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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานเปนผูน ําทางจิตวิญญาณของมนุษย การใหการศึกษาแกประชาชน
การพัฒนาชุมชนและทองถิน่ เปรียบเทียบบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการที่
มีตําแหนงเปน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ประชากรทีใ่ ชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบไปดวย เจาอาวาส
รองเจาอาวาส เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด
และรองเจาคณะจังหวัด ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 249 รูป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบ (Likert) มีความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ .89 และแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะของพระสังฆาธิการในบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนา การวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก
2. การเปรีย บเทีย บบทบาทการเผยแผพ ระพุท ธศาสนาของพระสังฆาธิก ารใน
สามจังหวัดชายแดนใตที่มีตําแหนงตางกัน มีบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาแตกตางกัน
โดยพระสังฆาธิการที่มีตําแหนงเจาอาวาสมีบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยูในระดับมาก
สวนพระสังฆาธิการที่มีตําแหนงเจาคณะตําบล และเจาคณะอําเภอ มีบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนา
อยูในระดับปานกลาง
(3)

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตสรุปไดดังนี้
3.1 ดา นเปน ผูนํา ทางจิต วิญ ญาณของมนุษ ย การเปน ขวัญ และกํา ลัง ใจให
ประชาชนในการตอสูกับปญหาในสามจังหวัดชายแดนใตมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ
การจัดใหมีการจัดกิจกรรมสนทนาทางธรรมตามสถานศึกษาทุกระดับ สงเสริมการเผยแผศาสนา
สงเสริมใหประชาชน และหนวยงานราชการเขามาสนับสนุนในกิจกรรมของการเผยแผพระพุทธศาสนา
3.2 ดานการใหการศึกษาแกประชาชน ควรมีการแสดงพระธรรมเทศนาเปนประจํา
ในวันธรรมสวนะ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลตางๆ อยางตอเนื่องมากที่สุด รองลงมา
คือ ควรมีการเผยแผหลักธรรมและเนนการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาใหเกิดประโยชน
สนับสนุนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน ประชาชนและหนวยงานของรัฐ
3.3 ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ควรใหการสนับสนุนชุมชน และรวมมือกับ
ชุมชนในการสรางความรวมมือระหวางองคกรตางๆ เพื่อใหเกิดความสันติสุข และความสุขใน
การดํารงชีวิต
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ABSTRACT

This research was aimed to study roles in Buddhism propagation of
patriarchs in three southern border provinces by various aspects such as spiritual
leader, people education and community/local area development including to compare
the roles in Buddhism propagation of patriarchs who had positions of abbot, lord abbot
of Tumbon and lord abbot of Amphur, and to collect their advisory in the roles of
Buddhism propagation of patriarchs in three southern border provinces. Population used
in this study were assistant abbot, abbot, assistant lord abbot of Tumbon, lord abbot of
Tumbon, assistant lord abbot of Amphur, lord abbot of Amphur, assistant lord abbot of
province and lord abbot of province. There were all 249 persons. Research tool were
5 level rating scale questionnaire following Likert which had a confidence level at .89
and open questionnaire asking about the advisory of the patriarchs on Buddhism
propagation. data analysis was conducted by percentage, average and standard deviation.
The research results were as follows:
1. The attitude level of the patriarchs who were abbots when considering by
items and aspects, overall was in a high level.
2. The attitude level of the patriarchs who were lord abbots of Tumbon and
Amphur when considering by items and aspects, overall was in a medium level.
(5)

3. The opinion and advisory on the roles of Buddhism propagation of the
patriarchs in three southern border provinces could be summarized as following;
3.1 According to the spiritual leader aspect, moral support and encourage
for people in order to struggle any problems inside three southern border provinces was
the most importance, followed by providing some doctrine talking activities in all educational
institutions, promotion of Buddhism propagation including supporting the Buddhism
propagation activities by people and government sectors.
3.2 According to the people education aspect, it should always have
Buddhist sermon presentation on Buddhist Sabbath, Buddhist holy day and various
festivals, continuously. Subsequently, there should have Dharma propagation and concentrate
on Dharma practice in order to obtain an advantage, promote education resource for
community, people and government sectors.
3.3 According to the community/local area development aspect, it should
provide the promotion and participation with community to establish cooperation between
some organizations in order to obtain peace and happiness of living.

(6)

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหจากผูมีพระคุณหลายทาน
โดยเฉพาะรองศาสตราจารย ดร. ชุมศักดิ์ อินทรรักษ และ ดร. วิชัย สังขรัตน ซึ่งไดเสียสละ
เวลาใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง
ขอขอบคุณ ผูใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทํางานวิจัย
ครั้งนี้สําเร็จลงดวยดี
ประโยชนที่พึงไดรับจากงานวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหทุกทานที่มีสวนสําคัญ
ตอความสําเร็จของการวิจัยครั้งนี้

พระอุดมธรรมคณี
5 กุมภาพันธ 2554

(7)

สารบาญ
หนา
(3)
บทคัดยอ..........................................................................................................
(5)
Abstract...........................................................................................................
(7)
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................
(8)
สารบาญ...........................................................................................................
รายการตาราง................................................................................................... (10)
รายการภาพประกอบ......................................................................................... (12)
บทที่
1 บทนํา…………………………………………………..………….…………..
1
ปญหาและความเปนมาของปญหา................…………...........................
1
วัตถุประสงคของการวิจัย.................………….………..…………............
4
ความสําคัญของการวิจัย………………...................................................
4
ขอบเขตของการวิจัย ...........................................................................
4
นิยามศัพทเฉพาะ……………………….…………………………………….
5
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ…….……………………………………….
7
ทฤษฎีบทบาท...........................................…………....………..............
7
พระสังฆาธิการ....................................................................................
11
18
การเผยแผพระพุทธศาสนา...................................................................
วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา...............................................................
19
บทบาทของพระสังฆาธิการในการเผยแผพระพุทธศาสนา…………………
26
งานวิจัยที่เกี่ยวของ..............................................................................
44
3 วิธีการวิจัย...........................................................................................
48
ประชากรและกลุมตัวอยาง....................................................................
48
เครื่องมือในการวิจัย.............................................................................
48
49
วิธีสรางเครื่องมือ..................................................................................
การเก็บรวบรวมขอมูล..........................................................................
50
การวิเคราะหขอมูล...............................................................................
50
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล..............................................................
52
(8)

สารบาญ (ตอ)

4

ผลการวิจัย..........................................................................................
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล......................................................
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล.............................................................
ผลการวิเคราะหขอมูล...........................................................................
5 การสรุป การอภิปราย และขอเสนอแนะ.................................................
สรุปผลการวิจัย....................................................................................
อภิปรายผล……………........................................................................
ขอเสนอแนะ........................................................................................
บรรณานุกรม……………..………………………………...……………….……….....
ภาคผนวก.........................................................................................................
ก หนังสือขอความอนุเคราะห หนังสือขอเชิญผูเชี่ยวชาญ.......................
ข คุณภาพของเครื่องมือ ………….......................................................
ค แบบสอบถามเพื่อการวิจัย................................................................
ประวัตินักศึกษา….............................................................................................

หนา
54
54
54
55
73
74
76
81
82
85
86
89
92
100

(9)

รายการตาราง
หนา
ตาราง
1
จํานวนประชากร จําแนกตามตําแหนง..............................................
2
วัตถุประสงคของการวิจัยและลักษณะของขอมูล................................
3
คารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษา
สมณศักดิ์/วุฒิทางธรรม และตําแหนงพระสังฆาธิการ……….............
4
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามทัศนะของพระ สังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต…..……
5
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต..............
6
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามทัศนะของพระ สังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยรวมรายดานแยกตามกลุมตัวอยาง…………………………………
7
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาบทบาทการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต จําแนกตามสถานภาพตามตําแหนง
ประกอบดวย กลุมเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และ
กลุมเจาอาวาส วิเคราะหเปนรายขอ................................................
8
ผลการรวบรวม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย….………….
9
ผลการรวบรวม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดานการใหการศึกษาแกประชาชน………………..….

48
51
55

56

60

61

62

68

70

(10)

รายการตาราง (ตอ)
หนา
ตาราง
10 ผลการรวบรวม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น……..………………
11 ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนา................................................................................
12 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ในการศึกษาบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.................

71
90

91

(11)

รายการภาพประกอบ
หนา
ภาพประกอบ
1

ภาพจําลองกระบวนการทางสังคม........................................

9

(12)
(12)

บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
การเผยแผพระพุทธศาสนามีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล เริ่มตั้งแตการปฐมเทศนาแกปญจวคีย
หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู ซึ่งถือวาเปนครั้งแรกของการเผยแผพระพุทธศาสนา พระสัมมา
สัมพุทธเจาไดดําเนินเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญรุงเรืองขึ้นในประเทศอินเดีย โดยการออก
เทศนา สั่งสอนไปในแควนตาง ๆ ทั่วประเทศอินเดียในขณะที่มีศาสนาอื่น ๆ เจริญรุงเรืองอยู
กอนแลว แตศาสนาพุทธภายใตการนําของพระสัมมาสัมพุทธเจาสามารถยึดครองพื้นที่สวนใหญใน
ประเทศอินเดียแทนศาสนาพราหมณ และศาสนาอื่นๆ ได ศาสนาพุทธในประเทศอินเดียมีความเจริญ
รุงเรืองมากที่สุดในยุคของพระเจาอโศกมหาราช โดยที่พระเจาอโศกมหาราชไดสงพระภิกษุสงฆ
ที่มีความรูความสามารถออกไปเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนตาง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศ
ไทยก็ไดรับอิทธิพลของการเผยแผพระพุทธศาสนาผานจีน และเขมร
ประเทศไทยเปนประเทศเดียวในโลกที่มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดของ
จํานวนประชากรคิดเปนรอยละมากกวา 90 เปอรเซ็นต และเปนแหลงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง
มากที่สุดของโลกเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายและเปนที่ยอมรับของชาวตางชาติ ที่นับถือศาสนาพุทธ
และปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเปนจํานวนมาก (ฟน ดอกบัว. 2538: 246) ประเทศไทยมีพระพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาประจําชาติมาแตโบราณกาล พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามะกะ ประชาชน
สวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา มีศิลปวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามประจําชาติไทยที่
บรรพบุรุษไดปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลาอันยาวนานจนกระทั่งทุกวันนี้ ปจจุบันสถาบันอันเปนที่
เคารพยึดถืออยางยิ่งของคนไทย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย นับวาเปนศูนยรวมจิตใจ
ของประชาชนคนไทยทุกคนไวไดอยางเหนียวแนนและมั่นคง พระพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งของ
สถาบันหลัก มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจ สรางทัศนคติ
และคานิยมที่ดีตอวัฒนธรรมไทยใหเกิดขึ้นแกประชาชนพลเมืองดวยดีตลอดมา (กรมการศาสนา
กองศาสนาศึกษา. 2542: ก)
การเผยแผพระพุทธศาสนาเขามากอนสมัยสุโขทัยเปนราชอาณาจักร ซึ่งมีหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่ขุดพบมากมาย สําหรับในเมืองสุโขทัยนั้นมีการจารึกไวเปนหลักฐานวาสุโขทัย
รับเอาศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศไปจากเมืองนครศรีธรรมราช และแผขยายมาจนถึงแหลมมาลา
ยูซึ่งเปนพื้นที่ตั้งโดยเฉพาะดินแดนในสามจังหวัดชายภาคใต ที่ไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธมาตั้งแตสมัยศรีวิชัยและเจริญรุงเรืองมาตามลําดับ จนกระทั่งศาสนาอิสลามเขา
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มามีอิทธิพลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และพระพุทธศาสนาก็ไดรับผลกระทบจากการเผยแผ
ของศาสนาอิสลามมาจนถึงทุกวันนี้
พระพุทธเจาใชเวลาในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญรุงเรืองโดยใชวิธี
การสอนอยางหลากหลายและมีสื่อประกอบการเผยแผศาสนาโดยการใชสิ่งที่ใกลตัว และสอนใน
สิ่งที่ใกลตัวนําไปในชีวิตไดอยางเหมาะสม เชน การสอนเรื่อง ไตรลักษณ ซึ่งประกอบดวย อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา หรือเรื่องอริยสัจสี่ ประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค การเผยแผพระพุทธศาสนา
ไดสามารถดําเนินการหลายรูปแบบ เชน การปฏิบัติตนใหนาเลื่อมใส การสนทนา การแนะนํา
การตอบปญหาขอของใจ หลักการเผยแผไวดังนี้ “หามมิใหเขาทําความชั่วใหประพฤติความดี
สงเคราะหเขาดวยน้ําใจอันงาม ใหไดสิ่งที่ไมเคยฟง อธิบายสิ่งที่เขาฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
บอกทางสวรรคให” (พระโสภณคณาภรณ. 2529: 74)
ในสมัยพุทธกาลก็มีเหตุการณที่มีการขัดขวางการเผยแผพระพุทธศาสนาจากลัทธิ
อื่น ๆ อันเปนเหตุใหพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงหาวิธีการตาง ๆ ที่จะเผยแผพระพุทธศาสนาให
กวางใหญไพศาลออกไป เชน หลังการตรัสรูไดมีมารมาทูลขอใหพระองคปรินิพพาน พระองคจึง
บอกแกมารเหลานั้นวา ถาสาวกของพระองคยังไมแกรงกลาเฉียบแหลมในการเปนผูนํา และถา
ไมสามารถใชเหตุและผลในการลบลางความคิดของพวกที่มาจาบจวงพระพุทธศาสนาไดนั้น พระองค
จะไมเสด็จปรินิพพาน
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีเหตุผลในการเผยแผพระพุทธศาสนา ใชสติปญญาใน การเผยแผ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนพื้นที่ของศาสนาพราหมณ ดังนี้เชน “พระพุทธเจาออกเทศนสั่งสอนเพื่อ
ยึดพื้นที่ ถือวาพระพุทธเจาของเราทรงทํางานในเชิงรุกอยางมาก” (พระธรรมโกศา-จารย. 2548: 2)
นับเปนสิ่งที่พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตองนํามายึดถือและเรงหาวิธีการตาง ๆ
ที่จะเผยแผพระพุทธศาสนาใหดํารงคงอยูไดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งอาจจะตองแลกมา
ดวยชีวิตของพระสงฆ เรงสรางขวัญและกําลังใจแกพุทธศาสนิกชนซึ่งเปนพลเมืองสวนนอยใหมี
ความมั่นใจในการสรางสรรคและจรรโลงซึ่งพระพุทธศาสนา โดยการศึกษาพระไตรปฎกใหเขาใจ
อยางถองแท เพื่อนําความรูที่ไดรับจากการศึกษา เผยแผพระพุทธศาสนาจนมีความเขมแข็ง
โดยการบริหารจัดการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สรางและบํารุงรักษาสาธารณูปการ
การเผยแผพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนหนาที่สําคัญของ
พระสังฆาธิการจึงมีหนาที่สําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา และใหคําปรึกษาแกพระสงฆใน
การเผยแผพระพุทธศาสนา ทั้งดานการใหการศึกษาแกพระภิกษุ หรือพระสังฆาธิการใหมีความรู
ความเขาใจในแกนแทของพระพุทธศาสนาโดยเพิ่มความเขมแข็งใหเกิดขึ้นทุกดาน ทั้งดานการศึกษา
การเผยแผ และพระพุทธศาสนา และการแกปญหาที่เกิดขึ้นแกพระพุทธศาสนา โดยตองทําการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในเชิงรุก ซึ่งตองใชความสามารถและความพยายามที่จะตองฝาอันตรายซึ่งการเกิด
การเผยแผของศาสนาอื่นที่ใชวิธีการที่รุนแรงจากปจจัยที่ปรากฏอยู ดังนี้
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1. อันตรายที่เกิดจากภายนอก ที่ทําใหพระพุทธศาสนาตองประสบกับความระส่ําระสาย
จากการที่พุทธศาสนิกชนไมสามารถปฏิบัติศาสนกิจ หรือพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาอันเนื่อง
มาจากภัยอันตรายจากเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเกิดจากน้ํามือ
ผูไมหวังดี ที่ทํารายราษฎรชาวไทยพุทธ ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนเวลาการทําศาสนกิจ หรือบางครั้ง
ก็ไมสามารถปฏิบัติศาสนกิจ
กรณีที่พระสงฆผูที่ทําหนาที่สืบทอดและเผยแผพระพุทธศาสนาไมสามารถปฏิบัติ
ศาสนกิจในการบิณฑบาต โดยการเปลี่ยนเวลาออกบิณฑบาตจนทําใหชาวไทยพุทธไมกลาใสบาตร
ในเวลาเชามืดเพราะเกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกตนเอง หรือในขณะที่พระออกบิณฑบาตนั้น
ก็ตองใหทหารคอยคุมกันนับเปนที่ที่นาเวทนาอยางยิ่ง เพราะในขณะที่วา เมืองไทยเปนพุทธศาสนา
แตพระที่ออกบิณฑบาต ตองรับการอารักขาจากทหาร และบางครั้งที่พระสงฆเหลานั้นตองไดรับ
อันตรายที่เกิดจากระเบิดจากภัยความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
2. ภัยจากการลอบเผาและวางเพลิงวัดและศาสนาสถานที่สําคัญในวัด ซึ่งเกิดขึ้นทั้ง
ในจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส “แผนดินไทย เปนมรดกชิ้นสุดทายที่มีอยู เพราะฉะนั้น
คนในชาติควรจะหวงแหนเยี่ยงบรรพบุรุษ เพราะเราไมมีแผนดินที่จะเลือกอีกแลว ถาชาติอยู
ไมไดศาสนาก็อยูไมได” (พระโสภณคณาภรณ. 2529: ปกหลัง)
การเผยแผพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พระสังฆาธิการตองใช
วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุก ซึ่งตองใชวิธีการที่หลากหลาย ใชสื่อตาง ๆ ในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา เผยแผศาสนาในเชิงรุกโดยการเคาะประตูบานเยี่ยมเยือนและใหกําลังใจ อยาง
พระสัมมาสัมพุทธเจาหลังจากตรัสรูแลว พระองคไดเดินทางออกเผยแผพระพุทธศาสนา โดยให
ความรู สอนในสิ่งที่ชาวบานอยากรู สงเคราะหชาวบานในดานตาง ๆ ใหความรวมมือกับประชาชน
ในทองถิ่นในการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูบนผืนแผนดินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตอไป
จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นภายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พระสังฆาธิการถือวา
มีบทบาทหนาที่สําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาท
และวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ 1) บทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาในดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย 2) บทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในดานการใหการศึกษาแกประชาชน 3) บทบาทการเผยแผ-พระพุทธศาสนาใน
ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของพระสังฆาธิการที่มีตอบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ
ที่มีตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต วาแตกตางกันหรือไม
อยางไร เพื่อนําผลการวิจัยครั้งนี้มาปรับปรุงและพัฒนาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับสถานการณในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย ดานการศึกษาแกประชาชน ดานการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต จําแนกตามตําแหนง
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ ในบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ความสําคัญของการวิจัย
ผลที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้
1. ทําใหทราบถึงบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ตลอดจน
ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปนแนวทางในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมกับสถานการณภายในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
2. ทําใหทราบขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยศึกษาคนควาถึงบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้ อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ในดาน
บทบาทการเผยแผดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย บทบาทการเผยแผดานการศึกษาแก
ประชาชน บทบาทการเผยแผดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น (กองแผนงาน. 2537: 25)
2. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พระสังฆาธิการใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งประกอบไปดวย เจาอาวาส
รองเจาอาวาส เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด
และรองเจาคณะจังหวัด ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 249 รูป (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 2549: 1)
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3. ขอบเขตดานตัวแปร คือ บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ประกอบดวย ตัวแปร
อิสระ คือ ตําแหนง และตัวแปรตาม คือ บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การเผยแผพระพุทธศาสนา หมายถึง การสืบทอดพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญ
รุงเรืองแผขยายออกไป โดยการสรางความศรัทธาเลื่อมใสและสรางปญญาใหเกิดขึ้นแกพุทธศาสนิกชน
จนสามารถนําธรรมไปใชในชีวิตจริง ซึ่งถือเปนหนาที่สําคัญของพระสงฆ ในที่นี้เฉพาะพระที่ทํา
หนาที่ในระดับพระสังฆาธิการของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
2. บทบาท (Role) หมายถึง การปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาสําหรับผูที่อยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยแบงบทบาทเปน 3 ดาน คือ
ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณ การเผยแผพระพุทธศาสนาดานการศึกษาแกประชาชน และดาน
การเผยแผพระพุทธศาสนาดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
3. บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณ หมายถึง การให
ความรูในเรื่องสัจธรรมแหงชีวิต การเวียน วาย ตาย เกิด สรางความสงบทางดานจิตใจใหเกิดขึ้น
แกประชาชนโดยการทําวัดใหเปนศูนยกลางการสรางสมาธิ หรือการอบรมใหความรูดานการทํา
สมาธิวิปสสนา สรางกัลยาณมิตรระหวางประชาชนกับสงฆ เชน เปนผูนําในการปฏิบัติธรรมและ
วิปสสนากรรมฐานในโอกาสตางๆ ภายในวัด มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาเปนประจําวันสําคัญ
ทางศาสนา วันสําคัญของชาติ เปนตน
4. บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการศึกษาแกประชาชน การใหการศึกษา
ซึ่งอาจเปดเปนโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นในวัด หรือการใหความรูดานภาษาบาลี สันสกฤต หรือ
การสนทนาธรรมกับประชาชน ใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณคาและความสําคัญ
ของศาสนาตอการดํารงชีวิต เชน เปดสอนพระพุทธศาสนาในวัดแกผูที่สนใจ การมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ เปนตน
5. บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น หมายถึง
การผลักดันชุมชนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ โดยพระสังฆาธิการคอยทําหนาที่ใหคําปรึกษา
มีสวนชวยในการรวมแกปญหา และสนับสนุนใหวัดเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เชน การมีสวนรวมในโครงการตางๆ เพื่อใตสันติสุข การสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม ทองถิ่น รวมกับ
พุทธศาสนิกชน เปนตน
6. พระสังฆาธิการ หมายถึง พระสงฆที่ไดรับการแตงตั้งใหมีอํานาจในการปกครอง
พระสงฆระดับเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เลขานุการเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ
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รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
7. วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา หมายถึง วิธีการที่นํามาใชในการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาแกประชาชน เชน การใหการศึกษาสงเคราะห การเทศนอบรมสั่งสอน พบปะเยี่ยมเยือน
พุทธศาสนิกชนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
8. สามจังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยที่
มีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต นั้นผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีบทบาท
2. พระสังฆาธิการ
3. การเผยแผพระพุทธศาสนา
4. วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
5. บทบาทของพระสังฆาธิการในการเผยแผพระพุทธศาสนา
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)
ทฤษฎีบทบาท เปนทฤษฎีที่กลาวถึงการแสดงพฤติกรรมของมนุษยในสังคม จึงสามารถ
นําทฤษฎีบทบาท มาอธิบายบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ศาสนาพุทธเปนศูนยรวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน เพื่อใหพุทธศาสนาดํารง
อยูไดตองมีผูสืบทอดพุทธศาสนาที่มีความรูความสามารถและผูที่มีบทบาทที่สําคัญในการสืบทอด
พุทธศาสนา คือ พระภิกษุสงฆ เพื่อใหพระภิกษุสงฆ ผูที่มีความรูความสามารถปกครองพระภิกษุ
รูปอื่นไดจึงมีการแตงตั้งพระสังฆาธิการที่มีหนาที่ปกครองดูแลและกํากับการเผยแผพระพุทธศาสนา
ใหมีความเจริญรุงเรืองตอไป เพื่อใหทราบถึงความสําคัญของบทบาทของ พระสังฆาธิการตาม
บทบาทหนาที่ที่แตละบุคคลไดรับ และถูกกําหนด โดยระเบียบของทางราชการ ซึ่งจําเปนตองทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทดังกลาวเปนเบื้องตน นิยามของคําวา บทบาท มีผูกําหนดไวหลาย
ทานดังนี้
งามพิศ สัตยสงวน (2545: 73 -74) ไดใหความหมายของบทบาทวาเปนพฤติกรรม
คาดหวังสําหรับผูที่อยูในสถานภาพตาง ๆ วาจะตองปฏิบัติอยางไร (Role Expectation) เปนบทบาท
ที่คาดหวังโดยกลุมคนหรือสังคมเพื่อทําใหคูสัมพันธมีการกระทําระหวางกันทางสังคมไดรวมทั้ง
สามารถคาดพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได
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ลักษณะทั่วไปของบทบาท
บทบาทเปนการกระทําตามสิทธิและหนาที่ของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ คือ หนาที่ที่เขา
ตองทําขณะดํารงตําแหนงนั้น ๆ อยู สวนสิทธิ หมายถึง สิ่งที่เขาพึงไดจากการดํารงตําแหนงและ
บางครั้งเขาอาจจะมีบทบาทอื่นที่ตองปฏิบัติอีก และบางครั้งบทบาทอาจมีการขัดแยงกันได หรือ
บางครั้งบทบาทอาจจะมีลักษณะเครียด ซึ่งอาจมีผลมาจากสิ่งแวดลอม
ในบางครั้งบทบาทอาจมีการขัดแยงกันได (Role Conflicts) เพราะแตละคนอาจมี
หลายบทบาท จึงอาจทําใหบทบาทบางบทบาทเกิดการขัดแยงกัน หรือในบางครั้งก็มีลักษณะ
“เครียด” (Stress) เพราะในสังคมมีการคาดหวังในบทบาทมากเกินไป เชน พระภิกษุในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตที่ตองทําหนาที่ใหกําลังใจแกประชาชนที่ชาวพุทธสรางขวัญและกําลังใจในการเผชิญ
ปญหาที่เกิดขึ้น และพระภิกษุเองก็ตองอยูอยางระมัดระวังและเกรงตอภัยที่จะมาคุกคาม ซึ่งตอง
มีทหารใหความคุมกันระหวางเดินทาง
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (ม.ป.ป: 6-7) กลาววา บทบาท หมายถึง หนาที่ (Function) ที่
บุคคลไดแสดงออกตามสถานภาพของตน บทบาทแยกไดเปนบทบาทคาดหวังจากสังคมและ
บทบาทที่แสดงจริง
ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ (2540: 91) กลาววา บทบาทเปนสิ่งเชื่อมโยง
ระหวางตัวบุคคลกับองคการ แสดงถึงพฤติกรรมของคนในองคการที่คาดวาจะแสดงออก บทบาท
เกิดจากผลของการเกี่ยวของกันขององคการที่เปนทางการ เทคนิควิทยาการ องคการที่ไมเปน
ทางการ และความคาดหมายของบุคคลในงานที่ทํา
เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540: 7) กลาววา บทบาทเปนรูปแบบของ
พฤติกรรมมาตรฐานที่คาดหวังวาบุคคลที่อยูในตําแหนงเฉพาะตําแหนงหนึ่ง โดยไมคํานึงถึง
ความปรารถนาและขอหามสวนบุคคลนั้นจะตองประพฤติปฏิบัติในบทบาทนั้นๆ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 271) ไดใหความหมาย
ไววาบทบาท หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตามตําแหนงหรือหนาที่ซึ่งเปน
ไปตามความหมายของสังคม
พัทยา สายหู (2537: 29) ไดกลาววา บทบาทหนาที่คือสิ่งที่ทําใหเกิดความเปนบุคคล
และเปรียบไดเสมือนบทของตัวละครที่กําหนดใหผูแสดงในละครเรื่องนั้นๆเปนอะไร มีบทบาทที่
จะตองแสดงอยางไร ถาแสดงผิดบทหรือไมสมบทก็อาจถูกเปลี่ยนตัวไมใหแสดงไปเลย ดังนั้น
บทบาทก็คือการกระทําตางๆ ที่ “บท” กําหนดไวใหผูแสดงตองทําตราบใดที่ยังอยูใน “บท” นั้น
เดจนอซกา (ยุพเยาว วารีกุล. 2546: 10; อางอิงจาก Dejnozka. 1983: 141) ได
ใหคําจํากัดความไววา บทบาทเปนพฤติกรรมที่ถูกคาดหวังของบุคคลผูดํารงตําแหนงในองคการ
เชน อาจารยใหญ บทบาทกับตําแหนงมีความหมายแตกตางกัน แตสัมพันธกันบุคคลอาจมีตําแหนง
เปนอาจารยใหญเพราะขาดประสบการณ ขาดความรูความสามารถ จึงไมสามารถแสดงบทบาท
ที่เหมาะสมในตําแหนงอาจารยใหญได
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เลวิงสัน (ยุพเยาว วารีกุล. 2546: 10; อางอิงจาก Levingson. 1964: 284 - 285)
ไดสรุปความหมายของบทบาทไว 3 ประการ ดังนี้
1. บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความคาดหวัง ขอหาม ความรับผิดชอบและอื่นๆ ที่
มีลักษณะและทํานองเดียวกันซึ่งผูกพันอยูกับตําแหนงทางสังคมที่กําหนดให บทบาทตามความหมาย
นี้คํานึงถึงตัวบุคคลนอยที่สุด แตมุงไปถึงการบงชี้หนาที่อันควรกระทํา
2. บทบาท หมายถึง ความเปนไปของบุคคลผูดํารงตําแหนงที่คิดและกระทําเมื่อดํารง
ตําแหนงนั้น
3. บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแตละคนที่สัมพันธกับโครงสรางทางสังคม
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ แนวทางที่บุคคลพึงกระทําเมื่อดํารงตําแหนงนั้นๆ
จากนิยาม ความหมายของบทบาทดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา บทบาท
หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมหรือการกระทําที่บุคคลแสดงออก ภายใตขอกําหนดของสังคม
และเปนไปตามสถานภาพ สิทธิ หนาที่ ที่บุคคลนั้นครองอยู
ทั้งนี้มีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบทบาท คือ ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม (Social Process
Theory)
ทฤษฎีกระบวนการทางสังคมของเกทเซลลและกูบา (ยุพเยาว วารีกุล. 2546: 12;
อางอิงจาก Getzels and Guba. 1957; Getzels, et al. 1968: 56) ไดอธิบายใหเห็นวา พฤติกรรม
ในสังคมขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธ (Interraction) ของบทบาท (Role) ซึ่งถูกกําหนดโดยความคาดหวัง
กับบุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งเปนโครงสรางของความตองการภายใตของบุคคลที่ถูกกําหนด
โดยวิธีสนองความตองการของบุคคล ซึ่งแสดงไดดังภาพประกอบ 1
สถาบันมิติ
สถาบัน
ระบบสังคม

