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บทคัดย(อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค/เพ่ือ ๑. ศึกษาสภาพชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ๒. ศึกษา
สภาพปSจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม และ ๓. ศึกษาการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
 ระเบียบวิธีวิจัยเปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข\อมูลภาคสนาม 
(Field Study) จากพระสงฆ/ในพ้ืนท่ีชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี ข\าราชการท่ีเก่ียวข\องกับการพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี ผู\นําชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี ราษฎรในชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี และ
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยการเลือกแบบเจาะจงตามลักษณะการเปVนตัวแทนของกลุ�มท่ี
เหมาะสม สําหรับการสัมภาษณ/เชิงลึก (In-depth Interview) ผู\ให\ข\อมูลสําคัญ จํานวน ๒๖ รูป/คน 
ได\ใช\แบบสัมภาษณ/แบบมีโครงสร\าง (Structured Interview) เปVนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข\อมูล 
และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๙ รูป/คน ได\ใช\แบบบันทึกการ
สนทนากลุ�มเปVนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข\อมูล และวิเคราะห/ข\อมูลด\วยเทคนิคการวิเคราะห/
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) 
 ผลการวิจัยพบว(า 
 ๑. สภาพชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี พบว�า (๑) สภาพชุมชนมีลักษณะเปVนชุมชน
เกษตรกรรม (๒) ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ (๓) ประชาชนส�วนใหญ�ยึดถือแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ\าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๙ มาเปVนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
และ (๔) ชุมชนมีความปรองดอง สมานฉันท/ และสามัคคีกัน 
 ๒. สภาพปSจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม พบว�า เปVน
การสร\างความเจริญก\าวหน\าแก�ชุมชน โดยมีจุดมุ�งหมายให\ประชาชนและชุมชนมีสภาพความเปVนอยู�ท่ี
ดีข้ึน โดยพิจารณาโครงสร\างพ้ืนฐานของชุมชนรวม ๔ ด\าน ได\แก� (๑) ด\านเศรษฐกิจ (๒) ด\านสังคม 
(๓) ด\านการศึกษา และ (๔) ด\านสุขอนามัยและสิ่งแวดล\อม ซ่ึงการพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม
เปVนการส�งเสริมการนําหลักไตรสิกขาไปประยุกต/ใช\ในการพัฒนาชุมชนให\มีความเจริญก\าวหน\าอย�าง
ยั่งยืน ประกอบด\วย (๑) ศีล คือ การสร\างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย/สิน ครอบครัว สังคม และ
สุขภาพ เพ่ือให\เกิดการใช\กาย และวาจาท่ีไม�เกิดโทษ (๒) สมาธิ คือ การสร\างความสงบทางจิตใจ เพ่ือ
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ประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจ ตัดสินใจโดยไตร�ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท และ 
(๓) ปSญญา คือ การมีองค/ความรู\ แหล�งเรียนรู\เพ่ือพัฒนาความรู\ความเข\าใจ และสามารถถ�ายทอด
ความรู\สู�ผู\อ่ืน เพ่ือนําไปใช\ในการพัฒนาหรือแก\ไขปSญหาได\อย�างสร\างสรรค/ 
 ๓. แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี พบว�า 
๓.๑ ด\านเศรษฐกิจ พบว�า (๑) ศีล ได\แก� การส�งเสริมให\คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค�านิยมซ่ือสัตย/ไม�
ทุจริตฉ\อโกง เปVนต\น (๒) สมาธิ ได\แก� ได\แก� การส�งเสริมการสร\างสมาธิในการทํางาน เปVนต\น       
(๓) ปSญญา ได\แก� การส�งเสริมให\วัดเปVนท่ีต้ังแหล�งเรียนรู\อาชีพแขนงต�าง ๆ เปVนต\น ๓.๒ ด\านสังคม 
พบว�า (๑) ศีล ได\แก� การส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดยสันติไม�เบียดเบียนทําร\าย เปVนต\น (๒) สมาธิ ได\แก� 
การส�งเสริมการควบคุมสติให\ต้ังอยู�ในความประมาท เปVนต\น (๓) ปSญญา ได\แก� การส�งเสริมให\วัดเปVน
แหล�งเรียนรู\การอยู�ร�วมกันโดยสันติ เปVนต\น ๓.๓ ด\านการศึกษา พบว�า (๑) ศีล ได\แก� การส�งเสริม
กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕   เปVนต\น (๒) สมาธิ ได\แก� การส�งเสริมการสอนวิธีสร\างสมาธิกับเด็ก
นักเรียนในสถานศึกษาต�าง ๆ เปVนต\น (๓) ปSญญา ได\แก� การจัดต้ังศูนย/การเรียนรู\วิถีชุมชนท่ีวัดประจํา
ชุมชน เปVนต\น และ ๓.๔ ด\านสุขอนามัยและสิ่งแวดล\อม พบว�า (๑) ศีล ได\แก� การส�งเสริมการงดด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล/และไม�เก่ียวข\องกับสิ่งเสพติด เปVนต\น (๒) สมาธิ ได\แก� การส�งเสริมการใช\สติ
พิจารณาการดําเนินชีวิตประจําวัน เปVนต\น และ (๓) ปSญญา ได\แก� การส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาสา
พัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล\อมของชุมชนโดยใช\สถานท่ีของวัด เปVนต\น 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1. to study the general characteristics 
of Outstanding Community in Ratchaburi Province, 2. to study the current state of 
community development according to Buddhadhamma for development of outstanding 
community in Ratchaburi province, and 3. to present a guideline to promoting of 
Buddhadhamma for development of outstanding community in Ratchaburi province.  
 This research was the qualitative research through the field study from the 
monks in the area of the outstanding community in Ratchaburi province and the 
academicians from Buddhism by choosing the specific group of suitable sampling 
group. For the in-depth interview from 26 key informants was the structured interview 
as the tool for data collection and focus group discussion for 9 monks/persons by 
recording the focus group discussion as the tool for data collection and the data 
analysis used the content analysis technique. 
 The findings of this research as follows: 
 1. The state of outstanding community in Ratchaburi province found that    
(1) state of community is the agricultural society, (2) the majority of people believe in 
Buddhism, (3) the majority of people live on the sufficiency economy of King Rama 9 
as the way of living, and (4) the community has the compromise, unity and harmony. 
 2. The current state of community development according to Buddhadhamma 
for development of outstanding community in Ratchaburi province found that 
community development aims to provide people and communities with better living 
conditions, considering the 4 community infrastructure: (1) economics (2) social        
(3) education and (4) sanitation and environment. The community development 
according  Buddhadhamma is the promoting that used the principle of the three 
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common characteristics to be applied in sustainably community development  
consists of (1) the precept is the creation of cost of living guarantee like asset, family, 
society and health for  the right bodily action, right verbal action (2) the concentration is 
the mind calmness  creation for the efficiency of making the decision, decision making 
with consideration based on the heedlessness and (3) the wisdom is to have the 
knowledge as the learning source for knowledge and understanding development 
and can transfer the knowledge to other people. 
 3. Guideline to promoting of Buddhadhamma for development of outstanding 
community in Ratchaburi province found that: 3.1 The economic found that: (1) The 
precept; to promote the community peoples in every career to have the honesty 
values that have no corruption, etc. (2) The concentration; to promote to create the 
concentration while working, etc. (3) The wisdom; to promote the temple to be as 
the center of career and to use the temple area for career testing, etc. 3.2 The social 
found that: (1) The precept; to promote together peacefully, etc. (2) The concentration; 
to promote the mindfulness control without negligence, etc. (3) The wisdom; to 
promote the temple as peacefully living center, etc. 3.3 The education found that: (1) 
The precept; to promote the five precepts activities in the schools, etc. (2) The 
concentration; to promote to teach the concentration creation to children in the 
education institutes, etc. (3) The wisdom; to set up the learning center in the way of 
locality at the community temple, etc. 3.4 The sanitation and environment found that: 
(1) The precept; to promote for no alcohol drinking and narcotics, etc. (2) The 
concentration; to promote to use the mindfulness in daily life. (3) The wisdom; to 
promote the sanitary volunteers development of community by using the temple 
place, etc. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุล�วงไปได�ด�วยดี ด�วยความเมตตาของคณะกรรมการผู�ควบคุมดุษฎี
นิพนธ� ได�แก� พระครูสังฆรักษ�เกียรติศักด์ิ กิตฺติป.ฺโ., ดร. และ ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต ท่ีอนุเคราะห�ให�
คําปรึกษาแนะนํา ช�วยเหลือในการปรับปรุง แก�ไขดุษฎีนิพนธ�จนสําเร็จด�วยดี 
 ขอขอบคุณ พระมหาสมบูรณ� วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ� ประกอบด�วย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., ผศ.ดร.อุทัย สติม่ัน และพระอุดมสิทธินายก, ดร. 
ท่ีกรุณาให�ข�อแนะนํา ปรับปรุง เพ่ือความถูกต�องและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณ พระอุดมสิทธินายก, ดร., พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., พระมหาสุนันท� สุนนฺโท, 
ดร., ดร.บุษกร วัฒนบุตร และ ดร.อนุวัต กระสังข� ท่ีกรุณาเป=นผู�เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือเพ่ือการ
วิจัย พร�อมแนะนําในการปรับปรุงแก�ไขให�สมบูรณ�และสําเร็จได�ด�วยดี 
 ขอขอบคุณ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง .าณโรจโน), พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), 
พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), พระครูสุธีปริยัติวิธาน 
(สุภาพ อาตาปโก), พระปลัดณรงค�ศักด์ิ ปภากโร, พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม, พระใบฎีกาฐนพนธ� ชตป.ฺโ., 
นายประยงค� จันทเต็ง, นายประทีป นทีทวีวัฒน�, นางสาวจันทร�พร  สุดยอด, นางจันทรัตน� ศรีสังวร, 
นางวิไลวรรณ สุนทรเสถียร, นายเทียม ทิมทอง, นายสมปอง จงรักษ�, นายยุทธนา นวมนิ่ม, นายศักด์ิสิทธิ์ 
แก�นศักด์ิ, นายทน สารีสาย, นายประคอง สร�อยสวัสด์ิ, นายไพโรจน� พจนาท, นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย�, 
นางวีณา สุขอยู�, นางวิศรุตา มูลสวัสด์ิ, นางสมนึก เทพธรรม, นายประพันธ� อินทสุต และนายบําเพ็ญ 
นิติเศรษฐ ท่ีอนุเคราะห�ข�อมูลสําคัญจากการสัมภาษณ� 
 ขอขอบคุณ พระปBฎกโกศล (ปราโมทย� ปโมทิโต), พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., พระมหาประกอบ 
โชติปุ.ฺโ., พระครูสังฆรักษ�ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร., ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, ดร.บุษกร วัฒนบุตร, นางนวลนิตย� 
สังข�กระแสร�, นายสุเทพ สุริยะพันธพงษ� และนายศิริพงษ� ทิพย�เนตร ท่ีให�ความเอ้ือเฟDEอทางวิชาการ
โดยการเข�าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
 สุดท�ายนี้ คุณค�าและประโยชน�ใด ๆ อันจะพึงมีจากดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้ ผู�วิจัยขอน�อมถวาย
เป=นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบบูชาเป=นกตเวทิตาคุณ แก�บิดามารดา ครู อาจารย� และผู�มี
อุปการคุณทุกท�าน ซ่ึงไม�สามารถจะเอ�ยนามได�ท้ังหมด 
 
 

พระสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค) 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 



 

 

ฉ

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน�า 
 

บทคัดย�อภาษาไทย  ก 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
สารบัญแผนภาพ  ฎ 
คําอธิบายสัญลักษณ+และคําย�อ  ฏ 

 

บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา ๑ 
 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค$ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท$เฉพาะท่ีใช.ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ ประโยชน$ท่ีได.รับจากการวิจัย ๘ 

 

บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ๙ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนา ๙ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ๓๔ 
 ๒.๓ แนวคิด เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ๗๕ 
 ๒.๔ แนวคิด เก่ียวกับหมู>บ.านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๙ 
 ๒.๕ พ้ืนท่ีท่ีใช.ในการวิจัย ๑๒๑ 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง ๑๒๖ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๔๖ 
 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๑๔๗ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๔๗ 
 ๓.๒ ผู.ให.ข.อมูลสําคัญ/ผู.เข.าร>วมการสนทนากลุ>มเฉพาะ ๑๔๗ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัย ๑๕๑ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข.อมูล ๑๕๓ 
 ๓.๕ การวิเคราะห$ข.อมูล ๑๕๓ 
 
 
 



 

 

ช

สารบัญ (ต�อ) 
 

เรื่อง  หน�า 
 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๑๕๕ 
 ๔.๑ ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด>นในจังหวัดราชบุรี ๑๕๕ 
 ๔.๒ สภาพป�จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด>นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม ๑๕๙ 
 ๔.๓ แนวทางการส>งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด>นในจังหวัดราชบุรี ๒๐๒ 
 ๔.๔ องค$ความรู.จากการวิจัย ๒๔๕ 

 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ ๒๖๐ 
 ๕.๑ สรุป ๒๖๐ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๖๖ 
 ๕.๓ ข.อเสนอแนะ ๒๗๑ 

 

บรรณานุกรม  ๒๗๓ 
 

ภาคผนวก ๒๘๕ 
 ภาคผนวก  ก หนังสือขอความอนุเคราะห$ตรวจแก.ไขเครื่องมือท่ีใช.ในการทํา

ดุษฎีนิพนธ$ ๒๘๖ 
 ภาคผนวก  ข แบบสัมภาษณ$เพ่ือการวิจัย ๒๙๒ 
 ภาคผนวก  ค หนังสือขอความอนุเคราะห$การสัมภาษณ$เพ่ือการวิจัย ๒๙๖ 
 ภาคผนวก  ง ประมวลภาพการสัมภาษณ$เพ่ือการวิจัย ๓๒๓ 
 ภาคผนวก  จ หนังสือขอความอนุเคราะห$การสนทนากลุ>มเฉพาะเพ่ือการวิจัย ๓๓๘ 
 ภาคผนวก  ฉ บัญชีลงนามผู.เข.าร>วมการสนทนากลุ>มเฉพาะเพ่ือการวิจัย ๓๔๘ 
 ภาคผนวก  ช ประมวลภาพการสนทนากลุ>มเฉพาะเพ่ือการวิจัย ๓๕๐ 

 

ประวัติผู�วิจัย ๓๕๙ 
 



 

 

ซ

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน�า 
 

๒.๑ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับความหมายของการพัฒนา ๑๑ 
๒.๒ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับองค$ประกอบของการพัฒนา ๑๓ 
๒.๓ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ๑๕ 
๒.๔ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับการพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนา ๒๔ 
๒.๕ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับการพัฒนาในทัศนะของศาสตร$สมัยใหม0 ๓๑ 
๒.๖ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับความหมายของการพัฒนาชุมชน ๓๖ 
๒.๗ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับจุดมุ0งหมายของการพัฒนาชุมชน ๔๐ 
๒.๘ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับดัชนีชี้วัดระดับของการพัฒนาชุมชน ๔๕ 
๒.๙ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ๕๐ 

๒.๑๐ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับโครงสร�างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ๖๓ 

๒.๑๑ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาชุมชน ๗๓ 
๒.๑๒ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับความเป<นมาของไตรสิกขา ๗๖ 
๒.๑๓ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับความหมายของไตรสิกขา ๗๘ 
๒.๑๔ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับองค$ประกอบของไตรสิกขา ๙๓ 
๒.๑๕ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามหลักไตรสิกขา ๑๐๗ 
๒.๑๖ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑๑ 
๒.๑๗ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับความเป<นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑๔ 
๒.๑๘ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑๖ 
๒.๑๙ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับองค$ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ๑๒๐ 
๒.๒๐ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีใช�ในการวิจัย ๑๒๕ 
๒.๒๑ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับหลักพุทธธรรม ๑๓๗ 
๒.๒๒ แนวคิดหลักท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ๑๔๔ 
๓.๑ จํานวนผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ๑๔๘ 
๓.๒ จํานวนผู�เข�าร0วมการสนทนากลุ0มเฉพาะ ๑๕๐ 
๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด0นในจังหวัด

ราชบุรี ๑๕๘ 
๔.๒ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น

ในจังหวัดราชบุรี ด�านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล ๑๖๒ 
๔.๓ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น

ในจังหวัดราชบุรี ด�านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ ๑๖๕ 
 



 

 

ฌ

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางท่ี  หน�า 
 

๔.๔ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น
ในจังหวัดราชบุรี ด�านเศรษฐกิจ ตามหลักการของปDญญา ๑๖๘ 

๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น
ในจังหวัดราชบุรี ด�านสังคม ตามหลักการของศีล ๑๗๒ 

๔.๖ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น
ในจังหวัดราชบุรี ด�านสังคม ตามหลักการของสมาธิ ๑๗๕ 

๔.๗ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น
ในจังหวัดราชบุรี ด�านสังคม ตามหลักการของปDญญา ๑๗๘ 

๔.๘ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น
ในจังหวัดราชบุรี ด�านการศึกษา ตามหลักการของศีล ๑๘๑ 

๔.๙ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น
ในจังหวัดราชบุรี ด�านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ ๑๘๔ 

๔.๑๐ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น
ในจังหวัดราชบุรี ด�านการศึกษา ตามหลักการของปDญญา ๑๘๘ 

๔.๑๑ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น
ในจังหวัดราชบุรี ด�านสุขอนามัยและสิ่งแวดล�อม ตามหลักการของศีล ๑๙๑ 

๔.๑๒ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น
ในจังหวัดราชบุรี ด�านสุขอนามัยและสิ่งแวดล�อม ตามหลักการของสมาธิ ๑๙๔ 

๔.๑๓ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปDจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด0น
ในจังหวัดราชบุรี ด�านสุขอนามัยและสิ่งแวดล�อม ตามหลักการของปDญญา ๑๙๘ 

๔.๑๔ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล ๒๐๔ 

๔.๑๕ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ ๒๐๗ 

๔.๑๖ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านเศรษฐกิจ ตามหลักการของปDญญา ๒๑๑ 

๔.๑๗ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านสังคม ตามหลักการของศีล ๒๑๔ 

๔.๑๘ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านสังคม ตามหลักการของสมาธิ ๒๑๗ 

๔.๑๙ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านสังคม ตามหลักการของปDญญา ๒๒๐ 

 



 

 

ญ

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางท่ี  หน�า 
 

๔.๒๐ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านการศึกษา ตามหลักการของศีล ๒๒๓ 

๔.๒๑ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ ๒๒๖ 

๔.๒๒ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านการศึกษา ตามหลักการของปDญญา ๒๒๙ 

๔.๒๓ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านสุขอนามัยและสิ่งแวดล�อม ตามหลักการ
ของศีล ๒๓๒ 

๔.๒๔ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านสุขอนามัยและสิ่งแวดล�อม ตามหลักการ
ของสมาธิ ๒๓๕ 

๔.๒๕ สรุปผลการสัมภาษณ$ผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส0งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด0นในจังหวัดราชบุรี ด�านสุขอนามัยและสิ่งแวดล�อม ตามหลักการ
ของปDญญา ๒๓๘ 

 



 

ฎ

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี  หน�า 
 

๒.๑ องค	ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑๙ 
๒.๒ เกณฑ	การคัดสรรหมู$บ%านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู$เย็น เป)นสุข” ดีเด$นระดับจังหวัด

และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด$นระดับจังหวัด ๑๒๔ 
๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๔๖ 
๔.๑ องค	ความรู%จากการวิจัย ๒๔๕ 

 



 

ฏ

คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 
 
คําย�อช่ือคัมภีร�พระไตรป ฎก 

 วิทยานิพนธ�เล�มนี้อ�างอิงพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป.นหลัก โดยใช�ระบบคําย�อ ซ่ึงการอ�างอิงจะระบุ เล�ม/ข�อ/หน�า หลังอักษรย�อชื่อคัมภีร� เช�น ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑ หมายความว�า ระบุถึง พระสุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค ฉบับภาษาไทย 
เล�มท่ี ๑๑ ข�อท่ี ๒๒๘ หน�า ๒๓๑ เป.นต�น 

พระวินัยป ฎก 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยป�ฎก มหาวิภังค�  (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยป�ฎก มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย) = วินัยป�ฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตป ฎก 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปDณณาสก� (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปDณณาสก� (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ข. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก สังยุตตนิกาย ขันธวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก สังยุตตนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปFฺจก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ปDญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏHฐก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมป ฎก 
อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธรรมป�ฎก วิภังค� (ภาษาไทย) 



บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 การพัฒนาชุมชนเป�นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกําหนดทิศทาง (Directed Change) ซ่ึง
ทิศทางท่ีกําหนดข้ึน ย-อมต0องเป�นผลดีสําหรับกลุ-มชนหรือชุมชน อาจเรียกได0ว-าเป�นการเปลี่ยนแปลงท่ี
พึงปรารถนา (Desired Change) หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีถูกพอกพูนด0วยค-านิยม (Value Loaded 
Change)๑ ความเป�นชุมชนคือการท่ีคนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงคCร-วมกัน มีการติดต-อสื่อสารหรือ
รวมกลุ-มกัน มีความเอ้ืออาทรต-อกัน มีการเรียนรู0ร-วมกันในการกระทํา มีการจัดการเพ่ือให0เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคCร-วมกัน๒ การพัฒนาชุมชนจึงเป�นการทําให0คนซ่ึงอยู-ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมี
ความแตกต-างกันท้ังทางด0านเชื้อชาติ ศาสนา ความเป�นอยู-การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค-านิยม ความเชื่อ และอ่ืน ๆ สามารถอยู-รวมกันได0อย-างราบรื่นมีความสุข รู0รักสามัคคี และ
ร-วมมือกันทํางานได0๓ 
 ดังกล-าวนี้ เป�นแนวคิดในพัฒนาคนให0ใช0ความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลจนเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา 
และเห็นคุณค-าในตัวเอง อันนําไปสู-การคิดปรับปรุงตัวเองและชุมชนให0ก0าวหน0า ตลอดจนเวลา
แก0ปLญหาของตัวเองและสังคมได0อย-างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของระบบชุมชนซ่ึงหมายถึงระบบ
ความสัมพันธCของคน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อาชีพ การเมือง การปกครอง 
โครงสร0างอํานาจ รวมถึงระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล0อม และเทคโนโลยีด0านต-าง ๆ ซ่ึงระบบเหล-านี้มี
ความสัมพันธCระหว-างกันหรือมีความเชื่อมโยงกันชนิดท่ีไม-สามารถแยกออกจากกันได0๔ และในปLจจุบัน
มีทฤษฎีและหลักการของการพัฒนาชุมชนซ่ึงถือว-าเป�นหลักหรือจุดยืนในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 
เพ่ือการสร0างสรรคCความเจริญในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ให0แก-ชุมชนและประเทศชาติใน
ท่ีสุด๕ โดยหลักการในการพัฒนาชุมชนมี ๑๐ ประการ คือ 
 ๑) พัฒนาชุมชนทุก ๆ ด0านไปพร0อมกัน ถ0าพิจารณาอย-างกว0าง ๆ จะเห็นว-า สิ่งท่ีจะต0องทํา
การพัฒนาในชุมชนนั้นมีเพียง ๒ ประการ คือ ด0านวัตถุและจิตใจ 
 

                                                 

 ๑ทองคูณ หงษCพันธC, การศึกษากับการพัฒนา : แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 
ห0างหุ0นส-วนจํากัดภาพพิมพC, ๒๕๔๑), หน0า ๓๑. 
 ๒ประเวศ วะสี, ศักด์ิศรีแห+งความเป�นคน ศักยภาพแห+งความสร.างสรรค/, พิมพCครั้งท่ี ๔,(กรุงเทพ-   
มหานคร : สํานักพิมพCหมอชาวบ0าน, ๒๕๔๐), หน0า ๕๕. 
 ๓เฉลียว บุรีภักดี, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : เอส. อารC. พริ้นติ้ง แมสโปรดักสC, ๒๕๔๔), 
หน0า ๑๓. 
 ๔จิตติ มงคลชัยอรัญญา, การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะหCศาสตรC 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรC, ๒๕๔๐), หน0า ๓๕. 
 ๕สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพCครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตรC, 
๒๕๔๗), หน0า ๘. 



 

๒

 ๒) ยึดประชาชนเป�นหลักในการพัฒนา การทํางานกับประชาชนนั้นจะต0องคํานึงถึงปLญหา
และความต0องการของประชาชนเป�นสําคัญ ประชาชนกําลังประสบปLญหาอะไร กําลังมีความต0องการ
อะไร อะไรเป�นปLญหารีบด-วน เป�นความต0องการรีบด-วนท่ีจะต0องรีบแก0ไข อะไรเป�นปLญหาความ
ต0องการท่ีรองลงมา สิ่งเหล-านี้จะต0องคํานึงถึงตัวประชาชนเป�นท่ีต้ัง การแก0ปLญหาจึงจะตรงจุดมิใช-
แก0ปLญหาจากปLญหาและความต0องการของผู0ปฏิบัติงานพัฒนาเอง 
 ๓) การดําเนินงานจะต0องค-อยเป�นค-อยไป จุดมุ-งหมายของการดําเนินงานพัฒนาชุมชน คือ 
ต0องการแปรเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในชุมชนและวัตถุไปพร0อม ๆ กัน ฉะนั้น การดําเนินงานตาม
กิจกรรมจึงไม-ควรเร-งรีบจนเกินไปโดยเลือกทําในชุมชนท่ีพร0อมกว-าก-อน 
 ๔) คํานึงถึงวัฒนธรรมของชุมชนเป�นหลัก ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในท0องถ่ินมี
ลักษณะสนับสนุนการพัฒนา จึงควรส-งเสริมให0วัฒนธรรมประเพณีในท0องถ่ินให0ได0มีบทบาทในการ
พัฒนาให0มากยิ่งข้ึน สิ่งใดท่ีเป�นการขัดต-อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมควรหลีกเลี่ยง 
 ๕) พยายามใช0ทรัพยากรในชุมชนให0มากท่ีสุด ผลงานพัฒนาชุมชนนั้น ควรจะเริ่มจากการ
นําเอาทรัพยากรในท0องถ่ินมาดัดแปลงใช0ให0เกิดประโยชนCให0มากท่ีสุด โดยชี้นําสอนแนะให0คนในชุมชน
เห็นคุณค-าของสิ่งท่ีมีอยู-ในชุมชน และนําเอาสิ่งเหล-านั้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปเป�นวัสดุ
เครื่องใช0ในครัวเรือนให0ได0 คําว-า ทรัพยากรในท่ีนี้ หมายถึง ทุกสิ่งท่ีมีอยู-ในชุมชน เช-น ตัวคน วัตถุ 
สถาบันทางสังคม และกลุ-มต-าง ๆ เป�นต0น 
 ๖) ยึดหลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน การดําเนินงานพัฒนาชุมชนจะเริ่มด0วยการ
ประชุมปรึกษาหารือกัน ร-วมกันคิดว-าจะทําอะไร เม่ือตกลงกันแล0วก็จะร-วมกันทําโดยมอบหมายงานให0
แต-ละคนได0รับผิดชอบร-วมกัน งานจะมาจากเบ้ืองล-าง คือ ตัวประชาชนในชุมชนเอง ไม-ได0มาจากถูกสั่ง
ให0กระทํา ในการเข0าไปแก0ปLญหาของประชาชนนั้น ผู0ปฏิบัติงานพัฒนาจะไม-ใช-วิธีออกคําสั่งแต-จะให0
การศึกษา ชักชวน ชี้นําให0ประชาชนได0เห็นปLญหา และร-วมกันหาทางแก0ไขโดยความสมัครใจ 
 ๗) ใช0หลักการประสานงาน งานพัฒนาชุมชนจะประสบผลสําเร็จมากน0อยแค-ไหนอยู-ท่ีการ
ประสานงาน เพราะงานพัฒนาชุมชนนั้นมิใช-งานของหน-วยงานใดหน-วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ เป�นงานท่ี
จะต0องร-วมกันรับผิดชอบทุกหน-วยงาน จึงต0องอาศัยการประสานงานเป�นหลักในการดําเนินงาน 
 ๘) เริ่มต0นทํางานกับกลุ-มผู0นําก-อน ผู0นําในท0องถ่ินเป�นผู0ท่ีประชาชนในชุมชนให0ความเคารพ
เชื่อถือ จะพูดจาทําอะไร ประชาชนส-วนใหญ-จะยอมรับและคล0อยตาม การจะกระทํากิจกรรมพัฒนา
ในชุมชนหากผู0นําเห็นชอบด0วย ปLญหาการขัดแย0งและการให0ความร-วมมือก็จะน0อยลงหรือหมดไป 
 ๙) การดําเนินงานต0องให0สอดคล0องกับนโยบายของชาติ การจัดทําแผนงานหรือกิจกรรมใด ๆ 
จะต0องให0เป�นไปตามแผนพัฒนาระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และสอดคล0องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห-งชาติเสมอ 
 ๑๐) ปลูกฝLงความเชื่อม่ันในตนเองให0กับประชาชน ความเชื่อม่ันในตนเอง เป�นพลังสําคัญท่ี
จะช-วยให0การทํางานสําเร็จลงได0 แม0งานนั้นจะยากลําบากเพียงใดก็ตาม หากมีความม่ันใจและเชื่อใน
พลังงานท่ีตนมีอยู-แล0ว การดําเนินงานก็จะสําเร็จลงได0โดยไม-ยากนัก๖ 
 

                                                 

 ๖ทองคูณ หงษCพันธC, การศึกษากับการพัฒนา : แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ, หน0า ๓๑-๓๒. 
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 ชนชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป�นศาสนาประจําชาติมายาวนาน โดยมีวัดเป�นสถานท่ี
สําคัญทางศาสนา เป�นท่ีอยู-ของพระสงฆC เป�นสถานท่ีร-มรื่นร-มเย็นท้ังทางกายและทางใจ เหมาะแก-การ
บําเพ็ญสมณธรรม วัดเป�นสัญลักษณCของความสงบร-มเย็นและความสะอาด และมีสาธารณประโยชนC
ของวัดส-วนหนึ่งท่ีใช0ประกอบกิจกรรมทางสังคม นอกเหนือจากใช0เป�นท่ีประกอบสังฆกิจและส-งเสริม
เผยแพร-พระพุทธศาสนาเป�นศูนยCกลางของชุมชนในด0านต-าง ๆ ดังนั้น จะเห็นได0ว-าบทบาทและหน0าท่ี
ของวัดท่ีสําคัญคือการเข0าไปช-วยเหลือสังคม๗ 
 ในอดีตพระสงฆCดํารงอยู-ในฐานะเป�นผู0นําของสังคมไทยในหลาย ๆ ด0าน โดยเฉพาะอย-างยิ่ง
ในด0านสติปLญญาและการพัฒนา พระสงฆCเป�นครูของประชาชนและการพัฒนาในหลาย ๆ ด0าน 
โดยเฉพาะในชนบท ความเจริญท่ีเกิดข้ึนมักเกิดจากความริเริ่มของพระสงฆCหรือมีพระสงฆCเป�นผู0นํา ซ่ึง
มีตัวอย-างให0เห็นได0มากมายยิ่งมองย0อนไปไกลเท-าใดก็จะยิ่งเห็นความเป�นผู0นําสังคมเป�นพระสงฆCมาก
ข้ึนเท-านั้น แม0ในปLจจุบัน พระสงฆCก็ยังคงมีบทบาทสําคัญอยู-ไม-น0อยในสังคมชนบท ดังพระพุทธพจนCว-า 
“ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงแสดงธรรม งามในเบ้ืองต0น งามในท-ามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศ
พรหมจรรยC พร0อมท้ังอรรถพร0อมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณCสิ้นเชิง สัตวCท้ังหลายผู0มีธุลีในจักษุน0อยมี
อยู- เพราะไม-ได0ฟLงธรรมย-อมเสื่อมเสีย ผู0รู0ท่ัวถึงซ่ึงธรรมยัง จักมี”๘ เพราะคฤหัสถCและบรรพชิตต-างต0อง
พ่ึงอาศัยกันและกันด0วยการให0วัตถุและให0ธรรม ดังในคําสอนเรื่องทิศ ๖ ซ่ึงพระพุทธเจ0าทรงกล-าวถึง
หน0าท่ีของพระสงฆCท่ีจะพึงมีต-อพุทธบริษัทไว0ว-า ห0ามมิให0กระทําความชั่ว ให0ต้ังอยู-ในความดี 
อนุเคราะหCด0วยน้ําใจอันงาม ให0ได0ฟLงสิ่งท่ียังไม-เคยฟLง ทําสิ่งท่ีฟLงแล0วให0แจ-มแจ0ง และบอกทางสวรรคC
ให0๙ ความสัมพันธCระหว-างพระสงฆCกับชาวบ0านหรือสังคม  คือ ชาวบ0านมีหน0าท่ีอุปการะบํารุงพระสงฆC
ในด0านปLจจัยและวัตถุ ส-วนพระสงฆCมีหน0าท่ีอุปการะชาวบ0านในด0านธรรมะ คือ คําแนะนําสั่งสอนใน
ด0านศีลธรรมคุณธรรมอันจะเป�นหลักหรือแนวในการพัฒนาชีวิตให0ดียิ่ง ๆ ข้ึน๑๐ 
 เม่ือกล-าวถึงความสําคัญของวัดแล0ว วัดควรมีคุณลักษณะตามพุทธประสงคCของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ0าท่ีปรากฏในพระไตรปfฎก คือ ไม-ไกลชุมชน ไม-ใกล0ชุมชน สะดวกแก-การเดินทาง ใน
เวลากลางวันไม-มีความพลุกพล-าน ในเวลากลางคืนเงียบสงัด ไม-มีเสียงกึกก0อง เหมาะแก-การประกอบ
กิจของผู0ต0องการความสงัดตามสมณวิสัย จากลักษณะต-าง ๆ ข0างต0น เห็นว-าวัดเปรียบเสมือนเป�นศูนยC
รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป�นศูนยCกลางของกิจกรรมของชุมชน สังคม และสาธารณประโยชนC
ต-าง ๆ ดังนั้น ความผูกพันของวัดกับชุมชนจึงมีมาอย-างยาวนาน อันเป�นไปในรูปแบบเอ้ืออํานวย
ประโยชนCต-อกัน๑๑ 
 
                                                 

 ๗พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (พิพัฒนC สุเมธโส), หลักการแนวคิดและวิธีการพัฒนาวัดพัฒนา ๕๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพCสํานักงานพระพุทธศาสนาแห-งชาติ, ๒๕๕๑), หน0า ๑๙-๒๐. 
 ๘วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๓๙. 
 ๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
 ๑๐สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, พุทธธรรมกับการพัฒนา, 
(กรุงเทพมหานคร : หจก. โรงพิมพCอักษรไทย, ๒๕๔๑), หน0า ๑๕๕. 
 ๑๑พระธรรมวรเมธี (สุชิน อคฺคชิโน), การพัฒนาวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพCสํานักงานพระพุทธ- 
ศาสนาแห-งชาติ, ๒๕๕๐), หน0า ๖๗. 
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 ราชบุรีเป�นดินแดนหนึ่งท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธCและกลุ-มชน โดยมีประวัติศาสตรC
เชื่อมโยงไปถึงยุคสมัยดินแดนสุวรรณภูมิ และปLจจุบันประชาชนส-วนใหญ-นับถือพระพุทธศาสนา๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดราชบุรี ได0ประกาศผลการคัดเลือกหมู-บ0านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู-เย็น เป�นสุข” 
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด-น โดยมีหมู-บ0านท่ีได0รับการคัดเลือกให0เป�นหมู-บ0านเศรษฐกิจพอเพียง 
“อยู-เย็น เป�นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด-นจังหวัดราชบุรี ประจําปi ๒๕๕๘ จํานวน ๔ หมู-บ0าน 
ได0แก- ๑) บ0านปรกเจริญ หมู-ท่ี ๖ ตําบลตาหลวง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๒) บ0านหนอง
มะค-า หมู-ท่ี ๙ ตําบลท-าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๓) บ0านเขาดิน หมู-ท่ี ๖ ตําบลหนองกระทุ-ม 
อําเภอปากท-อ จังหวัดราชบุรี และ ๔) บ0านหนองสะเดาบน หมู-ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี๑๓ 
 อย-างไรก็ตาม ปLญหาสําคัญในปLจจุบันของงานพัฒนาชุมชนมิได0เกิดจากการไม-ขับเคลื่อนงาน
พัฒนา แต-เกิดจากการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีไม-คํานึงถึงบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมด้ังเดิมของ
ท0องถ่ินเป�นสําคัญ ดังพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู-หัว ฯ รัชกาลท่ี ๙ พระราชทานเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม 
๒๕๔๑ ความว-า 
 

 “การพัฒนาประเทศจําเป�นต0องทํา แต-ถูกต0องตามหลักวิชาการ นําวิชาการ
ต-าง ๆ มาใช0ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันก็
ต0องเสริมสร0างพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในชาติ ให0มีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยC 
สุจริต มีความรอบรู0ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด0วยความอดทน มีความเพียร มี
สติปLญญาและความรอบคอบ หลักการนี้ คือ เง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุด”๑๔ 

 
 ดังกล-าวนี้ แสดงให0เห็นพระอัจฉริยภาพท่ีทรงเล็งเห็นว-า สังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป�น
รากฐานทางวัฒนธรรมและเป�นพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตให0มีความร-มเย็นเป�นสุขมาแต-อดีต ซ่ึงถือเป�น
ทุนทางสังคมท่ียิ่งใหญ-ประการหนึ่ง จึงสมควรท่ีจะมีการส-งเสริมหรือเชิดชูหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือนําไปประยุกตCใช0ในกระบวนการพัฒนาชุมชนในระดับพ้ืนท่ี 
 จากท่ีกล-าวมา ประกอบกับท่ีผู0วิจัยมีสังกัดในจังหวัดราชบุรี จึงสนใจศึกษาเรื่อง “การ
ส-งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด-นในจังหวัดราชบุรี” เพ่ือวิเคราะหCการส-งเสริมหลัก
พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน อันจะเป�นประโยชนCต-อการเผยแผ-พระพุทธศาสนา และการพัฒนา
ชุมชนและสังคม สืบไป 

                                                 

 ๑๒วิกิพีเดีย, “จังหวัดราชบุรี”, [ออนไลนC], แหล-งท่ีมา, <http : th.wikipedia.org/wiki/>,(๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙). 
 ๑๓ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู-บ0านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู-เย็น เป�นสุข” และ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด-นจังหวัดราชบุรี ประจําปi ๒๕๕๘, ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 ๑๔สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ, สัจธรรมแห+งแนวพระราชดําริสู+การ
พัฒนาอย+างย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ, ๒๕๕๖), 
หน0า ๒๓๓. 
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๑.๒ คําถามการวิจัย 

 ๑.๒.๑ ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด-นในจังหวัดราชบุรี เป�นอย-างไร 
 ๑.๒.๒ สภาพปLจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด-นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม เป�น
อย-างไร 
 ๑.๒.๓ แนวทางการส-งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด-นในจังหวัดราชบุรี ควร
เป�นอย-างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค/ของการวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด-นในจังหวัดราชบุรี 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาสภาพปLจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด-นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธ
ธรรม 
 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอแนวทางการส-งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด-นในจังหวัด
ราชบุรี 
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช0การสัมภาษณC 
(Interview) และการสนทนากลุ-มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป�นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข0อมูล โดยได0กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว0 ดังนี้ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด.านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู0วิจัยมุ-งศึกษาการพัฒนาชุมชนดีเด-นในจังหวัดราชบุรี ในขอบเขตเนื้อหา ๔ 
ด0าน โดยอ0างอิงแนวคิดของ โกวิทย/ กังสนันท/ ท่ีระบุถึง ลักษณะโครงสร0างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด0วย (๑) ด0านเศรษฐกิจ (๒) ด0านสังคม (๓) ด0านการศึกษา และ (๔) ด0าน
สุขอนามัยและสิ่งแวดล0อม๑๕ โดยผู0วิจัยมุ-งศึกษาพุทธธรรมท่ีสอดคล0องกับการนําไปประยุกตCใช0ในการ
พัฒนาชุมชน ตามแนวคิดของ พระธรรมป=ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่ีระบุถึง การพัฒนาระบบการดําเนิน
ชีวิตตามหลักพุทธธรรม หรือระบบแห-งไตรสิกขา ๓ ประการ ประกอบด0วย (๑) ศีล (๒) สมาธิ และ 
(๓) ปLญญา๑๖ 
 
 
 
                                                 

 ๑๕โกวิทยC กังสนันทC, “การจัดการชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, วารสารการเมืองการปกครอง, ปiท่ี ๓ 
ฉบับท่ี ๑ (กันยายน ๒๕๕๕ – กุมภาพันธC ๒๕๕๖) : ๓-๔. 
 ๑๖พระธรรมปfฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพCครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 
๒๕๔๑), หน0า ๒๓๘. 
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 ๑.๔.๒ ขอบเขตด.านผู.ให.ข.อมูลสําคัญ/ผู.เข.าร+วมการสนทนากลุ+มเฉพาะ 
 ผู0ให0ข0อมูลสําคัญและผู0เข0าร-วมการสนทนากลุ-มเฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ ผู0วิจัยได0เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) รวมท้ังสิ้น จํานวน ๓๕ รูป/คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) ผู0ให0ข0อมูลสําคัญ (Key Informant) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู0วิจัยกําหนดขอบเขตผู0ให0ข0อมูลสําคัญ ดังนี้ 
 กลุ-มท่ี ๑ พระสงฆCในพ้ืนท่ีชุมชนดีเด-นจังหวัดราชบุรี 
 กลุ-มท่ี ๒ ข0าราชการท่ีเก่ียวข0องกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 
 กลุ-มท่ี ๓ ผู0นําชุมชนดีเด-นจังหวัดราชบุรี 
 กลุ-มท่ี ๔ ราษฎรในชุมชนดีเด-นจังหวัดราชบุรี 
 ผู0วิจัยได0คัดเลือกตัวแทนจาก ๔ กลุ-มดังกล-าวข0างต0น จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามลักษณะการเป�นตัวแทนของกลุ-มท่ีเหมาะสม รวมท้ังสิ้น จํานวน ๒๖ รูป/คน 
 ๑) ผู0เข0าร-วมการสนทนากลุ-มเฉพาะ(Focus Group Discussion) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู0วิจัยกําหนดขอบเขตผู0เข0าร-วมการสนทนากลุ-มเฉพาะ ดังนี้ 
 กลุ-มท่ี ๑ พระสงฆCในพ้ืนท่ีชุมชนดีเด-นจังหวัดราชบุรี 
 กลุ-มท่ี ๒ ข0าราชการท่ีเก่ียวข0องกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 
 กลุ-มท่ี ๓ ผู0นําชุมชนดีเด-นจังหวัดราชบุรี 
 กลุ-มท่ี ๔ ราษฎรในชุมชนดีเด-นจังหวัดราชบุรี 
 กลุ-มท่ี ๕ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 ผู0วิจัยได0คัดเลือกตัวแทนจาก ๕ กลุ-มดังกล-าวข0างต0น จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามลักษณะการเป�นตัวแทนของกลุ-มท่ีเหมาะสม รวมท้ังสิ้น จํานวน ๙ รูป/คน 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด.านพ้ืนท่ี 
 พ้ืนท่ีท่ีใช0ในการศึกษาครั้งนี้ ได0แก- ชุมชนดีเด-นจังหวัดราชบุรี จํานวน ๔ ชุมชน ดังนี้ 
 ๑) บ0านปรกเจริญ หมู-ท่ี ๖ ตําบลตาหลวง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 ๒) บ0านหนองมะค-า หมู-ท่ี ๙ ตําบลท-าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 ๓) บ0านเขาดิน หมู-ท่ี ๖ ตําบลหนองกระทุ-ม อําเภอปากท-อ จังหวัดราชบุรี 
 ๔) บ0านหนองสะเดาบน หมู-ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด.านระยะเวลา 
 ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแต-เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือน
กุมภาพันธC พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาทําการวิจัย ๑๒ เดือน 
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๑.๕ นิยามศัพท/เฉพาะที่ใช.ในการวิจัย 

 ชุมชนดีเด+น หมายถึง ชุมชนท่ีได0รับคัดเลือกเป�นหมู-บ0านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู-เย็น เป�น
สุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด-นจังหวัดราชบุรี ประจําปi ๒๕๕๘ ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได0แก- 
ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี จํานวน ๔ ชุมชน คือ (๑) บ0านปรกเจริญ หมู-ท่ี ๖ ตําบลตาหลวง อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๒) บ0านหนองมะค-า หมู-ท่ี ๙ ตําบลท-าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
(๓) บ0านเขาดิน หมู-ท่ี ๖ ตําบลหนองกระทุ-ม อําเภอปากท-อ จังหวัดราชบุรี และ (๔) บ0านหนองสะเดา
บน หมู-ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด+น หมายถึง ลักษณะโดยท่ัวไปท่ีสามารถมองเห็นได0อย-าง
ชัดเจนและเป�นรูปธรรมของชุมชนดีเด-นในจังหวัดราชบุรี ซ่ึงเอ้ือต-อการส-งเสริมการนําหลักพุทธธรรม
ไปประยุกตCใช0ในชีวิตประจําวันได0อย-างแท0จริง 
 สภาพป�จจุบันของการพัฒนาชุมชน หมายถึง สภาพความเป�นจริงในปLจจุบันของชุมชน
ดีเด-นในจังหวัดราชบุรี ท่ีได0มีการนําหลักการของศีล สมาธิ และปLญญา ไปใช0ประยุกตCใช0ในการพัฒนา
ชุมชน โดยพิจารณาตามลักษณะโครงสร0างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด0วย 
ด0านเศรษฐกิจ ด0านสังคม ด0านการศึกษา และด0านสุขอนามัยและสิ่งแวดล0อม 
 การพัฒนาชุมชน หมายถึง การร-วมมือของทุกฝ�ายส-วนเพ่ือช-วยสร0างความเจริญก0าวหน0าแก-
ชุมชน โดยมีจุดมุ-งหมายให0ประชาชนและชุมชนมีสภาพความเป�นอยู-ท่ีดีข้ึน ใน ๔ ด0าน ได0แก- 
 ๑) เศรษฐกิจ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต-าง ๆ ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ภาคครัวเรือน สินค0า และบริการต-าง ๆ ซ่ึงคลอบคลุมการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได0เลี้ยงชีพ 
 ๒) สังคม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการอยู-รวมกันด0วยความสามัคคีในชุมชน ซ่ึง
คลอบคลุมการปฏิบัติตน วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 
 ๓) การศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู0และประสบการณC ซ่ึงคลอบคลุม
การเล-าเรียน ฝ�กฝน อบรม ท้ังในส-วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐ และการศึกษานอกระบบ 
 ๔) สุขอนามัยและสิ่งแวดล0อม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล0อม 
ซ่ึงคลอบคลุมสุขภาวะท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน 
 การส+งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน หมายถึง การสนับสนุนการนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตCใช0ในการพัฒนาชุมชนให0มีความเจริญก0าวหน0าอย-างยั่งยืน โดยหลัก
พุทธธรรมดังกล-าวนี้ หมายถึง หลักไตรสิกขา หรือสิกขา ๓ ประกอบด0วย 
 ๑) ศีล หมายถึง การสร0างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพยCสิน ครอบครัว สังคม และสุขภาพ 
เพ่ือให0เกิดการใช0กายและวาจาท่ีไม-เกิดโทษ 
 ๒) สมาธิ หมายถึง การสร0างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพในการคิดพิจารณา
ตัดสินใจโดยไตร-ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม-ประมาท 
 ๓) ปLญญา หมายถึง การมีองคCความรู0 แหล-งเรียนรู0เพ่ือพัฒนาความรู0ความเข0าใจ และ
สามารถถ-ายทอดความรู0สู-ผู0อ่ืน เพ่ือนําไปใช0ในการพัฒนาหรือแก0ไขปLญหาได0อย-างสร0างสรรคC 
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๑.๖ ประโยชน/ที่ได.รับจากการวิจัย 

 ๑.๖.๑ ได0ความรู0ความเข0าใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด-นในจังหวัดราชบุรี 
 ๑.๖.๒ ได0ความรู0อย-างถ-องแท0เก่ียวกับสภาพปLจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด-นในจังหวัด
ราชบุรีตามหลักพุทธธรรม 
 ๑.๖.๓ ได0แนวทางการส-งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด-นในจังหวัดราชบุรี 
 ๑.๖.๔ ผลท่ีได0จากการวิจัยจะเป�นข0อมูลสําหรับการส-งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและสังคม สืบไป 
 



บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” นี้ 
ผู$วิจัยได$ทําการศึกษาค$นคว$าเอกสารและงานวิจัยในส�วนท่ีมีความเก่ียวข$องเพ่ือนํามาใช$เป/นแนวทางใน
การศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยสามารถประมวลสรุปสาระสําคัญได$ ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนา 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 ๒.๓ แนวคิด เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) 
 ๒.๔ แนวคิด เก่ียวกับหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๕ พ้ืนท่ีท่ีใช$ในการวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข$อง 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนา 

 จากการท่ีผู$วิจัยได$ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนา จากเอกสารทางวิชาการท่ี
หลากหลาย จึงได$ประมวลเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนา ไว$ตามลําดับ 
ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนา 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “ความหมายของการพัฒนา” เพ่ือใช$เป/นแนวทาง
ในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 คําว�า พัฒนา เริ่มใช$มาเม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตD คําว�า 
พัฒนา แปลว�า เจริญ อย�างไรก็ตาม ตามแนวพระพุทธศาสนาแยกได$เป/น ๒ ส�วน คือ การพัฒนาคน 
ไม�ว�าจะเป/นทางด$านกายหรือจิตใจก็ตาม เรียกว�า ภาวนา ส�วนการพัฒนาอย�างอ่ืน ๆ เช�น พัฒนาวัตถุ 
พัฒนาสภาพแวดล$อม เรียกว�า พัฒนา หรือวัฒนา๑ 
 ในประเด็นนี้ ได$มีการนิยามความหมายไว$ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับล�าสุด 
(พ.ศ. ๒๕๕๔) ว�า คําว�า พัฒนา ในภาษาไทย มาจาก วฑฺฒน ในภาษาบาลี และ วรธน ในภาษาสันสกฤต 
แปลว�า ความเจริญ๒ หรือจําเริญ ได$แก� เติบโต งอกงาม มากข้ึน หรือสมบูรณD๓ 

                                                 

 ๑พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา : เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังต�องพัฒนา, พิมพDครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพ- 
มหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หน$า ๒๑-๒๒. 
 ๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, พิมพDครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรDพริ้นทD จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน$า ๘๒๗. 
 ๓เรื่องเดียวกัน, หน$า ๓๒๒. 



