัตนตรัยตลอดไป 2) การอบรมนักธรรมกอนสอบ สงเสริมใหมีการอบรมนักธรรมกอน

สอบ เพื่อสรางแรงกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเตรียมตัวสอบนักธรรมชั้นตรี 

โท เอก โดยมอบหมายให พระปญญากรกวี รองเจาคณะจังหวัดเชียงราย ออกตรวจเย่ียม

สำนักศาสนศึกษาตางๆ ในเขตปกครอง ทุกอำเภอ 3) อบรมบาลีกอนสอบ ไดมอบหมายให

เจาคณะอำเภอ เจาสำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอ ที่สงนักเรียนเขาสอบบาลีสนามหลวง จัด

ใหใหมีการอบรมบาลีกอนสอบทุกป ตามนโยบายของเจาคณะภาค 6 ใหทุกจังหวัดในเขตภาค 

6 เขารับการอบรมบาลีกอนสอบ ณ วัดพระแกว ประกอบดวย ประโยค 1-2 ป.ธ. 3 และ 

ป.ธ. 4 4) การสอบบาลี สำนักเจาคณะจังหวัดเชียงราย 5) การสอบธรรมสนามหลวง ไดออก

ตรวจเยี่ยม และใหกำลังใจแกคณะกรรมการ และผูเขาสอบตามสนามสอบในพ้ืนที่ตางๆ 

เปนตน  

ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา คณะสงฆจังหวัดเชียงรายมีนโยบายเก่ียวกับการ

เผยแผพระพุทธศาสนา เชน 1) การรณรงคใหวัดมีกิจกรรม และพัฒนารวมกับจังหวัด เนื่อง

ในงานสมโภช 750 ป เมืองเชียงราย 2) โครงการงานเผยแผพระพุทธศาสนาในเชียงราย 3) 

การออกตรวจเยี่ยม การใหการสนับสนุน ใหกำลังใจแกหนวยงานที่ชวยทำนุบำรุงพระพุทธ

ศาสนา เชน พุทธสมาคมจังหวัด อำเภอ ชมรมอาจารยวัด สภาวัฒนธรรม เปนตน 4) การ

กวดขันใหพระสงฆสามเณรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย หรือพระสงฆที่เที่ยวเตร็ดเตรในสถาน

ท่ีอโคจร หรือไมเหมาะสมกับนักบวช หรือคอยสอดสองดูและเฝาระวังภัยพระพุทธศาสนา 5) 

โครงการหองเรียนเงินลาน 6) โครงการวันพระพบปะพุทธศาสนิกชน 7) โครงการพระสงฆกับ
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งานอนุรักษมรดกและวัฒนธรรมทองถ่ิน 8) โครงการ อ.ป.ต. และพระธรรมทูตออกเย่ียม

สรางจิตสำนักเปนพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชา 9) การรณรงคใหแตละอำเภอจัดตั้งสำนัก

ปฏิบัติธรรมประจำอำเภอและการจัดตั้งกองทุนงานเผยแผประจำอำเภอ เปนตน 

ดานการสาธารณูปการ คณะสงฆจังหวัดเชียงรายยังไดมีขอกำหนเก่ียวกับการสราง

ถาวรวัตถุ โบสถ วิหาร ที่เจาอาวาส เจาสำนักไดมีโครงการกอสราง และรายงานเปนลำดับ 

แกเจาคณะจังหวัดเชียงราย โดยทางเจาคณะจังหวัดเชียงราย ไดใหนโยบายหลักใหงานพุทธ

ศิลปะสอดคลองกับ ศิลปะลานนา เปนหลัก เชน 1) การกอสรางถาวรวัตถุตางๆ การสราง

วิหาร การสรางอุโบสถ การสรางกุฏิ ไดคำนึงถึงศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือ หรือศิลปะลาน

นาเปนสำคัญ 2) การกอสรางพุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย เปนตน 

ดานการศึกษาสงเคราะห คณะสงฆจังหวัดเชียงรายไดวางนโยบายและการดำเนิน

การเปนประจำและการปฏิบัติงาน เชน 1) การศึกษาสงเคราะหของจังหวัดเชียงราย ได

ใหการสนับสนุนการดำเนินการกอตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยครบทุกอำเภอ 

โดยมีศูนยประสานงานตั้งอยูที่วัดครั่งใต อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2) การสงเสริมใหผู

ตองขังในเรือนจำกลางเชียงราย เขารับการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา โดยใหครูสอนเปน

บรรพชิตเขาไปอบรมและมอบหมายใหอนุศาสนาจารยเรือนจำชวยอบรม สวนนักเรียนที่เปน

เยาวชนในโรงเรียนตางๆ ของจังหวัดเชียงราย มีความสนใจดานคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่ม

มากขึ้นเปนจำนวนมาก 

ดานสาธารณสงเคราะห คณะสงฆจังหวัดเชียงราย ไดวางนโยบาย และการดำเนิน

งานประจำ เชน งานดานนโยบายและการดำเนินงานเปนประจำ การสาธารณสงเคราะหของ

จังหวัดเชียงราย ไดจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห เชน กองทุนชวยวัด เพ่ือสงเคราะห 

ผูประสบภัยภิบัติตางๆ เชน อุทกภัย เปนตน การจัดโครงการธรรมชวยเหลือผูปวยตางๆ เชน 

ผูปวยโรคเอดส เปนตน โดยมอบหมายให พระนักเผยแผจังหวัดเชียงราย และพระนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัดพระแกว ออกปฏิบัติงาน มีการแสดง

ธรรมเทศนา สนทนาธรรมและพบปะผูปวย ตลอดจนญาติผูปวยเปนการใหกำลังใจแกผูปวย

ตามโรงพยาบาลในจังหวัดและอำเภออยางตอเน่ืองทุกป โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุ-

สามเณรในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนตามท่ีมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อตองการศึกษาสุขภาพและคัดกรองโรคที่เกิดขึ้นกับ

พระภิกษุ-สามเณร เปนตน  

สรุปไดวาการบริหารงานการปกครองคณะสงฆจังหวัดเชียงรายไดดำเนินการบริหาร

การ ปกครองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎระเบียบ คำส่ัง มติ ของมหาเถร
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สมาคม และที่ สำคัญท่ีสุดคือ ไดยืดถือปฏิบัติตามหลักแหงพระธรรมวินัยเพื่อสืบทอดดำรง

รักษาพระพุทธศาสนา ไมใหเกิดความดางพรอย และเพื่อกำกับดูแลพระสงฆสามเณร ใหเกิด

ความเรียบรอยดีงาม ความสมานสามัคคีแหงคณะสงฆ 

2.5.2 การบริหารจัดการปกครองคณะสงฆนครสวรรค  

คณะสงฆจังหวัดนครสวรรค  สังกัดอยูในเขตการปกครองคณะสงฆหนเหนือ ภาค 4 

มีเขตการปกครองทางคณะสงฆ 13 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ 116 ตำบล 644 วัด มีพระภิกษุ

จำนวน 4,941 รูป สามเณร 1,064 รูป รวมท้ังหมด  6,016 รูป เจาคณะผูบริหารระดับ

จังหวัดมี 3 รูป คือ เจาคณะจังหวัด 1 รูป รองเจาคณะจังหวัด 2 รูป และมีเลขานุการสนอง

งานเจาคณะผูบริหารคณะสงฆระดับจังหวัด 3 รูป เจาคณะจังหวัดนครสวรรค คือ พระเทพ

ปริยัติเมธี (ป.ธ.9, พธ.ด.) เจาอาวาสพระอารามหลวง วัดนครสวรรค ตำบลปากน้ำโพ อำเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค, ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะสงฆจังหวัดนครสวรรคมีสำนักงานเจาคณะจังหวัดนครสวรรค ซึ่งตั้งอยูที่อาคาร

สำนักงานเจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค พระอารามหลวง เลขที่ 702 ถนนโกสีย 

ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค โดยเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหนาท่ีสนอง

งานและประสานงาน เพ่ือใหเกิด ความเรียบรอยดีงามและเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการคณะ

สงฆและการเผยแผพระพุทธศาสนา  

คณะสงฆจังหวัดนครสวรรค ไดดำเนินการตามหลักบริหารกิจการคณะ สงฆ คือ การ

ปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห การสาธารณ

สงเคราะหโดยมีอำนาจและหนาที่ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2441) วาดวย 

ระเบียบการปกครองคณะสงฆ ขอ 14 ความวา เจาคณะจังหวัดมีอำนาจหนาที่ปกครองคณะ

สงฆใน เขตจังหวัดของตน ดังนี้ 

1) ดำเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม  ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำส่ังของผู

บังคับบัญชา  

2) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การ

ศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห

ใหดำเนินไปดวยดี 
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3) ระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุธรณคำสั่งหรือคำวินิจฉัยชั้น

เจาคณะ 

4)  แกไขขอขัดของของเจาคณะอำเภอใหเปนไปโดยชอบ 

5) ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูใน

บังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหนาที่ของผูอยูใน

บังคับบัญชา ใหเปนไปโดยความเรียบรอย 

6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

7) งานพระธรรมทูต พระนักเผยแผ พระนักเทศน และพระวิปสนาจารย 

8) งานหนวยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) 

9) การควบคุมและสงเสริมหนวยงานหรือศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา 

10) การสงเสริมหนวยสงเคราะหพุทธมามกะผูเยาว 

11) การอบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม นักเรียน ขาราชการ และ

ประชาชน 

12) การจัดอบรมบุคลากรผูทำหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา 

13) การสงเสริมและสนับสนุนในการอบรมพุทธศาสนทายาทเพื่อเผยแผหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา 

14) การจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเพื่อตอตานยาเสพติด เปนตน 

2.5.3 การบริหารจัดการองคการคณะสงฆจังหวัดกาญจนบุรี 

คณะสงฆจังหวัดกาญจนบุรี อยูภายในการปกครองของคณะสงฆมหานิกาย ภาค 14 

บริหารกิจการคณะสงฆ ในเขต 4 จังหวัด อันประกอบดวย จังหวัดนครปฐม จังหวัด

สุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวน 33 อำเภอ 255 ตำบล 

(สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2555 : 411) มีพระพรหมดิลก (เอื้อน ป.ธ.9) วัด

สามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปนเจาคณะภาค พระราช

วรเวที (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.9) วัดราชคฤห แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปน

รองเจาคณะภาค 14  

การบริหารงานคณะสงฆจังหวัดกาญจนบุรี เปนการบริหารจัดการและปกครองสงฆ

ตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำส่ังตางๆ เพ่ือ

เกิดสมานฉันทและความเรียบรอยดีงามในสังฆมณฑล โดยสนองงานตามนโยบายของผูบังคับ

บัญชาเบื้องสูงข้ึนไปตามลำดับ คือ เจาคณะภาค เจาคณะใหญ และมหาเถรสมาคม ซึ่งการ
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บริหารงานดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) วาดวยระเบียบ

การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหมีพระภิกษุเปนผูปกครองตามชั้นตามลำดับ คือ เจา

คณะจังหวัด เจาคณะอำเภอ เจาคณะตำบล เจาอาวาส โดยดำเนินการบริหารงานของคณะ

สงฆภายในจังหวัดเพื่อใหเกิดความเรียบรอยดีงาม ประกอบดวยงาน 6 ดาน ไดแก ดานการ

ปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ ดานสาธารณูปการ 

และดานการสาธารณสงเคราะห ดังนี้ 

1. งานดานการปกครอง คณะสงฆจังหวัดกาญจนบุรี มีการกำหนดแผนปฏิบัติงาน

ประจำปรวมกันโดยอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ ระเบียบ คำส่ัง มติมหาเถรสมาคม 

เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน การสอบธรรมสนามหลวง และสอบบาลีสนามหลวง 

เปนตน นอกจากนั้น คณะสงฆจังหวัดกาญจนบุรี ยังไดกำกับดูแล ใหเจาคณะผูปกครอง เชน 

เจาคณะอำเภอ เจาคณะตำบล เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส ดำเนินการสอดสอง ดูแล รักษา

ความเรียบรอยดีงาม เพื่อใหภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ที่อยูภายในวัดหรือในการปกครอง

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งประกาศของมหาเถรสมาคม

หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ตลอดถึงใหทำหนาท่ีระงับอธิกรณวินิจฉัยการลงนิคห

กรรม การวินิจฉัยลงขออุทธรณคำส่ัง แนะนำการปฏิบัติหนาที่ของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปน

ไปโดยความเรียบรอย พรอมทั้งการตรวจตรา การประชุม พระสังฆาธิการในเขตปกครองของ

ตน เนนการบำบัดทุกขบำรุงสุขเปนหลัก ภายใตวิธีการ 3 ประการ คือ นิคคหวิธี ขมคนท่ี

ควรขม หรือตำหนิคนที่ควรตำหนิ ปคคหวิธี ยกยองคนที่ควรยกยอง ปวารณาวิธี เปดโอกาส

ใหผูอื่นวากลาวตักเตือนสั่งสอนตนได คือ ใหตักเตือนซ่ึงกันและกัน โดยใชพระธรรมวินัย 

กฎหมายบานเมืองและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามเปนเครื่องมือ 

2. งานดานการศาสนศึกษา เจาคณะจังหวัดในฐานะเจาสำนักเรียนจังหวัดไดมอบ

หมายหนาที่ใหพระราชวิสุทธิเมธี รองเจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี ดูแลงานการศาสนศึกษา 

โดยไดจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ทั้ง 3 ระดับ คือ 1) การจัดการศึกษาปริยัติธรรม 

แผนกธรรม-บาลี 2) การจัดการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญ 3) การจัดการศึกษาปริยัติ

ธรรม แผนกบาลีอุดมศึกษา โดยกอตั้งหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(สวนกลาง) หองเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคนโยบายของคณะสงฆไทย คณะสงฆจังหวัดกาญจนบุรี ได

ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาดานปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีประจำปทุกป 

3. ดานการเผยแผ เจาคณะจังหวัด ไดมอบหมายหนาที่ใหพระราชวิสุทธาภรณ รอง

เจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ 2 ดูแลงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยมุงเนนให
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ประชาชนมีความเขาใจ ในหลักธรรมแลวนอมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยใชวิธีการและ

รูปแบบในการเผยแผที่หลากหลายซึ่งไมขัดตอพระธรรมวินัย เชน การสอน การอบรม การ

แสดงธรรม การปาฐกถาธรรม และการปฏิบัติธรรม โดยเนนทั้งการออกไปใหการอบรมส่ัง

สอนในที่ตางๆ ทั่วจังหวัด และอีกสวนหนึ่งคือการใหการสั่งสอนกับกลุมชนที่เขามารับอบรม

ในวัด หรือสถานท่ีปฏิบัติธรรม ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 

จำนวน 24 แหง กระจายอยูตามอำเภอตางๆ นอกจากนี้ ยังมีการเผยแผธรรมที่คณะสงฆรวม

กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดใหดำเนินการในรูปแบบ “หนวยอบรมประชาชน

ประจำตำบล (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน ขาราชการ และประชาชน” “การ

อบรมครูจริยศึกษา” “การสงเสริมหนวยเผยแพรศีลธรรม” “การสงเสริมหนวยสงเคราะห

พุทธมามกะผูเยาว” เชน โครงการอุทยานการศึกษาในวัด โครงการสวนสมุนไพรในวัด 

โครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา โครงการวัดพัฒนาตัวอยาง เปนตน 

4. ดานการสาธารณูปการ เจาคณะจังหวัด ไดมอบหมายใหพระราชวิสุทธาภรณ 

(ทองดำ ป.ธ. 6) รองเจาคณะจังหวัด รูปท่ี 2 ทำหนาที่กำกับดูแล แนะนำคณะสงฆผูปกครอง

ในเขตปกครองแนวทางในกับการพัฒนาวัดทั้งในดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอม เชน การทำปาย

ชื่อวัด การทำประวัติวัด การทำแผนผังวัด การวางแผนผังของวัด การสรางถาวรวัตถุอัน

เหมาะสมประหยัด และกอสรางตามแบบแปลน โดยรักษารูปแบบศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปน

สำคัญ ในดานสิ่งแวดลอม คือ สงเสริมใหมีการพัฒนาวัดใหเปนอาราม ไดแก การรักษาวัดให

สะอาดรมรื่น เปนระเบียบเรียบรอย ปลูกตนไมยืนตนประเภทไมใบในบริเวณวัด เปนตน การ

กอสราง และการรักษาบูรณะปฏิสังขรณศาสนวัตถุอยูภายใตหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ 

ดูแลรักษาของเกาไวใหได และสรางสรรคพัฒนาของใหมใหงอกเงย ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการ

ควบคุมการเงินและบัญชีรายรับ-จายของวัดใหเปนไปตามหลักบัญชี ตลอดถึงเอกสารตางๆ ที่

เกี่ยวของกับกิจการของวัด ใหการสงเสริมกิจการของวัดในเขตปกครอง เชน การออกตรวจ

เยี่ยมวัดเพื่อใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัด แนะนำเกี่ยวกับการกอสราง การหาทุนท่ีถูก

ตอง และชวยยกวัดที่ไดพัฒนาดีแลวใหเปนวัดพัฒนาตัวอยาง 

5. การศึกษาสงเคราะห เจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี ไดกำหนดการศึกษาสงเคราะห

เปนภารกิจหนึ่งของคณะสงฆ เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ใหมี

ความรูความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสามารถดำรงตนและดำเนินชีวิตในสังคม

ไดอยางมีความสุขและเปนพลเมืองที่มีความรูคูคุณธรรมของประเทศ โดยไดมอบหมายหนาที่

ให พระราชวิสุทธิเมธี รองเจาคณะจังหวัด รูปที่ 1 กำกับดูแลงานการศึกษาสงเคราะห ซึ่งได

ดำเนินการ การศึกษาสงเคราะห ใน 4 ลักษณะ คือ 1) การจัดการศึกษาเปนโรงเรียนตาม
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แผนการศึกษาแหงชาติ โดยมุงใหพระภิกษุสามเณร นักเรียน ไดศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม จัด

ตั้งโรงเรียนราษฎรการกุศลของวัด ศูนยการเรียนรูศีลธรรมในวัด (ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตยเดิม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด และมหาวิทยาลัยสงฆ 2) การสงเคราะหให

เด็กและประชาชนไดรับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนตามแผนการศึกษาแหง

ชาติ เชน การเปนผูนำในการต้ังโรงเรียนในชนบทท่ีตั้งวัด การใหสรางสถานศึกษาในบริเวณ

วัด การใหใชหรือใหเชาที่ดินวัด หรือท่ีธรณีสงฆในการสรางสถานศึกษาของรัฐ หรือทองถิ่น 

อุปการะโรงเรียนตางๆ การใหความอุปถัมภแกเด็กวัด ทำหนาที่ประสานกับหนวยงานภาครัฐ

เพื่ออบรมวิชาชีพแกสมาชิกในชุมชน เปนตน 3) การสอนศีลธรรมแกนักเรียน นักศึกษาใน

ระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เชนการสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม โดยมอบ

หมายใหหนวยงานพระธรรมทูต และหนวยอบรมประชาชนประจำตำบล ทำหนาท่ีการเผย

แพรศีลธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาตางๆ 4) การสงเคราะหเก้ือกูลแกการศึกษา 

สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา เชน มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณการ

ศึกษา ฯลฯ ภารกิจดานนี้ ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผูเปนเจาอาวาสไดบริจาคทุนทรัพย

สวนตัวเพ่ือการศึกษาแกเด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน หรือ สรางหรือซอมแซม

อาคารสถานศึกษา หรือการดำเนินการใดๆ ของพระภิกษุที่มีความสามารถโดยไม ขัดตอพระ

ธรรมวินัยที่เปนไป เพื่อการสงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชนที่อยูในวัยเรียน  

6. การสาธารณสงเคราะห งานดานสาธารณสงเคราะหเปนภารกิจท่ีวัด หรือพระ

ภิกษุสงฆดำเนินการชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ ที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย ทั้งนี้ โดยมุง

เนนเพ่ือประโยชนและความสุข แกประชาชนเปนสำคัญ ไดแก การสงเคราะหพระภิกษุ

สามเณร และวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การใหวัดเปนสถานท่ีประกอบการกุศลเกี่ยวกับ

เรื่องเกิด แก เจ็บ ตาย เชน การสวดศพ การเผาศพ การทำบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน 

เปนตน นอกจากน้ัน ยังใหวัดเปนสถานท่ีจัดฝกอบรมประชาชนดานอาชีพตางๆ การ

สงเคราะหผูปวยโรครายหรือผูปวยยากไร จัดต้ังโรงทานภายในวัดเพื่อชวยเหลือผูตกทุกขได

ยาก บริจาคทรัพยและชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพยจัดสรางโรงพยาบาล จัดทำบอรดความรู

ขาวสารในวัด เพื่อเปนขอมูลและเปนแหลงขอมูลขาวสารแกชุมชนดานตางๆ เชน การศึกษา 

การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยหรือการบำเพ็ญ

สาธารณประโยชนตางๆ เปนตน 
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2.5.4 คณะสงฆจังหวัดนครราชสีมา 

คณะสงฆจังหวัดนครราชสีมาอยูภายใตการปกครองของคณะสงฆ ภาค 11 มี

ขอบเขตการบริหารในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด อันประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด

บุรีรัมย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร มีจำนวน 85 อำเภอ 754 ตำบล (สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2555 : 351)  มีพระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง ป.ธ. 9) วัดระฆัง

โฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เปนเจาคณะภาค พระเทพ

ปริยัติมุนี (สมคิด ป.ธ. 9) วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

(รองเจาคณะภาครูปท่ี 1) และพระเทพวิสุทธิเมธี (แผว ป.ธ.9) วัดเทพธิดาราม แขวง

สำราญราษฎร เขตพระนคร (รองเจาคณะภาครูปที่ 2) 

คณะสงฆจังหวัดนครราชสีมา เปนหน่ึงในจำนวน 4 จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ 

ภาค 11 มีพระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) ดำรงตำแหนงเจาคณะจังหวัด แบงเขตการ

ปกครองออกเปน 32 อำเภอ 301 ตำบล นอกจากจะแบงเปนเขตปกครองคณะสงฆอำเภอ

แลว คณะสงฆจังหวัดนครราชสีมา ยังไดแบงระบบการบริหารงานคณะสงฆออกเปนกลุม มี

ระดับการบริหารการปกครองคณะสงฆซึ่งแบงเปนกลุมการปกครองในแตละอำเภอ จำนวน 5 

กลุม ไวอยางครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อประโยชนในการบังคับบัญชาและสะดวกในการ

ประสานงาน ดังนี้ 

กุลมที่ 1 มี 5 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอขามสะแกแสง อำเภอ

โนนไทย อำเภอโนนสูง และอำเภอพระทองคำ 

กุลมที่ 2 มี 6 อำเภอ ไดแก อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย อำเภอปกธงชัย อำเภอ

เสิงสาง อำเภอหนองบุญมาก และอำเภอวังนำ้เขียว 

กลุมที่ 3 มี 6 อำเภอ ไดแก อำเภอปากชอง อำเภอดานขุนทด อำเภอขามทะเลสอ 

อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอเทพารักษ 

กลุมท่ี 4 มี 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมพวง อำเภอจักราช 

อำเภอพิมาย อำเภอหวยแถลง อำเภอทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง 

กลุมที่ 5 มี 8 อำเภอ ไดแก อำเภอแกงสนามนาง อำเภอคง อำเภอโนนแดง อำเภอ

บานเหลื่อม อำเภอบัวใหญ อำเภอประทาย อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา 

โดยแตละกลุมมีประธานกลุมและรองประธานกลุม ทำหนาท่ีประสานงานใหการ

บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการภายในกลุมเปนไปตามพระธรรมวินัยและนโยบาย

ของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆจังหวัดนครราชสีมาอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน ใน
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แตละอำเภอ ยังมีการแบงกลุมการปกครองอีกดวย โดยใหแตละอำเภอมีเจาคณะอำเภอ เจา

คณะตำบล และเจาอาวาสเปนผูรับผิดชอบบริหารจัดการและปกครองวัดในเขตของตน เพ่ือ

ใหวัดปฏิบัติภารกิจบรรลุเปาหมายตามภารกิจของคณะสงฆที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ 6 ดาน ไดแก ดานการปกครอง ดานการเผยแผ ดานการศาสนศึกษา ดานการ

ศึกษาสงเคราะห ดานสาธารณูปการ และดานการสาธารณะ 

คณะสงฆจังหวัดนครราชสีมาไดยึดหลักการบริหารกิจการคณะสงฆโดยดำเนินการ 

ตามหลักพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ จารีตประเพณี กฎหมาย กฎขอบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช เพ่ือให

เกิดความเรียบรอยดีงาม โดยมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบระดับจังหวัดคือ พระ

ธรรมวรนายก (โอภาส ป.ธ. 6) เจาคณะจังหวัดนครราชสีมา ดูแลดานการปกครอง ดานการ

ศาสนศึกษาพระราชวิมลโมลี (ดำรง ป.ธ. 9) รองเจาคณะจังหวัด รูปที่ 1 ดูแลรับผิดชอบดาน

การเผยแผ และดานการสาธารณูปการ พระเมธีรัตโนดม (วันชัย ป.ธ. 7) รองเจาคณะจังหวัด 

รูปที่ 2 ดแูลรับผิดชอบการศึกษาสงเคราะห และดานการสาธารณสงเคราะห เปนตน 

สรุป การบริหารกิจการคณะสงฆในสมัยพุทธกาลพระพุทธองคทรงใชระบบการ

บริหารแบบพอปกครองลูก ประกอบดวยสันติวิธีธรรมหรือสามัคคีธรรม ใหสิทธิเสรีภาพเสมอ

กันไมเลือกชนช้ันวรรณะ โดยอาศัยการนับอายุพรรษาในการนับระดับชั้นอาวุโสมี

พระพุทธเจาทรงเปนประมุขสงฆ  ทรงเปนประธานในการตัดสินวินิจฉัยวางกรอบแนวการ

ปกครองคณะสงฆใหอยูในรูปแบบที่พระพุทธองคทรงกำหนดไว ดวยหลักพระธรรมวินัยถึง

แมวากาลเวลาจะลวงเลยไปหลังจากพระพุทธองคปรินิพพานไปแลว คณะสงฆในยุคนั้นๆ ก็ยัง

ยึดถือหลักพระธรรมวินัยเปนขอบัญญัติ เกณฑกำหนดตัดสินใหดำเนินไปดวยหลัก

ประชาธิปไตย โดยยึดหลักเสียงขางมากเปนมติเอกฉันท  

หลังจากพุทธปรินิพพานมาแลวการบริหารกิจการคณะสงฆ เริ่มตนดวยการทำ

สังคายนาเพื่อรวบรวมพระธรรมวินัยใหเขาเปนหมวดหมูและมีการตรวจสอบเพื่อความถูกตอง

ตามหลักธรรมวินัยที่พระพุทธองคทรงวางไว เพื่อปองกันมิใหกระจัดกระจายในภายหลังพุทธ

กาลไมนานคณะสงฆเริ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมวินัยแตกตางกันไปจนเกิดความ

แตกแยกในหมูคณะสงฆ  โดยแบงแยกรูปแบบการปกครองออกไปเปนหลายคณะและ

อานิสงส หลังจากการทำสังคายนาครั้งที่ 3 ทำใหประเทศไทยไดรับพระพุทธศาสนามาเผยแผ

ในเมืองไทยเริ่มจากดินแดนอาณาสุวรรณภูมิสูอาณาจักรกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี

และกรุงรัตนโกสินทรตอนตน จวบกระทั้งถึงปจจุบันนี้การปกครองคณะสงฆไทยยังปฏิบัติตาม

รูปแบบการปกครองของพระพุทธองคถือตามพระธรรมวินัยเปนหลัก ถึงแมวาปจจุบันนี้คณะ
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สงฆจะมีความสัมพันธระหวางศาสนจักรกับอาณาจักรการพ่ึงอำนาจรัฐนาจะเปนการสราง

ความศักด์ิสิทธิ์ใหกับพระธรรมวินัยและความบริสุทธิ์แหงพระศาสนา ในขณะท่ีประเทศกำลัง

พัฒนาไปตามนานาอารยประเทศถึงกระน้ันก็ตามพระสงฆก็ยังอยูบนกรอบแหงพระธรรมวินัย

เดียวกันนั่นเอง 

การบริหารกิจการคณะสงฆในยุคปจจุบันนี้มีกระบวนการพัฒนาการดานเทคโนโลยี

และการบูรณาการดวยหลักพุทธธรรมนำการบริหารไปสูความเจริญและมีกฎหมายพระราช

บัญญัติขอบังคับระเบียบตางๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆมีรูป

แบบท่ีแตกตางไปจากสมัยกอนมาก เชน ดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการ

ศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ ดานสาธารณูปการ ดานการสาธารณสงเคราะหมีรูปแบบท่ี

ปฏิบัติชัดเจนมากย่ิงขึ้น ดังนั้นรูปแบบแนวคิดและวิธีการในการบริหารกิจการคณะสงฆช่ือวา

มีสวนสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการใหองคกรคณะสงฆใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะนั้นผู

ที่จะเปนผูนำในการบริหารคณะสงฆในยุคปจจุบันนี้ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนมีความรูความ

สามารถและเปนผูเพียบพรอมดวยจริยาวัตรขอปฏิบัติที่ดีงามและเปนที่ยอมรับของคณะสงฆ

และสังคมโดยรวม 

รูปแบบการบริหารจัดการองคกรปกครองคณะสงฆใน 4 จังหวัดไดแก จังหวัด

เชียงราย นครสวรรค กาญจนบุรี นครราชสีมา ที่คณะผูวิจัยไดเลือกศึกษาทำการวิจัย พบวา 

รูปแบบการบริหารจัดการองคกรปกครองคณะสงฆใน 4 จังหวัดนั้น มีรูปแบบการปกครองใน

ลักษณะแบบเดียวกันคือตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  และกฎมหาเถรสมาคม วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ พ.ศ. 

2541  มีลักษณะรูปแบบการบริหารจัดการองคกรปกครองคณะสงฆตามแนวด่ิง จากระดับ

สูงสุด–ตำ่สุด (tope to down) ตั้งแตมหาเถรสมาคมลงมาถึงระดับวัด และมีผูปกครองตาม

ลำดับชั้น และมีวาระการดำรงตำแหนงบาง ไมมีบาง แตกตางกันไปกันไปตามระดับการดำรง

ตำแหนง ยกเวนตำแหนงสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสามคมที่ดำรงตำแหนงสมณ

ศักดิ์ระดับสมเด็จพระราชาคณะ, และตำแหนงเจาอาวาส นอกน้ันใหดำรงตำแหนงไดถึงอายุ 

80 ป แลวจึงพนจากตำแหนง ทั้งน้ีอาจใหตออายุการดำรงตำแหนงได  เมื่อผูบังคับบัญชา

เหนือตนพิจารณาถึงความเหมาะสม หากมีสุขภาพและสมรรถนะท่ีจะบริหารกิจการคณะสงฆ

ตอไปได 

ในดานภารกิจของคณะสงฆท้ัง 4 จังหวัดน้ันมีภารกิจเหมือนกัน ไดแก ภารกิจดาน

การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห การ

สาธารณสงเคราะห แตในบางจังหวัดอาจต้ังคณะทำงานข้ึนมา เพื่อกำหนดนโยบายคณะสงฆ
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จังหวัดเพื่อใหงานคณะสงฆกาวหนา โดยรวมมือกับองคกรภายนอกคณะสงฆเพ่ือขอความ

สนับสนุนการทำงานคณะสงฆ เชน องคการภาครัฐและเอกชน 

เปาหมายและกระบวนการบริหารจัดการคณะสงฆดานการปกครอง 

จากการศึกษาในกรณีดังกลาว จะเห็นไดวา คณะสงฆดานการปกครองมีบทบาทและ

หนาที่ในการจัดการกิจการพระศาสนาเปนอยางมาก มีกลไกในการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ 

ทั้งนี้ เพื่อเปาหมายในการเผยแผ การจัดการดูแลพระพุทธศาสนาใหเปนไปดวยความเรียบ

รอยตามพระธรรมวินัยและกิจการคณะสงฆ 6 ประการ ดังนี้ 

1) การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและระเบียบคณะสงฆ 

2) การปกครองบริหารกิจการคณะสงฆเพื่อความเรียบรอยดีงามของหมูคณะ 

3) การจัดการศาสนศึกษา 

4) การเผยแผพระพุทธศาสนา 

5) การสงเสริมการศึกษาสงเคราะห 

6) การจัดการสาธารณูปการใหเหมาะสม 

7) การจัดการและสงเสริมสาธารณสงเคราะห 

8) การจัดการ สืบทอด รักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาพระพุทธศาสนา 

9) การพัฒนาชุมชนและสังคม 

10) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ฯลฯ 

รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของพระสงฆและองคกรสายการ
ปกครอง 

จากการศึกษาพบวา รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรของพระสงฆและ

องคกรสายการปกครอง มีการดำเนินการใน 3 รูปแบบ คือ 

1) การบริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย สำนักงานเจาคณะจังหวัดทกจังหวัด

ไดมีการดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัยเปนหลักสำคัญ เพ่ือใหเกิดการรักษาพระธรรมวินัย

และธรรมเนียมปฏิบัติของพระพุทธศาสนา โดยมีการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับพระธรรม

วินัยถึงแมวาจะมีกฎหมายมาเก่ียวของในภายหลังแตก็มีกระบวนการท่ีไมขัดกับพระธรรมวินัย 

เชน การเคารพผูอาวุโส การรักษาถายทอดหลักพุทธธรรม การพัฒนาสังคม เปนตน 
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2) การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ จากการศึกษาพบวา 

คณะสงฆไดมีการดำเนินการ/การบริหารองคกรตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีกำหนด

ไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ) ซึ่งเปนไปในเชิงอำนาจ

ที่ไดรับมาจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ มีสายงานการปกครองท่ีชัดเจน มุงเนนการดำเนิน

การตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ 6 ประการ ดังนั้น กิจกรรมท่ีดำเนินการสวนใหญจึง

เปนไปตามแนวปฏิบัติดังกลาว 6 ประการ คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การ

ศึกษาสงเคราะห 4 ) การเผยแผ 5) การสาธารณูปการ 6) การสาธารณสงเคราะห โดยแตละ

ดานก็จะมีการมอบหมายใหพระสงฆภายในระดับตางๆ เปนผูดูแลใหกิจการดำเนินการไปดวย

ความเรียบรอย มุงเนน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการของคณะ

สงฆในภาพรวม 

3) การบริหารเชิงการอำนวยการ (Facilitating) การดำเนินการของเจาคณะ

จังหวัดสวนใหญน้ัน มีการบริหารจัดการในเชิงอำนวยการ เพื่อประสานใหคณะสงฆในระดับ

ตางๆ ดำเนินการตามแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนา ถาพระหรือวัดใดตองการเปนวัด

สายปฏิบัติ สายการพัฒนาสังคม สายการเผยแผ สายการศึกษา คณะสงฆจะสนับสนุนในทุก

มิติเพื่อใหกิจการพระศาสนาเปนไปดวยดีและตามความสนใจของวัดเหลานั้น ดังนั้นจึงมีความ

หลากหลายในการปฏิบัติเพื่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค

ของคณะสงฆที่กำหนดไว 
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ในบทนี้เพื่อตอบวัตถุประสงคท่ีวา เพื่อศึกษาวิเคราะหบทเรียน 

การประยุกตใชหลักพุทธธรรม และองคความรูจากกิจกรรมการพัฒนาใน

ระดับตางๆ ขององคกรทางพระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษารูปแบบและ

กระบวนการบริหารจัดการขององคกรทางพระพุทธศาสนาในดานการ

เรียนรู การปรับตัว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร และ

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูของพระสงฆใน

สังคมไทย ดังนั้น ในที่นี้ จะกลาวถึงการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการ

พัฒนาบุคคล สังคมการเรียนรู การปรับตัว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ของพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาในมิติตางๆ โดยคณะผูวิจัยจะ

เสนอผลศึกษาตามขอบเขตของคณะสงฆ 5 กลุมตามที่กำหนดไว โดย

แตละกลุม มีผลการศึกษา ดังนี้ 

1. การประยุกตใชหลักธรรมพุทธธรรมของพระสงฆและองคกร

พระพุทธศาสนา 

2. การเรียนรูและการปรับตัวของพระสงฆและองคกรพระพุทธ

ศาสนา 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระสงฆและองคกรพระพุทธ

ศาสนา 
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หากกลาวถึงการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคมของ

พระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะพบวา มีความคลายคลึงกันเปน

อยางย่ิง โดยพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาในสังคมไทยทุกกลุม ทุกสายลวนมีจุดมุง

หมายเพื่อเสริมสรางความสุข ความเจริญหรือเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกเพื่อนมนุษยดวย

กันทั้งสิ้น แตจะมีความแตกตางในเรื่องระดับของความสุขที่เปนโลกียสุขหรือสุขของชาว

บานคฤหัสถ หรือโลกุตรสุข ที่เปนความสุขในดานจิตใจท่ีมาจากความสุขในธรรมะท่ีพนไป

จากวัตถุ สิ่งของ (นิรามิสสุข) ดังนั้น การดำเนินการของพระสงฆท้ัง 5 กลุม จึงมีความ

แตกตางกันตามเปาหมายท่ีพระสงฆในสายน้ันๆ จะดำเนินการเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนา 

โดยมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม ดังนี ้
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จากการศึกษากลุมพระสงฆในแนวปฏิบัติ 5 กลุม คือ สายหลวงพอพุทธทาส 

สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎรธานี สายวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สายวัดหลวงพอสด

ธรรมกายาราม จ.ราชบุรี สายหลวงพอชา วัดหนองปาพง จ.อุบลราชธานี สายหลวงพอ

เทียน จ.นนทบุรี กลุมสายพองยุบหรือสติปฏฐาน 4 ของพระธรรมธีรราชมหามุนี วัด

มหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พบวา คณะสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาทีเ่นนการเผยแผพทุธ

ธรรมในแนวปฏิบัตนิั้น ไดมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมที่เนนการปฏิบัติตามหลักพระพุทธ

ศาสนา โดยมีการนำหลักธรรมท่ีสำคัญในแนวปฏิบัติ หรือการเจริญสมาธิ ปฏิบัติภาวนา 

มาเทศนาส่ังสอนใหกับประชาชนผูสนใจ และมุงเนนการปฏิบัติเพ่ือความสุขดานจิตใจตาม

หลักการทางพระพุทธศาสนา เชน การนำหลักอานาปานสติ สติปฏฐาน 4 ภาวนา 4 หลัก

ไตรสิกขา หรือหลักปฏิบัติทางจิตใจ เปนตน ไปประยุกตใชในการพัฒนาบุคคลและสังคม 

โดยมุงเนนใหบุคคลพัฒนาตนเองใหมีสติปญญาในการดำเนินชีวิต มีจิตใจท่ีผองใส มีสมาธิ 

มีการพัฒนาปญญาญาณ และมุงพัฒนาสังคมใหมีการปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตอเพื่อนมนุษยโดย

อาศัยความเมตตาเปนพื้นฐานในการพัฒนา โดยมีหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา

สติปญญาของบุคคล การพัฒนาสังคม และการปฏิบัติเพื่อเขาถึงธรรมะตามหลักพระพุทธ

ศาสนา ดังนี้  
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หลักพุทธธรรมท่ีพระสงฆสายปฏิบัติไดนำมาประยุกตใชและเผยแผแกพุทธศาสนิกชน

นั้น ประกอบดวยหลักธรรมในเชิงลึกท่ีเนนการปฏิบัติตามธรรม โดยมีการพัฒนาดานกาย 

(กายภาวนา) ดานศีล และพฤติกรรม (ศีลภาวนา) ดานจิตใจ (จิตตภาวนา) ดานปญญา 

(ปญญาภาวนา) โดยมุงใหบุคคลมีจิตใจที่มั่นคง มีสมาธิ ไมหวั่นไหวในโลกธรรม เห็นสัจธรรม

ของชีวิต มีสติเปนไปในกาย เวทนา จิตและธรรม ดังเชน การสอนสมาธิของหลวงพอเทียน 

หลวงพอชา และหลวงพอพุทธทาส ที่ทานมุงเนนการพัฒานจิตใจของบุคคลใหเขาถึงสัจ มี

การพิจารณาเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง มุงใหบุคคลเขาถึงความสุขภายใน (นิราสมิสสุข) 

ซึ่งเปนความสุขท่ีเกิดขึ้นในระดับจิตใจและปญญา มิไดเนนความสุขท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก

หรือวัตถุทั้งหลาย ทานมุงเนนการสอนและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดเปนความสุขที่ยั่งยืน เปน

ความสุขที่สัมพันธกับความรูสึกทางจิต (mind) และใจ (heart) มีลักษณะสงบและดำรงอยูที่

ยาวนาน จนเกิดภาวะแหงการปลอยวาง (stage of liberation) โดยมีหลักการวา บุคคล

ผลท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและตางประเทศ 

-  เกิดการเรียนรูและการปฏิบัติของพุทธศาสนิชนตามวัดและสำนักปฏิบัติธรรมตางๆ ทั่วประเทศ 

-  เกิดกิจกรรมการเผยแผของพระสงฆสายปฏิบัติ เชน การเกิดขึ้นของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

-  เกิดสาขาและวัดไทยในตางประเทศ เชน วัดสายหลวงพอชาในยุโรป อเมริกา มากกวา 20 สาขา 

-  เกิดการประยุกตหลักธรรมปฏิบัติในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและผูสูงอายุในสังคมไทย 

หลักพุทธรรมในการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อ

การพัฒนาจิตใจและปญญา 

- โยนิโสมนสิการ (การพิจารณาโดยละเอียด) 

-  ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) 

- อริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ) 

-  อานาปานสติ (การกำหนดลมหายใจ) 

-  สติปฏฐาน 4 (สติในกาย เวทนา จิต ธรรม) 

-  ไตรลักษณ (ธรรมชาติของสรรพสิ่ง)  

-  ภาวนา 4 (การพฒันากาย ศีล จติใจ ปญญา) 

-  มรรค 8 (ทางสายกลาง) 

-  ปฏิจจสมปุบาท (องคธรรมแหงเหตุและผล) 

เปาหมายและผลที่คาดหวัง 

-  เพื่อการพัฒนาและกำกับตนเอง เพื่อลด ละ

ตัณหา/กิเลสภายในของมนุษย 

-  เพื่อพัฒนาจิตใจและปญญาของบุคคล 

-  เพื่อพัฒนาชีวิตของบุคคลใหมีความงดงาม

ทั้งกาย วาจา ใจ และปญญา  

-  เพื่อใหเขาถึงสัจธรรมของชีวิต 

- เพื่อเปนการเสริมสรางจริยธรรมของบุคคล 

-  เสริมสรางคุณคาความเปนมนุษย 

-  เพื่อการสรางประโยชนเกื้อกูลตอตนเอง

และสังคมในลักษณะของการพัฒนาจิตใจ 
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สามารถเขาถึงนิพพาน คือความวางไดในทุกขณะท่ีปฏิบัติหรือมีสติ ดังนั้น หลักธรรมของ 

พระสงฆสายปฏิบัติ จึงเปนลักษณะของหลักธรรมที่ลึกซึ้งเกิดข้ึนดวยการปฏิบัติของบุคคล

มากกวาการชวยเหลือสงเคราะหกันและกัน ซึ่งจากการศึกษาพบวา บุคคลที่เขามาเรียนรูและ

ปฏิบัติธรรมรวมกับพระสงฆสายปฏิบัติดังกลาว จะมุงเนนการฝกฝนตนเองมากกวาการทำบุญ

ใสบาตรในรูปแบบเชิงประเพณีของวัดท่ัวไป โดยมีการจัดอบรมการปฏิบัติภาวนาในระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใหผูสนใจไดปฏิบัติอยางเต็มท่ี ฉะน้ัน หลักธรรมในแนวปฏิบัติ

ตามพระพุทธศาสนาแบบด่ังเดิมจึงมีความสำคัญ เพ่ือใหผูสนใจไดเรียนรูและปฏิบัติในดาน

การพัฒนาสติปญญาเพ่ือเขาถึงธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ซึ่งผลท่ี

เกิดขึ้นทำใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติของผูที่เลื่อมใสมีการนำหลักการปฏิบัติของทานเหลา

นั้นมาเผยแพรอยางตอเน่ือง ดังนั้น การเกิดขึ้นของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปฺโญ 

หรือสวนโมกขกรุงเทพฯ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมพระพุทธศาสนาและการพัฒนา

สังคม หรือการเกิดข้ึนของวัดไทยในตางประเทศของพระสงฆหลวงพอชา แหงจังหวัด

อุบลราชธานี ที่มีสาขาวัดในตางประเทศจำนวนมากกวา 20 สาขาท่ัวโลก รวมทั้งมีการจัดทำ

เว็บไซตเผยแผพุทธธรรมในภาคภาษาอังกฤษเพ่ือใหชาวตางประเทศผูสนใจในพระพุทธ

ศาสนาไดเรียนรูและปฏิบัติจนมีชาวยุโรปเขามาบวชในพระพทุธศาสนาจำนวนมากขึ้น  

3.1.2 °“√ª√–¬ÿ°μå„™âÀ≈—°æÿ∑∏∏√√¡¢Õßæ√– —ß¶æ—≤π“‡æ◊ËÕ™’«‘μ·≈–
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จากการศึกษาในกลุมพระสังฆพัฒนาเพ่ือชีวิตและชุมชนท้ังที่เปนปจเจกบุคคลและ

กลุมพระสงฆ ไดแก พระสงฆที่ไดดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในดาน

สาธารณสุข สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เชน พระอุดมประชาทร (อลงกต 

ติกฺขปญโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พระสุบิน ปณีโต วัดไผลอม อำเภอเมือง 

จังหวัดตราด พระครูพิทักษนันทคุณ (สงวน พันธชา) วัดอรัญวาส อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

เปนตน และ กลุม/เครือขายพระสังฆพัฒนา เชน เครือขายพระนักพัฒนาภาคเหนือ (สถาบัน

โพธิยาลัย จังหวัดเชียงใหม) กลุมเสขิยธรรม เครือขายพระสงฆดานส่ิงแวดลอม เครือขาย

พระสงฆพิทักษวัฒนธรรม เปนตน พบวา พระสังฆพัฒนาเหลาน้ี ไดมีการประยุกตใชหลัก

พุทธธรรมท่ีเนนการนำไปเพ่ือการใชในชีวิตประจำวันและการพัฒนาสังคมมาเปนแนวทางใน

การพัฒนากลุมและกิจกรรม เชน หลักอิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 อาทิโภคิยธรรม 5 หลักไตร

สิกขา เปนตน โดยนำไปประยุกตใชรวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการ

พัฒนาบุคคลและสังคม และมุงเนนใหบุคคลพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพ่ึงพาตนเองใน
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ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม มีสติปญญาในการดำเนินชีวิตแบบเรียบงาย 

และมุงพัฒนาสังคมใหมีการปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลตอเพ่ือนมนุษยดวยการสงเคราะห การชวย

เหลือดูแลผูคนที่ยังลำบากหรือผูดอยโอกาสในสังคม โดยมีหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาบุคคล ชุมชน และสังคม ดังนี้ 

ผลท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและตางประเทศ 

-  มีการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ตางๆ ทั่วประเทศ 

-  เกิดเครือขายพระพัฒนากลุมสัจจะสะสมทรัพยมากกวา 500 กลุม วงเงินหมุนเวียนกวา 1 พันลานบาท  

-  เกิดการพัฒนาสวัสดิการชุมชนโดยพระสงฆเปนแกนนำ เกิดเครือขายภูมิปญญาในทุกจังหวัด 

-  มีการพัฒนาชุมชนในมิติของวัฒนธรรม ภูมิปญญา มีมูลนิธิของพระสงฆในการพัฒนาสังคม ฯลฯ 

หลักพุทธรรมในการพัฒนาสังคม 

-  ไตรสิกขา (พัฒนาศีล สมาธิ ปญญา) 

-  อิทธิบาท 4 (ธรรมแหงความสำเร็จ) 

-  สังคหวัตถุ 4 (ธรรมแหงการเกื้อกูล) 

-  อาทิโภคิย 5 (หลักการใชสอยทรัพย) 

-  สามัคคีธรรม ฯลฯ 

การประยุกตใชรวมกับแนวคิดการพัฒนา 

-  การพัฒนาที่ยั่งยืน 

-  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  วัฒนธรรมทองถิ่น 

- ภูมิปญญาทองถิ่น 

-  สิทธิชุมชน 

เปาหมายและผลที่คาดหวงั 

-  การพฒันาคุณภาพชีวติของบคุคลและสังคม 

-  การเสริมสรางจริยธรรมพื้นฐานของบุคคล 

-  การพึ่งพาตนเองของบุคคลและสังคม  

-  การพัฒนาสังคมใหมีการเอื้ออาทรตอกัน 

-  การเสริมสรางคุณคาความเปนมนุษย 

-  การพัฒนาและอนุรักษภูมิปญญา 

-  การสรางประโยชนเกื้อกูลตอสาธารณะ 

-  การสรางภาคีเครือขาย 

-  การมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

-  การเสริมสรางสวัสดิการสังคม 

-  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษาทางเลือก 

หลักธรรมท่ีพระสังฆพัฒนาไดนำมาใชในการพัฒนาบุคคลและสังคมน้ัน สวนใหญจะ

เปนธรรมท่ีงายตอการนำไปปฏิบัติทางสังคม เชน การใหทาน การบำเพ็ญประโยชนรวมกัน 

การเสริมสรางความสามัคคีของหมูคณะ การพัฒนาอาชีพ รายได การเสริมสรางกำลังใจ การ

ประหยัด อดทน อดออม เปนตน ซึ่งเปนการนำหลักธรรมไปเสริมสรางใหประชาชนไดมีการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ดังตัวอยางของพระสุบิน ปณีโต วัดไผลอม จังหวัดตราด ที่ทานนำ



105

หลักอาทิโภคิยธรรม (หลักการใชสอยทรัพย) มาสงเสริมกิจกรรมการออมทรัพยจนเกิดกลุม

สัจจะสะสมทรัพยทั่วประเทศ ทานพระครูพิทักษนันทคุณ แหงกลุมฮักเมืองนาน วัดอรัญวาส 

จังหวัดนาน ทานไดหลักภูมิปญญาการบวชปาของพระพุทธศาสนามาสงเสริมใหประชาชนได

มีการจัดการและการอนุรักษปาไมในพื้นท่ีจังหวัดนาน พระอาทรประชานาถ (อลงกต) แหง

วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ไดนำหลักสังคหวัตถุ มาสงเคราะหผูปวยเอดส เปนตน พระ