บทบาท

มาตรฐานการปฏิบัติ
บุคคล

บุคลิกภาพ

ความคาดหวัง
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้น
ความตองการ

ภาพประกอบ 1 ภาพจําลองกระบวนการทางสังคมบุคคลมิติ
ที่มา: สุวิทย บุญชวย. 2525: 38
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จากภาพอธิบายไดวาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนผลของปฏิสัมพันธ ระหวางมิติสถาบัน
และมิติบุคคล
มิติสถาบันประกอบดวยสถาบันซึ่งมีลักษณะและประเภทของสถาบัน แตละสถาบัน
จะมีบทบาทในสังคมและมีความคาดหวังของสถาบันนั้นๆ
มิติบุคคล ประกอบไปดวยบุคคลซึ่งแตละบุคคลจะมีบุคลิกภาพที่แตกตางกันและมี
ความตองการตาง ๆในบทบาทหนาที่การงานที่ตนอยู
จากประเด็นทั้งสองนี้ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของมนุษยทั้งสิ้น
บทบาทและความคาดหวังเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการดําเนินกิจการขององคการตามแนวคิด
ของเกทเซลลและกูบานั้น บทบาทมีความสําคัญมากที่สุด และบทบาทก็อาจอธิบายไดโดยความคาดหวัง
ลักษณะบางประการที่อธิบายธรรมชาติของบทบาทมีดังนี้ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2540: 95-96;
อางอิงจาก Hoy and Miskel. 1991: 33)
1. บทบาทแสดงถึงตําแหนงและสถานะ (Status) ภายในองคการในสถานศึกษา
ประกอบดวย ตําแหนงตางๆ เชน อาจารยใหญ ครูอาจารย นักเรียน และคนงานภารโรง เปนตน
2. บทบาทถูกกําหนดโดยความคาดหวังและหนาที่ของตําแหนงนั้น ๆ ความคาดหวัง
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมของแตละตําแหนง เมื่อบุคคลไดแสดงพฤติกรรมตามหนาที่
ของตําแหนงนั้น ๆ เขาก็ไดแสดงบทบาทของเขา บทบาทเปนเสมือนพิมพเขียว (Blueprint) ใน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร
3. บทบาทเปนตัวแปร คือ สามารถแปรเปลี่ยนไปทั้งนี้เปนเพราะวาความคาดหวัง
บางอยางจําเปนตองกระทําตาม แตความคาดหวังอีกบางอยางอาจมีความยืดหยุนในการปฏิบัติ
ก็ได ความคาดหวังที่มีตอบทบาทอาจเฉพาะเจาะจง เชน จะตองทําอยางนั้น หรืออยางนี้ แต
ความคาดหวังบางอยางที่มีตอบทบาทอาจไมเฉพาะเจาะจงหรือมีชวงของการปฏิบัติ เชน อาจทํา
อยางนี้หรือทําอยางนั้นก็ได หรืออาจทํามากนอยก็ได
4. บทบาททั้งหลายในองคการนั้นมีความคาบเกี่ยวกันและสงเสริมซึ่งกันและกัน เชน
เปนการยากที่จะอธิบายเฉพาะบทบาทของครูหรือเฉพาะบทบาทของนักเรียน โดยไมไดอธิบาย
ถึงความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
จากทฤษฎีบทบาทดังกลาวขางตนสรุปไดวา “บทบาท คือ พฤติกรรมของบุคคลที่
ถูกกําหนดดวยตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่เขามาดํารงตําแหนงในขณะนั้น ซึ่ง
ตองมีการปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในสังคม หรือระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูวิจัยในฐานะ
ดํารงตําแหนงพระสังฆาธิการ จึงตองการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตระดับเจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ ที่อันแสดงออก
ถึงความสามารถในความเปนผูนําในดานตาง ๆ เพื่อทําหนาที่การเผยแผพระพุทธศาสนาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยใหดํารงอยูตอไป”
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พระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการ คือ พระภิกษุ ผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ ซึ่งมีตําแหนงทาง
สงฆตั้งแต เจาคณะใหญ เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด
เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส
และผูชวยเจาอาวาสในการแตงตั้งพระสังฆาธิการนั้น พระภิกษุที่ควรแกการไดรับการแตงตั้งควรมี
คุณสมบัติ เชน มีพรรณนาสมควรแกตําแหนง มีความรูสมควรแกตําแหนง มีความประพฤติเรียบรอย
ตามพระธรรมวินัย เปนผูฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ
ไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน หรือเปนวัณโรคในระยะ
อันตรายจนเปนที่นารังเกียจ ไมเคยตองคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณที่พึงรังเกียจมากอนและไมเคย
ถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตําแหนงใด เพราะความผิดมากอน
พระสังฆาธิการ แปลตามรูปศัพทวา “พระผูทํางานโดยสิทธิ์ขาดในทางคณะสงฆ”
โดยความหมาย ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) วาดวยการแตงตั้งและถอด
ถอนพระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ 5 ระดับ ดังนี้ คือ
1. เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค
2. เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด
3. เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ
4. เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล
5. เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส
การพนจากตําแหนงหนาที่พระสังฆาธิการเนื่องมาจากสาเหตุปจจัย คือ เมื่อถึงมรณภาพ
การพนจากความเปนพระภิกษุไมวากรณีใด การลาออกจากตําแหนงพระสังฆาธิการ การยายออกไป
นอกเขตที่พระสังฆาธิการพํานักอยูไดรับการยกยองเปนกิตติมศักดิ์ เขารับตําแหนงหนาที่เจาคณะ
หรือรองเจาคณะอื่น มีคําสั่งใหออกจากตําแหนงหนาที่ ถูกปลดออกจากตําแหนงหนาที่ถูกถอดถอน
ออกจากตําแหนงหนาที่
พระสังฆาธิการควรมีจริยา ดังนี้
1. พระสังฆาธิการตองเอื้อเฟอตอกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎกระทรวง
กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สังวร
และปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยโดยเครงครัด
2. พระสังฆาธิการตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบ
ดวยอํานาจหนาที่ ถาไมเห็นพองดวยคําสั่งใหเสนอความเห็นทัดทาน เปนลายลักษณอักษร ภายใน
15 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง และเมื่อไดทัดทานดังกลาวมาแลวนั้น แตผูสั่งมิไดถอนหรือ
แกคําสั่งนั้น ถาคําสั่งนั้นไมผิดพระวินัยตองปฏิบัติตามแลวรายงานจนถึงผูสั่ง ในกรณีที่มีการทัด
ทานคําสั่งกลาวในวรรคแรก ใหผูสั่งรายงาน เรื่องทั้งหมดไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตน เพื่อพิจารณา
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สั่งการในการปฏิบัติหนาที่ หามมิใหทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตจะไดรับอนุญาต
พิเศษเปนครั้งคราว
3. พระสังฆาธิการตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง มิใหเกิดความเสียหาย
แกการคณะสงฆและการพระศาสนา และหามมิใหละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร
4. พระสังฆาธิการตองปฏิบัติหนาที่โดยชอบ และหามมิใหใชอํานาจหนาที่ในทางที่
ไมสมควร
5. พระสังฆาธิการตองสุภาพเรียบรอยตอผูบังคับบัญชาเหนือตนและผูอยูในปกครอง
6. พระสังฆาธิการตองรักษาสงเสริมสามัคคีในหมูคณะ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในทางที่ชอบ
7. พระสังฆาธิการตองอํานวยความสะดวกในหนาที่การคณะสงฆ และการพระศาสนา
8. พระสังฆาธิการตองอํานวยความสะดวกในหนาที่การคณะสงฆที่ยังไมควรเปดเผย
พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุที่มีความรูในทางพระพุทธศาสนาดีพอสมควรที่จะ
ดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนา มีความเสียสละในการเดินทางไปเผยแผพระพุทธศาสนากับ
ประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อสรางความเลื่อมใสตอพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นไปงานพระธรรม
ทูตไดพัฒนาไปทั่วประเทศ และในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลก งานพระธรรมทูตจึงเปนภารกิจที่สําคัญ
ของคณะสงฆและการสนับสนุนจากหนวยงานราชการตาง ๆ เพื่อใหการอํานวยความสะดวกใน
การเดินทางไปเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ โดยมีภารกิจหลักอยู 4 เรื่อง ดังนี้
1. เสริมสรางศรัทธาของประชาชนใหยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
2. สรางประชาชนใหมีศีลธรรมประจําตน
3. ใหประชาชนมีความรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
4. สรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางประชาชนที่นับถือศาสนาที่แตกตางกัน
ลักษณะการดําเนินงานของพระสังฆาธิการ มี 5 ประการ คือ
1. ศึกษาความเปนอยูของประชาชนเพื่อใหทราบวาทองถิ่นที่ตองไปเผยแผพระพุทธ
ศาสนาประชาชนในทองถิ่นมีความเปนอยูอยางไร ควรใชวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อให
สอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถิ่น
2. ศึกษาความตองการของชุมชนที่ตองไปเผยแผพระพุทธศาสนาวา ชุมชนมีความตองการ
ใหพระสังฆาธิการ เผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางเหมาะสมกับความตองการของประชาชน
3. เยี่ยมเยือนพุทธศาสนิกชนในยามที่ทุกขยากมีความเดือนรอน เพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจแกพระพุทธศาสนิกชนที่มีความเดือดรอนอยางเชน ยามที่พุทธศาสนิกชนประสบกับ
สถานการณความไมสงบ พระสังฆาธิการ ก็พยายามที่จะเดินทางไปใหกําลังใจแกประชาชน แม
ตองแลกตัวชีวิตของพระสังฆาธิการเอง
4. แนะนําวิธีการครองตนใหแกประชาชนโดยธรรมวิธี
5. ปรับปรุงการสรางความศรัทธาและการนับถือพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกที่ควร
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หนาที่ของพระสังฆาธิการ มี 3 ประการ
1. มีหนาที่อบรมใหความรูแกประชาชน สรางความรักศรัทธาในชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
2. มีหนาที่เสริมสรางศีลธรรมแกประชาชนเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ของประชาชนในดานตาง ๆ ตอไป
3. มีหนาที่สรางความศรัทธาเสื่อมใส และความเขาใจในแกนแทของพระพุทธศาสนา
ตอพุทธศาสนิกชน
อาจกลาวโดยสรุปวา บทบาทของพระสังฆาธิการ คือ การปฏิบัติของผูปกครองพระสงฆ
รวมทั้งพระธรรมทูต ซึ่งมีหนาที่ในการเผยแผพระพุทธศาสนาดํารงอยูตลอดไป โดยการศึกษา
พระธรรมวินัยใหถึงแกนแทของพระพุทธศาสนา แลวจึงทําการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการ
ตาง ๆ ดังพุทธเจาเคยประกาศพระพุทธศาสนา ใหเจริญรุงเรืองตอไปซึ่งถือเปนภารกิจที่สําคัญ
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
การเผยแผพระพุทธศาสนา
การเผยแผพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นภายหลังการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจาเริ่ม
ตั้งแตการไปโปรดปญจวัคคีย สามารถบรรลุเปนพระอรหันตทั้งหารูปแลว การเผยแผพระพุทธ
ศาสนาในสมัยพุทธกาล พระสารีบุตรเถระกับพระโมคคัลลานเถระไดสรางผลงานไวมากมาย โดย
พระสารีบุตรทําหนาที่เผยแผในดานทิศเหนือ และพระโมคคัลลานเถระรับผิดชอบการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาดานทิศใต จนพระทั้งสองไดรับการยกยองพิเศษสัจจวิภังคสูตรวา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จงเสพ จงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เธอทั้งสองเปนผูฉลาด เปนผูอนุเคราะห เพื่อพรหมจารี
สารีบุตรเปนเหมือนมารดาโมคัลลานะเปนเหมือนพี่เลี้ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรยอมแนะนํา
ในโสดาปตติผล โมคคัลลานะยอมแนะนําในมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไป” และตอมาไดมีพระอรหันต
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็คงยังคงจาริกออกไปประกาศศาสนาใหแผขยายออกไปดังปรากฏหลักฐานใน
ปรากฏอยูในพระบาลีมหาวรรคแปลเปนภาษาไทยความวา
“ภิกษุทั้งหลาย เราเปนผูพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพยและของมนุษย
แมพวกเธอทั้งหลายก็เชนกัน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงแสดงธรรมใหงดงามในเบื้องตน (ศีล),
ใหงดงามทามกลาง (สมาธิ), ใหงดงามที่สุดในที่สุดลงรอบ (ปญญา) จงประกาศพรหมจรรยให
เปนไปพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ใหบริสุทธิ์บริบูรณทั้งสิ้นเชิง สัตวทั้งหลายที่เปนพวกมีธุลีใน
ดวงตาเล็กนอยก็มีอยู สัตวพวกนี้ยอมเสื่อมจากคุณที่ควรไดเพราะไมไดฟงธรรม สัตวผูรูทั่วถึง
ธรรมจักรมีเปนแน ภิกษุทั้งหลาย แมเราเอง ก็จะไปสูตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”
(พฤฒาจารย วิพุธโยคะรัตนรังสี. 2529: 52)
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พระโสภณคณาภรณ (2529: 73 – 76) การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยกอนนั้น
เนื่องจากสังคมอารยันมีความสนใจในธรรมมาก เมื่อพระพุทธเจาและพระสงฆเกิดขึ้นจึงมีคนสนใจ
สอบถามฟงธรรมและสนทนาธรรม งานเผยแผพระพุทธศาสนาทานทําไดทุกรูปแบบ เชน การปฏิบัติตน
นาเลื่อมใส การสนทนา การแนะนํา การตอบปญหาขอของใจ การแสดงธรรมโดยพระพุทธเจา
ทรงประทานหลักการเผยแผพระพุทธศาสนาไว ใหแตละรูปทํางานดวยความเสียสละมีเมตตากรุณา
เปนหลักใจ ทรงกําหนดเปนหนาที่ของพระภิกษุใหปฏิบัติตอชาวบานไววา “หามมิใหเขาทําชั่ว
ใหประพฤติความดี สงเคราะหเขาดวยน้ําใจอันงาม ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง อธิบายสิ่งที่เขาฟง
แลว เขาเขาใจแจมแจง บอกทางสวรรคให”
การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ในสมัยยุคแรกเปนนิกายหินยานเผยแผ
อยูบริเวณจังหวัดนครปฐม โดยมีหลักฐาน คือ พระปฐมเจดีย ตอมากษัตริยกรุงศรีวิชัยแหงเกาะ
สุมาตรานําศาสนาพุทธนิกายมหายานเขามาเผยแผที่นครศรีธรรมราชและเมืองไชยา มีหลักฐาน
คือ พระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราช และพระธาตุที่อําเภอไชยา ตอมาพระเจาอนุรุทธแหงประเทศพมา
นําศาสนาพุทธนิกายมหายานเขามาเผยแผทางลานนาไทยและทางภาคใตอีกครั้งซึ่งเปนนิกายหินยาน
จากเกาะลังกา พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยมีการเผยแผอยางรวดเร็วและมีความเจริญรุงเรือง
มากที่สุดในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช เชน ไดสรางพระพุทธรูป วัดและการคัดลอกคัมภีร
คําสอนตาง ๆ ในสมัยอยุธยา พุทธศาสนาไดมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุดในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
และมีการกําหนดใหชายไทยทุกคนไดบวชเรียนจนถึงปจจุบัน
พระเจาอโศกมหาราช พระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญของประเทศอินเดีย ไดมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งในการเผยแผพระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสูดินแดนตาง ๆ ทั่วโลก ดังนี้ (จรัส พยัคฆราชศักดิ์
และกวี อิศริวรรณ. 2546: 3)
สายที่ 1 มีพระมัชฌันติกเถระเปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ แควน
กัษมิระ คือ รัฐแคชเมียร ประเทศอินเดียปจจุบัน และแควนคันธาระ ในปจจุบัน คือ รัฐปญจาป
ทั้งของประเทศอินเดียและประเทศปากีสถาน
สายที่ 2 พระมหาเทวเถระ เปนหัวหนาคณะไปเผยแผพระพุทธศาสนาในแควนมหิส
มณฑลปจจุบัน ไดแก รัฐไมเซอรและดินแดนแถบลุมแมน้ําโคธาวารี ซึ่งอยูในตอนใตประเทศอินเดีย
สายที่ 3 พระรักขิตเถระ เปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ วนวาสี
ประเทศ ในปจจุบันไดแก ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศอินเดีย
สายที่ 4 พระธรรมรักขิตเถระ หรือพระโยนกธรรมรักขิตเถระ (ซึ่งเขาใจกันวาเปน
ฝรั่งคนแรกในชาติกรีกที่ไดเขาบวชในพระพุทธศาสนา) เปนหัวหนาคณะไปเผยแผพระพุทธศาสนา
ณ อปรันตกชนบท ปจจุบันสันนิษฐานวา คือ ดินแดนแถบชายทะเล เมืองบอมเบย
สายที่ 5 พระมหาธรรมรักขิตเถระ เปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ
แควนมหาราษฎร ปจจุบัน ไดแก รัฐมหาราษฎรของประเทศอินเดีย
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สายที่ 6 พระมหารักขิตเถระ เปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ในเอเซียกลาง
ปจจุบัน ไดแก ดินแดนที่เปนประเทศอิหรานและตุรกี
สายที่ 7 พระมัชฌิมเถระ พรอมดวยคณะ คือ พระกัสสปโคตรเถระ พระมูลกเทวเถระ
พระทุนทภิสสระเถระ และพระเทวเถระ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย
สันนิษฐานวา คือ ประเทศเนปาล
สายที่ 8 พระโสณเถระ และพระอุตตรเถระ เปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา
ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งปจจุบันคือ ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน เชน พมา ไทย ลาว เขมร
เปนตน
สายที่ 9 พระมหินทเถระ (โอรสพระเจาอโศกมหาราช) พรอมดวยคณะ คือ พระอริฏฐ
เถระ พระอุทริยเถระ พระสัมพลเถระ และพระหัททสารเถระ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ ลังกาทวีป
ในรัชสมัยของพระเจาเทวานัมปยติสสะ กษัตริยแหงลังกาทวีป ปจจุบัน คือ ประเทศศรีลังกา
สําหรับสายที่ 8 ดินแดนสุวรรณภูมิกอน พ.ศ. 500 โดยพระพุทธศาสนาที่เผยแผเขา
มาในชวงแรกนั้นเปนพุทธศาสนานิกายเถรวาท หรือหินยาน ตอมาจึงเปนนิกายอาจริยวาทหรือ
มหายาน
ตามหลักฐานของจีนในพุทธศตวรรษที่ 7 - 8 ในสมัยทวารวดีพระพุทธศาสนาไดเขา
สูประเทศไทยเปนนิกายเถรวาท และขยายออกไปถึงนครครหิ (อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี)
และแผขยายไปถึงตอนบนของแหลมมลายู ศาสนาพุทธในทวารวดีไดแผขยายออกไปอยางกวางขวาง
โดยพระนางจามเทวี ไดนิมนตพระสงฆมาเผยแผและสรางวัดสําหรับเปนที่อยูอาศัยของพระสงฆ
ไว ทั้งสี่มุมเมืองนับเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญ รุงเรืองสืบมา ตอมาในสมัย
พระเจากือนา ทราบขาววาพระจากลังกามาจําพรรษาที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ) เพื่อทําการเผยแผ
พระพุทธศาสนา พระเจากือนาจึงใหพระอานันทเถระบวชกุลบุตรตามลัทธิลังกาวงศ
พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยเปนพุทธศาสนานิกายมหายานและเถรวาทปะปนกันไป
มีความรุงเรืองมากพอสมควร ครั้นเมื่อถึงสมัยของพอขุนรามคําแหงไดนิมนตคณะสงฆลังกาวงศ
จากเมืองนครศรีธรรมราช และแผขยายออกไปจนถึงหัวเมืองมลายู ศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศได
เปนศาสนาประจํารัฐไทยในสมัยนั้น ทําใหมีผลตอการศึกษา การปกครองคณะสงฆและศิลปกรรม
จนมาถึงสมัยพระมหาธรรมราชายาลิไท พระองคมีความสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา โดย
ไดนิมนตพระสงฆจากลังกามาสุโขทัย พระองคมีความรูความสามารถในการภาษามคธและพระไตรปฎก
พรอมทั้งไดผนวชในศาสนาพุทธ มีการบอกพระปริยัติธรรมแกภิกษุสามเณรและไดมีการแตงหนังสือ
ไตรภูมิพระรวง ซึ่งใชในการอบรมสั่งสอนแกประชาชน
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระพุทธศาสนาไดมีความเจริญรุงเรืองมากในสมัยของพระบรม
ไตรโลกนาถ เนื่องจากมีพระสงฆจากลานนาและกรุงศรีอยุธยาไปบวชเรียนที่ลังกาเปนที่เลื่อมใส
ของพระบรมไตรโลกนาถถึงกับเสด็จออกผนวชพรอมดวยพระโอรส พระราชนัดดา และขาราชการ
ประมาณ 1,000 คน เปนผูเผยแผที่สําคัญยิ่งในสมัยอยุธยา นอกจากนี้พระองคทรงพระราชนิพนธ
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มหาชาติคําหลวงขึ้นสําหรับใชเทศนใหประชาชนไดฟง ในสมัยสมเด็จพระนารายณศาสนาคริสต
เขามาเผยแผในสมัยอยุธยา ศาสนาพุทธตองผจญกับอันตรายที่เกิดจากการเผยแผของศาสนาคริสต
พระสงฆตองทําหนาที่อยางหนักในการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยการสอนศาสนธรรม และขณะ
เดียวกันก็ตองดึงคนไทยที่นับถือศาสนาคริสตใหหันกลับมานับถือศาสนาพุทธเชนเดิมโดยการให
เปรียบเทียบความดีงามของทั้งสองศาสนาแลวใหพิจารณาเลือกเองวาจะนับถือศาสนาอะไร
พระมหากษัตริยของไทยในสมัยนั้นตองใชนโยบายการเผยแผขยายของศาสนาคริสตที่ใชวิธีการ
ที่รุนแรง และการหลอกลอ
ในสมัยพระเจาตากสินกษัตริยของกรุงธนบุรี มีความรูแตกฉานในพระพุทธศาสนา
ประพฤติปฏิบัติเครงครัดในศาสนธรรม พรอมทั้งไดมีการชําระคัดเลือกพระไตรปฎก จากเมือง
นครศรีธรรมราชเพื่อความสมบูรณและถูกตอง พระองคมีนโยบายวาถาศาสนาพุทธดํารงอยูชาติ
ก็ดํารงอยู จนถึงกับมีการจารึกไว ดังนี้
“อันตัวพอ
ชื่อวา
พระยาตาก
ทนทุกขยาก
กูชาติ
พระศาสนา
ถวายแผนดิน
ใหเปน
พุทธบูชา
แดพระศาสนา
สมณะ
พระพุทธโคดม
หาพันป
ใหยืนยง
คงถวน
สมณะพราหมณชี ปฏิบัติ
ใหพอสม
เจริญสมณะ
วิปสสนา
พอชื่นชม
ถวายบังคม
รอยพระบาท พระศาสดา
คิดถึงพอ
พออยู
คูกับเจา
ชาติของเรา
คงอยู
คูพระศาสนา
พุทธศาสนา
อยูยง
คูองคกษัตรา
พระศาสดา
ฝากไว
ใหคูกัน
ครั้นเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทรเมื่อป พ.ศ. 2332 ไดมีการสังคายนาพระไตรปฎกและ
มีการปรับปรุงการศึกษาของพระสงฆใหดีขึ้น ในสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดมีกฎหมายควบคุม
วินัยของพระสงฆขึ้นเพื่อชวยในการบริหารพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีการแตงตั้ง
พระอาจารยศรีเปนพระสังฆราช ดานการเผยแผการศึกษาของพระสงฆมักใชเรื่องไตรภูมิพระรวง
เรื่องมหาชาติชาดก การเผยแผของพระเปนแบบเดิม คือ ชาวบานไปฟงธรรมหรืออาราธนาพระ
ไปแสดงธรรมเปนหลัก ดานสาธารณูปการ มีการสรางวัด จนมีคําพูดวาสรางวัดใหลกู วิง่ เลน นอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดปณิธานไววา “ตั้งใจจะอุปถัมภกพระพุทธศาสนา ปองกัน
ขอบขัณฑเสมา รักษาประชาชนและมนตรี”
ครั้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดแตงตั้งพระสังฆราชขึ้น
ถึง 3 พระองค และสงพระไปดูกิจการพระศาสนาที่ประเทศลังกา การเผยแผดานการศึกษาและ
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การสาธารณูปการก็คงเปนเชนเดิม พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ไดแยกการปกครองสงฆออกเปน 4 คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต คณะกลาง และคณะอรัญวาสี
อีกทั้งไดยืมพระไตรปฎกจากลังกามาจํานวน 40 คัมภีร เพื่อคัดลอกเปนภาษาไทย ในขณะนั้น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงผนวชอยูมีความสนใจในพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง
เห็นวาการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆมีปฏิบัติที่ผิดไปจากพระไตรปฎก จึงพยายามศึกษาจนเขาใจ
จนกําเนิดเปนนิกายธรรมยุตขึ้นซึ่งแตกตางกับนิกายเดิมอยูบาง เชน เรื่องการหมจีวรและการปฏิบัติ
พระธรรมวินัยบางขอไดทําการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยนี้คือการฟงธรรมในวันธรรมสวนะ
และอาราธนาพระเทศน ดานการศึกษามีการสอบความรูดานปริยัติธรรม โดยการสอบปากเปลา
ดานสาธารณูปการก็คงเปนการสรางวัด ครั้งเมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ซึ่งมีความรูแตกฉานทั้งภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาอังกฤษ และมีความรูแตกฉานในพระธรรมวินัย
เนื่องจากไดผนวชอยูเปนเวลานาน ดานการศึกษาทรงสนับสนุนการศึกษาปริยัติธรรมในขั้นสูง
พระองคทรงนิพนธคาถาบาลีบททําวัตรสวดมนตเชาเย็น ดานการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น พระองค
ไดทําเปนแบบอยางในการเผยแผธรรมใหบุคคลอื่นประพฤติตาม เชน ดานการเทศน การสนทนา
การเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหฟง สนทนาปราศรัยกันในเรื่องธรรมเองได หรือนิมนตไปเทศที่บาน
นอกจากนี้มีการเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบตาง ๆ เชน การสรางวัด การสังคายนา พระไตรปฎก
การสงเสริมใหมีการบวชเรียน เพื่อการเขามารับราชการ พระมหากษัตริยทรงเปนองคอุปถัมภ
ศาสนา โดยรับเอาศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงบวชเรียนศึกษาพระไตรปฎก
จนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องพระพุทธศาสนา มีการสังคายนาพระไตรปฎก และสถาปนานิกาย
ธรรมยุติขึ้น รวมทั้งมีการพิมพพระไตรปฎก และการพิมพหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และ
มีพระราชปณิธานไววา “พระนครนี้ เปนถิ่นที่ของคนผูนับถือพุทธศาสนามาแตเดิม ไมใชแผนดิน
ของศาสนาอื่น คนที่นับถือศาสนาอื่นมาแตที่อื่นก็ดีอยูในเมืองนี้ได จะโทมนัสนอยใจแกพระพุทธ
แกพระพุทธศาสนา เพราะบูชาอันนี้ไมได ดวยไมใชเมืองของศาสนาตัวเอง ถาโทมนัสก็ชื่อวา
โลภเกินไป”
เมื่อถึงสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดปรับปรุงคณะสงฆดานการปกครอง เรียกวา
มหาเถรสมาคม ซึ่งประกอบดวยพระเถระชั้นผูใหญในมหานิกายและนิกายธรรมยุต รองลงมา
เปนเจาคณะหนกลาง หนเหนือ หนใต หนตะวันออกและคณะธรรมยุติ จากนั้นแบงคณะสงฆ
ออกเปนมณฑล จากมณฑลเปนจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส ตามลําดับ
ดานการศึกษาไดจัดการเรียนการสอนดวยภาษาบาลี และการแปลสรุปหลักธรรม ซึ่งเรียกวา
นักธรรมและบาลี และไดจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นสองแหงคือ มหามกุฎราชวิทยาลัย ตั้งอยูในวัด
บวรนิเวศมหาวิหาร และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยูภายในวัดมหาธาตุ สําหรับการเผยแผ
พระพุทธศาสนานั้น มีความเปลี่ยนแปลงจากพระจะเทศอบรม ชี้แจงแนะนําสั่งสอน ยังมีการนํา
เอกสารหนังสือตางๆ ขึ้นมาแพรหลาย เชน การพิมพพระไตรปฎก การพิมอรรถกถา
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสรางจิตสํานึกของคนไทยใหเกิด
ความรักในพระพุทธศาสนา พระองคทรงเปลี่ยนธงชางใหมาเปนธงไตรรงค ซึ่งประกอบดวย 5 แถบ
และมีสามสี พระองคทรงใหนิยามความหมายของสีบนธงชาติแตละสี ดังนี้ สีขาว หมายถึง ศาสนา
สีแดง หมายถึง ชาติ และสีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริยในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นใช
รูปแบบการเทศ การบรรยาย การปาฐกถา การโตวาที อภิปราย และการเขียนตําราในเชิงวิชาการ
วิเคราะหวิจารณ และใหการยกยองบุคคลที่ทํางานดานการเผยแผ พระพุทธศาสนาวาเปนอนุศาสนาจารย
นอกจากนั้นพระองคทรงเปลี่ยนการใช ร.ศ. จ.ศ. มาเปน พ.ศ. ขึ้นในประเทศไทยเปนประเทศแรก
เมื่อสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงพระราชทานทรัพยสินสวนพระองค
พิมพพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีแจกใหกับวัดในประเทศไทย และประเทศตางๆที่นับถือศาสนา
พุทธ การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลปจจุบันนั้น ไดแสดงออกในรูปแบบตางๆ ทั้งมี
การเทศประจําภายในวัด นอกสถานที่ทางวิทยุ โทรทัศน หรือการจาริกไปสั่งสอนประชาชน เรียกวา
ธรรมทูตบาง ธรรมจาริกบาง และพระจริยานิเทศซึ่งจบการศึกษาเปรียญชั้นสูงออกไปใหการศึกษา
เผยแผ และการจัดการศึกษาในรูปของการอยูประจําของภิกษุสามเณร เชน จิตตภาวันวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ศรีสะเกษ มหาวชิรลงกรณวิทยาลัย จังหวัดอยุธยา และการเผยแพรพระพุทธศาสนาไปยังประเทศ
ตางๆ ของโลก ซึ่งในสมัยนี้เองมีพระสงฆทําหนาที่เปนนักวิชาการออกไปเผยแผจากนักวิชาการ
ทางพุทธศาสนา หรือพระสงฆหลายรูป เชน พระพุทธทาสภิกขุ พระธรรมปฎก
สําหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต จากหลักฐานเมืองโบราณยะรังไดพบหลักฐาน
ตางๆ มากมายวาพระพุทธศาสนาไดเผยแผและเจริญรุงเรืองในพื้นที่ภาคใต เชน สถูปเจดีย พระพิมพ
ตางๆ ซึ่งทําใหทราบวาดินแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับอิทธิพลของศาสนาพุทธมา
กอน และไดรับศาสนาอื่นๆตามมาภายหลังเพื่อเปนการดํารงรักษาไวพระพุทธศาสนาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต จึงไดเริ่มสรางวิทยาลัยสงฆขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
การเผยแผ เปนวิชาชีพของพระสงฆ เปนวิธีการขยายผลแหงหลักธรรมที่พระพุทธองค
ทรงสอนไวใหอํานวยประโยชนแกชาวโลกกวางขวางขึ้น และดํารงพระพุทธศาสนาไวใหมั่นคง
ถาพระสงฆไมชวยเผยแผ ยอมทําใหพระธรรมวินัยเสื่อมสูญนั้น หมายถึง พระพุทธศาสนาสูญสิ้น
ไป หรือเผยแผผิด ๆ ยอมทําใหพุทธศาสนาถูกทําวิปริตเขาใจผิด หรือบางทีเอาศาสนาความเชื่อ
ลัทธิอื่นมาเผยแผแทนกอความงมงาย สงผลรายแกชาวโลกเพิ่มกวาเกาเขาไปอีก พระพุทธองค
จึงตรัสกําชับใหระมัดระวังวา การที่ภิกษุไมเรียน ไมทองไมจํา ไมปฏิบัติ ไมสอนธรรมโดยเคารพ
เปนการทําความเลอะเลือน เสื่อมสูญสลายแหงพระสัจธรรม จึงจําเปนตองระมัดระวังและชวยกัน
ศึกษา เลาเรียนทองจํา ทบทวน ปฏิบัติ ฝกหัด ทดลอง และเอามาสั่งสอนเผยแผโดยเคารพ
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พระสงฆจะเผยแผ ตองเตรียมหาทุนรอนใหเพียงพอกอน คือ ตองเลาเรียน ปฏิบัติ
สังเกต ทดลอง พิสูจน ทําความเขาใจใหไดขอสรุปที่ถูกตองเขาใจกระจางชัดไมผิดพลาดกอนจึง
นําไปเผยแผ ถาโงจะเอาอะไรไปเผยแผ มีแตจะขายขี้เทอ
รูปแบบการเผยแผ อาจแบงออกเปน 3 ลักษณะ
1. การพูด เปนรูปการที่งายที่สุด แตก็ยากที่สุด ถาพูดไมเปน เขาไมฟง
2. การใชสื่อ เปนอุปกรณชวยที่ดี ผูที่พูดไมเปน ยังใชสื่อพูดแทนได แตตองลงทุน
แพง ทําเปนใชเปน
3. การปฏิบัติใหดู เปนรูปแบบที่เผยแผไดดีที่สุด แตเราไมคอยสนใจ สวนใหญมัก
มองขาม
การพูด ตองฝกพูดไดหลาย ๆ แบบ คือ
เทศนา
- ตั้งกระทูบรรยายดวยเทศนาโวหาร ตามลักษณะงาน
อภิปราย
- แสดงความคิดเห็นโดยอิสระตามหัวขอกําหนด
บรรยาย
- อธิบายตามหัวขอกําหนดมุงใหไดเนื้อหาวิชาการ
ปาฐกถา
- แสดงความคิดเห็นโดยอิสระตามหัวขอกําหนด
ปราศรัย
- พูดจา ผูกสนิท แสดงขอคิดที่ชวนใหนิยมชมชอบ
สัมโมทนียกถา
- คือ ปราศรัยแบบพระสงฆ เรียกวาสัมโมทนียกถา พูด
ใหราเริงยินดี นิยมชมชอบ
อนุโมทนา
- ตอบขอบคุณ ขอบใจ
สุนทรพจน
- กลาวแสดงความคิดเห็นอันคมคาย ลึกซึ้ง
โตวาที
- เสนอความคิดและคัดคานฝายตรงขาม ดวยลีลาเราใจใน
ประเด็นที่ตั้งขึ้น
ปุจฉาวิสัชชนา
- เทศนาถามตอบดวยโวหารนักเทศน
อุปนิสินนกถา
- ภาษาเยี่ยมเยือนทักทายไตถามทุกขสุข ปลอบใจ ผูกไมตรี
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายลักษณะ กรุณาคนควาหา และฝกหัดวาใหถูกลักษณะนั้น ๆ
ตองฝกพูดใหไดหลายภาษา เพื่อเอาไปใชสื่อความหมายใหผูฟงรับได คือ ภาษาราชการ
ภาษาชนเผานอย ภาษาชนบท ภาษาวัยรุน ภาษาเด็กอนุบาล ภาษาผูจําศีล ภาษาชางปูน ชางเขียน
ชางยนต ชางคอมพิวเตอร ชางถายรูป ภาษาแพทย ภาษาตํารวจ ภาษาทหาร ภาษานักโทษ
ภาษานักการเมือง ภาษานักวิชาการ ภาษานักบริหาร ภาษาพระสงฆ ภาษาตลาด ภาษากุยขาง
ถนน ภาษาตางประเทศ ภาษาไฟไหม ลมพัด น้ําไหล กบเขียดรอง แตละภาษาใหสื่อความหมาย
ชัดเจน คมคาย ไมวกวนมีหลักฐานอางอิงเหตุผลเฉียบขาดพอดีกับระดับคนฟง
พูดใหเขาชอบ พูดใหเขาเชื่อ พูดใหเขาชวย อยาพูดใหเขาชัง
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การใชสื่อ พระนักเผยแผ ควรจะรูจักเทคโนโลยีการใชสื่อเผยแผตาง ๆ ทั้งลักษณะ
การผลิต การจัดหา การใชงาน การบํารุงรักษา และพัฒนารูปแบบใหทันสมัย ซึ่งจะทําไดหลาย
ชนิด คือ
1. หนังสือตํารา บทความ แผนปลิว ควรจะเปนนักเขียนบทความ แตงตําราได รูจัก
ขบวนการผลิต พิมพ อารตเวิรค การตรวจปรูฟ การคิดคนพิมพออกมาใชงาน การจัดทําหองสมุด
ที่อานหนังสือ การดูแลรักษาใชสอยใหเกิดประโยชนสูงสุดนักเผยแผควรทําตามโอกาสที่อํานวยให
บางวัดสามารถออกวารสาร หนังสือพิมพประจําไดก็นับวาเยี่ยม
2. เครื่องเสียง ควรเปนนักบรรยาย อัดเทปบทความ ทําหองอัดเสียง ทําเทปรายการ
เผยแผ จําหนายจายแจก ออกรายการทางสถานีได
3. หอกระจายขาว อันนี้มีประโยชนมาก เมื่อตองการแกปญหาอะไร ก็เอาบทความ
เปดออกเสียงตามสาย บรรยายย้ําซ้ําทุกวันจนชาวบานรูเรื่อง ยังไมรูเรื่องก็เปดซ้ําทุกวันจะแกปญหา
ไดในที่สุด
4. เครื่องเทปวีดีโอ ควรมีเครื่องรับ เครื่องอัดวีดีโอรายการธรรมออกโทรทัศนอัดบันทึก
กอปป มีชางถายทําวีดีโอไปชวยถายทําออกจําหนาย ฉาย เผยแพรได
5. นิทรรศการรูปถาย ควรเปนนักสะสมถายรูปภาพกิจกรรม สื่อเผยแพรธรรม จัดบอรด
ปายนิทรรศการออกแสดงในงานตาง ๆ ได
6. เขียนภาพการตูน เขียนโปสเตอร คัทเอาท แผนปายโฆษณา ภาษิต คติธรรม
คําขวัญ คําคม หลักธรรมตาง ๆ ใชเองได
7. ปนภาพปริศนาธรรม เขียนจิตรกรรมฝาผนัง อธิบายธรรมดวยภาพไดยิ่งดี
8. พิพิธภัณฑ เผยแผดวยวัตถุ สิ่งของ เชน นิทรรศการ บริขาร 8 ก็เอาบริขาร 8
มาตั้งแสดงในมุมมองที่เหมาะสม อธิบายธรรมประกอบ แมการชวยจัดหองจริยะใหโรงเรียนตาง ๆ
วัดควรเขาไปดูแลจัดทําใหดี ๆ จะไดประโยชนมาก
9. หองสมุด เดี๋ยวนี้ก็นิยมจัดทําหองสมุดวัด ที่อานหนังสือประจําบาน พระสงฆเรา
ควรทําเปนอยางยิ่ง
10. ภาพยนตร ไมแนะนําใหใชเพราะลงทุนสูงมาก ลาสมัย เจงมามากแลว แตถามี
อยู ก็เอามาใช
11. โปรเจคเตอร สไลด ควรถายสไลดเปน มีเครื่องฉาย มีจอฉาย ออกฉายไดงาย
กวาภาพยนตร แตตองพากยเปนดวย ถึงจะทันใจคนดู
12. โอเวอรเฮด แผนใส ฉายขามศีรษะ เครื่องนี้ใชงาย เขียนภาพทําภาพ หรือบทความ
ประกอบไดประหยัดดีดวย ควรรูจักผลิตแผนใส รูจักฉาย รูจักบรรยาย พากยประกอบตองฝกใช
ใหเปน
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13. การจัดระบบนิทรรศการแสงเสียง (Light and Sound) แสดงเหตุการณ เชน
ภาพยนตร “ยุทธการแมน้ําแคว” แตอันนี้คงขาดทุนปนปมากกวาไดเผยแผธรรม ถาชวยกันคิดคน
ควาวางแผนดี ๆ คงไดผลมากเหมือนกัน
14. ดนตรีธรรม เทป เพลงธรรม เชน คาน้ํานม ออกเผยแพร หรือแตงเพลงไวรอง
ประกอบเขาในวงปพาทย คงพอทําได แตไมควรตั้งวงสตริง วงร็อค วงปอบ วงเธค เพราะเปน
การทําลายวัฒนธรรมไทย
15. หนังกระดาษ อยางอาจารยนักบรรยายบางทานทําประกอบคําบรรยายก็นับวา
เปนสื่อเผยแพรไดดีทีเดียว
16. สติ๊กเกอรคําขวัญคติธรรม จําหนาย แจกจายจะดีกวาผายันตที่แจกติดรถเปน
ไหน ๆ
17. ปฏิทินแขวน ตั้งโตะ ไดอารี่ การดอวยพร ทําจําหนายก็ดี
18. สินคาเผยแผธรรม เชน ขาวสารสงเคราะหชาวบานราคาถูก ประทับตราวัดทีด่ งั ๆ
คงจะดีพอ ๆ กัน กับขาวประชากรไทย หรือทําสมุดนักเรียนราคาถูก รูปวัด รูปพระดีกวารูป
ดารานักรองเปนไหน ๆ แมกระทั่งหีบศพ สงเคราะหศพไรญาติ ราคาทุน ก็นาจะจําหนายสงเคราะห
ได สื่อตาง ๆ นี้ อาจคิดคนไดอีกเยอะมากมายหลากหลายแลวแตทานจะมีปฏิภาณสรางสรรค
ขึ้นมา
19. และที่สําคัญอยางที่จะลืมไมไดก็คือ เอาสิ่งตาง ๆ ที่เห็นอยูตอหนามาเปนอุปกรณ
เชน พระพุทธเจาทรงเอาศพนางสิริมาเปนอุปกรณ พวกเราก็อาจจะเอาปลาดิบ เปดขี้เมาขาง
ธรรมาสน ขี้หมาบนถนน ขยะที่เขากวาดไวในกองขยะเอาไวในกองขยะเอาไดทั้งนั้น
การเผยแผ ดวยวัตถุอุปกรณ สื่อจูงใจ และนิทรรศการตาง ๆ ดังยกตัวอยางใหเห็น
แลวนั้น ควรถือหลักเกณฑการผลิตการใชอยางกวาง ๆ ก็คือ
1. ผลิตสื่อใหปราณีต สวยงาม มีศิลปะ ไดมาตรฐาน ตื่นตาตื่นใจ นาชมนามอง พอ
ใหออกงานวัดงานวาได อยาทําใหซอมซอ ขี้ริ้ว ขี้เหร ถาขี้ริ้ว จะเสียคะแนนตั้งแตยังไมไดเริ่ม
แสดง
2. ไดเนื้อหา เหมาะสมแกงาน สถานที่และผูรับผูชม ไมเอาเรื่องไรสาระไปแสดง
3. มีการอธิบาย ประกอบชัดเจน หรือหากเปนการฉายภาพยนตรตองหัดพากยเปน
มุงเนนใหคนเห็นธรรมปฏิบัติถูก ประทับใจ ติดหูติดตา คือปากอยากเอาไปเผยแผตอ
การเผยแผโดยการปฏิบัติใหดูอยางสรางภาพพจนที่ดี ทั้งในทางสวนตัวและนําผูใต
ปกครองปฏิบัติใหนําศรัทธา คือ ตัวเราแสดงใหเห็นวาเราปฏิบัติไดจริงในเรื่อง อโลภะ อโทสะ
อโมหะ อบายมุข สัจจะ การสํารวม ศรัทธา ขันติ วิริยะ ใหเห็นวาเราปฏิบัติไดจริง ไดผลจริง ซึ่ง
ขอนี้สําคัญยิ่งกวาการพูด การเทศนหลายรอยเทา เชน พระสารีบุตรเห็นพระอัสสชิแลวเลื่อมใส
พรหมทัตมาณพเลื่อมใสพระภิกษุที่สํารวมจนทะเลาะกับสุปยปริพาชกก็อีกตัวอยางหนึ่ง แมยุค
ปจจุบัน คนก็ตื่นพระนักปฏิบัติ แหกันไปตามเสียงเชียร เราเปนพระนักเผยแผ ตองหันมาเนน

