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 การศึกษากระบวนการพัฒนาวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย และเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต าบลเจดีย์

หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือเจ้าอาวาสวั ดแสงแก้ว

โพธิญาณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หลวง ก านันต าบลเจดีย์หลวง ผู้น าชุมชนในต าบลเจดีย์

หลวง ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเจดีย์หลวง ผู้อาวุโสในชุมชนต าบลเจดีย์หลวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 

บ้านใหม่แสงแก้วและคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาวัดแสงแก้วโพธิญาณฝ่ายต่างๆ จ านวน 20 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 การพัฒนาวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในด้าน

การมีส่วนร่วมพบว่า เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ บุคลากรในวัด ผู้น าชุมชน และประชาชนต าบล

เจดีย์หลวงมีส่วนร่วม ผลักดันในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในวัด โดยร่วมกันจัดหา

งบประมาณให้แก่วัดเพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัดในส่วนที่ช ารุดทรุดโทรม ด้านการเผยแพร่

พระพุทธศาสนา พบว่า พระภิกษุสามเณรได้ท าหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมตามข้อวัตรต่างๆ มี

กิจกรรมภายในวัดที่ช่วยเผยแพร่ในด้านพระธรรมค าสั่งสอนต่างๆ ให้พุทธศาสนิกชน 
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 ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัดพบว่า วัดยังขาดโครงสร้างของการบริหารการเงินที่เป็น

ระบบมากพอ จึงต้องมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น พระสงฆ์ กรรมการวัด 

ไวยาวัจกร รวมถึงชุมชนใกล้วัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้สามารถด าเนินการบริหารการเงินให้แก่

วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและงบประมาณการก่อสร้างมีไม่เพียงพอ 

 

ค าส าคัญ : กระบวนการพัฒนา, ปัญหาและอุปสรรค, วัดแสงแก้วโพธิญาณ 
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ABSTRACT 
 
Thematic Title :  Development Process of Wat Saengkaewphothiyan, 

Chediluang Sub-district, Mae Sruai District, Chiang Rai 
Province 

Student’s Name :  Sakda  Wiwatkhajornsak 
Degree sought :  Master of Arts 
Program :  Sociology 
Anno Domini :  2018 
Advisor :  Dr.Charoonsak  Phaeng 
Co-Advisor       :  Assoc. Prof. Dr.Sommai  Premjit 
 

The objectives of this independent study were 1) to study development of 
Watsaengkaewphothiyan, Chediluang Sub-District, mae Sruai District, Chiang Rai 
Province, and 2) to study the problems and obstacles in development of 
Watsaengkaewphothiyan, Chediluang Sub-District, Mae Sruai District, Chiang Rai 
Province.  The populations in the study were 20 people consisting of the Abbot of 
Watsaengkaewphothiyan, the chief executive of the Chediluang Sub-District 
Administration Organization, the Sub-District Headman, the President of Elderly Club, 
Senior citizens of Chediluang Community, the village Headman of 11th Ban 
Maiseangkaew, and Watsaengkaewphothiyan Development Committees. The 
instrument used in the research was interview forms. 

The results of the study were found that: 
The development of Watsaengkaewphothiyan, Chediluang Sub-District, Mae 

Sruai district, Chiang Rai Province, in term of participation, it is found that the Abbot, 
staffs of the temple, community leaders and people in Chediluang Sub-District are 
involved in the temple environmental changing. They all together supply the budget 
for repairing and restoring the damaged parts of temple. In term of propagation of 
Buddhism, it is found that monks and novices have been responsible for study and 
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practice the observances. There are many activities in the temple in order to preach 
the Buddhist teachings to people. 

The problems and obstacles of the temple development is the structural 
lacking of systematically financial management. So the process of developing related 
personnel, such as the monks, the temple committee, the warden, as well as the 
communities closed to the temple, is in need in order to let them understand and 
know how to manage financial efficiently.  Constructing budget is also not enough. 

 
Keywords : Process of development, problems and obstacles, Watsaengkaewphothiyan 
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 บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 วัดในพระพุทธศาสนา เปนองคกรทางศาสนาที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับเปนที่พึ่งทางใจของ
พุทธศาสนิกชน วัดแหงแรกของพระพุทธศาสนา คือ วัดเวฬุวัน หรือวัดเวฬุวนาราม ตามประวัติวาเปน
ที่พํานักอาศัยของผูประพฤติพรหมจรรย เปนสถานที่สงบรมรื่น รมเย็นทั้งทางกายและทางใจ ซึ่ง
เหมาะแกการบําเพ็ญสมณะธรรม ตรงกับความหมายของคําวา อาราม สวนชาวไทยเรียกสถานที่อยู
ของผูประพฤติพรหมจรรย วา “วัด” เพราะสถานที่ดังกลาวใชเปนที่วัดภูมิธรรม ภูมิความรูของ
พุทธศาสนิกชนผูมาวัดสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยของพระพุทธเจาไดมากนอยแคไหน 

 วัดมีความสําคัญและความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแตสมัยโบราณกาล เปนสถานที่
ประกอบพิธีกรรม เปนสถานที่ฟงเทศนฟงธรรม เปนสถานที่ประชุม และเปนศูนยรวมของคนในชุมชน 
วัดแตละแหงถูกสรางขึ้นอยางงดงามตามศิลปะและสถาปตยกรรมในแตละสมัย วัดจึงเปนโบราณ
สถานที่สําคัญแสดงถึงประวัติศาสตรในยุคนั้นๆ จากอดีตสูปจจุบัน วัดในสมัยกอนเปรียบเสมือน
โรงเรียน พระสงฆที่วัดเปนผูสอนเด็กใหรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตควบคูไปกับการเรียนทางธรรมะ การ
จัดงานบุญงานกุศลก็มักจะจัดกันที่วัด เมื่อมีการทะเลาะวิวาทก็มักไปตกลงไกลเกลี่ยกันที่วัด แมกระทั่ง
เมื่อตายก็นําศพไปทําพิธีและเผากันที่วัด ชีวิตคนไทยสมัยกอนจึงผูกพันกับวัดตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย
เลยทีเดียว (อาคม เดชทองคํา. 2554, หนา 151-152) 

 ในอดีตวัดถือไดวา เปนศูนยกลางและเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน รวมทั้งคนใน
ชุมชนใกลเคียงรอบๆ วัดยังใชวัดเปนสถานที่พบปะสังสรรคและทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน จัดใหมี
การประชุมหมูบานทุกเดือนและการประชุมของสวนราชการ หรือใหวัดเปนศูนยการเรียนรู แตใน
ปจจุบันทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบาเขามาสูสังคมไทย 
ทําใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สวนใหญหันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไปเปนผลใหคนหางไกล
จากวัด โดยไมรูตัว วัดจึงไดลดบทบาทลงจากในอดีต สังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้หมูบานแต
ละหมูบานตางมีวัดประจําหมูบานของตนเปนศูนยกลาง ซึ่งถือวาเปนสมบัติรวมของคนทั้งหมูบาน 
ดังนั้นวัดจึงเปนศูนยรวมของประชาชน 

 อําเภอแมสรวย เปนอําเภอทางผานเขาเมืองจังหวัดเชียงราย เปนอําเภอที่มีธรรมชาติที่
สวยงาม แวดลอมดวยปาเขาลําเนาไพรของดอยจอมแจง และดอยมอนแสงแกว ในปจจุบัน มีวัดแสง
แกวโพธิญาณ เปนจุดดึงดูดใหผูคนเขาไปกราบไหว พักผอน ชมความงดงามของศาสนสถานในวัด วัด
แสงแกวโพธิญาณ สรางอยูบนเนินดอยเล็กๆ หางจากหมูบานปาตึงงาม อ.แมสรวย จ.เชียงราย 
ชาวบานเรียกวา ดอยมอนแสงแกว กอสรางเมื่อป 2549 โดยทานพระครูบา อริยชาติ อริยจิตฺโต 
พรอมทั้งคณะศรัทธาบานปาตึง และศิษยานุศิษย  และมีการพัฒนาวัดตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ตลอด
หลายปที่ผานมาพลังแหงศรัทธาของสาธุชนที่รวมบริจาคทุนทรัพยเพ่ือพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณจาก
เชิงดอยหางไกลและทุรกันดาร กลายเปนสถานที่สวยงามอลังการที่สุดแหงหนึ่งของภาคเหนือ เปรียบ
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ประดุจวิมานบนสวรรคชั้นฟาก็ไมปาน กลายเปนแหลงศึกษาธรรมแหงใหมของนักทองเที่ยวชาวไทย
และชาวตางชาติ วัดแสงแกวโพธิญาณ มิใชเปนที่คุนเคยของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเทานั้น ยังดังไกล
ไปถึงตางแดน ชาวสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮองกง ไตหวัน และประเทศจีน ตางบินลัดฟามา
กราบสักการะและแวะไปเยี่ยมเยือนมิไดขาด ดวยหนอเนื้อนาบุญและบารมีของ ครูบาอริยชาติ        
อริยจิตฺโต  ซึ่งเปนศูนยรวมแหงศรัทธาของศิษยานุศิษยทั่วสารทิศ โดยวัดแสงแกวโพธิญาณมีบทบาท
สําคัญตอสังคมและเปนศูนยกลางของชุมชน ชวยพัฒนาชุมชนในทุกดานโดยเฉพาะดานกิจกรรมที่เปน
ประโยชนเกื้อกูลตอชุมชนในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

 ด วยการพัฒนาวัดที่ รวดเร็ ว ในช วงระยะเวลาไมกี่ป  ผู วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะศึกษา
กระบวนการพัฒนา วัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อให
เกิดความรูและแนวทางในการนํามาสนับสนุนปรับปรุงการพัฒนาวัดในจังหวัดเชียงรายสืบตอไป    

 
1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 

 1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาทางการศึกษาวิจัยไว ดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตดานประชากร ศึกษาขอมูลโดยการสัมภาษณเจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ  

นายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลเจดียหลวง กํานันตําบลเจดียหลวง ผูนําในชุมชนตําบล 
เจดียหลวง ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลเจดียหลวง  ผูอาวุโสในชุมชนตําบลเจดียหลวง ผูใหญบานหมู
ที่ 11 บานใหมแสงแกว และคณะกรรมการกลุมพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณฝายตางๆ รวมจํานวน15 
คน ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 

 1.3.2 ขอบเขตดานพื้นที่วัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย ราษฎรหมูที่ 11 บานใหมแสงแกว ตําบลเจดียหลวง อําเภอมาสรวย จังหวัดเชียงราย 

 1.3.3 ขอบเขตดานเนื้อหา ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา โดย
ศึกษาการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ใน 2 ดาน
ไดแก 

 1) ดานการมีสวนรวม 
 2) ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 การพัฒนา หมายถึง การรวมปรับปรุงในกิจกรรมตางๆ ของวัดประจําตําบล ในดานตางๆ ใน

ดานการศาสนศึกษา การศึกษาการสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนาและการสาธารณูปการ 
ดังกลาวใหดีขึ้นและใหความเจริญรุงเรือง 
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 การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ 
ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย   

 กระบวนการ หมายถึง ขัน้ตอนการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย   

 ชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูพ้ืนที่อาณาเขตเดียวกัน มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุม
กันเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน มีความรูสึกผูกพัน มีความรูสึกถึงการเปนพรรคพวกกลุมเดียวกัน
และมีลักษณะเฉพาะของชุมชน โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ชุมชน คือ บานใหมแสงแกว หมูที่ 11  
ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย อันประกอบดวยหลายครัวเรือนที่อยูรวมกันภายใต
การปกครองของผูนําที่เปนทางการ คือ กํานัน ผูใหญบาน 

 การเผยแผพระพุทธศาสนา หมายถึง การทําใหพระพุทธศาสนานั้นไดขยายวงกวางออกไป
ใหแพรหลาย 

 ประชาชน หมายถึง ราษฎรที่เปนพุทธศาสนิกชนนับถือศาสนาพุทธที่เปนศรัทธาวัด 
แสงแกวโพธิญาณ อาศัยอยูหมูที่ 11 บานใหมแสงแกว ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 ทําใหทราบถึงการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย  
จังหวัดเชียงราย 

 1.5.2 ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบล        
เจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 



 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การดําเนินการวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย เพื่อใหการศึกษาคนควาดําเนินไปตามความมุงหมาย ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของจึงไดรวบรวมสาระสําคัญตางๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมานําเสนอเปนสําคัญ 
ดังตอไปนี ้
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ 
 2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับบารมี 30 ทศั 
 2.6 บริบทพื้นที่และความเปนมาของวัดแสงแกวโพธิญาณ     
 2.7 ประวัติและลักษณะพิเศษของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.9 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 ความหมายของผูนํา 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของผูนําไวดังนี้ 
 จรัสรัตน ทอไชยรวี (2543, หนา 33) กลาววาผูนํา (Leader) เปนศิลปะของการใชอิทธิพล
ตอคนอื่นใหพวกเขาปฏิบัติการในระดับที่สูงสุดเพื่อใหบรรลุภาระหนาที่ วัตถุประสงคหรือโครงการ 
 สุเทพ พงศศรีวัฒน (2544, หนา 4) ไดกลาววา ผูนํา หมายถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ซึ่ง
อาจโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้งและเปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม
สามารถที่จะจูงใจ ชักนํา หรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกลุมให
สําเร็จ 
 สรุปไดวา ผูนําเปนบุคคลสําคัญอยางยิ่งองคการทุกประเภทไมวาองคการธุรกิจเอกชน 
ราชการหรือองคการเพ่ือสาธารณประโยชน บทบาทของผูนําจะเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะกําหนดทิศทาง 
การเคลื่อนไหวของทรัพยากรทั้งหลายภายในองคการ ทั้งนี้เพราะผูนําจะทําหนาที่ชี้แนะควบคุม 
สั่งการตลอดจนวางแผน และกําหนดเปาหมายขององคการโดยสวนรวม จึงอาจกลาวไดวา
ประสิทธิภาพขององคการนั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับผูนําในองคการนั่นเอง 
 ความหมายของภาวะผูนํา 
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 ภาวะผูนํา (Leadership) เปนศิลปะอันจําเปนและสําคัญยิ่งของนักบริหาร ในการที่จะนํา
หนวยงาน  หรือองคการไปสูความสําเร็จ การจะเปนผูนําที่ดี มีความสามารถ จําเปนตองมีภาวะผูนํา
การสงเสริมสรางพฤติกรรมภาวะผูนํา นับเปนศิลปะและหนึ่ง ที่สามารถที่เรียนรูและปรับปรุงได  
ความหมาย ภาวะผูนํานั้น มีนักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามไวหลายประการ ดังนี้ 
 ติน ปรัชพฤทธิ์ (2534, หนา 618)  ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ง  
(ผูนํา) พยายามที่จะใชกําลังสมอง กําลังกาย กําลังใจ เพื่อจูงใจหรือดลใจใหผูตามกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งใหเปนไปตามความประสงคของตน เพื่อประโยชนของสวนรวม และการจูงใจหรือดลใจ
เชนนั้นจะตองไมเปนการบังคับตลอดจนตองไดรับความยินยอมจากผูตามดวย 
 กวี วงศพุฒ (2538, หนา 18) ไดวิเคราะหภาวะผูนําโดยแสดงออกใหเปนความหมายที่
สําคัญไว  3 ประการ คือ 
 1. ความสามารถของหัวหนาที่จะตองเปนผูนํา 
 2. ความสามารถของหัวหนาที่จะเอาชนะจิตใจลูกนอง 
 3. ความสามารถของหัวหนาที่จะตองบากบั่นฟนฝาอุปสรรคในการนํา 
 เอกชัย กี่สุขพันธ (2538, หนา 99) ใหคํานิยามวา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถ 
ในการวางแผน การจัดองคการ การสื่อสาร การแกปญหา การตัดสินใจ และการจูงใจใหผูอื่น
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคการ 
 ลัทธิกาล ศรีวะรมย (2540, หนา 393) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถของ
บุคคลที่จะชักจูงผูอื่นใหรวมใจกับตน ดําเนินงานไปสูจุดหมายของงานที่รับผิดชอบรวมกันได 
 สมพงษ เกษมสิน (2541, หนา 420) ใหคํานิยามของภาวะผูนําไววา ภาวะผูนํา คือ การที่
ผูนําใชอิทธิพล ในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติและ
อํานวยการ  โดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกัน เพื่อมุงบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 จากความหมายสรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง การที่ผูใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ 
ในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใช
กระบวนการติดตอซึ่งกันและกัน เพื่อมุงเนนใหงานบรรลุวัตถุประสงค    
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 ทฤษฏีเกี่ยวกับผูนํา 
 เนปและเกอรเซนฟลด (ธิรัตน สุภาภรณ. 2545, หนา 16 17; อางอิงจาก Napier & 
Gershenfeld. Groups : Theory and Experience. 1973, pp136-151) ตางมีความเห็น
เกี่ยวกับความเปนผูนําวามี 4 ประการ คือ 
 1. Leadership – as Trait ความเปนผูนําเปนลักษณะทางพันธุกรรม เปนสิ่งที่ติดตัวมาแต
กําเนิด 
 2. Leadership – as Position ความเปนผูนําเกิดขึ้นได เนื่องจากตําแหนงหนาที่การงาน 
การทํางานในตําแหนงใด ยอมมีลักษณะความเปนผูนําอันเนื่องจากการดํารงตําแหนงนั้นตามมา 
 3. Leadership – as Situation ความเปนผูนําที่ไดมาเนื่องจากสถานการณทําให เกิดขึ้น
บางสถานการณตองการคนที่มีคุณสมบัติแบบหนึ่ง หากผูใดมีคุณสมบัติเชนนั้นพรอม อยูแลวก็
กลายเปนผูนําได 
 4. Leadership – as Functional Roles of Members พฤติกรรมสมาชิกในกลุมทําให
เกิดความตองการ และวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดความตองการผูนําแบบนั้นๆ ขึ้นมา ฉะนั้น การเปน
ผูนําแบบใดจึงขึ้นอยูกับพฤติกรรมของกลุมเปนไปแบบใด 
 กรีนเบอรก และบารอน (ธิรัตน สุภาภรณ.  2545, หนา 14 - 15; อางอิงจาก Greenberg 
& Baron. Behavior in Organizations. 1999, pp 447 – 463) ไดกลาววาทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํามี
ดังนี้คือ 
 1. ทฤษฎีคุณลักษณะทางกายภาพ (The Great Person Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบน
สมมุติฐานที่วาผูนําที่ประสบความสําเร็จจะมีคุณลักษณะของบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะพิเศษซึ่ง
เกื้อกูลใหประสบความสําเร็จ เชน ผูนําที่ประสบความสําเร็จมักมีรางกายสูงใหญ รางกายแข็งแรง
ทฤษฎีนี้ เชื่อวาเกิดมาเพื่อนํา ดังผูนําที่ยิ่งใหญในอดีต ไดแกพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช 
(Alexander the great) ราชินีอลิซาเบธที่ 1 (Queen Elizabeth I) ประธานาธิบดีอับราฮัม 
ลินคอลน (Abraham Lincoln) หรือผูนําในปจจุบัน เชน คอลินเพาเวลล (Colin Powell) โรนัล รี
แกน (Ronald Reagan) 
 2. ทฤษฎีผูนําตามพฤติกรรม (Leadership Behavioral Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบน
สมมุติฐานที่วาภาวะผูนําขึ้นอยูกับการกระทําของผูนํา พฤติกรรมทุกๆอยางของผูนําเปนบอเกิดแหง
ภาวะผูนํา 
 3. ทฤษฎีการเปนผูนําและผูตาม (Leaders and Follower Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบน
สมมุติฐานที่วาถาปราศจากผูตาม ผูนําก็ไมสามารถจะนําได 
 4. ทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change – Oriented Leadership Theory) ทฤษฎีนี้
ตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วา การจะเปนผูนําไดนั้นจะตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถมองอนาคต
ไดอยางชัดเจน 
 5. ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Contingency Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วา
ผูนําที่แทจริงเปนผูที่สามารถนําไดในทุกๆ สถานการณเหนือกวาผูอื่น 
 เทื้อน ทองแกว และเฉลา ประเสริฐสังข (2542, หนา 19 - 21) ไดอธิบายความหมาย
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําไวดังนี ้



