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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดประสบการณ์ของธุดงค์ธรรมยาตราปีที่ 8 ที่จัดข้ึนโดย
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่จัดข้ึนระหว่าง 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อ่าง
เก็บน้้าดอกกราย (บ้านพ่อ) จังหวัดระยอง ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์ และเขียนน้าเสนอบทความเป็นความเรียง 
 ผลการศึกษาพบว่าโครงการธุดงค์ธรรมยาตรา ปีที่  8 เป็นโครงการที่ เนื่องด้วยแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่อง “ธุดงค์วัตร” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญา
โท และเอก ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรวมกว่า 400 รูป/คน ทั้งพระภิกษุและฆราวาส ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยผลที่ได้
เป็นการสะท้อนแนวคิดการสื่อสารพระพุทธศาสนา และฝึกหัดความอดทน ขัดเกลาวิถีชีวิตให้เรียบง่าย เข้าถึง
เจตนารมณ์และอุดมคติในทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยธุดงควัตร ทั้งเป็นการบริหารจัดการที่ผ่านการด้าเนินการ
อย่างเป็นระบบ ส่งผลเป็นงาน เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาสงฆ์ คณะสงฆ์ ในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และปฏิสัมพันธ์เชิงบวกสามัคคีในชุมชน เป็นความร่วมมือทุกภาคส่วน ผ่านกิจกรรมโครงการธุดงค์
ธรรมยาตราที่ จ.ระยอง 

ค าส าคัญ : ธุดงค์ธรรมยาตรา,การพัฒนาเจตคติ,อ่างเก็บน้้าดอกกราย (บ้านพ่อ)  

Abstract  
This article aims at removing the experience of the 8th year pilgrimage of 

Thammayatra, organized by the graduate program, Department of Political Science Faculty of 
Social Sciences Held between 21-22 February 2020 at Dok Krai Reservoir (Ban Pho), Rayong 
Province, using the method of research from research papers, participatory observation, 
interviews. 



The results of the study showed that the 8th Pilgrimage Thammayatra Project is a 
project due to the Buddhist concept of "Pilgrimage" with the target group being students 
studying in the graduate and master's degree programs, with a total of more registered 
students. 400 pictures / people, both monks and laymen Participating activities Which the 
result reflects Buddhism communication concept. And practice patience Refine the way of life 
to be simple Access to the spirit and ideals of Buddhism on the subject It is a systematic 
management which results in work as an interaction between monastic institutions, monks in 
the central region, and positive interaction, unity in the community. Is a collaboration of all 
sectors Through activities in the Dhammayatra Pilgrimage Project in Rayong Province 
Keywords : Dhammayatra, Attitude Development, Dok Krai Reservoir (Ban Pho) Rayong 
Province 
 

บทน า 
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง และชุมชนวัดดอกกราย ด้าเนินกิจกรรมโครงการ
ธุดงค์ธรรมยาตรา ปีที่ 8 ที่จัดข้ึนที่วัดดอกกราย และอ่างเก็บน้้าดอกกราย จ.ระยอง ซึ่งในปี้นี้มีมีผู้เข้าร่วมกว่า 
400 รูป/คน  เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดดอกกราย  เส้นทางการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ประมาณ 15 กิโลเมตร ใน
ภาคพิธีการมีผู้บริหารคณะสงฆ์ระดับจังหวัด  พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร) เจ้าคณะจังหวัดระยองเป็น
ประธานในพิธีเปิด มีพระเทพวิสุทธิโสภณ วิ. (เฉลา เตชวนฺโต) รักษาการเจ้าคณะภาค 2 เป็นประธานพระ
วิปัสสนาจารย์ มี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ้านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
เป็นประธานจัดงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดระยอง เช่น พระครูเกษมอรรถากร (วิรัต อุปสนฺโต) 
รก.ผู้อ้านวยการวิทยาลัยสงฆ์ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ,ดร. (ประยุทธ์) รก.รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร พระครู
ปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ) รก.ผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นต้น ร่วมกันประสานและ
ด้าเนินงาน ดังนั้นกรอบของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราจึงเนื่องด้วยแนวคิด วัตรปฏิบัติในพระพุทธศาสนา จัดข้ึน
เพื่อพัฒนาฝึกหัดขัดเกลา เสริมสร้างเจตคติในทางพระพุทธศาสนา  ฝึกความอดทนจากการเดินเท้าด้วย
ระยะทางที่พอสมควร ฝึกความมุ่งมั่น ที่จะไปถึงเป้าหมายปลายทางโดยไม่ละเลิกหรือหยุดระหว่างทาง ท้าให้
เข้าใจ วิถีของธุดงค์ หรืออุดมคติของธุดงค์ที่ เป้าหมายเป็นการฝึกหัด ขัดเกลา พัฒนาตนเองตามคติค้าสอน
ในทางพระพุทธศาสนาด้วย นอกจากนี้ในการบริหารโครงการได้มีการวางแผน (Planning) การด้าเนินการตาม
กรอบแผนที่วางไว้ การประสานงาน การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบประเมินงานในโครงการที่ประสบผลใน
เชิงปฏิบัติ ดังปรากฏผลการจัดกิจกรรมโครงการของหลักสตูรบัณฑิตศึกษา ในครั้งที่ 8  ที่จังหวัดระยองในครั้ง
นี้  