 

๑๐

 โดยความหมายจากรูปศัพทD คําว�า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให$เกิด
ความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเป/นท่ีพึงพอใจ ซ่ึงความหมายดังกล�าวนี้ เป/นท่ีมาของความหมาย
ในภาษาไทยและเป/นแนวทางในการกําหนดความหมายอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 พัฒนา ในความหมายของนักเศรษฐศาสตรD หมายถึง ความเจริญเติบโต แต�เป/นความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตรD ซ่ึงเป/นการเน$นความหมายเชิงปริมาณ 
คือ การเพ่ิมข้ึนหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว�าด$านอ่ืน ๆ 
 พัฒนา ในความหมายของนักพัฒนบริหารศาสตรD หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ท้ังในด$านคุณภาพ (ดีข้ึน) ปริมาณ (มากข้ึน) และสิ่งแวดล$อม (มีความเหมาะสม) ไม�ใช�การ
เปลี่ยนแปลงด$านใดด$านหนึ่งเพียงด$านเดียว 
 พัฒนา ในความหมายของนักเทคโนโลยี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสังคมให$ทันสมัยด$วย
ความเจริญก$าวหน$าทางวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 
 พัฒนา ในความหมายของนักบริหาร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการเตรียมการ
ของมนุษยDไว$ล�วงหน$า ในลักษณะของแผนและโครงการ แล$วบริหารหรือจัดการให$เป/นไปตามแผนและ
โครงการจนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคDและเปQาหมายท่ีวางไว$ 
 พัฒนา ในความหมายของนักสังคมวิทยา ซ่ึงเน$นการเปลี่ยนแปลงโครงสร$างของสังคม 
หมายถึง มนุษยD กลุ�มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซ่ึงมีลักษณะเช�นเดียวกับความหมายในทาง
พระพุทธศาสนา คือ การเปลี่ยนแปลงมนุษยDและสิ่งแวดล$อมให$มีความสุข 
 พัฒนา ในความหมายของนักพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให$ดีข้ึน ท้ังทางด$านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล$อม ด$วยการวางแผนโครงการและการ
ดําเนินงานโดยมนุษยDเพ่ือประโยชนDแก�ตัวของมนุษยDเอง๔ 
 การพัฒนา มีความหมายท่ีเข$าใจกันโดยท่ัวไปคือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน แต�คําว�า
ทางท่ีดีข้ึน มีลักษณะเป/นนามธรรมมาก หากต$องการให$เป/นรูปธรรมข้ึนควรเปลี่ยนคําว�าดีข้ึน เป/น
เจริญข้ึน ซ่ึงเม่ือพิจารณาทฤษฎีสมัยใหม�ประกอบกับคําว�าเจริญข้ึน จะเป/นการเน$นความเจริญทางวัตถุ 
โดยเฉพาะโครงสร$างทางกายภาพข้ันพ้ืนฐานและด$านสังคม สําหรับการพัฒนาของประเทศท่ีกําลัง
พัฒนานั้น อาจต$องพิจารณาปRจจัย ๓ ประการ ได$แก� ปRจจัยด$านโครงสร$าง ปRจจัยด$านทรัพยากร และ
ปRจจัยด$านเทคโนโลยี๕ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “ความหมายของการพัฒนา” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหาไว$ มี
แนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
 
 
 
                                                 

 ๔สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพDครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตรD, 
๒๕๔๗), หน$า ๒-๕. 
 ๕โครงการพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ2, (กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ๒๕๔๗), หน$า ๑๑. 



 

๑๑

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับความหมายของการพัฒนา 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๑, หน$า ๑๖-๑๘) 

พัฒนา แปลว�า เจริญ ตามแนวพระพุทธศาสนา
การพัฒนามนุษยD เรียกว�า ภาวนา ส�วนการพัฒนา
อ่ืนท่ีไม�ใช$การพัฒนามนุษยD เรียกว�า พัฒนา หรือ
วัฒนา 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน$า ๘๒๗) 

ความเจริญ (มีความหมายเช�นเดียวกับคําว�า จําเริญ 
ได$แก� เติบโต งอกงาม มากข้ึน หรือสมบูรณD) 

สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๗, หน$า ๒-๕) 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให$เกิดความเจริญ 
เติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเป/นท่ีพึงพอใจ ซ่ึงเป/น
แนวทางในการกําหนดความหมายในศาสตรDสาขา
ต�าง ๆ ดังนี้ 
- เศรษฐศาสตรD = ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- บริหารศาสตรD = การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใด ๆ 
ท้ังในด$านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล$อม 
- เทคโนโลยี = การเปลี่ยนแปลงสังคมให$ทันสมัย 
- แผนงาน = การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการเตรียมการ 
- สังคมวิทยา = การเปลี่ยนแปลงให$สังคมมีสุข 
- พัฒนาชุมชน = การเปลี่ยนแปลงโดยมนุษยD 
และเพ่ือประโยชนDแก�ตัวของมนุษยDเอง 

โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ประเทศไทย 
(๒๕๔๗, หน$า ๑๑) 

การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเจริญข้ึน 
(ความหมายในทางรูปธรรม) 

 
 สรุปได�ว3า การพัฒนาเป/นกระบวนการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปสู�ความเจริญซ่ึงเกิดจาก
ความต้ังใจหรือมีเจตนาของการกระทําเพ่ือให$เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน โดยในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาจะใช$คําว�า “ภาวนา” สําหรับการพัฒนาในมนุษยD และใช$คําว�า “พัฒนา” หรือ “วัฒนา” 
สําหรับการพัฒนาอ่ืนท่ีไม�ใช�การพัฒนามนุษยD และโดยนิยามความหมายของ คําว�า พัฒนา มีความ
แตกต�างกันไปในศาสตรDแต�ละสาขา ข้ึนอยู�กับจุดมุ�งหมายหลักของศาสตรDนั้น ๆ แต�เป/นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ เป/นลักษณะของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให$ดีข้ึนกว�าเดิม 
 
 
 
 
 



 

๑๒

 ๒.๑.๒ องค2ประกอบของการพัฒนา 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “องคDประกอบของการพัฒนา” เพ่ือใช$เป/น
แนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 การพัฒนาเป/นหน$าท่ีของการวางแผนและการจัดการ ซ่ึงสามารถเขียนเป/นสูตรคํานวณได$ 
ดังนี้ 
  D =  f (P+M) 
 เม่ือ D = Development คือ การพัฒนา 
  f = Function คือ หน$าท่ี 
  P = Planning คือ การวางแผน 
  M = Management คือ การบริหารงานหรือการจัดการ 
 ดังนั้น การพัฒนาจะเกิดข้ึนได$จะต$องประกอบไปด$วยการวางแผนท่ีดี มีการบริหารงานและ
การจัดการอย�างเป/นระบบ ทําให$การดําเนินการเป/นไปอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ๖ 
 วิวัฒนาการของแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาของมนุษยDล$วนเก่ียวข$องกับธรรมชาติ ซ่ึงได$มี
วิวัฒนาการตามลําดับ ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาในสภาพท่ีมนุษยDอยู�ภายใต$อิทธิพลของธรรมชาติ 
 ๒) การพัฒนาท่ีมนุษยDพยายามเอาชนะธรรมชาติ 
 ๓) การพัฒนาท่ีมนุษยDเอาชนะธรรมชาติได$และนําธรรมชาติมาใช$ประโยชนD 
 ท้ังหมดนี้เป/นการพัฒนาเพ่ือก�อให$เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน (Better Change) 
ช�วยเพ่ิมอัตราเร�งในการทํากิจกรรมหรือการผลิตให$รวดเร็วข้ึน (Better Speed) และทําให$สภาพความ
เป/นอยู�ของมนุษยDดีข้ึน (Better Life) กว�าเดิมท้ังในด$านคุณภาพและปริมาณ๗ 
 หากพิจารณาในแง�ของหลักการสําหรับการพัฒนาหรือแก$ไขปRญหาทุกขDร$อนแต�ละครั้งก็จะมี
องคDประกอบ ๕ ประการ ตามลําดับ คือ 
 ๑) การระบุและวิเคราะหDปRญหาทุกขDร$อน 
 ๒) การกําหนดและวิเคราะหDปRญหาเปQา 
 ๓) การกําหนดเปQาหมายของยุทธศาสตรD 
 ๔) การสร$างหน�วยระบบทํางาน 
 ๕) การจัดทรัพยากร๘ 
 หากพิจารณาในแง�ของกระบวนการพัฒนาก็จะมีกระบวนการรวม ๖ ข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) การระบุปRญหา (Indentify the Problem) 
 ๒) การค$นหาทางเลือก (Generate Alternatives) 
                                                 

 ๖องคDการศึกษาวิทยาศาสตรDและวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ (UNESCO) อ$างใน อัจฉรา โพธิยานนทD, 
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : เทคนิคปริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), หน$า ๑๑. 
 ๗วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ความหมายของการพัฒนา คําท่ีมีความหมายใกล�เคียง และแนวคิดพ้ืนฐานของ
การพัฒนา, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน$า ๓-๘. 
 ๘เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืน ๆ, ชุดการศึกษาค�นคว�าวิชา ๒๕๕๓๑๐๑ ทฤษฎีระบบและการประยุกต2 ใช�
ในการพัฒนา, (เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓), หน$า ๓. 



 

๑๓

 ๓) การประเมินทางเลือก (Evaluate Alternatives) 
 ๔) การทําการตัดสินใจ (Make the Decision) 
 ๕) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement the Decision) 
 ๖) การประเมินผลลัพธDและการจัดหาการปQอนกลับ (Evaluate the Results and Provide 
Feedback)๙ 
 การพัฒนาต$องเลือกสรรวัตถุดิบท่ีดี คือ คนเป/นทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือประสิทธิผล
ของงาน๑๐ และการพัฒนาทุกอย�างจะต$องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนก�อนแล$วจะต$องมีสิ่งอ่ืนหรือ
ลักษณะอ่ืนเข$ามาผสม จึงจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว�าการพัฒนา โดยลักษณะท่ีประกอบเข$ามานั้น 
คือ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงท่ีกําหนดไว$ล�วงหน$า๑๑ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “องคDประกอบของการพัฒนา” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหาไว$ 
มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับองคDประกอบของการพัฒนา 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
องคDการศึกษาวิทยาศาสตรDและวัฒนธรรมแห�ง
สหประชาชาติ (UNESCO) อ$างใน อัจฉรา โพธิ
ยานนทD 
(๒๕๓๙, หน$า ๑๑) 

การพัฒนาจะเกิดข้ึนได$จะต$องประกอบไปด$วย
การวางแผนท่ีดี มีการบริหารงานและการจัดการ
อย�างเป/นระบบ ทําให$การดําเนินการเป/นไปอย�าง
ต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
(๒๕๕๔, หน$า ๓-๘) 

การพัฒนาเป/นไปตามลําดับ คือ 
๑) อยู�ภายใต$อิทธิพลของธรรมชาติ 
๒) พยายามเอาชนะธรรมชาติ 
๓) นําธรรมชาติมาใช$ประโยชนD 

ศิริวรรณ เสรีรัตนD และคณะ 
(๒๕๔๕, หน$า ๑๐๐-๑๐๓) 

กระบวนการพัฒนาประกอบด$วย 
๑) ระบุปRญหา 
๒) ค$นหาทางเลือก 
๓) ประเมินทางเลือก 
๔) ทําการตัดสินใจ 
๕) ปฏิบัติตามการตัดสินใจ 
๖) ประเมินผลลัพธDและการปQอนกลับ 

 

                                                 

 ๙ศิริวรรณ เสรีรัตนD และคณะ, องค2การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 
๒๕๔๕), หน$า ๑๐๐-๑๐๓. 
 ๑๐พิภพ วชังเงิน, พฤติกรรมองค2กร, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสDน, ๒๕๔๗), หน$า ๔๗. 
 ๑๑สัญญา สัญญาวิวัฒนD, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๑), หน$า ๑๙. 



 

๑๔

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับองคDประกอบของการพัฒนา (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืน ๆ 
(๒๕๕๓, หน$า ๓) 

การพัฒนามีองคDประกอบ ๕ ประการ ตามลําดับ 
๑) ระบุและวิเคราะหDปRญหา 
๒) กําหนดและวิเคราะหDปRญหาเปQา 
๓) กําหนดเปQาหมายของยุทธศาสตรD 
๔) สร$างหน�วยระบบทํางาน 
๕) จัดทรัพยากร 

พิภพ วชังเงิน 
(๒๕๔๗, หน$า ๔๗) 

คนเป/นทรัพยากรสําคัญท่ีสุดในการพัฒนา 

สัญญา สัญญาวิวัฒนD 
(๒๕๔๑, หน$า ๑๙) 

การกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงไว$ล�วงหน$า
เป/นองคDประกอบสําคัญท่ีสุดของการพัฒนา 

 
 สรุปได�ว3า การพัฒนามีองคDประกอบสําคัญตามลําดับ คือ ระบุปRญหา วิเคราะหDปRญหา 
กําหนดเปQาหมาย สร$างระบบทํางาน และจัดทรัพยากรเข$าไปใช$ในระบบทํางาน กล�าวได$ว�า การพัฒนา
เกิดจากการวางแผนท่ีดี การบริการจัดการอย�างเป/นระบบโดยต�อเนื่อง ซ่ึงสิ่งท่ีจําเป/นประการแรกคือ
การกําหนดปRญหาและกําหนดทิศทางของความเปลี่ยนแปลงท่ีต$องการให$เกิดข้ึน อย�างไรก็ตาม การ
พัฒนาสิ่งใด ๆ ย�อมอยู�ภายใต$ข$อจํากัดของธรรมชาติ และมีมนุษยDเป/นทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดใน
กระบวนการพัฒนา 

 ๒.๑.๓ การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “การพัฒนาท่ียั่งยืน” เพ่ือใช$เป/นแนวทางในการ
ออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 คําว�า การพัฒนาท่ียั่งยืน มาจากศัพทDคําว�า “Sustainable” ท่ีแปลว�า ความยั่งยืน เป/นคํา
ท่ีมาจากภาษาลาติน คือ “Sus-Tenere” ซ่ึงหมายถึงการส�งเสริมหรือสนับสนุน (Uphold) การพัฒนา
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development) จึงเป/นการพัฒนาท่ีสนองความต$องการของประชาชนรุ�น
ปRจจุบัน โดยไม�ทําให$ประชาชนรุ�นต�อไปในอนาคตต$องประนีประนอมยอมลดความต$องการของ
ตนเอง๑๒ 
 การพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธ คือ การพัฒนามนุษยDตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ด$วย
การพัฒนาระบบการดําเนินชีวิตท้ังสามด$านให$เป/นการพัฒนาเต็มท้ังคนก�อนจึงจะเป/นการพัฒนาท่ี
ได$ผล คือ ระบบแห�งไตรสิกขา ได$แก� ศีล สมาธิ ปRญญา๑๓ 
                                                 

 ๑๒World Commission on Environment and Development, Our Common Future, (New 
York Oxford University : Great Britain R.Clay Ltd.,1987), p. 43. 
 ๑๓พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพDครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 
๒๕๔๑), หน$า ๒๓๘. 



 

๑๕

 อย�างไรก็ตาม การพัฒนาท่ีไม�ยั่งยืนและวิกฤตการณDต�าง ๆ เกิดจากการพัฒนาแบบแยกส�วน 
เช�น การพัฒนาแต�เศรษฐกิจแยกส�วนจากสังคมและสิ่งแวดล$อม ทําให$สังคมและสิ่งแวดล$อมเกิดวิกฤติ
ตามมา ก็ส�งผลกลับไปยังเศรษฐกิจ เพราะทุกอย�างเชื่อมโยงกัน นั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล$อม 
ต$องบูรณาการเข$ามาสู�วัตถุประสงคDเดียวกัน เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสมดุลระหว�างคนกับคน และ
ระหว�างคนกับสิ่งแวดล$อม๑๔ 
 โดยแท$จริงแล$ว การพัฒนาท่ียั่งยืนจะต$องเป/นการพัฒนาท่ี 
 ๑) เป/นการพัฒนาท่ีดําเนินไป โดยคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
และสนองความต$องการในปRจจุบันโดยไม�ส�งผลเสียต�อความต$องการในอนาคต 
 ๒) เป/นการพัฒนาท่ีคํานึงถึงความเป/นองคDรวม มองว�าการจะทําสิ่งใดต$องคํานึงถึงผลกระทบ
ท่ีจะเกิดกับสิ่งอ่ืน ๆ ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้ จึงยึดหลักความรอบคอบ และค�อยเป/นค�อยไป 
 ๓) การพัฒนาอย�างยั่งยืนไม�ได$ระบุว�าต$องปฏิเสธระบบเทคโนโลยี เพียงแต�ต$องคํานึงว�า
เทคโนโลยีท่ีนํามาใช$นั้นเป/นไปในทางสร$างสรรคDหรือทําลาย๑๕ 
 การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ประกอบด$วยปRจจัยนําเข$า คือ มีทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีการช�วยเหลือ พ่ึงพาอาศัยกัน การดูแลจากผู$นําเครือข�าย การมีฐาน
ทรัพยากรของตนเอง ผ�านปRจจัยกระบวนการท่ีประกอบด$วยการจัดการเชิงยุทธศาสตรD (Strategic 
Management) การจัดการความรู$ (Knowledge Management) และการจัดการทรัพยากร (Resource 
Management)๑๖ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “การพัฒนาท่ียั่งยืน” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหาไว$ มีแนวคิด
หลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
World Commission on Environment 
and Development  
(1987, p. 43) 

การพัฒนาท่ียั่งยืนเป/นการพัฒนาท่ีสนองความ
ต$องการของคนรุ�นปRจจุบัน โดยไม�ส�งผลให$เกิด
ความเดือนร$อนแก�คนรุ�นต�อไป 

 
 

                                                 

 ๑๔ประเวศ วะสี อ$างใน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรDและ
เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร2 เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย3างย่ังยืน, (ปทุมธานี : สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีแห�งชาติ, ๒๕๕๗), หน$า ๑๔. 
 ๑๕โครงการพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ2, หน$า 
๑๗. 
 ๑๖สมบูรณD ชาวชายโขง และธวัชชัย กุณวงษD, “คนรุ�นใหม�กับการพัฒนาท$องถ่ินอย�างยั่งยืน”, ใน วารสาร
วิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ป�ท่ี ๔ ฉบับท่ี ๔ (มีนาคม-
เมษายน ๒๕๕๕) : ๕. 



 

๑๖

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๑, หน$า ๒๓๘) 

การพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธ คือ การพัฒนามนุษยD
ตามระบบแห�งไตรสิกขา ได$แก� ศีล สมาธิ ปRญญา 
โดยครบองคDประกอบ 

นายแพทยDประเวศ วะสี อ$างใน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวง 
วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 
(๒๕๕๗, หน$า ๑๔) 

การพัฒนาท่ียั่งยืนต$องเกิดจากการบูรณาการ
อย�างสมดุลระหว�างคน สังคม และสิ่งแวดล$อม 
โดยไม�แยกส�วนกัน 

โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ประเทศไทย 
(๒๕๔๗, หน$า ๑๗) 

การพัฒนาท่ียั่งยืนต$องเป/นการพัฒนาท่ีคํานึงถึง
ขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม
โดยยึดหลักความรอบคอบ ค�อยเป/นค�อยไป และ
นําเทคโนโลยีเข$ามาใช$ในทางสร$างสรรคD 

สมบูรณD ชาวชายโขง และธวัชชัย กุณวงษD 
(๒๕๕๕, หน$า ๕) 

การพัฒนาท่ียั่งยืนมีทุนทางสังคม วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรเป/นปRจจัยนําเข$า ผ�านกระบวนการ
ทางการจัดการ โดยอาศัยเทคนิคการจัดการเชิง
ยุทธศาสตรD การจัดการความรู$  และการจัดการ
ทรัพยากร จึงจะเกิดผลผลิตท่ียั่งยืนได$ 

 
 สรุปได�ว3า การพัฒนาท่ียั่งยืนเกิดจากการบูรณาการอย�างสมดุลระหว�างขีดจํากัดของคน สังคม 
และสิ่งแวดล$อม โดยไม�แยกส�วนกัน เป/นการพัฒนาท่ีสนองความต$องการในปRจจุบัน โดยไม�ส�งผลให$
เกิดความเดือนร$อนในอนาคต ซ่ึงตามกระบวนการนี้ จึงอาศัยทุนทางสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากร
เป/นปRจจัยนําเข$า ผ�านกระบวนการทางการจัดการ โดยอาศัยเทคนิคการจัดการเชิงยุทธศาสตรD การ
จัดการความรู$  และการจัดการทรัพยากร จึงจะเกิดผลผลิตท่ียั่งยืนได$ แต�ในทัศนะทางพระพุทธศาสนา
นั้น การพัฒนาท่ียั่งยืนต$องเกิดจากการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา คือ กระบวนการศีล สมาธิ และปRญญา 
โดยครบองคDประกอบ เท�านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗

 ๒.๑.๔ การพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนา 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “การพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนา” เพ่ือ
ใช$เป/นแนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 ในประเทศไทย คําว�า พัฒนา เริ่มใช$เม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ สมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตD 
คําว�า พัฒนา แปลว�า เจริญ แยกเป/น ๒ ส�วน คือ พัฒนาคน และพัฒนาสภาพแวดล$อม สําหรับในทาง
พระพุทธศาสนา ปรากฏมีคําว�า ภาวนา มีความหมายตรงกับคําว�า พัฒนา ซ่ึงได$แก�การพัฒนาคนไม�ว�า
จะเป/นทางด$านกายหรือจิตใจก็ตาม ส�วนการพัฒนาวัตถุหรือสภาพแวดล$อมจะใช$คําว�า วัฒนา๑๗ ในทาง
พระพุทธศาสนาจึงมีทัศนะเก่ียวกับการพัฒนาท้ังในส�วนของตัวมนุษยDและในส�วนของสังคม แต�จะเน$น
ท่ีการพัฒนาในตัวบุคคล เพราะเม่ือคนพัฒนาแล$วท้ังทางด$านร�างกายและจิตใจจะนําไปสู�การพัฒนา
สังคมโดยรวม กล�าวได$ว�า การพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนาต$องเริ่มท่ีตัวบุคคลก�อนเป/นอันดับ
แรก และให$ความสําคัญกับการพัฒนาบุคคลมากกว�าการพัฒนาทางวัตถุหรือสภาพแวดล$อม 
 ในพระไตรปKฎก ระบุถึง การพัฒนา ในคําว�า ภาวนา ซ่ึงหมายถึง การทําให$มีข้ึน การทําให$
เกิดข้ึน การเจริญ การบําเพ็ญ และการพัฒนา๑๘ ซ่ึงปรากฏในหัวข$อหลักธรรม เรียกว�า ภาวนา ๒ หรือข$อ
ปฏิบัติให$ถึงความเจริญ ๒ อย�าง ได$แก� สมถภาวนา คือ การฝ�กอบรมจิตให$เกิดความสงบ (ฝ�กสมาธิ) 
และวิปRสสนาภาวนา คือ การฝ�กอบรมปRญญาให$เกิดความรู$แจ$งตามเป/นจริง (การเจริญปRญญา)๑๙ แต�
เม่ือพิจารณาโดยแยบคาย พบว�า พระพุทธเจ$าทรงสรรเสริญแนวทางแห�งการปฏิบัติให$ตนพ$นทุกขD๒๐ 
ซ่ึงมีหลักฐานเป/นท่ีประจักษDคือการท่ีพระองคDทรงตัดสินพระหฤทัยออกผนวชเพราะเห็นว�าการดํารง
เพศสมณะจะเป/นทางปฏิบัติให$หลุดพ$นจากความทุกขDได$๒๑ 
 คําว�า วิปRสสนาภาวนา แยกเป/น ๒ คํา คือ วิปRสสนา และ ภาวนา มีความหมายโดยหลัก 
สัททนัย และอัตถนัย ตามลําดับดังนี้ 
 วิปRสสนา แปลว�า ความเห็นแจ$ง๒๒ ความเห็นแจ$งนี้ หมายถึง ความเห็นแจ$งในสังขาร มีลักษณะ
ความเห็นแจ$ง ๗ ประการ หรือ อนุปRสสนา ๗ ประการ คือ 
 อนิจจานุปRสสนา พิจารณาเห็นความไม�เท่ียง 
 ทุกขานุปRสสนา พิจารณาเห็นความเป/นทุกขD 
 อนัตตานุปRสสนา พิจารณาเห็นความไม�มีตัวตน 
 นิพพิทานุปRสสนา พิจารณาเห็นความน�าเบ่ือหน�าย 
 วิราคานุปRสสนา พิจารณาเห็นความคลายกําหนัด 
 นิโรธานุปRสสนา พิจารณาเห็นความดับกิเลส 
 ปฏินิสสัคคานุปRสสนา พิจารณาเห็นความสลัดท้ิงกิเลส 

                                                 

 ๑๗พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา : เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังต�องพัฒนา, หน$า ๒๑-๒๒. 
 ๑๘พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน2 ฉบับประมวลศัพท2, พิมพDครั้งท่ี ๑๔, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัชการพิมพD จํากัด, ๒๕๕๓), หน$า ๒๘๖-๒๘๗. 
 ๑๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๙/๒๙๐. 
 ๒๐ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๑/๑๑๘. 
 ๒๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๓/๒๒. 
 ๒๒องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๗๓/๑๒๗. 



 

๑๘

 ในคัมภีรDปรมัตถทีปนี ได$ให$ความหมายของวิปRสสนาไว$ว�า ปRญญารู$แจ$งไตรลักษณD หมายถึง
ภาวนาปRญญามีการหยั่งเห็นความไม�เท่ียงเป/นต$น โดยแท$จริงแล$ววิปRสสนาทําให$ผู$ปฏิบัติ รู$แจ$งความไม�
เท่ียง เป/นต$น ล�วงพ$นความเป/นสตรีและบุรุษพร$อมท้ังความเท่ียงและความสุข เป/นต$น ซ่ึงมหาชนใน
โลกรู$เห็นกันในขันธDท้ังหลาย๒๓ 
 วิปRสสนา คือ การพิจารณาสังขารให$เกิดความเห็นแจ$งเข$าใจชัด รู$จักมองสิ่งท้ังหลายตาม
สภาวะท่ีเป/นจริง๒๔ โดยคําว�าสังขาร สําเร็จรูปจาก ส บทหน$า + กร ธาตุ + ณ ปRจจัย มีรูปวิเคราะหDว�า 
“ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กรียติ สงฺขรียติ เตน วาติ สงฺขาโร” แปลว�า สังขาร คือ สิ่งท่ีถูกปRจจัยท้ังหลายประชุม
กันปรุงแต�ง๒๕ ธรรมท่ีถูกปRจจัยปรุงแต�งข้ึน คือ อุปาทินนกสังขาร และ อนุปาทินนกสังขาร ท่ีมีเหตุ
ปRจจัยปรุงแต�ง ได$แก� ธรรมท่ีเป/นไปในภูมิ ๓ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ๒๖ 
 ส�วนคําว�า ภาวนา หมายถึง เจริญ มีวิเคราะหDว�า ภาเวติ “กุสลธมฺเม อาเสวติ วฑฺเฒติ เอตา
ยาติ ภาวนา” แปลว�า ท่ีชื่อว�า ภาวนา เพราะอรรถวิเคราะหDว�า เป/นเครื่องให$กุศลธรรมท้ังหลายเกิดมี 
คือ เสพคุ$น ได$แก� ทํากุศลธรรมท้ังหลายให$เจริญแห�งชน๒๗ 
 คําว�า ภาวนา หรือ เจริญ ในยุคนัทธกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค อธิบายว�า มีอยู� ๔ 
อย�าง “ภาเวตีติ จตสฺโส ภาวนา ฯ” 
 “ตตฺถ ชาตาน ธมฺมาน อนติวตฺตนฏ�เ�น ภาวนา” แปลว�า ธรรมชาติท่ีทําให$ธรรมท้ังหลายท่ี
เกิดข้ึนในตนไม�ล�วงเลยกันและกัน อธิบายว�า เม่ือพระโยคาวจรละความพอใจในกามได$แล$วทันทีนั้นเอง 
ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดด$วยอํานาจแห�งการหลีกออก เว$นออกจากกามก็ย�อมเกิดข้ึนไม�ล�วงเลยกันและกัน 
 “อินฺทฺริยาน เอกรสฏ�เ�น ภาวนา” แปลว�า ธรรมชาติท่ีทําให$อินทรียDท้ังหลายมีรสเป/นอย�าง
เดียวกัน อธิบายว�า เม่ือพระโยคาวจรละกามฉันทะแล$ว อินทรียDท้ัง ๕ มีรสเป/นอย�างเดียวกันด$วยอํานาจ
แห�งการหลีกออกจากกาม 
 “ตทุปควิริยวาหนฏ�เ�น ภาวนา” แปลว�า ธรรมชาติท่ีนําความเพียรท่ีสมควรแก�ธรรมนั้น ๆ 
เข$าไป อธิบายว�า เม่ือพระโยคาวจรละกามฉันทะแล$ว ย�อมนําความเพียรด$วยอํานาจแห�งการหลีกออก
จากกามเข$าไป เม่ือละพยาบาทแล$วย�อมนําความเพียรด$วยอํานาจความไม�พยาบาทเข$าไป 
 “อาเสวนฏ�เ�น ภาวนา” แปลว�า การปฏิบัติเนือง ๆ อธิบายว�า พระโยคาวจรเม่ือละกามฉันทะ
แล$ว ย�อมปฏิบัติเนือง ๆ ซ่ึงความออกจากกาม เม่ือละพยาบาทแล$ว ย�อมปฏิบัติเนือง ๆ ซ่ึงความไม�
พยาบาท 
 

                                                 

 ๒๓พระคันธสาราภิวงศD (สมลักษณD คนฺธสาโร), อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี (แปล), (กรุงเทพ- 
มหานคร : โรงพิมพD ห$างหุ$นส�วนจํากัด ไทยรายวันการพิมพD จํากัด, ๒๕๔๖), หน$า ๗๕๙. 
 ๒๔พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพDครั้งท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๙), หน$า ๓๔๓. 
 ๒๕พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), การศึกษาเชิงวิเคราะห2 พระคาถาธรรมบท เล3ม ๒, พิมพDครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDห$างหุ$นส�วนจํากัดไทยรายวันการพิมพD จํากัด, ๒๕๔๖), หน$า ๔๕๒. 
 ๒๖เรื่องเดียวกัน, หน$า ๕๓๔-๕๓๕. 
 ๒๗พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน), อภิธัมมัตถวิภาวินีแปล, (กาญจนบุรี : ม.ป.ท, ๒๕๕๐), หน$า 
๙๘. 



 

๑๙

 คําว�า “ภาวนา” จึงมีความหมายว�า การอบรม (กาย) ใจ ๒ วิธี คือ สมถภาวนา (การสงบใจ) 
และวิปRสสนาภาวนา (การใช$ปRญญา) ๒๘ 
 ความรู$แจ$งเห็นชัดตามความเป/นจริงของสภาวธรรมท้ังหลายว�าเป/นไตรลักษณD คือ อนิจจัง 
ความไม�เท่ียง ทุกขัง ความเป/นทุกขD และเป/นอนัตตา ความไม�ใช�ตัวไม�ใช�ตน เป/นการเห็นถูกตามความ
เป/นจริงจากการปฏิบัติวิปRสสนากัมมัฏฐาน ชื่อว�า วิปRสสนา ส�วนคําว�า ภาวนา คือ การฝ�กอบรม
ทางด$านจิตใจให$มีความต้ังม่ัน คือ ให$มีข้ึน ให$เป/นข้ึน ให$เจริญข้ึน และเม่ือรวมคําว�า วิปRสสนา และ 
ภาวนา เข$าเป/น วิปRสสนาภาวนา จึงหมายถึง การเจริญอบรมปRญญาให$เกิดความรู$เท�าทันสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
เข$าใจสิ่งท้ังหลายตามความเป/นจริง ใจมีอิสระไม�ถูกครอบงําด$วยกิเลสและความทุกขD 
 คัมภีรDขุททกนิกาย ได$กล�าวถึง ประเภทของวิปRสสนาไว$ ๔ แบบ ตามท่ีปรากฏในพระไตรปKฎก 
ได$แก� 
 - วิปRสสนามีสมถะนําหน$า๒๙ 
 - สมถะมีวิปRสสนานําหน$า 
 - สมถะและวิปRสสนาคู�กัน๓๐ 
 - วิธีปฏิบัติเม่ือจิตถูกชักให$เขวด$วยธัมมุทธัจจD๓๑ 
 การปฏิบัติวิปRสสนา หรือการปฏิบัติกรรมฐาน หรือการปฏิบัติธรรม คือ การปฏิบัติตามหลัก
สติปRฏฐาน ๔๓๒ สติปRฏฐาน มาจาก สติ คือ การระลึกรู$ ปRฏฐาน คือ เข$าไปต้ังไว$ สติปRฏฐาน หมายถึง 
ฐานท่ีต้ังของสติ หรือฐานท่ีรองรับการกําหนด การระลึก การตามรู$ สภาวธรรม อารมณD ณ ปRจจุบัน๓๓ มี
สติปRฏฐาน ๔ เป/นปทัฏฐานสติสัมโพชฌงคD คือ อยู�อย�างมีสติไม�หลงลืม๓๔ 
 สติปRฏฐาน ๔ กําเนิดในกุรุรัฐ มิใช�แต�มนุษยDเท�านั้นท่ีเจริญสติปRฏฐาน ๔ แม$แต�สัตวDดิรัจฉาน
ท่ีอาศัยมนุษยD ก็เจริญสติปRฏฐานเหมือนกัน คือ การต้ังสติอย�างใหญ�กําหนดพิจารณาสิ่งท้ังหลายให$รู$
เห็นตามความเป/นจริง ดังนี้ 
 ๑) กายานุปRสสนา การต้ังสติพิจารณากาย (การต้ังสติกําหนดพิจารณากายให$รู$เห็นตามความ
เป/นจริงว�า เป/นแต�เพียงกายไม�ใช�สัตวD บุคคล ตัวตนเราเขา) แบ�งย�อยออกไปเป/น ๖ ส�วน ได$แก� 
 ๑.๑) อานาปานสติ กําหนดลมหายใจเข$า-ออก 
 ๑.๒) อิริยาบถ กําหนดให$รู$เท�าทันอิริยาบถ 
 ๑.๓) สัมปชัญญะ ความรู$ตัวในการเคลื่อนไหวทุกอย�าง 

                                                 

 ๒๘เกิด ธนชาติ, คู3มือคลังปริยัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๔๕), 
หน$า ๓๐๓-๓๐๔. 
 ๒๙ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๕๓๕/๔๓๓. 
 ๓๐ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๕๓-๑๖๕/๑๑๖-๑๒๒. 
 ๓๑ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๕๔๒-๕๔๓/๔๔๕-๔๔๘. 
 ๓๒ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑. 
 ๓๓พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติปMฏฐานสูตร ทางสู3พระนิพพาน, แปลโดย พระคันธ    
สาราภิวงศD (สมลักษณD คนฺธสาโร), (กรุงเทพมหานคร : ห$างหุ$นส�วนจํากัดไทยรายวันการพิมพD, ๒๕๔๙), หน$า ๒๔. 
 ๓๔พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, พิมพDครั้งท่ี ๖, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน$า ๑๐๔. 



 

๒๐

 ๑.๔) ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส�วนประกอบของร�างกายว�าเป/นของไม�สะอาด 
 ๑.๕) ธาตุมนสิการ พิจารณาร�างกายของตนให$เห็นว�าเป/นสักแต�ว�าธาตุแต�ละอย�าง ๆ 
 ๑.๖) นวสีวถิกา พิจาณาซากศพในสภาพต�าง ๆ ต้ังแต�เริ่มตายใหม� ๆ จนถึงกระดูกป�นเป/น
ผุยผง ให$เห็นว�าร�างกายของผู$อ่ืนเป/นเช�นใด ร�างกายของเราก็จักเป/นเช�นนั้น 
 ๒) เวทนานุปRสสนา คือ การต้ังสติกําหนดพิจารณาเวทนา ได$แก� ความรู$สึกอารมณDให$รู$เห็น
ตามความเป/นจริงว�าเป/นเพียงเวทนา...ท่ีเป/นอยู�ในขณะนั้น ๆ ดังนี้ 
 ๒.๑) สุข 
 ๒.๒) ทุกขD 
 ๒.๓) ไม�ทุกขDไม�สุข 
 ๒.๔) สุขประกอบด$วยอามิส 
 ๒.๕) สุขไม�ประกอบด$วยอามิส 
 ๒.๖) ทุกขDประกอบด$วยอามิส 
 ๒.๗) ทุกขDไม�ประกอบด$วยอามิส 
 ๒.๘) ไม�ทุกขDไม�สุขประกอบด$วยอามิส 
 ๒.๙) ไม�ทุกขDไม�สุขไม�ประกอบด$วยอามิส 
 ๓) จิตตานุปRสสนา คือ การต้ังสติกําหนดพิจารณาจิต ... ดังนี้  
 ๓.๑) จิตมีราคะ 
 ๓.๒) จิตไม�มีราคะ 
 ๓.๓) จิตมีโทสะ 
 ๓.๔) จิตไม�มีโทสะ 
 ๓.๕) จิตมีโมหะ 
 ๓.๖) จิตไม�มีโมหะ 
 ๓.๗) จิตหดหู� 
 ๓.๘) จิตฟุQงซ�าน 
 ๓.๙) จิตใหญ� (จิตในฌาน) 
 ๓.๑๐) จิตไม�ใหญ� (จิตท่ีไม�ถึงฌาน) 
 ๓.๑๑) จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกว�า 
 ๓.๑๒) จิตไม�มีจิตอ่ืนยิ่งกว�า 
 ๓.๑๓) จิตต้ังม่ัน 
 ๓.๑๔) จิตไม�ตั้งม่ัน 
 ๓.๑๕) จิตหลุดพ$น 
 ๓.๑๖) จิตไม�หลุดพ$น 
 ๔) ธัมมานุปRสสนา คือ การต้ังสติกําหนดพิจารณาธรรม ... ดังนี้ 
 ๔.๑) พิจารณาธรรมท่ีก้ันจิตไม�ให$บรรลุสมาธิ คือ นิวรณD ๕ มีกามฉันทD พยาบาทถีนมิทธะ 
อุทธัจจกุกกุจะ และวิจิกิจฉา เรียกว�า นีวรณบรรพ 
 ๔.๒) ขันธD ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เรียกว�า ขันธบรรพ 



 

๒๑

 ๔.๓) อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูกลิ้น กาย และใจ และอายตนะภายนอก ๖ คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณD เรียกว�า อายตนบรรพ 
 ๔.๔) โพชฌงคD ๗ คือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ป�ติ ปRสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา เรียกว�า โพช- 
ฌงคบรรพ 
 ๔.๕) อริยสัจจD ๔ คือ ทุกขD ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เม่ือคราวท่ีพระพุทธองคDตรัสเทศนามหาสติปRฏฐานสูตรแล$ว ทรงตรัสถึงอานิสงสD ๒ ประการ
คือ บรรลุพระอรหัตตผลในชาติปRจจุบัน หากยังมีอุปาทิคือสังโยชนD ๑๐ หรือ อนุสัย ๗ (มีกามราคะ 
ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา มานะ ภวราคะ และอวิชชา) เหลืออยู� จะได$เป/นพระอนาคามี (ผู$ไม�กลับมาเกิด
ในโลกนี้อีก) คือ เป/นผู$จะได$บรรลุพระอรหัตตผล หรือพระอนาคามิผล ในชาตินี้เป/นแน�นอนภายใน ๗ ป� 
หรือลดลงไปจนถึงเพียง ๗ วัน๓๕ 
 การปฏิบัติวิปRสสนาภาวนาจึงเป/นการปฏิบัติตามหลักสติปRฏฐาน ๔ อันเป/นอุบายเครื่อง
เจริญปRญญา โดยการพิจารณาสภาวธรรมหรือรูปนาม ให$เห็นตามความเป/นจริง คือ เห็นด$วยปRญญาว�า
สภาวธรรมเหล�านี้ ตกอยู�ในสามัญลักษณะหรือไตรลักษณD ได$แก� อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป/นสิ่งท่ี
เกิดข้ึนจากการรวมตัวของธาตุท้ังหลาย เป/นสิ่งท่ีไม�ควรยึดม่ันถือม่ัน การปฏิบัติวิปRสสนาภาวนานี้เป/น
หนทางเดียวกันท่ีจะนําบุคคลไปสู�เส$นชัยคือความพ$นทุกขDได$อย�างแน�นอนในชาตินี้ 
 พระพุทธเจ$าตรัสว�า “สติปRฎฐาน ๔ ท่ีบุคคลทําให$มาก ทําให$บริบูรณDแล$ว ย�อมทําโพชฌงคD 
๗ ให$บริบูรณD” และตรัสต�อไปอีกว�า “โพชฌงคD ๗ ท่ีบุคคลทําให$มากทําให$บริบูรณDแล$ว ย�อมทําวิชชา
และวิมุตติ๓๖ ให$บริบูรณD”๓๗ 
 การพัฒนาในทัศนะแห�งพระพุทธศาสนา ซ่ึงเน$นท่ีการพัฒนาตัวบุคคลเป/นสําคัญและเป/น
จุดเริ่มต$นของการพัฒนาสิ่งใด ๆ นี้ เป/นการพัฒนาท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือความหลุดพ$นจากอาสวะกิเลส
ท้ังปวง บรรลุซ่ึงนิพพานอันเป/นธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนานั้น เบ้ืองต$นผู$ปฏิบัติต$องต้ังม่ันอยู�ในศีล 
คือ รักษากาย วาจา ให$เรียบร$อย ชําระศีลให$บริสุทธิ์หมดจด เพราะศีลเป/นเบ้ืองต$น เป/นมารดาของ
กัลยาณธรรมท้ังหลาย เม่ือศีลบริสุทธิ์แล$ว สมาธิคือความต้ังใจม่ัน และปRญญาคือความรอบรู$ในกอง
สังขารก็เกิดข้ึน สัมพันธDกันดุจลูกโซ� อันจะนําผู$ปฏิบัติให$ถึงซ่ึงนิพพาน ดังพระพุทธพจนDว�า “นรชนผู$มี
ปRญญา ต้ังม่ันแล$วในศีล อบรมจิตและปRญญาให$เจริญอยู�เป/นผู$มีความเพียร มีปRญญารักษาตน ภิกษุนั้น
พึงถางชัฏนี้”๓๘ สอดคล$องกับท่ี ในโอวาทปาติโมกขD ท่ีมีการกําหนดให$นิพพานหรือความหลุดพ$นทุกขD
เป/นเปQาหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรม โดยแนวทางปฏิบัติธรรมให$ยึดหลัก ๓ ประการ คือ ไม�ทําชั่วท้ัง
ปวง ทําดีให$ถึงพร$อม และทําจิตใจให$ผ�องใส๓๙ 

                                                 

 ๓๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓-๓๐๐/๓๒๕-๓๕๑. 
 ๓๖วิมุตติ คือ วิมุตติ ความหลุดพ$น หรือความพ$นจากกิเลส มี ๕ อย�าง คือ ๑) ตทังควิมุตติ พ$นด$วยธรรม
คู�ปรับหรือพ$นช่ัวคราว ๒) วิกขัมภนวิมุตติ พ$นด$วยข�มหรือสะกดไว$ ๓) สมุจเฉทวิมุตติ พ$นตัดขาด ๔) ปฏิปRสสัทธิ  
วิมุตติ พ$นด$วยสงบ และ ๕) นิสสรณวิมุตติ พ$นด$วยออกไป ; ๒ อย�างแรก เป/นโลกิยวิมุตติ ส�วน ๓ อย�างหลังเป/น  
โลกุตตรวิมุตติ, พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสน2 ฉบับประมวลศัพท2, หน$า ๓๗๗. 
 ๓๗ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๗๘/๓๒๔. 
 ๓๘สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๑/๑๖. 
 ๓๙ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๙. 



 

๒๒

 ดังนั้น ผลของการพัฒนาตามหลักวิปRสสนาภาวนาจึงมีจุดมุ�งหมายเดียว คือ “เจโตวิมุตติ” ๔๐ 
หรือความหลุดพ$นแห�งจิต ดังมีหลักฐานปรากฏเป/นพุทธพจนDว�า “เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือ
รสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวคือวิมุตติ ฉันนั้น”๔๑ พระพุทธดํารัสดังกล�าวนี้ แสดงให$เห็นว�า 
พระพุทธเจ$าทรงประสงคDให$ผู$เข$ามาบวชในพระพุทธศาสนายึดม่ันเปQาหมายเดียวกัน คือ มุ�งปฏิบัติเพ่ือ
ความหลุดพ$นทุกขD เท�านั้น 
 ผู$ท่ีได$รับการพัฒนาแล$วในทัศนะของพระพุทธศาสนา ได$แก� บุคคลผู$เป/นอริยสงฆD ซ่ึงหมายถึง 
พระอริยบุคคล คือ ผู$ปฏิบัติตนจนได$บรรลุมรรคผลต้ังแต�โสดาบันข้ึนไป ซ่ึงแบ�งประเภทได$ ๓ ประเภท 
คือ แบบท่ัวไป แบบพิสดาร และแบบตามความหลุดพ$น ดังนี้ 
 ๑) แบบท่ัวไป พระอริยบุคคล ๔ 
 ๑.๑) พระโสดาบัน 
 ๑.๒) พระสกทาคามี หรือพระสกิทาคามี 
 ๑.๓) พระอนาคามี 
 ๑.๔) พระอรหันตD 
 ๒) แบบพิสดาร พระอริยบุคคล ๘ 
 ๒.๑) พระผู$ตั้งอยู�ในโสดาปRตติมรรค 
 ๒.๒) พระผู$ตั้งอยู�ในโสดาปRตติผล 
 ๒.๓) พระผู$ตั้งอยู�ในสกทาคามิมรรค 
 ๒.๔) พระผู$ตั้งอยู�ในสกทาคามิผล 
 ๒.๕) พระผู$ตั้งอยู�ในอนาคามิมรรค 
 ๒.๖) พระผู$ตั้งอยู�ในอนาคามิผล 
 ๒.๗) พระผู$ตั้งอยู�ในอรหัตตมรรค 
 ๒.๘) พระผู$ตั้งอยู�ในอรหัตตผล 
 ๓) ตามความหลุดพ$น พระอริยบุคคล ๗ 
 ๓.๑) สัทธานุสารี 
 ๓.๒) ธัมมานุสารี 
 ๓.๓) สัทธาวิมุต 
 ๓.๔) ทิฏฐิปปRตตะ 
 ๓.๕) กายสักขี 
 ๓.๖) ปRญญาวิมุต 
 ๓.๗) อุภโตภาควิมุต๔๒ 
 
 

                                                 

 ๔๐ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๗๓. 
 ๔๑วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๒/๒๙๑. 
 ๔๒พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสน2 ฉบับประมวลศัพท2, หน$า ๕๑๖. 