สังฆพัฒนาเหลานี้ ไดปฏิบัติธรรมในลักษณะของการเก้ือกูล สงเคราะหตอชุมชน โดยมอง

รากฐานแหงความเปนชุมชนท่ีจะตองมีการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางพระสงฆ ชาวบาน และ

ภาคีเครือขายในการท่ีจะพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีการประยุกตภูมิปญญาทองถิ่น 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดสิทธิชุมชน เปนตน มาผสมผสานกับหลักพุทธธรรมในการ

พัฒนาบุคคลและสังคม ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนทำใหเกิดเครือขายการพัฒนาชุมชนและสังคม เชน 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม การจัดสวัสดิการชุมชน การออมทรัพยของชุมชน โดยการมีสวนรวม

ของพระสงฆ โดยเฉพาะกลุมสัจจะสะสมทรัพยของพระอาจารยสุบิน ปณีโต จังหวัดตราดน้ัน 

ไดรับการยอมรับและขยายงานไปยังพระสงฆท่ัวประเทศ โดยมีกลุมออมทรัพยมากกวา 500 

กลุม มีวงเงินหมุนเวียนมากกวา 1 พันลานบาท (สำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ, 2554) 

นอกจากน้ี พระสังฆพัฒนายังไดมีการประยุกตศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาไปจัด

กิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลอม เชน การบวชปา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผลท่ีเกิดข้ึน

ทำใหพระสงฆนักอนุรักษหลายรูปไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหบุคคลที่มี

สวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทำใหชุมชนมีการพึ่งพาตนเองในดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดการดานวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่

พระสงฆมีบทบาทอยางยิ่งในการจัดการและการอนุรักษมรดกของชาติ ทำเกิดการสราง

ศิลปกรรมของชาติภายในวัดและสถานที่สำคัญอยางตอเนื่อง นับวาเปนการประยุกตหลัก

พุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคมอยางแทจริง 

3.1.3 °“√ª√–¬ÿ°μå„™âÀ≈—°æÿ∑∏∏√√¡¢Õß°≈ÿà¡æ√– ß¶å·≈–Õß§å°√ “¬
‡º¬·ºà∑’Ë¡’°“√∂à“¬∑Õ¥À≈—°æÿ∑∏∏√√¡ºà“π°“√ ◊ËÕ “√∑“ß —ß§¡ (°≈ÿà¡¢∫«π°“√
æÿ∑∏„À¡à)  

 จากการศึกษากลุมพระสงฆใน 5 กลุม ไดแก สถาบันวิมุตตยาลัย (ว.วชิรเมธี) 

กลุมเสถียรธรรมสถาน กลุมหมูบานพลัม (ทานติช นัท ฮัน) พระราชญาณกวี วัดพระราม 9 

หรือวิทยาลัยศาสนทายาท และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พบวา พระสงฆขบวนการพุทธ



106

ใหมนี้ มีแนวคิดในการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุก ใชการส่ือสารสังคมในการชวยเผยแผ

พระพุทธศาสนาและการสรางพลังทางสังคม โดยมีการประยุกตใชหลักการทางพระพุทธ

ศาสนากับหลักการในระดับสากล เชน แนวคิดสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบตอ

สังคม การพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และวิถีการปฏิบัติที่สอดคลอง

กับสภาพทางสังคม มีการเสริมสรางกิจกรรมเชิงพุทธท่ีสอดคลองกับความสนใจและการ

ยอมรับของวัยรุน ชนชั้นกลาง และกลุมองคกรธุรกิจเอกชน เชน การนำหลักสังคหวัตถุ 4 

สามัคคีธรรม หลักไตรสิกขา หลักโยนิโสมนสิการ เปนตน โดยมุงเนนใหบุคคลมีการพัฒนา

ตนเอง มีสติปญญาในการดำเนินชีวิต มีศิลปะในการดำเนินชีวิต มุงพัฒนาสังคมเพ่ือเกิด

สันติสุข มีสันติภาพ และเกิดความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวของการ

พัฒนาบุคคลและสังคม ดังนี้  

ผลท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและตางประเทศ 

-  มกีารเรียนรูและการพฒันาศิลปะแหงการดำรงชีวติของวยัรุนและผูสนใจท่ัวไป 

-  เกดิกจิกรรมการพัฒนาในเชงิความรับผดิชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจและชมุชน 

-  เกดิการสือ่สารและเครือขายสังคมดาน “ธรรมปฏิบตั”ิ ทีเ่สรมิสรางการพัฒนาจิตใจและปญญา 

-  มกีารพฒันาในมิตขิองวัฒนธรรม ภมิูปญญา และศาสตรสมยัใหม ฯลฯ 

หลักพุทธรรมในการพัฒนาบุคคล/สังคม 

-  ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) 

-  อทิธบิาท 4  

-  สงัคหวตัถุ 4 

-  สปัปรุสิธรรม 7  

-  หลกัโยนิโสมนสิการ-กัลยาณมิตร ฯลฯ 

-  สนัตภิาพ 

-  การพฒันาท่ียัง่ยนื วทิยาศาสตร 

-  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

-  สทิธมินษุยชน  

-  เศรษฐศาสตรเชิงพทุธ 

เปาหมายและผลที่คาดหวัง 

-  เพือ่พฒันาบุคคลใหมกีารดำเนินชวีติทีถ่กูตอง  

-  พฒันาสังคมใหมกีารเอ้ืออาทรตอกนั 

-  เสรมิสรางคุณคาความเปนมนุษย 

-  การพัฒนาศิลปะแหงการใชชวีติ 

-  การสรางประโยชนเกือ้กลูตอสาธารณะ 

-  การสรางภาคีเครอืขาย-ภมิูปญญาสากล 

-  การสรางความรูใหมที่ผสมผสานพุทธศาสนา

กบัศาสตรสมัยใหม 

-  พฒันาสังคมใหเกดิสันตสิขุ-สนัตภิาพ  

-  เสรมิสรางความรบัผิดชอบตอสังคม 
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หลักพุทธธรรมท่ีคณะสงฆกลุมขบวนการพุทธใหมไดมีการนำมาประยุกตในการ

พัฒนาบุคคลและสังคม เปนหลักพุทธธรรมที่เนนการพัฒนาศิลปะแหงการดำรงชีวิตท่ีเรียบ

งาย เพื่อใหวัยรุน คนวัยทำงาน และผูคนในสังคมไดนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได

อยางแทจริง เนื่องจากความสับสนวุนวายในสังคมและมีเวลานอย จึงตองการหลักพุทธธรรม

ที่สามารถนำไปปฏิบัติไดทันที ดังนั้น หลักธรรมที่พระสงฆขบวนการพุทธใหมนำมาประยุกต

ใชจึงจะตองมีความเรียบงาย เขาใจงาย เชน หลักความอดทน ประหยัด การใหมุมมองของ

ชีวิตในเชิงบวก การใหเขาถึงสัจธรรม เปนตน โดยใชวิธีการสื่อสารที่เรียบงาย แตในขณะ

เดียวกันก็สามารถเช่ือมโยงกับแนวคิด หลักการในสังคม เชน การส่ือสารสมัยใหม สังคม

บริโภคในเชิงเศรษฐศาสตรแนวใหมและสันติภาพ เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่คนรุนใหมไดรับรูจาก

สื่อตางๆ ดังนั้น การประยุกตใชหลักธรรมผานสื่อ มีเดีย หนังสือ หรือกิจกรรมตางๆ จึงทำให

พระสงฆกลุมนี้ไดรับการยอมรับและมีการสรางสรรคกิจกรรมท่ีสอดคลองกับยุคสมัย ทำให

มองเห็นวา พุทธธรรมน้ันมิไดเสื่อมตามกาลเวลา แตเปนส่ิงท่ีสอดคลองกับผูปฏิบัติและไม

จำกัดกาลเวลาในการพัฒนา ฝกฝนตนเอง เพื่อใหดำรงอยูในสังคมอยางมีความสุข และเปน

ความสุขที่สัมผัสไดดวยการกระทำหรือ “ธรรมปฏิบัติ” ที่สามารถปฏิบัติในทุกชวงเวลา ทั้งใน

ที่ทำงาน ในบาน ในรถ หรือในที่ตั้งการฝกฝนตนเอง 

สวนการประยุกตกับศาสตรสมัยใหมในสังคมน้ัน พบวา พระสงฆกลุมนี้ ทาน

สามารถนำความรูทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตในกิจกรรมเชิงพุทธ เชน ทาน ว.วชิรเมธี 

สามารถแนะนำในหลักการใชชีวิตตามแบบพุทธเศรษฐศาสตร เสถียรธรรมสถาน เนนการใช

ศิลปะแหงการดำรงชีวิตที่สอนการใชชีวิตแบบพุทธในการสังคมสมัยใหม สวนทานพระมหา

สมปอง เนนการใหมุมมองใหมแกเยาวชน ดวยการหักมุมความคิดในการใชชีวิตที่ถูกตอง 

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในทางพระพุทธศาสนา และเพ่ือความดีงามของบุคคล

และสังคม 
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การศึกษาคร้ังนี้ คณะผูวิจัยดำเนินการศึกษากลุมพระสงฆและองคกรการศึกษาทาง

พระพุทธศาสนาที่มีบทบาทและหนาท่ีในการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย 

ประกอบดวย 1) กลุมการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ องคกรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

บาลี -แผนกนักธรรมและธรรมศึกษา และแผนกสามัญศึกษา 2) การศึกษาสงเคราะห เชน 

โรงเรียนการกุศลของวัด และศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย 3) กลุมการศึกษาในระดับ
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อุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย จากการศึกษาพบวา คณะสงฆและองคกรพระพทุธศาสนาสายการศกึษานั้น ไดมีการ

ประยุกตใชหลักพุทธธรรมท่ีเนนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม โดยมี

การนำหลักธรรม ประวัติศาสตรศาสนา ปรัชญาการดำเนินชีวิต และวิชาชีพทางการศึกษา 

เปนตน มาประยุกตใชในการพัฒนาบุคลากร องคกร และการเรียนการสอน โดยมุงเนนการ

จัดการศึกษาเพื่อเปนศาสนทายาทและบุคลากรที่ดีของชาติ มีการจัดหลักสูตรการศึกษาตาม

ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีการวางระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคลองกับ

การเรียนรูดานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย โดยมีหลักพุทธธรรมท่ี

เก่ียวของการพัฒนาดานการศึกษาของคณะสงฆไทย ดังนี้ 

ผลท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและตางประเทศ 

- มกีารพฒันาการศึกษาของคนในชาตแิละศาสนทายาทดานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 

- การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมในแวดวงวิชาการ 

- การพฒันาจิตใจและสงัคมในทุกระดบัตัง้แตประถมศึกษาถงึอดุมศกึษา 

- เกดิโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกบาล-ีนักธรรม-และปรยิตัธิรรมสามญัท่ัวประเทศ มสีามเณร-พระภิกษุ 

ศึกษาเลาเรยีนมากกวา 70,000 รูป 

- มผีูเรยีนในมหาวิทยาลัยสงฆมากกวา 30,000 รปู/คน 

- เกิดเครอืขายการศึกษาทางเลือกและพระพุทธศาสนาวันอาทิตยท้ังในและตางประเทศ 

หลักพุทธรรมในการจัดการศึกษา 

- พทุธวธีิในการสอน 

- ไตรสิกขา (ศลี สมาธิ ปญญา) 

- องคความรูดานภาษาบาลี-ธรรมะ 

- สปัปรุสิธรรม 7  

- ภาวนา 4 

- พระไตรปฎกศกึษา  

- พระพุทธศาสนากับการพฒันาชวีติ 

- ศาสตรสมยัใหม 

- การศึกษาในระดบัสากล  

- ภาษา ประวติัศาสตร วทิยาศาสตร ฯลฯ 

เปาหมายและผลที่คาดหวัง 

- เพื่อพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความรูใน

ทางพระพุทธศาสนากับศาสตรสมยัใหม 

- ใหความสำคญักบัการพฒันาบุคลากรในชาติ 

- การทำนุบำรงุศลิปวฒันธรรม 

- การบริการวิชาการแกสงัคม 

- การคนควาความรูเพือ่แกไขปญหาสงัคม 

- การวางรากฐานของการใชชวีติทีเ่หมาะสม 

- การจัดการองคกรเพ่ือการเรียนรู 

- การสงเสรมิการเรียนรูตลอดชวิีต 

- การพัฒนาศาสนทายาท 



109

3.1.5 °“√ª√–¬ÿ°μå„™âÀ≈—°æÿ∑∏∏√√¡¢Õß°≈ÿà¡æ√– ß¶å·≈–Õß§å°√§≥–
 ß¶å “¬°“√ª°§√Õß  

การศึกษาคร้ังนี้ มุงศึกษากลุมพระสงฆและองคกรคณะสงฆสายการปกครองท่ี
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 โดยศึกษาจากตัวอยางคณะสงฆในระดับ
จังหวัด 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครสวรรค จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
นครราชสีมา จากการศึกษาพบวา คณะสงฆและองคกรพระพทุธศาสนาสายปกครองนั้น ไดมี
การประยุกตใชหลักพุทธธรรมที่เนนการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทอง
ถิ่นมาประยุกต โดยมีการนำหลักธรรมที่สำคัญมาแนวปฏิบัติ เชน หลักไตรสิกขา สังคหวัตถุ 
4 พรหมวิหารธรรม อคติ 4 อปริหานิยธรรม 7 เปนตน โดยมุงเนนการบริหารกิจการคณะ
สงฆ คือ การปกครองคณะสงฆ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ
สาธารณูปการ เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ และการพัฒนาบุคคลใหมีสติ
ปญญาในการดำเนินชีวิต การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด และมุงพัฒนาสังคมใหมีการ
ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตอกัน มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาสังคม เปนตน โดยมีหลักพุทธธรรมท่ี
เก่ียวของ ดังนี้  

ผลท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและตางประเทศ 

-  มกีารเรียนรูและการพฒันาคณะสงฆในพืน้ทีท่กุจงัหวดัท่ัวประเทศ 
-  การสงเสริมการศกึษาของคณะสงฆในทกุระดับ มพีระ-เณร ศกึษาเลาเรยีนมากกวา 100,000 รูป 
-  การเผยแผพระพทุธศาสนาท้ังในและตางประเทศทำใหมวีดัไทยมากกวา 40 ประเทศ 
-  เกดิเครือขายกิจกรรมเพือ่การลด ละอบายมุขของสังคมของชมุชนในสังคมไทยและในหลายพ้ืนที ่
-  เกดิการพฒันาสวัสดิการชุมชนและสงัคมโดยพระสงฆเปนแกนนำ  
-  เกดิการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมเชงิพทุธและเครือขายภมูปิญญาชาวบาน 
-  มกีารทำงานรวมกับภาครัฐ องคกรปกครองทองถ่ิน และภาคเอกชนอยางเปนระบบ  
-  มกีารพฒันาตน พฒันาคน และพฒันางาน ในมิตขิองพระพุทธศาสนาฯลฯ 

หลักพุทธรรมในการพัฒนาองคกร 

- ไตรสิกขา (ศลี สมาธิ ปญญา) 
-  อริยสจั 4  
-  สงัคหวตัถุ 4 
-  อปรหิานิยธรรม  
-  ภาวนา 4  
-  หลกัสาราณิยธรรม 6 
-  ภมูปิญญาทองถ่ิน 
-  กจิการคณะสงฆ ฯลฯ 

เปาหมายและผลที่คาดหวัง 

-  เพือ่การพัฒนาคณะสงฆและสังมณฑล 
-  เพื่อพัฒนาชีวิตของบุคคลใหมีความงดงามทั้ง

กาย วาจา ใจ และปญญา  
-  พฒันาสติปญญาของบคุคลและสังคม 
-  การสรางประโยชนเกือ้กลูตอตนเองและสังคม 
-  การอนุรักษศลิปวฒันธรรม 
-  การสรางความสามัคคขีองหมูคณะฯลฯ 
-  การพัฒนาจริยธรรมพืน้ฐานของบุคคล 
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หลักพุทธธรรมที่คณะสงฆสายปกครองที่มีอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ

นำมาประยุกตใชนั้น สวนใหญเปนหลักการของพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาแตดั้งเดิมหรือ

ตามพระธรรมวินัย เพื่อใหเกิดการจัดการองคกรคณะสงฆท่ีเปนเอกภาพและเนนการเผยแผ

พระพุทธศาสนา โดยมีการมอบหมายใหคณะสงฆฝายตางๆ ทำหนาท่ีในการพัฒนาบุคคล 

สังคม โดยยึดหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ถูกตองและพัฒนาสังคมแบบเกื้อกูล โดยใช

ระบบอาวุโสในการเสริมสรางกิจกรรมในสังคมไทย โดยหลักธรรมท่ีสงเสริมกระบวนการ

พัฒนา รักษา และสืบทอดหลักพุทธธรรมนั้น มีความเกี่ยวของกับการบริหารจัดการในเชิง

การปกครอง ดังนี้  

1) การใชประเพณี-พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเปนปจจัยในการเผยแผพุทธธรรม  

2) การจัดการเผยแผหลักพุทธธรรมเชิงรุกตอเด็ก-เยาวชน และพระภิกษุ–สามเณร  

3) เนนการศึกษาเรียนรูตามหลักศีล สมาธิ ปญญา  

4) การนำหลักธรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม  

5) การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของคณะสงฆ เชน สอบบาลี–นักธรรม  

6) การพัฒนาและอธิบายหลักพุทธธรรมใหตรงกับความสนใจของผูเรียนรู/ผูปฏิบัติ   

7) การสงเสริมการปฏิบัติธรรมในแนวตางๆ เชน อานาปานสติ สติปฎฐาน 4 ดัง

ตัวอยางของคณะสงฆในจังหวัดเชียงรายสวนใหญเลือกดำเนินการ คือ การจัดการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเชิงรุกตอเด็กและเยาวชน เพ่ือพัฒนาเด็ก-เยาวชน ใหเกิดการเรียนรูและ

เขาใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เชน การสอบศีลธรรมในโรงเรียน เปนตน โดย

เลือกหลักธรรม เชน อริยสัจ 4 หลักอิทธิบาท 4 ไตรสิกขา บุญกิริยาวัตถุ 3 สุจริต 3 ขันติ

ธรรม ความไมประมาท (อัปปมาทธรรม) พละ 5 และภาวนา 4 เปนตน โดยเลือกใชหลัก

ธรรม เชน พรหมวิหาร 4 รองลงมาไดแก หลักฆราวาสธรรม 4 สังคหวัตถุ 4 หลักธรรม

อธิปไตย 3 ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 ทิศ 6 หลักอปริหานิยธรรม 7  สาราณียธรรม 6 และโภค

อาทิยะ 5 ในการพัฒนาสังคม 

สรุปหลักพุทธธรรม ที่คณะสงฆไทยนำมาประยุกตในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือ

การพัฒนาบุคคลและสังคมนั้น ประกอบดวยหลักพุทธธรรม 3 หมวดใหญ คือ  

หมวดที่ 1 หลักธรรมวาดวยความจริงของชีวิตและสภาวะตามธรรมชาติที่แสดงให

เห็นถึงการเกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไป เชน หลักอิทัปปจจยตา หลักไตรลักษณ หลักปฏิจจสมุป

บาท หลักพระอภิธรรม เปนตน ซึ่งเปนทางสายกลางแสดงเหตุและผลถึงสภาวะที่เปนจริงที่

ไมมีผูใดลวงพนไปได  



หลักธรรมที่แสดงความจริง
ตามธรรมชาติ

-  ไตรลักษณ (เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับ) 
-  ขันธ 5 (รูป-นาม)
-  ปฏิจจสมุปปบาท (วงจรชีวิต) 
-  นิยาม 5 (สภาวะตามธรรมชาติ)
-  อายตนะภายใน-นอก
-  กรรม กิเลส วิบาก ฯลฯ

หลักธรรมในการพัฒนา
ปจเจกบุคคล

-  โยนิโสมนสิการ
-  กัลยาณมิตร สติ
-  ศีล สมาธิ ปญญา
-  อริยสัจ 4
-  สัปปุริสธรรม 7 
-  อิทธิบาท 4
-  ภาวนา 4 ฯลฯ

หลักธรรมในการพัฒนา
สังคม

-  ทาน (การแบงปน) 
-  สังคหวัตถุ 4
-  พรหมวิหาร 4
-  อปริหานิยธรรม 7
-  ทศพิธราชธรรม 
-  ฆราวาสธรรม
-  สามัคคีธรรม ฯลฯ

หลักวินัย

เพ่ือการจัดวางระเบียบชีวิตและวางระบบกิจการพัฒนา เปนขอกำหนดในการจัดวางระเบียบ
และเปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตและการควบคุมทางสังคม
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หมวดท่ี 2 หลักธรรมในการพัฒนาปจเจกบุคคล เพ่ือใหบุคคลมีความดีงาม มีการ

ฝกฝนตนเอง ใหมีการลด ละ กิเลส ตัณหาท่ีอยูภายในตนเอง เพื่อใหบุคคลไดเขาถึงสัจธรรม

ของชีวิตและการเกื้อกูลตอกัน มีสติปญญารูเทาทันกับส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง 

ใหบุคคลมีความสุขกับการใชชีวิตที่เหมาะสมสอดคลองกับการเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตใจและ

ปญญา เชน หลักไตรสิกขา โยนิโสมนสิการ สติปญญา ภาวนา อิทธิบาท 4 หลักสัปปุริส

ธรรม 7 เปนตน  

หมวดท่ี 3 หลักธรรมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเปนหลักการทางพระพุทธศาสนาท่ี

ตองการพัฒนาสังคมใหเกื้อกูลตอบุคคล ใหสังคมเปนกัลยาณมิตร ใหมีการชวยเหลือดูแล

กิจการของสวนรวมใหมีความงอกงาม พัฒนาเพ่ือใหเกิดความสงบสุขของบุคคลสังคม เชน 

หลักอริยสัจ 4 มรรคมีองค 8 สังคหวัตถุ 4 สาราณิยธรรม 6 อปริหานิยธรรม 7 เปนตน 

โดยมีวินัยเปนเครื่องกำกับในการพัฒนาชีวิต และการพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนี้ 
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จากหลักพุทธธรรมท่ีพระสงฆนำมาประยุกตใชดังกลาว ทำใหสังคมไทยเกิดการเรียน

รู การพัฒนาบุคคล และสังคมในมิติที่หลากหลาย ถึงแมวาภาพรวมการประยุกตใชหลักการ

ทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย ยังมีขอจำกัด และไมบรรลุสังคมท่ีพึงปรารถนา

เทาที่ควร แตจากอดีตท่ีผานมาจะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาเปนสวนหน่ึงของสังคมไทย มี

บทบาทในการประสานเชื่อมโยงผูคนในสังคมใหมีการสรางสรรคและทำสิ่งที่เปนประโยชน

เกื้อกูลตอประเทศชาติบานเมือง ดังน้ัน อาจจะกลาวไดวา จำเปนตองมีการประยุกตใชหลัก

พุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคมตอไป รวมท้ังควรมีการบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม 

ภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาบุคคลและสังคม ซึ่งจะทำใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมแหงการ

ตื่นรูและการกาวผานปญหาอุปสรรคในการพัฒนาชีวิตและสังคมที่เหมาะสมตอไป  

3.2 °“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√ª√—∫μ—«¢Õßæ√– ß¶å·≈–Õß§å°√æ√–æÿ∑∏»“ π“„π
 —ß§¡‰∑¬ 

ในสมัยพุทธกาล การเรียนรูและการปรับตัวของพระสงฆเปนไปตามพระธรรมวินัย 

คือ มีการเรียนรูดาน “คันธุระ” และ “วิปสสนาธุระ” ฝายแรก คือ พระผูศึกษาพระปริยัติ

ธรรมหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจาเพื่อใหเกิดความรอบรูแตกฉานในหลักธรรมแลวนำไป

ประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนผูอื่นตอไป สวนใหญมักจะอยูตามวัดในเมืองหรือหมูบาน เพ่ือ

ความสะดวกในการแสวงหาความรู จึงเรียกพระสงฆฝายน้ีอีกอยางหน่ึงวา ฝายคามวาสี หรือ

พระบาน 

สวนฝาย “วิปสสนาธุระ” คือ พระภิกษุที่นำเอาพระธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติ

ปฏิบัติอยางเครงครัด โดยเนนหนักท่ีการฝกจิตและสมาธิเพ่ือใหเกิดปญญาอันเปนหนทางนำ

ไปสูความหลุดพน การฝกจิตดังกลาวจำเปนตองแสวงหาสถานที่อันเงียบสงบ วิเวก หลีกเรน

จากการรบกวนของโลกภายนอก หรือเปน “สัปปายะ” เกื้อกูลแกการปฏิบัติ ดวยเหตุนี้ พระ

สงฆฝายนี้จึงมักเดินทางออกไปสูปาสูเขา กลายเปนที่มาของชื่ออรัญวาสี “พระปา” หรือพระ

ธุดงค 

สำหรับในสังคมไทย เมื่อพระพุทธศาสนาเขามาตั้งมั่นแลว คณะสงฆไดดำเนินการ

เผยแผหลักธรรมคำสอน และมีการสงเสริมปฏิบัติเพื่อนำไปใชไดในชีวิตประจำวัน ซึ่ง

สอดคลองกับวิถีชีวิตและความเช่ือดั้งเดิมจนเปนที่ยอมรับแลว ทำใหคนไทยนับถือพระพุทธ

ศาสนาเพิ่มมากขึ้น ทำใหพุทธศาสนาเปนปจจัยสำคัญตอวิถีชีวิตและมีความสัมพันธอยางใกล

ชิดกับการเมืองการปกครอง โดยผูปกครองไดเลือกเฟนเอาหลักธรรมตางๆ ที่สอดคลองกับ
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สภาพชีวิตเอามาใชเปนประโยชนตอการปกครอง เพ่ือความชอบธรรมหรือการมีอำนาจเหนือ

กลุมประชาชนในสังคม ฉะน้ัน พระพุทธศาสนาจึงเปนกลไกท่ีมีบทบาทสำคัญตอประชาชน

และอำนาจทางการเมือง ดังจะเห็นไดจากพระราชนิพนธของพระมหาธรรมราชิไทยเร่ือง

ไตรภูมิพระรวง ที่กลาวถึงสัตวในภูมิทั้ง ๓ คือ สวรรค มนุษย นรก อันเปนการแสดงถึงพระ

ปรีชาสามารถในการนำเอาหลักพุทธธรรมมาอบรมขัดเกลาจิตใจของประชาชนใหเชื่อในเร่ือง

ของบาปบุญประพฤติใหอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ในดานความศรัทธาของประชาชน

ตอพระพุทธศาสนาจะเห็นไดจากศิลาจารึกที่วา 

“คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พอขุนรามคำแหง 

เจาเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม ชาวเจา ทวยปว ทวยนาง ลูกเจา ลูกขุน ทั้งสเนท้ัง

หลาย ทั้งผูขาย ผูหญิง มีศรัธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อ

ออกพรรษากรานกฐินเดือนณึ่งจึงแลว” 

จากความสำคัญขององคกรพระสงฆที่มีตอสังคมในทุกดาน จึงเปนจุดเริ่มตนที่ทำให

วัดกลายเปนศูนยกลางของสังคมไทย เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีอิทธิพลตอการดำรงชีวิต 

กอใหเกิดพิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมประเพณีตางๆ ตลอดจนความเรียบรอยของสังคม

ตามที่รัฐตองการ จากอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา จนถึงยุครัตนโกสินทรในปจจุบัน อิทธิพล

ชาติตะวันตกเร่ิมขยายตัวเขาสูประเทศไทยในรูปแบบของเศรษฐกิจการคาและการเผยแผ

ศาสนา รวมถึงการขยายอิทธิพลทางการเมืองโดยมีนโยบายแสวงหาผลประโยชนทางการลา

อาณานิคมดวย เมื่อชาวตะวันเดินทางเขามาสูประเทศไทยมากข้ึน ก็ไดนำวิทยาการสมัยใหม

เขามาเผยแผ ทำใหคนไทยมีโอกาสไดศึกษาวิชาการสมัยใหมจากหมอสอนศาสนาทำใหแนว

ความคิดของไทยเร่ิมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะชนชั้นผูนำท่ีมีโอกาสรับแนวความคิดจากตะวันตก

มากกวากลุมอื่น อันเปนผลมาจากการท่ีคณะมิชชันนารีเขามาสูประเทศไทย ซึ่งประกอบไป

ดวย แพทย ครู นักวิทยาศาสตร นักหนังสือพิมพและไดรับการสนับสนุนดวยดีจากพระมหา

กษัตริย เจานาย และขาราชการ ซึ่งมีบทบาทและอิทธิพลในการนำความเปล่ียนแปลงมาสู

สังคม จากประเด็นปญหาดังกลาวขางตน องคกรพระสงฆมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อใหเขา

กับยุคสมัยอยูเสมอ พุทธธรรมหรือหลักการของพระพุทธศาสนาน้ัน สามารถปรับและ

ประยุกตใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองได โดยไมทำเกิดการเสีย

ดุลและเอกลักษณแตประการใด ศาสนาพุทธจึงมีทั้งจุดออนจุดแข็งอยูในท่ีเดียวกันคือการ

ประนีประนอมและสานประโยชน เขากับกระแสวัฒนธรรมของลัทธิอื่นๆ ไดเปนอยางดี
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ศาสนาพุทธไมมีพุทธบัญญัติในการนับถือสิ่งอื่น เพียงแตตองมีศรัทธาที่ประกอบดวยปญญาจึง

เปนศาสนาที่ใหเสรีภาพในการนับถือแกประชาชนทั่วไป  

การเรียนรูและการปรับตัวของพระสงฆนั้น ไดมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระ

ธรรมวินัยมาอยางตอเน่ือง และมีการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับบริบททางสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากการเรียนรูและการปรับตัวของพระสงฆในสังคม

ไทยจะพบวา มี 2 ลักษณะใหญๆ คือ  

1) การดำเนินการตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด เพื่อรักษาความเปนเอกลักษณ

การเรียนรูทางพระพุทธศาสนาเอาไว  

2) การปรับใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสังคม โดยมีการปรับการ

เรียนรูเพื่อนำหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชและบูรณาการกับความรูและศาสตร

สมัยใหม มีการนำหลักพุทธธรรมมาเปนฐานในการเช่ือมประสานกับวิชาการน้ัน และพัฒนา

ใหเปนแนวคิด หลักการที่สอดคลองกับบริบททางสังคม  

ในที่นี้ จะกลาวถึง ตัวอยางการเรียนรูของพระสงฆกลุมหรือสายตางๆ ในภาพรวม 

เนื่องจากมีแนวทางการเรียนรูและการปรับตัวท่ีไมแตกตางกันมากเน่ืองจากระบบการศึกษา

ของคณะสงฆไทยมีรากฐานมาจากแนวปฏิบัติที่พระพุทธองคบัญญัติไวและท่ีมีการปรับปรุง

โดยคณะสงฆนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

1. ตัวอยางการเรียนรูและการปรับตัวของวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จังหวัด

ราชบุรี วัดหลวงพอสดธรรมกายารามเปนวัดที่เนนการพัฒนาทุกดาน ซึ่งพระเทพญาณมงคล 

(เสริมชัย ชยมงฺคโล) ประสงคจะสรางวัดใหเปนวัดตนแบบของวัดสมัยใหมท่ีเนนการปลูกฝง

คุณธรรมตามวิถีพุทธโดยเล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสังคมท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้ และเห็น

วาในสังคมปจจุบันน้ีบุคคลเปนจำนวนมากละเลยไมปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหวัดเปนสถานท่ีเรียนรูและปฏิบัติธรรม โดยเนนการปฏิบัติทั้งวิปสสนา

ธุระและคันถธุระ และในขณะเดียวกันการดำเนินกิจการใดๆ ของวัดตองสอดคลองกันกับ

สังคม องคกรมหาเถรสมาคม กลาวคือวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ไมปรารถนาจะทำ

กิจการทางพระพุทธศาสนาแบบโดดเด่ียว (stand-alone) ตองเปนอันหน่ึงอันเดียวกับคณะ

สงฆ คือ องคกรมหาเถรสมาคม โดยมีการเรียนรูและการบริหารตามหลักกิจการคณะสงฆใน 

6 ดานใหครบบริบูรณ คือ  

(1) ดานการปกครอง มีการอบรมพระภิกษุ สามเณร ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนท่ีมา

ปฏิบัติธรรมภายในวัด ใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเปนหลักสำคัญและนำหลักธรรมท่ีสำคัญ
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เก่ียวกับการบริหารมาประยุกตใช เชน พรหมวิหาร 4 สาราณียธรรม 6 และอปริหานิยธรรม 

7 เปนตน มาใชในการบริหารกิจการของวัด 

(2) ดานการศาสนศึกษา มีการสงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร ตลอดถึงพุทธ

ศาสนิกชน ไดศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจา กลาวคือ ดานปริยัติทั้งแผนกนักธรรม และ

ภาษาบาลี และรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการเปดหนวยวิทยบริการ 

คณะสังคมศาสตร เพื่อเปดการเรียนการสอนหลักสูตร ปริญญาตรีและโท ดานปฏิบัติสงเสริม

ใหมีการปฏิบัติวิปสสนาตามวิชชาธรรมกายอันเปนประโยชนตอการเผยแผพระพุทธศาสนา 

(3) ดานการศึกษาสงเคราะห สงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชนใหมีโอกาสในการ

ศึกษาและชวยสงเคราะหอุปกรณตางๆ ที่เปนประโยชนเพ่ือชวยเหลือสังคม โดยยึดหลักวา 

วัดชวยบานและโรงเรียน บานและโรงเรียนชวยวัด 

(4) ดานการเผยแผพระพุทธศาสนามีการเผยแผพระพุทธศาสนาทุกรูปแบบเพ่ือชวย

กันประกาศพระสัจธรรมอันแปนหลักธรรมที่ประกอบดวยเหตุผล แกพุทธศาสนิกชนทุกวัย

เพื่อลดปญหาของสังคมและเพิ่มสรางปญญา โดยใชกลยุทธในการเผยแผและอุบายวิธีในการ

สกัดกั้นสิ่งที่เปนสัจธรรมปฎิรูปที่นับวันจะมีมากขึ้นและรุนแรง เพื่อเปนดำรงอายุบวรพุทธ

ศาสนาม่ันคงถาวร 

(5) ดานสาธารณูปการ มีจัดระบบการสาธารณูปการ การกอสราง การบูรณ

ปฏิสังขรณเสนาสนะตางๆ ใหมีความมั่นคงและเพียงพอตอการใชประโยชน และคุมคากับ

ปจจัยที่พุทธศาสนิกชนถวายมา โดยยึดหลักวา ใหประหยัดสุดและไดประโยชนมากที่สุด 

และการจัดศาสนสมบัติและศาสนสถานท้ังหมดภายในวัดตองเปนไปตามกฎหมาย กฎ

กระทรวง กฏมหาเถรสมาคมและตามพระบรมพุทธานุญาต โดยใหถูกตอง เหมาะสม 

บริสุทธิ์และยุติธรรม 

(6) ดานสาธารณสงเคราะห มีการสงเคราะหและชวยเหลือสังคมท้ังดานวัตถุและ

ดานธรรมะอันเปนประโยชนตอการทำงานและพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางความแข็งแกรงให

เกิดขึ้นภายในสังคมโดยสวนรวม 

การเรียนรูของวัดหลวงพอสดธรรมกายารามดังกลาว เปนการเรียนรูและการปรับตัว

ผานกิจการคณะสงฆ 6 ดานที่คณะสงฆหรือมหาเถรสมาคมกำหนดไวเปนแนวทางใหวัดตางๆ 

ดำเนินการแทน ทำใหเกิดการเรียนรูและการปรับตัวเพื่อสนองกิจการคณะสงฆและในขณะ

เดียวกันก็มีการพัฒนาบุคคลและสังคมไปพรอมกัน ซึ่งทำใหวัดหลวงพอสดธรรมกายารามได

รบัการยอมรับจากคณะสงฆและสังคมไทย เปนการเรียนรูทีม่าจากพระธรรมวนัิย พระไตรปฎก 
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ศาสตรสมัยใหม และภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงองคความรูในพระไตรปฎกกับการ

บริหารจัดการแนวใหมท่ีจะทำใหวัดและพระพุทธศาสนาไดรับการยอมรับเพื่อนำไปสูการเรียน

รูเพื่อสรางความดีงามที่แทจริง 

2. ตัวอยางการเรียนรูและการปรับตัวของสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 

สวนโมกขพลารามเปนสำนักสายวิปสสนาธุระ หรือพระปา การปรับตัวเพื่อตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงของสวนโมกขเกิดข้ึนดวยบริบทท่ีหลากหลายและเปนการปรับตัวเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีแนวทางการเรียนรูและการปรับตัว ดังนี้   

(1) ยึดมั่นในอุดมการณทางพระพุทธศาสนาท่ีมั่นคงภายใตการเปล่ียนแปลงของ

สังคม หมายถึง แมสภาพสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แตสวนโมกขพลารามจะ

ยังคงยึดแนวทาง อุดมการณทางพระพุทธศาสนาที่ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย โดยจะทำ

หนาที่จรรโลง พุทธธรรม หลักการและแนวคิดทางพระพุทธศาสนายังคงปรากฏอยู เพื่อเปน

ที่เรียนรูของพุทธศาสนิกชนและผูสนใจในการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา  

(2) การประยุกตใชเทคโนโลยีกับความเปนธรรมชาติในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

หมายถึง การปรับตัวอยางสำคัญของสวนโมกข คือ การใชเทคโนโลยีในการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาทั้งในรูปของการพิมพ แถบบันทึกเสียง และสื่ออื่นๆ ที่มีเปาหมายเพื่อการเขาถึงของผู

ปฏิบัติและศาสนิก ชนทำใหพระพุทธศาสนาในนามสวนโมกขเผยแผออกไปในวงกวาง และ

เมื่อเดินทางมาเรียนรูที่สวนโมกขก็มุงเนนการใชความเปนธรรมชาติในการเรียนรูเพื่อใหบุคคล

ไดเขาถึงสัจธรรมที่มีธรรมชาติเปนแหลงเรียนรูกับหลักพุทธธรรม การปรับตัวของสวนโมกข

เนนความสอดคลองกับความเปนธรรมชาติ โดยมองไปท่ีเปาหมายภายในตามอุดมการณ

สูงสุด เมื่อไปจงึเห็นภาพจำหลัก โรงมหรสพทางวิญญาณ ตนไมพูดได เปนตน  

(3) การสรางเครือขายการเรียนรูที่ตอเน่ือง สวนโมกขมีการสรางเครือขายแนวคิด

ของสวนโมกขออกไปสูสังคม มีกระบวนการที่ตอเนื่องโดยใหศิษยของสวนโมกขชวยทำหนาที่

ในการเสริมสรางการเรียนรู พรอมทั้งมีการปรับตัวเพื่อใหเขาสังคมสมัยใหมและการยึดหยัดใน

ความเปนเอกลักษณของพระพุทธศาสนา โดยเปนการปรับตัวเพื่อตอบรับกับการไมเปล่ียน 

แปลงภายในคือเปนไปเพ่ือการแสวงหาอุดมธรรมภายในที่มาจากพระธรรมวินัยที่แทจริง  

การเรียนรูและการปรับตัวของสวนโมกขพลารามดังกลาว จะเห็นไดวา มีการยึดหลัก

การตามอุดมการณทางพระพุทธศาสนา ใหมีการเรียนรูจากธรรมชาติ และมีการเลือกใชสื่อที่

เหมาะสมในการเผยแผหลักธรรมคำสอนใหกวางขวางออกไป ในขณะที่การปรับตัวเนนการ

สื่อสารเพื่อใหสังคมเขาใจหลักการทางพระพุทธศาสนาที่เรียบงาย 
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3. ตัวอยางการเรียนรูและการปรับตัวของพระสังฆพัฒนาในสังคมไทย จากการ

ศึกษาพบวา กระบวนการเรียนรู การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระสังฆพัฒนา เนนการ

ทำงานท่ีหลากหลาย โดยเร่ิมตนจากตัวเอง ดวยคติท่ีไดรับอิทธิพลจากพระธรรมโกศาจารย 

(พุทธทาสภิกขุ) ไดแก การทำงาน คือการปฏิบัติธรรม เริ่มตนดวยการสรางกุศลฉันทะ มี

ความสุขกับการทำงาน สำราญกับการสรางสรรคจากน้ันจึงพัฒนางานรวมกับคนอ่ืน ดวยการ 

“สรางศรัทธา ใหปญญา พาปฏิบัติ” ซึ่งเปนการสรางกระบวนการเรียนรู มีกิจกรรมเรียนรู

แบบกลุม แบบซึมซับวิถี ดานการดำเนินงานก็แกไขตามสถานการณ ดวยการปลูกจิตสำนึก 

หรือแมแตการจัดการปญหาระหวางชาวบานกับหนวยงานรัฐ อยางไรก็ตาม ในมุมมองของ

พระสังฆพัฒนามองวา การพัฒนาชุมชนที่ผานมาเปนไปในลักษณะท่ีถูกยัดเยียดใหพัฒนา 

เชน กรณีของจังหวัดนาน พระสังฆพัฒนามองวา เปนผลจากการท่ีคนนอกมองคนนาน การ

พัฒนาเมืองนานจึงตามแบบคนนอก โดยเฉพาะประเด็นการแกไขปญหาคอมมิวนิสต ที่คน

ไมมีศีลธรรมเปนผูกำหนดนโยบาย ไมมีการศึกษาคนควาภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาจึงลม

เหลว เปนภาระที่พระสังฆพัฒนาจะตองออกมาใหสติ ชี้แนวทางการพัฒนาท่ีถูกทำนองคลอง

ธรรมตอไป โดยการดำเนินงานของพระสังฆพัฒนายังคงยึดเอาวัฒนธรรมเปนฐาน ในฐานะที่

เปนเมืองพุทธ ชุมชนมีความศรัทธาในพระสงฆวาเปนผูมีความรูจริง มีความเสียสละ ไมมุง

หวังประโยชนตอบแทนในรูปวัตถุ พระจึงควรที่จะนำชุมชนทำใหไดคิด ไดทำดวยตนเอง พระ

สงฆจะตองมีคุณสมบัติของความเปนนักขายฝน กลาวคือ เสนอความคิดเห็น ชวนคิดชวนคุย 

โดยบูรณาการศาสตรทุกศาสตร ไมเวนแมกระทั่งโหราศาสตร พรอมมีจิตสำนึก แหงผูกตัญู

รูคุณชุมชนท่ีใหปจจัยสี่ที่สำคัญในการบริโภคของพระสงฆ มีเมตตากรุณา และมีความสุขกับ

สิ่งที่ทำ ในขณะเดียวกันก็แสวงหากัลยาณมิตร ที่จะชวยใหเกิดผลสำเร็จ ของงานที่ทำ โดยมี

กระบวนการเรียนรูและการปรับตัว ดังนี้ 

(1) การแนะนำสั่งสอนจากเนื้อหาที่งายไปสูเนื้อหาท่ียาก โดยพระสังฆพัฒนามุงเนน

การสอนจากสิ่งที่รูไปหาสิ่งที่ไมรู สอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม จากสิ่งท่ีใกลตัวสูสิ่งท่ีไกลตัว 

จากชีวิตจริงไปสูอุดมการณ โดยจะพิจารณาความลุมลึกของหลักธรรมะตามกลุมผูฟงวา 

เปนกลุมใด อยูในชวงวัยไหน สภาพการณในสังคมขณะนั้นเปนเชนไร และจะใชภาษาในการ

สื่อสารท่ีงายตอความเขาใจเพ่ือใหผูรับฟงสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันได  พรอมท้ัง

พยายามปลุกสำนึกของประชาชนใหรูจักเปาหมายของชีวิตและสังคม ใหเขาใจถึงหนาที่ตอ

ตนเองและสังคม ดำเนินชีวิตอยูในความไมประมาท หลีกเลี่ยงละเวนอบายมุข และประพฤติ

ปฏิบัติในกรอบศีลธรรม โดยเฉพาะศีล 5 ซึ่งเปนหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตสำหรับคน

ทุกกลุมวัย  และยังปลูกฝงใหประชาชนเกิดความเขาใจตอภาวะท่ีเปนอยู ยอมรับตอความ
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จริงเพื่อการดำเนินชีวิตอยางเปนปกติสุข โดยใชหลักธรรมคือ ไตรลักษณ ไดแก  อนิจจัง คือ 

ความไมแนนอน  ทุกขัง คือความเปน และอนัตตาคือ ความไมมีตัวตน  สำหรับวิธีการใน

การถายทอดมีหลายลักษณะ เชน การสนทนาเร่ืองราวท่ัวไปในชีวิตประจำวันจากขาวหรือ

ละครตางๆ เปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดวิพากษแสดงความคิดเห็นจากน้ัน จึงคอยสรุปแทรก

หลักธรรมะที่เกี่ยวของ 

(2) การคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยมีการเนนย้ำหลักธรรมะบางขอ

สำหรับบางกลุมบุคคล อาทิ ในกลุมผูสูงอายุและผูติดเชื้อ จะเนนหลักธรรมเก่ียวกับหลักไตร

ลักษณ คือการยอมรับในความจริง ไมติดยึด กลุมแมบาน จะมุงสอนเก่ียวกับความพอใจใน

สิ่งที่ตนเองมีอยู การใชชีวิตอยูอยางไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน การรูจักประมาณในการใช

จายและบริโภค การใชจายทรัพยเพื่อการบริโภคที่จำเปนในปจจุบัน ไมฟุมเฟอย และการเก็บ

รักษาไวเพื่ออนาคตเมื่อถึงคราวจำเปน หรือการเลอืกหัวขอธรรมะบางขอในหลักมรรค 8 เชน 

หลักทิฎฐธัมมิกกัตถประโยชน คือ การขยันในการหาเล้ียงชีพ การรูจักรักษาทรัพย การใช

ทรัพยเพื่อการเลี้ยงดูชีวิตอยางเหมาะสม  การทำงานดวยความรักงาน สูงาน ใสใจในงาน 

และทำงานดวยปญญา ซึ่งเปนหลักธรรมท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตที่ตองตอสูกับสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมที่วิกฤต เพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตอยางมีสติ มีปญญา มีจิตใจท่ีมั่นคงเขม

แข็ง ไมทอแทหมดหวัง พรอมท้ังยอมรับปรับใจปรับตัวใหรูจัก ความพอดี และความพอใจ 

หรือการออกแบบกิจกรรมท่ีจะสอดแทรกธรรมะใหเหมาะสมกับวัยและลักษณะของบุคคล 

เชน  กลุมเยาวชน จะสอดแทรกธรรมะผานการเลนดนตรีสากล พรอมกับการฝกสมาธิและ

อบรมจริยธรรม  หรือกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุที่เนนการดูแลสุขภาพทั้ง

สุขภาพกายและบำบัดจิตดวยธรรมะ  

(3) การสอนจากประสบการณตรงและการปฏิบัติจริง โดยมีการสอนเพื่อเนนสราง

ศีล สมาธิและปญญา ผานกิจกรรมศาสนพิธี การไหวพระสวดมนตและปฏิบัติสมาธิ ซึ่งจะ

เปนเชนนี้เสมอกอนการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการฝกซ้ำย้ำทวน ใหเกิดการซึมซับเปน

ความเคยชิน สรางความตระหนักในคุณคาของสมาธิท่ีพิสูจนดวยตนเอง และเกิดเปนลักษณะ

บุคลิกภาพ  ซึ่งแมวาศาสนพิธีจะเปนเสมือนเพียงพิธีกรรมภายนอก หากแตมีความสำคัญใน

ฐานะของการเช่ือมโยงศรัทธาไปสูปญญา ดังนั้น จึงพบวา พระสงฆนักพัฒนาทุกรูปไดใช

ศาสนพิธีสำหรับการปลูกฝงสรางศรัทธาท่ีเปนรูปธรรม โดยเชื่อวาศาสนพิธีเปนเครื่องมือแรก

ที่โนมนาวใหประชาชนสนใจศึกษาหลักคำสอน เพราะความรูสึกวา พิธีกรรมน้ันมีความศักด์ิ

สิทธ์ิ นาศรัทธา เลื่อมใสไมกลาลวงละเมิด ทำใหเกิดความรูสึกอิ่มเอิบใจ อีกทั้งศาสนพิธีเปน

กิจเบื้องตนที่งายสำหรับการเรียนรูและการปฏิบัติของผูคนทุกกลุมวัย ฉะนั้น ศาสนพิธีจึงเปน
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สื่อมีความสำคัญท่ีพระสงฆนำมาประยุกตใชเพ่ือเปนกุศโลบายในการถายทอดธรรมะ จูงใจให

คนละเวน ความชั่ว ทำดีทำจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ และเปนการเสริมสรางสืบสานมรดกทาง

วัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณของชาติ  

(4) การบูรณาการหลักธรรมกับการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนา ซึ่งพระสงฆไม

จำเปนตองเทศนาหรือสั่งสอนบอกหลักธรรมะ แตเปนการสอนใหชาวบานเกิดการเรียนรู 

ซึมซับจากการปฏิบัติจริงที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ทำใหเกิดการสรางสมเปนความเคยชินและ

เกิดเปนลักษณะนิสัย เชน การสรางการมีสวนรวมทางการพัฒนา โดยการชักจูงใหมีการ

ประชุมปรึกษาหารือ และหาหนทางแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยการประชุมพูด

คุยในโอกาสวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนา  เพื่อการพบปะกันเสมอของประชาชน จนเกิด

ความเคยชินในพัฒนาไปสูความสำนึกในหนาที่การมีสวนรวมในการแกไขปญหาตางๆ ของ

ตนเอง ซึ่งในการพบปะระหวางกัน อาจจะกำหนดใหมีการเสียสละปฏิบัติงานบางอยางเพื่อ

ประโยชนของสวนรวม โดยมีการปฏิบัติตามขอตกลงในหมูคณะตามที่เห็นสมควร 

ตัวอยางการเรียนรูและการปรับตัวของพระสังฆพัฒนาดังกลาว จะเห็นไดวา มีการ

เรียนรูและการปรับตัวผานการประยุกตใชหลักพุทธธรรมกับการทำกิจกรรมในพ้ืนที่รวมกับ

ชุมชน ในลักษณะของการเรียนรูและปฏิบัติไปพรอมกัน 

4. ตัวอยางเรียนรูและการปรับตัวของพระสงฆกลุมขบวนการพุทธใหม จากการ

ศึกษาสถาบันวิมุตตาลัยของทาน ว.วชิรเมธี พบวา มีการสงเสริมการเรียนรูในเชิงพื้นที่ โดย