7 

 1. Greatman Theory ทฤษฎีนี้เหมือนกับทฤษฎีที่วาดวย Trait Theory of Leadership 
ที่เชื่อวาลักษณะผูนํานั้นมีมาตั้งแตกําเนิด 
 2. Environment Theory เชื่อกันวาลักษณะความเปนผูนํานั้นเกิดจากสภาวะแวดลอม 
เวลา สถานที่ และโอกาส 
 3. Personal-situational Theory มีความเชื่อวาความเปนผูนํานั้นนอกจากสถานการณ
และสภาพแวดลอมแลว ความสามารถเฉพาะตัวมีสวนประกอบดวย ทั้งนี้ผูนําจะตองมีความฉลาด
ความสามารถ รวมทั้งมีผูรวมงานที่ดีดวย 
 4. Interaction-expectation Theory ทฤษฎีนี้มีความสําคัญกับองคประกอบ 3 ประการ 
คือ การกระทํา (Action) การปฏิสัมพันธ (Interaction) และความรูสึก (Sentiment) โดยเชื่อวาผูที่
จะเปนผูนําไดนั้น จะตองมีความสามารถในการกระทํา มีมนุษยสัมพันธ และมีการ ควบคุมทางใจที่ดี
เหมาะสมกับสถานการณ 
 5. Humanistic Theory เชื่อวาผูนํานั้นจะตองเปนผูมีความเขาใจในลักษณะทางธรรมชาติ
ของจิตมนุษยวามีความตองการอะไร บุคคลแตละคนในกลุมมีความนึกคิดและตองการอะไร หากผูที่
เปนผูนําเขาใจและสามารถตอบสนองความตองการเหลานั้นจะทําใหเปนผูนําในกลุมอยางแทจริง 
 6. Exchange Theory เชื่อวาลักษณะทางธรรมชาติของมนุษยนั้นจะคิดอยูเสมอวา การที่
คนใหอะไรแกผูอื่นนั้นยอมตองการสิ่งตอบแทนที่คุมคากันหรือดีกวา ผูที่เปนผูนําจะถูกผูตามในกลุม
คิดอยูเสมอวา ถาไดใหความรวมมือตามที่ผูนําขอรองแลว ผลตอบแทนควรจะคุมคากัน ถาผูนําให
ผลตอบแทนที่คุมคากันไดแลว ผูนํายอมเปนที่ยอมรับของผูตามคนอ่ืนๆ ในกลุมดวย 
 การเปนผูนําที่ดี 
 องคประกอบของการเปนผูนําที่ดีนั้นนักวิชาการไดกลาวถึงไวอยางหลากหลาย ดังนี้ 
 บารนารด (ธิรัตน สุภาภรณ. 2545, หนา 25 - 265; อางอิงจาก Barnard. Organization 
and Management. 1968, pp. 92 - 102) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูนําไววา 
 1. ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (Vitality and Endurance) หมายถึง ความคลองแคลว
วองไว ตื่นตัวอยูเสมอ พรอมเสมอที่จะรับสถานการณทุกชนิด ปรับตัวได เปลี่ยนแปลงได และราเริง
แจมใสอยูเสมอ สามารถทํางานตอเนื่องกันไดโดยไมหยุดพักตลอดเวลานานๆ ทนตอความลําบาก ไม
แสดงอาการทอแทใหผูอื่นพบเห็น 
 2. ความสามารถในการตัดสินใจ (Decisiveness) ความสามารถตัดสินใจไดถูกตองรวดเร็ว
เมื่อเกิดปญหา 
 3. ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness) มีความสามารถในการสนทนาเปนนัก
พูด วางตนใหคนอื่นเลื่อมใส ความสามารถจับจุดสนใจของบุคคลอื่นได 
 4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ผูนําที่ดียอมยินดีรับผิดเมื่อผิดพลาดและเต็มใจรับคํา
ตําหนิ เมื่อรับหนาที่ใดมาแลวจะบากบั่นโดยไมยอทอแมมีอุปสรรค 
 5. ความฉลาดไหวพริบ (Intellectual Capacities) มีความเฉลียวฉลาดรอบรูทันตอ
เหตุการณตางๆ 
 เทื้อน ทองแกว และเฉลา ประเสริฐสังข (2542, หนา 28) ไดกลาวถึงองคประกอบของการ
เปนผูนําที่ดีประกอบดวย 4 ดาน คือ 
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 1. ลักษณะทางดานรางกาย หมายถึง รูปราง หนาตา ผิวพรรณ ขนาดและรูปทรง รวมถึง
กิริยาทาทาง การพูด การสื่อสารและการแสดงออกตางๆ ดวย ลักษณะทางรางกายเปนสวนแรกที่ทํา
ใหผูอื่นมองเห็น รับรูและประเมินความเปนผูนําและภาวะผูนําไดเปนอยางดี เปนผูนําที่ตัวใหญ 
เขมแข็ง บึกบึน ทาทางกระฉับกระเฉง แสดงออกถึงความมีพลังอํานาจ นาเกรงขามมากกวาผูนําที่ตัว
เล็กและดูทาทางเฉื่อยชา 
 2. ลักษณะทางสติปญญาและความคิด หมายถึงความเฉลียวฉลาด ความฉับไวทางการคิด
วิเคราะห วิจารณ แยกแยะสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล มีวิสัยทัศนกวางไกลและตัดสินใจไดอยางถูกตองมี
การวิเคราะหทางเลือกในการปฏิบัติ นอกจากนี้ผูนํายังตองเปนผูมีประสบการณ 
 3. ลักษณะทางดานอารมณ หมายถึง การควบคุมอารมณและการแสดงออกทางอารมณได
อยางเหมาะสม เชน เปนคนที่มีจิตใจหนักแนน มั่นคง มีความอดทนสูง มีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน มีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา 
 4. ลักษณะทางสังคม หมายถึง ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ เปนคนมองโลกในแงดี  
มีความสามารถในการพูด การสื่อสารกับบุคลทั่วไป และสามารถปรับตัวไดดี เปนตน 
 อําไพ  อินทรประเสริฐ (2542, หนา 75 – 77) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเปนผูนําที่
ดีวาประกอบดวยคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติทางวิชาการ ไดแก มีความรูในวิชาชีพเปนอยางดี มีความรูในเรื่องทั่วๆ ไปดี 
ใฝหาความรูอยูเสมอ เพราะผูนําที่ดีจะตองมีความรอบรูในเรื่องตางๆ มีความรูและความสามารถในการ
บริหารและการนํา คือ เกงงาน เกงคน และเกงคิด นั่นคือ มีความสามารถในการใชเทคนิคและวิธีการ
ทํางาน มีความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธ เขากับคนไดดี รูจักใชคนและจูงใจใหคนศรัทธา มี
ความสามารถในการคิด มีปญญา มีไหวพริบ ฉลาด ทันคน ทันเหตุการณ ตัดสินใจและแกปญหา
เฉพาะหนาไดด ี
 2. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ หมายถึง รูปรางหนาตา ทวงที วาจา อุปนิสัยใจคอ 
ตลอดจนอารมณและบทบาทหนาที่ ที่ปรากฏแกสายตาบุคคลอื่น บุคลิกภาพของผูนํานั้นแบงได ดังนี้
1)  บุคลิกภาพดานรางกาย ผูนําที่ดีตองมีบุคลิกลักษณะที่ดี รูปรางสมสวนพอเหมาะแกตน แตงกาย
ถูกตอง มีชีวิตชีวา คลองแคลวและวางตนเหมาะสม 2)  บุคลิกภาพดานจิตใจ ผูนําที่ดีจะตองมีความ
เชื่อมั่น ศรัทธาผูอื่น มีความอดทน กลาหาญ มีเมตตาจิต มีวินัย มีใจเปนธรรม นั่นคือตองฟงความ
คิดเห็นทุกดาน ไมเปนคนหูเบา  มีอารมณขัน มีใจคอหนักแนนตอสภาวการณคําพูดที่ขัดแยงหรือไม
เปนมิตร 3)  บุคลิกภาพดานสังคม ผูนําที่ดีจะตองมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ชวยเหลือสังคมเห็น
ประโยชนสวนรวมเหนือกวาประโยชนสวนตนและมีมนุษยสัมพันธดี 
 3. คุณลักษณะดานความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ การที่บุคคลหนึ่งจะเปนผูนําไดดีนั้น 
ยอมจะตองมีความสามารถและมีคุณสมบัติพิเศษแตกตางไปจากผูอ่ืน คือ  
 1) มีสติปญญาฉลาด เฉียบแหลม ความฉลาดอาจไดมาจากการฝกฝนการทํางาน โดยใช
วิจารณญาณและทํางานอยางเปนระบบ .   
 2) รูบทบาทหนาที่ของตน รูจักตนเอง เพราะคนเราตองรูจักตนเองเสียกอนวาเปนใคร 
ทําอะไร กําลังจะไปทางไหน จึงจะมีความสามารถในการจูงใจผูอื่นได  
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 3) มีความรับผิดชอบอุทิศเวลาใหแกงานในหนาที่ ศรัทธาตอผูอื่น เปนที่พึ่งแกผูนอย
รับผิดชอบผลของการปฏิบัติงานของตน กลาเผชิญตอเหตุการณและผลของการตัดสินใจ 
 4) มีความเปนธรรม รับฟงความเห็นทุกดาน ไมหูเบา เอาใจใสความเปนอยูของ
ผูใตบังคับบัญชาและปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาเสมอกัน 
 5) มีความกลาหาญ ทั้งทางกายและทางใจ คือมีอํานาจทางใจที่สามารถควบคุมตนเองได 
เมื่อตกอยูในอันตรายและสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปดวยลักษณะอันสงบและมั่นคง 
 6) มีความแนบเนียน คือ มีความสามารถในการทํางานรวมกับบุคลอื่นไดโดยไมมีความ
ขัดแยงกัน 
 7) มีความเด็ดขาด มีความสามารถในการตัดสินใจอยางทันทวงทีและประกาศการ
ตัดสินใจนั้นๆ ในลักษณะที่ชัดเจน มั่นคงและสามารถปฏิบัติได 
 8) มีความริเริ่ม คือ แสดงออกถึงความมั่นใจในงานอยางจริงจังและปฏิบัติดวยความเต็ม
ใจและมองโลกในแงดีเสมอ 
 9) มีความตั้งใจจริง มีความมุงมั่นไมทอถอย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหผูนําขึ้นสูจุดสูงสุดได 
 10) มีความสามารถในการจูงใจ ความสามารถในการจูงใจกลุมคนเปนสิ่งที่สรางผูนําได
อยางแทจริง 
 11) มีความสามารถในการประสานงาน คือตองมีเทคนิคในการสรางความสามัคคี ขึ้นใน
หนวยงาน มีการประสานงานอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
 12) มีความอดทน ผูนําที่ยิ่งใหญจะตองมีความอดทนตอผลกระทบทั้งทางกาย วาจา 
และจิตใจ 
 13) มีความทาทาย เปนผูนําที่ดีตองไมหยุดนิ่ง จะตองทําในสิ่งที่ดีกวาอยูเสมอ 
 14) การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงเปนสวนที่ทาทายความเปนผูนํา ถามีความเสี่ยง
เกิดข้ึน ผูนําจะตองรวมความเสี่ยงกับลูกนองอยูเสมอ 
 15) การยอมรับความสูญเสีย ผูนําไมควรคิดวาความสูญเสียเปนความเสียหาย หากแต
คิดวาเปนประสบการณและเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของผูนํา 
 16) ความสามารถประเมินผูอื่นไดอยางถูกตอง ตองตัดสินใจดวยความแมนยําและเปน
ธรรมเพื่อสรางแรงจูงใจและบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
 สรุปไดวา ผูนําตองมีความเฉลียวฉลาด สามารถปรับพฤติกรรมของตนเองไดทุก
สถานการณ มีความกระตือรือรนกระฉับกระเฉงวองไว มีความรับผิดชอบสูง เสียสละ และเอื้อเฟอตอ
บุคคลอื่น มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถปรับสถานการณตางๆ ใหเกิด
ประโยชนตอองคการและเกิดความพึงพอใจตอผูรวมงาน 
 การศึกษาแบบพฤติกรรมภาวะผูนํา 
 เกตเซลล และกูบา (พันธเทพ ใจดํา. 2549, หนา 15 - 16; อางอิงจาก Getzels and 
Guba.  Social Behavior and The Administrative Process : The Sixty-third Yearbook 
of The National Society for the Study of Education.  1957, pp. 423) ไดแบงผูนํา
ออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะของพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกในการบริหารหนวยงาน คือ 
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 1. ผูนําที่ยึดหนวยงานเปนหลัก (The Nomothetic Leader) คือผูนําที่ถือเอาวัตถุประสงค
ระเบียบกฎเกณฑ และผลประโยชนของหนวยงาน หรือ องคการ เปนสําคัญ 
 2. ผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก (The Idiographic Leader) คือ ผูนําที่อาศัยความคิดและการ
ตัดสินใจของตนเองเปนแนวทางสั่งการ โดยพิจารณาตัวบุคคลที่เก่ียวของเปนรายๆ ไป ไมวาจะทําการ
ใด คํานึงถึงความเหมาะสม ความจําเปน ความสุข 
 3. ผูนําที่ประสานประโยชน (The Transactional Leader) คือ ผูนําที่พิจารณาทั้งประโยชน
ของสถาบันหรือหนวยงาน และประโยชนของบุคคลทั้ง 2 อยางพรอมๆ กันไป แลวประนีประนอม
ไมใหฝายหนึ่งฝายใดเสียหาย 
 รัตติกรณ จงวิศาล (2545, หนา 31-46) กลาวถึง ลักษณะพฤติกรรมผูนําออกเปน 4 แบบ 
คือ 
 1. ภาวะผูนําแบบชี้นํา (Directive Leadership) ผูนํากําหนดชี้ชัดเจนถึงสิ่งที่ตองการให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ พฤติกรรมภาวะผูนําจะวางแผน กําหนดตารางการปฏิบัติงาน ตั้งเปาหมาย
การปฏิบัติงานและมาตรฐานพฤติกรรมยึดถือกฎเกณฑ 
 2. ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) แสดงถึงความหวงใยตอชีวิต
ความเปนอยูและความตองการสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน 
 3. ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leadership) ผูนําจะปรึกษาหารือ
ผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ พฤติกรรมภาวะผูนํา จะสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 4. ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (Achievement-Oriented Leadership) ผูนํา
จะตั้งเปาหมายที่ชัดเจน และทาทาย พฤติกรรมผูนําเนนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูง และการ
ปรับปรุงการปฏิบัติปจจุบัน โดยแสดงถึงความเชื่อมั่นในผูใตบังคับบัญชาและชวยใหพวกเขาไดเรียนรู
ที่จะทํางานที่มีเปาหมายสูงได 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา พฤติกรรมภาวะผูนํา หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่
แสดงออกในลักษณะตางๆ ของบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ และอารมณ ตลอดถึงการใชความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานในลักษณะการใชอํานาจหนาที่ในการจูงใจ กําหนดเปาหมายในการ
ทํางาน การติดตอสื่อสาร การปกครองบังคับบัญชา การควบคุมดูแล การตัดสินใจ และการสราง
สัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
 ความหมายของการพัฒนา 
 คําวา “พัฒนา” หมายถึง “ทําใหเจริญ” ดังนั้น การพัฒนา ก็คือ การทําใหเจริญกาวหนา 
เชน การพัฒนาชุมชนการพัฒนาประเทศหมายถึงการทําสิ่งเหลานั้นใหดีขึ้นเจริญขึ้น พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2554, หนา 265) สนองความตองการของประชาชนสวนใหญใหไดดียิ่งขึ้น 
การพัฒนาเปนกระบวนการของการเคลื่อนไหว จากสภาพที่ไมนาพอใจและสุขใจไปสูสภาพที่นาพอใจ
และสุขใจ การพัฒนาเปนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมหยุดนิ่งและมีความสัมพันธโดยตรง
กับความเปลี่ยนแปลง กลาวคือ การพัฒนาเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผน 
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ไวแลว คือ การทําใหลักษณะเดิมเปลี่ยนไป โดยมุงหมายวาลักษณะใหมที่เขามาแทนที่นั้นจะดีกวา
ลักษณะเกาหรือสภาพเกา แตโดยธรรมชาติแลวการเปลี่ยนแปลง ยอมเกิดปญหาในตัวเอง เพียงแตวา
จะมีปญหามากหรือปญหานอยการพัฒนาสามารถตีความหมายได 2 นัย คือ 
 1. การพัฒนาในความเขาใจแบบสมัยใหม หมายถึง การทําใหเจริญในดานวัตถุ รูปแบบ
และในเชิงปริมาณ เชน ถนน บาน ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เปนตน 
 2. การพัฒนาในแงของพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้งในดานรางกายและจิตใจโดย
เนนในดานคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกตองพอดี ซึ่งใหผลประโยชนสูงสุด ความกลมกลืนและ
ความเก้ือกูลแกสรรพชีวิต โดยไมเบียดเบียนทําลายธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
 ปกรณ ปรียากร (2555, หนา 5) กลาววา การพัฒนา มาจากคําภาษาอังกฤษวา  
Development แปลวา การเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละนอย โดยผานลําดับขั้นตอนตางๆ ไปสูระดับที่
สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้นมีการปรับปรุงใหดีขึ้นและเหมาะสมกวาเดิมหรืออาจกาวหนาไปถึงขั้นที่
อุดมสมบูรณเปนที่นาพอใจ  
 ณัฐพล ขันธไชย (2557, หนา 12) ไดใหความหมายของการพัฒนาวา หมายถึง   
ความเจริญเติบโต โดยเนนความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ เชน ผลผลิตรวมของ
ประเทศเพิม่ขึ้น รายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น รายไดเฉลี่ยตอหัวตอคนของประชากรเพิ่มขึ้น 
 สรุปไดวา การพัฒนา คือ การทําใหเจริญขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เปนอยู
อยางเดิมไปสูสิ่งทีใ่หมอันทําใหเกิดความสุข ซึ่งการพัฒนาแบงออกเปน 2 นัย คือ การพัฒนาทางวัตถุ 
ไดแก การพัฒนาในทางสมัยใหม และการพัฒนาในแงพระพุทธศาสนา ไดแก การพัฒนาคนในดาน
รางกายและจิตใจโดยมุงเนนไปทีคุ่ณภาพชีวิตที่เปนสุขปราศจากการเบียดเบียนและทําลายผูอืน่ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2554, หนา 42-52) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนา 
สามารถแบงได ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีความทันสมัย 
 แนวทางการพัฒนาโดยอาศัยทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) นับวาไดรับ
ความนิยมอยางสูงในประเทศตะวันตกในชวงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากเมื่อใชวิธีการ
วิเคราะหทางประวัติศาสตรการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ แลวเห็นวา ประเทศแถบยุโรป
และประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ งพัฒนาแลวไดใชแนวทางในการพัฒนาฟนฟูประเทศของตน 
เปนผลสําเร็จ ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาตามแบบจําลองดังกลาวจึงไดแพรกระจายไดรับการนําไปใช
เปนกระแสหลักในการพัฒนาประเทศดอยพัฒนาตางๆ ผลงานดานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ในชวงระยะเวลาดังกลาว สวนใหญเนนการนําเอาแบบจําลองความทันสมัยเปนองคความรูสําคัญใน
การประยุกตใชเพื่อการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศ 
 แนวคิดการพัฒนาตามแบบจําลองความทันสมัยนี้เนนการพัฒนาที่ตองดําเนินไปพรอมๆ 
กันในมิติตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและระบบการเมือง กลาวคือ 
 ดานเศรษฐกิจ 
 เนนที่การพัฒนาประเทศใหกลายเปนประเทศอุตสาหกรรม สงเสริมการลงทุนสนับสนุน
ดานการสรางความพรอมในเรื่องสาธารณูปโภคและกิจกรรมเพื่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม ให
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ความสําคัญกับการลงทุนจากตางประเทศโดยเชื่อวาการสะสมทุนจะทําใหเกิดการลงทุนสูงขึ้น การ
ยกระดับผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศและผลักดันใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (growth) จะ
สงผลดีใหประเทศชาติสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศไปสูภาวะประเทศที่มั่นคงไดตอไป 
 นักเศรษฐศาสตรชื่อ รอสโทว (Walt W. Rostow) ถือไดวาเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
แนวคิดการพัฒนาโดยการอธิบายใหเห็นวิวัฒนาการของสังคมตามลําดับขั้นของความเจริญทาง
เศรษฐกิจ โดยอาศัยการวิเคราะหในแงประวัติศาสตรและทฤษฎีทางเศรษฐกิจเปนกรอบความคิด เขา
เสนอวาประเทศตางๆ ตองผานขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของสังคม 5 ขั้นตอน กลาวคือ  
 ขั้นแรกเรียกวาสังคมโบราณ (The traditional society) ลักษณะการดํารงของผูคนมี
ลักษณะเปนสังคมดั้งเดิม กลาวคือ ความเปนอยูมีลักษณะการพึ่งพาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเปน
ผลผลิตที่พึ่งพาสภาพธรรมชาติความเปนอยูของผูคนอาศัยแรงงานในครัวเรือน การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนมีอยูในขอบเขตที่จํากัด ในสังคมโบราณชีวิตความเปนอยูมีความผันผวนขึ้นอยูกับสภาพ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติ โรคระบาดและการสงครามที่มีอยางตอเนื่อง ชีวิตของผูคนจึงเชื่อใน
เรื่องชะตาเปนสําคัญ ผูที่มีอํานาจการปกครองมักเปนเจาของที่ดิน และมีอิทธิพลในการกําหนดภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ 
 ขั้นที่สองเรียกวาการเตรียมเพื่อทะยานขึ้น (The pre-conditions for take-off society)
ลักษณะของเศรษฐกิจในสังคมที่อยูในขั้นตอนนี้จะพบวา ประชาชนเริ่มตระหนักในความตองการของ
ตนเองที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสูวิถีชีวิตที่ เชื่อวาดีกวา เริ่มมีการเตรียมการเพื่อใหสังคมม ี
การพัฒนา การขยายตัวดานโครงสรางขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
อยางรวดเร็ว มีการขยายตัวดานการศึกษา ในสังคมเกิดนักคิดและกลุมผูอุทิศตัวในสังคมที่พยายาม
ผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ดขีึ้นในประเทศ 
 ขั้นที่สามเรียกวาการทะยานขึ้น (Take-off) ในขั้นนี้เปนขั้นที่มีความสําคัญที่สุดตอ 
การพัฒนาในระยะตอไปและในบางประเทศขั้นตอนนีนั้บเปนขั้นตอนที่กินเวลามากที่สุด คุณลักษณะ
สําคัญที่แสดงใหเห็นวาสังคมไดกาวเขาสูขั้นตอนนีคื้อการพิจารณาจากการลงทุนและการออมของชาติ 
ซึ่งจะเพิ่มจากรอยละ 5 ไปสูรอยละ 10 หรือมากกวา อันเปนผลจากความกาวหนาดานอุตสาหกรรม 
ธุรกิจภาคที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมนับเปนสวนสรางรายไดสําคัญใหกับประเทศ ตามแนวคิดของรอส
โทวแลว  การคาและความสัมพันธระหวางประเทศนับเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยเรงใหอัตราการ
เติบโตใหกับประเทศกําลังพัฒนา แตไมมีผลมากนักสําหรับประเทศดอยพัฒนา ในชวงเวลานี้จะเกิด
สถาบันทางการเมืองและสังคมเพื่อสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการที่จะเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการผลิตอยางมาก 
 ขั้นที่สี่เรียกวาการเรงรัดเขาสูภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตเต็มที่ (The drive to maturity 
stage) ในขั้นตอนนี้ระบบเศรษฐกิจจะประสบความสําเร็จมีการนําความรูทางวิชาการและเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลตางๆ มาใชในกระบวนการผลิตและการบริการตางๆ มีการผลิตสินคาทดแทนสินคาที่
เคยนําเขา นอกจากนั้น ความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้น ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ในอัตราที่สูงกวาอัตรา
การเติบโตของประชากร 
 ขั้นที่หาการบริโภคขนานใหญหรือนักเศรษศาสตรบางทานเรียกขั้นนี้วาขั้นอุดมโภคา (The 
mass-consumption society) ในขั้นตอนนี้การผลิตมุงเนนที่สินคาและบริการประเภทคงทนและถาวร 
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(durable consumers’ goods) เปนตนวา รถยนต วิทยุ โทรทัศน อุปกรณอํานวยความสะดวก
ประเภทตางๆ เชน เครื่องซักผา, เครื่องดูดฝุน, เครื่องปรับอากาศ แนวคิดนี้ไดรับการตอบสนอง
นําไปใชเปนกรอบในกระบวนการสรางความทันสมัยใหเกิดกับประเทศดอยพัฒนาตางๆ  และ 
ในประเทศไทยเราก็รับเอาการสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายของการพัฒนานับตั้งแต
เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกในป 2504 
 ดานสังคม 
 แนวคิดการพัฒนาตามแบบจําลองความทันสมัยจะแบงแยกสังคมออกเปนสองประเภท คือ
สังคมดั้งเดิม (tradition societies) และสังคมทัยสมัย (modernized societies) หรืออีกนัยหนึ่ง 
ก็คือสังคมประเทศดอยพัฒนา (underdeveloped  societies) กับสังคมประเทศพัฒนาแลว 
(developed societies) นั่นเอง การพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมดั้งเดิมไปสูสังคมทันสมัย 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองอาศัยการเปลี่ยนคานิยม ทาทีความคาดหวังในชีวิตของผูคนในสังคม
ใหเปนไปตามแบบสังคมสมัยใหม  
 เลินเนอร (Lerner) นักสังคมวิทยาผูสนใจศึกษาในกระบวนการสรางความทันสมัยเสนอวา
บุคลิกภาพและกระบวนการคิดของคนในสังคมที่สําคัญที่เอือ ตอการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยมีอยู 3 
ประการ ไดแก การเอาใจเขามาใสใจเรา (empathy) เลินเนอรอธิบายความหมายวาคนแตละคนจะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองตอเหตุการณและสถานการณตางๆ ตามลักษณะการรับรูทางสังคมของตน สําหรับ
สังคมทันสมัยสมาชิกสวนใหญในสังคมจําเปนตองมีคุณลักษณะความสามารถในการเอาใจเขามาใสใจ
เรานั่นเองคือความเขาใจผูอื่น ความสามารถที่จะรับรูเหตุการณสถานการณตางๆ ไดราว กับที่ผูอ่ืนคิด 
 การเคลื่อนไหว (mobility) สําหรับความคิดของเลินเนอร mobility นี้ไมไดจํากัดอยูเฉพาะ
การยายถิ่นหรือการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภูมิศาสตร แตหมายถึงภาวะทางจิตใจตลอดจน
บุคลิกภาพที่กระตือรือรน การเปดกวางยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไมยึดติดกับบทบาทหนาที่
หรือสถานภาพเดิมของตนเอง ความสามารถในการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงจึงเปนปจจัยสําคัญ
ของสมาชิกในสังคม ที่พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมทันสมัย การมีสวนรวมอยางสูง (high 
participation) สําหรับความคิดของเลินเนอร การเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมแหงความทันสมัย
จําเปนตองอาศัยสมาชิกในสังคม ซึ่งมีลักษณะการไมวางเฉยหรือเปนผูถูกกระทํา (passive) คือ  
การยอมใหผูอื่นมามีอิทธิพลตอความคิดชี้นําใหทําตามในเรื่องตางๆ แตตองการสมาชิกในสังคมที่มี
ลักษณะเปนผูกระทํา (active) มีสวนรวมและมีอิสระในการตัดสินใจดวยมุมมองของตนเอง 
 ดานการเมือง 
 แนวคิดดานการเมืองตามทฤษฎีความทันสมัยที่มีอิทธิพลอยางสูงไดแกแนวคิดและงาน
เขียนของ อัลมอนด (Gabrial A.Almond) และ เพาเวลล (C.B. Powell) ในป ค.ศ.1965 ทั้งสองระบุ
วาการพฒันาทางการเมืองที่จะนําไปสูความทันสมัยเนนที่เกณฑสําคัญ 3 ประการ คือ มีการแยกแยะ
โครงสรางตางๆ ทางสังคม (structural  differentiation) การมีระบบยอยที่มีอิสระ (subsystem 
autonomy) และมีการรวมกลุมคนวัฒนธรรมตางๆ เขาดวยกัน (cultural secularization) ดังนั้น 
ลักษณะการเมืองที่เหมาะสมกับการผลักดันประเทศเขาสูภาวะความทันสมัยคือ การปกครองอยางมี
เหตุผล เปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณในประเด็นตางๆ ในสังคม 
 ขอจํากัดทางทฤษฎี 
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 แนวคิดการพัฒนาตามแบบจําลองความทันสมัยนี้ นับวามีอิทธิพลอยางสูงตอการนํามาใช
เปนกระแสหลักในการพัฒนาประเทศหลายประเทศ อยางไรก็ตามในชวงปลาย ป ค.ศ. 1960 แนวคิด
นี้เริ่มหมดความนาสนใจ และเผชิญกับการวิพากษอยางหนักในราวกลาง ป ค.ศ. 1970 ที่แสดงใหเห็น
วาทฤษฎีนี้มีจุดออนสําคัญ ดังตอไปนีค้ือ 
 ประการแรก ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีซึ่งใหขอเสนอโดยแยกสังคมออกเปนสองประเภท ที่มี
ความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง คือสังคมดั้งเดิมและสังคมทันสมัย ซึ่งไมสอดคลองกับขอเท็จจริง 
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา สวนใหญจะมีลักษณะเปนทวิภาคมีทั้งภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมคีวามสําคัญตอการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม 
 ประการที่สอง ทฤษฎีความทันสมัยใหความสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนดัชนีที่
สําคัญที่จะพัฒนาผูคนไปสูสังคมทันสมัย นอกจากนี้ยั้งชี้นําใหเห็นวาความคิดความเชื่อ และวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนา ดังนั้น ประเทศที่ทันสมัยคือประเทศที่มีเศรษฐกิจที่
เติบโตและละท้ิงความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม แตมีงานวิจัยตลอดจนแนวปฏิบัติที่ปรากฏให
เห็นจํานวนมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจไมเกี่ยวของหรือเปนปจจัยสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงคานิยม หรือความเชื่อในลักษณะสังคมดั้งเดิมที่มีอยูไปสูแนวคิดความเชื่อ ดังที่
ประเทศในสังคมทันสมัยใหความสําคัญ เชน การพัฒนาประเทศญี่ปุนหรือประเทศเกาหลีใต 
 ประการที่สาม ทฤษฎีเกิดขึ้น จากการศึกษาในลักษณะการเปรียบเทียบและใหความสนใจ 
แตปจจัยภายในที่มีความแตกตางกันของประเทศพัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนา เพื่อหาคุณลักษณะที่
แตกคตางของสังคมทั้งสองประเภท โดยมิไดมีการอธิบายในสวนของกระบวนการ หรือวิธีการที่จะ
พัฒนาสังคมไปสูจุดหมายแตอยางใด 
 ประการที่สี่ ทฤษฎีนี้ละเลยที่จะพิจารณาหรือกลาวถงึในเรื่องกําลังอํานาจ ชนชั้นทางสังคม
และความแตกตางของสังคมที่มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งเปนโครงสรางที่มีความสําคัญยิ่ง ปญหาของ
ประเทศโลกที่สามที่เผชิญมีความซับซอนและถูกครอบงําโดยระบอบเศรษฐกิจโลกที่กําหนดโดย
ประเทศอุตสาหกรรมที่รํ่ารวยบางประเทศหาใชความดอยพัฒนา ที่เกิดจากปจจัยภายในของประเทศ
นั้นๆ  
 ทฤษฎีความทันสมัยเปนทฤษฎีซึ่งใหขอเสนอโดยแยกสังคมออกเปนสองประเภท ที่มีความ
แตกตางกันโดยสิ้นเชิงคือ สังคมดั้งเดิมและสังคมทันสมัย โดยใหความสําคัญตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนดัชนีสําคัญที่จะพัฒนาผูคนไปสูสังคมทันสมัย นอกจากนั้นยังชี้นําใหเห็นวาความคิด
ความเชื่อและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนา ดังนั้น ประเทศที่ทันสมัย คือ 
ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตและละทิ้งความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
 2. ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา 
 ในเวลาเดียวกันกลับกลุมประเทศยุโรปและอเมริกา ไดมีการใชแนวคิดการพัฒนาในดาน
การสรางความทันสมัย เปนกระแสหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ และไดรับ
ความสําเร็จเปนที่นิยมอยางกวางขวางนั้น นักวิชาการกลุมประเทศดอยพัฒนาในกลุมประเทศลาติน
อเมริกา กลับมีแนวคิดคัดคานการพัฒนาดวยการสรางภาวะความทันสมัยดังกลาว ทั้งนี้เปนผลจาก
ความลมเหลวและวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลุมประเทศเหลานี้เผชิญนั่นเอง ความลมเหลวที ่
เกิดในประเทศบราซิล อารเจนตินา และหลายประเทศในกลุมลาตินอเมริกานับเปนปรากฏการณ
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สําคัญอันเปนที่มาของการเสนอทฤษฎีการพึ่งพา (dependency theory) ในเวลาตอมา แนวทางที่ใช
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลวไมนาจะมีความเหมาะสม และใชไดกับประเทศ 
ดอยพัฒนา ทั้งนี้เพราะผลของการพัฒนาที่เกิดจากแนวคิดของการพัฒนากระแสหลัก เชน แนวคิด
หลักขั้นตอนการเติบโตทางเศรษฐกิจของรอสโทว ไมเปนไปตามเปาหมายความเติบโตที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศดอยพัฒนาสวนใหญมีนอยมากยิ่งกวานั้น ความเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความร่ํารวยกับ
คนเพียงบางกลุม เกิดปญหาตามมาทั้งดานปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมการพัฒนา ทําใหประเทศดอย
พัฒนากลายเปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง 
 ซานโทส (T. Dos Santos) นักวิชาการซึ่งมีแนวคิดจัดอยูในกลุมทฤษฎีการพึ่งพา กลาววา 
สาเหตุที่แทจริงของความดอยพัฒนา หรือการตองพ่ึงพาในกลุมประเทศลาตินอเมริกานั้น มิไดเกิดจาก
เพียงแคความสัมพันธทางประวัติศาสตร และความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวาง
ประเทศศูนยกลางและประเทศบริวาร แตเกิดจากการที่โครงสรางภายในของประเทศเหลานี้ถูกกําหนด
โดยความสัมพันธระหวางประเทศที่ตองพึ่งพากันในทางเศรษฐกิจโลก การพึ่งพาเปนสถานการณ
เงื่อนไขเมื่อเศรษฐกิจของกลุมประเทศหนึ่งจะเติบโตหรือไม ตองขึ้นกับการขยายตัวและการพัฒนา
ผานระบบการคาหรือระบบเศรษฐกิจโลกของประเทศผูที่มีอิทธิพลอื่นๆ  
 แนวทางการแกปญหาความดอยพัฒนาตามความคิด มีเพียงทางเลือกเดียว คือ การหยุด
ความสัมพันธเชิงพ่ึงพากับประเทศท่ีพัฒนาแลว หรือประเทศผูมีอิทธิพลตอการกําหนดชะตากรรมของ
ประเทศดอยพัฒนานั้นๆ เสียนั่นเอง 
 ขอจํากัดของทฤษฎี 
 แมวาแนวคิดทฤษฎีการพึ่งพา จะไดรับการสนับสนุนจากกลุมประเทศลาตินอเมริกาใน
ขณะนั้นอยางมาก ขณะเดียวกันก็มีผลงานที่มองเห็นจุดออนของทฤษฎีในประเด็นตางๆ เชนกัน
กลาวคือ 
 ประการแรก แนวคิดของคําวาพึ่งพายังเปนแนวคิดที่คลุมเครือ สําหรับการจัดแยก
ระดับประเทศในโลกที่สามวาประเทศใดบางพึ่งพาประเทศศูนยกลาง การวัดระดับการพึ่งพาจากเงิน
ลงทุนที่ไหลเขามาลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกลับไปยังประเทศผูลงทุน ไมนาจะใชเปน
ดัชนีชี้วัดระดับการพึ่งพาไดดี เพราะมิไดคํานึงถึงประโยชนดานอื่นๆ ที่ประเทศนั้นๆ ไดรับการลงทุน
นั้นๆ 
 ประการที่สอง เปนการมองดานเดียววาประเทศศูนยกลาง จะไดประโยชนมากแตเพียงฝาย
เดียว ทั้งที่ในทางกลับกันประเทศที่พึ่งพาตางไดรับผลในดานการพัฒนา ภายใตการพึ่งพานั้นความ
เจริญเติบโตที่ เกิดจากการพึ่งพาบรรษัทขามชาติตางๆ ไดเปดโอกาสให เกิดความกาวหนา 
ทางวิชาการ กลุมผูเชี่ยวชาญ และสงประโยชนตอชนชั้นแรงงานในประเทศได การนําประเทศเขาสู
ระบบทุนนิยมโลก ยอมสงผลใหแตละประเทศตางสามารถแสวงหาผลประโยชนซึ่งกันและกัน  
หากมีนโยบายรัฐที่เหมาะสมที่จะคุมครองปกปองประโยชนใหกับประเทศของตน 
 ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา เชื่อวาแนวทางที่ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่
พัฒนาแลวไมนาจะมีความเหมาะสม และใชไดดีกับประเทศดอยพัฒนา ทั้งนี้เพราะผลของการพัฒนาที่
เกิดจากแนวคิดของการพัฒนากระแสหลัก เชน แนวคิดหลักขั้นตอนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ         
รอสโทวไมเปนไปตามเปาหมาย ความเติบโตที่เกิดขึ้นกับประเทศดอยพัฒนาสวนใหญมีนอยมาก
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ยิ่งกวานั้น ความเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความร่ํารวยกับคนเพียงบางกลุม เกิดปญหาตามมาทั้ง
ดานปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม การพัฒนาทําใหประเทศดอยพัฒนากลายเปนสวนหนึ่งของระบบทุน
นิยมโลกอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง 
 3. ทฤษฎีการพัฒนาที่เนนการกระจายรายไดที่ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Redistribution with Growth) 
 เปนแนวคิดสําหรับประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศลาหลัง ที่มุงใหกลุมประชากรที่
เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ไดรับผลประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายในโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปนอยู โดยไมจําเปนตองมีการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมแตอยางใด 
 แนวคิดนี้เริ่มมาจากการตั้งคําถามตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
และรุดหนาแบบที่ไมเคยเปนมากอนนั้น ใครคือผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง บุคคลเหลานั้นจํากัดอยู
เฉพาะกลุมที่ควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และมีอํานาจทางการเมืองเทานั้นหรือไม  ทั้งนี้ 
ในระยะแรกของการพัฒนาประเทศนั้น เปนที่เขาใจและยอมรับไดวาจะมีการกระจุกตัวของรายได
กลาวคือ การลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศจะเปนไปอยางเปนกระจุกตัว ดวยการทุมเทไปในภาค
เศรษฐกิจที่ทันสมัยซึ่งมีขนาดเล็ก และผลิตสินคาขั้นปฐมและอุตสาหกรรมรายไดที่เกิดขึ้น จึงกระจุกตัว
อยูในภาคดังกลาว โดยปจจัยสําคัญที่สงเสริมสภาพการกระจุกตัว ไดแก ความจํากัดในการเขาถึง
สินเชื่อ โอกาสทางการศึกษา และโอกาสการทํางานในภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัย สวนนโยบายของ
รัฐบาลทั้งดานการคลัง การคาและการกระจายงบประมาณก็มีความโนมเอียง ที่จะสนับสนุนไปในทาง
ที่กอใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระจุกตัว ซึ่งโดยทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรแลว เมื่อเศรษฐกิจ
เติบโตตอไป รายไดและผลประโยชนก็จะกระจายออกไปดวย หากในทางปฏิบัติกลับพบวาคนจนไมได
มีสวนรวมในผลประโยชนอยางเทาเทียม แนวคิดเรื่องการกระจายรายไดที่ควบคูไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ จึงเสนอวา การพัฒนาประเทศจะตองมุงไปที่การแกไขปญหาความยากจนใหแกคนกลุมตางๆ  
ดวย เชน ชาวนารายยอยผูใชแรงงานที่ไมมีที่ดินทํากิน คนวางงาน และแรงงานไรฝมือ ฯลฯ โดยหา
มาตรการตางๆ เชน การปฏิรูปที่ดินเพื่อใหกลุมคนเหลานี้มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และการบริการขั้น
พื้นฐาน เปนตน 
 ขอจํากัดของทฤษฎี 
 แนวคิดการกระจายรายได ควบคูไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนแนวคิด สําหรับ
ประเทศในโลกที่สาม ที่มุงใหกลุมประชากรที่เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ไดรับประโยชนจาก 
การเติบโตทางเศรษฐกิจภายใน โครงสรางเศรษฐกิจสังคมที่เปนอยู โดยไมจําเปนตองมีการปฏิรูป
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ก็มีจุดออนคือปญหาในการดําเนินการ
กระจายความเจริญอยางทั่วถึงดูจะเปนอุดมคติ และเปนไปไดยากในประเทศดอยพัฒนา ซึ่งถูก
ครอบงําดวยชนชั้นปกครองซึ่งตางพยายามรักษาผลประโยชนของตนไว 
 ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับการกระจายความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อวาหากมีการจัดการที่
เหมาะสมในเรื่องของการลงทุนการใหการศึกษา และการจัดบริการทางสังคมอยางทั่วถึง ประชาชนทุก
คนสามารถเขาถึงอยางเทาเทียม การที่รัฐมีนโยบายปฏิรูปที่ดิน มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความ
ตองการที่แตกตางกัน ของกลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกันอยางเหมาะสม จะชวย
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ใหกลุมคนทุกกลุมไดรับประโยชนจากการพัฒนา เมื่อคนจนสามารถสรางผลผลิตไดสูง ไดรับคาจาง
แรงงานที่เหมาะสม ก็จะสงผลใหเกิดความเสมอภาค และลดภาวะความยากจนของประเทศลงได 
 
 
 4. ทฤษฎีการพัฒนาที่เนนความจําเปนขั้นพื้นฐาน (Basic Minimum Need 
Approach) 
 เปนแนวคิดที่สรางความชัดเจนมากขึ้น วาการพัฒนาจะตองมุงไปที่คนมิใชการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพราะคนและคุณภาพชีวิตของคน คือ สิ่ งสําคัญที่สุดที่จะตองไดรับการพัฒนา 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน นี้จําเปนที่จะตองใชยุทธวิธีการพัฒนาหลายดานประกอบกัน  
ทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง การปฏิรูปสถาบันทั้งในระดับ 
ประเทศและระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อขจัดความยากจนและการวางงาน และมุงใหเกิด
ความเสมอภาคในการกระจายการบริการขั้นพื้นฐาน เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว
ไมไดแกปญหาความยากจน ทั้งนี้องคประกอบท่ัวไปของความจําเปนขั้นพื้นฐาน ไดแก 1) สุขภาพและ
เงื่อนไขทางประชากรตางๆ 2) อาหารและสารอาหาร 3) การศึกษา รวมทั้งการรูหนังสือและความ
เชี่ยวชาญตางๆ 4) เงื่อนไขการทํางานและสภาพการจางงาน 5) การบริโภคและการออม  
6) การคมนาคม 7) ที่อยูอาศัยรวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกภายในบาน 8) เสื้อผาเครื่องนุงหม  
9) การพักผอนหยอนใจ และ 10) สวัสดิการทางสังคม 
 ขอจํากัดของทฤษฎี 
 ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดการพัฒนาที่เนนความจําเปนขั้นพื้นฐาน มีตนทุนงบประมาณที่ตองใช
จํานวนมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการออมและการลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะในประเทศยากจน 
หากมีการทุมเทงบประมาณสวนใหญของประเทศไป เพื่อยกระดับความเปนอยูคนยากจน เพื่อใหได
สิ่งจําเปนพื้นฐานครบทุกคนในเวลาอันสั้น แลวก็อาจมีผลทําใหไมสามารถมีทรัพยากรเหลือเพียงพอ
สําหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยสวนรวมได เชน การขาด
งบประมาณในการสงเสริมความเจริญกาวหนาดานเทคนิควิทยาการตางๆ ทั้งดานการศึกษา 
การแพทย การทหาร การขยายการผลิตและการปรับปรุงเทคโนโลยีตางๆ ผลของการพัฒนาโดยเนน
ความจําเปนขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ หากขาดกลไกท่ีจะนําสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานไปใหถึงมือคนจน ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายการพัฒนาโดยตรงแลว การพัฒนาแนวทางเชนนี้อาจทําใหการครองชีพของประชาชน
เลวรายลงไปกวาเดิม 
 ทฤษฎีการพัฒนาที่เนนความจําเปนขั้นพื้นฐาน เชื่อวาความเติบโตดานเศรษฐกิจแตเพียง
อยางเดียวไมสามารถแกปญหาความยากจนของประชาชนได แนวทางการพัฒนาจําเปนตองเนนการ
พัฒนาไปที่ตัวคนโดยเฉพาะกลุมคนยากจนเปนหลัก โดยคํานึงถึงหลักการในเรื่องของการสนองตอบ
ตอความจําเปนพื้นฐานในชีวิต 
 5. ทฤษฎีการพัฒนาที่เนนความยั่งยืน (Sustainable Development) 
 เปนแนวคิดที่เกิดจากการประชุม Brundthland commission เมื่อป 1987 ซึ่งมุงที่จะ
แกปญหาการพัฒนาที่ถูกครอบงําดวยกระบวนทัศน ที่เนนเศรษฐกิจเปนศูนยกลางของการพัฒนา
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงที่ผานมา เกิดจากการขยายตัวทางการผลิตอยางรวดเร็ว มี



18 

การใชทรัพยากรธรรมชาติ เปนปจจัยหลักของการผลิตโดยปราศจากการวางแผน การใชประโยชน
อยางรอบคอบ และการปองกันความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการสะสมของปญหา 
ความเสื่อมโทรม และความรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ตามระดับของการผลิตโดยรวมที่เพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งไดนําไปสูความขัดแยงทางสังคมอันเกิดจากการแยงชิงทรัพยากร และเชื่อมโยงไปถึง 
ความไมเทาเทียมกันในการครอบครองทรัพยากรระหวางคนกลุมตางๆ ในสังคม โดยพฤติกรรม 
การผลิตและการบริโภค ที่เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสรางปญหามลพิษของคนในสังคม 
ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตขาดความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมที่มีคุณคา ทั้งทางธรรมชาติ ศิลปกรรม
และวัฒนธรรม และที่มากไปกวานั้น ก็คือ ภาวะตกต่ําและเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ทําใหคนจนและผู
ยากไร มีความจําเปนที่จะตองบุกรุกเขาใชทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เพียงเพื่อที่จะมีชีวิตอยูรอดไป
เพียงวันหนึ่งๆ เปนผลใหสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในภาวะเสื่อมโทรมอยางหนัก ใน
ขณะเดียวกันความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็ยิ่งเรงใหคนจนและผูยากไร มีความ
ยากลําบากมากขึ้นในการดํารงชีวิต ผลสุดทายพวกเขาก็ยิ่งยากจนลงกวาเดิม 
 แนวคิดการพัฒนาที่เนนความยั่งยืนจึงเกิดขึ้น เพื่อที่จะพิทักษและคุมครองธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในปจจุบัน ใหดํารงอยูอยางยั่งยืนยาวนานไปจนถึงอนาคต เพื่อสนองตอบตอความจําเปนใน
ความอยูรอดของคนรุนหลัง หากก็ไมละเลยตอชีวิตความเปนอยูในคนในรุนปจจุบัน ซึ่งหลักการ
พื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาที่เนนความยั่งยืน มี 3 ประการ คือ 1) การใหความสําคัญสูงสุดแก
คุณคาของสิ่งแวดลอม อันเปนมิติแหงความยั่งยืนของระบบนิเวศ 2) การขยายมิติเวลาไปสูอนาคต ซึ่ง
เปนมิติแหงการมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล และ 3) ความยุติธรรม อันเปนมิติแหงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยในการประชุมสุดยอดเพื่อการพัฒนาสังคม (The world summit for social 
development) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 ที่กรุงโคเปนเฮเกนได สรุปวา การพัฒนาสังคมจะตอง
ยึดคนเปนศูนยกลาง จุดมุงหมายของการพัฒนา คือ การขจัดความยากจนที่แทจริง การกระจาย 
ความยุติธรรมและการสรางการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้เรื่องที่ตองดําเนินการโดยเรงดวน ไดแก  
ประชากร สุขภาพอนามัย การศึกษา การจางงาน ที่อยูอาศัย สิ่ งแวดลอม ภัยพิบัติตางๆ  
อาชญากรรมและความมั่นคงของชาติ  
 แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ไดปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 หลายยุทธศาสตร
ดวยกัน ไดแก ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตร 
การบริหารเศรษฐกิจสวนรวม ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม และยุทธศาสตรการปรับโครง
เรื่องการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน ซึ่งโดยภาพรวมมุงที่จะใหเกิดการดําเนินงานตางๆ  ทั้งใน
ดาน 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2) การ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
3) การอนุรักษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยว และ 4) การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการลดมลพิษทั้งนีสิ้งที่ดําเนินการไปบางแลว ไดแก 
การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน การจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดลอม 
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดทํา
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แผนแมบท/แผนเฉพาะเรื่อง เชน แผนการใชที่ดินแหงชาติ แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
พื้นที่ลุมน้ําตางๆ เปนตน 
 ทฤษฎีการพัฒนาแบบยั่งยืน เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาที่พยายามคงภาวะ
ความสมดุลระหวางมิติดานเศรษฐกิจกับสังคมและสิ่งแวดลอมในระบบเปด โดยพยายามคงระดับการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจใหสัมพันธกับความพยายามในการคงสภาพใหเกิดความเทาเทียมกันทาง
สังคมโดยคงไวซึ่งระบบนิเวศนที่เหมาะสม 
 การพัฒนาประเทศนั้นจะตองมีกรอบแนวคิดทฤษฎีเปนแนวทางในการพัฒนา ทฤษฎี 
การพัฒนาที่สําคัญมี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) ทฤษฎีพึ่งพา 
(Dependency Theory) ทฤษฎีความจําเปนพื้นฐาน (Basic Needs  Theory) มีรายละเอียดดังนี้ 
(ปกรณ ปรียากร,  2555, หนา 25-50) 
 1. ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) 
 ทฤษฎีนี้อาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก (Neo-Classic  Theory) และทฤษฎี
สังคมศาสตรของอเมริกันมาประยุกตเปนกรอบการวิเคราะหปญหา ซึ่งจุดเนนของแนวคิดทฤษฎีนี้ คือ 
การที่จะพัฒนาประเทศใหทันสมัยนั้น ตองมีการดําเนินไปในทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง ความรูสึกนึกคิด และความรูของคนในสังคมจะขาดดานใดดานหนึ่งไมได เพราะแตละดานมี
ความสัมพันธกันตลอดจนสงผลซึ่งกันและกัน ทฤษฎีภาวะทันสมัย เนนในเรื่องตอไปนี้คือ 
  1) เนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยอุตสาหกรรมเปนตัวนําใน
การพัฒนา 
  2) เนนบทบาทของรัฐในการวางแผนจากสวนกลาง (Top – down Planning) 
  3) เนนพัฒนาสังคมเมือง (Urbanization) โดยสรางสังคมเมืองใหทันสมัย 
  4) เนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้เพราะทฤษฎีนี้เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  5) เนนการใชทุนเขมขนจากภายนอกประเทศ 
 2. ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) 
 ทฤษฎีนี้เกิดจากปญหาความดอยพัฒนาในกลุมประเทศละตินอเมริกา โดยเปนการศึกษา
ถึงปญหารากเหงาของความดอยพัฒนาในประเทศโลกที่สาม โดยมีขอบขายที่ ครอบคลุมถึงการพัฒนา
แบบพึ่งพา (Self–dependency) ชาตินิยม (Nationalism) โครงสรางนิยม (Structuralism) และ
พัฒนานิยม (Developmentalism) แนวคิดนี้ เปนแนวคิดที่ตอตาน ลัทธิจักรวรรดินิยม 
(Imperialism) ซึ่งนักพัฒนาของประเทศดอยพัฒนาและประเทศท่ีมีความเจริญแลว ตางก็พยายามหา
ความหลุดพนจากสภาพความดอยพัฒนา โดยการปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  
การเมืองระหวางประเทศที่พัฒนาและประเทศที่ดอยพัฒนา การปรับปรุง ความสัมพันธทางการผลิต   
เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของเศรษฐกิจและสังคมใหม Frank, Cardose, 
Doossantos ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีพึ่งพาเอาไวดังนี้ คือ 
  1) ถาพัฒนาตามทฤษฎีภาวะทันสมัย ประเทศตะวันตกที่เจริญจะเปนศูนยกลาง 
ทุกอยาง ในขณะท่ีประเทศดอยพัฒนาจะเปนบริวาร  หรือตองพ่ึงพาภายนอกอยูตลอดเวลา  
  2) ควรมีการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ และสังคมเสียใหม เพื่อที่จะนําไปสู 
การกระจายผลของการพัฒนาอยางเปนธรรม 
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  3) กระบวนการที่สามารถกระทําได คือ การลดการพึ่งพาจากภายนอกลง และการที่
ประเทศพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองใหมากขึ้น ทฤษฎีพึ่งพานี้นักวิชาการมิไดเสนอ
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 3. ทฤษฎีความจําเปนพื้นฐาน (Basic Needs Theory) 
 เกิดจากแนวคิดของนักวิชาการกลุม องคการกรรมกรระหวางประเทศ (ILO = International 
Labour  Organization) และนักเศรษฐศาสตร เชน ดัดเลย เซียร, (Duley  Seer) พอล สทรีทเท็น 
(Pual Streeten), กุนนาร ไมดดัล (Gunnar  Myrdal) ซึ่งเรียกรองใหมีการดําเนินการวิเคราะหเพื่อ
กําหนดเงื่อนไขทางสังคมและการจัดเตรียมสถาบันตางๆ กอนการพัฒนา ตามทฤษฎีนี้แนวทาง 
การพัฒนามาจากกรอบความคิดในการวางแผนจากสวนกลาง ไปสูการวางแผนจากระดับลาง 
(bottom-up  planning) ตามความตองการความจําเปนขั้นพื้นฐานของประเทศ จุดเนนสําคัญของ
ทฤษฎีความจําเปนพื้นฐาน คือ  
  1) เนนการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการที่จําเปนพื้นฐานของประชาชน 
  2) เนนการกระจายอํานาจ (Decentralization) และความเจริญไปยังพื้นที่เปาหมาย
อยางท่ัวถึง 
  3) ใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และพ้ืนที่ชนบทมาก 
  4) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 
  5) เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประเทศ 
  6) เนนการพัฒนาทุกๆ ดานไปพรอมๆ กันแบบบูรณาการ (Integration) ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  7) สนับสนุนการใชแรงงาน และทุนภายในประเทศ (Labour & Capital) 
  8) เนนการมีสวนรวม (Participation) ของประชาชนในชุมชน 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 ความหมายของการมีสวนรวม 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม มีนักวิชาการหลากหลาย
ทานไดกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวมไวอยางหลากหลาย ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและเรียบเรียงไว 
ดังนี้ 
 อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2550, หนา 84) ใหความหมายวา การมีสวนรวม หมายถึงการมี
สวนรวมตอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา อาจจะพิจารณาจากประเภทและระดับของการม ี
สวนรวม ประเภทการมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจดําเนินการแบงปนผลประโยชนที่
เปนธรรม ระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และการติดตามประเมินผลสวนระดับการมีสวนรวมนั้น อาจจะ
วัดไดจากระดับของความถี่ของบุคคล องคกรที่รวมกิจกรรมความพึงพอใจ ระดับของเปาหมายที่พึงได  
และระดับของการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ   
 ประพันธพงศ ชิณพงษ (2551, หนา 12) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การมี
สวนรวมเปนผลมาจากการเห็นพองตองกันในเรื่องของความตองการ และทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
ความเห็นพองตองกันนั้น จะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กลาวคือ ตอง
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เปนการเห็นพองตองกันของคนสวนใหญที่จะเขารวมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมารวมปฏิบัติการ
ได จะตองตระหนักวาการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุม หรือในนามของกลุมหรือกระทําการผานองคกร 
ดังนั้น องคกรจะตองเปนเสมือนตัวที่ทําใหปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ตองการ 
 สันติชัย  เอื้อจงประสิทธิ์ (2551, หนา 45) ไดกลาวถึงสาระสําคัญของการมีสวนรวม 
ของบุคลากรวา หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่มตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติงานและการรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง  
การที่จะสามารถทําใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อแกไขปญหา และนํามาซึ่งสภาพ
ความเปนอยูของบุคลากรใหดีขึ้นนั้น ผูนําจะตองยอมรับในปรัชญาการพัฒนาวา มนุษยทุกคน 
มีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เปนที่ยอมรับ
ของผูอื่นและพรอมท่ีจะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของสวนรวมในองคกร 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2552, หนา 115-116) ไดสรุปวา การมีสวนรวม 
มีความหมาย 2 ลักษณะ คือ 
 1. การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา  การ
วางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยี ในทองถิ่น การบริหารจัดการ   
การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยการพัฒนาดังกลาว
จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
 2. การมีสวนรวมในนัยทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 2.1 การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนา 
ขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจาย
ทรัพยากรของชุมชน อันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนในชนบท สามารถ
แสดงออกซึ่งความสามารถของตนและไดรับประโยชนจากการพัฒนา 
 2.2 การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ จากสวนกลางมาเปนการพัฒนาที่
ประชาชนมีบทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจการวางแผน 
 ประพันธพงศ  ชิณพงษ (2556, หนา 56-73) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การ
มีสวนรวมเปนผลมาจากการเห็นพองตองกันในเรื่องของความตองการ และทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ความเห็นพองตองกันนั้นจะมีมากพอ จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กลาวคือตอง
เปนการเห็นพองตองกันของคนสวนใหญที่จะเขารวมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมารวมปฏิบัติการได
จะตองตระหนักวาการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุม หรือในนามของกลุมหรือกระทําโดยผานองคกร 
ดังนั้น องคกรจะตองเปนเสมือนตัวที่ทําใหการปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ตองการ 
 จากความหมายขางตน สรุปความหมายของการมีสวนรวมไดวา หมายถึง การที่บุคคลหรือ
คณะบุคคลเขามาชวยเหลือ สนับสนุน ทําประโยชนในเรื่องตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ เปนกระบวนการ
ดําเนินการดวยความตั้งใจ เต็มใจ เพื่อใหภารกิจนั้นๆ บรรลุเปาหมาย 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 ประสาท เที่ยงอยู (2548, หนา 15 -18) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม 5 ทฤษฎี สรุป
ไดดังตอไปนี้ คือ  
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 1. ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน (mass persuation)  
 การเกลี้ยกลอม หมายถึง การใชการพูดหรือการเขียน เพื่อมุงใหเกิดความเชื่อถือและการ
กระทํา ซึ่งการเกลี้ยกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหาการขัดแยงในการปฏิบัติงานและถาจะเกิด
ผลดี ผู เกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกลอม โดยเฉพาะ 
ในเรื่องความตองการของตนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกวาลําดับขั้นของความตองการ
(hierarchy of need) คือ ความตองการของตนเปนตามลําดับขั้นจากนอยไปมาก มีทั้งหมด 5 ระดับ 
ดังนี้ คือ  
 1.1 ความตองการทางดานสรีระวิทยา (physiological  needs) เปนความตองการ 
ขั้นพื้นฐานของมนุษย (survival needs) ไดแก ความตองการในเรื่องอาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัย ยารักษาโรค และความตองการทางเพศ เปนตน  
 1.2  ความตองการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต (safety and security needs) ไดแก 
ความตองการที่จะอยูอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย หรือถูกขโมยทรัพยสิน หรือ
ความมั่นคงในการทํางานและการมีชีวิตอยูอยางมั่นคงในสังคม  
 1.3 ความตองการทางดานสังคม (social needs) ไดแก ความตองการความรัก  
ความตองการ ที่จะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม  
 1.4 ความตองการจะมีเกียรติชื่อเสียง (self esteem needs) ไดแก ความภาคภูมิใจ 
ความตองการดีเดนในเรื่องหนึ่ง ที่จะใหไดรับการยกยองจากบุคคลอื่นความตองการดานนี้เปน  
ความตองการระดับสูง ที่เก่ียวกับความมั่นใจตนเองในเรื่องของความรูความสามารถ และความสําคัญ
ของบุคคล  
 1.5 ความตองการความสําเร็จแหงตน (self actualization needs) เปนความตองการ
ระดับสูงสุด ซึ่งเปนความตองการที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยาง ตามความ นึกคิด ของ
ตนเอง เพือ่พัฒนาตนเองใหดีที่สุดเทาที่จะทําได ความตองการนี้จึงเปนความตองการพิเศษ ของบุคคล
ที่จะพยายามผลักดันชีวิตใหเปนไปในแนวทางที่ดี  
 2. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญคนในชาติ (national morale)  
 คนเรามีความตองการทั้งกายและใจ ถามีขวัญดีผลงานก็จะสูงตามไปดวยแตถาขวัญไมดี 
ผลงานก็ต่ําไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากวาขวัญเปนสถานการณทางจิตใจ ที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมตางๆ  
นั่นเอง การจะสรางขวัญใหดีตองพยายามสรางเจตคติที่ดีตอผูรวมงาน เชน การไมเอารัดเอาเปรียบให
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน และเมื่อใดก็ตาม ถาคนทํางาน 
มีขวัญดีจะเกิดมีความสํานึกในการรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีตอหนวยงานทั้งในสวนที่เปนขวัญสวน
บุคคลและขวัญของกลุม  
 3. ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม (nationalism)  
 ปจจัยประการหนึ่งที่นําไปสูการมีสวนรวม คือ การสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกิดขึ้น  
ซึ่งหมายถึงความรูสึกที่เปนตัวของตัวเองที่จะอุทิศ หรือเนนคานิยมเรื่องผลประโยชนรวมของชาติ 
มี ความพอใจในชาติของตน พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดีตอทองถิ่น  
 4.  ทฤษฎีการสรางผูนํา (leadership)  
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 การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางานดวยความเต็มใจ เพื่อบรรลุเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงครวมกัน ทั้งนี้เพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญของการรวมกลุมคนจูงใจไปยังเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงคโดยทั่วไปแลวผูนําอาจจะมีทั้งผูนําที่ดีเรียกวา ผูนําปฏิธาน (positive leader) ผูนําพล
วัตร (dynamic leader) คือ เปนผูนําที่เคลื่อนไหวทํางานเพื่อพัฒนาอยูเสมอ ผูนําทาง ไมดี คือไมมี
ผลงานสรางสรรคที่เรียกวา ผูนํานิเสธ (negative leader) ผลการใชทฤษฎีการสราง ผูนําจึงทําใหเกิด
การระดมความรวมมือปฏิบัติอยางมีขวัญ งานมีคุณภาพมีความริเริ่มสรางสรรค ดังนั้น การสรางผูนําที่
ดียอมจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ดวยดีนั่นเอง  
 5. ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (administrative and method)  
 การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งาย เพราะใชกฎหมายระเบียบ
แบบแผน เปนเครื่องมือในการดําเนินการ แตอยางไรก็ตามผลของความรวมมือยังไมมี ระบบใดที่ดี
ที่สุดในเรื่องของการบริหารเพราะธรรมชาติของคน ถาทํางานตามความสมัครใจ อยางตั้งใจไมมีใคร
บังคับก็จะทํางานดวยความรัก แตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนรวมกัน
ของรัฐเพราะการใชระบบบรหิารเปนการใหปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อใหบรรลุ ถึงเปาหมายที่กําหนดไว  
 จากทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนกับการศึกษาทั้ง 5 ทฤษฎี ดังกลาว
ขางตนสามารถที่จะสรุปได ดังนี้ 
 1. การเกลี้ยกลอมเปนปจจัยหนึ่งที่จะนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะ อยาง
ยิ่งที่ตรงกับความตองการพื้นฐานที่เกิดความพึงพอใจของมนุษย  
 2.  คนทํางานมีขวัญดียอมนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ได 
 3.  ความรูสึกที่ เปนตัวของตัวเองในการที่จะอุทิศผลประโยชนสวนตน เพื่อใหเกิด 
ความพอใจในเกียรติ และมีความผูกพันตอทองถิ่นและชุมชนของตน  
 4. ผูนําเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการระดมความรวมมือ ปฏิบัติงานอยางมีขวัญ  
มีความคิดสรางสรรคและรวมรับผิดชอบ รวมทั้งการใชระบบบริหาร เพื่อเปนการใหปฏิบัติตาม
นโยบายใหบรรลุเปาหมาย 
 ลักษณะการมีสวนรวม 
 อรพินท สพโชคชัย (2551 : 1) ไดนําเสนอแนวคิด เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนที่จะ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 
 1. การมีสวนรวมในการรับรู สามารถใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 2. การมีสวนรวมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจ 
 3. การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
 4. การมีสวนรวมในการดําเนินงานติดตามตรวจสอบ 
 5. การมีสวนรวมรับประโยชนและเปนเจาของนโยบายสาธารณะ 
 สรุปไดวา ลักษณะของการมีสวนรวม มีองคประกอบ 4 ดานหลัก ไดแก การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวน
รวมในการประเมินผล 
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2.4  แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของสํานักงาน
 พระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 เพื่อใหเกิดการพัฒนาวาดวยการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และเปนที่ยอมรับของสังคม 
โดยสวนรวม จะตองมีการวางมาตรฐานของการพัฒนาในองคกรนั้นไวอยางมีหลักเกณฑ เพราะถา 
หากปราศจากขอกําหนดอันเปนมาตรฐานแลว ก็จะทําใหองคกรเกิดการพัฒนาไปคนละทิศทาง ซึ่ง 
เกณฑขอกําหนดที่วาดวยมาตรฐานการพัฒนาวัดถูกกําหนดขึ้นมาโดย  
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และวัดทุกวัดในประเทศไทยจะตองตระหนักถึง
มาตรฐานอันนี้ เพื่อใหการพัฒนาวัดได เปนไปในทิศทางดียวกัน และงายตอการควบคุมดูแลทังสงผล
ตอการประเมินผลการพัฒนาตอไป  
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจเกียวกับการดําเนินงานสนองานคณะสงฆ 
และรัฐโดยการทํานุบํารุงสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภคุมครองและสงเสริมการ 
พัฒนางานพระพุทธศาสนาดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑล ใหเปนศูนยกลางของ 
พระพุทธศาสนา รวมทั้งใหการสนับสนุนสงเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนาดวยตระหนักถึง บทบาท
หนาที่ในการสนองงานคณะสงฆ และรัฐ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการอุปถัมภ คุมครอง และ
ทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมการปรับองคกรและกลไกที่รับผิดชอบดานศาสนาเพื่อให การบริการจัดการ 
สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา มีความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริม ความเขาใจอันดีและ
สมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนําหลักธรรมของศาสนามา ใชในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิต มากขึ้น ดังนั้นวัดจึง
ตองไดรับการพัฒนา ในดานการบูรณปฏิสังขรณใหมีความมั่นคงแข็งแรง ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อสามารถใชประโยชนในการดําเนินกิจกรรม ไดอยางสมบูรณแบบการ
พัฒนาวัดเพื่อใหวัดมีสภาพสะอาด สงบ และสวาง เพือ่สรางความสุข ทางดานจิตใจใหกับประชาชนจึง
ควรพัฒนาวัดแบบบูรณาการ ใหสอดคลองกับภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆ โดยระดมการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน เชน ชุมชนรอบวดั องคกรปกครองสวนทองถิน สวนราชการ สถานศึกษาในพืนทีเพือ
จุดมุงหมายใหวัดมีสภาพความเปนศูนยกลางชุมชนอยางแทจริงและยั่งยืน (สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ, 2554, หนา 8-9)  
 สรุปไดวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนหนวยงานทีคอยสนองงานคณะสงฆ 
ภายใตการบริหารงานของรัฐ โดยมีหนาทีสงเสริมกิจการงานพระพุทธศาสนาทุกอยาง การใหความ 
อุปถัมภ คุมครอง ดูแล ปรับปรุง รักษา สอดสอง พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา รวมทังพัฒนา ทั้ง
ทางดานวัตถุและบุคลากรทางพระพุทธศานาอยางทั่วถึง 
 