22
การปฏิบัติธรรมใหมาก ๆ จึงจะดึงศรัทธาไดสําเร็จ เปนแคนักพัฒนาวัดนี้เขามองเห็นก็เฉย ๆ
เปนนักปริยัตินั่งเรียนนี้ก็เห็นแลวเฉย แตถาวาเปนนักปฏิบัตินี้ ลูกศิษยติดกันเปนพรวนเชียว
เราเทศนมากี่ป เดี๋ยวนี้มีลูกศิษยติดตามสักกี่คน และในทางสวนรวมเราก็ตองพาพระสงฆทั่วไป
ใหรูจักระมัดระวัง ปฏิบัติตัวสรางภาพพจนขอวัตรปฏิบัติใหควรแกการเลื่อมใสศรัทธาดวย ขอนี้
แหละสําคัญที่สุดในกระบวนการเผยแผ การหาขอมูลควรหาขอมูลในลักษณะตอไปนี้
1. หาขอมูลวางแผนอุบาย ถาเขานิมนตไปตามงานบุญ งานชุมนุม
2. หาขอมูลลวงหนาจากผูมานิมนต จะใหเทศนทํานองไหน มีปญหาอะไรจะใหพูด
เรื่องตางๆที่เขากําหนด เชน
2.1 ถาเขาวาเรื่องอะไรก็ได เราก็เขาเรื่องอริยสัจ มุงเขาหามรรคมีองค 8 เลย
2.2 ถาเขาบังคับเรื่อง ตองคน ตองเตรียมตัวใหพรอมที่จะวาเรื่องนั้นให แจมแจง
แจว ประทับใจ
2.3 ถาเขาบอกปญหา ตองวางแผนเทศนวาเอารูปแบบไหน จึงจะเหมาะสมกับ
การแกปญหานั้น ๆ แผนตองแยบยล อยาไปเอาแผนอวดอุตริมนุสธรรมเขาเรื่องนี้มีปรากฏชัด
ในนโยบายเผยแผของพระพุทธเจา ใหทานศึกษาวิเคราะหดี ๆ จะไดแนวปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ระวังอยาลืม แผนของพระพุทธเจานั้นสําคัญนักตองเอามาใชทุกครั้งที่ทําการเผยแผ คือ แผน
พระพุทธองคสั่งไวที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อสงพระไปเผยแผพระพุทธศาสนารุนแรก วา
ภิกฺขเว พวกเธอ ผูเปนพระธรรมทูต ทั้งหลาย
จรถ จาริก พวกเธอจงบุกปาฝาดงดั้นดนไปทุกแหงหน
พหุชนหิตาย พวกเธอจงสรางประโยชนเกื้อกูลชวยเหลือพัฒนาชุมชนใหเจริญ
อยาสรางสิ่งเหลวไหลไรสาระ
พหุชนสุขาย พวกเธอจงสรางความสุขแกสวนรวม อยาไปเพิ่มทุกขใหชาวบาน
โลกานุกมฺปาย พวกเธอจงสงสารเห็นใจชวยเหลือ เกื้อหนุนประชาชนชาวโลก อยาไป
ทําความยุงยากหรือกอปญหา
สอนใหถูกประเด็น อยาสอนนอกแนว ตองตั้งวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ตามที่
ตรัสแกพระอรหันต 1,250 รูป ที่วัดเวฬุวัน คือ
สพฺพปาปสฺส อกรณํ ตองสอนใหเขาเลิกชั่ว เกลียดชั่ว ตอตานการทําความชั่ว เลิก
ชั่ว อยางไดผล อยาไปสอนใหเขาติดอบายมุข ชักพาเกลียดกลัวมั่วสิ่งเลวทรามเขาไปอีก
กุสลสฺสูปสมฺปทา สอนใหเขารูดี รักดี ลงมือทําดี สงเสริมความดี สนับสนุนผูที่ทําดี
ใหมีความฉลาด รูจักพึ่งตนเอง และลงมือทําความดีอยางไดผล ตัวเราเองตองวางตนใหคนเขาดู
เราเอาเปนตัวอยาง จงขยันหาความรูมาสรางเสริมความฉลาดของตนอยูเสมอ และจงชวยใหเขา
ฉลาดขึ้น อยาสอน โง ๆ พาคนอื่นงมงาย
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สจิตฺตปริโยทปนํ สอนใหเขาคลายทุกข คลายรอน ขจัดสิ่งขุนมัวระทมตรมใจใหกลาย
เปนสุข สงบ รมเย็น แจมใส ปลดเปลื้องปญหาชีวิตใหเขาอยาไปเพิ่มความวุนวาย ยุงยากหนักใจ
สับสนใหชาวบานเปนโรคประสาทหนักขึ้นไปอีก
เอตํ พุทฺธานสาสนํ นี่คือจุดมุงหมายในการสอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจา ทุก
พระองคลวนแตสอนตามจุดมุงหมายนี้ ถาสอนขัดแยงตอหลัก 2 ขอนี้ ถือวาผิดวัตถุประสงคของ
พระพุทธเจา อยาบวชเปนพุทธแลวทํางานใหศาสนาอื่น เอาศาสนาอื่นไปเผยแผ เชน เผยแผ
ปลักขิก เผยแผตําราหมอดู หมอทรงเจาเขาผี เผยแผธรรมวิปริต
วิธีการทํางาน พระพุทธองคไดสงมอบหมายวิธีการใหไวในคราวเดียวกันนี้วา
1. ใชความอดทนเปนวิธีรุก พระองคตรัสวา
ขนฺตีปรมํ ตโป ตีติกฺขา อดทนเอานะ กลั้นใจเอาไวนะ อยายอมแพ แมจะเจอ
ปญหาหนักหนวงก็อดทนได ทนไปจนชนะ
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา พระพุทธเจาทุกพระองคตรัสเปนเสียงเดียวกันวา
นิพพานคืออุดมการณเปาหมายสูงสุด
2. ระวังอยาใหเสียคะแนนนิยม พระองคตรัสวา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี นักบวชผูเวนจากบาปแลว ยอมไมฆาตีทํารายใคร เธอ
อยาทําลายใครที่ขัดขวางการทํางานของเธอ
น สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ผูที่ชอบรังแกจะเรียกวาเปนสมณะไมได เธออยา
ไปใชวิธีบีบคั้นรังแก ขมขู บังคับใครใหนับถือ
อนูปวาโท เธอจงระวังอยาไปหาคะแนนดวยการโจมตี วารายใสความวาศาสนา
อื่นไมดีเปนอันขาด
อนูปฆาโต เธอจงระวังอยาไปหาคะแนนดวยวิธีรุนแรง วางแผนรายเขนฆาทําลาย
ลัทธิตรงกันขาม (เชน ลัทธิกอการรายในปจจุบันนี้)
3. สรางคะแนนนิยมใหสมบูรณ พระองคตรัสวา
ปาติโมกฺเข จ สํวโร เธอจงสรางคะแนนดวยการประพฤติศีล ใหเครงครัดเอาไว
เปนพอ คนเขาชอบพระปฏิบัติจริง
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ เธอจงอยาเห็นแกกิน อยาเลือกกิน อยาตะกละกิน จงกิน
งาย กินอยางประหยัด
ปนฺตฺจ สยนาสนํ เธอจงอยาเสนอหนาอยากดัง จงเก็บตัวอยูที่สงัดเงียบแหละดี
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เธอจงฝกจิตใหมากเขาไว ฝกตนเองไดจึงจะฝกผูอื่นได
เอตํ พุทฺธานสาสนํ นี่แหละแนวทางที่ถูกตองในการเผยแผพระพุทธศาสนาพระพุทธเจา
ทุกพระองคทรงวางไว
พระนักเผยแผที่พระพุทธเจาทรงสั่งออกประกาศพุทธศาสนาไดดําเนินวิธีการเผยแผ
ไดรับผลสําเร็จอยางงดงาม ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญ ยั่งยืน ยาวนาน มาจนถึงยุคเราเพราะ
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ทานทําถูกตองตามแนวนโยบายนี้ พระนักเผยแผยุคเราทํางานไมไดผล เพราะเราไมเขาใจแนว
นโยบายนี้ ถาทบทวนดูหลักการและแนวทางนี้ก็จะรูเองวาเราทํางานผิดพลาดบกพรองในขอ
ไหน ประเด็นใด ควรแกไขจุดไหนบางเรื่องนี้ตองระวังใหดีถาออกนอกแนวนี้จะพลาดไปหมด
แผนที่พระพุทธองค เมื่อวันแสดงปฐมเทศนา ที่เรียกวา ผาตัดกะลาหัวเปลี่ยนมันสมอง
คือ ตีแสกหนาพวกฤาษีทรมานตัว ประณามพวกมั่วกามารมณ แลวชี้ทางอริยสัจซึ่งเรื่องนี้ นาศึกษา
มากเพราะเปนการเผยแผครั้งแรกของพระพุทธองค ทามกลางการทาทายจากฤาษีชีไพร แมแต
ลูกศิษย คือ เบญจวัคคียซึ่งกําลังไมเชื่อน้ํายาของพระพุทธเจา แตก็ปรากฏวาพระองคทําไดสําเร็จ
จึงควรศึกษาวิเคราะหใหดี ๆ จะไดแงคิดแนวทางเผยแผของพระพุทธองคเอามาใชหลายอยาง
ศึกษาพื้นฐานจิตใจของผูฟง
ถาผูฟงเลื่อมใสนิมนตไป ไมมีปญหาวาไปเลย
ถาผูฟงไมรูจักกันมากอน ตองเริ่มตนดวยไมตรี สรางบุญคุณนําหนาเทศนาตามหลัง
สอบถามวามุงหมายใหแนะนําชี้แจงปญหาอะไร เนนเรื่องไหน แลวมาปรับหาลูทางเทศน
เวลาเทศน ตองตั้งใจเทศน แสดงโดยยึดหลักองคของพระธรรมอีก 5 อยาง
1. เทศนอยาใหตกหลน ขาดตอน นอกเรื่อง ตั้งกระทูไปไหนมาสามวาสองศอก
2. มุงประโยชน เมตตาตอเจาภาพผูฟงใหไดความรู สวางกระจางชัด ไมใชเทศน
พอเปนพิธีแลวจบ
3. ไมกระทบแวงกัดใคร ยกตนขมผูอื่น วาใหอับอายขายหนา จะกอศัตรู
4. ขยายใหชัดเอาไปใชประโยชนได ในสวนที่เขาพอจะรับได อยามัวไปเนนเรื่องไม
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
5. ไมมองเครื่องกัณฑเทศนวามากนอย สละไดก็ควรสละบริจาคตอ เชน เทศนงานวัด
ก็บริจาคชวยวัดบาง
สรางอารมณ ใหมีความประทับใจผูฟงดวยใจธรรมบันเทิง เนื้อหาเฉียบ ๆ ลงทาย
ดวยอภินันทุ คือ ใหเขาติดใจ ซึ่งมีหลักวาตองสอดแทรกอารมณใหผูฟงเกิดความรูสึก เชน
1. สันทัสสนา
ใหคนฟงเห็นภาพชัดเจน
2. สัมปหังสนา ใหคนฟงราเริง
3. สมุทเตชนา
ใหคนฟงกลาที่จะตัดสินใจที่ทําตาม
4. อภินันทนา
ใหคนฟงเขาชื่นชอบ แตไมใชตลกโปกฮา
สั่งระวังอากัปกิริยา
1. สํารวมกิริยาอาการใหนาเลื่อมใสตลอดเวลา
2. อยายืนเทศน เพราะผิดวินัย แมปาฐกถา ใหโอวาท หรือพูดธรรม ในลักษณะใด ๆ
ก็อยายืนแสดง ตองนั่ง หาเกาอี้ ชุดรับแขก มานั่ง อะไรก็ไดมาตั้งนั่งพูด ขอใหเลิกยืนแสดงธรรม
เสียทีเถิด เพราะผิดวินัยขอวา น ฐิโต อติลาโน นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺมเทเสสมีติ สิกฺขา กรณียา
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3. ยึดหลักธรรมเทศนาปฏิสังยุตต 16 ขอในเสขิยวัตรเปนหลักปฏิบัติ โปรดดูนวโกวาท
ดวย ไปอบรมนักเรียน ก็ใหนักเรียนถอดรองเทากอน รณรงคในเรื่องนี้บาง เดี๋ยวจะกลายเปนดี
แตเทศน แตตนเองหลงทําผิดวินัย จะเสียเชิงนักปราชญ ขอนี้พลาดพลั้งกันมาเยอะ
อัดเทปไวฟงทบทวน วาตนเองเทศนไดดีหรือไมดี ขนาดไหนจะไดแกไขใหมใหดีขึ้น
ตอไป
หลังจากเทศนจบแลว สั่งลาอยาเดินหนีไปเฉย ๆ จะกลายเปนนักเทศนเอาเครื่องกัณฑ
ควรไปมาหาสู เยี่ยมเยือนยามเจ็บปวย ไตถามขาวคราวหวงใยบาง จะไดมีไมตรีไมเสื่อมคลาย
ยามปกติผานไปมาก็แวะเยี่ยมตามโอกาส หาอุบายสอบถาม สังเกต ดูผลการเทศนวาชวยแกไข
ใหเขาดีขึ้นบางไหม? ไดรับผลประโยชนจากการเทศนของเราอยางไรบางหรือไม บันทึกผลมา
วิเคราะหปรับปรุงแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
การเผยแผลักษณะอื่น เชน การปาฐกถา อภิปราย ใหโอวาท หรือพูดจาลักษณะ
ไหนก็แลวแต ก็ใชหลักการเดียวกันทั้งนั้น มือประสานการทํางานกัน ตางฝายตางทํา แรงใคร
แรงมัน จึงขอเสนอวาควรจะมีการรวมมือ ประสานแลกเปลี่ยน ศึกษาสัมมนา หาวิธีเผยแผรวมกัน
ซึ่งมีบุคคลและองคกรอยูมากมาย คือ พระธรรมทูต พระธรรมทายาท พระนักพัฒนา โฆษก พิธีกร
อนุศาสนาจารย นักปฏิบัติธรรม ครูอาจารย หนวย อปต. พุทธสมาคม และพระนักเทศนศิลปนเดี่ยว
วางแผนรวมกันทํางานใหสอดคลองกัน และทํางานใหเปนระบบราชการคณะสงฆ มุงเผยแผอยาง
ไดผล ทําหนาที่วิเคราะหวิชาการ
ปฏิ บั ติ ก ารเผยแผ ติ ด ตามประเมิ น ผล จั ด ตั้ ง องค ก ร เผยแผ เ ป น หลั ก เป น ฐาน
ทํางานใหเปนเอกภาพ จึงจะทันตอสภาพปญหาคุกคามในปจจุบันทุกวันนี้ เรามีภัยคุกคาม พุทธ
ศาสนาจากหลายดาน คือ
จาก ชาวพุทธทราม ๆ ที่ไมรูจักพุทธศาสนา ชักพาผิด ๆ
จาก พระสงฆ นอกรีต นอกรอย
จาก คริสต โยเร
จาก พระเณรเกเร
จาก สํานักปฏิบัติที่งมงาย
จาก คอลัมนิสต หนังสือพิมพที่ชอบดาพระ ดาเณร
จาก ชาวพุทธมีปญหา คอยจับตาดูจุดบกพรองของเรา
เราจึงตองมาเนน การเผยแผใหครบวงจร ถูกหลักวิชา คือ
ศึกษาดี มีความแตกฉาน มีฝมือ ระดับนักเผยแผมืออาชีพ รูงู ๆ ปลา ๆ อยาเพิ่ง
ออกจากงาน
ปฏิบัติดี อยาใหมีสิ่งบาดหูบาดตาชาวบาน บั่นทอนศรัทธาที่เขาจะมีตอเรา
ลงมือประสานงาน อยาดันทุรังเอาดีแรงใครแรงมัน ตองรวมตัวกันทํางาน
มีปณิธานมั่นคง ตรงตอพุทธประสงค เสียสละสูง ยืนหยัดตอสูทางที่ถูกตอง
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วางแผนทํางานใหรัดกุม เลิกดา เลิกโจมตี หันมาทําดีแขงกัน ใหชาวบานเขาศรัทธา
ก็เปนอันใชได อยางนี้ การเผยแผจึงจะไดผล ไมวาเขตเมือง หรือชนบท
จากที่กลาวขางตนพอสรุปไดวาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันตองใชวิธี
อยางหลากหลาย เพื่อใหมีความเหมาะสมกับโอกาส เวลา และสถานที่ ซึ่งพระสังฆาธิการตองใช
ความสามารถ ทางดานความเปนผูนําพิจารณาความเหมาะสมวาควรใชแบบเทศนา หรือแบบ
ปฏิบัติธรรม และตองมีการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัดทั้งในประเทศ และตางประเทศ
โดยใชเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
หรือเขาไปมีสวนรวมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
บทบาทของพระสังฆาธิการในการเผยแผพระพุทธศาสนา
บทบาทของพระสังฆาธิการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กลาวไววา หมวดที่ 4 สวนที่ 1 ขอที่ 44
พระสังฆาธิการตองเอื้อเฟอตอกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม
ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชสังวรและปฏิบัติตามหลัก
พระธรรมวินัยโดยเครงครัด ขอที่ 46 พระสังฆาธิการตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
มิใหเกิดความเสียหายแกการคณะสงฆ และการพระศาสนา และหามมิใหละทิ้งหนาที่โดยไมมี
เหตุอันสมควร และขอที่ 50 พระสังฆาธิการตองอํานวยความสะดวกในหนาที่การคณะสงฆและ
การพระศาสนา ดังนั้นในฐานะที่พระสังฆาธิการ คือ ผูที่ทําหนาที่เปนผูนําของพระสงฆ ผูที่มีบทบาท
สําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตเห็นเดนชัดมี 3 ดาน ดังนี้
1. บทบาทของพระสังฆาธิการกับการเปนผูนําทางจิตวิญญาณ
พระสังฆาธิการทําหนาที่เกี่ยวกับการเปนผูนําทางจิตวิญญาณโดยมีบทบาทใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการ มีดังนี้
1.1 สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ มีปจจัยจําเปนพื้นฐานเพียงพอ หรือมีกิน รูจัก
วาจะใชเครื่องอุปโภคบริโภคอยางไรจึงจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเรียกวา “กินเปน” รวม
ไปถึงการรูจักผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคเองหรือ “ผลิตเปน” ดวย
1.2 มีครอบครัวที่อบอุนเปนสุข และรมเย็น มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปลอดภัยทั้งใจกาย เชน ปราศจากโจรผูรายและอบายมุข มีสังคมที่มีสวัสดิภาพและ
สวัสดิการดี อยูในสังคมที่ไมเบียดเบียนกันและกัน
1.3 มีจิตใจประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม กลาวคือ มีคุณธรรมที่แสดงออก
ซึ่งมีความนุมนวลออนโยน เชน เมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีคุณธรรมที่แสดงออกซึ่ง
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ความเขมแข็ง เชน ความอดทน ความยับยั้งชั่งใจ ความใฝสัมฤทธิ์สูง ความพากเพียรและความมี
คุณธรรมอันแสดงออกซึ่งความสุข สงบ ผอนคลาย โปรงใส โลงเบาแหงจิตใจ เชนปติ ปราโมทย
1.4 มีการศึกษาดี มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพ รูเทาทันเหตุการณ มี
ประสบการณที่เปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจอยางฉลาด มีจิตวิญญาณ รูจักคิด รูจัก
แกปญหา ดําเนินชีวิตดวยปญญา รูจักวิธีสรางความสุขและคลายความทุกขไดอยางดีคุณภาพ
ชีวิตทั้ง 4 ดานนี้ ถาสรุปใหแคบเขามามีเพียง 2 ดานเทานั้น คือ คุณธรรมชีวิตดานวัตถุ กับ
คุณภาพชีวิตดานจิตใจ พระสังฆาธิการมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 2 ดานนี้ อยาง
เดนชัด ดังจะอธิบายโดยสังเขปตอไปนี้
1.4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานวัตถุ พระสังฆาธิการจะไมเปนผูนําดานนี้
โดยตรง เพราะคํานึงถึงความหมาะสมแกสมณรูป หรือพระวินัยบัญญัติเปนสําคัญ แตเปนผูนํา
ทางความคิด ใหคําแนะนําที่ถูกตอง หรือเปนผูเชื่อมประสานใหกําลังใจบทบาทความเปนผูนํา
ทางดานนี้ เชน
1.4.1.1 ผูนําดานชีวิตความเปนอยู พระสงฆมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย
พึ่งวัตถุนอยที่สุด และใชสอยวัตถุคุมคาที่สุด รูปแบบความเปนอยูของสงฆแสดงใหเห็นดวยกับ
การอาศัยปจจัยพื้นฐาน 4 อยาง ดํารงชีวิตอยู คือ อยูตามโคนไม ตามปาและถ้ํา (แมระยะหลังนี้
จะอยูตามชุมชนเมือง ก็ยังนําหลักการอาศัยวัตถุนอยและอยูเพื่อธรรมมะเชนเดิม) ใชผาบังสุกุล
หรือหาผามาเย็บทําจีวรเอง (แมระยะหลังจะไดรับอนุญาตใหรับผาสําเร็จรูปที่ชาวบานถวาย ก็
ไมใหนุงหมเกินจําเปน) เมื่อรางกายเจ็บปวย ก็รักษาดวยสมุนไพรตามมีตามเกิด
1.4.1.2 เปนผูนําดานการใชสอยวัตถุสิ่งของพระสงฆก็เปนผูนําใน
การรูจักคุณคาและประโยชนแทจริงของวัตถุ รูจักเก็บและประหยัด ใชวัตถุนอยแตไดประโยชน
เอนกประสงค ยกตัวอยางเชน บาตร ใชใสอาหารฉันทก็ได ตักน้ําดื่มก็ได ตมน้ํารอนก็รอน ตมยา
ก็ได แมกระทั่งใชเก็บของใชอยางอื่น เชน มีด กลองเข็ม เปนตน
1.4.1.3 เปนผูนําดานหลักธรรม คือ สอนหลักธรรมที่จําเปนและ
เหมาะสม สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานวัตถุ เชน
ก. ในการแสวงหาทรัพย สอนใหรูจักขยันหมั่นเพียร แสวงหา
มาโดยชอบธรรม ไมรังแกเบียดเบียนผูอื่น
ข. ในการใชสอย สอนใหรูจักแบงทรัพยสินที่หามาไดสวน
หนึ่งไวเลี้ยงตนเอง และคนที่ตนรับผิดชอบเลี้ยงดูใหเปนสุข ใหรูจักเผื่อแผ แบงปน และใหรูจักใช
ทรัพยสินนั้นเปนสื่อในการสรางความดีงามที่เปนประโยชนแกสังคมสวนรวมดวย
ค. ในคุณคาของทรัพยสิน สอนใหรูจักคุณคาที่แทจริงของ
ทรัพยสิน และไดอาศัยทรัพยสินเปนทางผานไปสูการพัฒนาจิตและปญญายิ่งๆ ขึ้น
1.4.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานจิตใจ เปนภารกิจหลักของพระสังฆาธิการ
หรือพระสงฆโดยทั่วไป ในการพัฒนาจิตใจ พระสงฆตองทําหนาที่ควบคูกัน 2 อยาง คือ
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1.4.2.1 เปนผูมีศิลปวิทยา หรือเปนผูนําทางปญญา (สิปปทายก)
พระสงฆเปนผูนําชาวบานในดานความรูตางๆ สมัยกอนพระสงฆไทยไมไดเปนผูนําทางปญญา
เฉพาะของประชาชนเทานั้น ทานยังเปนผูนําทางปญญาของพระมหากษัตริยและเจานายชั้นสูง
อีกดวย พระสงฆเหลานี้จึงมีบทบาท หรือเปนอาจารย หรือที่ปรึกษา หรืออยางนอยก็เปนที่เคารพ
นับถือของผูมีอํานาจทางการปกครอง ชวยแนะนําตักเตือน หรือยับยั้งการกระทํา อันลุแกโทสะจริต
และโมหะจริตของผูมีอํานาจได ดังกรณีพระพณรัตน วัดปาแกว ถวายคําแนะนําพระนเรศวรมหาราช
มิใหลงโทษแกบรรดาเหลาทหารที่ตามเสด็จไมทัน ในสงครามชนชางกับพระมหาอุปราช เปนตน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหพระสงฆเปนผูนําในดานนี้ก็คือ ประเพณี
การบวชเรียน ทั้งพระราชามหากษัตริย พระราชวงศชั้นสูง และประชาชนทั่วไป ตางก็เขามา
ศึกษาอบรมในวัดชั่วคราวโดยมีพระสงฆเปนผูใหการศึกษาอบรม แมวาปจจุบันนี้บทบาทในดาน
นี้จะลดนอยถอยลงไปมาก เนื่องจากรัฐไดเขามาจัดการศึกษาแทนพระสงฆก็ตาม ประชาชนสวน
ใหญในชนบทที่ยากจนไดอาศัยประเพณีการบวชเรียนนี้อยูและพระสงฆก็ยังสามารถพัฒนาสติปญญา
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพพอสมควร ชวยแบงเบาภาระของรัฐในการใหการศึกษาแก
ประชาชนไมนอย
1.4.2.2 เปนผูชี้นําและปลูกฝงคุณธรรม (กัลยานิมิต) พระสงฆเปน
ผูชี้นําและเปนมิตรที่ดี คอยกระตุนใหประชาชนเสริมสรางคุณธรรมใหเกิดมีตนอันจะสงผลถึงสังคม
สวนรวมคุณธรรมที่อํานวยประโยชนแกตนและสังคมที่พระสงฆทานชี้แนะและปลูกฝงใหกับประชาชน
สรุปกลาวได 7 ประการ ตามนัยแหงสิกขาลกสูตร ดังนี้
ก. งดงามจากการประพฤติเสียหาย (กรรมกิเลส) 4 ประการ
คือ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม และพูดเท็จ
ข. เวน จากการประกอบอกุศ ลกรรมอัน มีมูล มาแตอคติ
(ความลําเอียง) 4 คือ ลําเอียงเพราะรัก ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะเขลา ลําเอียงเพราะกลัว
ค. เวนอบายมุข 6 คือ ดื่มน้ําเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดู
การละเลน เลนการพนัน คบคนชั่วเปนมิตร เกียจครานทําการงาน
ง. รูจักแยกแยะมิตรแทมิตรเทียม เลือกคบหามิตรที่ดี ที่
เกื้อกูลแกการดํารงชีวิตใหเปนสุข
จ. รูจักขยันหาทรัพยโดยทางสุจริตและชอบธรรม และรูจัก
อดออม และใชจายทรัพยสินที่หามาไดเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและสรางประโยชนแกสังคมสวนรวม
ตามกําลังความสามารถ
ฉ. รู จั ก ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนให ถู ก ต อ งตามฐานะและ
ความสัมพันธทางสังคม เชน เปนบิดามารดาจะตองปฏิบัติอยางไรตอบุตรธิดา เปนบุตรธิดาจะตอง
ปฏิบัติอยางไรตอบิดามารดา เปนครู อาจารยจะตองปฏิบัติอยางไรตอศิษย เปนศิษยจะตองปฏิบัติ
อยางไรตอครูอาจารย
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ช. รูจักการปฏิบัติตนตามหลักการสังคมสงเคราะห หรือ
วิธีการยึดเหนี่ยวน้ําใจคน และประสานหมูชนไวในสามัคคี (สังคหวัตถุ 4 ประการ) คือ ใหรูจัก
แบงปน เจรจาไพเราะทําประโยชนใหแกสังคม รูจักวางตนเสมอตนเสมอปลาย
พระสงฆผูที่จะทําหนาที่นี้ไดดีจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ 7 ประการ คือ
1. เปนผูนารักเขาถึงจิตใจ สรางความสนิทสนมชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม
2. เปนผูนาเคารพ ทําใหเกิดความอบอุนใจ เปนที่พึ่งไดและปลอดภัย
3. ทรงภูมิปญญาอยางแทจริง เปนผูฝกตนอยูเสมอ และเปนผูยกยองควรเอาอยาง
และรําลึกถึงดวยความซาบซึ้ง มั่นใจและภูมิใจ
4. รูจักพูด และรูวาเมื่อไหรควรทําอะไร อยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือน
เปนที่ปรึกษาที่ดี
5. พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาหารือ คําซักถาม ตลอดจนคําลวงเกิน
6. มีความสามารถในการชี้แจงเรื่องราวที่ลึกซึ้ง ซับซอน ใหเขาใจงายได
7. ไมชักจูงไปในทางที่ต่ําหรือเสื่อมเสีย
จากการที่กลาวขางตนพอสรุปบทบาทของพระสังฆาธิการในการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาในดานการเปนผูนําทางจิตวิญญาณไดวาการเปนผูนาํ ทางจิตวิญญาณควรเปนผูนํา ทั้งดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานวัตถุ คือ เปนผูนําทางดานความเปนอยู เปนผูนําดานการใชสอยวัตถุ
สิ่งของ เปนผูนําดานหลักธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานจิตใจเปนผูนําทางดานศิลปวิทยา
เปนผูนําทางปญญา เปนผูชี้นําและปลูกฝงคุณธรรม
2. บทบาทของพระสังฆาธิการกับการศึกษาแกประชาชน
พระสงฆมีบทบาทในการชวยเหลือประชาชนในดานการศึกษา กลาวคือ ในสมัยกอน
การศึกษามีเฉพาะในวัดและในวัง ในวัดพระสงฆเปนผูจัดการศึกษา และเปนผูสอน ในวังพระมหากษัตริย
ทรงจัดการศึกษา โดยใหราชบัณฑิต คือ ผูที่ลาสิกขาจากพระภิกษุบางพระสงฆบางเปนผูสอน
การศึกษาในวัดมี 3 ระดับคือ
1. ระดับเด็กวัด ครอบครัวที่ไมรูหนังสือ เมื่อมีบุตรชายอายุ 7- 8 ป ก็นําไป
ถวายเจาอาวาส หรือพระผูใหญที่รูจักคุนเคยในวัดใกลบานใหเปนเด็กวัด เด็กวัดนอกจากทําหนาที่
รับใชพระอาจารยแลว ยังไดรับการศึกษาตามสมควรจากพระอาจารย วิชาที่เรียน คือ วิชาภาษาไทย
พออานออกเขียนได คิดเลข บวก ลบ คูณ หาร และคําไหวพระสวดมนตตามสมควร เทียบได
กับการศึกษาระดับประถม
2. ระดับสามเณร ครอบครัวที่รูหนังสือพอสมควร สอนบุตรของตนเองภายใน
บานใหอานออกเขียนได เมื่อบุตรชายอายุได 14 -15 ป ก็นําไปบวชเปนสามเณรในวัดที่คุนเคย
เด็กวัดที่มีอายุระดับเดียวกันก็บวชเปนสามเณรดวย สามเณรเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นในรูป ฉันทลักษณ
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หรือโคลง ฉันท กาพย กลอน เรียนธรรมะ ฝกสวดมนต ฝกเทศนา ตลอดจนเรียนวิชาชางตางๆ
เทียบไดกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
3. ระดับภิกษุ เมื่ออายุครบอุปสมบท สามเณรก็ไดรับการอุปสมบทเปนพระภิกษุ
ผูไมเคยบวชเปนสามเณรมากอนอุปสมบทเปนภิกษุเลยก็มี คนแตกอนอุปสมบทกันหลายพรรษา
เรียกวาบวชเรียน ภิกษุเรียนธรรมะ ภาษาบาลี แตงกวีนิพนธ ฝกเทศนาทํานองตางๆ วิชาชาง
และวิชาอื่นๆ เทาที่พระอาจารยมีความชํานาญจะสอน การศึกษาระดับนี้เทียบไดกับระดับอุดมศึกษา
เมื่อภิกษุลาสิกขาออกมาจึงเรียกวาบัณฑิต หรือทิด ถาทํางานในกรมอาลักษณ เรียกวา ราชบัณฑิต
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงมอบใหกระทรวงธรรมการจัดการศึกษาในสวนกลาง ให
พระสงฆมีสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เปนประธานจัดการศึกษาในสวน
ภูมิภาค โดยมีการสนับสนุนจากกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี กระทรวงมหาดไทย
การประถมศึกษาจึงแพรหลายไปทั่วราชอาณาจักรอยางรวดเร็ว เปนพื้นฐานใหมีพระราชบัญญัติ
การประถมศึกษา เกณฑเด็กอายุ 8 ปขึ้นไป เขาเรียนประถมศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 6 ในสมัย
ตอมาจนถึงปปจจุบัน พระสงฆชวยเหลือในดานการศึกษาดังนี้
1. ใหใชอาคารของวัด เชน ศาลาการเปรียญเปนโรงเรียนชั่วคราว เมื่อยังไมได
สรางโรงเรียนขึ้น
2. พระสงฆเปนครูสอนวิชาตางๆในระดับประถมศึกษา ในกรณีที่ขาดแคลนครู
3. ใหใชที่วัดสรางโรงเรียน บางกรณีทางราชการเปนผูสราง บางกรณีพระสงฆ
เปนผูสรางแลวมอบใหทางราชการ
4. ใหการอุปถัมภโรงเรียน โดยการจัดหาโตะเรียนและอุปกรณการศึกษาตางๆ
ใหโรงเรียน
5. อบรมศีลธรรมแกนักเรียน
6. รับเด็กที่ยากจนเปนเด็กวัด และใหเขาเรียนโรงเรียนที่อยูในวัดนั้น
7. จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้น เพื่อใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป
ไดศึกษาเลาเรียน โดยพระภิกษุสงฆเปนผูดําเนินการสอนและอบรมตามนโยบายของกรมศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ
จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวาพระสังฆาธิการ หรือพระสงฆมีบทบาทหนาที่
ในการใหการศึกษาแกประชาชน โดยการชวยสอนหนังสือ ใหการสนับสนุนอาคารสถานที่อบรม
คุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีในการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน
3. บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนโดยกําหนดจุดประสงคที่จะพูด
ไวดังนี้
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เชิงปฏิบัติการ คือ เอาประสบการณการทํางาน มาทําการพัฒนาใหมันดีขึ้น
ความภาคภูมิใจที่ทําและที่เราจะลงไปทําเชิงบูรณาการ สําหรับที่ทํางาน ที่อยูจะมีปญหา มีความขัดของ
ไมสะดวกสบายดวยประการตาง ๆ จะไดแกไข จะไดปรับปรุงใหเกิดความพอเหมาะพอดีเพราะฉะนั้น
จึงเนนในเชิงของการบูรณาการดวย
เรื่องของพระสังฆาธิการที่จะมีบทบาทตอการพัฒนาชุมชนนั้น วิญญาณของ
พระสังฆาธิการที่จะเกื้อกูลตอการพัฒนาจะตองใสวิญญาณสื่อตัวนี้ลงไป สื่อรักวัดเหมือนบาน
รักงานเหมือนชีวิตรักลูกศิษยเหมือนลูกหลาน รักชาวบานเหมือนญาติพี่นอง ใสวิญญาณตัวนี้ไป
ถาพระสงฆรูปใดอยูวัดแลว ทานคอยเอารัดเอาเปรียบวัด เผลอไมไดเอารัดเอาเปรียบ
ตลอดเวลา ทุกเรื่องจะไมประสบความสําเร็จในการทํางานพัฒนา นอกจากรักวัดเหมือนบานแลว
จะตองรักงานเหมือนชีวิต ชีวิตเปนสิ่งมีคา งานจะนําเราไปสูเกียรติยศและศักดิ์ศรี เปนที่ยอมรับ
ของคนทั้งหลาย เพราะคาของคนอยูที่ผลของงาน เพราะฉะนั้นจะตองรักงานเหมือนชีวิต รักลูก
ศิษยเหมือนกับลูกหลาน เพราะลูกศิษยเปนแนวรวมกับเรา ลําพังเราคงจะทําอะไรไมไดเทาไร
ถาเราไมมีแนวรวม เพราะฉะนั้นจะตองหาแนวรวม แนวรวมที่ดีที่สุด คือ ลูกศิษย คนใกลชิดไม
วาจะเปนพระเปนเณร เปนลูกศิษย เปนสัตบุรุษ ทายกทายิกา คนรอบ ๆ วัด หรือแมแตบางราย
เปนคนที่อยูหางจากวัดที่เราอยูออกไปก็เปนลูกศิษยได จะตองทําความรูสึกตอลูกศิษยทั้งหลาย
ทั้งปวงเหมือนกับลูกหลาน รักชาวบานเหมือนญาติพี่นองถาทําความรูสึกเปนอยางอื่นจะมีขาเขา
ขาเราจะมีขานอกขาใน
ฉะนั้น จะตองมีความรูสึกตอชาวบานเหมือนกับญาติพี่นอง พระสงฆเมื่อใสวิญญาณ
ไปอยางนี้แลวจะตองทําอะไรบาง พระนักปกครอง พระนักศึกษา พระนักปฏิบัติ พระนักพัฒนา
พระนักสังคมสงเคราะห จะตองทําอะไรบาง พระคามวาสี อรัญญวาสี จะตองทําอะไรบาง พระ
จะตองทําหนาที่ตามพุทธวจนะที่เราเรียนมาจากคัมภีรพระไตรปฎกเรียนมาจากคัมภีรพระธรรม
บทคัมภีรอื่น ๆ ก็จะเห็นวาพระพุทธองคไดมอบหมายภาระหนาที่ไวใหกับพระภิกษุสงฆ 2 ประการ
หนาที่เรียกวาธุระคือ คันถธุระ และวิปสสนาธุระ
ประการแรก คันถธุระ คือ หนาที่วาดวยการศึกษา การศึกษาเลาเรียน และการศึกษา
อบรม คงไมใชการศึกษาเลาเรียนเพียงอยางเดียว การศึกษา และการศึกษาอบรม การศึกษาเลาเรียน
คือ การศึกษาในชั้นเรียน เรียนนักธรรมตรี โท เอก เรียนบาลีประโยค 1 - 2 ถึง ป.ธ.9 เรียน ม.1
ถึง ม.ปลาย ในระดับอุดมศึกษาป 1 ถึง ป 4 อยางนี้เรียกศึกษาเลาเรียน สวนการเรียนนอกจากนี้
ไดแก การสัมมนาระยะสั้น 1 วันจบ 2 วันจบ อยางนี้เรียกวาการศึกษาอบรมเปนงานคันถธุระ
เหมือนกับการเพิ่มพูนความรูและสติปญญา
ประการที่สอง คือ วิปสสนาธุระ ไดแก การลงมือปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติไปจนกวา
จะเกิดความรู 2 ขั้น คือ รูจํา รูแจง และรูจริง รูจําถอดใจความมาจากปริยัติ คือ การเรียนตาม
ตํารา เพื่อใหมีความจํา จําไดมาก หลักของการปริยัติเขาเนนตัวนี้ รูจํา รูแจง ก็คือ การลงมือทํา
เอาความรูที่ไดจากการเรียนไปปฏิบัติ คือ ไปปรับใชในทองถิ่นตาง ๆ โดยการดําเนินภารกิจตาง ๆ
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เมื่อลงมือทํางานจะเกิดความรูขึ้นมาชนิดหนึ่ง ซึ่งความรูชนิดนั้นเปนความรูจากการปฏิบัติไมใช
ความรูทางวิชาการ มีลักษณะที่พิเศษแตกตางกันออกไป จะทําใหเราเกิดความเชื่อมั่นแมนยํา
แนนอน ทําใหเกิดความแจงชัดผลของการศึกษาเลาเรียนขึ้นมา และตอไปก็จะไดความรูที่สูงขึ้น
ไปกวานั้นอีกขั้นหนึ่งคือ ความรูจริง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หมายถึง การรูจริง ตามสภาวะความ
เปนจริง
งานของพระนักศึกษาไมวาจะเปนระดับต่ําสุดระดับนวกะ ระดับนักธรรม บาลี ระดับ
มัธยม ระดับอุดมศึกษาจะตองมีอยู 2 ระบบ ศึกษาเลาเรียน คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนและ
ศึกษาอบรม คือ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อขยาย 2 ระบบนี้ใหเห็นเดนชัดออกมา ใส
วิญญาณของนักการศึกษาออกไปใหครบ 4 ตัว คือ เต็มใจ แข็งใจ ตั้งใจ และเขาใจ คือ ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมังสา อันนี้เปนการใสวิญญาณลงไป เมื่อมีความรูแลว ก็เหมือนคนติดอาวุธเมื่อ
ไดรับการติดอาวุธก็ออกปฏิบัติหนาที่ ออกลาดตระเวนได ออกไปประจําฐานได สิ่งเหลานี้กอให
เกิดงานเผยแผ กอใหเกิดงานประชาสัมพันธศาสนาของเรา คณะสงฆของเรา หนวยงานของเรา
จะตองทํางานดานนี้ จะตองเนนงานดานนี้
การศึกษาของสงฆในแนวใหมเทาที่เปนอยูทุกวันนี้ แมจะไดจัดตั้งกันมาตัง้ แตสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนามหาจุฬาฯ มหามกุฎฯ เวลาผานไปนับ
100 ป คณะสงฆในประเทศไทยก็ยังไมเขาใจในการศึกษาระดับนี้ คือ ยังคิดวาพระสงฆที่ศึกษา
เลาเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆนั้นเรียนทางโลกไมใชเรียนทางธรรม ไมใชเรียนวิชาการทางศาสนา
ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงเนื้อหาวิชาในระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษาของเราเรียนวิชาศาสนา
ถึง 60% เรียนวิชาสามัญไมขัดกับสมณเพศ เกื้อกูลตอการประกอบศาสนกิจของเราเพียง 40%
คนก็ยังไมเขาใจอยูดี ยังหาวาพระสงฆเรียนทางโลก ซึ่งความจริงมันไมใช
ใครบางไมเขาใจ ขอฝากใหพิจารณา แตที่สังเกตพบ คือ มีลักษณะจะตั้งขอรังเกียจ
ไมยอมรับพระที่มาจากจังหวัดตาง ๆ หัวเมืองตาง ๆ ที่จะมาอยูวัดเพื่ออาศัยศึกษาเลาเรียนเพื่อ
เพิ่มพูนคุณภาพหรือศักยภาพของพระสงฆเราใหสูงขึ้น บางรายเขาบอกวาเดินหาวัดอยูรองเทา
ขาดไป 2 คู สะพายยามขาดไปตั้ง 2 ใบก็ไมได เหลานี้คือความไมเขาใจในวงการคณะสงฆอะไร
เปนสาเหตุที่ทําใหพระสงฆเราไมเขาใจ อะไรเปนสาเหตุที่ทางราชการไมเขาใจ อะไรเปนสาเหตุ
ที่ทําใหประชาชนไมเขาใจก็ คือ งานเผยแพรงานประชาสัมพันธของเราออนมหาวิทยาลัยของ
เราออน การประชาสัมพันธออนการเผยแพรมาก
อยางไรก็ตามงานเผยแผของเราตามพุทธดํารัสวา จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย พระพุทธองคตรัสไวในการสงพระภิกษุสงฆเปนธรรมทูตชุดแรก
ออกไปประกาศพระศาสนาวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปตามจุดประสงคเพื่อ
การบําเพ็ญประโยชนตอปวงชน เพื่อการเสริมสรางความสุขตอปวงชน และเพื่อเมตตานุเคราะห
ตอประชาชนชาวโลกทั้งปวง”เปนงานที่พระสงฆเราเรียนรูแลวจะตองเอาไปทํางานไมวาจะสําเร็จ
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เปนพุทธศาสตรบัณฑิต หรือพุทธศาสตรมหาบัณฑิต อยาลืมกลับออกไปสูชนบท แมจะอยูในเมืองกรุง
ก็ยังมีชุมชนที่เราจะตองทําการพัฒนาอยู
พระสงฆไทยเรามีงานธรรมทูต มีงานธรรมจาริก งานธรรมทูตมีกองงาน โดย
การสนับสนุนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ งานธรรมจาริก มีกองงานสนับสนุนของ
กรมประชาสงเคราะห งานธรรมทายาท เปนงานที่พระพุทธเจาจัดตั้งพระสงฆใหกับพุทธสาวก วา