 
ภาพที่ 1 โครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ปีที่ 8 ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ ระหว่าง 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 อ่างเก็บน้้าดอกกราย (บ้านพ่อ) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (ภาพ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

ธุดงค์ในพระพุทธศาสนา  
การถือธุดงค์เป็นวัตรปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งผู้

ปฏิบัติธุดงค์วัตรสามารถเลือกสมาทานปฏิบัติได้ เป็นการเข้าไปก้าหนดตั้งใจถือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ ฝึกหัด ขัด
เกลา และพัฒนาตามกรอบวิถีของนักบวชในพระพุทธศาสนา เช่น การถืออรัญญิกังคะ (อยู่ป่า) โสสานิกังคะ 
(อยู่ป่าช้า)  ธุดงค์เป็นแนวทางเอื้อให้ผู้ปฏิบัติได้มีความวิเวกปราศจากความวุ่นวายจากสังคม มุ่งต่อการปฏิบัติ
ธรรมทางจิตอย่างเข้มงวด โดยหลักปฏิบัติของธุดงค์วัตรประกอบด้วย  

หมวดท่ี 1 จีวรปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับจีวร) 
(1) การสมาทานถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร (ปังสุกูลิกังคะ- refuse-rag-wearer’s practice) คือการใช้แต่

ผ้าเก่าที่คนเขาทิ้งเอาไว้ตามกองขยะบ้าง ข้างถนนบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง น้าผ้าเหล่าน้ันมาซัก ย้อมสี เย็บต่อกันจน
เป็นผืนใหญ่แล้วน้ามาใช้ งดเว้นจากการใช้ผ้าของโยมโดยตรงทุกชนิด  

(2) การสมาทานถือผ้า 3 ผืน (ไตรจีวร) เป็นวัตร (เตจีวริตังคะ-triple-robe-wearer’s practice) คือ
การใช้ผ้าเฉพาะที่จ้าเป็นเท่านั้น อันได้แก่ สบง (ผ้านุ่ง) จีวร (ผ้าห่ม) สังฆาฏิ (ผ้าสารพัดประโยชน์ เช่น คลุมกัน
หนาว ปูนั่ง ปูนอน ปัดฝุ่น ใช้แทนสบง หรือจีวรเพื่อซักผ้าเหล่าน้ัน) 

หมวดท่ี 2 ปิณฑปาตปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับบิณฑบาต) 
(3) การสมาทานถือบิณฑบาตเป็นวัตร (ปิณฑปาติกังคะ-alms-food-eater’s practice) คือการ

บริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับบิณฑบาตเท่านั้น ไม่บริโภคอาหารที่คนเขานิมนต์ไปฉันตามบ้าน 
(4) การสมาทานถือบิณฑบาตตามลา้ดับบา้นเป็นวัตร (สปทานจารปิังคะ-house-to-house-seeker’s 

practice) คือจะรับบิณฑบาตโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เลือกว่าเป็นบ้านคนรวยคนจน ไม่เลือกว่าอาหารดีไม่
ดี มีใครใส่บาตรก็รับไปตามล้าดับ ไม่ข้ามบ้านที่ไม่ถูกใจไป 