 
 การพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐาน 
 ในการพัฒนาทุกประเภทจะตองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จากสิ่งเดิมไปสูการเปลี่ยนแปลง 
ใหมที่ดีกวา ซึ่งแบบแผนหรือจุดมุงหมาย ทั้งขอปฏิบัติรวมกันในองคกรจะตองเปนขอกําหนดที่เปน
มาตรฐานซึ่งเอื้อตอการปฏิบัติเพื่อใหทุกหนวยงานเดินไปสูจุดมุงหมายไดรวมกัน องคกรวัดก็
เชนเดียวกัน เพื่อใหผลการพัฒนาอยูในกรอบมาตรฐานเดียวกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกันทาง
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สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดจัดทํามาตรฐานการพัฒนาวัดขึ้นมาใหองคกรทั่ว ประเทศได
ปฏิบัติรวมกันดังนี้ (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554, หนา 44-45) 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 ในการพัฒนาภาคปฏิบัติ หรือลงมือทํา จะตองกําหนดแนวทางปฏิบัติออกเปนขอยอยอยาง
เปนระบบและชัดเจน เพื่อความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติขององคกรซึ่งมี
หนวยงาน หรือบุคลากรที่พรอมจะเขาไปทําหนาที่นั้นๆ อยางเปนระบบ ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรไว
ดังนี้ (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 2554, หนา 44-45) 
 ยุทธศาสตรที่ 1 เนนการเสริมสรางความเปนเอกภาพใหกับสถาบันองคกรและกิจการทาง
พระพุทธศาสนาอยางเปนระบบโดยกําหนดเปนกฏหมาย คําสั่ง ระเบียบการปฏิบัติอยางมีผลบังคับใช
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 เนนการสงเสริม การพัฒนาระบบการศึกษาคณะสงฆ และการเผยแผ 
คําสอนพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
 ยุทธศาสตรที่ 3 เนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสนทายาทเพื่อการเผยแผ 
 ยุทธศาสตรที่ 4 เนนการเสริมสรางศักยภาพใหประเทศไทย ซึ่งเปนเมืองพุทธเปนศูนยกลาง
ทางพระพุทธศาสนาโลกโดยสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 เนนการพัฒนานโยบาย และเสริมสรางศักยภาพ ระบบการบริหาร 
การจัดการศาสนสมบัติใหเกิดประโยชนตอสังคมชาวพุทธโดยสวนรวม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 เนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ ขาราชการเจาหนาที่ หรือบุคลากร
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหเปนมืออาชีพ 
 สรุปหลักการปฏิบัติการไดดังตอไปนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางความสามัคคีเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวขององคกร สรางบุคลากรทางพระพุทธสาสนาที่มีความสามารถดานเผยแพรคําสอน สราง 
ผูสืบทอดศาสนาที่มีคุณภาพ ผลักดันประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก สรางสรรการ
บริหารการจัดการศาสนาสมบัติ  เสริมสรางใหเจาหนาที่พนักงานทางพระพุทธศาสนาใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 
 
 เกณฑมาตรฐานการพัฒนาวัด 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554, หนา 36-38) ไดอธิบายวา สถาบันวัดถือไดวา
เปนอีกองคกรหนึ่งที่จะตองมีการพัฒนาใหควบคูไปกับสังคมแบบคอยเปนคอยไป และพึ่งพาอาศัยกัน
และการพัฒนาทั้งหมดทั้งมวลนี้จะตองมีเกณฑและมาตรฐานในกรอบ และอยูในหลักการเดียวกันถึง
จะมีการพัฒนาไปในทางเดียวกัน และสมเหตุสมผลอยางมีทิศทางรวมกัน การสรางวัดมีมาแตโบราณ
กาล เมื่อประชาชนมีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนา ไดอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู ณ ที่ใด ก็มักจะสรางวัด
ขึ้นแลวนิมนตพระสงฆไปพํานัก เพื่อบําเพ็ญบุญกุศลประกอบศาสนกิจ ตามประเพณีที่สืบตอกันมา ใน
อดีตวัดเปนสถานที่ท่ีพุทธศาสนิกชนทั่วไปไดใชเปนสถานศึกษาอบรม ใหมีความรู ในดานวิชาชีพตํารา
แพทยแผนไทย และศิลปกรรมแขนงตางๆ เปนสถานที่ทําบุญบําเพ็ญกุศล เปนศูนยกลางการบริหาร
และการปกครอง รวมทั้งเปนที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน ดังนั้น วัดจึงเปนสถานที่ที่สําคัญยิ่งในการ
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สืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา จึงถือไดวาวัดเปนศูนยกลางของชุมชนไทยทั้งอดีตและปจจุบัน 
ปจจุบันการสรางวัดตั้งวัดจะตองดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนของทางราชการ เมื่อการสรางวัดตั้ง
วัดไดเสร็จสิ้น ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเปนวัดที่ถูกตอง และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
ไดข้ึนทะเบียนไวในทะเบียนวัดของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลว จึงถือวาวัดนั้นเปนวัดโดย
สมบูรณ โดยเจาอาวาสมีหนาที่ทํานุบํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี ใน
การนี้ตองดูแลบริหารกิจการภายในวัดอยางตอเนื่อง ทั้งดานการปกครอง การศึกษา การปฏิบัติและ
อื่นๆ ใหมีความกาวหนาถูกตองเปนระเบียบเพื่อใหวัดเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งหมายถึงการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาวัดนั้นเองตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 ไดมีขอบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพความเปนวัด ดังนี้ 
 มาตรา 31 วัดมีสองอยางชนิดของวัดในพระพุทธศาสนาที่มีขอบัญญัติถูกตองตามหลักนิติ
กรรม และเหมาะสมตามหลักพุทธบัญญัตินั้น มี 2 ชนิด ประกอบดวย วัดที่ไดแยกสวนที่ตั้ง 
ออกจากระแวกบานคนละสวนหรือที่เรียกวาวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา สวนสํานักสงฆ 
หมายถึง พื้นที่วัดที่มีฐานะเปนนิติบุคคล แตยังไมถูกตองตามกฏหมายเพราะยังไมไดรับพระราชทาน
ตราตั้ง แตใชเปนที่ปฏิบัติธรรมได (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ 2554, หนา 5-6) 
 1.วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หมายถึง วัดที่ถูกใหขึ้นทะเบียนเปนวัดถูกตองตาม
กฏหมายโดยพระราชาทรงพระราชทานตราตั้งวัด หรือที่เรียกวา เขตสงฆที่แยกออกจากเขตบานคนละ
สวน 
 2. สํานักสงฆใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล หมายถึง ที่พํานักของสงฆที่ยังไมจัดเปนวัด 
ที่ถูกตองตามกฏหมาย ยังไมไดรับการแตงตั้งใหเปนวัดโดยสมบูรณ แตยังเปนสถานที่ใชใน 
การปฏิบัติธรรมของชาวพุทธไดไมขัดตอกฎหมายแตอยางใด 
 สรุปคือ วัดมี 2 ชนิด คือ วัดที่เปนวัดจริงๆ และวัดที่พรอมจะเปนวัดจริงๆ แตยังไมไดรับ
พระราชทานตราตั้งใหยกตนขึ้นสูการเปนวัดโดยสมบูรณ เพราะยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม เชน การ
กอตั้งยังมีอายุนอย หรือ อาจยังเปนที่ๆ ยังมีกรณีพิพาททางกฏหมาย หรืออาจเปนที่ๆ ไมพรอมใน
เรื่องอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย 
 มาตรา 33 ที่ตั้งวัดและที่ซึ่งข้ึนตอวัด 
 ที่ดินของวัดนั้นมี 3 ชนิด ประกอบดวย ที่ดินที่เปนที่ตั้งวัดในขณะนั้น ที่ดินธรณีสงฆที่
กัลปนา ซึ่งชนิดแรกจะตองไดรับพระราชทานเปนวิสุงคามสีมาเสียกอน และตองถูกตองตามหลักนิติ
กรรม สวนที่ดิน 2 อยางหลังเปนที่ดินที่ทางวัดไดรับบริจาคจากพุทธสาสนิกชนที่ศรัทธาแลวนําไปใช
สอยใหเกิดผลประโยชนกับวัด เชน ทําเปนกิจการหองเชา หรือใหเชา เปนตน (สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554, หนา 6-7) 
 1. ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น 
 2. ที่ธรณีสงฆ คือ ที่ซึ่งเปนสมบัติของวัด ซึ่งอาจไมใชที่อยูของพระสงฆ แตเปนสมบัติที่ผูมี
จิตศรัทธาถวายมาใหเปนสมบัติของวัดนั้นๆ ดวยมีความเคารพศรัทธาตอเจาอาวาส หรือพระในวัดนั้นๆ  
เชน วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร ซึ่งตัววัดตั้งอยูในจังหวัดนครปฐม อาจมีที่ธรณีสงฆอยูที่จังหวัด
เชียงใหม 1 แปลง จํานวน 8 ไร ถวายโดยผูมีจิตศรัทธา เพื่อนําไปใชในกิจการพระพุทธศาสนา เปนตน 
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 3. ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา เชน ที่ซึ่งอยูในที่ยาน
เศรษฐกิจ วัดอาจจัดใหผูประกอบการเชาทํากิจการแลวเก็บคาเชาจากท่ีผืนนั้น 
 สรุปไดวา ที่ดินของวัดมี 3 ชนิด คือ ที่ตั้งวัด ที่ๆ เปนสมบัติของวัดและที่ๆ ผูมีจิตศรัทธา
ถวายมาในยานที่เปนแหลงเศรษฐกิจเพื่อใหวัดทําผลประโยชนเขาวัด ตามหลักกฏหมายแลวที่วัดหาม
ซื้อขาย หากมีการฟองรองเอาที่วัด กฎหมายมักคุมครองที่วัดกอนเสมอ 
 มาตรา 37 เจาอาวาส 
 เจาอาวาสถือไดวาเปนพระสังฆาธิการ หรือพระผูที่มีหนาที่ถูกตองตามหลักกฏหมายหรือ
เทียบเทากับขาราชการทั่วไป ในการที่จะปฏิบัติหนาที่ภายในอํานาจหนาที่โดยทางมหาเถรสมาคมได
ใหอํานาจหนาที่โดยการกําหนด เปนผูมีอํานาจดูแลกิจการพระพุทธสาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นภายในวัดโดย
หนาที่ ซึ่งประกอบดวย (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ 2554, หนา  8-9) 
 1. บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 
 2. ปกครอง ดแูล และสอดสองใหบรรพชิต และคฤหัสถที่มีอยู หรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้น
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
 3. เปนธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ 
 4. ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพญ็กุศล 
 กลาวไดวา เจาอาวาสมีหนาที่ตามหลักนิติธรรม ในการดูแลสอดสองศาสนสมบัติของวัด 
การดูแลปกครองเหลาพระภิกษุภายในวัดใหสงบเรียบรอย เผยแผธรรมะ สนับสนุนการพัฒนาทุก
รูปแบบ เอื้อเฟองานกิจการพระศาสนาวาดวยประเพณีของชาวพุทธที่หลากหลาย 
 สรุปไดวา วัดในประเทศไทยนั้นเริ่มตั้งแตมีการนําเอาพระพุทธศาสนาเขามาเผยแพร 
ในดินแดนประเทศไทยซึ่งมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย วัดตางๆ ไดมีการพัฒนาปรับสภาพใหเขากับยุคสมัย
เรื่อยมา จะเห็นไดวาวัดในสมัยกอนมักจะมีสิ่งปลูกสรางที่ทําดวยไมซึ่งวัสดุอุปกรณหางาย และการ
กอสรางก็ถูกตองตามพระธรรมวินัย และเพื่อทําใหวัดมีความเปนมาตรฐานการพัฒนามากขึ้น 
จึงไดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ขึ้นมากํากับอีกที 
 การพัฒนาวัด 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554, หนา 13) อธิบายวา การปรับปรุงสภาพวัดและ
การดําเนินกิจกรรมของวัด จนกระทั่งมีความเจริญรุงเรืองเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน และเปน
ศูนยกลางของชุมชน โดยดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาวัด ดังนี้ 
 1. พัฒนาวัดใหเกิดความรูสึกแกชุมชนในทองถิ่นนั้นวาวัดเปนของตน มีความรูสึก 
มีสวนรวม หวงแหนและชวยกันดูแลรักษา 
 2. สรางสภาพวัดใหมีความหมาย 5 ประการ คือ 1) เปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
2) เปนที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม 3) เปนที่ทําบุญบําเพ็ญกุศลของชาวบาน 4) เปนที่ที่ชาวบานได
เขามาหาความสงบทางกายทางใจ 5) เปนศูนยกลางสําหรับทํากิจกรรมทางสังคมรวมกันของชาวบาน 
 3. สรางความสัมพันธระหวางวัดกับประชาชนในทองถิ่น วัดตองสะอาด รมรื่น มีการจัด
กิจกรรมเพื่อประชาชน มีความพรอมที่จะใหบริการแกประชาชนที่เขาวัดเพื่อบําเพ็ญกุศล ศึกษา 
พระธรรมวินัย และหลักพระพุทธศาสนา 
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 4. สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางวัดกับประชาชนในทองถิ่น ในการติดตอกับ
หนวยงานอื่นๆ การจัดกิจกรรมเพื่อการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนการสงเสริมอาชีพ ซึ่ง
ควรใหวัดเปนศูนยกลาง 
 5. ใหเกิดการยอมรับตลอดไปวาวัดกับชุมชนนั้นๆ เปนหนวยงานเดียวกัน ซึ่งเปนแนวการ
ใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
 กลาวไดวา การพัฒนาวัดอยางตอเนื่อง การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนเพียงอยาง
เดียวยังไมสามารถพัฒนาวัดไดสมบูรณครบถวน การพัฒนาวัดที่สมบูรณครบถวนจะตองพัฒนาวัด
แบบบูรณาการ โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดใหสอดคลองกับการบริหารงานคณะสงฆ และให
สอดคลองกับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมปจจุบัน โดยบูรณาการใหสอดคลองเกณฑมาตรฐาน         
6 ดานของคณะสงฆ ดังนี้ 
 
 1. การสาธารณูปการ 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554, หนา 20-22) อธิบายไววา งานดานการกอสราง 
และการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานภายในวัด มีความจําเปนอยางมากในการบริหารจัดการใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอย เพราะวัดเปนศาสนสถานที่สังคมในชุมชน หรือผูที่สนใจเขามาใชบริการใน
วัดตองการความสุข และความพึงพอใจที่จะรับจากที่สาธาณะอันเปนของสังคมนี้ หากการจัดการไม
เปนระเบียบ ที่วัดรก มีขยะสงกลิ่นเหม็น นํ้าในคลองเนา เปนตน ผูที่เขามาใชบริการวัดอาจไมมีความ
พึงพอใจและสุขใจ การสาธารณูปการนี้จึงมีความสําคัญตอสังคมโดยกายภาพโดยตรง 
 ความสําคัญ การสาธารณูปการโดยรวม หมายถึง การพัฒนาวัดในดานวัตถุ ทุกอยางไม
เฉพาะแตศาสนสถานเทานั้น หากรวมไปถึงการทําวัดใหสะอาด รมรื่น สะดวก สบาย การทําถนน
ทางเดินในวัด และการตบแตงวัดใหดูสวยงามใหสบายตาแกผูพบเห็น นอกจากนี้ การสาธารณูปการ
เปนงานประจําของเจาอาวาสอยางหนึ่งซึ่งถือวาเปนหนาที่ที่จะตองทํา ทั้งนี้เพื่อสรางสิ่งที่จําเปนรักษา 
สิ่งที่มีอยูแลวไว และซอมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมใหคงสภาพไว เพื่อประโยชนแกชุมชนและพระสงฆ 
ภายในวัด ในการนี้ ใหรวมถึงการดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนา ที่เปนสมบัติสวนรวม
ของสงฆ มิใชสมบัติสวนตัวของผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตใหสงฆชวยกันดูแลรักษา  
เชน ใหตั้งพระภิกษุทําหนาที่ดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ ซึ่งเรียกวา ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ 
ศาสนสมบัติ แบงเปน 2 อยาง คือ 
 1. ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง เปนหนาที่ของสงฆในวัดนั้น ซึ่งม ี
เจาอาวาส เปนตน ชวยกันดูแลรักษาใหเปนไปตามพระธรรมวินัย 
 2. ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพยสินอันมิใชเปนศาสนสมบัติวัด แตเปนของสงฆสวนกลาง 
เชน ที่ดิน และผลประโยชนวัดราง ทรัพยสินท่ีมีผูยกใหสงฆสวนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เปนหนาที่ของ
ผูปกครองสงฆระดับสูงดูแล รักษา ทั้งนี้ การจัดการศาสนสมบัติภายในวัด จะตองยึดหลักใหถูกตอง
ตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน
โดยทั่วไปหากไมจําเปน 
 หลักการ คือเปนภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด ดานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอม การบูรณปฏิสังขรณในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาสหรือกลาวงายๆ ก็คือ 
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ภารกิจดานการกอสราง การซอมแซม การจัดใหมีการบํารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติ
ของวัด เชน การสรางอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ การจัดการ 
ศาสนสมบัติใหเปนไปดวยดี การจัดทําบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด เปนตน 
 สรุปไดวา การสาธารณูปการเปนอีกหนาที่หนึ่งที่คณะสงฆภายในวัดนั้นๆ โดยการนําของ
เจาอาวาสจะตองใหความตระหนักเอาใจใสดูแลทุกๆ สวนประกอบไปดวย สิ่งปลูกสรางทุกชนิด คลอง
น้ําภายในวัด ทอประปา สายไฟ การจัดสวนใหรื่นรมย เปนตน เหลานี้คณะสงฆโดยการนําของเจา
อาวาส มีหนาที่ดูแล ปรับปรุง สงเสริม ซอมแซม ใหเปนไปตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจา
บัญญัติและทางกฏหมายบานเมืองบัญญัติอยางเหมาะสม 
 2. การปกครอง 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554, หนา 19-21) อธิบายไววา การดูแล คุมครอง 
บริหารการจัดการการอยูรวมกันของผูที่เกี่ยวของกับองคกรวัด ใหเปนไปดวยเปนระเบียบเรียบรอย 
สามัคคี ดูแลการเรียนการสอน สอนระเบียบขอปฏิบัติที่สมควร ดูแลสนับสนุนใหศาสนาทายาทรุน
ตอไปใหมีความรู มีคุณธรรมและมีคุณภาพ 
 ความสําคัญ การปกครองของคณะสงฆไทย เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดย
มีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเปนประธาน มีการบังคับบัญชากันไปตามลําดับชั้น
นับตั้งแตระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจาอาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไข
ปรับปรุง พ.ศ. 2535 ไดลําดับชั้นการปกครองคณะสงฆไวดังนี้มาตรา 20 คณะสงฆตองอยูภายใต       
การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน 
กฎมหาเถรสมาคม 
 หลักการ คือ เปนภารกิจที่วัดโดยพระภิกษุผูเปนเจาอาวาสหรือเจาคณะปกครอง จะตอง
ดําเนินการสอดสองดูแล รักษาความเรียบรอยดีงาม เพื่อใหพระภิกษุสามเณรที่อยูในวัด หรือใน
ปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศของมหาเถร
สมาคม หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจดานนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผูทําหนาที่
เปนเจาคณะปกครองทุกระดับนับตั้งแตผูชวยเจาอาวาส รองเจาอาวาส เจาอาวาส เจาคณะตําบล  
เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะภาคเจาคณะใหญ (หน) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่พระภิกษุ
ทําหนาที่เปนพระกรรมวาจาจารย เปนพระอุปชฌายในการอุปสมบทกุลบุตร 
 สรุปไดวา ในสถาบันวัดในทางพระพุทธศาสนานั้นมีระบบการปกครองเหมือนกับองคกร
อื่นๆ ที่มีการปกครองเปนลําดับวาระและยศ ทั้งยังมีระเบียบถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอย 
 3. การศาสนศึกษา 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554, หนา 23-25) อธิบายไววา การเลาเรียน ฝกฝน 
และอบรม ใหการสนับสนุนบุคลากรขององคกรวัด หรือที่เกี่ยวของกับวัด ใหมีความรูความเขาใจใน
เรื่องหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะเปนแนวทางในการเปนผูสืบทอดที่ดี เดินไปใน
ทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม  
 ความสําคัญ การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา เปนการศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง
แผนกธรรม และแผนกบาลีรวมทั้งการศึกษาพระอภิธรรมดวย และการประพฤติปฏิบัติ นอกจากจะ
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เปนการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแลว ยังไดชื่อวาเปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนาไวอีกดวย 
โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถาไมรูภาษาบาลีแลว ก็จะไมมีผูใดสามารถรูและเขาใจ 
พระพุทธวจนะในพระไตรปฎกได ถาขาดความรูเรื่องพระไตรปฎกแลว พระพุทธศาสนา ก็จะตอง
เสื่อมสูญไปดวย ดวยเหตุนี้พระมหากษัตริยผูเปนศาสนูปถัมภตั้งแตโบราณมา จึงทรงทําการทํานุบํารุง 
สนับสนุนการเลาเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกยองพระภิกษุสามเณรที่เรียนรูพระพุทธวจนะใหมี
ฐานันดรพระราชทานราชูปการตางๆ มีนิตยภัต เปนตน 
 หลักการ คือ ภารกิจดานนี้เปนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของ คณะสงฆทั้งแผนก
ธรรม-บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง ภารกิจ ดานนี้ครอบคลุม 
ถึงการที่พระภิกษุทําหนาที่เปนครูสอน เปนกรรมการตรวจขอสอบธรรมบาลีสนามหลวง เปน
เลขานุการสอบธรรม-บาลีสนามหลวง เปนผูอํานวยการ หรือเปนประธานจัดสอบธรรม-บาลี 
สนามหลวง และเปนเจาสํานักเรียนในฐานะที่เปนเจาอาวาส นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสงเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย เชน มอบทุนการศึกษา แกพระภิกษุ
สามเณรที่สอบไลได จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม เปนตน 
 สรุปไดวา เพื่อใหการศึกษาทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและการศึกษาทางโลกเกิดมี
ตอผูที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม การศึกษานี้ก็เปนหนาที่หลักอันหนึ่งที่คณะสงฆภายในวัดนั้นๆ โดย
การนําของเจาอาวาสจะตองจัดใหมีการเรียนการสอนที่เรียกวา การสอนพระปริยัติธรรม ซึ่งประกอบ 
ดวย 2 แผนก ไดแก แผนกธรรมและแผนกบาลี แตทุกวันนี้มีแผนกปริยัติสามัญเพิ่มขึ้นมาอีก คือ ฝาย
โลก หมายถึง การศึกษาทุกๆ วิชาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด แตจะตัดวิชาที่ไม
เหมาะกับสมณะเพศออกไปบางวิชา เชน วิชาพละ เปนตน 
 4. การศึกษาสงเคราะห 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554, หนา 29-31) อธิบายไววา การใหการสงเคราะห
ดานการฝกฝน อบรมแกประชาชน อํานวยความสะดวกดานสถานที่แกโครงการการพัฒนา หรือการ
อบรมแกประชาชน เชน โครงการเลิกยาเสพติดและอบายมุข เปนตน ใหทุนสนับสนุนแกนักเรียนที่
เรียนดีแตขาดทุนทรัพย วัดมีหนาที่สนับสนุนดานทุนและงบประมาณตามกําลังที่จะเปนไปได 
 ความสําคัญ การศึกษาสงเคราะห เปนการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆดําเนินการขึ้นเพื่อ
สนองตอนโยบายของภาครัฐ ในอันที่จะสงเสริมใหประชาชน เยาวชน ไดรับการศึกษา 
 หลักการ คือ เปนภารกิจดานการดําเนินการจัดการการศึกษา ที่เนนการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสามารถดํารง
ตนและดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนพลเมืองที่มีความรูคูคุณธรรมของประเทศ 
โดยมีความมุงหมาย 4 ลักษณะ คือ 
 1. การจัดการศึกษาเปนโรงเรียนตามแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมุงใหพระภิกษุสามเณร 
นักเรียน ไดศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ไดแก โรงเรียนราษฎรการกุศลของวัด ศูนยการเรียนรูศีลธรรมใน
วัด (ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเดิมหรือวันหยุดอื่นๆ) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงฆ 
 2. การสงเคราะหใหเด็กและประชาชน ไดรับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ เชน การเปนผูนําในการตั้งโรงเรียนในชนบทที่ตั้งวัด การใหสราง
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สถานศึกษาในบริเวณวัด การใหใชหรือใหเชาที่ดินวัด หรือที่ธรณีสงฆในการสรางสถานศึกษาของรัฐ  
หรือทองถิ่น การเปนผูอุปการะโรงเรียนตางๆ การใหความอุปถัมภแกเด็กวัด 
 3. การสอนศีลธรรมแกนักเรียนนักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เชน การ
สอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม หนวยงานพระธรรมทูต และหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลใน
การเผยแพรศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาตางๆ  
 4. การสงเคราะหเกื้อกูลแกการศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา เชน 
มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณการศึกษา ฯลฯ ภารกิจดานนี้ ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผูเปน 
เจาอาวาสได บริจาคทุนทรัพยสวนตัวเพื่อการศึกษาแกเด็ก ในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน
หรือสรางหรือซอมแซมอาคารสถานศึกษา หรือการดําเนินการใดๆ ของพระภิกษุที่มีความสามารถ 
โดยไมขัดตอพระธรรมวินัยที่เปนไป เพื่อการสงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชนที่อยูในวัยเรียนจัด
วาเปนภารกิจดานการศึกษาสงเคราะหทั้งสิ้น 
 สรุปไดวา การศาสนาสงเคราะหนั้น คือ การเอื้อเฟอเผื่อแผ การสนับสนุนทุนตอแนวทาง
การศึกษาเลาเรียนทุกชนิด ซึ่งการสนับสนุนนี้รวมไปถึงทั้งบรรพชิตและประชาชนทั่วไป ประกอบไป
ดวยหลายหนวยงาน คือ พระภิกษุ สามเณร เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สงเสริมหนวยงานพระธรรม
ฑูต หนวยงานของชาวพุทธ เปนตน 
 5. การเผยแผ 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554, หนา 25-26) อธิบายไววา การทําใหขยาย
ออกไปกวางขวางออกไป ซึ่งพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เพื่อใหชาวพุทธไดทราบและ
ประพฤติปฏิบัติตามไดอยางถูกตองไมหลงงมงาย ซึ่งตัวบุคลากรทางพระพุทธศาสนานั้นหายากมาก 
เพราะผูที่เรียนรูมีมาก แตผูที่จะถายทอดความรูนั้นมีนอย จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตระหนักถึง
ความขาดแคลน และสรางบุคลากรที่ขาดแคลนนี้ขึ้นมาใหมาก 
 การเผยแผ คือ การทําใหแพรหลายในลักษณะติดแนน กระจายไป เชน เผยแผศาสนา เผย
แผธรรม องคการเผยแผ สวนคําวา เผยแพร ใชในความหมายวา ประกาศ โฆษณา ทําใหแพรหลาย 
ในลั กษณะกระจาย ให เ ป น รู ป ธ ร รมหรื อ ให สั มผั ส ได ท า งตาหู  เ ป นต น  กา รพัฒนาวั ด 
สูความเปนมาตรฐาน 
 หลักการ คือ ภารกิจดานนี้จะเปนการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาใหประชาชน
ไดรับทราบในทุกๆ วิธี ที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย โดยมุงเนนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจใน
หลักธรรมแลวนอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดแก การเทศนาธรรม การปาฐกถาธรรม  
ในโอกาสและสถานที่ตางๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน  
การเผยแผธรรมดวยสื่อตางๆ เชน หนังสือ หนังสือพิมพหรือวีดีทัศน ภารกิจดานนี้ครอบคลุมถึงการที่
วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเผยแผธรรมหรือตองการให
ประชาชนเขาวัดปฏิบัติธรรม หรือมุงเนนสืบสานวัฒนธรรมไทย ที่ ไดรับอิทธิพลมาจากหลัก
พระพุทธศาสนา เชน การจัดงานเทศนมหาชาติ การจัดงานในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาการจัด
งานในวันที่กําหนดเปนวันสําคัญของไทย วันขึ้นปใหม วันสงกรานต เปนตน การจัดโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอนการจัดโครงการ บวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ) การจัดอุปสมบทหมู จัดใหมี
การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
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และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ การจัดพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ การจัดใหมีการ
แสดงธรรมในวันธัมมสวนะ (วันพระ) การจัดสงพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแกนักเรียนตามโรงเรียนตางๆ  
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแผธรรมที่คณะสงฆรวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จัดใหดําเนินการ
ในรูปแบบ หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) การอบรมจริยธรรมนักเรียน ขาราชการ และ
ประชาชน การอบรมครูจริยศึกษา การสงเสริมหนวยเผยแพรศีลธรรม และการสงเสริมหนวย
สงเคราะหพุทธมามกะผูเยาว เชน โครงการอุทยานการศึกษาในวัด โครงการสวนสมุนไพรในวัด 
โครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา โครงการวัดพัฒนาตัวอยาง เปนตน กลาวโดยสรุป การดําเนินการ
ใดๆ  ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่เปนไปเพื่อการเผยแผธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัด 
นอกวัด ชื่อวาภารกิจดานการเผยแผทั้งสิ้น ปจจุบันการเผยแผตองดําเนินงานตามระเบียบมหาเถร
สมาคมวาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 
 สรุปไดวา การเผยแผนั้น เปนอีกหนทางหนึ่งที่จะดํารงไวซึ่งพระพุทธศาสนา ใหอยูคูกับ
ประเทศไทย หากไมมีการเรียนการสอน การเผยแผ การถายทอดตอไปแลว หลักธรรมคําสอนก็จะเริ่ม
ลบเลือนหายไปจากสังคมทลีะนิด เมื่อประชาชนหางเหินหลักธรรมจะโดยการฟง หรือ การเขาไปปฏิบัติ
ธรรมภายในวัด  ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประชาชนยอหยอนทางศีลธรรม จนเกิดการประพฤติที่
ใหผลในทางท่ีพึงประสงคตอสังคมได ซึ่งการเผยแผนี้สามารถชวยแกปญหาไดในระดับหนึ่ง 
 6. การสาธารณสงเคราะห 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554, หนา 31-32) อธิบายไววา การชวยเหลือเพื่อน
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการชวยเหลือสาธารณะภัย เชน อัคคีภัย ดวยการสนับสนุนกําลังทรัพย
และใชสถานที่วัดเปนที่พักพิง อุทกภัย ดวยการชวยเหลือดานอาหาร ที่อยูอาศัย จัดหองน้ําลอยแพ 
ภัยแลง ความอดอยาก ดวยการใหความรูและใหปนสิ่งของที่จําเปนตอชุมชนหรือสวนรวม  
การสงเคราะหเผาศพไรญาติ การสงเคราะหผูปวยโรคราย เชน วัดพระพุทธบาทน้ําพุดูแลสงเคราะห
ผูปวยเชื่อเอดส เปนตน 
 ความสําคัญการสาธารณสงเคราะห นอกจากเปนการใหความชวยเหลือประชาชน  ผูยากไร
และประสบภัยแลว ยังหมายรวมถึงการเผยแพรขอมูล ขาวสารทางราชการ เปนศูนยกลางการเรียนรู
การฝกอาชีพแกประชาชน การใหใชสถานที่วัดสําหรับดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนสวนรวม 
 หลักการ คือ เปนภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ จะดําเนินการชวยเหลือสังคมในรูปแบบ
ตางๆ ที่ไมขัดตอพระธรรมวินัยทั้งนี้โดยมุงเนนเพื่อประโยชนและความสุข แกประชาชนเปนสําคัญ 
ไดแก การสงเคราะหพระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การใหวัดเปนสถานที่
ประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก เจ็บ ตาย เชน การสวดศพ การเผาศพ การทําบุญอุทิศ การ
ถวายสังฆทาน เปนตน การใหวัดเปนสถานที่จัดฝกอบรมประชาชนดานอาชีพตางๆ การสงเคราะหผูปวย
โรครายหรือผูปวยยากไรการจัดใหมีโรงทาน การบริจาคทรัพยสวนตัว หรือชักชวนญาติโยม บริจาค
ทรัพยจัดสรางโรงพยาบาล การใหความรูขาวสารแกชุมชนดานตางๆ เชน การศึกษา การสาธารณสุข
มูลฐาน การปกครอง การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยหรือการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ในรูปแบบที่
หลากหลาย เปนตน 
 สรุปไดวา การสาธารณสงเคราะห หมายถึง การหยิบยื่นโอกาส การชวยเหลืออนุเคราะห
ตามโอกาส และตามกําลังของคณะสงฆในวัดนั้นตอชาวพุทธที่ประสบปญหาชีวิต เนื่องจากภัยพิบัติ
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จากธรรมชาติ ประกอบดวย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแลง ภัยหนาว ที่ทํากินมีปญหา เชน ดินเปรี้ยว  
เปนตน อาจเปนในรูปของเงิน ของใชในรูปแบบสังฆทาน การลงแรงและกําลังใจ เปนตน 
 แนวทางการพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐาน 
 วัดในฐานะองคกรชุมชนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับประชาชนหรือชุมชน ในเขตพื้นที่
วัดและบริเวณใกลเคียงมากกวาองคกรชุมชนอื่นๆ ดังนั้น ในการพัฒนาวัดตามมาตรฐานที่กําหนดนั้น 
วัดควรจะมีบทบาทในการทําหนาที่และมีกิจกรรมตางๆ โดยเจาอาวาสและคณะกรรมการของวัด
จะตองมีระบบการบริหารจัดการวัดที่ทันสมัย มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บ
ขอมูลตางๆ ที่มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เพื่อใหชุมชนมีความไววางใจ (Trust) เปดโอกาส
ใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการวัด 
 วัตถุประสงค  
 1) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ 
 2) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมี
มาตรฐานเดียวกัน 
 3) เพื่อสรางมาตรฐานการพัฒนาวัดขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสูการดําเนินกิจกรรมวัด
พัฒนาของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอยาง และวัด
พัฒนาตัวอยางที่มีผลงานดีเดน) 
 4) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณดานการพัฒนาวัด และสงเสริมใหวัดพัฒนาอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 
 5) เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหวัดเกิดกระบวนการเรียนรู ในการพัฒนาตนเองไปสูคุณภาพ
และความสําเร็จ และเกิดการยอมรับจากสังคม 
 6) เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน เพิ่มประสิทธิภาพและความคุมคา
ในการพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1) ขั้นการเตรียมการ ประกอบดวย การเตรียมตนเอง ทีมงานและสวนอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 2) ขั้นดําเนินการ ประกอบดวย การวิเคราะหตนเอง การสรางความเขาใจ การระดม
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน การจัดทําแผนการดําเนินการ และการดําเนินการตามแผน 
 3) ขั้นประเมินผล ประกอบดวย การประเมินผลดวยตนเอง และโดยคณะกรรมการ
หรือบุคคลภายนอก 
 4) ขั้นประกาศผล/ยกยองเชิดชู เกียรติ  เชน การประกาศผลของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 
  5)  ชั้นขยายผล เชน การสรางเครือขายการเรียนรู 
 กรอบการพัฒนา 
 หมวดที่ 1 การสาธารณูปการ 
 การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาวัดในดานการสาธารณูปการ มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. บริเวณวัด 
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 ภายในบริเวณวัด มีสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนเหมาะสม สิ่งเสริมสภาพความเปนรมณียสถานโดย
ดําเนินการในสิ่งตาง ๆ ดังเชน 
  1) ปายชื่อวัด ตั้งอยูในที่ท่ีเหมาะสม มีขนาดท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีความสงางาม 
  2) แผนผัง ติดตั้งไวในที่เปดเผย เห็นไดชัดเจน แสดงอาณาเขตและรายละเอียดสถานที่
ตางๆ ภายในวัดชัดเจน 
  3) ปายเผยแพรกิจกรรมตางๆ ของวัด แสดงหรือเผยแพรการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
วัด 
  4) ปายประวัติวัดโดยยอ เพื่อแสดงประวัติวัดเผยแพรแกบุคคลทั่วไป 
  5) ปายนิเทศขอมูล เพื่อแสดงจํานวนสถิติ ขอมูลตาง ๆ ของวัด 
  6) ปายคติธรรม พุทธภาษิต เพื่อเผยแพรคติธรรมหรือพุทธภาษิต เพื่อเปนแหลงเรียนรู
หรือคติธรรมสอนใจแกบุคคลที่เขามาในวัด 
  7) มุมหนังสือเพ่ือสงเสริมการอาน เพื่อเปนชองทางในการเรียนรูแกบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 2. การปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนภายในวัด 
  1) บริเวณวัดสงบ รมรื่น 
  2) มีการจัดบริเวณวัด สถานที่ เปนระเบียบ 
  3) มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
  4) มีบริเวณปลูกดอกไม ไมประดับ เพื่อความรมรื่น สวยงาม 
  5) มีการจัดพื้นที่สําหรับนั่งพักผอน 
 3. ความสะอาด/มัน่คงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะตางๆ 
  1) ความสะอาด ของอาคารเสนาสนะและภายในบริเวณวัด 
  2) ความมั่นคงแข็งแรง ของอาคารเสนาสนะมี่ความมั่นคงปลอดภัย ตอการพํานักอาศัย 
ใชประโยชนหรือดําเนินกิจกรรมตางๆ 
 4. วัดมีสิ่งปลูกสราง และอาคารเสนาสนะตางๆ เพียงพอและเหมาะสมตอการใชประโยชน 
สภาพสะอาด มั่นคงแข็งแรง ไดแก อุโบสถ กุฏิ ศาลา เมรุ วิหาร หองสมุด/พิพิธภัณฑ ถนนและทาง
เทาภายในวัด เจดีย รั้ววัด/กําแพงวัด 
 5. การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด โดยวัดดําเนินการใหมีเพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการวัดอยางเปนระบบ ไดแก การจัดทําบัญชีการเงินของวัด การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน
ของวัด การแตงตั้งไวยาวัจกรของวัด การแตงตั้งคณะกรรมการวัด 
 หมวดท่ี 2 ดานการปกครอง 
 การดําเนินการบริหารจัดการดานการปกครอง มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การจัดทําระเบียบปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรภายในวัด ไดแก 1) มี
ระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสามเณร 2) มีระเบียบปฏิบัติของศิษยวัดและผูอาศัยในวัด 3) มี
ระเบียบปฏิบัติสําหรับบุคคลที่เขามารวมหรือจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในวัด 
 2. มีการวางแผนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ไดแก 1) เจาอาวาสไดมีการมอบหมาย
หนาที่บุคลากรภายในวัดตามความรูความสามารถ 2) จัดทําทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและ
บุคลากรภายในวัด 3) จัดทําประวัติวัดไวเปนหลักฐาน 4) จัดทําสมุดเยี่ยม 
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 3. การพัฒนาและสวัสดิการ ไดแก 1) มีการประชุมอบรมพระภิกษุสามเณรและบุคลากร
ภายในวัด 2) มีการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 3) มีการ
ประชุมคณะกรรมการวัดสม่ําเสมอ 4) มีการวางแผนการดําเนินงานและโครงการพัฒนาวัดอยาง
ตอเนื่อง 
 หมวดท่ี 3 ดานการศาสนศึกษา 
 การดําเนินการดานการศาสนศึกษา มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การจัดการ/จัดใหมี เพื่อการศาสนศึกษา ไดแก 1) จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัด 2) 
จัดสอนธรรมศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ภายในวัด 3) จัดพระภิกษุไปสอนธรรมศึกษา
ในสถานศึกษา 4) จัดใหมีโครงการปฏิบัติธรรมแกพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 5) จัด
หองสมดุทางพระพุทธศาสนาในวัด 
 2. การสงเสริมการศาสนศึกษา ไดแก 1) สงเสริมใหพระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติ
ธรรม 2) สงเสริมใหพระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 3) สงเสริมใหศิษย
วัดไดรบการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 หมวดท่ี 4 ดานการศึกษาสงเคราะห 
 การดําเนินการดานการศึกษาสงเคราะห มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การจัดตั้งโรงเรียน ศูนยอบรม ชมรมตาง ๆ ในวัด ไดแก 1) จัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑ 2) จัดตั้งศูนยเรียนรูศีลธรรม 3) จัดตั้งศูนยฝกอาชีพ 4) จัดตั้งชมรมตางๆ เพื่อ
รวมกลุมดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน 
 2. การสงเสริมหรือสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห ไดแก 1) สงเสริม/สนับสนุน ดาน
การศึกษาใหกับโรงเรียนหรือหนวยงานราชการตางๆ 2) สงเสริม/สนับสนุนประชาชนในการสงเสริม
อาชีพตางๆ 3) สงเสริม/สนับสนุนกองทุนการศึกษาตางๆ ใหแกเดก็ยากจนหรือผูดอยโอกาส 
 หมวดท่ี 5 ดานการเผยแผ 
 การดําเนินการดานการเผยแผ มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา เปนตน ไดแก 1) การทําบุญตักบาตร 2) การ
แสดงธรรมเทศนา 3) การจัดปฏิบัติธรรม 4) การเวียนเทียน 5) การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 2. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ไดแก 1) การทําบุญ      
ตักบาตร 2) การแสดงธรรมเทศนา 3) การจัดปฏิบัติธรรม 4) การเวียนเทียน 5) การจัดนิทรรศการที่
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 
 3. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตามประเพณี/ทองถิ่น ไดแก 1) ทําบุญตักบาตร        
2) การแสดงธรรมเทศนา 3) ปฏิบัติธรรม 4) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี 5) การจัด
นิทรรศการเผยแพรความรูที่เก่ียวของกับวันสําคัญทางประเพณี/ทองถิ่น 
 4. การทําหนาที่อบรมสงเสริมศีลธรรมของพระภิกษุสามเณร เชน ในโรงเรียน หนวยงาน
ราชการ หนวยงานเอกชน หรือประชาชนตามหมูบานตาง ๆ 
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 5. บุคลากรของวัดทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา เชน เปนพระธรรมทูต พระวิปสสนา
จารย พระจริยานิเทศน เปนตน 
 6. มีการเผยแผขอมูลขาวสารทางพระพุทธศาสนา เชน วิทยุชุมชน การแจกหนังสือธรรมะ 
ซีดีธรรมะ หอกระจายขาว เปนตน 
 7. ภายในวัด มีมุมเรียนรูพระพุทธศาสนา เชน มุมหนังสือ / หองสมุดปายพุทธศาสน
สุภาษิต เปนตน 
 8. มีการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แกเยาวชน ประชาชนทั่วไป เชน โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน บวชเนกขัมมจาริณี คายคุณธรรม ฯลฯ 
 หมวดท่ี 6 ดานการสาธารณสงเคราะห 
 การดําเนินการดานการสาธารณสงเคราะห มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การใหความชวยเหลือ/สงเคราะหดานตางๆ แกประชาชน ไดแก 1) การสงเคราะหผู
ยากไร 2) การชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ 3) การระงับขอพิพาท/ขอขัดแยงของชาวบาน 4) การ
ดําเนินการดานการสาธารณสงเคราะหอ่ืนๆ 
 2. การมีสวนรวม/สนับสนุน ดานการสาธารณสงเคราะห ไดแก 1) การอํานวยความสะดวก
ในการใหใชสถานที่ของวัดจัดกิจกรรมตางๆ 2) การจัดตั้งมูลนิธิ/กองทุนเพื่อการกุศล 3) การมีสวน
รวมในการสงเสริมอาชีพของประชาชน 4) การใหความรวมมือกับทางราชการเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารตาง ๆ 
 3. การสรางเครือขาย/แนวรวม/อาสาสมัคร/จิตอาสา เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก 1) 
วัดสรางเครือขายการดําเนินงานดานสาธารณะกับองคกรตางๆ 2)  วัดสงเสริม/สนับสนุน ใหมีจิต
อาสา เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา 3)  วัดจัดใหมีอาสาสมัคร/แนวรวมในการสอดสอง ดูแล และพิทักษ
พระพุทธศาสนา 
 4. การมีสวนรวมของประชาชน/สวนราชการ ไดแก 1) วัดเปนศูนยกลางการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน 2) สวนราชการใหความรวมมือและมสีวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
 