 

๒๓

 ผู$ท่ีได$รับการพัฒนาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา เรียกว�า “อเสขบุคคล”๔๓ คือ บุคคลผู$ไม�
ต$องศึกษา ได$แก� ผู$บรรลุอรหัตตผลแล$ว ส�วนบุคคลผู$ไม�ได$รับการพัฒนาหรือได$รับการพัฒนาแล$ว แต�
ยังไม�ถึงข้ันสูงสุดดังกล�าว เรียกว�า เสขบุคคล คือ ผู$ยังต$องศึกษา๔๔ 
 อย�างไรก็ตาม การบรรลุนิพพานได$นั้นต$องอาศัยปRญญาคือการรอบรู$ในกองสังขารท้ังหลาย 
ซ่ึงรวมอยู�ในอริยมรรคมีองคD ๘ ซ่ึงอยู�ในอริยสัจจDอันเป/นความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระ
อริยะ ดังท่ีทรงตรัสย้ําว�า “ภิกษุท้ังหลาย เพราะไม�ตรัสรู$ ไม�เข$าใจอริยสัจ ๔ ท้ังเราและเธอจึงได$วิ่งแล�น 
เร�ร�อนไป (ในชาติท้ังหลาย) สิ้นกาลนานอย�างนี้”๔๕ 
 มรรค แปลว�า ทาง หนทาง หากโดยองคDประกอบ คือ ข$อปฏิบัติให$ถึงความดับทุกขD ประกอบ 
ไปด$วยองคD ๘ ประการ ได$แก� 
 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมายความถึง ความรู$ในทุกขD ความรู$ในทุกขสมุทัย ความรู$ใน
ทุกขนิโรธ ความรู$ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว�า สัมมาทิฏฐิ 
 สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ หมายความถึง ความดําริในการออกจากกาม ความดําริใน
การไม�พยาบาท ความดําริในการไม�เบียดเบียน นี้เรียกว�า สัมมาสังกัปปะ 
 สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายความถึง เจตนาเป/นเหตุงดเว$นจากการพูดเท็จ เจตนาเป/นเหตุ
งดเว$นจากการพูดส�อเสียด เจตนาเป/นเหตุงดเว$นจากการพูดคําหยาบ เจตนาเป/นเหตุงดเว$นจากการ
พูดเพ$อเจ$อ นี้เรียกว�า สัมมาวาจา 
 สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ หมายความถึง เจตนาเป/นเหตุงดเว$นจากการฆ�าสัตวD เจตนา
เป/นเหตุงดเว$นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ$าของเขาไม�ได$ให$ เจตนาเป/นเหตุงดเว$นจากการประพฤติผิดใน
กาม นี้เรียกว�า สัมมากัมมันตะ 
 สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบหรือเลี้ยงชีพชอบ หมายความถึง อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉา
อาชีวะแล$ว สําเร็จการเลี้ยงชีพด$วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว�า สัมมาอาชีวะ 
 สัมมาวายามะ เพียรชอบหรือพยายามชอบ หมายความถึง สร$างฉันทะ พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต มุ�งม่ันเพ่ือ... ปQองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดมิให$เกิดข้ึน ...ละบาปอกุศล
ธรรมท่ีเกิดข้ึนแล$ว ...ทํากุศลธรรมท่ียังไม�เกิดข้ึนให$เกิดข้ึน ...ความดํารงอยู� ไม�เลือนหาย ภิญโญภาพ 
ไพบูลยD เจริญเต็มท่ีแห�งกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล$ว นี้เรียกว�า สัมมาวายามะ 
 สัมมาสติ ระลึกชอบ หมายความถึง พิจารณาเห็นกายในกายอยู� มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได$ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู�... พิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู� ...พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู� มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได$ นี้เรียกว�า สัมมาสติ 
 
 

                                                 

 ๔๓องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๘๐/๘๐. 
 ๔๔พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสน2 ฉบับประมวลธรรม, พิมพDครั้งท่ี ๑๘, 
(นนทบุรี : โรงพิมพDเพ่ิมทรัพยDการพิมพD, ๒๕๕๓), หน$า ๗๗. 
 ๔๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๘๖/๑๐๗. 



 

๒๔

 สัมมาสมาธิ ต้ังใจม่ันชอบ หมายความถึง สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุ
ปฐมฌานท่ีมีวิตก มีวิจาร มีป�ติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู� เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติย
ฌานท่ีมีความผ�องใสภายใน มีภาวะท่ีจิตเป/นหนึ่งผุดข้ึน ไม�มีวิตก ไม�มีวิจาร มีแต�ป�ติและสุขอันเกิดจาก
สมาธิอยู� เพราะป�ติจางคลายไป มีจิตเป/นอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู�และเสวยสุขด$วยกาย บรรลุ
ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายกล�าวสรรเสริญว�า ผู$มีอุเบกขา มีสติ อยู�เป/นสุข เพราะละสุขและทุกขDได$ 
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก�อนแล$ว บรรลุจตุตถฌานท่ีไม�มีทุกขDไม�มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขาอยู� นี้เรียกว�า สัมมาสมาธิ๔๖ 
 อริยมรรคมีองคD ๘ โดยย�อแล$ว สามารถสรุปลงในไตรสิกขา หมายถึง ข$อปฏิบัติท่ีต$องศึกษา 
และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน หรือเรียกว�า สิกขา ๓ อย�าง ได$แก� อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ
อธิปRญญาสิกขา หรือเรียกง�าย ๆ ว�า ศีล สมาธิ ปRญญา ดังนี้ 
 อธิศีลสิกขา คือ การฝ�กความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ได$แก� รวมเอาองคDมรรคข$อสัมมา 
วาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ไว$ด$วยกัน ถือเป/นข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมในทางความประพฤติ
อย�างสูง 
 อธิจิตตสิกขา คือ การฝ�กในด$านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ได$แก� รวมเอาองคDมรรคข$อ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ไว$ด$วยกัน ถือเป/นข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมจิตเพ่ือให$เกิด
คุณธรรม เช�น สมาธิอย�างสูง 
 อธิปRญญาสิกขา คือ การฝ�กปRญญาให$เกิดความรู$ ความเข$าใจ สิ่งท้ังหลายตามความเป/นจริง
จนถึงความหลุดพ$น มีจิตใจเป/นอิสระ ผ�องใส เบิกบาน ได$แก� รวมเอาองคDมรรคข$อสัมมาทิฏฐิ และสัมมา
สังกัปปะ ไว$ด$วยกัน ถือเป/นข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมปRญญาเพ่ือให$เกิดความรู$แจ$งอย�างสูง๔๗ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “การพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนา” ซ่ึงผู$วิจัยได$
ประมวลเนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๑, หน$า ๒๑-๒๒) 

ในทางพระพุทธศาสนา ปรากฏมีคําว�า ภาวนา มี
ความหมายตรงกับคําว�า พัฒนา ซ่ึงได$แก�การ
พัฒนาคนไม�ว�าจะเป/นทางด$านกายหรือจิตใจก็ตาม 
ส�วนการพัฒนาวัตถุหรือสภาพแวดล$อมจะใช$คําว�า 
วัฒนา 

พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๓, หน$า ๒๘๖-๒๘๗) 

ในพระไตรปKฎกระบุถึงการพัฒนาในคําว�า ภาวนา 
ซ่ึงหมายถึง การทําให$มีข้ึน การทําให$เกิดข้ึน การ
เจริญ การบําเพ็ญ และการพัฒนา 

 

                                                 

 ๔๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕-๓๓๗. 
 ๔๗พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน2 ฉบับประมวลธรรม, หน$า ๑๐๗. 



 

๒๕

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนา (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระไตรปKฎกภาษาไทย สุตตันตปKฎก ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค 
(เล�ม ๑๑ ข$อ ๓๗๙ หน$า ๒๙๐) 

ภาวนา ๒ หรือข$อปฏิบัติให$ถึงความเจริญ ๒ อย�าง 
๑) สมถภาวนา คือ การฝ�กอบรมจิตให$เกิด

ความสงบ (ฝ�กสมาธิ) 
๒) วิปRสสนาภาวนา คือ การฝ�กอบรมปRญญา

ให$เกิดความรู$แจ$งตามเป/นจริง (การเจริญปRญญา) 
พระคันธสาราภิวงศD (สมลักษณD คนฺธสาโร) 
(๒๕๔๖, หน$า ๗๕๙) 

วิปRสสนา ได$แก� ปRญญารู$แจ$งไตรลักษณD 

พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๒, หน$า ๓๔๓) 

วิปRสสนา คือ การพิจารณาสังขารให$เกิดความเห็น
แจ$งเข$าใจชัด รู$จักมองสิ่งท้ังหลายตามสภาวะท่ี
เป/นจริง 

พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน) 
(๒๕๕๐, หน$า ๙๘) 

ภาวนา หมายถึง เจริญ เพราะอรรถวิเคราะหDว�า 
เป/นเครื่องให$กุศลธรรมท้ังหลายเกิดมี คือ เสพคุ$น 
ได$แก� ทํากุศลธรรมท้ังหลายให$เจริญแห�งชน 

เกิด ธนชาติ 

(๒๕๔๕, หน$า ๓๐๓-๓๐๔) 
คําว�า ภาวนา มีความหมายว�า การอบรม (กาย) 
ใจ ๒ วิธี 

๑) สมถภาวนา (การสงบใจ) 
๒) วิปRสสนาภาวนา (การใช$ปRญญา) 

พระไตรปKฎกภาษาไทย สุตตันตปKฎก ขุททกนิกาย 
ปฏิสัมภิทามรรค 
(เล�ม ๓๑ ข$อ ๕๓๕-๕๔๒ หน$า ๔๓๓-๔๔๘) 

วิปRสสนา ๔ แบบ ได$แก� 
๑) วิปRสสนามีสมถะนําหน$า 
๒) สมถะมีวิปRสสนานําหน$า 
๓) สมถะและวิปRสสนาคู�กัน 
๔) วิธีปฏิบัติเม่ือถูกชักให$เขวด$วยธัมมุทธัจจD 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) 
(๒๕๔๙, หน$า ๒๔) 

การปฏิบัติวิปRสสนา หรือการปฏิบัติกรรมฐาน คือ 
การปฏิบัติตามหลักสติปRฏฐาน ๔ 

พระอุปติสสเถระ 
(๒๕๔๘, หน$า ๑๐๔) 

สติปRฏฐาน ๔ เป/นปทัฏฐานสติสัมโพชฌงคD คือ 
อยู�อย�างมีสติไม�หลงลืม 

พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๓, หน$า ๗๗) 

ในพระพุทธศาสนาเม่ือบุคคลได$การพัฒนาสูงสุด
แล$วจะได$ชื่อว�าเป/นอเสขบุคคล หรือบุคคลผู$ไม�
ต$องศึกษา ได$แก� ผู$บรรลุอรหัตตผลแล$วเท�านั้น 
ส�วนบุคคลผู$ไม�ได$รับการพัฒนาหรือได$รับการ
พัฒนาท่ียังไม�ถึงข้ันสูงสุด เรียกว�า เสขบุคคล คือ 
ผู$ยังต$องศึกษาต�อไป 

 



 

๒๖

 สรุปได�ว3า ในทางพระพุทธศาสนา ปรากฏมีคําว�า ภาวนา มีความหมายตรงกับคําว�าพัฒนา 
ซ่ึงได$แก�การพัฒนาคนไม�ว�าจะเป/นทางด$านกายหรือจิตใจก็ตาม ส�วนการพัฒนาวัตถุหรือสภาพแวดล$อม
จะใช$คําว�า วัฒนา ทางพระพุทธศาสนามีท้ังทัศนะเก่ียวกับการพัฒนาท้ังในส�วนของตัวมนุษยDและใน
ส�วนของสังคม แต�จะเน$นท่ีการพัฒนาในตัวบุคคล เพราะเห็นว�า เม่ือคนพัฒนาแล$วก็จะนําไปสู�การ
พัฒนาสังคมโดยรวมได$ และพระพุทธเจ$าทรงสรรเสริญการฝ�กอบรมปRญญาให$เกิดความรู$แจ$งตามเป/น
จริง ท่ีเรียกว�า วิปRสสนาภาวนา ซ่ึงเป/นแนวทางแห�งการปฏิบัติให$คนพ$นทุกขD วิปRสสนาภาวนาจึงถือ
เป/นแนวทางในการพัฒนาท่ียั่งยืนในทัศนะแห�งพระพุทธศาสนา โดยคําว�า วิปRสสนาภาวนา แยกเป/น ๒ 
คํา คือ วิปRสสนา และภาวนา โดยนัยนี้ คําว�า วิปRสสนา คือ ความรู$แจ$งเห็นชัดตามความเป/นจริงของ
สภาวธรรมท้ังหลายว�าไม�เท่ียง เป/นทุกขD และไม�ใช�ตัวไม�ใช�ตน ส�วนคําว�า ภาวนา คือ การฝ�กอบรม
ทางด$านจิตใจให$มีความต้ังม่ัน คือ ให$มีข้ึน ให$เป/นข้ึน ให$เจริญข้ึน และเม่ือรวมคําว�า วิปRสสนา และ
ภาวนา เข$าเป/น วิปRสสนาภาวนา จึงหมายถึง การเจริญอบรมปRญญาให$เกิดความรู$เท�าทันสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
เข$าใจสิ่งท้ังหลายตามความเป/นจริง ใจมีอิสระไม�ถูกครอบงําด$วยกิเลสและความทุกขD 

 ๒.๑.๕ การพัฒนาในทัศนะของศาสตร2สมัยใหม3 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “การพัฒนาในทัศนะของศาสตรDสมัยใหม�” เพ่ือใช$
เป/นแนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 คําว�า พัฒนา ในภาษาไทยตรงกับคําในภาษาอังกฤษว�า Development๔๘ การพัฒนาตาม
ทฤษฎีสมัยใหม� เป/นการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญข้ึน จะเป/นการเน$นความเจริญทางวัตถุ โดยเฉพาะ
โครงสร$างทางกายภาพข้ันพ้ืนฐานและด$านสังคม เป/นการพัฒนาซ่ึงมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงท่ี
กําหนดไว$ล�วงหน$า๔๙ ซ่ึงเป/นพัฒนาในลักษณะของการพัฒนาองคDการ (Organization Development) 
โดยเฉพาะ 
 คําว�า องคDการ (Organization) หมายถึง หน�วยท่ีจัดเป/นศูนยDรวมคนต้ังแต�สองคนข้ึนไปท่ีมา
รวมกันทํางานเป/นหน�วยงานเดียวกัน ภายใต$วัตถุประสงคDและเปQาหมายเดียวกัน โดยมีกฎ ระเบียบ หรือ
กติกาในการทํางานร�วมกันอย�างเป/นระบบ๕๐ การบริหารจัดการองคDการเป/นงานท่ีมีความเก่ียวข$องกับ
ลักษณะสําคัญ ๓ ประการ ได$แก� การกําหนดกิจกรรมเฉพาะอย�างท่ีจําเป/นเพ่ือให$เป/นไปโดยทําให$
สําเร็จตามเปQาหมายท่ีกําหนดได$ การจัดกลุ�มกิจกรรมต�าง ๆ ให$เป/นระบบหรือเป/นโครงสร$าง และการ
มอบหมายกิจกรรมให$แก�ตําแหน�งต�าง ๆ และแก�บุคคลท่ีกําหนดไว$โดยต$องมีกติกาในการปฏิบัติงาน
ร�วมกัน๕๑ 
 

                                                 

 ๔๘ไชยรัตนD เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, พิมพDครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : วิภาษา, ๒๕๔๕), 
หน$า ๑๗. 
 ๔๙สัญญา สัญญาวิวัฒนD, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, หน$า ๑๙. 
 ๕๐สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค2การและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพD
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน$า ๖. 
 ๕๑พงศDสัณหD ศรีสมทรัพยD และชลิดา ศรมณี, หลักการจัดองค2การและการจัดการ, พิมพDครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพ- 
มหานคร : ห$างหุ$นส�วนจํากัดแสงจันทรDการพิมพD, ๒๕๔๑), หน$า ๑๓๗. 



 

๒๗

 การบริหารองคDการมีลักษณะเป/นกระบวนการท่ีกําหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบัติ 
งานขององคDกร ซ่ึงรวมถึงวิธีการการทํางานเป/นกลุ�ม นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงการแบ�งอํานาจ
หน$าท่ีในการดําเนินงานออกเป/นส�วนต�าง ๆ แต�ละส�วนกําหนดอํานาจหน$าท่ีไว$อย�างชัดเจน พร$อมท้ัง
กําหนดความสัมพันธDของหน$าท่ีการงานท่ีแบ�งออกไปกําหนดสายการบังคับบัญชาต้ังแต�หน�วยท่ีเล็ก
ท่ีสุด คือ ตําแหน�งต�าง ๆ จนถึงหน�วยงานขนาดใหญ�ของหน�วยงานนั้น ๆ จนครอบคลุมอํานาจหน$าท่ี
ของหน�วยงานท้ังหมด๕๒ จากแนวคิดดังกล�าวข$างต$น สามารถจําแนกประเภทขององคDการ ได$ดังนี้ 
 ๑) องคDการท่ียึดตามวัตถุประสงคD ประกอบไปด$วย องคDการเพ่ือประโยชนDของสมาชิกของ
องคDการนั้น (Member Organization) องคDการทางธุรกิจ (Business Organization) องคDการเพ่ือ
บริการ (Service Organization) และองคDการเพ่ือสวัสดิการประชาชน (Bureaucratic Organization) 
 ๒) องคDการท่ียึดตามโครงสร$าง ซ่ึงแบ�งย�อยออกเป/น ๒ ประเภทย�อย คือ องคDการแบบเป/น
ทางการ (Formal Organization) และองคDการแบบไม�เป/นทางการ (informal Organization) หรือ
เรียกว�า องคDการอรูปนัยหรือองคDการนอกรูปแบบ 
 ๓) องคDการท่ียึดกําเนิด แบ�งย�อยออกเป/น ๒ ประเภท คือ องคDการแบบปฐม (Primary 
Organization) คือ องคDการท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ สมาชิกในองคDการมีความสัมพันธDใกล$ชิดกัน เช�น 
ครอบครัว กลุ�มเพ่ือนบ$านใกล$เคียง และองคDการแบบมัธยม (Secondary Organization) คือ องคDการ
ท่ีมนุษยDจัดต้ังข้ึน โดยสมาชิกในองคDการมีความสัมพันธDกันตามบทบาท หน$าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมี
อยู� เช�น หน�วยราชการ ห$างหุ$นส�วน บริษัท โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สมาคม๕๓ 
 หลักการออกแบบโครงสร$างองคDการจะต$องคํานึงถึงหลักเกณฑDในการออกแบบ ประกอบไป
ด$วยหลักการแบ�งงานกันทํา หลักการแบ�งโครงสร$างหน�วยงานภายใน หลักการแบ�งช�วงชั้นการควบคุม 
และหลักการมอบหมายอํานาจหน$าท่ี ท้ังนี้โครงสร$างขององคDการต$องคํานึงเพ่ิมเติมถึงความแตกต�าง 
การรวมเป/นอันหนึ่งอันเดียวกัน การรวมศูนยDอํานาจ การแบ�งกระจายอํานาจความเป/นทางการ การ
ปรับตัวเข$าหากัน และความเป/นมาตรฐานเดียวกันอีกด$วย ปRจจุบันนี้รูปแบบของโครงสร$างองคDการแบ�ง
ออกเป/นประเภทหลัก ๆ ๒ โครงสร$าง คือ โครงสร$างองคDการแบบแนวด่ิงหรือแนวต้ัง (Vertical 
Structure) เป/นการจัดองคDการเน$นสายการบังคับบัญชาและอํานาจหน$าท่ีเริ่มจากระดับสูงลงมาสู�
ระดับล�าง โดยระดับสูงเป/นผู$ออกนโยบายและระดับล�างดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดไว$ และ
โครงสร$างองคDการแบบแนวราบหรือแนวนอน (Horizontal Structure) เป/นการจัดองคDการเน$น
หลักการแบ�งงานกันทํา เป/นการเพ่ิมหนทางการดําเนินงาน ทําให$การสื่อสารและการไหลของงานทําได$
ง�าย สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน๕๔ 
 
 
 
                                                 

 ๕๒สมาน รังสิโยกฤษฏD และสุธี สุทธิสมบูรณD, หลักการบริหารเบ้ืองต�น, พิมพDครั้งท่ี ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : 
สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., ๒๕๔๔), หน$า๒๓. 
 ๕๓สมคิด บางโม, องค2การและการจัดการ, พิมพDครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิทยพัฒนD จํากัด, 
๒๕๕๔), หน$า ๑๗-๑๘. 
 ๕๔สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค2การและการจัดการเชิงพุทธ, หน$า ๑๒-๑๓. 



 

๒๘

 ปRจจัยท่ีต$องคํานึงถึงในการจัดโครงสร$างองคDการให$ประสบความสําเร็จใจการบริหารจัดการ 
ได$แก� 
 ๑) มีเปQาหมาย นโยบาย และแผนงานในการดําเนินงานอย�างชัดเจน 
 ๒) มีศูนยDกลางในการอํานวยการท่ีมีสมรรถภาพ มีความรับผิดชอบและอํานวยการโดยตรง 
 ๓) มีการระบุหน$าท่ีการงานและความรับผิดชอบของสมาชิกแต�ละคนให$ชัดเจนตามความ
เหมาะสม ตรงกับความรู$ความสามารถ 
 ๔) มีการจัดระบบการทํางานท่ีเหมาะสม มีเทคนิคการควบคุมงานและการประสานงานภายใน
องคDการ 
 ๕) มีระบบท่ีต$องสื่อสารท่ีดีท้ังภายในและภายนอกองคDการ 
 ๖) คํานึงถึงการท่ีต$องสามารถปรับตัวได$เหมาะสม กับสภาวการณDและสิ่งแวดล$อมท่ีเปลี่ยนไป 
การปรับตัวและการพัฒนาองคDการจะต$องมีความสมํ่าเสมอและตลอดไป 
 หากกล�าวถึง ทฤษฎีองคDการ (Organization Theory) ซ่ึงเป/นการศึกษาการประมวลผล
ขององคDการท่ีระดับการวิเคราะหDท่ีมีขนาดใหญ� โดยเปQาหมายของทฤษฎีองคDการ คือ การเข$าใจองคDการ
การมองในวงกว$าง ๆ หรือเป/นการวิเคราะหDองคDการในภาพใหญ�นั่นเอง เนื่องจากต$องศึกษาองคDการ
ท้ังหมดเป/นหนึ่งหน�วย โดยมีจุดเน$นการวิเคราะหDสําหรับทฤษฎีองคDการ  ไม�ใช$ตัวบุคคลแต�เป/นตัวของ
องคDการเอง เป/นแนวคิดท่ีเก่ียวกับมิติต�าง ๆ ของโครงสร$างและเนื้อหาสาระขององคDการ ไม�ว�าจะเป/น
มิติต�าง ๆ ด$านการสร$างรูปแบบ การสร$างความเชี่ยวชาญ ระดับของอํานาจ การรวมศูนยDกลาง ขนาด
ขององคDการ เทคโนโลยีเชิงองคDการ สิ่งแวดล$อม เปQาหมาย และกลยุทธD ตลอดจนศึกษาถึงวัฒนธรรม
องคDการ ทฤษฎีองคDการจึงมีความเก่ียวข$องกับผู$คนท่ีรวมกันเข$าเป/นแผนกและองคDการ และมีความ
แตกต�างในด$านโครงสร$างและพฤติกรรม ณ ระดับการวิเคราะหDในข้ันขององคDการ ทฤษฎีองคDการจึง
นับเป/นสังคมวิทยาขององคDการ ในขณะท่ีพฤติกรรมองคDการเป/นจิตวิทยาขององคDการ๕๕ 
 ทฤษฎีองคDการต�าง ๆ จึงเป/นการหาข$อสรุปในการออกแบบองคDการอันเป/นสากล และแม$ว�า
ทฤษฎีแต�ละแนวอาจมีความแตกต�างกันอยู�บ$าง แต�ก็มีความประสงคDท่ีจะชี้ให$เห็นการออกแบบ
องคDการท่ีดีท่ีสุด สามารถใช$ได$ กับทุกคน ทุกสถานการณD ไม�ว�าจะเป/นการออกแบบโรงงาน 
โรงพยาบาล โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย นั้นเป/นความพยายามท่ีมีอยู�ตลอดเวลา๕๖ โดยมีพ้ืนฐาน
รูปแบบและกฎเกณฑDของพฤติกรรมองคDการ๕๗ และทฤษฎีองคDการท่ีมีมานับต้ังแต�ต$นศตวรรษท่ี ๒๐ 
ถึงปRจจุบันนี้ จําแนกเป/น ๓ กลุ�มด$วยกัน ได$แก� 
 
 
 
 
                                                 

 ๕๕วิเชียร วิทยาอุดม, ทฤษฎีองค2การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนธัชการพิมพD จํากัด, ๒๕๕๔), หน$า ๑. 
 ๕๖มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องค2การและการจัดการ, (นนทบุรี : สํานักพิมพDมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หน$า ๑๔๓. 
 ๕๗ทิพวรรณ หล�อสุวรรณ, ทฤษฎีองค2การสมัยใหม3, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดี. เค. ปริ้นติ้งเวิลดD จํากัด, 
๒๕๕๐), หน$า ๗. 



 

๒๙

 ๑) ทฤษฎีองคDการสมัยด้ังเดิม (Classical Organizational Theory) โดยถือว�ามีการริเริ่ม
คิดค$นทฤษฎีนี้เม่ือปลายศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงมีสาระสําคัญคือเป/นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการสร$างองคDการ
ข้ึนมา เพ่ือตอบสนองความต$องการเบ้ืองต$นทางด$านเศรษฐกิจขององคDการและสังคม โดยมุ�งให$
โครงสร$างองคDการมีรูปแบบท่ีสะดวกต�อการบริหารและการปกครอง และมุ�งเน$นผลผลิตสูงตาม
เปQาหมายท่ีกําหนดไว$ 
 ๒) ทฤษฎีองคDการสมัยใหม� (Neo-Classical Organization Theory) ทฤษฎีนี้พัฒนาข้ึนมา
จากทฤษฎีองคDการด้ังเดิม เกิดข้ึนเม่ือปลายศตวรรษท่ี ๑๙ ถึงศตวรรษท่ี ๒๐ โดยสรุปทฤษฎีนี้ให$ความ 
สําคัญในด$านความรู$สึกนึกคิดนึกของบุคคลผู$ปฏิบัติงาน ยอมรับถึงอิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลกระทบต�อ
การปฏิบัติงาน การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจและมนุษยสัมพันธD รวมถึงพฤติกรรมองคDการซ่ึงเป/นตัว
ช�วยให$การจัดองคDการดําเนินไปด$วยดี 
 ๓) ทฤษฎีองคDการปRจจุบัน (Modern Organization Theory) เริ่มพัฒนาทฤษฎีนี้ต้ังแต�ช�วง 
ป� ค.ศ. ๑๙๕๐ เป/นต$นมา โดยคงใช$ฐานแนวคิดของสองทฤษฎีองคDการข$างตันมาปรับปรุงพัฒนาข้ึนใหม� 
เป/นหลักสังคมเศรษฐศาสตรD มองมนุษยDผู$ทํางานเป/นสิ่งท่ีมีชีวิต ความรู$สึกและจิตใจ นําความรู$ด$านมนุษย
สัมพันธDมาใช$ นําสิ่งแวดล$อมมาพิจารณา ใช$แนวคิดเชิงระบบมาเป/นตัวหนุน๕๘ 
 ทฤษฎีองคDการจึงเป/นระบบหรือชุดแนวคิดท่ีเป/นหลักการอธิบายถึงการจัดการองคDการ ท้ัง
ในเรื่องของโครงสร$าง ระบบในการบริหารจัดการภายในองคDการ ความสัมพันธDระหว�างองคDการกับ
สิ่งแวดล$อมภายนอกท่ีจะนําไปสู�การออกแบบองคDการท่ีตอบสนองการบริหารจัดการท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพ๕๙ 
 องคDการทุกองคDการเป/นพลวัตร (Dynamic) ย�อมต$องเคลื่อนไหวไปตามสภาพของปRจจัยท้ัง
ภายนอกและภายในองคDการ การปรับตัวและการเคลื่อนไหวจะเกิดข้ึนตลอดเวลา มิฉะนั้นองคDการจะ
ตายไม�สามารถดํารงอยู�ได$ เช�นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ๖๐ 
 กระบวนการพัฒนาองคDการ (Organization Development) จึงเป/นเครื่องมือท่ีถูกนํามาใช$
ในการบริหารและพัฒนาองคDการเพ่ือให$องคDการสามารถปรับตัวและแก$ไขปRญหาก$าวทันต�อการเปลี่ยน 
แปลง พร$อมสร$างความเข$มแข็งให$กับองคDการอย�างเป/นระบบและเป/นรูปธรรม โดยท่ีแนวคิดพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาองคDการ คือ 
 - เป/นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย�างมีแบบแผน กล�าวคือ จะต$องมีการตรวจวินิจฉัยปRญหา
ในองคDการอย�างมีระบบเพ่ือให$ได$สาเหตุท่ีแท$จริงและนําไปสู�การแก$ไข 
 - เป/นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกระบบ โดยมุ�งเน$นการเปลี่ยนแปลงท้ังองคDการ 
 - การพัฒนาองคDการต$องอาศัยความรู$ทางพฤติกรรมศาสตรD และใช$ศิลปะในทุกข้ันตอนของ
การเปลี่ยนแปลง 
 - เป/นการดํารงไว$ซ่ึงดุลยภาพของทุกระบบ ให$สามารถร�วมกันได$อย�างมีประสิทธิภาพ และ
ส�งผลถึงการพัฒนาองคDการให$ทันกับสภาพแวดล$อมท้ังภายในและภายนอก 
                                                 

 ๕๘สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค2การและการจัดการเชิงพุทธ, หน$า ๘. 
 ๕๙เรื่องเดียวกัน, หน$า ๙. 
 ๖๐ชูชีพ พุทธประเสริฐ, การพัฒนาองค2การเทคนิคการบริหารการศึกษา, พิมพDครั้งท่ี ๓, (เชียงใหม� : 
คณะศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ๒๕๔๒), หน$า ๖๖. 



 

๓๐

 - เป/นกระบวนการท่ีดําเนินไปในลักษณะประสานสัมพันธDกันอย�างต�อเนื่อง เป/นกระบวนการ 
เป/นข้ันตอน 
 - เป/นกลวิธีเปลี่ยนแปลงในลักษณะเสริมสร$างด$วยการให$การศึกษาอบรมเพ่ิมเติมหลายรูปแบบ
เพ่ือให$บุคคลเปลี่ยนแปลงค�านิยม ความเชื่อในการทํางาน ความรู$สึกในคุณค�าของคน ซ่ึงเป/นส�วนหนึ่ง
ขององคDการ 
 - เป/นกระบวนการท่ีต$องใช$ข$อมูลเป/นพ้ืนฐาน 
 - เป/นกระบวนการท่ีอาศัยประสบการณDพ้ืนฐานความเชื่อว�าประสบการณDสอนคน ปRญหาท่ี
นํามาพิจารณาจึงเป/นปRญหาจากการปฏิบัติอยู�จริง 
 - ใช$กระบวนการกลุ�มในการดําเนินงาน โดยเชื่อว�าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในองคDการจะไม�
ประสบผลสําเร็จเลย ถ$ากลุ�มไม�มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีกระบวนการพัฒนาองคDการ๖๑ 
 การพัฒนาองคDการยังเป/นวิธีการท่ีเป/นระบบในการสร$างการเปลี่ยนแปลง โดยมีเปQาหมายท่ี
สําคัญ ๒ ประการ คือ เปQาหมายกระบวนการ (Process Goals) มุ�งเน$นการพัฒนากระบวนการในการ
มีปฏิสัมพันธD (Interaction) ระหว�างบุคคล เช�น การตัดสินใจ การติดต�อสื่อสาร การแก$ปRญหา และการ 
จัดการความขัดแย$งระหว�างสมาชิก เป/นต$น เพ่ือให$สมาชิกสามารถปฏิบัติงานร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนDสูงสุดต�อองคDการ และเปQาหมายผลลัพธDรวม (Outcomes Goals) การพัฒนาองคDการ
จะให$ความสําคัญต�อการปฏิบัติงาน (Task Performance) ขององคDการ โดยมุ�งพัฒนาความสามารถ
ในการปรับตัวขององคDการให$สามารถดําเนินงานภายใต$สิ่งแวดล$อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างเหมาะสม โดย
ใช$เทคนิคในระดับต�าง ๆ ขององคDการเพ่ือให$ได$ผลลัพธDตามต$องการ ดังกล�าวนี้ โดยท่ัวไปกระบวนการ
ในการพัฒนาองคDการจึงมี ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) การวินิจฉัย (Diagnosis) เป/นข้ันตอนเริ่มต$นในการพัฒนาองคDการ ภายหลังจากการรับรู$
ปRญหา โดยกําหนดวัตถุประสงคDและแนวทางแก$ไขปRญหา รวมท้ังปรับปรุงพฤติกรรมของระบบ โดย
อาศัยความรู$จากการวิจัยและเทคนิคการพัฒนาองคDการประกอบกัน 
 ๒) การปฏิบัติ (Active Intervention) ผู$ทําหน$าท่ีพัฒนาองคDการจะดําเนินการพัฒนาองคDการ 
โดยประยุกตDวิธีการต�าง ๆ ตามแผนการท่ีกําหนด เพ่ือให$การพัฒนาองคDการดําเนินไปตามวัตถุประสงคD
ท่ีต$องการอย�างมีประสิทธิภาพโดยการวัดและประเมินความก$าวหน$าของแผนการดําเนินงานอย�างเป/น
รูปธรรม เพ่ือท่ีจะปรับปรุงให$การดําเนินงานมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๓) การเสริมแรง (Reinforcement) ผู$ทําหน$าท่ีพัฒนาองคDการต$องทําการประเมินผลการ
ดําเนินงานว�าประสบผลตามท่ีต$องการเพียงใด ตลอดจนแก$ไขปรับปรุงให$การดําเนินงานเหมาะสมกับ
สถานการณD จากนั้นทําการเสริมแรงและทําพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงให$คงตัว (Refreezing) เพ่ือให$
พฤติกรรมท่ีต$องการคงอยู�อย�างต�อเนื่อง โดยไม�ผันแปรหรือย$อนกลับสู�สภาวะเดิม เนื่องจากความเฉ่ือย
ท่ีเกิดจากความเคยชินของบุคคลหรือกลุ�ม ตลอดจนติดตามผล (Follow Up) เพ่ือทําการปรับปรุงและ
เสริมแรงให$ระบบท่ีต$องการคงอยู�อย�างต�อเนื่อง๖๒ 

                                                 

 ๖๑เรื่องเดียวกัน, หน$า ๗๓. 
 ๖๒ณัฏฐพันธD เขจรนันทนD, พฤติกรรมองค2การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน), 
๒๕๕๑, หน$า ๒๖๕-๒๖๙. 



 

๓๑

 รูปแบบของการพัฒนาองคDการต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในช�วงระหว�าง
ข้ันของการละลายพฤติกรรม (Refreezing) ส�วนการเปลี่ยนแปลง (Change) จะถูกแนะนําอย�างระวัง
ผ�านการเข$าแทรกท่ีได$รับการออกแบบมาเพ่ือสถานการณDท่ีองคDการเผชิญอยู�หรือเพ่ือความเหมาะสม
กับสภาพขององคDการในขณะนั้น และสุดท$าย การติดตามผลอย�างเป/นระบบเป/นการคงสภาพพฤติกรรม
หรือสถานการณDท่ีพึงปรารถนาขององคDการ๖๓ 
 การพัฒนาองคDการเป/นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององคDการอย�างมีแผนไว$ล�วงหน$า 
และจะเน$นกระทําในส�วนท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมและกระบวนการของกลุ�มบนรากฐานแห�งความร�วมมือ
ร�วมใจกัน โดยอาศัยเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตรDประยุกตDเข$าช�วยในการดําเนินการอย�างต�อเนื่อง 
เพ่ือให$ได$มาและธํารงไว$ซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความมีสุขภาพสมบูรณDขององคDการ๖๔ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “การพัฒนาในทัศนะของศาสตรDสมัยใหม�” ซ่ึงผู$วิจัยได$
ประมวลเนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาในทัศนะของศาสตรDสมัยใหม� 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ไชยรัตนD เจริญสินโอฬาร 
(๒๕๔๕, หน$า ๑๗) 

คําว�า พัฒนา ในภาษาไทยตรงกับคําในภาษา 
อังกฤษว�า Development 

สัญญา สญัญาวิวฒันD 
(๒๕๔๑, หน$า ๑๙) 

การพัฒนาในทัศนะของศาสตรDตะวันตกเป/นการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญข้ึน โดยส�วนใหญ�จะ
เป/นการเน$นความเจริญทางวัตถุ 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ 
(๒๕๕๕, หน$า ๖) 

องคDการ คือ หน�วยท่ีจัดเป/นศูนยDรวมคนต้ังแต�สอง
คนข้ึนไปท่ีมารวมกันทํางานเป/นหน�วยงานเดียวกัน 
ภายใต$วัตถุประสงคDและเปQาหมายเดียวกัน โดยมี
กฎ ระเบียบ หรือกติกาในการทํางานร�วมกันอย�าง
เป/นระบบ 

พงศDสัณหD ศรีสมทรัพยD และชลิดา ศรมณี 
(๒๕๔๑, หน$า ๑๓๗) 

การบริหารจัดการองคDการเป/นการกําหนดกิจกรรม
เฉพาะอย�างท่ีจําเป/นเพ่ือให$สําเร็จตามเปQาหมายท่ี
กําหนดได$ 

สมาน รังสิโยกฤษฏD และสุธี สุทธิสมบูรณD 
(๒๕๔๔, หน$า๒๓) 

การบริหารองคDการมีลักษณะเป/นกระบวนการท่ี
กําหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบัติ งาน
ขององคDการ ซ่ึงรวมถึงวิธีการการทํางานเป/นกลุ�ม 

 

                                                 

 ๖๓ชัยเสฏฐD พรหมศรี, คู3มือองค2การแห3งความเปNนเลิศ, (กรุงเทพมหานคร : ปRญญาชน, ๒๕๕๑), หน$า 
๑๒๕-๑๒๖. 
 ๖๔สายหยุด ใจสําราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, การพัฒนาองค2การ, พิมพDครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : 
ศูนยDเอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙), หน$า ๔๙. 



 

๓๒

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาในทัศนะของศาสตรDสมัยใหม� (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สมคิด บางโม 

(๒๕๕๔, หน$า ๑๗-๑๘) 
องคDการจําแนกเป/น ๔ ประเภท คือ 

๑) องคDการท่ียึดตามวัตถุประสงคD 
๒) องคDการท่ียึดตามโครงสร$าง 
๓) องคDการท่ียึดกําเนิด 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ 
(๒๕๕๕, หน$า ๘-๑๓) 

นับต้ังแต�ต$นศตวรรษท่ี ๒๐ ถึงปRจจุบัน จําแนกเป/น 
๓ กลุ�มด$วยกัน ได$แก� 

๑) ทฤษฎีองคDการสมัยด้ังเดิม 
๒) ทฤษฎีองคDการสมัยใหม� 
๓) ทฤษฎีองคDการปRจจุบัน 

รูปแบบโครงสร$างองคDการมี  ๒ รูปแบบ คือ 
๑) โครงสร$างองคDการแบบแนวด่ิงหรือแนวต้ัง 
๒) โครงสร$างองคDการแบบแนวราบหรือแนว 

นอน 
วิเชียร วิทยาอุดม 
(๒๕๕๔, หน$า ๑) 

ทฤษฎีองคDการ คือ การศึกษาการประมวลผลของ
องคDการท่ีระดับการวิเคราะหDท่ีมีขนาดใหญ� 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(๒๕๔๓, หน$า ๑๔๓) 
ทฤษฎีองคDการต�าง ๆ เป/นการหาข$อสรุปในการ
ออกแบบองคDการอันเป/นสากล และแม$ว�าทฤษฎี
แต�ละแนวอาจมีความแตกต�างกันอยู�บ$าง แต�ก็มี
ความประสงคDท่ีจะชี้ให$เห็นการออกแบบองคDการ
ท่ีดีท่ีสุด สามารถใช$ได$กับทุกสถานการณD 

ชูชีพ พุทธประเสริฐ 
(๒๕๔๒, หน$า ๖๖) 

องคDการทุกองคDการเป/นพลวัตร ย�อมเคลื่อนไหว
ไปตามสภาพของปRจจัยท้ังภายนอกและภายใน
องคDการ 

ชัยเสฏฐD พรหมศรี 
(๒๕๕๑, หน$า ๑๒๕-๑๒๖) 

รูปแบบของการพัฒนาองคDการต้ังอยู�บนพ้ืนฐาน
ของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในช�วงระหว�างข้ัน
ของการละลายพฤติกรรม ส�วนการเปลี่ยนแปลง
จะผ�านการเข$าแทรกตามท่ีการออกแบบมาเพ่ือ
สถานการณDท่ีองคDการเผชิญอยู�หรือเพ่ือความ
เหมาะสมกับสภาพขององคDการในขณะนั้น 

 
 
 
 



 

๓๓

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาในทัศนะของศาสตรDสมัยใหม� (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ณัฏฐพันธD เขจรนันทนD 
(๒๕๕๑, หน$า ๒๖๕-๒๖๙) 

การพัฒนาองคDการ มี ๓ ข้ันตอน ได$แก�  
๑) การวินิจฉัย เป/นข้ันตอนเริ่มต$นในการ

พัฒนาองคDการ โดยการรับรู$และวิเคราะหDปRญหา
เพ่ือกําหนดวัตถุประสงคDและแนวทางแก$ไข 

๒) การปฏิบัติ เป/นข้ันตอนการดําเนินการ
พัฒนาองคDการ โดยประยุกตDวิธีการต�าง ๆ ตาม
แผนการท่ีกําหนดไว$ และมีการประเมินความ 
ก$าวหน$าอย�างเป/นรูปธรรม 

๓) การเสริมแรง เป/นข้ันตอนการประเมินผล
การดําเนินงาน ตลอดจนการแก$ไขปรับปรุงให$การ
ดําเนินงานเหมาะสมกับสถานการณD 

สายหยุด ใจสําราญ และสุภาพร พิศาลบุตร 
(๒๕๔๙, หน$า ๔๙) 

การพัฒนาองคDการเป/นกระบวนการในการพัฒนา
สมรรถนะขององคDการอย�างมีแผนไว$ล�วงหน$า และ
จะเน$นกระทําในส�วนท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมและ
กระบวนการของกลุ�มบนรากฐานแห�งความร�วม 
มือร�วมใจกัน 

 
 สรุปได�ว3า การพัฒนาในทัศนะของศาสตรDสมัยใหม�แม$มีความแตกต�างกันตามศาสตรDแต�ละ
สาขาท่ีมีจุดมุ�งหมายแตกต�างกันไป แต�ก็เป/นไปในแนวทางเดียวกัน คือ มีทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ท่ีกําหนดไว$ล�วงหน$า และเป/นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให$เจริญข้ึนกว�าเดิม ซ่ึงการพัฒนากลุ�ม
บุคคลนั้น แนวคิดตะวันตกมุ�งไปท่ีการพัฒนาองคDการ (Organization Development) ซ่ึงได$แก� 
หน�วยท่ีจัดเป/นศูนยDรวมคนต้ังแต�สองคนข้ึนไปท่ีมาร�วมกันทํางานภายใต$วัตถุประสงคDและเปQาหมาย
เดียวกัน โดยมีกฎ ระเบียบ หรือกติกาในการทํางานอย�างเป/นระบบ และมีองคDประกอบพ้ืนฐาน ๕ 
ประการ คือ มีตัวบุคคล มีปฏิสัมพันธD อาศัยโครงสร$าง มีวัตถุประสงคDส�วนตัว และมีปฏิสัมพันธDกัน
ระหว�างส�วนต�าง ๆ ขององคDการ ดังนั้น การบริหารจัดการองคDการจึงเป/นงานท่ีมีการจัดกลุ�มกิจกรรม
ต�าง ๆ อย�างเป/นระบบ และมีกติกาในการปฏิบัติงานร�วมกันอย�างชัดเจน อย�างไรก็ตาม การพัฒนา
องคDการท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากการกําหนดแนวทางและเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมแล$ว จะต$อง
สามารถนําไปปฏิบัติได$อย�างเป/นรูปธรรมและสามารถแก$ไขอุปสรรคต�าง ๆ อย�างเรียบร$อย โดยผู$มีหน$าท่ี
ในการพัฒนาองคDการต$องวางแผนปฏิบัติการในการพัฒนาองคDการดําเนินไปอย�างราบรื่น โดยการ
พัฒนาองคDการท่ีจะประสบความสําเร็จนั้น สามารถดําเนินการตามแนวทางต�อไปนี้ คือ การให$ความ
นับถือต�อบุคคล ความเชื่อม่ันและการสนับสนุน ความเท�าเทียมกันของอํานาจ ความเปKดเผยหรือ
โปร�งใส และการมีส�วนร�วม 
 



 

๓๔

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

 จากการท่ีผู$วิจัยได$ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน จากเอกสารทางวิชาการ
ท่ีหลากหลาย จึงได$ประมวลเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนไว$
ตามลําดับ ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “ความหมายของการพัฒนาชุมชน” เพ่ือใช$เป/น
แนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 คําว�า ชุมชน ในภาษาไทย ตรงกับภาษาอังกฤษว�า Community ซ่ึงโดยแท$จริงความหมาย
ของชุมชนนั้นไม�จํากัดแน�นอนตายตัว อาจพิจารณาได$หลายแง�มุม อาทิ ปรัชญา กายภาพ สังคมวิทยา 
จิตวิทยา โดยมีความหมายท้ังรูปธรรมและนามธรรม กล�าวคือ ในความหมายของชุมชนเชิงรูปธรรม
จํากัดอยู�กับความหมายท่ีให$ความสําคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรDหรือบริเวณบ$านเล็ก ๆ ท่ีมักนึก
ถึงหมู�บ$าน เท�านั้น และในความหมายเชิงนามธรรม เป/นคําท่ีมีการนําไปใช$กันอย�างกว$างขวางและใช$
ในลักษณะแตกต�างกันออกไป 
 ชุมชน หมายถึง การท่ีคนจํานวนหนึ่งเท�าใดก็ได$ มีวัตถุประสงคDร�วมกัน มีการติดต�อสื่อสาร
หรือรวมกลุ�มกัน มีความเอ้ืออาทรต�อกัน มีการเรียนรู$ร�วมกันในการกระทํา มีการจัดการเพ่ือให$เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคDร�วมกัน๖๕ ชุมชนประกอบไปด$วยระบบความสัมพันธDของคน ความเชื่อ 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ การเมือง การปกครอง โครงสร$างอํานาจ รวมถึง
ระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล$อมและเทคโนโลยีด$านต�าง ๆ ซ่ึงระบบเหล�านี้มีความสัมพันธDระหว�างกันหรือ
เรียกอีกอย�างหนึ่งว�า มีความเชื่อมโยงกันชนิดท่ีไม�สามารถแยกออกจากกันได$๖๖ ชุมชนท่ีแท$ (True 
Community) เป/นลักษณะของการท่ีผู$คนหันหน$าเข$าหากัน  เพ่ือเผชิญกับปRญหา  หรือแรงกดดันจาก
สังคมภายนอก หรือจากความต้ังใจในความปรารถนาร�วมกันของคนในสังคม (Community by 
Design) ว�าต$องการให$ชุมชนของตนเป/นเช�นไร โดยความเป/นชุมชนท่ีแท$จริงนั้นย�อมดําเนินไปบน
พ้ืนฐานของความรัก ความเอ้ืออาทร กระบวนการเรียนรู$ร�วมกันอย�างต�อเนื่อง รู$จักใจกว$างยอมรับ
ความแตกต�างและความหลากหลาย ซ่ึงเป/นคุณค�าหลักของระบอบประชาธิปไตยและความเป/น
พลเมือง๖๗ ความเข$มแข็งของชุมชนเปรียบประดุจภูมิคุ$มกันทางสังคม ซ่ึงมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ ๓ 
ประการเข$ามาผนวกกัน ได$แก� ธรรมะ การเรียนรู$ และการจัดการ๖๘ 
 
                                                 

 ๖๕ประเวศ วะสี, ศักด์ิศรีแห3งความเปNนคน ศักยภาพแห3งความสร�างสรรค2, พิมพDครั้งท่ี ๔,(กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักพิมพDหมอชาวบ$าน, ๒๕๔๐), หน$า ๕๕. 
 ๖๖จิตติ มงคลชัยอรัญญา, การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะหD
ศาสตรD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรD, ๒๕๔๐), หน$า ๓๕. 
 ๖๗อนุชาติ พวงสําลี, ขบวนการประชาสังคมไทยความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทอมรินทรDบุ�คเซนเตอรD จํากัด, ๒๕๔๒), หน$า ๒๙๔. 
 ๖๘ประเวศ วะสี, บทสัมภาษณ2ในประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพDมติชน, ๒๕๔๐), หน$า ๓๖-๓๗. 