เปนศาสนาทายาทกันเทาไร เพิ่งจะมาเนนกันไมกี่ปมานี้ โดยทานปญญานันทะ (พระพรหมมังคลาจารย) วัดชลประทานรังสฤษฎ งานอ.ป.ต คือ งานจัดตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล
โดยเนนหัวขออบรมศีลธรรม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาอาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห
สาธารณสงเคราะห สามัคคี กตัญู เปนขบวนการทํางานที่มุงการแกไขปญหาขอขัดของของ
ประชาชน เสริมสรางสิ่งที่เปนความผาสุขแกประชาชน ดูแลรักษาสิ่งที่เปนความผาสุก และสิ่งที่
เปนประโยชนของประชาชน เปนงานที่มหาเถรสมาคมวาดวยการจัดตั้งหนวย อ.ป.ต. เปนหนวยงาน
ที่อานดูตามระเบียบแลวมีความครบถวนสมบูรณแบบเปนที่สุด แตวาขาดการติดตามเพราะฉะนั้น
งานนี้ก็ดี เหมือนกับงานอื่น ๆ งานเผยแพรอื่น ๆ ที่ทามันดี แตขาดติดตาม
ตอไปงานอบรมคุณธรรม 4 ประการ กุศลสมาทาน 5 ประการ การยกระดับ
ประชาชน 5 ประการ เปนงานที่สนับสนุนอุดมการณ แผนดินธรรม แผนดินทอง ในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวองคพระประมุขของชาติ งานเชิญชวนขาราชการ นักเรียนเขาวัดฟงธรรมในวันธรรมมัส
สวนะ วันหยุดราชการ งานนี้เนนกันอยูระยะหนึ่งใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาของเรื่อง วันนั้น
กําหนดใหเขาวัดฟงเทศนฟงธรรม กําหนดใหหนวยงานนั้นเขาวัดนั้น เหลานี้เปนไดระยะหนึ่งก็
ไมเกิน 2 ป และตอนนี้เกิน 2 ปไปแลว งานนี้ก็ไมมีใครพูดถึงเทาไหร ตางวามีคนมีหนวยงานที่
นําประชาชน นําครู นํานักเรียนไปเขาวัดก็จริง ก็หาพระเทศนยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศนให
เด็กตัวเล็ก ๆ ฟง หาพระเทศนยาก เทศนใหระดับมัธยมและระดับสูงขึ้นไปกวานั้นยังพอหาคน
เทศนได แตถาเทศนใหเด็กระดับประถม เด็กระดับอนุบาลฟงหาพระเทศนยากไมวาจะเปนที่
ไหน อันนี้จากที่มีประสบการณมาเราไมไดเตรียมพรอม
คุณสมบัติของพระนักเผยแผหรือนักประชาสัมพันธ ในเชิงของวิชาการมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้
1. โสตา ตองฟงเปน แมจะเปนพระกรุงเทพฯ ก็ฟงพระหัวเมืองได แมจะเปน
ดอกเตอรก็ตองฟงพระ ป.4 พูดได
2. สาเวตา พูดเปน ไมใชดีแตฟงเขา แตพูดใหเขาฟงไมเปน ไปรายการไหนก็
เปนฝายรับฟงเขาตลอด คือ เปนฝายเอาเขา แตไมเอาออก คิดดูสภาพอาหารที่ดีเอาเขาสูรางกาย
เอาเขาไปทุกวันมันจะมีปฏิกิริยาเปนอยางไร ฉะนั้น นอกจากฟงเปนแลวจะตองพูดใหเขาฟงเปน
ดวย
3. อุคฺคเหตา เรียนเปน
4. ธาเรตา จําแมนในเนื้อหาวิชา
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5. วิฺญาเปตา หาอุบายใหคนอื่นเขารูสึกเร็ว
6. กุสโล สหิตาสหิตสฺส คือ ฉลาด ในสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน
7. โน ครหการโก ไมกอการทะเลาะวิวาทกับใคร ไมวาเรื่องธรรมยุติ เรื่องมหานิกาย
เรื่องสีเหลือง สีกรัก อยาเอามาเปนเรื่องทะเลาะวิวาท
หนาที่ของพระสงฆที่พระเจาอยูหัวทานถวาย อันนี้ไดมาจากแผนสัญญาบัตรประกาศ
นามที่ไมมีวางขายในทองตลาด ลงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งใหองคนั้น
เปนพระครูนั้น ตั้งใหองคนี้เปนเจาคุณ อะไรอยางนี้ บอกวา ขอพระคุณเจาจงรับธุระพระพุทธศาสนา
เปนภาระสั่งสอน ชวยระงับอธิกรณ และอนุเคราะหพระภิกษุสามเณรในอาราม นี้คือภาระหนาที่
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขอถวายแกพระสงฆระดับพระผูใหญอยากไดกันหนักหนา บางราย
อยากไดจนเนื้อเตน แตวาไดแลวไมอยากทําอะไร ไมอยากทํางานตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทานขอรองทานระบุไวในแผนสัญญาบัตร เรื่องนี้เปนเรื่องที่นาคิดคิดไปก็ยิ่งแตจะเห็นไป
อันนี้พระนักปฏิบัติก็จะตองมีลักษณะของพระสุปฏิปนโน คือ พระปฏิบัติดี ดีแบบ
ไหนดี คือ ไมเครงไมหยอน เอาแคนี้ก็ดีพอยึดถือสายกลางเปนที่ตั้ง สุปฏิปนโน สุสิกขิโต เปน
พระศึกษาเลาเรียนฝกใฝตอการศึกษาเลาเรียน ตองเปนพระที่มีการศึกษาเลาเรียนตามสมควรแก
สถานะ ตามสมควรแกโอกาส สุวโจ คือ เปนพระวางาย สอนงาย เปนพระที่พูดกันได เปนเจาอาวาส
ก็ฟงขอคิดเห็นพระลูกวัดไดเมื่อเขาพูดใหฟงอยางมีเหตุผล จะตองรับฟงพูดกันได เปนพระสุภโร
เปนพระเลี้ยงงาย และตองเปนนักสังคมสงเคราะหดวย
นักสังคมสงเคราะหก็จะมีขอบขายของงานออกมาลักษณะนี้
1. จัดตั้งโรงเรียน หรือจัดตั้งสถานศึกษาตาง ๆ
2. จัดตั้งสถานีอนามัย โรงพยาบาลหรือตึกสงฆอาพาธ
3. จัดหองสมุด พิพิธภัณฑ ที่อานหนังสือ หอกระจายขาว
4. อนุเคราะหการจัดตั้งสภาตําบลใหเปนที่ประชุมของราษฎรของทางราชการ
5. ตั้งบอน้ําดื่มน้ําใชประปาหมูบานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
6. กิจการสาธารณสงเคราะหตาง ๆ ที่ไมเกินตอขีดความสามารถ ไมขัดพระธรรม
วินัย และไมเสียสมณสารูป
7. กิจกรรมบรรเทาภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน ไฟไหม น้ําทวม ฯลฯ
8. สงเคราะหในยามประสบมรณภัยคือในคราวตาย ตองขวนขวายเอาใจใสเปน
ธุระจัดการให
ในเรื่องสุขของชาวบานญาติโยม โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่อยูใกล ๆ วัด ใหเขา
เห็นสังฆคุณ คือ คุณของพระสงฆวาพระสงฆไดดูแลเอาใจใส
สรุปงานที่พระสงฆทานทําออกเปน 4 ประเภท คือ
1. งานศาสนวัตถุ
2. งานศาสนธรรม
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3. งานศาสนพิธี
4. งานศาสนบุคคล
งานศาสนวัตถุ เนนใน 2 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่งเนนความมีแผน ประเด็นที่สอง
เนนการปฏิสังขรณ คือ การซอมแซมของเกา ซึ่งใชทุนนอยทําไดงายกวาการสรางใหม เปนไป
ตามพระพุทธวจนะของพระพุทธองค ดวยวาสนับสนุนใหซอมแซมของเกา สรางสิ่งที่จําเปนที่จะตอง
สรางใหม สรางความจําเปนกอนและหลังตามแผนที่จัดทําเอาไว คือ เรื่องของวัตถุจัดกอสราง
โบสถวิหาร ศาลาการเปรียญ จะสรางถนนหนทาง บอน้ํา สระน้ํา หอกลอง หอระฆัง ทําถนน
ตองมีแผน ตองเปนไปตามแผน แผนงานบางอยางวางแผนปนี้ปหนาจึงทําได ปหนาลงมือทํายัง
ไมสําเร็จ ตองสองสามปจึงเสร็จก็มี
เพราะฉะนั้น งานศาสนวัตถุตองมีแผนแมการปฏิสังขรณซอมแซมของเกา เปน
การใหความสําคัญตอผลงาน คนเกายอมรับ คนเกาเห็นคุณคาของมรดก เปนการปฏิบัติการ
ดวยจิตวิทยา คือ เอาใจใสมวลชน สรางสิ่งที่มีความจําเปนวา มันมีความจําเปนมากนอยแคไหน
เอาแตจําเปนอยาใหเกินกวาความจําเปน ตองนึกถึงสถานะรอบ ๆ วัดเรา ถาเราจะกอสรางโบสถ
ขึ้นมา ชาวบานจะออกแบบโบสถเอาไวในพื้นที่อําเภอหนึ่งกี่หลังคา การสรางโบสถ ศาลา กุฏิ
หอกลอง หอระฆัง เมรุ ประชาชนแบกสิ่งเหลานี้ไว ภาระเปนเทาไร นอกจากนั้นพอตกฤดูแลง
มาก็จัดงานเลี้ยง วิ่งหามหรสพแขงกัน บางรายจัดเองนาเกลียดมาก
ศาสนธรรม นั้นใหใชจุดเนน 3 ประการ คือ
1. ศึกษาใหเขาใจถองแท
2. ใชสื่อทุก ๆ แบบ
3. เขาใจซาบซึ้ง เนนความเขาใจซาบซึ้งในหัวขอตาง ๆ
ศาสนพิธี ขอใหเนน 2 ประเด็น คือ เนนรูปแบบกับเนนเนื้อหา รูปแบบงานบวช
ตนไม งานบวชเณร งานบวชหนาไฟ งานบรรพชาหมูสามเณรภาคฤดูรอน เนนรูปแบบกําหนด
รูปแบบออกมา เนื้อหาที่ทําออกมาทําเพื่ออะไร มันมีความหมายวาอยางไร
ศาสนบุคคล เนน 4 ประเด็น คือ
1. ไมหาง
2. ไมวาง
3. เจริญงอกงาม
4. มีความสัมพันธอันดีตอกันกับผูบังคับบัญชา
ไมหาง ไมหางตํารา ไมหางตอเพื่อนรวมงาน ไมหางจากลูกนองที่อยูในบังคับบัญชา
ไมวาง คือ อยาปลอยเวลาใหวาง ถาปลอยใหเวลาวาง จิตใจก็คิดไปอยางอื่น
พยายามใหหมดไปกับงาน อาทิตยหนึ่งทํางาน 7 วัน วันหนึ่งทํางาน 18 ชั่วโมง ตื่นขึ้นทํางาน
กอนพระอาทิตย หยุดทํางานเมื่อ 18 นาฬิกา 22 นาฬิกา ผมจึงหยุดทํางาน ทํางานมากกวา
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พระอาทิตย แตผลงานไมไดเทาพระอาทิตย เพราะเราเปนคนชั้นต่ํา พระอาทิตยเปนชั้นสูงกวา
จะหาคนยอมรับสักคนหนึ่งนั้นยาก เพราะฉะนั้น ตองทํางานมากกวาเขา ตองไมวาง
เจริญงอกงาม คือ ตองเจริญดวยภูมิธรรม และความสามารถเพิ่มพูนงอกงามขึ้น
มีความสัมพันธอันดีตอกัน คนใกลชิดอยาสรางศัตรู นี่คือ ความคาดหวังของประชาชน
แมไฉนหนอพระสงฆจะทําวัดใหสะอาดรมรื่น สบายตา สบายใจ ไฉนหนอ จะพึงเห็นพระสงฆ
เปนตัวอยางแหงความดีความสงบดับความเรารอนทางจิตใจ เปนที่พึ่งสุดทายของประชาชน แม
ไฉนหนอ อยากเห็นพระสงฆทําคุณประโยชนตอชุมชนรอบวัดตามขีดความสามารถของทาน เขารู
วาพระสงฆของเรามีศักยภาพไมเทากัน ทานพุทธทาสก็ระดับหนึ่ง ทานปญญาก็ระดับหนึ่ง ระดับ
เรา ๆ ก็อีกระดับหนึ่ง เขารู ขาราชการก็รูระดับประชาชนเขาก็รู แตเขาตองการวาทําประโยชน
ตามขีดความรูความสามารถ
นี่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังตอพระสงฆเอาไว ประชาชนที่เขาคาดหวังที่เราจะตอง
ลงไปทําการพัฒนาเขา คือ ใครเขาอยูตรงไหนนี้ เรากําลังจะพูดถึงคนกลุมใหญในแผนดิน 2 กลุม
คือ กลุมคนชนบท และกลุมคนแออัด คนชนบท คือ คนสวนใหญในแผนดินที่มีปริมาณมากกวา
ชุมชนแออัด เมื่อกอนเรียกวา สลัมในอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ใน
เมืองใหญ ๆ ยิ่งมาก ยกเวน เมืองที่เขาพัฒนาไดแลว เขาไมมีชุมชนแออัด อันนี้เปนผลงานที่
พระสงฆจับตามองยืนอยูเคียงขางคนสวนมากในแผนดิน
ชุมชนในชนบทและชุมชนแออัด ก็คือ บาน วัด โรงเรียน เมื่อแยกออกเปนองคกร
จะเห็น รัฐ พระสงฆ ชาวบาน พระสงฆทําหนาที่เปนกลางประสานระหวางเจาหนาที่ของรัฐ กับ
ประชาชน ชาวบานไมวาจะเรื่องแนวคิดเรื่องการระดมทุน ผลของงานแยกออกเปนคุมในหมูบาน
5 หลังเปน 1 คุม 10 หลัง เปน 1 คุม แตละคุมก็จะมีหัวหนาคุม กรรมการคุมมีสตรี เยาวชน คือ
ตัวอยางของคนในหมูบานเรียกวาชาวบาน อันนี้เปนเรื่องที่เราจะเขาไปสัมผัสใหรูองคกรหลักของ
บาน คือ วัด โรงเรียน บาน ซึ่งในบางพื้นที่ทานอาน บวร จะตองมีเจาหนาที่ของรัฐ อ.ก.ช. คือ
อาสาสมัครสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาสาสมัครนี้เราจะไดในหมูคนที่มีน้ําใจ ทํางานเสียสละ
พระสงฆเราเหมาะที่จะเปน อ.ก.ช. คือ ทํางานบริการประชาชนดวยความเสียสละ
ไมเห็นแกประโยชนตอบแทน และในขณะเดียวกัน อ.ก.ช. จะตองทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวาง
รัฐกับประชาชนชาวบาน รัฐกระทําหนาที่เปนครูชาวบานดวยประสานไปที่ผูนํา กํานัน ผูใหญบาน
ผูรูอื่น ๆ หัวหนาคุมตาง ๆ
พระสงฆจะตองทําหนาที่ตัวนี้ โดยความรูสึกวาผสมงาน ผสานใจ ใชสูตรกัน 6 กัน
คือ
1. รักใครกันดีกวาชังกัน
2. คิดถึงกันดีกวาลืมกัน
3. นับถือกันดีกวามองขามความสําคัญของกันและกัน
4. ชวยเหลือกันดีกวาปลอยกันทิ้งตัวใครตัวมัน
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5. ไมวิวาทกัน
6. สามัคคีกัน คือ เกาะกลุมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเปนลักษณะของนักพัฒนา
จะตองหลีกเลี่ยงความโดดเดี่ยวใหมีเอกภาพ อาจจะตองมีลักษณะวา ใหอภัย ใจเมตตา สามัคคี
มีเอกภาพใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
การเปนอยูระหวาง บาน วัด โรงเรียน จะตองอยูดวยการยอมรับหลักการ 4 ประการ
คือ
1. ยอมรับสภาพความเปนจริง
2. ไมหยุดนิ่งอยูกับที่
3. มองโลกในแงดี
4. ดําเนินชีวิตในทางสายกลาง
ยอมรับสภาพความเปนจริง ผิดยอมรับผิด อยาดื้อดึงเอาชนะ แพตองยอมแพ
ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ ตองมีความเคลื่อนไหว
มองโลกในแงดี คือ อยาหาเรื่อง พุทธทาสทานสอนเปนคติเอาไวแจมมากทานวา
“จะหาคนมีดีโดยสวนเดียว
อยามัวเที่ยวคนหาสหายเอย
เหมือนคนหาหนวดเตาตายเปลาเลย
ฝกใหเคยมองแตดีมีคุณจริง”
ดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง อยามากอยานอย มากเกินไปก็ไมดี นอยเกินไปก็
ไมดี แคบเกินไปไมดี หลวมเกินไปไมได
“แคบนักมักคับขยับยาก
กวางมากไมมีอะไรจะใสสม
สูงนักมักจะลอยตามลม
ต่ํานักมักจะจมธรณี”
เพราะฉะนั้นก็มาสูของจริง ของจริง คือ สูตร 8 – 4 – 4 - 5 ที่พระสงฆโคราช
โดยการนําของเจาคุณพระธรรมวรนายก ไดรับไปใชอยู 8 – 4 – 4 - 5
8 คือ การพัฒนาผสมผสานตามเกณฑ จ ป ฐ 8 คือ
1. สุขภาพอาหารดี
2. มีบานอาศัย
3. ศึกษาอนามัยถวนถี่
4. ครอบครัวปลอดภัย
5. ไดผลิตผลดี
6. มีลูกไมมาก
7. อยากรวมพัฒนา
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8. พาสูคุณธรรม
อาหารดี หมายความวาอยางไร มีตัวชี้วัดอาหารดีอยู 2 ตัว 4 ตัว อะไรบาง พูด
ถึงสูตรที่เปนหลัก อันนี้คือสูตรของพระสงฆเราไมสงวนลิขสิทธิ์ พระนิสิตพระบัณฑิตจะเอาไปใช
ก็ไมวากัน ไมถือวาเปนการขโมยทรัพยสินทางปญญา เพราะไมสงวนอยูแลว
บุคลิกลักษณะ 4 คือ การจัดลักษณะเฉพาะตัวของเรา เชน กลุมเพื่อนรวมงาน
ของเรา ลูกนองผูอยูใตบังคับบัญชาของเรา เตรียมสรางบุคลิกลักษณะ 4 ประการ
1. เตรียมตัวใหพรอม จะอยูหรือสึกไมวา อยูก็ใครจะวา แตตองเตรียมตัวอยู
อยาอยูแบบบังเอิญ หรือไปไหนไมได ก็จําตองอยู ถาไมอยูก็เตรียมตัวสึก สึกไปจะมีหนามีตา
เดินออกจากวัดจะไดมีคนเปดประตูตอนรับ สมัยกอนไดนักธรรมโทเขาก็เอาเปนบุรุษไปรษณียก็
ไดเดี๋ยวนี้เขาเอาเปนภารโรงก็ดีแลว
2. ฝกซอมการปฏิบัติธรรม การทําวัตรการสวดมนต การบวชชี การบวชพราหมณ
การบวชเณรภาคฤดูรอน โครงการอะไรตาง ๆ เหลานี้ตองทําใหมาก
3. นําปวงชนพัฒนาอยาเดินตามหลังเขาตอย ๆ ฟงแตแนวคิด เอาแตโครงการ
ของผูใหญมาทําโดยที่ตัวเองไมมีโครงการมันเสียศักดิ์ศรี เพราะในสังคมไทยเรานั้นยกใหเปนผูนํา
ทั้งในคราวตาย นําเวียนซายขึ้นเชิงตะกอนทั้งในความเปนอยูนําดํารงชีวิตจะตองนําปวงชนพัฒนา
คือ กาวไปขางหนาอยางมีความมั่นใจ
4. เปนที่ปรึกษากิจตาง ๆ เรื่องผัวเมีย เรื่องการเงินการทอง เรื่อง สุขภาพรางกาย
ตองเปนที่ปรึกษาในกิจการตาง ๆ ของเขาไดบาง อะไรตาง ๆ เหลานี้ คือ บุคลิกลักษณะ
สูตรที่ 2 คือ มนุษยสัมพันธ 4
1. สนใจเราทาน
2. การงานยอมรับ
3. ระดับยกยอง
4. ถูกตองชื่นชม
สนใจเราทาน เราก็คือ ตัวเรา อยามองแตความผิดของคนอื่น ตองมองความผิด
ของเราดวย อยามองแตความดีของเรามองความดีของคนอื่นเขาดวย คนอื่นเขาก็มีดีเหมือนกัน
ไมใชผิดแตเขา เราก็ผิดบางเหมือนกัน
การงานยอมรับ งานวัด งานคณะสงฆ งานโรงเรียน งานสังคม งานของแผนดิน
งานหนักตองเอา งานเบาตอสู งานหลวงไมใหขาด งานราษฎรไมใหเสีย จะทําอยางไรจะแบง
เวลาอยางไรจะทําใจอยางไร
ระดับยกยอง เมื่อเราบวชใหม เราอยูหางแถว พอ 1 ปผานไป 2 ปผานไป เราก็
ขึ้นมาอยูหัวแถวเรื่อย ๆ ตองยกระดับของตัวเอง ดานภูมิรู ดานภูมิธรรม ยกระดับขึ้นมาใหสูงขึ้น
จนกระทั่งเหมาะสมแกสถานะของเรา
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ถูกตองชื่นชม ในหมูพวกเรานั้น ใครทําถูกตองชื่นชมยินดี ผูบังคับบัญชาทําถูก
ก็ตองชื่นชมยินดี ไมใชนินทาผูบังคับบัญชาเขาไดทั้งปทุกเรื่อง อยางนี้ก็ไมไหว
สูตรที่ 4 คือ กลยุทธในการทํางาน 5 กลยุทธในการทํางาน 5 เอามาจากสูตร ผึ้ง
นอย ผึ้งนอยมีลักษณะ 5 ประการ คือ
1. ขยันทํามาหากิน
2. อยาบินสูงนัก
3. รักความสะอาด
4. ฉลาดสะสม
5. นิยมความสามัคคี
กลยุทธในการทํางานของคนขยันทํามาหากิน ก็ไดอยูไดกินถมไป
อยาบินสูงนัก อยาหัวสูง อยาเยอหยิ่ง อยาจองหอง
รักความสะอาด อยามัวหมองเรื่องผูหญิง อยามัวหมองเรื่องการเงิน อยามัวหมอง
เรื่องสิ่งเสพติด อยามัวหมองเรื่องการพนัน 4 ตัวแคนี้ก็สบายแลว นอกจาก 4 ตัวนี้ใครเขาจะ
ติดตามจับพระสงฆ เขาก็ติดตามอยูแค 4 ตัวนี้ เรื่องผูหญิง เรื่อง การเงินเรื่องเหลา เรื่อง สิ่งเสพ
ติดและก็เรื่องการพนัน ถาไมคลุกคลีกับสิ่งเหลานี้ เขาก็กราบตั้งแตหัวจรดเทาอยูแลว
ฉลาดสะสม ตองเปนพระอนุรักษสะสม ก็คือ งานอนุรักษ งานอนุรักษคูกับงาน
สราง งานสรางเปนงานยากแตก็มีขอบเขตจํากัด มันกําหนดไดวาใชเวลาเทาไหร ใชทุนทรัพย
เทาไหร ใชกําลังคนเทาไหร สวนงานอนุรักษ งานดูแลรักษานี้ที่เราจะตองสะสมมรดกทั้งเปน
วัตถุสิ่งของทั้งเปนมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งกิจกรรมอะไรตาง ๆ พระสงฆเราจะตองฉลาดในตัวนี้
งานอนุรักษนี้ทําอะไรบาง งานอนุรักษนั้นพระสงฆเราหรือคนที่จะทํางานดานอนุรักษ หรือทํา
การสะสมจะตองใหครบถวน 5 ประการ คือ
1. ตองทะนุถนอม
2. ตองดูแลรักษา
3. ตองเก็บงํา
4. ตองเสียดาย
5. ตองขยายผล คือ ทําใหงอกเงย
หลักของการทํางานสะสม หลักการอนุรักษจะตองประกอบไปดวย 5 ประการนี้
นิยมความสามัคคี นักพัฒนาตองหลีกเลี่ยงความโดดเดี่ยว อยาเหนื่อยคนเดียว
อยายากคนเดียว ถาทําคนเดียวเวลาเจ็บมันเจ็บคนเดียว เวลาบามันก็บาคนเดียว ไมมีใครเขา
มาชวยบากับเรา เพราะฉะนั้นตองหลีกเลี่ยงความโดดเดี่ยว ตองหาแนวรวม หาหมูหาเพื่อนให
มาก ๆ เปาหมายในการพัฒนาชุมชนไมวาจะเปนชุมชนชนบทหรือชุมชนแออัด เราตองกําหนด
เปาหมายการทํางาน ทุกอยางตองมีเปาหมายอยูแลว เชน อยางพระพุทธเจา พระองคสราง
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พระบารมีมาตลอดเวลาสี่อสงไขยกับแสนกัปป พระองคก็กําหนดเปาหมายของพระองควาตองการ
โพธิญาณ
เพราะฉะนั้น ในการทํางาน การเรียนของเรา ก็ตองกําหนดเปาหมาย เปาหมาย
ในการพัฒนาชุมชนไมวาจะเปนชุมชนชนบท หรือชุมชนแออัดอยูตรงไหนเรากําหนดเปาหมาย
วาใหคนรูจักคิด รูจักทํา รูจักแกปญหาจนกวาเขาจะคิดได ทําได แกปญหาได คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน คิดถูก ทําถูก แกปญหาถูกดวยตัวของเขาเอง นั่นแหละ เรียกวาบรรลุเปาหมาย
ถาตราบใดเราตองไปใหรัฐบาลคิดให นายอําเภอคิดให ส.จ. คิดให ส.ส. คิดให ทางราชการทํา
ใหเมื่อนั้นยังไมบรรลุเปาหมาย สิ่งที่ทางราชการทําให สิ่งที่ ส.ส. ทําให สิ่งที่ ส.จ. ทําใหมันจะ
กลายเปนของหลวง มันจะกลายเปนของคนอื่น เพราะฉะนั้น จะตองเขาใหถึงจุดนี้ จึงเรียกวา
บรรลุเปาหมายในการทํางาน
หลวงพอแกว วัดธาตุพนม ทานกลาวไวเฉียบคมมาก ทานบอกวาประชาชนนั้น
หรือคือรากแกว เปรียบการพัฒนาเหมือนตนไมใหญที่ใหคุณประโยชนอะไรตาง ๆ มากมาย เรา
เปรียบประชาชนเหมือนกับรากแกว รัฐบาลเพริศแพรวคือคําตน รัฐบาลที่ดีคือลําตน ขาราชการ
คือกิ่งกาน ราชาผลยอดเดนมองเห็นไกล องคพระราชาที่เปนประมุขแหงชาติของเรา คือ ยอด นี้
คือองคกรในการพัฒนา ที่เรียกวาองคกร คือ สวนใหญ ประชาชนก็คือสวนประกอบสวนหนึ่ง
รัฐบาลก็คือสวนประกอบสวนหนึ่ง ขาราชการก็คือสวนประกอบสวนหนึ่ง สถาบันกษัตริย ก็คือ
สวนประกอบอีกสวนหนึ่ง เปนองคประกอบที่สําคัญ
อุปสรรคในการพัฒนาชุมชนนั้นมีอยู 5 ประการ คือ
1. ประชาชนยังเกลือกกลั้วอบายมุข
2. องคกรที่จะชี้นําทางภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรทางศาสนา ขาดจิตสํานึก
ที่จะบริการประชาชน ขาราชการก็ยังทําตัวเปนเจาขุนมูลนาย พระเจาพระสงฆก็มุงอดิเรกลาภ
อยูจะสวดทีจะเทศนทีก็ตองมีซองตองมีคาตอบแทน ไมมีน้ําจิตน้ําใจที่จะบริการประชาชนอยาง
แทจริง
3. ประชาชนเองขาดการรูเรื่องการพัฒนา เชน ขาดความรูเรื่องแหลงน้ํา ขาดความรู
เรื่องสวม ขาดความรูเรื่องโรคทางเดินอาหาร ขาดความรูเรื่องการอนุรักษ ขาดความรูเรื่องระบบ
นิเวศนวิทยา
4. กิจกรรมที่พัฒนาไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ประชาชนตองการ
แหลงน้ํา ไปสรางถนนให ประชาชนตองการสถานีอนามัยไปสรางแหลงน้ําใหมันไมตรงกับความตองการ
ของประชาชน
5. องคกรพัฒนาของรัฐและองคกรอื่น ๆ รวมทั้งองคกรสงฆ องคกรเอกชน ยิ่ง
ตางคนตางทําไมมีการประสมประสานใจใหสอดคลองกันอยางแทจริง โทรศัพทขุดถนน พอกลบ
เสร็จเรียบรอยแลวไฟฟามาขุดอีก พอกลบเสร็จประปามาขุดอีก อยางที่เห็นเปนประจํา อยางที่
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บานเมืองเรา นี่คือองคกรของรัฐและองคกรอื่น ๆ องคกรอื่น ๆ หมายถึง องคกรเอกชน องคกร
ทางศาสนา ยังทํางานบริการประชาชนในลักษณะตางคนตางทํา ยังไมมีการประสมประสานใจ
พอลงไปถามเรื่องงานของรัฐ พระสงฆก็บอกวาฉันไมเขาใจ ไมใชงานของฉันเปน
งานของปลัดอําเภอ เปนงานของพัฒนาการ เปนงานของสาธารณสุข พอเขาไปถามผูบังคับบัญชา
ก็บอกวาไมใชงานของผม เปนงานของพระสงฆทาน ผมไมเขาใจ ผมไมรูทานจะทําอยางไร ทาน
เอาเงินเอาทองมาจากไหน ทานจะทําอยางไร แบบเปนอยางไร ผมไมรูไมเขาใจ ตางคนตางทํา
อันนี้เปนเรื่องที่ยากลําบากอยู เพราะฉะนั้นเมื่อเปนอยางนี้ผมจึงใหคติในการทํางาน
วาบานจะเจริญกอนคนในบานไมไดตองคนในบานเจริญกอน ผลักดันใหบานเจริญ วัดจะเจริญ
กอนคนในวัดไมได ตองคนในวัดเจริญกอนแลวผลักดันใหวัดเจริญ โรงเรียนจะเจริญกอนคนใน
โรงเรียนไมได ตองคนในโรงเรียนเจริญกอน แลวผลักดันใหโรงเรียนเจริญ บาน วัด โรงเรียน
บานเหมือนรางกาย วัดเหมือนจิตใจ โรงเรียนเหมือนมันสมอง บานที่ไมพัฒนาก็เหมือนกับ
รางกายพิการ วัดที่ไมพัฒนาก็เหมือนกับจิตใจพิการ โรงเรียนที่ไมพัฒนาก็เหมือนกับสมอง
พิการ คนเราถารางกายพิการ สมองพิการ มันก็จบกันทั้ง 3 อยาง
บางทีโรงเรียนพัฒนา แตวัดไมพัฒนา มันสมองดีแตจิตใจไมดี ไมมีคุณธรรม
เฉลียวฉลาด รูเจนจบไปทุกสิ่งทุกอยาง แตวาคุณธรรมไมมีเพราะไมไดรับการพัฒนาจิตใจ มันก็
ไปไมรอด เพราะฉะนั้น ในชุมชนจะตองพัฒนาบาน วัด โรงเรียน พัฒนาผูนําทางบาน คือ กํานัน
ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนาคุม และประชากรที่เปนสวนประกอบของคุมตาง ๆ วัด คือ
เจาอาวาส องคกรสงฆ พระภิกษุสามเณร สัตบุรุษ กรรมการวัด โรงเรียน ครูใหญ นักเรียน
กรรมการการศึกษา จะตองมีการพัฒนา 3 สวนนี้ไปพรอม ๆ กันการที่จะทํางานตัวนี้มันไมใช
เปนของงายนัก เราจะตองมีแนวทางในการคิด ในการทําการที่จะทําอะไรตองมีแนวทาง
จากประสบการณการทํางานโดยตรง ก็นํามาเรียนวา เราใชการศึกษาดูงานเปน
การเรียนลัดของคนในชนบท คนในชุมชนแออัดที่ไมมีโอกาสทางการศึกษา ดอยโอกาสทางการศึกษา
ไมเหมือนคนอื่นหรือเหมือนกับพวกเรา เพราะฉะนั้นจึงตองใหการศึกษาแกเขาโดยการเรียนลัด
คือศึกษาดูงาน นําไปศึกษาดูการทําเกษตรผสมผสาน ศึกษาดูงานการเลี้ยงไกนําไปศึกษาดูงาน
นําไปดูการตีมีด ตีเหล็กที่บานอรัญญิก นําไปดู 3 ประสานความคิดผูนําทางบาน ผูนําทางวัด
ผูนําทางโรงเรียน เราไมมองขามความสําคัญของเขา เราขอเชิญเขามาคิดรวมกันขอใหแสดง
ความเห็นดวยกัน ตอปญหาที่พวกเราประสบกันอยูวามองเห็นไหมคิดอยางไร หาทางออก
อยางไร แผนของรัฐบาลเปนอยางนี้ แผนของจังหวัดเปนอยางนี้ แผนของสภาตําบลเปนอยางนี้
เราจะเสนอแผนนั้นโดยนํามาเปนแผนเฉพาะของเราอยางไร ตองมาผสานความคิดกัน
การประสานความคิดนี้ เทากับเปนการใหเกียรติแกผูนําทางบาน ผูนําทางวัด
ทางโรงเรียน จะเกิดความรักความเขาใจผูกพัน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และจะชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ถายเททรัพยากรบุคคล ถายเททุนดําเนินการที่จะพัฒนา บาน วัด โรงเรียน
ออกไป ติดอุดมการณคือตั้งเปาหมายเอาไวใหสูงวา บานเราจะเอาแคไหน จากการศึกษาดูงาน
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จากการประสานความคิดเสร็จแลวเราพอจะกําหนดไดวา เราจะติดอุดมการณแคไหน ปนี้เราจะ
ทําสวมใหได 100% มันยังขาดอยูเทาไหร ยืมเงินผาปา ยืมเงินกฐินจากวัดไปบริการประชาชน
กอนไดไหม ใชกอนไมสูญเราจะเอามาชดใชคืน แตเอาไปบริการประชาชนกอนเพี่อใหเห็นน้ําใจ
วา พระสงฆเอื้อเฟอแกประชาชน นี่คือการติดอุดมการณชวยกันทําใหเสร็จ ปรับพื้นฐานความรู
ของประชาชน ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการพัฒนาผสมผสานหรือเกณฑการพัฒนา จ.ป.ฐ.
ความสําเร็จเปนพื้นฐานใหไดครบถวนทุกประการ ฟนฟูศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่องศาสนาหลักธรรมทางพุทธศาสนาของเราจะตองเอากิจกรรมทางศาสนาเขาไป
บรรจุไวในวันอาทิตย ในวันสําคัญขึ้นปใหม ในวันเขาพรรษา ออกพรรษา วันตรุษจีน วันสงกรานต
นําเอากิจกรรมทางศาสนาเขาไปในกลุมเด็กเล็กกอนวัยเรียน ในกลุมเด็กในวัยเรียน ในกลุมเด็ก
หนุมเด็กสาว กลุมพอแม กลุมผูสูงอายุ จัดกลุมของประชาชนใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําใหมาก
ได นํานวัตกรรมไปปรับใช นอกจากฟนฟูศาสนาและวัฒนธรรม นวัตกรรม คือ อะไร นวัตกรรม
คือ เทคโนโลยีและวิทยาการในแนวใหมจะตองนําเอาไปปรับใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาของเรา
เชน สไลด วีดีโอ เครื่องฉายแผนใส เครื่องขยายเสียง พวกนี้คือเทคโนโลยี ที่จะนําเอาไปเปน
สวนประกอบ ในการจัดนวัตกรรมในแนวใหม เพื่อเรงเราความรูสึกของประชาชนใหเกิดความสนใจ
อยางไรก็ตามคุณสมบัติของพระนักพัฒนา เราจะละเลยเสียมิได หรือแมแตคุณสมบัติของขาราชการ
ที่จะทํางานพัฒนาหรือคุณสมบัติของกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนที่จะเปนพระนักพัฒนา คุณสมบัติ
ของคณาจารยที่จะเปนครูนักพัฒนา คุณสมบัติของหัวหนาคุมที่จะเปนนักพัฒนาก็ตองใหพรอม
เพราะฉะนั้น ตองสรางคุณสมบัติเพียบพรอม เตรียมตัวใหพรอมยึดนโยบายเปน
หลัก ยึดนโยบายของบานเมือง ยึดนโยบายของรัฐบาล ยึดนโยบายของมหาเถรสมาคมยึดนโยบาย
ของสภาจังหวัด ยึดนโยบายของสภาตําบลเขาไว อยาสวนทางนโยบาย เผลอ ๆ ทําไปก็เจ็บตัว
หาวาอยางโนนอยางนี้ ตาง ๆ นานา ฉะนั้น ตองยึดนโยบายเปนหลัก เราตองไปทําการสํารวจ
การสํารวจเปนงานสําคัญมาก ที่เราจะตองลงไปทํากอนอื่น สํารวจสภาพปญหา ผมยกตัวอยาง
ใหเห็น เชน เรียงลําดับความสําคัญความจําเปน
1. แหลงน้ําเรายังขาดน้ําเปนอันมาก
2. คมนาคม
3. ผลผลิตต่ํา
4. สุขภาพอนามัย
5. ขาดแคลนความรู
6. สุขภาพทางจิตใจเสื่อม
แตละทองถิ่นจะมีปญหาเหลานี้คลาย ๆ กัน แตวาอะไรคือปญหารีบดวนของแต
ละทองถิ่น บางทองถิ่นอาจจะเรียงเอาขอ 5 ขึ้นไวกอน ถาเรียงขอ 5 ขึ้นไวกอนจะตองเนนการ
จัดหอกระจายขาว การจัดหองสมุด การจัดกลุมพบปะ สงอาสาสมัครสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เขาหาหนุมสาว พระสงฆจะตองอุทิศตนเปนอาสาสมัครทหารพราน รบเร็วชนะเร็ว ถอนตัว
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เร็ว อยาไปอยูนานเดี๋ยวจะเสียทีเขา รบใหชนะเร็ว ๆ ชนะแลวก็ถอนตัวออกมาไมงั้นเกิดปญหา
จะไปสรางปญหาใหมใหอีก นี้คือ สภาพปญหาที่ชุมชนเขาประสบอยู เราจะตองลงไปสํารวจให
เห็นนี่คือยึดนโยบายเปนหลัก รักตอสู รับรูปญหากลาหาญ เด็ดเดี่ยว เราจะลงไปทํางานนี้เรา
ตองกลาหาญ อยาขี้ขลาดอยาขี้เหนียว อยาเห็นแกตัว เปนไงเปนกัน กลาหาญเด็ดเดี่ยว เราตอง
ติดตอประสานงานกับอําเภอ ติดตอกับจังหวัด ติดตอประสานกับนักการเมือง ติดตอประสานกับ
องคกรตาง ๆ ที่เขามีแหลงเงินทุน ความคลองงานจะทําใหผูนําชุมชนเห็นแลวเกิดศรัทธา ครูใหญ
เห็นก็เกิดศรัทธา ผูใหญบานเห็นก็ศรัทธา หัวหนาคุมเห็นก็ศรัทธา พอเขามีศรัทธาเราก็เทานั้น
แหละ ศรัทธาตัวนี้เมื่อมันเรียกรองไดแลว จะเอาอะไรก็เอาได จะขอใหเขามาระดมทุนระดม
แรงงานไดทุกอยาง
การพัฒนาคนก็ตองตามพุทธวิธีของพระพุทธเจา บรมครูของเราสอนไวใหพัฒนา
พฤติกรรมใหสะอาดดวยศีล พัฒนาสภาพจิตใจใหมั่นคงดวยสมาธิหลักธรรมกัมมัฏฐาน เพราะฉะนั้น
บัณฑิตทั้งหลายจะตองไปเขากัมมัฏฐานเปนเดือนสองเดือนยังนอยไป คนที่จะออกไปบริการประชาชน
ทหารพลตํารวจ ตํารวจนายสิบ จา นายรอยตํารวจ จะตองพัฒนาทางจิตเขากัมมัฏฐานใหมาก ๆ
ที่เปนอยูทุกวันนี้การสราง การผลิตขาราชการออกไปบริการประชาชนไมไดเขากัมมัฏฐาน เพราะฉะนั้น
หมอจึงหงุดหงิด พยาบาลจึงหงุดหงิด ตํารวจก็หงุดหงิด นักพัฒนา หรือพัฒนากรเมื่อไปเจอ
อากาศรอนไปเจอคนพื้นฐานการศึกษาสูงมาติดตอมาประสานงานพวกเหลานั้นจึงหงุดหงิด ที่พึ่ง
ของประชาชนจึงอยูที่พระสงฆเรา ซึ่งไดรับการพัฒนาจิตดวยการทําสมาธิมาดี แลวจะตองเปนที่
พึ่งสุดทายใหเปนบุญ เห็นดีเปนดี เห็นชั่วเปนชั่ว เห็นผิดเปนผิด เห็นถูกเปนถูก เห็นกงจักรเปน
กงจั กร เห็น ดอกบั ว เป น ดอกบั ว ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง ทุ ก ประการ ไม มี ศั ต รู ห มู ม ารมา
เบี่ยงเบนความรูสึกนึกคิดใหเห็นกงจักรเปนดอกบัวเห็นดอกบัวเปนกงจักรนั้น เรียกวา พัฒนา
ทัศนคติไดถูกตอง โอกาสที่จะพบความสําเร็จ มีผลงานในการพัฒนาก็ยอมเปนไปไดสูง
จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวาพระสังฆาธิการ นอกจากจะเปนผูสืบทอดพระพุทธ
ศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอเนื่องมาตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน เปนผูมีวัตรปฏิบัติอันดีงาม
เปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตแลว ยังมีบทบาทในการชวยเหลือประชาชน ทัง้ ในดานการศึกษา
สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต ความเป น อยู พั ฒ นาชุ ม ชน และด า นสั ง คมสงเคราะห อื่ น ๆ ควรที่
พุทธศาสนิกชนพึงรําลึกถึงพระคุณของพระสงฆ และปฏิบัติตอพระสงฆ และพระสังฆาธิการให
ถูกตองเหมาะสม
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยสรุป ไดดังนี้
โดจิ โนสุ (2530: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของพระสงฆที่มีตอการพัฒนาสังคม:
ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดสงขลา พบวาบทบาทที่ปฏิบัติจริงกับบทบาทที่คาดหวังของพระสงฆ
ตอการพัฒนาสังคม คือ ดานการศึกษา การเผยแผธรรมะ และดานสังคมสงเคราะหโดยรวมทั้ง
สามดาน พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคาเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวัง
สูงกวาบทบาทที่ปฏิบัติจริงทั้ง 3 ดาน
บทบาทที่ปฏิบัติจริงกับบทบาทที่คาดหวังของพระสงฆตอการพัฒนาสังคม คือ ดาน
การศึกษา โดยการใหความรูดานพุทธศาสนา และศีลธรรมแกประชาชนมากที่สุด ดานการเผย
แผพระพุทธศาสนา คือ การจัดกิจกรรมในพิธีวันสําคัญทางศาสนามากที่สุด บทบาทที่คาดหวัง
ของพระสงฆที่มีสูงสุดคือการแนะนําใหประชาชนรูจักอดออม ขยันหมั่นเพียรในการประกอบ
อาชีพที่ชอบธรรม
บทบาทที่ปฏิบัติจริงกับบทบาทที่คาดหวังของพระสงฆตอการพัฒนาสังคม จําแนก
ตามที่ตั้งวัด วัดที่ตั้งในชนบทและวัดในเมืองปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ การอบรมใหความรู ดานพุทธ
ศาสนาและศีลธรรมแกประชาชน ดานการเผยแผธรรมคือการจัดใหมีพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนา
ดานสังคมสงเคราะห คือ การชวยอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตางๆ และบทบาทที่คาดหวัง
มากที่สุดของวัดในเมือง คือ การจัดใหมีการฟงเทศนหรือบรรยายสําหรับนักเรียน การเผยแผธรรมะ
โดยการแสดงธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม อภิปราย และบทบาทหนาที่ที่คาดหวังที่มากที่สุดของ
วัดที่ตั้งอยูในเมืองและชนบท คือ การแนะนําใหประชาชนรูจักขยันหมั่นเพียรและขวนขวายใน
การประกอบอาชีพที่ชอบธรรม
บทบาทที่ปฏิบัติจริงกับบทบาทที่คาดหวังมากที่สุดจําแนกตามอายุของพระสงฆ
ระหวาง 20-33 และ 34 - 67 ป คือ การใหความรูดานพระพุทธศาสนาแกประชาชน การจัด
พิธีกรรมวันสําคัญทางศาสนาในวัด พระสงฆอายุ 68 ปขึ้นไป เห็นวาปฏิบัติจริงมากที่สุดและ
คาดหวังมากที่สุด คือ การใหความรูดานพระพุทธศาสนา และศีลธรรมแกประชาชน การรับกิจ
นิมนตไปประกอบพิธีกรรมตาง ๆ นอกวัด และบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพระสงฆระหวางอายุ 20 - 33
และ 34 - 67 ป คือ การชวยอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตาง ๆ แกประชาชน สวน
บทบาทที่คาดหวังมากที่สุด คือ การแนะนําใหประชาชนรูจักอดทนขยันหมั่นเพียร และขวนขวาย
ในการประกอบอาชีพ และบทบาทในการปฏิบัติจริงของพระสงฆอายุ 68 ปขึ้นไป คือ การรวมมือ
ปฏิสังขรณซอมแซมวัด สวนบทบาทที่คาดหวังมากที่สุด การรวมมือปฏิสังขรณซอมแซมวัด และ
การชวยอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตาง ๆ ของประชาชน