ผานการจัดการทำกิจกรรมปฏิบัติธรรม การเดินวิปสสนา การลงมือทำการเกษตรเชิงอินทรีย 

การเรียนรูในการพัฒนาพ้ืนที่รอบๆ มหาวิทยาลัยรวมกับชาวนาและเกษตรกร การจัดอบรม

ใหการศึกษาในเรื่องธรรมะกับกลุมเยาวชน ผูบริหาร และขาราชการหนวยงานของรัฐได 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูผานการสื่อสารทางสังคม คือ การมีพื้นที่สื่อและสังคมออน

ไลนที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีไดใชในการเผยแพรธรรมะไปยังกลุมคนที่ไมสะดวกและไมมี

เวลาในการในการเดินทาง พื้นท่ีดังกลาวน้ีก็ทำหนาที่ในการตอบสนองกลุมคนที่สนใจที่มีพื้น

ฐานท่ีแตกตางไปจากกลุมคนกลุมท่ีสามารถเดินทางไปยังตางจังหวัดได การมีพื้นที่การจัดการ

ที่หลากหลายนี้ถือเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหการดำเนินงานในการสื่อสารกับสังคมดำเนินไป

อยางครอบคลุม ทั่วถึง และตอบสนองตอกลุมคนท่ีหลากหลายไดเปนอยางดี สำหรับการ

สื่อสารกับสังคมนั้นเปนการสื่อสารที่ผานการตีความธรรมะโดยตัวผูนำขบวนการ และนำเสนอ

ใหมโดยใชคำโวหารที่นาสนใจ (reinterpretation and repackaging of dharma 

narratives) การตีความและการนำเสนอในรูปลักษณใหมนี้เปนผลมาจากการใชความคิด
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สรางสรรคและการดึงเอาความรูความเขาใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัวมาใชในการสรางลักษณะ

พิเศษที่โดดเดนใหกับตัวขบวนการเอง ในหลายกรณีมีการดึงเอาวาทกรรมหลักในสังคมใน

เรื่องของสันติภาพ ความดี สิทธิมนุษยชน สภาวะสิ่งแวดลอม การพัฒนาอยางยั่งยืน และ

วาทกรรมอ่ืนๆ เขามาประกอบการสรางคำอธิบายใหมใหกับคำสอนในพระพุทธศาสนา ใน

เรื่องของการเช่ือมโยงความรูพระพุทธศาสนากับความรูใหมๆ ที่เปนสากลมากขึ้น  

ตัวอยางการศึกษาสถาบันวิมุตตยาลัย ซึ่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปนผูนำและอาจ

กลาวไดวาทานเปนพระสงฆรุนใหมที่เปนทั้งนักคิด นักเขียน และเผยแผพระพุทธศาสนาอยาง

กวางขวาง เปนพระนักวิชาการ บรรยายธรรม นักคิดนักเขียน และมีผลงานทั้งวิพากษและ

แนะนำสังคมหลายเร่ืองการท่ีทานมีผลงานท่ีโดดเดนคือการอธิบายพุทธธรรม ซึ่งสามารถ

สื่อสารการประยุกตใชใหเหมาะสมกับยุคสมัย รวมทั้งเปนผูกอต้ังสถาบันวิมุตตยาลัยที่ศึกษา 

วิจัย ภาวนา และเผยแพรภูมิปญญาทางพุทธศาสนาสูประชาคมโลก ภายใตหลักการ “พุทธ

ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก” ไดสงผลใหเยาวชนคนหนุมสาวสนใจพระพุทธศาสนาและการ

ปฏิบัติธรรมมากข้ึน โดยแนวคิด คำสอน จะมีผลตอการช้ีนำสังคมเพ่ือการเรียนรูและเขาใจ

พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น นอกจากนี้การบริหารองคกรแบบพุทธธรรมเพื่อสังคมหรือมีลักษณะ

สงเสริมงานสาธารณะกุศลขององคกรของทาน ไดมีสวนสนับสนุนการศึกษาใหพระ เณร และ

บุคลากรขององคกรท่ีเปนฆราวาสท่ีมีความสนใจในการทำงานเผยแผหลักพุทธธรรมไดศึกษา

ในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและตางประเทศ เพื่อนำองคความรูกลับมาทำงานขยายบทบาทของ

ขบวนการพุทธใหมใหมีแนวทางการทำงานดียิ่งขึ้น 

5. ตัวอยางเรียนรูและการปรับตัวของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยและ

โรงเรียนการกุศลของวัด จากการศึกษาพบวา ศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มีการจัดการ

ศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

สามารถนำหลักธรรมไปพัฒนาใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพของสังคม 

เพื่อใหรูจักการใชเวลาวางในวันหยุดเรียน เขามาศึกษาหาความรูความเขาใจตามหลักคำสอน

ทางพระพุทธศาสนาแลวนอมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งกลุมเปาหมายสวน

ใหญเปนเด็กและเยาวชนท่ีกำลังอยูในวัยแหงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระบวนการจัดการศึกษา

เรียนรูของศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มีการจัดชั้นเรียนและหลักสูตรการเรียนการสอน

ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยตามระเบียบกรมการศาสนาวาดวยศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย พ.ศ. 2550 การจัดช้ันเรียนแบงเปน 3 ชั้น คือ ชั้นตน ชั้นกลาง

และชั้นสูง ใชหลักสูตรการเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี–โท–เอก เปนวิชาบังคับวิชาเลือก 1 วิชา มี
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยตองเขารวมกิจกรรมท่ีศูนยจัดข้ึนไมนอยกวารอยละ 80 และเปด

สอนในวันอาทิตยโดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา 3 ชั่วโมงและวันอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

ศูนยเห็นสมควร และใหทำการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนประจำปและตัดสินเปน

รายวิชา โดยวิธีสอบทั้งขอเขียนและปฏิบัติ สวนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

เนนจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือชุมชนดานการศึกษาและเผยแผศาสนาธรรมสูเยาวชนไทย

เปนการจัดการศึกษาเพ่ือการกุศลโดยไมหวังผลกำไร มุงสงเคราะหเด็กยากจนและเด็กดอย

โอกาสทางการศึกษามุงปลูกฝงใหเยาวชนไทย เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเปน

เลิศทางดานวิชาการ สำหรับการเรียนรูและการปรับตัวขององคกรนี้ มีการพัฒนา

กระบวนการจัดการศึกษาอยางตอเน่ืองโดยมุงเนนไปที่การพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรมนำความ

รูเปนสำคัญ โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการจัดองคประกอบดานการเรียน

การสอนใหเก้ือหนุนตอจุดประสงคที่หลักสูตรตองการ และจัดกิจกรรมนักเรียนใหสอดคลอง

กับสถาบันที่เปนศูนยกลางในการเผยแพรพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันลักษณะการบริหาร

องคกร โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีสถานะเปนโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 

15 (1) และ (3) แหงพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 มีการจัดต้ังกลุมโรงเรียนการ

กุศลพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อทำหนาท่ีประสานงาน สงเสริม รวมทั้งจัดประชุมอบรมผูบริหาร

เพื่อใหการบริหารโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารโดยคณะบุคคล

แทนการยึดตัวบุคคล มีคณะกรรมการอำนวยการ เปนองคกรท่ีมีอำนาจหนาที่ในการกำกับ

ดูแลการบริหารโรงเรียนอยางใกลชิด สม่ำเสมอตลอดเวลา ปฏิบัติงานโดยอาศัยกฎระเบียบ

ของทางราชการและของโรงเรียนเปนหลักสำคัญ มีการกำหนดสายงานบริหาร ระเบียบ

ปฏิบัติ รวมท้ังอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรโดยชัดเจน บริหารงานอยางมีระบบ 

มีแผนอยางเปดเผย โปรงใส มีหลักฐานและลายลักษณอักษร ครบถวน ตรวจสอบได โดย

เฉพาะนโยบายดานการเงินและดานบุคลากร ยึดหลักใหมีการประสานงานระหวางวัดกับ

โรงเรียนอยางใกลชิด กลมกลืนรวมกิจกรรมสงเสริมกันแตไมกาวกายซึ่งกันและกัน โรงเรียน

ในกลุมสมาชิกจะตองมีระบบการบริหารเปนแนวเดียวกัน โดยมีกลุมเปนศูนยกลางดูแลชวย

เหลือซึ่งกันและกันท้ังในดานการแกปญหาการพัฒนาโรงเรียนและการประสานงานกับหนวย

งานอ่ืน 

ดังตัวอยางของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มีการเรียนรูและการปรับตัวขององคกรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองโดย

เฉพาะการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหทันยุคทันสมัย มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบ 
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วิธีการสอน หลักสูตร ตำรา การประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชคำวา“ปรับวิธีเรียน 

เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีการสอบ”กอใหเกิดแรงจูงใจทำใหเด็กเยาวชนสนใจที่จะเขามา

ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามากย่ิงขึ้น ซึ่งพระธรรมโกศาจารย อธิการบดี

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระบุวา  

“การพัฒนาดานความรูและนวัตกรรมท่ีทันสมัย เปนปจจัยหลักในการพัฒนา

ประเทศ ดังนั้น การปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จึงจำเปนตองใหความสำคัญตอ

ระบบสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีความสำคัญกับวิถีของคนและชุมชนหากไดพัฒนา

สรางสรรค และนำมาใชในการดำเนินชีวิต ก็สามารถปองกันและแกไขปญหาได โดยเฉพาะ

กลุมเด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญย่ิงของชาติ ที่ภาครัฐไดใหความสำคัญเปน

พิเศษ ตามนโยบายในดานสังคมของรัฐบาลท่ีเนนใหการศึกษาสรางคน และสรางความรูสู

สังคม ควบคุณธรรมมาถึงยุคปจจุบันภายใตกระแสโลกาภิวัตน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง

อยางมากตอสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด คือ พฤติกรรมของคนในสังคมใหความ

สำคัญตอวัตถุนิยม และบริโภคนิยมมากข้ึน ทำใหขาดคุณธรรม และจริยธรรม เห็นแก

ประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ปญหาดังกลาวถาไดรับการแกไขเยียวยาอยางถูกตอง 

และเปนระบบ สภาพสังคมไทยจะดีขึ้นตามมาเปนลำดับ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเปนสถานศึกษาที่จะสามารถชวยแกปญหานี้ได

ตามท่ีสังคมตองการ เนื่องจากท่ีผานมา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยไดดำเนินการใหการ

ศึกษาอบรมศีลธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แกเด็กและเยาวชน ใหมีความรูดาน

พระพุทธศาสนาตามสมควรแกวัย โดยการสรางเสริมความรู และปลูกฝงศีลธรรมวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ใหสามารถดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสั่งสอนของ

พระพุทธศาสนา และมีความรับผิดชอบตอตนและสังคมถือไดวาเปนโรงเรียนตนแบบ ทั้งใน

ดานการบริหารจัดการ หลักสูตร ตำราเรียน ซึ่งเกิดข้ึนไดเพราะอาศัยภูมิปญญาของบูรพา

จารย ผูบริหาร ครู อาจารย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งในอดีตจนถึง

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหการเรียนการสอนของโรงเรียนแหงนี้ สนองตอบตอ

ความตองการของสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”  

การเรียนรูและการปรับตัวของพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

เปนไปเพ่ือนำไปสูการสรางองคกรแหงการต่ืนรูและการสรางประโยชนสุขตามแนวพระพุทธ

ศาสนา มีการศึกษาเรียนรูและการปฏิบัติรวมทั้งการเผยแผหลักคำสอนท่ีสอดคลองกับหลัก

การพระพุทธศาสนาซ่ึงคณะสงฆไดมีการดำเนินการตามหลักการเรียนรูและการปกครองตาม

กิจการของคณะสงฆ โดยมีการเชื่อมโยงกับความคิดและความรูในระบบสากล มีการประสาน
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กับกลุมที่ทำงานในพื้นท่ีโดยอาศัยกิจกรรม ประเพณี ความเช่ือของชุมชนเปนพื้นฐานในการ

พัฒนา เพื่อนำไปสูประโยชนสุขและความมั่นคงของพุทธศาสนา ดังแผนภาพตอไปนี้   

·ºπ¿“æ· ¥ß°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√ª√—∫μ—«¢Õßæ√– ß¶å·≈–Õß§å°√æ√–æÿ∑∏»“ π“„π —ß§¡‰∑¬ 

-
-
-
-

มอชืเราก โยง

นชงวปงอขขุสมาวค

การเช่ือมโยงแนวคิดและภูมิปญญาในระดับสากล

ปจเจกและกลุมคน

การเรียนรูเชิงพุทธ
(สายการศึกษา)

(ของบุคคล/องคกร)
- ปริยัติ (เรียนรู)
- ปฏิบัติ (ปฏิบัติ)
- ปฏิเวธ (ผลที่ได)
- การเรียนรูทางพุทธศาสนา
  กับศาสตรสมัยใหม

การปกครองสงฆ
- การสืบทอดพุทธศาสนา
- การพึ่งพาตนเอง
- การพัฒนาสังคม 
- สามารถปรับตัว
- การสรางประโยชน

การเรียนรูขององคกรดาน
การปกครองคณะสงฆ

- ผูนำ/ทีมงาน
- การบริหารจัดการ
- การปรับตัว
- การส่ือสารสังคม
- เครือขายสังคม

การศึกษาสงฆ
- พัฒนาศีล
- พัฒนาสมาธิ
- พัฒนาปญญา
- สรางความสุข
- พัฒนาคุณภาพชีวิต

การเชื่อมโยงกับสังคม บุคคล ผูปฏิบัติการในพื้นที่ โดยอาศัย
ภูมิปญญาทองถ่ิน ทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี ในระดับชุมชน

ความม่ันคงของพุทธศาสนา
(เรียนรู ปฏิบัติ เผยแผ)

การปฏิบัติที่ดี/เหมาะสม
(สายปฏิบัติ)

การเผยแผที่ดี/เหมาะสม
(สายเผยแผ)

การพัฒนาสังคม
(สายพัฒนา)

ความสุขของปวงชน
และการพัฒนาสังคม
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การเรียนรูและการปรับตัวของคณะสงฆดังกลาว จะเห็นไดวา ถาคณะสงฆที่มีหนาที่

ในดานการปกครองและดานการจัดการศึกษา ไดมีการวางระบบ กฎเกณฑที่สอดคลองกับ

พระธรรมวินัย กิจการคณะสงฆและสถานการณทางสังคมท่ีเหมาะสมแลว การดำเนินการ

เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาก็ดี การพัฒนาสังคมโดยการมีสวนรวมของพระสงฆก็ดี การ

ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจและปญญาก็ดี ของคณะสงฆและประชาชนท่ัวไปก็จะเกิดผลสำเร็จ ถึง

แมวาเปาหมายในการทำงานของคณะสงฆแตละสายจะมีความแตกตางกันบาง แตโดยภาพ

รวมก็คือการสรางประโยชนและความสุขใหกับบุคคลและสังคมใหมีสัมมาปฏิบัติ และการ

พัฒนาปจเจกบุคคลใหเขาถึงสัจธรรมอยางตอเน่ือง ซึ่งแนวทางดังกลาวเกิดข้ึนดวยการเรียนรู

และการปรับตัวของพระสงฆที่เรียนรูทั้งในดานคันธุระและวิปสสนาธุระตามหลักพระธรรม

วินัย 
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ปจจุบันองคการหรือหนวยงานตางๆ แมกระท่ังองคกรทางศาสนาทุกศาสนา ตองมี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูมากเพราะงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเปนงานที่

สำคัญตอการอำนวยการใหมนุษยทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

องคกรตางๆ มีความพยายามพัฒนาบุคคลใหมีความรู ความสามารถ ความชำนาญ รวมทั้งมี

ประสบการณในวิชาชีพเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือหนวยงาน ซึ่งบุคคลคน

เดียวไมสามารถทำไดสำเร็จไดโดยลำพัง และองคกร จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

นอยเพียงใดจะประสบผลสำเร็จ หรือไมยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในหนวยงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรแตละองคกร

อาจมีแนวคิดและเปาหมายที่แตกตางกัน องคกรดานธุรกิจสวนใหญมีเปาหมายในการพัฒนา

เพื่อผลกำไร ฉะนั้นทัศนะในการพัฒนามนุษยก็มุงไปสูการสรางผลกำไรและประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของงาน นักเศรษฐศาสตร นักกฎหมาย นักพัฒนาชุมชน นักวิทยาศาสตร 

นักการศึกษา นักสังคมศาสตร ก็อาจมีมุมมองที่แตกตางกันในการพัฒนามนุษย เพื่อใหงาน

ขององคกรและสาขาวิชาการดำเนินการบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว  

การพัฒนาทรัพยากรตามแนวทางพุทธศาสนาน้ันตรงขามกับองคกรดานอ่ืนๆ เพราะ

เนนที่การลดกิเลสตัณหา การพัฒนาจริยธรรมของมนุษย การสรางประโยชนเก้ือกูลตอบุคคล

และสงัคม ในขณะทีอ่งคกรอ่ืนๆ แนวคดิอาจสงเสริมใหมีประสทิธภิาพของงาน พระพุทธศาสนา 
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สอนใหลดกิเลสตัณหาเพราะมุงใหทำประโยชนใหแกตนเองและทำประโยชนใหแกผูอื่น ไมให

เห็นแกตัว เมื่อพระพุทธศาสนาสอนใหละกิเลสตัณหาใหเหลือนอยลง สงเสริมการทำความดี

มากข้ึน พัฒนาจิตใจของตนใหผองใส ไมทำรายเบียดเบียนคนอ่ืน เปาหมายของพระพุทธ

ศาสนา คือ นิพพาน ซึ่งเปนความสุขอันเกิดจากการดับทุกข คือ การละกิเลส แตการจะ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมายน้ันพระพุทธศาสนาใหยึดถือทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) 

ดำเนินตามมรรค 8 แลวปฏิบัติใหบรรลุผลสำเร็จไดจริง โดยเปาหมายการพัฒนาทรัพยากร

เชิงพุทธมีทั้งในระดับโลกียะและระดับโลกุตระ ระดับโลกียะ คือ การพัฒนาคนเพ่ือใหใชชีวิต

อยางถูกตองเปนธรรม มีการพัฒนาดานกาย ศีล จิตใจและปญญา สวนระดับโลกุตระ มุง

เนนการละกิเลส ตัณหา และการพัฒนาจิตใจเพ่ือใหบรรลุนิพพาน ในท่ีนี้ จะกลาวถึงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆไทยในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1. ตัวอยางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม 

จังหวัดราชบุรี วัดหลวงพอสดใชวิธีการพัฒนามนุษยดวย 2 หลักการใหญๆ คือ 1) ปริยัติ 

2) หลักการปฏิบัติ การฝกภาวนา เพราะเล็งเห็นวา ทั้งปริยัติและปฏิบัติมีคุณคามหาศาลท้ัง

แกตนเอง ครอบครัว และสังคม เปนหนทางเดียวเทานั้น ไมมีทางอื่นที่จะใหมนุษยพนจาก

ความทุกขทั้งหมดไดอยางถาวร แมยังไมสามารถทำตนใหหมดทุกขไดในชาตินี้ ก็ยังมีอานิสงส

มีประโยชนนานัปการแกผูเพียรปฏิบัติดวยความสม่ำเสมอ ไมยอทอ นอกจากจะชวยลด

ความเครียดแลวผูที่มีสมาธิจะมีจิตใจเขมแข็ง ทำงานไดมากและมีประสิทธิภาพสูง ทุกนาทีที่

ทำงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่ตองมีหนาที่ตองพินิจพิจารณาและวิเคราะหปญหาปองกันและ

แกปญหาทั้งหลายทั้งปวงนั้น ถาไดกระทำดวยจิตใจท่ีมีสมาธิแนวแนมั่นคงแลวจะไดผลดีมาก 

เมื่อกำลังใจเขมแข็ง ก็สามารถทำงานไดมากเปนธรรมดา เพราะฉะน้ันผูที่สมาธิจิต เปนคนที่มี

ทั้งความรูความสามารถและท้ังคุณธรรม ที่จะเกิดประโยชนแกชีวิตตนแกครอบครัวและแก

สังคมไดมาก 

(1) ดานปริยัติสัทธรรม วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม สงเสริมในดานการศึกษา

อยางแทจริง กลาวคือ การศึกษาแผนกปริยัติธรรม สงเสริมใหศึกษาท้ังแผนกธรรม และบาลี 

สวนในฝายการศึกษาในระบบทางโลกน้ันสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรภายในวัดไดศึกษาใน

ระดับมัธยม และในระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแตปริญญาตรี โท และ เอก ตามกำลังความ

สามารถของผูเรียน เน่ืองจาก เห็นวา การศึกษาจะทำใหเราสามารถตรวจสอบคำสอนของ

พระพุทธเจาไดวาอยางใดเทียม หรืออยางใดแท และเพราะเห็นวาการศึกษาท้ังโลกและทาง

ธรรมเม่ือศึกษาดีแลว จะเปนประโยชนตอการทำงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางยั่ง

ยืน และสามารถสรางความแข็งแกรงใหกับภายในองคกร สังคมโดยสวนรวม 
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(2) ดานปฏิบัติสัทธรรมวัดหลวงพอสดธรรมกายารามเนนการปฏิบัติแบบ “สัมมา

อรหัง” ฉะนั้นผูที่ฝกอบรมภาวนาสมาธิบอยๆ จะเปนผูมีสติสัมปชัญญะ รูเทาทันทางเจริญ

ทางเส่ือม รูทางผิดทางถูก รูบาป-บุญคุณโทษก็จะเปนผูที่รูจักยับยั้งชั่งใจ ไมลุแกราคะ โลภะ 

หรือตัณหา ไมลุแกโทสะพยาบาท และความหลงใดๆและเม่ือเปนเชนนั้น ก็จะมีแตความ

สันติสุขและรมเย็นในชีวิต เพราะวาผูที่มีความทุกขเดือดรอนกันมากๆ ก็คือ ผูที่ขาด

สติสัมปชัญญะ มักลุแกโทสะบาง ราคะบาง โลภะบาง ตัณหาบาง โมหะบาง เปนตน 

ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาดวยปริยัติธรรมท้ังสองสวนทำใหบุคลากรของวัดหลวงพอ

สดธรรมกายารามมีความพรอมทั้งในดานจิตใจและปญญา สามารถเปนนักเทศน นักปฏิบัติ

และเปนแกนนำในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางกวางขวางท้ังในและตางประเทศ  

2. ตัวอยางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวัดหนองปาพง ในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยนั้น จากการศึกษา พบวา หลวงพอชาไดใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชสำหรับ

ฝกอบรมบุคลากรท้ังฝายบรรพชิต คฤหัสถและการฝกอบรมผูนำ ในสวนของพระภิกษุทานได

ใชหลักไตรสิกขาและหลักธุดงควัตร 13 เปนเคร่ืองมือในการฝกอบรม ซึ่งการอบรมตามหลัก

ไตรสิกขาโดยมุงเนนใหพระภิกษุสามเณรรักษาพระวินัยโดยเครงครัด ฝกฝนสมาธิ และใหมี

ความคิดถูกตองคือ สัมมาทิฎฐิโดยใชวิธีการอบรมดวยการออกกฎระเบียบ ฝกอานาปานสติ

และสงเสริมสัมมาทิฏฐิคือความคิดท่ีถูกตองซ่ึงมีสวนใหพระภิกษุสามเณรในวัดหนองปาพง มี

ความมั่นคงในพระวินัย จิตสงบและมีความเห็นถูกตองตามพระธรรมวินัย สำหรับการฝก

อบรมตามหลักธุดงควัตร 13 ทานเนนใหปฏิบัติดวยศรัทธา และถือวาเปนการสนับสนุนการ

ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาดวย โดยที่ใชเปนเอกลักษณของวัดหนองปาพงไดแก การฉันใน

บาตร การฉันหนเดียว และการอยูเสนาสนะท่ีเขาจัดให สำหรับการฝกอบรมดวยวัตร 14 

ทานมุงใหพระภิกษุสามเณรไดปฏิบัติตนถูกตอง และเหมาะสมตอบุคคล สถานที่ตามกาล

เทศะ โดยใช วิธีการใหฝกฝนปฏิบัติจริง คอยพร่ำสอนแนะนำ และใหออกเปนกฎระเบียบ 

เพ่ือปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน สิ่งที่ทานเนนในวัตร 14 ประการ คือ มารยาทในการบิณฑบาต 

การฉัน การรักษาเสนาสนะ การใชบริขารอยางประหยัด และการอุปฏฐากครูบาอาจารย 

ทานพระโพธิญาณเถระไดฝกอบรมฆราวาสดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ฆราวาสธรรม 4 และ

อนุปุพพิกถา 5 โดยในหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ทานเนนการใหทานดวยปญญา การเสียสละ

กิเลสการฟงธรรมดวยความเคารพและการทำความเห็นใหถูก โดยใชวิธีการแสดงธรรมในวัน 

ธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันสำคัญและการสนทนาธรรมเฉพาะตัวและเปนกลุม ในหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ทานเนนไปที่การรักษาศีลและการละเวนอบายมุข โดยการแสดงธรรมในวัน
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สำคัญ การทำบุญในโอกาสตางๆ แนะนำเปนรายบุคคล และการใหขอคิด ทำใหฆราวาส

ครองเรือนดวยความสุข มีหลักธรรมประจำใจ สำหรับหลักอนุปุพพิกถา 5 ทานมุงใหอุบาสก

อุบาสิกา และแมชีปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันไปจนถึงการประพฤติพรหมจรรยโดยเนนการ

รักษาศีล ที่ถูกตอง การเห็นโทษของกิเลส การปฏิบัติสมาธิ และการเจริญวิปสสนา ผลการ

ฝกอบรมทำใหอุบาสก อุบาสิกา แมชีที่วัดหนองปาพงและสาขาไดรับความสงบจากการรักษา

ศีลและฝกสมาธิ การฝกอบรมผูนำสาขา เพื่อใหผูนำที่มีประสิทธิภาพไปทำหนาที่บริหารสาขา 

โดยใชหลักธรรม คือ คารวะ 6 และกัลยาณมิตรธรรม 7 เปนหลักในการอบรม โดยใชวิธีการ

แนะนำ การใหมีโอกาสฝกฝนปฏิบัติกิจวัตรตางๆ จนมีความม่ันคงผลการฝกอบรมทำใหเกิด

สำนักสาขาท้ังในและตางประเทศจำนวน 308 แหง ซึ่งแนวทางการพัฒนามนุษยตามหลัก

การพระพุทธศาสนาของวัดหนองปาพงดังกลาว มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับหลักการ

ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนาจะมีการนำไปปรับใชในการบริหารและปกครองคณะสงฆและพุทธ

ศาสนิกชนในสังคมไทยเพื่อความเปนเอกภาพและชวยแกปญหาที่เกิดข้ึนในคณะสงฆ 

3. ตัวอยางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสวนโมกขพลาราม สวนโมกขมีเปา

หมายเพื่อการพัฒนามนุษยตามหลักพุทธธรรม โดยจำแนกเปน 2 สวนคือ  

(1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในสำนักสวนโมกขเอง โดยพัฒนาตามแนวทาง

ของพระพุทธศาสนาที่เกิดจากการใกลชิดกับหลวงพอพุทธทาส เรียนรูภาระงานแนวคิด เพื่อ

การพัฒนาตนรวมกัน เพราะผูบริหารปจจุบันทุกทานสวนใหญศึกษา ปฏิบัติธรรม ใกลชิดกับ

หลวงพอพุทธทาส จึงเทากับเปนการพัฒนาเรียนรูตอการศึกษาพระพุทธศาสนาเพ่ือเปนการ

พัฒนารวมกัน ในสวนของบุคลากรในชั้นหลัง ก็สวนใหญก็พัฒนาตามแนวทางที่หลวงพอพุทธ

ทาสเคยทำไว คือใหเรียนรู ศึกษา ปฏิบัติรวม และพัฒนาตามกลไกขององคกรภายในสวน

โมกข  

(2) บุคคลภายนอกที่เขาสูการปฏิบัติพัฒนา ที่วัดธารน้ำไหล หรือสวนโมกข ผู

บริหารก็จะยังคงยึดแนวปฏิบัติ ตามพุทธวิธีทางศาสนา ที่หลวงพอพุทธทาสเคยกระทำ และ

สงเสริม เชน ผูมาปฏิบัติสวนใหญมีพื้นจากการอานหนังสือของพุทธทาส เมื่อมาปฏิบัติจึงสง

เสริมใหอานหนังสือ ใหมีการฟงเทปบรรยายของพุทธทาส เปนตน สวนผลจากการปฏิบัติจะ

เปนการสงเสริมอุดมธรรมผานการเรียนรูของผูปฏิบัติเปนดานหลัก  

 โดยสวนโมกขมีรูปแบบการพัฒนามนุษยใหเปนไปตามเปาหมายหลัก คือ “สงเสริม

ใหชาวพุทธเขาใจศาสนาของตนเองอยางลึกซ้ึง” ซึ่งจะพบแนวทางในการพัฒนามนุษยของ

สวนโมกข คือ  
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(1) การพัฒนาที่ตัวบุคคล หมายถึง การปฏิบัติหรือการพัฒนาน้ันๆ มุงสงเสริมการ

พัฒนาตัวของผูศึกษาปฏิบัติเปนสำคัญ ทั้งในสวนของการพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต 

และพัฒนาปญญาตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะจากการเขารวมสังเกตการณจะเห็นไดวารูป

แบบของการพัฒนา อบรม จะมีกระบวนการท่ีเปนไปเพ่ือการพัฒนาตนเปนเบื้องตนของผูฝก

ปฏิบัติ  

(2) การพัฒนาองคกร หมายถึง การสรางองคกรข้ึนมาเพ่ือทำงาน รองรับงาน 

ประสานงาน อาทิ การจัดตั้งธรรมทานมูลนิธิ การกอต้ังอาศรมธรรมมาตา อาศรมธรรมทูต 

สวนโมกขนานาชาติ เหลานี้อยูในสวนของการจัดต้ังองคกร เพ่ือพัฒนาองคกรไปตาม

เจตนารมณและแนวทางปฏิบัติ  

(3) การพัฒนางานหมายถึง การสรางงานขึ้นมาเพื่อทำใหงานพัฒนาตัวเอง และนำ

ไปสูการพัฒนาองคกรและคนตามแนวทางในขอที่ 1 และ 2 เพื่อใหคนและองคกรพัฒนาไปสู

การพัฒนาสังคมในภาพกวาง  ดังนั้น การพัฒนางานไปสูปลายทางท่ีตองการของการทำงาน 

จึงหมายถึงการพัฒนาสังคมในภาพกวางดวย การพัฒนาตามแนวของสวนโมกข จะทำใหเห็น

วาเมื่อถึงท่ีสุดจะพัฒนาอยางไร ดวยวิธีการใดก็ตาม แตเปาหมายจะเปนไปเพ่ือการกลับไปสู

เจตนารมณที่แทจริงของพระพุทธศาสนาเปนสำคัญ คือ การพนทุกขและการสรางสุขใหเกิด

ขึ้นในทุกชวงเวลาของการดำรงชีวิต  

4. ตัวอยางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระสังฆพัฒนา สำหรับวิธีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของพระนักพัฒนาหรือกลุมองคกรเครือขายพระนักพัฒนา พบวา มีวิธีการ

พัฒนามนุษยผานกระบวนการทำกิจกรรมหรือการทำงานดังนี ้

(1) เนนการพัฒนาบุคคลดวยปญหาและกระบวนการแกไขปญหา พระสังฆพัฒนามี

ความเช่ือวา ทุกคนเปนผลผลิตมาจากอดีตและประสบการณชีวิตและทุกคนมีการ

เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เสมอ บางอยางมากข้ึนบางอยางนอยลงหรือดีขึ้น หรืออาจเลวลง 

ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ดังนั้น ในการพัฒนาคนจะตองมองในหลายดานท้ังชีวะ จิต สังคม 

และเศรษฐกิจ และการชวยเหลือคนตองเริ่มจากจุดท่ีเขาเปนอยู และคอยพัฒนาในดานอื่นตอ

ไป เชน เริ่มตนจากการสงเคราะหในส่ิงที่เขาขาดแคลนในเบื้องตน สรางกำลังใจ เพื่อใหเกิด

ความรูสึกวามีคนเขาใจและหวงใย จากน้ันจึงคอยชักชวนใหเกิดการรวมกลุมเพื่อคิดทำงาน

รวมกัน ทั้งนี้ พยายามมุงเนนใหเกิดความพยายามในการชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือระหวาง

กลุมเพื่อใหกลุมเกิดความเขมแข็ง และการคิดทำกิจกรรมตางๆ ของกลุมจะเริ่มจากสิ่งท่ีกลุมมี

อยูทั้งความรู หรือทรัพยากร ดังเชน การทำงานในกลุมผูปวยโรคเอดสของพระอลงกตหรือ

การทำงานในกลุมเยาวชนของพระสาธิต โปธาเศษ และพระครูสมุหวิเชียร พระสงฆนัก
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พัฒนาสมาชิกเครือขายพระนักพัฒนาภาคเหนือ เปนตน ที่ไดนำเอาประสบการณมาเปน

เครื่องมือในการพัฒนามนุษยและองคกร  

(2) การพัฒนามนุษยโดยใชทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสม โดยปกติ

กิจกรรมการพัฒนาตางๆ มีลักษณะการนำเอาทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด ทั้งทรัพยากรดานบุคคล ดวยการแสวงหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ความสนใจ

รวมกันใหรวมกลุมเพ่ือการทำกิจกรรมรวมกัน  ในสวนของทรัพยากรดานวัตถุ มีการนำเอา

วัสดุเหลือใชที่มีอยูในชุมชนหรือหมูบานขางเคียงมาใชในการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาและสรางราย

ไดแกสมาชิก ในขณะเดียวกันก็นำบุคคลและชุดความรูจากภายนอกมาพัฒนาโครงการใหเกิด

ความกาวหนา การพัฒนาบุคคลก็เชนเดียวกัน มีการนำความรู บุคคลและกระบวนการมา

ชวยเสริมสรางในการพัฒนาบุคคลใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อจะนำ

ไปสูการพัฒนาที่หลากหลายและสอดคลองกับบริบททางสังคม ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย จึงขึ้นอยูกับการแลกเปล่ียนรูประสบกรณีทั้งจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกท่ีมี

ภูมิความรูและภูมิธรรม   

(3) การใชกระบวนการกลุมในการพัฒนามนุษย โดยมีการสงเสริมใหเกิดการรวม

กลุมและจัดโครงสรางของกลุมในลักษณะท่ีผสมผสานระหวางรูปแบบที่เปนทางการและไม

เปนทางการ  มีการประสานความรวมมือกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ มีการกำหนดบทบาท

หนาท่ีของสมาชิกในกลุมรวมกัน มีการจัดต้ังประธานและคณะกรรมการของกลุม มีการ

กระตุนใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางกันในลักษณะตางๆ เชน  การทำงานรวมกัน การ

ประชุมปรึกษาหารือ ทำใหกลุมเกิดความเช่ือมั่นในการติดตอส่ือสาร และการแสดงออกท่ี

ตองการ จากการศึกษาพบวา ผลจากการรวมกลุมในระยะหนึ่ง จะเกิดแบบแผนของการจัด

ระบบระเบียบทางสังคมของกลุม เกิดวัฒนธรรมกลุม และที่สำคัญ คือ เกิดการพัฒนามนุษย

ไปในตัว  เม่ือเริ่มเกิดวัฒนธรรมของกลุม ก็ไดมีความพยายามในการกระตุนใหสมาชิกของ

กลุมเกิดการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในประเด็นสำคัญมากขึ้น  จนทำใหกลุม

สามารถพัฒนาไดอยางมีทิศทาง และบุคคลไดเรียนรู นอกจากนั้น ผลของการรวมกลุมที่เปน

รูปธรรมไดสรางอำนาจตอรองใหแกกลุมในการติดตอปะทะสังสรรคกับภายนอก ทำใหไดรับ

การสนับสนุนชวยเหลือจากองคกรภายนอก และกระบวนการยังสรางใหเกิดความผูกพันรวม

ของสมาชิกกลุมที่มีความรูสึกรวมเปนสวนเดียวกัน พรอมที่จะรวมเผชิญปญหาและแสวงหา

ทางออกรวมกัน 

(4) การเรียนรูรวมกัน พระนักพัฒนาไดสรางการเรียนรูรวมกับคนในชุมชน โดยเร่ิม

จากที่พระนักพัฒนาไดติดตามศึกษาปญหาของชุมชนมาตลอดจนเกิดความรูความเขาใจและ
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มองเห็นแนวทางการแกไขแลว นำมาบอกกลาวเชิญชวนใหชาวบานมาประชุมหารือ เพื่อให

รวมคิดเห็นปญหา  สาเหตุผลกระทบและแนวทางแกไข ซึ่งการรวมคิดทำใหเกิดความรูและ

เขาใจ จนมองเห็นโทษและประโยชนของพฤติกรรมบางอยาง จึงเปนเหตุใหชาวบานเกิดสติ

ปญญาและอยากจะพนจากความทุกข  จึงใหความรวมมือและปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระนัก

พัฒนาแนะนำ เพราะมองเห็นประโยชนที่จะไดรับ ทั้งนี้โดยมีการนำพาไปศึกษาดูงานตามท่ี

ตางๆ เพื่อเปดโลกทัศนการเรียนรู นอกจากน้ี  พระนักพัฒนายังมีการสรางแรงจูงใจใหชาว

บานรวมกิจกรรมจนนำไปสูความสำเร็จกลาวคือ การทำใหชาวบานเกิดความศรัทธาเชื่อวาสิ่ง

ที่ทำอยูนั้นเปนบุญบารมี เปนความดีงาม ผูใดทำยอมไดรับบุญบารมีทั้งชาตินี้และชาติหนา  

(5) การสรางผูนำที่ดี การท่ีพระนักพัฒนาทำงานสำเร็จไดเกิดจากการสนับสนุนจาก

กลุมแกนนำที่พระนักพัฒนาทำงานรวม ซึ่งประกอบดวยฆราวาสและพระภิกษุสงฆ ดังเชน 

กลุมพระสาธิต โปธาเศษ ซึ่งมีกลุมแกนนำเยาวชนแมจาง ใสสะอาดรวมขับเคล่ือนกิจกรรม

ดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม พระครูสมุหวิเชียรมีกลุมแกนนำเยาวชนเจดียแมครัว รวมขับ

เคลื่อนกิจกรรมดานสารเสพติด และจิตอาสา มีกลุมสามเณรโรงเรียนปริยัติธรรมรวมขับ

เคลื่อนกิจกรรมเผยแผธรรมะในรูปแบบของการผลิตส่ือรายการโทรทัศนและกิจกรรมแขงขัน

เทศนธรรมพ้ืนเมืองลานนา ดังนั้น พระนักพัฒนาจึงมีความพยายามพัฒนาแกนนำท้ังฆราวาส

และพระภิกษุสามเณร เพื่อทำหนาท่ีเปนแกนนำการพัฒนารุนใหม โดยพยายามจัดกิจกรรม

พัฒนาใหแกนนำรุนใหมมีศักยภาพในการทำงานพัฒนา เนนใหคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน 

โดยจะมีการอบรมส่ังสอน ทำตนแบบอยาง นำพารวมกิจกรรมทางสังคมในโอกาสตางๆ มี

การนำพาศึกษาดูงานเพื่อใหเห็นตนแบบท่ีดีและเพ่ือการนำไปคิดและปฏิบัติ   

5. ตัวอยางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆสายปกครอง จากการศึกษา 

คณะสงฆสายปกครองใน 4 จังหวัด พบวา มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการมอบหมาย

ใหพระสงฆไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ปรากฏในพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎมหา

เถรสมาคม นอกจากการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ในลักษณะนี้ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากรทาง

ออมแลว เจาคณะจังหวัดยังไดวางนโยบาย แผนงาน โครงการ ตามบทบาทภาระงานของ

คณะสงฆใน 6 ดาน ไดแก งานดานปกครอง การศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ การ

สาธารณะสงเคราะห การศึกษาสงเคราะห โดยจัดเปนกรอบแผนงานใหปฏิบัติ หากเกิด

ปญหาขึ้น เจาคณะจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด จะใชวิธีการแกไขปญหาใหเรียบรอยในระดับชั้นของ

เจาคณะผูปกครองน้ันๆ โดยมีคณะทำงานดานนโยบายต้ังแตระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 

และวัด โดยยึดหลักพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ กฎมหาเถรสมาคม 

ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง อาณัติสงฆ เปนบรรทัดฐานในการแกปญหา ซึ่งจากผลการศึกษา



131

ทำใหทราบวา แนวโนมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆสายปกครองนั้น เจาคณะ

จังหวัดในฐานะผูบริหารระดับสูงทางการปกครอง คณะสงฆไดใชกลยุทธที่จะทำใหพระสังฆาธิ

การมีความรู มีความรับผิดชอบ ตามหลักพุทธวิธี 3 ประการ ไดแก  

(1) การพัฒนาวิสัยทัศนและปญญา (จกฺขุมา)  

(2) การพัฒนาความสามารถในการจัดการธุระไดดี (วิธุโร)  

(3) การพัฒนาความพรอมในการทำงานหรือการพึ่งพาอาศัยคนได (นิสฺสยสมฺปนฺโน) 

ซึ่งหลักการดังกลาว เปนสิ่งจำเปนและสำคัญที่จะตองขับเคลื่อนเพื่อใหมีผลตอ

กระบวนการในการบริหารการปกครองและการพัฒนาบุคคล สวนการสงเสริมใหพระภิกษุ

สามเณรใหมีการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาน้ัน คณะสงฆสายปกครอง ไดมีการสงเสริม

ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมดวยกระบวนการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

กลาวคือ มีการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษยทั้งในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรม-บาลี-สามัญศึกษา และการจัดทำหลักสูตรฝกอบรมทางวิปสสนา เพื่อสรางวิสัย

ทัศน มโนทัศน อุดมคติ อุดมการณตามพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสูการพฒันา 3 จิต ไดแก 

จิตสำนึก จิตสาธารณะ และจิตอาสาบริการ และเพ่ือการละเวนความชั่ว การทำความดี และ

การพัฒนาจิตใจของตนเองใหผองใส 

จากตัวอยางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆในมิติตางๆ ดังกลาว จะ

เห็นไดวา มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยยึดหลักการในพระพุทธศาสนาเปนสำคัญ มีการ

พัฒนาในมิติของการพัฒนากาย ศีล (วินัย-พฤติกรรม) จิตใจ และปญญา แตใชวิธีการพัฒนา

ที่แตกตางกัน และมีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่แตกตางกัน คณะสงฆสายการศึกษา

และสายการปกครองมุงพัฒนามนุษยในมิติของการเรียนรู การนำความรูไปเผยแผพระพุทธ

ศาสนา การพัฒนาตนเองและสังคม โดยเนนการพัฒนาจากการเรียนรูและการปฏิบัติในภาระ

งานท่ีรวมรับผิดชอบ ในขณะท่ีพระสงฆสายพัฒนาเนนการพัฒนาบุคคลรวมกับชุมชน โดย

เนนวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับปราชญทองถ่ินและจากการทำงานที่กลุมดำเนินการ สวน

พระสงฆสายปฏิบัติเนนการพัฒนามนุษยจากการปฏิบัติดวยตนเองของบุคคล โดยมุงเนนการ

เรียนรูทางจิตใจ การฝกฝนจากภายใน เนนการการปฏิบัติภาวนาอยางจริงจัง มุงไปสูการละ

กิเลสตัณหา หรือเพื่อการพัฒนาจิตใจตามที่กลาวแลว สำหรับพระสงฆสายสื่อสารสังคมนั้น 

เนนการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกดวยการแสดงธรรมเทศนา การทำกิจกรรมดาน

ปฏิบัติภาวนาแบบเรียบงายเพ่ือใหเกิดความเขาใจในชีวิต และการมีศิลปะในการดำเนินชีวิต

เชิงพุทธ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆทุกสายตางก็มุงถึงประโยชน 3 ระดับ 

คือ  
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1) ประโยชนในปจจุบัน คือ การดำรงชีวิตท่ีมีคุณคา มีศีล สมาธิ และปญญาในการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รูจักแบงปน เกื้อกูลตอเพ่ือนมนุษย มีสัมมาชีพ มีการบริหาร

จัดการที่ดีตอองคกรและสังคม 

2) ประโยชนในภายหนา คือ การมุงสอนและพัฒนามนุษยใหมีศรัทธา ความเล่ือม

ใส มีศีล หิริ โอตัปปะ มีอริยทรัพยภายใน ลด ละ กิเลส ตัณหา เพื่อจะไดเกิดประโยชนตอ

การเขาถึงความสุขในภายหนา เชน สวรรค หรือการมีความสุขทางดานจิตใจ เปนตน  

3) ประโยชนอยางยิ่ง คือ นิพพาน เปนการพัฒนามนุษย เพื่อใหบุคคลผูนั้นไดเขาถึง

ความจริงอันประเสริฐ เห็นสัจธรรม มองชีวิตและสรรพสิ่งตามความเปนจริง จนถึงการบรรลุ

เปาหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน อันเปนความสุขอยางยิ่ง 

การพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆน้ัน มีแนวคิดและ

กระบวนการในการดำเนินการเพ่ือประโยชนและความสุขตามกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ 

คือ 

Input Process Output

สังคมแหงความสุข
และเกื้อกูลตามวิถี
แหงพุทธและเกิด

ประโยชน 3

มุงเนนการพัฒนาคนสูการเปนผูรู (พุทธะ) (รูตนเอง รูโลก รูธรรม) พัฒนาองคความรู (ธรรมะ) สูการประยุกตใช
อยางสรางสรรคและสรางกระบวนการเรียนรูแหงหมูคณะ (สังฆะ) เพ่ือประโยชนและความสุขของบุคคลและสังคม

การพัฒนาเชิงพุทธ
- ปริยัติ (เรียนรู)
- ปฏิบัติ (ปฏิบัติ)
- ปฏิเวธ (ผลท่ีได)

วิถีชีวิต (มีสุขภาวะ)
- พัฒนาศีล
- พัฒนาสมาธิ
- พัฒนาปญญา
- สรางความสุข

การพัฒนามนุษย
ตามทางสายกลาง

การพัฒนาเชิงสังคม
- ศาสตรสมัยใหม
- ความเขาใจโลก
- รูบริบทวัฒนธรรม

การพัฒนาองคกร
- การบริหารจัดการ
- การปรับตัว
- การส่ือสารสังคม
- เครือขายสังคม

วิธีการองคกร
- การพึ่งพาตนเอง
- การเรียนรู
- สามารถปรับตัว
- การสรางประโยชน

การพัฒนาสังคม
- มีการจัดการและ
 คุมครองชีวิตท่ีดี
- สรางสรรคสังคม
- สันติภาพ ฯลฯ

การพัฒนาตนเอง
- สุขกาย/สุขใจ
- รูตนเอง/รูโลก 
- รูธรรม
- มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
- มีทักษะการเผยแผ

การทำงานของคณะสงฆ

พระสงฆสายปฏิบัติ 

พระสงฆสายพัฒนา

พระสงฆสายศึกษา

พระสงฆปกครอง

พระสงฆสายเผยแผ
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แผนภาพดังกลาว แสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนา

มนุษยของคณะสงฆในสังคมไทย ที่มีกระบวนการพัฒนาอยางตอเน่ืองภายใตหลักพระธรรม

วินัย โดยเริ่มตนจากการสงเสริมการเรียนรูหรือการเติมเต็ม (Input) ความรูในดานพระพุทธ

ศาสนาตามหลักปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ใหความเขาใจในบริบททางสังคม วัฒนธรรม 

ความเปลี่ยนแปลง และความซับซอนของสังคมโลก และการเสริมทักษะในการพัฒนาองคกร

สงฆ จากนั้นมุงสูกระบวนการ (Process) เพื่อพัฒนาบุคคลตามหลักทางสายกลางและพัฒนา

ในดานศีล สมาธิ ปญญา ความสุข และในขณะเดียวกันก็พัฒนาองคกรดวยการพัฒนาการ

พึ่งพาตนเอง การเรียนรู การปรับตัว และการสรางประโยชน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนา

มนุษยของคณะสงฆท่ีมีตอคณะสงฆและสังคมไทยดวยภาพรวม (Output) คือ การเปนผูรู ผู

ตื่น ผูเบิกบานในการทำกิจนอยใหญ สุขกาย/สุขใจ รูตนเอง/รูโลก รูธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สามารถทำงานเพ่ือสังคมใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอบุคคลและสังคม รวมทั้งนำไปสูการ

ทำงานของคณะสงฆใน 5 สาย หรือมีการทำกิจการคณะสงฆทั้ง 6 ประการที่ครบถวน มีการ

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ถูกตองไมผิดจากหลักการทางพระพุทธศาสนา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆดังกลาว หลักการสำคัญอยูที่การเสริมสราง

ความรู ความเขาใจในปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรมและวิชาการตางๆ ที่ถูกตอง เมื่อใดบุคคลมี

การเรียนรูจากการปฏิบัติงานและจากการปฏิบัติภาวนาท่ีถูกตองเหมาะสม เมื่อนั้นบุคคลยอม

จะสรางประโยชนเกื้อกูลตอตนเอง องคกร และสังคม เปนกำลังสำคัญในการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาและการพัฒนาสังคมซ่ึงจะทำใหสังคมเกิดความสงบสุข มีการจัดการและคุมครองชีวิต

ที่ดีรวมกันตอไป 
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ในบทนี้เพื่อตอบวัตถุประสงคท่ีวา เพื่อเสริมสรางเครือขายและ

กระบวนการบริหารจัดการขององคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศ

ไทยในรูปแบบตางๆ ทั้งดานแนวคิด กระบวนการ และกลไกการจัดการท่ี

นำไปสูการสรางองคกรแหงการตื่นรูและประโยชนสุขตามแนวพระพุทธ

ศาสนา ดังนั้น ในที่นี้จะกลาวถึงเครือขายทางสังคม กระบวนการเสริม

สรางเครือขาย และการบริหารจัดการเครือขายการเรียนรูและการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