 

๓๕

 การพัฒนาชุมชนเป/นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกําหนดทิศทาง (Directed Change) ซ่ึงทิศทางท่ี
กําหนดข้ึน ย�อมต$องเป/นผลดีสําหรับกลุ�มชนหรือชุมชน การพัฒนาจึงอาจเรียกได$ว�าเป/นการเปลี่ยนแปลงท่ี
พึงปรารถนา (Desired Change) หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีถูกพอกพูนด$วยค�านิยม (Value Loaded 
Change) ตามระบบค�านิยมของชุมชนซ่ึงเป/นเครื่องกําหนดความมีคุณค�าหรือไร$คุณค�าของสิ่งต�าง ๆ 
 ความหมายของการพัฒนาชุมชน (Community Development) มี ๔ ลักษณะ คือ 
 ๑) การพัฒนาชุมชน คือการสร$างสรรคDความเจริญและยับยั้งความเสื่อมของชุมชน 
 ๒) การพัฒนาชุมชนเป/นการสร$างชุมชนให$เจริญ โดยอาศัยกําลังความรู$และความสามารถ
ของประชาชนและความช�วยเหลือของรัฐบาลร�วมกัน 
 ๓) การพัฒนาชุมชนเป/นกระบวนการท่ีมุ�งชักจูง และส�งเสริมประชาชนให$มีความกระตือรือร$น
สนใจท่ีจะเข$าร�วมมือดําเนินการปรับปรุงการทํามาหากิน และสร$างความเจริญให$กับท$องถ่ิน 
 ๔) การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนากําลังความคิด และความสามารถของประชาชนในการ
ทํางานร�วมกันระหว�างเจ$าหน$าท่ีรัฐบาลกับประชาชนและระหว�างประชาชนด$วยกัน เพ่ือปรับปรุง
ตนเองและชุมชนไปสู�ความเจริญท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อนามัย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันจะนําไปสู�ความม่ันคงของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย๖๙ 
 การพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการท่ีมุ�งส�งเสริมความเป/นอยู�ของประชาชนให$ดีข้ึน ท้ังนี้ โดย
ประชาชนเข$าร�วมมือและริเริ่มดําเนินงานเอง ดังนี้ 
 ๑) การปรับปรุงส�งเสริมให$ชุมชนหนึ่งดีข้ึนหรือมีวิวัฒนาการดีข้ึน 
 ๒) การส�งเสริมให$ชุมชนนั้น ๆ มีวิวัฒนาการดีข้ึน คือ เจริญท้ังด$านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
 ๓) การพัฒนาชุมชนนั้น จะต$องพัฒนาทางด$านวัตถุและพัฒนาด$านจิตใจ 
 ๓.๑) การพัฒนาด$านวัตถุ คือ การสร$างความเจริญให$แก�ชุมชน เพ่ือส�งเสริมให$เกิดมีหรือ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีเห็นโดยแจ$งชัด เช�น การส�งเสริมด$านการผลิตผล การส�งเสริมระบบขนส�ง การ
คมนาคม การชลประทาน และด$านอ่ืน ๆ 
 ๓.๒) การพัฒนาด$านจิตใจ คือ การสร$างความเจริญ โดยมุ�งให$การศึกษาอบรมประชาชน 
ซ่ึงรวมท้ังการให$การศึกษาตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการและ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 ๔) การพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการท่ีส�งเสริมความเป/นอยู�ของประชาชนให$ดีข้ึน ท้ังนี้ 
โดยประชาชนเข$าร�วมมือและริเริ่มดําเนินงานเอง 
 การพัฒนาชุมชน คือ การรวมกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพความเป/นอยู�ของชุมชนให$มี
ความเป/นป�กแผ�นและดําเนินงานไปในแนวทางท่ีตนเองต$องการ โดยอาศัยความรวมกําลังของ
ประชาชนในชุมชนนั้นในการช�วยเหลือตนเองและร�วมมือกันดําเนินงาน และต$องได$รับการสนับสนุน
ช�วยเหลือทางด$านวิชาการจากหน�วยงานภายนอก 
 

                                                 

 ๖๙ทองคูณ หงษDพันธD, การศึกษากับการพัฒนา : แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 
ห$างหุ$นส�วนจํากัดภาพพิมพD, ๒๕๔๑), หน$า ๓๑. 



 

๓๖

 การพัฒนาชุมชนเป/นขบวนการแห�งการกระทําทางสังคม ซ่ึงประชาชนในชุมชนนั้นร�วมกัน
จัดการวางแผนและลงมือกระทําการเอง พิจารณาให$รู$ชัดว�า กลุ�มหรือเอกชนมีความต$องการหรือขาด
แคลนอะไร มีปRญหาอะไรซ่ึงเป/นปRญหาร�วมกัน แล$วจึงจัดทําแผนเพ่ือขจัดความขาดแคลนหรือบําบัด
ความต$องการ หรือแก$ปRญหาต�าง ๆ โดยท่ีพยายามใช$ทรัพยากรท่ีมีอยู�ในชุมชนนั้น ๆ ให$มากท่ีสุดและ
ถ$าจําเป/น อาจจะขอความช�วยเหลือจากภายนอก คือ รัฐ หรือองคDกรอ่ืน เพียงเท�าท่ีจําเป/น๗๐ 
 การพัฒนาชุมชน คือ การทําให$คนซ่ึงอยู�ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีความแตกต�างกันท้ังทางด$านเชื้อ
ชาติ ศาสนา ความเป/นอยู� การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ค�านิยม ความเชื่อ 
และอ่ืน ๆ สามารถอยู�รวมกันได$อย�างราบรื่นมีความสุข รู$รักสามัคคี และร�วมมือกันทํางานได$๗๑ การ
พัฒนาชุมชนเป/นการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน เช�น สภาพถนนหนทางได$รับการปรับปรุงให$ดีข้ึน 
บ$านเรือนท่ีอยู�อาศัยมีระเบียบดีข้ึน สภาพแวดล$อมน�าอยู�อาศัย ประชาชนมีความขยันขันแข็งข้ึน มี
ความร�วมแรงร�วมใจกันทํางานเพ่ือชุมชนของตนมากข้ึน อันเป/นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคนและ
สภาพแวดล$อมจากสภาวะหนึ่งท่ีดีข้ึนกว�าเดิม๗๒ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “ความหมายของการพัฒนาชุมชน” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวล
เนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับความหมายของการพัฒนาชุมชน 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ประเวศ วะสี 
(๒๕๔๐, หน$า ๕๕) 

ชุมชน คือ การท่ีคนจํานวนหนึ่งเท�าใดก็ได$ มี
วัตถุประสงคDร�วมกัน มีการติดต�อสื่อสารหรือ
รวมกลุ�มกัน มีความเอ้ืออาทรต�อกัน มีการเรียนรู$
ร�วมกันในการกระทํา มีการจัดการเพ่ือให$เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคDร�วมกัน 

จิตติ มงคลชัยอรัญญา 
(๒๕๔๐, หน$า ๓๕) 

ชุมชนประกอบไปด$วยระบบความสัมพันธDของคน 
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
อาชีพ การเมือง การปกครอง โครงสร$างอํานาจ 
ระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล$อม และเทคโนโลยีด$าน
ต�าง ๆ ซ่ึงระบบเหล�านี้มีความสัมพันธDระหว�างกัน 

 
 
                                                 

 ๗๐กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, คู3มือพัฒนากร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDส�วนท$องถ่ิน, 
๒๕๔๐), หน$า ๑๒๑. 
 ๗๑เฉลียว บุรีภักดี, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : เอส. อารD. พริ้นติ้ง แมสโปรดักสD, ๒๕๔๔), 
หน$า ๑๓. 
 ๗๒นําชัย ทนุผล, พัฒนาชุมชนหลักการและยุทธวิธี, (เชียงใหม� : ภาควิชาส�งเสริมการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม�โจ$, ๒๕๔๕), หน$า ๔๕. 



 

๓๗

ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับความหมายของการพัฒนาชุมชน (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
อนุชาติ พวงสําลี 
(๒๕๔๒, หน$า ๒๙๔) 

ความเป/นชุมชนท่ีแท$จริงนั้นย�อมดําเนินไปบน
พ้ืนฐานของความรัก เอ้ืออาทร กระบวนการ
เรียนรู$ร�วมกันอย�างต�อเนื่อง รู$จักใจกว$างยอมรับ
ความแตกต�างและความหลากหลาย ซ่ึงเป/น
คุณค�าหลักของระบอบประชาธิปไตยและความ
เป/นพลเมือง 

ทองคูณ หงษDพันธD 
(๒๕๔๑, หน$า ๓๑) 

การพัฒนาชุมชน คือ การสร$างสรรคDความเจริญ
และยับยั้งความเสื่อมของชุมชน โดยอาศัยกําลัง
ความรู$แลความสามารถของประชาชนและความ
ช�วยเหลือจากภายนอก ท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา อนามัย และขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันจะนําไปสู�ความม่ันคงของชาติ และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

กรมการพัฒนาชุมชน  
(๒๕๔๐, หน$า ๑๒๑) 

การพัฒนาชุมชนเป/นขบวนการแห�งการกระทํา
ทางสังคม ซ่ึงประชาชนในชุมชนนั้นร�วมกันจัด 
การวางแผนและลงมือกระทําการเอง 

เฉลียว บุรีภักดี 

(๒๕๔๔, หน$า ๑๓) 
การพัฒนาชุมชน คือ การทําให$คนซ่ึงอยู�ในพ้ืนท่ี
บริเวณท่ีมีความแตกต�างกันท้ังทางด$านเชื้อชาติ 
ศาสนา ความเป/นอยู�การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค�านิยม ความเชื่อ และ
อ่ืน ๆ สามารถอยู�รวมกันอย�างราบรื่นมีความสุข 
รู$รักสามัคคี และร�วมมือกันทํางานได$ 

นําชัย ทนุผล 
(๒๕๔๕, หน$า ๔๕) 

การพัฒนาชุมชนเป/นการเปลี่ยนแปลงชุมชนไป
ในทางท่ีดีข้ึน 

 
 สรุปได�ว3า การพัฒนาชุมชน คือ การดําเนินการเพ่ือเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ัง
ทางด$านวัตถุและจิตใจของคนในชุมชน โดยการทําให$คนซ่ึงอยู�ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีความแตกต�างกันท้ัง
ทางด$านเชื้อชาติ ศาสนา ความเป/นอยู� การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค�านิยม 
ความเชื่อ และอ่ืน ๆ สามารถอยู�รวมกันอย�างราบรื่นมีความสุข รู$รักสามัคคี และร�วมมือกันทํางานได$ 
โดยในการพัฒนาควรอาศัยกําลังความรู$และความสามารถของประชาชนและอาจขอความช�วยเหลือ
จากภายนอกได$ 
 
 



 

๓๘

 ๒.๒.๒ จุดมุ3งหมายของการพัฒนาชุมชน 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “จุดมุ�งหมายของการพัฒนาชุมชน” เพ่ือใช$เป/น
แนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 ปRจจุบันงานด$านการพัฒนาชุมชนมีความสําคัญต�อการพัฒนาประเทศมาก เพราะสภาพ
ปRญหาของการพัฒนาชุมชนนั้นเป/นวงจรท่ีส�งผลกระทบต�อกันเป/นลูกโซ� จากความไม�รู$ สู�ความจนและ
การเจ็บป�วย ซ่ึงเป/นอุปสรรคในการพัฒนา เป/นวัฏจักรแห�งความชั่วร$าย ดังนั้น ทุกหน�วยงานทุก
องคDกร ต$องช�วยกันขจัดปRญหาเหล�านี้ให$หมดไป 
 ความยากจนในชนบท เป/นปRญหาหลักท่ีทุกหน�วยงานพยายามหาทางแก$ไข โดยการเพ่ิมพูน
รายได$ของประชาชนให$สูงข้ึน (Increasing Income) แต�ในการพัฒนาท่ีผ�านมา พบว�า ยิ่งมีการพัฒนา
ยิ่งทําให$ประชาชนยากจนลง กล�าวคือ จากการมุ�งพัฒนาประเทศเพ่ือให$ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยเน$นการพัฒนาทางด$านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตรกรรมซ่ึงเป/น
ประชากรเน$นการพัฒนาทางด$านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันภาคเกษตรกรรมซ่ึงเป/น
ประชากรส�วนใหญ�ของประเทศ ไม�ได$รับการดูแลอย�างท่ัวถึง อันเป/นเหตุให$เกิดความแตกต�างทาง
ฐานะของบุคคลสองกลุ�ม กลุ�มหนึ่งมีจํานวนไม�มาก มีฐานะร่ํารวย มีอํานาจทางเศรษฐกิจ กับอีกกลุ�ม
หนึ่งเป/นคนส�วนมาก อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ซ่ึงความไม�เป/นธรรมในการกระจายรายได$ กําลัง
กลายเป/นปRญหาท่ีสําคัญ ความแตกต�างระหว�างเมืองกับชนบทมีมากข้ึน ประชาชนในภาคอีสานมี
ฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าลงเม่ือเปรียบเทียบกับประชาชนในภาคอ่ืน ๆ ดัชนีท่ีนักเศรษฐศาสตรDสร$าง
ข้ึนมาเพ่ือวัดการกระจายรายได$ของประเทศ ว�ามีความเท�าเทียมกันมากน$อยเพียงใด คือ Gini-
coefficient (G-C) ค�าดัชนี G-C ๗ จะมีค�าระหว�าง ๐ ถึง ๑ ถ$า G-C มีค�าเข$าใกล$ ๑ มาเท�าใด แสดงว�า 
การกระจายรายได$จะเลวลง ในทางตรงข$ามถ$า G-C จะมีค�าเข$าใกล$ ๐ แสดงว�า การกระจายรายได$มี
ความเท�าเทียมกันมากข้ึน ในป� ๒๕๔๕ ค�า G-C = ๐.๕๔๖ ซ่ึงนับว�ามีค�าสูงสุดในบรรดาค�า G-C ท่ีได$มี
การวัดข้ึนมาในอดีต คือ ป� ๒๕๑๘ ค�า G-C = ๐.๔๕๑ ป� ๒๕๒๔ ค�า G-C = ๐.๔๗๔ ป� ๒๕๔๔ ค�า G-
C = ๐.๕๐๔ จากการกระจายรายได$ท่ีมีลักษณะตกตํ่าลงเรื่อย ๆ เป/นสิ่งท่ียืนยันความเชื่อท่ีว�า แม$ว�า
ประเทศไทยจะประสบความสําเร็จอย�างสูงทางด$านการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
แต�ความเจริญดังกล�าวไม�ได$กระจายไปสู�ประชาชนโดยท่ัวหน$ากัน แต�หากกระจุกตัวอยู�กับกลุ�มคนบาง
กลุ�มเท�านั้น 
 บุคคลพึงพัฒนาจากภายในมาสู�ภายนอก คือ จะต$องพัฒนาในด$านพฤติกรรมให$มีระเบียบ
วินัยในตนก�อน หมายถึง จะต$องพัฒนาอินทรียD คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และจิตใจให$พร$อมรับมือกับ
สถานการณDความเป/นไปตามเหตุ และปRจจัยของธรรมดาอันเกิดข้ึนในการดําเนินชีวิตประจําวันของแต�
ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาจึงรวมไปถึง การพัฒนาด$านบุคลิกภาพท่ีแสดงออก คือ เป/นคนกินเป/น ใช$
เป/น บริโภคเป/น ดูเป/น ฟRงเป/น เป/นต$น, การพัฒนาในด$านความประพฤติ คือ คบหาเสวนาเป/น สังคม
เป/น พูดเป/น สื่อสารเป/น การพัฒนาด$านจิตใจ คือ วางท�าทีต�อเรื่องท่ีเหตุข้ึนเป/น ฉลาดและทําใจเป/น 
และมีปRญญาท่ีจะคิดเป/น แก$ปRญหาเป/น ตลอดจนรู$จักดับทุกขDเป/น๗๓ 

                                                 

 ๗๓พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน2พระธรรมปQฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) หมวดพุทธศาสตร2, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน$า ๖๗-๖๙. 



 

๓๙

 ในการพัฒนาท่ีนักพัฒนาจะต$องระลึกอยู�เสมอ เพ่ือช�วยให$การดําเนินงานไปสู�จุดหมายและ
ความสําคัญของการพัฒนาชุมชน ได$แก� 
 ๑) เพ่ือพัฒนาคนให$มีประสิทธิภาพ 
 ๒) ส�งเสริมให$ประชาชนร�วมมือกันในการพัฒนาหมู�บ$านของตนเอง 
 ๓) ส�งเสริมให$ประชาชนรู$สึกภาคภูมิใจท่ีจะอาศัยและประกอบอาชีพในหมู�บ$านของตนอย�าง
สงบสุข 
 ๔) ส�งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนให$ดีข้ึน 
 ๕) ส�งเสริมความสามารถของแต�ละบุคคล ให$แต�ละคนนําเอาความสามารถในตัวเองออกมา
ใช$ให$เป/นประโยชนD 
 ๖) ส�งเสริมการรวมกลุ�มในการดําเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๗) เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล$อมในสังคมให$ดีข้ึน 
 ๘) เพ่ือส�งเสริมให$ประชาชนสามารถแก$ปRญหาของตนเองและชุมชนได$ 
 ๙) เพ่ือกระตุ$นให$ประชาชนได$มีส�วนร�วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ 
 ๑๐) เพ่ือให$การศึกษาแก�ประชาชนในทุกรูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวให$ดีข้ึน๗๔ 
 การพัฒนา มี ๒ นัย ได$แก� การพัฒนามนุษยD (human development) และการพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี (Sciences and Technology) ซ่ึงเปลี่ยนแนวทางมาค$นหาความรู$ เพ่ือให$
มนุษยDได$ความรู$ท่ีจะมาจัดความสัมพันธDให$มนุษยDอยู�กับธรรมชาติได$อย�างดี โดยเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
และเทคโนโลยีก็ผลิตและใช$บนฐานความคิดใหม�นั้น ด$วยแรงจูงใจใหม�ท่ีต�างไปอีกแบบหนึ่ง เราก็มี
วิทยาศาสตรDได$ มีเทคโนโลยีได$ แต�มีด$วยฐานความคิดท่ีต�างออกไป ท้ังนี้ การพัฒนาดังกล�าวมาเกิดข้ึน
บนฐานท่ีผิดพลาด ๓ ระดับ คือ 
 ๑) เป/นไปตามกระแสการพัฒนาแบบไม�ยั่งยืน ซ่ึงมีรากฐานความคิดท่ีผิดพลาดตามอย�าง
ประเทศท่ีพัฒนาแล$วท้ังหลาย 
 ๒) ดําเนินการพัฒนาด$วยการกระตุ$นแรงจูงใจท่ีไม�ถูกต$อง เนื่องจาก ผู$นําหรือผู$บริหาร
ประเทศไม�เข$าใจเพียงพอต�อปRจจัยท่ีทําให$เกิดการพัฒนาในประเทศท่ีพัฒนานําหน$ามาก�อน จับเหตุ
ปRจจัยมาผิดพลาด 
 ๓) ประชาชนเข$าร�วมกระบวนการพัฒนา โดยไม�มีการศึกษาท่ีจะเตรียมตัวให$พร$อมท่ีจะเป/น
ปRจจัยท่ีดีในกระบวนการพัฒนานั้น๗๕ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “จุดมุ�งหมายของการพัฒนาชุมชน” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวล
เนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
 
                                                 

 ๗๔จํานงคD อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพDครั้งท่ี ๘,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรD,  ๒๕๔๐), หน$า ๓๒. 
 ๗๕พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน2พระธรรมปQฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หมวดสังคมศาสตร2
และมนุษยศาสตร2, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน$า ๖-๗. 



 

๔๐

ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับจุดมุ�งหมายของการพัฒนาชุมชน 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๒, หน$า ๖๗-๖๙) 

บุคคลพึงพัฒนาจากภายในมาสู�ภายนอก คือ 
จะต$องพัฒนาในด$านพฤติกรรมให$มีระเบียบวินัย
ในตนก�อน หมายถึง จะต$องพัฒนาอินทรียD คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย และจิตใจให$พร$อมรับมือกับ
สถานการณDความเป/นไปตามเหตุ และปRจจัยของ
ธรรมดาอันเกิดข้ึนในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของแต�ละบุคคล 

จํานงคD อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ 
(๒๕๔๐, หน$า ๓๒) 

จุดมุ�งหมายของการพัฒนาชุมชน ได$แก� 
๑) เพ่ือพัฒนาคนให$มีประสิทธิภาพ 
๒) ส�งเสริมให$ประชาชนร�วมมือกันในการ

พัฒนาหมู�บ$านของตนเอง 
๓) ส�งเสริมให$ประชาชนรู$สึกภาคภูมิใจท่ีจะ

อาศัยและประกอบอาชีพในหมู�บ$านของตนอย�าง
สงบสุข 

๔) ส�งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบ- 
ครัวและชุมชนให$ดีข้ึน 

๕) ส�งเสริมความสามารถของแต�ละบุคคล ให$
แต�ละคนนําเอาความสามารถในตัวเองออกมาใช$
ให$เป/นประโยชนD 

๖) ส�งเสริมการรวมกลุ�มในการดําเนินชีวิต
ตามระบอบประชาธิปไตย 

๗) เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล$อมในสังคมให$ดีข้ึน 
๘) เพ่ือส�งเสริมให$ประชาชนสามารถแก$ 

ปRญหาของตนเองและชุมชนได$ 
๙) เพ่ือกระตุ$นให$ประชาชนได$มีส�วนร�วมใน

การพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ 
๑๐) เพ่ือให$การศึกษาแก�ประชาชนในทุก

รูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวให$ดีข้ึน 

 
 
 
 



 

๔๑

 สรุปได�ว3า จุดมุ�งหมายของการพัฒนาชุมชน คือ เพ่ือพัฒนาคนให$มีประสิทธิภาพ ส�งเสริมให$
ประชาชนร�วมมือกันในการพัฒนาหมู�บ$านของตนเอง ส�งเสริมให$ประชาชนรู$สึกภาคภูมิใจท่ีจะอาศัย
และประกอบอาชีพในหมู�บ$านของตนอย�างสงบสุข ส�งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและ
ชุมชนให$ดีข้ึน ส�งเสริมความสามารถของแต�ละบุคคล ให$แต�ละคนนําเอาความสามารถในตัวเองออกมา
ใช$ให$เป/นประโยชนD ส�งเสริมการรวมกลุ�มในการดําเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล$อมในสังคมให$ดีข้ึน เพ่ือส�งเสริมให$ประชาชนสามารถแก$ปRญหาของตนเองและชุมชนได$ เพ่ือ
กระตุ$นให$ประชาชนได$มีส�วนร�วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และเพ่ือให$การศึกษาแก�
ประชาชนในทุกรูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให$ดีข้ึน 

 ๒.๒.๓ ดัชนีช้ีวัดระดับของการพัฒนาชุมชน 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “ดัชนีชี้วัดระดับของการพัฒนาชุมชน” เพ่ือใช$
เป/นแนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 เป/นการยากท่ีจะจัดลําดับว�า ชุมชนใดหรือสังคมใดมีความเจริญก$าวหน$า มีความทันสมัย 
หรือมีการพัฒนาสูงกว�าหรือตํ่ากว�ากัน ท้ังนี้ เพราะบางชุมชนหรือบางสังคมมีความก$าวหน$าในด$าน
หนึ่งในระดับสูง แต�มีความด$อยหรือก$าวหน$าน$อยกว�าอีกด$านหนึ่ง ดังนั้น จึงอยู�ท่ีการเลือกเครื่องชี้วัด
ให$เหมาะสมกับสภาพชุมชนสังคมนั้น ๆ เป/นเครื่องชี้ท่ีแม�นยําเท่ียงตรงและเชื่อถือได$อย�างแท$จริง 
 เครื่องชี้วัดหรือดัชนีการพัฒนานั้นมี ๒ ระดับ คือ ระดับจุลภาคและระดับมหภาค ดังนี้ 
 ๑) ดัชนีการพัฒนาในระดับจุลภาค 
 ดัชนีการพัฒนาในระดับจุลภาคนี้ ใช$เป/นแนวทางในการศึกษาและบ�งชี้ระดับของการพัฒนา
ได$ คือ ดัชนีสร$างสัญลักษณD (Symbolic Structures) ของ ศาสตราจารยD Frank W. Young สอนอยู�
ท่ีมหาวิทยาลัยคอรDเนลสหรัฐอเมริกา ได$อธิบายว�า ในสังคมหนึ่ง ๆ จะประกอบด$วยระบบย�อย ๆ แต�
ละระบบจะมีลักษณะโครงสร$างท่ีแตกต�างกัน ความแตกต�างของโครงสร$างนี้สามารถวิเคราะหDได$จาก
สิ่งต�าง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนเป/นสัญลักษณDทางสังคมและสัญลักษณDทางสังคมเหล�านี้จะเป/นเครื่องชี้แต�ละ
ระบบท่ีประกอบข้ึนเป/นระบบใหญ�ข้ึน จะมีปริมาณของสิ่งท่ีใช$เป/นสัญลักษณDแทนสถาบันแตกต�างกัน 
ระบบใดมีปริมาณสิ่งของท่ีใช$เป/นสัญลักษณDแทนสถาบันน$อย ถือได$ว�ามีระดับทางโครงสร$างตํ่า ระบบ
ใดมีปริมาณหรือจํานวนสิ่งของท่ีใช$เป/นสัญลักษณDแทนสถาบันมาก ถือว�า มีระดับความแตกต�างจาก
โครงสร$างสูง 
 ดัชนีของการพัฒนาจึงมีอยู�ท่ีระดับความแตกต�างทางโครงสร$างของชุมชนหรือสังคมเป/น
สําคัญ ส�วนปRจจัยท่ีทําให$ลักษณะโครงสร$างในระบบย�อยเหล�านี้แตกต�างกัน หรือมีปริมาณสิ่งของท่ีใช$
เป/นสัญลักษณDแทนสถาบันไม�เท�ากัน ได$แก� การติดต�อสัมพันธDและการเข$าถึงบริการจากศูนยDกลางหรือ
ระบบใหม� (Relative Centrality) ของระบบย�อยเหล�านั้น การใช$ดัชนีการพัฒนาในระดับมหภาคชี้วัด
การพัฒนา มีความสําคัญและสามารถบ�งบอกถึงภาพรวมของการพัฒนาในระดับกว$างได$ว�า มีการ
พัฒนาไปได$มากน$อยแค�ไหนและถ$าใช$ดัชนีการพัฒนาในระดับจุลภาคควบคู�ไปด$วย จะทําให$มองเห็น
ภาพของการพัฒนามีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน๗๖ โดยพิจารณาดัชนีการพัฒนาในระดับมหภาค ดังนี้ 
                                                 

 ๗๖พิภพ กาญจนะ, คู3มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย3อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDการศาสนา, 
๒๕๔๒), หน$า ๗๖. 



 

๔๒

 ๑) การใช$ผลิตภัณฑDประชาชาติต�อหัวเป/นดัชนี (GNP Per Capita) ซ่ึงได$ถูกนํามาใช$
จัดลําดับการพัฒนาประเทศ โดยมีความเชื่อว�าประเทศไทยจะมีความทันสมัยหรือมีการพัฒนาในระดับ
ใดนั้น วัดจากรายได$ต�อบุคคลของประชากร ประเทศใดมีรายได$ต�อหัวสูงกว�าอีกประเทศหนึ่ง แสดงว�า
ประเทศนั้นมีการพัฒนาในระดับสูงกว�า ซ่ึงรายได$ต�อหัว คิดคํานวณจากผลิตภัณฑDประชาชาติเบ้ืองต$น 
(Gross National Product) หารด$วยจํานวนประชากรท้ังหมด ประเทศไทยใช$คําว�า GNP Per Capita 
 ๒) การใช$ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDเป/นดัชนี โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานว�า ทรัพยากร
มนุษยD ซ่ึงหมายถึง คุณภาพของมนุษยD ได$แก� พลังงาน ทักษะ พรสวรรคD และความรู$ของประชาชน 
เป/นสิ่งท่ีสามารถนํามาใช$ในการผลิตสินค$าและบริการให$เป/นประโยชนD ประเทศใดมีการสะสม
ทรัพยากรมนุษยDไว$มาก ประเทศนั้นก็มีโอกาสเจริญก$าวหน$าสูง ท้ังนี้ ทรัพยากรมนุษยDนั้นจะต$องมี
คุณภาพด$วย โดยการคํานวณจาก 
 ๒.๑) จํานวนผู$เรียนในระดับมัธยมศึกษา คิดเป/นร$อยละของประชากรในกลุ�มอายุ ๑๕-
๑๙ ป� คูณด$วยระยะเวลาของการเรียน คือ ๕ ป� 
 ๒.๒) จํานวนผู$เข$าเรียนในระดับอุดมศึกษา คิดเป/นร$อยละของประชากรในกลุ�มอายุท่ี
ควรศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ ๒๐-๒๔ ป� คูณด$วยระยะเวลาของการเรียน คือ ๕ ป� 
 ๓) การใช$ดัชนีคุณภาพทางกายภาพของชีวิต (The Physical Quality of Life Index ; 
PQLI) การใช$ดัชนีรายได$ต�อบุคคล บ�งชี้ระดับการพัฒนาประเทศนั้น เป/นสิ่งท่ีสรุปได$ยาก ในการท่ีจะ
จัดลําดับว�าประเทศพัฒนาหรือไม� เพราะเป/นการจัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย�างเดียว 
ดัชนี PQLI จะวัดในด$านการอ�านออกเขียนได$ การมีชีวิตรอดของทารกแรกเกิด และอายุขัยของชีวิต 
ซ่ึงเป/นการแสดงให$เห็นถึง คุณภาพชีวิตของประชากรแต�ละประเทศ ประเทศใดประชากรมีคุณภาพ
ชีวิตในระดับสูง ก็ย�อมเจริญกว�าประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีคุณภาพชีวิตในระดับตํ่ากว�า๗๗ 
 ดัชนีชี้วัดระดับของการพัฒนาท่ีประเทศไทยใช$วัดระดับของการพัฒนาในระดับหมู�บ$าน 
ตําบล หรือในชุมชนเมือง ซ่ึงถือว�า เป/นดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาในระดับจุลภาคอย�างหนึ่ง คือ 
เครื่องชี้วัด ความจําเป/นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ซ่ึงมีอยู�ท้ังหมด ๙ หมวด ๕๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 หมวดท่ี ๑ ประชาชนได$กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความต$องการของร�างกาย 
 ๑) หญิงต้ังครรภDได$กินอาหารอย�างเพียงพอ ซ่ึงมีผลทําให$เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักต้ังแต� 
๔,๐๐๐ กรัมข้ึนไป 
 ๒) เด็กแรกเกิด-๕ ป� ได$รับการเฝQาระวังการโภชนาการและไม�ขาดสารอาหารในระดับท่ีเป/น
อันตรายต�อสุขภาพ 
 ๓) เด็กอายุ ๕-๑๔ ป� ได$กินอาหารถูกต$องครบถ$วนตามความต$องการของร�างกาย 
 ๔) ครอบครัวไม�กินอาหารหรือเนื้อสัตวDท่ีดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ 
 ๕) ครอบครัวกินอาหารควบคุมท่ีมีฉลาก อ.ย. ๒/๒๕๔๕ 
 หมวดท่ี ๒ ประชาชนมีท่ีอยู�อาศัยและสภาพแวดล$อมท่ีเหมาะสม 
 ๖) ครอบครัวมีท่ีอยู�อาศัยท่ีมีสภาพคงทนถาวร สามารถอยู�อาศัยต�อไปได$อีกอย�างน$อย ๕ ป� 
 ๗) ครอบครัวมีการจัดบ$านเรือนและบริเวณบ$านถูกสุขลักษณะ 

                                                 

 ๗๗เรื่องเดียวกัน, หน$า ๗๗. 



 

๔๓

 ๘) ครอบครัวมีและใช$ส$วมถูกหลักสุขาภิบาล 
 ๙) ครอบครัวมีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมเพียงพอตลอดป� (๕ ลิตร/คน/วัน) 
 ๑๐) ครอบครัวมีน้ําสะอาดสําหรับใช$เพียงพอตลอดป� 
 ๑๑) ครอบครัวไม�ถูกรบกวนจากสิ่งรําคาญท่ีเป/นอันตรายต�อสุขภาพ 
 ๑๒) ครอบครัวมีทางเดินเท$าหลักท่ีเพียงพอต�อการเดินสัญจรไปมา มีไฟฟQาแสงสว�างใช$ได$
อย�างปลอดภัย 
 ๑๓) ครอบครัวในชุมชนมีไฟฟQาใช$ 
 ๑๔) ครอบครัวมีทางระบายน้ําหลักท่ีเพียงพอต�อการปQองกันน้ําท�วมขัง 
 ๑๕) ครอบครัวต้ังอยู�ใกล$สถานท่ีเพ่ือการพักผ�อนหย�อนใจ 
 หมวดท่ี ๔ ประชาชนมีโอกาสเข$าถึงบริการสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป/นแก�การดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 
 ๑๖) หญิงต้ังครรภDได$รับการดูแลก�อนคลอด 
 ๑๗) หญิงต้ังครรภDได$รับการบริการทําคลอดและดูแลหลังคลอดภายใน ๖ สัปดาหDจาก
แพทยDหรือพยาบาลหรือผดุงครรภDแผนโบราณท่ีผ�านการอบรมแล$ว 
 ๑๘) เด็กอายุตํ่ากว�า ๑ ป� ได$รับการฉีดวัคซีนปQองกันวัณโรค ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด 
ตับอักเสบ บี ครบตามเกณฑDอายุ 
 ๑๙) เด็กแรกเกิด-๑๔ ป� มีสูติบัตรหรือใบรับรองการเกิด 
 ๒๐) เด็กวัยประถมศึกษา (๗ – ๑๔ ป�) และได$รับการเฝQาระวังทางโภชนาการ 
 ๒๑) ครอบครัวมีความรู$เก่ียวกับโรคเอดสDครบทุกข$อ 
 ๒๒) ครอบครัวรู$จักวิธีการปQองกันโรคเอดสDครบทุกวิธี 
 ๒๓) เด็กอายุแรกเกิด-๖ ป� ได$รับการบริการเลี้ยงดูอย�างเหมาะสม 
 ๒๔) เด็กวัยประถมศึกษา (๗-๑๔ ป�) และได$รับการศึกษาภาคบังคับ 
 ๒๕) เด็กท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับและไม�ได$ศึกษาต�อ ได$รับฝ�กอบรมด$านอาชีพ 
 ๒๖) เด็กวัยประถมศึกษา (๕-๑๔ ป�) ไม�ถูกใช$แรงงานจนเป/นอุปสรรคต�อการศึกษาและ
สุขภาพอนามัย 
 ๒๗) ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๕-๕๙ ป� มีบัตรประจําตัวประชาชนและอ�านออกเขียนได$ 
 ๒๘) ผู$ทุพพลภาพหรือพิการได$รับการดูแลช�วยเหลือและไม�ถูกทอดท้ิง 
 ๒๙) ผู$มีอายุ ๖๐ ป�ข้ึนไปท่ีช�วยเหลือตนเองไม�ได$มีผู$ดูแล 
 ๓๐) ครอบครัวได$รับข�าวสารท่ีเป/นประโยชนDต�อสุขภาพและการประกอบอาชีพ อย�างน$อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 
 หมวดท่ี ๔ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยDสิน 
 ๓๑) ครอบครัวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยDสิน 
 ๓๒) ครอบครัวมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
 ๓๓) ครอบครัวมีสมาชิกท่ีมีความรู$เรื่องการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๓๔) ครอบครัวมีอุปกรณDดับเพลิง 
 



 

๔๔

 หมวดท่ี ๕ ประชาชนมีอาชีพม่ันคงและมีรายได$เพียงพอต�อการดํารงชีวิต 
 ๓๕) ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๕-๒๔ ป� ท่ีไม�ได$เรียนหนังสือต�อ ได$รับการฝ�กอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูน
รายได$ 
 ๓๖) ประชาชนวัยทํางาน (๑๕-๕๙ ป�) ท่ีไม�อยู�ในระหว�างเรียนต�อ มีอาชีพและมีรายได$ 
 ๓๗) ครอบครัวมีอาชีพและรายได$เพียงพอกับการใช$จ�ายท่ีจําเป/นในการดํารงชีวิต 
 ๓๘) ครอบครัวมีอาชีพและรายได$เฉลี่ยไม�น$อยกว�า ๑๕,๐๐๐ บาท/ป�/คน 
 หมวดท่ี ๖ ครอบครัวสามารถควบคู�ช�วงเวลาและจํานวนการมีบุตรไปตามต$องการ 
 ๓๙) คู�สมรสท่ีอยู�กินด$วยกันและภรรยาอายุ ๑๕-๔๔ ป� ใช$บริการคุมกําเนิด 
 หมวดท่ี ๗ ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาความเป/นอยู�และการดํารงชีวิตของตนเองและ
ชุมชน 
 ๔๐) ครอบครัวเป/นสมาชิกกลุ�มท่ีต้ังข้ึนในชุมชนอย�างน$อย ๑ กลุ�ม เพ่ือช�วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน 
 ๔๑) ครอบครัวมีส�วนร�วมในการพัฒนาตนเอง 
 ๔๒) ครอบครัวร�วมกันบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ 
 หมวดท่ี ๘ ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจตนเองให$ดีข้ึน 
 ๔๓) ครอบครัวร�วมกันบํารุงรักษาและส�งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีต�าง ๆ 
 ๔๔) ครอบครัวเข$าร�วมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรมท$องถ่ิน 
 ๔๕) ผู$มีสิทธิ์เลือกต้ังไปใช$สิทธิ์เลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตยครั้งหลังสุด 
 ๔๖) สมาชิกในครอบครัวมีความสามัคคี เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�ต�อกัน 
 ๔๗) สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติศาสนกิจอย�างน$อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๔๘) ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๔ ป�ข้ึนไป ไม�ติดสิ่งเสพติดจนก�อให$เกิดความเดือดร$อนแก�ตนเอง
และชุมชน 
 ๔๙) ผู$สูงอายุ (๖๐ ป�ข้ึนไป) ได$รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวและชุมชน 
 หมวดท่ี ๙ ประชาชนมีจิตสํานึกและร�วมกันอนุรักษDทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
 ๕๐) ครอบครัวมีการเข$าร�วมกิจกรรมการอนุรักษDและพัฒนาสิ่งแวดล$อม 
 ส�วนการวิเคราะหDดัชนีการพัฒนาในระดับจุลภาค ใช$ตัวแปรดังต�อไปนี้ 
 ๑) ความแตกต�างทางโครงสร$าง (Structural Differentiation) หมายถึง ระดับหรือปริมาณ
หมู�บ$านท่ีเป/นระบบย�อย เป/นสัญลักษณDแทนสถาบันท่ีปรากฏในชุมชน เช�น โรงเรียน วัด สถานีอนามัย 
ร$านค$า เป/นต$น 
 ๒) การติดต�อกับศูนยDกลางหรือระบบใหญ� (Relative Centrality) หมายถึง ระดับหรือ
ปริมาณของหมู�บ$านท่ีเป/นระบบย�อย ได$มีการติดต�อหรือรับบริการจากสถาบันหรือหน�วยงานของรัฐ
หรือเอกชนภายนอกมากน$อยเพียงใด สิ่งท่ีเป/นเครื่องชี้วัด คือ โทรทัศนD วิทยุ หนังสือพิมพD ถนน 
ยานพาหนะ และผู$นําการเปลี่ยนแปลง เป/นต$น 
 
 
 



 

๔๕

 ๓) ความเป/นป�กแผ�นของชุมชน (Solidarity) หมายถึง ระดับหรือปริมาณการแพร�กระจาย
ของสื่อท่ีกําหนดให$เป/นสัญลักษณDแทนสถาบัน ซ่ึงชี้ให$เห็นถึงปริมาณทักษะ ความรู$ความสามารถของ
ชุมชน เช�น กิจกรรมการรวมกลุ�ม การร�วมประกอบกิจกรรม กลุ�มสหกรณD พิธีกรรมชุมชน รวมท้ัง
จํานวนครั้งในการเข$าร�วมกิจกรรมในแต�ละกิจกรรมด$วย๗๘ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “ดัชนีชี้วัดระดับของการพัฒนาชุมชน” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวล
เนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับดัชนีชี้วัดระดับของการพัฒนาชุมชน 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พิภพ กาญจนะ 
(๒๕๔๒, หน$า ๗๖) 

ดัชนีของการพัฒนาจึงมีอยู�ท่ีระดับความแตกต�าง
ทางโครงสร$างของชุมชนหรือสังคมเป/นสําคัญ 
ส�วนปRจจัยท่ีทําให$ลักษณะโครงสร$างในระบบย�อย
เหล�านี้แตกต�างกัน หรือมีปริมาณสิ่งของท่ีใช$เป/น
สัญลักษณDแทนสถาบันไม�เท�ากัน ได$แก� การติดต�อ
สัมพันธDและการเข$าถึงบริการจากศูนยDกลางหรือ
ระบบใหม�ของระบบย�อยเหล�านั้น การใช$ดัชนีการ
พัฒนาในระดับมหภาคชี้วัดการพัฒนามีความ 
สําคัญและสามารถบ�งบอกถึงภาพรวมของการ
พัฒนาในระดับกว$าง 

พระมหาสุภา อุทโท 

(๒๕๔๒, หน$า ๖๑) 
การวิเคราะหDดัชนีการพัฒนาในระดับจุลภาค ใช$
ตัวแปร ดังนี้ 

๑) ความแตกต�างทางโครงสร$าง 
๒) การติดต�อกับศูนยDกลางหรือระบบใหญ� 
๓) ความเป/นป�กแผ�นของชุมชน 

 
 สรุปได�ว3า ดัชนีของการพัฒนาจึงมีอยู�ท่ีระดับความแตกต�างทางโครงสร$างของชุมชนหรือ
สังคมเป/นสําคัญ ส�วนปRจจัยท่ีทําให$ลักษณะโครงสร$างในระบบย�อยเหล�านี้แตกต�างกัน หรือมีปริมาณ
สิ่งของท่ีใช$เป/นสัญลักษณDแทนสถาบันไม�เท�ากัน การใช$ดัชนีการพัฒนาในระดับมหภาคชี้สามารถบ�ง
บอกถึงภาพรวมของการพัฒนาในระดับกว$าง และถ$าใช$ดัชนีการพัฒนาในระดับจุลภาคควบคู�ไปด$วย 
จะทําให$มองเห็นภาพของการพัฒนามีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 

                                                 

 ๗๘พระมหาสุภา อุทโท, พระสงฆ2ไทยในสองทศวรรษหน�า พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๖๐, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพDสุขใจ, ๒๕๔๒), หน$า ๖๑. 



 

๔๖

 ๒.๒.๔ การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย 

 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย” เพ่ือใช$เป/น
แนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 ความสับสนบางประการเก่ียวกับการ “พัฒนา” และ “การพัฒนาชุมชน” คือ การท่ีมี
นักวิชาการจํานวนไม�น$อยท่ีเข$าใจว�า การพัฒนาสังคมและการพัฒนาชุมชนนั้น มีความหมายรวมท้ัง
ความเป/นมาอย�างเดียวกัน ยิ่งไปกว�านั้น ยังแสดงออกถึงความไม�เข$าใจอย�างถ�องแท$ท่ีพยายามตีความ 
ความหมายว�า ชุมชน กับ สังคม นั้นมีความหมายเช�นเดียวกัน๗๙ โดยข$อเท็จจริงแล$ว การพัฒนา การ
พัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน มีความแตกต�างกัน อย�างน$อยท่ีสุด ๗ ประการ คือ 
 ประการท่ี ๑ ปรัชญาและความเชื่อ 
 ประการท่ี ๒ ความหมาย 
 ประการท่ี ๓ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข$อง 
 ประการท่ี ๔ วิธีการ 
 ประการท่ี ๕ เปQาหมาย 
 ประการท่ี ๖ ลักษณะ 
 ประการท่ี ๗ การตัดสินใจดําเนินการตามแผน 
 การพัฒนาชุมชนในประเทศไทยมีมานานแล$ว แต�มิได$มีการจดบันทึกไว$เป/นหลักฐานอย�าง
เป/นระบบให$คนรุ�นหลังได$ศึกษา จากการศึกษาค$นคว$าเชิงประวัติศาสตรD พบว�า การพัฒนาชุมชนได$มี
ปรากฏให$เห็นในสมัยสุโขทัย เม่ือประมาณ ป�พ.ศ. ๑๗๘๐ คนไทยในชุมชนสมัยนั้น ได$มีการร�วมมือ
ร�วมใจกันสร$างความเจริญก$าวหน$าให$กับชุมชนท่ีตนอาศัยอยู� เช�น การสร$างถนน สะพาน เหมือง ฝาย 
ขุดลอกคูคลองส�งน้ํา การร�วมมือกันทํากิจกรรมต�าง ๆ ท่ีว�านี้ ถือว�าเป/นการพัฒนาชุมชนในระดับหนึ่ง 
 สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. ๑๗๘๐-๑๙๙๔) 
 จากหลักฐานท่ีค$นพบแสดงให$เห็นว�า งานพัฒนาชุมชนได$ดําเนินการมาแล$วอย�างจริงจัง 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในรัชกาลของพ�อขุนรามคําแหงมหาราช (พ.ศ. ๑๘๒๐-๑๙๖๐) เชื่อได$ว�า เป/นยุค
ทองของงานพัฒนาในสมัยนั้น อาจจําแนกแต�ละประเภทกิจกรรม ได$ดังนี้ 
 การพัฒนาด$านวัตถุ มีการสร$างบ$านเรือน สร$างค�ายคูประตูหอรบ และสร$างวัดวาอาราม 
พระพุทธรูป การพัฒนาด$านจิตใจ มีการส�งเสริม เร�งเร$า สนับสนุนให$ประชาชนมีความอดทนขยัน
ขันแข็งในการทํางาน มีความรอบรู$เฉลียวฉลาดทันต�อเหตุการณD จัดให$มีการอบรมศีลธรรมเป/นประจํา 
และสร$างพระพุทธรูปปางลีลาให$เห็นสัญลักษณDเตือนจิตใจประชาชนให$รักความก$าวหน$า เป/นต$น 
 การพัฒนาด$านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข ส�งเสริมประเพณีไทย เช�น 
ประเพณีการลอยกระทง ประดิษฐDคิดค$นรูปแบบกระทงต�าง ๆ จนกระท่ังสืบต�อมาจนถึงปRจจุบัน มีการ
ประดิษฐDอักษรไทยข้ึนใช$เอง มีการส�งเสริมกิจการด$านสาธารณสุขให$ประชาชนมีร�างกายสมบูรณD
เข$มแข็ง การพัฒนาด$านการเกษตร การชลประทาน และการพัฒนาอาชีพ โดยให$ความม่ันใจว�า สิ่งท่ี
ได$ปลูกสร$างไว$จะเป/นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน 

                                                 

 ๗๙กิติ ตยัคคานนทD, เทคนิคการสร�างภาวะผู�นํา, พิมพDครั้งท่ี  ๑๐.  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพDเปลว
อักษร, ๒๕๔๓), หน$า ๑๐. 