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับบารมี 30 ทศั 
 การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในชาตินั้นๆ บารมีที่บําเพ็ญนั้นคือ ทานบารมี ศีลบารมี 
เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมีและ
อุเบกขาบารมี รวมเรียกวาบารมี 30 (3 x 10) โดยแบงเปนบารมีชั้นธรรมดา 10 (บารมี) บารมี ชั้น
กลาง 10 (อุปบารมี) และบารมีชั้นสูง 10 (ปรมัตถบารมี) รวมเปนบารมี 30 ประการ ในอรรถกถา
จริยาปฎกพระไตรปฎก เลมที่ 33 ไดจัดชาดกเรื่องตางๆ ลงในบารมีทั้ง 30 ประการ มีนัยโดยสังเขปที่
นาศึกษา ดังนี้ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543, หนา 284-285) 
 1. ทานบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญทานบารมี ในขณะที่เสวยพระชาติเปนพระเจา      
สีวิราช ทรงบําเพ็ญทานอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร และทรงบําเพ็ญทาน
ปรมัตถบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนกระตายปาสสบัณฑิต   
 2. ศีลบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญศีลบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนพญาชางฉัตทันต
เลี้ยงมารดา ทรงบําเพ็ญศีลอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนพญานาคภูริทัต   
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 3. เนกขัมมบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี ในขณะที่เสวยพระชาติเปน   
อโยฆรราชกุมาร ทรงบําเพ็ญเนกขัมมอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนหัตถิปาลกุมาร และทรง
บําเพญ็เนกขัมมปรมัตถบารมี ในขณะท่ีเสวยพระชาติเปนพระเจาจูฬสุตโสม  
 4. ปญญาบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญปญญาบารมี ในขณะที่เสวยพระชาติเปนสัมภว
กุมาร ทรงบําเพ็ญปญญาอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนอํามาตยวิธุรบัญฑิต และทรงบําเพ็ญ
ปญญาปรมัตถบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนเสนกบัณฑิต  
 5. วิริยบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญวิริยบารมี ในขณะที่เสวยพระชาติเปนพญากป   
ทรงบําเพ็ญวิริยอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนพระเจาสีลวมหาราช และทรงบําเพ็ญวิริยปรมัตถ
บารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติเปนพระมหาชนก   
 6. ขันติบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญขันติบารมี ในขณะที่เสวยพระชาติเปนจูฬธัมมปาล
ราชกุมาร ทรงบําเพ็ญขันติอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนธัมมิกเทพบุตร และทรงบําเพ็ญขันติ
ปรมัตถบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนขันติวาทีดาบส  
 7. สัจจบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญสัจจบารมี ในขณะที่เสวยพระชาติเปนวัฏฏกะ ทรง
บําเพ็ญสัจจอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนพญาปลาชอน และทรงบําเพ็ญสัจจปรมัตถบารมีใน
ขณะที่เสวยพระชาติเปนพระเจามหาสุตโสม  
 8. อธิษฐานบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี ในขณะท่ีเสวยพระชาติเปนพญา
กุกกุระ ทรงบําเพ็ญอธิษฐานอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนมาตังคบัณฑิต และทรงบําเพ็ญ
อธิษฐานปรมัตถบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติเปนพระเตมิยราชกุมาร  
 9. เมตตาบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญเมตตาบารมี ในขณะที่เสวยพระชาติเปนสุวรรณ
สามดาบส ทรงบําเพ็ญเมตตาอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนกัณหาทีปายนดาบส และทรง
บําเพ็ญเมตตาปรมัตถบารม ีในขณะท่ีเสวยพระชาติเปนพระเจาเอกราช 
 10. อุเบกขาบารมี พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี ในขณะที่เสวยพระชาติเปน
กัจฉปบัณฑิต ทรงบําเพ็ญอุเบกขาอุปบารมีในขณะที่เสวยพระชาติเปนพญามหิส และทรงบําเพ็ญ
อุเบกขาปรมัตถบารมีในขณะท่ีเสวยพระชาติเปนโลมหังสบัณฑิต (27/273) 
 การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในชาติหนึ่งๆ มิใชวาจะทรงบําเพ็ญบารมีเพียงอยางใด
อยางหนึ่ง เชน ทรงบําเพ็ญทานบารมี หรือทรงบําเพ็ญศีลบารมีอยางเดียวเทานั้น แตในชาติเดียวกัน
นั้น ไดบําเพ็ญบารมีหลายอยางควบคูกันไป แตอาจเดนเพียงบารมีเดียว ที่เหลือนอกนั้นเปนบารมี
ระดับรองๆ ลงไป เชน ในชาติที่เปนพระเวสสันดรทรงบําเพ็ญบารมีครบทั้ง 10 บารมี 
 
2.6 บริบทพื้นที่และความเปนมาของวัดแสงแกวโพธิญาณ 
 ภูมิหลัง 
 วัดแกวโพธิญาณ เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ตรงกับเดือนแปดเปง ของ
ลานนา ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือนหก สรางโดยทานพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต คณะ
ศรัทธาบานปาตึงงามและศิษยานุศิษย เมื่อครั้งที่ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ไดยายจากวัดพระธาตุ 
ดงสีมา ตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มาจําพรรษา ณ ศาลามหาปา ในใจกลางของ
หมูบานปาตึง โดยการรับนิมนตของ พอหลวงยา ศรีทา และคณะศรัทธาชาวบานปาตึง หมูที่ 11 
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ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย พอหลวงยา ศรีทาและคณะศรัทธาบานปาตึง  
อยากจะมีวัดใหมที่สะดวกตอการทําบุญของญาติโยม จึงไดนําเรื่องมาปรึกษากับทานครูบาอริยชาติ 
อริยจิตฺโต ผูซึ่งเปนพระนักคิดนักสราง เปนผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จรรโลงพระพุทธศาสนา เจริญ
รอยตามครูบาเจาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทยอยูแลว จึงไดคิดสรางวัดใหมขึ้นมาเพื่อเปนพุทธสถาน 
เปนแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน หลังจากนั้นทานครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต  ไดทําการ
สํารวจพื้นที่ที่จะกอสรางวัด กับพอหลวงยา ศรีทา และคณะศรัทธาบานปาตึง โดยใชเวลานานหลาย
วันก็ยังไมพบสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเปนพื้นที่ในการกอสรางวัด แตแลวดวยบุญญาบารมีของทาน
ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต และความศรัทธาอยางแรงกลาของชาวบานที่จะสรางวัด คืนหนึ่งขณะที่ทาน 
ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต จําวัดอยูไดนิมิตรวามีที่ดินเปนเนินไมสูงมากนัก มีตนไมรมรื่นลอมรอบไป
ดวยไมไผ ทานครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต พึงพอใจในสถานที่แหงนี้เปนยิ่งนัก จึงไดเลานิมิตที่ทานพบมา
ใหกับพอหลวงยา ศรีทา และชาวบานฟง คณะพอหลวงยา ศรีทา และชาวบานไดพาทานครูบา      
อริยชาติ อริยจิตฺโต ออกสํารวจพื้นที่โดยรอบของหมูบาน จนมาถึงทายของหมูบาน พบสวนของ
ชาวบาน ทานครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต จึงไดสํารวจพื้นที่ โดยรอบสวนพบวามีลักษณะเปนสวนและมี
ตนไผลอมรอบคลายกับสถานที่ที่ทานได นิมิตรพบในคืนที่ผานมา ทานครูบาเดินออกสํารวจพื้นที่ดวย
ความรวดเร็ว แลวบอกกับคณะที่ติดตามทานไปในการสํารวจครั้งนั้นวา ทานพอใจในสถานที่แหงนี้
เปนยิ่งนัก  เหมาะสําหรับการกอสรางวัดเพื่อเปนศาสนสถานในการเผยแพรพระพุทธศาสนาและ เปน
แหลงศูนยรวมจิตใจของชาวบาน และสถานที่แหงนี้เปนของใคร พอหลวงยา ศรีทา จึงไดบอกวาเปน
สวนของผูที่มีฐานะดี คงจะไมยอมขายใหและถาหากขายก็คงจะตองราคาแพง ความเปนไปไดที่จะได
ที่ดินเพื่อมาสรางวัดคงจะไมม ีทานครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต จึงไดเดินไปจนถึงยอดเนินของสถานที่แหง
นั้น และไดจุดธูปเทียน พรอมทั้งกรวดน้ําอุทิศสวนบุญสวนกุศล และตั้งจิตอธิษฐานวา “หากสถานที่
แหงนี้ แมเปนสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์  เปนสถานที่อันเปนมังคละคูบารมีทานในการที่จะไดจรรโลง
พระพุทธศาสนาตอไป  แลวขอใหไดท่ีดินผืนนี้มา”  
 เมื่อทานครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโตตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแลว พอหลวงยา ศรีทา ไดเชิญ
เจาของที่ดิน ซึ่งเปนผูมีฐานะดีมาพบกับทานครูบาเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือ ในเรื่องการสรางวัดบนของ
ที่ดินผืนนี้ เจาของที่ดินไดถวายที่ดินประมาณ 19 ไรเศษ ใหกับทานครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เพื่อ
สรางวัดอยางงายดาย สรางความประหลาดใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคณะผูติดตามทานครูบาอริยชาติ       
อริยจิตฺโต เปนอยางมาก หลังจากที่เจาของที่ดินไดถวายที่ดินเพื่อสรางวัด ทานครูบาอริยชาติ           
อริยจิตฺโต ไดรวมกับคณะศรัทธาปรับปรุงพื้นที่ พรอมระบบสาธารณูปโภค เมื่อศิษยานุศิษยคณะ
ศรัทธา และผูที่นับถือทานครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ทราบขาวการสรางวัด ไดแสดงความจํานงคใน
การรวมสมทบทุนสรางวัดเปนจํานวนมาก (วัดแสงแกวโพธิญาณ, http://www.watsangkaew.com, 
2561) 
 รูปแบบของสถาปตยกรรม 
 ในสวนของรูปแบบของสถาปตยกรรม ทานครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ไดวางแผนผังบริเวณ
วัดซึ่งเปนไปตามหลักของทางธรรมและศาสนของ สถาปตยกรรมลานนา โดยแบงพื้นที่ออกเปน       
3 สวนลักษณะเปนขั้นบันได 3 ขั้นโดยแตละข้ันมีความหมาย ดังนี้ 
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 ชั้นที่ 1 “ชั้นโลกธรรม หรือ เขตอภัยทาน” ใชเปนสถานที่พักผอน ที่จอดรถและสถานที่
สาธารณะสําหรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทําบุญที่วัด 
 ชั้นที่ 2 “ชั้นพุทธาวาส” ใชเปนสถานที่สําหรับการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา ศาสนพิธี
ตางๆ  เปนชั้นสําหรับการใชปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆและฆราวาส 
 ชั้นที่ 3 “ชั้นปรินิพพาน” เปนชั้นสูงสุดของวัดแหงนี้โดยเปนชั้นสังฆกรรม ชั้นพระสงฆทํา
พิธีกรรม เปนที่ประดิษฐานของพระธาตุแหงวัดพระธาตุแสงแกวโพธิญาณ 
 การปรับปรุงพื้นที่ไดมีผูมีจิตศรัทธา และชาวบานไดรวมแรงรวมทุนกันทั้งทุนทรัพย กําลัง 
เครื่องมือ เครื่องจักรเปนจํานวนมาก และไดเรงปรับพื้นที่ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 
จนแลวเสร็จภายคืนเดียว สรางความอัศจรรยใจใหกับชาวบานและคณะผูทําการปรับปรุงพื้นที่เปน
อยางมากที่สามารถทําเสร็จไดภายในเวลาไมกี่วัน หลังจากการปรับปรุงพ้ืนที่เพื่อรองรับการกอสรางวัด 
เสร็จเรียบรอยแลวทางวัดไดทําการสรางอาคารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ
เชน ระบบไฟฟาแรงสูง ระบบน้ําบาดาล ถังพักน้ํ า  โดยผูมีจิตศรัทธาที่หลั่ ง ไหลมาแสดง 
ความจํานงคในการเปนเจาภาพ ในการกอสรางระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกเปน
จํานวนมาก 
 การออกแบบวัด ครูบาออกแบบเปน 3 ชั้น มีสวรรค พรหม นิพพาน ดานหนาปราสาท  
16 หลัง แทนพรหม 16 ชั้น มีศาลา 16 หอง แทน 16 ชั้นฟา เพราะฉะนั้นพรหมจะมี 16 วิหาร        
16 ขางลาง มี 9 ขางบนมี 7 รวมเปน 16 ซึ่ง 9 หมายถึง มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 สวน 7 หมายถึง 
อริยทรัพย 7 แลวมีสะพานขามวัฏสงสาร ขางบนจะมีพระธาตุ เมื่อขามวัฏสงสารก็จะถึงนิพพาน 
ดานหนาทางเขาจะสิงหคูอยู สิงห หมายถึง พระศรีอริยเมตไตรย เปนความเชื่อของชนลานนา เพราะ
ลานนารับอิทธิพลมาจากพมา สิงหที่อยูดานหนานั้นนั่งรอนะไมไดนั่งเฝา บางคนวาสิงหเฝาวัด ไมใช 
คําวา รอ คือ ในตํานานพระพุทธเจา 5 พระองค ในภัทรกัป ซึ่งมีพระพุทธเจาอยู 5 พระองค คือ 
 1. พระกกุสันธะ ซึ่ง กกุ แปลวา ลูกไก แตเดิมไข 5 ฟองนี้เปนลูกของแมกา พอดีพายุพัด
พาไข 5 ฟองนี้ตกลงน้ําไป ไขใบแรกตกน้ําไป พอดีไกมากินน้ําแลวมาเจอไขใบนี้ ก็เลยเก็บเอาไข 
ใบนี้ไปเลี้ยง พระพุทธเจาองคแรกเลยชื่อวา กกุสันธะ ซึ่งแปลวา ลูกไก 
 2. พระโกนาคมน ไขใบที่ 2 ไหลตามน้ําไป พญานาคมาเลนน้ําแลวเจอ ก็เลยเก็บไขใบนี้ไป
เลี้ยงไว พระพุทธเจาองคที่ 2 เลยชื่อวา โกนาคมน แปลวา ลูกนาค 
 3. พระกัสสปะ ซึ่ง กัสสปะ แปลวา เตา ไขใบนี้ไหลไปตามน้ํา เตามาเจอเขาเลยเก็บไข 
ใบนี้ไปเลี้ยง พระพุทธเจาองคที่ 3 เลยชื่อวา พระกัสสปะ แปลวา ลูกเตา 
 4. พระสมณโคดม ไขใบที่ 4 ก็คือ พระพุทธเจาองคปจจุบัน ชื่อวา พระสมณโคดม ไข 
ใบนี้ไหลไปตามน้ํา วัวมากินน้ําแลวเจอไขใบนี้ ก็เลยเก็บไปเลี้ยง ก็เลยเปนลูกเลี้ยงของโคหรือวาวัว ก็
เลยเปน พระสมณโคดม หรือ พระศรีศากยมุนีโคตมะ แปลวา ลูกโคหรือวัว 
 5. พระศรีอริยเมตไตรย ไขใบที่ 5 นี้ไหลไปตามน้ํา  สิงหโตหรือพญาราชสีหมาเจอเขาก็เลย
เก็บไปเลี้ยงไว ก็เลยเชื่อวา พระศรเีมตไตรย แปลวา ลูกสิงห ผูมีเมตตา 
 สวนสิงหที่อยูหนาวัดนี้ ครูบาอริยชาติเปรียบเปนปริศนาธรรม เหมือนพอกับแมของ 
พระศรีอริยเมตไตรยมานั่งรอพระศรีอริยเมตไตรยตรัสรูแลวมาโปรดโลกในภายหนาเหมือนคนเรา
ทั้งหลายนั่งรอผูมีบุญ ผูมีบารมี ผูที่จะเปนโพธิสัตว ผูที่จะมาโปรดคนใหพนจากทุกขในวัฏสงสาร และ
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บันไดนาคนั้น สวนมากจะเปนนาค 3 หัว และจะมีตัวกินอีก 3 หัว เราจะเห็นวานาคทางภาคเหนือ
ตรงที่หัวจะมีตัวที่กินพญานาคอีกทีหนึ่ง ซึ่งเปนปริศนาธรรมหมายถึง กาลเวลายอมกลืนกินสรรพสัตว
ทั้งหลาย แลวยังหมายถึงวา เหนือฟายังฟา ความตายครอบงําคนเราทั้งหมด สวนนาค 3 หัว  
ก็หมายถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และตัวกิน 3 ตัว ก็หมายถึง ชรา พยาธิ มรณะ คือเทวทูต 3 เพราะ
ไมสมณะ ถามีหากมีสมณะดวยจะเปน เทวทูต 4 แตนี่ไมรวมสมณะดังนั้นที่พระพุทธเจาเห็นจึงมี ชรา 
พยาธิและมรณะ 
 ครูบาอริยชาติไดอธิบายถึงลักษณะของ “พุทธศิลป” และศิลปะตางๆ ที่สอดแทรกอยู
ภายในวัดแสงแกวโพธิญาณวา เปนการผสมผสานงานศิลป 3 รูปแบบ นั่นคือ ศิลปะลานนา ศิลปะไต 
และศิลปะพมา ซึ่งศิลปะแตละรูปแบบเหลานี้มีเอกลักษณและความงามท่ีโดดเดนและแตกตางกัน 
 “ศิลปะลานนาสวนมากจะมีลักษณะสงบ เรียบๆ งายๆ ในขณะที่ศิลปะพมาจะเนน 
ความอลังการ สวนศิลปะไต (ไทยใหญ) จะเนนความสลับซับซอน วิจิตรพิสดาร ครูบาอยากให 
ดูแลวมีทั้งความสงบ มีทั้งความอลังการ และมีความสลับซับซอนของงานศิลปะดวย” 
 สําหรับลักษณะการวางรูปแบบศิลปะภายในวัดแสงแกวโพธิญาณนั้น หากเปนโครงสราง
หลักหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนองคประกอบหลัก เชน พระอุโบสถ หอระฆัง หอไตร เปนตน จะใช
รูปแบบศิลปะลานนา ในขณะที่สิ่งปลูกสรางรอง เชน ศาลา วิหาร กุฏิ หอฉัน สวนใหญเปน 
การผสมผสานระหวางศิลปะพมากับลานนา ซึ่งเปนรูปแบบที่พบเห็นโดยทั่วไปในวัดทางภาคเหนือ 
สวนศิลปะแบบไต  ซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอนสวนใหญนํามาใชในการตกแตงสวนประกอบของอาคาร
ตางๆ  เชน บริเวณสวนยอดหลังคาหรือสวนยอดปราสาทมักเปนศิลปะแบบไต เปนตน 
 นอกจากศิลปะที่ปรากฏในสิ่งปลูกสรางหรืออาคารตางๆ แลว ยังมีงานศิลปะปูนปน 
และศิลปะประดับตางๆ ซึ่งพบเห็นไดตามสวนตางๆ ภายในวัด แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลดานคติความ
เชื่อที่ไดรับมาจากหลายๆ แหลง ศิลปะเหลานี้ เชน นกยูง ซึ่งนับเปนเอกลักษณสําคัญของวัดแสงแกว
โพธิญาณ ทั้งยังเปนศิลปะประดับที่ปรากฏอยูในสวนสําคัญของศาลา หรือสิ่งปลูกสรางหลายๆ หลัง 
เชน ที่สวนหนาบัน หรือสวนสําคัญอื่นๆ ลูกศิษยและญาติโยมหลายทานใหความเห็นวา สาเหตุที่มักมี
สัญลักษณ “นกยูง” ปรากฏอยูทั่วไปภายในวัด เนื่องจากนกชนิดนี้เปนสัตวที่ครูบาอริยชาติ โปรด
ปรานมากเปนพิเศษ ในขณะที่พระธนพนธ ขนฺติวโร (หลวงพี่อั้ม) พระเลขาฯ ของครูบาอริยชาติ ได
อธิบายวา เปนความเชื่อจากชาดกที่วา...กอนที่จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา ในพระชาติหนึ่ง
พระพุทธเจาเคยเกิดเปนพญานกยูงทอง (พระมหามยุรีวิทยาราชา) ดังนั้น นกยูงจึงเปนสัญลักษณแทน
พระพุทธเจา การตกแตงสวนสําคัญๆ ของอาคารดวยงานศิลปรูปนกยูง จึงเปนการสื่อถึงพระพุทธเจา
อีกทางหนึ่งนั่นเอง 
 มกรคายนาค (ตัวเหราที่อยูบันไดทางข้ึน) เปนศิลปะพมา ทั้งนี้เพราะดินแดนภาคเหนือของ
ไทยมีอาณาเขตติดกับพมา ทั้งยังเคยตกเปนเมืองขึ้นของพมามากอน จึงรับอิทธิพลจากฝงพมามาโดย
ปริยาย ดังนั้น บันไดนาคทางขึ้นของวัดที่เปนแบบ “มกรคายนาค” จึงเปนรูปแบบงานศิลปะที่พบเห็น
ไดท่ัวไปในพุทธสถานแถบทางเหนือของไทย 
 มอม เปนสัตวผสมระหวางนาค แมวและสิงห เปนศิลปะทางเหนือ กลาวกันวาในสมัยกอน
ชาวบานใช “มอม” ในการแหขอฝน กอนที่จะมาจึงใชแมวอยางที่คุนเคยกันในปจจุบัน ฯลฯ 
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 วัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย คือ ที่พึ่งทางใจ
มวลหมูพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษยชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยวัดแสงแกวโพธิญาณ มีพระที่
อาศัยจําวัด จํานวน 11 รูป และสามเณร 1 รูป รวมทั้งสิ้น 12 รูป เปนศูนยกลางสําคัญ ในการจัด
กิจกรรมตางๆ ในทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมในวันสําคัญอื่น เปนสถานที่ฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและยังเปนศูนยกลางในการเผยแผของชุมชน  
 ฉะนั้น วัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย แหงนี้ถือ
เปนวัดที่สามารถมอบความสงบสุขและรมเย็นใหกบัผูมาทําบุญไดอยางแทจริง ซึ่งเหมาะสําหรับทุกคน
ที่ตองการเขาหาพระธรรมคําสอนและทําบุญและสวดมนต เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปที่นําหลักธรรม
มาใชในชีวิตประจําวันที่วุนวายและทุกคนที่ตองการเสาะหาสถานที่สงบๆ สําหรับใชเปนที่ทําบุญสวด
มนตและนั่งสมาธิเปนอยางยิ่ง 
 