(5) การสมาทานถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัตร (เอกาสนกิังคะ-one-sessioner’s practice) คือ 
ในแต่ละวันจะบริโภคอาหารเพียงครัง้เดียว เมื่อนัง่แล้วก็ฉันจนเสรจ็ หลงัจากนั้นก็จะไม่บริโภคอาหารอะไรอกี
เลย นอกจากน้้าดื่ม 

(6) การสมาทานถือการฉันในบาตรเป็นวัตร (ปัตตปิณฑกิังค-bowl-food-eater’s practice) คือจะ
น้าอาหารทกุชนิดที่จะบรโิภคในมื้อนั้น มารวมกันในบาตร แล้วจึงฉันอาหารนั้น เพื่อไม่ให้ติดในรสชาติของ
อาหาร 

(7) การสมาทานถือการห้ามภัตที่ถวายภายหลังเป็นวัตร (ขลุปัจฉาภัตติกังคะ-later-food-refuser’s 
practice) คือเมื่อรับอาหารมามากพอแล้ว ตัดสินใจว่าจะไม่รับอะไรเพิ่มอีกแล้ว หลังจากนั้นถึงแม้มีใครน้า
อะไรมาถวายเพิ่มอีก ก็จะไม่รับอะไรเพิ่มอีกเลย ถึงแม้อาหารนั้นจะถูกใจเพียงใดก็ตาม 

หมวดท่ี 3 เสนาสนปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับเสนาสนะ) 
(8) การสมาทานถือการอยู่ป่าเป็นวัตร (อารัญญิกังคะ-forest-dweller’s practice) คือจะอยู่อาศัย

เฉพาะในป่าเท่านั้น จะไม่อยู่ในหมู่บ้านเลย เพื่อไม่ให้ความพลุกพล่านวุ่นวายของเมืองรบกวนการปฏิบัติ หรือ
เพื่อป้องกันการพอกพูนของกิเลส 

(9) การสมาทานถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร (รุกขมูลิกังคะ-tree-root-dweller’s practice) คือจะพัก
อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้เท่านั้น งดเว้นจากการอยู่ในที่มีหลังคาที่สร้างขึ้นมามุงบัง 

(10) การสมาทานถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร (อัพโภกาสิกังคะ-open-air-dweller’s practice) คือ
จะอยู่แต่ในที่กลางแจ้งเท่านั้น จะไม่เข้าสู่ที่มุงบังใดๆ เลย แม้แต่โคนต้นไม้ เพื่อไม่ให้ติดในที่อยู่อาศัย 

(11) การสมาทานถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตร (โสสานิกังคะ-charnel-ground-dweller’s practice) 
คือจะงดเว้นจากที่พักอันสุขสบายทั้งหลาย แล้วไปอาศัยอยู่ในป่าช้า เพื่อจะได้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ ไม่
ประมาท 

(12) การสมาทานถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัตร (ยถาสันถติกังคะ-any-bed-user’s 
practice) คือเมื่อใครช้ีให้ไปพักที่ไหน หรือจัดที่พักอย่างใดไว้ให้ ก็พักอาศัยในที่นั้นๆ โดยไม่เลือกว่า
สะดวกสบาย หรือถูกใจหรือไม่ และเมื่อมีใครขอให้สละที่พักที่ก้าลังพักอาศัยอยู่น้ัน ก็พร้อมจะสละได้ทันที 

(13) การสมาทานถือการนั่งเป็นวัตร (เนสัชชิกังคะ-sitter’s practice) คือจะงดเว้นอิริยาบถนอน จะ
อยู่ใน 3 อิริยาบถเท่านั้น คือ ยืน เดิน นั่ง จะไม่เอนตัวลงให้หลังสัมผัสพื้นเลย ถ้าง่วงมากก็จะใช้การนั่งหลับ
เท่านั้น เพื่อไม่ให้เพลิดเพลินในการนอน 
 แนวคิดธุดงควัตร เป็นแนวทางฝึกปฏิบัติและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองตามกรอบคิดทาง
พระพุทธศาสนา เป็นวิถีแห่งนักบวชในทางพระพุทธศาสนาในส่วนของการใช้ผ้า การกินอาหารบริโภคอาหาร 
และการอยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาแล้วอาจน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการด้าเนินชีวิตหรือบริหารชีวิตที่เน้น
อยู่จริง เข้าใจ เรียบง่าย ดังประโยคว่า “กิน อยู่ เป็น” เป็นต้น  
 