 

๔๗

 การพัฒนาด$านคมนาคม ส�งเสริมและสนับสนุนให$มีการตัดถนนหนทางเชื่อมระหว�างเมือง 
ขุดลอกคูคลอง เพ่ือการไปมาติดต�อค$าขาย 
 การพัฒนาด$านการพาณิชยD สนับสนุนส�งเสริมการค$าอย�างเสรี โดยประชาชนทําการค$า
ภายใน ส�วนรัฐทําการค$ากับต�างประเทศ เช�น จีน ชวา อินเดีย เป/นต$น และหากประชาชนใดทําการค$า
กับต�างประเทศด$วยก็ไม�เก็บภาษี 
 การพัฒนาด$านอุตสาหกรรม ส�งเสริมการทําอุตสาหกรรม โดยได$เชิญชาวจีนท่ีมีความ 
สามารถในด$านการปR�นถ$วยชามมาสอนและประกอบเป/นอุตสาหกรรมส�งขายท้ังภายในและต�าง 
ประเทศด$วย 
 สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๔-๒๔๑๐) 
 การดําเนินงานพัฒนาชุมชนในสมัยกรุงศรีอยุธยา นอกเหนือจากการสร$างบ$านแปลงเมืองใน
รูปของการชี้นําโดยรัฐ และโดยการเสียสละรวมท้ังการอาสาสมัครทํากันเองในแต�ละชุมชนแล$ว จุดเด�น
สําคัญซ่ึงมองเห็นได$อย�างเด�นชัด ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๔๑) ก็คือ 
พระองคDได$ทรงแบ�งส�วนราชการบริหารงานแผ�นดินออกเป/นสัดส�วน เรียกว�า จตุสดมภD มีกรมเวียง 
(เมือง) กรมวัง กรมคลัง และกรมนา อีกท้ังพระองคDได$ทรงกําหนดขอบเขตหน$าท่ีความรับผิดชอบกัน
คนละด$าน โดยเฉพาะกรมเวียง (เมือง) ให$มีหน$าท่ีรับผิดชอบในการปกครองและพัฒนาท$องถ่ิน บําบัด
ทุกขDบํารุงสุขให$แก�ประชาชนโดยท่ัวไปในพระราชอาณาเขต 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทรD (พ.ศ. ๒๔๒๕-ปRจจุบัน) 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทรDตอนต$น (พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๔๗๕) นับว�า เป/นรากฐานท่ีสําคัญยิ่งของการ
ดําเนินงานพัฒนาในช�วงต�อ ๆ มา นอกเหนือจากการสร$างและทํานุบํารุงบ$านเมืองในด$านต�าง ๆ ซ่ึง
โดยท่ัวไปแล$ว จุดเด�นสําคัญเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชน ก็คือ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล$า
เจ$าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๕ พระองคDได$ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ�นดินใหม�ตามแบบนานาอารยประเทศ 
(พ.ศ. ๒๔๔๕) โดยจัดแบ�งงานราชการออกเป/น กระทรวง ทบวง กรม ให$รับผิดชอบงานเป/นสัดส�วนไม�
ซํ้าซ$อนกัน พระทรวงมหาดไทยเป/นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการปกครองและการพัฒนา
ท$องถ่ินบําบัดทุกขDบํารุงสุขให$แก�ประชาชนสมัยนั้น สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเป/นเสนาบดี 
พระองคDมีจุดมุ�งหมายหลักในการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับประชาชนอยู� ๒ ประการ คือ การปกครอง
ประชาชนและการบูรณะบ$านเมือง หน$าท่ีประการแรก เป/นความรับผิดชอบท่ีทางฝ�ายราชการจะต$อง
ดําเนินการ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง พนักงานฝ�ายปกครอง และได$ออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท$องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ ให$บังคับใช$ แต�ส�วนใหญ�จะขอความร�วมมือจากประชาชนในท$องถ่ินนั้น ๆ ให$
ช�วยกันเสียสละแรงงาน เงิน และวัสดุอุปกรณD ตลอดจนการดูแลเอาใจใส�ต�อกิจกรรมอันเป/นสาธารณะ
ประโยชนD ซ่ึงได$ร�วมกันจัดสร$างข้ึนในชุมชนของตน อันเป/นการปลุกความคิดให$มีจิตสํานึกว�าท$องถ่ิน
นั้น ๆ เป/นของประชาชนเอง การดําเนินงานในระยะแรก ๆ ยังไม�ได$กําหนดออกเป/นรูปแบบแผนงาน
หรือโรงการของรัฐ จนกระท่ังเปลี่ยนแปลงการปกครองในป� พ.ศ. ๒๔๗๕ 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทรDหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. ๒๔๗๕-ปRจจุบัน) การดําเนิน 
งานพัฒนาชุมชนเริ่มมีความสําคัญข้ึน รัฐมองเห็นความจําเป/นและความสําคัญของการบูรณะบ$านเมือง
ให$เจริญรุดหน$าอย�างมีแบบแผนและมีข้ันตอนการดําเนินงาน จึงได$กําหนดแผนการบูรณะชนบทข้ึนใน
ป� พ.ศ. ๒๔๘๕ และในป� พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงพัฒนารูปแบบและวิธีการก$าวหน$าเรื่อยมาจนถึงปRจจุบัน 



 

๔๘

 นับต้ังแต�ประเทศไทยได$เปลี่ยนรูปการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยDมาเป/น
ประชาธิปไตยใน พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยกระทรวงมหาดไทยเป/นผู$กําหนดแผนการบูรณะชนบทข้ึน แผนการ
บูรณะชนบท (พ.ศ. ๒๔๘๕ และ ๒๔๙๔) มีวัตถุประสงคD ๒ ประการ คือ 
 ๑) สร$างสรรคDชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบทให$เหมาะสมท่ีจะเป/นพลเมืองดี อันเป/น
วัตถุประสงคDเพ่ือพัฒนาทางด$านจิตใจ ดังจะเห็นได$จากมีการกําหนดเรื่องการปกครองหมู�บ$านตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท$องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ แก$ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๘๖ คือ นอกจากตําแหน�ง
ท่ีมาจากการแต�งต้ังแล$ว ยังมีการเลือกต้ังผู$ช�วยผู$ใหญ�บ$าน เรียกว�า ผู$ช�วยฝ�ายการทํางาน เป/นชาย ๑ 
หญิง ๑ ท้ังผู$ใหญ�บ$านและผู$ช�วยนี้ รวมเรียกว�า กรรมการหมู�บ$าน แผนการบูรณะชนบท ๒๔๘๕ นี้
ต$องการฝ�กฝนประชาชนให$รู$จักสิทธิและหน$าท่ีของพลเมืองดี โดยเรียนรู$ถึงสิทธิการเลือกต้ัง มีการ
ตรวจตราตักเตือน และอบรมประชาชน มีการประชุมเป/นครั้งคราว ซ่ึงก็เป/นการสอนประชาชนรู$จัก
ปรึกษาหารือกันแบบประชาธิปไตย เป/นการยั่วยุให$ประชาชนมีความสนใจและกระตือรือร$นใน
กิจกรรมของท$องถ่ินและชุมชนของตน 
 ๒) ส�งเสริมให$ประชาชนมีการครองชีพดีข้ึน อันเป/นวัตถุประสงคDเพ่ือการพัฒนาทางด$านวัตถุ 
โดย กรรมการหมู�บ$าน นอกจากจะมีหน$าท่ีตามท่ีคณะกรรมการอําเภอกําหนดมอบหมายแล$ว ยังมี
หน$าท่ีจะช�วยเป/นหน�วยส�งเสริมเก่ียวกับอาชีพ รวมท้ังการแก$ไขปRญหาต�าง ๆ ด$วยการดําเนินงานตาม
โครงการนี้ นอกจากจะมีคณะกรรมการดังกล�าวแล$ว ยังได$คัดเลือกบุคคลภายนอกเข$ามาร�วมงานด$วย 
เรียกว�า ปลัดอําเภอประจําตําบลหรือปลัดตําบล ปลัดตําบลต$องมีคุณสมบัติเช�นเดียวกับข$าราชการพล
เรือนจัตวา และมีคุณสมบัติพิเศษท่ีกําหนดไว$อีก คือ ต$องเป/นผู$ท่ีรักท่ีจะทํางานให$หมู�บ$านและเป/นผู$ท่ี
เข$ากับประชาชนได$ดี 
 แผนการบูรณะชนบทนี้ดําเนินไปได$เพียง ๒ ป� ก็ต$องยุบเลิกด$วยเหตุผลบางประการ ดังนี้ 
 ๑) มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม� รัฐบาลใหม�ไม�ส�งเสริมแผนบูรณะชนบท เพราะขณะนั้น
กําลังเกิดสงคราม 
 ๒) คณะกรรมการและเจ$าหน$าท่ีผู$ดําเนินงานไม�เข$าใจถึงวัตถุประสงคDของหลักการและ
วิธีการปฏิบัติงานอย�างดีพอ 
 ๓) การเร�งรัดในโครงการ ทําให$ประชาชนเดือดร$อน 
 ๔) รัฐบาลไม�ให$เงินอุดหนุนในการทํางาน ประชาชนต$องออกเงินเอง 
 ๕) มีลักษณะเป/นการบังคับต�อประชาชน 
 นับต้ังแต�ป� พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๑ กรมประชาสงเคราะหDและกรมมหาดไทย ต�างก็มีการ
เคลื่อนไหวในการดําเนินงานพัฒนาการท$องถ่ิน ในป� พ.ศ. ๒๕๐๑ กรมมหาดไทยได$ทําโครงการพัฒนา 
การท$องถ่ินทดลองข้ึน โดยได$คัดเลือกปลัดอําเภอเข$ามารับการอบรมเพ่ือเป/นปลัดอําเภอพัฒนากร ได$
ส�งปลัดอําเภอพัฒนากรอีก ๔๗ คนไปเนินงานพัฒนาอีก ๒๙ จังหวัด๘๐ 
 
 
 

                                                 

 ๘๐เรื่องเดียวกัน, หน$า ๖๖. 



 

๔๙

 ในระหว�างท่ีกรมมหาดไทยกับกรมประชาสงเคราะหDกําลังดําเนินงานพัฒนาการท$องถ่ิน โดย
ส�งปลัดอําเภอพัฒนากรออกไปปฏิบัติงานในเขตพัฒนานั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได$วางโครงการ
มูลสารศึกษา (Fundamental Education) เพ่ือใช$ในการฝ�กอบรมนักศึกษาผู$ใหญ�ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
ณ ศูนยDฝ�กอบรมการศึกษาผู$ใหญ� จังหวัดอุบลราชธานี เรียกโดยย�อว�า ศ.อ.ศ.อ. ทําการผลิตนักศึกษา 
เรียกว�า สารนิเทศ ใช$หลักสูตรฝ�กอบรม ๒ ป� ดังนั้น ระยะป� พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๒ ก็เริ่มมีเจ$าหน$าท่ีของ
กระทรวงศึกษาธิการและของกระทรวงมหาดไทยดําเนินงานพัฒนาการท$องถ่ิน ต�างคนต�างทําไปพร$อม
กัน มีจุดหมายปลายทางอย�างเดียวกัน แต�มีเขตดําเนินงานพัฒนาการท$องถ่ิน ต�างคนมีเจ$าหน$าท่ีของ
กระทรวงศึกษาธิการและของกระทรวงมหาดไทยดําเนินงานแตกต�างกัน เพราะการนิเทศ ทํางานเป/น
ทีม ทีมละ ๖ คน ส�วนปลัดอําเภอพัฒนากรทํางานคนเดียว 
 ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ประเทศไทยได$เป/นเจ$าภาพจัดการสัมมนาระหว�างประเทศ ว�าด$วยการ
วางแผนและบริหารงานพัฒนาการท$องถ่ินด$วยความอนุเคราะหDจากองคDการสหประชาชาติ ผลของการ
สัมมนาได$เสนอต�อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑) ให$กรมมหาดไทยรับนโยบายไปปฏิบัติ 
 ๒) เห็นควรโอนสํานักงานคณะกรรมการกลางพัฒนาการท$องถ่ินจากระทรวงมหาดไทยไป
ข้ึนตรงต�อสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหน$าท่ีวางนโยบาย 
 ๓) กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการฝ�กอบรมให$แก�เจ$าหน$าท่ี 
 ๔) ให$องคDการอิสระเป/นผู$วิจัยและประเมินผล 
 จากข$อเสนอดังกล�าวนี้ คณะรัฐมนตรีได$มีมติให$กรมมหาดไทยรับโอนสารนิเทศและงานจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดท้ังเป/นเจ$าของเรื่องการดําเนินงานไม�เพียงพอ สําหรับการผลิตสารนิเทศ 
ดังนั้น จึงให$กระทรวงมหาดไทยเป/นเจ$าของเรื่องดําเนินงานพัฒนาการท$องถ่ิน 
 เม่ือกระทรวงมหาดไทยรับหน$าท่ีดําเนินงานพัฒนาการท$องถ่ิน ก็ได$ปรับปรุงโครงการพัฒนา 
การท$องถ่ินแห�งใหม� แล$วเสนอต�อคณะรัฐมนตรี คณะรับมนตรีก็ได$รับเอาโครงการพัฒนาการท$องถ่ิน
แห�งชาติเข$าบรรจุไว$ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑ โดยระบุวิธีดําเนินงานท่ีสําคัญไว$ ๔ 
ประการ คือ 
 ๑) ให$ประชาชนรู$จักช�วยตนเอง โดยจะใช$วิธีแนะนํากระตุ$นเตือนให$ประชาชนเป/นฝ�ายริเริ่ม
ก�อนเพ่ือช�วยให$ประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 
 ๒) อบรมผู$นําท$องถ่ินให$ถูกทาง เพ่ือให$เป/นกําลังสําคัญในการปรับปรุงท$องท่ีและนํา
ประชาชนให$ทํางานร�วมกันกับพัฒนากรและเจ$าหน$าท่ีวิชาการ 
 ๓) รัฐจะให$ความช�วยเหลือ โดยการสนับสนุนทางวิชาการ จัดหาวัสดุอุปกรณD หรือเงินเท�าท่ี
จําเป/นมาสมทบกับแรงงานท่ีประชาชนอุทิศให$ 
 ๔) ใช$หลักการประสานงานในการดําเนินงาน โดยการดําเนินงานตามโครงการต$องอาศัย
ความร�วมมือและประสานงานระหว�างเจ$าหน$าท่ีวิชาการต�าง ๆ ในส�วนภูมิภาคกับพัฒนาการซ่ึงเป/นผู$
ดําเนินงานและเป/นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการร�วมงานกับผู$นําท$องถ่ินจัดต้ังส�วนพัฒนาการท$องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๐๔) 
 
 



 

๕๐

 ในป� พ.ศ. ๒๕๐๔ สํานักงานพัฒนาการท$องถ่ิน ได$รับการยกฐานะเป/นส�วนพัฒนาการ
ท$องถ่ิน ซ่ึงข้ึนกับกรมมหาไทย ในขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมมหาดไทยได$ฝ�กอบรม
ปลัดอําเภอพัฒนากรเพ่ิมเติมร�วมกับ ศ.อ.ศ.อ. ซ่ึงผลิตสารนิเทศให$ทําหน$าท่ีพัฒนาการเพ่ือจะให$
เพียงพอในการเข$าปฏิบัติงานตามเขตพัฒนาท่ีเปKดดําเนินการ ในเวลาเดียวกัน สํานักงาน ก.พ. ได$มี 
กฎ ก.พ. ออกมาตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข$อราชการพลเรียน พ.ศ. ๒๔๙๗ เทียบตําแหน�ง
เรียกชื่ออย�างอ่ืนในกรมมหาดไทย รวมเรียกปลัดอําเภอพัฒนาการและสารนิเทศว�า “พัฒนากร” (C.D. 
Worker หรือเรียก C.D. Organizer) ดําเนินงานใน ๑๑ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ๔ 
จังหวัดภาคใต$ รวมเป/น ๑๕ จังหวัด และในป� พ.ศ. ๒๕๐๕ ได$มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรมฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๐๕ แยกงานพัฒนาชุมชนออกจากกรมมหาดไทย โดยต้ังข้ึนเป/นกรม
ใหม�จากส�วนพัฒนาการท$องถ่ิน เรียกว�า กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงก็ได$
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนมาจนถึงปRจจุบันนี้ และได$มีการเปลี่ยนชื่อกรมมหาดไทย เป/นกรมการปกครอง 
ให$มีหน$าท่ีรับผิดชอบงานด$านการปกครอง โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือสร$างความเข$มแข็งของชุมชนเปรียบ
ประดุจภูมิคุ$มกันทางสังคม ซ่ึงมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการเข$ามาผนวกกัน ได$แก� ธรรมะ การ
เรียนรู$ และการจัดการ๘๑ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวล
เนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๙ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
กิติ ตยัคคานนทD 
(๒๕๔๓, หน$า ๑๐) 

การพัฒนาสังคมและการพัฒนาชุมชนมีความ
แตกต�างกันอย�างน$อยท่ีสุด ๗ ประการ คือ 

๑) ปรัชญาและความเชื่อ 
๒) ความหมาย 
๓) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข$อง 
๔) วิธีการ 
๕) เปQาหมาย 
๖) ลักษณะ 
๗) การตัดสินใจดําเนินการตามแผน 

 
 
 
 
 

                                                 

 ๘๑ประเวศ วะสี, บทสัมภาษณ2ในประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, หน$า ๓๖-๓๗. 



 

๕๑

ตารางท่ี ๒.๙ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ประเวศ วะสี 
(๒๕๔๐, หน$า ๓๖-๓๗) 

การพัฒนาชุมชนในประเทศไทยมีมานานแล$ว แต�
มิได$มีการจดบันทึกไว$เป/นหลักฐาน จากการศึกษา
ค$นคว$าเชิงประวัติศาสตรD พบว�า การพัฒนาชุมชน
ได$มีปรากฏให$เห็นในสมัยสุโขทัย เม่ือประมาณ ป�
พ.ศ. ๑๗๘๐ เป/นต$นมา กระท่ังปRจจุบัน รัฐบาลได$
ต้ังกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให$
ได$ดําเนินงานพัฒนาชุมชนมา โดยมีจุดมุ�งหมาย
เพ่ือสร$างความเข$มแข็งของชุมชนเปรียบประดุจ
ภูมิคุ$มกันทางสังคม ซ่ึงมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ ๓ 
ประการเข$ามาผนวกกัน ได$แก� ธรรมะ การเรียนรู$ 
และการจัดการ 

 
 สรุปได�ว3า การพัฒนาสังคมและการพัฒนาชุมชนมีความแตกต�างกันในด$านปรัชญาและ
ความเชื่อ ความหมาย ทฤษฎีท่ีเก่ียวข$อง วิธีการ เปQาหมาย ลักษณะ และการตัดสินใจดําเนินการตาม
แผน โดยการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนี้มีมานานแล$ว แต�มิได$มีการจดบันทึกไว$เป/นหลักฐาน จาก
การศึกษาค$นคว$าเชิงประวัติศาสตรD พบว�า การพัฒนาชุมชนได$มีปรากฏให$เห็นในสมัยสุโขทัย เม่ือ
ประมาณ ป�พ.ศ. ๑๗๘๐ เป/นต$นมา กระท่ังปRจจุบัน รัฐบาลได$ต้ังกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ให$ได$ดําเนินงานพัฒนาชุมชนมา โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือสร$างความเข$มแข็งของชุมชนเปรียบประดุจ
ภูมิคุ$มกันทางสังคม ซ่ึงมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการเข$ามาผนวกกัน ได$แก� ธรรมะ การเรียนรู$ และ
การจัดการ 

 ๒.๒.๕ โครงสร�างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “โครงสร$างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” เพ่ือใช$เป/นแนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 ลักษณะโครงสร$างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด$วย ด$านเศรษฐกิจ ด$าน
สังคม ด$านการศึกษา และด$านสุขอนามัยและสิ่งแวดล$อม๘๒ โดยกระบวนการพัฒนาท่ีนําไปสู�การ
พัฒนาท่ียั่งยืนนั้น ต$องอาศัยการรวมกลุ�มท่ีเข$มแข็ง ทําให$คนส�วนใหญ�จะมีความรู$สึกความเป/นเจ$าของ 
เกิดความรับผิดชอบร�วมกันและการเกิดผลประโยชนDของกลุ�ม เนื่องจากความเข$มแข็งของกลุ�มเป/น
เปQาหมายท่ีได$รับ๘๓ 
                                                 

 ๘๒โกวิทยD กังสนันทD, “การจัดการชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, วารสารการเมืองการปกครอง, ป�ท่ี ๓ 
ฉบับท่ี ๑ (กันยายน ๒๕๕๕ – กุมภาพันธD ๒๕๕๖) : ๓-๔. 
 ๘๓นันทิยา หุตานุวัตร และณรงคD หุตานุวัตร, การพัฒนาองค2กรชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนา
องคDกรชุมชน (องคDการมหาชน), ๒๕๔๖), หน$า ๓๔. 



 

๕๒

 ก. ด�านเศรษฐกิจ 
 ต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๐๔ เป/นต$นมา มีการใช$แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ซ่ึงส�งผลต�อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยหลายอย�าง เช�น เกิดโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก คนในชนบท
อพยพมาทํางานโรงงานมากข้ึน เกิดปRญหาความยากจนและช�องว�างทางเศรษฐกิจระกว�างภาคเกษตรกรรม
กับอุตสาหกรรม ต�อมาในทศวรรษ ๒๕๓๐ รัฐบาลมุ�งพัฒนาประเทศให$เป/นประเทศอุตสาหกรรมใหม� 
แต�เม่ือเกิดวิกฤติการณDทางเศรษฐกิจใน พ.ศ.๒๕๔๐ ทําให$ธุรกิจจํานวนมากล$มละลาย คนตกงาน
จํานวนมาก รัฐบาลได$ส�งเสริมให$ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดความ ฟุQงเฟQอ
ฟุ�มเฟ�อย 
 คําว�า “เศรษฐกิจ” เป/นเรื่องท่ีเก่ียวข$องกับการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต
โดยผ�านกระบวนการซ้ือขายแลกเปลี่ยนผลผลิตซ่ึงกันและกัน และมีการใช$สื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน๘๔ เศรษฐกิจชุมชน คือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต�าง ๆ ท้ังด$านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน ท้ังในด$านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให$คนใน
ชุมชนมีส�วนร�วมในการแก$ปRญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน กล�าวคือ ให$คนในชุมชนมีส�วนร�วม
คิด (What) ร�วมทํา (How) ร�วมรับผลประโยชนD (For whom) บนพ้ืนฐานของความสามารถท่ีชุมชน
ต�าง ๆ มีอยู� จากการใช$ทุนของชุมชน ท้ังท่ีเป/นสินค$าทุน (เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณDการผลิตต�าง ๆ 
ฯลฯ ท่ีมีอยู�หรือสามารถจัดหามาได$ตามศักยภาพ) ทุนทางเศรษฐกิจ (ปRจจัยท่ีสนับสนุนให$การดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป/นไปอย�างสะดวกราบรื่น เช�น ท่ีดิน แหล�งน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิ
ประเทศ และการคมนาคมขนส�ง เป/นต$น) และทุนทางสังคม (วิถีการผลิต ภูมิปRญญาท$องถ่ิน ศาสน
สถาน โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ) โดยกระทําไปเพ่ือเปQาหมายสําคัญ ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาขีดความสามารถของคนในครอบครัว และชุมชน จากการสร$างกระบวนการ
เรียนรู$เพ่ือให$สามารถพ่ึงตนเองได$ 
 ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให$มีความเข$มแข็ง ตามศักยภาพของตนเองให$
ประชาชนในชุมชนมีความอยู�ดี กินดี อย�างถ$วนหน$า 
 ๓) การฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมของชุมชนให$ยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษD
วัฒนธรรม และภูมิปRญญาท$องถ่ินให$สามารถดํารงสืบไปจนถึงรุ�นลูก รุ�นหลาน 
 ถ$าหากแต�ละชุมชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองให$เป/นไปตามเปQาหมายท่ีกําหนดไว$
ได$แล$ว ปRญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล$อม ก็จะลดลงหรือหมดไปจากชุมชนนั้น ๆ ประชาชน
มีความอยู�ดีกินดี มีสังคมท่ีน�าอยู� ผลประโยชนDแบ�งปRนกันอย�างถ$วนหน$า มีการอนุรักษDทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมของชุมชนไว$ให$ลูกหลานในชุมชนได$ใช$ต�อไปในอนาคต มีการฟ��นฟูวัฒนธรรม 
และอนุรักษDภูมิปRญญาท$องถ่ินให$ประสมประสานเข$ากับเทคโนโลยีสมัยใหม�ได$อย�างกลมกลืน ซ่ึงแสดง
ให$เห็นว�าเป/นการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักสากลได$แล$ว นอกจากนี้แล$วการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให$
ยั่งยืนนั้นจะต$องส�งเสริมให$ชุมชนนั้นมีระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถพัฒนาให$ยืนอยู�บนขาของตัวเองได$โดย
ไม�ต$องพ่ึงพาผู$อ่ืน หรือรอรับความช�วยเหลือจากหน�วยงานใด ๆ 

                                                 

 ๘๔ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธD, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Community Economic Development), 
(เชียงใหม� : คณะเศรษฐศาสตรD มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ๒๕๕๘), หน$า ๒. 



 

๕๓

 การมุ�งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังมีจุดแข็งท่ีเอ้ืออํานวยต�อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
ของท้ังประเทศให$ประสบความสําเร็จได$นั้น จะต$องอาศัยปRจจัยต�าง ๆ เหล�านี้ คือ 
 ๑) คนในท$องถ่ินหรือในชุมชนเดียวกันมีจิตสํานึกร�วมกัน ปรารถนาท่ีจะดํารงอยู�ด$วยกัน 
 ๒) การมีความเอ้ืออารี มีความช�วยเหลือเก้ือกูลระหว�างกัน ซ่ึงเป/นลักษณะเด�นของสังคมใน
ชุมชนท$องถ่ินอยู�แล$ว 
 ๓) การมีปฏิสัมพันธDระหว�างประชาชนด$วยกัน หรือระหว�างกลุ�มด$วยกันเป/นไปด$วยความ
สมัครใจ ไม�ใช�เป/นการบังคับหรือสั่งการแต�อย�างใด 
 ๔) ความหวงแหนในท$องถ่ินหรือในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง จะช�วยสนับสนุนให$การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนของตนเองเป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และทุกคนเต็มใจท่ีจะพัฒนาร�วมกัน 
 ๕) เป/นการพัฒนาท่ีเริ่มจากการกําหนดพ้ืนท่ีเปQาหมายเป/นสําคัญ โดยคนในชุมชนท่ีมีจํานวน
อยู�ไม�มาก ซ่ึงสามารถจัดการได$ง�ายกว�า และเม่ือมีพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ
ตนเองจนประสบความสําเร็จแล$ว สามารถใช$เป/นตัวอย�างในการเรียนรู$เพ่ือแพร�กระจายแนวคิด วิธีการ 
ซ่ึงสามารถก�อให$เกิดการพัฒนาในลักษณะเดียวกันออกไปในวงกว$างได$๘๕ 
 ปRจจุบัน มีแนวคิดการดําเนินชีวิตด$วยความพอดี สมดุลในการบริโภค หรือท่ีเรียกกันว�า 
เศรษฐศาสตรDตามแนวพุทธศาสตรD หรือเศรษฐศาสตรDแนวพุทธ มีลักษณะท่ีสําคัญพอสรุปได$ ดังนี้ 
 ๑) เป/นศาสตรDสายกลางหรือเศรษฐศาสตรDมัชฌิมาปฏิปทา เศรษฐศาสตรDแนวพุทธมุ�งท่ี
ความพอดีหรือความสมดุล สมดุลในแง�หนึ่งก็คือการบริโภคเพ่ือสนองหรือบําบัดความต$องการจะทําให$
เกิดความพอดี ส�วนเศรษฐศาสตรDปRจจุบันเป/นการบริโภคท่ีตอบสนองความต$องการไม�รู$จบเพราะมี
ความต$องการไม�จํากัด แต�ทางพระพุทธศาสนา จะมีหลักของความพอ คือมีปRญญาและฉันทะเข$ามา
เก่ียวข$องในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ แล$วทําให$เกิดความพึงพอใจ โดยมีความคิดเห็นพอดีเกิดข้ึนเพราะ
ความต$องการมาบรรจบกับจุดหมายท่ีสิ้นสุดของมัน เป/นความพอใจท่ีมีความพอดีและความพอใจท่ีทํา
ให$เกิดความพอดี โดยความพอดีก็คือการท่ีได$สนองความต$องการคุณภาพชีวิตและความพอใจท่ีได$
คุณภาพชีวิต หรือจุดของความพอดีอีกอย�างหนึ่งคือหลักการไม�เบียดเบียนตนและไม�เบียดเบียนผู$อ่ืน 
 ๒) เศรษฐศาสตรDแนวพุทธศาสตรDมีลักษณะท่ีสําคัญท่ีถือว�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย�าง
เป/นกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเป/นกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษยDไปด$วยใน
ตัว ไม�ว�าการบริโภค การตลาด การแลกเปลี่ยน การค$าขายด$วยเงินตรา โดยภาพรวมกิจการในการ
ดําเนินชีวิตทุกอย�างในภาพรวมของมนุษยDในด$านวัตถุ ท่ีจะส�งเสริมความเป/นอยู�ท่ีดี และเป/นรากฐาน
แห�งการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนา ศักยภาพของตนเอง 
 ดังนั้น พุทธศาสตรDนี้มองเศรษฐศาสตรDและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย�างไร อย�างน$อยให$เห็น
ว�า มันเป/นส�วนท่ีส�งเสริมการมีชีวิตท่ีดีงาม ยังเป/นส�วนท่ีส�งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือจุดมุ�งหมายในการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษยDเพ่ือให$มนุษยDได$มีโอกาสมีความพร$อม ยิ่งข้ึน ในการท่ีจะเข$าถึงสิ่งท่ีดีงาม สิ่ง
ท่ีประเสริฐท่ีชีวิตจะพึงได$รับยิ่ง ๆ ข้ึนไป๘๖ 

                                                 

 ๘๕เรื่องเดียวกัน, หน$า ๙-๑๑. 
 ๘๖พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร2ตามแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน$า ๙๕. 



 

๕๔

 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสําหรับผู$ท่ีสนใจจะเข$าไปส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน สามารถสรุปได$ดังนี้ 
 ๑) การสร$างเวทีการเรียนรู$ให$เกิดข้ึนก�อน อาจจะเป/นลักษณะของประชาคมหมู�บ$าน ตําบล 
หรืออําเภอ ในลักษณะของร$านค$าชุมชน ตลาดนัดชุมชน ฯลฯ 
 ๒) ควรมีการวิเคราะหDศักยภาพ และขีดความสามารถของชุมชนท$องถ่ินนั้นเสียก�อนว�า
ชุมชนนั้น ๆ มีความพร$อมแค�ไหน หากชุมชนนั้น ๆ ไม�มีศักยภาพ หรือไม�มีความพร$อมท่ีจะพัฒนา การ
เข$าไปส�งเสริมก็จะเป/นไปได$ยาก โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จแทบไม�มีเลย ในทางตรงกันข$ามหาก
ชุมชนนั้น ๆ มีศักยภาพ หรือมีความพร$อมแล$วโอกาสท่ีชุมชนเหล�านั้นจะประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองจึงมีค�อนข$างสูง 
 ๓) ควรมีวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยให$
ดําเนินตามข้ันตอน “ทฤษฎีใหม�” ขององคDพระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๙ 
 ๔) ควรมีการส�งเสริมให$มีการรวมกลุ�มในลักษณะต�าง ๆ เช�น กลุ�มอาชีพ กลุ�มออมทรัพยD 
เพ่ือการผลิต กลุ�มสะสมทุน กลุ�มอนุรักษDต�าง ๆ และนอกจากนี้ควรมีการสร$างเครือข�ายระหว�างองคDกร
ในชุมชนนั้น ๆ ด$วย 
 ๕) ควรส�งเสริมให$มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หรือพัฒนาความรู$เก่ียวกับวิธีการผลิต 
การคัดคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป และการบรรจุหีบห�อ ของผลิตภัณฑDท่ีชุมชนนั้น ๆ สามารถ
ผลิตข้ึนมาได$ด$วยทรัพยากรของตนเอง 
 ๖) ควรส�งเสริมการพัฒนาระบบตลาด เช�น ตลาดในชุมชนท$องถ่ินของตนเอง และตลาด
ภายในประเทศ หรือบางครั้งหากชุมชนมีศักยภาพสูงก็สามารถพัฒนาไปถึงตลาดในต�างประเทศด$วยก็
ได$ ควรส�งเสริมให$มีการสร$างเครือข�ายระหว�างกลุ�มผู$ผลิตกับกลุ�มผู$บริโภคเพ่ือเชื่อมโยงระหว�างผู$ผลิต
กับตลาดปลายทาง เช�น ระหว�างกลุ�มผู$ผลิตกับกลุ�มผู$บริโภค กลุ�มผู$ผลิตกับโรงงานแปรรูปต�าง ๆ เป/น
ต$น 
 ๗) ควรมีการส�งเสริมการพัฒนากิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนรู$ การศึกษา วัฒนธรรม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล$อม ฯลฯ 
 ๘) ควรส�งเสริมให$มีการทําการวิจัย เพ่ือใช$สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
อย�างต�อเนื่อง 
 ๙) ควรมีการสร$างศูนยDการเรียนรู$เศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จในระดับอําเภอหรือระดับ
จังหวัด โดยเน$นการมีส�วนร�วมขององคDกรชุมชนท$องถ่ินเป/นสําคัญ 
 ๑๐) ควรส�งเสริมให$มีการสร$างหลักสูตรฝ�กอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาให$
เป/นสถานท่ีดูงานของชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีต$องการเข$ามาศึกษาดูงาน หรือต$องการเข$ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู$ 
 ๑๑) ควรส�งเสริมให$มีการพัฒนาระบบข$อมูลข�าวสาร เพ่ือช�วยให$ชุมชนสามารถใช$เป/นข$อมูล
ในการตัดสินใจการทําธุรกิจของชุมชน 
 ๑๒) ควรส�งเสริมให$มีการเผยแพร�ข$อมูลข�าวสารการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองออกสู�
สังคมภายนอก เพ่ือนํามาสู�การแลกเปลี่ยน เรียนรู$ ประสบการณDซ่ึงกันและกัน 
 
 



 

๕๕

 นอกเหนือจากแนวทางการปฏิบัติ ท่ีจะเข$าไปส�งเสริมให$มีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนข้ึนมาได$
นั้น สิ่งจําเป/นอีกประการหนึ่งก็คือ นักพัฒนาท้ังหลายจะต$องทุ�มเทท้ังกําลังกาย กําลังใจอย�างเต็มท่ี 
และจะต$องมีจิตวิญญาณอย�างแท$จริงท่ีจะเข$าไปส�งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเหล�านั้น โดยไม�มี
ผลประโยชนDอ่ืนแอบแฝงแต�อย�างใด และจะต$องคํานึงถึงความสามารถดํารงอยู�ได$ของชุมชนนั้น ๆ เป/น
สําคัญ จึงจะทําให$ชุมชนเหล�านั้นสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองต�อไปได$อย�างยั่งยืน 
ไม�เช�นนั้นแล$ว หลังจากท่ีนักพัฒนาถอนตัวออกจากชุมชนจะทําให$ชุมชนเหล�านั้นไม�สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนของตนเองต�อไปได$ หรือในท$ายท่ีสุดกลุ�มต�าง ๆ ท่ีช�วยกันเสริมสร$างเศรษฐกิจชุมชนก็
จะเลิกล$มกันไป และอาจจะเกิดปRญหาความแตกแยกของคนในชุมชนตามมา๘๗ 

 ข. ด�านสังคม 
 แนวคิดการพัฒนาชุมชนในอดีต มีความเชื่อเบ้ืองต$นว�า ประชาชนส�วนใหญ�ในชนบทของ
ประเทศยังล$าหลัง ด$อยการศึกษา ขาดจิตสํานึกในการพัฒนาท$องถ่ิน มีฐานะยากจน และขาดแคลน
ปRจจัยต�าง ๆ ท่ีจําเป/นต�อการดํารงชีพ ภาครัฐจึงจําเป/นจะต$องผลักดันนโยบายและทรัพยากร ต้ังแต�
ทิศทางการพัฒนา วิธีการทํางาน ความรู$ การบริหารจัดการ ฯลฯ เข$าไปสู�ชุมชนในลักษณะของการ
พัฒนาจากบนลงล�าง (Top Down) ท้ังท่ีในความเป/นจริงหาได$เป/นเช�นนั้นไม� เพราะประชาชนส�วน
ใหญ�ในชนบทเป/นผู$มีความคิด มีความรู$ มีประสบการณD มีจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได$แล$วในระดับหนึ่ง การพัฒนาชุมชนตามแนวทางของรัฐในอดีตจึงมิอาจตอบสนองต�อ
ความต$องการและความจําเป/นท่ีแท$จริงของชุมชนได$ หลายครั้งหลายคราวท่ีพบว�าการพัฒนาชุมชนท่ี
ภาครัฐเป/นผู$คิดแทนและกําหนดทิศทางไว$แล$วนั้นเป/นไปอย�างสูญเปล�า เนื่องจากหลงลืมไปว�าในการ
พัฒนาชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ผู$ท่ีสามารถตอบได$ดีท่ีสุดว�าชุมชนมีปRญหาหรือมีความต$องการอะไรก็คือคน
ในชุมชนนั้นนั่นเอง จากความเป/นจริงท่ีมีอยู�นี้ จึงทําให$หลาย ๆ หน�วยงานปรับแนวคิดในการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือให$สอดคล$องกับความต$องการท่ีแท$จริง โดยยึดหลักการพัฒนาจากล�างข้ึนบน (Bottom Up) 
ให$ชุมชนเป/นผู$คิดและมีส�วนร�วมในการทํางานต้ังแต�เริ่มกําหนดนโยบาย จนสิ้นสุดข้ันตอนสุดท$ายใน
การติดตามประเมินผล การพัฒนาชุมชนแห�งการเรียนรู$ หรือ การพัฒนาท่ีเน$นให$สมาชิกชุมชนรู$จักคิด
วิเคราะหDด$วยเหตุด$วยผล และใช$ความรู$ในการแก$ไขปRญหา พัฒนาศักยภาพในด$านต�าง ๆ๘๘ โดยการ
พัฒนาชุมชนในบริบทด$านสังคมนั้น มุ�งหมายผลสําเร็จอย�างเป/นรูปธรรม ๓ ประการ ประกอบด$วย 
              ๑) ผลสําเร็จของการพัฒนาชุมชน จะส�งเสริมความเป/นอยู�ทางด$านอนามัย 
              ๒) ผลสําเร็จของการพัฒนาชุมชน จะช�วยลดความเหลื่อมล้ําแตกต�างในเรื่องชนชั้นใน
สังคมให$น$อยลง มีความเสมอภาคเป/นธรรมแก�สังคม 
              ๓) ผลสําเร็จของการพัฒนาชุมชน จะส�งเสริมฐานะของสังคมด$วยความร�วมมือของ
ประชาชนในท$องถ่ินนั้น ทําให$ประชาชนมีส�วนรับผิดชอบ มีความรู$สึกว�าตนเป/นเจ$าของ ให$การ
สนับสนุนดีข้ึน 

                                                 

 ๘๗ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธD, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Community Economic Development), 
หน$า ๑๑-๑๒. 
 ๘๘ครรชิต พุทธโกษา, คู3มือการพัฒนาชุมชนแห3งการเรียนรู� (ฉบับสมบูรณ2), (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, ๒๕๕๔), หน$า ๑. 



 

๕๖

 การพัฒนาสังคม ตามความหมายของสํานักคิดกระแสหลักทางสังคมวิทยา มี ๒ ความหมาย 
คือ 
 ๑) การพัฒนาสังคมเป/นการปรับปรุงสังคมและเสริมประสิทธิภาพให$แก�สังคมเพ่ือเปQาหมาย
สูงสุด คือ ความม่ันคงทางสังคม หรือสภาวะสมดุลของสังคม 
 ๒) การพัฒนาสังคมเป/นการปรับปรุงประชากรและความสัมพันธDระหว�างคนกับอาหาร โดย
การลดจํานวนคนลง เม่ือประชากรลดจํานวนลงแล$วก็จะง�ายต�อการควบคุมสังคมให$อยู�ในสภาวะสมดุล 
 การพัฒนาสังคมเป/นกระบวนการซ่ึงนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงในสังคม เพ่ือให$ประชาชนได$มี
ชีวิตความเป/นอยู�ท่ีดีข้ึน ท้ังในด$านอาหาร ท่ีอยู�อาศัย การศึกษา สุขภาพอนามัย การมีงานทํา รายได$ท่ี
เพียงพอแก�การครองชีพ ตลอดจนให$ประชาชนได$รับความเสมอภาค ความยุติธรรมในสังคม และการ
พัฒนาสังคมจําเป/นต$องคํานึงถึงสภาพปRญหาท้ังทางด$านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และ
วัฒนธรรมอีกด$วย๘๙ 
 การพัฒนาสังคม เป/นการนําความรู$สังคมวิทยาไปใช$ประโยชนDในการพัฒนาสังคม คือ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร$างสังคมให$เป/นไปในทิศทางท่ีต$องการหรือตามแผนท่ีวางไว$ล�วงหน$า โดย
ส�วนประกอบของโครงสร$างท่ีสําคัญมีสองส�วน คือ ส�วนท่ีเป/นองคDการสังคมและส�วนท่ีเป/นสถาบัน
สังคม โดยท่ัวไปจะเริ่มด$วยการให$ชุมชนสร$างวิสัยทัศนDของชุมชนข้ึน แล$ววางแผนการดําเนินการให$
บรรลุวิสัยทัศนD แล$วกําหนดกลยุทธการพัฒนาโดยใช$กระบวนการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วมและวิจัยไป
ด$วย (PAR = Participatory Action Research) ซ่ึงหมายความว�า นักพัฒนาดําเนินการพัฒนาชุมชน 
หรือสังคมและทําการวิจัยการพัฒนาร�วมกับประชาชนในชุมชน เพ่ือพัฒนาท้ังตัวชาวบ$าน ครอบครัว 
และชุมชนท่ีเขาอยู� การดําเนินการพัฒนาโดยให$ชาวบ$านมามีส�วนร�วมจะทําให$ชาวบ$านได$รู$และเข$าใจ
การทํางาน และมีความรู$สึกเป/นเจ$าของผลการพัฒนา แล$วเขาจะหวงแหนเพราะถือเป/นงานของเขาใน
เชิงวิชาการ การพัฒนาสังคมนับเป/นการกระบวนการทางสังคม (Social Process) ท่ีสําคัญ เพราะการ
มีกระบวนการนี้ทําให$สังคมไม�อยู�นิ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากความไม�เจริญพัฒนา ให$
เจริญก$าวหน$า ครอบครัวมีความม่ันคง ชุมชนมีความเข$มแข็ง และประชาชนท่ีได$รับการพัฒนามี
ความสุข 
 หลักคิดและแนวทางการพัฒนาสังคมเก่ียวข$องกับหลักคิดท่ีใช$นําแนวทางการพัฒนา หลัก
คิดพ้ืนฐานคือทฤษฎี ปรัชญา แนวคิดท่ีจะนําแนวทางในการปฏิบัติท้ังแนวทางพ้ืนฐานและกลยุทธDท่ี
เก่ียวข$องในแต�ละสถานการณD หลักคิดท้ังหมดจะเน$นท่ีประเด็นสําคัญคือคนเป/นศูนยDกลางการพัฒนา 
กลุ�มเปQาหมายในชุมชนเป/นผู$กระทํา ไม�ใช�ผู$ถูกกระทํา เจ$าหน$าท่ีเป/นเพียงผู$สนับสนุนตามบทบาท 
โดยเฉพาะต$องเข$าใจว�า “มนุษยDทุกคนมีศักยภาพเม่ือได$รับโอกาส แนวทางการพัฒนาและกลยุทธDท่ี
เก่ียวข$องจึงเน$นให$กลุ�มเปQาหมายกําหนดชีวิตตนเองได$ตามภาพรวมอนาคตของตน ด$วยการเพ่ิมพลัง
หรือมีพลังร�วมด$วยการทํางานเป/นเครือข�ายแบบบูรณาการท่ีกระทําหน$าท่ีครบถ$วน โดยเฉพาะการ
รับผิดชอบต�อสังคมในการท่ีจะบรรลุการมีรายได$เพ่ิม การมีคุณภาพชีวิตตามความจําเป/นพ้ืนฐาน 
ความมีอิสรภาพ และความเท�าเทียมกันในการรองรับการกระจายความเป/นธรรม 

                                                 

 ๘๙นงลักษณD เอมประดิษฐD, นักสังคมสงเคราะห2กับการพัฒนาสังคม, พิมพDครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพDมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรD, ๒๕๔๒) ,หน$า ๑๐. 



 

๕๗

 การพัฒนาสังคมเป/นศาสตรD เพราะเป/นการปฏิบัติงานช�วยเหลือผู$รับบริการนั่นเอง ซ่ึง
ผู$ปฏิบัติงานจําเป/นต$องกระทําโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ วิธีการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตรD 
โดยมุ�งศึกษาข$อเท็จจริงอย�างมีเหตุผลอันจะนําไปสู�การวิเคราะหD วินิจฉัย สร$างกลไกในการแก$ปRญหา 
ตลอดจนมีการติดตามการดําเนินงานนั้น ๆ อย�างต�อเนื่อง๙๐ 
 การพัฒนาสังคมต$องเน$นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกท่ีควบคุมได$ เพ่ือสร$างความเจริญให$เกิด
แก�สมาชิกในสังคม มนุษยDสร$างกระบวนทัศนD ความเชื่อ และพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนามาเพ่ือเป/นตัว
ควบคุมทางสังคม อันนําไปสู�การขัดเกลาทางสังคมเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสมานฉันทDและการปลูกฝRง
สิ่งใหม�ท่ีดีกว�าเข$ามาทดแทนด$วยการสร$างกระบวนทัศนDใหม� ความเชื่อใหม� เพ่ือนําทางการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา เพ่ือการเพ่ิมคุณค�าความเป/นมนุษยDมากกว�าเดิมท่ีมีอิสรภาพ ไม�โดนครอบงํา
จนเกิดความเคยชิน ท้ังท่ีคุณค�าความเป/นมนุษยDนั้นทุกคนมีศักยภาพท่ีซ�อนเร$น และสามารถนํามาใช$
ให$เกิดประโยชนDแก�ตนเองแก�สังคมได$เป/นอย�างดี เพราะมนุษยDทุกคนเท�าเทียมกันต้ังแต�เกิด มีความ
เป/นมนุษยDไม�มีการแบ�งชนชั้น เพราะชนชั้นเกิดได$เองชั่วคราวตามสถานภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
การท่ีสังคมกําหนดกระบวนทัศนDใหม� ความเชื่อใหม�ก็จะทําให$มนุษยDต$องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม� เพราะ
วัฒนธรรมและวิถีแห�งชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือการดํารงอยู�และอยู�ได$ด$วยความเป/นสังคมมนุษยDท่ี
เหมาะสม โดยนัยนี้ พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนากับการพัฒนาสังคมประกอบด$วยพฤติกรรมท่ีจําเป/น ดังนี้ 
 ๑) การสั่งสมทุนทรัพยากรมนุษยDท่ีอาสาสมัครร�วมมือร�วมใจกันทํางาน ความร�วมมือร�วมใจ
กันทํางาน (Voluntary Participation) ท่ีแบ�งปRนและเอ้ือเฟ��อเอ้ืออาทร จะก�อให$เกิดระดับการเพ่ิม
พลังในเรื่องต�อไปนี้ ได$แก� ทักษะ ขีดความสามารถ (Competence) และการเรียนรู$ของบุคคลและ
เครือข�ายเป/นทุนอนาคตท่ีเตรียมพร$อมต�อการยอมรับความเปลี่ยนแปลงขององคDกรและสมาชิกในการ
เพ่ิมคุณค�าและการสร$างสรรคDคุณค�า โดยเฉพาะการถ�ายทอดทางวัฒนธรรมนั้นต$องยอมรับภูมิปRญญา
ในอดีตของสมาชิกในองคDกรเพ่ือเกิดการประยุกตD หรือดัดแปลง หรือต�อยอดเทคโนโลยีท่ีมีอยู�แล$ว 
หรือทําให$เกิดการดัดแปลงท่ีก$าวข$ามความรู$เดิมและเป/นทางเลือกใหม�ท่ีผสมผสานกับทุนทางปRญญา
เดิมท่ีมีอยู�ของสมาชิกในองคDกร ไม�ใช�ต$องมาเริ่มต$นใหม�ท้ังหมดหรือเริ่มใหม�ส�วนใหญ� เพราะการ
แข�งขันจะมีพ้ืนฐานท่ีล$าหลังกว�า 
 ๒) ความสามารถในการสร$างสายสัมพันธDการเข$าใจมนุษยD การสร$างสายสัมพันธDด$วยการ
เน$นความเอ้ือเฟ��อเอ้ืออาทรและแบ�งปRน ต$องเน$นและให$เวลาร$อยละแปดสิบกับกลุ�มท่ีหนึ่ง คือ คนท่ีดึง
ศักยภาพมาใช$ได$และมีความพร$อม เสมือนบัวเหล�าท่ีหนึ่ง คือ บัวพ$นน้ํา (Innovators & Early 
Adopter ๒๐% แรกของกลุ�ม) เพ่ือการฝ�กอบรมคนท่ีจะเป/นผู$อบรมกลุ�มของเขาต�อไป (Training the 
Trainer) เพราะกลุ�มถัดไปท่ียังดึงศักยภาพไม�ได$เต็มท่ี ความพร$อมต�อการเปลี่ยนแปลงต$องถูกกระตุ$น
โดยกลุ�มท่ีดึงศักยภาพได$เต็มท่ี ในบทบาทของผู$นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของรัฐ/เอกชน 
และให$เวลากับกลุ�มท่ีสองคือกลุ�มคนท่ียังไม�พร$อม คนท่ียังดึงศักยภาพมาใช$ได$ไม�เต็มท่ี เหล�าท่ีสองนี้
เสมือนบัวปริ่มน้ํา (Early Majority and Late Majority ๖๐%) ถัดมาของกลุ�มนี้ คือบัวใต$น้ํา 
(Laggard ๒๐%) ก็ยังต$องเอ้ือเฟ��อเอ้ืออาทร และแบ�งพ้ืนท่ีคือมีพ้ืนท่ีให$อยู�เพ่ือรอการดึงศักยภาพท่ีช$า
กว�าคนอ่ืนความเอ้ือเฟ��อเอ้ืออาทร (Caring) 

                                                 

 ๙๐เรื่องเดียวกัน, หน$า ๔. 