2.7 ประวัติและลักษณะพิเศษของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) 
 เกิดเมื่อวันศุกรที่ 9 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2524 ที่บานปงนอย อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม เปนบุตรคนสุดทองของโยมพอสุข โยมแมจํานงค อุนตะ มีพี่นองรวมบิดามารดาดวยกัน  
3 คน เปนผูชายทั้งหมด คือ 
     1. นายนิเวศน อุนตะ 
     2. นายนิรันดร อุนตะ 
     3. ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต 
 เมื่อแรกที่ครูบาจะถือกําเนิดนั้น ขณะที่โยมแมตั้งครรภอุมทองไดฝนประหลาดไปวา ไดรับ
ผาขาวผืนใหญสีขาวนวลตา เมื่อพิจารณาก็รูสึกชอบใจยิ่งนัก เพราะผาผืนนั้นขาวสะอาดไรรอยเปอน
ใด ๆ จากนั้นโยมแมก็สะดุงตื่น แลวไดนําความฝนนี้ไปเลาใหผูเฒาผูแกฟง ซึ่งลวนมีแตคนบอกวา
นาจะเปนนิมิตหมายที่ดีทั้งๆ ที่ในตอนนั้นฐานะทางบานของโยมพอโยมแมก็ไมสูจะดีนัก เปนชาวสวน
เกษตรกร ปลูกผัก ปลูกไม เลี้ยงดูลูกๆ ไปวันๆ    
 ครูบาอริยชาติ เปนนักบุญแหงแดนลานนาในยุคปจจุบัน ในฝายลานนาเชื่อกันวา ทานเปน
ขวัญหนาของครูบาศรีวิชัย (ซึ่งบําเพ็ญบารมีเปนพระโพธิสัตว เพื่อจะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาใน
อนาคตกาลนี้) ลงมาเกิดเพื่อเรงสรางบารมี ดังจะเห็นไดจากตลอดชีวิตของทาน แมยังเปนครูบาหนุม
นอย รูปงาม ก็ไมยึดติดในลาภ สักการะท้ังปวง ทานขลังตั้งแตยังเปนเณรนอย เสกตะกรุด เสกดาบ มี
อานุภาพมาก ทานมีลาภสักการะดุจพระสิวลี ดังจะเห็นไดจากทานหาปจจัยเพื่อสรางวัด สรางสาธาณ
กุศลตางๆ นับตั้งแตบวชมา จนถึงปจจุบัน เปนเงินไมนอยกวา 100 ลานบาท ครูบาอริยชาติเคย
อธิษฐานกอนพลอยดิบที่ศิษยนํามาถวายทาน ใหมีพระธาตุเสด็จ ปรากฏวาวันรุงขึ้นกอนพลอยดิบ
กอนนั้น แตกออก กลายเปนพลอยเม็ดละเอียด มีสัณฐาน สีแตกตางกัน เปนแกวใสสีขาวบาง สีแดง
บาง สีเหลืองนวลบาง สีดํานิลบาง ผูรูบอกวานั่นคือ พระบรมธาตุ และพระธาตุ ที่เทวดานํามามอบ
ถวายใหทาน 
 ในวัยเยาวทานมีมีสติปญญาเฉลียวฉลาดกวาเด็กในวัยเดียวกัน เรียนหนังสือเกง มีผลการ
เรียนอยูในระดับดีเดน และมีนิสัยสงบรักสันโดษ ไมเบียดเบียนสัตว และมักจะนําดินเหนียวมาปนเปน
พระพุทธรูป องคใหญ องคเล็กอยูเสมอ ชอบไปวัดฟงธรรม การชอบไปวัดนี่เองทําใหครูบาจันทรติ๊บ 
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ญาณวิลาโส อดีตเจาอาวาส วัดชัยชนะ ตําบลประตูปา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ไดมองเห็นแววของ
เด็กชายอริยชาติ วาเปนผูมีบุญบารมีวาสนาดี สมควรสืบสานตออายุพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองสถาพร 
ในวันขางหนา ทานจึงถายทอดวิชาความรูตางๆ ให โดยเฉพาะอักษรลานนาและเด็กชายอริยชาติ 
ทานก็สามารถเรียน อานเขียนไดอยางรวดเร็วเพียง 1-2 วันเทานั้น ครูบาจัทรติ๊บ ซึ่งเปนผูสืบทอดวิชา
เวทยมนต คาถาอาคม อยูยงคงกระพันตางๆ จากครูบาชุม โพธิโก อดีตเจาอาวาสวัดชัยมงคล (วังมุย) 
ตําบลประตูปา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จึงถายทอดวิชาเวทยมนตอาคมตางๆ ให เด็กชายอริยชาติ 
ก็สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วสามารถ จารอักขระเลขยันตแทน ครูบาจันทรติ๊บได ในระยะเวลา
ตอมาเมื่อครูบาจันทรติ๊บ ชราภาพลงมากการทําตะกรุด วัตถุมงคลตางๆ เด็กชายอริยชาติได เปนผูที่
ทําเองปรากฏวาเกิดประสบการณตางๆ ในความแคลวคลาด ปลอดภัย เปนที่อัศจรรยใจเปนอยางยิ่ง 
 เมื่อทานอายุได 17 ป ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ครูบาอริยชาติไดตั้งแรงปรารถนาที่
แรงกลาหันหนาเขาสูรมกาสวพัตรในพระพุทธศาสนา เมื่อพอและแมไมทัดทานจึงอนุญาตบวช ตาม
ความปรารถนาของลูก จะขอเอาผากาสวพัตรเปนเรือนตายที่จะหอหุมกายไปตลอดชีวิต จะขอศึกษา
พระธรรมวินัยขององคสัมมาสัมพุทธเจา จนเกิดความเขาใจอยางถองแทลึกซึ้งจนกวาจะหมดลม
หายใจ สมกับที่ไดเกิดมาเปนพุทธบุตรแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาโคตมะผูประเสริฐ จึงไดบรรพชาเปน
สามเณรกับครูบาเทือง นาถสีโล วัดเดนสลีเมืองแกน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งถือเปนครูบา
อาจารยที่เคารพเปนอยางยิ่งจนมีความเขาใจถองแทเมื่อศึกษาอยูกับ ครูบาเทืองเปนเวลานาน
พอสมควรจึงแสวงหาความรูในดานอื่น เชน ดานเวทยมนตคาถาอาคมตางๆ เพิ่มเติมจากเคยร่ําเรียน
มาจาก ครูบาจันทรติ๊บ ในสมัยยังไมไดบรรพชา จนถือไดวาในเรื่อง วิชาอาคมมิไดเปนรองใคร แต      
ครูบาทานยังไมยอทอในการเรียนรูยังหาความรู ทางดานวิชาคาถาอาคมอีกพระอาจารย ที่ครูบา      
อริยชาติใหความเคารพนับถือ คือ ครูบาอินตา วัดหวยไทร อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ครูบาอินตา 
วัดวังทอง จังหวัดลําพูน โดยเฉพาะครูบาอินตา ทานมีเมตตาสูงและเกงในเรื่องโภคทรัพย โชคลาภ 
ทานมักจะบอกญาติโยมเสมอวาใหมานมัสการครูบาอริยชาติ ถือวาทานมีวิชาคาถาอาคมที่แกกลาไม
เปนรอง จนกระทั่งชื่อเสียงของทานดังกระฉอนไปทั่วภาคเหนือ จึงมีศิษยานุศิษยจากจังหวัดนานมา
นิมนต ใหทานไปโปรดญาติโยมทางจังหวัดนานและที่จังหวัดนานนี่เอง ไดสรางเกียรติคุณใหทานเปน
อยางมาก ในการใชสรรพวิชาทั้งหลายแกบรรดาญาติโยมผูไดรับความทุกขรอนหลายสิบราย จน
ชื่อเสียงกวางไกล มีผูยกยองขนานนามวา หลวงพอเณร วัตถุมงคลที่ทานสรางและมีชื่อเสียงมาก เชน 
ปรอท ดาบ เปนตน โดยเฉพาะตะกรุดและปรอท มีผูประสบเหตุแลวทะเลาะกัน ผูเปนพอบันดาล
โทสะจึงเอามีดฟนตรงหลังลูกชายปรากฏวาฟนถึง 3 ที ไมเขาสืบไปสืบมาพบวามี ปรอทศักดิ์สิทธิ์ของ
ครูบาอริยชาติที่ทานสรางรุนแรกอยู มีชื่อเสียงทางดานคงกระพันดังขจรไกลทั่วไป 
 ตอมาเมื่ออายุครบ 20 ป จึงไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ วัดพัทธสีมาชัยมงคล (วังมุย) 
ตําบลประตูปา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีพระครูภัทรปญญาธร วัดศรีสุพรรณ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูนอุปชฌาย ไดรับฉายานามวา อริยจิตฺโต ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ไดจําพรรษาอยูวัดพัทธสีมาชัย
มงคล(วังมุย) ตําบลประตูปา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน หลังจากที่ครูบาอริยชาติไดอุปสมบทแลวทาน
ไดมุงเนนในการปฏิบัติธรรมเปนหลักสําคัญ แตญาติโยมผูที่ไดรับประสบการณในวิชาคาถาอาคม 
ความแคลวคลาด ปลอดภัยเมตตามหานิยมก็หลั่งไหล มาเปนลูกศิษยไมขาดสาย จึงมีลูกศิษยลูกหา
มากมาย ตอมาทานไดรับอาราธนาจากญาติโยม อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มาจําพรรษา ณ วัด
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พระธาตุดงสีมา ดําบลแมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อครูบาอริยชาติ ไดมาจําพรรษาอยู
ทานก็ไดนําการบูรณะกอสรางอยางรุดหนา อยางไรก็ตามถาวรวัตถุอื่น ๆ เชน องคพระธาตุซึ่งเกาแก 
ทรุดโทรมเอียงลงมาก และพระอุโบสถิหารกําลังเริ่มลงรากฐานในการกอสราง ตองใชทุนทรัพย เปน
จํานวนมากในการกอสราง บูรณปฏิสังขรณ แตครูบาอริยชาติไดยึดหลักการตามปฏิบัติตาม                    
เจโตปฏิธานที่ไดตั้งไว ในการมอบกายถวายชีวิตใหกับพระพุทธศาสนา ทานก็จะพยายามนําญาติโยม
ศรัทธาผูใจบุญบูรณะกอสรางตามกําลังแหงศรัทธา พรอมทั้งไดนําในการประพฤติปฏิบัติธรรมของ
ศรัทธาสาธุชน โดยทั่วไปจึงมีผูคนทุกทิศานุทิศตางหลั่งไหลมาไมขาด ในแตละวันจะมีเขามากราบ
นมัสการไมนอยกวา 10 คณะ สวนใหญครูบาอริยชาติ จะอบรมสั่งสอนญาติโยมที่มากราบนมัสการ
ตามพระธรรมคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนหลัก อยางไรก็ตาม ชื่อเสียงในดานเวทยมนต
คาถา เครื่องรางของขลังในสมัยที่เปนสามเณรยังลือเรื่องโดยเฉพาะการทายทัก บางครั้งหากญาติโยม
มีความทุกขรอนใจในเรื่องราวปญหาตางๆ ครูบาอริยชาติจะชวยทํานายทายทักสงเคราะห เปนการ
ชวยขจัดปดเปาแกไขใหผอนคลายสบายใจจากหนักเปนเบาลง ซึ่งสวนใหญเปนนักการเมือง คหบดี 
นักธุรกิจ ขาราชการ ทหาร ตํารวจ และประชาชนตางๆ ทราบขาว และเลื่อมใสศรัทธาครูบาอริยชาติ
มาจําพรรษาอยูวัดพระธาตุดงสีมา ตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ชาวแมสรวยตางมี
ประสบการณทางดานแคลวคลาดตางๆ เชน คนขับมอเตอรไซดถูกรถเฉี่ยวชน ปรากฏวาไมบาดเจ็บ
อะไร เพราะมีสายสิญจนที่ครูบาอริยชาติผูกที่ขอมือให หรือเกิดอุบัติเกตุหมูรถสิบลอชนรถตูรับสง
นักเรียนซึ่งมีนักเรียนนั่งโดยสารมามาณสิบกวาคน ปรากฏวามีนักเรียนจํานวนหนึ่ง ไมไดรับบาดเจ็บ
อะไร เพราะมีสายสิญจน และมีตะกรุดของครูบา จากเหตุการณตางๆ ทําใหผูคนหลั่งไหลมาขอบูชา
ตะกรุดและสายสิญจนของครูบาจํานวนมาก  
 นอกจากนี้ครูบาอริยชาติเปนผูอนุรักษโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา ใหยั่งยืนสืบตอดังที่
ครูบาอาจารยทั้งหลายไดกระทํามา ทานจึงไดบูรณะพระธาตุเจดีย โดยเฉพาะพระธาตุปางบวกแกว 
ตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เกาแกมาก การบูรณะก็
สําเร็จลุลวง ทั้งนีเ้พราะบารมีของบวกแกว และครูบาอริยชาติ รวมทั้งแรงศรัทธาของบรรดาญาติโยม 
ที่มารวมทําบุญที่พระธาตุปางบวกแกว นอกจากนั้นครูบาอริยชาติยังไดสงเสริม ดานการศึกษา โดยให
ทุนการศึกษาแกเด็กเยาวชน เพื่อชวยเหลือสรางสรรคการศึกษาแกเด็กที่เรียนดีแตขาดทุนทรัพย ซึ่ง
ครูบาอริยชาตยิึดถือจารีตปฏิบัติตามครูบาอาจารยมา นอกจากนี้จะเห็นไดจากประเพณีในการทําบุญ
ตางๆ ครูบาอริยชาติจะอนุรักษประเพณีอันดีงาม มีความเรียบรอยตามพื้นบานลานนาไทยแตโบราณ 
ในกุฏิทานมีแตสิ่งจําเปนของสมณะบริโภคสมถะเรียบรอย นากราบไหวบูชา การขบฉันของทานก ็       
จะฉันไมมาก เนนแตผักผลไมเปนหลักเทานั้น ทานเคยฉันมังสาวิรัติมาตลอด เมื่อมาจําพรรษาที่วัด          
พระธาตุดงสีมา ทานก็ฉันตามแตที่ญาติโยมนํามาถวายเจาะจง ฉันมังสาวิรัติอยางเดียวก็สงสารญาติ
โยม ที่จะตองขวานขวายหามาถวาย ดวยความมีเมตตาทานจึงฉันตามสิ่งที่มีอยูที่ คณะศรัทธานํามา
ถวายทานจึงไมยึดติดอยูกับสิ่งๆ ใด 
 ครูบาอริยชาติ  นักบุญแหงแดนลานนา  ปจจุบันทานพํานักสรางวัดแสงแกวโพธิญาณ อยูที่ 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย รวมมูลคาวัดที่ทานจะสรางทั้งหมด เปนเงิน 300 ลานบาท ครูบา           
อริยชาติตั้งใจใหเปนแดนธรรม แดนทิพยแหงเมืองเหนือ (วัดแสงแกวโพธิญาณ 
  (http://mobaywatsangkaew.blogspot.com/p/blog-page_22.html, 2561) 

http://mobaywatsangkaew.blogspot.com/p/blog-page_22.html
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2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 พระมหาวิชัย ยติชโย (ฤทธิ์วิรุฬห) (2551, หนา บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนา 
วัดนาคเปนสํานักปฏิบัติธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา การศึกษาการพัฒนาวัดนาคเปนสํานักปฏิบัติ
ธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา วัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการจัดสํานักปฏิบัติธรรมในคัมภีร
พระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาระเบียบของวัดที่มหาเถรสมาคมกําหนดใหเปนวัดที่เหมาะสมแกการ
ปฏิบัติธรรม และเพ่ือศึกษารูปแบบองคประกอบ และปจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัดนาคเปนสํานัก
ปฏิบัติธรรมในคคัมภีรพระพุทธศาสนา และตามที่มหาเถรสมาคมกําหนด งานวิจัยนี้ไดศึกษาการ
ปฏิบัติธรรมในคัมภีรพุทธศาสนา รูปแบบ องคประกอบ และปจจัยที่เหมาะสมของสํานักปฏิบัติธรรม 
นโยบายการพัฒนาวัด และการประเมินความสมบุรณของการพัฒนาวัด จึงประกอบดวยสองระยะคือ 
ระยะแรก ใชวิธีวิจัยเอกสาร การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลเชิงลึกแบบเปดและไมชี้นํา 
และการสังเกตวิเคราะหสภาพ SWOT Analysis ทํานโยบายและดําเนินงานตามแผน จนทําการวิจัย
ประเมินความกาวหนาของการพัฒนาแลวทําการแกไขปรับปรุงนโยบายวัดนาคและดําเนินงานตอ 
ระยะที่สอง คือระยะของการประเมินรวมสรุปผลความสมบูรณของการพัฒนาวัด โดยการใช
แบบสอบถาม และการสนทนากลุมผูเขาปฏิบัติธรรม จํานวน 50 คน และวิเคราะหผล โดยใช CIPP 
Model และ SWOT Analysis โดยในขั้นตอนที่สองนี้แสดงผลในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา 
จากการศึกษาภายใต CIPPI และ SWOT Analysis พบวาการพัฒนาวัดใหเหมาะสมแกการปฏิบัติ
ธรรมใหประสบผลสําเร็จไดนั้น จะตองพิจารณาถึงปจจัยสําคัญ ไดแก 1) ความพรอมในการพัฒนา
ของวัด คณะสงฆ ชุมชน 2)  การวางแผนพัฒนาวัดใหเปนสํานักปฏิบัติธรรม จะตองคํานึงถึงสถานที ่
(อาวาส) ที่บิณฑบาต (โคจรคาม) อาหาร (โภชนะ) บรรยากาศ (อุตุ) ความพรอมและความเขาใจของ
บุคคล (ปุคคละ) 3) ความชัดเจนในการกําหนดหลักสูตรและการกระบวนการอบรม ที่ผูมาปฏิบัติแลว
จะสามารถไดรับประโยชน รวมถึงนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาวัดเปนสํานักปฏิบัติธรรม (ภัสสะ) 4) 
การจัดทําแผนของดครงการ จะตองสนับสนุนการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมอยางเปนระบบ และมีความ
สอดคลองในคัมภีรพระพุทธศาสนา (อิริยาบถ) 5) ความศรัทธาและความเชื่อมั่นของผูปฏิบัติธรรม ที่มี
ตอสํานักปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ผลจากการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา ทัศนคติของบุคคลภายนอกที่มีตอ
การพัฒนาวัดและความรวมมือรวมแรงกันของสมาชิกในวัด เปนปจจัยความสนับสนุนที่สําคัญตอ
ความสําเร็จ จากผลการวิจัย รูปแบบของสถานที่ที่เหมาะสมตอการปฏิบัติธรรม คือ สัปปายะ 7  
ไดแก  1) อาวาสสัปปายะ 2) โคจรสัปปายะ 3) ภัสสสัปปายะ 4) ปุคคลสัปปายะ 5) โภชนสัปปายะ 
6) อุตุสัปปายะ 7) อิริยาปถสัปปายะ และมีกัลยาณมิตรเปนเครื่องสนับสนุน วัดนาคมีคุณลักษณะ          
สัปปายะ 7 และกันยาณมิตรซึ่งเปนคุณลักษณะครบถวน ดังในคัมภีรพระพุทธศาสนา ตามที่มหาเถร
สมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด หวังวางานวิจัยนี้จะใหแงคิดปละอํานวย
ประโยชนในการศึกษาสํานักปฏิบัติธรรมของวัดตางๆ ใหมีความสอดคลองในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
ตามที่มหาเถรสมาคม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด ทั้งเปนประโยชนสําหรับทาน
ผูสนใจ ผูมุงนําไปปฏิบัติสําหรับตนและผูอื่นไดเปนอยางดี เพื่อความเขาใจการปฏิบัติธรรม และการ
จัดการสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตอการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน 
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 บัญยงค บรรพบุรุษ (2552, หนา 71-73) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตามบทบาทของเจาอาวาส
ในการพัฒนาวัดจังหวัดอางทอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทของ   
เจาอาวาสในการพัฒนาวัดจังหวัดอางทอง ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2535 คนหาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามบทบาทของเจาอาวาส ในการพัฒนาวัด
จังหวัดอางทอง และเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาการปฏิบัติตามบทบาทของเจาอาวาส ในการพัฒนา
วัดจังหวัดอางทอง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามและการสัมภาษณ  
จากเจาอาวาสและประชาชนในจังหวัดอางทอง จํานวน 145 รูป/คน ผลการศึกษาพบวาการปฏิบัติ
ตามบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาวัดจังหวัดอางทอง ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในเกณฑมาก ปญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามบทบาทของเจาอาวาส ในการพัฒนาวัดจังหวัดอางทอง พบวาดาน 
การปกครอง พระสงฆยอหยอนการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  
ดานการศึกษา ขาดบุคลากรทางภาษาบาลีในระดับสูง ครูประจําและครูเฉพาะทางงบประมาณ 
พระสงฆไมชํานาญการสอน ไมปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ดานศึกษาสงเคราะหขาด
งบประมาณ ขาดความพรอมบริหาร สถานที่ อุปกรณ ดานการเผยแผ พระสงฆที่มีความสามารถ 
เผยแผมีนอย งบประมาณนอย ประชาชนไมมีเวลาฟงการเผยแผพระธรรมเทศนา ดานสาธารณูปการ
พระสงฆไมชํานาญในงานกอสรางซอมแซมที่ไดรับมอบหมายงบประมาณนอย ขาดการวางแผนงานที่
ดี ดานสาธารณสงเคราะห ขาดงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณและขาดความสามารถ 
 สุมา พันธแหยม  (2552, หนา 44) ศึกษาเรื่อง การสํารวจแนวทางการพัฒนาวัดในสายตา
ของประชาชนจังหวัดจันทบุรี เปนการวิจัยโดยการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ คือจาก
การสัมภาษณเพื่อขอขอมูล และการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับวัดในแตละสวน ซึ่งสํานักพระพุทธศาสนา
จังหวัดจันทบุรี ประจําป 2552 ไดมีการรวบรวมขอมูลการสํารวจจํานวนวัดของจังหวัดจันทบุรี  
ที่แบงออกเปน 10 อําเภอ 76 ตําบล 724 หมูบาน จากการรวบรวมจํานวนวัด สํานักสงฆนั้นมีวัด
จํานวน 301 แหง สํานักสงฆและที่พัก จํานวน 106 แหง  ผลการวิจัยพบวาสวนใหญประชาชนอยาก
ใหวัดมีกฎ กติกา มติ ขอบังคับ คําสั่งสําหรับการประพฤติปฏิบัติตนของพระสงฆใหเหมือนกัน และใหรู
ถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติกิจวัตรที่พระที่จําพรรษาใหม และบุคคลที่มีความสนใจในหลักธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา โดยใหจัดการเรียนการสอนที่เปนแบบแผน และยังแนะแนวทางที่จะ
สนับสนุนการเรียนการศึกษาของประชาชนผูยากไร แตขาดทุนทรัพยตามกําลังที่วัดจะสามารถ
อนุเคราะหไดการดูแลอาคารสถานที่ใหดูเหมาะสมตอการใชเปนที่ปฏิบัติธรรม เมื่อไดทราบปญหา
หลายอยางที่เกิดขึ้นแลว ก็ควรนําเอาหลักทฤษฎีที่ศึกษานั้นมาประยุกตปรับปรุง ใหเขากับปริบทที่
ใกลเคียง เมื่อปรับเปลี่ยนแกไขและทราบถึงปญหาแลวนํามาปฏิบัติ ก็จะทําใหเกิดประโยชนตอการ
บริหารจัดการงานบุคคลทางพระพุทธศาสนา ยังสามารถที่จะติดตามตรวจสอบ และเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการที่จะนําไปประกอบการพิจารณาคุณและโทษ เพื่อจะเปนการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพของวัดในพระพุทธศาสนาสืบตอไป 
 พระมหาพรประสงค พุทธจันทร (2553, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน โดยเลือกพื้นที่ศึกษา คือวัดในเขตตําบลวัดเกต อําเภอเมือง 
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จังหวัดเชียงใหม มีทั้งหมดจํานวน 7 วัด ไดแก วัดกูคํา วัดเกตการาม วัดเชตุพน วัดทาสะตอย             
วัดเมืองกาย วัดศรีโขงและวัดสันปาขอย ผูศึกษาไดศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาวัดทั้ง  
6  ดาน คือดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ 
ศาสนธรรม ดานการสาธารณูปการ และดานการสาธารณสงเคราะห โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
การศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนาม กําหนดประเด็นศึกษาตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของ
การศึกษา  
 ผลการศึกษาพบวาพระสงฆทุกวัดไดรวมกันพัฒนาวัดทั้ง 6 ดาน คือการพัฒนาวัดดานการ
ปกครอง ไดมีการวางมาตรการและออกกฎระเบียบของวัดเปนไปตามแบบแผนแหงพระธรรมวินัย และ
กฎระเบียบของคณะสงฆ ใหพระภิกษุ สามเณรไดยึดถือประพฤติปฏิบัติตาม และใหประชาชนไดมี
สวนรวมพัฒนาวัดในรูปของคณะกรรมการวัด การพัฒนาวัดดานการศาสนศึกษาไดใหการสงเสริม
สนับสนุนพระภิกษุ สามเณร ไดศึกษาเลาเรียนในระบบการศึกษาตางๆ ของคณะสงฆและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ทางดานพระสงฆวัดเชตุพนไดจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม แผนก
บาลีและแผนกสามัญศึกษาใหแกพระภิกษ ุสามเณรดวย การพัฒนาวัดดานการศึกษาสงเคราะห ไดให
ความอุปถัมภ สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียน และทุนอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน
การสอนแกสถานศึกษา ไดบรรยายอบรมและเปนครูพระชวยสอนตามสถานศึกษาตางๆ ทางดาน
พระสงฆวัดกูคํา วัดเกตการามและวัดทาสะตอยไดเปนผูริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัด เพื่อใหเปน
สถานที่ศึกษาเลาเรียนของเด็กเยาวชนในชุมชน วัดเชตุพนไดใหบริการความรูภูมิปญญาทองถิ่นดาน
แพทยแผนไทยแกประชาชน การพัฒนาวัดดานการเผยแผศาสนธรรม ไดดําเนินการเผยแผศาสนธรรม
ดวยการเทศน  การอบรมบรรยายใหแกประชาชนตามโอกาสและสถานที่ตางๆ ทั้งในวัดและนอกวัด ได
รวมกับประชาชนจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น
เปนประจํา ทางดานพระสงฆวัดสันปาขอย ไดจัดกิจกรรมปาฐกถาธรรมใหแกประชาชนทุกวันอาทิตย
ในชวงเขาพรรษา การพัฒนาวัดดานการสาธารณูปการ ไดมีการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณศาสน
วัตถุและศาสนสถาน ไดพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในบริเวณวัดและอาคารสถานที่ของวัด และ
ใหประชาชนไดเขามาใชอาคารสถานที่ของวัดทํากิจกรรมตางๆ ทางดานพระสงฆวัดเกตการาม 
ไดรวมกับประชาชนจัดตั้งพิพิธภัณฑขึ้นในวัด เพื่อเปนการอนุรักษโบราณวัตถุตางๆ และเปน
ศูนยกลางการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน พระสงฆวัดทาสะตอย วัด
เมืองกาย วัดสันปาขอยไดสงเสริมและสนับสนุน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ใน
ดานศิลปะการแสดงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมือง และการพัฒนาวัดดานการสาธารณสงเคราะห ไดให
ความชวยเหลือแกประชาชนในชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน ในดานอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณเครื่องใชตางๆ ของวัด ไดจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวัด การศึกษาของ
เยาวชนและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการดําเนินงานของหนวยงานและองคกรการ
กุศลตางๆ และไดใหความชวยเหลือดานทุนทรัพย เครื่องอุปโภคบริโภคแกประชาชนที่ยากไร 
ประชาชนที่อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดารและที่ประสบภัยพิบัติตางๆ การพัฒนาวัดของพระสงฆทั้ง 6 ดาน
นี้ มีจุดมุงหมายหลัก คือเพื่อใหเกิดประโยชนและความสุขแกประชาชน ประชาชนไดตระหนักและ
เห็นบทบาทความสําคัญของวัดและพระสงฆ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและไดใหความชวยเหลือ
อุปถัมภทํานุบํารุงกิจการงานดานตางๆ ของวัด ประชาชนไดเขามาทํากิจกรรมตางๆ ที่วัดอยาง
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สม่ําเสมอและเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้น ทําใหวัดเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนและทําใหวัดเปน
ศูนยกลางของชุมชนตลอดไป 
 พระมหาเสกสรรค  แกวทรัพย  (2556, หนา บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาวัดในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค คือ  
เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาวัดในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เพื่อ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาวัดในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพัฒนาวัดในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ระเบียบวิธีการวิจัยผูวิจัยไดศึกษาวิจัยโดย
วิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับประชาชน ที่อยูใน
เขตอําเภอตากฟา มีอายุ 20 ป ขึ้นไป สุมกลุมตัวอยางได จํานวน 380 คน จากการวิจัยพบวา 
ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาวัดในอําเภอตากฟา จังหวัด
นครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวาประชาชนมี
ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาวัดในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคอยู
ในระดับมากทุกดาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ตอการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
พัฒนาวัดในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว พบวาประชาชนมีความ
คิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานเพศ 
ไมแตกตางกัน สวนดานอายุ ดานการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายไดตอเดือน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาวัด ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ขอเสนอแนะเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาวัด ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค คือวัดควรใหมีการจัดการประชุมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาในวัด ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติงาน ดานการ
ตรวจสอบ และดานการแกไขปญหาใหบอยขึ้น อยางนอยเดือนละสองครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การมีสวนรวมของประชาชน วัดควรมีการบันทึกรายการบัญชีของวัด เชน การใชจาย การจัดกิจกรรม  
เปนตน ใหเปนลายลักษณอักษรมากยิ่งขึ้นและชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ เพื่องาย
ตอการตรวจสอบ หนวยงานราชการและองคกรการปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานสําคัญที่จะ
ผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาวัดโดยการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับวัดเพื่อ
เสริมสรางใหประชาชนเขาวัด เพื่อจะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางวัดกับประชาชน และทั้งนี้ก็จะทํา
ใหเกิดการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้นอีกดวย 
 กรกฏ  โอภาสเจริญมงคล (2556, หนา 236)  ศึกษาเรื่องการบริหารและการพัฒนาวัด 
โสธรวรารามวรวิหาร : จากยุคกอตั้งสู มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาการพัฒนาวัดโสธรวราราม
วรวิหารในดานหลักการที่สําคัญตางๆ จากอดีตถึงปจจุบัน เพื่อศึกษาการบริหารวัดโสธรวราราม
วรวิหารจากอดีตถึงปจจุบัน เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารวัดโสธรวราราม
วรวิหาร เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารและการพัฒนาวัดโสธรวรารามวรวิหาร และเพื่อ
ศึกษาแนวโนมการบริหาร และการพัฒนาวัดโสธรวรารามวรวิหารในอนาคต ผลการวิจัยพบวาการ
พัฒนาวัดโสธรวรารามวรวิหารในดานหลักการที่สําคัญตางๆ จากอดีตถึงปจจุบัน พบวา 1) การพัฒนา
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บุคลากรภายในวัดมีการฝกอบรมบมนิสัย ใหมีจิตใจเขมแข็ง มีความอดทน โดยใชหลักการทางธรรมมี
พรหมวิหาร 4 และสัปปุริส ธรรม 7 สวนทางโลกเปนแบบประชาพิจารณแบบมีสวนรวม 2) การบริหาร
วัดโสธรวรารามวรวิหารจากอดีตถึงปจจุบัน พบวาผูบริหารไดใหความสําคัญเกี่ยวกับบุคลากรทั้ง
พระภิกษุ สามเณร ฆราวาส มุงเนนการบริหารในดานการศึกษาใหความรูและใหสิ่งตอบแทนแก
บุคลากร 3) ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารวัดโสธรวรารามวรวิหาร พบวาความเชื่อความ
ศรัทธาในองคหลวงพอพระพุทธโสธรรวมบริจาคทําบุญ และบุคลากรพุทธบริษัท 4 รวมทั้ง
งบประมาณจากทางราชการ 4) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารและการพัฒนาวัดโสธรวราราม
วรวิหาร  พบวาผูบริหารมีวิสัยทัศนที่แตกตางออกไปจากผูรวมบริหาร (บรรพชิตและฆราวาส)  ทําให
เกิดการแตกแยกภายในองคการวัด  5)  แนวโนมการบริหารและการพัฒนาวัดโสธรวรารามวรวิหารใน
อนาคต พบวาทางวัดโสธรฯ จะจัดตั้งพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรตางๆ ที่
เกี่ยวกับวัดโสธรฯ 
 พระวิรุติ  สานันท (2556, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาวัดหนองพลวง ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย จากการวิจัยพบวาสภาพการ
ดําเนินงานกิจการของวัดหนองพลวง ตํ าบลลําดวน อํา เภอกระสัง จั งหวัดบุรี รัมย  ดาน 
การปกครอง พบวามีการดําเนินงานการบริหารการปกครอง โดยยึดตามหลักของพระธรรมวินัย 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งมหาเถรสมาคม โดยเปดโอกาสใหผูนําชุมชน
ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือรวมปรึกษาหารือในการพัฒนาวัดรวมกัน ดานการศาสน
ศึกษา พบวาไดดําเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศกําหนดใช ดาน
การศึกษาสงเคราะห พบวาไดมีการดําเนินการจัดการศึกษาโดยแบงออกเปน 2 ศูนยการเรียนรู คือ  
1) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ดานการเผยแผศาสน
ธรรม  พบวามีการดําเนินการเผยแผศาสนธรรม ดวยวิธีการแสดงธรรมเทศนาปาฐกถาธรรมในโอกาส
ตางๆ  ทั้งภายในวัดและภายนอกวัด ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของพระพุทธศาสนา  หรือวัน
สําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ดานสาธารณูปการ พบวามีการดําเนินงานการกอสรางถาวรวัตถุใน
วัดตามชวงโอกาสและทุนสนับสนุนจากแหลงตางๆ  และดานสาธารณะสงเคราะห พบวา ไดอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานเพื่อจัดเปนที่บําเพ็ญกุศล หรือทําบุญในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และรณรงคใหประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่งเสพติด 2) ปญหาการดําเนิน
กิจการการพัฒนา ดานการปกครอง พบวากระบวนการบริหารจัดการภายในวัดเขมแข็งไมเพียงพอ ขาด
การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ดานศาสนศึกษา พบวาจํานวนภิกษุสามเณรศึกษาเลาเรียนพระธรรม
วินัยมีนอย ดานการศึกษาสงเคราะห พบวาคณะครูสอนมีเวลาไมเพียงพอและขาดอุปกรณในการเรียน
การสอน ดานการเผยแผ พบวาขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการเผยแผ ดานสาธารณูปการ พบวาขาด
การทําบัญชียอดของสิ่งกอสรางที่จําเปนเพื่อการพิจารณากอสราง เพื่อความเหมาะสมครั้งตอไป และ
ยังขาดทุนทรัพยในการกอสรางอีกมาก ดานสาธารณะสงเคราะห พบวาขาดทุนทรัพยและระบบการ
จัดการที่ดีในการอนุเคราะหชวยเหลือผูยากไรในชุมชน 3) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ได
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและโครงการ โดยประเด็นดังนี้ (3.1) ยุทธศาสตรดานการ
ปกครองพัฒนาระบบ การบริหารงานกิจการคณะสงฆภายในวัดเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ กฏ 
ระเบียบ มติ คําสั่ง ของมหาเถรสมาคม และกฏหมายคณะสงฆแกบรรพชิตและคฤหัสถ (3.2) 
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ยุทธศาสตรดานการศาสนศึกษา สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมพัฒนา
ครูผูสอน และบุคลากรทางการศาสนศึกษา (3.3) ยุทธศาสตรดานการศึกษาสงเคราะห เสริมสราง
พัฒนาครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาสงเคราะห สงเสริม สนับสนุน อุปถัมภและการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู เรียนและแหลงเรียนรูทางศึกษาสงเคราะห (3.4)  
ยุทธศาสตรดานการเผยแผศาสนธรรม เสริมสรางพัฒนาบุคลากรใหเชี่ยวชาญดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (3.5) ยุทธศาสตร
ดานการสาธารณูปการเสริมสราง และพัฒนาเสนาสนะถาวรวัตถุสิ่งแวดลอมภายในวัดสงเสริมการดูแล
รักษา และจัดการศาสนสมบัติอยางมีสวนรวม (3.6) ยุทธศาสตรดานการสาธารณะสงเคราะห  
เสริมสรางศีลธรรมความสามัคคีมีสวนรวมพัฒนาชุมชนสงเสริมอํานวยความสะดวกการจัดกิจกรรม
ของชุมชนในวัด 
 พระสุวัฒน สุวฑฺฒโน (2556, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของเจาอาวาส
ตอการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชนในอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย พบวาระดับ
บทบาทของเจาอาวาสตอการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน ในเขตอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  
โดยภาพรวม อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.97 ตามลําดับ คาเฉลี่ย ดานศาสนบุคคล/บุคลากร 4.07 
ดานศาสนพิธี/กิจกรรม 4.04 ดานศาสนวัตถุ/สถานที่ 3.80 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอ
บทบาทของเจาอาวาสตอการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชน ในเขตอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลพบวา ประชาชนที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยูใน
ชุมชน สถานภาพ อาชีพ ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเจาอาวาสตอการพัฒนาวัดเปน
ศูนยกลางชุมชน ในอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ง
ไว แนวทางการบริหาร การจัดการวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน และปจจัยที่ชวยสงเสริมใหวัดเปน
ศูนยกลางของชุมชน คือดานศาสนพิธี/กิจกรรม ไดแก ควรปรับปรุงรูปแบบการประกอบศาสนพิธี 
และ สงเสริมประชาชน ใหเขารวมในกิจกรรมทางพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ดานศาสนบุคคล/
บุคลากร ไดแก ควรคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาบวช และสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรอบรมสั่งสอน
ธรรมะแกประชาชน ดานศาสนวัตถุ/สถานที่ ไดแก ควรบูรณะและปฏิสังขรณ ศาสนสถานภายในวัด
ใหมีความเรียบรอยสวยงาม สงบรมรื่น เหมาะแกการปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิ ขอเสนอแนะสําหรับ
นําไปปฏิบัติในการบริหาร การจัดการวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน และปจจัยที่ชวยสงเสริมใหวัด
เปนศูนยกลางของชุมชน คือควรมีการปรับปรุงรูปแบบของการประกอบศาสนพิธี ใหมีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น ควรคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาบวชเรียนใหรอบคอบกวานี้ และสงเสริมใหพระภิกษุสามเณร
อบรมสั่งสอนธรรมะแกประชาชนอยางเปนประจํา ควรมีการบูรณะและปฏิสังขรณ ศาสนสถานภายใน
วัดใหมีความเรียบรอยสวยงาม ควรสงเสริมและชักชวนใหชาวชุมชน ไดเขารวมในกิจกรรมและ
พิธีกรรมตางๆ ทางศาสนา และพัฒนาวัดใหดูสะอาด ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมของวัดใหมีความ
สงบรมรื่น เหมาะแกการปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิและนําตัวอยางไปใชกับชุมชน 
 พระมหาเกริกชัย เริญไธสง (2557, หนา 194-195) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาวัดตาม
มาตรฐาน ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในจังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับการพัฒนาวัดตามมาตรฐาน ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในจังหวัดนครปฐม  
เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาวัด ตามมาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในจังหวัด
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นครปฐม จําแนกตามสถานภาพวัด เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอระดับการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในจังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวัดตามมาตรฐาน
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ          
เจาอาวาส/ผูแทนเจาอาวาสในจังหวัดนครปฐม จํานวน 136 รูป และผูใหขอมูลหลักในการสนทนา
กลุมจํานวน 8 รูป/คน ไดแก เจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 2 คน เจาหนาที่เลขานุการ
เจาคณะจังหวัดนครปฐม 2 รูป เจาอาวาสวัดในจังหวัดนครปฐม 2 รูป เจาหนาที่คณะกรรมการวัดใน
จังหวัดนครปฐม 2 คน ผลการวิจัยพบวาระดับการพัฒนาวัดตามมาตรฐาน ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน  พบวาดานสาธารณูปการ โดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานการปกครอง การศาสนา
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ และการสาธารณสงเคราะห โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
กลุมตัวอยางที่มีอายุ ระดับการศึกษาทางเปรียญธรรมอายุของวัดและการเปนวัดพัฒนา มีระดับการ
พัฒนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยดานองคกร และ
ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานายระดับการพัฒนาวัดรวมกันไดรอยละ 55.90 แนว
ทางการพัฒนาวัดตามมาตรฐาน ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในจังหวัดนครปฐม จากการ
วิจัยเชิงคุณภาพพบวาดานสาธารณูปการ ควรเล็งเห็นความจําเปนในการสรางถาวรวัตถุ ที่เนนประหยัด 
และเนนสุขลักษณะ ทั้งยังรักษาสิ่งแวดลอม ดานการปกครอง เจาอาวาสควรมีทักษะในการปกครอง
และมีคุณธรรมไมลําเอียง ดานการศาสนศึกษา จะตองตระหนักถึงความรูและคุณภาพของชาวพุทธโดย
เริ่มจากพระภิกษุและสามเณร ดานการศึกษาสงเคราะห ควรมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ดานการ
เผยแผควรสรางบุคลากรดานเผยแผใหมากขึ้น และดานการสาธารณะสงเคราะห ตองมีใจใฝรับผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวมอยางไมทอดธุระและไมเห็นแกตัว 
 พระมหาวินัย แกวกรอง (2557, หนา 55) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาวัดในเขตอําเภอ
ทามวง จังหวัดกาญจนบุรีสูความเปนมาตรบาน ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพของวัดในเขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ตามมาตรฐาน
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และศึกษาแนวทางการพัฒนาวัดในเขตอําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี สูความเปนมาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ประชากรของการวิจัยคือ  
พระสงฆในอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 100 รูป และพระสังฆาธิการในอําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 12 รูป โดยการสุมแบบแจะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
เนื้อหา ผลการวิจัยพบวาระดับคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ของวัดใน
เขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการเผยแผ 
ดานการศาสนศึกษา ดานการสาธารณูปการ ดานการปกครอง ดานการสาธารณสงเคราะห และดาน
การศึกษาสงเคราะห และแนวทางการพัฒนาวัดในเขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สูความเปน
มาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในแตละดาน คือดานการเผยแผ โดยการอบรม
สงเสริมศีลธรรมของพระภิกษุ สามเณร ประชาชน ในหนวยงานและที่บาน ดานการศาสนศึกษา โดย
การสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาและการศึกษาอยาง
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ตอเนื่อง ดานการสาธารณูปการ โดยบริเวณวัดตองสงบ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ดานการปกครอง 
โดยมีระเบียบปฏิบัติกิจวัตร พระภิกษุ สามเณร ศิษยวัด ผูอาศัยในวัด และบุคคลที่เขามารวมหรือจัด
กิจกรรมตางๆ มีการวางแผนการบริหาร จัดการอยางเปนระบบ ดานการสาธารณสงเคราะห โดยการ
สรางเครือขายการดําเนินงานดานสาธารณะกับองคกรตางๆ สงเสริมและสนับสนุน ใหมีจิตอาสา เพื่อ
เผยแผพระพุทธศาสนา และจัดใหมีอาสาสมัครในการสอดสอง ดูแล และพิทักษพระพุทธศาสนา ดาน
การศึกษาสงเคราะห โดยการจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ศูนยเรียนรู ศีลธรรม ศูนย
ฝกอาชีพ ชมรม เพื่อรวมกลุมดําเนินการที่เปนประโยชนตอชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับกระบวนการพัฒนาวัด
แสงแกวโพธิฐาณ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ (Cohen&Uphoff) ตามแผนภาพท่ี 2.1 
  