45
บทบาทที่ปฏิบัติจริงกับบทบาทที่คาดหวังมากที่สุดจําแนกตามพรรษาที่บวชต่ํากวา
5 ป การอบรมใหความรูดานพระพุทธศาสนาแกประชาชน บทบาทที่ปฏิบัติจริงคือ การรับนิมนต
นอกวัด การแนะนําใหประชาชนรูจักอดทนขยันหมั่นเพียร และขวนขวายในการประกอบอาชีพที่
ชอบธรรม การชวยอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตาง ๆ ของประชาชนและบทบาทที่คาดหวัง
มากที่สุด คือ การแนะนําใหประชาชนรูจักอดทนขยันหมั่นเพียร และขวนขวายในการประกอบอาชีพ
ที่ชอบธรรมพระสงฆระหวาง 5 – 9 พรรษา ซึ่งเปนบทบาทที่ปฏิบัติจริงและคาดหวัง การอบรมให
ความรูดานพระพุทธศาสนาแกประชาชน บทบาทที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ การอบรมใหความรู
ดานวัฒนธรรมและพิธีกรรมแกประชาชน การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาในวัด การชวย
อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตางๆ แกประชาชน พระสงฆที่บวชมากกวา 10 พรรษา
มีบทบาทที่ปฏิบัติจริง และคาดหวัง คือ การอบรมใหความรูดานพระพุทธศาสนาแกประชาชน
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาในวัด บทบาทที่คาดหวังมากที่สุด คือ การแนะนําให
ประชาชนรูจัก อดออม อดทน ขยันหมั่นเพียร และขวนขวายในการประกอบอาชีพที่ชอบธรรม
บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังมากที่สุดจําแนกตามสมณศักดิ์ และไมมี
สมณศักดิ์ คือ การอบรมใหความรูทางดานพุทธศาสนา และศีลธรรมแกประชาชน บทบาทที่
ปฏิบัติจริง คือ การชวยอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตาง ๆ แกประชาชน และบทบาท
ที่คาดหวัง คือ การแนะนําใหประชาชนรูจักอดออม อดทน ขยันหมั่นเพียร และขวนขวายในการ
ประกอบอาชีพที่ชอบธรรม สวนบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพระสงฆที่มีสมณศักดิ์ คือ การจัดใหมี
พิธีกรรมทางศาสนาในวัด การรับไปประกอบพิธีกรรมตาง ๆ นอกวัด สวนพระสงฆที่ไมมีสมณศักดิ์
ปฏิบัติจริง คือ การจัดใหมีพิธีกรรมของวันสําคัญทางศาสนาในวัด
บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังมากที่สุดจําแนกตามวุฒิการศึกษาทาง
คณะสงฆทั้งที่มีวุฒิการศึกษา การใหการอบรมใหความรูทางดานพุทธศาสนา และศีลธรรมแก
ประชาชน การจัดใหมีพิธีกรรมทางศาสนา อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตางๆ แก
ประชาชน และบทบาทที่คาดหวังของพระสงฆที่มีวุฒิการศึกษา คือ การแนะนําใหประชาชนรูจัก
อดออมอดทน ขยันหมั่นเพียร และขวนขวายในการประกอบอาชีพที่ชอบธรรม สวนพระสงฆที่
ไมมีวุฒิการศึกษาปฏิบัติจริง และบทบาทที่คาดหวังมากที่สุด คือการใหการอบรม ใหความรูทาง
พระพุทธศาสนา และศีลธรรมแกประชาชนการอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตาง ๆ แก
ประชาชน บทบาทที่ ปฏิ บัติจริง คือ รับ นิมนตไปประกอบพิธีตาง ๆ นอกวัด สวนบทบาทที่
คาดหวังมากที่สุด คือ การอบรมสั่งสอนประชาชนในงานเทศกาลผูมาบําเพ็ญบุญตางๆ
วิเชียร เจนจบเขต (2547: บทคัดยอ) การวิจัยเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการใน
การพัฒนาวิถีชีวิตไทย ในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการ
ที่มีตอวิถีชีวิตของบุคลากรในวัด 2) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการที่มีตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป โดยทําการศึกษาเฉพาะพระสังฆาธิการที่อยูในจังหวัดนครปฐมจํานวน 180 รูป
และกํานันผูใหญบาน จํานวน 100 คน
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ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวิถีชีวิตไทย ไดจากภาคสนาม
การสังเกต การถายภาพ การสอบถาม และการสัมภาษณ พระสังฆาธิการ กํานัน ผูใหญบาน ครู
อุบาสก อุบาสิกา และไดจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการพัฒนาชุมชนที่จังหวัดอื่น ๆ นําขอมูลที่รวบรวมไดมาจัดแยกหมวดหมูเพื่อวิเคราะหโดย
ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณวิเคราะห
บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีตอวิถีชีวิตของบุคลากรในวัด ปรากฏวา บทบาท
หลักธรรมและกุศโลบายของพระสังฆาธิการ ที่นํามาใชทางดานการศึกษาในการพัฒนาวิถชี วี ติ ไทย
ในจังหวัดนครปฐม สวนใหญจะเนนการศึกษาดานปริยัติธรรม แผนกธรรม ควบคูไปกับการปกครอง
บุคลากรภายในวัด อีกทั้งยังใชเพียรพยายามเผยแผพระธรรมคําสอนดวยกิจกรรม การเทศน
การอบรม การประชุม แกประชาชน อุบาสก อุบาสิกา ทําการสงเคราะหดานสาธารณูปโภค
ดวยการกอสรางสิ่งกอสรางตางๆ และยังใหการสาธารณสงเคราะหเปนที่พอใจแกประชาชน
แนวคิดของผูวิจัยเรื่องบทบาทพระสังฆาธิการที่มีตอวิถีชีวิตของบุคลากรในวัด และ
ประชาชนทั่วไป จําเปนตองใชองคความรูหรือองคธรรมของปจเจกบุคคลเปนองคประกอบจึง
กอใหเกิดผลทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งการใชองคธรรมของพระสังฆาธิการนั้นยอมแตกตางกัน
ออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรูความสามารถในการบริหารจัดการงานดานตาง ๆ ผูวิจัยเชื่อวาผูบริหาร
ระดับผูปกครองจะดําเนินการตามบทบาทหนาที่ใหสําเร็จตามที่มุงหวังไว จะตองรักษาองคธรรม
ใหตลอดและมั่นคงเสมอ
ในอนาคตบทบาทพระสังฆาธิการ ควรจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและจัดการ
ดวยเหตุปจจัยทางเศรษฐกิจ ทางการศึกษา ทางศาสนา ทางวัฒนธรรม ทางการติดตอสื่อสาร
จึงสงผลใหพระสังฆาธิการตองพัฒนาบทบาทเพื่อรักษาวัฒนธรรมของชาติในยุคขอมูลขาวสาร
ไรพรมแดน
พระมหาปราโมทย มหาวีริโย (1: 2548) ไดศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตประจําประเทศอินเดีย พบวาบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาในดานการปกครอง ดานการศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห การเผยแผ
พระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปโภค และดานการสาธารณสงเคราะห พบวา บทบาทดาน
การปกครอง มีการจัดแบงตามสายปกครอง บทบาทดานการศึกษามีการสงเสริมการศึกษาแก
นักบวชทองถิ่น และการสงเสริมการศึกษาจากประเทศไทยและตางประเทศ ดวยการจัดทุนให
การศึกษาตอ บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหมีการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัด เรียกวา
โรงเรียนตนกลา และการจัดตั้งกองทุนการศึกษาแกนักศึกษาไทย ทั้งที่เปนคฤหัสถ และเยาวชน
ชาวอินเดีย บทบาทดานการเผยแผ มีการผลิตบุคลากรเผยแผในวัด และการผลิตสื่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนา บทบาทดานการสาธารณูปโภปการ มีการพัฒนาอาคารสถานที่ และการดูแล
อาคารสถานที่ บทบาทดานการสาธารณสงเคราะห มีการสาธารณสงเคราะหเพื่อมนุษยธรรมใน
นามองคกรชาวพุทธ และการสาธารณสงเคราะหเพื่อพระพุทธศาสนา
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
พบวา ในสังคมปจจุบันการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการมีความสําคัญตอประเทศชาติ
มาก โดยเฉพาะการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เพราะเนื่องจากสถานการณการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต ปจจุบันอยูในขั้นสงคราม
แยงชิงประชาชนระหวางขบวนการกอการรายกับรัฐบาล ศาสนาอิสลามและคนไทยมุสลิม ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาบทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ดังนี้ 1) บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาในดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย
2) บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาในดานการใหการศึกษาแกประชาชน 3) บทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของพระสังฆาธิการ
ที่มีตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต วาแตกตางกันหรือไมอยางไร เพื่อนําผลการวิจัยครั้งนี้มาปรับปรุงและพัฒนาบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับ
สถานการณใน สามจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
เพื่อประยุกตใช นําไปใช บทนี้จะกลาวถึง ประชากร เครื่องมือในการวิจัย วิธีสรางเครื่องมือ การรวบรวม
ขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยมีการนําเสนอขอมูล ประกอบดวย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งประกอบดวย พระสังฆาธิการในจังหวัด ยะลา นราธิวาส และปตตานี จํานวน 249 รูป แสดง
ดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนประชากร จําแนกตามตําแหนง
ตําแหนง
1. กลุมเจาคณะอําเภอ
2. กลุมเจาคณะตําบล
3. กลุมเจาอาวาส
รวม