จากกลุมพระสงฆจำนวน 5 สายตามท่ีกลาวแลว โดยมีประเด็นที่

เกี่ยวของดังนี้ 

1. รูปแบบเครือขายทางสังคมของพระสงฆและองคกรพระพุทธ

ศาสนาในสังคมไทย  

2. กระบวนการเสริมสรางและการบริหารจัดการเครือขายทาง

สังคมเพื่อการเรียนรูและการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆและ

องคกรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
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นับจากท่ีพระพุทธองคไดประกาศพระศาสนาและทรงสงสาวกจำนวน 60 รูปไป

เผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนตางๆ ทั่วชมพูทวีป เมื่อ 2600 ปที่ผานมา ดวยพระพุทธ

พจนที่วา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจำนวนมาก เพื่อ

อนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย อยาไปโดย

ทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง และมี

ความงามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณครบ

ถวน สัตวทั้งหลายที่มีธุลีในตานอย มีอยู ยอมเสื่อมเพราะไมไดฟงธรรม จักมีผูรูธรรม ภิกษุ

ทั้งหลาย แมเราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม” วัตถุประสงคในการ

เผยแผพระพุทธศาสนา คือ การประกาศเจตนารมณแหงความดีงามและความสุข เปนไป

เพื่อประโยชนตอสวนรวม และเพื่อลดละกิเลสตัณหา ใหพบพานความสุขที่แทจริง โดย

พระสงฆสาวกผูไปประกาศพระศาสนาทุกทานจะตองมีอุดมการณ หลักการ และวิธีการใน

การเผยแผ ดังปรากฏในโอวาทปาติโมกขที่วา “...การไมทำบาปทั้งปวง การทำกุศลใหถึง

พรอม การทำจิตของตนใหผองแผว นี้เปนคำสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ความอดทน 

คือ ความอดกล้ันเปนตบะอยางย่ิง พระพุทธเจาตรัสวา นิพพานเปนบรมธรรม ผูทำรายผู

อื่นไมชื่อวาบรรพชิต ผูเบียดเบียนผูอื่นไมชื่อวาสมณะ นี้เปนคำสอนของพระพุทธเจาทั้ง

หลาย การไมกลาวรายผูอื่น การไมทำรายผูอื่น ความสำรวมในพระปาติโมกข ความเปนผูรู

ประมาณในโภชนาหาร การอยูในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต นี้เปน

คำสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย…”  

ดังนั้น กระบวนการเผยแผพระศาสนาของพระสงฆสาวกจึงไดมีรูปแบบและ

กระบวนการที่หลากหลาย มีการสืบทอดหลักธรรมคำสอนดวยมุขปาฐะ การเรียนรูจาก

พระเถระ ครูอาจารยของตนเอง มีการรวมมือกับฝายบานเมืองในการเผยแผ และมีการ

บริหารจัดการตามสายครูบาอาจารยท่ีตอเนื่องกันมา มีการสังคายนาพระไตรปฎกเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองตามพระธรรมวินัย และการปรับเปล่ียนวิธีการเผยแผที่สอดคลอง

กับสภาพการณทางสังคม เพื่อใหพระพุทธศาสนาไดรับการยอมรับ นำพาประโยชนและ

ความสุขสูผูที่สนใจและนับถือ ถึงแมวาจะมีความแตกตางในเรื่องของนิกายทั้งสายเถรวาท 

(หินยาน) และมหายาน แตสาวกของทั้งสองนิกายตางทำงานเกื้อหนุนกันดุจปกของนกสอง

ขางที่ชวยกันโบยบินพานกไปสูยังจุดหมายที่ตองการ และเปนเสมือนกงลอที่จะตองมีสอง
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ขางเพื่อหมุนกงลอแหงธรรมไปสูหมูสรรพสัตว การสืบเนื่องและการเจริญรอยตามครูอาจารย

จึงกลายเปนกัลยาณมิตรและเครือขายทางสังคมสืบตอมา ฉะนั้น เครือขายเพื่อการเผยแผ

พุทธธรรมของพระสงฆจึงมีมานับแตโบราณกาลจนถึงปจจุบัน ดังแผนภาพน้ี  

 

พระพุทธเจา

การตรัสรู พระธรรม สรางเครือขาย
ดวยพระองคเอง

อริยสงฆ

กระบวนการ
(โอวาทปาฏิโมกข)

หลักการ
-  อดกลั้น
-  อยาเบียดเบียนผูอื่น
-  อยาทำรายผูอื่น

อุดมการณ
-  อยาทำความชั่ว
-  ทำแตความดี
-  ทำจิตใหผองใส

วิธีการ
-  ไมกลาวราย
-  ไมทำราย
-  สำรวมในปาติโมกข
-  รูจักความพอดีในการฉัน
-  อยูในที่สงบ
-  ประกอบความเพียรทางจิต

สาวก

พระราชา เจาลัทธิ/สำนัก ประชาชน
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ภายหลังจากท่ีพระพุทธองคสงพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนา ปรากฏวามีผู

เลื่อมใสตองการจะมาบวชดวยเปนจำนวนมาก พระสาวกเหลาน้ันก็นำมาเฝาพระพุทธเจาเพ่ือ

ประทานการบวชให แตบางทานก็อยูในสถานที่ไกลการคมนาคมไมสะดวก ทำใหการเผยแผ

เปนไปอยางลาชา อีกทั้งผูตองการบวชก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกขณะ พระพุทธองคจึงมอบ

อำนาจในการพิจารณา รับ และใหการอุปสมบท โดยทรงวางหลักเกณฑ กำหนดคุณสมบัติ

ของผูที่ตองการจะบวชเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานของพระสาวก สงผลใหสมาชิกของ

องคกรคณะสงฆเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เมื่อคนมาอยูรวมกันเปนจำนวนมากจึงจำเปนที่จะ

ตองมีกฎเกณฑในการอยูรวมกัน ทั้งนี้ เพราะตางคนตางมีทิฐิ ความเห็นท่ีแตกตาง อันเนื่อง

มาจากภูมิหลังของคนเหลาน้ัน เพื่อใหการอยูรวมกันเปนไปดวยความสงบเรียบรอยและมี

ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติในทำนองเดียวกัน พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อ

เปนเคร่ืองควบคุมความประพฤติของหมูคณะ เพื่อสงเสริมการศึกษาและปฏิบัติใหถึงจุดมุง

หมายสูงสุดของพระศาสนา การบัญญัติสิกขาบทจึงเปนการรักษาองคกรคณะสงฆ เปนการ 

วางระบบการประพฤติปฏิบัติใหเกิดขึ้นในองคกรคณะสงฆ และมีพระธรรมวินัยเปนหลักการที่

ทุกฝายจะปฏิบัติรวมกัน ซึ่งปรากฏการณเหลานี้เกิดข้ึนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

แตดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปบริบททางสังคมมีซับซอนมากขึ้น การถูกทาทายดวย

องคความรูและวิถีปฏิบัติใหมของลัทธิอื่น ศาสนาอื่น หรือแมกระทั่งศาสตรสมัยใหม กอปร

กับสังคมสมัยใหมการมีปฏิสัมพันธระหวางกันของผูคนในสังคมท่ีมารวมตัวกันเปนกลุม 

องคกร และเครือขาย เพื่อการพัฒนา การแกไขปญหา และการสรางสรรคในสิ่งที่เปน

ประโยชนทั้งตอปจเจกบุคคลและสังคมมีมากข้ึน รวมท้ังลักษณะการทำงานขององคกรสมัย

ใหมมีการทำงานรวมกันมากข้ึน ไมมีองคกรใดทำงานอยางโดดเด่ียวตามลำพัง ตองมีการ

ประสานความรวมมือกันมาก ก็เปนเหตุใหพระสงฆจะตองมีการปรับตัว มีการประสานงาน 

เช่ือมประสานกับฝายตางๆ มากข้ึน โดยเช่ือมโยงความรู ผูคน และกระบวนการท้ังภายใน

และภายนอกองคกร เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การชวยเหลือพึ่งพา และการเสริมสรางพลังและอำนาจการตอรองในเชิงสังคม รวมท้ังการ

บริหารจัดการองคกรในมิติที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อนำพาหลักการทางพระพุทธศาสนา จาก

การศึกษากลุมพระสงฆทั้ง 5 สายพบวา กระบวนการทำงานเชิงเครือขายทางสังคมของพระ

สงฆและองคกรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย มี 3 รูปแบบใหญ คือ เครือขายธรรมะ 

(ประเด็นกิจกรรม) เครือขายตามโครงสรางและหนาที่ และเครือขายเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 
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เครือขายธรรมะ คือ เครือขายแหงแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามหลักการพระพุทธ

ศาสนาที่เกิดขึ้นจากการเคารพนับถือครูบาอาจารยที่มีแนวการสอน แนวการปฏิบัติธรรมะใน

ลักษณะของการเกื้อกูลธรรมะแกกัน โดยเกิดการเคารพนับถือระหวางอุปชฌาย อาจารย กับ

ลูกศิษยหรืออันเตวาสิกที่พระพุทธองคทรงวางแบบแผนไว โดยพระสงฆท่ีเขามาบวชใน

พระพุทธศาสนาจะตองเรียนรูกับอุปชฌาย อาจารยประมาณ 5 ป จากน้ันก็จะตองไปปฏิบัติ

ตนเองใหเขาถึงความเปนอริยบุคคลและชวยประกาศพระศาสนาหรือการพัฒนาสังคม ดังนั้น 

พระภิกษุรูปนั้นๆ จึงเคารพนับถือครูอาจารยของตนเองโดยมีพระธรรมวินัยและแนวปฏิบัติที่

ตนเองไดศึกษาเลาเรียนเปนองคคุณท่ีเช่ือมประสาน สำหรับสังคมไทยพบวา มีเครือขายเชิง

ธรรมะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องตามสายอุปชฌาย อาจารยของตนเอง นับตั้งแตสมัยสุโขทัย 

อยุธยา จนถึงปจจุบัน ดังเชน เครือขายของสายวัดปาหรืออรัญญวาสีและคามวาสี เปนตน 

โดยเฉพาะพระสงฆสายปฏิบัตินั้น จะยึดแนวทางนี้ในการเผยแผพระศาสนาและการทำงาน

เพื่อสังคม สวนพระสงฆสายอื่นๆ ก็มีแนวทางการทำงานในลักษณะเครือขายเชนกัน  

1. ตัวอยางเครือขายธรรมะของสวนโมกขพลาราม จากการศึกษาพบวา เครือขาย

ของสวนโมกขพลารามนั้น มีกระบวนการเชื่อมตอการทำงานในเชิงประเด็นธรรมะ คือ มุงเนน

การปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและหลักการที่หลวงพอพุทธทาสไดวางแนวปฏิบัติเอาไว 

โดยมีการประสานกับลูกศิษย คณะสงฆ และองคกรที่มีแนวทางการเรียนรูและการปฏิบัติที่

คลายคลึงกัน ซึ่งสวนโมกขจะมีการนำแนวคิดของสวนโมกขออกไปเผยแผในสถานท่ีตางๆ 

และเช่ือมประสานการทำงานรวมกันเพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคมในแนวปฏิบัติที่มีลักษณะการ

เผยแผพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม เนนการฝกปฏิบัติอยางเรียบงาย ไมเปนไปตามกระแส

สังคม มีการตีความหลักการทางพระพุทธศาสนาที่รวมสมัยเขาใจงาย ซึ่งผลที่เกิดขึ้น คือ มี

เครือขายและภาคีท่ีเกี่ยวของจำนวนมากทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งมีการสรางองคกรใหม

ขึ้นมา เพื่อสานตอเจตนารมณของการปฏิบัติธรรมและตามปณิธานที่หลวงพอพุทธทาสให

แนวทางเอาไว เชน มีหอจดหมายเหตุพุทธทาส ที่กรุงเทพ มีสวนโมกขนานาชาติ ที่

สุราษฎรธานี เปนตน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ประชาชนทั่วไป

ประชาชน (เด็ก, ผูสูงอายุ)

ประชาชนท่ัวไป

ประชาชนท่ัวไป

ประชาชนท่ัวไป

พระสงฆ

พระสงฆ

พระสงฆ

พระสงฆ

พระสงฆ

วัดสวนโมกข

ชาวตางชาติ

ชาวตางชาติ

ชาวตางชาติ

ชาวตางชาติ

สถานศึกษา

สถานศึกษา

อาสาสมัคร

ธรรมทาน
มูลนิธิสำนักวิปสสนา

วัดชายนา

วัดวรกิจตาราม
จ.เชียงราย

สวนโมกขกรุงเทพฯ

ธรรมาศรม
นานาชาติ

เครือขายทางสังคมของสวนโมกขพลารามดังกลาว จะเห็นไดวา มีรูปแบบในเชิง

ประเด็นธรรมะท่ีมีการสานตอเจตนารมณของหลวงพอพุทธทาสท่ีเปนครูอาจารย แลวคณะ

ทำงาน ลูกศิษย ก็มีการจัดองคกรในเชิงเครือขายข้ึน เพื่อสานตอการเผยแผพระพุทธศาสนา 

การพัฒนาจิตและปญญา นอกจากนี้ยังมีลักษณะการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงมีหลักการ 

เปาหมาย แผนงาน และกลยุทธในการดำเนินการที่ชัดเจน คือ มีเปาหมายในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติอยางแทจริง โดยดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัยที่เนนการ

ปฏิบัติตนอยางเครงครัด สอดคลองกับสภาพการณในสังคม มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคลอง

กับพระธรรมวินัย และแนะนำสั่งสอนใหพุทธศาสนิกชนไดประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพื่อ

พัฒนาบุคคลและสังคมใหมีความสงบสุขบนพื้นฐานของการเขาถึงธรรมหรือการนำหลักพุทธ

ธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

2. ตัวอยางรูปแบบเครือขายธรรมะของวัดหนองปาพง วัดหนองปาพง มีวัดสาขา

อยูทั้งภายในและตางประเทศจำนวนเกือบ 300 สาขา โดยวัดหนองปาพงเปนแมขายหลัก มี

ศูนยเผยแผมรดกธรรมหลวงพอชา เปนศูนยกลางในการประสานงานและใหขอมูลความรู

เกี่ยวกับวิธีการสอนของหลวงพอชา สุภัทฺโท ซึ่งศูนยเผยแผมรดกธรรมหลวงพอชาเกิดจาก
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การที่ลูกศิษยผูที่นับถือหลวงพอชาไดนำแนวคิด หลักปฏิบัติของหลวงพอชาไปปฏิบัติจนเกิด

การตั้งสาขาของวัดออกไป จากน้ันก็มีการประสานงานกันมากข้ึน มีการผลิตสื่อ หนังสือ

ธรรมะ และใชวิธีการปฏิบัติที่เปนเอกลักษณในการเชื่อมประสาน เพื่อใหการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาตามแนวของหลวงพอชาเปนไปอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

สำหรับสาขาของวัดหนองปาพงในตางประเทศน้ัน สวนใหญจะใชวัดปานานาชาติ 

อุบลราชธานีและศูนยเผยแผมรดกธรรมหลวงพอชา เปนแมขายในการเช่ือมโยงการทำงาน

และเปน แหลงใหขอมูลความรู การมีสาขาของวัดหนองปาพงกระจายไปยังตางประเทศถือวา

เปนเปาหมายประการหนึ่งของหลวงพอชา เนื่องจากทานมีนโยบายในการเผยแผพุทธศาสนา

ในระดับสากล ดังนั้น จึงเกิดเครือขายการเผยแผพระพุทธศาสนาตามแนวพระธรรมวินัยและ

หลวงพอชา สุภัทฺโท ที่เนนการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน การท่ีพระสงฆและพุทธศาสนิกชน

ลูกศิษยของหลวงพอมีการประสานงานกันน้ัน เนื่องจากธรรมปฏิบัติที่เปนสะพานเช่ือมผูคน

ในโลกและไทยเขาดวยกัน หากไมมีธรรมะของ พระพุทธองคแลว เครือขายธรรมะแนวหลวง

พอชาคงไมเกิดขึ้น ฉะนั้น จึงแสดงใหเห็นวา ธรรมปฏิบัติเปนปจจัยเกื้อกูลใหเกิดเครือขาย

ของพระสงฆในสังคมไทยและในระดับนานาชาติ  
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3. ตัวอยางเครือขายของพระสงฆขบวนการพุทธใหม จากการศึกษา พระสงฆใน 

5 กลุม ไดแก สถาบันวิมุตตยาลัย (ว.วชิรเมธี) กลุมเสถียรธรรมสถาน กลุมหมูบานพลัม 

(ทานติช นัท ฮัน) พระราชญาณกวี วัดพระราม 9 หรือวิทยาลัยศาสนทายาท และพระมหา

สมปอง ตาลปุตฺโต พบวา เครือขายทางสังคมของขบวนการพุทธใหมนั้น มีปจจัยสำคัญหลาย

ประการที่บงชี้ใหเห็นถึงความสำเร็จของการขยายแนวคิดเครือขายทางสังคม อิทธิพลคำสอน

ตลอดจนความศรัทธาของกลุมศิษยานุศิษย คือ กระบวนการการนำบทบาทและคำสอนของ

กลุมขบวนการพุทธใหมไปดำเนินในเชิงรุกและการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการ

สื่อสารผานชองทางเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือสงสารโดยตรงไปยังสมาชิกภายในกลุม แมวา

ขบวนการพุทธใหมสวนใหญจะมีสถานท่ีทางกายภาพท่ีเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการ

องคกร เชน สำนักปฏิบัติธรรม สำนักงาน เปนตน อีกทั้งมีระบบการส่ือสารรูปแบบคำสอน 

แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนหลักพุทธธรรมประยุกตที่มีความเหมาะสมกับสังคมปจจุบันผาน

ชองทางการส่ือสารท่ีสะดวกมากข้ึน เชน หนังสือประเภทพ็อคเกต บุค ดีวีดี/ซีดี เว็บไซต 

รายการโทรทัศน เปนตน แตกระนั้นความสามารถในการขยายขอบเขตและชองทางการ

สื่อสารท่ีอาศัยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยรูปแบบตางๆ เปนเครื่องมือและกลไกที่สำคัญที่ผลัก

ดันใหผูนำองคกรของขบวนพุทธใหมสามารถสื่อสารทางตรงตอผูคนในสังคมไดมากขึ้น 

กระบวนการส่ือสารท่ีทันสมัยผานชองทางของระบบเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมาก

ขึ้นในสังคม ไดชวยสงผลใหสมาชิกและผูสนใจท่ัวไปในสังคมของขบวนการพุทธใหมตางๆ 
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สามารถรับขาวสาร ตลอดจนหลักธรรมท่ีเผยแผของขบวนการตนเองไดอยางรวดเร็วและ

หลากหลายชองทางมากข้ึนนั้น ผลที่สำคัญประการหน่ึงที่ตามมา ก็คือการเกิดขึ้นของเครือ

ขายทางสังคมภายในของแตละขบวนการพุทธใหม หลักการท่ีสำคัญในการสรางเอกลักษณ

ของขบวนการพุทธใหมผานทางพระพุทธศาสนาคือคำสอนเรื่องศรัทธาที่หมายถึง ความเชื่อ

มั่นในความดี เปนความเช่ือที่มีเหตุผลสนับสนุน เปนศรัทธาท่ีมีปญญากำกับ ชักนำใหอยูใน

ลักษณะที่เชื่อตามความเปนจริง  โดยมองใหเห็นความสัมพันธระหวางเหตุผลของส่ิงตางๆ 

พระพุทธศาสนาสอน ไมใหตัดสินหรือลงความเห็นในเร่ืองใด จนกวาจะไดรับการพิสูจนดวย

ประสบการณตรงและปลงใจเชื่อ ศรัทธา โดยหลัก “กาลามสูตร” เปนเกณฑวินิจฉัย เพื่อให

ไดศรัทธาท่ีมีเหตุมีผลในสวนศาสนาอ่ืนๆ ก็มีคำสอนเกี่ยวกับศรัทธา เพื่อนำไปสูกระบวนการ

ใหเช่ือตอคำสั่งหรือแนวปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นๆ แตในพระพุทธศาสนาเมื่อคำสอนใดๆ 

เริ่มดวยความเชื่อ หรือใหเช่ือจะไปจบดวยคำสอนหรือแนวคิดท่ีสนับสนุนใหใชปญญา  

ดังกระบวนการสรางความศรัทธาในขบวนการพุทธใหม จึงมีกระบวนการ ตลอดจน

พิธีการ และเครือขายทางสังคมที่สนับสนุนใหเกิดความศรัทธาขึ้น อีกท้ังยังกอใหเกิดเปนพลัง

ขับเคลื่อนตอกลุมพระพุทธศาสนาตางๆ ในองครวมอยางที่ปรากฏอยูในปจจุบันดวย  

ปญญา

ภาคีเครือขายรวม เชน องคกรธุรกิจเอกชน ส่ือสารมวลชน คณะสงฆ ภาครัฐ
กิจกรรมเครือขายตามชวงเวลา ฯลฯ

การสรางเครือขายทางสังคม
(ศรัทธาและปญญา)

พิธีกรรม/รูปแบบการสอนพุทธกิจกรรม/
เอกสารเผยแผ/ชองทางการส่ือสาร

สถานที่ตั้งเชิงกายภาพ/วัตรปฏิบัติอันดีงามของผูนำ/การบริหารจัดการองคกร
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กระบวนการสรางความศรัทธาของขบวนการพุทธใหมในสังคมไทย มีปจจัยแวดลอม

ที่สนับสนุนวัตรปฏิบัติที่ดีงามของผูนำขบวนการ การนำชนชั้นกลางหรือดารา นักรองที่มีภาพ

ลักษณของการปฏิบัติธรรม การบริหารจัดการองคกรที่แตกตางและอำนวยความสะดวกใหกับ

สมาชิกในการเขามารวมพุทธกิจกรรมไดมากข้ึน ตลอดจนการเกิดขึ้นของเครือขายทางสังคม

ภายในขบวนการที่สามารถเชื่อมโยงใหกลุมสมาชิกเขามาทำกิจกรรม พิธีกรรมตางๆ ของกลุม

รวมกัน จนเกิดเครือขายทางสังคมที่มีพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ

การพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาจิตอาสาที่มีตอสังคม  

เครือขายพุทธศาสนิกชน/สังคมของขบวนการพุทธใหม เชน
เครือขายพุทธสาวิกาของเสถียรธรรมสถาน เครือขายพุทธเศรษฐศาสตร ของ ว.วชิรเมธี

เครือขายองคกรธุรกิจเพื่อสังคม เปนตน

องคความรูทางพระพุทธศาสนา
และศาสตรสมัยใหม

ผูนำของขบวนการพุทธใหม

การบริหารจัดการองคกร กระบวนการเผยแผ ชองทางการส่ือสาร

 

จากการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวา รูปแบบการทำงานเชิงเครือขายของคณะสงฆ

ขบวนการพุทธใหมนั้น มีลักษณะการดำเนินการท่ีเช่ือมโยงการทำงานกับฝายตางๆ มีหลัก

การ เปาหมาย แผนงาน และกลยุทธในการดำเนินการที่ชัดเจน คือ มีเปาหมายในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาและการเสริมพลังกับคนรุนใหมอยางแทจริง โดยดำเนินการตามหลักพระ

ธรรมวินัยและการนำเสนอประเด็นการพัฒนาบุคคลและสังคมท่ีสอดคลองกับสภาพการณใน

สังคม มีแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุกที่สอดคลองกับพระธรรมวินัยกับประเด็น

ปญหาในสังคม และมีการเชื่อมเครือขายการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมใหมี

ความสงบสุขบนพ้ืนฐานของการใชชีวิตที่เหมาะสม และมีการนำหลักพุทธธรรมไปประยุกตใช
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กับศาสตรสมัยใหมเพื่อสื่อสารสังคมใหชัดเจน จนทำใหเกิดแนวรวมในการส่ือสารเชิงพุทธตอ

สังคมท่ีภาคสวนตางๆ เชน องคกรทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา เขามาเปนภาคีในการขับ

เคลื่อนการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม 

จากตัวอยางเครือขายธรรมะของพระสงฆในสังคมไทยจะเห็นไดวา เครือขายของพระ

สงฆมคีวามแตกตางจากเครือขายทางสังคมในความหมายของสังคมศาสตรที่เปนเครือขายการ

ทำงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน แตเครือขายธรรมะของพระสงฆเนนการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาจิตใจของตนเอง การนำหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การพัฒนา

จิตสำนึกตอสังคม และมีสวนรวมในการเผยแผพระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคมในเชิงธรรมะ

หรือความดีงามที่มาจากจิตใจภายในของบุคคล ฉะน้ัน การขยายเครือขายจึงเกิดขึ้นจาก

ศรัทธา ความเชื่อมั่นในความดีงาม การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและการปฏิบัติธรรม โดยมี

อุดมการณเดียวกัน คือ เพื่อประโยชนและความสุขของบุคคลและสังคม รวมท้ังเพื่อการ

จัดการและคุมครองชีวิตที่ดีรวมกันตามแนวพระพุทธศาสนา 

4.1.2 ‡§√◊Õ¢à“¬μ“¡‚§√ß √â“ß·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õßæ√– ß¶å·≈–Õß§å°√æ√–æÿ∑∏
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เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทำใหองคกรคณะสงฆมีการปรับตัวเพ่ือให

สอดคลองกับบริบททางสังคม และเมื่อมีพระราชบัญญัติคณะสงฆเกิดขึ้นในป 2505 คณะ

สงฆในสังคมไทยก็ไดทำหนาที่ตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัตินอกจากหนาที่ตามพระธรรม

วินัยแลว โดยในพระราชบัญญัติคณะสงฆกำหนดใหคณะสงฆทำหนาที่ใน 6 ดานท่ีเรียกวา

กิจการคณะสงฆ คือ การปกครองคณะสงฆ การเผยแผ การศาสนศึกษา การ

ศึกษาสงเคราะห การสาธารณูปการ และการสาธารณสังเคราะห กิจกรรมที่พระสงฆดำเนิน

การก็มุงเนนการทำหนาที่ใน 6 ดานดังกลาว คือ เนนการปกครองเพื่อใหเกิดความเปน

เอกภาพและความสามัคคีของคณะสงฆในระดับตางๆ ต้ังแตระดับวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด 

ภาค ไปจนถึงระดับมหาเถรสมาคม การเผยแผ คือการทำหนาท่ีในการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาในมิติตางๆ ทั้งการเทศน การสอน การปฏิบัติ การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม เปนตน 

การศาสนศึกษา หมายถึง การสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆ เชน การจัดการศึกษาดานบาลี 

นักธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ เปนตน การศึกษาสงเคราะห คือการสงเสริมการศึกษา การให

ทุนแกเด็ก เยาวชน การพัฒนาโรงเรียนในระดับชุมชน เปนตน การสาธารณูปการ คือ การ

จัดการภายในวัดดานสถาปตยกรรม พุทธศิลป การจัดการสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เปนตน 

การสาธารณสงเคราะห คือ การจัดสวัสดิการแกชุมชน การชวยเหลือประชาชนในมิติตางๆ 
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รวมทั้งการพัฒนาสังคม กิจการคณะสงฆท้ัง 6 ประการ เปนทั้งหนาที่และโครงสรางที่คณะ

สงฆจะตองปฏิบัติตามนโยบายของมหาเถรสมาคม โดยมีการมอบหมายใหเจาคณะผูปกครอง

ในแตละดานจัดการดูแล เชน แมกองบาลี แมกองธรรม ดูการจัดการศึกษา เจาอาวาสและ

เจาคณะในระดับตางๆ ดูแลกิจการของวัดและของคณะสงฆตามลำดับช้ัน ดังนั้น จึงเกิดภาคี

เครือขายความรวมมือตามโครงสรางและหนาที่ของคณะสงฆ ดังนี้  

1. ตัวอยางเครือขายตามโครงสรางและหนาท่ีของคณะสงฆดานการจัดการการ

ศึกษาทางพระพุทธศาสนา ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยดำเนินการศึกษาองคกรการศึกษา

ของคณะสงฆไทยที่มีบทบาทและหนาที่ในการจัดการศึกษาทางพุทธศาสนาซึ่งถือวาเปนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ แผนกบาลี นักธรรม ปริยัติ

สามัญ การศึกษาสงเคราะห และมหาวิทยาลัยสงฆ ผลการศึกษาพบวา เครือขายขององคกร

พระพุทธศาสนาของพระสงฆสายการศึกษาน้ัน มีกระบวนการทำงานท่ีตอเน่ืองรวมกับภาครัฐ 

เอกชน และคณะสงฆ มีหลักสูตรการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและมีภาคีเครือขายสายการ

ศึกษาที่เปนหนวยงานรวมและขยายการศึกษาไปยังสวนตางๆ ที่เกี่ยวของท้ังในและนอก

ประเทศ กอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆเพ่ือวางรากฐานการศึกษาใหกับศาสน

ทายาทและบุคคลผูสนใจ ดังนี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาเรียนรูเชิงพุทธ 

บาลี มจร. สายปฏิบัติ 

นักธรรม มมร. สายเผยแผ 

ปริยัติธรรม แผนกสามัญ มหาวิทยาลัยพุทธโลก สายพัฒนา 

ปริยัติ ปฏิบัติ

ภาครัฐ คณะสงฆ ประยุกตใช อปท. ประชาชน

เด็กเยาวชน-พระภิกษุ-สามเณร คณะสงฆ และคฤหัสถผูสนใจ
(พัฒนาศาสนทายาท และคนในชาติ)
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เครือขายและรูปแบบการจัดองคกรคณะสงฆสายการศึกษาน้ันมีลักษณะการดำเนิน

การท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือการศึกษา โดยมีหลักการ เปาหมาย แผนงาน และกลยุทธในการ

ดำเนินการท่ีชัดเจน มีการดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัย การบริหารศึกษา ที่เนนภาค

ปริยัติเพื่อนำไปสูการปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนา มีแนวทางการปฏิบัติที่

สอดคลองกับพระธรรมวินัยและการเรียนรูของโลกสมัยใหม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม

ใหมีพื้นฐานการศึกษาในการพัฒนาชีวิต โดยมีการเชื่อมโยงกับคณะสงฆ ภาครัฐ องคกร

ปกครองทองถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนท่ีสนใจในดานการศึกษาของคณะสงฆ 

สิ่งที่คณะสงฆใหความสำคัญตอการศึกษาทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวาพระปริยัติธรรมท้ัง

แผนกธรรมและบาลีนั้น เพราะถือวาการศึกษาดังกลาว เปนรูปแบบเฉพาะท่ีเปน “เสาหลัก” 

แหงการธำรง สืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะแสดงออกถึงหัวใจการศึกษาคือ “ไตรสิกขา” 

ไดแก ศีล สมาธิ และปญญา แกบุคลากรทั้งที่เปนบรรพชิต พระภิกษุ-สามเณร และผูสนใจ

ทั่วไป เพื่อใหบุคคลเหลานั้น ไดศึกษาพระธรรมวินัย สงเสริมการเรียนรูเพื่อปฏิบัติใหมีอาจาร

สมบัติ คือ มีความประพฤติปฏิบัติที่งดงาม พรอมดวยหลักวิชาการ คือ ความรูตามความ

เหมาะสมแกภูมิรูเฉพาะตน และเพ่ือมุงไปสูการฝกจิต รูคิดพินิจพิจารณา รูไตรตรองใหเกิด

ปญญารักษาตัว ครองตน ครองคน และครองงานใหงดงามเรียบรอย ซึ่งเปนเครื่องสะทอนได

วา การมีภาคีเครือขายท้ังในระดับคณะสงฆดวยกันเอง หรือเครือขายภายในและองคกร 

หนวยงาน ประชาชน ภาครัฐ และอ่ืนๆ หรือเครือขายภายนอกน้ันลวนมีผลและสงผลซ่ึงกัน

และกัน เพราะการท่ีองคกรที่จัดการศึกษาไดดี มีประสิทธิภาพ ยอมหมายถึงทรัพยากรมนุษย

ในองคกรมีคุณภาพไปดวย กอใหเกิดเปนสังคมแหงสังฆะ และสังคมชุมชนเก้ือประโยชนตอ

กัน ดังจะเห็นการท่ีพุทธศาสนิกชนใหการอุปถัมภบำรุงพระสงฆ สวนพระสงฆไดทำหนาท่ี

เทศนาส่ังสอน อบรมประชาชน ทำหนาท่ีสอนศีลธรรมใหแกกุลบุตรกุลธิดา ชี้แนะแนวทางท่ี

ถูกตองในการดำรงชีวิตเปนการเกื้อกูลตอกัน 

2. ตัวอยางการศึกษาและเครือขายในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปรัชญาวา 

“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” และมี

วิสัยทัศนวา “ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สรางคนดีและเกงอยาง

มีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ บริหาร

ดีอยางมีประสิทธิภาพ”ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากปรัชญาและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย จะพบวา

มหาวิทยาลัย มีรูปแบบ กระบวนการ และกลไกการสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอก

อยางเขมขน โดยมีความมุงหมายอันดับแรกคือ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา” ทั้งนี้ตาม
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พระราชปณิธานของรัชกาลที่ 5 ที่วา “ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุ

สามเณร และคฤหัสถ” ยอมเปนการสะทอนใหเห็นท้ังดานภารกิจ พันธกิจ และกลายมาเปน 

“ยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และกำหนดตามแผนพัฒนาเปนระยะๆ โดยกำหนด

เปนชวงละ 5 ป ของแผนยุทธศาสตร เชน แผนพัฒนา ระยะท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ได

กำหนดไวทั้ง 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูคูคุณ

ธรรม 2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 3) พัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตรใหเปน

ศูนยประสานและทำวิจัยดานพระพุทธศาสนานานาชาติ 4) การบริการวิชาการดานพระพุทธ

ศาสนาเชิงรุกที่ตอบสนองความตองการของสังคม 5) การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมอยางยั่งยืน 6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดดำเนิน

การเปนไปตามแผนน้ัน จะเห็นท้ังสวนท่ีเปนการ “สรางเครือขายภายใน” และสนใจ เปน

มิตร รวมสรางเปนเครือขายภายนอกอยางเปนระบบ และตอเน่ือง โดยมี 24 กลยุทธในการ

ดำเนินงานใหลุลวงในแตละยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

เครือขายการเรียนรู เปนปจจัยสำคัญในการผลักดันใหเกิดผลการเรียนรูและผูเรียนรู 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต

ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และประกอบกับการท่ีมหาวิทยาลัยเอง มีศักยภาพท่ีจะขยาย

ฐานการศึกษาระดับมหาบัณฑิตไปสูภูมิภาคเพ่ิมขึ้น โดยความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

ถึงอยางไรก็ตาม ในแงของจำนวนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เฉพาะสาขายัง

จำเปนตองอาศัยบุคลากรในสวนกลางไปเปนพี่เลี้ยงแนะนำ ดังที่พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ 

สิริญาโณ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (สัมภาษณ 15 มกราคม 2556) ที่กลาววา  

“เครือขายการเรียนรูของเราท่ีเปดเปนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียน เราเปน

ผูรับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะเรื่องเอกสาร การตั้งคณะกรรมการ แตวาการบริหารเปนการ

ภายใน ที่เราทำเราก็จะสงครูบาอาจารยของเราไปแนะนำ โดยอาจจะเปนเร่ืองของการสอบ

หัวขอโครงรางฯ ซึ่งตองไปชวยดูรายละเอียด ระเบียบ ...แตก็มีงานสวนหน่ึงที่สำคัญคือ การ

เชื่อมโยงกัน บางทีความเขาใจของเจาหนาท่ี การจัดการศึกษาระหวางสวนภูมิภาคกับสวน

กลางยังเชื่อมกันไมไดดี สาเหตุอยางหนึ่งนาจะเกิดจากการประชุมนอย อาจจะเปนสาเหตุ

หนึ่ง ถาเราไมประชุมรวมกัน บางเรื่องจะเขาใจไมตรงกัน ทำใหเกิดการปฏิบัติผิดพลาดได 

หรือถาเราประชุมกรรมการประจำบัณฑิต ก็ใหเขาแจงเรื่องที่จะชี้แจงมา บางทีเราตองไปเอง

ในฐานะคณบดี ใหคำแนะนำ นโยบาย การจัดการเรียนรู หรือบางทีเครือขายบางแหงที่เปด

ใหม ยังหาครูบาอาจารยที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ ไมได ก็สงสวนกลางไปใหคำปรึกษาแนะนำ...” 
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นอกจากเครือขายความรวมมือระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเปนงานระดับ

มหาวิทยาลัย เชน การเปนฝายอำนวยการจัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ที่มีผูนำ

ชาวพุทธทั่วโลกวา 80 ประเทศเขารวม และจัดขึ้นที่ประเทศไทยแลว งานในระดับองคกร

สวนใหญของมหาวิทยาลัยท่ีรวมมือกับเครือขายภายนอก สวนใหญจะเปนความรวมมือทาง

วิชาการ จากการรายงาน ประจำป พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัย ยังไดแสดงใหเห็นถึง

กิจกรรมในรอบป 2554 มีความรวมมือทางวิชาการ เชน การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ 

เรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” มีผูเขารวมประชุม จำนวน 85 ประเทศ 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระธรรมทูตสายตางประเทศ การจัดประชุมชาวพุทธ

นานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา  

สวนความรวมมืออื่นๆ อีกจำนวนมาก สวนที่สะทอนใหเห็นถึงความตระหนักดานศีล

ธรรมสำหรับเยาวชน เปนภารกิจหน่ึงนอกเหนือจากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู คือ “ครูพระสอนศีลธรรม” ซึ่งไดรับมอบหมายภาระงานจาก

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรม ในปงบประมาณ 2551 โดยได

จัดเขาเปนงานใหบริการแกชุมชน และประสานความรวมมือกับหนวยงาน เครือขายตางๆ 

ไดแก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ คณะสงฆทั้ง 

14 ภาค เม่ือไดดำเนินไประยะหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัย โดยพระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล เปน

หัวหนาคณะผูประเมิน เมื่อประเมินท้ัง 4 ดาน (ดานสภาวะแวดลอม ดานปจจัยนำเขา ดาน

กระบวนการ ดานผลผลิต) ผลในภาพรวม พบวา มีผลการดำเนินการในระดับที่ไดคาเฉลี่ยใน

ระดับมาก หรือนาพอใจ ดังนั้น หากมองเครือขายโดยรอบของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จะพบวาบางเครือขาย โดยเฉพาะเครือขายหรือองคกรที่เปนสวนงานหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยที่อยูในสวนภูมิภาค จะมีพลังในการเสริมสรางชุมชน เกิดแกนนำการเฝาระวัง

ทางวัฒนธรรมเพ่ือใหวิถีชีวิตของชุมชนน้ันๆ มีความเขมแข็ง มีวัคซีนตานทานกระแสตางๆ ที่

ไหลบาเขาสูคนในรุนปจจุบัน ขอสังเกตดังกลาวนี้ นำไปสูการกอตั้ง “โครงการเครือขายพระ

สงฆพิทักษวัฒนธรรม” โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ซึ่ง

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากการบริหารราชการแบบบูรณาการ ประจำป 2549 สามารถ

ดำเนินการได และมีพระสงฆเขารวมโครงการ 71 รูป จากพ้ืนที่ 24 ตำบล สามารถทำ

กิจกรรมเปนพลังขับเคลื่อนเครือขายถึง 23 โครงการ โดยพระสงฆกลุมดังกลาว ใหความ

สำคัญและตระหนักวา “เครือขายคือหัวใจของความเปนชุมชน” ซึ่งอาศัยความสัมพันธ 

ผูกพันแบบเครือญาติที่จะเปนฐานทำใหชุมชนเขมแข็ง โครงการที่จัดการและมีผลเดนชัด เชน 

การจัดการน้ำโดยระบบเหมือง ฝาย ซึ่งมี “พระสงฆ” เปนแกนนำรวมกับกลุมศรัทธา และ
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การที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการเชนนี้ ดวยถือวาเปนพันธกิจหนึ่งที่

สำคัญของมหาวิทยาลัย คือใหการบริการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย

ลงมือทำใหเกิดผลเปนรูปธรรมในฐานะศูนยประสานงานเครือขายใหแกกลุมพระสงฆพิทักษ

วัฒนธรรม และกลายเปนการถอดบทเรียนที่สำคัญสูกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาสถาบันตอ

ไป (พระครูพิพิธสุตาทร, 2553:66-72)  

สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยกัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ยังไดดำเนินการรวมกับคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมท่ีมุงเนนความรูคูคุณธรรมและการ

สอนสอดแทรกจริยธรรมในการสอนฯ ของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ทั้ง

เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย โดยมีการสัมมนาทางวิชาการและการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง

เพื่อพัฒนาความรูทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมสืบตอไป 

รูปแบบการเสริมสรางเครือขายท้ังภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยดังกลาวนั้น มีลักษณะท่ีเปนเครือขายแบบเชิงสัมพันธทั้งในระดับกลุม

เยาวชน ชุมชน สังคม ในประเทศและตางประเทศ โดยอาศัยการศึกษาทางพระพุทธศาสนา

กับศาสตรสมัยใหมเปนแกนในการเช่ือมโยงผูคน องคกร และกระบวนการจากทุกภาคสวน

เขาดวยกัน และจุดเดนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ ความเปนสถาบัน

ในพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และเปนมหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่ง

นอกจากจะเปนความภาคภูมิใจของคณะสงฆฝายมหานิกายตามพระราชประสงคของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวแลว การไดบริหารจัดการศึกษาดานพระพุทธ

ศาสนาใหเจริญกาวหนา ไดรับการยอมรับทั้งจากในประเทศและตางประเทศ ดังปรากฏ

องคกรเครือขายการเรียนรูเปนท่ีประจักษ นั่นคือส่ิงท่ีจะสะทอนใหเห็นวาองคกร และภาคี

เครือขายการการจัดการศึกษาเรียนรูไดเจริญรุดหนาไปอยางนาชื่นชม การไดรับความเชื่อถือ

และไววางใจใหอำนวยการ จัดโครงการในระดับนานาชาติมาอยางตอเน่ือง ซึ่งพระธรรม

โกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ระบุวา “ความเปนนานาชาติ ปรากฏชัดเจนจากการจัด

งานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายจากรัฐบาล ใหเปนผู

ดำเนินการจัดประชุม... จนนำไปสูขอตกลงรวมกันในการใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง

พระพุทธศาสนาโลก”  

3. ตัวอยางเครือขายของพระสงฆและองคกรคณะสงฆสายการปกครอง จากการ

ศึกษาลักษณะการปกครองและการเสริมสรางเครือขายของพระสงฆใน 4 จังหวัด พบวา 

เครือขายขององคกรพระพุทธศาสนาของพระสงฆสายการปกครองมีการเชื่อมตอกันในการ

ทำงานในแนวด่ิง ทีม่าจากการไดรบัมอบหมายใหดำเนินการพัฒนาองคกรสงฆตามกิจการคณะสงฆ 
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6 ประการ และเพือ่พฒันากจิกรรมเชงิพทุธในระดบัจงัหวดั ดงันัน้ การทำงานในเชิงเครือขายจึง

เกิดข้ึนตามโครงสราง หนาที่ของคณะสงฆในแตละระดับ กลาวคือ มีการทำงานดานพระ

ศาสนาต้ังแตเจาอาวาส เจาคณะตำบล อำเภอ จังหวัดไปจนถึงระดับภาค โดยมีการประสาน

งานการทำงานผานคำสั่งและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการเผยแผ

พระพุทธศาสนาที่คณะสงฆในจังหวัดนั้น ไดดำเนินการขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของ

พื้นที่หรือจังหวัดนั้นๆ บางจังหวัดเจาคณะจังหวัดมีการแตงต้ังคณะทำงานในดานตางๆ ขึ้นมา 

เชน คณะทำงานดานการศึกษาของคณะสงฆ ดูแลการเรียนการสอนดานบาลี นักธรรม คณะ

ทำงานดานการศึกษาสงเคราะห มีหนาที่ในการจัดหาทุน ใหความอุปถัมภการศึกษาของ

เยาวชนในจังหวัด คณะทำงานดานการเผยแผ ที่ดูแลการเทศนสั่งสอน การอบรมพระธรรม

จาริก พระอาสาสมัครในเขตชนบท คณะทำงานดานส่ิงแวดลอม คณะทำงานดานศิลป

วัฒนธรรมประเพณี คณะทำงานดานการตางประเทศและพระธรรมทูต เปนตน เพ่ือใหคณะ

สงฆในจังหวัดไดมีบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนา การสงเสริมการศึกษา และการ

พัฒนาสังคม รวมท้ังการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งทำใหเกิดเครือ

ขายในแนวนอนมากข้ึน ดังตัวอยางของการทำงานเชิงเครือขายของคณะสงฆในจังหวัด

เชียงราย ดังนี้ 
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การทำงานเพื่อเช่ือมโยงเครือขายของคณะสงฆสายการปกครองในระดับจังหวัดดัง

กลาวจะเห็นไดวา มีรูปแบบท่ีเปนแนวดิ่ง มีลักษณะการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงในสายงาน 

มีหลักการ เปาหมาย แผนงาน และกลยุทธในการดำเนินการที่ชัดเจน คือ มีเปาหมายในการ

บริหารงานตามกิจการคณะสงฆ 6 ประการ มีการดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัยและการ

พัฒนาพื้นที่ตามวัฒนธรรมทองถิ่น หรือมีความสอดคลองกับสภาพการณในจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อ

พัฒนาคณะสงฆ บุคคลและสังคมใหมีความสามัคคี ชวยเหลือพึ่งพาและการเก้ือกูลตอกัน 

สวนการประสานกับเครือขายภายนอกของคณะสงฆจังหวัดเชียงรายกับองคกรภาค

รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน คณะสงฆจังหวัดเชียงรายไดมีความรวมมือ สราง

เครือขายในการสนองงานปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกับภาครัฐ และเอกชนใน

ทองถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงผานกิจกรรมที่สำคัญ เชน รวมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย จัดกิจกรรมการ พัฒนาเครือขายทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

เชน มีการสำรวจขอมูลเครือขายดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย ในป 

พ.ศ. 2554 พบวา มีจำนวน 2,920 แหง อาทิ สภาวัฒนธรรมจังหวัด ศูนยวัฒนธรรมไทย

สายใยชุมชน , ศูนยวัฒนธรรมในสถานศึกษา , ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย, ศาสน

สถาน, มูลนิธิ, สมาคม, ผูประกอบการตามพรบ.ภาพยนตรและวิดีทัศนฯ, องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น, ภูมิปญญา, ศิลปน, คนดีศรีเชียงราย, ศูนยเฝาระวังในสถานศึกษา เปนตน ซึ่ง

ลวนแตเปนทุนทางสังคมและทุนทางปญญาอันมีคุณคายิ่ง สามารถนำไปสรางสรรคใหเกิด

ประโยชนทั้งทางดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยมีการเช่ือมโยงเปนเครือขาย

กิจกรรมเชิงพุทธในแนวนอน ดังนี้ 
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ผลการทำงานเชิงเครือขายของคณะสงฆท่ีมีตอสังคมอยูตรงท่ีวา “โครงสรางการ

เชื่อมโยง” นั้น สงผลตอบุคคลและความสัมพันธอยางไร นอกจากนั้น ยังขัดแยงกับวิธี

วิเคราะหทางสังคมทั่วไปที่เชื่อวา “พฤติกรรมมนุษยนั้นถูกกำหนดโดยกระบวนการขัดเกลา

เพื่อสรางบรรทัดฐานทางสังคม” (socialization into norms determines behavior) แต

การวิเคราะหผลของเครือขายตอสังคมพิจารณาในสวนที่วา โครงสรางและองคประกอบของ

การเชื่อมโยงเหลาน้ัน สงผลตอบรรทัดฐานทางสังคมอยางไร “เครือขายพระสงฆ จำเปนจะ

ตองรวมตัวรวมกลุมกันเปนเครือขายที่มีพลัง สามารถสรางความเชื่อมั่นและบอกกลาวตอ

สังคมได บนพ้ืนฐานขอมูล ความรู ความจริง การทำงานปฏิบัติจริง” การจัดกิจกรรมตางๆ

ของวัดและองคกรสงฆ ก็เพื่อขับเคลื่อนเครือขายองคกรในกลุมเปาหมาย 6 ประเด็น คือ 

ประเด็นการปกครอง การศึกษา ศาสนา ชุมชน สื่อสารสังคม และองคกรเอกชน เพื่อเชื่อม
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ศึกษ
าสง

เคร
าะห

 การปกครอง การศาสนศึกษา

การสาธารณูปการสาธ
ารณ

สงเ
ครา

ะห การเผยแผ

คณะสงฆ
จังหวัด
เชียงราย

สำนักงานจังหวัดเอกชนพอคา

ประชาชน

องคการบริหาร
สวนจังหวัด

เทศบาล
ทหาร/ตำรวจ

สถ
าบ

ัน
กา

รศ
ึกษ

าม.แมฟาหลวง

มจร.

สสส.

พุทธศาสนิกชน
ชมรม

อาจารยวัด สำนักพุทธฯ
ศึกษาธิการ

วัฒนธรรม

อบจ.

อบต.

เทศบาล
เชียงราย

เทศบาล
กองกำกับการ

ตำรวจทางหลวง

ทภ. 3

กอรมน.