 

๕๘

 ๓) ความสามารถในการวินิจฉัยปRญหา ความต$องการ ฯลฯ และกําหนดคําตอบ ด$วยการจัด
ระเบียบข$อมูลสารสนเทศอย�างเป/นระบบ เพ่ือการกระจายความคิดให$เป/นท่ียอมรับและเข$าใจในทาง
กว$างของคนในองคDกรในการเตรียมตัวด$านความพร$อมในการปฏิบัติ 
 ๔. ทักษะในการทําให$กิจกรรมควบคุมคุณภาพมองเห็นได$ คือ กลุ�มเกษตรกรเปQาหมายมี
ความจําเป/นในการเข$าสู�ระบบคุณภาพ เช�น GAP GMP HACCP ฯลฯ ซ่ึงจะต$องมีการดําเนินการ
รวบรวมข$อมูลด$านคุณภาพ การร$องเรียนอย�างมีระบบจากภายนอก การรายงานผู$เก่ียวข$อง การ
วิเคราะหDสรุปจากผลการระดมพลังสมองหาแนวคิดและการปฏิบัติ การระดมความคิด การประมวลผล
เน$นการปรับระดับความสามารถ๙๑ 

 ค. ด�านการศึกษา 
 ในอดีตปรัชญาการศึกษาของคนไทยเป/นปรัชญา และรากเหง$าท่ีเกิดจากวัด เพราะการ 
ศึกษาเกิดจากวัด คนสมัยก�อน ให$พระสอนด$านศีลธรรม จรรยาและวิถีการอยู�ร�วมกันอย�างเป/นสุข 
นักเรียนสมัยนั้นจึงมีคุณภาพเพราะเขาได$รับการปลูกฝRงศีลธรรม ทําให$ศีลธรรมจริยธรรมซึมซับเข$าสู�
สายเลือด จึงทําให$เป/นบุคคลท่ีมีจิตใจดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม การศึกษาจึงสมควรหันมาเน$นท่ี
การพัฒนาจิตวิญญาณคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน โดยเฉพาะการส�งเสริมการปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจําวันเพ่ือให$เขาสามารถนําไปใช$ในการพัฒนาสังคม การพัฒนาตนเอง และอยู�ในสังคมอย�างมี
ความสุข๙๒ 
 การศึกษาของชาติต้ังแต�สมัยสุโขทัยเป/นต$นมา รัฐและวัดรวมกันเป/นศูนยDกลางแห�ง
ประชาคม วิชาท่ีเรียน คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย และวิชาสามัญชั้นต$น โดยมีพระสงฆDท่ีเชี่ยวชาญภาษา
บาลีเป/นผู$สอน๙๓ กระท่ัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล$าเจ$าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๕ ได$ทรงนําระบบจัด
การศึกษาแบบตะวันตกเข$ามาใช$ บทบาทในการให$การศึกษาแก�ชุมชนของวัดและพระสงฆDจึงลด
น$อยลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลา กระท่ังต�อมา สังคมไทยประสบปRญญาด$านศีลธรรมของเด็กและ
เยาวชน อาทิ ปRญหาการขาดภูมิคุ$มกันทางจิตใจและอารมณD ปRญหาวุฒิภาวะทางอารมณD ปRญหา
พฤติกรรมและการแสดง ออกท่ีก$าวร$าวรุนแรง ฯลฯ๙๔ 
 ปRจจุบัน จึงมีการสนับสนุนให$องคDกรศาสนาเข$ามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา โดยงานด$าน
การให$การศึกษาท่ีพระสงฆDได$ดําเนินการในปRจจุบัน มีอยู� ๔ ลักษณะ คือ 
 ลักษณะท่ี ๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัด หรือมูลนิธิในวัดจัดต้ังข้ึนเพ่ือ
ช�วยเหลือเก้ือกูลเด็กและเยาวชนท่ียากจนบางแห�งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง เรียนร�วมกับภิกษุสามเณร 
ปRจจุบันโรงเรียนประเภทนี้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

                                                 

 ๙๑ดิเรก ฤกษDหร�าย, ทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม, (นนทบุรี : โรงพิมพDมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๑), หน$า ๙๔-๙๗. 
 ๙๒สมชาย เทพแสง, “การปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปจิตและวิญญาณ”, วิทยาจารย2, ป�ท่ี ๔ (กรกฎาคม 
๒๕๔๔) : ๒๗. 
 ๙๓วิไล ตั้งจิตสมคิด, การศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตรD, ๒๕๓๙), หน$า ๖๓. 
 ๙๔กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, คู3มือการจัดค3ายคุณธรรมเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพD
ชุมนุมสหกรณDการเกษตรแห�งประเทศไทย, ๒๕๔๒), หน$า ๑๒ 



 

๕๙

 ลักษณะท่ี ๒ โรงเรียนสงเคราะหDเด็กยากจนตามพระราชประสงคD ต้ังตามพระราชประสงคD
และอยู�ในพระบรมราชานุเคราะหD และอยู�ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปRจจุบัน 
มีจํานวน ๓ แห�ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทรD จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม 
และโรงเรียนนันทนุรีวิทยา จังหวัดน�าน 
 ลักษณะท่ี ๓ ศูนยDศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยD เป/นศูนยDท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือเป/นแหล�งให$
การศึกษาอบรมปลูกฝRงศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก�เด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวัน
อาทิตยD ศูนยDศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยD จัดต้ังข้ึนตามความคิดและการนําของมหาวิทยาลัยสงฆD
ท้ังสองแห�ง เพ่ือให$นักเรียนนักศึกษาได$มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันท่ีทางสถานศึกษาของฝ�าย
ราชอาณาจักรหยุดเรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะแก�เด็ก ศูนยDนี้ยังได$ทบทวนวิชาสามัญ
ท่ีเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปกติของตนท่ีโรงเรียน เช�น วิชาคณิตศาสตรD วิชาวิทยาศาสตรD 
ภาษาอังกฤษ เป/นการชักจูงให$นักเรียนได$มาเรียนพุทธศาสนา 
 ลักษณะท่ี ๔ ศูนยDอบรมเด็กก�อนเกณฑDในวัด เป/นศูนยDท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือฝ�กอบรมกิจกรรม 
ปลูกฝRงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก�เด็ก ตลอดจนเตรียมความพร$อม
ในด$านร�างกาย อารมณD สังคม และสติปRญญา ส�งเสริมให$ภิกษุได$บําเพ็ญประโยชนDต�อสังคม เพ่ิมมาก
ข้ึน และเป/นศูนยDประสานความสัมพันธDระหว�างวัดกับชาวบ$าน ศูนยDอบรมเด็กก�อนเกณฑDในวัด 
ดําเนินการมาต้ังแต� พ.ศ.๒๕๑๗ เป/นต$นมา จนถึงปRจจุบันก็ยังดําเนินการเพ่ือรับเด็กซ่ึงเป/นบุตรหลาน
ชาวบ$านท่ีอายุยังไม�ครบเกณฑDการเข$าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมาย มาช�วยเลี้ยงฝ�กหัด
มารยาทให$คุ$นเคยกับวัด กับพระต้ังแต�เด็ก สอนหนังสือง�าย ๆ เบ้ืองต$น ท่ีไม�เกินกําลังของสมองท่ีเด็ก
จะเรียนได$ และให$รู$จักสวดมนตD ไหว$พระ เป/นต$น๙๕ 
 อย�างไรก็ตาม การมีส�วนร�วมขององคDกรศาสนาในการจัดการศึกษาในกับเด็กและเยาวชน
ของชาติในปRจจุบันดังกล�าวข$างต$น ยังไม�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศได$ ดังนั้น ในป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เป/นต$นมา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กับกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) ได$ทําข$อตกลงความ
ร�วมมือ (MOU) เพ่ือดําเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมุ�งหมายให$มีพระสอนศีลธรรม ๑ 
รูป ต�อสถานศึกษา ๑ แห�งในตําบล ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดยจัดส�งพระสงฆDผู$มีความรู$
ความสามารถด$านพระพุทธศาสนาไปทําหน$าท่ีสอนศีลธรรมในโรงเรียน๙๖ ให$รับภาระเป/นผู$ช�วยสอน
สาระการเรียนรู$พระพุทธศาสนาหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให$สอดคล$องกับแผนการจัด
การศึกษา๙๗ 
 
 

                                                 

 ๙๕พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทยD คงฺคป ฺโ ), การคณะสงฆ2และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน$า๔๘-๔๙. 
 ๙๖พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี) อ$างใน สํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, 
สรุปงานมหกรรมส3งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านพระพุทธศาสนา, (นนทบุรี : หจก. เชน 
ปริ้นติ้ง, ๒๕๕๖), หน$า ๓๗. 
 ๙๗พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล และคณะ, รายงานผลการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, 
(นนทบุรี : หจก. เชนปริ้นติ้ง, ๒๕๕๕), หน$า คํานํา. 



 

๖๐

 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได$เข$าไปมีส�วนร�วมจัดการศึกษาท้ังในระดับชั้นประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา เพ่ือให$นักเรียน นักศึกษา มีความรู$ความเข$าใจในหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และเพ่ือปลูกฝRงให$นักเรียน นักศึกษา มีความรู$คู�คุณธรรม สามารถนําความรู$และ
คุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได$อย�างเหมาะสมและมีความสุข ซ่ึงต�อมาในป� พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ภาครัฐได$มอบให$มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร) เป/นผู$ดําเนินการ๙๘ 
 ดังกล�าวนี้ อธิการดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได$เน$นย้ําให$พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนและผู$มีส�วนเก่ียวข$องเล็งเห็นโอกาสและความสําคัญว�า “มีคําสบประมาทว�า 
พระสงฆDสอนเด็กไม�เป/นจึงทําให$วิชาพระพุทธศาสนาเป/นเรื่องน�าเบ่ือสําหรับเด็กในโรงเรียน คําสบ
ประมาทแบบนี้เคยมีมาแล$ว เม่ือพระสงฆDได$รับนิมนตDให$ไปสอนในโรงเรียนเป/นครั้งแรกในสมัยรัชกาล
ท่ี ๕ แต�ในสมัยรัชกาลต�อมา พระสงฆDก็หยุดไปสอนในโรงเรียนเพราะมีเสียงค$านว�าพระสงฆDสอนได$แต�
เด็กผู$ชายแต�สอนเด็กผู$หญิงไม�ได$ ครูประจําการได$ดึงงานสอนท้ังหมดไปจากพระสงฆD พระสงฆDจึง
ว�างงานในการสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปเกือบหนึ่งร$อยป� จนกระท่ังเม่ือรัฐบาลมาขอร$องให$มหาจุฬาฯ 
ช�วยเป/นคนกลางในการนําพระสงฆD ๒๐,๐๐๐ รูป ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนอีกครั้ง แต�ก็
อดห�วงไม�ได$ว�า ถ$าพระสงฆDล$มเหลวในการสอนศีลธรรมในโรงเรียนครั้งนี้ พระสงฆDในอนาคตคงหมด
โอกาสท่ีจะเข$าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนได$ และอาจจะต$องรอไปอีก ๒๐๐ ป� กว�าท่ีพระสงฆDจะมี
โอกาสได$กลับเข$าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนอีกครั้ง”๙๙ 
 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน คือ โครงการท่ีจัดพระสงฆDท่ีมีความรู$ความสามารถท้ัง
ในด$านปริยัติและปฏิบัติเข$าไปมีส�วนร�วมในการจัดการเรียนรู$ให$นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา เพ่ือให$นักเรียน นักศึกษา มีความรู$ความเข$าใจในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และเพ่ือปลูกฝRงให$นักเรียนนักศึกษามีความรู$คู�คุณธรรม สามารถนําความรู$และคุณธรรม
ไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได$อย�างเหมาะสมและมีความสุข๑๐๐ การนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (มจร) ได$ให$ส�วนงานในสังกัด ท้ังวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆD หน�วยวิทยบริการ และ
ห$องเรียนท่ีมีอยู�ท่ัวประเทศ จัดต้ังศูนยDประสานงานดูแลกิจการต�าง ๆ ในโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน โดยให$มีหน$าท่ีประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดส�วนท่ีรับผิดชอบ
ของตน จัดอํานวยความสะดวก สนับสนุน แก$ปRญหา ประเมินผลโครงการ ฯลฯ เพ่ือให$พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนปฏิบัติหน$าท่ีการสอนได$อย�างมีประสิทธิภาพ๑๐๑ 

                                                 

 ๙๘บุญหนา จิมานัง และคณะ, “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 
เขตปกครองคณะสงฆDภาค ๙”, รายงานการวิจัย, (สํานักวิชาการ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก�น, ๒๕๕๑), หน$า ๒. 
 ๙๙มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สารจากอธิการบดี : ยุทธศาสตร2ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงฆ2, [ออนไลนD], แหล�งท่ีมา : http://www. mcu.ac.th. [๒๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 
 ๑๐๐กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, คู3มือการดําเนินงานตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจําปaงบประมาณ ๒๕๔๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDองคDการรับส�งสินค$าและพัสดุภัณฑD, ๒๕๔๗), หน$า ๒๒. 
 ๑๐๑สํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, คู3มือการปฏิบัติงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ประจําปaงบประมาณ ๒๕๕๖, (นนทบุรี : หจก. เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๕๖), หน$า ๑๙. 



 

๖๑

 ง. ด�านสุขอนามัยและส่ิงแวดล�อม 
 อนามัยชุมชน อาจเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า สุขภาพชุมชน หมายถึง ภาวะแห�งการรวมเอา 
สุขภาพของบุคคลต�าง ๆ ในชุมชนเข$าไว$ด$วยกัน ซ่ึงสุขภาพอนามัยของแต�ละบุคคลจะดีได$ ก็ย�อม
ข้ึนกับสภาพสิ่งแวดล$อมด$วย ปRญหาด$านสุขภาพชุมชนมักมีหลายปRญหา ในการแก$ไขปRญหาอนามัย
ชุมชนนั้นไม�สามารถแก$ไขทุกปRญหาไปพร$อมกัน เนื่องจากแต�ละปRญหามีสาเหตุและความสลับซับซ$อน
แตกต�างกัน จึงมีความจําเป/นท่ีจะต$องจัดลําดับความสําคัญของปRญหาตามความจําเป/นก�อนหลังและ
แก$ไขไปตามความจําเป/นเหล�านั้น๑๐๒ ปRญหาสุขภาพของคนในชุมชนพบมากในผู$สูงอายุ เพราะร�างกาย
ของผู$สูงอายุเกิดความเสื่อมถอย นํามาซ่ึงโรคภัยไข$เจ็บ ประกอบกับมีปRจจัยอ่ืนท่ีมีอิทธิพลทําให$เกิด
ความเสื่อมถอยดังกล�าว ได$แก� ปRจจัยด$านพันธุกรรม และปRจจัยด$านแบบแผนในการดําเนินชีวิต๑๐๓ 
 การส�งเสริมสุขภาพเป/นกระบวนการปฏิบัติเพ่ือนําไปสู�การพัฒนา การคงไว$ และการปQองกัน
การเสื่อมถอยของสถานะทางสุขภาพ โดยเป/นท่ียอมรับกันท่ัวไปว�าจะต$องอาศัยความรู$ของสาขาท่ี
หลากหลายและการดําเนินการของส�วนการบริการต�าง ๆ ท้ังทางสุขภาพและสังคม๑๐๔ การส�งเสริม
สุขภาพ มี ๒ ลักษณะ คือ ส�งเสริมสุขภาพเพ่ือให$สุขภาพร�างกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย แข็งแรง 
และสมบูรณD และส�งเสริมสุขภาพเพ่ือปQองกันโรคท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวข$องกับพันธุกรรม และพฤติกรรม๑๐๕ 
หลักปฏิบัติสําคัญ ๔ ประการ สําหรับการส�งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกวัย มีดังนี้ 
 ประการท่ี ๑ กินเป/น หมายถึง การกินอาหารถูกต$อง ได$สัดส�วนกับความต$องการของร�างกาย 
ไม�มากเกินไปหรือน$อยเกินไป งดเว$นการด่ืมชา กาแฟและสุรา การประเมินสภาพการกินเป/นได$จาก
การประเมินความสมดุลของการกินกับน้ําหนักมาตรฐานตามอายุและส�วนสูง 
 ประการท่ี ๒ นอนเป/น หมายถึง การนอนหลับเต็มท่ีและเพียงพอโดยจํานวนชั่วโมงของการ
นอนข้ึนอยู�กับความเพียงพอของร�างกายแต�ละคน ประมาณ ๘-๑๐ ชั่วโมง 
 ประการท่ี ๓ อยู�เป/น หมายถึง การรักษาสุขวิทยาท่ีดี มีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รักษา
น้ําหนักตัวให$อยู�ในเกณฑDมาตรฐาน หลีกเลี่ยงการเป/นโรค รู$จักวิธีลดความเครียดทางจิตใจ มีอารมณDดี 
มีการพักผ�อน มีความเหมาะสม 
 ประการท่ี ๔ สังคมเป/น หมายถึง การปรับตัวให$เข$ากับสภาพสังคม และอยู�ในสังคมได$อย�างมี
ความสุข นอกจากนี้ ไม�ควรท่ีจะไปคาดหวังจากสังคมมากเกินไปเพราะถ$าไม�เป/นไปอย�างท่ีหวังจะทําให$
เกิดความท$อแท$สิ้นหวัง ในท่ีสุดก็ต$องแยกตัวออกจากสังคมหรืออยู�ในสังคมอย�างไม�มีความสุข๑๐๖ 

                                                 

 ๑๐๒สุขศิริ ประสมสุข, การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิดหลักการและการปฏิบัติการพยาบาล, พิมพD
ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : จุดทองจํากัด, ๒๕๕๔) หน$า ๑๗๘. 
 ๑๐๓จรัสวรรณ เทียนประภาส และพัชรี ตันศิริ, การพยาบาลผู�สูงอายุ, พิมพDครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการพัฒนาตําราสาขาพยาบาลศาสตรD คณะพยาบาลศาสตรD มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖), หน$า๖๗. 
 ๑๐๔สุทธิชัย จิตะพันธDกุล, “ใครจะดูแลผู$สูงอายุในอนาคต”, วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร2
ผู�สูงอายุ, ๑ (มกราคม ๒๕๔๓) : ๓-๔. 
 ๑๐๕ปรากรม วุฒิพงศD, มาตรการส3งเสริมสุขภาพในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : 
ม.ป.พ., ๒๕๔๖), หน$า ๒. 
 ๑๐๖เกษม ตันติผลาชีวะ, อาการและการบําบัดโรคจิตโรคประสาท, พิมพDครั้งท่ี ๒, (นนทบุรี : สนุกอ�าน, 
๒๕๔๕), หน$า ๒๒-๒๓. 



 

๖๒

 สําหรับ แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมในปRจจุบัน มุ�งให$
ความสําคัญกับภาคประชาชนและชุมชนให$เข$ามามีส�วนร�วมกับรัฐในการจัดการ พร$อมท้ังได$มีการ
พัฒนานโยบายเพ่ือเป/นแนวทางในการจัดการ รวมท้ังกลไกของกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิในการจัดการ 
ให$สอดคล$องกับแนวโน$มและพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรในปRจจุบัน การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยชุมชนท$องถ่ินอยู�ภายใต$บทบาทและภาระหน$าท่ีขององคDกรชุมชน โดยมีจารีตประเพณี
และข$อตกลงของชุมชนเป/นกลไกสําคัญท่ีชุมชนใช$ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี หากมอง
ว�าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมเป/นปRจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของชุมชนท$องถ่ิน ชุมชนย�อม
มีความสามารถท่ีจะดูแลควบคุมวิถีการดํารงชีวิตของตนเองซ่ึงเป/นสิทธิในชีวิตและปRจจัยการดํารงชีวิต 
ในกรณีดังกล�าว 
 หากเห็นว�าทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใดย�อมมีอยู�เพ่ือการดํารงชีพของประชาชนหรือชุมชน
ในท$องถ่ินนั้น ประชาชนหรือชุมชนในท$องถ่ินนั้นย�อมต$องเป/นผู$มีสิทธิเหนือทรัพยากรนั้น ๆ ในการท่ี
จะอนุรักษDและจัดการ เพ่ือให$ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ ได$รับการดูแลรักษาเพ่ือใช$ประโยชนDให$ยั่งยืน
ต�อไป ดังนั้น ชุมชนท$องถ่ินจึงมีความชอบธรรมท่ีจะมีสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมใน
พ้ืนท่ีของตนมากกว�าคนภายนอกชุมชนท่ีไม�ได$เป/นผู$อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมของ
ชุมชนเป/นปRจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต จึงเป/นเหตุผลสําคัญท่ีรัฐต$องยอมให$ชุมชนท$องถ่ินมีส�วนร�วม
ในการจัดการดังกล�าว เพ่ือจะก�อให$เกิดประโยชนDแก�ส�วนรวมในแง�ของการใช$ทรัพยากร การบํารุงรักษา
และอนุรักษD ท้ังยังเป/นการปQองกันปRญหาความขัดแย$งอันเนื่องมาจากการแย�งชิงทรัพยากร ตลอดจน
ปRญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมของคนในท$องถ่ินอีกด$วย๑๐๗ 
 ชุมชนอยู�กับฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดความสัมพันธDในลักษณะท่ีถือได$ว�าเป/น “สิทธิ
ชุมชน” ท่ีได$ปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแต�ในอดีต ซ่ึงเป/นกระบวนการท่ีสัมพันธDกันขององคDประกอบด$าน
ภูมิปRญญาในการเข$าถึงและการใช$ประโยชนDจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงองคDประกอบด$าน
อํานาจของชุมชนในการจัดการดูแลการใช$ทรัพยากรดังกล�าว ในด$านอํานาจของชุมชนนั้นพบว�า ชุมชน
สามารถจัดระเบียบความสัมพันธDในการเข$าถึงและใช$ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะท่ีสําคัญ ๔ 
ประการ คือ ประการแรก ให$ความสําคัญกับสิทธิของผู$มาก�อน ประการท่ีสอง ให$ความสําคัญกับการ
ครอบครองเพ่ือการใช$ประโยชนD ประการท่ีสาม ให$ความสําคัญกับการครอบครองทรัพยากรในจํานวน
จํากัดเฉพาะท่ีใช$ประโยชนD และประการสุดท$าย ให$ความสําคัญกับสิทธิโดยไม�สร$างความเดือดร$อนหรือ
ละเมิดสิทธิผู$อ่ืน ท้ังนี้โดยท่ีสิทธิดังกล�าวมีความสลับซับซ$อนหรือมีความยืดหยุ�น เช�น สิทธิบางอย�าง
ผู$ใช$ประโยชนDจะใช$ได$เพียงระยะสั้น ๆ ในขณะท่ีสิทธิบางอย�างผู$ใช$ประโยชนDสามารถครอบครองได$
ยาวนานค�อนข$างถาวรและสามารถสืบทอดทางมรดกได$ หรือสิทธิบางอย�างบุคคลอ่ืนสามารถร�วมใช$ได$ 
เป/นต$น๑๐๘ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “โครงสร$างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” ซ่ึง
ผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 

                                                 

 ๑๐๗อุดมศักดิ์ สินธิพงษD, “ชุมชนท$องถ่ินกับการมีส�วนร�วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน”, 
วารสารนักบริหาร, ป�ท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๐๕. 
 ๑๐๘เรื่องเดียวกัน, หน$า ๑๑๒. 



 

๖๓

ตารางท่ี ๒.๑๐ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับโครงสร$างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 
นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 

โกวิทยD กังสนันทD 
(๒๕๕๖, หน$า ๓-๔) 

ลักษณะโครงสร$างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด$วย ด$านเศรษฐกิจ ด$าน
สังคม ด$านการศึกษา และด$านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล$อม 

นันทิยา หุตานุวัตร และณรงคD หุตานุวัตร 
(๒๕๔๖, หน$า ๓๔) 

กระบวนการพัฒนาท่ีนําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืนนั้น 
ต$องอาศัยการรวมกลุ�มท่ีเข$มแข็ง 

ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธD 
(๒๕๕๘, หน$า ๒) 

เศรษฐกิจของชุมชนเป/นเรื่องท่ีเก่ียวข$องกับการ
ผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิตโดย
ผ�านกระบวนการซ้ือขายแลกเปลี่ยนผลผลิตซ่ึงกัน
และกัน และมีการใช$สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
และในการพัฒนาทางเศรษฐกิจจําเป/นจะต$อง
คํานึงถึงความสามารถดํารงอยู�ได$ของชุมชนนั้น ๆ 
เป/นสําคัญ จึงจะทําให$ชุมชนเหล�านั้นสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองต�อไปได$อย�าง
ยั่งยืน 

พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๓๗, หน$า ๙๕) 

แนวคิดการดําเนินชีวิตด$วยความพอดี สมดุลใน
การบริโภค หรือท่ีเรียกกันว�า เศรษฐศาสตรDตาม
แนวพุทธศาสตรD หรือเศรษฐศาสตรDแนวพุทธ มี
ลักษณะท่ีสําคัญ คือ ยึดถือทางสายกลาง หรือ
เศรษฐศาสตรDมัชฌิมาปฏิปทา 

ครรชิต พุทธโกษา 
(๒๕๕๔, หน$า ๑) 

การพัฒนาสังคมยึดหลักการพัฒนาจากล�างข้ึนบน 
(Bottom Up) ให$ชุมชนเป/นผู$คิดและมีส�วนร�วม
ในการทํางานต้ังแต�เริ่มกําหนดนโยบาย จนสิ้นสุด
ข้ันตอนสุดท$ายในการติดตามประเมินผล 

นงลักษณD เอมประดิษฐD 
(๒๕๔๒ ,หน$า ๑๐) 

การพัฒนาสังคมเป/นการปรับปรุงสังคมและเสริม
ประสิทธิภาพให$แก�สังคมเพ่ือเปQาหมายสูงสุด คือ 
ความม่ันคงทางสังคม หรือเรียกว�า สภาวะสมดุล
ของสังคม 

สมชาย เทพแสง 
(๒๕๔๔, หน$า ๒๗) 

ในอดีตปรัชญาการศึกษาของคนไทยเป/นปรัชญา 
และรากเหง$าท่ีเกิดจากวัด เพราะการ ศึกษาเกิด
จากวัด คนสมัยก�อน ให$พระสอนด$านศีลธรรม 
จรรยาและวิถีการอยู�ร�วมกันอย�างเป/นสุข 

 



 

๖๔

ตารางท่ี ๒.๑๐ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับโครงสร$างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (ต�อ) 

 
นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
(๒๕๔๒, หน$า ๑๒) 

สังคมไทยประสบปRญญาด$านศีลธรรมของเด็กและ
เยาวชน อาทิ ปRญหาการขาดภูมิคุ$มกันทางจิตใจ
และอารมณD ปRญหาวุฒิภาวะทางอารมณD ปRญหา
พฤติกรรมและการแสดง ออกท่ีก$าวร$าวรุนแรง 
ฯลฯ 

พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) 
(๒๕๕๖, หน$า ๓๗) 

ด$วยต$องการให$การมีส�วนร�วมขององคDกรศาสนา
ในการจัดการศึกษาในกับเด็กและเยาวชนของ
ชาติในปRจจุบันครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศได$ จึงมี
การจัดส�งพระสงฆDผู$มีความรู$ความสามารถด$าน
พระพุทธศาสนาไปทําหน$าท่ีสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 

สุขศิริ ประสมสุข 
(๒๕๕๔ หน$า ๑๗๘) 

อนามัยชุมชน อาจเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า สุขภาพ
ชุมชน หมายถึง ภาวะแห�งการรวมเอา สุขภาพ
ของบุคคลต�าง ๆ ในชุมชนเข$าไว$ด$วยกัน ซ่ึง
สุขภาพอนามัยของแต�ละบุคคลจะดีได$ ก็ย�อม
ข้ึนกับสภาพสิ่งแวดล$อมด$วย 

สุทธิชัย จิตะพันธDกุล 
(๒๕๔๓, หน$า ๓-๔) 

การส�งเสริมสุขภาพเป/นกระบวนการปฏิบัติเพ่ือ
นําไปสู�การพัฒนา การคงไว$ และการปQองกันการ
เสื่อมถอยของสถานะทางสุขภาพ โดยเป/นท่ี
ยอมรับกันท่ัวไปว�าจะต$องอาศัยความรู$ของสาขา
ท่ีหลากหลายและการดําเนินการของส�วนการ
บริการต�าง ๆ ท้ังทางสุขภาพและสังคม 

เกษม ตันติผลาชีวะ 
(๒๕๔๕, หน$า ๒๒-๒๓) 

การส�งเสริมสุขภาพเพ่ือปQองกันโรคมีหลักปฏิบัติ
สําคัญ ๔ ประการ คือ 

๑) กินเป/น 
๒) นอนเป/น 
๓) อยู�เป/น 
๔) สังคมเป/น 

 
 
 
 



 

๖๕

ตารางท่ี ๒.๑๐ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับโครงสร$างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (ต�อ) 

 
นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 

ดมศักด์ิ สินธิพงษD 
(๒๕๕๘, หน$า ๑๐๕-๑๑๒) 

ชุมชนท$องถ่ินมีความชอบธรรมท่ีจะมีสิทธิเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมในพ้ืนท่ีของ
ตนมากกว�าคนภายนอกชุมชนท่ีไม�ได$เป/นผู$อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมของชุมชน
เป/นปRจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต จึงเป/นเหตุผล
สําคัญท่ีรัฐต$องยอมให$ชุมชนท$องถ่ินมีส�วนร�วมใน
การจัดการดังกล�าว เพ่ือจะก�อให$เกิดประโยชนDแก�
ส�วนรวมในแง�ของการใช$ทรัพยากร การบํารุงรักษา
และอนุรักษD ท้ังยังเป/นการปQองกันปRญหาความ
ขัดแย$งอันเนื่องมาจากการแย�งชิงทรัพยากร 
ตลอดจนปRญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อมของคนในท$องถ่ินอีกด$วย 

 
 สรุปได�ว3า ลักษณะโครงสร$างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด$วย (๑) ด$าน
เศรษฐกิจ คือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต�าง ๆ ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรมภาคครัวเรือน 
สินค$า และบริการต�าง ๆ ซ่ึงคลอบคลุมการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได$เลี้ยงชีพ (๒) สังคม คือ การ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือการอยู�รวมกันด$วยความสามัคคีในชุมชน ซ่ึงคลอบคลุมการปฏิบัติตน วิถีชีวิต 
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน (๓) การศึกษา คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู$และ
ประสบการณD ซ่ึงคลอบคลุมการเล�าเรียน ฝ�กฝน อบรม ท้ังในส�วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐ 
และการศึกษานอกระบบ และ (๔) สุขอนามัยและสิ่งแวดล$อม คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
อนามัย และสิ่งแวดล$อม ซ่ึงคลอบคลุมสุขภาวะท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน 

 ๒.๒.๖ ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 

 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย” เพ่ือใช$เป/น
แนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 ทฤษฎีและหลักการของการพัฒนาชุมชน ถือว�าเป/นหลักหรือจุดยืนในการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน เพ่ือการสร$างสรรคDความเจริญในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ให$แก�ชุมชนและประเทศชาติ
ในท่ีสุด และการท่ีจะสร$างความเจริญให$แก�ชุมชนดังกล�าวนี้ ต$องฝ�กอบรมประชาชนให$รู$จักการช�วยเหลือ
ตนเองและช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน๑๐๙ ประเทศไทยมีทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาชุมชนท่ี
เหมาะสมและสอดคล$องกับบริบทของสังคมไทย ดังนี้ 

                                                 

 ๑๐๙สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หน$า ๘. 



 

๖๖

 ๑) พิจารณาถึงบริบทของชุมชนเป/นหลักในการเริ่มงาน (Context) 
 บริบทของชุมชน หมายถึง สภาพความเป/นอยู�ในชุมชน ซ่ึงในการพิจารณานั้น นักพัฒนา
ควรจะพิจารณาอย�างรอบด$าน ท้ังสภาพความเป/นอยู�ทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง การท่ีนักพัฒนาทราบสภาพความเป/นอยู�ของชุมชนก็สามารถท่ีจะวางแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาได$อย�างถูกต$องเหมาะสม 
 ๒) การดึงประชาชนเข$ามาเก่ียวข$องหรือมีส�วนร�วม (Participation) 
 การจัดกิจกรรมการพัฒนาอะไรก็ตาม จะต$องดึงหรือชักจูงประชาชนให$เข$ามาเก่ียวข$องและ
มีส�วนร�วมด$วยต้ังแต�ศึกษาชุมชน วางแผนวางโครงการ ปฏิบัติการตามโครงการ และการประเมินผล 
ซ่ึงจะทําได$มากน$อยแค�ไหนนั้นข้ึนอยู�กับประเภทของกิจกรรม แต�ยึดหลักการท่ีสําคัญว�าต$องให$ประชาชน
เข$ามาเก่ียวข$องและมีส�วนร�วมในการดําเนินงานให$มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได$ ท้ังนี้ เนื่องจากว�าผลของ
การดําเนินงานพัฒนานั้นส�งผลกระทบโดยตรงต�อตัวประชาชน ดังนั้น ควรท่ีจะให$ประชาชนเลือก
แนวทางในการพัฒนาสภาพความเป/นอยู�ของตนเอง 
 ๓) การทํางานต$องค�อยเป/นค�อยไป (Gradualness) 
 ความล$มเหลวของการพัฒนาชุมชนเกิดข้ึน เพราะการเร�งรีบทํางานให$เสร็จเร็วเกินไป ก�อนท่ี
จะรู$ข$อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพท่ัวไปและปRญหาท่ีแท$จริงของชุมชนหรือก�อนท่ีประชาชนจะมีความเชื่อม่ัน
ในตนเองหรือก�อนท่ีจะมีทรัพยากรเพียงพอ ท้ังนี้ อาจเป/นเพราะว�านักพัฒนาต$องการให$มีผลงาน
ออกมาโดยเร็ว ซ่ึงมีความเก่ียวข$องกับการของบประมาณมาใช$ในการดําเนินงาน ดังนั้น การพัฒนาชุมชน
ไม�ควรเร�งรีบจนเกินไป ควรดําเนินงานแบบค�อยเป/นค�อยไป ควรคิดถึงผลกระทบในการพัฒนาชุมชน
ในระยะยาว 
 ๔) การให$ความสําคัญกับคนในชุมชนเป/นหลัก (Man-Center Development) 
 มีความจริงอยู�ประการหนึ่งว�า การช�วยคนไม�อาจสําเร็จได$ ถ$าผู$นั้นไม�ต$องการจะช�วยตนเอง 
โดยหลักการนี้ การพัฒนาชุมชนจึงต$องเริ่มด$วยการให$ความสําคัญกับคนในชุมชนเป/นหลักหรือเป/นศูนยD- 
กลางในการพัฒนาโดยให$คนในชุมชนค$นหาความต$องการและปRญหา (Identify Need and Problem) 
ของตนเองให$พบไม�ว�าจะด$วยวิธีกระตุ$น ยั่วยุ หรือชักจูงก็ตาม 
 ๕) การใช$วิธีดําเนินงานแบบประชาธิปไตย (Democracy) 
 การพัฒนาชุมชนจะต$องนําแบบประชาธิปไตยมาใช$เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนให$ประชาชนรู$จัก
คิดด$วยตนเอง รู$จักอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนร�วมกันทํางานตามข$อตกลงท่ีได$
ร�วมกันกําหนดไว$ ยึดถือในเสียงข$างมากและรับฟRงเสียงข$างน$อย (Rule of Majority, Right of 
Minority) 
 ๖) การดําเนินงานต$องยืดหยุ�นได$ (Flexible) 
 เนื่องจากสังคมมีความเคลื่อนไหว (Dynamic) ตลอดเวลา จึงจําเป/นต$องเลือกวิธีดําเนินงาน
ให$กว$างและเข$ากับสถานการณD เหตุการณD หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน แต�ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลง
จะต$องเป/นไปเฉพาะวิธีดําเนินงานเท�านั้น โดยยึดม่ันในหลักการ วัตถุประสงคD และเปQาหมายเสมอ 
 
 
 



 

๖๗

 ๗) สอดคล$องกับวัฒนธรรมชุมชน (Culture) 
 วัฒนธรรมเป/นกุญแจสําคัญท่ีจะไขประตูปRญหาเพ่ือเข$าถึงประชาชน การพัฒนาชุมชนจะ
สําเร็จหรือล$มเหลว เกิดจากความเข$าใจในวัฒนธรรมของชุมชนเป/นองคDประกอบสําคัญอย�างหนึ่ง ท้ังนี้ 
เพราะในแต�ละชุมชน สังคมมีวิถีชีวิต (Way of Life) ท่ีแตกต�างกัน จนมีคํากล�าวเก่ียวกับวัฒนธรรม
และงานพัฒนาว�า การเข$าใจวัฒนธรรมชุมชนได$มากเท�าใด ก็จะเข$าใจงานพัฒนาชุมชนได$มากเท�านั้น 
 ๘) ทํางานกับผู$นําท$องถ่ิน (Local Leader) 
 การทํางานกับผู$นําท$องถ่ินเป/นหลักการพัฒนาชุมชนท่ีสําคัญอย�างหนึ่ง การพัฒนาชุมชนจะ
ขยายตัวกว$างออกไปและบรรลุวัตถุประสงคDได$ ส�วนหนึ่งข้ึนอยู�กับศักยภาพ ความสามารถของผู$นําใน
ท$องถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังผู$นําท่ีเป/นทางการ คือ มีบทบาท ตําแหน�งหน$าท่ี ตามท่ีได$รับแต�งต้ังจากทางราชการ 
เช�น กํานัน ผู$ใหญ�บ$าน ผสส. อสม. ครูในหมู�บ$านหรือตําบล และผู$นําท่ีไม�เป/นทางการ คือ ผู$นําท่ีคนใน
หมู�บ$านให$ความเคารพนับถือและมีบทบาทในการชี้นําการพัฒนา เช�น เถ$าแก�โรงสี เถ$าแก�ไร�อ$อย คน
เฒ�าคนแก� พระสงฆD เป/นต$น 
 ๙) ทํางานกับองคDการท่ีมีอยู�ในชุมชน (Community Organization) 
 ในชุมชนใดท่ีมีสมาคม สถาบัน สโมสร หรือองคDกรอ่ืน ๆ อยู�ย�อมมีผู$นําขององคDกรนั้น ๆ อยู�
ด$วยหลักการพัฒนาชุมชนต$องพยายามใช$องคDกรเหล�านี้ให$เป/นประโยชนD โดยดึงเอาสมาชิกหรือตัวแทน
ขององคDกร เข$ามาร�วมทํางานเพราะองคDกรต�าง ๆ เหล�านี้จะมีการรวมกลุ�มกันอยู�แล$ว ซ่ึงจะเป/นประโยชนD
ในการดึงเอากําลังของกลุ�มมาใช$ในการพัฒนา แต�ถ$าหากไม�มีองคDกรอยู�ในชุมชนก็ควรส�งเสริมให$มีการ
รวมกลุ�มต้ังเป/นองคDกรข้ึนโดยการให$การศึกษาตลอดจนการฝ�กอบรม 
 ๑๐) ทําการประเมินผลตลอดเวลา (Evaluation) 
 การประเมินผลมิใช�เป/นแค�เพียงการเปรียบเทียบผลงานในอดีต เพ่ือให$รู$ว�ามีความก$าวหน$า
เพียงใด เท�านั้น แต�เป/นการเรียนรู$ถึงข$อดี ข$อเสีย ความผิดพลาด และความสําเร็จ ในสถานการณDและ
สิ่งแวดล$อมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมนั้น และสามารถนําไปประยุกตDใช$ในการทํางานครั้งต�อไป
ได$ ซ่ึงในการประเมินผลนั้นสามารถทําได$ในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานและเม่ือโครงการเสร็จสิ้นไป
แล$ว 
 ๑๑) สอดคล$องกับนโยบายของชาติ (Policy) 
 ไม�มีองคDการใดท่ีจะเกิดข้ึนถูกต$องตามกฎหมาย ถ$าองคDการนั้นไม�ดําเนินงานให$สอดคล$องกับ
นโยบายของชาติ และเช�นเดียวกัน ไม�มีองคDการใดจะได$รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให$ดําเนินงาน ถ$า
หากองคDการนั้นขัดกับนโยบายของชาติ ด$วยเหตุนี้ การพัฒนาชุมชนซ่ึงเป/นส�วนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศ ผลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะมีผลต�อความเปลี่ยนแปลงในระดับชาติเสมอ ฉะนั้น จึง
ต$องสอดคล$องเป/นแนวเดียวกันนโยบายของชาติ 
 ๑๒) การทํางานโดยผ�านกระบวนการกลุ�ม (Grouping Process) 
 การทํางานโดยผ�านกระบวนการกลุ�ม เป/นหลักการท่ีขาดไม�ได$สําหรับการทํางานพัฒนาชุมชน 
ประชาชนต$องได$รับการกระตุ$นให$ทํางานผ�านกระบวนการกลุ�ม เพราะพลังกลุ�มมีอิทธิพลเข$มแข็งและ
ม่ันคงมากกว�าคน ๆ เดียว จนมีคํากล�าวเก่ียวกับกลุ�มในงานพัฒนาชุมนว�า “ไม�มีกลุ�มก็ไม�มีการพัฒนา
ชุมชน” 
 



 

๖๘

 ๑๓) การพัฒนาชุมชนต$องทําเป/นกระบวนการต�อเนื่อง (Continuity) 
 โครงการใดโครงการหนึ่งท่ีดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาชุมชนและสําเร็จไปแล$ว ไม�ได$
หมายความว�า งานพัฒนาชุมชนเสร็จสิ้นตามไปด$วย จะต$องมีการเริ่มทําโครงการใหม�ต�อไปเรื่อย ๆ ไม�
มีท่ีสิ้นสุด หรือเรียกได$ว�า เป/นกระบวนการท่ีมีความต�อเนื่อง โครงการใหม�นี้ อาจใหญ�กว�าเดิมหรือยาก
กว�าเดิมก็ได$ ซ่ึงก็ย�อมแล$วแต�ประชาชนจะเป/นผู$กําหนด สําหรับข้ันตอนตามกระบวนการพัฒนาชุมชน
ท่ีจะใช$สําหรับทําโครงการใหม�นั้น ก็ไม�จําเป/นท่ีต$องเริ่มจากข้ึนตอนแรก คือ ข้ันการศึกษาชุมชน แต�
อาจเริ่มจากข้ันตอนอ่ืนได$เลย เช�น เริ่มจากข้ันตอนวางแผนทันทีก็ได$๑๑๐ 
 โดยความเป/นจริง การพัฒนาชุมชน คือ การทํางานกับประชาชนมิใช�ทําให$ประชาชน เพราะ 
ฉะนั้น กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะดําเนินงานในชุมชนนั้นจะต$องเป/นกิจกรรมท่ีมาจากการริเริ่มของประชาชน 
ประชาชนเป/นเจ$าของบทบาทของผู$ปฏิบัติงานพัฒนานั้นเป/นผู$กระตุ$น ชี้นํา ให$ประชาชนเกิดความคิด
ริเริ่มในการแก$ไขปRญหาหรือหาทางสนองความต$องการของตนแล$วร�วมกันทํางานตามท่ีคิดข้ึนมาแล$ว
นั้น การเข$าไปทํางานกับประชาชนในลักษณะนี้ ผู$ปฏิบัติงานพัฒนาจะต$องเป/นผู$ท่ีสามารถปรับตัวเข$า
กับสภาพแวดล$อมได$ กระทําตนให$เป/นท่ีเชื่อถือของประชาชนในชุมชนและต$องทํางานอย�างมีหลัก 
งานจึงจะดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปแล$วผู$ปฏิบัติงานพัฒนาจะยึดหลักการการพัฒนา
ชุมชนตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนดไว$ ๑๐ ประการ คือ 
 ๑) ต$องพัฒนาชุมชนทุก ๆ ด$านไปพร$อมกัน ถ$าพิจารณาอย�างกว$าง ๆ จะเห็นว�า สิ่งท่ีจะต$อง
ทําการพัฒนาในชุมชนนั้นมีเพียง ๒ ประการ คือ ด$านวัตถุและจิตใจ ด$านวัตถุนั้น หมายถึง สภาพแวดล$อม
ท่ีเป/นวัตถุทุก ๆ ด$าน เช�น ถนนหนทาง ท่ีอยู�อาศัย สถานศึกษา สถานรักษาพยาบาล ไฟฟQา วิทยุ เป/นต$น 
เม่ือสภาพแวดล$อมทางวัตถุเจริญก$าวหน$าดีแล$ว ไม�ได$หมายความว�า สภาพจิตใจของประชาชนจะ
เจริญก$าวหน$าตามไปด$วยเสมอไป จึงจําเป/นต$องส�งเสริมสภาพจิตใจให$แปรเปลี่ยนไปในทิศทางท่ี
ถูกต$องด$วย เช�น การให$การศึกษา ส�งเสริมอาชีพ ส�งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
พร$อมกันไปด$วย 
 ๒) ยึดประชาชนเป/นหลักในการพัฒนา การทํางานกับประชาชนนั้นจะต$องคํานึงถึงปRญหา
และความต$องการของประชาชนเป/นสําคัญ ประชาชนกําลังประสบปRญหาอะไร กําลังมีความต$องการ
อะไร อะไรเป/นปRญหารีบด�วน เป/นความต$องการรีบด�วนท่ีจะต$องรีบแก$ไข อะไรเป/นปRญหาความ
ต$องการท่ีรองลงมา สิ่งเหล�านี้จะต$องคํานึงถึงตัวประชาชนเป/นท่ีต้ัง การแก$ปRญหาจึงจะตรงจุดมิใช�
แก$ปRญหาจากปRญหาและความต$องการของผู$ปฏิบัติงานพัฒนาเอง 
 ๓) การดําเนินงานจะต$องค�อยเป/นค�อยไป จุดมุ�งหมายของการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ก็คือ 
ต$องการแปรเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในชุมชนและวัตถุไปพร$อม ๆ กัน ฉะนั้น การดําเนินงานตาม
กิจกรรมจึงไม�ควรเร�งรีบจนเกินไปจนประชาชนไม�รู$ว�าอะไรเป/นอะไร การมุ�งผลงานตามกิจกรรมอย�าง
เดียวนั้นจะไม�ก�อให$เกิดผลการพัฒนาอย�างแท$จริง การดําเนินงานจึงต$องค�อยเป/นค�อยไป โดยเลือกทํา
ในชุมชนท่ีพร$อมกว�าก�อน 
 
 

                                                 

 ๑๑๐สุวิทยD ยิ่งวรพันธD, พัฒนาชนบทในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสาสนD, ๒๕๔๔), หน$า ๕๓. 