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

                       ตัวแปรพื้นฐาน                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
 1. สถานภาพ 
 2. เพศ 
 3. อาย ุ
 4. ระดับการศึกษา 

 

การพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ 
1. ดานการมีสวนรวม 

2. ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 



 
บทท่ี 3 

 วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งจะทําใหได
ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดที่จะศึกษา โดยมี
แนวทางและมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี ้
 3.1 ประชากรที่ศึกษา 
 3.2 ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
 3.7 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือเจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลตําบลเจดียหลวง กํานันตําบลเจดียหลวง ผูนําในชุมชนตําบลเจดียหลวง ประธานชมรม
ผูสูงอายุตําบลเจดียหลวง ผูอาวุโสในชุมชนตําบลเจดียหลวง ผูใหญบานหมูที่ 11 บานใหมแสงแกว  
และคณะกรรมการกลุมพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณฝายตางๆ รวมจํานวน 15 คน  
   
3.2 ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่เปนบุคคล วัตถุ สิ่งของและสถานที่ที่
เกี่ยวของที่ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลโดยตรงจากแหลงขอมูลตามที่ปรากฏในบทที่ 4 สภาพพื้นที่ศึกษา 
วิจัย 
 3.2.2 ขอมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร
สิ่งพิมพ รายงานการวิจัยที่ เกี่ยวของ แหลงขอมูลที่สําคัญ ไดแก วัดแสงแกวโพธิญาณ สํานัก
หอสมุดกลาง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหอสมุดมหาวิทยาลัย มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา  
 3.2.3 ศึกษาขอมูลภาคสนาม โดยไดใชแบบสัมภาษณ โดยตรงจากประชากรกลุมตัวอยางที่
ศึกษาวิจัยในหมูบาน จํานวน 15 คน ที่มีสวนเกี่ยวของกับในการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย  
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3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ละเอียดครอบคลุม 
ถูกตอง ตอบคําถามและตรงวัตถุประสงคของการวิจัยไดอยางชัดเจน โดยใชเทคนิค วิธีการในหลาย
รูปแบบ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีวิธีการที่ใชในการวิจัยประกอบดวยเครื่องมือ ดังตอไปนี ้
 3.3.1 การสํารวจพื้นที่วิจัย (Survey) ผูวิจัยไดทําการศึกษาการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ  
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  
 3.3.2  การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Observation) โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มี
การรวมกลุมกันทํากิจกรรมของวัดแสงแกวโพธิญาณ เพื่อเก็บขอมูลดวยการจดบันทึก ถายภาพ 
บันทึกเสียง เพื่อจะไดนํามาใชวิเคราะหงานวิจัยตอไป 
 3.3.3  การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับเจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลเจดียหลวง กํานันตําบลเจดียหลวง ผูนําในชุมชนตําบลเจดีย
หลวง ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลเจดียหลวง ผูอาวุโสในชุมชนตําบลเจดียหลวง ผูใหญบานหมูที่ 11  
บานใหมแสงแกว และคณะกรรมการกลุมพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณฝายตางๆ รวมจํานวน 15 คน 
 3.3.4  การเสวนากลุมเปาหมาย (Focus Group Discussion) รวมกับเจาอาวาสวัดแสง
แกวโพธิญาณ ผูนําชุมชน ผูอาวุโสในชุมชน และคณะกรรมการกลุมพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณฝาย
ตางๆ รวมจํานวน 15 คน เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบล
เจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 3.3.5 การศึกษาเอกสาร (Documentary study) ไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาวัด การมีสวนรวมในการพัฒนาวัด ประวัติและขอมูลพื้นฐานของวัดแสงแกว
โพธิญาณ  
 3.3.6 วัสดุอุปกรณตางๆ วัสดุอุปกรณที่ผูวิจัยไดนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา ไดแก
แบบบันทึกขอมูล เทปบันทึกเสียง กลองถายรูป แบบสัมภาษณเชิงลึก 
 
 
 
 
3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสรางตามกรอบที่จะศึกษาโดยมีขั้นตอนการ
สรางเครื่องมือตามลําดับ ดังนี้  
 3.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนกรอบกําหนดแนวคิดของตัว
แปรและประเด็นขอคําถามตางๆ ในการสรางแบบสัมภาษณ 
 3.4.2  นิยามตัวแปรเชิงปฏิบัติการและสรางคําถามตัวแปรที่กําหนดไว โดยเขียนคําถามให 
สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมตัวแปรตามแนวคิดทฤษฏีที่ไดศึกษา 
 3.4.3  สรางแบบสัมภาษณ แลวนํามาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบ และ
แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
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 3.4.4 นําแบบสัมภาษณ ที่ปรับปรุงแกไขปรับปรุงจากคณะอาจารยที่ปรึกษาไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความถูกตองของ
แบบสัมภาษณ 
 3.4.5 นําแบบสัมภาษณไปใช 
 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมีขอมูลหลาย
สวนที่ตองการรวบรวมและนํามาประกอบกัน ใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได
ดําเนินการรวบรวมขอมูล เปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 เริ่มสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยผูวิจัยไดแจงความประสงคใหเจาอาวาสวัด
แสงแกวโพธิญาณและผูนําชุมชนทราบ เพื่อขอความอนุเคราะหเก่ียวกับขอมูลเบื้องตนของวัดแสงแกว
โพธิญาณและชุมชน เพื่อนําขอมูลมาใชศึกษาวิจัยครั้งนี ้
 ระยะที ่2  เก็บขอมูลในประเด็นที่จะศึกษาวิจัย โดยผูทําการวิจัยไดกําหนดประเด็นไว
ลวงหนา ออกแบบสัมภาษณโดยการสํารวจพื้นที่ โดยการสังเกตการณ การสัมภาษณ ทั้งเจาะลึก ทั้ง
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม เปนตน 
 ระยะที่ 3  ระยะตรวจสอบขอมูลและนําขอมูลที่ไดมาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
นั้น  เพื่อรับฟงคําแนะนําและหาแนวทางใหไดขอมูลที่ไดมานั้นตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในงานวิจัย 
 การตรวจสอบขอมูล 
 เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้ สามารถตอบปญหาของการวิจัยไดอยางชัดเจน และครอบคลุมใน
รายละเอียดของประเด็นที่ทําการศึกษา ผูวิจัยจะมีการตรวจสอบขอมูลหลังการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ที่ได และสิ่งที่ไดจากคําบอกเลาของผูรู ในชุมชน โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
(Triangulation) คือ การตรวจสอบขอมูลในองคประกอบที่เกี่ยวของกับ เวลา สถานที่และบุคคลนั้น
วาทั้งสามองคประกอบนี้ มีความสอดคลองสัมพันธกันเชื่อถือไดหรือไม (ดังภาพประกอบที่ 3.1) 
รวมทัง้การตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารและปรากฏการณจากการสังเกตแบบมีสวนรวมดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3.1 แสดงความสอดคลองสัมพันธการตรวจสอบขอมูล 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
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 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาวัดแสงแกว
โพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะบรรยายและอธิบายประกอบ
ขอเท็จจริงตางๆ ตลอดจนการแปลความหมายตามเนื้อหาสาระ จากการรวบรวมขอมูลตามเทคนิค
ของการสังเกตอยางมีสวนรวมอยางใกลชิด จากการสัมภาษณ การสังเกต โดยมีการจดบันทึกในการ
สัมภาษณ การถายภาพกิจกรรมตางๆ ของวัด เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเชื่อมโยงถึงความสัมพันธของการ
จัดขอมูล และอธิบายความสัมพันธระหวางปรากฏการณตางๆ ตลอดจนถึงการมีสวนรวมในการ
พัฒนาวัด การอางอิงเปรียบเทียบขอมูลในเอกสารงานวิจัยที่ผูอื่นไดศึกษาไว กับขอมูลที่เก็บรวบรวม
ไดจากงานภาคสนาม ซึ่งระหวางเขียนรายงานการวิจัยนั้น เพื่อใหงานวิจัยมีความถูกตองสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดปฏิบัติดังนี้ คือ มีการตรวจสอบขอมูลซ้ําดวย การสังเกตในหมูบานหมูที่ 11 บานใหม
แสงแกว และในชุมชนใกลเคียงตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย อีกเปนระยะๆ  
เพื่อนําผลการวิจัยไปวิเคราะหความถูกตอง รวมกับผูนําชุมชนตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย  
จังหวัดเชียงราย 
 
3.7 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในเบื้องตนจะทําไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยเก็บขอมูลไดใน
สวนหนึ่งและนํามาตรวจสอบขอมูลแลววานาเชื่อถือได ซึ่งจะทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดพรอมๆ กันไป
ดวย ประเด็นท่ีทําการศึกษาเปนการศึกษาถึงการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหขอมูลใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใชปรากฏการณของบริบทชุมชนบานใหมแสงแกวมาเปน
ฉาก และมีองคประกอบเหตุการณและปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของกับการเกิดปรากฏการณนั้นๆ โดย
มีการนําทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการวิเคราะหและตีความในปรากฏการณนั้นๆ ไป
ดวย โดยการเสนอนําผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะของการเขียนเชิงพรรณนา 



 
บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
 การศึกษากระบวนการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ และศึกษาปญหาและ
อุปสรรคของการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายโดย
เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
 ตอนท่ี 2 การพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 
 ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง  
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
 ผูใหสัมภาษณ คือ เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ นายกองคการบริหารสวนตําบลตําบล
เจดียหลวง กํานันตําบลเจดียหลวง ผูนําในชุมชนตําบลเจดียหลวง ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลเจดีย
หลวง ผูอาวุโสในชุมชนตําบลเจดียหลวง ผูใหญบานหมูที่ 11บานใหมแสงแกว และคณะกรรมการกลุม
พัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณฝายตางๆ รวมจํานวน 15 คน โดยผูใหสัมภาษณ สวนใหญเปนเพศชาย มี
สถานภาพ สมรส สวนใหญอายุ 41-50 ป และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
 มโนปณิธาณของครูบาอริยะชาติ อริยะจิตโต 

 28 สิงหาคม 2561 อยากกราบเรียนถามทานพระอาจารยครูบา อริยะชาติ อริยะจิตโต วา
พระอาจารยมีแนวทางในการบริหารจัดการวัดแสงแกวโพธิญาณอยางไร ภายในระยะเวลา 10 ป จน
เจริญกาวหนา และสวยงามที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไทย นับวาเปนวัดที่อยูชายขอบ วัดบานนอก ที่
เจริญเร็วที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไทย ใชไหมวาพระอาจารยเปนพระที่ดูหมอทํานายทายทักไดแมนยํา  
หรือวาพระอาจารยเปนพระที่มีคาถาอาคมขลังมาก... 
 พระอาจารยครูบาอริยะชาติ อริยะจิตโต ทานมีเมตตาตอบถึงความตั้งใจในการสรางวัดแสง
แกวโพธิญาณ เพราะครูบาเปนคนพูดจริงทําจริงบางคนพูดจริงแตไมทํา มีแตพูด เขาก็ไมประสบ
ผลสําเร็จเลย เขาใจไหม เวลาเรามีแนวคิดเราพูดเรามีดําริแลว เวลาเรามีแนวคิด เราพูด เรามีดําริแลว 
กอนที่จะลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ งานของครูบานี่ พอเราทําจริงแลว เรามีความจริงใจ ที่เราทํา มันก็
เปนความเชื่อมั่น พอเปนความเชื่อมั่นปุบ เวลาเราจะทําอะไรก็ตาม คนก็จะมาชวยกันอยางนี้เปนตน  
เพราะวาการทําอะไรก็ตาม ครูบาจะเริ่มกอนเลย ลงมือกอนเลย ใครไมทําครูบาทํากอนปุบ คนอื่นก็
ทําตามอยางนี้เปนตน เพราะวาเหมือนกับวา ทางเหนือเรียกวา เปนคนแรก ถาครูบาเปนตนคิดแลว 
คณะศรัทธา ก็จะมาชวยกันละนะ มันมีหัว แลวมันก็มีหาง ทุกอยางครูบาจะปลูกฝงความสามัคคีเปน
พื้นฐาน โดยเฉพาะการเทศน แทบทุกเรื่องครูบาจะเนน และสอดแทรกความสามัคคีตลอดวามันเปน
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การพัฒนา ไมวาจะเปน องคกรเล็ก องคกรใหญ แมแตวัด แมแตทองถิ่น แมแตชุมชน ตองเริ่มที่ความ
สามัคคี เราไมตองไปรอคนอื่นมาชวยเรา เรามีความสามัคคีกันไวตรงนี้กอน จากกลุมเล็กๆกอน 
โดยเฉพาะกลุมชาวบาน คือชาวบานเขาเปนศรัทธาหลักอยูแลว ศรัทธาที่อื่นๆ อยางกรุงเทพ เขามีเงิน 
เขาเปนเปนศรัทธาไกล เขาใจไหม ?. เขามีแตเงิน เขามาถวายปุบ แลวเขาก็ไปละเขาใจไหม แตศรัทธา
หมูบานเรานี้ บางทีเงินไมมี หาเจากินค่ํา แตวาสิ่งที่มีคือแรง เอาแรงกาย มาชวยกันแตศรัทธาหมูบาน
เรานี้ หาเชากินค่ํา คือถาเราเขมแข็งแลว  อยางอื่นๆคือสวนประกอบ เขาใจไหม อยางโยมทางไกลมา
ครั้งเดียว แลวก็หายไปก็มี ศรัทธาที่นี้ อยูดวยกันตลอด อยูดวยกันจนตาย เราตองชวยกันกอน  
ทํางานคนเดียวเหนื่อยแทบตาย ทํางานคนหลาย ทํางานเหมือนเลน แตวาเราทํางาน ชวยกันคนละไม
ละมือ คนละเล็กละนอย งานใหญก็เปนงานนอย งานนอยอยูแลวก็เปนงานโคตรนอยเดี๋ยวเดียวก็เสร็จ 
ครูบาก็เลยเนนเรื่องความสามัคคีเปนหลักอยูแลว การจัดการในวัดนี้มันมีระบบ ระบบก็คือ ความเปน
ทุกสิ่งอยางที่มันโปรงใส ตรวจสอบไดแมแตพระเณรที่มาอยูทีน่ี้  

 ครูบา ขอ สองอยาง อยางแรกก็คือ หามโกหก สองหามขโมย เพราะวาถาโกหกและขโมย 
ถือวามันเปนพื้นฐานของความไมซื่อสัตย มันอยูดวยกันลําบาก มันเหมือนผัวเมียอยูดวยกัน เมียระแวง
ผัว วาจะมีชู ผัวระแวงเมีย วาจะมีชู เอาไปเอามาก็ทะเลาะกันเพราะความระแวงซึ่งกันและกัน แตถา
ใครมีสองอยางนี้ ครูบาจะเตือนครั้งแรก เมื่อมีครั้งที่สอง ครูบาจะเชิญออกจากวัดไปเลย เขาใจไหม    
ก็คือ มันเปนหัวใจ แลวก็เปนความเชื่อมั่นมันเปนความสําคัญในการจัดการในระบบวัดระบบวัดนี้
แมแตระบบการเงินของวัด ครูบาจะใหเปนชื่อของวัดแสงแกวโพธิญาณทุกบัญชี ระบบการเงินของวัด
ไมมีปญหา เพราะวัดจัดทําเปนระบบบัญชี ระบบบัญชีนี้เวลาทําบุญ โยมหันไปดูดานหลังที่ติดฝา จะ
เห็นวาบัญชีทุกบัญชีเปนชื่อบัญชีวัดแสงแกวโพธิญาณ ไมไดเปนบัญชีสวนบุคคล วามาทําบุญกับครูบา
อริยะชาติแลวเงินเขาบัญชีชื่อครูบาอริยะชาติ ไมมี เขาใจไหม ไมมีชื่อครูบา มันเปนชื่อวัดไปเลยคน
ทําบุญก็สบายใจ ไดทําบุญกับวัด แลวก็การเบิกจาย ก็สองในสาม เจาอาวาสเปนคนเซ็นกอนกรรมการ 

กับไวยาวัจกร เปนตน ครูบาไมไดเบิกคนเดียว ขาใจไหม 

 ครูบามีหนาที่คือ พัฒนาโครงการ วาจะเบิกจายอะไร ครูบาก็จะเซ็นเปนคนแรก เขาใจไหม  
อยางนี ้เปนตน หมายความวา ครบูาไมมีเรื่องเงินใหเสื่อมเสียเราตองสรางใหคนอ่ืนเชื่อเรากอนวานี่นะ
ครูบาไมไดเอามาใชคนเดียว ครูบาเอามาให เขาใจไหม เอาให 1 คน อาจจะมีคนได 10 คน 1000 คน 
10000 คน  ถาเราเอา 1 คน อาจจะไมมีคนได 100 คน 1000 คน หรือ 10000 คน ครูบาเลือกจะ
เปนผูให เขาใจไหมแลวก็ชีวิตเสียสละ ทานลองมาคิดดู ถาทานอยากเห็นแนวคิดของครูบา ใหไปดูมโน
ปฏิญาณที่เขียนติดไวขางบน เขาใจไหม    

เพราะวาสิ่งที่ทํามานี่ สรางวัดมาแทบตาย ตายวันนี้ พรุงนี้ก็มีเจาอาวาสคนใหม ไมมีอะไร       
เปนของเรา แตวาที่ครูบามาอยูตรงนี้เพราะวาครูบาคิดวาครูบาไดมีโอกาสทําประโยชน โอกาสได ชวย
สังคม ได ชวยโรงเรียน โรงพยาบาล วัด บาน ชุมชน เพราะวานอกจากครูบาทําตรงนี้แลวตามใน
ระยะเวลา 11 ป ครูบาก็ยังชวยอีกหลายหนวยงาน นับ สี่รอยกวาแหง มากกวานะ รวมโรงเรียน วัด
บาน ชุมชน อําเภอ โรงเรียนพระกานพัฒนาอาชีพ วัดพี่วัดนอง วัดขางบน วัดขางลาง ละก็อยาง
โครงการหลักๆที่ครูบาชวยเหลือ อยูก็มี 1 โครงการกูภัยแสงแกวโพธิญาณ อันนี้เปนองคกรที่ไม
แสวงหาผลประโยชน หากําไร คือเนนชวยเหลือประชาชน เนนชวยเหลือ เวลาคนเจ็บ คนเปน คน
ตาย บริจาคโลงศพ ผาขาว ผูปวยติดเตียง เนนการชวยเหลือแลวก็สงเคราะห เปนตน นี้เปนนโยบาย 
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ไมเนนเรื่องเงิน เรื่องผลประโยชน แลวก็อีกโครงการหนึ่งที่ดําเนินการก็คือ โครงการเพชรลานนา มัน
เกี่ยวกับการศึกษา ปกติโครงการการศึกษานั้นครูบาก็สนับสนุนมาทุกโครงการ ก็คือ อยางเชนเดือน
มกราคมทุกป ครูบาก็จะแจกทุนการศึกษาปปหนึ่งไมต่ําวา 5000 ทุน จะมากจะนอย แลวแตปจจัย ป
นี้แจกไป 7 พันทุน ก็จะเปนนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ยากจน อันนี้คือเราสงเคราะห ไมไดเนนตี่
อําเภอแมสรวย ครูบาใหตั้งแตอําเภอแมสรวย เวียงปาเปา ทุกอําเภอในเชียงราย บางทีเชียงใหม 
ลําปาง พะเยาก็มีหรือวาที่เขาขอมา 

 โครงการเพชรลานนานี้อันนี้คือแตกตางจากเมื่อกี้นะ แตกตางจากการใหทุนตามปกติ รวย
ไมเปนไร จนไมเปนไร ขอทานเอาความเกงมาแลก อาจจะมี ทุกขบาง รวยบาง เอาความสามารถ เอา
ความเกง เพื่อเปนการสนับสนุนคนเกงดานการศึกษา อันนี้เปนตน อันที่เปนรูปธรรมคือความเชื่อมั่น 
ที่โยมเห็นวาเรา คิดจริง แลวก็ทําจริง ไมใชวาครูบาจะทําแลว ถึงเวลาครูบาไมทํา เขาใจไหม ใชไหม 
เขาเรียกวา เสียความมัน่ใจแตวาครูบารับปากปุบ ครูบาทําแลว แลวสิ่งที่เปนประโยชนที่สุดก็คือวา ถา
เปนสาธารณะประโยชน มาขอ ความชวยเหลือ ครูบาชวยเลย ครูบาไมตองคิดอะไรเยอะ แตถามัน
เปนประโยชนสวนบุคคล เกิดประโยชนนอย ครูบาก็ชวยเหมือนกัน แตวาครูบาจะชวยนอยลงนิด ครู
บาพิจารณาแลวอันไหนที่เกิดประโยชนนัก ครูบาก็ชวยเยอะ  อันไหนที่เปนประโยชนนอย ครูบาก็จะ
ชวยเหมือนกัน แตวาจะชวยนักชวยนอย เทานั้นเอง เขาใจไหม 

 โยม ครูบาชวยมากชวยนอยครูบาดูตาม 1) ก็คือการประโยชน 2) ดูตามกระเปาของเรา
ดวย เขาใจไหม บางทีชวงนั้นเราก็ดูวาลําบาก หรือมันมีภาระที่ตองใชเงิน เราสามารถชวยไดก็ชวยไป
ตามหนาบุญนั่นแหละ เขาใจไหม? อันอยางนี้ครูบาพิจารณาแลวก็ชวยไป บางทีขอนอยไดนักก็มี ขอ
นักไดนอยก็มี เขาใจไหม พ่ีนองชาวคริสต มาขอใหชวยก็มี 
 สวนเรื่องการเงิน ครูบาพยายามทําเปนระบบ ก็คือมันสามารถตรวจสอบได มันโปรงใส  
แลวก็มันหมายถึงความเชื่อมั่น เขาใจไหม ถาคนทําบุญ โอ.... ไปทําทานาน ไปทอดผาปา 5 ครั้ง ไม
เห็นอะไรสักอยาง ความเชื่อม่ันมันก็หายไปละ เขาใจไหม ? แลวเราก็อึดอัด  เรื่องเงินในวัด ครูบาจะดู
วามันมีเทาใด ครูบาจะใหเช็คยอดทั้งหมด แลวครูบาจะมองวาเราจะตองใชมันทําอะไร เขาใจไหม มัน
พอทําตรงนี้ได ครบูาลงผังไวกอนละ เขาใจละยัง ครูบาจะเดินไปตามโครงการ ครูบาจะไมใหเงินในวัด
เหลือเลย เพราะอะไร เพราะวา วัดกําลังกอสราง ไมควรจะมีเงินเหลือ สโลแกนของครูบาก็คือ ได
เทาไหร มีเทาไหร ใชเทานั้น มีแลวครูบาคิดวาเงินมันทําฮื้อคนทะเลาะกัน ถามันมีเยอะ มันจะ
กลายเปนผลประโยชน ครูบาเวลามีเงินเขามาแตละราย ใหเปนโครงการแตละราย ใหเปนถาวรวัตถุ 
ใหเปนสาธารณะประโยชนไป เพราะวาอยางวัดดังๆ อยางวัดไหนมีเงินนัก ก็มีเรื่อง มีปญหาทะเลาะ
กัน ไมอยางนั้นก็ไมไวใจเจาอาวาสหรือไมก็ไมไวใจองคกร เดี๋ยวก็วากรรมการกินเดี๋ยวก็วาเจาอาวาส
ครูบาก็พยายามทําใหมันเกิดประโยชนเสียอยางนี้เปนตน เขาใจไหม 

 อันนี้คือมุมมองในเรื่อง การจัดการบริหารวัดของครูบา เรื่องเงินถามีปญหาสามารถอธิบาย
ไดทันทีเลย มันเกิดศรัทธา เพราะวาทําไปปุบ เชนทําหอพระแกว ศรัทธาเขาจายเงินมาปุบ ครูบาก็ลง
ฐานเลย เอาแบบไปไวที่ อบต. เสีย เอาแบบไปไวที่ อบต อยางนี้เปนตน แลวก็ที่สําคัญที่ทองถิ่นชุมชน  
ครูบาจะตองวางรากฐานไวหมดก็คือ ชวยเหลือทุกกลุม มากนอย ครูบาก็ถือวาเราไดชวยเหลือแลว 
ชวยเขาแลว  เขาใจไหม.. คือเอาเขามาเปนพันธมิตร ไมไดมาเปนศัตรู ไมไดมาตอตาน มาทําลายซึ่ง
กันและกัน เราอยูคนเดียวในโลกไมได เราขาดเพื่อนขาดฝูง ขาดลุงขางบาน เราอยูไมได ใน
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ความสัมพันธถึงเราไมไดไป เราก็ชวยเหลือเทาที่ชวยไดไมไดชวยแรงก็ชวยปจจัยไมไดชวยปจจัยก็ชวย
แรง เขาใจหรือยัง อยางนี้เปนตน หรือวาเราชวยสวนไหนได เราก็ชวยเขาตามนั้น เขาใจหรือเปลา  
อยางถํ้าหลวง ครูบาไปบริจาคเงิน ผูวาทานบอกไมเอา เขาไมรับเงินครูบาบอกวามีอะไรจะใหชวยบาง 
เขาบอกวาถาบริจาคสิ่งของเอา ครูบาถามวา ขาดอะไรบาง ผูวาทานบอกขาดรองเทาบูท ไฟเรืองแสง  

เชือกสําหรับหนวยชิล ครบูาก็สงของไป เขาไปอยากไดเชือก ก็ซื้อเชือกสงเขาไป คาเชือกก็หลายหมื่น
บาท  ขาดสวานเจาะถ้ํา ก็สั่งซื้อสวานสงไปชวยหมูปา อยางนี้เปนตน เมื่อมันไมไดชวยอยางหนึ่ง ก็
ชวยอยางหนึ่ง เขาใจไหม อยางชุมชนในทองถิ่นครูบาก็ทําอาคารพัฒนาอาชีพ หาอาชีพใหทํา แมแต 
เตาอบ ชาวบานมาขอ ครูบาก็ชวย เพราะวาเวลาวัดมีงาน จาวบานมาชวยเต็มที่ เขามาชวยเหลือวัด 
อยางนี้เปนตน วัดเจริญ แตชาวบานไมเจริญ อยางนี้อยูไมได ตองจชชวยกัน วัดชวยบาน วัดชวย
โรงเรียน แมแตถนนเขาโรงเรียน มีแตหลุมแตบอ พอมีโครงการสรางถนนเขาวัด ครูบาก็เอาไปสรางที่
โรงเรียนเสีย ครูบาบอกวา เอาไปชวยโรงเรียนกอน วัดเมื่อใดก็ได บอกบุญศรัทธา เรื่องสรางถนนเขา
วัด เมตรละ 500 บาท  เมตรละ 1000 บาท มีคนจองทําบุญ พรึบเดียวเสร็จหมด บางคนทําบุญ คน
ละ 5 เมตรบาง 10 เมตรบาง บางคนเอา  100  เมตรบาง วัดมันบอกบุญได แตโรงเรียนมันบอกบุญ
ไมได เขาใจไหม วัดยังไมตองเอา เอาไปชวยโรงเรียนกอน เขาใจไหม วัดมันบอกบุญได โรงเรียนมัน
บอกบุญไมได ใชไหมโยม นี่คือสิ่งที่ครูบาทําอยูสิ่งที่ครุบาทํา ไมไดทําแควันเดียว ครูบาทํามาเปนสิบป 
ดวยสิ่งที่มีความเชื่อมั่นของคนเห็นแมแตชาวบาน การที่จะเปนครูบานะ ชาวบานตองเชื่อกอน เขาใจ
ไหม  ถาจาวบานไมเชื่อแลวนาโยม ยากที่คนอื่นจะเชื่อ อะไรไมเชื่อ เพราะคนชานบานเปนคนใน
ทองถิ่น เพราะมันเห็นหนากันทุกวัน เมียมีชูชาวบานรูกอน เขาใจไหม ถาชาวบานไมเขาวัด ละโยม 
อะไรจะเกิดข้ึน ดังนั้น มันก็ตัวใครตัวมันละ เขาใจไหม เขาใจนะ คนทองถิ่นไมเอา มีแตคนทางไกลมา
ทําบุญ มันก็ยากละโยมเอย 

 ในสวนของการสรางวัด การวางผังของวัดแสงแกวโพธิญาณ ครูบาออกแบบเองหมด ครูบา
อยากใหวัดนี้เปนแนวคิดตี่ครูบาวางไว สิ่งที่ครูบาสรางขึ้นมานี้ เพราะวาทุกอยาง มีเกิดขึ้น มีตั้งอยู มี
ดับไป มีเสื่อม มีสลาย เขาใจไหม แตวาสิ่งที่จะอยูยืนนานก็คือ ศาสนวัตถุ แลวก็ถาเราขายแคตัวเองถา
เราไมอยู มนัขายไมไดละเหมือนหลวงปูแหวน ทานดังระดับประเทศเลย แตวาพอทานมรณภาพลงไป 
วัดก็เงียบเหงา ไมมีใครไปกราบ เห็นหรือเปลา เพราะบรรดาญาติโยม ไมรูจะไปทําอะไร วัดดอยแมปง 
เดี๋ยวนี้ไมมีอะไรสักอยาง 

 แตวาวัดบางวัดถึงเจาอาวาสจะตายไปกี่รุนก็ตาม คนยังไปกราบกราบสักการบูชา อยาง
ดอยสุเทพ เปนตน คนก็ยังไป ไมตองอะไร แควัดรองขุน อาจารยเฉลิมชัยไมอยู คนก็ยังปูไปชม เพราะ
สิ่งที่อาจารยฝากไวคือศิลปะ เขาใจไหม คนมาทุกทิศ เขามาดูศิลปะ ไมไดมาตองการพบอาจารย 
เฉลิมชัย วัดแสงแกวก็เหมือนกัน ที่ครูบาสรางวัดขึ้นมา เพื่อใหความคิดหรือวาสิ่งที่ครูบาทํานี่นะ ครู
บาทํามา มันไมไดตายไปกับครูบา เขาใจไหม นั่นคือมันสามารถอยูไดถึง 100 ป 1000 ป เขาใจไหม 
แลวเราอยาไปคิดวาเราตองขายตัวเอง ครูบาอยางใดก็ได อยูตูบ (กระทอม) ก็ได อยูอยางไรก็ได อยู
ตูบ (กระทอม) ติดดินก็ได ไมมีปญหาอะไร 

 อยากกราบเรียนถามพระอาจารยครูบาวา ที่เขาเลาลือกันวาสาเหตุที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศศรัทธาครูบามาก เปนเพราะวาครูบาดูหมอแมนจริงหรือเปลา และครูบามี
คาถาอาคมขลังจริงหรือเปลา..? ครูบาตอบวา เรื่องดูดวง ครูบาไมไดรับดูดวง ครูบาไมไดดูดวง ครูบา
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มองวา คนสวนมากมองแตทางโลกอยางเดียว ไมไดมองทางธรรมเลยแตวาครูบามองทางธรรม  ใน
โลกนี้มันก็มีทั้งไดและไมได ชีวิตมีทั้งในชวงวุนวาย และชวงสบาย บางชวงก็ดี บางชวงก็ไมดี มี
เหมือนกันทุกคน แตวาหลักหมูนี้มันเปนเปลือก มันดึงคนเขาวัดและครูบาก็ไมไดรับดูดวงนะ อยางถา
เขาถามครูบา ครูบาก็จะบอกไปตามนั้นแหละ เขาใจไหม มันอาจจะถูกบาง ไมถูกบาง มันเปนที่
ปรึกษาสวนหนึ่งของกําลังใจ เหมือนกับคนมีทุกข ก็มาหาครูบา ครูบาก็จะทําใหทุกขหายไป ใหเขา
สบายใจ อยางคาถาอาคม สมัยกอนเราก็สนใจ นะ แตคาถามันเปนเปลือก การดูดวง คาถาอาคม มัน
เปนเปลือกมันก็เหมือนเปลือกผลไม แตวาตามปกติครูบา ก็ไมไดรับดูดวงนะโยม บางคนก็ยังถามวา 
ทําอยางอั้นดีไหม ทําอยางนี้ดีไหม ครูบาก็บอกวา ถาทําแลวดีก็ทําไปเลย เมื่อทําแลวรวย โยมก็ฮึกเหิม 
มีกําลังใจอยางนี้เปนตน เขาใจไหม มันก็เหมือน เออ...อันนี้เราดูแลวโยมอยาไปทํานะ โยมทําแลว
เหนื่อยแนนอน แตเรามองดู คิดดูแลววามันเปนไปไมได แตวาโยมจะไป แตเราดูแลววามันไปไมได แต
วาโยมจะไป เราดูแลววามันยาก ความยากมันเยอะ อุปสรรคมันนักแนนอนโยม อันนี้ก็อยาเพิ่งไปเนอ 
เหมือนกับทางขาดสายเจียงใหม โยมก็จะไป เราบอกวา ทางมันขาด ไปไมได มันอันตราย โยมจะไป 
ฮื้อได  มันก็ชวยเหลือไมได อยางนี้เปนตน เขาใจไหม  
 ถาม...กราบทานครูบาครับ วาในการสงเสริมพระพุทธศาสนาของครูบา ทานมีแนวคิด  
แนวโนมที่จะสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือเปลาครับ ครูบาอริยะชาติ อริยะจิตโต ทานเมตตา
ตอบวา เรื่องโรงเรียนพระปริยัติธรรมนี่ ครูบาเนนชวยมากกวา อยางอาคารพระปริยัติธรรมนี่ 
พระภิกษุสามเณร ครูบาสนับสนุนอยูแลว ครูบาชวยสรางโรงอาหาร สรางอาคาร ตามปกติก็หื้อ
ทุนการศึกษาที่วัดเจดียหลวง เพราะวัดเจดียหลวงเขา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมของเขาอยูแลว ถา
เรามาสรางแหม มันก็ซ้ําซอนกัน นั่นแหละสิ่งที่มีปญหา ครูบาไมทํา ครูบาก็เอามาสงเสริมแตน
อยางเชนโครงการเพชรลานนา มีอันหนึ่งก็คือโครงการเพชรลานนาภาษาบาลี เนนแตภาษาบาลี  ปนี้
เปนปแรก เพราะวามันขาดบุคลากร ขาดทีมงานแตวาปนี้เปนปแรกที่จะดําเนินการ วันกอนก็ไป
ปรึกษารองเจาคณะภาค 6 ทานจะเปนคนดําเนินการและออกขอสอบฮื้อ ตอนนี้ก็ขอ อาจารยธีรวัฒน 
ผอ.การศึกษาเทศบาลนครเจียงราย มาวางแนวทางหื้อ จะเปดปนี้เปนปแรก ทําในภาค 6 ทั้งหมด              
5 จังหวัด มันเปนการแขงภาษาบาลี แตวาใหพระเณรสนใจภาษาบาลี จะไมเนนทางโลกนะ จะไมเนน
สายสามัญนะ อยางพระเรียนสายสังคม สายอาชีพ อะไรอยางนี้ จะยังไมเนน จะเนนบาลีอยางเดียว 
ใหพระสงฆมีความฮูภาษาบาลีอยางนี้เปนตน เขาใจไหม ครูบาจะเนนอยางอี้ดีกวา ครูบาไมชอบอะไร
ที่เปนระภายาวนาน ทําเสร็จๆ เลย ถาไดชวย ชวยเลย เขาใจไหม 

 เดี๋ยวมันมีอยู 2 โครงการ ที่ครูบาไมอยากใหมันตายไปกับครูบา คือโครงการเพชรลานนา 
กับโครงการกูภัยวัดแสงแกวโพธิญาณ เพราะวาอะไรครูบาถึงจะตองคิดเรื่องมูลนิธิ เพราะวาถาเปน
มลูนิธิแลว มันจะเสถียร และอมตะ ครูบา ไมอยู มันก็จะมีผูดําเนินการ ดําเนินงานตอ บริหารคนใหม 
ถามันเปนมูลนิธิแลว มันมีตัวตนแลว มันสามารถเดินไดเอง ไมตองพึ่งเขาแลวมันจะอยูได เขาใจละยัง    
อยางโครงการเพชรลานนานี้ ถาเราสามารถทําเปนมูลนิธิไดใชไหม วันหนึ่งใครมาบริหารก็ได มันจะ
เดินไปดวยตัวของมันเอง ไมใชมารอแตครูบาอยางเดียว ถาครูบาตายปุบ มันตายดวยกับครูบา ครูบา
ไมเอา โครงกานเหลานี้ตองอยูเขาใจไหม เหมือนวาวัดแสงแกวทําไมตองทําแบบนี้ ก็เพราะไมอยากให
มันตาย 
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 ครูบาเอาโรงเรียนเทศบาล 6 เปนศูนยกลาง ปนี้เพิ่มแหม 2 จังหวัด เพิ่มพะยา กับเชียงราย 
เปาหมายฮื้อได 8 จังหวัดภาคเหนือ อยางนี้เปนตน ละก็หลักการในการสรางวัดนี้ ครูบาจะไมบังคับ
ใคร แมแตเจาภาพ แตละอาคารหรืออะไรนี้ ครูบา ไมเคยบอก โยมพี่รับอุโบสถไปนะ โยมแมรับวิหาร
ไปนะ รับศาลาไปนะ ไมมี ครูบา ไมเคยบอก ครูบาจะบอกรวมๆลอยๆ แตวา ถาใครมีศรัทธาเขาจะรับ
เอง เขาใจไหม อยางครูบาจะสรางอุโบสถ กําลังหาปจจัยอยู จะใชทุนประมาณ 4 ลานบาท ถาโยมเขา
มีศรัทธาเขาก็จะทํา จะยะ ตนปนี้จะสรางเมรุ จะจัดผาปา จะทอดผาปา สรางเมรุ ทุนลานสอง ครูบา
ยังไมทันไดทอดผาปาเลย คนมาเลย สิงคโปรก็ยกมือขึ้นบอกวา จะบริจาค ลานสอง ครูบาก็เลยไมได
ทอดผาปา เขาถวายปจจัยเดี๋ยวนั้นเลย ไมตองไปเดือนรอนชาวบานเลย อยางนี้เปนตน  เขาใจไหม 