ม.ราชภัฏ



156

โยงบูรณาการความรวมมือดานคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความซื่อตรงของหนวยงานองคกร

ภาคีที่มาจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมท้ังการสรางเครือขาย

ประสานงานพระสงฆ 

ลักษณะของการเช่ือมโยงเครือขายขององคกรคณะสงฆสายการปกครอง สามารถ

อธิบายได 4 ลักษณะ ไดแก 1) ลักษณะของการเชื่อมโยง คือ การเชื่อมระหวางปจเจกตอ

กลุม, การเช่ือมระหวางปจเจกตอเครือขาย และการเช่ือมระหวางกลุมตอเครือขาย 2) 

ลักษณะความสัมพันธของเครือขาย คือ ความสัมพันธในแนวดิ่ง และความสัมพันธในแนว

ระนาบ 3) ประเภทของความเช่ือมโยง คือ เครือขายพื้นที่ และเครือขายประเด็น/กิจกรรม 

และ 4) เนื้อหาการเชื่อมโยง คือ ระดับเปาหมาย/อุดมการณ และระดับกิจกรรมและผลการ

ดำเนินงานของเครือขาย จะชวยเติมเต็มศักยภาพใหกับสมาชิกเครือขาย ทั้งดานความ

สามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนา ทักษะการทำงาน การเสริมสรางกำลังใจ โอกาสและ

การเขาถึงทรัพยากร การเกิดข้ึนของกิจกรรมระดับพื้นที่ และความเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ 

เปนตน 

4. ตัวอยางเครือขายตามโครงสรางและหนาท่ีของวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม 

วัดหลวงพอสดธรรมกายารามมีการจัดการเครือขายภายในองคกรท่ีเปนระบบ กลาวคือ มี

ระบบการบริหารการศึกษาท้ังฝายปริยัติและปฏิบัติ มีกิจกรรมตางๆ เชน การฝกอบรม การ

ปฏิบัติธรรม เปนตน ผานการประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของวัด โดยใช

ทรัพยากรบุคคลของวัดในแผนกตางๆ เปนตัวขับเคล่ือนเครือขายภายในวัดจนวัดไดรับเลือก

ใหเปน “ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท)” มีเปา

หมายอยูที่องคกรภายในของพระพุทธศาสนาทุกสำนักและทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยใช

แนวการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติ “วิปสสนา” แตละสายเปนตัวเช่ือมเครือขายทั้งหมดเขา

ไวดวยกัน ซึ่งทางศูนยไดรวบรวมแนวการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาในสังคมไทยทั้งหมด

ไว 9 สายดวยกัน คือ  

1) อานาปานสติ (แนวการสอนของหลวงพอพุทธทาส สุราษฎรธานี) 

2) พุทโธ (แนวการสอนของหลวงปูมั่น หลวงปูฝน ภาคอีสาน)  

3) พองยุบ (แนวการสอนพระธรรมธีรราชมหามุนี วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพ) 

4) มโนมยิทธิ (แนวทาการสอนของหลวงพอฤษีลิงดำ ลพบุรี)  

5) สัมมาอรหัง (แนวการสอนหลวงพอสด วัดพระธรรมกาย) 

6) ดูจิต (แนวการสอนหลวงพอปราโมทย ชลบุรี) 

7) สติเคลื่อนไหว (แนวการสอนหลวงพอเทียน นนทบุรี) 
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8) พัฒนาสติ (แนวการสอนหลวงพอพุทธทาสและหลวงพอปญญา วัดชลประทาน)  

9) กัมมัฏฐาน 40 (เชน การสอนของอาจารยพร รัตนสุบรรณ เปนตน) 

ในแตละสายการปฏิบัติวิปสสนาท่ีปรากฏในสังคมไทยน้ัน ทางศูนยประสานงาน

วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ไดรวบรวมรายชื่อสำนักในเครือขายวา สำนักใดมีการปฏิบัติ

ดวยวิธีใดเพื่อใหขอมูลไดเขาถึงผูปฏิบตัิไดมากที่สุด และมีการประสาน ปรึกษาหารือคณะสงฆ

เพื่อรวมกันเผยแผแนวการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน เพื่อใหสอดคลองกับจริตของบุคคลให

มากที่สุด ดังแผนภาพนี้ 

นางนาสะรปยนูศ
มรรธิตับิฏปกันาํส

ดัวหงัจาํจะรป งหแ
ประเทศไทย (ศปท)

อาณาปานสติ

ธโทุพ

บุยงอพ

มโนมยิทธิ

 นาฐฏัมมัก 40

ิตสานฒัพ

สติเคล่ือนไหว

ติจูด

งัหรอามมัส

72 สำนัก

88 สำนัก 

6 สำนัก

21 สำนัก 

4 สำนัก

9 สำนัก 

3 สำนัก

1 สำนัก 

12 สำนัก 
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พระเทพญาณมงคล เจาอาวาสวัดหลวงพอสดพระธรรมกายาราม เล็งเห็นปญหา

ตางๆ ของพระสงฆ เชน วัตรปฏิบัติ ความรู หรือแนวการปฏิบัติของแตละสำนักนั้น มีความ

แตกตางกันโดยวิธีการ จึงไดพยายามวางตนเปนกลาง ในฐานะที่เปนศูนยประสานงานสำนัก

ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.) ที่คณะสงฆและสำนักงานพระพุทธศาสนา 

ไดมติแตงตั้งในป 2551 โดยมีการเลือกผูแทนจากภาคตางๆ มาเปนกรรมการ ซึ่งประธาน

กรรมการบริหารศูนยประสานงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คือ พระเทพญาณมงคล เจา

อาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม โดยทานไดใหสัมภาษณวา (สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2555) 

“...พระพุทธศาสนาจะเจริญได ตองใหเจาคณะปกครองมี ความรู ความเขาใจ ความชำนาญ 

ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆใหไดผลดีมีประสิทธิภาพสูง เร่ิมต้ังแต วัด- ตำบล 

–อำเภอ- จังหวัด- ภาค-หน โดยตองมีความรูในดานปริยัติ ปฎิบัติและปฎิเวธท่ีตรงกัน..” ดัง

นั้น ทานจึงไดพยายามสรางความเขาใจกับสำนักเรียนภายในจังหวัด และตางจังหวัดผาน

กลไกของสำนักเรียนของวัด เช่ือมประสานสำนักปฏิบัติธรรมทุกจังหวัดในประเทศไทยผาน

กลไกของศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรม และมีนโยบายในระดับตางประเทศดวย สวน

การเช่ือมโยงกับหนวยราชการและเครือขายอ่ืนๆ ภายนอกองคกรพระพุทธศาสนาน้ัน ดำเนิน

การผานศูนยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความม่ันคงชาติ พระศาสนา และพระมหา

กษัตริย ศูนยภาคกลาง ซึ่งนับวา เปนการสรางเครือขายท่ีมีโครงสรางความสัมพันธแบบ

หลวมๆ ดังนี้ 

องคกรปกครองทองถิ่น

วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เครือขายศิลปวัฒนธรรม การเผยแผในตางประเทศ

สำนักปฏิบัติธรรม
ทุกจังหวัด

วัดสำนักเรียนในจังหวัดศูนย ศปท. และ ศสค.

หนวยงานราชการ
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เครือขายตามโครงสรางและหนาท่ีของคณะสงฆในสังคมไทยดังกลาว จะเห็นไดวา มี

ลักษณะความสัมพันธในแนวด่ิงท่ีมาจากอำนาจการส่ังการและการมอบหมายใหดำเนินการ

ตามกิจการคณะสงฆ 6 ประการ และมีความสัมพันธในแนวนอนที่มาจากกระบวนการภายใน

ของคณะสงฆ และองคกรนั้นๆ สวนการเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก เชน ภาครัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนน้ัน เกิดข้ึนจากศรัทธาความเช่ือ

มั่นในการทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคมของคณะสงฆ ถาคณะสงฆ มีกิจกรรมที่

เปนประโยชนตอการพัฒนาในดานพระพุทธศาสนา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาสังคม ภาคีเครือขายตางๆ ก็จะเขามาสนับสนุนใหกิจกรรมน้ันดำเนินการไปดวยดีบรรลุ

วัตถุประสงคที่กำหนดไว ดังนั้น จะพบวา กจิกรรมของคณะสงฆสวนใหญจะเปนงานดานศิลป

วัฒนธรรม การพัฒนาบุคคลและสังคม รวมทั้งการดำเนินการตามกิจการคณะสงฆ 6 

ประการ ตามท่ีไดรับมอบหมายและมีแนวทางการทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชน 
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เครือขายการทำงานเชิงพื้นที่ของคณะสงฆเกิดข้ึนจากการที่พระสงฆไดรับมอบหมาย

งานในพ้ืนที่และการที่มีกลุมพระสงฆมองเห็นสภาพปญหาในพื้นที่เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาและการพัฒนาสังคม รวมทั้งความตองการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่นั้น โดยมองวา การพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาพรวมจะทำใหมีการพัฒนาในเชิงลึก สามารถ

แกไขปญหาทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมไดอยางแทจริง ดังนั้น จึงมีการรวมกลุม

ในเชิงพื้นที่เพื่อรวมกันพัฒนาในมิติตางๆ ที่อิงอาศัยบริบทของพ้ืนที่ จนทำใหเกิดเครือขาย

เฉพาะพื้นที่ขึ้นมา เชน กลุมพระสงฆนักพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งมีสำนักประสานอยูที่วัดสวนดอก 

อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเครือขายของพระสังฆพัฒนาในพื้นที่นั้น มีกระบวนการเช่ือมตอ

การทำงานท้ังในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นกิจกรรม คือ มุงเนนการทำงานรวมกับชุมชนในพื้นที่

ตางๆ ทั่วประเทศ ตามกิจกรรมที่เปนปญหาทางสังคม เชน สิ่งแวดลอม การเจ็บปวย การจัด

ตั้งกองทุนการเงินชุมชน กลุมสัจจะสะสมทรัพย เปนตน โดยมีการประสานกับคณะสงฆและ

องคกรท่ีมีแนวทางที่คลายคลึงกัน เพื่องานทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมใหเกิด

การพึ่งพาตนเองและการชวยเหลือสังคม ดังตัวอยางเครือขายของพระพัฒนาภาคเหนือ และ

เครือขายโพธิยาลัย ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม ดังนี้  
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รูปแบบการทำงานของพระสังฆพัฒนาในเชิงพื้นที่นั้น มีลักษณะการดำเนินการที่

เชื่อมโยงการทำงานกับฝายตางๆ มีหลักการ เปาหมาย แผนงาน และกลยุทธในการดำเนิน

การที่ชัดเจน คือ มีเปาหมายในการเผยแผพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมอยางแทจริง 

โดยดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัยและการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพการณและพื้นที่

ของสังคม มีแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุกท่ีสอดคลองกับพระธรรมวินัยและ

ปญหาในสังคม โดยมีการทำงานในพื้นท่ี และมีการเชื่อมเครือขายการทำงานกับเครือขายอื่น 

ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมใหมีความสงบสุขบนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเองและการ

พัฒนาชุมชน โดยการนำหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและการจัดการบนพื้น

ฐานความเชื่อและวัฒนธรรมทองถิ่น 

‡§√◊Õ¢à“¬¢Õßæ√–æ—≤π“¿“§‡Àπ◊Õ 

หนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน

หนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน

หนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน

วัดสวนดอก
และเครือขาย
พระพัฒนา

กิจกรรมเชิงประเพณีและวัฒนธรรมของลานนา

กลุมพระบัณฑิตอาสา

มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ
พระพุทธศาสนาลุมแมน้ำโขง

วิทยาลัยสงฆเชียงใหม

ประชาชนท่ัวไป
พระสงฆ

พระสงฆ (พระนิสิต)

ชาวตางชาติ

พระสงฆจาก
ประเทศเพ่ือนบาน

Monk Chat

อาศรมบานดอกแดง
อาศรมบานแมสิตปาแก
อาศรมบานหวยไมเดื่อ
อาศรมบานหวยลึก
อาศรมบานดอยลาน
อาศรมบานหวยสานลีซอ
อาศรมบานแมตาแมว
อาศรมบานปางกิ่ว
อาศรมบานแมผักแหละ
อาศรมบานปาคา
อาศรมบานแมสวรรคหลวง
อาศรมบานหวยโปง
อาศรมบานสลาเชียงตอง
อาศรมบานแมข้ีมูกนอย
อาศรมบานแมมอญ
อาศรมบานแมคิง
อาศรมบานแสนใจพัฒนา
อาศรมบานหวยผักกูด
ประชาชนกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง
พระบัณฑิตอาสา
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
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4.2 °√–∫«π°“√‡ √‘¡ √â“ß·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬∑“ß —ß§¡‡æ◊ËÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“¢Õßæ√– ß¶å·≈–Õß§å°√
æ√–æÿ∑∏»“ π“„π —ß§¡‰∑¬ 

  แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายนั้นมาจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกันของผูคนในสังคม

ที่มารวมตัวกันเปนกลุม องคกร และเครือขาย เพื่อการพัฒนา การแกไขปญหา และการ

สรางสรรคในส่ิงที่เปนประโยชนทั้งตอปจเจกบุคคลและสังคม โดยเปนคำที่นำมาใชในแวดวง

การพัฒนาสังคม ที่กลาวถึงระบบความสัมพันธในสังคมมนุษยที่เชื่อมโยงเปนเครือขาย นับตั้ง

แตในระดับปจเจกบุคคล ปจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย ซึ่งเปน

ระบบความสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับการทำกิจกรรม การสื่อสาร ความรวมมือ การพึ่งพาอาศัย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีโครงสราง รูปแบบความสัมพันธที่หลากหลาย และมีการกระจาย

ตัวไปตามหนวยยอยหรือปจเจกบุคคลในสังคม โดย “เครือขาย” นั้น เร่ิมตนจากการอธิบาย

ความสัมพันธและการเช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคล กลุมหรือชุมชน เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู 

ชวยเหลือพึ่งพา จนกระทั่งสามารถสรางพลังและอำนาจการตอรอง และตอมาก็มีการขยาย

ความสัมพันธนั้นไปสูระดับท่ีกวางขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงกับองคกร เครือขายพันธมิตรอื่นๆ ที่

เปนการสงเสริมใหปจเจกบุคคล และกลุมคนเขามามีสวนรวมในการทำงานตามประเด็น

ปญหาที่ตองการแกไขหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

จากการศึกษาเครือขายของพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาในสังคมดังกลาวขาง

ตนจะเห็นไดวา มีการเสริมสรางองคกรเครือขายเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ คือ  

1. การพัฒนาและแกไขปญหาดานพระพุทธศาสนา ไดแก คณะสงฆมีการรวมกลุม

กันเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาและการแกไขสถานการณปญหาของพระพุทธศาสนาท่ีมีความ

ซ้ำซอน หลากหลาย และขยายตัวเกินความสามารถของกลุมคณะสงฆหรือองคกรใด องคกร

หนึง่ ทีจ่ะดำเนินการแกไขได จำเปนตองมีการรวมพลังและมีกลไกการจัดการท่ีมปีระสิทธภิาพ 

เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้น จำเปนตองมีการรวมกลุม เครือขาย มีการมอบหมาย 

เพื่อที่จะเช่ือมโยงคน ความรู และประสบการณ ใหเปนขบวนการตามแนวพระพุทธศาสนา

แลวนำไปสูการจัดการแกไขปญหารวมกัน 

2. การสรางพื้นที่ทางสังคม ความเปนเครือขายรวมกับภาคสวนตางๆ ในสังคมของ

คณะสงฆนั้น นับวาเปนเครื่องมือและยุทธศาสตรที่สำคัญตอการระดมทรัพยากรและความคิด

เห็นจากฝายตางๆ เพื่อนำไปสูการแกไขปญหาและการเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีตองการ การใช

พลังขององคกรและเครือขายในฐานะเครื่องมือดังกลาว ถือไดวา เปนสวนหน่ึงของกิจกรรม



162

ทางสังคม ที่นำไปสูการเรียนรูการเผยแผพระพุทธศาสนา และการสรางพ้ืนที่ทางสังคม 

เพราะเมื่อกลุมภาคีตางๆ ในสังคมที่มีความตองการคลายกัน มีความคิดหรืออุดมคติเหมือน

กัน มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับกลุมหรือบุคคลและองคกรอื่นๆ ในสังคม 

ทำใหกลุมตนเองมีความรูสึกวา มีพื้นที่ทางสังคมท่ีชัดเจน ซึ่งเปนการตอบสนองทางดานจิตใจ 

ความเช่ือมั่น และความไววางใจใหแกกันละกัน ซึ่งจะเปนการสรางและใหโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพของฝายตางๆ เพื่อท่ีจะขยายขอบเขตแนวคิดและกระบวนการน้ันใหกวางขวางออก

ไปสูการรับรูระหวางกัน โดยอาศัยชองทางการสื่อสารและการทำกิจกรรม ซึ่งจะกลาย

เปนการสรางตัวตนหรืออัตลักษณขององคกรและเครือขายใหปรากฏภาพลักษณที่ชัดเจน 

ตัวอยางเชน การจัดการศึกษาของคณะสงฆท่ีจะตองอาศัยความรวมมือกับฝายบานเมืองใน

การจัดระบบการศึกษาใหสอดคลองกัน เปนตน 

3. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูทางสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปน

ปจเจกบุคคล และผูที่ เขามาดำเนินงานรวมกับองคกรคณะสงฆ สิ่งหน่ึงท่ีถือวาเปน

กระบวนการเรียนรูและเปนทุนภายในตัวเอง คือ ทุกคนมีความรู ความสามารถ และมี

ประสบการณมากข้ึน หลังจากท่ีไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและมีการทำงานรวมกัน ซึ่ง

กระบวนการเรียนรูนั้นจะชวยใหบุคคลและองคกรไดมีการปรับตัวในการแสวงหาความรูใหม 

วิธีการใหม และแนวรวมใหมอยางตอเน่ือง ซึ่งชวยใหการทำงานในดานตางๆ ของเครือขายมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรูในสังคมสงฆจะทำใหเกิดการบูรณาการความรูทาง

พระพุทธศาสนากับศาสตรตางๆ ในการที่จะนำไปประยุกตใชในสังคม  

4. การเพิ่มโอกาสในการแกไขปญหา  องคกรเครือขายคณะสงฆ เชน เครือขายพระ

พัฒนาภาคเหนือ และขบวนการพุทธใหมจำนวนไมนอย ที่พยายามผลักดันในการแกไขปญหา

ภายในกลุมองคกรของตน แตสวนหน่ึงไมประสบความสำเร็จ เนื่องจากปญหาท่ีประสบอยูนั้น 

เปนปญหาท่ีสลับซับซอนและเกี่ยวของกับกลุมองคกรอ่ืนหรือปญหาอื่นๆ การรวมกลุมและ

การประสานงานกับภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการแกไขปญหา ที่มาจากการ

ระดมความคิดเห็น และความรวมมือจากฝายตางๆ ที่จะนำไปสูการแกไขปญหาอยางเปนรูป

ธรรม ซึ่งถาไมมีการรวมตัวเปนองคกรเครือขายแลว โอกาสในการแกไขปญหานั้นอาจไมไดรับ

การตอบสนองจากฝายที่เกี่ยวของ เพราะขาดแนวรวมในการดำเนินงาน เชน การทำงานดาน

สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรมของพระสงฆจะตองไดรับความรวมมือจากภาคีตางๆ ในการ

ชวยกันพัฒนากิจกรรมและการสื่อสารเพื่อใหสังคมไดรับรูและเขามาแกไขปญหารวมกัน 



163

5. เกิดการระดมทรัพยากร ในสังคมไทยองคกรเครือขายของพระสงฆท่ีเกิดขึ้นสวน

ใหญนั้น มักจะเปนองคกรเครือขายในเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด ที่คณะสงฆและประชาชนใน

พื้นที่นั้นๆ ไดรวมกันกอตัวขึ้นมา เพื่อพัฒนาสังคมและแกไขปญหาในระดับทองถ่ิน โดย

เฉพาะการจัดการทรัพยากรในทองถ่ินไมวาจะเปนกิจการคณะสงฆ การจัดการดานส่ิง

แวดลอม การเรียนรู และศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ซึ่งถาหากไมมีการรวมกลุมกันแลวนั้น 

กระบวนการดังกลาวอาจไมเกิดข้ึน และสุดทายก็กลายเปนปญหาท่ียากตอการแกไข ดังนั้น 

การรวมกลุมเปนเครือขาย จึงถือไดวา เปนความสำเร็จของเครือขายในการท่ีจะรวมกันพัฒนา

และจัดการกับทรัพยากรในทองถิ่น ซึ่งเครือขายดังกลาว มีพลังขับเคลื่อนในหลายๆ พื้นท่ี 

เชน เครือขายของคณะสงฆจังหวัดเชียงรายที่มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายใน

โอกาสเฉลิมฉลองเชียงราย 750 ป เปนตน  

สำหรับกระบวนการเสริมสรางและการจัดการเครือขายของพระสงฆสายตางๆ นั้น 

ลวนมีรูปแบบที่แตกตางกันตามฐานคิด กระบวนการทำงาน และเปาหมายที่แตกตางกัน โดย

พระสงฆสายปฏิบัติเนนการทำงานเชิงเครือขายแบบเรียบงาย สืบทอดเจตนารมณของครู

อาจารย พระสงฆสายปกครองมุงเนนการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย พระสงฆสาย

การศึกษาเนนการพัฒนาในเชิงรุกและการทำหนาท่ีใหการศึกษาท่ีจะตองประสานกับฝาย

ตางๆ อยางตอเน่ือง พระสงฆขบวนการพุทธใหมเนนการเสริมสรางเครือขายท่ีเปนภาค

สื่อสารสังคมเพื่อขยายแนวคิดและหลักปฏิบัติใหกวางขวางออกไป สวนพระนักพัฒนาเนน

การทำงานเชิงรุกรวมกันชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของ ในการกลาวถึงกระบวนการจัดการเครือ

ขายของพระนักพัฒนาภาคเหนือ เพื่อตัวอยางในการขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรูในการ

พัฒนาเครือขายใหเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
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กระบวนการ วิธีการดำเนินพัฒนา ผลที่ไดรับ 

1. การรวมกลุมเครือขายและ

การเลือกผูนำเครือขาย 

โดยกำหนดเลือกกลุมเครือ

ขายพระนักพัฒนาภาค

เหนือเปนกลุมขับเคลื่อน

ตนแบบ 

คัดเลือกผูนำเครือขายแบบ

เจาะจงจากกลุมบุคคล  

หนวยงาน/องคกรที่จะรวมเปน

เครือขาย 

เครือขายพระนักพัฒนามีกลุม

บุคคลหนวยงาน/องคกรที่จะรวม

เปนเครือขายความรวมมือ 

2. จัดเวทีการประชุมกลุม

เครือขายนักพัฒนาภาค

เหนือวิเคราะหสภาพ

แวดลอมและปญหาการ

ดำเนินงานของเครือขาย

พระนักพัฒนาภาคเหนือ 

1. การระดมความคิด  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ทราบปญหาการดำเนินงาน 

ของเครือขายพระนักพัฒนาภาค

เหนือ  

  

3. การจัดเวทีเพื่อระดมความ

คิด ทบทวนกำหนดวิสัย

ทัศน พันธกิจ และ

เปาประสงค  

1. การอภิปราย  

2. การระดมความคิด  

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ทราบทิศทางเครือขายการพระนัก

พัฒนาภาคเหนือทั้งดาน วิชาการ 

งบประมาณ บุคคล และบริหาร

ทั่วไป ไดแก  

- วิสัยทัศน  

- พันธกิจ  

-  เปาประสงค 

4. การจัดเวทีเพื่อจัดทำแผน 

กลยุทธเครือขายพระนัก

พัฒนาภาคเหนือ 

1. การระดมความคิด  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

3. การอภิปราย  

4. การบรรยาย  

เครือขายพระนักพัฒนาภาคเหนือมี

แผนในการดำเนินงาน ไดแก  

-  แผนงาน  

- โครงการ/ กิจกรรม  

- การสรางแกนนำรุนใหมเพื่อการ

พัฒนาทั้งในลักษณะฆราวาสและ

ภิกษุสงฆ 

5. การจัดเวทีเพื่อจัดทำแผน

ปฏิบัติการ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

2. การระดมความคิด  

3. การอภิปราย 

สมาชิกเครือขายพระนักพัฒนาภาค

เหนือมีสวนรวมในการจัดทำแผน

ปฏิบัติการและจัดสรรงบประมาณ

ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

โดยมีการแบงภาระงานตามใน 3 

ลักษณะคือ เชิงพื้นที่ เนนกลุมเปา

หมาย และเนนกิจกรรม 
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กระบวนการ วิธีการดำเนินพัฒนา ผลที่ไดรับ 

6. การขับเคลื่อนกิจกรรมตาม

แผนงาน 

กลุมสมาชิกเครือขายพระนัก

พัฒนาภาคเหนือดำเนินการ

ตามแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรม 

ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 

และกิจกรรม อาทิ  กิจกรรมการ

ประชุมระดมความคิดเพื่อ 

1. วิเคราะหสภาพปญหาและจัด

ทำขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แนวพุทธธรรมในพื้นที่อำเภอ

แมเมาะ จังหวัดลำปาง 

2. การรวมเวทีประชุมเตรียมงาน

พุทธชยันตีที่ มหาวิทยาลัย

วิทยาเขตแพร 

3. การรวมเวทีเครือขายพุทธชยันตี

ตื่นรูเบิกบาน ที่จังหวัดนนทบุรี  

4. การจัดกิจกรรมรวมกันวันเอดส

โลก 

5. การจัดกิจกรรมรวมกันวันส่ิง

แวดลอม 

7. การติดตามประเมินผล  สมาชิกเครือขายรวมประเมิน

ผลการดำเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมของเครือ

ขาย 

ผลการดำเนินงานตามแผนงาน

โครงการ และกิจกรรม 

8. การรายงานผล จัดทำรายงานผลการดำเนิน

งานตามแผนงานโครงการและ

กิจกรรม 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

งานโครงการและกิจกรรม 

ผลของการทำงานเชิงเครือขายของพระสงฆในสังคมไทยในแตละสายน้ัน พบวา มีผล

การทำงานท่ีหลากหลายตามวัตถุประสงคของเครือขายพระสงฆในแตละดานที่เกี่ยวของ เชน 

ผลสำเร็จของเครือขายพระสงฆสายปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. มีการสงเสริมการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง มีการปฏิบัติตาม

ครูอาจารย และนำไปปฏิบัติในวงกวางมากขึ้น ผานศิษย เครือขายผูปฏิบัติธรรม และในเวลา

เดียวกันจะมีเครือขายท่ีเชื่อมโยงการปฏิบัตินอกเหนือจากรูปแบบการปฏิบัติของสำนักนั้นๆ 
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ทำใหเกิดความหลากหลายในการศึกษารูปแบบการปฏิบัติพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เชน 

สวนโมกขกรุงเทพ มูลนิธิบานอารีย ยุวพุทธิกสมาคม ที่สงเสริมการปฏิบัติที่หลากหลาย ที่

นอกเหนือจากสายการปฏิบัตินั้นๆ ทำใหเกิดการเรียนรูและสรางเครือขายในการปฏิบัติธรรม

รวมกันที่เกิดขึ้นในนามพระพุทธศาสนา  

2. มีการสงเสริมความเปนเอกภาพเชิงกลุมในแนวปฏิบัติ หมายถึง การท่ีสำนัก

ปฏิบัติไดเกิดเครือขายระหวางกัน โดยยึดไปที่วิธีการปฏิบัติ แนวคิดการปฏิบัติ ทำใหเกิดการ

เรียนรูรวมกันระหวางแนวปฏิบัต ิ กับวิธีการปฏิบัติ จนกระทั่งสงผลตอการศึกษาพระพุทธ

ศาสนารวมกันของวัดที่เปนเจาของแนวปฏิบัตินั้น ไดเกิดการตรวจสอบ สอบทาน วิธีการสอน 

วิธีการปฏิบัติระหวางกันและกัน เกิดความบริสุทธิ์ชัดเจนในวิธีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง ทำให

เกิดความเปนเอกภาพในการปฏิบัติ รวมทั้งทำใหการปฏิบัตินั้นๆ มีพลัง สงผลเปนพัฒนาการ

ตอผูปฏิบัติในเชิงบุคคล ในเชิงชุมชนของการปฏิบัติ และสังคมในองครวม  

3. มีการสงเสริมการตรวจสอบความรูในการปฏิบัติ หมายถึง วิธีการปฏิบัติในบาง

ครั้งอาจมีบางสำนักจะยึดไปท่ีครูอาจารย แลวมีศิษยสำนักหลัง อาจกลาวอาง เสริม เพิ่ม เติม

ไปจนทำใหบางสำนักแยงไปวา ครูอาจารยไมเคยสอนเชนนี้ เชน วัดพระธรรมกาย สวนโมกข 

อาจมีการตั้งขอโตแยงวาสำนัก “เดิม” ไมเคยสอนแบบนี้ กรณีหนึ่งผลของเครือขายทำใหเกิด

กระบวนการตรวจสอบ ศึกษา แสวงหาความจริงในการปฏิบัติ มีเปาหมายเพื่อการศึกษาและ

เรียนรูพระพุทธศาสนาเปนสำคัญ ซึ่งทำใหเห็นชัดวาจริงๆ แลวพระพุทธศาสนาสอนและให

นิยามไวอยางไรในวธิีการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา  

4. การปฏิบัติไดรับการสงเสริมอยางมีเปาหมายและชัดเจนตามแนวปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนาครูอาจารยสายปฏิบัติ หมายถึง เมื่อมองไปท่ีตัวพระพุทธศาสนา การเรียนรูพระพุทธ

ศาสนาอยางมีเอกภาพ ตรวจสอบกลับไปหาหลักตามหลักพุทธธรรมได ความชัดเจนในวิธีการ

ปฏิบัติ ที่มีเปาหมายเพ่ือการไปสูอุดมการณทางพระพุทธศาสนา จึงมีความสำคัญอยางย่ิง 

การสงเสริมการปฏิบัติในรูปแบบเครือขายของแตละสำนัก แตละวิธีการปฏิบัติไดมีผลเปนนัย

ยะตอการเสริมสรางความชัดเจนในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 

สวนผลสำเร็จเชิงเครือขายของคณะสงฆขบวนการพุทธใหม พบวา แนวคิดเกี่ยวกับ

ศรัทธาและกระบวนการกลุม สามารถนำไปสูการขับเคล่ือนใหสมาชิกของกลุมขบวนการพุทธ

ใหมนั้นๆ เกิดการสรางองคความรูใหม หรือมีรูปแบบของการประยุกตหลักธรรมทางศาสนา

ใหมๆ ที่ปรากฏอยูในทุกสังคม ดังนั้น หากพิจารณาปจจัยหรือผลสำเร็จของเครือขาย

ขบวนการพุทธใหมสามารถสรุปได 2 รูปแบบ ดังนี้ 
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1. การสรางความม่ันคงในชีวิตและจิตใจ ระบบความเช่ือตางมีสวนเก่ียวของกับการ

สรางบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งสะทอนใหเห็นวาศาสนาและสถาบันทางสังคมอื่นๆ ตางมีหนา

ที่ตอกัน โดยนักมานุษยวิทยาศาสนาสวนหนึ่งพยายามจะตอบโจทยวาระบบความเชื่อเร่ืองผี 

ไดมีการคนหาคำตอบผานชุดของการอธิบายตามแนวคิดโครงสรางหนาที่ ตัวอยางเชน งาน

คลาสสิกของโธมัส เคิรช (Thomas Kirsch) ที่วิเคราะหการอยูรวมกันของพุทธ ผี พราหมณ 

และงานของ Stanley J. Tambiah ที่ไปสำรวจชาวบานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ

ตรวจสอบวิธีคิดเรื่องบุญดังกลาวไปแลว ทั้งสองตางมองระบบคิดของชาวบานเปนระบบที่ปด 

และภายในโครงสรางดังกลาว พุทธ ผี พราหมณแมจะมีความตางกัน แตก็อยูดวยกันไดอยาง

สันติเพราะวามันมีหนาที่ที่แตกตางกันคือ ผีหรือไสย ตางถูกสรางขึ้นเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการที่ยึดเหนี่ยวทางโลกของมนุษย 

2. การตอบสนองตอความตองการของคนในสังคมสมัยใหม หมายถึง ขบวนการ

พุทธใหมประเภทตางๆ ทั้งสำนักตีความใหม สำนักปฏิบัติ หรือกลุมเพศวิถี ที่กลาวไดวารูป

แบบศาสนากระแสหลักไมสนองตอบความตองการทางศาสนา จึงไดเกิดการสนับสนุนและ

ออกแบบการบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนาในแบบที่ตองการ พระพุทธศาสนาใน

แบบนี้จึงสงเสริมความเปนปจเจกหรือกลุมปจเจกท่ีมีลักษณะเฉพาะย่ิงขึ้น นอกจากน้ียังเกิด

การวิเคราะหถึงสาเหตุของการเกิดข้ึนของขบวนการพุทธใหมตางๆ วาเกิดจากการมองระบบ

โครงสรางองคกรพระพุทธศาสนาด้ังเดิมหรือตามประเพณีการปกครองสงฆวาเปนความลม

เหลว จึงไดออกมาแสวงหาพันธกิจและตอบสนองความพึงพอใจใหม รวมท้ังการแสวงหา

คุณคาแกนแทในทางศาสนา เพื่อทำใหเกิดความมั่นคงอยางแทจริงในพระพุทธศาสนา ดัง

ทัศนะของนายแพทยประเวศ วะสี ที่มองคณะสงฆไทยผานกรณีการเกิดข้ึนของวัดพระธรรม

กายวา “ที่ผานมาคณะสงฆแบบตามประเพณีอาจไมสามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมไดอยางเพียงพอแมเราจะมีวัดประมาณ 30,000 วัด มีพระกวา 200,000 รูป สวน

ใหญเปนผูมีการศึกษานอย และมักเปนแบบสมัยเกา เรียนเปรียญธรรมก็เปนแตเร่ืองแปลบาลี

เปนไทย ฉะนั้นจึงไมเขาใจชีวิตและสังคมสมัยใหม เมื่อไมเขาใจก็สื่อสารไมได ทำใหคนสมัย

ใหมไมสนใจพระสงฆและสังคมไทยขาดประโยชนจากพุทธธรรม” ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ 

Donald K. Swearer ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

วัฒนธรรม ตลอดระยะเวลา 50 ปที่ผานมา เก่ียวกับกระแสโลกาภิวัตนมีผลกระทบตอ

ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ อยางมหาศาล โดยระบุวาบทบาทของพระพุทธศาสนาใน

สังคมและวัฒนธรรมไทย กำลังถูกทาทายโดยกระแสโลกาภิวัตน 
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ในการประยุกตใชหลักพุทธธรรม การเรียนรู การปรับตัว การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  

การพัฒนาองคกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางเครือขาย

ทางสังคม ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการของคณะสงฆและองคกร

ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพ่ือนำไปสูการพัฒนาบุคคลและ

สังคม รวมท้ังการสรางองคกรแหงการต่ืนรูและประโยชนสุขตามแนว

พระพุทธศาสนานั้น มีความเกี่ยวของกับระบบการบริหารจัดการของ

คณะสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ในการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการองคกรพระพุทธศาสนาในสังคมไทยยอมจะมีอุปสรรคใน

การบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็ยอมจะมีปจจัยเกื้อกูลตอการบริหาร

จัดการของคณะสงฆและองคกรใหมีความเจริญกาวหนาตามหลักการทาง

พระพุทธศาสนา ในบทนี้ จะกลาวถึงผลการศึกษาในมิติที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะสงฆและองคกร

พระพุทธศาสนาในสงัคมไทย 

2. ปจจัยเกื้อกูลตอการบริหารจัดการของคณะสงฆและองคกร

พระพุทธศาสนาในสังคมไทย 

3. ปญหา อปุสรรคในการบริหารจัดการของคณะสงฆและองคกร

พระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
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จากผลการศึกษาท่ีพบวา  รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรของ 

พระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย มีกระบวนการบริหารท่ีแตกตางกัน

ไปตามหลักการ เปาหมายและอัตลักษณของคณะสงฆหรือตามโครงสรางและอำนาจหนาที่

ในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆในดานนั้นๆ อยางไรก็ตาม จะพบ

วา คณะสงฆแตละสายมีเอกภาพและการดำเนินการท่ีคลายคลึงกัน กลาวคือ การบริหาร

จัดการตามพระธรรมวินัย การบริหารตามกิจการคณะสงฆ การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และ

เครือขาย โดยมีการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหม  

ภูมิปญญาสากล และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อไปสูเปาหมายหลัก คือ การเผยแผพระพุทธ

ศาสนา การพัฒนาจิตใจและสังคม และการสรางประโยชนตามแนวพระพุทธศาสนา ดังนี ้

การพัฒนาบุคลากรและ
องคกรทางพระพุทธศาสนา

การเผยแผพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาจิตใจและสังคม

การพัฒนาบุคคลและสังคม
การสรางประโยชนสุข

รูปแบบการบริหารจัดการ
องคกรคณะสงฆ

1) การบริหารจัดการตามหลัก
 พระธรรมวินัย
2) การบริหารจัดการตาม
 หลักการบริหารกิจการ
 คณะสงฆ
3) การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่
 และเครือขาย

วิธีการบูรณาการและ
การประยุกตใชในสังคม

 การบูรณาการหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาเขากับ
ศาสตรสมัยใหม ภูมิปญญา
สากล และภูมิปญญาทองถิ่น

1. °“√∫√‘À“√®—¥°“√μ“¡À≈—°æ√–∏√√¡«‘π—¬  

จากพระพุทธโอวาทท่ีวา “อานนท ธรรมและวินัยใดที่เราแสดงแลว บัญญัติ

แลวแกทานทั้งหลายโดยการลวงไปแหงเรา ธรรมและวินัยน้ัน ยอมจักเปนศาสดาของ

ทานทั้งหลาย” ดวยพุทธโอวาทดังกลาว ทำใหพระสงฆนับต้ังแตสมัยพุทธกาลจนถึง

ปจจุบันตางก็ไดยึดพระธรรมวินัยเปนหลักการสำคัญในการประพฤติ ปฏิบัติ และการ

เผยแผพระพุทธศาสนาสืบตอมา ถึงแมวาจะมีการตีความหลักพระธรรมวินัยที่แตกตางกัน

ไป โดยมีการแยกนิกายเปนนิกายเถรวาทและมหายาน หรือมีการประพฤติ ปฏิบัติ และ
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แนะนำส่ังสอนตามแนวทางท่ีพระมหาเถระ อุปชฌาย อาจารยไดปฏิบัติสืบมา จนทำใหคณะ

สงฆมีแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธศาสนาที่แตกตางกันไปตาม

บริบทของสังคม กอปรกับความทาทายในโลกยุคใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึง

ทำใหพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนามีการเรียนรูและการปรับตัวใหเขากับยุคสมัย เพื่อ

สื่อสารกับสังคมใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น แตพระธรรมวินัยที่ปรากฏในพระ 

ไตรปฎกก็ยังเปนหลักการที่สำคัญของคณะสงฆ หากปราศจากพระธรรมวินัยแลว การบริหาร

กิจการคณะสงฆคงยากท่ีจะรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนาเอาไวได ในคราวท่ีพระพุทธองค

จะทรงบัญญัติพระวินัยแกพระสงฆสาวก ก็ดวยเล็งเห็นประโยชน 10 ประการ คือ  

ประโยชนในการบัญญัติพระวินัย 10 ประการ 

1. สงฺฆสุฏุตาย เพื่อความรับวาดีแหงหมูสงฆ 

คือ เพื่อความเรียบรอยดีงามแหงสงฆ โดย

มองเห็นคุณโทษแหงความประพฤตินั้นๆ 

ชัดเจนแลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นไวโดย

ความเห็นรวมกัน 

2. สงฺฆผาสุตาย เพื่อความผาสุกแหงสงฆ ที่มีจัก

มีระเบียบวินัยรวมกัน 

วาดวยประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม 

3. ทุมฺมงฺกูนํ ปุคฺคลานํ นิคฺคหาย เพื่อขมบุคคล

ผูวายาก คือ เพื่อกำราบคนผูประพฤติเลว

ทรามที่จะทำใหหมูคณะเสียหาย 

วาดวยประโยชนแกบุคคล 

4. เปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย เพื่อความอยู

ผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม ที่จะไมถูก 

ผูทุศีลทำลายใหเสียหาย 
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ประโยชนในการบัญญัติพระวินัย 10 ประการ 

5. ทิฏฐธมฺมิกานํ อาสวานํ สํวราย เพื่อปดกั้น 

ปองกันอาสวะ กิเลสทั้งหลายอันจะบังเกิดใน

ปจจุบัน คือ เพื่อระงับปดทางความเส่ือมเสีย 

ความทุกข ความเดือดรอน ที่จะมีในปจจุบัน  

6. สมฺปรายิกานํ อาสวานํ ปฏิฆาตาย เพ่ือบำบัด

กิเลสอาสวะท้ังหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 

คือ เพื่อปองกัน แกไขมิใหเกิดความเสื่อมเสีย 

ความทุกขความเดือดรอน ที่จะเกิดขึ้นใน

ภายหนา 

วาดวยประโยชนแกความบริสุทธิ์ หรือ

แกชีวิต ทั้งทางกายและทางใจ 

7. อปฺปสนฺนานํ ปสาทาย เพื่อความเลื่อมใสของ

ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส เพราะเห็นวัตรปฏิบัติท่ี

งดงาม นาเลื่อมใส  

8. ปสนฺนานํ ภิยฺโยภาวาย เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง

ขึ้นไปของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ดวยการทำ

กิจวัตรที่นาเลื่อมใส 

วาดวยประโยชนแกประชาชน 

9. สทฺธมฺมฏฐิติยา เพื่อความตั้งมั่นแหงสัทธรรม

เม่ือเหลาภิกษุ พุทธบริษัท ยังคงรักษาพระ

ธรรมวินัยไว ตราบน้ันก็ยังสามารถดำรงพระ

สัทธรรมไวได 

10. วินยานุคฺคหาย เพื่ออนุเคราะหวินัย คือ 

ทำใหมีบทบัญญัติสำหรับใชเปนหลักเกณฑ

จัดระเบียบของหมู สนับสนุนความมีวินัย

ของหมูคณะใหหนักแนนมั่นคงยิ่งขึ้น 

วาดวยประโยชนแกพระศาสนา 
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จากสาระสำคัญของพระธรรมวินัยดังกลาว พระสงฆสาวกไดยึดพระธรรมวินัยเปน

หลักการสำคัญในการบริหารจัดการคณะสงฆ รวมทั้งสงเสริมการศึกษาในเรื่องพระธรรมวินัย

แกพระสงฆ สำหรับคณะสงฆสงฆไทยนั้น นับจากอดีตท่ีผานมาพบวา ไดมีการบริหารจัดการ

คณะสงฆ โดยยึดพระธรรมวินัยมาโดยตลอด ทั้งในดานการพัฒนาคณะสงฆ การแกไขปญหา

ของคณะสงฆท่ีเกิดจากการตีความและการประพฤติผิดพระธรรมวินัย และมีการวางกฎ

ระเบียบเพิ่มเติมที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย เชน การวางกฎมหาเถรสมาคมที่สอดคลองกับ

พระธรรมวินัยและกฎหมายบานเมืองเปนตน แตปญหาที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆยังพบอยูตลอด

เวลา นั่นก็คือ การประพฤติผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ การตีความขอบัญญัติที่ผิดไปจาก

การพระธรรมวินัยดั่งเดิม หรือแมกระท้ังการยอหยอนในพระธรรมวินัยบางขอของพระสงฆใน

สังคมรวมสมัย ทำใหเกิดปญหาในการปฏิบัติและการถูกวิพากษ วิจารณจากสาธุชนที่ตองการ

เห็นความรุงเรืองของพระสัทธรรมและการประพฤติ ปฏิบัติของพระสงฆท่ีเรียบรอยดีงามนา

เลื่อมใสของพระสงฆ ซึ่งคณะสงฆจะตองมีการพิจารณาอยางเหมาะสม สำหรับแนวทางการ

บริหารตามพระธรรมวินัยของคณะสงฆในสังคมไทยนั้น พบวา มีการบริหารจัดการใน

ประเด็นดังตอไปน้ี  

1) การมอบความเปนใหญใหกับคณะสงฆในการรักษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติ

เพื่อความสงบสุขและการพัฒนาจิตใจ สามารถใชวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายตามพุทธบัญญัติ 

เชน การมีศีลเปนพื้นฐาน และสงเสริมการปฏิบัติดานวิปสสนา การเจริญสติ สมาธิ การใช

หลักสังฆกรรม เปนตน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการสวนใหญจึงเปนไปตามแนวทางดังกลาว คือ 

การฝกตนของบุคคล และการสรางความสงบสุขของหมูคณะ ผานการประยุกตใชทั้งธรรมะ

และวินัยในการบริหารจัดการ ใชธรรมะเพ่ือพัฒนาคนดานจิตใจและปญญา และใชวินัยเพ่ือ

กำกับคนและพัฒนาสังคมในการท่ีจะอยูรวมกันอยางสงบสุข ปองกันความเสียหายท่ีจะเกิด

ขึ้นตอหมูคณะ 

2) การจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา เพื่อใหพระสงฆสาวกหรอืบุคคลทั่วไปมีความ

รู ความเขาใจในหลักการของพระพุทธศาสนา โดยใชโครงสรางการบริหารที่เปนระบบ มีสาย

งานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อนำไปสูการเรียนรู การจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการ

เสริมสรางโอกาสทางการศึกษา โดยกิจกรรมที่คณะสงฆไทยดำเนินการสวนใหญจึงเปนไปตาม

แนวการสรางความรู เพื่อปฏิบัติของบุคคล และการสรางศาสนทายาททางพระพุทธศาสนา 

เชน การสอนพระธรรมวินัย การมีการสอนดานภาษาบาลี-ธรรมะ เปนตน 

3) การรักษาสืบทอดพระธรรมวินัยและธรรมเนียมปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 

โดยมีการบริหารจัดการคณะสงฆที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย กฎหมายบานเมือง กฎมหา
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เถรสมาคม ประเพณีทองถิ่น ซึ่งเปนกระบวนการจัดการท่ีไมขัดกับพระธรรมวินัย เชน การ

เคารพผูอาวุโส การรักษาถายทอดหลักพุทธธรรม และการพัฒนาสังคม เปนตน 

4) การประยุกตใชพระธรรมวินัยเพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคม คณะสงฆโดย

เฉพาะพระสังฆพัฒนามองวา หลักพุทธธรรมเปนส่ิงที่สำคัญ ที่สามารถนำมาประยุกตใชใน

การพัฒนาชีวิตและสังคมได เพราะฉะนั้น จึงเนนการบริหารจัดการกลุม องคกร และเครือ

ขายดวยการนำหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชเกิดกิจกรรมการพัฒนา เชน การนำหลักสังคห

วัตถุ 4 มาดำเนินการดานการชวยเหลือผูติดเช้ือเอดส เปนตน นอกจากนี้ยังนำหลักธรรมมา

เปนเคร่ืองเตือนสติ จิตใจของผูคนในสังคมใหเห็นคุณเห็นโทษของการบริโภคนิยม ใหมีการ

ดำเนินการพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ดังนั้น การบริหารจัดการองคกรจึงเปนไปโดยนำ

หลักพุทธธรรมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกิจกรรมที่ดำเนินการสวนใหญจึงเปนไปตามแนว

ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคม คือ การฝกตนของบุคคล การชวยเหลือพ่ึงพากันในสังคม และ

ความสามัคคีของชุมชน   

5) การบริหารจัดการเชิงพุทธบูรณาการ โดยนำหลักพระธรรมวินัยมาบูรณาการกับ 

ภูมิปญญาสากล แลวประยุกตใชใหเหมาะสม โดยมีกระบวนการบริหารที่เรียบงาย เนนการ

พัฒนาจิตใจและปญญาดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การสอนเพื่อใหรูแจง การเจริญสติ 

สมาธิ การใชสติปฏฐานในการพิจารณา เปนตน เพื่อใหสาธุชนมีความรู ความเขาใจในหลัก

การทางพระพุทธศาสนาควบคูกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

การบริหารจัดการตามพระธรรมวินัย เปนปจจัยที่สำคัญของคณะสงฆท่ีจะประพฤติ

ปฏิบัติและรักษาสืบทอดพระธรรมวินัยใหคงอยู หากปราศจากการคำนึงถึงพระธรรมวินัย 

กิจกรรมตางๆ ที่ตามมามักจะเปนไปตามกระแสของโลก ไมเปนไปเพ่ือความพนทุกข แตจะ

เปนเพื่อลาภสักการะ และการคลุกคลี่กับคนหมูมาก ไมเปนไปเพ่ือความมักนอยสันโดษและ

เพื่อประโยชนเกื้อกูล ดังนั้น การบริหารจัดการตามพระธรรมวินัย จึงเปนสิ่งท่ีจำเปนในการ

คงไวซึ่งพระสัทธรรมและวิถีการปฏิบัติของคณะสงฆ สำหรับการนำหลักพระธรรมวินัยไปสู

การบริหารจัดการองคกรนั้น มีแนวทางดังนี้ 

1) การใหการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในหลักพระธรรมวินัยให 

ถูกตอง 

2) การใหคณะสงฆเปนใหญในการจัดการองคกรสงฆหรือการวินิจฉัยธรรมวินัย 

3) การบูรณาการกับศาสตรตางๆ ภูมิปญญาสากล และภูมิปญญาทองถิ่น 

4) การประยุกตใชและตีความท่ีสอดคลองกับกฎหมายบานเมืองและกฎของคณะสงฆ 
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การบริหารจัดการตามพระธรรมวินัยของคณะสงฆ มีแนวทางการประยุกตใชที่สำคัญ 

คือ การยึดพระธรรมวินัยเปนหลักการสูงสุดและมอบอำนาจใหคณะสงฆเปนใหญ โดยเปนผู

จัดการท้ังในดานการสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาบุคคล และการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

คณะสงฆ โดยมีการบูรณาการหรือประยุกตใชรวมกับศาสตรสมัยใหม ภูมิปญญาสากล และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อนำไปสูเปาหมาย คือ การรักษาสืบทอดพระธรรมวินัย การเผยแผ

พระพุทธศาสนา รวมท้ังการพัฒนาบุคคลและสังคม กลาวคือ หากคณะสงฆยังยึดม่ันในพระ

ธรรมวินัย นำพระธรรมวินัยมาจัดวางเพื่อสงเสริมการศึกษาเรียนรู และประพฤติ ปฏิบัติตาม

พระธรรมวินัย ยอมจะเปนการรักษาพระธรรมวินัยใหคงอยูและเพ่ือความเรียบรอยดีงามแหง

คณะสงฆ แตดวยสถานการณทางสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงในแตละยุคสมัย ฉะนั้น จึงควรมี

การบูรณาการและประยุกตใชรวมกับศาสตรสมัยใหม ภูมิปญญาสากล และภูมิปญญาทองถิ่น 

ในการบริหารจัดการคณะสงฆ ดังเชน พระสงฆที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมไดนำหลักการ

ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชรวมกับภูมิปญญาทองถ่ินในการสงเสริมการบวชปาหรือการ

จัดการส่ิงแวดลอม คือ นำหลักการบรรพชาไปผสมกับแนวคิดการทอดผาปาพัฒนาไปสูการ

บวชปาเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม ปาตนน้ำ และการจัดการทรัพยกรชุมชน เปนตน พระสงฆที่