 

๖๙

 ๔) ต$องคํานึงถึงวัฒนธรรมของชุมชนเป/นหลัก ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมใน
ท$องถ่ินมีลักษณะสนับสนุนการพัฒนาแล$ว จึงควรส�งเสริมให$วัฒนธรรม ประเพณีในท$องถ่ินให$ได$มี
บทบาทในการพัฒนาให$มากยิ่งข้ึน สิ่งใดท่ีเป/นการขัดต�อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมควร
หลีกเลี่ยง หรือถ$าเห็นว�าประเพณีบางอย�างไม�ถูกไม�ควรก็ไม�ควรจะไปตําหนิติเตียนตรง ๆ แต�ควรชี้นํา
เสนอแนะให$ประชาชนเห็นว�าดีและไม�ดีอย�างไรด$วยเหตุผลแล$วช�วยกันหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให$
ดีข้ึน 
 ๕) ต$องพยายามใช$ทรัพยากรในชุมชนให$มากท่ีสุด ผลงานพัฒนาชุมชนนั้น ควรจะเริ่มจาก
การนําเอาทรัพยากรในท$องถ่ินมาดัดแปลงใช$ให$เกิดประโยชนDให$มากท่ีสุด โดยชี้นําสอนแนะให$คนใน
ชุมชนเห็นคุณค�าของสิ่งท่ีมีอยู�ในชุมชน และนําเอาสิ่งเหล�านั้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปเป/น
วัสดุเครื่องใช$ในครัวเรือนให$ได$ คําว�า ทรัพยากรในท่ีนี้ หมายถึง ทุกสิ่งท่ีมีอยู�ในชุมชน เช�น ตัวคน วัตถุ 
สถาบันทางสังคม และกลุ�มต�าง ๆ เป/นต$น 
 ๖) ต$องยึดหลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน การดําเนินงานพัฒนาชุมชนจะเริ่มด$วยการ
ประชุมปรึกษาหารือกัน ร�วมกันคิดว�าจะทําอะไร เม่ือตกลงกันแล$วก็จะร�วมกันทําโดยมอบหมายงานให$
แต�ละคนได$รับผิดชอบร�วมกัน งานจะมาจากเบ้ืองล�าง คือ ตัวประชาชนในชุมชนเอง ไม�ได$มาจากถูกสั่ง
ให$กระทํา ในการเข$าไปแก$ปRญหาของประชาชนนั้น ผู$ปฏิบัติงานพัฒนาจะไม�ใช�วิธีออกคําสั่งแต�จะให$
การศึกษา ชักชวน ชี้นําให$ประชาชนได$เห็นปRญหา และร�วมกันหาทางแก$ไขโดยความสมัครใจ 
 ๗) ต$องใช$หลักการประสานงาน งานพัฒนาชุมชนจะประสบผลสําเร็จมากน$อยแค�ไหนอยู�ท่ี
การประสานงาน เพราะงานพัฒนาชุมชนนั้นมิใช�งานของหน�วยงานใดหน�วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ เป/น
งานท่ีจะต$องร�วมกันรับผิดชอบทุกหน�วยงานและผู$ปฏิบัติงานพัฒนาก็มิใช�ว�าจะเป/นผู$เชี่ยวชาญทุก ๆ 
ด$าน จึงต$องอาศัยการประสานงานเป/นหลักในการดําเนินงาน 
 ๘) เริ่มต$นทํางานกับกลุ�มผู$นําก�อน ผู$นําในท$องถ่ินเป/นผู$ท่ีประชาชนในชุมชนให$ความเคารพ
เชื่อถือ จะพูดจาทําอะไร ประชาชนส�วนใหญ�จะยอมรับและคล$อยตาม การจะกระทํากิจกรรมพัฒนา
ในชุมชนหากผู$นําเห็นชอบด$วย ปRญหาการขัดแย$งและการให$ความร�วมมือก็จะน$อยลงหรือหมดไป 
 ๙) การดําเนินงานต$องให$สอดคล$องกับนโยบายของชาติ การจัดทําแผนงานหรือกิจกรรมใด ๆ 
จะต$องให$เป/นไปตามแผนพัฒนาระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และสอดคล$องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติเสมอ 
 ๑๐) ปลูกฝRงความเชื่อม่ันในตนเองให$กับประชาชน ความเชื่อม่ันในตนเอง เป/นพลังสําคัญท่ี
จะช�วยให$การทํางานสําเร็จลงได$ แม$งานนั้นจะยากลําบากเพียงใดก็ตาม หากมีความม่ันใจและเชื่อใน
พลังงานท่ีตนมีอยู�แล$ว การดําเนินงานก็จะสําเร็จลงได$โดยไม�ยากนัก๑๑๑ 
 ดังกล�าวนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได$ประยุกตDหลักการดําเนินงานพัฒนาโดยท่ัวไปข$างต$นให$
เจ$าหน$าท่ีพัฒนาชุมชนยึดถือและนําไปเป/นหลักปฏิบัติ ๔ ประการ เรียกว�า หลัก ๔ ป. คือ ประชาชน 
ประชาธิปไตย ประสานงาน และประหยัด 
 
 

                                                 

 ๑๑๑ทองคูณ หงสDพันธD, การศึกษากับการพัฒนา : แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ, หน$า ๓๑. 



 

๗๐

 ๑) ประชาชน (People oriented) ในการปฏิบัติงาน เจ$าหน$าท่ีทุกคนต$อง 
 ๑.๑) ทํางานกับประชาชน ไม�ได$ทําให$ประชาชน 
 ๑.๒) พัฒนาทัศนคติของประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยการเพ่ิมพูนทักษะ 
 ๑.๓) พิจารณาสภาวการณDและปRญหาของชุมชนและประชาชนเป/นหลักในเรื่องงาน 
 ๒) ประชาธิปไตย (Democracy oriented) ในการปฏิบัติงาน เจ$าหน$าท่ีทุกคนจะต$อง 
 ๒.๑) ทํางานในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงเป/นตัวแทนของประชาชนในท$องถ่ินในระดับหมู�บ$าน 
ตําบล 
 ๒.๒) สนับสนุนให$ประชาชนรวมกลุ�มกันริเริ่มกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงท$องถ่ินด$วยตนเอง 
 ๒.๓) อาศัยหลักการเข$าถึงประชาชนในการทํางานและร�วมงานกับผู$นําท$องถ่ินและ
ประชาชนในรูปกลุ�ม 
 ๓) ประสานงาน (Co-ordination oriented) ในการปฏิบัติงาน เจ$าหน$าท่ีทุกคนจะต$อง 
 ๓.๑) ร�วมมือประสานงานกับหน�วยงาน องคDการท้ังของรัฐบาลและเอกชน 
 ๓.๒) ชักนําบริการของนักวิชาการไปสู�ประชาชนและกระตุ$นให$ประชาชนไปหานักวิชาการ
เพ่ือรับบริการตามความต$องการโดยเหมาะสม 
 ๓.๓) พัฒนากรจะเป/นผู$เชื่อมประสานงานระหว�างนักวิชาการกับประชาชน 
 ๔) ประหยัด (Economy oriented) ในการปฏิบัติงาน เจ$าหน$าท่ีทุกคนจะต$อง 
 ๔.๑) ให$ประชาชนช�วยเหลือตัวเองเป/นหลัก รัฐบาลช�วยเหลือในสิ่งซ่ึงเกินความสามารถ
ของประชาชนเท�านั้น 
 ๔.๒) ในการจัดทํากิจกรรมพัฒนาต�าง ๆ พยายามนําทรัพยากรในชุมชนท้ังในด$านกําลัง 
คนและวัสดุมาใช$ให$เกิดประโยชนDมากท่ีสุด 
 ๔.๓) ทุกฝ�ายร�วมกันคิดและวางแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมไว$ล�วงหน$าจึงจะทําให$
ประหยัดแรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณD และค�าใช$จ�ายในการดําเนินงาน 
 ปRจจุบัน รัฐบาลได$มีนโยบายให$ ๕ กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณD และกระทรวงอุตสาหกรรม ร�วมมือ
ประสานงานกันอย�างใกล$ชิดในการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท ดังนั้น เพ่ือให$การปฏิบัติงานของกรมการ
พัฒนาชนบทเป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
อย�างแท$จริง และขณะเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานตามหน$าท่ีความรับผิดชอบให$สอดคล$องกับแผน
และโครงการของ ๕ กระทรวงหลักในการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชนจึงปรับแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน โดยแนวทางการดําเนินงานพัฒนาชุมชนประกอบไปด$วย จุดมุ�งหมาย วิธีการ 
และแนวทางปฏิบัติ๑๑๒ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 ๑) จุดมุ�งหมาย เพ่ือมุ�งพัฒนาให$หมู�บ$านในชนบทเป/นท่ีอยู�ร�วมกันของประชาชนท่ีต$องการ
อยู�ด$วยความผาสุกตลอดไป 
 

                                                 

 ๑๑๒พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และคณะ, มนุษย2กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD, 
๒๕๔๒), หน$า ๖๕. 



 

๗๑

 ๒) วิธีการ เพ่ือนําไปสู�จุดหมายดังกล�าว กรมการพัฒนาชุมชนได$ใช$วิธีการสร$างพลังของ
หมู�บ$าน เพ่ือนําพลังดังกล�าวมาใช$ในการพัฒนาชุมชน พลังท่ีสําคัญท่ีมุ�งให$เกิดข้ึนในหมู�บ$านชนบท ได$แก� 
พลังความคิดของประชาชน พลังการทํางานของประชาชน และพลังการรวมตัวเองของประชาชน พลัง
ดังกล�าว มีวิธีการสร$าง ดังนี้ 
 ๒.๑) การสร$างพลังความคิดท่ีถูกต$องให$กับประชาชน การเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ในชุมชน
มนุษยDในทางท่ีพึงปรารถนาและไม�พึงปรารถนานั้น ย�อมมาจากพลังความคิดของประชาชน ในชุมชน
นั้นเป/นผู$กําหนดข้ึน อันจะนําไปสู�ความม่ันคงแข็งแรงของชุมชนในท่ีสุด กล�าวได$ว�า พลังความคิดของ
มวลชนประการสําคัญเกิดข้ึนจากกระบวนการรับรู$ และเนื่องจากพลังความคิดของประชาชนหรือของ
มวลชนย�อมไม�เหมือนกัน ท่ีเป/นเช�นนี้ สืบเนื่องมาจากความสามารถในการสัมผัสและการรับรู$ของ
ประชาชนไม�เท�ากันและประสบการณDของบุคคลซ่ึงเจริญเติบโตมาในสิ่งแวดล$อมของชุมชนยังแตกต�าง
กันอีกด$วย ฉะนั้น การส�งเสริมให$ประชาชนได$มีพลังความคิดของตนเองจึงมีความสําคัญมาก 
 การส�งเสริมพลังความคิดท่ีถูกต$องให$กับประชาชนจะช�วยทําให$ประชาชนเกิดความม่ันใจ
ในตัวเอง ซ่ึงมีความสําคัญอย�างมากในการพัฒนาคน การท่ีทําสิ่งใดให$ผู$อ่ืนตลอดเวลา โดยท่ีไม�เปKด
โอกาสให$ผู$นั้นได$ทดลองคิด ลองปฏิบัติเอง จะไม�ช�วยให$ผู$นั้นเจริญข้ึน และไม�สามารถคุ$มครองตัวเอง
หรือเป/นตัวของตัวเองได$ ดังนั้น การสร$างความเข$าใจและการช�วยให$ประชาชนมองเห็น มีความคิด 
และมีทัศนะท่ีถูกต$อง โดยเสริมสร$างให$ประชาชนใช$ความคิดของตัวเอง จึงมีความจําเป/นสําหรับการ
พัฒนาชุมชนอย�างมาก 
 การพัฒนาชุมชนจึงมุ�งพัฒนาคนให$มีความคิดเห็นของตนเองเป/นการใช$ความคิดเห็นท่ีมี
เหตุผลจนเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา และเห็นคุณค�าในตัวเอง อันนําไปสู�การคิดปรับปรุงตัวเองและ
ชุมชนให$ก$าวหน$า ตลอดจนเวลาแก$ปRญหาของตัวเองและสังคมได$อย�างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ความคิดจึงเป/นการพัฒนาชุมชนให$เจริญก$าวหน$าไปในตัว 
 การสร$างแนวความคิดท่ีถูกต$องให$กับประชาชนหรือกลุ�มชนในการท่ีจะเข$ามาเป/น
แรงผลักดันให$เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปในทิศทางท่ีต$องการในการพัฒนาชุมชน จึง
ถือหลักการนําความคิดมวลชนในทิศทางท่ีถูกต$อง ๔ ทางด$วยกัน คือ 
 ถูกต$องตามนโยบายแห�งรัฐ ซ่ึงหมายถึง แนวความคิดทางการเมืองย�อมเป/นข$อกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาให$เหมาะสมตามสภาพของท$องท่ีหรือสถานการณDของบ$านเมือง กลุ�มชน หรือ
ชุมชน ในฐานะเป/นส�วนประกอบของประเทศชาติ จึงมีความจําเป/นท่ีจะต$องเข$าใจแนวนโยบายของรัฐ 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงจะได$เป/นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ถูกต$องตามทฤษฎีและวิชาการ ซ่ึงหมายถึง การนําทฤษฎีและวิชาการปรับใช$เข$ากับ
สภาพความเป/นจริงหรือสภาพของสิ่งแวดล$อมจะแปลงรูปออกมาเป/นการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 
 ถูกต$องตามสาเหตุ ซ่ึงหมายถึง การดําเนินการแก$ไขต�าง ๆ จะต$องแสวงหาสาเหตุแห�ง
ปRญหาให$ถูกต$อง ถ$าหากค$นหาสาเหตุท่ีถูกต$องใหม�ไม�ได$ ย�อมไม�สามารถจะแก$ปRญหาได$ท้ังหมดหรือ
เป/นการก�อให$เกิดปRญหาใหม�ข้ึน เพราะฉะนั้น ความคิดในการดําเนินการท้ังหวงย�อมจะต$องศึกษาและ
ค$นคว$าถึงสาเหตุท่ีแท$จริงของปRญหา เพ่ือกําหนดแนวทางการแก$ไข 
 
 



 

๗๒

 ถูกต$องตามขีดความสามารถ ความคิดท่ีถูกต$องนั้น จะมีข้ึนได$เ ม่ือผู$ปฏิบัติรู$ ขีด
ความสามารถของตนเอง ขีดความสามารถของตัวเองนี้ รวมท้ังแต�ละบุคคล กลุ�มชน ตําบล หมู�บ$าน 
คณะกรรมการ หรือเมือง หรือรัฐ หรือประเทศ การคิดทําอะไรเกินขีดความสามารถหรือยังไม�รู$ขีด
ความสามารถของตัวเอง ถ$าไปคิดอะไรเข$าก็ย�อมไม�ถูกต$อง ไม�สําเร็จ จะขยายให$กว$างออกไปก็ไม�ได$ 
การปฏิบัติงานท่ีไม�เป/นไปตามขีดความสามารถของตัวเอง นับได$ว�าเป/นความคิดท่ีไม�ถูกต$อง 
 ด$วยเหตุท้ัง ๔ ประการ จะทําให$การวินิจฉัยตัดสินว�า กลุ�มคนมีความคิดท่ีถูกต$องหรือไม� 
และทําอย�างไรความรู$ความคิดท่ีเกิดข้ึนจะเป/นความคิดท่ีถูกต$อง อันจะเป/นประโยชนDต�อการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนให$สําเร็จต�อไป 
 ๒.๒) การสร$างพลังการทํางานของประชาชน เม่ือประชาชนได$เกิดศรัทธา ความเชื่อม่ัน
ในตัวเองว�า มีความสามารถท่ีจะกระทําการใด ๆ ด$วยตัวเองได$สําเร็จ ประชาชนก็ย�อมมีความ
รับผิดชอบต�อการกระทํานั้น ๆ เพราะบุคคลทุกคนย�อมมีความรับผิดชอบในตัวเองและในสิ่งอ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสมกับขีดความสามารถของตัวเอง ซ่ึงความรับผิดชอบของบุคคลสามารถจะรวมเป/นพลังในการ
ท่ีจะกระทํากิจกรรมต�าง ๆ ท่ีอยู�ในขีดความสามารถให$ประสบผลสําเร็จได$ เม่ือใดท่ีเกิดปRญหาอุปสรรค
ข้ึนก็สามารถรวมพลังกันแก$ไขปRญหาอุปสรรคนั้น และเม่ือผลจากการรวมพลังทําให$กระทํากิจกรรมใด ๆ 
ได$สําเร็จ ความคิดท่ีจะกระทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ก็จะติดตามข้ึนมาอีก 
 ๒.๓) การสร$างพลังการรวมตัวเองของประชาชน การส�งเสริมหรือการรวมตัวของ
ประชาชนภายในหมู�บ$าน ในรูปของการรวมตัวเป/นกลุ�มข้ึนมาเองหรือในรูปขององคDกรประชาชน จะ
ก�อให$เกิดพลังความคิดท่ีจะนําไปสู�พลังการกระทํากิจกรรมพัฒนาต�าง ๆ ในหมู�บ$านให$เป/นผลสําเร็จ ซ่ึง
สามารถสร$างความเจริญให$แก�ชุมชน หมู�บ$าน หรือตําบลต�อไปได$ 
 พลังท้ังสามนี้ จะเป/นระบบท่ีก�อให$เกิดการเคลื่อนไหวผลักดันให$เกิดกิจกรรมพัฒนาข้ึน
ภายในชุมชนและสามารถสร$างความเจริญให$แก�ประเทศชาติได$ในท่ีสุด 
 ๓) แนวทางปฏิบัติ มี ๙ แผนงาน ได$แก� 
 ๓.๑) แผนงานพัฒนาเด็ก 
 ๓.๒) แผนงานพัฒนาเยาวชน 
 ๓.๓) แผนงานพัฒนาสตรี 
 ๓.๔) แผนงานสร$างเสริมรายได$ 
 ๓.๕) แผนงานส�งเสริมการออมทรัพยDเพ่ือการผลิต 
 ๓.๖) แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล$อม 
 ๓.๗) แผนงานอาสาพัฒนาชุมชน 
 ๓.๘) แผนงานพัฒนาจิตใจ 
 ๓.๙) แผนงานพัฒนาองคDกร 
 ท้ัง ๙ แผนงานนี้ เป/นแนวทางปฏิบัติของกรมการพัฒนาชุมชน ซ่ึงได$ดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานพัฒนาชุมชนระดับตําบล เพ่ือให$สามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยได$อย�างแท$จริง 
 
 



 

๗๓

 อย�างไรก็ตาม การพัฒนาชุมชนให$ได$ผลบรรลุเปQาหมายตามท่ีวางไว$ นักพัฒนาจําเป/นต$องมี
วิธีการพัฒนาท่ีถูกต$อง โดยยึดปรัชญาแนวความคิด หลักการ เปQาหมาย เทคนิค และวิธีการในการ
ดําเนินงานการพัฒนาชุมชนท่ีต$องพัฒนาควบคู�กันไป ท้ังการพัฒนาคนและการพัฒนาสิ่งแวดล$อม การ
ดําเนินการพัฒนาจะได$ผลเพียงใดนั้นข้ึนอยู�กับวิธีการพัฒนาชุมชน๑๑๓ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหาไว$ มี
แนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๗, หน$า ๘) 

ทฤษฎีและหลักการของการพัฒนาชุมชน ถือว�า
เป/นหลักหรือจุดยืนในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 
เพ่ือการสร$างสรรคDความเจริญในทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ให$แก�ชุมชนและประเทศชาติ
ในท่ีสุด 

ทองคูณ หงสDพันธD 
(๒๕๔๑, หน$า ๓๑) 

การพัฒนาชุมชนต$องดําเนินการอย�างน$อย ใน ๕ 
ด$านควบคู�กันไป ได$แก� 

๑) ด$านสังคม 
๒) ด$านเศรษฐกิจ 
๓) ด$านวัฒนธรรม 
๔) ด$านสาธารณสุข 
๕) ด$านสิ่งแวดล$อม 

พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และคณะ 
(๒๕๔๒, หน$า ๖๕) 

กรมการพัฒนาชุมชนปรับแนวทางการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน โดยให$การดําเนินงานประกอบไป
ด$วยจุดมุ�งหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ 

สุวิทยD ยิ่งวรพันธD 
(๒๕๔๔, หน$า ๕๓) 

ประเทศไทยมีทฤษฎีและหลักการในการพัฒนา
ชุมชนท่ีเหมาะสมและสอดคล$องกับบริบทของ
สังคมไทย ดังนี้ 

๑) พิจารณาถึงบริบทของชุมชนเป/นหลักใน
การเริ่มงาน 

๒) การดึงประชาชนเข$ามาเก่ียวข$องหรือมี
ส�วนร�วม 

 

                                                 

 ๑๑๓อุบล เสถียรปกิรณกณD, บทบาทพระสงฆ2กับการพัฒนา, พิมพDครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิมพDใจ
การพิมพD, ๒๕๔๓), หน$า ๓๕. 



 

๗๔

ตารางท่ี ๒.๑๑ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาชุมชน (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
 ๓) การทํางานต$องค�อยเป/นค�อยไป 

๔) การให$ความสําคัญกับคนในชุมชนเป/น
หลัก 

๕) การใช$วิธีดําเนินงานแบบประชาธิปไตย 
๖) การดําเนินงานต$องยืดหยุ�นได$ 
๗) สอดคล$องกับวัฒนธรรมชุมชน 
๘) ทํางานกับผู$นําท$องถ่ิน 
๙) ทํางานกับองคDการท่ีมีอยู�ในชุมชน 
๑๐) ทําการประเมินผลตลอดเวลา 
๑๑) สอดคล$องกับนโยบายของชาติ 
๑๒) การทํางานโดยผ�านกระบวนการกลุ�ม 
๑๓) ทําเป/นกระบวนการต�อเนื่อง 

อุบล เสถียรปกิรณกณD 
(๒๕๔๓, หน$า ๓๕) 

การพัฒนาชุมชนให$ได$ผลบรรลุเปQาหมายตามท่ี
วางไว$นั้น จําเป/นต$องมีวิธีการพัฒนาท่ีถูกต$องโดย
ยึดปรัชญาแนวความคิด หลักการ เปQาหมาย 
เทคนิค และวิธีการในการดําเนินงาน การพัฒนา
ชุมชนท่ีต$องพัฒนาควบคู�กันไป ท้ังการพัฒนาคน
และการพัฒนาสิ่งแวดล$อม การดําเนินการพัฒนา
จะได$ผลเพียงใดนั้นข้ึนอยู�กับวิธีการพัฒนาชุมชน 

 
 สรุปได�ว3า ทฤษฎีการพัฒนาชุมชนเป/นกระบวนการท่ีพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงความคิด
ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนให$ดีข้ึนกว�าเดิม พัฒนาให$ชุมชนเป/นชุมชนท่ีดี สร$างให$
คนในชุมชนความรู$สึกรักและผูกพันต�อชุมชน โดยทฤษฎีและหลักการของการพัฒนาชุมชน ถือว�าเป/น
หลักหรือจุดยืนในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพ่ือการสร$างสรรคDความเจริญในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองให$แก�ชุมชนและประเทศชาติในท่ีสุด อย�างไรก็ตาม การดําเนินการพัฒนาจะได$ผลเพียงใดนั้น
ข้ึนอยู�กับวิธีการพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ กล�าวได$ว�า ไม�มีทฤษฎีการพัฒนา
ชุมชนท่ีตายตัวสําหรับทุกชุมชน แต�ข้ึนอยู�กับการนําหลักทฤษฎีต�าง ๆ ไปประยุกตDใช$ให$เหมาะสมและ
สอดคล$องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสภาพแวดล$อมของชุมชนนั้น ๆ 
 
 
 
 
 



 

๗๕

๒.๓ การพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) 

 จากการท่ีผู$วิจัยได$ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) จาก
เอกสารทางวิชาการท่ีหลากหลาย จึงได$ประมวลเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิด เก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชนตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ไว$ตามลําดับ ดังนี้ 

 ๒.๓.๑ ความเปNนมาของไตรสิกขา 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “ความเป/นมาของไตรสิกขา” เพ่ือใช$เป/นแนวทาง
ในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 พระพุทธเจ$าได$ตรัสเก่ียวกับหลักไตรสิกขาไว$ในสถานท่ีต�าง ๆ ดังนี้ คือ ในวัชชีปุตตสูตร มี
ข$อความตอนหนึ่งว�า 
 

 “พระพุทธเจ$าขณะทรงประทับอยู� ณ กูฏาคารศาลา ป�ามหาวัน เขตกรุง   
เวสาลี ขณะนั้นได$มีภิกษุชื่อวัชชีบุตรเข$าไปเฝQา แล$วกราบทูลพระพุทธเจ$าว�า 
สิกขาบท ๑๕๐ ท่ียกข้ึนแสดงทุกก่ึงเดือน ข$าพระองคDไม�สามารถศึกษาได$หมด 
พระพุทธเจ$าจึงตรัสถามว�า เธอจักสามารถศึกษาในสิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิ
จิตสิกขา และอธิปRญญาสิกขา ได$หรือไม� ภิกษุวัชชีบุตรจึงกราบทูลรับแล$วปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของพระพุทธเจ$า ครั้นต�อมา เม่ือภิกษุวัชชีบุตรได$ศึกษาสิกขา ๓ 
แล$วก็สามารถละราคะ โทสะ และโมหะได$ อันเป/นการทําให$ภิกษุวัชชีบุตรไม�ทํา
กรรมท่ีเป/นอกุศล ไม�ประพฤติสิ่งเลวทรามอีก”๑๑๔ 

 
 อีกท้ัง พระพุทธเจ$าได$ตรัสเรื่องของไตรสิกขา ปรากฏอยู�ใน ทุติยสิกขัตตยสูตร ซ่ึงมีใจความ
สําคัญดังนี้ คือ พระพุทธเจ$าตรัสเก่ียวกับสิกขา ๓ ประการในลักษณะปุจฉาและวิสัชชนาด$วยพระองคD
เองว�า ความว�า 
 

 “สิกขาบท ๓ ประการ อะไรบ$าง คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปRญญา
สิกขา ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล... สมาทานศึกษาอยู�ในสิกขาบทท้ังหลาย นี้เรียกว�า 
อธิศีลสิกขา ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามท้ังหลาย... บรรลุจตุถฌานท่ีไม�มีทุกขD 
ไม�มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู� นี้เรียกว�า อธิจิตตสิกขา ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ทําให$แจ$งเจโตวิมุตติ ปRญญาวิมุตติข้ึน ไม�มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด$วยปRญญา
อันยิ่งเอง เข$าถึงอยู�ในปRจจุบัน นี้เรียกว�า อธิปRญญาสิกขา”๑๑๕ 

 
 
 
                                                 

 ๑๑๔องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐-๓๑๑. 
 ๑๑๕องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๑๙-๓๒๐. 



 

๗๖

 อีกหนึ่งตัวอย�าง คือ พระพุทธเจ$าได$ตรัสเรื่องของไตรสิกขา ซ่ึงปรากฏอยู�ใน ตติยสิกขาสูตร 
ซ่ึงมีใจความสําคัญ ได$แก� การท่ีภิกษุท่ีมีศีล สมาธิ ปRญญาบริบูรณD แม$จะละเมิดสิกขาบทเล็กน$อยบ$าง 
แต�สมาทานศึกษาในสิกขาบทท่ีเป/นเบ้ืองต$นแห�งพรหมจรรยDอย�างม่ันคง ทําเจโตวิมุตติ ปRญญาวิมุตติให$
แจ$งสิ้นอาสวะกิเลสด$วยปRญญาจึงเข$าถึง (ปรินิพพาน) ในปRจจุบันหรือเม่ือละสังโยชนDเบ้ืองตํ่า ๕ 
ประการ อันเป/นเหตุให$เข$าถึงอันตราปรินิพพายีบ$าง อุปหัจจปรินิพพายีบ$าง อสังขารปรินิพพายีบ$าง 
สสังขารปรินิพพายีบ$าง อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีบ$าง เม่ือละสังโยชนD ๓ ประการได$และทํา ราคะ โทสะ 
โมหะ ให$เบาบางจึงเป/นสกทาคามี เม่ือละสังโยชนD ๓ ประการได$ จึงเป/นเอกพีชีโสดาบันบ$าง เป/นโกลัง
โกละโสดาบันบ$าง เป/นสัตตักขัตตุปรมะโสดาบันบ$าง๑๑๖ 
 กระบวนการการศึกษาทางพระพุทธศาสนาไม�ได$มีความหมายเพียงแค�การเรียนรู$ตามหลัก
ทฤษฎีท่ัวไปเท�านั้น แต�หมายถึงการฝ�กอบรมกาย วาจา ใจ เพ่ือเข$าถึงปRญญาญาณ อันเป/นท่ีสุดแห�ง
ทุกขD หรือเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า การศึกษาตามหลักไตรสิกขา ได$แก� “อธิสีลสิกขา ศึกษาในศีลอันยิ่ง, 
อธิจิตตสิกขา ศึกษาในจิตอันยิ่ง และอธิปRญญาสิกขา ศึกษาในปRญญาอันยิ่ง”๑๑๗ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “ความเป/นมาของไตรสิกขา” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหาไว$ มี
แนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับความเป/นมาของไตรสิกขา 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระสุตตันตปKฎก อังคุตตรนิกาย ติกกนิบาต 
(เล�ม ๒๐ ข$อ ๘๕ หน$า ๓๑๐-๓๑๑) 

ไตรสิกขาปรากฏในวัชชีปุตตสูตร กล�าวถึง การจัด
สิกขาบทท่ีพระสงฆDยกข้ึนแสดงทุกก่ึงเดือนลงใน
สิกขา ๓ 

พระสุตตันตปKฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค 
(เล�ม ๑๑ ข$อ๓๐๕ หน$า ๑๙๖) 

กระบวนการการศึกษาทางพระพุทธศาสนาไม�ได$
มีความหมายเพียงแค�การเรียนรู$ตามหลักทฤษฎี
ท่ัวไปเท�านั้น แต�หมายถึงการฝ�กอบรมกาย วาจา 
ใจ เพ่ือเข$าถึงปRญญาญาณ อันเป/นท่ีสุดแห�งทุกขD 
หรือเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา 

 
 สรุปได�ว3า เม่ือสืบค$นเก่ียวกับความเป/นมาของไตรสิกขาในพระไตรปKฎก พบว�า พระพุทธเจ$า
ได$ตรัสเก่ียวกับหลักไตรสิกขาไว$ในสถานท่ีต�าง ๆ ดังท่ีปรากฏในวัชชีปุตตสูตร ตติยสิกขาสูตร เป/นต$น 
ซ่ึงแสดงให$เห็นว�า พระพุทธเจ$าทรงให$ความสําคัญกับหลักไตรสิกขา สําหรับการฝ�กอบรมกาย วาจา ใจ 
เพ่ือเข$าถึงปRญญาญาณ อันเป/นท่ีสุดแห�งทุกขD และเป/นบรมสุขออย�างแท$จริง 
 

                                                 

 ๑๑๖องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๑๙-๓๒๐. 
 ๑๑๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๑๙๖. 



 

๗๗

 ๒.๓.๒ ความหมายของไตรสิกขา 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “ความหมายของไตรสิกขา” เพ่ือใช$เป/นแนวทาง
ในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 คําว�า “ไตรสิกขา” แยกศัพทDออกเป/น “ไตร” กับ “สิกขา” คําว�า ไตรหรือตรี (ภาษาอังกฤษ 
= Three) เป/นภาษาสันสกฤตแปลว�า ๓ ตรงกับภาษากรีกว�า Tri ตรงกับภาษาลาตินว�า Tres ตรงกับ
ภาษามคธหรือบาลีว�า ติ หรือ เต ซ่ึงก็แปลว�า ๓ เช�นกัน ส�วนคําว�า สิกขา เป/นภาษามคธหรือภาษา
บาลี แปลว�า“ข$อท่ีพึงหรือข$อท่ีต$องศึกษาและปฏิบัติ” ตรงกับภาษาสันสกฤตว�า “ศิกฺษา” ภาษาไทย
นํามาใช$เป/นศึกษาหลักไตรสิกขามาในพระสุตตันตปKฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เป/นต$น๑๑๘ กระบวน 
การจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปRญญา ซ่ึงเป/นการฝ�กอบรม 
(Training) ท่ีเน$นภาคปฏิบัติมากกว�าจะเป/นการเรียนการสอนในทางทฤษฎี (Teaching) เม่ือกล�าวใน
เชิงบริหาร เราต$องยอมรับว�าพระพุทธศาสนาให$ความสําคัญแก�การศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
เป/นอย�างยิ่ง ด$วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงชื่อว�าเป/นศาสนาแห�งการศึกษา บุคลากรท่ีได$รับการพัฒนา
แล$วก็จะได$รับการจัดสรรภาระหน$าท่ีให$ปฏิบัติงานภายในองคDกรตามความรู$ความสามารถ ดังท่ี
พระพุทธเจ$าทรงแต�งต้ังเป/นเอตทัคคะในด$านต�าง ๆ๑๑๙ 
 ไตรสิกขา คือ ข$อปฏิบัติในหมวด ๓ ได$แก� ศีล สมาธิ ปRญญา โดยสิกขาข้ันแรกท่ีสุด เรา
เรียกว�า “ศีล” ซ่ึงหมายถึงการประพฤติดี ประพฤติถูกต$องตามหลักท่ัวไป ๆ ไม�ทําให$ผู$อ่ืนเดือดร$อน
และไม�ทําให$ตนเองเดือดร$อน มีจําแนกไว$เป/นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑ ศีล ๒๒๗ หรืออ่ืน ๆ อีก เป/นการ
ปฏิบัติเพ่ือความสงบเรียบร$อยปราศจากโทษข้ันต$น ๆ ทางกาย ทางวาจาของตน ท่ีเก่ียวกับสังคมและ
ส�วนร�วม หรือเก่ียวกับสิ่งต�าง ๆ ท่ีจําเป/นแก�การเป/นอยู� ส�วนสิกขาข้ันท่ี ๒ เรียกว�า “สมาธิ” ข$อนี้ได$แก� 
การบังคับจิตใจของตัวเองไว$ให$อยู�ในสภาพท่ีจะทําประโยชนDให$มากท่ีสุดตามท่ีตนต$องการ ขอให$ต้ัง
ข$อสังเกตความหมายของคําว�าสมาธิไว$ให$ถูกต$อง และสิกขาข้ันท่ี ๓ นั้นเรียกว�า “ปRญญา” หมายถึง
การฝ�กฝนอบรมทําให$เกิดความรู$ความเข$าใจอันถูกต$องและสมบูรณDถึงท่ีสุดในสิ่งท้ังปวงตามท่ีมันเป/น
จริง๑๒๐ ไตรสิกขา คือ อริยมรรคมีองคD ๘ แต�พูดในฐานะท่ีเป/นระบบฝ�กฝนอบรม เม่ือจัดเป/นระบบ
ฝ�กฝนอบรมก็จะฝ�กฝนสามมิติ เท�านั้น คือ ทางด$านปRญญา ทางด$านศีล ทางด$านจิตทางด$านปRญญา 
เป/นเรื่องทางความรู$ ความเข$าใจแนวคิด ค�านิยมท่ีถูกต$อง ทางด$านศีล การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย 
ทางวาจาให$อยู�ในกรอบ สอดคล$องกับความรู$ความเข$าใจทางด$านจิต เป/นการพัฒนาจิตให$มีสมาธิ 
พัฒนาจิตให$มีความเพียร พัฒนาจิตให$มีสติ ดังนั้น ศีล สมาธิ ปRญญา ๓ องคDประกอบนี้เป/น ๓ มิติ ต$อง
ทําไปด$วยกัน เรื่องเดียวกันทําไปด$วยกัน เพ่ือจุดประสงคDเดียวกัน จึงตรัสรวมกัน ไม�ได$หมายความว�า
ต$องทําศีลก�อนให$สมบูรณD แล$วต$องมาทําสมาธิ ทําสมาธิสมบูรณDแล$วมาทําปRญญา๑๒๑ 

                                                 

 ๑๑๘องฺ.ติก. (ไทย) ๒/๕๒๑/๒๕๙. 
 ๑๑๙พระธรรมโกศาจารยD (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน$า ๑๓. 
 ๑๒๐พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินทป ฺโ ), คู3มือมนุษย2, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณDการเกษตรแห�ง
ประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๒), หน$า ๕๖. 
 ๑๒๑เสฐียรพงษD วรรณปก, “มัชฌิมาปฏิปทา : สายกลางสองมิติ”, ใน คอลัมนDธรรมะใต$ธรรมาสนD, ข3าวสด
, (๒๔ กุมภาพันธD ๒๕๔๙) : ๒๙.  



 

๗๘

 ศีล สมาธิ ปRญญา ให$ถือว�าเป/นทฤษฎี ถ$าเป/นการปฏิบัติต$องเป/น ปRญญา แล$วเป/นศีล แล$ว
เป/นสมาธิ สําหรับศีล สมาธิ ปRญญา ท่ีวางไว$เป/นรูปทฤษฎีนี้ก็ไม�ใช�ว�าผิด ถูกตามรูปของทฤษฎี คือเรียง
ตามลําดับจากตํ่าไปหาสูง แต�พอถึงท่ีปฏิบัติแล$วต$องดึงปRญญามานําหน$าและปRญญานั้นจะงอกงาม
เพ่ิมพูนข้ึนเรื่อย ๆ ไป เพราะว�ามีสมาธิแล$ว ปRญญาก็จะงอกงามกว�าเดิม ปRญญา จูงให$ศีล สมาธิเดินไป
ถูกทางแล$ว ก็จะเพ่ิมกําลังให$แก�ปRญญาให$สูงข้ึนไป๑๒๒ 
 คําว�า “ไตรสิกขา” หมายถึง ข$อท่ีจะต$องศึกษา ข$อปฏิบัติท่ีเป/นหลักสําหรับศึกษา คือ 
ฝ�กหัดอบรมกาย วาจา จิตใจและปRญญาให$ยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ซ่ึง
ประกอบด$วย ๑) อธิศีลสิกขา คือ ศีลอันยิ่งใหญ�, ข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมในทางความประพฤติอย�าง
สูง ๒) อธิจิตตสิกขา คือ จิตอันยิ่งใหญ�, ข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมจิตเพ่ือให$เกิดคุณธรรม และ ๓) อธิ
ปRญญาสิกขา คือ ปRญญาอันยิ่งใหญ�, ข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กกอบรมปRญญาเพ่ือให$เกิดความรู$แจ$งอย�าง
สูง๑๒๓ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “ความหมายของไตรสิกขา” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหาไว$ มี
แนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับความหมายของไตรสิกขา 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารยD (ประยูร ธมฺมจิตโต) 
(๒๕๔๙, หน$า ๑๓) 

หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปRญญา ซ่ึงเป/นการ
ฝ�กอบรม (Training) ท่ีเน$นภาคปฏิบัติ 

พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินทป ฺโ ) 
(๒๕๕๒, หน$า ๕๖) 

ไตรสิกขา คือ ข$อปฏิบัติในหมวด ๓ ได$แก� ศีล 
สมาธิ ปRญญา 

เสฐียรพงษD วรรณปก 

(๒๕๔๙, หน$า ๒๙) 
ศีล สมาธิ ปRญญา ๓ องคDประกอบนี้เป/น ๓ มิติ 
ต$องทําไปด$วยกัน เรื่องเดียวกันทําไปด$วยกัน เพ่ือ
จุดประสงคDเดียวกัน 

พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๒, หน$า ๑๒๗) 

ไตรสิกขา หมายถึง ข$อท่ีจะต$องศึกษา คือ ฝ�กหัด
อบรมกาย วาจา จิตใจและปRญญาให$ยิ่งข้ึนไปจน
บรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน 

 
 สรุปได�ว3า ไตรสิกขา คือ การศึกษาสามประการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ศีล 
สมาธิ ปRญญา เป/นกระบวนการฝ�กหัดอบรมกาย วาจา จิตใจและปRญญาให$ยิ่งข้ึนไปซ่ึงเป/นกุศโลบาย
แห�งการพัฒนาตนเองท่ีถูกต$องของมนุษยDทุกคนตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
 

                                                 

 ๑๒๒พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินทป ฺโ ), วิธีแก�ปMญหาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพDแสงธรรม, มปป.), 
หน$า ๑๙๘. 
 ๑๒๓พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน$า ๑๒๗. 



 

๗๙

 ๒.๓.๓ องค2ประกอบของไตรสิกขา 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “องคDประกอบของไตรสิกขา” เพ่ือใช$เป/นแนวทาง
ในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 หลักธรรมซ่ึงเป/นองคDประกอบของไตรสิกขา ประกอบด$วย ศีล สมาธิ ปRญญา เป/นหลักธรรม
ท่ีนํามาใช$ในการฝ�กฝนอบรมพัฒนามนุษยDให$มีความเจริญก$าวหน$า มีความสุข ทําให$บรรลุถึงสิ่งท่ี
ประเสริฐ จนทําให$สามารถพ$นทุกขDได$ในท่ีสุด มีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

 ก. อธิสีลสิกขา (ศีล) 
 สีล (นปุ.) สภาวะ, ธรรมชาติ, ปกติ๑๒๔

 ศีล (สีน) หมายถึง ข$อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาท่ี
กําหนดการปฏิบัติกายและวาจา เช�น ศีล ๕ ศีล ๘ คือ การรักษากายวาจาให$เรียบร$อย ซ่ึงเป/นธรรมข$อ 
๑ ในทศพิธราชธรรมด$วย กล�าวคือ ศีล คือ ความประพฤติท่ีดี๑๒๕ ท่ีชื่อว�าศีล เพราะมีความหมายว�า 
สํารวม๑๒๖ 
 ศีล คือ การฝ�กฝนพัฒนาด$านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา 
ให$มีความสัมพันธDกับสิ่งแวดล$อมอย�างถูกต$องมีผลดี สิ่งแวดล$อมท่ีเราเก่ียวข$องสัมพันธD มี ๒ ประเภท
คือ สิ่งแวดล$อมทางสังคม ได$แก� เพ่ือนมนุษยD (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังสัตวDอ่ืน
ท้ังหลายท้ังปวงด$วย)๑๒๗ ดังพุทธพจนDว�า 
 

 “อธิสีลสิกขา เป/นอย�างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป/นผู$มีศีล สํารวมด$วย
การสังวรในปาติโมกขD สมบูรณDด$วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน$อย 
สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายอยู� คือ สีลขันธDเล็ก สีลขันธDใหญ� ศีลเป/นท่ีพ่ึง 
เป/นเบ้ืองต$นเป/นความประพฤติ เป/นความสํารวม เป/นความระวัง เป/นหัวหน$า 
เป/นประธานเพ่ือความถึงพร$อมแห�งธรรมท่ีเป/นกุศล นี้ชื่อว�า อธิสีลสิกขา”๑๒๘ 

 
 บรรดาปKฎก ๓ ส�วนท่ีจัดเป/นศีล ได$แก� พระวินัยปKฎก โดยความหมายของคําว�า วินัย มีรูป
วิเคราะหDว�า วิวิธวิเสสนยตฺตา วินยนโต เจว กายวานานํ วินยตฺถวิทูหิ อยํ วินโยติ อกฺขาโต แปลว�า วินัย
นี้อันท�านผู$รู$อรรถแห�งวินัยท้ังหลายเรียกว�า วินัย เพราะมีนัยต�าง ๆ มีนัยวิเสสและเพราะกําจัดกาย
วาจา (ให$เรียบร$อย) 
 

                                                 

 ๑๒๔ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๖), หน$า 
๗๔๙. 
 ๑๒๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หน$า ๑,๑๔๖. 
 ๑๒๖พระนารทถเถระ และพระมหาติปKฎกจูฬาภยเถระ รจนา, มิลินฺทปcฺหอฏdฐกถา-ฏีกา, ตรวจชําระโดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDวิญญาณ, ๒๕๔๑), หน$า ๑๑๔. 
 ๑๒๗พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพD
การศาสนา, ๒๕๓๙), หน$า ๖๗. 
 ๑๒๘ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๔๘. 



 

๘๐

 วิ วิเศษ คนมีวินัยเป/นคนวิเศษกว�าคนอ่ืน ๆ ดีกว�าคนอ่ืน ๆ 
 วิ แจ$ง คนมีวินัยย�อมแจ�มแจ$งในท่ีทุกสถานด$วยมารยาท 
 วิ ต�าง คนมีวินัยย�อมต�างจากคนไม�มีวินัย 
 วิวิธนย มีนัยต�าง ๆ คือ มีหลายระดับหลายอย�าง แยกเป/นอาคาริยวินัย และอนาคาริยวินัย 
 วิเสสนย คือ มีคําอธิบายรัดกุมกว�าพระสูตร เพราะเป/นกฎหมาย พระต$องปฏิบัติอย�างจริงจัง 
ถ$าทําเล�น ๆ ย�อมจะมีโทษ 
 วินยน คือ มีการฝ�กหัดกาย วาจา ใจ ให$มีจรรยากว�าท่ีเป/นอยู� 
 พระวินัยนี้เป/นหลักท่ีพระพุทธองคDไม�ได$บัญญัติเอาไว$ล�วงหน$า แต�การบัญญัติกฎเกณฑDอะไร
ลงไปนี้บัญญัติตามสิ่งท่ีได$เกิดข้ึนจริง เม่ือสิ่งใดเกิดข้ึนแต�เป/นสิ่งท่ีไม�สมควรแล$วจึงบัญญัติห$าม๑๒๙ 
หลักฐานพระพุทธพจนDบางตอนในพระสูตรท่ีตรัสเก่ียวกับศีล ดังนี้ 
 

 “ภิกษุท้ังหลาย การงานท่ีจะพึงทําด$วยกําลังอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีบุคคลทํา
อยู�ท้ังหมดนั้น บุคคลอาศัยแผ�นดิน ดํารงอยู�บนแผ�นดินจึงทําได$ การงานท่ีพึงทํา
ด$วยกําลังเหล�านี้บุคคลทําได$ด$วยอาการอย�างนี้ แม$ฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ต้ังอยู�ใน
ศีลแล$ว จึงเจริญอริยมรรคมีองคD ๘ กระทําให$มากซ่ึงอริยมรรคมีองคD ๘ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน”๑๓๐ 
 “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีศีลสมบูรณD มีปาฏิโมกขDสมบูรณD สํารวม
ด$วยการสังวรในปาฏิโมกขD เพียบพร$อมด$วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยใน
โทษแม$เล็กน$อย สมาทานศึกษาอยู�ในสิกขาท้ังหลายเถิด เม่ือเธอท้ังหลายมีศีล
สมบูรณD มีปาฏิโมกขDสมบูรณD สํารวมด$วยการสังวรในปาฏิโมกขD เพียบพร$อมด$วย
อาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม$เล็กน$อย สมาทานศึกษาอยู�ในสิกขา
ท้ังหลาย จะมีกิจอะไรท่ีควรทําให$ยิ่งข้ึนไปอีกเล�า”๑๓๑ 

 
 พระพุทธพจนDท่ียกมานี้ เป/นการกล�าวถึงความสําคัญของศีลในระดับสูง เป/นพ้ืนฐานแห�งการ
ปฏิบัติสมาธิและปRญญา เพ่ือหวังผลคือความหลุดพ$น แต�ถ$ากล�าวถึงประโยชนDในระดับการดํารงชีวิต
ประจําวันของชาวบ$านท่ัวไป ให$อยู�ร�วมกับสังคมได$อย�างมีความสุข เราก็สามารถปฏิบัติในระดับปาฏิ
โมกสังวรได$ คือ เปรียบเทียบปาฏิโมกสังวรศีลกับศีล ๕ รวมท้ังกฎ ระเบียบต�าง ๆ ของสังคม เม่ือเรามี
ความสํารวมระวังกายวาจาของตนไม�ให$เบียดเบียนคนอ่ืนท้ังชีวิตและทรัพยDสิน ไม�พูดวจีทุจริต คนก็จะ
สามารถอยู�ร�วมกันได$อย�างสงบสุข มีอิสรภาพทางสังคม 
 
 
 
                                                 

 ๑๒๙พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป ฺโ ), หลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๒), หน$า ๑๓. 
 ๑๓๐สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๔๙/๔๒. 
 ๑๓๑องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๒/๒๒. 