 ถาม กราบเรียนทานครูบาวา ทานยังจะตองขยายวัดไปอีกกอครับ  
 ครูบาทานเมตตาตอบวา พอแลว ครูบาไมขยาย ครูบาทําใหเปนศูนยกลาง เพื่อใหมีสถานที่
มีหลักมีแหลง แลวก็เอาตรงนี้ไปชวยตี่อื่น โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน ที่เขาตองการความชวยเหลือ 
เปนการตอยอดเขาขึ้นไป ครูบาจะเนนสาธารณะประโยชนมากกวา ครูบาไมไปสรางที่อื่น เพราะวา 
แควัดนี้วัดเดียวนาจะมหาศาลเลยนะโยม เพราะวาไมตองคิดหลายโครงการ ระยะหลังๆนี้มีแต
โครงการใหญๆ ทั้งนั้นละอยาง ยอดเจดียพุทธคะยาทองคํา ยอดเดียวก็สรางโบสถไดหลังหนึ่งละ   
ยอดฉัตรพระธาตุจอมยอง ก็สรางโบสถไดหลังหนึ่งละ สิบกวาลาน อยางนี้เปนตน อยางงานศพทาน
เจาคณะจั๋งหวัดเจียงราย ครูบาก็เปนเจาภาพลี้ยงไป หมดไปลานสองหมื่น 7 วัน วัดอื่น 7 วันเขาหมด
ไป สามแสนกวา แตวาครูบาทําบุญไปจนถึงพระราชทานเพลิงศพเลย วันนั้นก็เลยทําบุญครบรอบ         
หาสิบวันของทานเจาคณะจังหวัด พระราชสิทธินายก ก็เลยมาทําที่วัดแสงแกว ครูบานิมนตพระ          
หาสิบรูปทําพิธีเงียบๆ   
 ครูบาก็คิดวา โครงการที่ครูบาคิดที่เกิดประโยชน เชน กูภัยหรือการศึกษานี่ มันเปนสิ่งที่ดี 
ถาญาติโยมมีโอกาสก็มาชวยกัน เพราะวามันไมไดทําประโยชนใหกับตัวเอง มันทําประโยชนใหกับ
สวนรวม สังคม โดยเฉพาะทองถิ่น ชุมชน แลวก็สิ่งสําคัญทุกโครงการมีประโยชน แมแตตอนนี้ นาจะมี
โครงการของโรงพยาบาลแมสรวย สรางอาคาร ตองใชงบประมาณ 50 ลานบาท เขาเขียนแบบแลว
เอามายื่นใหครูบาพิจารณาชวยเหลือ 

 อยางตี่โยมถาม กระบวนกานพัฒนาวัด มันตองเริ่มจาก 

 1. ใหคนเชื่อถืออยางที่ครูบาบอก โดยการพูดจริง ทําจริง  ยะจริงๆ สวนอยางอื่นๆมันเปน
เปลือก ฮื้อคนมาสนใจมาชวย มันไมใชเปนหลัก 

 2. ในสวนของหลักที่แทจริงก็คือ ในการที่จะสอนฮื้อคนนี้ไดเขาใจธรรมะ เขาใจไหม เขาใจ
ในแกนแทของธรรมะ วัดก็มีโครงการเชน อยางตนป ก็จะมีการบวชพระ ปแรกมี 70 รูป ปที่ สอง มี 
150 รูป ปที่ 3 มี สองรอยกวารูป เอาโยมตี่อยูกรุงเทพ  เปนขาราชการ พอคา นักธุรกิจ หรือแมแต
เปนเศรษฐี เอามาบวช เพื่อใหมีความคุนเคยกับวัด เขาใจไหม 

 บางทีมาทําบุญ ไมรูวาวัดแสงแกวเอาเงินไปทําอะไรบาง มีอะไรบาง หรือวาสอนอยาง
ใดบาง คือเหมือนวาเรามาทําบุญกับวัดนี้แลววัดนี้ไดทําอะไรบาง ใหเขาไดรู เขาใจไหมอยางนี้เปนตน 
แลวก็บวชชีพราหมณ ปหนึ่งประมาณกวา 100 คน สองรอยกวาคน อยางนี้เปนตน มาบวชที่วัดนี้แลว
ก็นักเรียน มาอบรมศีลธรรม มาเขาคายศีลธรรมก็มาใชสถานที่วัดนี้ วัดแสงแกวโพธญาณนี้ มีองคกร 
สาธารณะประโยชนอื่นๆ แมแตโรงเรียน โรงพยาบาล วัด บาน เวลามีสัมมนาแลวก็ หรือวาจัดงาน
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อะไร ก็มาขอใชสถานที่วัดแสงแกวเปนที่อบรม โดยเฉพาะตอนหลังๆจะมีนักเรียนมาเขาคาย 
จริยธรรมทุกเดือน เดือนละ 3-4 คณะ มีวิทยากรมาบรรยาย วัดแสงแกวมีตี่ที่นอนให มีสถานที่อํานวย
ความสะดวกให อยางนี้เปนตน เขาใจไหม 

 นี่คือแนวคิดและกระบวนการทํางานของครูบาอรยะชาติ อริยะจิตโต(พระภาวนารัตนะ
ญาณ  วิ.) เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 

ตอนที่ 2 การพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัด 

  เชียงราย 
  ดานการมีสวนรวม 
 วัดแสงแกวโพธิญาณทําหนาที่เปนศูนยกลางของประชาชน เปนผูนําชุมชนกระตุนใหเกิด
การพัฒนาชุมชนใหประชาชนในชุมชนนั้นปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเจาอาวาสวัดตองเริ่มตนในการ
พัฒนาวัดของตนเองเสียกอน ใหพรอมที่จะพัฒนาไปเปนศูนยกลางของชุมชน จากการสัมภาษณพระ
ภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ ทานใหแนวคิดวา ใน
การพัฒนาวัดจะตองคิดจริง พูดจริง และปฏิบัติจริง เวลาที่เรามีแนวคิด มีการดําริแลว ก็จะตองลงมือ
ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติจริง ก็จะสรางความเชื่อมั่นใหแกชาวบาน เมื่อทางวัดมีกิจกรรมตางๆ ชาวบานก็มีจะ
มีศรัทธามาชวยกัน การพัฒนาโดยชาวบานถือเปนศรัทธาหลักของวัด การพัฒนาจึงเริ่มจากกลุม
ชาวบานกอน การดําเนินงานของวัดแสงแกวจะเนนความสามัคคีของคนชุมชน ถาคนในชุมชนมีความ
รักและสามัคคีกัน รวมกันแสดงความคิดเห็น รวมกันพัฒนา การดําเนินงานกิจกรรมใดๆ ก็จะประสบ
ความสําเร็จ  
 จากการสัมภาษณ ยังพบวาเจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ บุคลากรในวัด ผูนําชุมชนและ
ประชาชนตําบลเจดียหลวง มีสวนรวมผลักดันในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายในวัดโดยรวม
จัดหางบประมาณใหแกวัด เพื่อบูรณปฏิสังขรณซอมแซมวัดที่ชํารุดทรุดโทรมในบางสวน จัดสราง 
ศาสนสถานตางๆ ภายในวัด ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณวัด เพื่อใหเกิดความรมรื่น สะอาด 
และสงบ ผูเลื่อมใสศรัทธา ประชาชนในชุมชน และหนวยงานทางราชการไดจัดถวายงบประมาณ
ใหกับทางวัด เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาตอไปวัดแสงแกวโพธิญาณ มีความใกลชิดกับชุมชนทํา
ใหการมีสวนรวมในการบริหารจัดการวัด จากผูที่เกี่ยวของทั้งชุมชนชาวบานสามารถเกิดขึ้นไดดังนั้น
หากมีการวางระบบ และกลไกในการบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน เมื่อตองการความรวมมือจากชุมชนก็
ยอมทําได 
 นอกจากนี้วัดแสงแกวโพธิญาณเอง ก็มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนบานใหมแสงแกว และ
ชุมชนตางๆ ในจังหวัดเชียงรายเปนอยางมาก เชน มีเมตตาชวยเหลือประชาชนในยามตกทุกขไดยาก 
โดยรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร ตําบลทรายขาว ตําบลแมเย็น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 
40,000 กิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตสัปปะรดที่มีจํานวนมากจนลนตลาด โดยนําไปแจกจายใหกับ
โรงเรียน วัด หนวยงานและประชาชนใน อําเภอแมสรวย ในดานการสาธารณสุข วัดแสงแกวโพธิญาณ
มีบทบาทในการรวมพัฒนาหลากหลายกิจกรรม เชน วัดแสงแกวโพธิญาณและธนาคารออมสิน ได
รวมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเตานม โดยเครื่องเอ็กซเรยเตานมเคลื่อนที่ 
(Mammogram) ในสตรีกลุมเสี่ยงและดอยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา         
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วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ป พ.ศ. 2555 
โดยมีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 800 คน ในการนี้พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) 
เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ ไดมอบเงินบริจาคใหกับมูลนิธิกาญจนบารมีดวย และยังไดมีการมอบ
อุปกรณกูภัย (เครื่องตัดถางพรอมไฟสองสวาง) จากคณะศรัทธาและลูกศิษยของครูบาอริยชาติ         
อริยจิตโต เพื่อมอบใหแกหนวยกูภัยแสงแกวโพธิญาณไวใชในการกูภัยตางๆ ในพื้นที่อําเภอแมสรวย 
ในดานการศึกษา พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ  
จัดทําโครงการเพชรลานนา โดยจะมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนในแตละปอยางนอยปละ             
5,000 ทุน เปนตน 
 การที่วัดแสงแกวมีการพัฒนาวัดอยางรวดเร็ว มีผูเลื่อมใสศรัทธาหลั่งไหลมาเยี่ยมชมวัดจาก
ทุกสารทิศทั้งในและตางประเทศ ทําใหวัดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวไปดวย สรางชื่อเสียงใหชุมชน 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา และสามารถขยายโอกาสในการประกอบอาชีพเชน 
การจัดงานในเทศกาลพิธีวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา จัดใหมีโรงทาน เลี้ยงอาหารแกผูมารวมงานฟรี 
วัดก็เปดโอกาสใหผูมีรายไดนอยเขามารวมเปดรานคาขายสินคา เปนตน 
 จากการสัมภาษณผูนําในชุมชนตําบลเจดียหลวง และผูใหญบานหมูที่ 11บานใหมแสงแกว 
พบวา  ผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนงานในดานตางๆของวัดแสงแกวโพธิญาณ 
โดยเขารวมจัดทําประชาพิจารณหรือการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นในดานการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตางๆ ของวัด พัฒนาชุมชน และมีสวนรวมการสงเสริมการจัดกิจกรรมของวัด มีสวน
รวมในการใชแรงงานหรือบริจาคทรัพยเพื่อนําไปพัฒนาสงเสริมบํารุงพระพุทธศาสนามีสวนรวมในการ
บริหารกิจกรรมและรวมประสานงานในดานพระพุทธศาสนาซึ่งจากการที่พระภาวนารัตนญาณวิ. (ครู
บาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณจัดกิจกรรมตางๆ ของวัด รวมกับผูนําชุมชน 
ทําใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหประชาชน ในชุมชน
มีความรูสึกอยากจะเขารวมกิจกรรมของชุมชนมากยิ่งขึ้น เปนการใชวัดเปนศูนยกลางในการ
ดําเนินงานชุมชนบานใหมแสงแกว ดังนั้น การดําเนินงานพัฒนาชุมชนโดยใชหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชนเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน โดยมีเจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณที่เปน
ผูสนับสนุนทุนเปนเบื้องตนนั่นเอง 
 จากการสัมภาษณ ยังพบวาประชาชนในชุมชนมีสวนรวมดานการรวมตรวจสอบ ซึ่งจะเห็น
ไดจากประชาชน สวนใหญไดเขาไปรวมตรวจสอบในการประเมินผลการพัฒนาชุมชนรวมกับพระสงฆ
ในโอกาสตางๆ รวมทั้งยังเขาไปมีสวนรวมในการควบคุมความกาวหนาในการพัฒนาชุมชน และการ
จัดทําแผนงานและติดตามแผนงานกับพระสงฆดวย  
 ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 วัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย คือ ที่พึ่งทางใจ
มวลหมูพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษยชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยวัดแสงแกวโพธิญาณ 
มีพระที่อาศัยจําวัด จํานวน 11 รูป และสามเณร 1 รูป รวมทั้งสิ้น 12 รูป โดยพระภิกษุและสามเณร
ไดทําหนาที่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมตามขอวัตรตางๆ มีกิจกรรมภายในวัดที่ชวยเผยแผในดาน 
พระธรรมคําสั่งสอนตางๆ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีขอคิดมีหลักธรรม มีคติประจําใจ 
อันทรงไวซึ่งหลักธรรมคําสอนที่ประดับไวในจิตใจ และสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 
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 ทางวัดแสงแกวโพธิญาณไดดําเนินโครงการเพชรลานนาภาษาบาลี เปนการจัดการแขงขัน
ภาษาบาลี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหพระสงฆและสามเณร มีความรูและสนใจในภาษาบาลี
มากยิ่งขึ้น 
 การดําเนินกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาหลายกิจกรรม ที่ทําใหวัดแสงแกวโพธิญาณ 
มีรายไดกําเนิดการกอสรางศาสนสถานตางๆ ภายในวัด มีกิจกรรมหลักทีจ่ัดขึ้นเปนประจําทุกป คือ  
 1. งานอายุวัฒนมงคลครูบา จัดขึ้นในชวงตนเดือนมกราคมวันที่ 8-9 มกราคมของทุกป 
โดยงานอายุวัฒนมงคลครูบาเปนงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวันคลายวันเกิดของทานครูบาอริยชาติ และ
เปนวันเดียวกับที่เริ่มกอสรางวัดแสงแกวโพธิญาณดวย จึงเปนงานสมโภชวัดดวยในแตละปการจัดงาน
จะมีกิจกรรมทางศาสนา อาทิเชน พิธีทําบุญใสบาตรพระภิกษ-ุสามเณรพิธีตานตุง 
 2. พิธีบวชปฏิบัติธรรมการแสดงธรรมเทศนาของพระอาจารยที่มีชื่อเสียง พิธีสวดมนต
พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพิธีหลอพระพิธีตานเสนาสนะงานปอยหลวงงานผาปาสามัคคีและการแสดง
มหรสพรื่นเริงตางๆซึ่งในการจัดงานปลาสุดที่ผานมาเปนการจัดงาน“งานเฉลิมฉลอง 1 ทศวรรษเปด
ประตูสูวัดแสงแกวโพธิญาณ ทําบุญอายุวัฒนมงคลพระภาวนารัตนญาณ วิ . (ครูบาอริยชาต ิ
อริยจิตฺโต)ครบ 3 รอบ 36 ป ฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญยกฝายวิปสสนาธุระใน 
ราชทินนามที“่พระภาวนารัตนญาณวิ.” (ครูบาอริยชาติอริยจิตฺโต)”  จัดขึ้นระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 – วันที่ 11 มกราคม 2560 เปนปที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองอยางซึ่งการจัดงานจะมีคณะศรัทธา
ที่มาชวยงานเปนจํานวนมาก รายไดที่ไดจากการจัดงานหลังหักคาใชจาย จะนํามาบริหารจัดการ
พัฒนาวัดในสวนตางๆ ตอไป 
 2. งานพิธีไหวครู บูรพาจารย ครอบเศียร จัดขึ้นในชวงเดือนพฤษภาคมของทุกป   
เพื่อเปนการรําลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย ที่ไดถายทอดประศาสตรวิชาความรู สืบทอด
หลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา “พิธีไหวครู บูรพาจารย” เปนพิธีกรรมที่สําคัญ
อยางหนึ่ง และนับเปนประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาตั้งแตสมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณ
ของครูบาอาจารย ที่ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชามาทางวัดแสงแกวโพธิญาณ จึงกําหนดจัดใหมีงานไหว
ครูบูรพาจารยประจําปขึ้น เพื่อจะไดกราบไหวบูชาเปนการใหญ พรอมทั้งจัดเลี้ยงเครื่องสังเวยนานา
ชนิดใหครูบาอาจารยโดยจะมีศิษยานุศิษย และผูที่มีความเลื่อมใสศรัทธาจากทุกสารทิศ เขารวมพิธี
เปนจํานวนมาก พระภาวนารัตนญาณไดนําคณะสงฆบิณฑบาตโปรดญาติโยม ที่เดินทางมารวมทําบุญ
ตักบาตรและมีพิธีเจริญพระพุทธมนต นอกจากพุทธศาสนิกชนจะมารวมทําบุญแลว ยังมารวมสราง
โรงทานบริการอาหารขนมเครื่องดื่มฟรีแกผูที่มารวมทําบุญภายในวัด ซึ่งในป 2560 พระภาวนา       
รัตนญาณ วิ. หรือครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝายวิปสสนาธุระ เจาอาวาส
วัดแสงแกวโพธิญาณ ไดนําคณะสงฆและพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีเททองหลอพระรูปเหมือน ทาน
เจาคุณพระภาวนารัตนญาณ และวางศิลาฤกษอาคารกูภัยชวยเหลือผูประสบภัย 4 อําเภอ รอบอําเภอ
แมสรวยภายในวัดแสงแกวโพธิญาณ และไดประกอบพิธีไหวครูบูรพาจารยครอบเศียรแกศิษยานุศิษย
ทั้งหลาย โดยศิษยานุศิษยที่มารวมงานตางเดินทางมาดวยความเลื่อมศรัทธาของพระภาวนารัตนญาณ
ดวยศีลจริยวัตร ที่ทานเปนพระสงฆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งตั้งใจมาครอบเศียรเพื่อระลึกถึงพระ
คุณครูอาจารย พรอมนําคําสอนไปใชในการดําเนินชีวิตรักษาศีลธรรมและเปนผูอยูในศีลในธรรม 
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 3. งานทอดกฐินประจําปจัดขึ้นในชวงระยะเวลาหลังออกพรรษา แตไมเกิน 1 เดือน โดย
การจัดงานทอดกฐินในแตละป ทางวัดแสงแกวโพธิญาณจะระบุถึงวัตถุประสงคของการนํารายไดที่ได
จากการทอดกฐินไปใชทุกครั้งในแตละป โดยในป 2560 กําหนดใหมีงานทอดกฐิน ระหวางวันที ่      
14-15 ตุลาคม 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อนําปจจัยสมทบทุนกอสรางพระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิญาณ
ขนาดหนาตัก21 เมตรสูง 32 เมตร หอกระแกวเกากุฏิพระภิกษุสามเณร 
 พระมหาเจดียและปรับปรุงภูมิทัศนในวัด ใหรมรื่นสงบรมเย็นเหมาะแกการบําเพ็ญเพียร
ภาวนา นอกจากนี้ในงานยังมีพิธีทําบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงเทพเทวดา พิธีแหผากฐิน บริวารกฐิน
และรวมประมูลวัตถุมงคล เพื่อนําปจจัยไปพัฒนาบูรณะวัดแสงแกวโพธิญาณตอไป 
 รายไดอีกสวนหนึ่งที่ทําใหวัดแสงแกวโพธิญาณพัฒนาไดอยางรวดเร็ว คือ ความศรัทธา
ของศิษยานุศิษย ซึ่งทราบกันดีอยูแลววา ครูบาอริยชาตินั้นมีชื่อเสียงที่เปนที่รูจักของผูคนมาตั้งแตสมัย
เปนสามเณร วามีชื่อเสียงเรื่องการทําพิธีและเรื่องทํานายทายทักโชคลาภ มีผูคนที่มีความปรารถนาใน
ลาภยศ สรรเสริญ และความสุข มีความเชื่อในอานุภาพที่จะชวยคลายทุกข บารมีของครูบาที่ชวย
คุมครองและอัศจรรยบันดาลใหเกิดความเจริญรุงเรือง ครูบาอริยชาติจึงเปนศูนยกลางจิตใจของคนใน
ชุมชนและประชาชนที่เขามาทําบุญ เมื่อศรัทธาไดสิ่งอันพึงประสงคตามปรารถนาแลว ก็เกิดความ
เลื่อมใสและศรัทธาเพิ่มมากขึ้น มีผูที่รูจักมากขึ้นจะชักชวนกันมาขอใหทานชวยสงเคราะหในเรื่อง
เกี่ยวกับการเจิมรานคา บริษัท กรวดน้ําทําพิธีแลว สามารถพลิกดวงขึ้นมาไดจากที่ไมมีอะไรสามารถ
พลิกดวงใหไดอยางนาอัศจรรย พลิกฟาพลิกดิน ทําใหกิจการดีขึ้นจากคาขายไมดีทําใหดีขึ้นเมื่อดีขึ้นเขา
ก็จะชักชวนพาคนอื่นๆ มาและเปนศรัทธาในการสรางกฏุิให 
 ครูบาอริยชาติสรางความศรัทธาแกผูที่เขามาเคารพ โดยไดกลาววาเรื่องที่ผูคนเขามาขอให
ชวยถาเทียบเปนเปอรเซ็นตที่ชวยไดผลนั้นเทียบเปนสถิติจะชวยไดกวารอยละ 80 ถาไมสามารถชวย
เขาไดก็คงไมสามารถสรางวัดภายในเวลา 3 ป ไดใหญโตขนาดนี้ 
 นอกจากนี้วัดแสงแกวโพธิญาณ ยังมีการเผยแผขอมูลขาวสารหรือสาระธรรมอันดีงามทาง
พระพุทธศาสนา เผยแผศาสนธรรมใหเปนที่เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น โดยการจัด
ฝกอบรมใหแกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ขาราชการ องคการเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อ
ปลูกฝงจิตใตสํานึก (นามธรรม) ใหรูจักคุณงามความดี เปนการพัฒนาในดานจิตใจในการประพฤติ
ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยการเผยแผจากบุคลากร 
คือ พระภิกษุ สามเณร ที่มีความรู ความสามารถ และความเขาใจในหลักธรรมคําสอนตางๆ แลว
นําเอามาเผยแผใหพุทธศาสนิกชนไดรูตามเห็นตาม ซึ่งบุคลากรที่ประพฤติดี สรางชื่อเสียง และเผยแผ
พุทธศาสนาใหเปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะบทบาทของพระภาวนา 
รัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เปนปจจัยสนับสนุนอีกสวนหนึ่ง ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาวัด
สืบมา 
 
ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ  ตําบลเจดียหลวง   
  อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 ดานการมีสวนรวม 
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 ประชาชนและนักทองเที่ยวที่เขาไปในวัดยังขาดจิตสํานึก ในการมีสวนรวมในการรักษา
ความสะอาด จึงทําใหภาระของบุคลากรและพระสงฆ 
 ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 1.  ความกังวลเกี่ยวกับการสืบทอดและเผยแผพุทธศาสนา เมื่อขาดครูบาอริยชาต ิ
อริยจิตฺโต แลว 
 2. การเผยแผพระพุทธศาสนาเปนแนวทางที่มีความยากและสลับซับซอน โดยตองมุงสราง
บุคลากรทีม่ีคุณภาพที่ทําหนาที่เผยแผ และตองสรางคุณภาพใหแกชาวพุทธในเรื่องความรูความเขาใจ
ดานคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางถองแทและถึงแกน 



 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  
 การศึกษากระบวนการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ และศึกษาปญหาและ
อุปสรรคของการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ นายกองคการบริหารสวนตําบล
ตําบลเจดียหลวง กํานันตําบลเจดียหลวง ผูนําในชุมชนตําบลเจดียหลวง ประธานชมรมผูสูงอายุตําบล
เจดียหลวง ผูอาวุโสในชุมชนตําบลเจดียหลวง ผู ใหญบานหมูที่  11 บานใหมแสงแกว และ
คณะกรรมการกลุมพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณฝายตางๆ รวมจํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือ แบบสัมภาษณ โดยผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยจากการศึกษา ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผูใหสัมภาษณ สวนใหญเปนเพศชาย และรองลงมาเปนเพศหญิง มีสถานภาพ สมรส 
รองลงมา คือ หมาย และโสดและหยาราง ตามลําดับ สวนใหญอายุ 41-50 ป รองลงมา คือ 50 ปขึ้น
ไป และ31-40 ป ตามลําดับ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมา คือ ประถมศึกษา 
และอนุปริญญา หรือ ปวส. และไมไดเรียนหนังสือ ตามลําดับ 

 การพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในดาน
การมีสวนรวม พบวาเจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ บุคลากรในวัด ผูนําชุมชน และประชาชนตําบล
เจดียหลวง มีสวนรวมผลักดันในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายในวัด โดยรวมจัดหางบประมาณ
ใหแกวัดเพื่อบูรณะ ปฏิสังขรณ ซอมแซมวัดที่ชํารุดทรุดโทรมในบางสวน จัดสรางศาสนสถานตางๆ 
ภายในวัด ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณวัดเพื่อใหเกิดความรมรื่น สะอาดและสงบ วัดแสงแกว
โพธิญาณมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนบานใหมแสงแกวและชุมชนใกลเคียง เนื่องจากวัดกลายเปน
สถานที่ทองเที่ยว สรางชื่อเสียงใหชุมชน ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา และสามารถ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ เชน การจัดงานในเทศกาลพิธีวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา จัดใหมี
โรงทาน เลี้ยงอาหารแกผูมารวมงานฟรี วัดก็เปดโอกาสใหผูมีรายไดนอยเขามารวมเปดรานคาขาย
สินคา เปนตน ผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนงานในดานตางๆ ของวัด โดยเขารวม 
จัดทําประชาพิจารณหรือการประชุม เพื่อรับฟงความคิดเห็นในดานการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตางๆ ของวัดพัฒนาชุมชน และมีสวนรวมการสงเสริมการจัดกิจกรรมของวัด มีสวน
รวมในการใชแรงงานหรือบริจาคทรัพย เพื่อนําไปพัฒนา สงเสริม บํารุงพระพุทธศาสนา มีสวนรวมใน
การบริหารกิจกรรม และรวมประสานงานในดานพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมดานการรวมตรวจสอบ ในการประเมินผลการพัฒนาชุมชนรวมกับพระสงฆในโอกาสตางๆ รวมทั้ง มี
สวนรวมในการควบคุมความกาวหนาในการพัฒนาชุมชน และการจัดทําแผนงานและติดตามแผนงาน
กับพระสงฆดวย  
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 การพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  
ในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา พบวาพระภิกษุและสามเณรไดทําหนาที่ในการศึกษาปฏิบัติธรรม
ตามขอวัตรตางๆ มีกิจกรรมภายในวัดที่ชวยเผยแผในดานพระธรรมคําสั่งสอนตางๆ เพื่อให
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีขอคิดมีหลักธรรม  มีคติประจําใจ การดําเนินกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนา
ของวัดแสงแกวโพธิญาณ ชวยสรางรายได กําเนิดการกอสรางศาสนสถานตางๆ ภายในวัด มีกิจกรรม
หลักที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป คือ งานอายุวัฒนมงคลครูบา งานพิธีไหวครู บูรพาจารย ครอบเศียร  
งานทอดกฐินประจําป นอกจากนี้ วัดแสงแกวโพธิญาณยังมีการเผยแผขอมูลขาวสาร หรือสาระธรรม
อันดีงามทางพระพุทธศาสนา เผยแผศาสนธรรมใหเปนที่เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น โดยการ
จัดฝกอบรมใหแกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ขาราชการ องคการเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อ
เปนปลูกฝงจิตใตสํานึก (นามธรรม) ใหรูจักคุณงามความดี เปนการพัฒนาในดานจิตใจในการประพฤติ
ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยการเผยแผจากบุคลากร 
คือ พระภิกษุ สามเณร ที่มีความรู ความสามารถ และความเขาใจในหลักธรรมคําสอนตางๆ แลว
นําเอามาเผยแผใหพุทธศาสนิกชนไดรูตามเห็นตาม ซึ่งบุคลากรที่ประพฤติดี สรางชื่อเสียง และเผยแผ
พุทธศาสนาใหเปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะบทบาทของพระภาวนา 
รัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เปนปจจัยสนับสนุนอีกสวนหนึ่งซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาวัด 
สืบมา   
 ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย  
จังหวัดเชียงราย พบวาการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ประสบปญหาดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนและนักทองเที่ยวที่เขาไปยังวัดยังขาดจิตสํานึกการมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด จึง   
ทําใหภาระของบุคลากรและพระสงฆ ในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา พบวามีความกังวลเกี่ยวกับ
การสืบทอดและเผยแผพุทธศาสนา เมื่อขาดครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโตแลว การเผยแผพระพุทธศาสนา
เปนแนวทางที่มีความยากและสลับซับซอน โดยตองมุงสรางบุคลากรที่มีคุณภาพที่ทําหนาที่เผยแผ 
และตองสรางคุณภาพใหแกชาวพุทธในเรื่องความรูความเขาใจ ดานคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยาง
ถองแทและถึงแกน 
 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอ 
แมสรวย จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 
 การพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  
ในดานการมีสวนรวม พบวาเจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ บุคลากรในวัด ผูนําชุมชน และประชาชน
ตําบลเจดียหลวง มีสวนรวมผลักดันในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายในวัด โดยรวมจัดหา
งบประมาณใหแกวัด เพื่อบูรณปฏิสังขรณ ซอมแซมวัดที่ชํารุดทรุดโทรมในบางสวน จัดสราง       
ศาสนสถานตางๆ ภายในวัด ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณวัดเพื่อใหเกิดความรมรื่น สะอาด  
และสงบ เปนไปตามมาตรฐานการพัฒนาวัดตามที่ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554, หนา  
20-22) ไดอธิบายไววาการพัฒนาวัดในดานวัตถทุุกอยางไมเฉพาะแตศาสนสถานเทานั้น หากรวมไปถึง
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การทําวัดใหสะอาด รมรื่น สะดวก สบาย การทําถนนทางเดินในวัด และการตบแตงวัดใหดูสวยงามให
สบายตาแกผูพบเห็น ซึ่งวัดแสงแกวโพธิญาณไดสรางอุโบสถ วิหาร หอไตร วิหารแสงแกวโพธิญาณ 
เขาพระสุเมรุ ศาลาพระเกจิอาจารย ศาลาบูรพามหากษัตริย รวมทั้งรูปหลอเหมือน ครูบาศรีวิชัยองค
ใหญที่สุดในโลกไวไดอยางอลังการ วัดแสงแกวโพธิญาณจึงมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนบานใหม    
แสงแกวและชุมชนใกลเคียง เนื่องจากวัดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว สรางชื่อเสียงใหชุมชน ประชาชน
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา และสามารถขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ เชน การจัด
งานในเทศกาลพิธีวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา จัดใหมีโรงทาน เลี้ยงอาหารแกผูมารวมงานฟรี วัดเปด
โอกาสใหผูมีรายไดนอยเขามารวมเปดรานคาขายสินคา เปนตน  ผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวม
ในการวางแผนงานในดานตางๆ ของวัด โดยเขารวมจัดทําประชาพิจารณหรือการประชุม เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นในดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตางๆ ของวัด พัฒนาชุมชนและมีสวนรวมการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมของวัด มีสวนรวมในการใชแรงงานหรือบริจาคทรัพยเพื่อนําไปพัฒนา สงเสริม 
บํารุงพระพุทธศาสนา มีสวนรวมในการบริหารกิจกรรม และรวมประสานงานในดานพระพุทธศาสนา 
นอกจากนี้ ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมดานการรวมตรวจสอบ ในการประเมินผลการพัฒนาชุมชน
รวมกับพระสงฆในโอกาสตางๆ รวมทั้งมีสวนรวมในการควบคุมความกาวหนาในการพัฒนาชุมชน  
การจัดทําแผนงานและติดตามแผนงานกับพระสงฆดวย  ซึ่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
(2554, หนา 13)  อธิบายวาการปรับปรุงสภาพวัดและการดําเนินกิจกรรมของวัด จนกระทั่ง 
มีความเจริญรุงเรืองเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน และเปนศูนยกลางของชุมชน โดยดําเนินงาน
ตามแนวทางการพัฒนาวัด คือพัฒนาวัดใหเกิดความรูสึกแกชุมชนในทองถิ่นนั้นวาวัดเปนของตน มี
ความรูสึกมีสวนรวม หวงแหนและชวยกันดูแลรักษา สรางความสัมพันธระหวางวัดกับประชาชนใน
ทองถิ่น วัดตองสะอาด รมรื่น มีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน มีความพรอมที่จะใหบริการแก
ประชาชนที่เขาวัดเพื่อบําเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัยและหลักพระพุทธศาสนา สรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางวัดกับประชาชนในทองถิ่น ในการติดตอกับหนวยงานอื่นๆ การจัด
กิจกรรมเพ่ือการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนการสงเสริมอาชีพ ซึ่งควรใหวัดเปนศูนยกลาง 
จากผลการวิจัย สอดคลองกับ พระวิรุติ  สานันท  (2556, หนา บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวัดหนองพลวง ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย จากการ
วิจัยพบวาวัดมีการดําเนินงานการบริหารการปกครองโดยยึดตามหลักของพระธรรมวินัย พระราช 
บัญญัติคณะสงฆ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งมหาเถรสมาคม โดยเปดโอกาสใหผูนําชุมชนประชาชน
มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือรวมปรึกษาหารือในการพัฒนาวัดรวมกัน 
 การพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในดาน
การเผยแผพระพุทธศาสนา พบวาพระภิกษุและสามเณรไดทําหนาที่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมตามขอ
วัตรตางๆ มีกิจกรรมภายในวัดที่ชวยเผยแผในดานพระธรรมคําสั่งสอนตางๆ เพื่อใหพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายมีขอคิดมีหลักธรรม  มีคติประจําใจ การดําเนินกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดแสงแกว
โพธิญาณ ชวยสรางรายได กําเนิดการกอสรางศาสนสถานตางๆ ภายในวัด มีกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นเปน
ประจําทุกป คือ งานอายุวัฒนมงคลครูบา งานพิธีไหวครู บูรพาจารย ครอบเศียร งานทอดกฐิน
ประจําป นอกจากนี้ วัดแสงแกวโพธิญาณยังมีการเผยแผขอมูลขาวสาร หรือสาระธรรมอันดีงามทาง
พระพุทธศาสนา เผยแผศาสนธรรมใหเปนที่เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น โดยการจัดฝกอบรม
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ใหแกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ขาราชการ องคการเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเปนปลูกฝงจิตใต
สํานึก (นามธรรม) ใหรูจักคุณงามความดี เปนการพัฒนาในดานจิตใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตาม
หลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยการเผยแผจากบุคลากร คือพระภิกษุ 
สามเณร ที่มีความรู ความสามารถ และความเขาใจในหลักธรรมคําสอนตางๆ แลวนําเอามาเผยแผให
พุทธศาสนิกชนไดรูตามเห็นตาม ซึ่งบุคลากรที่ประพฤติดี สรางชื่อเสียง และเผยแผพุทธศาสนาใหเปน
ที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะบทบาทของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบา      
อริยชาติ อริยจิตฺโต) เปนปจจัยสนับสนุนอีกสวนหนึ่งซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาวัดสืบมา ซึ่งสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554, หนา 25-26)  ไดอธิบายไววาภารกิจดานการเผยแผเปนการ
ดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาใหประชาชนไดรับทราบในทุกๆ วิธี ที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย โดย
มุงเนนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรม แลวนอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดแก  
การเทศนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในโอกาสและสถานที่ตางๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยาย
ธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน การเผยแผธรรมดวยสื่อตางๆ เชน หนังสือ หนังสือพิมพหรือวีดีทัศน  
ภารกิจดานนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การเผยแผธรรมหรือตองการใหประชาชนเขาวัดปฏิบัติธรรม หรือมุงเนนสืบสานวัฒนธรรมไทย ที่
ไดรับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การเผยแผนั้น เปนอีกหนทางหนึ่ งที่จะดํารงไวซึ่ ง
พระพุทธศาสนา ใหอยูคูกับประเทศไทย หากไมมีการเรียนการสอน การเผยแผ การถายทอดตอไป
แลว หลักธรรมคําสอนก็จะเริ่มลบเลือนหายไปจากสังคมทีละนิด เมื่อประชาชนหางเหินหลักธรรมจะ
โดยการฟง หรือการเขาไปปฏิบัติธรรมภายในวัด ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประชาชนยอหยอนทาง
ศีลธรรม จนเกิดการประพฤติที่ใหผลในทางที่พึงประสงคตอสังคมได ซึ่งการเผยแผนี้สามารถชวย
แกปญหาไดในระดับหนึ่ง จากผลการวิจัยสอดคลองกับ พระมหาพรประสงค พุทธจันทร (2553, หนา 
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน พบวา 
การพัฒนาวัดดานการเผยแผศาสนธรรม ไดดําเนินการเผยแผศาสนธรรมดวยการเทศน การอบรม
บรรยายใหแกประชาชนตามโอกาสสถานที่ตางๆ ทั้งในวัด นอกวัด และไดรวมกับประชาชนจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นเปนประจํา ซึ่งการ
พัฒนาวัดของพระสงฆ มีจุดมุงหมายหลัก คือเพื่อใหเกิดประโยชนและความสุขแกประชาชน  
ประชาชนไดตระหนักและเห็นบทบาทความสําคัญของวัดและพระสงฆ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและ
ไดใหความชวยเหลืออุปถัมภทํานุบํารุงกิจการงานดานตางๆ ของวัด ประชาชนไดเขามาทํากิจกรรม
ตางๆ ที่วัดอยางสม่ําเสมอและเพ่ิมจํานวนมากยิ่งข้ึน ทําใหวัดเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนและทํา
ใหวัดเปนศูนยกลางของชุมชนตลอดไป และสอดคลองกับพระวิรุติ  สานันท  (2556, หนา บทคัดยอ)  
ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวัดหนองพลวง ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย จากการวิจัยพบวาดานการเผยแผศาสนธรรม มีการดําเนินการเผยแผศาสนธรรมดวย
วิธีการแสดงธรรมเทศนาปาฐกถาธรรมในโอกาสตางๆ ทั้งภายในวัดและภายนอกวัด ทั้งยังมีการจัด
กจิกรรมในวันสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 
 ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย  
จังหวัดเชียงราย พบวาดานการมีสวนรวมของประชาชนและนักทองเที่ยว ที่เขาไปเยี่ยมชมวัดบางสวน
ยังขาดจิตสํานึก ในการมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด จึงทําใหภาระของบุคลากรและพระสงฆใน
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การทําความสะอาด ในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา จากการสัมภาษณพระภาวนารัตนญาณ วิ. 
(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ทานใหสัมภาษณวา ทานมีความกังวลเกี่ยวกับการสืบทอดและเผยแผพุทธ
ศาสนา เมื่อถึงเวลาที่ขาดทานแลว ดังนั้น ทานจึงมุงพัฒนาวัดในทุกดานทั้งดานศาสนสถาน บุคลากร
ภายในวัด และการเผยแพรพระพุทธศาสนาใหแกพุทธศาสนิกชน และไดดําเนินโครงการหลายๆ 
โครงการเพื่อรวมกันพัฒนาวัดและชุมชนใหมากที่สุด เชน โครงการเพชรลานนาภาษาบาลี เปนการ
จัดการแขงขันภาษาบาลี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหพระสงฆและสามเณร มีความรูและสนใจใน
ภาษาบาลีมากยิ่งขึ้น การจัดตั้งหนวยกูภัยแสงแกวโพธิญาณ โดยหวังวาจะเปนหนวยงานที่คอย
ชวยเหลือประชาชนตอไปในอนาคต เปนตน นอกจากนี้จากการสัมภาษณยังพบวา การเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนแนวทางท่ีมีความยากและสลับซับซอน โดยตองมุงสรางบุคลากรที่มีคุณภาพที่ทํา
หนาที่เผยแผ และตองสรางคุณภาพใหแกชาวพุทธในเรื่องความรูความเขาใจ ดานคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาอยางถองแทและถึงแกน ดังนั้น การสรางบุคลากรเพื่องานเผยแผใหมีคุณภาพและ
ทักษะจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยตองเนนไปถึงการประพฤติดี ทางกาย วาจา และใจ เพื่อเปนตัวอยางที่ดี
อีกดวย 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปปฏิบัติ 
 1. วัดควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแล และรับผิดชอบในดานการ
พัฒนาวัด สวนพระสงฆหรือบุคคลากรภายในวัด ควรไดรับการพัฒนาความรูเพิ่มเติมเพื่อนําความรู
และแนวคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ มาปรับใชในการพัฒนาวัดหรือกิจกรรมของวัด ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 2. ประชาชนควรไดรับการประชาสัมพันธนโยบาย และรับรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของวัด
เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ประชาชนควรสนับสนุนและใหความรวมมือในการประชุม เพื่อทางวัดจะได
ทราบถึงความตองการ และความคิดเห็นของประชาชนอยางแทจริง 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอ 
แมสรวย ในดานอื่นๆ เชน ดานการสาธารณูปการ ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาการสงเคราะห  
ดานการสาธารณสงเคราะห เปนตน เพื่อใหงานวิจัยมีความรอบดานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณร และประชาชนตอ 
การบริหารงานและการพัฒนาวัด 
 3. ควรมีการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับการพัฒนาวัดสู ความเปน
มาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อนําปจจัยเหลานั้นมาพัฒนาวัดใหมีความเปน
มาตรฐานตอไป 
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ผนวก ก 
รายชื่อผูใหสัมภาษณ  
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ภาคผนวก  ก 