กระบวนการพัฒนาเจตคติตามคติของธุดงค์วัตรในพระพุทธศาสนา 



ธุดงค์เป็นแนวคิดในพระพุทธศาสนา ที่มีเป้าหมายเป็นวิธีการบ้าเพ็ญเพียร หรือวิธีการในฝึกหัดพัฒนา
ตัวเองตามกรอบคิดทางพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในงานของ พระมหาวิรัตน์ อาจารสุโภ และคณะ ในเรื่อง 
“การวิเคราะห์อริยสังสปฏิปทาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา- ā 
in Buddhist Texts” ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ว่าด้วยความสันโดษ 4 ประการ คือ (1) ความสันโดษด้วย
จีวร (2) ความสันโดษด้วยบิณฑบาต (3) ความสันโดษด้วยเสนาสนะ (4) ความยินดีในการเจริญกุศลและละ
อกุศล หรือความยินดีด้วยภาวนา หรือในงานวิจัยเรื่อง  “ศึกษารูปแบบการปฏิบัติธุดงควัตรในสังคมไทย - A 
Study of the Patterns of Dhutanga Practicing in Thai Societies” (พระสุทัศน ์กตสาโร (ประทุมแก้ว),
2556) ที่ยกธุดงควัตร 13 มาเป็นกรอบในการศึกษา เช่น การถือข้อปฏิบัติในช่วงของอรัญญิกังคะ (อยู่ป่า) โส
สานิงกังคะ (อยู่ป่าช้า) เป็นต้น ที่มีเป้าหมายเพื่อการปฏิบัติธรรมขัดเกลากิเลสภายในของแต่ละบุคคล หรือ
งานวิจัยเนื่องต่อ  “การศึกษาเรื่องธุดงควัตรที่พึงประสงค์ในสังคมไทยปัจจุบัน - A Study of Dhutanga 
Vatta Worthy in Thai Society” (พระครูวินัยธรน้อมชัย สุธมฺโม (เต้นปักษี),2560) ในงานวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาธุดงควัตรในพระพทุธศาสนา :กรณีศึีกษาแนวการปฏิบัติธุดงควัตร ของวัดพระธรรมกายจังหวัด
ปทุ ม ธ านี  A Study of the Dhutanga in Buddhism : A Case Study of the Dhutanga at Wat 
PHRADHAMMAKÃYA, Pathum Thani Province” (พระสุทัศน์ กตสาโร (ประทุมแก้ว),2556) รวมทั้งใน
งานของ อัมพร จันทร์ตัน (2550) เรื่อง “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติธุดงค์กับการบรรลุธรรมใน
พร ะพุ ท ธศาส นา เ ถ ร ว าท  : A Study of Relationship Between the Dhutanga Practice and the 
Attainment of the Dahamma in the Theravada Buddhism” หรือในงานเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทยีบ
การอธิบายค าสอนเรื่องธุดงค์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค  - A Comparative Study of the 
Teaching Explanation of Dhutanga on Visuddhimagga and Vimuttimagga” (พระณัฐกิต  มหิสฺสโร) 
นอกจากนี้ยังมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับธุดงค์ไว้จ้านวนมาก แต่ทั้งหมดศึกษาภายใต้แนวคิดธุดงค์วัตรเป็นรูปแบบของ
การศึกษา เรียนรู้ ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา  ที่มีเป้าหมายเป็นการพัฒนาตน เพื่อเน้นความเรียบง่าย 
เน้นการอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบของการเรียนรู้และการปฏิบัติตนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ในพระพุทธศาสนามี
พระภิกษุที่ได้รับการยกย่องและเจริญในส่วนธุดงควัตร  เช่น  1. พระมหากัสสปเถระ 2. พระอุปเสนเถระ 3. 
พระเรวตขทิรวนิยเถระ 4. พระราหุลเถระ และ 5. พระสุภูติเถระ และเช่ือมมายังสังคมไทยร่วมสมัยอย่าง (1) 
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (2) หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (3) หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน และ (4) ท่านพ่อลี ธมฺมธโร (5) 
หลวงปู่ชา สุภทฺโท เป็นต้น ทั้งหมดถูกยกย่องกล่าวถึงในบริบทของการเป็นพระธุดงค์ในพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในสังคมไทย ดังนั้นกรอบของธุดงค์จึงเป็นรูปแบบในการศึกษา กลไกการพัฒนาตนตามกรอบและคติ
ในทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่พุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบัน  