ยะลา
5
10
67
82

จํานวนประชากร
นราธิวาส
ปตตานี
6
6
10
13
68
64
84
83

รวม
17
33
199
249

เครื่องมือในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามพระผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในดานเปนผูนํา
ทางจิตวิญญาณของมนุษย ดานการศึกษาแกประชาชน ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพองผูตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย
ดานการศึกษาแกประชาชน ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น จํานวน 30 ขอ ตามความคิดเห็น
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาในดาน
ตาง ๆ ดังนี้
1. ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย
2. ดานการศึกษาแกประชาชน
3 านการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) หาระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งกําหนดเปนคาคะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะของพระสังฆาธิการในบทบาท การเผยแผ
พระพุทธศาสนา เกี่ยวกับดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย ดานการศึกษาแกประชาชน
ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Questionnaire)
วิธีสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามจํานวน 30 ขอ
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ทําการประเมินหา
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา เพื่อแนะนําใหปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง
4. ปรับปรุงเครื่องมือตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
ขอความเห็นชอบ แลวนําไปทดลองใช (Try – out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางในจังหวัดสงขลา
จํานวน 30 รูป แลวนําขอมูลมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น .89
5. นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและ
แนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การวิจัยตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หาดใหญ ในวันที่ 21 – 25 เมษายน 2550 ถึงเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาสวัด
ตางๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
2. ชี้แจงใหผูตอบทราบวัตถุประสงค พรอมขอความรวมมือเพื่อใหไดผลตามความเปนจริง
ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2550
3. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดมาทั้งหมด จากการสงแบบสอบถามไป 249 ชุด
(เดือนพฤษภาคม 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2550) ไดกลับคืนมา 249 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00
แลวนําแบบสอบถามมาดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหขอมูลไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและลักษณะของขอมูล โดย
ผูวิจัยใชโปรแกรม SPSS+ ในการวิเคราะหขอมูล ดังปรากฏรายละเอียดตามตาราง 2
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ตาราง 2 วัตถุประสงคการวิจัย ลักษณะขอมูล และวิธีวิเคราะหขอมูล
ลักษณะ
วิธวี ิเคราะหขอ มูล
ขอมูล
คะแนนจาก หาคาเฉลี่ย (µ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ทั้งรายดาน
1. เพื่อศึกษาบทบาท
การเผยแผพระพุทธ แบบสอบถาม และรายขอ และภาพรวมแตละดานโดยใชเกณฑสัมบูรณ
ตอนที่ 2
ศาสนาของ
(Absolute Criteria) ตามวิธกี ารของ วัน เดชพิชัย
พระสังฆาธิการใน
(2537: 11) ซึ่งแบงคะแนนเปนชวง ๆ และมีความหมาย
สามจังหวัดชายแดน
ดังนี้
ภาคใตดานบทบาท
4.51 – 5.00 คือ มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
การเผยแผดานเปน
3.51 – 4.50 คือ มีการปฏิบัติในระดับมาก
ผูนําทางจิตวิญญาณ
2.51 – 3.50 คือ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ของมนุษย บทบาท
1.51 – 2.50 คือ มีการปฏิบัติในระดับนอย
การเผยแผดาน
1.00 – 1.50 คือ มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
การศึกษาแก
ประชาชน บทบาท
การเผยแผดาน
การพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น
ขอเสนอแนะ วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)โดยเรียงลําดับ
2. เพื่อรวบรวม
จาก
ขอเสนอแนะ ใน
ตามความถี่ เพื่อพิจารณาวาขอเสนอแนะในบทบาท
บทบาทการเผยแผ แบบสอบถาม การเผยแผพระพุทธศาสนาในดานเปนผูน ําทางจิตวิญญาณ
พระพุทธศาสนาของ ตอนที่ 3
ของมนุษย ดานการศึกษาแกประชาชน และการพัฒนา
พระสังฆาธิการ
ชุมชนและทองถิ่น มีขอเสนอแนะอะไรบาง
ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
วัตถุประสงค
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. คํานวณหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดย
คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม โดยใชสูตร (ลวน
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 68)
R
IOC = ∑
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับบทบาท
การเผยแพรพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญในแตละขอ
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
2. คํานวณหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha –
Coefficient) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 200)
2⎤
⎡
∑S ⎥
⎢
N
α=
1− i
N − 1 ⎢⎢ S 2t ⎥⎥
⎣

เมื่อ

α
N
Si2

S 2t

⎦

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
จํานวนขอคําถามของเครื่องมือ
คาความแปรปรวนของขอคําถามแตละขอ
ความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ

2. สถิติพื้นฐาน
2.1 คารอยละ (Percentage)
รอยละของรายการใด = ความถี่ของรายการนั้นx100
ความถี่ทงหมด
ั้
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2.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2538: 73)
µ=

∑X
N

เมื่อ

µ

X
N

แทน
แทน
แทน

คาเฉลี่ย
คะแนนของขอคําถาม
จํานวนขอมูล

2.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ. 2538: 79)

n
∑ (X i − µ )2
i= 1
Np

σ =
เมื่อ

σ

Xi

Np
X

n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแตละตัว
สวนเบีย่ งเบนเฉลี่ย
คาเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด
คะแนนจากตัวที่ 1, 2, 3, ... n

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพือ่ ให
การวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2. การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
N
แทน
ขนาดของกลุมตัวอยาง
P
แทน
คารอยละ
K
แทน
จํานวนขอคําถามในแบบประเมิน
µ
แทน
คะแนนเฉลี่ย
α
แทน
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
σ
แทน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามการศึกษา
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะ
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต จําแนกตามสถานภาพตามตําแหนง ประกอบดวย กลุมเจาคณะอําเภอ เจาคณะ
ตําบล และกลุมเจาอาวาส วิเคราะหเปนรายขอและรายดาน โดยหาคาเฉลี่ย (µ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในการศึกษา
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะ
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวมทั้งรายขอ และรายดาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามการศึกษา
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะ
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 3
ตาราง 3 คารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษา สมณศักดิ์/วุฒิทางธรรม
และตําแหนงพระสังฆาธิการ

1

2

3

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ต่ํากวาปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
รวม
สมณศักดิ์/วุฒิทาง ชั้นนักธรรม (ตรี โท เอก)
ธรรม
ชั้นเปรียญธรรม
รวม
ตําแหนง
เจาอาวาส
พระสังฆาธิการ เจาคณะตําบล
เจาคณะอําเภอ
รวม