·ºπ¿“æ· ¥ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√μ“¡À≈—°æ√–∏√√¡«‘π—¬ 

หลักพระธรรมวินัย

คณะสงฆเปนใหญ
การพิจารณาดำเนินการ

การใหการศึกษาเรียนรู
พระธรรมวินัยที่ชัดเจน

องคกรคณะสงฆ
ในระดับตางๆ

การบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม 
ภูมิปญญาสากล ภูมิปญญาทองถิ่น 

และรวมมือกับคณะสงฆใน
ระดับตางๆ ภาคประชาชน

และหนวยงาน

ประชาชน องคกรและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ

การพัฒนาบุคคลและสังคม
การสรางประโยชนสุข

การรักษาพระธรรมวินัยและเพ่ือ
ความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ

การเผยแผพระพุทธศาสนา
การพัฒนาจิตใจและสังคม



177

เนนการเผยแผ นำหลักพระพุทธศาสนาไปผสมผสานแนวคิดเรื่องสันติภาพไปเผยแผและ

สนับสนุนใหองคกรตางๆ ดำเนินการพัฒนาโดยยึดหลักสันติภาพและการแกไขปญหาความขัด

แยงเชิงพุทธสันติวิธีแบบอหิงสา และพรหมวิหารธรรม 4 เปนตน   

2. °“√∫√‘À“√®—¥°“√μ“¡À≈—°°“√∫√‘À“√°‘®°“√§≥– ß¶å  

ตามบทบัญญัติมาตราท่ี 15 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 (แกไขเพ่ิม

เติม พ.ศ. 2535) ระบุวา มหาเถรสมาคม มีอำนาจหนาที่  

1) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 

2) ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร 

3) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ

สาธารณปูการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 

4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 

5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือตามกฎหมายอื่น 

โดยใหมหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎหมายมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วาง

ระเบียบ ออกคำสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย เพื่อ

รักษาพระธรรมวินัยและความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ มหาเถรสมาคมสามารถจะตรากฎ

มหาเถรสมาคม เพื่อกำหนดโทษ หรือวิธีการลงโทษ สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติ

ใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนาและการปกครองคณะสงฆได 

จากอำนาจหนาท่ีของมหาเถรสมาคมที่บัญญัติไวดังกลาว คณะสงฆไทยไดมีการ

ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว โดยมีการมอบหมายหรือมีสายงานการปกครองที่ชัดเจน 

และมุงเนนการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง 6 ประการ คือ  

1) การปกครองคณะสงฆเพื่อใหเกิดความเรียบรอยดีงาม  

2) การจัดศาสนศึกษา เพื่อสงเสริมการศึกษาตามหลักพระธรรมวินัย  

3) การศึกษาสงเคราะห เพื่อสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของพุทธศาสนิกชน คนใน

สังคม  

4) การเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อนำหลักพุทธธรรมไปประกาศเผยแผใหกับสาธุชน

และสงเสริมการประยุกตใชในการพัฒนาจิตใจและสังคม  

5) การสาธารณปูการ เพือ่การจดัการดแูลวดัวาอาราม สถาปตยกรรม ประตมิากรรม 

จิตรกรรม หรือพุทธศิลป โบราณวัตถุ โบราณสถานที่อยูภายในวัด  
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6) การสาธารณสงเคราะห เพ่ือเปนการสงเคราะหพุทธศานิกชน ชุมชน และสังคม

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการเชิงพุทธที่เหมาะสม  

โดยกิจการคณะสงฆแตละดานก็จะมีการมอบหมายใหพระสงฆในระดับตางๆ เปนผู

ดูแลใหกิจการดำเนินการไปดวยความเรียบรอย มุงเนน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการบริหารจัดการของคณะสงฆในภาพรวม เชน ดานการปกครองคณะสงฆ มีการมอบ

อำนาจใหเจาคณะหน เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอำเภอ และเจาคณะตำบล เปน

ผูรับผิดชอบดูแลเพื่อความเรียบรอยดีงามแหงคณะสงฆ ดานการจัดการศาสนศึกษา มีการ

มอบหมายอำนาจใหแมกองบาลี แมกองธรรม (การจัดการศึกษาแผนกบาลี-นักธรรมของ

คณะสงฆ) เปนผูจัดการดูแลท้ังในดานการสงเสริมการศึกษา การพัฒนาสำนักเรียน บุคลากร

ทางการศึกษา การติตตามประเมินผล การสอบสนามหลวง เปนตน สวนดานการจัดการ

ศึกษาสงเคราะห การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห รวมท้ังการเผยแผหลักพุทธ

ธรรมเปนหนาที่ของพระสงฆนับตั้งแตเจาอาวาสเปนตนไป  

ดังนั้น การบริหารจัดการตามกิจการคณะสงฆ 6 ประการ จึงเปนสิ่งที่พระสงฆ พระ

สังฆาธิการจะตองปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะสงฆเปนลำดับชั้นควบคูกับการ

ประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา พระสงฆแตสายมี

บทบาทหนาท่ีในการดำเนินกิจการคณะสงฆท่ีแตกตางกันไปตามตำแหนง หนาที่ และสภาพ

การณทางสังคมท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสามารถสรุปเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ไดดังน้ี 

1. คณะสงฆสายปกครอง ไดยึดกิจการคณะสงฆ 6 ประการ เปนหลักในการบริหาร

จัดการเพื่อความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ มีการสงเสริมใหคณะสงฆในจังหวัดไดรวมกัน

ทำหนาที่ทั้ง 6 ประการ คือ มีการปกครองคณะสงฆใหเรียบรอยดีงามตามพระธรรมวินัยและ

กฎหมายบานเมือง กฎมหาเถรสมาคม สงเสริมการจัดการศาสนศึกษาในระดับตางๆ ทั้งบาลี 

นักธรรม เพื่อวางพื้นฐานการศึกษาในกับศาสนทายาท พระภิกษุ สามเณร การสนับสนุนการ

ศึกษาสงเคราะหแกเยาวชนและญาติธรรมผูสนใจ โดยมีการมอบทุนการศึกษา จัดต้ังโรงเรียน

การศึกษาสงเคราะห เปนตน ดานการเผยแผมีการจัดกิจกรรม โครงการเผยท่ีเหมาะสมกับ

พื้นที่และหลักพุทธธรรม เชน การเทศนมหาชาติ การปาฐกถาธรรม การแสดงธรรมเน่ืองใน

วันพระ เปนตน ดานการสาธารณูปการ มีการสนับสนุนใหคณะสงฆวัดตางๆ ดูแลสภาพ

แวดลอมภายในวัดใหเรียบรอยสวยงาม สะอาดรมรื่น และดานสาธารณสงเคราะห ไดมีคณะ

สงฆในระดับตางๆ ไดจัดต้ังกองทุน มูลนิธิ เพื่อทำใหการสงเคราะหประชาชน มีการจัดต้ัง

ศูนยพยาบาล มีการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เปนตน ซึ่งคณะสงฆสายปกครองที่มีมหาเถร
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สมาคมเปนองคกรหลักนั้น ไดทำการดูแลปกครองคณะสงฆทั่วประเทศจำนวน 250,000 กวา

รูปและมีวัดในการปกครองอีก 30,000 กวาวัด ดังนั้น จึงเปนภาระงานท่ียิ่งใหญของพระสงฆ

และชาวพุทธในสังคมไทย 

2. คณะสงฆสายการศึกษา มีแมกองบาลี แมกองธรรม และอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สงฆทั้ง 2 แหง เปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาท้ังดานพระปริยัติธรรมแผนกบาลี นัก

ธรรม สามัญศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการศึกษาทางพระพุทธศาสนาแก

พระภิกษุ สามเณรท่ัวประเทศจำนวนกวา 150,000 รูป ใหมีความรูดานพระพุทธศาสนาท้ัง

ในดานปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา คณะสงฆสายการศึกษามี

การสงเสริมศึกษาดานพระพุทธศาสนารวมกับการบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมอยางหลาก

หลาย สามารถนำไปประยุกตในการพัฒนาจิตใจและสังคมได ถึงแมวาระดับการศึกษาของ

คณะสงฆยังไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร และมีคุณภาพการศึกษาคอยขางต่ำกวาเกณฑ

มาตรฐานทั่วไป แตการศึกษาในดานบาลี นักธรรม ยังมีคุณภาพมาตรฐานในระดับท่ีดี 

สามารถเสริมสรางศาสนทายาทไดอยางตอเนื่อง 

3. คณะสงฆสายพัฒนา ไดยึดหลักสาธารณะสงเคราะห เปนแนวทางหลักในการ

บริหารจัดการ ดวยเล็งเห็นวา คุณภาพชีวิตของประชาชนเปนสิ่งสำคัญ สมควรที่พระสงฆจะ

มีบทบาทในการชวยเหลือและเปนแกนนำในการพัฒนาชุมชน ถาชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีศีล สมาธิ ปญญา มีความเพียรในการประกอบสัมมาชีพ ยอมจะเปนการยังประโยชนใหกับ

วัดวาอารามและพระศาสนา ถึงทั้งยังเปนกำลังในการรักษา สืบทอดภูมิปญญาและศิลป

วัฒนธรรม ดังน้ัน การใชหลักสาธารณสงเคราะหจึงเปนการเก้ือกูลตอประชาชนในการท่ีจะ

พัฒนาตนเองและชุมชนใหมีการดำรงอยูอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง 

4. คณะสงฆสายเผยแผพุทธธรรม (ขบวนการพุทธใหม) ไดมีการนำหลักศาสน

สงเคราะห และการเผยแผไปประยุกตใช โดยมีความมุงมั่นที่จะเผยแผพุทธธรรมดวยการ

สื่อสารท่ีเหมาะสมสอดคลองกับบุคคลและสภาพการณทางสังคม โดยนำหลักพุทธธรรมไป

บูรณาการกับแนวคิดตางๆ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดรับฟงธรรมะที่สามารถนำไปใชในชีวิต

ประจำวันได  

5. คณะสงฆสายปฏิบัติ ไดนำหลักการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการปฏิบัติ ไป

สงเสริมใหพุทธศาสนิกชนไดเรียนรูและปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและปญญาของตนเอง หรือเพื่อ

ลด ละ กิเลสท่ีอยูภายในจิตใจของตนเองใหหมดไปอันเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

ซึ่งสอดคลองกับหลักโอวาทปาติโมกขที่วา “การละเวนความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให

บริสุทธิ์ผองใส เปนคำสอนของพระพุทธศาสนา” 
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การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการของคณะสงฆดังกลาว ไมวาคณะสงฆ

จะเนนการปฏิบัติ การสงเสริมการศึกษา หรือการปกครองสายใดก็ตาม คณะสงฆแตละสาย

ลวนมีแนวทางปฏิบัติตามหลักกิจการคณะสงฆที่ไมคอยมีความแตกตางกันมากนัก เพียงแตจะ

มุงเนนการทำกิจการคณะสงฆในขอใดเปนสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสนใจ ทักษะ หรือการ

ทำตามบทบาทและหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายจากคณะสงฆ เพื่อชวยกันรักษาพระธรรมวินัย 

ความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ การพัฒนาจิตใจและสังคม 

3. °“√∫√‘À“√®—¥°“√‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë·≈–‡§√◊Õ¢à“¬  

ปจจุบันคณะสงฆไมสามารถที่จะทำงานอยางโดดเด่ียวโดยคณะสงฆตามลำพัง จะ

ตองมีการประสานความรวมมือรวมกับภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน 

องคกรทางพระพุทธศาสนา องคกรสื่อสารมวลชน และภาคประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนทั่ว

ไป ดังนั้น การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่ของตนเองจึงมีความสำคัญตอ

การท่ีจะทำงานของคณะสงฆใหบรรลุเปาหมาย จากตัวอยางของคณะสงฆจังหวัดเชียงรายท่ี
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ดำเนินการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย 750 ป 

โดยมีกิจกรรมเชน การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆเชียงราย การเดินธรรมยาตรา การสรางพุทธมณฑล

เชียงราย เปนตน จะตองมีการประสานความรวมมือกับฝายตางๆ ทั้งภาครัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน องคกรส่ือสารมวลชน และเครือขายชุมชน ในการดำเนินการ

รวมกัน รวมทั้งจะตองมีสถานที่หรือสำนักงานที่เปนเสมือนศูนยประสานท่ีเหมาะสม เชน การ

มีสำนักงานเจาคณะจังหวัดท่ีถาวร เปนเสมือนที่ทำการในระดับจังหวัดของคณะสงฆ ฉะน้ัน 

การจัดการเชิงพื้นท่ีและเครือขาย โดยยึดเปาหมายของการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดของคณะ

สงฆ จะเปนกลไกท่ีสำคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา การตอบสนองงานของคณะสงฆและ

การพัฒนาสังคม โดยจะตองมีการประสานงานกับเครือขายทางพระพุทธศาสนาและศิลป

วัฒนธรรมเชิงพื้นท่ีในการทำกิจกรรมรวมกัน ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และเครือ

ขายของคณะสงฆนั้น สามารถดำเนินการได ดังนี้  

1. การประสานคณะทำงานใน 3 ระดับ คือ การทำงานเชิงพ้ืนที่และเครือขายควรมี

การประสานงานใน 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับแกนนำ และระดับการทำในพ้ืนที่ 

โดยมีการทำงานรวมกันตั้งแตในระดับนโยบาย ตั้งแตมหาเถรสมาคม เจาคณะภาค เจาคณะ

จังหวัด ไปสูการทำงานในพื้นท่ี โดยมีแกนนำหรือคณะทำงานทั้งดานการปกครอง การศาสน

ศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห เปนแกน

นำในการรับผิดชอบตามพระธรรมวินัย และมีคณะทำงานในพ้ืนท่ีชุมชน เชน เจาอาวาส 

ประชาชนในพื้นท่ี สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน มารวมดำเนินการ

ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยคณะสงฆในระดับนโยบายจะเปนผูกำหนด นโยบาย แผนงาน

ในการเผยแผพระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคมตามพระธรรมวินัยและท่ีคณะสงฆมอบหมาย

ใหดำเนินการ สวนคณะสงฆในระดับพื้นที่จังหวัดจะทำหนาที่ในการประสานงานรวมกับภาค

รัฐและเอกชนในจังหวัดเพื่อนำกิจกรรม โครงการและหลักพุทธธรรมไปสูการปฏิบัติในพ้ืนที่ 

สวนคณะสงฆ ชุมชน และพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ีก็จะทำกิจกรรมท่ีมาจากการมีสวนรวมของ

ทุกฝาย ดังเชน โครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ที่มหาเถรสมาคมกำหนดใหแมกอง

ธรรมดำเนินการสงเสริมใหเยาวชนไดเรียนรูธรรมะ พุทธประวัติ ตามหลักสูตรนักธรรมของ

คณะสงฆ สวนเจาคณะจังหวัด เจาสำนักเรียนก็จะเปนแกนนำในการสงเสริมการศึกษาตาม

หลักสูตรดังกลาวใหแกวัดและโรงเรียนตางๆ สวนวัดและโรงเรียนก็จะทำหนาที่ในการเรียน

การสอนตามหลักสูตรและเขาสอบตามที่คณะสงฆไดกำหนดไว การประสานงานใน 3 ระดับ

ดังกลาว ทำใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระศาสนาที่เปนประโยชนตอบุคคลและสังคม  
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บทบาทและการทำงานรวมกันของคณะสงฆ และองคกรเครือขายดังกลาว ไดมี

ระดับของการมีสวนรวมและมีบทบาทในการทำงานท่ีแตกตาง พระสงฆ เครือขายชาวพุทธใน

พื้นที่ก็พึ่งพาอาศัยโรงเรียนการจัดการสอนธรรมศึกษา สวนคณะสงฆในระดับจังหวัดก็จะทำ

หนาท่ีเปนศูนยประสานงานและการใหคำปรึกษาหารือ และใหการสนับสนุนทุนงบประมาณ 

ขอคิดเห็นตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งทำหนาที่ประสานงานกับคณะสงฆในระดับภาค 

แมกองธรรม หรือมหาเถรมาคม ซึ่งเปนองคกรในระดับประเทศ และองคกรคณะสงฆใน

ระดับประเทศจะทำหนาที่ในการสนับสนุนทุน ทรัพยากรฐานความรูและการใหแนวนโยบาย

ที่เปนสวนสำคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาการดำเนินการตามกิจการคณะสงฆท้ัง 6 

ประการ  

2. การปรับแนวคิดในการเผยแผพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม คณะสงฆใน

ทุกระดับ จะตองมีการปรับแนวคิดในการทำงานดานพระศาสนา โดยมองถึงความสัมพันธ

ของคณะสงฆกับภาคีตางๆ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมและความสัมพันธทางสังคม ถาทุก

ฝายเห็นความสำคัญของกันและกันจะชวยใหทุกฝายสามารถมองเห็นภาพกวางในการทำงาน

ตามหลักพระธรรมวินัยและกิจการคณะสงฆ เพ่ือนำไปสูจุดมุงหมายรวม และเพื่อขจัดความ

ขัดแยงในสังคม โดยเฉพาะการประพฤติผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆบางรูปและความ

ทาทายของกระโลกท่ีมีตอพระพุทธศาสนา รวมท้ังการขาดบุคลากรทางพระพุทธศาสนาใน

สังคมไทย  

3. การบูรณาการแนวคิดหลักการพระพุทธศาสนากับแผนงานและเปาหมาย ในการ

บริหารจัดการแนวใหม จะตองมีการบูรณาแนวคิดกับแผนงานเปาหมายใหสอดคลองกัน โดย

มีกระบวนการจัดการและการปรับตัวเพื่อนำไปสูการพัฒนาบุคคลและสังคมหรือการพัฒนาท่ี

พึงประสงคตามหลักพระพุทธศาสนา โดยคณะสงฆจะตองตระหนักและใหความสำคัญในหลัก

การที่ถูกตองและการดำเนินการตามแผนงานและเปาหมายที่กำหนดไว 

4. การรักษาสืบทอดพระธรรมวินัยและทรัพยากรทางวัฒนธรรม คณะสงฆและภาคี

เครือขายควรคำนึงถึงการรักษาสืบทอดพระธรรมวินัย ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทรัพยากร

ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่มีสอดคลองกับพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนการรักษาความสมดุล

ของสังคมและวัฒนธรรม โดยมุงเนนใหคณะสงฆและภาคประชาชนรวมกันจัดการเพ่ือสราง

วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในดานการศึกษาเรียนรู การปฏิบัติ และการประยุกตใช

หลักพุทธธรรมในชีวิตประจำวัน รวมท้ังใชสิทธิอำนาจในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมของตนเองเพื่อสรางพลังและกระบวนการพัฒนาในพื้นที่รวมกัน 
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5. การปรับเปลี่ยนและจัดการตนเองอยางตอเนื่อง คณะสงฆและองคกรเครือขายจะ

ตองมีการปรับเปล่ียนตนเองใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น โดยเนนการจัดการตนเอง 

เพื่อใหเกิดการกระจายอำนาจและจัดรูปแบบองคกรที่สามารถตอบโตกับกระแสสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พรอมทั้งใหการสนับสนุนการสรางคุณคาทางจิตใจและปญญาที่

เกิดจากนำหลักพุทธธรรมไปประยุกตใช 

จากผลการศึกษาของพระสังฆพัฒนาในสังคมไทย พบวา สวนใหญมีพื้นที่ดำเนินการ

ในภูมิภาคตางๆ ทั้งภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง และภาคใต เชน กลุมฮักเมืองนาน กลุม

เสขิยธรรม เปนตน ดังนั้น การบริหารจัดการจึงดำเนินการในพื้นที่ โดยมีการปรับประยุกต

หลักพุทธธรรมเขากับบริบทของพ้ืนที่ ชุมชน และวัฒนธรรมทองถิ่น มีการวางแผนรวมกับ

ชุมชน ภาครัฐ เอกชน เพื่อพัฒนาใหเหมาะสมกับพ้ืนที่และตามหลักพระพุทธศาสนา 

นอกจากนี้ พระสังฆพัฒนายังทำงานรวมกันเปนเครือขาย ดังนั้น การบริหารจัดการจึงเปน

เร่ืองของเครือขายการทำงานและตามประเด็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เชน เครือขายส่ิงแวดลอม 

เครือขายวัฒนธรรม เปนตน โดยใชกลไก คือ การประสานงาน การติดตอส่ือสาร การ

ติดตามประเมินผล และการทำกิจกรรมรวมกัน  

การบริหารจัดการเชิงพื้นที่และเครือขายนั้น ไดเกิดขึ้นอยางมากมายในสถานท่ีตางๆ 

ไมวาจะเปนวัด หมูบาน ชุมชน ที่ทำงาน องคกรขนาดใหญ หรือองคกรระหวางประเทศ ซึ่ง

ถาหากพิจารณาอยางแทจริงพบวา เครือขายของฝายตางๆ นั้น เกิดขึ้นดวยปจจัยหลาย

ประการท้ังในดานบวกและลบ นอกจากน้ียังเกิดขึ้นพรอมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมี

ตอพระพุทธศาสนา ความไมเทาเทียมในสังคม การแบงขั้วเปนฝกฝาย การกีดกันทางสังคม 

วิกฤตการณของภาครัฐและคณะสงฆท่ีไมอาจรักษาศรัทธาในการเสริมสรางประโยชนและ

ความสุขแกหมูชน รวมทั้งความแข็งตัวของสถาบันสงฆก็เปนอุปสรรคตอกระบวนการพัฒนา 

และอาจจะพายแพตอความยืดหยุนของการทำงานท่ีหลากหลายในสมัยปจจุบัน นอกจากน้ี 

การรุกเขามาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมที่ใชอำนาจของเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ

ในการครอบงำความคิด ทุน และการจัดการ ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีสวนผลักดันใหเกิด

ความรวมมือของคณะสงฆกับภาคสวนตางๆ ในสังคม 
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รูปแบบการบริหารจัดการดังขางตน จะเห็นไดวา การบริหารเชิงพุทธมีวิธีการท่ี

หลากหลายซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันตามเปาหมายของวัดและคณะสงฆสายนั้นๆ แตโดย

ภาพรวมคณะสงฆก็มีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคมตามวิธีการ

แบบด่ังเดิมของพระพุทธศาสนา แตอาจจะมีเง่ือนไขของวัดและแนวปฏิบัติที่แตกตางกัน ตาม

พระเถระผูนำและโครงสรางหนาท่ีในสังคม โดยมีกลุมพระสงฆท้ังท่ียึดหลักการตามแนวทางที่

ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา หรือกลุมพระสงฆท่ีเลือกแนวปฏิบัติบางสวนเพื่อใหเหมาะ

สมกับสภาพการณในสังคม ไปจนถึงกลุมพระสงฆท่ีมีการผสมผสานหลักการพระพุทธศาสนา

กับหลักการตางๆ เพื่อใหงายตอการปฏิบัติและการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อนำ

ไปสูเปาหมาย คือ เพื่อประโยชนและความสุขของหมูชน  

สำหรับการบริหารเชิงพื้นที่และเครือขายสามารถนำไปสูการบริหารคณะสงฆในระดับ

จังหวัดได โดยมีการเชื่อมโยงการทำงานรวมในพ้ืนที่ ดังตัวอยางนี้ 

· ¥ß‚§√ß √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°“√∫√‘À“√‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë·≈–‡§√◊Õ¢à“¬¢Õßæ√– ß¶å 

ภาคธุรกิจ

เครือขายพระสงฆ

เครือขาย
วัฒนธรรม

การบริงานคณะสงฆ
ในระดับจังหวัด (พื้นที่)

อปท.

ภาครัฐ

องคกรพัฒนาเอกชน
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จากการศึกษาการบริหารจัดคณะสงฆในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ไดแก เชียงราย 

นครสวรรค นครราชสีมา และกาญจนบุรี พบวา คณะสงฆที่เกี่ยวของมีความคิดเห็นตอการ

จัดการเชิงพื้นที่วา  

1) ในระดับจังหวัดควรมีสำนักงานเจาคณะจังหวัดที่ถาวร เพราะท่ีผานมา เม่ือมีการ

แตงตั้งพระเถระเปนเจาคณะจังหวัด สำนักงานเจาคณะก็มักจะต้ังอยูภายในวัดท่ีพระเถระรูป

นั้นจำวัดอยู แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจาคณะจังหวัดรูปใหม ก็มีการยายสำนักงานเจาคณะ

อีก สงผลใหกิจกรรมและกระบวนการเผยแผพระพุทธศาสนาไมมีความตอเนื่อง ถามี

สำนักงานเหมือนท่ีทำการของหนวยงานตางๆ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด ก็จะทำให

กระบวนการบริหารเชิงพื้นท่ีในจังหวัดมีความตอเน่ือง มีความพรอมท้ังในดานเอกสาร 

กิจกรรม ความตอเนื่อง  

2) ควรมีการทำงานเปนคณะทำงานในดานตางๆ ที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย 

กิจการคณะสงฆ 6 ประการ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด และความตองการของคณะสงฆและ

ประชาชนในจังหวัด เพื่อใหพระสงฆมีสวนรวมในการพัฒนาบุคคลและสังคม รวมทั้ง 

ภูมิปญญาของทองถิ่น 

· ¥ß‚§√ß √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°“√∫√‘À“√‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë·≈–‡§√◊Õ¢à“¬¢Õßæ√– ß¶å„π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ 

คณะทำงานดานวินัย

คณะทำงาน
การศึกษาสงฆ

คณะทำงาน
ธรรมปฏิบัติ

สำนักงานเจาคณะ
จังหวัด (พื้นที่ถาวร)

พระธรรมจาริก

คณะทำงาน
การเผยแผ

คณะทำงาน
ศิลปวัฒนธรรม
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3) ควรมีการสงเสริมการเรียนรูของคณะสงฆอยางตอเนื่อง โดยผานกิจกรรมการ

ทำงาน การเผยแผ การสงเคราะห การจัดการดานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม เปนตน 

ในลักษณะของการทำงานเผยแผเชิงรุก นอกจากการจัดทำกิจกรรมเชิงพุทธแบบดั้งเดิม คือ 

การเทศน การสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนตน  

4) ควรมีการ “เปดการเรียนรูทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม” ของคณะ

สงฆรวมกับภาคสวนตางๆ อยางตอเนื่อง โดยนำหลักการทางพระพุทธศาสนากับภูมิปญญา

ทองถิ่นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงคณะสงฆในระดับตางๆ  

5) ควรใหความสำคัญกับคณะสงฆสายตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อรวมกันพัฒนา

จังหวัด โดยยึดหลักการตามพระธรรมวินัยและความหลากหลายของสังคมสมัยใหม 

5.2 ªí®®—¬‡°◊ÈÕ°Ÿ≈μàÕ°“√®—¥°“√¢Õßæ√– ß¶å 
·≈–Õß§å°√æ√–æÿ∑∏»“ π“„π —ß§¡‰∑¬ 

ในการประยุกตใชหลักพุทธธรรม การเรียนรู การปรับตัว การพัฒนาองคกร และ

การบริหารกิจการคณะสงฆของคณะสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยนั้น พบ

วา มีกลไกและปจจัยที่จะนำไปสูความสำเร็จหลายประการ ทั้งปจจัยภายในของคณะสงฆ 

ปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ปจจัยภายนอก และสภาพการณทางสังคมอื่นๆ สำหรับทาง

พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงหลักสัปปายะ วาเปนปจจัยเก้ือกูลตอการเขาถึงธรรม เปนสิ่งที่

ชวยสนับสนุนในการบำเพ็ญภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิตั้งมั่น ไมเสื่อมถอยจากการปฏิบัติ 

มี 7 ประการ คือ  

1. อาวาสสัปปายะ สถานท่ีอยูเปนท่ีสะดวก อาวาสเปนท่ีสบาย เชน สถานท่ีไม

พลุกพลานจอแจ มีความรมรื่นตามธรรมชาติ สะดวกปลอดภัยในการประพฤติปฏิบัติ เหมาะ

สมกับการเรียนรู 

2. โคจรสัปปายะ สถานท่ีหาอาหารท่ีเที่ยวบิณฑบาตท่ีเหมาะสมดี การเดินทาง

สะดวก เชน มีหมูบานหรือชุมชนที่มีอาหารบริบูรณอยูไมใกลไมไกลเกินไป  

3. ภัสสสัปปายะ การสนทนาพูดคุยที่เหมาะสมกัน สอดคลองกันตามทัศนะและ

เรื่องที่ปรึกษาหารือ เชน พูดคุยเลาขานกันแตในกถาวัตถุ 10 และพูดแตพอประมาณ พูดโดย

ปราศจากอคติภายในเปนตน 
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4. ปุคคลสัปปายะ บุคคลเปนท่ีถูกใจ ถูกกัน เหมาะสมกันเปนกัลยาณมิตร เชน มี

ทานผูทรงคุณธรรม ทรงภูมิปญญาเปนที่ปรึกษาเหมาะใจ เปนเพื่อนรวมงานที่ดี 

 5. โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกันธาตุและการขับฉัน เชน อาหารถูกกับ

รางกาย เกื้อกูลตอสุขภาพ ฉันไมยาก ครบถวนตามหลักสขุภาพ เปนตน 

6. อุตุสัปปายะ ดิน ฟา อากาศ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เหมาะกัน เชน ไมหนาว

เกินไป ไมรอนเกินไปเหมาะกับการเรียนรูและการปฏิบัติ เปนตน  

7. อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถท่ีเหมาะกับการเรียนรูและปฏิบัติ เชน บางคนถูกใจ

กับการจงกรม บางคนถูกใจกับนั่งสมาธิ ตลอดจนมีการเคล่ือนไหวที่พอดี เปลี่ยนแปลง

อิริยาบถที่เหมาะสมกับรางกายและการทำความเพียร  

นอกจากสัปปายะท้ัง 7 แลว การที่บุคคลและสังคมจะประสบผลสำเร็จในการเรียนรู

และปฏิบัติจะตองประกอบดวยสมบัติ 4 ขอ คือ ความเพียบพรอม ความสมบูรณแหงองค

ประกอบตางๆ ซึ่งอำนวยแกการใหผลของกรรมดี และไมเปดใหกรรมช่ัวแสดงผล เปนสวน

อำนวยชวยเสริมใหกรรมดีเกิดขึ้นหรือทำงานไดสำเร็จ 4 ประการ คือ  

1. คติสมบัติสมบัติแหงคติ คือ ความถึงพรอมดวยคติที่ถูกตองเห็นชอบตามธรรม มี

ที่อยู ที่ไปทางดำเนินการท่ีดีหรือทำในส่ิงถูกเร่ือง ถูกที่ คือ กรณีน้ัน สภาพแวดลอมน้ัน 

สถานการณนั้น ถิ่นที่นั้น ตลอดถึงแนวทางดำเนินชีวิตขณะนั้น เอื้ออำนวยแกการกระทำ

ความดี หรือการเจริญงอกงามของความดีเพื่อใหปรากฏผลโดยงายหรือมีปญญาแหงตนท่ีดี 

2. อุปธิสมบัติสมบัติแหงรางกาย คือ ความถึงพรอมดวยรูปกาย มีกายสงา สวยงาม 

บุคลิกภาพดี มีรางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี  

3. กาลสมบัติสมบัติแหงกาล คือ ความถึงพรอมดวยกาล มีกาลเวลาที่เหมาะสม อยู

ในสมัยที่โลกมีความเจริญหรือบานเมืองสงบสุข มีการปกครองท่ีดี คนในสังคมอยูในศีลธรรม 

สามัคคีกัน ยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่ว มีเครือขายกัลยาณมิตร หรือเปนการทำถูกเวลา 

4. ปโยคสมบัติสมบัติแหงการประกอบ คือ ความถึงพรอมดวยการประกอบความ

เพียร มีการนำความเพียรไปใชขวนขวายประกอบการที่ถูกตองดีงาม มีปกติประกอบกิจการ

งานที่ถูกตอง ทำแตความดีงามอยูแลว การลงมือทำจริงจังใหครบถวนตามหลักเกณฑโดยใช

วิธีการที่เหมาะกับเรื่อง หรือทำความดีตอเนื่อง 
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หลักสัปปายะ 7 และหลักสมบัติ 4 นี้ ในทางพระพุทธศาสนากลาวเปนปจจัยเกื้อกูล

ตอการปฏิบัติธรรมและการเขาถึงสัจธรรมของบุคคลผูประพฤติธรรม ซึ่งเหมาะสมกับการ

เรียนรูและการทำกิจของสงฆในมิติตางๆ ทั้งการเผยแผพระพุทธศาสนา การพัฒนาบุคคล

และสังคม เพื่อใหบุคคลเขาถึงความดีงาม มีการจัดการและคุมครองชีวิตท่ีดีรวมกัน 
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ดวยสภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป คณะสงฆที่ทำหนาที่ในการเผยแผพระศาสนา

ทั้งในดานการศึกษา การปฏิบัติ การปกครอง และการพัฒนาสังคม ยอมจะมีกลไกและ

กระบวนการท่ีคอยหนุนเสริมใหการทำงานของคณะสงฆเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม 

บรรลุเปาหมายที่วางไว จากการศึกษาพบวา มีปจจัยเกื้อกูลตอการทำงานของคณะสงฆใน 3 

ปจจัยใหญๆ คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายในองคกร และปจจัยภายนอกองคกร ที่จะเปน

สวนสนับสนุนใหคณะสงฆไดเผยแผพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม ดังนี ้

ปจจัยสวนบุคคล
- การมีความรูทางพุทธศาสนาดี  
  (มีวิชชาทั้งปริยัติและปฏิบัติ)
- มีความประพฤติดี (จรณะ)
- มีวิสัยทัศน (จักขุมา)
- เอาใจใสในธุระ (วิธุโร)
- มีความพรอมดวยอุปนิสัยท่ี
 เปยมดวยคุณธรรม/เมตตาธรรม 
 (นิสสะยะสัมปนโน)

  ปจจัยภายนอกองคกร
- การมีเครือขายทำงาน
- การมีกองทุนสนับสนุน
- การสนับสนุนจากภาค
 สวนตางๆ ในสังคม ฯลฯ

     ปจจัยภายในองคกร
- มีการบริหารจัดการดี
- การแลกเปล่ียนเรียนรู
- การวางระบบท่ีเหมาะสม 
- การพัฒนาคนที่ตอเนื่อง ฯลฯ

การบริหารกิจการ
คณะสงฆและ

การพัฒนาสงัคม

การเผยแผพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาจิตใจและสังคม

การรักษาพระธรรมวินัยและเพ่ือ
ความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ

การพัฒนาบุคคลและสังคม
การสรางประโยชนสุขเชิงพุทธ
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โดยปจจัยเกื้อกูลตอการบรหิารจดัการและการเรยีนรูของพระสงฆในแตละกลุมในสงัคม

ไทย มลีกัษณะ ดงันี ้

1) ปจจัยเกื้อกูลตอการบริหารจัดการและการเรียนรูของพระสงฆทีเ่นนการเผยแผ

หลกัพทุธธรรมในแนวปฏบัิต ิ มีปจจัยเก้ือกูลที่สำคัญ 3 ประการ คือ ปจจัยสวนบุคคลของ

พระสงฆ ปจจัยภายในของวัดหรือองคกรสงฆ เชน การมีองคความรูในการปฏิบัติตามหลัก

พระพุทธศาสนาท่ีชัดเจน การมีวินัยของหมูสังฆะ และผูปฏิบัติธรรมองคความรูในวิธีการ

ปฏิบัติและการเผยแผพระพุทธศาสนา มีระบบการบริหารจัดการท่ีเรียบงายและกระจายไปยัง

สวนบุคคลและสวนงานภายใน มีการวางระบบการบริหารจัดการและบุคคลที่ตอเน่ืองการมี

กลไกการจัดการท่ีดี เชน การมีมูลนิธิในการดำเนินการ สวนปจจัยภายนอก ไดแก การสง

เสริมของคณะสงฆในระดับจังหวัด การสรางเครือขายกับภาคีตางๆ โดยเฉพาะสายปฏิบัติ

และภาควิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศและส่ือ ที่เขาใจงายและเหมาะสม การท่ี

ประชาชนใหความสนใจศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน การมีสถานท่ีสัป

ปายะ ความสะดวกดานอาหาร-บิณฑบาต การเดินทาง บุคคลท่ีมาเรียนรู การสนทนาแลก

เปลี่ยนเรียนรูกับฝายตางๆ เปนตน 

2) ปจจัยเก้ือกูลตอการบริหารจัดการและการเรียนรูของพระสงฆพัฒนา พบวา 

ปจจัยที่เก้ือกูลที่สำคัญ 3 ประการ คือ ปจจัยสวนบุคคลของพระนักพัฒนา ประกอบดวยการ

มีองคความรูในการปฏิบัติและเผยแผตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีชัดเจนการมีวินัยในตนเอง

การมีองคความรูในการสงเสริมการพัฒนาชุมชนและมีความรูเกี่ยวกับบริบททางสังคม การมี

ความตั้งใจในการพัฒนาบุคคลและสังคม ปจจัยดานชุมชนและเครือขาย เชน การมีสวนรวม

ของชุมชนท่ีดี ชุมชนมีการมีกลไกการจัดการท่ีดี เชน การมีกลุม เครือขายการดำเนินการ 

การประสานภาคี และการจัดกิจกรรมที่ตอเนื่อง ปจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมของคณะ

สงฆในระดับจังหวัดและภาคีนักพัฒนา การมีสวนรวมของ อปท. และหนวยงานภาครัฐใน

พื้นที่ นอกจากน้ี ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน การแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายการทำงานดานการ

พัฒนาและศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนจากกองทุนตางๆ การวิจัย การใชสื่อสารสาธารณะ 

เปนตน 

3) ปจจัยเก้ือกูลตอการบริหารจัดการและการเรียนรูของพระสงฆขบวนการพุทธ

ใหม พบวา มีปจจัยที่เกื้อกูลตอการจัดการที่สำคญั 3 ประการ คือ ปจจัยสวนบุคคลของพระ

สงฆ ประกอบดวย การมีองคความรูในการปฏิบัติและเผยแผตามหลักพระพุทธศาสนาที่

ชัดเจน การมีวินัยในตนเอง การมีองคความรูเกี่ยวกับบริบททางสังคม และศาสตรสมัยใหม 

การสื่อสารสังคม ปจจัยดานภาคีเครือขาย การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย การมีกลไกการ
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จัดการที่ดี เชน การประสานภาคี และการจัดกิจกรรมท่ีตอเนื่อง ปจจัยภายนอก ไดแกการ

สื่อสาธารณะ การมีสวนรวมภาคีระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายคนรุน

ใหม การใชศิลปวัฒนธรรมในการส่ือสาร การสนับสนุนจากกองทุนตางๆ การใชสื่อสาร

สาธารณะ เปนตน 

4) ปจจัยเกื้อกูลตอการบริหารจัดการและการเรียนรูของพระสงฆกลุมการศึกษา

พบวา มีปจจัยท่ีเกื้อกูลที่สำคัญตอการจัดการศึกษา คือ ปจจัยของพระสงฆผูบริหารและ

ปจจัยภายในของวัดหรือองคกรการศึกษา ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน (จักขุมา) การเอาใจ

ใสในธุรการศึกษา (วิธุโร) การมีความพรอมในดานวิชาและจรณะ (วิชชาจรณสมฺปนฺโน) การ

มีระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีองคความรูที่ไดเกณฑมาตรฐาน การบริการวิชาการแก

สังคม การพัฒนาองคความรูในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มีการวางระบบการบริหาร

จัดการและบุคคลที่ตอเนื่อง สวนปจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมของคณะสงฆในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ การสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น การ

พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเรียนรูของสังคม การท่ีประชาชนใหความสนใจในการ

ศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน การมีผูนำที่ดี มีการประสานกับภาคีการ

ศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับฝายตางๆ เปนตน 

5) ปจจัยเกื้อกูลตอการบริหารจัดการและการเรียนรูของพระสงฆสายการปกครอง

พบวา มีปจจัยท่ีเกื้อกูลตอการบริหารกิจการคณะสงฆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ ปจจัยดาน

ผูนำ ประกอบดวยการมีวิสัยทัศน การมีภาวะผูนำสูง การเอาใจใสในธุรการศึกษา (วิธุโร) 

การมีความพรอมในดานวิชาและจรณะ (วิชชาจรณสมฺปนฺโน) การมีเมตตาธรรม การมีองค

ความรูในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีชัดเจน การมีวินัยในหมูสังฆะ มีองคความรูใน

วิธีการปฏิบัติและการเผยแผพระพุทธศาสนา ปจจัยภายในองคกร ไดแก มีระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการวางระบบการบริหารจัดการและบุคคลที่ตอเน่ือง การมีกลไก

การจัดการที่ดี เชน การมีกองทุนพัฒนาจังหวัด ปจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมของคณะ

สงฆในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ การสรางเครือขายกับภาคีกับภาครัฐและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมจังหวัด การมีภาคีเครือ

ขายในจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน การมีทีมงานที่ดี การบุคคลที่หลากหลาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน 
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ปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของคณะสงฆในสังคมไทยนั้น พบวา มีประเด็น

ปญหาหลายประการ ทั้งปญหาสวนบุคคลของพระสงฆ ปญหาจากองคกรและระบบการ

ทำงาน และปญหาจากภายนอกองคกรหรือบริบททางสังคม เชนเดียวกับการต้ังคำถามวา 

พระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดียไดอยางไร คำตอบที่ไดก็จะพบวา มีปจจัยหลายประการ 

เชน ความตกต่ำทางภูมิปญญาของพระสงฆซึ่งสงผลใหคณะสงฆออนแอเสื่อมโทรมลง พระ

สงฆนั้นแตเดิมปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยทำใหประชาชนเลื่อมใส ชวยกันทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง แตตอมาในรุนหลังๆ หลงมัวเมาในลาภสักการะ ลืมหนาท่ี

ที่แทจริง เปนเหตุใหเกิดสิ่งท่ีไมพึงปรารถนาเหลาน้ีประการตอมาการถูกศาสนาอื่น เชน 

ศาสนาฮินดูตอตานบีบคั้นเปลี่ยนแปลงหลักคำสอน ชนชาติอื่น ศาสนาอื่น เขารุกรานและ

ทำลายจนทำใหศาสนาเสื่อมลงไป กลาวคือ เปนความออนแอภายใน นับจากพระสงฆและ

ชาวพุทธที่ไมเคารพในพระพุทธ ไมเคารพในพระธรรมคือ ไมต้ังใจปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอน

ของพระพุทธองคอยางจริงจัง ไมเคารพในพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไมเคารพในการฝก

สมาธิเพ่ือทำใหจิตใจสงบ เมื่อขาดความเคารพอยางใดอยางหน่ึง ก็จะทำใหคนพาลภายใน

ของพระพุทธศาสนา ผูนั้นก็จะไมไดรับประโยชนใดๆ จากการเปนชาวพุทธ เมื่อเปนเชนนี้

นานไป ผูคนก็เริ่มเสื่อมศรัทธาไมเห็นคุณคาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น เมื่อคนพาลภายนอกเขา

มาทำลายพระพุทธศาสนา ดวยวิธีการตางๆ ก็จะไมสามารถปกปองพระพุทธศาสนาได 

เพราะตัวเองก็ขาดความเคารพในพระศาสนาอยูแลว เม่ือขาดความเคารพก็จะไมมีใจในการ

ศึกษาหาความรูใหถองแท และเปนเครื่องมือของคนพาลภายนอกมาบอนทำลายพระพุทธ

ศาสนา ฉะน้ัน ปญหาของการบริหารจัดการของคณะสงฆก็มีคลายกับปญหาที่เคยเกิดขึ้นใน

อินเดีย ดังนี้ 

1) ปญหาสวนบุคคลของพระสงฆ เชน การขาดการศึกษาเลาเรียนตามพระธรรม

วินัย การมีทิฐิในทางท่ีผิดจากพระธรรมวินัย มุงหวังลาภสักการะจนเกินไป ขาดการประยุกต

ใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม ขาดทักษะการสื่อสาร การเทศน และการสื่อ

ธรรมะรวมสมัยท่ีสอดคลองกับสภาพการณในสังคม ขาดวิสัยทัศนในการทำงานเชิงรุก มีการ

ลวงละเมิดพระธรรมวินัยของพระภิกษุบางรูป และมีการตีความหลักการและแนวปฏิบัติใน

ทางพระพุทธศาสนาที่แตกตางกัน จนทำใหมีอางอิงหรือเลือกใชหลักการทางพระพุทธศาสนา

บางอยางเฉพาะกลุม จาทำใหเกิดความไมเขาใจตอกัน เปนตน 
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2) ปญหาจากองคกรและระบบการทำงาน เชน ขาดการประสานคณะสงฆในระดับ

ตางๆ เขาดวยกัน ขาดภาคีเครือขายและแนวรวมในการพัฒนาเชิงจิตใจและปญญา ขาดการ

วางแผนท่ีเปนระบบ ขาดการนำภูมิปญญาสากล ภูมิปญญาทองถ่ิน มาประยุกตใชในการ

เผยแผพระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับความสนใจของชาวพุทธ และที่สำคัญ คือ การขาด

การเปดที่ทางสังคมและการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา 

3) ปญหาจากภายนอกองคกรหรือบริบททางสังคม เชน การขาดศรัทธาความเช่ือ

ของคนรุนใหมจากการรุกเขามาหรือความทาทายของกระแสโลกาภิวัตนและเทคโนโลยีสมัย

ใหม ความไมตอเนื่องของการทำกิจกรรมเชิงพุทธของผูคนในสังคม การขาดการประสาน

ความรวมมือขององคกรชาวพุทธท้ังในและตางประเทศ เปนตน 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

การสรางเครือขายองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” เกิดขึ้นดวย

การเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร คือ พระสงฆ และ

องคกรทางพระพุทธศาสนาในฐานะเปนผูที่บทบาทในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาและเปนผูนำทางจิตวิญญาณและการพัฒนาของสังคม

ไทย ซึ่งมุงเนนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเชิงพุทธ (การใหมีปริยัติ 

ปฏิบัติ และปฏิเวธ) หรือคุณภาพชีวิตดานอื่นๆ ของพระสงฆ การพัฒนา

ระบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย เพื่อใหพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนามีระบบการ

บริหารจัดการที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความเปน

เอกภาพในการท่ีจะดำเนินการตามหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีวา 

“ภิกษุทั้งหลายพวกทานจงจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขแกคนหมู

มาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเก้ือกูล และความสุขแกเทวดา

และมนุษยทั้งหลาย” ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติใหเกิดประโยชนและความสุขของผูคนในสังคม 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก  

1. เพื่อศึกษาวิเคราะหบทเรียน การประยุกตใชหลักพุทธธรรม 

และองคความรูจากกิจกรรม/โครงการพัฒนาในระดับตางๆ ขององคกร



ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อขยายผลไปสูระดับนโยบายและการดำเนินการ

ของภาคีที่เกี่ยวของ 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการขององคกรทางพระพุทธ

ศาสนาในดานการเรียนรู การปรับตัว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร และ

การสรางเครือขายทางสังคม 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูของพระสงฆในสังคม

ไทย 

4. เพื่อเสริมสรางเครือขายและกระบวนการบริหารจัดการขององคกรทาง

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยในรูปแบบตางๆ ทั้งดานแนวคิด กระบวนการ และกลไก

การจัดการที่นำไปสูการสรางองคกรแหงการตื่นรูและประโยชนสุขตามแนวพระพุทธ

ศาสนา  

โดยมีเปาหมายหลัก คือ การไดสรุปบทเรียน องคความรู การประยุกตหลักพุทธ

ธรรม (การพัฒนา รักษา และการสืบทอดหลักพุทธธรรม) การศึกษารูปแบบกิจกรรมการ

พัฒนาองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การพัฒนารูปแบบ กระบวนการเรียนรู 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางเครือขายทางสังคม และการบริหารจัดการองคกร

ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รวมท้ังการสงเสริมการจัดการความรู การพัฒนา

กระบวนการและกลไกในการจัดการเครือขายขององคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศ

ไทย เพื่อนำไปสูการสรางองคกรแหงการตื่นรูและการสรางประโยชนสุขตามแนวพระพุทธ

ศาสนา เพื่อพัฒนาดานสุขภาวะของพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาในไทย  
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยทั้งในเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช

วิธีวิทยาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อ

รวมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาบุคคลและสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยมีวิธีดำเนิน

การวิจัย 2 สวน คือ  

1) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทำการศึกษาและรวบรวม

ขอมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการ

ประชุม ภาพถาย เอกสารแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการในการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสรางเครือขายทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
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2) การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เพื่อทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเปน

มา รูปแบบ ความสัมพันธ การประยุกตใชหลักพุทธธรรม และแนวทางการจัดการองคกรตาม

หลักพระพุทธศาสนาทั้งในระดับนโยบาย ประชาชน ชุมชน องคกร/สถาบันการศึกษา  

สำหรับประชากร กลุมตัวอยาง และพ้ืนที่ที่เปนกรณีศึกษา มุงเนนศึกษากลุมพระ

สงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาใน 5 กลุมใหญ ที่มีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม 

การพัฒนาองคกรและเครือขายการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในลักษณะของ

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามความสำคัญของการวิจัย และมีการ

ศึกษาวิจัยตามประเด็นหรือกลุมของพระสงฆท้ัง 5 กลุม และนำมาสรุปวิเคราะห สังเคราะห

ในภาพรวม คือ  

1) กลุมพระสงฆและองคกรท่ีเนนการเผยแผพุทธธรรมในแนวปฏิบัติ ซึ่งเปนการ

เสริมสรางความรูและการปฏิบัติในเชิงจิตใจและปญญา เชน สายสวนโมกขพลาราม 

จ.สุราษฎรธานี สายวัดหนองปาพง จ.อุบลราชธานี สายวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม 

จ.ราชบุรี สายวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี และวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร เปนตน  

2) กลุมพระสงฆนักพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม ที่ปฏิบัติงานรวมกับชุมชนในพื้นที่

ตางๆ ทั่วประเทศ เชน กลุมสัจจะสะสมทรัพย (พระสุบิน ปณีโต) จ.ตราด วัดพระบาทน้ำพุ 

จ.ลพบุรี กลุมเครือขายพระสงฆพัฒนาภาคเหนือและภูมิภาคตางๆ ซึ่งเนนการพัฒนาสังคม

และชุมชน 

3) กลุมพระสงฆและองคกรสายเผยแผที่มีการถายทอดหลักพุทธธรรมผานการ

สือ่สารทางสังคม หรือกลุมขบวนการพทุธใหม เชน กลุมเสถยีรธรรมสถาน สถาบนัวมุิตตยาลัย 

(ว.วชิรเมธี) กลุมหมูบานพลัม (ติช นัท ฮัน) รวมทั้งกลุมองคกรทางพุทธศาสนาที่มีการศึกษา