จากหลักฐานที่ปรากฏสะท้อนยืนยันได้ว่า การธุดงค์ในพระพุทธศาสนาเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความอดทน เป็นผู้มีความเสียสละ ยกจิต พัฒนาใจไปสู่เป้าหมาย
อันเป็นอุดมคติในทางศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เห็นความส้าคัญของท้องถ่ิน วัด และพระศาสนา
ในต่างจังหวัด เช่น ระยอง ที่จะพึงส่งเสริมให้เกิดเป็นกลไกในการพัฒนาร่วมตามหลกัศาสนาร่วมกัน ดังปรากฏ
ในโครงการธรรมยาตราครั้งที่ 8 นี้ด้วย   



 
ธุดงค์ธรรมยาตราครั้งท่ี 8 ท่ีอ่างเก็บน้ าดอกกราย จ.ระยอง  

ส้าหรับอ่างเก็บน้้าดอกกรายเป็นโครงการในพระราชด้าริ ที่เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
รัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2470-2559) เคยเสด็จประพาสมายังบริเวณอ่างเก็บน้้า เมื่อ 14 กรกฎาคม 2523  และมี
พระราชด้าริให้จัดสร้างเพื่อบริหารจัดการน้้า ที่มีความจุขนาด 71.40 ล้านลูกบาศก์เมตร การบริหารจัดการน้า้
ในอ่างท้าให้มีผลต่อการใช้น้้าในภาคส่วนต่าง ๆ คือประปา อุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และระบบ
นิเวศ อ่างเก็บน้้าดอกกรายเป็น 1 ในจ้านวนอ่างเก็บน้้าทั้งหมด 5 แห่งของจังหวัดระยอง ประแสร์ หนองปลา
ไหล คลองใหญ่ ระโอก และฝายบ้านค่าย ที่สามารถบริหารจัดการน้้ารวมกันกว่า 550.37 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ในส่วนโครงการธุดงค์ธรรมยาตราปีที่ 8 ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในปีนี้พบว่ามีนิสิตเข้าร่วมจ้านวน
มากที่มียอดรวมกว่า 400 รูป/คน ทั้งรูปบางท่าน บางคนส้าเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่ก็ยังมาร่วมกิจกรรมโครง
กรอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ  ปี เป็นการเข้าร่วมในฐานะเป็นกิจกรรม เป็นการปฏิบัติธรรม และการฝึกหัดพัฒนา
ตน ประหนึ่งเป็น “ธุดงค์ชิมลอง-สาธิต” ทดลอง เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในระยะสั้น ๆ และการพบปะสังสรรค์ในหมู่
เพื่อนฝูงที่เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ในฐานะ เพื่อน พี่ น้อง ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย    

 
ภาพที่ 2 โครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ปีที่ 8 ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระหว่าง 21-
22 กุมภาพันธ์ 2563 อ่างเก็บน้้าดอกกราย (บ้านพ่อ) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร. ประธานพระวิปัสสนา

จารย์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ประธานจัดโครงการ (ภาพ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 ในการเดินธุดงค์ในครั้งนี้เกิดข้ึนจากการประสานหลายภาคส่วนร่วมกัน ทั้งในส่วนของพื้นที่คือวัดดอก
กราย ถูกก้าหนดให้เป็นที่ตั้งในการท้ากิจกรรมทั้งในสว่นภาคพิธีการ การพักแรม ที่อยู่ที่ฉัน สถานที่พักค้างแรม 
สถานที่ส้าหรับนอนและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่ดังกล่าว เริ่มตั้งแต่พิธีเปิดโครงการ การปิดโครงการ 
การเป็ดจุดเริ่มต้นของการประสาน มีผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดระยอง เช่น พระครูสังฆวิสุทธิคุณ,ดร. (บุญ
ยุทธ พุทฺธสโร) ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่ปัจจุบันยังเป็นนิสิตภาควิชา