จํานวน (N)
215
34
249
219
30
249
199
33
17
249

รอยละ (P)
86.30
13.70
100.00
88.00
12.00
100.00
79.90
13.30
6.80
100.00

จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี
รอยละ 86.30 และ 13.70 ตามลําดับ สมณศักดิ์/วุฒิทางธรรม ของผูตอบแบบสอบถามชั้นนักธรรม
(ตรี โท เอก) ชั้นเปรียญธรรม รอยละ 88.00 และ 12.00 ตามลําดับ ตําแหนงพระสังฆาธิการ เจาอาวาส
รอยละ 79.90 เจาคณะตําบล รอยละ 13.30 เจาคณะอําเภอ รอยละ 6.80
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต จําแนกตามสถานภาพตามตําแหนง ประกอบดวย กลุมเจาคณะอําเภอ เจาคณะ
ตําบล และกลุมเจาอาวาส วิเคราะหเปนรายขอ ซึ่งผลการประเมินปรากฏดังตาราง 4
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาบทบาทการเผยแผ พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
บทบาทและวิธีการ ขอ
รายการ
เผยแผพระพุทธ
ที่
ศาสนา
บทบาทการเผยแผ 1 จัดสภาพแวดลอมของวัดรมรื่น
เหมาะสําหรับการปฏิบัตธิ รรม
ดานเปนผูนําทางจิต
วิญญาณของมนุษย 2 มีสื่อธรรมที่ทนั สมัยเหมาะกับ
สภาพสังคมปจจุบัน
3 มีศาลาธรรมซึง่ ประกอบดวย
ภาพวาด รูปปนธรรม และ
ปริศนาธรรม
4 จัดสถานที่ใหมีที่สําหรับการ
ปฏิบัตธิ รรม/วิปสสนากรรมฐาน
เพื่อความสงบทางจิตใจ
5 ปฏิบัตติ นเปนกัลยาณมิตรกับ
ญาติโยมทั้งหลายที่เขามาทีว่ ัด
6 จัดใหมีพุทธศาสนสุภาษิต และ
ขอคิดเตือนใจ ตาง ๆ บริเวณวัด
7 เปนผูนําในการปฏิบัตธิ รรมและ
วิปสสนา-กรรมฐานในโอกาส
ตาง ๆ ภายในวัด

n

µ

σ

ระดับ

249

4.36 0.99

มาก

249

4.05 1.12

มาก

249

3.90 1.15

มาก

249

3.87 1.10

มาก

249

3.86 1.09

มาก

249

3.94 1.09

มาก

249

3.84 1.08

มาก
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ตาราง 4 (ตอ)
บทบาทและวิธีการ ขอ
รายการ
n
เผยแผพระพุทธ
ที่
µ
ศาสนา
8 จัดใหมีการสนทนาธรรม และ
249 3.80
ารฟงธรรมในวันพระ วันเสาร –
อาทิตยของผูส นใจในการปฏิบัติ
ธรรม และพระสงฆในวัดเอง
9 มีการศึกษาพุทธจริยาของ
249 3.79
พุทธเจา/ปฏิบตั ิตนเปน
แบบอยางพระสงฆรูปอื่นๆ
10 มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาเปน 249 3.99
ประจําวันสําคัญทางศาสนา
วันสําคัญของชาติ
รวม
249 3.94
บทบาทการเผยแผ 1 เปดสอนพระพุทธศาสนาในวัด
249 4.09
ดานการใหการศึกษา
แกผูที่สนใจ
แกประชาชน
2 มีสวนรวมในการจัดการเรียน
249 4.02
การสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ
3 มีครูพระเขาไปสอนในโรงเรียน 249 4.06
ในเขตพื้นที่บริเวณวัดในสาระ
พระพุทธศาสนา
4 สงพระออกไปเผยแผ
249 3.93
พระพุทธศาสนาในลักษณะเปน
พระธรรมทูตในเขตบริเวณวัด
5 ผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา 249 3.84
ใหกับโรงเรียนและชุมชน
6 ออกเยี่ยมพบปะพุทธศาสนิกชน 249 3.93
เพื่อการสรางขวัญและกําลังใจ
โดยยึดหลักคําสอนของ
พระพุทธเจา

σ

ระดับ

1.13

มาก

1.18

มาก

1.13

มาก

0.85 มาก
1.24 มาก
1.13

มาก

1.09

มาก

1.09

มาก

1.25

มาก

1.15

มาก
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ตาราง 4 (ตอ)
บทบาทและวิธีการ ขอ
รายการ
เผยแผพระพุทธ
ที่
ศาสนา
7 รับพระในเสาวนียสมเด็จ
พระราชินี เพือ่ ดํารงไว
ซึ่งพระพุทธศาสนา
8 จัดทําสื่อธรรมในรูปแบบตางๆ
แจกจายใหกับพุทธศาสนิกชน
ที่ไมสามารถเดินทางมาวัดได
9 รับกิจนิมนตใหความรูโดย
การออกรายการวิทยุ โทรทัศน
10 ประชุมพบปะกับพุทธศาสนิก
ชนในโอกาสตาง ๆ ทั้งในวัด
นอกวัด
รวม
บทบาทการเผยแผ 1 เปดศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ดานพัฒนาชุมชน
ปรับพื้นเรียนรูแกเด็กเล็ก
และทองถิ่น
2 มีสวนรวมในโครงการตาง ๆ
เพื่อใตสันติสขุ
3 สงเสริม ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นรวมกับพุทธศาสนิกชน
4 ใหบริการตําราพุทธศาสนา
ศิลปะทางพุทธศาสนาแกผทู ี่
สนใจทั้งในและนอกวัด
5 เปนศูนยกลางของการเรียนรู
ตาง ๆ เชน ศูนยฝกวิชาชีพ
6 พัฒนาวัดใหเปนสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม เพื่อรองรับพุทธศาสนิก
ที่ตองการสงบจิตกับปญหาที่
เกิดขึ้นในสามจังหวัด

n

µ

σ

ระดับ

249

3.88 1.17

มาก

249

3.64 1.34

มาก

249

3.62 1.45

มาก

249

3.94 1.20

มาก

249 3.90 0.97 มาก
249 3.73 1.51 มาก
249

3.83 1.20

มาก

249

3.89 1.14

มาก

249

3.74 1.17

มาก

249

3.67 1.33

มาก

249

3.72 1.21

มาก
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ตาราง 4 (ตอ)
บทบาทและวิธีการ ขอ
รายการ
เผยแผพระพุทธ
ที่
ศาสนา
7 มีสวนรวมกับชุมชนใน
การรณรงคลด ละ เลิก
อบายมุขตาง ๆ
8 ทําสวนสมุนไพรใหความรูเรื่อง
แพทยแผนไทย
9 เปนศูนยกลางของการแลก
เปลี่ยนความรูด านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมระหวางศาสนา
ตาง ๆ ในชุมชน
10 ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน
นักศึกษา และภิกษุ สามเณร
เพื่อการศึกษาในที่ระดับสูงขึ้น
รวม

n

µ

σ

ระดับ

249

3.83 1.19

มาก

249

3.72 1.34

มาก

249

3.69 1.36

มาก

249

3.85 1.20

มาก

249

3.77 1.04

มาก

จากตาราง 4 พบวาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอในแตละดาน จะเห็นไดวาพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีทัศนะดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณ ดานการใหการศึกษาแกประชาชนดานการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น ทุกขออยูในระดับมาก

60
ตาราง 5 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของ พระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
บทบาทและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา
ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย
ดานศึกษาแกประชาชน
ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
รวม

K

n

µ

σ

ระดับ

10
10
10
30

249
249
249
249

3.94
3.90
3.77
3.87

0.85
0.97
1.04
0.95

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 5 พบวาการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใตบทบาท
การเผยแผดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย บทบาทการเผยแผดานใหการศึกษาแกประชาชน
และบทบาทการเผยแผดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นทุกขออยูในระดับมากแสดงวาการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวมอยูใ นระดับคุณภาพมาก
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของ
พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวมทั้งรายขอและรายดาน
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ตาราง 6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จําแนกตามตําแหนง
เจาอาวาส
เจาคณะตําบล
เจาคณะอําเภอ
บทบาทและวิธีการ
(N = 199)
(N = 33)
(N = 17)
เผยแผพระพุทธ
ศาสนา
µ
σ ระดับ µ
σ ระดับ µ
σ ระดับ
ดานเปนผูนําทาง
4.08 0.85 มาก 3.45 0.63 ปาน 3.29 0.51 ปาน
จิตวิญญาณ
กลาง
กลาง
ของมนุษย
ดานการใหการศึกษา 4.03 0.98 มาก 3.40 0.86 ปาน 3.30 0.48 ปาน
แกประชาชน
กลาง
กลาง
ดานการพัฒนาชุมชน 3.93 1.04 มาก 3.00 0.73 ปาน 3.33 071 ปาน
และทองถิ่น
กลาง
กลาง
ปาน
ปาน
รวม
4.01 0.96 มาก 3.28 0.74
3.31 0.57
กลาง
กลาง
จากตาราง 6 พบวา พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีตําแหนง
เจาอาวาส เจาคณะตําบล และเจาคณะอําเภอ มีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในภาพรวมแตกตางกัน โดยพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาอาวาส มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ บทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนา สูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอและเจาคณะ
ตําบลตามลําดับ แตเมื่อพิจารณารายดานจะเห็นวา พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนง เจาอาวาส
มีการปฏิบัติบทบาทดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย ดานการใหการศึกษาแกประชาชน
และดานการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น สูงกวาพระสังฆาสธิการที่ดํารงตําแหนง เจาคณะตําบล
และเจาคณะอําเภอ ขณะที่พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล มีการปฏิบัติบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนง เจาคณะอําเภอ ในดานเปน
ผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย และดานการใหการศึกษาแกประชาชน สวน พระสังฆาธิการที่ดํารง
ตําแหนงเจาคณะอําเภอ มีการปฏิบัติบทบาทดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นสูงกวาพระสังฆาธิการ
ที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล
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ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนรายขอและรายดาน จําแนก
ตามตําแหนง
บทบาทและ
วิธีการเผยแผ
พระพุทธ
ศาสนา
บทบาท
การเผยแผ
ดานเปนผูนํา
ทางจิต
วิญญาณ
ของมนุษย

ขอ
ที่

รายการ

1 จัดสภาพแวดลอมของ
วัดรมรื่นเหมาะสําหรับ
การปฏิบัตธิ รรม
2 มีสื่อธรรมที่ทนั สมัย
เหมาะกับสภาพสังคม
ปจจุบัน
3 มีศาลาธรรมซึง่
ประกอบดวยภาพวาด
รูปปนธรรม และปริศนา
ธรรม
4 จัดสถานใหมีที่สําหรับ
การปฏิบัตธิ รรม/
วิปสสนากรรมฐาน เพื่อ
ความสงบทางจิตใจ
5 ปฏิบัตติ นเปน
กัลยาณมิตรกับญาติ
โยมทั้งหลายที่เขามาที่
วัด
6 จัดใหมีพุทธศาสน
สุภาษิต และขอคิด
เตือนใจ ตาง ๆ บริเวณ
วัด

เจาอาวาส
(N = 199)
µ

σ

เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ
(N = 33)
(N = 17)
µ

σ

µ

σ

4.46 0.93 4.00 1.00 3.88 1.36

4.17 1.03 3.51 1.37 3.70 1.26

4.05 1.11 3.24 1.19 3.47 1.12

4.02 1.06 3.24 1.14 3.41 1.00

3.95 1.11 3.51 0.93 3.52 1.06

4.03 1.11 3.51 1.06 3.70 0.91
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ตาราง 7 (ตอ)
บทบาทและ
วิธีการเผย
พระพุทธ
ศาสนา

ขอ
ที่

รายการ

7 เปนผูนําในการปฏิบัติ
ธรรมและวิปสสนา
กรรมฐานในโอกาส
ตาง ๆ ภายในวัด
8 จัดใหมีการสนทนาธรรม
และการฟงธรรมในวัน
พระ วันเสาร – อาทิตย
ของผูสนใจในการปฏิบัติ
ธรรม และพระสงฆใน
วัดเอง
9 มีการศึกษาพุทธจริยา
ของพุทธเจา/ปฏิบัตติ น
เปนแบบอยางพระสงฆ
รูปอื่นๆ
10 มีการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาเปนประจําวัน
สําคัญทางศาสนา
วันสําคัญของชาติ
บทบาท
1 เปดสอนพระพุทธ
การเผยแผ
ศาสนาในวัดแกผูที่สนใจ
ดานการให
2 มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาแก
การเรียนการสอนใน
ประชาชน
โรงเรียนวิถีพทุ ธ

เจาอาวาส
(N = 199)
µ

σ

เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ
(N = 33)
(N = 17)
µ

σ

µ

σ

3.98 1.07 3.39 0.99 3.11 0.85

3.98 1.09 3.18 1.04 2.82 0.88

3.98 1.15 3.15 1.06 2.82 0.80

4.15 1.06 3.81 0.88 2.47 1.23

4.20 1.16 3.66 1.29 3.64 1.72
4.11 1.10 3.60 1.14 3.76 1.30
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ตาราง 7 (ตอ)
บทบาทและ
วิธีการเผยแผ ขอ
รายการ
ที่
พระพุทธ
ศาสนา
3 มีครูพระเขาไปสอนใน
โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริเวณวัดในสาระ
พระพุทธศาสนา
4 สงพระออกไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาใน
ลักษณะเปนพระธรรม
ทูตในเขตบริเวณวัด
5 ผลิตสื่อการสอนพระพุทธ
ศาสนาใหกับโรงเรียนและ
ชุมชน
6 ออกเยี่ยมพบปะ
พุทธศาสนิกชนเพื่อ
การสรางขวัญและ
กําลังใจ โดยยึดหลัก
คําสอนของพระพุทธเจา
7 รับพระในเสาวนียสมเด็จ
พระราชินีเพื่อดํารงไว
ซึ่งพระพุทธ ศาสนา
8 จัดทําสื่อธรรมในรูปแบบ
ตางๆ แจกจายใหกับ
พุทธศาสนิกชนที่ไม
สามารถเดินทางมาวัดได
9 รับกิจนิมนตใหความรู
โดยการออกรายการ
วิทยุ โทรทัศน

เจาอาวาส
(N = 199)
µ

σ

เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ
(N = 33)
(N = 17)
µ

σ

µ

σ

4.13 1.13 3.72 0.97 3.88 0.69

4.02 1.13 3.51 0.79 3.64 0.99

3.98 1.23 3.39 1.17 3.05 1.29

4.08 1.08 3.51 1.17 3.05 1.39

4.03 1.13 3.36 1.34 3.23 0.75

3.86 1.24 2.75 1.58 2.76 0.83

3.81 1.41 2.84 1.37 2.94 1.51
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ตาราง 7 (ตอ)
บทบาทและ ขอ
วิธีการเผยแผ ที่
รายการ
พระพุทธ
ศาสนา
10 ประชุมพบปะกับพุทธ
ศาสนิกชนในโอกาส
ตาง ๆ ทั้งในวัด นอกวัด
บทบาท
1 เปดศูนยอบรมเด็กกอน
การเผยแผ
เกณฑปรับพืน้ เรียนรู
ดานพัฒนา
แกเด็กเล็ก
2 มีสวนรวมในโครงการ
ชุมชนและ
ตาง ๆ เพื่อใตสันติสุข
ทองถิ่น
3 สงเสริม ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น รวมกับ
พุทธศาสนิกชน
4 ใหบริการตําราพุทธ
ศาสนา ศิลปะทางพุทธ
ศาสนาแกผูทสี่ นใจทั้งใน
และนอกวัด
5 เปนศูนยกลางของ
การเรียนรูตาง ๆ เชน
ศูนยฝกวิชาชีพ
6 พัฒนาวัดใหเปนสถานที่
ปฏิบัตธิ รรม เพื่อรองรับ
พุทธศาสนิกทีต่ องการ
สงบจิตกับปญหาที่
เกิดขึ้นในสามจังหวัด
7 มีสวนรวมกับชุมชนใน
การรณรงคลด ละ เลิก
อบายมุขตาง ๆ

เจาอาวาส
(N = 199)
µ

σ

เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ
(N = 33)
(N = 17)
µ

σ

µ

σ

4.10 1.16 3.51 1.20 3.00 1.06

3.90 1.39 2.81 1.75 3.47 1. 80

3.93 1.15 3.21 1.26 3.82 1.33
4.04 1.12 3.27 1.03 3.47 1.12

3.87 1.16 3.30 0.98 3.05 1.24

3.87 1.26 2.63 1.24 3.35 1.32

3.91 1.17 2.90 1.01 3.05 1.19

3.95 1.17 3.42 1.09 3.17 1.28
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ตาราง 7 (ตอ)
เจาอาวาส
บทบาทและ
(N = 199)
วิธีการเผยแผ ขอ
รายการ
ที่
พระพุทธ
µ
σ
ศาสนา
8 ทําสวนสมุนไพรให
3.94 1.30
ความรูเรื่องแพทย
แผนไทย
9 เปนศูนยกลางของ
3.91 1.34
การแลกเปลีย่ นความรู
ดานศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมระหวาง
ศาสนาตาง ๆ ในชุมชน
3.99 1.17
10 ใหทุนการศึกษาแก
นักเรียน นักศึกษา และ
ภิกษุ สามเณรเพื่อ
การศึกษาในที่ระดับ
สูงขึ้น
หมายเหตุ:

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ
(N = 33)
(N = 17)
µ

σ

µ

σ

2.66 1.08 3.11 1.16

2.54 1.06 3.35 0.99

3.18 1.15 3.47 1.12

มีการปฏิบัติในระดับมากทีส่ ุด
มีการปฏิบัติในระดับมาก
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
มีการปฏิบัติในระดับนอย
มีการปฏิบัติในระดับนอยทีส่ ุด

จากตาราง 7 พบวา บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ดํารงตําแหนงตางกัน มีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
แตกตางกัน ดังนี้
1. ดานการเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาอาวาส
มีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผ พระพุทธศาสนา สูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะ
ตําบล และเจาคณะอําเภอทุกขอ ขณะที่พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนง เจาคณะอําเภอมีบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนง เจาคณะตําบลในขอ 2) มีสื่อ
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ธรรมที่ทันสมัยเหมาะกับสภาพสังคมปจจุบัน 3) มีศาลาธรรมซึ่งประกอบดวยภาพวาด รูปปนธรรม
และปริศนาธรรม 4) จัดสถานที่ใหมีที่สําหรับการปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐานเพื่อความสงบ
ทางจิตใจ 5) ปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตรกับญาติโยมทั้งหลายที่เขาทาที่วัด 6) จัดใหมีพุทธศาสน
สุ ภ าษิต และข อคิ ดเตื อนใจต าง ๆ บริเ วณวั ด ส ว นข ออื่ น ๆ ที่น อกเหนื อจากที่ กลา วขา งต น
พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบลมีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
สูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ
2. ดานการใหการศึกษาแกประชาชน พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล
และเจาคณะอําเภอทุกขอ ขณะที่พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอมีการปฏิบัติบทบาท
ในขอ 2) มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ 3) มีครูพระเขาไปสอนใน
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริเวณวัดในสาระพระพุทธศาสนา 4) สงพระออกไปเผยแผพระพุทธศาสนา
ในลักษณะเปนพระธรรมทูตในเขตบริเวณวัด 8) จัดทําสื่อธรรมในรูปแบบตาง ๆ แจกจายใหกับ
พุทธศาสนิกชนที่ไมสามารถเดินทางมาวัดได 9) รับกิจนิมนตใหความรูโดยการ-ออกรายการวิทยุ
โทรทัศน สวนขออื่นที่นอกเหนือจากที่กลาวขางตน พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล
มีการปฏิบัติการเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ
3. บทบาทการเผยแผดานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนง
เจาอาวาส มีการปฏิบัติกาเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะ
ตําบล และเจาคณะอําเภอทุกขอ ขณะที่พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอมีการปฏิบัติ
การเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาตําบลในขอ 1) เปดศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑปรับพื้นเรียนรูแกเด็กเล็ก 2) มีสวนรวมในโครงการตาง ๆ เพื่อใตสันติสุข 3) สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น รวมกับพุทธศาสนิกชน 5) เปนศูนยกลางของการเรียนรูตาง ๆ เชน ศูนยฝก
วิชาชีพ 6) พัฒนาวัดใหเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับพุทธศาสนิกที่ตองการสงบจิตกับปญหา
ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัด 8) ทําสวนสมุนไพรใหความรูเรื่องแพทยแผนไทย 9) เปนศูนยกลางของ
การแลกเปลี่ยนความรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมระหวางศาสนาตาง ๆ ในชุมชน 10) ใหทุน
การศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา และภิกษุ สามเณรเพื่อการศึกษาในที่ระดับสูงขึ้น สวนขออื่นที่
นอกเหนือจากที่กลาวขางตน พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล มีการปฏิบัติการเผยแผ
พระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 3 ดาน ไดแก บทบาทการเผยแผดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย บทบาท
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การเผยแผดานการใหการศึกษาแกประชาชน และบทบาทการเผยแผดานการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น โดยศึกษาขอมูลจากพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 249 รูป
โดยวิเคราะหในรายดานและรายขอ และไดมีผูใหขอเสนอแนะในดานตางจํานวน 85 รูป ผูวิจัย
จึงไดรวมขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งผลปรากฏดังตาราง 8-10
ตาราง 8 ผลการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณ
ของมนุษย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จํานวน (คน)
ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย
ควรเปน ขวัญ และกําลังใจใหประชาชนในการตอสูกับปญหาใน
18
สามจังหวัดชายแดนใต
อยากใหมีการจัดกิจกรรมสนทนาทางธรรมตามสถานศึกษาทุกระดับ
16
เพื่อใหเยาวชนเรียนรูการใชชีวติ อยางเหมาะสมตามหลักธรรม
ควรเปนแบบอยางที่ดีและยึดวิธีการและแนวทางของพระพุทธศาสนา
16
ควรสงเสริมการเผยแผศาสนาใหมากขึ้น
12
ควรมีการสงเสริมใหประชาชน และหนวยงานราชการเขามา
12
สนับสนุนในกิจกรรมของการเผยแผพระพุทธศาสนา
10
ควรจัดอบรม ใหความรู แกพระสังฆาธิการอยางตอเนื่อง
5
พระสังฆาธิการควรขยันมั่นหาความรูอยางสม่ําเสมอ
5
การเผยแผพระพุทธศาสนาคอนขางจะมีปญหา เพราะขาด
ความรวมมือจากประชาชน อีกทั้งยังขาดบุคลากร
5
อยากใหมีการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการเปนผูนําทาง
จิตวิญญาณติดตอกันในแตละปประมาณ 2-3 ครั้ง
ควรใหความสําคัญของการเผยแผพระพุทธศาสนามากกวานี้
2
ควรมีการเผยแผในลักษณะเชิงรุก เขาถึงกลุมเยาวชนใหมาก
2
เพื่อการเปนผูนําที่ดีเพื่ออนาคตของเยาวชนชาวพุทธ
พยามสรางความเขมแข็งระหวาง บาน วัด และ โรงเรียน
2
จัดใหมีการพบปะระหวางพระสังฆาธิการเพื่อจะไดมีการแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกัน
2
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จากตาราง 8 พบวาพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของ
มนุษย พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ควรเปนขวัญและกําลังใจใหประชาชนใน
การตอสูกับปญหาในสามจังหวัดชายแดนใตมากที่สุด รองลงมาอยากใหมีการจัดกิจกรรมสนทนา
ทางธรรมตามสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อใหเยาวชนเรียนรูการใชชีวิตอยางเหมาะสมตามหลักธรรม
คําสอน เปนแบบอยางที่ดีและยึดวิธีการและแนวทางของพระพุทธศาสนา สงเสริมการเผยแผศาสนา
สงเสริมใหประชาชน และหนวยงานราชการเขามาสนับสนุนในกิจกรรมของ การเผยแผพระพุทธ
ศาสนา ควรจัดใหมีการอบรม ใหความรู แกพระสังฆาธิการอยางตอเนื่อง พระสังฆาธิการควรขยัน
หมั่นหาความรูอยางสม่ําเสมอ ประชาชนควรใหความรวมมือในการเผยแผพระพุทธศาสนามากกวา
นี้ รวมทั้งปญหาการขาดบุคลากรในการเผยแผและอยากใหทุกคน ใหความสําคัญของการเผยแผ
พระพุทธศาสนาและมีการเผยแผในลักษณะเชิงรุก เขาถึงกลุมเยาวชนใหมากเพื่อการเปนผูนําที่
ดีเพื่ออนาคตของเยาวชนชาวพุทธ พยายามสรางความเขมแข็งระหวางบาน วัด และโรงเรียน
ตามลําดับ
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ตาราง 9 ผลการรวบรวม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานการใหการศึกษาแก
ประชาชน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

8

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จํานวน (คน)
ดานศึกษาแกประชาชน
ควรมีการแสดงพระธรรมเทศนาเปนประจําในวันธรรมสวนะ
16
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลตางๆ อยางตอเนื่อง
ควรมีการเผยแผหลักธรรมและเนนการปฏิบัตติ ามหลักธรรมใน
15
พระพุทธศาสนาใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม
สนับสนุนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน เชนการสรางหอสมุดประจําตําบล
12
ประจําหมูบาน
ปจจุบันบทบาทการเผยแผนอยลงเพราะมีการศึกษาในโรงเรียนเขา
8
มามีสวนเกี่ยวของ
ประชาชนและหนวยงานของรัฐควรใหการสนับสนุนและสงเสริม
7
ใหประชาชนเขาวัดฟงธรรมในวันหยุด
รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการตาง ๆ
6
ใหมากกวานี้
ควรจัดใหมีพระสงฆที่มีชื่อเสียง ปฏิบัตธิ รรมเทศนา ขอคิดแก
6
ประชาชน เพือ่ เปนขวัญและกําลังใจ เพื่อความสงบทางจิตใจเปน
ประจํา
4
ควรมีการจัดทําสื่อ โฆษณาใหประชาชน เขาใจในหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา

จากตาราง 9 พบวา พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการใหการศึกษาแกประชาชน
ควรมีการแสดงพระธรรมเทศนาเปนประจําในวันธรรมสวนะ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และ
เทศกาลตางๆ อยางตอเนื่อง มากที่สุด และรองลงมา คือ ควรมีการเผยแผหลักธรรมและเนน
การปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม สนับสนุนแหลง
เรียนรูใหกับชุมชน เชน การสรางหอสมุดประจําตําบล ประจําหมูบาน ปจจุบันบทบาทการเผยแผ
นอยลงเพราะมีการศึกษาในโรงเรียนเขามามีสวนเกี่ยวของ ประชาชนและหนวยงานของรัฐ ควร
ใหการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนเขาวัดฟงธรรมในวันหยุด รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ
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ในการจัดทําโครงการตาง ๆ ใหมากกวานี้ ควรจัดใหมีพระสงฆที่มีชื่อเสียง ปฏิบัติธรรมเทศนา
ขอคิดแกประชาชน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เพื่อความสงบทางจิตใจเปนประจํา ควรมีการจัดทํา
สื่อ โฆษณาใหประชาชน เขาใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
ตาราง 10 ผลการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น
ลําดับที่
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10

ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จํานวน (คน)
ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
15
ควรใหการสนับสนุนชุมชน และรวมมือกับชุมชนในการสรางความ
รวมมือระหวางองคกรตางๆ เพื่อใหเกิดความสันติสขุ และความสุข
ในการดํารงชีวิต
14
ควรมีการประชุมพบปะ แกไขปญหาใหกบั ชาวบานเปนครั้งคราว
ตามสมควร
14
สรางกิจกรรมที่ทําใหชาวบาน สนใจ นาติดตาม เพื่อเปนการชักจูงให
เขาวัด จะไดสอดแทรกพระธรรมคําสอน
8
ใหความสนใจในปญหาของหมูบาน อีกทั้งเขารวมงาน พรอม
สนับสนุนปจจัยตามสมควร
8
สามารถประสานงานกับองคกร หนวยงานตางๆของทองถิ่นไดทุก
องคกร
4
การเดินทางและการเขาถึงชุมชนตางๆ เปนไปไดยากลําบากทําให
การพัฒนาชุมชนเปนไปไดนอย
ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
3
พระสังฆาธิการผูใหญ ควรออกเยี่ยมตามวัดตางๆ เพื่อใหขอแนะนํา
และจะไดทราบรายละเอียดจากชุมชนในทองถิ่น
3
รัฐบาลควรใหการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแผอยางตอเนื่อง
3
ควรกอตั้งศูนยปฏิบตั ิการเรียนรู ติดตอและประสานงานในแตละ
ชุมชน
2
พัฒนาภูมิทัศนของวัด สถานที่ใหดูเรียบรอย รมเย็น คุมครองรักษา
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามตลอดไป
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จากตาราง 10 พบวา พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
ควรใหการสนับสนุนชุมชน และรวมมือกับชุมชนในการสรางความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ
เพื่อใหเกิดความสันติสุข และความสุขในการดํารงชีวิตมากที่สุด รองลงมา คือ ควรมีการประชุม
พบปะ แกไขปญหาใหกับชาวบานเปนครั้งคราวตามสมควร สรางกิจกรรมที่ทําใหชาวบาน สนใจ
นาติดตาม เพื่อเปนการชักจูงใหเขาวัด จะไดสอดแทรกพระธรรมคําสอน ใหความสนใจในปญหา
ของหมูบาน อีกทั้งเขารวมงาน พรอมสนับสนุนปจจัยตามสมควร สามารถประสานงานกับองคกร
หนวยงานตางๆ ของทองถิ่นไดทุกองคกร การเดินทางและการเขาถึงชุมชนตางๆ เปนไปไดยาก
ลําบากทําใหการพัฒนาชุมชนเปนไปไดนอย พระสังฆาธิการผูใหญ ควรออกเยี่ยมตามวัดตาง ๆ
เพื่อใหขอแนะนํา และจะไดทราบรายละเอียดจากชุมชนในทองถิ่น รัฐบาลควรใหการสนับสนุน
งบประมาณในการเผยแผอยางตอเนื่อง ควรกอตั้งศูนยปฏิบัติการเรียนรู ติดตอและประสานงานใน
แตละชุมชน พัฒนาภูมิทัศนของวัด สถานที่ใหดูเรียบรอย รมเย็น คุมครองรักษาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามตลอดไป ตามลําดับ