รวมกับศาสตรการบริหารจัดการสมัยใหมขององคกรภาครัฐและเอกชนในสังคมไทย เปนตน 

4) กลุมพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาสายการศึกษา จากระบบดังเดิมที่เปน

องคกรหลักในการสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆไทย เชน กลุมการศึกษาสายนักธรรม-บาลี 

กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง และกลุมการ

ศึกษาสงเคราะห (เชน วัดสระแกว อางทอง) ซึ่งเนนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของ

การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย เปนตน 

5) กลุมพระสงฆและองคกรคณะสงฆสายการปกครอง ที่ดำเนินการตามพระราช

บัญญัติคณะสงฆ มีโครงสรางการบริหารจัดการต้ังแตในระดับภาค จังหวัด จนไปถึงในระดับ
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ตำบล โดยมีบทบาทหลักในการดูแลพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในภาพรวมท่ัว

ประเทศ โดยในการศึกษาครั้งนี้ มุงการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด 4 จังหวัด คือ 

เชียงราย นครสวรรค กาญจนบุรี และนครราชสีมา 

จากน้ันดำเนินการศึกษาวิเคราะหรูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนาความ

สัมพันธ/เครือขายในลักษณะของการวิเคราะหเชิงลึก โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูที่

เก่ียวของในการดำเนินการศึกษาวิจัย มีการสรุปและนำเสนอผลการศึกษาท่ีไดทั้งจากการ

ศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม นำมาวิเคราะหตามประเด็นท่ีสำคัญ คือแนวคิด หลักการ 

ความเปนมา รูปแบบ ความสัมพันธ กระบวนการประยุกตใชหลักพุทธธรรม และแนวทาง

การบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนา โดยเนนการนำผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพรให

ภาครัฐ เอกชน คณะสงฆ ผูบริหาร และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ 

 √ÿªº≈°“√»÷°…“ 

1. ‡ªÑ“À¡“¬°“√∑”ß“πμ“¡·π«æ√–æÿ∑∏»“ π“¢Õß§≥– ß¶å„π —ß§¡‰∑¬  

พบวา พระสงฆทั้ง 5 กลุมมีเปาหมายการทำงานท่ีแตกตางกันตามระดับของการ

พัฒนาบุคคลและสังคมตามหลักไตรสิกขาและภาวนา 4 กลาวคือ คณะสงฆบางกลุมมุงเนน

การพัฒนาจิตใจและปญญาในลักษณะของการปฏิบัติธรรมโดยตรง คณะสงฆบางกลุมมุงเนน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชาชนบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน คณะสงฆบางกลุมมุงเนนการสงเสริมการศึกษาเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนาโดย

การบูรณาการกับศาสตรตางๆ คณะสงฆบางกลุมมุงเนนการจัดการเพ่ือความเรียบรอยดีงาม

แหงหมูคณะตามนโยบายและอำนาจทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ และคณะสงฆบางกลุมมุงเนน

การเผยแผหลักพุทธธรรมในเชิงรุกเพื่อใหเกิดการรับรูดวยสติแกสังคม ดังนี้ 

กลุมพระสงฆที่เนนการเผยแผพุทธธรรมในแนวปฏิบัติ มีเปาหมายในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

1) การเผยแผพุทธธรรมและการปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอยาง

แทจริง โดยดำเนินการสงเสริมการฝกสมาธิ การเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน การปฏิบัติและ

เผยแผพุทธธรรมเพ่ือใหผูคนเขาถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง โดยนำหลักธรรม

ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนามาอธิบายใหเกิดความเขาใจและนำไปสูการปฏิบัติผลทางจิตใจ 



198

2) การสงเสริมการปฏิบัติดานจิตใจและปญญาตามหลักไตรสิกขา และการปฏิบัติ

ตามหลักพระพุทธศาสนา เชน หลักอานาปานสติ สติปฏฐาน 4 การเคลื่อนไหวกาย-จิต การ

เขาถึงวิชาธรรมกาย เปนตน ที่เปนไปตามหลักการปฏิบัติวิปสสนาในพระพุทธศาสนา 

3) การสงเสริมการใหเกิดความรูดานหลักธรรมท่ีเปนหัวใจพระพุทธศาสนา เพ่ือ

สามารถนำไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการพัฒนาบุคคลใหเขาถึงธรรมไดจริง 

และเพื่อฝกปฏิบัติจนสามารถสัมผัสความสงบและความอิสระของจิตใจ  

4) การพัฒนาชีวิตหรือการยกระดับคุณภาพชีวิตใหเขาสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

โดยการแนะนำใหมีการดำรงชีวิตที่ถูกตอง เรียบงาย ลด ละ กิเลส ตัณหา และการเขาถึง

ธรรมอยางแทจริง  

5) การสรางสรรคสังคมใหนาอยูดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของ

ปจเจกบุคคลและสังคม โดยมุงเนนพัฒนาจิตใจของปจเจกบุคคลใหมีธรรมะประจำใจอันเปน

พื้นฐานสำคัญของการพัฒนาบุคคลและสังคม 

6) การดำเนินการพัฒนาและสงเคราะหชุมชน/สังคมดวยหลักธรรม คือ มีการ

ดำเนินการเพ่ือสงเคราะหชุมชนและสังคมใหมีการเก้ือกูลตอกัน พัฒนากิจกรรมท่ีเนนการ

อบรมและการใหความชวยเหลือตอสังคม 

7) มุงเนนการปฏิบัติตนเพื่อใหเขาถึงสัจธรรมดวยการปฏิบัติและการทำหนาท่ีใน

สังคมอยางถูกตอง โดยมุงเนนการสงเสริมใหคนไดทำหนาที่อยางสมบูรณในการดำเนินชีวิต

และการเสียสละเพื่อตนเองและสังคม 

กลุมพระสังฆพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม มีเปาหมายหลักในการเผยแผพระพุทธ

ศาสนา การพัฒนาสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การจัดสวัสดิการ

ชุมชน การสงเคราะหชุมชนและการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

ดังน้ี 

1) การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิถีแหงการปฏิบัติในเชิงการพัฒนาสังคม 

2) การนำหลกัพุทธธรรมมาประยกุตในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  

3) การพัฒนาและฟนฟูชนบท เพื่อใหชุมชน/สังคมมีความเขมแข็ง – ยั่งยืน 

4) การจัดสวัสดิการชุมชน เชน การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อสงเคราะหชุมชน/

สังคม 

5) การฟนฟูพระพุทธศาสนาและปฏิรูปคณะสงฆ โดยการแสดงถึงความประหยัด 

เปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาตนเองและสังคม 
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6) การสงเสริมดานจิตวิญญาณและการภาวนาตอสาธารณชน 

7) การจัดการศึกษาทางเลือกและการศึกษาแกผูดอยโอกาส 

8) การดูแลสงเคราะหผูปวยเอดส 

9) การส่ือสาร การเผยแผศาสนธรรม และการประยุกตพิธีกรรมใหสอดคลองกับยุค

สมัย 

10) การจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา วิถีชีวิตและการความเปนอยู 

11) การสงเสริมสันติภาพและสันติวิธี  

12) การพัฒนาศักยภาพพระสงฆและเครือขายทางสังคม  

13) การนำเสนอแนวทางและรูปแบบการพัฒนาสังคมตามหลักพุทธธรรม 

14) การปองกัน แกไข เยียวยาปญหายาเสพติด 

15) การสงเสริมและพัฒนาเยาวชน 

16) การอนุรักษภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม 

17) การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางศาสนา 

18) การสรางเครือขายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ  

โดยมีเปาหมายหลัก คือ การใชหลักการทางพระพุทธศาสนาควบคูกับการพัฒนา

ชีวิตและสังคม เพ่ือใหบุคคลพ่ึงพาตนเองได มีการยึดม่ันในความดี มีการชวยเหลือแบงปน 

สรางความผูกพันดวยกิจกรรมการพัฒนา มีการสื่อสารเพื่อใหคนเขาถึงสัจธรรมดวยวิถีการ

ปฏิบัติจากการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของบุคคล สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

กลุมพระสงฆท่ีมีการถายทอดหลักพุทธธรรมผานการสื่อสารทางสังคมหรือ

ขบวนการพุทธใหมในสังคมไทย มีเปาหมายหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงสื่อสาร

สังคม การพัฒนาปจเจกบุคคลดวยธรรมะที่มาจากภายใน การสรางสันติภาพของสังคม การ

พัฒนาครอบครัวและสังคม การสื่อสารดวยจิตสาธารณะ การสรางความเปนหน่ึงเดียวของ

บุคคลและสังคมดวยการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา-ภูมิปญญาสากล ดังนี ้

1) การศึกษาคนควา วิจัย เสวนา ธรรมสนทนาเพ่ือพัฒนาองคความรูทางพระพุทธ

ศาสนาใหเปนขุมคลังทางปญญาสำหรับมนุษยชาติ 

2) การสงเสริมการเจริญสมาธิภาวนาอันเปนรากฐานของการสรางสรรคสันติภาพ

โลกอยางยั่งยืน 
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3) การประยุกตพุทธธรรมนำมาแกปญหาของสังคมไทย สิ่งแวดลอม มนุษยชาติ 

และของโลก 

5) การแลกเปล่ียนเรียนรูและกาวขามความขัดแยงระหวางลัทธิ นิกายในพระพุทธ

ศาสนาและศาสนาอื่น 

6) การพัฒนาปจเจกบุคคลใหเปนอิสระจากพันธนาการแหงความโลภ (ความอยาก) 

ความโกรธ (ความรุนแรง) และความหลง (ความดอยการศึกษา) 

7) การพัฒนาครอบครัวใหมีความสุข 

8) การสรางสรรคชมุชนแหงการเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ที่พรอมอุทิศตนทำงานเพื่อ

สันติสุขของมวลมนุษยและสังคมโลก 

9) การสงเสริมบุคคลใหเขาถึงสัจธรรมและการประยุกตหลักธรรมในชีวิตประจำวัน 

10) การเตรียมตัวของปจเจกบุคคลในการพัฒนาตนเองและมีศิลปะแหงการใชชีวิต 

กลุมคณะสงฆดานการจัดการศึกษา มีเปาหมายหลักในการดำเนินการ คือ การ

จัดการและสงเสริมการศึกษาดานพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมและภูมิปญญาทองถิ่น 

ใหกับบุคลากรทางพระพุทธศาสนาและประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจ และแนว

ปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและ

สังคม 

2. การจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ 

3. การจัดการศึกษาและสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ  

4. การสงเสริมวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานพระพุทธศาสนา  

5. การสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

7. การกระจายโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศกึษาใหแก พระภกิษสุามเณรและ

ประชาชน 

8. การจัดการและเปนสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ธรรม และแผนก

สามัญศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณรและประชาชนทั่วไป 

9. การเสริมสรางความรูทางดานบาลี นักธรรม และวิชาการสมัยใหมแกพระภิกษุ 

สามเณร เพื่อใหเปนศาสนทายาทที่มีความรู และความสามารถท่ีดีเหมาะสมแกกาลสมัย 
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10. การเผยแพรพระพุทธศาสนาในมิติของการจัดการศึกษา 

11. การสงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร มีความสามารถในการบำเพ็ญประโยชนแก

ประชาชนไดอยางกวางขวางและเปนกำลังสำคัญในการจรรโลงสถาบันชาติ ศาสนา และพระ

มหากษัตริย ฯลฯ 

กลุมคณะสงฆดานการปกครองในสังคมไทย คณะสงฆดานการปกครองมีบทบาท

และหนาท่ีในการบริหารจัดการกิจการพระศาสนาในสังคมไทยเปนอยางมาก โดยมีเปาหมาย

ในการเผยแผ การจัดการดูแลพระพุทธศาสนาใหเปนไปดวยความเรียบรอยแหงหมูคณะตาม

พระธรรมวินัยและกิจการคณะสงฆ 9 ประการ ดังนี ้

1) การสงเสริมการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและระเบียบคณะสงฆ 

2) การปกครองบริหารกิจการคณะสงฆเพื่อความเรียบรอยดีงามของหมูคณะ 

3) การจัดการศาสนศึกษา และการเผยแผพระพุทธศาสนา 

4) การสงเสริมการศึกษาสงเคราะห 

5) การจัดการสาธารณูปการใหเหมาะสม 

6) การจัดการและสงเสริมสาธารณสงเคราะห 

7) การจัดการ สืบทอด รักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาพระพุทธศาสนา 

8) การพัฒนาชุมชนและสังคม  

9) การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

พระสงฆในสังคมไทยท้ัง 5 กลุมกรณีศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวา มีเปาหมายการ

ทำงานและเผยแผพระพุทธศาสนาในบางประเด็นท่ีแตกตางกัน แตโดยภาพรวมมีจุดมุงหมาย

อยางเดียวกัน คือการเสริมสรางประโยชนและความสุขแกประชาชน ทั้งที่เปนความสุขใน

ระดับโลกิยะ (สุขจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี) และความสุขทั้งในระดับโลกุตตระ (ความสุขท่ี

เกิดจากความสงบสุขภายในจิตใจและปญญา) โดยใชวิธีการท่ีเรียบงายตามหลักพระธรรมวินัย 

การบริหารกิจการคณะสงฆ และประยุกตการใชวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปญญาทอง

ถิ่นมาชวยในการดำเนินการ   
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พบวา หลักพุทธธรรมท่ีพระสงฆในสังคมไทยไดนำมาประยุกตใชในการพัฒนาบุคคล

และสังคมน้ัน ประกอบดวยหลักพุทธธรรม 3 หมวดใหญๆ คือ  

หมวดที่ 1 หลักธรรมวาดวยสัจธรรมของชีวิตและธรรมท่ีเปนสภาวะตามธรรมชาติ  

การเกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไป เชน หลักอิทัปปจจยตา (หลักธรรมวาดวยความสัมพันธเชื่อมโยง

ของส่ิงตางๆ เพราะส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงเกิด) หลักไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) หลัก 

ปฏิจจสมุปบาท หลักพระอภิธรรม (จิตวิญญาณ) เปนตน ซึ่งมีความหมายถึงการเปนทางสาย

กลางอันจะแสดงใหเห็นถึงเหตุและผลของสภาวะที่เปนจริง ที่ไมมีผูใดลวงพนไปได ทั้งนี้ก็เพื่อ

ใหปุถุชนสามารถลดละกิเลส ตัณหาที่อยูภายในตนเอง โดยหลักธรรมดานนี้พระสงฆสาย

ปฏิบัติและสายการศึกษาจะนำเผยแผใหพุทธศาสนิกชนคอนขางมาก  

หมวดที่ 2 หลักธรรมวาดวย การพัฒนาปจเจกบุคคล เพื่อใหบุคคลเขาถึงความดีงาม 

มีการฝกฝนตนเอง การพัฒนาจริยธรรมของชีวิต การมีสติปญญารูเทาทันกับส่ิงตางๆ ที่เกิด

ขึ้นตามความเปนจริง ใหบุคคลรูจักการใชศิลปะของชีวิต มีความสุขกับการใชชีวิตท่ีเหมาะสม

สอดคลองกับการเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตใจและปญญา เชน หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) 

หลักโยนิโสมนสิการ สติปญญา ภาวนา อิทธิบาท 4 หลักสัปปุริสธรรม 7 เปนตน ซึ่งธรรมะ

หมวดนี้ พระสงฆทุกสายไดนำมาเผยแผใหพุทธศาสนิกชนนำไปประยุกตในการพัฒนาตนเอง  

หมวดท่ี 3 หลักธรรมวาดวยการพัฒนาสังคม ซึ่งเปนหลักการของพระพุทธศาสนาท่ี

ตองการใหบุคคลและสังคมมีความเก้ือกูลตอกัน เปนสังคมแหงกัลยาณมิตร มีการชวยเหลือ

ดูแลซึ่งกันและกัน พัฒนากิจกรรมสวนรวมใหมีความงอกงาม เพื่อใหเกิดความสงบสุขของ

บุคคลและสังคม มีการจดัการและคุมครองชีวิตท่ีดีรวมกัน เชน หลักอริยสัจ 4 มรรคมีองค 8 

หลักสังคหวัตถุ 4 หลักสาราณิยธรรม 6 อปริหานิยธรรม 7 เปนตน โดยมีวินัยเปนเครื่อง

กำกับในการพัฒนาชีวิต และการพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนี ้

กลุมพระสงฆท่ีเนนการเผยแผพุทธธรรมในแนวปฏิบัติ พระสงฆกลุมนี้ไดนำการ

เผยแผหลักพุทธธรรมในเชิงลึกเนนการปฏิบัติวิปสสนา โดยมุงหวังใหบุคคลมีจิตใจที่มั่นคง มี

สมาธิ ไมหวั่นไหวในโลกธรรม เห็นสัจธรรมของชีวิต มีสติเปนไปในกาย เวทนา จิตและธรรม 

ดังเชน การสอนสมาธิของหลวงพอเทียน หลวงพอชา และหลวงพอพุทธทาส ที่ทานมุงเนน

การพัฒนาจิตใจของบุคคลใหเขาถึงสัจธรรม มีการพิจารณาเห็นส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง 

มุงใหบุคคลเขาถึงความสุขภายใน (นิราสมิสสุข) ซึ่งเปนความสุขที่เกิดข้ึนในระดับจิตใจและ

ปญญา มิไดเนนความสุขที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือวัตถุทั้งหลาย ทานมุงเนนการสอนและ
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การปฏิบัติเพื่อใหเกิดเปนความสุขท่ียั่งยืน เปนความสุขที่สัมพันธกับความรูสึกทางจิต (mind) 

และใจ (heart) มีลักษณะสงบและดำรงอยูยาวนาน จนเกิดภาวะแหงการปลอยวาง (stage 

of liberation) โดยมีหลักการวา บุคคลสามารถเขาถึงนิพพาน คือ ความวางไดในทุกขณะที่

ปฏิบัติหรือมีสติ ดังนั้น หลักธรรมของพระสงฆสายปฏิบัติ จึงเปนลักษณะของหลักธรรมที่เกิด

ขึ้นดวยการปฏิบัติของบุคคลมากกวาการชวยเหลือสงเคราะหซึ่งกันและกัน โดยจากการ

ศึกษาพบวา บุคคลที่เขามาเรียนรูและปฏิบัติธรรมรวมกับพระสงฆสายปฏิบัติดังกลาว จะมุง

เนนการฝกฝนตนเองมากกวาการทำบุญในรูปแบบ วัฒนธรรมของวัดท่ัวไป โดยมีการจัด

อบรมการปฏิบัติภาวนาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใหผูสนใจไดปฏิบัติ

อยางเต็มที่ ฉะนั้น หลักธรรมในแนวปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมจึงมีความสำคัญ

ไมยิ่งหยอนไปกวากัน ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูสนใจไดเรียนรูและปฏิบัติในดานการพัฒนาสติปญญาเพื่อ

เขาถึงสัจธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนาได 

กลุมพระสังฆพัฒนาเพ่ือชีวิตและชุมชน พระสังฆพัฒนาเหลานี้ไดมีการประยุกตใช

หลักพุทธธรรมเพื่อใชในชีวิตประจำวันและการพัฒนาสังคม โดยนำไปประยุกตใชรวมกับ 

ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืน มุงเนนการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการ

พึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม มีสติปญญาในการดำเนิน

ชีวิตแบบเรียบงาย และมุงพัฒนาสังคมใหมีการปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตอเพ่ือนมนุษยดวยการ

สงเคราะห การชวยเหลือดูแลผูคนที่ยังลำบากหรือผูดอยโอกาสในสังคม โดยมีการพัฒนาดาน

กาย (กายภาวนา) ดานศีล และพฤติกรรม (ศีลภาวนา) ดานจิตใจ (จิตตภาวนา) ดานปญญา 

(ปญญาภาวนา) 

กลุมพระสงฆท่ีเนนการส่ือสารสังคมหรือขบวนการพุทธใหม พระสงฆกลุมน้ี ไดมี

การประยุกตใชหลักพุทธธรรมที่เนนการพัฒนาบุคคล จิตใจ และสังคม โดยมีการนำหลักพุทธ

ธรรม ศาสตรสมัยใหมและภูมิปญญาสากลมาเปนแนวทางในการพัฒนาจิตใจและสังคม เชน 

หลักสังคหวัตถุ 4 สามัคคีธรรม หลักไตรสิกขา โยนิโสมนสิการ เปนตน โดยมุงเนนใหบุคคลมี

การพัฒนาตนเอง มีสติปญญาและศิลปะในการดำเนินชีวิต และมุงเนนการพัฒนาสังคมเพื่อ

ใหเกิดสันติสุขภายในจิตใจของบุคคลและเกิดสันติภาพของสังคม  

กลุมพระสงฆดานการจัดการศึกษา คณะสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาสายการศึกษา

นั้น ไดมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมที่เนนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร

สมัยใหม โดยมีการนำหลักพุทธธรรม เชน ไตรสิกขา อริยสัจ มรรคมีองค 8 ประวัติศาสตร

ศาสนา ปรัชญาการดำเนินชีวิตและวิชาชีพทางการศึกษามาประยุกตใชในการพัฒนาองคกร
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และการเรียนการสอน โดยมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อเปนศาสนทายาทและบุคลากรที่ดีของ

สังคม 

กลุมพระสงฆดานการสายปกครอง คณะสงฆและองคกรพระพุทธศาสนาสายปกครอง

นั้น ไดมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมที่เนนการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่นมาประยุกต โดยมีการนำหลักธรรมที่สำคัญมาเปนแนวปฏิบัติ เชน หลักไตร

สิกขา สังคหวตัถุ 4 พรหมวิหารธรรม อคติ 4 อปริหานิยธรรม 7 เปนตน ทั้งนี้ไดพยายามมุง

เนนการบริหารกิจการคณะสงฆใหเกิดความเรียบรอยดีงาม และการพัฒนาบุคคลใหมีสติ

ปญญาในการดำเนินชีวิต การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด และมุงพัฒนาสังคมใหมีการ

ปฏิบัติที่เกื้อกูลระหวางกัน สงเสริมใหมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนาสังคม เปนตน  

หลักพุทธธรรมที่พระสงฆนำมาประยุกตใชดังกลาว จะเห็นไดวา บุคคลและสังคมเกิด

การเรียนรู การพัฒนาบุคคล และสังคมในมิติของพระพุทธศาสนาที่หลากหลาย ถึงแมวาภาพ

รวมการประยุกตใชหลักการทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย ยังมีขอจำกัด และ

ไมบรรลุสังคมท่ีพึงปรารถนาเทาที่ควร แตจากอดีตท่ีผานมาจะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาเปน

สวนหนึ่งของสังคมไทย มีบทบาทในการประสานเชื่อมโยงผูคนในสังคมใหมีการสรางสรรค

และทำสิ่งที่เปนประโยชนเก้ือกูลตอพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และประเทศ

ชาติบานเมือง ดังน้ัน อาจจะกลาวไดวา จำเปนตองมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการ

พัฒนาบุคคลและสังคมตอไป รวมทั้งควรมีการบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ตลอดจนภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการพัฒนาบุคคลและสังคม ซึ่งจะทำใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมแหงการต่ืนรู

และการกาวผานปญหาอุปสรรคในการพัฒนาชีวิตและสังคมไปได 

3. °“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√ª√—∫μ—«¢Õß§≥– ß¶å„π —ß§¡‰∑¬  

การเรียนรูและการปรับตัวของพระสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

พบวา มีกระบวนการที่หลากหลายตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

มุงเนนไปสูการเผยแผพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตใจและปญญา และการนำไปสูการสราง

องคกรแหงการตื่นรูและการสรางประโยชนสุขตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีกระบวนการ

เรียนรูที่สำคัญ ดังนี้ 

1) การบูรณาการเชื่อมโยงหลักพุทธธรรมกับศาสตรสมัยใหม ภูมิปญญาสากล และ

ภูมิปญญาทองถิ่นในการเสริมสรางการเรียนรู  

2) เนนการเรียนรูจากภายในจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลและสังคม 
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3) พัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องภายในศรัทธา ความเชื่อ และกระบวนการทาง

ปญญา 

4) เนนการเรียนรูตามหลักโยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาดวยตนเองและหลักปรโต

โฆษะ คือการเรียนรูจากกัลยาณมิตร 

5) วัดผลดวยการปฏิบัติและความเขาใจในการดำรงชีวิต 

6) ปรับเปล่ียนตามบริบทของสังคม โดยไมละท้ิงรากฐานของพระธรรมวินัย 

·ºπ¿“æ· ¥ß°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√ª√—∫μ—«¢Õßæ√– ß¶å·≈–Õß§å°√æ√–æÿ∑∏»“ π“„π —ß§¡‰∑¬ 

-
-
-
-

มอชืเราก โยง

นชงวปงอขขุสมาวค

การเช่ือมโยงแนวคิดและภูมิปญญาในระดับสากล

ปจเจกและกลุมคน

การเรียนรูเชิงพุทธ
(สายการศึกษา)

(ของบุคคล/องคกร)
- ปริยัติ (เรียนรู)
- ปฏิบัติ (ปฏิบัติ)
- ปฏิเวธ (ผลที่ได)
- การเรียนรูทางพุทธศาสนา
  กับศาสตรสมัยใหม

การปกครองสงฆ
- การสืบทอดพุทธศาสนา
- การพึ่งพาตนเอง
- การพัฒนาสังคม 
- สามารถปรับตัว
- การสรางประโยชน

การเรียนรูขององคกรดาน
การปกครองคณะสงฆ

- ผูนำ/ทีมงาน
- การบริหารจัดการ
- การปรับตัว
- การส่ือสารสังคม
- เครือขายสังคม

การศึกษาสงฆ
- พัฒนาศีล
- พัฒนาสมาธิ
- พัฒนาปญญา
- สรางความสุข
- พัฒนาคุณภาพชีวิต

การเชื่อมโยงกับสังคม บุคคล ผูปฏิบัติการในพื้นที่ โดยอาศัย
ภูมิปญญาทองถ่ิน ทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี ในระดับชุมชน

ความม่ันคงของพุทธศาสนา
(เรียนรู ปฏิบัติ เผยแผ)

การปฏิบัติที่ดี/เหมาะสม
(สายปฏิบัติ)

การเผยแผที่ดี/เหมาะสม
(สายเผยแผ)

การพัฒนาสังคม
(สายพัฒนา)

ความสุขของปวงชน
และการพัฒนาสังคม
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การเรียนรูและการปรับตัวของคณะสงฆนั้นมีเงื่อนไขท่ีสำคัญ คือ ถาคณะสงฆไดมี

การเรียนรูและปรับตัวภายใตบริบทของพระพุทธศาสนาและสังคม มีการจัดการศึกษาและ

การปกครองที่เปนระบบตามพระธรรมวินัยและสถานการณทางสังคมที่เหมาะสมแลว การ

ดำเนินการเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม มีการสงเสริมสัมมาปฏิบัติ

และการพัฒนาปจเจกบุคคลใหเขาถึงสัจธรรมอยางเหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติเพื่อการ

พัฒนาจิตใจและปญญาก็จะเกิดผลสำเร็จที่ดี อันจะนำไปสูการสรางประโยชนและความสุขให

กับบุคคลและสังคม ซึ่งแนวทางดังกลาวเกิดขึ้นดวยการเรียนรูและการปรับตัวของพระสงฆที่

เรียนรูตามหลักพระธรรมวินัย และสถานการณของสังคม 

4. °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å¢Õßæ√– ß¶å·≈–Õß§å°√æ√–æÿ∑∏»“ π“„π
 —ß§¡‰∑¬  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพุทธศาสนาน้ัน มุงเนนการพัฒนาคนไปสู

ความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถรูจักตนเองอยางเขาใจ โดยการลด ละ กิเลสตัณหาภายใน

ของตนเอง มีจริยธรรมเปนเคร่ืองกำกับชีวิตของตนเอง สรางประโยชนเก้ือกูลตอบุคคลและ

สังคม ซึ่งแตกตางจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยทั่วไปที่มุ งเนนการทำงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับโลกิยะ ขณะที่ในทางพระพุทธศาสนาจะเนนการ

พัฒนาคนเพ่ือใหใชชีวิตอยางถูกตองเปนธรรม มีการพัฒนาดานกาย ศีล จิตใจ ในระดับโลกุต

ตระ เนนการพัฒนาคนเพื่อใหมีจิตและปญญาที่สมบูรณ เห็นสัจธรรมของชีวิต  

ในสังคมไทย คณะสงฆสายการศึกษาและสายการปกครอง มุงพัฒนามนุษยในมิติ

ของการเรียนรู การนำความรูไปเผยแผพระพุทธศาสนา การพัฒนาตนเองและสังคม โดยเนน

การพัฒนาจากการเรียนรูและการปฏิบัติในภาระงานท่ีรวมรับผิดชอบ ในขณะท่ีพระสงฆสาย

พัฒนาเนนการพัฒนาบุคคลรวมกับชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเนนวิธีการแลกเปล่ียนเรียน

รูกับปราชญทองถิ่นและจากการทำงานท่ีกลุมดำเนินการ สวนพระสงฆสายปฏิบัติเนนการ

พัฒนามนุษยจากการปฏิบัติภาวนาท่ีเกิดจากการเรียนรูภายในจิตใจของตนเอง มุงไปสูการละ

กิเลสตัณหา การพัฒนาจริยธรรมของบุคคล สำหรับพระสงฆสายสื่อสารสังคมนั้น เนนการ

พัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกดวยการแสดงธรรมเทศนา การทำกิจกรรมดานปฏิบัติ

ภาวนาแบบเรียบงายเพื่อใหเกิดความเขาใจในชีวิต และการมีศิลปะในการดำเนินชีวิตเชิงพุทธ 

ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆมีขั้นตอนการพัฒนาใน 4 ระดับ คือ  



207

1) การพัฒนาทางกาย (กายภาวนา) คือ การพัฒนามนุษยดานกายภาพใหมีสุขภาพ

ที่แข็งแรง มีความเรียบรอยแหงกายปฏิบัติ มีสิ่งแวดลอมท่ีดีเพ่ือเกื้อกูลตอการอยูอาศัยและ

เปนสถานที่สัปปายะตอการเรียนรูและการพัฒนาชีวิต 

 2) การพัฒนาศีลและพฤติกรรม (ศีลภาวนา) คือ การพัฒนามนุษยใหมีศีลหรือ

พฤติกรรมที่เหมาะสม ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นใหเดือดรอน เปนการดำรงชีวิตที่มีคุณคา 

โดยการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเน่ือง รูจักแบงปน เกื้อกูลตอเพ่ือนมนุษย มีสัมมาชีพ 

และมีการบริหารจัดการที่ดีตอองคกรและสังคม 

3) การพัฒนาดานจิตใจ (จิตตภาวนา) คือ มุงพัฒนามนุษยใหมีจิตใจท่ีดีงาม ปราศ

จากการครอบงำดวยกิเลสตัณหา มีจิตใจท่ีสะอาด เขมแข็ง มีศรัทธา ความเล่ือมใสตอการ

กระทำในสิ่งท่ีดีงาม มีหิริโอตัปปะ มีความเกรงกลับตอบาปกรรม มีอริยทรัพยภายในที่มั่นคง 

เพื่อจะไดเกิดประโยชนตอการเขาถึงความสุขในการดำรงชีวิต 

4) การพัฒนาดานปญญา (ปญญาภาวนา) เปนการพัฒนามนุษย เพื่อใหบุคคลผูนั้น

ไดเขาถึงความจริงอันประเสริฐ เห็นสัจธรรม มองชีวิตและสรรพสิ่งตามความเปนจริง จนถึง

การบรรลุเปาหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน อันเปนความสุขอยางยิ่ง สำหรับปญญาในระดับ

โลกิยะ หมายถึงการรูเทาทันกับสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง 

การพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆนั้น มีแนวคิดและ

กระบวนการเพ่ือประโยชนและความสุขที่หลากหลาย โดยมีเง่ือนไขของการเรียนรูและการ

จัดการตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
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แผนภาพดังกลาว แสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนา

มนุษยของคณะสงฆในสังคมไทย ที่มีกระบวนการพัฒนาอยางตอเน่ืองภายใตหลักพระธรรม

วินัย โดยเร่ิมตนจากการสงเสริมการเรียนรูหรือการเติมเต็ม (input) ความรูในดานพระพุทธ

ศาสนาตามหลักปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ใหความเขาใจในบริบททางสังคม วัฒนธรรม 

ความเปลี่ยนแปลง และความซับซอนของสังคมโลก และการเสริมทักษะในการพัฒนาองคกร

สงฆ จากน้ันมุงสูกระบวนการ (process) เพื่อพัฒนาบุคคลตามหลักทางสายกลางและพัฒนา

ในดานศีล สมาธิ ปญญา ความสุข และในขณะเดียวกันก็พัฒนาองคกรดวยการพัฒนาการ

พึ่งพาตนเอง การเรียนรู การปรับตัว และการสรางประโยชน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนา

มนุษยของคณะสงฆท่ีมีตอคณะสงฆและสังคมไทยดวยภาพรวม (output) คือ การเปนผูรู  

ผูตื่น ผูเบิกบานในการทำกิจนอยใหญ สุขกาย/สุขใจ รูตนเอง/รูโลก รูธรรม มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดี สามารถทำงานเพื่อสังคมใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอบุคคลและสังคม  

Input Process Output

สังคมแหงความสุข
และเกื้อกูลตามวิถี
แหงพุทธและเกิด

ประโยชน 3

มุงเนนการพัฒนาคนสูการเปนผูรู (พุทธะ) (รูตนเอง รูโลก รูธรรม) พัฒนาองคความรู (ธรรมะ) สูการประยุกตใช
อยางสรางสรรคและสรางกระบวนการเรียนรูแหงหมูคณะ (สังฆะ) เพ่ือประโยชนและความสุขของบุคคลและสังคม

การพัฒนาเชิงพุทธ
- ปริยัติ (เรียนรู)
- ปฏิบัติ (ปฏิบัติ)
- ปฏิเวธ (ผลท่ีได)

วิถีชีวิต (มีสุขภาวะ)
- พัฒนาศีล
- พัฒนาสมาธิ
- พัฒนาปญญา
- สรางความสุข

การพัฒนามนุษย
ตามทางสายกลาง

การพัฒนาเชิงสังคม
- ศาสตรสมัยใหม
- ความเขาใจโลก
- รูบริบทวัฒนธรรม

การพัฒนาองคกร
- การบริหารจัดการ
- การปรับตัว
- การส่ือสารสังคม
- เครือขายสังคม

วิธีการองคกร
- การพึ่งพาตนเอง
- การเรียนรู
- สามารถปรับตัว
- การสรางประโยชน

การพัฒนาสังคม
- มีการจัดการและ
 คุมครองชีวิตท่ีดี
- สรางสรรคสังคม
- สันติภาพ ฯลฯ

การพัฒนาตนเอง
- สุขกาย/สุขใจ
- รูตนเอง/รูโลก 
- รูธรรม
- มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
- มีทักษะการเผยแผ

การทำงานของคณะสงฆ

พระสงฆสายปฏิบัติ 

พระสงฆสายพัฒนา

พระสงฆสายศึกษา

พระสงฆปกครอง

พระสงฆสายเผยแผ



209

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆดังกลาว หลักการสำคัญอยูที่การเสริมสราง

ความรู ความเขาใจในปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรมและวิชาการตางๆ ที่ถูกตอง เมื่อใดบุคคลมีการ

เรียนรูจากการปฏิบัติงานและจากการปฏิบัติภาวนาท่ีถูกตองเหมาะสม เม่ือนั้นบุคคลยอมจะ

สรางประโยชนเก้ือกูลตอตนเอง องคกร และสังคม เปนกำลังสำคัญในการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาและการพัฒนาสังคมซ่ึงจะทำใหสังคมเกิดความสงบสุข มีการจัดการและคุมครองชีวิต

ที่ดีรวมกันตอไป 

5. °“√‡ √‘¡ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬∑“ß —ß§¡‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâμ“¡·π«æ√–æÿ∑∏»“ π“
¢Õß§≥– ß¶å‰∑¬  

เครือขายทางสังคมของคณะสงฆนั้น เกิดขึ้นจากความสัมพันธภายในของพระสงฆที่

นับถือกันในฐานะครูบาอาจารยกับลูกศิษย และความสัมพันธภายนอกกับภาคสวนตางๆ ใน

สังคม เชน ภาครัฐ ประชาชน องคกรธุรกิจเอกชน ซึ่งเปนการทำงานรวมกันเพ่ือแลกเปล่ียน 

เรียนรู ชวยเหลือพ่ึงพา จนกระทั่งสามารถสรางพลังทางสังคมในการดำเนินกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา และตอมาก็มีการขยายความสัมพันธนั้นไปสูระดับที่กวางข้ึน โดยมีการเช่ือม

โยงกับองคกร เครือขายพันธมิตรอ่ืนๆ ที่เปนการสงเสริมใหปจเจกบุคคลและกลุมคนเขามามี

สวนรวมในการทำงานตามหลักการทางพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงคในการทำงานเชิง

เครือขาย เชน  

1) การพัฒนาและแกไขปญหาดานพระพุทธศาสนา  

2) การสรางพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา  

3) การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การพัฒนาจิตใจและสังคม  

4) การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับศาสตรตางๆ ในการที่จะนำไป

ประยุกตในการพัฒนาสังคม เปนตน  

กระบวนการเสริมสรางเครือขายของพระสงฆในสังคมไทยน้ัน มีรูปแบบการเช่ือมโยง

เครือขายที่แตกตางกัน ตามฐานคิด กระบวนการทำงาน และเปาหมายท่ีแตกตางกัน โดย

พระสงฆสายปฏิบัติเนนการทำงานเชิงเครือขายแบบเรียบงาย สืบทอดเจตนารมณของครู

อาจารย พระสงฆสายปกครองมุงเนนการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย พระสงฆสาย

การศึกษาเนนการพัฒนาในเชิงรุกและการทำหนาท่ีใหการศึกษาท่ีจะตองประสานกับฝาย

ตางๆ อยางตอเนื่อง พระสงฆขบวนการพุทธใหมเนนการเสริมสรางเครือขายที่เปนภาค

สื่อสารสังคมเพื่อขยายแนวคิดและหลักปฏิบัติใหกวางขวางออกไป สวนพระนักพัฒนาเนน
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การทำงานเชิงรุกรวมกันชุมชนและภาคีท่ีเกี่ยวของ แตโดยภาพรวมพบวา มีรูปแบบเครือขาย 

3 รูปแบบ คือ 

1) เครือขายธรรมะ คือ เครือขายแหงแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามหลักการพระพุทธ

ศาสนาที่เกิดขึ้นจากการเคารพนับถือครูบาอาจารยที่มีแนวการสอน แนวการปฏิบัติธรรมะใน

ลักษณะของการเกื้อกูลธรรมะแกกัน โดยเกิดการเคารพนับถือระหวางอุปชฌาย อาจารย กับ

ลูกศิษยหรืออันเตวาสิกท่ีพระพุทธองคทรงวางแบบแผนไว โดยพระสงฆท่ีเขามาบวชใน

พระพุทธศาสนาจะตองเรียนรูกับอุปชฌาย อาจารยประมาณ 5 ป จากนั้นก็จะตองไปปฏิบัติ

ตนเองใหเขาถึงความเปนอริยบุคคลและชวยประกาศพระศาสนาหรือการพัฒนาสังคม ดังนั้น 

พระภิกษุรูปน้ันๆ จึงเคารพนับถือครูอาจารยของตนเองโดยมีพระธรรมวินัยและแนวปฏิบัติท่ี

ตนเองไดศึกษาเลาเรียนเปนองคคุณที่เชื่อมประสาน สำหรับสังคมไทยพบวา มีเครือขายเชิง

ธรรมะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตามสายอุปชฌาย อาจารยของตนเอง นับต้ังแตสมัยสุโขทัย 

อยุธยา จนถึงปจจุบัน ดังเชน เครือขายของสายวัดปาหรืออรัญญวาสีและคามวาสี เปนตน 

โดยเฉพาะพระสงฆสายปฏิบัตินั้น จะยึดแนวทางน้ีในการเผยแผพระศาสนาและการทำงาน

เพื่อสังคมและการเผยแผพระพุทธศาสนา ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนทำใหมีการสืบตอองคความรูและ

แนวปฏิบัติของครูอาจารยและหลักการทางพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง 

2) เครือขายตามโครงสรางและหนาที่ เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผล

ใหองคกรคณะสงฆมีการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับบริบททางสังคม และเม่ือมีพระราช

บัญญัติคณะสงฆเกิดขึ้นในป 2505 คณะสงฆในสังคมไทยก็ไดทำหนาที่ตามที่กำหนดไวในพระ

ราชบัญญัตินอกจากหนาที่ตามพระธรรมวินัยแลว โดยในพระราชบัญญัติคณะสงฆไดกำหนด

ใหคณะสงฆทำหนาท่ีใน 6 ดานที่เรียกวากิจการคณะสงฆ คือ การปกครองคณะสงฆ การ

เผยแผ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การสาธารณูปการ และการสาธารณสังเคราะห 

กิจกรรมที่พระสงฆดำเนินการก็มุงเนนการทำหนาท่ีใน 6 ดานดังกลาว คือ เนนการปกครอง

เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและความสามัคคีของคณะสงฆในระดับตางๆ ตั้งแตระดับวัด 

ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ไปจนถึงระดับมหาเถรสมาคม การเผยแผ คือการทำหนาที่ใน

การเผยแผพระพุทธศาสนาในมิติตางๆ ทั้งการเทศน การสอน การปฏิบัติ การจัดต้ังสำนัก

ปฏิบัติธรรม เปนตน การศาสนศึกษา หมายถึง การสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆ เชน การ

จัดการศึกษาดานบาลี นักธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ เปนตน การศึกษาสงเคราะห คือการสง

เสริมการศึกษา การใหทุนแกเด็ก เยาวชน การพัฒนาโรงเรียนในระดับชุมชน เปนตน การ

สาธารณูปการ คือ การจัดการภายในวัดดานสถาปตยกรรม พุทธศิลป การจัดการสภาพ

แวดลอมที่เหมาะสม เปนตน การสาธารณสงเคราะห คือ การจัดสวัสดิการแกชุมชน การชวย
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เหลือประชาชนในมิติตางๆ รวมท้ังการพัฒนาสังคม กิจการคณะสงหท้ัง 6 ประการ เปนทั้ง

หนาท่ีและโครงสรางท่ีคณะสงฆจะตองปฏิบัติตามนโยบายของมหาเถรสมาคม โดยมีการมอบ

หมายใหเจาคณะผูปกครองในแตละดานจัดการดูแล เชน แมกองบาลี แมกองธรรม ดูการ

จัดการศึกษา เจาอาวาสและเจาคณะในระดับตางๆ ดูแลกิจการของวัดและของคณะสงฆตาม

ลำดับช้ัน ดังนั้น จึงเกิดภาคีเครือขายความรวมมือตามโครงสรางและหนาท่ีของคณะสงฆใน

พื้นที่ตางๆ อยางมากมายและกอใหเกิดการพัฒนากิจการคณะสงฆอยางตอเนื่องในสังคมไทย  

3) เครือขายเชิงพ้ืนที่ เครือขายการทำงานเชิงพ้ืนที่ของคณะสงฆเกิดขึ้นจากการท่ี

พระสงฆไดรับมอบหมายงานในพื้นที่และการที่มีกลุมพระสงฆมองเห็นสภาพปญหาในพื้นที่

เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม รวมทั้งความตองการที่จะพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้น โดยมองวา การพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาพรวมจะทำใหมี

การพัฒนาในเชิงลึกสามารถแกไขปญหาทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมได ดังนั้น 

จึงมีการรวมกลุมในเชิงพื้นที่เพื่อรวมกันพัฒนาในมิติตางๆ ที่อิงอาศัยบริบทของพ้ืนท่ีจนทำให

เกิดเครือขายเฉพาะพ้ืนที่ขึ้นมา เชน กลุมพระสงฆนักพัฒนาภาคเหนือ เครือขายเสขิยธรรม 

เครือขายพระสงฆดานการศึกษาพระปริยัติธรรม เปนตน โดยเครือขายของพระสงฆในพ้ืนท่ี

นั้น มีกระบวนการเช่ือมตอการทำงานท้ังในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นกิจกรรม คือ มุงเนนการ

ทำงานรวมกับชุมชนในพ้ืนที่ตางๆ ทั่วประเทศ ตามกิจกรรมท่ีเปนปญหาทางสังคม เชน สิ่ง

แวดลอม การจัดต้ังกองทุนการเงินชุมชน กลุมสัจจะสะสมทรัพย เปนตน โดยมีการประสาน

กับคณะสงฆและองคกรที่มีแนวทางการทำงานที่คลายคลึงกัน เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา

และการพัฒนาสังคม 

6. °“√æ—≤π“√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√¢Õß§≥– ß¶å·≈–Õß§å°√æ√–æÿ∑∏
»“ π“„π —ß§¡‰∑¬ 

รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรของพระสงฆและองคกรทางพระพุทธ

ศาสนาในสังคมไทย มีกระบวนการบริหารที่แตกตางกันไปตามหลักการ เปาหมายและอัต

ลักษณของคณะสงฆหรือตามโครงสราง อำนาจ และหนาที่ของคณะสงฆในดานนั้นๆ โดยมี

เปาหมายหลัก คือ การเผยแผพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตใจและสังคม และการสราง

ประโยชนและความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งการบริหารจัดการของคณะสงฆไทย

สามารถสรุปได 3 รูปแบบ คือ  

1) การบริหารจัดการตามพระธรรมวินัย  

2) การบริหารตามกิจการคณะสงฆ  
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3) การบริหารจัดการเชิงพื้นที่และเครือขาย  

โดยมีการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหม ภูมิปญญา

สากล และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชนและความสุข

ตามแนวพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

การพัฒนาบุคลากรและ
องคกรทางพระพุทธศาสนา

การเผยแผพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาจิตใจและสังคม

การพัฒนาบุคคลและสังคม
การสรางประโยชนสุข

รูปแบบการบริหารจัดการ
องคกรคณะสงฆ

1) การบริหารจัดการตามหลัก
 พระธรรมวินัย
2) การบริหารจัดการตาม
 หลักการบริหารกิจการ
 คณะสงฆ
3) การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่
 และเครือขาย

วิธีการบูรณาการและ
การประยุกตใชในสังคม

 การบูรณาการหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาเขากับ
ศาสตรสมัยใหม ภูมิปญญา
สากล และภูมิปญญาทองถิ่น

 

1) การบริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย จากพระพุทธโอวาทท่ีวา “อานนท 

ธรรมและวินัยใดที่เราแสดงแลว บัญญัติแลวแกทานทั้งหลาย โดยการลวงไปแหงเรา 

ธรรมและวินัยนั้น ยอมจักเปนศาสดาของทานทั้งหลาย” ดวยพุทธโอวาทดังกลาว ทำให

พระสงฆนับตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบันตางก็ไดยึดพระธรรมวินัยเปนหลักการสำคัญใน

การประพฤติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธศาสนาสืบตอมา ถึงแมวาจะมีการตีความหลัก

พระธรรมวินัยที่แตกตางกันไป โดยมีการแยกนิกายเปนนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน หรือ

มีการประพฤติ ปฏิบัติ และแนะนำสั่งสอนตามแนวทางท่ีพระมหาเถระ อุปชฌาย อาจารยได

ปฏิบัติสืบมาจนทำใหคณะสงฆมีแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาที่แตกตางกันไปตามบริบทของสังคม กอปรกับความทาทายในโลกยุคใหมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงทำใหพระสงฆและองคกรพระพุทธศาสนามีการเรียนรูและการ

ปรับตัวใหเขากับยุคสมัย เพ่ือสื่อสารกับสังคมใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น แตพระ

ธรรมวินัยที่ปรากฏในพระไตรปฎกก็ยังหลักการที่สำคัญของคณะสงฆ หากปราศจากพระ

ธรรมวินัยแลว การบริหารกิจการคณะสงฆคงยากท่ีจะรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาเอาไวได  
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สำหรับคณะสงฆสงฆไทยน้ัน นับจากอดีตท่ีผานมาพบวา ไดมีการบริหารจัดการคณะ

สงฆ โดยยึดพระธรรมวินัยมาโดยตลอด ทั้งในดานการพัฒนาคณะสงฆ การแกไขปญหาของ

คณะสงฆท่ีเกิดจากการตีความและการประพฤติผิดพระธรรมวินัย และมีการวางกฎระเบียบ

เพิ่มเติมท่ีสอดคลองกับพระธรรมวินัย เชน การวางกฎมหาเถรสมาคมท่ีสอดคลองกับพระ

ธรรมวินัยและกฎหมายบานเมือง เปนตน แตปญหาท่ีเกิดข้ึนกับคณะสงฆยังพบอยูตลอดเวลา 

นั่นก็คือ การประพฤติผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ การตีความขอบัญญัติที่ผิดไปจากการ

พระธรรมวินัยดั้งเดิม หรือแมกระทั้งการยอหยอนในพระธรรมวินัยบางขอของพระสงฆใน

สังคมรวมสมัย ทำใหเกิดปญหาในการปฏิบัติและการถูกวิพากษ วิจารณจากสาธุชนที่ตองการ

เห็นความรุงเรืองของพระสัทธรรมและการประพฤติ ปฏิบัติของพระสงฆท่ีเรียบรอยดีงามนา

เลื่อมใสของพระสงห ซึ่งคณะสงฆจะตองมีการพิจารณาอยางเหมาะสม สำหรับแนวทางการ

บริหารตามพระธรรมวินัยของคณะสงฆในสังคมไทยนั้น พบวา มีการบริหารจัดการใน

ประเด็นตางๆ ไดแก 1) การมอบความเปนใหญใหกับคณะสงฆในการรักษาพระธรรมวินัย

และการปฏิบัติเพื่อความสงบสุขและการพัฒนาจิตใจ โดยใชวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายตาม

พุทธบัญญัติ เชน การมีศีลเปนพ้ืนฐาน และสงเสริมการปฏิบัติดานวิปสสนา การเจริญสติ 

สมาธิ การใชหลักสังฆกรรม เปนตน ซึ่งกิจกรรมท่ีดำเนินการสวนใหญจึงเปนไปตามแนวทาง

ดังกลาว คือ การฝกตนของบุคคล และการสรางความสงบสุขของหมูคณะ โดยประยุกตใชทั้ง

ธรรมะและวินัยในการบริหารจัดการ ใชธรรมะเพ่ือพัฒนาคนดานจิตใจและปญญา และใช

วินัยเพื่อกำกับคนและพัฒนาสังคมในการที่จะอยูรวมกันอยางสงบสุข ปองกันความเสียหายที่

จะเกิดข้ึนตอหมูคณะ 2) การจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา เพื่อใหพระสงฆสาวกหรือ

บุคคลท่ัวไปมีความรู ความเขาใจในหลักการของพระพุทธศาสนา โดยใชโครงการสรางบริหาร

ที่เปนระบบ มีสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนเพ่ือนำไปสูการเรียนรู การจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา โดยกิจกรรมท่ีคณะสงฆไทยดำเนินการ

สวนใหญจึงเปนไปตามแนวการสรางความรู ความเขาใจและแนวปฏิบัติของบุคคล และการ

สรางศาสนทายาททางพระพุทธศาสนา เชน การสอนพระธรรมวินัย การมีการสอนดานภาษา

บาลี-ธรรมะ เปนตน 3) การรักษาสืบทอดพระธรรมวินัยและธรรมเนียมปฏิบัติตามหลัก

พระพุทธศาสนา โดยมีการบริหารจัดการคณะสงฆที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย กฎหมาย

บานเมือง กฎมหาเถรสมาคม ประเพณีทองถ่ิน ซึ่งเปนกระบวนการจัดการท่ีไมขัดกับพระ

ธรรมวินัย เชน การเคารพผูอาวุโส การรักษาถายทอดหลักพุทธธรรม และการพัฒนาสังคม 

เปนตน 4) การประยุกตใชพระธรรมวินัยเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม คณะสงฆโดยเฉพาะ

พระสังฆพัฒนามองวา หลักพุทธธรรมเปนสิ่งท่ีสำคัญ สามารถนำมาประยุกตใชในการพัฒนา
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ชีวิตและสังคมได เพราะฉะนั้น จึงเนนการบริหารจัดการกลุม องคกร และเครือขายดวย

การนำหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชเกิดกิจกรรมการพัฒนา เชน การนำหลักสังคหวัตถุ 4 มา

ดำเนินการดานการชวยเหลือผูติดเช้ือ ผูปวยเอดส เปนตน นอกจากน้ียังนำหลักธรรมมาเปน

เครื่องเตือนสติ จิตใจของผูคนในสังคมใหเหน็คุณเห็นโทษของการบริโภคนิยม ใหมีการดำเนิน

การพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ดังนั้น การบริหารจัดการองคกรจึงเปนไปโดยนำหลัก

พุทธธรรมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกิจกรรมท่ีดำเนินการสวนใหญจึงเปนไปตามแนวปฏิบัติ

เพื่อการพัฒนาสังคม คือ การฝกตนของบุคคล การชวยเหลือพึ่งพากันในสังคม และความ

สามัคคีของชุมชน  5) การบริหารจัดการเชิงพุทธบูรณาการ โดยนำหลักพระธรรมวินัย

มาบูรณาการกับศาสตรตางๆ และภูมิปญญาสากล แลวประยุกตใชใหเหมาะสม โดยมี

กระบวนการบริหารที่เรียบงาย เนนการพัฒนาจิตใจและปญญาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน 

การสอนเพื่อใหรูแจง การเจริญสติ สมาธิ การใชสติปฏฐานในการพิจารณา เปนตน เพ่ือให

สาธุชนมีความรู ความเขาใจในหลักการทางพระพุทธศาสนาควบคูกับการปฏิบัติในชีวิตประจำ

วัน การบริหารจัดการตามพระธรรมวินัย เปนปจจัยที่สำคัญของคณะสงฆที่จะประพฤติปฏิบัติ

และรักษาสืบทอดพระธรรมวินัยใหคงอยู หากปราศจากการคำนึงถึงพระธรรมวินัย กิจกรรม

ตางๆ ที่ตามมามักจะเปนไปตามกระแสของโลก ไมเปนไปเพื่อความพนทุกข เปนไปเพื่อลาภ

สักการะ และการคลุกคลี่กับคนหมูมาก ไมเปนไปเพื่อความมักนอยสันโดษและเพื่อประโยชน

เกื้อกูล ดังนั้น การบริหารจัดการตามพระธรรมวินัย จึงเปนส่ิงท่ีจำเปนในการคงไวซึ่งพระสัท

ธรรมและวิถีการปฏิบัติของคณะสงฆ  

2) การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ ตามบทบัญญัติมาตราท่ี 

15 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) ระบุวา มหาเถร

สมาคม มีอำนาจหนาท่ี 1) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 2) ปกครองและ

กำหนดการบรรพชาสามเณร 3) ควบคมุและสงเสรมิการศาสนศกึษา การศกึษาสงเคราะห การ

เผยแผ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 4) รักษาหลักพระธรรม

วินัยของพระพุทธศาสนา 5) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือ

ตามกฎหมายอื่น โดยใหมหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎหมายมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ 

วางระเบียบ ออกคำส่ัง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย 

เพื่อรักษาพระธรรมวินัยและความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ มหาเถรสมาคมสามารถจะ

ตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อกำหนดโทษ หรือวิธีการลงโทษ สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่

ประพฤติใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนาและการปกครองคณะสงฆได 
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จากอำนาจหนาท่ีของมหาเถรสมาคมท่ีบัญญัติไวดังกลาว คณะสงฆในสังคมไทยไดมี

การประพฤติปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว โดยมีการมอบหมายหรือมีสายงานการปกครองท่ี

ชัดเจน และมุงเนนการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง 6 ประการ คือ 1) 

การปกครองคณะสงฆเพื่อใหเกิดความเรียบรอยดีงาม 2) การจัดการศาสนศึกษา เพื่อสงเสริม

การศึกษาตามหลักพระธรรมวินัย 3) การศึกษาสงเคราะห เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู

ของพุทธศาสนิกชน คนในสังคม 4 ) การเผยแผพระพุทธศาสนา เพ่ือนำหลักพุทธธรรมไป

ประกาศเผยแผใหกับสาธุชนและสงเสริมการประยุกตใชในการพัฒนาจิตใจและสังคม 5) การ

สาธารณูปการ เพื่อการจัดการดูแลวัดวาอาราม สถาปตยกรรม ปะติมากรรม จิตรกรรม หรือ

พุทธศิลป โบราณวัตถุ โบราณสถานที่อยูภายในวัด 6) การสาธารณสงเคราะห เพื่อเปนการ

สงเคราะหพุทธศานิกชน ชุมชน และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการบริหารจัดการเชิงพุทธที่

เหมาะสม  

โดยกิจการคณะสงฆแตละดานก็จะมีการมอบหมายใหพระสงฆในระดับตางๆ เปนผู

ดูแลใหกิจการดำเนินการไปดวยความเรียบรอย มุงเนน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการบริหารจัดการของคณะสงฆในภาพรวม เชน ดานการปกครองคณะสงฆ มีการมอบ

อำนาจใหเจาคณะหน เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอำเภอ และเจาคณะตำบล เปน

ผูรับผิดชอบดูแลเพื่อความเรียบรอยดีงามแหงคณะสงฆ ดานการจัดการศาสนศึกษา มีการ

มอบหมายอำนาจใหแมกองบาลี แมกองธรรม (การจัดการศึกษาแผนกบาลี-นักธรรมของ

คณะสงฆ) เปนผูจัดการดูแลท้ังในดานการสงเสริมการศึกษา การพัฒนาสำนักเรียน บุคลากร

ทางการศึกษา การติตดามประเมินผล การสอบสนามหลวง เปนตน สวนดานการจัดการ

ศึกษาสงเคราะห การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห รวมท้ังการเผยแผหลักพุทธ

ธรรมเปนหนาที่ของพระสงฆนับตั้งแตเจาอาวาสเปนตนไป ดังนั้น การบริหารจัดการตาม

กิจการคณะสงฆ 6 ประการ จึงเปนสิ่งที่พระสงฆ พระสังฆาธิการจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่ได

รับมอบหมายจากคณะสงฆเปนลำดับชั้นควบคูกับการประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ซึ่ง

จากการศึกษาในคร้ังนี้ พบวา พระสงฆแตสายมีบทบาทหนาที่ในการดำเนินการกิจการคณะ

สงฆที่แตกตางกันไปตามตำแหนง หนาที่ และสภาพการณทางสังคมท่ีเกี่ยวของ ดังแผนภาพ

แสดงการบริหารจัดการตามกิจการคณะสงฆ 
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การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการของคณะสงฆดังกลาว ไมวาคณะสงฆ

จะเนนการปฏิบัติ การสงเสริมการศึกษา หรือการปกครองสายใดก็ตาม คณะสงฆแตละสาย

ลวนมีแนวทางปฏิบัติตามหลักกิจการคณะสงฆที่ไมคอยมีความแตกตางกันมากนัก เพียงแตจะ

มุงเนนการทำกิจการคณะสงฆในขอใดเปนสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสนใจ ทักษะ หรือการ

ทำตามบทบาทและหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายจากคณะสงฆ เพื่อชวยกันรักษาพระธรรมวินัย 

ความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ การพัฒนาจิตใจและสังคม 

3) การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และเครือขาย ปจจุบันคณะสงฆไมสามารถท่ีจะ

ทำงานอยางโดดเด่ียวโดยคณะสงฆตามลำพัง จะตองมีการประสานความรวมมือรวมกับภาค

รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน องคกรทางพระพุทธศาสนา องคกรสื่อสาร

มวลชน และภาคประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ดังนั้น การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ใน

จังหวัดหรือเขตพื้นท่ีของตนเองจึงมีความสำคัญตอการที่จะทำงานของคณะสงฆใหบรรลุเปา

หมาย ดังตัวอยางของคณะสงฆจังหวัดเชียงรายท่ีดำเนินการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ

ศาสนาเน่ืองในงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย 750 ป โดยมีกิจกรรมเชน การจัดต้ังวิทยาลัย

สงฆเชียงราย การเดินธรรมยาตรา การสรางพุทธมณฑลเชียงราย เปนตน จะตองมีการ
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ประสานความรวมมือกับฝายตางๆ ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน 

องคกรส่ือสารมวลชน และเครือขายชุมชน ฉะนั้น การจัดการเชิงพื้นที่และเครือขาย โดยยึด

เปาหมายของการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดของคณะสงฆ จะเปนกลไกท่ีสำคัญในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา การตอบสนองงานของคณะสงฆและการพัฒนาสังคม โดยจะตองมีการ

ประสานงานกับเครือขายทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่และมีการประสาน

คณะทำงานใน 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับแกนนำ และระดับการทำในพื้นที่ โดยมี

การทำงานรวมกันตั้งแตในระดับนโยบาย ตั้งแตมหาเถรสมาคม เจาคณะภาค เจาคณะ

จังหวัด ไปสูการทำงานในพื้นท่ี โดยมีแกนนำหรือคณะทำงานทั้งดานการปกครอง การศาสน

ศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห เปนแกน

นำในการรับผิดชอบตามพระธรรมวินัย และมีคณะทำงานในพ้ืนท่ีชุมชน เชน เจาอาวาส 

ประชาชนในพื้นที่ และองคกรที่เกี่ยวของ เชน สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มารวมดำเนินการตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยคณะสงฆในระดับนโยบายจะเปนผูกำหนด 

นโยบาย แผนงานในการเผยแผพระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคมตามพระธรรมวินัยและที่

คณะสงฆมอบหมายใหดำเนินการ สวนคณะสงฆในระดับพื้นท่ีจังหวัดจะทำหนาท่ีในการ

ประสานงานรวมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพื่อนำกิจกรรมโครงการไปสูการปฏิบัติใน

พื้นที่ สวนคณะสงฆ ชุมชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็จะทำกิจกรรมที่มาจากการมีสวน

รวมของทุกฝาย  

บทบาทและการทำงานรวมกันของคณะสงฆ ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ และองคกรเครือ

ขาย จะเห็นไดมีระดับของการมีสวนรวมและมีบทบาทในการทำงานท่ีแตกตาง พระสงฆ 

เครือขายชาวพุทธในพ้ืนที่ก็พึ่งพาอาศัยโรงเรียนการจัดการสอนธรรมศึกษา สวนคณะสงฆใน

ระดับจังหวัดก็จะทำหนาท่ีเปนศูนยประสานงานและการใหคำปรึกษาหารือ และใหการ

สนับสนุนทุนงบประมาณ ขอคิดเห็นตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งทำหนาท่ีประสานงานกับ

คณะสงฆในระดับภาค แมกองธรรม หรือมหาเถรมาคม ซึ่งเปนองคกรในระดับประเทศ และ

องคกรคณะสงฆในระดับประเทศก็จะทำหนาที่ในการสนับสนุนทุน ทรัพยากรและการใหแนว

นโยบายที่เปนสวนสำคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาการดำเนินการตามกิจการคณะสงฆท้ัง 

6 ประการ นอกจากน้ี ควรการบูรณาการแนวคิดหลักการพระพุทธศาสนากับแผนงานและ

เปาหมาย ในการบริหารจัดการแนวใหม จะตองมีการบูรณาแนวคิดกับแผนงานเปาหมายให

สอดคลองกัน โดยมีกระบวนการจัดการและการปรัวตัวเพื่อนำไปสูการพัฒนาบุคคลและสังคม

หรือการพัฒนาที่พึงประสงคตามหลักพระพุทธศาสนา 
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ในการประยุกตใชหลักพุทธธรรม การเรียนรู การปรับตัว การพัฒนาองคกร และ

การบริหารกิจการคณะสงฆของคณะสงฆและองคกรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยนั้น พบ

วา มีกลไกและปจจัยหลายประการทั้งปจจัยภายในของคณะสงฆ ปจจัยสวนบุคคลของพระ

สงฆ ปจจัยภายนอกและสภาพการณทางสังคมอื่นๆ ที่จะทำใหการทำงานของคณะสงฆบรรลุ

เปาหมายที่วางไว และดวยสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คณะสงฆที่ทำหนาที่ในการ

เผยแผพระศาสนาทั้งในดานการศึกษา การปฏิบัติ การปกครอง และการพัฒนาสังคม ยอม

จะมีกลไกและกระบวนการท่ีคอยหนุนเสริมใหการทำงานของคณะสงฆเปนไปดวยความ

เรียบรอยดีงาม จากการศึกษาพบวา มีปจจัยเกื้อกูลตอการทำงานของคณะสงฆใน 3 ปจจัย

ใหญๆ คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายในองคกร และปจจัยภายนอกองคกร ที่จะเปนสวน

สนับสนุนใหคณะสงฆไดเผยแผพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม ไดแก 

ปจจัยสวนบุคคล
- การมีความรูทางพุทธศาสนาดี  
  (มีวิชชาทั้งปริยัติและปฏิบัติ)
- มีความประพฤติดี (จรณะ)
- มีวิสัยทัศน (จักขุมา)
- เอาใจใสในธุระ (วิธุโร)
- มีความพรอมดวยอุปนิสัยที่
 เปยมดวยคุณธรรม/เมตตาธรรม 
 (นิสสะยะสัมปนโน)

  ปจจัยภายนอกองคกร
- การมีเครือขายทำงาน
- การมีกองทุนสนับสนุน
- การสนับสนุนจากภาค
 สวนตางๆ ในสังคม ฯลฯ

     ปจจัยภายในองคกร
- มีการบริหารจัดการดี
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การวางระบบท่ีเหมาะสม 
- การพัฒนาคนที่ตอเนื่อง ฯลฯ

การบริหารกิจการ
คณะสงฆและ

การพัฒนาสงัคม

การเผยแผพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาจิตใจและสังคม

การรักษาพระธรรมวินัยและเพ่ือ
ความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ

การพัฒนาบุคคลและสังคม
การสรางประโยชนสุขเชิงพุทธ
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1) ปจจัยเกื้อกูลตอการบริหารจัดการและการเรียนรูของพระสงฆทีเ่นนการเผยแผ

หลกัพทุธธรรมในแนวปฏบัิต ิ มีปจจัยเก้ือกูลที่สำคัญ 3 ประการ คือ ปจจัยสวนบุคคลของ

พระสงฆ ปจจัยภายในของวัดหรือองคกรสงฆ เชน การมีองคความรูในการปฏิบัติตามหลัก

พระพุทธศาสนาท่ีชัดเจน การมีวินัยของหมูสังฆะ และผูปฏิบัติธรรมองคความรูในวิธีการ

ปฏิบัติและการเผยแผพระพุทธศาสนา มีระบบการบริหารจัดการท่ีเรียบงายและกระจายไปยัง

สวนบุคคลและสวนงานภายใน มีการวางระบบการบริหารจัดการและบุคคลที่ตอเน่ืองการมี

กลไกการจัดการท่ีดี เชน การมีมูลนิธิในการดำเนินการ สวนปจจัยภายนอก ไดแก การสง

เสริมของคณะสงฆในระดับจังหวัด การสรางเครือขายกับภาคีตางๆ โดยเฉพาะสายปฏิบัติ

และภาควิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศและส่ือ ที่เขาใจงายและเหมาะสม การท่ี

ประชาชนใหความสนใจศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน การมีสถานท่ีสัป

ปายะ ความสะดวกดานอาหาร-บิณฑบาต การเดินทาง บุคคลท่ีมาเรียนรู การสนทนาแลก

เปลี่ยนเรียนรูกับฝายตางๆ เปนตน 

2) ปจจัยเก้ือกูลตอการบริหารจัดการและการเรียนรูของพระสงฆพัฒนา พบวา 

ปจจัยที่เก้ือกูลที่สำคัญ 3 ประการ คือ ปจจัยสวนบุคคลของพระนักพัฒนา ประกอบดวยการ

มีองคความรูในการปฏิบัติและเผยแผตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีชัดเจนการมีวินัยในตนเอง 

การมีองคความรูในการสงเสริมการพัฒนาชุมชนและมีความรูเกี่ยวกับบริบททางสังคม การมี

ความตั้งใจในการพัฒนาบุคคลและสังคม ปจจัยดานชุมชนและเครือขาย เชน การมีสวนรวม

ของชุมชนท่ีดี ชุมชนมีการมีกลไกการจัดการท่ีดี เชน การมีกลุม เครือขายการดำเนินการ 

การประสานภาคี และการจัดกิจกรรมที่ตอเนื่อง ปจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมของคณะ

สงฆในระดับจังหวัดและภาคีนักพัฒนา การมีสวนรวมของ อปท. และหนวยงานภาครัฐใน

พื้นที่ นอกจากน้ี ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน การแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายการทำงานดานการ

พัฒนาและศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนจากกองทุนตางๆ การวิจัย การใชสื่อสารสาธารณะ 

เปนตน 

3) ปจจัยเก้ือกูลตอการบริหารจัดการและการเรียนรูของพระสงฆขบวนการพุทธ

ใหม พบวา มีปจจัยที่เกื้อกูลตอการจัดการที่สำคัญ 3 ประการ คือ ปจจัยสวนบุคคลของพระ

สงฆ ประกอบดวย การมีองคความรูในการปฏิบัติและเผยแผตามหลักพระพุทธศาสนาที่

ชัดเจน การมีวินัยในตนเอง การมีองคความรูเกี่ยวกับบริบททางสังคม และศาสตรสมัยใหม 

การสื่อสารสังคม ปจจัยดานภาคีเครือขาย เชน การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย การมีกลไก

การจัดการที่ดี การจัดกิจกรรมที่ตอเน่ือง ปจจัยภายนอก ไดแกการสื่อสาธารณะ การมีสวน

รวมภาคีระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายคนรุนใหม การใชศิลปวัฒนธรรม
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ในการส่ือสาร การสนับสนุนจากกองทุนตางๆ การใชสื่อสารสาธารณะ เปนตน 

4) ปจจัยเกื้อกูลตอการบริหารจัดการและการเรียนรูของพระสงฆกลุมการศึกษา

พบวา มีปจจัยท่ีเกื้อกูลที่สำคัญตอการจัดการศึกษา คือ ปจจัยของพระสงฆผูบริหารและ

ปจจัยภายในของวัดหรือองคกรการศึกษา ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน (จักขุมา) การเอาใจ

ใสในธุรการศึกษา (วิธุโร) การมีความพรอมในดานวิชาและจรณะ (วิชชาจรณสมฺปนฺโน) การมี

ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีองคความรูที่ไดเกณฑมาตรฐาน การบริการวิชาการแก

สังคม การพัฒนาองคความรูในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  มีการวางระบบการบริหาร

จัดการและบุคคลที่ตอเนื่อง สวนปจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมของคณะสงฆในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ การสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น        

การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเรียนรูของสังคม การที่ประชาชนใหความสนใจใน

การศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน การมีผูนำที่ดี มีการประสานกับภาคี

การศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับฝายตางๆ เปนตน 

5) ปจจัยเกื้อกูลตอการบริหารจัดการและการเรียนรูของพระสงฆสายการปกครอง

พบวา มีปจจัยท่ีเกื้อกูลตอการบริหารกิจการคณะสงฆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ ปจจัยดาน

ผูนำ ประกอบดวยการมีวิสัยทัศน การมีภาวะผูนำสูง การเอาใจใสในธุรการศึกษา (วิธุโร) 

การมีความพรอมในดานวิชาและจรณะ (วิชชาจรณสมฺปนฺโน) การมีเมตตาธรรม การมีองค

ความรูในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีชัดเจน การมีวินัยในหมูสังฆะ มีองคความรูใน

วิธีการปฏิบัติและการเผยแผพระพุทธศาสนา ปจจัยภายในองคกร ไดแก มีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวางระบบการบริหารจัดการและบุคคลที่ตอเน่ือง การมีกลไก

การจัดการที่ดี เชน การมีกองทุนพัฒนาจังหวัด ปจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมของคณะ

สงฆในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ การสรางเครือขายกับภาคีกับภาครัฐและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมจังหวัด การมีภาคีเครือ

ขายในจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน การมีทีมงานที่ดี การบุคคลที่หลากหลาย การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน 

8. ªí≠À“ Õÿª √√§„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¢Õß§≥– ß¶å„π —ß§¡‰∑¬  

ปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของคณะสงฆในสังคมไทยนั้น พบวา มีประเด็น

ปญหาหลายประการ ทั้งปญหาสวนบุคคลของพระสงฆ ปญหาจากองคกรและระบบการ

ทำงาน และปญหาจากภายนอกองคกรหรือบริบททางสังคม เชนเดียวกับการต้ังคำถามวา 

พระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดียไดอยางไร คำตอบที่ไดก็จะพบวา มีปจจัยหลายประการ 
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เชน ความตกต่ำทางภูมิปญญาของพระสงฆทำใหคณะสงฆออนแอเส่ือมโทรมลง พระสงฆน้ัน

แตเดิมปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยทำใหประชาชนเลื่อมใส ชวยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ใหเจริญรุงเรือง แตตอมาในรุนหลังๆ หลงมัวเมาในลาภสักการะ ลืมหนาท่ีที่แทจริง เปนเหตุ

ใหเกิดส่ิงที่ไมพึงปรารถนาเหลาน้ี‰‰ประการตอมาการถูกศาสนาอื่น เชน ศาสนาฮินดูตอ

ตานบีบคั้นเปลี่ยนแปลงหลักคำสอน ชนชาติอื่น ศาสนาอื่น เขารุกรานและทำลายจนทำให

ศาสนาเสื่อมลงไป กลาวคือ เปนความออนแอภายในและภายนอก ในสังคมก็คลายคลึงกัน 

คือ เกิดปญหาในการบริหารจัดการของคณะสงฆ เชน 

1) ปญหาสวนบุคคลของพระสงฆ เชน การขาดการศึกษาเลาเรียนตามพระธรรม

วินัย การมีทิฐิในทางท่ีผิดจากพระธรรมวินัย มุงหวังลาภสักการะจนเกินไป ขาดการประยุกต

ใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม ขาดทักษะการสื่อสาร การเทศน และการสื่อ

ธรรมะรวมสมัยท่ีสอดคลองกับสภาพการณในสังคม ขาดวิสัยทัศนในการทำงานเชิงรุก มีการ

ลวงละเมิดพระธรรมวินัยของพระภิกษุบางรูป และมีการตีความหลักการและแนวปฏิบัติใน

ทางพระพุทธศาสนาท่ีแตกตางกัน จนทำใหมีการเลือกฝกฝาย แตกแยก และทำใหเกิดความ

ไมเขาใจตอกัน เปนตน 

2) ปญหาจากองคกรและระบบการทำงาน เชน ขาดการกำหนดเปาหมายในการ

เผยแผพระพุทธศาสนาที่ชัดเจน ขาดการประสานคณะสงฆในระดับตางๆ เขาดวยกัน ขาด

ภาคีเครือขายและแนวรวมในการพัฒนาเชิงจิตใจและปญญา ขาดการวางแผนที่เปนระบบ 

ขาดการนำภูมิปญญาสากล ภูมิปญญาทองถิ่น มาประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาให

สอดคลองกับความสนใจของชาวพุทธ และที่สำคัญ คือ การขาดการเปดท่ีทางสังคมและการ

เรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนาในเชิงรุก 

3) ปญหาจากภายนอกองคกรหรือบริบททางสังคม เชน ขาดการสนับสนุนจากภาค

รัฐในดานงบประมาณ ระบบการจัดการ เยาวชนคนรุนใหมไมสนใจและใหความสำคัญกับการ

พัฒนาดานจิตใจ ความทาทายของกระแสโลกาภิวัตนและเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีผลกระทบตอ

การเผยแผพระพุทธศาสนา ความไมตอเนื่องของการทำกิจกรรมเชิงพุทธของผูคนในสังคม 

การขาดการประสานความรวมมือขององคกรชาวพุทธทั้งในและตางประเทศ เปนตน 
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¢âÕ‡ πÕ·π–  

การท่ีจะสงเสริมการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการและกลไกของคณะสงฆ

และองคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อนำไปสูการสรางองคกรแหงการต่ืนรูและ

การสรางประโยชนสุขตามแนวพระพุทธศาสนา หรือการศึกษา เรียนรู และการปฏิบัติ รวม

ทั้งการเผยแผที่สอดคลองกับหลักการพระพุทธศาสนาและบริบททางสังคมน้ัน จากผลการ

ศึกษาวิจัย มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

√–¥—∫æ√– ß¶å (‡™‘ßªí®‡®°∫ÿ§§≈) 

1) ควรมีการศึกษา เผยแผพุทธธรรมและการปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธ

ศาสนาอยางแทจริง โดยดำเนินการสงเสริมการฝกสมาธิ การเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน การ

ปฏิบัติและเผยแผพุทธธรรมเพื่อใหผูคนเขาถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซ้ึง โดยนำ

หลักธรรมท่ีสำคัญทางพระพุทธศาสนามาอธิบายใหเกิดความเขาใจและนำไปสูการปฏิบัติผล

ทางจิตใจ 

2) สงเสริมการใหความรูดานหลักธรรมท่ีเปนหัวใจพระพุทธศาสนา เพ่ือสามารถนำ

ไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการพัฒนาบุคคลใหเขาถึงธรรมไดจริง และเพื่อฝก

ปฏิบัติจนสามารถสัมผัสความสงบและความอิสระของจิตใจ  

3) ควรสงเสริมการพัฒนาชีวิตหรือการยกระดับคุณภาพชีวิตใหเขาสูความเปนมนุษย

ที่สมบูรณ โดยการแนะนำใหมีการดำรงชีวิตที่ถูกตอง เรียบงาย ลด ละ กิเลส ตัณหา และ

การเขาถึงธรรมอยางแทจริง  

4) ควรมีการสรางสรรคสังคมใหนาอยูดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของ

ปจเจกบุคคลและสังคม โดยมุงเนนพัฒนาจิตใจของปจเจกบุคคลใหมีธรรมะประจำใจอันเปน

พื้นฐานสำคัญของการพัฒนาบุคคลและสังคม 

5) ควรดำเนินการพัฒนาและสงเคราะหชุมชน/สังคมดวยหลักธรรม คือ มีการ

ดำเนินการเพ่ือสงเคราะหชุมชนและสังคมใหมีการเก้ือกูลตอกัน พัฒนากิจกรรมท่ีเนนการ

อบรมและการใหเพื่อสังคม 

6) ควรมุงการเรียนรูและการปฏิบัติตนเพ่ือใหเขาถึงสัจธรรมดวยการปฏิบัติและการ

ทำหนาที่ในสังคมอยางถูกตอง 

7) ควรมีการนำหลักพุทธธรรมมาประยุกตในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม  การพัฒนาและฟนฟูชนบท เพื่อใหชุมชน/สังคมมีความเขมแข็ง การจัดสวัสดิการ

ชุมชน เชน การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อสงเคราะหชุมชน/สังคม 
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8) ควรมีการจัดการศึกษาทางเลือกและการศึกษาแกผูดอยโอกาส การดูแล

สงเคราะหผูปวยเอดส 

9) ควรมีการส่ือสาร การเผยแผศาสนธรรม และการประยุกตพิธีกรรมใหสอดคลอง

กับยุคสมัย 

10) ควรมีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา วิถีชีวิตและการความเปนอยู 

ฯลฯ 

√–¥—∫®—ßÀ«—¥·≈–Õß§å°√ 

1) ในระดับจังหวัด คณะสงฆควรมีสำนักงานเจาคณะจังหวัดที่ถาวร เพราะท่ีผานมา 

เมื่อมีการแตงตั้งพระเถระเปนเจาคณะจังหวัด สำนักงานเจาคณะก็มักจะตั้งอยูภายในวัดที่

พระเถระรูปนั้นทานประจำวัดอยู แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจาคณะจังหวัดรูปใหม ก็มีการ

ยายสำนักงานเจาคณะอีก ทำใหกิจกรรมและกระบวนการเผยแผพระพุทธศาสนาไมมีความ

ตอเน่ือง ถามีสำนักงานเหมือนที่ทำการของหนวยงานตางๆ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด 

ก็จะทำใหกระบวนการบริหารเชิงพื้นที่ในจังหวัดมีความตอเน่ือง มีความพรอมท้ังในดาน

เอกสาร กิจกรรม และการบริหารจัดการตางๆ 

2) ระดับจังหวัดและองคกร หัวขอที่ยอยท่ีสอง แกเปน ควรสงเสริมการทำงานดาน

พระศาสนาใหเปนคณะทำงานดานตางๆ เชน คณะทำงานดานการศึกษา วิปสสนา สิ่ง

แวดลอม เปนตน โดยสามารถเนนใหเกิดความสอดคลองกับพระธรรมวินัย กิจการคณะสงฆ 

6 ประการ ศิลปวัฒนธรรม และความตองการของคณะสงฆตลอดจนประชาชนในจังหวัด 

เพื่อใหพระสงฆมีสวนรวมในการพัฒนาบุคคลและสังคม 

3) ควรมีการสงเสริมการเรียนรูของคณะสงฆอยางตอเนื่อง โดยผานกิจกรรมการ

ทำงาน การเผยแผ การสงเคราะห การจัดการดานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม เปนตน 

ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนรูของคณะสงฆเปนไปในลักษณะของการทำงานเผยแผเชิงรุกใหมากขึ้น   

4) ควรประสานใหเกิดความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในพื้นที่จังหวัดอยางตอเนื่อง 

เชนสำนักงานจังหวัด อบจ.สถานท่ีศึกษา เปนตน โดยนำหลักการทางพระพุทธศาสนากับ 

ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมีการเชื่อมโยงการทำงานของคณะสงฆในระดับ

ตางๆใหไดอยางเหมาะสม  

5) ควรใหความสำคัญกับการเรียนรูและแนวปฏิบัติของคณะสงฆสายตางๆ อยาง

เหมาะสมเพื่อรวมกันพัฒนาจังหวัด โดยยึดหลักการตามพระธรรมวินัยและความหลากหลาย

ของสังคมสมัยใหม 
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1) ควรมีการนำหลักการทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตรใหม ภูมิปญญา

สากล ภูมิปญญาทองถิ่น ในการเผยแผพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม  

2) ควรมีการประสานกับภาคสวนตางๆ ในสังคม เชน ภาครัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และกลุมองคกรที่ทำงานในพ้ืนที่โดยอาศัยกิจกรรม ประเพณี 

ความเช่ือของชุมชนเปนพื้นฐานในการพัฒนา เพ่ือนำไปสูประโยชนสุขและความม่ันคงของ

พระพุทธศาสนา  

3) กำหนดบทบาทของคณะสงฆในแตละระดับท่ีชัดเจน และมีการมอบหมายงานท่ี

สอดคลองกับพระธรรมวินัยและกิจการคณะสงฆตามกฎหมายกำหนดไว เชน พระสงฆท่ี

มีหนาที่ในดานการปครองก็ดำเนินการพัฒนาการปกครองคณะสงฆใหเหมาะสม คณะสงฆ

ดานการจัดการศึกษา ควรมีการวางระบบ การศึกษาที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย เปนตน  

4) ควรมีการเปดพื้นท่ีทางสังคมและการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา หรือการ

ทำงานในเชิงรุกเพื่อใหเยาวชน คนรุนใหม ไดเรียนรูจากวิถีแหงพุทธะและการปฏิบัติ 

5) ควรมีการกำหนดแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาบุคคล และสังคม

อยางตอเน่ือง 

6) ควรมีการฟนฟูพระพุทธศาสนาและปฏิรูปคณะสงฆ โดยการแสดงถึงความเปน

เอกภาพของคณะสงฆ การเรียนรูเชิงพุทธที่แทจริงเพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาตนเอง

และสังคม 

7) ควรมีการสงเสริมรับผิดชอบ เพื่อการเรียนรูจิตวิญญาณและการปฏิบัติภาวนาตอ

สาธารณะชนอยางตอเนื่อง โดยควรจัดใหมีองคกรดำเนินงานท่ีชัดเจน 
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แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางเครือขายองคกรพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย 
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โครงการวิจัยกลุมที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการสรางเครือขาย
ทางสังคม : กรณีศึกษากลุมพระสงฆและองคกรเผยแผพุทธธรรม
ในแนวปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาจิตใจและปญญา 
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โครงการวิจัยกลุมที่ 2  การบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุม
สังฆพัฒนาเพื่อชีวิตและชุมชน 
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โครงการวิจัยกลุมที่ 3  ขบวนการพุทธใหม : การบริหารจัดการองคกรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุมตีความและสื่อสารพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
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โครงการวิจัยกลุมที่ 4  กระบวนการสรางองคความรูและเครือขายการเรียนรูขององคกร
การศึกษาทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
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โครงการวิจัยกลุมที่ 5 รูปแบบการบริหารจัดการและการเสริมสรางเครือขายขององคกร
พระพุทธศาสนาดานการปกครองในสังคมไทย 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ, ๒๕๐๐.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ภาษาไทย 

กรมการพัฒนาชุมชน. คูมือเครือขายองคกรชุมชนกับการบริหารทุนแบบมืออาชีพ.  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา. 2547. 

กรมการศาสนา. คูมือการถวายความรูแดพระสังฆาธิการ ประจำปงบประมาณ 2538. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา. 2538.  

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. คูมือการดำเนินงานโครงการศูนยศึกษาพระพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 2551.  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. สมเด็จพระมหาสมณเจา. นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี.

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2538. 

 . วินัยมุข เลม 3. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2538. 

กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา. เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา. 2542.  

กอ สวัสดิ์พาณิชย. วิกฤตการณของโลกในทางการศึกษา ทัศนะในทศวรรษ 1980.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพกระทรวงศึกษาธิการ. 2538.  

กาญจนา แกวเทพ. มกดกทางวัฒนธรรมและศาสนา: พลังสรางสรรคในชุมชนชนบท.

กรุงเทพฯ: สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา. 2530 . 

 . การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนโดยถือมนุษยเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ: สภา 

คอทอลิกแหงประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา. 2538.  
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การแตงตั้งพระอุปชฌาย. ใน แถลงการณคณะสงฆ. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา. 2536.  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. การจัดการเครือขาย: กลยุทธสำคัญสูความสำเร็จของการ

ปฏิรูป การศึกษา. กรุงเทพฯ: เอเชียเพรส. 2543 

เกลียวพร พุทธิภิญโญ. การเผยแพรธรรมะในสังคมไทยรวมสมัย: ศึกษาเปรียบเทียบ

วรรณกรรมของ ว.วชิรเมธีและดงัตฤณ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล. 2551. 

ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท และวไลทัศน วรกุล. แนวคิด แนวทางและกรณีตัวอยางการ

ดำเนินงานศูนยประสานงานเครือขายองคกรชุมชน. กรุงเทพฯ: เอ ที เอ็น

โปรดักชั่น. 2547. 

คนึงนิตย จันทบุตร. สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

กลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม. 2532. 

คณะกรรมการการจัดงานยกยองเชิดชูเกียรติคุณบุคคลท่ีทำคุณประโยชนแกการศึกษาของ

ชาติอยางสูงยิ่ง ฝายเชิดชูบุคคล. พระธรรมโกศาจารย บุคคลที่ทำคุณประโยชนแก

การศึกษาของชาติอยางสูงยิ่ง. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 2536.  

จุฑาทิพย อุมะวิชนี. พระปา. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2540.  

ฉลอง เจยาคม. สามพ่ีนองรวมอุทรธรรม. กรุงเทพฯ: 99 มีเดีย แอนด พับลิชชิ่ง. 2536. 

ชลธีร ธรรมวรางกูร และทรงวิทย แกวศรี. (บรรณาธิการ). พระพุทธเจาหลวงกับวัด

เบญจมบพิตร. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 

2553. 

ชำเลือง วุฒิจันทร. การพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพื่อความมั่นคง. 

กรุงเทพฯ: การศาสนา. 2526. 

ทองศรี กำภู ณ อยุธยา. ผูนำทางสาธารณประโยชนและประชาสังคม แมชีศันสนีย  

เสถียรสุต. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 2546. 

ทว ีพลรัตน. คูมือพระสังฆาธิการวาดวยเรื่องการคณะสงฆและการพระศาสนา. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพการศาสนา. 2540 

ทิพยชล เทพรังศิริกุล. การวิเคราะหสื่อและการสรางสารท่ีใชในการเผยแผหลักธรรมทาง 

พุทธศาสนา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ แมชีศันสนีย เสถียรสุต กับพระมหาสมปอง 

ตาลปุตฺโต. กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2553. 

นพปฎล พงศศิริวรรณ. การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความเมตตา: กรณีศึกษานักบวชสถานปฏิบัติ 

ธรรมหมูบานพลัม. เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2554. 
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นฤมล นิราทร. การสรางเครือขายการทำงาน: ขอควรพิจารณาบางประการ. กรุงเทพฯ: 

โครงการระหวางประเทศวาดวยการขจัดปญหาการใชแรงงานเด็กองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ. 2543 

นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค หุตานุวัตร. การพัฒนาองคกรชุมชน. กรุงเทพฯ: สถาบัน

พัฒนา องคกรชุมชน (องคกรมหาชน). 2546 

นาตยา แกวใส และผะอบ พวงนอย. การศึกษาบทบาทวัดพระธรรมกายในการใช

เทคโนโลยี 

สารสนเทศเผยแผพระพุทธศาสนาท่ัวโลก. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2542. 

บรรพต วีระสัย บุญลือ วันทายนต และอร วีระสัย. พระสงฆกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: 

มปท. 2523. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ. สถิติวิเคราะหเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

2546. 

บุหงา วชิรศักดิ์มงคล. จิตวิทยาการบริหาร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2541.  

บุหงา วชิรศักดิ์มงคล.คูมือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี. กรุงเทพ-

มหานคร: การศาสนา. 2542. 

บุหงา วชิรศักดิ์มงคล. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับที่ 9. ระหวาง

ปพุทธศักราช 2545 –2546. 2545 

บุหงา วชิรศักดิ์มงคล. คูมือการปฏิบัติงานโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 2552. 

ดาวสยาม วชิรปญโญ, พระมหา. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในอินเดีย. กรุงเทพฯ: 

บริษทั พิมพสวย จำกัด. 2546.  

ดุษฎี เมธงฺกุโร, พระ. การพัฒนาในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมล 

คีมทอง. 2532. 

เดือน คำดี. ศาสนศาสตร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2545.  

ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน . พุทธศาสนากับวิกฤติโลก. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาศาสนา

เปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2543. 

เทพเวที (ประยุทธ ปยฺตฺโต), พระ. พุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมล 

คีมทอง. 2532.  
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 . สมาธิ: ฐานสูสุขภาพจิตและปญญาหย่ังรู. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพศยาม. 2534.  

ธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พระ. คำวัด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพเลี่ยงเซียง. 2548. 

ธรรมปราโมทย. ตามรอยพุทธทาส ภาคผลงาน. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2549.  

ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ. วินัย: เรื่องใหญกวาที่คิด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม. 

2538. 

ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่ 8.  

กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2538. 

 . พุทธธรรม. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2541.  

 . การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง. 2544.  

 . พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพคร้ังที่ 10. กรุงเทพฯ: มหา 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2546. 

บี.อาร. อัมเบดการ รวบรวม, พระราชปญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต) แปล. พระพุทธศาสนา 

แนวคิดเพื่อพัฒนาสังคมและการเมือง. กรุงเทพฯ: โครงการอบรมพระธรรมทูตสาย 

ตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2548.  

ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: 

ดานสุทธาการพิมพ. 2542. 

ประชา หุตานุวัตร และ รามู มณีวันนัน สัมภาษณ พรรณงาม เงาธรรมสาร แปล. จิตสำนึก

ใหมแหงเอเชีย 1: ทัศนะจากพุทธ ขงจื้อใหมและนิเวศ. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา. 

2547. 

 . และ สันติสุข โสภณสิริ. ภาพชีวิตพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน.  

2549.  

ประเวศ วะสี. ลัทธิธรรมกายกับบทบาทของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมศิษยเกา 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2542. 

 . ธรรมิกสังคม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง. 2542. 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา.

กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2546.  

ปรีชา เปยมพงศสานต และคณะ. อธิวิทยาศึกษาสังคมไทย: วิถีใหมแหงการพัฒนา. 

กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพรสโปรดักสการพิมพ. 2537.  

พรพรรณ ธารานุมาศ. วรรณคดีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา. นครหลวง บรรณกิจเทรดด้ิง. 

2515. 
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พรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ. จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแหงสังฆะ. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2548. 

พระครูพิพิธสุตาทร (พระมหาบุญชวย สิรินฺธโร). “สืบสารวัฒนธรรม ดวยการนำของสังฆะ”. 

ใน วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ปที่ 6 ฉบับพิเศษ. พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. 

บรรณาธิการ. (จัดพิมพเนื่องในงานบำเพ็ญพระราชกุศลนอมรำลึก 100 ป วัน

สวรรคต สมเด็จพระปยมหาราช ป 2553). 2553. 

พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล. รายงานผลการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.  

กรุงเทพฯ: หจก.เชนปริ้นติ้ง. 2555. 

พระครูวิบูลสรภัญ (ฉัตรเทพ) และพระมหาได วชิรเมธี. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา2553 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร โรงเรียนในโครงการตาม

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.แพร: หจก. เมือง

แพรการ พิมพ. 2553. 

พระเฉลิมชาติ ชาติวโร(อิทธรงค). ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆไทย.

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2551. 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย), รายงานการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพสุรวัฒน. 2551. 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย). การคณะสงฆและการพระศาสนา. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. 2554. 

พระเทพเวที (ประยุต ปยุตฺโต). พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพปญญา, 

2532. 

พระเทพเวที (ประยุต ปยุตฺโต). การศึกษาที่สากลบนพ้ืนฐานแหงภูมิปญญาไทย. กรุงเทพฯ: 

อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ. 2534. 

พระเทพเวที (ประยุต ปยุตฺโต). เมืองไทยจะวิกฤติถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต. กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิพุทธธรรม. 2537. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ. 9). ปญญาตองคูกับกรุณาจึงจะพาชาติรอด. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2553. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ. 9). ทำไมเรารักพระเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ: 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2554. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

2543. 
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พระธรรมปฎก. (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2546. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). นิติศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม. 

2541. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.

กรุงเทพฯ:  พุทธธรรม. 2551. 

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท). อุบลมณีกลางปาพง. ศูนยเผยแผมรดกธรรมพระโพธิญาณ

เถร (ชา สุภทฺโท) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ. 2555. 

พระมหาโกวิทย สิริวณฺโณ, แผนพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา,กรุงเทพฯ: 

2551. 

พระมหาวงศไทย ศรีลารักษ. ศึกษาวิเคราะหปญหาการศึกษาของคณะสงฆในประเทศไทย 

(พ.ศ.2432-2527) . วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล. 2542. 

พระมหาวงศไทย ศรีลารักษ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่1-2 พ.ศ.2542-

2544 ปรับปรุง 2546-2548). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพสูตรไพศาล. 2548.  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. ปญญาท่ีสากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนท่ีแท.กรุงเทพฯ:

แปลน พริ้นทติ้ง จำกัด. 2552. 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. 2555. อหิงสา มรรคาสูสันติภาพ. เชียงราย: มหาวิชชาลัยพุทธ

เศรษฐศาสตร. 

พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน). เครอืขาย: ธรรมชาต ิความรูและการจดัการ. กรงุเทพฯ: 

พิสิษฐ ไทย ออฟเซต. 2547. 

พระระพิน พุทฺธิสาโร (ดวงลอย). การศึกษาเชิงสำรวจขบวนการพุทธใหมในประเทศไทย.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. 2554. 

พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสิทฺธิ), ประวัติวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรวิหาร. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2541 

พุทธทาส อินฺทปฺโญ. แกนพุทธศาสตร. กรุงเทพฯ: บริษัท สารสาร โปรดักช่ัน จำกัด. 

2544. 
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พิกุล วิภาสประทีป. กรุณาแหงหัวใจ. กรุงเทพฯ: เสถียรธรรมสถาน. 2550. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ชีวิตและผลงานพระสุเมธาธิบดี. กรุงเทพฯ: พรศิวการพิมพ. 

2548. 

พระมหาธรรมรัตอริยธมฺโม. การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรท่ีมีในพระไตรปฎก. 

กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจำกัดโรงพิมพสุรวัฒน. 2543. 

พระเมธีธรรมภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 

พุทธธรรม, 2535. 

พระเมธีธรรมภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ระเบียบการปกครองคณะสงฆไทย. กรุงเทพฯ: 

2536. 

พุทธทาสภิกขุ. มาฆบูชาเทศนา. กรุงเทพฯ: ธรรมทานมูลนิธิ. 2524.  

 . วิสาขบูชาเทศนา. กรุงเทพฯ: ธรรมทานมูลนิธิ. 2525. 

 . ฟาสางระหวาง 50 ปที่มีสวนโมกข ตอน 1 . กรุงเทพฯ: การพิมพพระนคร.  

2529.  

 . โดนัล เค. สแวเรอร บรรณาธิการ. ธัมมิกสังคมนิยม . กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 

โกมลคีมทอง. 2529. 

 . หลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: แสงธรรม. 2533. 

 . พทุธทาส: สวนโมกขพลาราม กำลังแหงการหลุดพน. กรงุเทพฯ: หจก. ภาพพิมพ.  

2537. 

 . มรดกที่ขอฝากไว. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2541.    

 . คูมือมนุษย. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2541.    

 . นิพพาน. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2542.     

 . หลักปฏิบัติที่สำคัญในพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2542.   

 . ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาต.ิ กรุงเทพฯ: ธรรมทานมูลนิธิ. 2545.    

 . เลาไวเมื่อวัยสนธยา: อัตชีวประวัติของทานพุทธทาสภิกขุ. พิมพคร้ังที่ 3.  

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง. 2546.   

 . แกนพุทธศาสน. กรุงเทพฯ: อมรินทร. 2548.  

 . แนวทางการปฏิบัติธรรมในสวนโมกข. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2549.  

 . ปณิธาน 3 ประการ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2549.  

ไพศาล วิสาโล, พระ. พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: กองทุน 

วุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม. 2542.  
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 . พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 

สดศรี-สฤษดิ์วงศ. 2546. 

 . “ประยุกตพุทธธรรมเพื่อสังคม.” ใน พุทธทาส พุทธธรรม. พิทยา วองกุล  

บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: สายธาร. 2549.  

มหามกุฎราชวิทยาลัย. สมันตปาสาทิกาแปล ภาค 1 . กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย. 

2538. 

มานพ พลไพรินทร. คูมือการบริหารกิจการคณะสงฆ. กรุงเทพฯ: ชุติมาการพิมพ. 2537.  

ยาโนะ โยชิตาเกะ. การเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยปจจุบัน: การ

เปลี่ยนแปลง 

ทางสังคมและการปฏิบัติสมาธิ. วิทยานิพนธสังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาสังคมวิทยา: 

มหาวิทยาลัยโตเกียว. 2543.  

ยุวัฒน วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: ไทยอนุเคราะห

ไทย. 2534. 

โยฮัน กาลตุงและไดซากุ อิเคดะ. บทสนทนาระหวางโยฮัน กาลตุงและไดซากุ อิเคดะ.

กรุงเทพฯ: ศยาม. 2540. 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ. ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: คณะสงคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2548. 

วีระ สมบูรณ บรรณาธิการ. พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย เลม 1. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ

อำนวยการจัดงาน 100 ป พุทธทาสภิกขุ. 2549.  

 . พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย เลม 2. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน  

100 ป พุทธทาสภิกขุ, 2549.   

 . พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย เลม 3. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 

100 ป พุทธทาสภิกขุ. 2549.  

วุฒิชัย มูลศิลป. การปฏิรูปการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. 

2529  

สงา หลอลำราญ. ตำนานพระพุทธสาวก. กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ, 2541.   

สายันต ไพรชาญจิตร. กระบวนการโบราณคดีชุมชน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมเพื่อสรางความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ในจังหวัดนาน. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2548.  
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 . การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โครงการ 

โบราณคดีชุมชน ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2548.  

สาระสันต แสงศรี. พุทธทาส: มิติแหงสวนโมกข. กรุงเทพฯ: มติชน. 2536. 

สิริลักษณ ยิ้มประสาทพร และ ปาริชาติ วลัยเสถียร. กระบวนทัศนใหมกับการเรียนรูของ
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พัฒนาจิตใจและปญญา  
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