นิติศาสตร์ ในระดับมหาบัณฑิตอยู่ด้วย เป็นหลักในการประสานในพื้นที่ทั้งในส่วนของวัด แม่ครัว อาหารการ
กิน สิ่งใช้ ห้องน้้า ห้องส้วม เครื่องเสียงสถานที่ รถน้าขบวน สถานที่ราชการทั้งในส่วนของอ่างเก็บน้้า และภาค
ส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ พระครูสิริคีรี วัฒน์ (วิวัฒ ธมฺมวฑฺฒโน)  ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มจร และ
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เจ้าคณะต้าบลปลวกแดง–ตาสิทธ์ิ เจ้าของพื้นที่ในฐานะคณะสงฆ์เจ้า
คณะผู้ปกครอง ที่มีข้อมูลเป็นประโยคบอกเล่าว่าถวายปัจจัยจากการตัดลูกนิมิตวัดเขาน้อย ที่ท่านเป็นเจ้า
อาวาส แก่วิทยาลัยสงฆ์ระยอง เป็นจ้านวนเงิน 2 ล้านบาท รวมทั้งพาหนะรถตู้เพื่อใช้ในการของวิทยาลัยอีก 1 
คัน มาเป็นแม่งานประสานร่วมมือ ซึ่งผู้เขียนได้เห็นท่านมาอ้านวยการประสานร่วมกับผู้บริหารคณะสงฆ์ใน
พื้นที่ พร้อมประโยคที่ท่านพูดว่า “มจร เท่าไหร่เท่ากัน สนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน” นอกจากนี้ในงาน
ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ แต่ทั้งหมดเกิดข้ึนภายใต้การประสาน ด้าเนินการ อ้านวยการให้เกิดข้ึน ประสาน 
พูดคุย แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แผนวางไว้ แต่อาจมีการปรับตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง เรียกว่าบริหารตาม
สถานการณ์ เป้าหมายเป็นการบริหารกิจกรรมโครงการไปสู่เปา้หมาย จนกระทั่งงานส้าเร็จและกิจกรรมผา่นไป
ด้วยดีเป็นที่ประทับใจของทุกภาคส่วนทั้งผู้อยู่ในพื้นที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   
 
ถอดบทเรียนธุดงค์ธรรมยาตรากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธ 
 ในการด้าเนินกิจกรรมโครงการในแต่ละครั้ง เมื่อถอดบทเรียนในส่วนการจัดงานจะพบว่า มีการ
วางแผน เมื่อได้พูดคุยกับผู้ประสานงาน ท่านจะถามว่าผลการด้าเนินการเป็นอย่างไร ดีมาก ดีน้อย ดีปานกลาง 
และดี ในค้าถามของท่านจะถามว่า “ดี” เป็นค้าถามน้า ซึ่งหมายถึงในการบริหารจัดการมีผลในทางปฏิบัติที่
เป็นบวก หรือเป็นคุณ ท้าให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการจนไปสู่เป้าประสงค์ปลายทาง ซึ่งสามารถจ้าแนกเป็น
การถอดบทเรียนจากพื้นที่ได้ คือ   

1. ประเด็นของการบริหาร หมายถึง ในการด้าเนินกิจกรรมโครงการ จะมีการวางแผนที่ก้าหนดไว้
เป็นแรมปี ที่ก้าหนดไว้เป็นกรอบกว้าง ๆ  ว่าในปีต่อไปจะไปที่ไหน โดยข้ึนอยู่กับการประสานอ้านวยการร่วมกนั
ระหว่างพื้นที่ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยในแต่ละครั้งจะมีการวางแผน ด้าเนินการ ประสานงานให้เกิดการ
ปฏิบัติในแต่ละครั้ง รวมทั้งในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน มีการวางแผนระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโดย รศ.ดร.สุรพล 
สุยะพรหม พร้อมคณะท้างานที่ได้ประสานกับทีมงานของคณะสงฆ์จงัหวัดระยอง น้าโดยผู้บริหารคณาจารย์ ดัง
ทัศนะของผู้ร่วมกิจกรรมในฐานะบุคลากรของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ว่า  

เป็นกิจกรรมที่ดี ในช่วงของการเดินธุดงค์ ได้ประพฤติชอบด้วยกายสุจริต 3 วจีสุจรติ 
4 มโนสุจริต 3 ที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเป็นส่วนบุคคล คือ ฝึกความอดทน ลดละตัวตนได้ ส่วนรวม 
คือ ได้เห็นความสามัคคีของหมู่คณะ  ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ร้อยพ่อ พันแม่ หมื่นสถานที่ 
แสนวิธีเลี้ยง แต่มาอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ท ากิจกรรมเดียวกัน เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ผู้จัดต้องมี
บารมี ซึ่งจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ทั้งก าลังเงิน ก าลังคน สถานที่วัสดุอุปกรณ์ 
น ามาบริหารจัดการ เพื่อการนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดกิจกรรม  