บทที่ 5
การสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต บทนี้กลาวถึง วัตถุประสงค ความสําคัญ วิธีดําเนินการ ผลการศึกษา อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะตามลําดับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย ดานการศึกษาแกประชาชน ดานการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการที่มีตําแหนง
เปนเจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ ในบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ความสําคัญของการวิจัย
ผลที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้
1. ทําใหทราบถึงบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ตลอดจน
ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปนแนวทางในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมกับสถานการณภายในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต
2. ทําใหทราบขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหมีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ถามพระสังฆาธิการ
เกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
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ในดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย ดานการศึกษาแกประชาชน ดานการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น ซึ่งมีประชากรเปนพระสังฆาธิการ จํานวน 249 รูป โดยผูวิจัยไดสรางเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีมีลักษณะเปนแบบสอบถาม 3 ตอน โดยประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในดานเปนผูนํา ทางจิตวิญญาณของมนุษย ดานการศึกษาแกประชาชน
ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น จํานวน 30 ขอ ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตที่มีตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาในดานตาง ๆ ดังนี้ ดานเปนผูนําทาง
จิตวิญญาณของมนุษย ดานการศึกษาแกประชาชนดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) หาระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด ซึ่งกําหนดคาคะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอเสนอแนะของพระสังฆาธิการในบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับดานเปน
ผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย ดานการศึกษาแกประชาชน ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Questionnaire) โดยผานการควบคุมและปรับปรุง
จากแกไขจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง แลว
นําไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 รูป เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นซึ่ง
ไดคาความเชื่อมั่น .8979
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดขอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บแบบสอบถามจาก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ถึงเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาสวัดตาง ๆ ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม พรอมสงคืนตามกําหนด
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+
(Statistical Package for the Social Science/ Personal Computer Plus) และประมวล
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี รอยละ 86.30 และ 13.70 ตามลําดับ สมณศักดิ์/วุฒิทางธรรมของผูตอบแบบสอบถาม
ชั้นนักธรรม (ตรี โท เอก) ชั้นเปรียญธรรม รอยละ 88.00 และ 12.00 ตามลําดับ ตําแหนง
พระสังฆาธิการ เจาอาวาส รอยละ 79.90 เจาคณะตําบล รอยละ 13.30 เจาคณะอําเภอ รอยละ 6.80
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2. การศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต พิจารณาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตรายขอ ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวม
ของพระสังฆาธิการทั้งหมด 249 รูป พบวาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอในแตละดาน จะเห็นไดวา พระสังฆาธิการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต มีทัศนะดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณ ดานการใหการศึกษาแกประชาชน
ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นอยูในระดับคุณภาพมาก
3. การศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต พิจารณาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตรายดาน ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวม
ของพระสังฆาธิการ พบวาการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต บทบาท
การเผยแผดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย บทบาทการเผยแผดานใหการศึกษาแกประชาชน
และบทบาทการเผยแผดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นทุกขออยูในระดับมากแสดงวาการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวมอยูในระดับคุณภาพมาก
4. การศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการที่เปนเจาอาวาส เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา
พบวาพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีตําแหนงเจาอาวาส เจาคณะตําบล และ
เจาคณะอําเภอ มีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมแตกตางกัน โดย
พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาอาวาส มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
สูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอและเจาคณะตําบลตามลําดับ แตเมื่อพิจารณา
รายดานจะเห็นวา พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาอาวาส มีการปฏิบัติบทบาทดานเปนผูนํา
ทางจิตวิญญาณของมนุษย ดานการใหการศึกษาแกประชาชน และดานการพัฒนาชุมชน และ
ทองถิ่น สู งกว าพระสังฆาธิก าร ที่ ดํา รงตํ าแหนงเจาคณะตํา บล และเจ าคณะอํา เภอ ขณะที่
พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล มีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาสูง
กวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนง เจาคณะอําเภอ ในดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย
และดานการใหการศึกษาแกประชาชน สวนพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ มี
การปฎิบัติบทบาทดานการพัฒนาชุมชน และทองถิ่นสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะ
ตําบล
5. ผลจากการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงแตกตางกัน พบวาบทบาท
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การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ดํารงตําแหนงตางกัน
มีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาแตกตางกัน ดังนี้
1. ดานการเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาอาวาส
มีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผ พระพุทธศาสนา สูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะ
ตําบล และเจาคณะอําเภอทุกขอ ขณะที่พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอมีบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบลในขอ 2) มีสื่อธรรม
ที่ทันสมัยเหมาะกับสภาพสังคมปจจุบัน 3) มีศาลาธรรมซึ่งประกอบดวยภาพวาด รูปปนธรรม
และปริศนาธรรม 4) จัดสถานที่ใหมีที่สําหรับการปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐานเพื่อความสงบ
ทางจิตใจ 5) ปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตรกับญาติโยมทั้งหลายที่เขาทาที่วัด 6) จัดใหมีพุทธศาสน
สุภาษิตและขอคิดเตือนใจตางๆบริเวณวัด สวนขออื่นๆที่นอกเหนือจากที่กลาวขางตน พระสังฆาธิการ
ที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบลมีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา สูงกวาพระสังฆาธิการ
ที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ
2. ดานการใหการศึกษาแกประชาชน พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนง เจาคณะตําบล
และเจาคณะอําเภอทุกขอ ขณะที่พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอมีการปฏิบัติบทบาท
ในขอ 2) มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ 3) มีครูพระเขาไปสอนใน
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริเวณวัดในสาระพระพุทธศาสนา 4) สงพระออกไปเผยแผพระพุทธศาสนา
ในลักษณะเปนพระธรรมทูตในเขตบริเวณวัด 8) จัดทําสื่อธรรมในรูปแบบตาง ๆ แจกจายใหกับ
พุทธศาสนิกชนที่ไมสามารถเดินทางมาวัดได 9) รับกิจนิมนตใหความรูโดยการออกรายการวิทยุ
โทรทัศน สวนขออื่นที่นอกเหนือจากที่กลาวขางตน พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล
มีการปฏิบัติการเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ
3. บทบาทการเผยแผดานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนง
เจาอาวาส มีการปฏิบัติกาเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะ
ตําบล และเจาคณะอําเภอทุกขอ ขณะที่พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ มีการปฏิบัติ
การเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาตําบลในขอ 1) เปดศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑปรับพื้นเรียนรูแกเด็กเล็ก 2) มีสวนรวมในโครงการตาง ๆ เพื่อใตสันติสุข 3) สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น รวมกับพุทธศาสนิกชน 5) เปนศูนยกลางของการเรียนรูตาง ๆ เชน ศูนยฝก
วิชาชีพ 6) พัฒนาวัดใหเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับพุทธศาสนิกที่ตองการสงบจิตกับปญหา
ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัด 8) ทําสวนสมุนไพรใหความรูเรื่องแพทยแผนไทย 9) เปนศูนยกลางของ
การแลกเปลี่ยนความรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมระหวางศาสนาตาง ๆ ในชุมชน 10) ใหทุน
การศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา และภิกษุ สามเณรเพื่อการศึกษาในที่ระดับสูงขึ้น สวนขออื่นที่
นอกเหนือจากที่กลาวขางตน พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล มีการปฏิบัติการเผยแผ
พระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ
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4. สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษยมีขอเสนอแนะ
สรุปไดวาพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ควรเปนขวัญ และกําลังใจใหประชาชน
ในการตอสูกับปญหาในสามจังหวัดชายแดนใต มากที่สุดรองลงมา อยากใหมีการจัดกิจกรรมสนทนา
ทางธรรมตามสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อใหเยาวชนเรียนรูการใชชีวิตอยางเหมาะสมตามหลักธรรม
คําสอน เปนแบบอยางที่ดีและยึดวิธีการและแนวทางของพระพุทธศาสนา สงเสริมการเผยแผศาสนา
สงเสริมใหประชาชน และหนวยงานราชการเขามาสนับสนุนในกิจกรรมของการเผยแผพระพุทธ
ศาสนา ควรจัดใหมีการอบรม ใหความรูแกพระสังฆาธิการอยางตอเนื่อง พระสังฆาธิการควรขยัน
หมั่นหาความรูอยางสม่ําเสมอ ประชาชนควรใหความรวมมือในการเผยแผพระพุทธศาสนามากกวา
นี้ รวมทั้งปญหาการขาดบุคลากรในการเผยแผและอยากใหทุกคน ใหความสําคัญของการเผยแผ
พระพุทธศาสนาและมีการเผยแผในลักษณะเชิงรุก เขาถึงกลุมเยาวชนใหมากเพื่อการเปนผูนําที่ดี
เพื่ออนาคตของเยาวชนชาวพุทธ พยามสรางความเขมแข็งระหวาง บาน วัด และโรงเรียน ตามลําดับ
สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานการใหการศึกษาแกประชาชนเปนมีขอเสนอแนะ สรุปไดวา
ควรมีการแสดงพระธรรมเทศนาเปนประจําในวันธรรมสวนะ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และ
เทศกาลตางๆอยางตอเนื่อง มากที่สุด และรองลงมา คือ ควรมีการเผยแผหลักธรรม และเนน
การปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม สนับสนุนแหลง
เรียนรูใหกับชุมชน เชน การสรางหอสมุดประจําตําบล ประจําหมูบาน ปจจุบันบทบาทการเผยแผ
นอยลงเพราะมีการศึกษาในโรงเรียนเขามามีสวนเกี่ยวของ ประชาชนและหนวยงานของรัฐควร
ใหการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนเขาวัดฟงธรรมในวันหยุด รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดทําโครงการตางๆ ใหมากกวานี้ ควรจัดใหมีพระสงฆที่มีชื่อเสียง ปฎิบัติธรรมเทศนา
ขอคิดแกประชาชน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เพื่อความสงบทางจิตใจเปนประจํา ควรมีการจัดทํา
สื่อโฆษณาใหประชาชน เขาใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ตามลําดับ สําหรับความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นมีขอเสนอแนะสรุปไดวา ควรใหการสนับสนุน
ชุมชน และรวมมือกับชุมชนในการสรางความรวมมือระหวางองคกรตางๆ เพื่อใหเกิดความสันติสุข
และความสุขในการดํารงชีวิตมากที่สุด รองลงมา คือควรมี การประชุมพบปะ แกไขปญหาใหกับ
ชาวบานเปนครั้งคราวตามสมควร สรางกิจกรรมที่ทําใหชาวบาน สนใจ นาติดตาม เพื่อเปน
การชักจูงใหเขาวัด จะไดสอดแทรกพระธรรมคําสอน ใหความสนใจในปญหาของหมูบาน อีกทั้ง
เขารวมงาน พรอมสนับสนุนปจจัยตามสมควร สามารถประสานงานกับองคกร หนวยงานตางๆ
ของทองถิ่นไดทุกองคกร การเดินทางและการเขาถึงชุมชนตางๆ เปนไปไดยากลําบากทําให
การพัฒนาชุมชนเปนไปไดนอย พระสังฆาธิการผูใหญ ควรออกเยี่ยมตามวัดตางๆ เพื่อใหขอแนะนํา
และจะไดทราบรายละเอียดจากชุมชนในทองถิ่น รัฐบาลควรใหการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแผ
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อยางตอเนื่อง ควรกอตั้งศูนยปฏิบัติการเรียนรู ติดตอและประสานงานในแตละชุมชน พัฒนาภูมิทัศน
ของวัด สถานที่ใหดูเรียบรอย รมเย็น คุมครองรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามตลอดไป ตามลําดับ
อภิปรายผล
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย ดาน
การศึกษาแกประชาชน ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในบทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีประเด็นสําคัญ
ที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต พิจารณาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตรายขอ และรายดาน พบวาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอในแตละดาน จะเห็นไดวาพระสังฆาธิการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต มีทัศนะดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณ ดานการใหการศึกษาแกประชาชน
ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น อยูในระดับคุณภาพมาก แสดงวาการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธในสามจังหวัดชายแดนใตมีจํานวนนอยการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการจึงทําไดทั่วถึงและบอยครั้งจึงทําใหบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ พระมหาปราโมทย มหาวีริโย
(1 : 2548) ไดศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ)
ในฐานะพระธรรมทูตประจําประเทศอินเดีย พบวา บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาในดาน
การปกครอง ดานการศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปโภค
และดานการสาธารณสงเคราะห อยูในระดับมาก แสดงวาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวมอยูในระดับดี
2. การศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการที่เปนเจาอาวาส เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา
พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีตําแหนงเจาอาวาส เจาคณะตําบล และเจาคณะ
อําเภอ มีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมแตกตางกัน โดยพระสังฆาธิการ
ที่ดํารงตําแหนงเจาอาวาส มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา สูงกวา
พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอและเจาคณะตําบลตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาราย
ดานจะเห็นวา พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาอาวาส มีการปฏิบัติบทบาทดานเปนผูนําทาง
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จิตวิญญาณของมนุษย ดานการใหการศึกษาแกประชาชนและดานการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น
สูงกวาพระสังฆาสธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล และเจาคณะอําเภอ ขณะที่พระสังฆาธิการ
ที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล มีการปฏิบัติบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสังฆาธิการ
ที่ดํารงตําแหนง เจาคณะอําเภอ ในดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย และดานการให
การศึกษาแกประชาชน สวนพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ มีการปฏิบัติบทบาท
ดานการพัฒนาชุมชน และทองถิ่นสูงกวา พระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบล แสดง
วาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวมของ
เจาอาวาสอยูในระดับคุณภาพมาก เจาคณะตําบลอยูในระดับคุณภาพปานกลาง และจาคณะอําเภอ
อยูในระดับคุณภาพปานกลาง จากผลการวิจัย จะเห็นไดวาเจาอาวาสมีบทบาทในการเผยแผ
พระพุทธศาสนามากกวาเจาคณะตําบล และเจาคณะอําเภอ และเจาคณะตําบลมีบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนามากกวาเจาคณะอําเภอ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากภารกิจของเจาอาวาส เจาคณะตําบล
และเจาคณะอําเภอในบางสวนที่ตองปฏิบัติยังมีความแตกตางกันตามตําแหนง อีกทั้งเจาอาวาส
ในแตละอําเภอมีมากแตเจาคณะตําบล และเจาคณะอําเภอมีเปนจํานวนนอย จึงทําใหบทบาท
ของการเผยแผพระพุทธศาสนาแตกตางกัน แตถาหากมองโดยภาพรวม ในบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต รายดาน ตามทัศนะของ
พระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการ ดานเปนผูนําทางจิต-วิญญาณของมนุษยอยูในระดับมาก (µ = 3.94) บทบาท
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการดานศึกษาแกประชาชนทุกขอ อยูในระดับมาก
(µ = 3.90) และบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการดานการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่นทุกขออยูในระดับมาก (µ = 3.77) โดยภาพรวมทั้งสามดานอยูในระดับมาก (µ = 3.87)
ซึ่งสอดคลองกับโคจิ โนสุ (2530: บทคัดยอ) พบวาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ
ที่มีตอการพัฒนาสังคมในทุกดานอยูในระดับมากแสดงวาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวมอยูในระดับดี
3. สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานเปนผูนําทางจิต-วิญญาณของมนุษย ตาม
ทรรศนะของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งพิจารณาโดยรวมที่มีผูใหขอเสนอแนะ
วาพระสังฆาธิการควรเปนขวัญ และกําลังใจใหประชาชนในการตอสูกับปญหาในสามจังหวัดชายแดน
ใตมากที่สุด รองลงมา คือ การเผยแผพระธรรม จัดกิจกรรมตางๆ ทางศาสนา เปนแบบอยางที่ดี
ใหประชาชน การสงเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาการสรางความเขมแข็งใหกับ บาน วัด และ
โรงเรียน เปนตน การที่มีขอเสนอแนะแบบนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจุบันสถานการณในภาคใต
ยังมีเหตุกอการรายอยางรุนแรงอยูเปนประจํา ประชาชนจึงตองการขวัญและกําลังใจมากที่สุด สวน
ในดานการใหการศึกษาแกประชาชน มีผูแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะวา ควรมีการแสดง
พระธรรมเทศนาเปนประจําในวันธรรมสวนะ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลตางๆ
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อยางตอเนื่อง มากที่สุดรองลงมา คือ ควรมีการเผยแผหลักธรรมและเนนการปฏิบัติตามหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม สนับสนุนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน รัฐควร
ใหการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนเขาวัดฟงธรรมในวันหยุด พรอมทั้งรัฐบาลควรสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทําโครงการตาง ๆ ใหมากกวานี้ เปนตน ทั้งนี้เพราะปจจุบันทางสามจังหวัด
ชายแดนใตพบวาประชาชนไมกลาที่จะไปวัดมากขึ้นเนื่องจากสถานการณที่เกิดขึ้น แตประชาชน
ก็อยากที่จะใหรัฐบาลเขามามีสวนรวมในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกับประชาชนมากขึน้ เพือ่
เปนขวัญและกําลังใจ เพื่อความสงบทางจิตใจ นอกจากนี้ประชาชนอยากใหมีการจัดทําสื่อ โฆษณา
ใหประชาชน เขาใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้อาจจะเพราะวามีหลายคนที่ไมกลา
ไปวัด ไปฟงธรรมเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จึงอยากที่จะหันหนาเขาหาศาสนา ยึดศาสนา
มาเปนเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหตนเองมีความสุข รูสึกปลอดภัยในยามที่บานเมืองไมสงบสุข และ
สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธ ศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มีขอเสนอแนะไววาพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ควรใหมีการสนับสนุนชุมชน และรวมมือกับชุมชนในการสราง
ความรวมมือระหวางองคกรตางๆ เพื่อใหเกิดความสันติสุข และความสุขในการดํารงชีวิตมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประชาชนสวนใหญตองการกําลังใจและตองการศาสนาเขามามีบทบาทใน
การเปนที่พึ่งทางใจใหกับชุมชนในยามที่บานเมืองไมสงบสุขเชนนี้ และขอเสนอแนะรองลงมา
คือ พระสังฆาธิการควรมีการประชุมพบปะ แกไขปญหาใหกับชาวบานเปนครั้งคราวตามสมควร
สรางกิจกรรมที่ทําใหชาวบานสนใจ นาติดตาม เพื่อเปนการชักจูงใหเขาวัด จะไดสอดแทรกพระธรรม
คําสอนใหความสนใจในปญหาของหมูบาน อีกทั้งเขารวมงาน พรอมสนับสนุนปจจัยตามสมควร
สามารถประสานงานกับองคกร หนวยงานตางๆของทองถิ่นไดทุกองคกร การเดินทาง และการเขาถึง
ชุมชนตางๆ เปนไปไดยากลําบาก ทําใหการพัฒนาชุมชนเปนไปไดนอย พระสังฆาธิการผูใหญ
ควรออกเยี่ยมตามวัดตางๆ เพื่อใหขอแนะนํา และจะไดทราบรายละเอียดจากชุมชนในทองถิ่น
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความไมสงบที่เกิดขึ้นประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต เลยอยากจะยึดวัด
เปนที่พึ่งทางจิตใจมากขึ้น และจากขอเสนอแนะที่วา รัฐบาลควรใหการสนับสนุนงบประมาณใน
การเผยแผอยางตอเนื่อง และควรกอตั้งศูนยปฏิบัติการเรียนรู ติดตอและประสานงานในแตละชุมชน
พัฒนาภูมิทัศนของวัด สถานที่ใหดูเรียบรอย รมเย็น คุมครองรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามตลอดไป
นั้น ทั้งนี้เพราะวัดเปนศูนยรวมของชุมชนในทองถิ่นจึงควรไดรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ
ในการพัฒนางานดานศาสนาและอยากใหรัฐบาลไดเห็นความสําคัญของศาสนาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
จะไดใชวัดเปนสถานที่ในการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนทรรศนะคติในดานตางๆ ในการแกไขปญหา
ในปจจุบันตอไป
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 พระสังฆาธิการควรเนนในเรื่องของการเปนขวัญละกําลังใจใหประชาชนใน
การตอสูกับปญหาในสามจังหวัดชายแดนใต โดยใชเทคนิคและวิธีการหลายๆ วิธี เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปไดมีความเขาใจในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการในยามที่สามจังหวัดชายแดนใตไมสงบสุข
การเผยแผพระพุทธศาสนาก็ยอมมีปญหาบางเล็กนอย ทั้งนี้เพราะศาสนาเปนเรื่องละเอียดออน
ในฐานะที่พระสังฆาธิการเปนตัวแทนศาสนาควรใชความรูความสามารถประสานสามัคคีระหวาง
วัด โรงเรียน และชุมชน ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหเกิดความสันติสุขแกชาวไทยพุทธใน
สามจังหวัดชายแดนใต
1.2 พระสังฆาธิการควรจัดกิจกรรมสนทนาทางธรรมตามสถานศึกษาทุกระดับ
เพื่อใหเยาวชนเรียนรูการใชชีวิตอยางเหมาะสมตามหลักธรรมคําสอน เปนแบบอยางที่ดีและยึด
วิธีการและแนวทางของพระพุทธศาสนา สงเสริมการเผยแผศาสนา
1.3 พระสังฆาธิการควรมีการแสดงพระธรรมเทศนาเปนประจําในวันธรรมสวนะ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลตางๆอยางตอเนื่อง
1.4 พระสังฆาธิการควรมีการเผยแผหลักธรรมและเนนการปฏิบัติตามหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม พรอมทั้งสนับสนุนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน
เชน การสรางหอสมุดประจําตําบล ประจําหมูบาน
1.5 พระสังฆาธิการควรใหการสนับสนุนชุมชน และรวมมือกับชุมชนในการสราง
ความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสันติสุข และความสุขในการดํารงชีวิต
1.6 พระสังฆาธิการควรจัดใหมีการประชุมพบปะ แกไขปญหาใหกับชาวบานเปน
ครั้งคราวตามสมควร
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการขยายกลุมตัวอยางใหครอบคลุมไปถึงพระสงฆในสามจังหวัดชายแดน
ใตดวย
2.2 ควรศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
อื่น ๆ ในระดับภาคและระดับประเทศดวย เพื่อจะไดทราบบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการโดยทั่วไปดวย
2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตดวย

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะห หนังสือขอเชิญเปนผูเ ชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ข
คุณภาพของเครื่องมือ
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ตาราง 11 ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
บทบาทและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา
บทบาทการเผยแผ
ดานเปนผูนําทางจิต
วิญญาณของมนุษย

บทบาทการเผยแผ
ดานการใหการศึกษา
แกประชาชน

บทบาทการเผยแผ
ดานการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น

ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

คะแนนของผูเชี่ยวชาญ (คนที่)
1
2
3
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

95
ตาราง 11 (ตอ)
บทบาทและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา

ขอที่
29
30

คะแนนของผูเชี่ยวชาญ (คนที่)
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC
1.00
1.00

ตาราง 12 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ในการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามทัศนะของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
บทบาทและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา
ดานเปนผูนําทางจิตวิญญาณของมนุษย
ดานการใหการศึกษาแกประชาชน
ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
รวมทุกดาน

K

n

α

10
10
10
30

249
249
249
249

.92
.93
.94
.97

96

ภาคผนวก ค
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง การศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามบทบาทของพระสังฆาธิการกับการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จากการจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง 3 ดาน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
2. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
3. ขอมูลจากแบบสอบถามของทานไมมีผลเสียหายตอวัดหรือสถานทีท่ า นปฏิบตั ิงาน
ของทานแตอยางใด
4. ขอมูลจากแบบสอบถามของทาน ผูว ิจัยจะเก็บเปนความลับและนําไปใชในการวิจัย
ในครั้งนี้เทานัน้
5. เมื่อทานตอบแบบสอบถามเสร็จกรุณาตรวจสอบดูอีกครั้งวาทานตอบครบทุกขอ
แลวหรือไม แบบสอบถามที่ตอบทุกขอเทานั้น จะเปนแบบสอบถามที่สมบูรณและนํามาวิจัยใน
ครั้งนี้ได
ขอขอบพระคุณอยางสูงสําหรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
พระอุดมธรรมคณี

98
ตอนที่ 1
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง

ตามความเปนจริง
สําหรับผูวิจัย

1. วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี
2. สมศักดิ์/วุฒิทางธรรม
ชั้นนักธรรม (ตรี – โท – เอก)
ชั้นเปรียญธรรม
3. ตําแหนงพระสังฆาธิการ
เจาอาวาส
เจาคณะตําบล
เจาคณะอําเภอ/เจาคณะจังหวัด

[] 1

[]2

[]3
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ตอนที่ 2
ปญหาการศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
คําชี้แจง
แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามบทบาทของพระสังฆาธิการกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต จากการจัดกาเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง 3 ดาน
การปฏิบัติอยูใ นระดับใดใหทาํ เครื่องหมาย 9 ลงในชอง ตรงกับระดับการปฏิบตั ติ ามสถานภาพ
ที่เปนจริงโดยพิจารณาตามเกณฑดังนี้
5 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับมากทีส่ ุด
4 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับนอย
1 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับนอยทีส่ ุด
ตัวอยาง

ขอที่
0

บทบาทและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ชุมชนใหการชวยเหลือ
โรงเรียน

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน นอย
ที่สุด
กลาง
5
4
3
2
3

นอย
ที่สุด
1

สําหรับ
ผูวิจัย
[] 1
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ขอที่

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
มาก
ของพระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ที่สุด
ชายแดนภาคใต
5
บทบาทการเผยแผดานเปนผูนําทางจิต
วิญญาณของมนุษย
จัดสภาพแวดลอมของวัดรมรื่นเหมาะ
........
สําหรับการปฏิบัตธิ รรม
มีสื่อธรรมที่ทนั สมัยเหมาะกับสภาพสังคม ........
ปจจุบัน
มีศาลาธรรมซึง่ ประกอบดวยภาพวาด รูป ........
ปนธรรม และปริศนาธรรม
จัดสถานใหมีที่สําหรับการปฏิบัตธิ รรม / ........
วิปสสนากรรมฐาน เพื่อความสงบทาง
จิตใจ
ปฏิบัตติ นเปนกัลยาณมิตรกับญาติโยม
........
ทั้งหลายที่เขามาที่วัด
จัดใหมีพุทธศาสนสุภาษิต และขอคิด
........
เตือนใจ ตาง ๆ บริเวณวัด
เปนผูนําในการปฏิบัตธิ รรมและวิปสสนา …….
กรรมฐานในโอกาสตาง ๆ ภายในวัด
จัดใหมีการสนทนาธรรม และการฟงธรรม …….
ในวันพระ วันเสาร – อาทิตยของผูสนใจ
ในการปฏิบตั ธิ รรม และพระสงฆในวัดเอง
มีการศึกษาพุทธจริยาของพุทธเจา /
…….
ปฏิบัตติ นเปนแบบอยางพระสงฆรูปอื่น ๆ
มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาเปนประจําวัน …….
สําคัญทางศาสนา วันสําคัญของชาติ

ระดับการปฏิบัติ
ปาน
นอย
มาก
นอย
กลาง
ทีส่ ุด
4
3
2
1

สําหรับ
ผูวิจัย

........ ........ ....... ........

[] 5

........ ........ ....... ........

[] 6

........ ........ ....... ........

[] 7

........ ........ ....... ........

[] 8

........ ........ ....... ........

[] 9

........ ........ ....... ........

[ ] 10

……. ……. …… …….

[ ] 11

……. …… …… …….

[ ] 12

……. ……. …… ……

[ ] 13

……. ……. …… …….

[ ] 14
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ขอที่

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

บทบาทการและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต
บทบาทการเผยแผดานศึกษาแก
ประชาชน
เปดสอนพระพุทธศาสนาในวัดแกผูที่สนใจ
มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนวิถีพทุ ธ
มีครูพระเขาไปสอนในโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริเวณวัดในสาระพระพุทธศาสนา
สงพระออกไปเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ลักษณะเปนพระธรรมทูตในเขตบริเวณวัด
ผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนาใหกับ
โรงเรียนและชุมชน
ออกเยี่ยมพบปะพุทธศาสนิกชนเพื่อ
การสรางขวัญและกําลังใจโดยยึดหลักคํา
สอนของพระพุทธเจา
รับพระในเสาวนียสมเด็จพระราชินี
เพื่อดํารงไวซึ่งพระพุทธศาสนา
จัดทําสื่อธรรมในรูปแบบตาง ๆ แจกจาย
ใหกับพุทธศาสนิกชนที่ไมสามารถเดินทาง
มาวัดได
รับกิจนิมนตใหความรูโดยการออกรายการ
วิทยุ โทรทัศน
ประชุมพบปะกับพุทธศาสนิกชนในโอกาส
ตาง ๆ ทั้งในวัด นอกวัด

ระดับการปฏิบัติ
นอย
ปาน
มาก
นอย
มาก
ทีส่ ุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1

สําหรับ
ผูวิจัย

........ ........ ........ ....... ........
........ ........ ........ ....... ........

[ ] 15
[ ] 16

……. ……. …… …… ……

[ ] 17

........ ........ ........ ....... ........

[ ] 18

........ ........ ........ ....... ........

[ ] 19

……. ……. ……. …… …….

[ ] 20

........ ........ ........ ....... ........

[ ] 21

........ ........ ........ ....... ........

[ ] 22

……. ……. ……. …… …….

[ ] 23

....... ……. ……. …… …….

[ ] 24
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ขอที่

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

บทบาทการและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต
บทบาทการเผยแผดานการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น
เปดศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑปรับพื้น
เรียนรูแกเด็กเล็ก
มีสวนรวมในโครงการตาง ๆ เพื่อใต
สันติสุข
สงเสริม ศิลปวัฒนธรรมทองถาน รวมกับ
พุทธศาสนิกชน
ใหบริการตําราพุทธศาสนา ศิลปะทาง
พุทธศาสนาแกผูที่สนใจทั้งในและนอกวัด
เปนศูนยกลางของการเรียนรูตาง ๆ เชน
ศูนยฝกวิชาชีพ
พัฒนาวัดใหเปนสถานที่ปฏิบัตธิ รรม เพือ่
รองรับพุทธศาสนิกที่ตองการสงบจิตกับ
ปญหาที่เกิดขึน้ ในสามจังหวัด
มีสวนรวมกับชุมชนในการรณรงคลด ละ
เลิก อบายมุขตาง ๆ
ทําสวนสมุนไพรใหความรูเรื่องแพทย
แผนไทย
เปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยนความรู
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมระหวาง
ศาสนาตาง ๆ ในชุมชน
ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา
และภิกษุ สามเณรเพื่อการศึกษาในที่
ระดับสูงขึ้น

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1

สําหรับ
ผูวิจัย

........ ........ ........ ....... ........

[ ] 25

........ ........ ........ ....... ........

[ ] 26

……. ……. …… …… ……

[ ] 27

........ ........ ........ ....... ........

[ ] 28

........ ........ ........ ....... ........

[ ] 29

……. ……. ……. …… …….

[ ] 30

........ ........ ........ ....... ........

[ ] 31

........ ........ ........ ....... ........

[ ] 32

……. ……. ……. …… …….

[ ] 33

....... ……. ……. …… …….

[ ] 34
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ตอนที่ 3
ขอเสนอแนะการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
คําชี้แจง
กรุณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการ
บทบาทการเผยแผดานเปนผูนํา
ทางจิตวิญญาณของมนุษย

บทบาทการเผยแผดานศึกษาแกประชาชน

บทบาทการเผยแผดานการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น

ขอเสนอแนะ
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยใน
ครั้งนี้
(พระอุดมธรรมคณี)
ผูวิจัย
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