รายชื่อผูใหสัมภาษณ 
 

1. พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ 
2. พระธนพนธ ขันติวโร  พระเลขาธิการ ครูบาอริยชาติ 
3. นายเสรี  มหาชัย    กรรมการวัดแสงแกวโพธิญาณ 
4. นายสมบูรณ  วงคกาวี    ประธานกลุมหนุมสาวบานใหมแสงแกว 
5. นายโสภณ  ฐานันดร  นายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง 
6. นายอาย  สุอารมณ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง 
7. นายเจริญ  ดวงนิตย  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง 
8. นางอภิญญา  ดวงนิตย      สมาชิกนายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง 
9. นายชัยอารีย  ศรีเลิศ  สมาชิกนายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง 
10. นายเงิน  คําปว   สมาชิกนายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง 
11. นายเสกสรร  ศรีทา  ผูใหญบานใหมแสงแกว ตําบลเจดียหลวง 
12. นายยา  ศรีทา   มัคนายก วัดแสงแกวโพธิญาณ 
13. นายคําอาย  จันทรกาวี  ผูชวยผูใหญบานใหมแสงแกว 
14. นางสาวฒันา  เทพทองปน ครูศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมสรวย 
15. ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาตึงงาม ตําบลเจดียหลวง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ข 
แบบสัมภาษณแบบเชิงลึก  
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณแบบเชิงลึก 
 

สารนิพนธ  เรื่อง กระบวนการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ  ตําบลเจดียหลวง 
อําเภอแมสรวย   จังหวัดเชียงราย 

  

สวนที่ 1:  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
1.  เพศ 
 (    ) ชาย    (    ) หญิง 
2.  สถานภาพ   

(    ) โสด   (    ) สมรส 
 (    ) หยาราง     (    ) หมาย 
3.  อาย ุ
 (    ) ต่ํากวา  20 ป   (    ) 21  -  30ป 
 (    ) 31  -  40 ป   (    ) 41  -  50 ป  (    ) 50 ป
ขึ้นไป 
4.  ระดับการศึกษา 
 (    ) ประถมศึกษา   (    ) มัธยมศึกษา 
 (    ) อนุปริญญา  หรือ  ปวส.  (    ) ปริญญาตรี                             

(    ) สูงกวาปริญญาตรี   (    )อื่นๆ ................................................... 
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สวนที่ 2 : การพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ   ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวยจังหวัดเชียงราย 
 
 ดานการมีสวนรวม 

1.การวางแผนงานในดานตางๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2.การสงเสริมการจัดกิจกรรมของวัด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

3.การตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

4.ดานการการปรับปรุง แกไขปญหาของวัด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 1.การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 2.  รูปแบบการเผยแพรพระธรรมคําสอน เชน หนังสือ วารสาร วิทยุ อินเทอรเน็ต เปนตน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
สวนที่ 3: ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง  อําเภอแม
สรวย  จังหวัดเชียงราย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ค 
ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บขอมูล  
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ภาคผนวก ค 
รูปภาพ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 การสัมภาษณพอหลวงยา ศรีทามัคนายก วัดแสงแกวโพธิญาณ 
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ภาพที่ 2  การสัมภาษณทานโสภณ  ฐานันดร  นายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง 
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การสัมภาษณนางอภิญญา  ดวงนิตย สมาชิกองคการบริการสวนตําบลเจดียหลวง 
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ภาพที่ 4 รวมประชุมกับทางวัดแสงแกวโพธิญาณ 
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ภาพที่ 5 พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณมัดดาย

วัตถุมงคล 
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ภาพที่ 6 พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ ให  
 สัมภาษณกับอาจารยศักดิ์ วิวัฒนขจรศักดิ์ เกี่ยวกับการพัฒนาวัดแสงแกวโพธิญาณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ง 
มโนปณิธาณของครูบาอริยะชาติ อริยะจิตโต  
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ภาคผนวก ง 
มโนปณิธาณของครูบาอริยะชาติ อริยะจิตโต 

 
 28  สิงหาคม 2561 อยากกราบเรียนถามทานพระอาจารยครูบา อริยะชาติ  อริยะจิตโต 

วาพระอาจารยมีแนวทางในการบริหารจัดการวัดแสงแกวโพธิญาณอยางไร ภายในระยะเวลา 10 ป 

จนเจริญกาวหนา และสวยงามท่ีสุดวัดหนึ่งในประเทศไทย นับวาเปนวัดที่อยูชายขอบ วัดบานนอก ที่

เจริญเร็วที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไทย ใชไหมวาพระอาจารยเปนพระที่ดูหมอทํานายทายทักไดแมนยํา  

หรือวาพระอาจารยเปนพระที่มีคาถาอาคมขลังมาก... 

 พระอาจารยครูบาอริยะชาติ  อริยะจิตโต ทานมีเมตตาตอบถึงความตั้งใจในการสรางวัด

แสงแกวโพธิญาณ เพราะครูบาเปนคนพูดจริงทําจริงบางคนพูดจริงแตไมทํา มีแตพูด เขาก็ไมประสบ

ผลสําเร็จเลย เขาใจไหม เวลาเรามีแนวคิดเราพูดเรามีดําริแลว เวลาเรามีแนวคิด เราพูด เรามีดําริแลว 

กอนที่จะลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ งานของครูบานี่ พอเราทําจริงแลว เรามีความจริงใจ ที่เราทํา มันก็

เปนความเชื่อมั่น พอเปนความเชื่อมั่นปุบ เวลาเราจะทําอะไรก็ตาม คนก็จะมาชวยกันอยางนี้เปนตน  

เพราะวาการทําอะไรก็ตาม ครูบาจะเริ่มกอนเลย ลงมือกอนเลย ใครไมทําครูบาทํากอนปุบ คนอื่นก็

ทําตามอยางนี้เปนตน เพราะวาเหมือนกับวา ทางเหนือเรียกวา เปนคนแรก ถาครูบาเปนตนคิดแลว 

คณะศรัทธา ก็จะมาชวยกันละนะ มันมีหัว แลวมันก็มีหาง ทุกอยางครูบาจะปลูกฝงความสามัคคีเปน

พื้นฐาน โดยเฉพาะการเทศน แทบทุกเรื่องครูบาจะเนน และสอดแทรกความสามัคคีตลอดวามันเปน

การพัฒนา ไมวาจะเปน องคกรเล็ก องคกรใหญ แมแตวัด แมแตทองถิ่น แมแตชุมชน ตองเริ่มที่ความ

สามัคคี เราไมตองไปรอคนอื่นมาชวยเรา เรามีความสามัคคีกันไวตรงนี้กอน จากกลุมเล็กๆกอน 

โดยเฉพาะกลุมชาวบาน คือชาวบานเขาเปนศรัทธาหลักอยูแลว ศรัทธาที่อื่นๆ อยางกรุงเทพ เขามีเงิน 

เขาเปนเปนศรัทธาไกล เขาใจไหม ?. เขามีแตเงิน เขามาถวายปุบ แลวเขาก็ไปละเขาใจไหม แตศรัทธา

หมูบานเรานี้ บางทีเงินไมมี หาเจากินค่ํา แตวาสิ่งที่มีคือแรง เอาแรงกาย มาชวยกันแตศรัทธาหมูบาน

เรานี้ หาเชากินค่ํา คือถาเราเขมแข็งแลว  อยางอื่นๆคือสวนประกอบ เขาใจไหม อยางโยมทางไกลมา

ครั้งเดียว แลวก็หายไปก็มี ศรัทธาที่นี้ อยูดวยกันตลอด อยูดวยกันจนตาย เราตองชวยกันกอน  

ทํางานคนเดียวเหนื่อยแทบตาย ทํางานคนหลาย ทํางานเหมือนเลน แตวาเราทํางาน ชวยกันคนละไม

ละมือ คนละเล็กละนอย งานใหญก็เปนงานนอย งานนอยอยูแลวก็เปนงานโคตรนอยเดี๋ยวเดียวก็เสร็จ 

ครูบาก็เลยเนนเรื่องความสามัคคีเปนหลักอยูแลว การจัดการในวัดนี้มันมีระบบ ระบบก็คือ ความเปน

ทุกสิ่งอยางที่มันโปรงใส ตรวจสอบไดแมแตพระเณรที่มาอยูที่นี้  

 ครูบา ขอ สองอยาง อยางแรกก็คือ หามโกหก สองหามขโมย เพราะวาถาโกหกและขโมย 

ถือวามันเปนพื้นฐานของความไมซื่อสัตย มันอยูดวยกันลําบาก มันเหมือนผัวเมียอยูดวยกัน เมียระแวง

ผัว วาจะมีชู ผัวระแวงเมีย วาจะมีชู เอาไปเอามาก็ทะเลาะกันเพราะความระแวงซึ่งกันและกัน แตถา

ใครมีสองอยางนี้ ครูบาจะเตือนครั้งแรก เมื่อมีครั้งที่สอง ครูบาจะเชิญออกจากวัดไปเลย เขาใจไหม    
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ก็คือ มันเปนหัวใจ แลวก็เปนความเชื่อมั่นมันเปนความสําคัญในการจัดการในระบบวัดระบบวัดนี้

แมแตระบบการเงินของวัด ครูบาจะใหเปนชื่อของวัดแสงแกวโพธิญาณทุกบัญชี ระบบการเงินของวัด

ไมมีปญหา เพราะวัดจัดทําเปนระบบบัญชี ระบบบัญชีนี้เวลาทําบุญ โยมหันไปดูดานหลังที่ติดฝา จะ

เห็นวาบัญชีทุกบัญชีเปนชื่อบัญชีวัดแสงแกวโพธิญาณ ไมไดเปนบัญชีสวนบุคคล วามาทําบุญกับครูบา

อริยะชาติแลวเงินเขาบัญชีชื่อครูบาอริยะชาติ ไมมี เขาใจไหม ไมมีชื่อครูบา มันเปนชื่อวัดไปเลยคน

ทําบุญก็สบายใจ ไดทําบุญกับวัด แลวก็การเบิกจาย ก็สองในสาม เจาอาวาสเปนคนเซ็นกอนกรรมการ 

กับไวยาวัจกร เปนตน ครูบาไมไดเบิกคนเดียว ขาใจไหม 

 ครูบามีหนาที่คือ พัฒนาโครงการ วาจะเบิกจายอะไร ครูบาก็จะเซ็นเปนคนแรก เขาใจไหม  

อยางนี ้เปนตน หมายความวา ครูบาไมมีเรื่องเงินใหเสื่อมเสียเราตองสรางใหคนอื่นเชื่อเรากอนวานี่นะ

ครูบาไมไดเอามาใชคนเดียว ครูบาเอามาให เขาใจไหม เอาให 1 คน อาจจะมีคนได 10 คน 1000 คน 

10000 คน  ถาเราเอา 1 คน อาจจะไมมีคนได 100 คน 1000 คน หรือ 10000 คน ครูบาเลือกจะ

เปนผูให เขาใจไหมแลวก็ชีวิตเสียสละ ทานลองมาคิดดู ถาทานอยากเห็นแนวคิดของครูบา ใหไปดูมโน

ปฏิญาณที่เขียนติดไวขางบน เขาใจไหม    

 เพราะวาสิ่งที่ทํามานี่ สรางวัดมาแทบตาย ตายวันนี้ พรุงนี้ก็มีเจาอาวาสคนใหม ไมมีอะไร       

เปนของเรา แตวาที่ครูบามาอยูตรงนี้เพราะวาครูบาคิดวาครูบาไดมีโอกาสทําประโยชน โอกาสได ชวย

สังคม ได ชวยโรงเรียน โรงพยาบาล วัด บาน ชุมชน เพราะวานอกจากครูบาทําตรงนี้แลวตามใน

ระยะเวลา 11 ป ครูบาก็ยังชวยอีกหลายหนวยงาน นับ สี่รอยกวาแหง มากกวานะ รวมโรงเรียน วัด

บาน ชุมชน อําเภอ โรงเรียนพระกานพัฒนาอาชีพ วัดพี่วัดนอง วัดขางบน วัดขางลาง ละก็อยาง

โครงการหลักๆที่ครูบาชวยเหลือ อยูก็มี 1 โครงการกูภัยแสงแกวโพธิญาณ อันนี้เปนองคกรที่ไม

แสวงหาผลประโยชน หากําไร คือเนนชวยเหลือประชาชน เนนชวยเหลือ เวลาคนเจ็บ คนเปน คน

ตาย บริจาคโลงศพ ผาขาว ผูปวยติดเตียง เนนการชวยเหลือแลวก็สงเคราะห เปนตน นี้เปนนโยบาย 

ไมเนนเรื่องเงิน เรื่องผลประโยชน แลวก็อีกโครงการหนึ่งที่ดําเนินการก็คือ โครงการเพชรลานนา มัน

เกี่ยวกับการศึกษา ปกติโครงการการศึกษานั้นครูบาก็สนับสนุนมาทุกโครงการ ก็คือ อยางเชนเดือน

มกราคมทุกป ครูบาก็จะแจกทุนการศึกษาปปหนึ่งไมต่ําวา 5000 ทุน จะมากจะนอย แลวแตปจจัย ป

นี้แจกไป 7 พันทุน ก็จะเปนนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ยากจน อันนี้คือเราสงเคราะห ไมไดเนนตี่

อําเภอแมสรวย ครูบาใหตั้งแตอําเภอแมสรวย เวียงปาเปา ทุกอําเภอในเชียงราย บางทีเชียงใหม 

ลําปาง พะเยาก็มีหรือวาที่เขาขอมา 

 โครงการเพชรลานนานี้อันนี้คือแตกตางจากเมื่อกี้นะ แตกตางจากการใหทุนตามปกติ รวย

ไมเปนไร จนไมเปนไร ขอทานเอาความเกงมาแลก อาจจะมี ทุกขบาง รวยบาง เอาความสามารถ เอา

ความเกง เพื่อเปนการสนับสนุนคนเกงดานการศึกษา อันนี้เปนตน อันที่เปนรูปธรรมคือความเชื่อมั่น 

ที่โยมเห็นวาเรา คิดจริง แลวก็ทําจริง ไมใชวาครูบาจะทําแลว ถึงเวลาครูบาไมทํา เขาใจไหม ใชไหม 
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เขาเรียกวา เสียความมั่นใจแตวาครูบารับปากปุบ ครูบาทําแลว แลวสิ่งที่เปนประโยชนที่สุดก็คือวา ถา

เปนสาธารณะประโยชน มาขอ ความชวยเหลือ ครูบาชวยเลย ครูบาไมตองคิดอะไรเยอะ แตถามัน

เปนประโยชนสวนบุคคล เกิดประโยชนนอย ครูบาก็ชวยเหมือนกัน แตวาครูบาจะชวยนอยลงนิด ครู

บาพิจารณาแลวอันไหนที่เกิดประโยชนนัก ครูบาก็ชวยเยอะ  อันไหนที่เปนประโยชนนอย ครูบาก็จะ

ชวยเหมือนกัน แตวาจะชวยนักชวยนอย เทานั้นเอง เขาใจไหม 

 โยม ครูบาชวยมากชวยนอยครูบาดูตาม 1) ก็คือการประโยชน 2) ดูตามกระเปาของเรา

ดวย เขาใจไหม บางทีชวงนั้นเราก็ดูวาลําบาก หรือมันมีภาระที่ตองใชเงิน เราสามารถชวยไดก็ชวยไป

ตามหนาบุญนั่นแหละ เขาใจไหม? อันอยางนี้ครูบาพิจารณาแลวก็ชวยไป บางทีขอนอยไดนักก็มี ขอ

นักไดนอยก็มี เขาใจไหม พ่ีนองชาวคริสต มาขอใหชวยก็มี 

 สวนเรื่องการเงิน ครูบาพยายามทําเปนระบบ ก็คือมันสามารถตรวจสอบได มันโปรงใส  

แลวก็มันหมายถึงความเชื่อมั่น เขาใจไหม ถาคนทําบุญ โอ.... ไปทําทานาน ไปทอดผาปา 5 ครั้ง ไม

เห็นอะไรสักอยาง ความเชื่อม่ันมันก็หายไปละ เขาใจไหม ? แลวเราก็อึดอัด  เรื่องเงินในวัด ครูบาจะดู

วามันมีเทาใด ครูบาจะใหเช็คยอดทั้งหมด แลวครูบาจะมองวาเราจะตองใชมันทําอะไร เขาใจไหม มัน

พอทําตรงนี้ได ครูบาลงผังไวกอนละ เขาใจละยัง ครูบาจะเดินไปตามโครงการ ครูบาจะไมใหเงินในวัด

เหลือเลย เพราะอะไร เพราะวา วัดกําลังกอสราง ไมควรจะมีเงินเหลือ สโลแกนของครูบาก็คือ ได

เทาไหร มีเทาไหร ใชเทานั้น มีแลวครูบาคิดวาเงินมันทําฮื้อคนทะเลาะกัน ถามันมีเยอะ มันจะ

กลายเปนผลประโยชน ครูบาเวลามีเงินเขามาแตละราย ใหเปนโครงการแตละราย ใหเปนถาวรวัตถุ 

ใหเปนสาธารณะประโยชนไป เพราะวาอยางวัดดังๆ อยางวัดไหนมีเงินนัก ก็มีเรื่อง มีปญหาทะเลาะ

กัน ไมอยางนั้นก็ไมไวใจเจาอาวาสหรือไมก็ไมไวใจองคกร เดี๋ยวก็วากรรมการกินเดี๋ยวก็วาเจาอาวาส

ครูบาก็พยายามทําใหมันเกิดประโยชนเสียอยางนี้เปนตน เขาใจไหม 

 อันนี้คือมุมมองในเรื่อง การจัดการบริหารวัดของครูบา เรื่องเงินถามีปญหาสามารถอธิบาย

ไดทันทีเลย มันเกิดศรัทธา เพราะวาทําไปปุบ เชนทําหอพระแกว ศรัทธาเขาจายเงินมาปุบ ครูบาก็ลง

ฐานเลย เอาแบบไปไวที่ อบต. เสีย เอาแบบไปไวที่ อบต อยางนี้เปนตน แลวก็ที่สําคัญที่ทองถิ่นชุมชน  

ครูบาจะตองวางรากฐานไวหมดก็คือ ชวยเหลือทุกกลุม มากนอย ครูบาก็ถือวาเราไดชวยเหลือแลว 

ชวยเขาแลว  เขาใจไหม.. คือเอาเขามาเปนพันธมิตร ไมไดมาเปนศัตรู ไมไดมาตอตาน มาทําลายซึ่ง

กันและกัน เราอยูคนเดียวในโลกไมได เราขาดเพื่อนขาดฝูง ขาดลุงขางบาน เราอยูไมได ใน

ความสัมพันธถึงเราไมไดไป เราก็ชวยเหลือเทาที่ชวยไดไมไดชวยแรงก็ชวยปจจัยไมไดชวยปจจัยก็ชวย

แรง เขาใจหรือยัง อยางนี้เปนตน หรือวาเราชวยสวนไหนได เราก็ชวยเขาตามนั้น เขาใจหรือเปลา  

อยางถํ้าหลวง ครูบาไปบริจาคเงิน ผูวาทานบอกไมเอา เขาไมรับเงินครูบาบอกวามีอะไรจะใหชวยบาง 

เขาบอกวาถาบริจาคสิ่งของเอา ครูบาถามวา ขาดอะไรบาง ผูวาทานบอกขาดรองเทาบูท ไฟเรืองแสง  

เชือกสําหรับหนวยชิล ครูบาก็สงของไป เขาไปอยากไดเชือก ก็ซื้อเชือกสงเขาไป คาเชือกก็หลายหมื่น
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บาท  ขาดสวานเจาะถ้ํา ก็สั่งซื้อสวานสงไปชวยหมูปา อยางนี้เปนตน เมื่อมันไมไดชวยอยางหนึ่ง ก็

ชวยอยางหนึ่ง เขาใจไหม อยางชุมชนในทองถิ่นครูบาก็ทําอาคารพัฒนาอาชีพ หาอาชีพใหทํา แมแต 

เตาอบ ชาวบานมาขอ ครูบาก็ชวย เพราะวาเวลาวัดมีงาน จาวบานมาชวยเต็มที่ เขามาชวยเหลือวัด 

อยางนี้เปนตน วัดเจริญ แตชาวบานไมเจริญ อยางนี้อยูไมได ตองจชชวยกัน วัดชวยบาน วัดชวย

โรงเรียน แมแตถนนเขาโรงเรียน มีแตหลุมแตบอ พอมีโครงการสรางถนนเขาวัด ครูบาก็เอาไปสรางที่

โรงเรียนเสีย ครูบาบอกวา เอาไปชวยโรงเรียนกอน วัดเมื่อใดก็ได บอกบุญศรัทธา เรื่องสรางถนนเขา

วัด เมตรละ 500 บาท  เมตรละ 1000 บาท มีคนจองทําบุญ พรึบเดียวเสร็จหมด บางคนทําบุญ คน

ละ 5 เมตรบาง 10 เมตรบาง บางคนเอา  100  เมตรบาง วัดมันบอกบุญได แตโรงเรียนมันบอกบุญ

ไมได เขาใจไหม วัดยังไมตองเอา เอาไปชวยโรงเรียนกอน เขาใจไหม วัดมันบอกบุญได โรงเรียนมัน

บอกบุญไมได ใชไหมโยม นี่คือสิ่งที่ครูบาทําอยูสิ่งที่ครุบาทํา ไมไดทําแควันเดียว ครูบาทํามาเปนสิบป 

ดวยสิ่งที่มีความเชื่อมั่นของคนเห็นแมแตชาวบาน การที่จะเปนครูบานะ ชาวบานตองเชื่อกอน เขาใจ

ไหม  ถาจาวบานไมเชื่อแลวนาโยม ยากที่คนอื่นจะเชื่อ อะไรไมเชื่อ เพราะคนชานบานเปนคนใน

ทองถิ่น เพราะมันเห็นหนากันทุกวัน เมียมีชูชาวบานรูกอน เขาใจไหม ถาชาวบานไมเขาวัด ละโยม 

อะไรจะเกิดข้ึน ดังนั้น มันก็ตัวใครตัวมันละ เขาใจไหม เขาใจนะ คนทองถิ่นไมเอา มีแตคนทางไกลมา

ทําบุญ มันก็ยากละโยมเอย 

 ในสวนของการสรางวัด การวางผังของวัดแสงแกวโพธิญาณ ครูบาออกแบบเองหมด ครูบา

อยากใหวัดนี้เปนแนวคิดตี่ครูบาวางไว สิ่งที่ครูบาสรางขึ้นมานี้ เพราะวาทุกอยาง มีเกิดขึ้น มีตั้งอยู มี

ดับไป มีเสื่อม มีสลาย เขาใจไหม แตวาสิ่งที่จะอยูยืนนานก็คือ ศาสนวัตถุ แลวก็ถาเราขายแคตัวเองถา

เราไมอยู มันขายไมไดละเหมือนหลวงปูแหวน ทานดังระดับประเทศเลย แตวาพอทานมรณภาพลงไป 

วัดก็เงียบเหงา ไมมีใครไปกราบ เห็นหรือเปลา เพราะบรรดาญาติโยม ไมรูจะไปทําอะไร วัดดอยแมปง 

เดี๋ยวนี้ไมมีอะไรสักอยาง 

 แตวาวัดบางวัดถึงเจาอาวาสจะตายไปกี่รุนก็ตาม คนยังไปกราบกราบสักการบูชา อยาง

ดอยสุเทพ เปนตน คนก็ยังไป ไมตองอะไร แควัดรองขุน อาจารยเฉลิมชัยไมอยู คนก็ยังปูไปชม เพราะ

สิ่งที่อาจารยฝากไวคือศิลปะ เขาใจไหม คนมาทุกทิศ เขามาดูศิลปะ ไมไดมาตองการพบอาจารย 

เฉลิมชัย วัดแสงแกวก็เหมือนกัน ที่ครูบาสรางวัดขึ้นมา เพื่อใหความคิดหรือวาสิ่งที่ครูบาทํานี่นะ ครู

บาทํามา มันไมไดตายไปกับครูบา เขาใจไหม นั่นคือมันสามารถอยูไดถึง 100 ป 1000 ป เขาใจไหม 

แลวเราอยาไปคิดวาเราตองขายตัวเอง ครูบาอยางใดก็ได อยูตูบ (กระทอม) ก็ได อยูอยางไรก็ได อยู

ตูบ (กระทอม) ติดดินก็ได ไมมีปญหาอะไร 

 อยากกราบเรียนถามพระอาจารยครูบาวา ที่เขาเลาลือกันวาสาเหตุที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศศรัทธาครูบามาก เปนเพราะวาครูบาดูหมอแมนจริงหรือเปลา และครูบามี

คาถาอาคมขลังจริงหรือเปลา..? ครูบาตอบวา เรื่องดูดวง ครูบาไมไดรับดูดวง ครูบาไมไดดูดวง ครูบา
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มองวา คนสวนมากมองแตทางโลกอยางเดียว ไมไดมองทางธรรมเลยแตวาครูบามองทางธรรม  ใน

โลกนี้มันก็มีทั้งไดและไมได ชีวิตมีทั้งในชวงวุนวาย และชวงสบาย บางชวงก็ดี บางชวงก็ไมดี มี

เหมือนกันทุกคน แตวาหลักหมูนี้มันเปนเปลือก มันดึงคนเขาวัดและครูบาก็ไมไดรับดูดวงนะ อยางถา

เขาถามครูบา ครูบาก็จะบอกไปตามนั้นแหละ เขาใจไหม มันอาจจะถูกบาง ไมถูกบาง มันเปนที่

ปรึกษาสวนหนึ่งของกําลังใจ เหมือนกับคนมีทุกข ก็มาหาครูบา ครูบาก็จะทําใหทุกขหายไป ใหเขา

สบายใจ อยางคาถาอาคม สมัยกอนเราก็สนใจ นะ แตคาถามันเปนเปลือก การดูดวง คาถาอาคม มัน

เปนเปลือกมันก็เหมือนเปลือกผลไม แตวาตามปกติครูบา ก็ไมไดรับดูดวงนะโยม บางคนก็ยังถามวา 

ทําอยางอั้นดีไหม ทําอยางนี้ดีไหม ครูบาก็บอกวา ถาทําแลวดีก็ทําไปเลย เมื่อทําแลวรวย โยมก็ฮึกเหิม 

มีกําลังใจอยางนี้เปนตน เขาใจไหม มันก็เหมือน เออ...อันนี้เราดูแลวโยมอยาไปทํานะ โยมทําแลว

เหนื่อยแนนอน แตเรามองดู คิดดูแลววามันเปนไปไมได แตวาโยมจะไป แตเราดูแลววามันไปไมได แต

วาโยมจะไป เราดูแลววามันยาก ความยากมันเยอะ อุปสรรคมันนักแนนอนโยม อันนี้ก็อยาเพิ่งไปเนอ 

เหมือนกับทางขาดสายเจียงใหม โยมก็จะไป เราบอกวา ทางมันขาด ไปไมได มันอันตราย โยมจะไป 

ฮื้อได  มันก็ชวยเหลือไมได อยางนี้เปนตน เขาใจไหม  

 ถาม...กราบทานครูบาครับ วาในการสงเสริมพระพุทธศาสนาของครูบา ทานมีแนวคิด  

แนวโนมที่จะสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือเปลาครับ ครูบาอริยะชาติ อริยะจิตโต ทานเมตตา

ตอบวา เรื่องโรงเรียนพระปริยัติธรรมนี่ ครูบาเนนชวยมากกวา อยางอาคารพระปริยัติธรรมนี่ 

พระภิกษุสามเณร ครูบาสนับสนุนอยูแลว ครูบาชวยสรางโรงอาหาร สรางอาคาร ตามปกติก็หื้อ

ทุนการศึกษาที่วัดเจดียหลวง เพราะวัดเจดียหลวงเขา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมของเขาอยูแลว ถา

เรามาสรางแหม มันก็ซ้ําซอนกัน นั่นแหละสิ่งที่มีปญหา ครูบาไมทํา ครูบาก็เอามาสงเสริมแตน

อยางเชนโครงการเพชรลานนา มีอันหนึ่งก็คือโครงการเพชรลานนาภาษาบาลี เนนแตภาษาบาลี  ปนี้

เปนปแรก เพราะวามันขาดบุคลากร ขาดทีมงานแตวาปนี้เปนปแรกที่จะดําเนินการ วันกอนก็ไป

ปรึกษารองเจาคณะภาค 6 ทานจะเปนคนดําเนินการและออกขอสอบฮื้อ ตอนนี้ก็ขอ อาจารยธีรวัฒน 

ผอ.การศึกษาเทศบาลนครเจียงราย มาวางแนวทางหื้อ จะเปดปนี้เปนปแรก ทําในภาค 6 ทั้งหมด              

5 จังหวัด มันเปนการแขงภาษาบาลี แตวาใหพระเณรสนใจภาษาบาลี จะไมเนนทางโลกนะ จะไมเนน

สายสามัญนะ อยางพระเรียนสายสังคม สายอาชีพ อะไรอยางนี้ จะยังไมเนน จะเนนบาลีอยางเดียว 

ใหพระสงฆมีความฮูภาษาบาลีอยางนี้เปนตน เขาใจไหม ครูบาจะเนนอยางอี้ดีกวา ครูบาไมชอบอะไร

ที่เปนระภายาวนาน ทําเสร็จๆ เลย ถาไดชวย ชวยเลย เขาใจไหม 

 เดี๋ยวมันมีอยู 2 โครงการ ที่ครูบาไมอยากใหมันตายไปกับครูบา คือโครงการเพชรลานนา 

กับโครงการกูภัยวัดแสงแกวโพธิญาณ เพราะวาอะไรครูบาถึงจะตองคิดเรื่องมูลนิธิ เพราะวาถาเปน

มูลนิธิแลว มันจะเสถียร และอมตะ ครูบา ไมอยู มันก็จะมีผูดําเนินการ ดําเนินงานตอ บริหารคนใหม 

ถามันเปนมูลนิธิแลว มันมีตัวตนแลว มันสามารถเดินไดเอง ไมตองพึ่งเขาแลวมันจะอยูได เขาใจละยัง    



107 

อยางโครงการเพชรลานนานี้ ถาเราสามารถทําเปนมูลนิธิไดใชไหม วันหนึ่งใครมาบริหารก็ได มันจะ

เดินไปดวยตัวของมันเอง ไมใชมารอแตครูบาอยางเดียว ถาครูบาตายปุบ มันตายดวยกับครูบา ครูบา

ไมเอา โครงกานเหลานี้ตองอยูเขาใจไหม เหมือนวาวัดแสงแกวทําไมตองทําแบบนี้ ก็เพราะไมอยากให

มันตาย 

 ครูบาเอาโรงเรียนเทศบาล 6 เปนศูนยกลาง ปนี้เพิ่มแหม 2 จังหวัด เพิ่มพะยา กับเชียงราย 

เปาหมายฮื้อได 8 จังหวัดภาคเหนือ อยางนี้เปนตน ละก็หลักการในการสรางวัดนี้ ครูบาจะไมบังคับ

ใคร แมแตเจาภาพ แตละอาคารหรืออะไรนี้ ครูบา ไมเคยบอก โยมพี่รับอุโบสถไปนะ โยมแมรับวิหาร

ไปนะ รับศาลาไปนะ ไมมี ครูบา ไมเคยบอก ครูบาจะบอกรวมๆลอยๆ แตวา ถาใครมีศรัทธาเขาจะรับ

เอง เขาใจไหม อยางครูบาจะสรางอุโบสถ กําลังหาปจจัยอยู จะใชทุนประมาณ 4 ลานบาท ถาโยมเขา

มีศรัทธาเขาก็จะทํา จะยะ ตนปนี้จะสรางเมรุ จะจัดผาปา จะทอดผาปา สรางเมรุ ทุนลานสอง ครูบา

ยังไมทันไดทอดผาปาเลย คนมาเลย สิงคโปรก็ยกมือขึ้นบอกวา จะบริจาค ลานสอง ครูบาก็เลยไมได

ทอดผาปา เขาถวายปจจัยเดี๋ยวนั้นเลย ไมตองไปเดือนรอนชาวบานเลย อยางนี้เปนตน  เขาใจไหม 

 ถาม กราบเรียนทานครูบาวา ทานยังจะตองขยายวัดไปอีกกอครับ  

 ครูบาทานเมตตาตอบวา พอแลว ครูบาไมขยาย ครูบาทําใหเปนศูนยกลาง เพื่อใหมีสถานที่

มีหลักมีแหลง แลวก็เอาตรงนี้ไปชวยตี่อื่น โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน ที่เขาตองการความชวยเหลือ 

เปนการตอยอดเขาขึ้นไป ครูบาจะเนนสาธารณะประโยชนมากกวา ครูบาไมไปสรางที่อื่น เพราะวา 

แควัดนี้วัดเดียวนาจะมหาศาลเลยนะโยม เพราะวาไมตองคิดหลายโครงการ ระยะหลังๆนี้มีแต

โครงการใหญๆ ทั้งนั้นละอยาง ยอดเจดียพุทธคะยาทองคํา ยอดเดียวก็สรางโบสถไดหลังหนึ่งละ   

ยอดฉัตรพระธาตุจอมยอง ก็สรางโบสถไดหลังหนึ่งละ สิบกวาลาน อยางนี้เปนตน อยางงานศพทาน

เจาคณะจั๋งหวัดเจียงราย ครูบาก็เปนเจาภาพลี้ยงไป หมดไปลานสองหมื่น 7 วัน วัดอื่น 7 วันเขาหมด

ไป สามแสนกวา แตวาครูบาทําบุญไปจนถึงพระราชทานเพลิงศพเลย วันนั้นก็เลยทําบุญครบรอบ         

หาสิบวันของทานเจาคณะจังหวัด พระราชสิทธินายก ก็เลยมาทําที่วัดแสงแกว ครูบานิมนตพระ          

หาสิบรูปทําพิธีเงียบๆ   

 ครูบาก็คิดวา โครงการที่ครูบาคิดที่เกิดประโยชน เชน กูภัยหรือการศึกษานี่ มันเปนสิ่งที่ดี 

ถาญาติโยมมีโอกาสก็มาชวยกัน เพราะวามันไมไดทําประโยชนใหกับตัวเอง มันทําประโยชนใหกับ

สวนรวม สังคม โดยเฉพาะทองถิ่น ชุมชน แลวก็สิ่งสําคัญทุกโครงการมีประโยชน แมแตตอนนี้ นาจะมี

โครงการของโรงพยาบาลแมสรวย สรางอาคาร ตองใชงบประมาณ 50 ลานบาท เขาเขียนแบบแลว

เอามายื่นใหครูบาพิจารณาชวยเหลือ 

 อยางตี่โยมถาม กระบวนกานพัฒนาวัด มันตองเริ่มจาก 

 1. ใหคนเชื่อถืออยางที่ครูบาบอก โดยการพูดจริง ทําจริง  ยะจริงๆ สวนอยางอื่นๆมันเปน

เปลือก ฮ้ือคนมาสนใจมาชวย มันไมใชเปนหลัก 
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 2. ในสวนของหลักที่แทจริงก็คือ ในการที่จะสอนฮื้อคนนี้ไดเขาใจธรรมะ เขาใจไหม เขาใจ

ในแกนแทของธรรมะ วัดก็มีโครงการเชน อยางตนป ก็จะมีการบวชพระ ปแรกมี 70 รูป ปที่ สอง มี 

150 รูป ปที่ 3 มี สองรอยกวารูป เอาโยมตี่อยูกรุงเทพ  เปนขาราชการ พอคา นักธุรกิจ หรือแมแต

เปนเศรษฐี เอามาบวช เพื่อใหมีความคุนเคยกับวัด เขาใจไหม 

 บางทีมาทําบุญ ไมรูวาวัดแสงแกวเอาเงินไปทําอะไรบาง มีอะไรบาง หรือวาสอนอยาง

ใดบาง คือเหมือนวาเรามาทําบุญกับวัดนี้แลววัดนี้ไดทําอะไรบาง ใหเขาไดรู เขาใจไหมอยางนี้เปนตน 

แลวก็บวชชีพราหมณ ปหนึ่งประมาณกวา 100 คน สองรอยกวาคน อยางนี้เปนตน มาบวชที่วัดนี้แลว

ก็นักเรียน มาอบรมศีลธรรม มาเขาคายศีลธรรมก็มาใชสถานที่วัดนี้ วัดแสงแกวโพธญาณนี้ มีองคกร 

สาธารณะประโยชนอื่นๆ แมแตโรงเรียน โรงพยาบาล วัด บาน เวลามีสัมมนาแลวก็ หรือวาจัดงาน

อะไร ก็มาขอใชสถานที่วัดแสงแกวเปนที่อบรม โดยเฉพาะตอนหลังๆจะมีนักเรียนมาเขาคาย 

จริยธรรมทุกเดือน เดือนละ 3-4 คณะ มวีิทยากรมาบรรยาย วัดแสงแกวมีตี่ที่นอนให มีสถานที่อํานวย

ความสะดวกให อยางนี้เปนตน เขาใจไหม 

 นี่คือแนวคิดและกระบวนการทํางานของครูบาอรยะชาติ อริยะจิตโต(พระภาวนารัตนะ
ญาณ  วิ.) เจาอาวาสวัดแสงแกวโพธิญาณ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
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