สัมภาษณ์ A,23 กุมภาพันธ์ 2563 



ในฐานะผู้ท างานมองว่า โครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา เป็นโครงการที่ต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายส่วน อาทิเช่น การประสานงานเชิงพื้นที่กับวัด ชาวบ้าน ชุมชน ผู้น า
ท้องถ่ิน สิ่งที่ท้าทายของโครงการนี้มีมาก เช่น ท าอย่างไรให้ผู้เขาร่วมโครงการมาจ านวนมาก 
ท าอย่างไรจะดูแลคนเหล่านั้นได้ดี จะมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการไหม ระหว่างเดินธุดงค์จะ
เกิดอุบัติเหตุไหม จะมีใครป่วยกระทันหันหรือป่าว ความกังวลใจจึงมีมากในฐานะคนจัดการ 
ดังนั้นการประสานงานเชิงพื้นที่และการได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาส ชาวบ้าน ผู้น า
ชุมชน วิทยาลัยสงฆ์ระยอง เป็นอย่างด ีความกังวลใจจึงหายไป กลายเป็นความภาคภูมิใจใน
ฐานะคนท างานแทน 

สัมภาษณ์ B,26 กุมภาพันธ์ 2563 

 
2.ประเด็นการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กิจกรรมโครงการธุดงค์ธรรมยาตรา เป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารจัดการที่มีเป้าหมายเพื่อการฝึกหัด พัฒนา ขัดเกลา เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบ
พระพุทธศาสนา ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหลายภาคส่วนทั้งในส่วนคณาจารย์ นิสิต ซึ่งพบว่า
นิสิตส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ และชาวพุทธ ที่มีความรู้เกี่ยวกับธุดงค์ แต่อาจไม่ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ด้วยตนเอง แต่การจัดงานจึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติประหนึ่งเป็นธุดงค์ชิมลอง เกิดการเรียนรู้ฝึกหัด
ขัดเกลา ในส่วนผู้จัดงานก็ได้ประสบการณ์ในการบริหารโครงการ จัดการและด้าเนิ นโครงการ อาจมีความ
ผิดพลาด หรือสมบูรณ์ตามแต่ละช้ินงาน แต่ทั้งหมดเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ ในส่วนของชุมชนชาวพุทธ วัด
และพระสงฆ์ในท้องที่ก็ได้มีการแสดงออกในส่วนของความสามัคคี การแสดงความเสียสละในการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนา  

การเข้าร่วมเป็นความสนใจ และประทับใจ เพราะว่าเป็นครั้งแรก ปกติก็ใช้ชีวิตแบบ
คนเมือง ท ากิจกรรมในที่อ านวยความสะดวก แต่ในครั้งนี้ได้เดิน แม้จะร้อนแต่เห็นคนอื่นท า
ได้ก็ท าได้ การได้นอนเต๊นท์ แม้จะเป็นช่วงระยะสั้น ๆ  1 คืน ไม่ได้นอนในห้องแอร์ แต่ตอน
เช้าก็อากาศเย็นสบาย การได้ท ากิจกรรมร่วมกับนิสิตเพื่อน ๆ  พระภิกษุ และเห็นชาวพุทธ
มาร่วมถวายอาหารและน าอาหารมาใช้จ านวนมาก  เป็นความประทับใจ ที่ได้มาฝึกหัดใน
โครงการธุดงค์ธรรมยาตราครั้งนี้  
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ภาพที่ 3 โครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ปีที่ 8 ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระหว่าง 21-

22 กุมภาพันธ์ 2563 อ่างเก็บน้้าดอกกราย (บ้านพ่อ) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
(ภาพ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
3.ประเด็นทางศาสนา หมายถึง การน้าแนวคิดหลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบในการ

ขับเคลื่อนเท่ากับเปน็รักษาค้าสอนผ่านการปฏิบัติ หรือท้าอาจไม่ได้เข้มข้นแต่ทั้งหมดเปน็การชิมลองภายใต้การ
เรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ที่จ้าแนกได้คือ  

1.การเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับสถาบันการศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดระยอง ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ ไม่ได้
จัดการศึกษาเพียงย่างเดียว “การประสานงานเชิงพื้นที่กับวัด ชาวบ้าน ชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน สิ่งที่ท้าทายของ
โครงการนี้มีมาก”(สัมภาษณ์ B,26 กุมภาพันธ์ 2563) แต่ยังเช่ือมปฏิสัมพันธ์กับชุมชนผ่านกิจกรรม เช่น 
โครงการธุดงค์ธรรมยาตรา กิจกรรมทางศาสนาและสังคม เป็นต้น และอีกหลายกิจกรรมโครงการ ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเป็นการบริหารสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเชิงสังคมชุมชนร่วมกัน เช่ือม
ระหว่างสถาบันการศึกษา พระนิสิต นิสิตที่ศึกษา กับชุมชน วัดและพระศาสนาในภาพรวม เป็นต้น  
 2.การเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับชุมชน หมายถึง ศาสนามีวัดเป็นหน่วยน้าในชุมชน การที่วัดจัด
กิจกรรมที่เนื่องด้วยชุมชน ท้าให้เกิดปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับ
ชุมชน วัดกับชุมชนและสมาชิกในชุมชนท้าให้เกิดการเรียนรู้และร่วมปฏิบัติซึ่งกันและกัน ท้าให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันสื่อสารภาพลักษณ์และศาสนาให้กลายเป็นส่วนเดียวและเนื้อเดียวกันร่วมกัน  
 3.ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกท่ีเกิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างชุมชน วัด และศาสนา  
ภายใต้แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ในความหมายศาสนาต้องเป็นที่พึ่งของชุมชน ที่ไม่ส่งเสริมความขัดแย้ง ไม่
ส่งเสริมให้เกิดความแตกสามัคคี ไม่ส่งเสริมให้เกิดความล้มเหลว ล่มสลายเกิดข้ึนแก่ชุมชน ดังนั้นสิ่งที่ส้าคัญ
และมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้แนวคิด
แบ่งปัน เสียสละ แบ่งปันคือสนับสนุนกิจการพระศาสนา แบ่งปัน คือการเอื้ออาทรช่วยเหลือส้าหรับการ
เดินทางมาด้าเนินกิจกรรมในครั้งนี้  



 ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างศาสนาจึงเป็นความร่วมมือ หรือความร่วมมืออย่างเหมาะสมและจะ
เป็นประโยชน์ในองค์รวมต่อการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาร่วมกัน  
 
บทสรุป 
 การเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ปีที่ 8 จังหวัดระยอง ประสบผลในทางปฏิบัติส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ในส่วนของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา ในส่วนของ “ธุดงควัตร” เป็นที่มาของ
แนวคิดในการด้าเนินกิจกรรมโครงการนี้  นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารโครงการที่ประสานความร่วมมือกับสว่น
อื่น ๆ ท้าให้เกิดการขับเคลื่อน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจะได้ฝึกความอดทน ฝึกการปฏิบัติตามแนว
พระพุทธศาสนา และท้ากิจกรรมร่วมกับชุมชน สังคม ชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดระยอง ในบทบาทของชุมชน
ร่วมกันสร้างระหว่างกันและเปน็กิจกรรมเชิงบวกที่เกิดข้ึนด้วยเช่นกัน  ท้าให้เกิดประสานจัดงานร่วมกัน ได้งาน
ร่วมกัน ได้การเรียนรู้ร่วมกัน ได้ฝึกหัดพัฒนา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดท้ากิจกรรมโครงการใหเ้กิดข้ึน
ระหว่างชุมชนและสถาบันการศึกษา หน่วยทางการศึกษา หน่วยทางศาสนา และการสื่อสารพระพุทธศาสนา 
การสื่อสารภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ชาวพุทธ ชุมชน ที่ให้ปรากฏต่อสาธารณะ ท้าให้เกิดมิตรภาพ ความเข้าใจ 
และการเรียนรู้ปรับตัวในมิติเชิงสังคมร่วมกัน ภายใต้ธุดงค์ธรรมยาตราปีที่ 8 ภายใต้วิถีทางศาสนาอันว่าด้วย 
“ธุดงค์” ที่จังหวัดระยองในครั้งนี้  
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