 

๘๑

 อิสรภาพทางสังคมหรือเก่ียวกับศีล คือ ความปลอดพ$นจากการบีบค้ันเบียดเบียนกันระหว�าง
มนุษยD พ$นจากความอยุติธรรม การเอารัดเอาเปรียบ การข�มเหงแย�งชิง มีอาชีวะ คืออาชีพท่ีประกอบ
ได$โดยสุจริต ดํารงชีวิตอย�างโปร�งโล�ง ไม�ว�างงาน พ่ึงตนได$๑๓๒ ศีลแบ�งเป/นหมวดใหญ� ๆ ๔ หมวด คือ 
 ๑) การรักษาวินัยแม�บทของชุมชน (ปาฏิโมกขสังวร) เม่ือคนอยู�ร�วมกันหรือทํางานทํากิจการ
ร�วมกัน เป/นชุมชน เป/นหน�วยงาน เป/นองคDกร ตลอดจนเป/นประเทศชาติ จะต$องมี กฎเกณฑDกติกา 
ตลอดจนกฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบระบบให$เกิดความเรียบร$อยความประสานสอดคล$อง ความเก้ือหนุน
ต�อกันความร�วมรับผิดชอบและสามัคคีท่ีจะเอ้ือโอกาสหรือเป/นหลักประกันให$ชีวิตความเป/นอยู� และ
กิจการต�าง ๆ ดําเนินไปด$วยดี สมตามวัตถุประสงคDแห�งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น ดังเช�นพระสงฆD
ในพระพุทธศาสนา มีวินัยแม�บทท่ีเรียกชื่อเฉพาะว�า ปาฏิโมกขD ซ่ึงเรามักเรียกกันง�าย ๆ ว�า ศีล ๒๒๗ 
ชุมชนอ่ืน เป/นต$น 
 ๒) การรู$จักใช$อินทรียD (อินทรียสังวร) เรารับรู$สิ่งแวดล$อมโดยผ�านทางอินทรียD คือ ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ ถ$ารับรู$ใช$หูตาไม�เป/น เช�น ดูไม�เป/น ฟRงไม�เป/น แทนท่ีจะได$ประโยชนDก็จะเกิดโทษ เช�น เกิด
ความลุ�มหลงมัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเป/นต$น ตลอดจนนําไปสู�การใช$มือและสมอง
เพ่ือการแย�งชิงหรือทําลาย จึงต$องพัฒนาพฤติกรรมในการใช$ อินทรียD ให$ดู ฟRง เป/นต$นอย�างมีสติ เม่ือดู
เป/น ฟRงเป/น เช�น ดูทีวีเป/น ฟRงวิทยุเป/น รู$จักใช$ตาหู แสวงหาความรู$ เป/นต$น ก็จะได$ปRญญา ได$คุณภาพ
ชีวิต และนําไปสู�การใช$มือและสมองเพ่ือช�วยเหลือเก้ือกูลกันและทําการสร$างสรรคD 
 ๓) การหาเลี้ยงชีพท่ีบริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การทํามาหาเลี้ยงชีพเป/นพฤติกรรมหลักในการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยD ถ$ามีผู$หาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เป/นมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะชั่ว
ร$ายเสื่อมเสียแล$ว ก็จะก�อความเดือดร$อนแก�สังคมอย�างมาก จึงต$องย้ําเน$นกันอย�างยิ่งในเรื่องการ
พัฒนาสัมมาชีพและส�งเสริมให$ประชาชนฝ�กฝนตนให$สามารถประกอบสัมมาชีพ คือ หาเลี้ยงชีวิตโดย
ทางสุจริต ไม�ผิดกฎหมาย 
 ๔) การเสพบริโภคปRจจัยโดยใช$ปRญญา (ปRจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษยD ในท่ีสุดก็มา
ลงท่ีการกิน ใช$ เสพ บริโภค ถ$ามนุษยDไม�พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภคก็จะก�อปRญหาอย�างมากท้ัง
แก�ชีวิต แก�สังคม และแก�โลก เพราะเขาจะกิน ใช$ บริโภคปRจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช$ท้ังหลาย 
รวมท้ังเทคโนโลยี ด$วยโมหะ ก�อให$เกิดความลุ�มหลง มัวเมา ฟุQงเฟQอ ฟุ�มเฟ�อย ความเสื่อมเสียคุณภาพ
ชีวิต การใช$จ�ายสิ้นเปลือง การขัดแย$ง แย�งชิง เบียดเบียนกันในสังคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และการก�อมลภาวะ เป/นต$น จึงต$องพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช$เสพ บริโภค ให$เป/นพฤติกรรมท่ีเกิด
จากปRญญาท่ีรู$เข$าใจ และปฏิบัติให$ถูกต$องตามวัตถุประสงคDของปRจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยีนั้น ๆ 
เริ่มแต�รับประทานอาหารเพ่ือบํารุงเลี้ยงร�างกายให$แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม�ใช�กินเพียงเพ่ือเอร็ดอร�อย 
อวดโก$ อวดฐานะ หรือต่ืนตามค�านิยมฟู�ฟ�า ให$เป/นการกินด$วยปRญญาท่ีทําให$รู$จักประมาณในการ
บริโภค หรือกินพอดีท่ีเรียกว�า โภชเนมัตตัญ ุตา ตลอดจนการใช$สอยสิ่งต�าง ๆ อย�างประหยัด ซ่ึงทํา
ให$ได$ประโยชนDมากท่ีสุดโดยสิ้นเปลืองน$อยท่ีสุด ปRจจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใช$ปRญญาทําความเข$าใจ
แล$วบริโภคปRจจัยท้ังหลายให$ได$ผลตรงพอดี ตามคุณค�าแท$ท่ีเป/นจุดหมายของการบริโภคสิ่งนั้น ๆ 
 

                                                 

 ๑๓๒พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา : เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังต�องพัฒนา, หน$า ๑๕๒. 



 

๘๒

 ศีลในทางพระพุทธศาสนามีอยู�หลายอย�างด$วยกัน ซ่ึงแต�ละประเภทข้ึนอยู�กับสถานภาพของ
บุคคลผู$ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ศีล ๕ เรียกอีกอย�างหนึ่งว�า นิจศีล (ศีลเนืองนิตยD) หรือเบญจศีล๑๓๓ 
 ศีล ๘ หรืออุโบสถศีล (ศีลอุโบสถ)๑๓๔ 
 ศีล ๑๐ (ศีลของสามเณร)๑๓๕ 
 ศีล ๓๑๑ (ศีลของภิกษุณี)๑๓๖ 
 ศีล ๒๒๗ (ศีลของภิกษุ)๑๓๗ 
 ศีลนั้นอาจจะมองในแง�ของระเบียบวินัยเพ่ือสร$างสังคมท่ีเรียบร$อย อยู�ร�วมกันด$วยความสงบ
สุข เป/นสภาพเก้ือกูลแก�การดําเนินชีวิตและปฏิบัติกิจของสมาชิกท้ังหลาย (ศีลระดับวินัย) ก็ได$ มองใน
แง�ของความประพฤติดีงามของบุคคล ซ่ึงมีความสัมพันธDท่ีดีงามกับผู$อ่ืน เป/นผลดีแก�ชีวิตของตัวเขาเอง
และคนอ่ืนท้ังหลายก็ได$ มองในแง�เครื่องมือคุมความประพฤติ ทําให$กายวาจาเรียบร$อยงดงามอยู�ใน
ระเบียบก็ได$ มองในแง�เป/นข$อปฏิบัติสําหรับกําจัดกิเลสข้ันหยาบท่ีแสดงออกทางกายวาจา ขัดเกลาคน
ให$ประณีตข้ึนก็ได$ มองในแง�เป/นข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมกายวาจาและอาชีวะให$อยู�ในสภาพพร$อมท่ี
จะเป/นพ้ืนฐานของการฝ�กปรือคุณภาพจิตและการใช$สมรรถภาพของจิตอย�างได$ผลในระดับสมาธิก็ได$ 
มองในแง�เป/นสภาพปกติทางกายวาจาและอาชีวะของผู$ท่ีมีชีวิตดีงาม หรือคนท่ีได$รับการฝ�กอบรมดี มี
การศึกษาแท$จริง บรรลุภูมิธรรมอันสูงสุดแล$วก็ได$ ซ่ึงโดยย�อท่ีสุด แบ�งศีลได$เป/น ๒ ระดับ คือ 
 ๑) ธรรมข้ันศีล หรือศีลในแง�ท่ีเป/นธรรม ได$แก� หลักความประพฤติระดับกายวาจาและ
อาชีวะท่ีนํามาแนะนําสั่งสอน โดยถือเอาภาวะท่ีควรจะมีควรจะเป/นตามธรรมชาติเป/นหลัก และผู$
ปฏิบัติตามหรือฝ�าฝ�น ย�อมได$รับผลดีหรือชั่ว โดยรับผิดชอบต�อกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรงอีก
หนึ่งอย�างหมายถึง การปฏิบัติตามธรรมข้ันศีลก็ดี ตามวินัยก็ดี ท่ีกลายมาเป/นความประพฤติประจําตัว
ของบุคคลแล$ว 
 ๒) วินัยเป/นศีล หรือศีลในแง�ท่ีเป/นวินัย ได$แก� กฎระเบียบข$อบังคับท่ีกําหนดวางกันข้ึนเป/น
บัญญัติทางสังคม เพ่ือกํากับความประพฤติของบุคคล ตามความมุ�งหมายจําเพาะของหมู�ชนหรือชุมชน
นั้น โดยมากมุ�งเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามธรรมให$แน�นแฟQนยิ่งข้ึน และผู$ฝ�าฝ�น (มักจะ) ต$องได$รับ
โทษตามความรับผิดชอบต�อชุมชนหรือสังคมนั้นอีกชั้นหนึ่งต�างหากจากผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาติ 
อีกอย�างหนึ่งหมายถึง วิธีฝ�กให$คนมีศีล๑๓๘ 
 
 
 
 
                                                 

 ๑๓๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๒๐๒. 
 ๑๓๔องฺ.อฏ�ฐก. (ไทย) ๒๓/๔๑/๒๐๔-๒๐๖. 
 ๑๓๕ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๑. 
 ๑๓๖วิ.ม. (ไทย) ๓/๑๒๓๔/๒๓๑. 
 ๑๓๗วิ.ม. (ไทย) ๒/๖๕๕/๔๒๗. 
 ๑๓๘พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน$า ๗๖๘. 



 

๘๓

 โดยแท$จริง สาระของศีลอยู�ท่ีเจตนา ได$แก� การไม�ล�วงละเมิด คําว�า ละเมิด แง�หนึ่งคือ
ละเมิดระเบียบ ละเมิดกฎเกณฑD บทบัญญัติ ละเมิดวินัยท่ีวางกันไว$ อีกแง�หนึ่งคือละเมิดต�อผู$อ่ืน 
หมายถึง เจตนาท่ีจะเบียดเบียนผู$อ่ืนนั่นเอง ศีลจึงหมายถึงการไม�เจตนาละเมิดระเบียบวินัยหรือการไม�
เจตนาล�วงเกินเบียดเบียนผู$อ่ืน ถ$ามองแต�อาการหรือการกระทํา ศีลก็คือความไม�ละเมิดและการไม�
เบียดเบียน และเม่ือบุคคลถือม่ันในศีลย�อมได$รับอานิสงสD ดังนี้ 
 ๑) มีโภคะมาก 
 ๒) มีความองอาจแกล$วกล$า ไม�เคอะเขิน (เวลาสมาคมกับผู$อ่ืน) 
 ๓) ไม�หลงสติทํากาละ (ไม�เสียชีวิตแบบคนขาดสติ) 
 ๔) ตายแล$วได$ไปสู�สุคติโลกสวรรคD๑๓๙ 

 ข. อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 
 สมาธิ หมายถึง การฝ�กพัฒนาในด$านจิตใจ มีความสําคัญอย�างยิ่งเพราะจิตใจเป/นฐานของ
พฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย�างเกิดข้ึนจากความต้ังใจหรือเจตนาและเป/นไปตามเจตจํานงและ
แรงจูงใจท่ีอยู�เบ้ือหลัง ถ$าจิตใจได$รับการพัฒนาให$ดีงามแล$วก็จะควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีงามด$วย แม$ความสุขความทุกขDในท่ีสุดก็อยู�ท่ีใจยิ่งกว�านั้น ปRญญาจะเจริญงอกงามได$ ต$อง
อาศัยจิตใจท่ีเข$มแข็งสู$ปRญหา เอาใจใส� มีความเพียรพยายามท่ีจะคิดค$นไม�ท$อถอย ยิ่งเรื่องท่ีคิดหรือ
พิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซ้ึงก็ยิ่งต$องมีจิตใจท่ีสงบแน�วแน� ไม�ฟุQงซ�านไม�พลุ�งพล�านกระวน
กระวาย คือ ต$องมีสมาธิจึงจะคิดได$ชัดเจน เจาะลึกทะลุได$และมองเห็นท่ัวตลอด จิตท่ีฝ�กดีแล$ว จึงเป/น
ฐานท่ีจะให$ปRญญาทํางานและพัฒนาอย�างได$ผล๑๔๐ 
 ข้ันสมาธิ ได$แก� การฝ�กฝนหรืออบรมจิตใจให$เหมาะสม ต้ังม่ันในลักษณะท่ีพร$อมจะปฏิบัติงาน 
คือ พิจารณาความเป/นจริง เพ่ือเป/นพ้ืนฐานของการเจริญปRญญา การฝ�กบังคับจิตใจให$ต่ังม่ันโดยระลึก
รู$ตัวท่ัวพร$อม เรียกว�า จิตตสิกขา ดังพุทธพจนDท่ีเป/นหลักฐานปรากฏบางตอนในพระสูตร ดังนี้ 
 

 “อธิจิตตสิกขา เป/นอย�างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและ
อกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน ท่ีมีวิตก วิจาร ป�ติและสุข อันเกิดจากวิเวก
อยู� เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล$วบรรลุทุติยฌาน มีความผ�องใสในภายใน มี
ภาวะท่ีจิตเป/นหนึ่งผุดข้ึน ไม�มีวิตก ไม�มีวิจาร มีแต�ป�ติและสุขท่ีเกิดจากสมาธิอยู� 
เพราะป�ติจางคลายไปมีอุเบกขา มีสติ-สัมปชัญญะ เสวยสุขด$วยนามกาย บรรลุ
ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญว�าผู$มีอุเบกขา มีสติ อยู�เป/นสุข เพราะละ
สุขและทุกขDได$แล$ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก�อนแล$ว บรรลุจตุตถฌานท่ีไม�
มีทุกขD ไม�มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู�นี้ชื่อว�า อธิจิตตสิกขา” ๑๔๑ 

 
 
                                                 

 ๑๓๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๖/๒๑๐. 
 ๑๔๐พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2, หน$า ๖๗. 
 ๑๔๑ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๔๘. 



 

๘๔

 สมาธิ (สะมา) หมายถึง ความต้ังม่ันแห�งจิต ความสํารวมใจให$แน�วแน�เพ่ือให$จิตใจสงบ หรือ
เพ่ือให$เกิดปRญญาเห็นแจ$ง๑๔๒ สมาธิ แปลกันว�า ความต้ังม่ันของจิต หรือภาวะท่ีจิตแน�วแน�ต�อสิ่งท่ี
กําหนด คําจํากัดความของสมาธิท่ีพบเสมอคือ จิตตัสเสกัคคตา หรือเรียกสั้น ๆ ว�า เอกัคคตา ซ่ึง
แปลว�า ภาวะท่ีจิตมีอารมณDเป/นหนึ่ง คือการท่ีจิตกําหนดแน�วแน�อยู�กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม�ฟุQงซ�านหรือส�าย
ไป๑๔๓ ดังพุทธพจนDว�า 
 

 “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีปRญญาเครื่องรักษาตน มีสติ เจริญอัปป
มาณาสมาธิเถิด เม่ือเธอมีปRญญาเครื่องรักษาตน มีสติ เจริญอัปปมาณาสมาธิอยู� 
ญาณ ๕ ย�อมเกิดข้ึนเฉพาะตน ญาณ ๕ คือ ญาณย�อมเกิดข้ึนเฉพาะตนว�า สมาธินี้
มีสุขในปRจจุบัน และมีสุขเป/นวิบากต�อไป ๑ ญาณย�อมเกิดข้ึนเฉพาะตนว�า สมาธินี้
อันคนเลวเสพไม�ได$ ๑ ญาณย�อมเกิดข้ึนเฉพาะตนว�า สมาธินี้สงบ ประณีต ได$ด$วย
ความสงบระงับ ๑ บรรลุได$ด$วยภาวะท่ีจิตเป/นหนึ่งผุดข้ึน และมิใช�บรรลุได$ด$วย
การข�มธรรมท่ีเป/นข$าศึก ห$ามกิเลสด$วยสังขารจิต ๑ ญาณย�อมเกิดข้ึนเฉพาะตนว�า 
เรามีสติเข$าสมาธินี้ได$ มีสติออกจากสมาธินี้ได$ ๑”๑๔๔ 

 
 อธิสมาธิสิกขา หรืออธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝ�กอบรมจิตให$มีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน คือมี
ความสุขสงบ ผ�องใส ต้ังม่ันในอารมณDเดียวคือความสงบ โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
 

 “ภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญแล$ว ทําให$มากแล$ว ย�อม
เป/นไปเพ่ืออยู�เป/นสุขในปRจจุบันเป/นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีป�ติและสุขอันเกิดแต�วิเวกอยู� บรรลุ
ทุติยฌาน มีความผ�องใสแห�งจิตในภายใน เป/นธรรมเอกผุดข้ึน ไม�มีวิตกไม�มีวิจาร 
เพราะวิตกวิจารสงบไป มีป�ติและสุขเกิดแต�สมาธิอยู� มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
เสวยสุขด$วยนามกาย เพราะป�ติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะสรรเสริญว�า ผู$
ได$ฌานนี้ เป/นผู$มีอุเบกขา มีสติ อยู�เป/นสุข บรรลุจตุตถฌานไม�มีทุกขD ไม�มีสุข 
เพราะละสุขละทุกขDและดับโสมนัสโทมนัสก�อน ๆ ได$ มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา 
ได$มีอุเบกขาเป/นเหตุให$สติบริสุทธิ์อยู�”๑๔๕ 

 
 
 
 
 
                                                 

 ๑๔๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หน$า ๑,๑๗๑. 
 ๑๔๓พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน$า ๗๖๘. 
 ๑๔๔องฺ.ป ฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๗/๓๕-๓๖. 
 ๑๔๕องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๑๑/๓๐๗/๑๙๘. 



 

๘๕

 การท่ีจิตจะเป/นสมาธิได$เร็วจะต$องมีธรรมคอยเก้ือหนุน หรือมีธรรมเป/นปRจจัยส�งเสริม เม่ือ
กล�าวโดยสรุปแล$วก็ได$แก� ฌาน ๔ นั่นเอง ซ่ึงมีองคDประกอบ ดังนี้ 
 ปฐมฌาน ประกอบด$วย วิตก วิจาร ป�ติ สุข เอกัคคตา 
 ทุติยฌาน ประกอบด$วย ป�ติ สุข เอกัคคตา 
 ตติยฌาน ประกอบด$วย สุข เอกัคคตา 
 จตุตถฌาน จิตเป/นอุเบกขาอย�างเดียว 
 ต้ังแต�ปฐมฌานถึงจตุตถฌาน จิตจะละองคDฌานท่ีหยาบไปเรื่อย ๆ จนเหลือแต�ความต้ังม่ัน
หรือความวางเฉยแห�งจิต ซ่ึงเป/นองคDฌานท่ีละเอียดหรือประณีตท่ีสุด มีพระพุทธพจนDท่ีตรัสถึงธรรมท่ี
เป/นปRจจัยให$บรรลุสมาธิ ดังนี้ 
 

 “ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบด$วยธรรม ๕ เป/นผู$อาจบรรลุสัมมาสมาธิอยู�
ได$ ธรรม ๕ คือ เป/นผู$อดทนต�อรูป ๑ เป/นผู$อดทนต�อเสียง ๑ เป/นผู$อดทนต�อกลิ่น 
๑ เป/นผู$อดทนต�อรส ๑ เป/นผู$อดทนต�อโผฏฐัพพะ ๑”๑๔๖ 

 
 แนวทางปฏิบัติเพ่ือให$เกิดสมาธิ เรียกว�า อารมณDสมถกรรมฐาน ซ่ึงเป/นวิธีหรืออุบายให$
เข$าถึงสมาธิ สมถกรรมฐานมีอารมณDสําหรับบริกรรมภาวนา ๔๐ ประการ โดยจัดเป/นหมวด ๆ คือ 
กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อรูป ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ 
ดังนี้ 
 กสิณ ๑๐ 
 กสิณ แปลว�า การเพ�ง ใช$เป/นอุปกรณDสําหรับเพ�งเพ่ือยึดเหนี่ยวอารมณDให$นิ่ง มี ๑๐ อย�าง 
คือ 
 ๑) ปฐวีกสิณ ดิน 
 ๒) อาโปกสิณ น้ํา 
 ๓) เตโชกสิณ ไฟ 
 ๔) วาโยกสิณ ลม 
 (๔ อย�างนี้เรียกว�า ภูตกสิณ คือธาตุ ๔) 
 ๕) นีลกกสิณ สีเขียว 
 ๖) ป�ตกกสิณ สีเหลือง 
 ๗) โลหิตกกสิณ สีแดง 
 ๘) โอทาตกกสิณ สีขาว 
 (๔ อย�างนี้เรียกว�า วัณณกสิณ คือกสิณสี) 
 ๙) อาโลกกสิณ แสงสว�าง 
 ๑๐) อากาสกสิณ อากาศ๑๔๗ 

                                                 

 ๑๔๖องฺ.ป ฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๑๓/๑๙๒. 
 ๑๔๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๖/๒๓๗-๒๓๘. 



 

๘๖

 อสุภ ๑๐ 
 อสุภ แปลว�า ไม�สวย ไม�งาม น�าเกลียด น�าระอา หมายถึง ซากศพท่ีอยู�ในสภาพต�าง ๆ ใช$
เป/นอารมณDของกรรมฐาน จําแนกไว$ ๑๐ ประการ คือ 
 ๑) อุทธุมาตกะ ซากศพท่ีข้ึนพองอืดข้ึน 
 ๒) วินีลกะ ซากศพท่ีเขียวคล้ํา 
 ๓) วิปุพพกะ ซากศพท่ีมีน้ําหนองไหลเยิ้มออกมา 
 ๔) วิจฉิททกะ ซากศพท่ีขาดกลางตัว 
 ๕) วิกขายิกะ ซากศพท่ีถูกสัตวDกัดกิน แทะกิน 
 ๖) วิกขิตตกะ ซากศพท่ีมีมือ เท$า ศีรษะขาดหายไป 
 ๗) หตวิกขิตตกะ ซากศพท่ีถูกสับเป/นท�อน ๆ 
 ๘) โลหิตกะ ซากศพท่ีมีเลือดไหลออกตามตัว 
 ๙) ปุฬุวกะ ซากศพท่ีเน�าเฟะ มีหมู�หนอนชอนไช 
 ๑๐) อัฏฐิกะ ซากศพท่ีเหลือแต�โครงกระดูก๑๔๘ 
 อนุสสติ ๑๐ 
 อนุสสติ แปลว�า การระลึกถึงเนือง ๆ หรืออารมณDท่ีควรระลึกถึงเนือง ๆ มี ๑๐ ประการ   
คือ 
 ๑) พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ$า 
 ๒) ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม 
 ๓) สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆD 
 ๔) สีลานุสสติ ระลึกถึงศีลท่ีตนรักษา 
 ๕) จาคานุสสติ ระลึกถึงทานท่ีตนบริจาคแล$ว 
 ๖) เทวตานุสสติ ระลึกถึงธรรมท่ีทําให$เป/นเทวดา 
 ๗) มรณัสสติ ระลึกถึงความตายท่ีจะมีแก�ตน 
 ๘) กายคตาสติ ระลึกถึงส�วนของร�างกายมีผม ขน เล็บ เป/นต$น 
 ๙) อานาปานสติ ระลึกถึงลมหายใจเข$าออก 
 ๑๐) อุปสมานุสสติ ระลึกถึงพระนิพพาน๑๔๙ 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๑๔๘พระพุทธโฆสเถระ รจนา, คัมภีร2วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารยD (อาจ 
อาสโภ), (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศDพริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๔๖), หน$า ๓๑๕. 
 ๑๔๙องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๔๗๓-๔๘๒/๔๓. 



 

๘๗

 พรหมวิหาร ๔ 
 พรหมวิหาร แปลว�า ธรรมอันเป/นเครื่องอยู�อันประเสริฐ๑๕๐ หรือแปลว�า ธรรมเป/นเครื่องอยู�
ของท�านผู$ใหญ� ธรรมประจําใจอันประเสริฐ และพรหมวิหารธรรมเป/นธรรมอยู�อย�างประเสริฐซ่ึง
จัดเป/นหลักธรรมประจําใจและกํากับความประพฤติ เป/นธรรมจําเป/นอย�างยิ่งในสังคมไทย ซ่ึงใน
ปRจจุบันนี้อํานาจวัตถุนิยมบีบรัดให$ต$องเป/นคนใจแคบเห็นแก�ตัว การฝ�กฝนให$สามารถรักและเมตตา
แม$แต�ศัตรูเราก็ยอมได$จะได$ชื่อว�าเป/นชาวพุทธท่ีแท$จริง๑๕๑ พรหมวิหาร ประกอบด$วย ๔ อย�าง คือ 
 ๑) เมตตา ความรักใคร� ปรารถนาจะให$เขาเป/นสุข คําว�า “เมตตา” หมายถึง ความสนิทสนม 
คือ ความรักใคร�ท่ีเว$นจากราคะ ความกําหนัด ได$แก� ความปรารถนาให$เกิดความสุขความเจริญแก�ผู$อ่ืน 
ความปรารถนาดีอยากให$มีความสุข ความมีจิตอันแผ�ไมตรีและคิดทําประโยชนDแก�มนุษยDและสัตวDท่ัวหน$า 
 ๒) กรุณา ความสงสาร คิดจะช�วยให$เขาพ$นทุกขD คําว�า “กรุณา” หมายถึง ความหวั่นใจเม่ือ
เห็นผู$อ่ืนได$รับทุกขDร$อน ได$แก� ปรารถนาเพ่ือจะปลดเปลื้องความทุกขDร$อนของเขา หรือ ความสงสาร
คิดจะช�วยให$เขาพ$นทุกขD ความใฝ�ใจอันอันท่ีจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขD เดือดร$อนของปวงสัตวD 
 ๓) มุทิตา ความพลอยยินดี เม่ือผู$อ่ืนได$ดี คําว�า “มุทิตา” หมายถึง ความชื่นบาน ได$แก� ความ
พลอยยินดีในเม่ือเห็นผู$อ่ืนได$ดีหรือความยินดีในเม่ือผู$ อ่ืนมีความอยู�ดีมีสุข มีจิตใจผ�องใสบันเทิง
ประกอบด$วยอาการแช�มชื่นเบิกบานอยู�เสมอต�อสรรพสัตวDผู$ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีด$วยเม่ือเขาได$
ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 
 ๔) อุเบกขา ความวางเฉย ไม�ดีใจไม�เสียใจ เม่ือผู$อ่ืนถึงความวิบัติ คําว�า “อุเบกขา” หมายถึง 
ความวางเฉย ได$แก� วางตนเป/นกลาง หรือความวางใจเป/นกลางอันจะให$ดํารงอยู�ในธรรมตามท่ีพิจารณา
เห็นด$วยปRญญา คือ มีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง ไม�เอนเอียงด$วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมท่ี
สัตวDท้ังหลายกระทําแล$วอันควรได$รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก�เหตุอันประกอบ พร$อมท่ีจะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตามธรรม รวมท้ังรู$จักวางเฉย สงบใจ มองดู ในเม่ือไม�มีกิจท่ีควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตน
ได$ดีเขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาได$รับผลอันสมควรกับความรับผิดชอบของเขา๑๕๒ 
 อรูป ๔ 
 อรูป หมายถึง กรรมฐานท่ีมีอรูปธรรมเป/นอารมณD มี ๔ คือ 
 ๑) อากาสานัญจายนะ อากาศว�างเปล�าหาท่ีสุดมิได$ 
 ๒) วิญญาณัญจายตนะ วิญญาณหาท่ีสุดมิได$ 
 ๓) อากิญจัญญายตนะ ภาวะท่ีไม�มีอะไร ๆ 
 ๔) เนวสัญญานาสัญญายตนะ ภาวะท่ีจะเรียกว�ามีก็มิใช� เรียกว�าไม�มีก็มิใช�๑๕๓ 
 
 
                                                 

 ๑๕๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐. 
 ๑๕๑ไสว มาลาทอง, คู3มือการศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร  นักปกครอง 
และประชาชนผู�สนใจท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDการศาสนา, ๒๕๔๒), หน$า ๑๔๗-๑๔๘. 
 ๑๕๒แก$ว ชิดตะขบ, รวมวิชาธรรมศึกษาชั้นตรี (ตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. 
๒๕๔๖), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDการศาสนา, ๒๕๔๗), หน$า ๙๓-๙๔. 
 ๑๕๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐. 



 

๘๘

 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
 อาหาเรปฏิกูลสัญญา คือ กรรมฐานท่ีกําหนดพิจารณาอาหารว�าเป/นของปฏิกูล น�าเกลียด 
เป/นอารมณD จนเกิดความไม�ยินดีในรสอาหารนั้น๑๕๔ 
 จตุธาตุววัตถาน 
 จตุธาตุววัตถานะ คือ การกําหนดพิจารณากายโดยความเป/นธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม๑๕๕ 
 เม่ือผู$ปฏิบัติเรียนกรรมฐานในสํานักของอาจารยD อาจารยDผู$ให$กรรมฐานต$องให$กรรมฐานท่ี
เหมาะกับจริตของผู$ปฏิบัติ เช�น คนราคะจริตต$องยึดเอาอสุภะ ๑๐ เป/นอารมณD เป/นต$น อย�างไรก็ตาม 
ธรรมของพระพุทธเจ$าเป/นสิ่งท่ีเห็นได$ยาก ในการปฏิบัติสมาธิย�อมมีอุปสรรคมากมาย กล�าวคือ ธรรมท่ี
เป/นอุปสรรคต�อการเจริญสมาธิ ได$แก� นิวรณD ๕ 
 ธรรมท่ีขัดขวางหรือเป/นอุปสรรคต�อการเจริญสมาธิ ได$แก� นิวรณD ๕ คือ 
 ๑) กามฉันทะ พอใจ ติดใจในกามคุณ 
 ๒) พยาบาท คิดร$าย พยาบาทผู$อ่ืน 
 ๓) ถีนมิทธะ หดหู� ท$อแท$ หรือเศร$าซึม 
 ๔) อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุQงซ�าน อึดอัด กลัดกลุ$ม วิตกกังวล และรําคาญใจ 
 ๕) วิจิกิจฉา ลังเลใจ ตัดสินใจไม�ได$ สงสัย กังวล๑๕๖ 
 ธรรมเหล�านี้จะก้ันจิตไม�ให$เกิดสมาธิ ผู$ปฏิบัติต$องกําหนดรู$ และพยายามละให$ได$ เช�น เวลา
เกิดความพยาบาทข้ึนในจิตใจ ก็ต$องเจริญเมตตาภาวนา เพ่ืออบรมจิตให$เกิดความอ�อนโยน เป/นต$น 
 การเจริญสมาธิ มีวิธีหลายอย�างตามท่ีกล�าวมาแล$วข$างต$น ในท่ีนี้จะได$กล�าวถึงข้ันตอนการ
ปฏิบัติสมาธิโดยภาพรวม ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ ตัดปลิโพธิ คือ ข$อติดข$องหรือเหตุกังวล ๑๐ ประการ 
 ข้ันตอนท่ี ๒ เข$าหากัลยาณมิตร คือครูอาจารยD ผู$มีคุณสมบัติเหมาะท่ีจะให$กรรมฐาน 
 ข้ันตอนท่ี ๓ รับเอากรรมฐานอย�างใดอย�างหนึ่งใน ๔๐ อย�าง ท่ีเหมาะกับจริยาของตน 
 ข้ันตอนท่ี ๔ เข$าอยู�ในวัดท่ีอยู�อาศัย หรือสถานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงเหมาะแก�การเจริญสมาธิ 
 ข้ันตอนท่ี ๕ ตัดปลิโพธิ คือ ข$อกังวลเล็ก ๆ น$อย ๆ เสียให$หมด 
 ข้ันตอนท่ี ๖ ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ๑๕๗ 
 ประการสําคัญ คือ เม่ือบุคคลเจริญสมาธิย�อมมีอานิสงสD ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑) สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญแล$ว ทําให$มากแล$ว ย�อมเป/นไปเพ่ืออยู�เป/นสุขในปRจจุบัน 
 ๒) สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญแล$ว ทําให$มากแล$ว ย�อมเป/นไปเพ่ือได$ญาณทัสสนะ 
 ๓) สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญแล$ว ทําให$มากแล$ว ย�อมเป/นไปเพ่ือเกิดสติสัมปชัญญะ 
 ๔) สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญแล$ว ทําให$มากแล$ว ย�อมเป/นไปเพ่ือสิ้นอาสวะ๑๕๘ 
 
                                                 

 ๑๕๔พระพุทธโฆสเถระ รจนา, คัมภีร2วิสุทธิมรรค, หน$า ๑๘๕. 
 ๑๕๕เรื่องเดียวกัน, หน$า ๑๘๕. 
 ๑๕๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๒๐๘. 
 ๑๕๗พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน$า ๘๔๙. 
 ๑๕๘องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๑๑/๓๐๗/๑๙๙. 



 

๘๙

 ข. อธิปMญญาสิกขา (ปMญญา) 
 ปRญญา คือ ความรู$ ความรู$ท่ัว ความฉลาดเกิดแต�เรียนและคิด๑๕๙ ปRญญา เป/นเรื่องของการ
ฝ�กหรือพัฒนาในด$านการรู$ความจริง เริ่มต้ังแต�ความเชื่อ ความเห็น ความรู$ ความเข$าใจ ความหยั่งรู$
เหตุผล การรู$จัดวินิจฉัยไตร�ตรอง ตรวจสอบ คิดการต�าง ๆ สร$างสรรคD เฉพาะอย�างยิ่งเน$นการรู$ตรง
ตามความเป/นจริง หรือรู$เห็นตามท่ีมันเป/น ตลอดจนรู$แจ$งความจริงท่ีเป/นสากลของสิ่งท้ังปวง จนถึงข้ัน
รู$เท�าทันธรรมดาของโลกและชีวิต ท่ีทําให$มีจิตใจเป/นอิสระ ปลอดปRญหา ไร$ทุกขD เข$าถึงอิสรภาพโดย
สมบูรณD๑๖๐

 ดังพุทธพจนDท่ีเป/นหลักฐานปรากฏบางตอนในพระสูตร ดังนี้ 
 

 “อธิปRญญาสิกขา เป/นอย�างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป/นผู$มีปRญญา 
ประกอบด$วยปRญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให$
บรรลุถึงความสิ้นทุกขDโดยชอบ เธอรู$ตามความเป/นจริงว�านี้ทุกขD เธอรู$ตามความ
เป/นจริงว�านี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกขD) เธอรู$ตามความเป/นจริงว�านี้ทุกขนิโรธ 
(ความดับทุกขD) เธอรู$ตามความเป/นจริงว�านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข$อปฏิบัติ
เครื่องดําเนินไปสู�ความดับทุกขD) เธอรู$ตามความเป/นจริงว�าเหล�านี้อาสวะ เธอรู$
ตามความเป/นจริงว�านี้อาสวสมุทัย เธอรู$ตามความเป/นจริงว�านี้อาสวนิโรธ เธอรู$
ตามความเป/นจริงว�า นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา นี้ชื่อว�า อธิปRญญาสิกขา”๑๖๑ 

 
 ปRญญา หมายถึง การฝ�กฝนอบรมทําให$เกิดความรู$ความเข$าใจอันถูกต$องและสมบูรณDถึงท่ีสุด
ในสิ่งท้ังปวงตามท่ีมันเป/นจริง๑๖๒ ดังท่ี พระไตรปKฎกระบุถึงความหมายและลักษณะของปRญญาไว$ ดังนี้ 
 

 “ปRญญา เรียกว�า ธี ได$แก� ความรู$ กิริยาท่ีรู$ชัด ความวิจัย ความเลือกเฟQน 

ความสอดส�องธรรม ความกําหนดหมาย ความเข$าไปกําหนด ความเข$าไปกําหนด
เฉพาะ ภาวะท่ีรู$ ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีละเอียด ภาวะท่ีรู$ละเอียด ความรู$อย�างแจ�ม
แจ$ง ความคิดค$น ความใคร�ครวญ ปRญญาดุจแผ�นดิน ปRญญาเครื่องทําลายกิเลส 

ปRญญาเครื่องนําทาง ปRญญาเครื่องเห็นแจ$ง ความรู$ดี ปRญญาดุจปฏัก ปRญญา  
ปRญญินทรียD ปRญญาพละ ปRญญาดุจศัสตรา ปRญญาดุจปราสาท ความสว�างคือ
ปRญญา แสงสว�างคือปRญญา ปRญญาดุจดวงประทีป ปRญญาดุจดังแก$ว ความไม�หลง
งมงาย ความเลือกเฟQนธรรม สัมมาทิฏฐิ ชื่อว�านักปราชญD เพราะประกอบด$วย
ปRญญานั้น”๑๖๓ 

 
                                                 

 ๑๕๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หน$า ๗๓๓. 
 ๑๖๐พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), ศึกษา ฝfกฝน พัฒนาตนให�สูงสุด, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรD), 
หน$า ๑๑๐-๑๑๒. 
 ๑๖๑ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑ /๔๙. 
 ๑๖๒พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป ฺโ ), วิธีแก�ปMญหาชีวิต, หน$า ๑๙๘.  
 ๑๖๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๕๔. 



 

๙๐

 ปRญญา หมายถึง การพัฒนาปRญญา ซ่ึงมีความสําคัญสูงสุดเพราะปRญญาเป/นตัวนําทางและ
ควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย�างไร และแค�ไหนก็อยู�ท่ีว�าจะมีปRญญาชี้นํา
หรือบอกทางให$เท�าใด และปRญญาเป/นตัวปลดปล�อยจิตใจ ให$ทางออกแก�จิตใจ เช�น เม่ือจิตใจอึดอัดมี
ปRญหาติดตันอยู� พอเกิดปRญญารู$ว�าจะทําอย�างไร จิตใจก็โล�งเป/นอิสระได$การพัฒนาปRญญาเป/นเรื่อง
กว$างขวางแยกออกไปได$หลายด$านและมีหลายข้ันหลายระดับ เช�น เป/นปRญญาท่ีช�วยให$ดําเนินชีวิต
อย�างมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จความรู$ความเข$าใจในข$อมูล ร�วมท้ังศิลปะวิทยาการต�าง ๆ 
เข$าถึงเนื้อหาความหมายถูกต$องชัดเจนการเรียนรู$อย�างถูกต$องตามเป/นจริง โยงเข$ามาประสานเป/น
ภาพองคDรวมท้ังชัดเจน หรือโยงออกไปสู�ความหยั่งรู$หยั่งเห็นใหม� ๆ ได$, ปRญญาท่ีช�วยให$ดําเนินเข$าสู�วิถี
ชีวิตท่ีถูกต$องดีงาม ความรู$เข$าใจในระบบความสัมพันธDของสิ่งท้ังหลายท่ีอิงอาศัยสืบเนื่องส�งผลต�อกัน
ตามเหตุปRจจัย หรือปRญญาท่ีช�วยให$บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม ความเข$าใจเข$าถึงเท�าทัน
ความจริงของสังขารคือโลกและชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงเป/นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจนสามารถ
วางใจถูกต$องต�อสิ่งท้ังหลาย ทําจิตใจให$หลุดพ$น เป/นอิสระได$โดยสมบูรณD๑๖๔ ดังท่ี คัมภีรDพระไตรปKฎก
ได$อธิบายถึงปRญญาไว$หลายท่ี ดังนี้ 
 ในคุหัฏฐกสุตตนิทเทส กล�าวถึงปRญญา ๓ อย�าง คือ 
 ๑) ญาตปริญญา การกําหนดรู$ข้ันรู$จัก 
 ๒) ตีรณปริญญา การกําหนดรู$ข้ันพิจารณา 
 ๓) ปหานปริญญา การกําหนดรู$ข้ันละ๑๖๕ 
 ในสังคีติสูตร กล�าวถึง ปRญญา ๓ คือ 
 ๑) จินตามยปRญญา ปRญญาเกิดจากการคิด 
 ๒) สุตมยปRญญา ปRญญาเกิดจากการฟRง หรือการศึกษาเล�าเรียน 
 ๓) ภาวนามยปRญญา ปRญญาเกิดจากการอบรมจิตใจ๑๖๖ 
 ในอวกุชชิตสูตร กล�าวถึงบุคคลมีปRญญา ๓ จําพวก คือ 
 ๑) อะวะกุชชะปRญญะ ผู$มีปRญญาดังหม$อคว่ํา ได$แก� ผู$ฟRงหรือเรียนอะไรก็ไม�เข$าใจ เปรียบ
เหมือนหม$อคว่ําท่ีไม�อาจรองรับน้ําท่ีเทลงใส�ได$ 
 ๒) อุจฉังคะปRญญะ ผู$มีปRญญาดังหน$าตัก ได$แก� ผู$ท่ีฟRงหรือเรียนอะไรแล$วก็เกิดความเข$าใจ
บ$าง แต�ภายหลังก็ลืมหมดสิ้น เปรียบเหมือนคนท่ีกินของขบเค้ียวต�าง ๆ ท่ีวางไว$ บนตัก แต�เม่ือเผลอตัว
ลุกข้ึน ของเหล�านั้นก็หล�นเสีย 
 ๓) ปุถุปRญญะ ผู$มีปRญญามาก ได$แก� ผู$ท่ีฉลาด ฟRงหรือเรียนอะไรแล$วก็เข$าใจได$ง�ายและจําได$
ไม�ลืม เปรียบเหมือนหม$อหงายท่ีสามารถรองรับน้ําท่ีเทลงมาได$ท้ังหมด๑๖๗ 
 ในสังคีติสูตร กล�าวถึงปRญญา ๔ คือ 
 ๑) ทุกขญาณ ความรู$ในทุกขD 
 ๒) ทุกขสมุทยญาณ ความรู$ในเหตุให$เกิดทุกขD 
                                                 

 ๑๖๔พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2, หน$า ๖๗. 
 ๑๖๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๓/๖๓. 
 ๑๖๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๑๙๖. 
 ๑๖๗องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๐/๑๒๔. 



 

๙๑

 ๓) ทุกขนิโรธญาณ ความรู$ในความดับทุกขD 
 ๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ความรู$ในการปฏิบัติให$ถึงความดับทุกขD๑๖๘ 
 ในวิสุทธิมรรค ปRญญานิเทศ กล�าวถึงปRญญา ๒ คือ 
 ๑) โลกิยปRญญา ปRญญาของปุถุชน 
 ๒) โลกุตตรปRญญา ปRญญาของพระอริยบุคคล๑๖๙ 
 ส�วนคําว�า ญาตปริญญา มีความหมายว�า ความรู$ในระดับผัสสะ หรือท่ีเรียกว�าอายตนะ
นั่นเอง ซ่ึงเป/นบ�อเกิดหรือแดนเกิดแห�งความรู$ในทางพระพุทธศาสนา ผู$ปฏิบัติจะต$องกําหนดรู$อย�างมี
สติ จึงจะไม�ถูกกิเลสหรือสิ่งท่ีเป/นปฏิปRกษDต�อปRญญาครอบงํา อันจะทําให$ไม�เข$าถึงปRญญาได$ ดังพุทธ
พจนDว�า 
 

 “นักปราชญDรู$จักผัสสะ คือ รู$ เห็นว�า นี้จักขุสัมผัส นี้โสตสัมผัส นี้ฆานสัมผัส 
นี้ชิวหาสัมผัส นี้กายสัมผัส นี้มโนสัมผัส นี้อธิวจนสัมผัส นี้ปฏิฆสัมผัส นี้ผัสสะเป/น
ท่ีตั้งแห�งสุขเวทนา นี้ผัสสะเป/นท่ีต้ังแห�งทุกขเวทนา นี้ผัสสะเป/นท่ี ต้ังแห�งอทุกขม
สุขเวทนา นี้ผัสสะท่ีเป/นกุศล นี้ผัสสะท่ีเป/นอกุศล นี้ผัสสะท่ีเป/นอัพยากฤต นี้
ผัสสะท่ีเป/นกามาวจร นี้ผัสสะท่ีเป/นรูปาวจร นี้ผัสสะท่ีเป/นรูปาวจร นี้สุญญตผัสสะ 
นี้อนิมิตตผัสสะ นี้อัปปณิหิตผัสสะ นี้ผัสสะท่ีเป/นโลกิยะ นี้ผัสสะท่ีเป/นโลกุตตระ นี้
ผัสสะท่ีเป/นเป/นอดีต นี้ผัสสะท่ีเป/นอนาคต นี้ผัสสะท่ีเป/นปRจจุบัน นี้ชื่อว�าญาต
ปริญญา” 
 “นักปราชญDทําสิ่งท่ีรู$แล$วให$ปรากฏอย�างนี้แล$ว พิจารณาผัสสะ คือ 
พิจารณาโดยความเป/นของไม�เท่ียง เป/นทุกขD เป/นโรค เป/นดุจหัวฝ� เป/นดุจลูกศร 
เป/นของลําบาก เป/นอาพาธ เป/นอย�างอ่ืน (บังคับไม�ได$) เป/นของทรุดโทรม เป/น
เสนียด เป/นอุปRททวะ เป/นภัย เป/นอุปสรรค เป/นของหวั่นไหว เป/นของผุพัง เป/น
ของไม�ยั่งยืน เป/นของไม�มีท่ีต$านทาน เป/นของไม�มีท่ีซ�อนเร$น เป/นของไม�มีท่ีพ่ึง 
เป/นของว�าง เป/นของเปล�า เป/นของสูญ เป/นอนัตตา เป/นของมีโทษ เป/นของแปร
ผันไปเป/นธรรมดา เป/นของไม�มีแก�นสาร เป/นเหตุแห�งความลําบากเป/นดุจ
เพชฌฆาต เป/นของปราศจากความเจริญ เป/นของมีอาสวะ เป/นของท่ีถูกเหตุ
ปRจจัยปรุงแต�ง เป/นเหยื่อแห�งมาร มีชาติ (ความเกิด) เป/นธรรมดา มีชรา (ความ
แก�) เป/นธรรมดา มีพยาธิ (ความเจ็บป�วย) เป/นธรรมดา มีมรณะเป/นธรรมดา มีโส
กะ (ความเศร$าโศก) ปริเทวะ (ความคร่ําครวญ) ทุกขะ (ความทุกขDกาย) โทมนัส 
(ความทุกขDใจ) อุปายาส (ความคับแค$นใจ) เป/นธรรมดา มีความเศร$าหมองเป/น
ธรรมดา เป/นเหตุเกิดทุกขD ต้ังอยู�ไม�ได$ หาความแช�มชื่นไม�ได$เป/นโทษ เป/นของท่ี
ต$องสลัดออกไป นี้ชื่อว�า ตีรณปริญญา”๑๗๐ 

                                                 

 ๑๖๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๐๒. 
 ๑๖๙พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร2วิสุทธิมรรค, หน$า ๗๑๓ 
 ๑๗๐ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๓/๖๓-๖๔. 



 

๙๒

 ตีรณปริญญาเป/นปRญญาท่ีปฏิบัติต�อเนื่องจากญาตปริญญา คือ เม่ือเกิดผัสสะหรือการรับรู$
แล$ว ข้ันตอนต�อไปคือมีสติกําหนดพิจารณาให$เห็นโดยความเป/นของไม�เท่ียง เป/นทุกขD และอนัตตา 
การพิจารณาท่ีจะทําให$สามารถเข$าถึงปหานปริญญาได$ต$องเป/นการพิจารณาอันเกิดจากผลการปฏิบัติ
หรือท่ีเรียกว�าสภาวธรรม เทียบได$กับปRญญาในระดับภาวนาปRญญา นักปราชญDครั้นพิจารณาเห็นอย�าง
นี้แล$ว ย�อมละ บรรเทา ทําให$หมดสิ้นไป ให$ถึงความไม�มีอีกซ่ึงความกําหนัดด$วยอํานาจความพอใจใน
ผัสสะ สมจริงดังท่ีพระผู$มีพระภาคเจ$าตรัสว�า 
 

 “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละความกําหนัดด$วยอํานาจความพอใจใน
ผัสสะท้ังหลายเสีย ผัสสะนั้นเธอท้ังหลายละได$เด็ดขาดแล$วอย�างนี้ ตัดรากถอน
โคน เหมือนต$นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล$ว เหลือแต�พ้ืนท่ี ทําให$ไม�มี เกิดข้ึน
ต�อไปได$แล$ว นี้ชื่อว�า ปหานปริญญา” ๑๗๑ 

 
 ปRญญามีความสําคัญต�อมนุษยD เพราะเป/นสิ่งท่ีขาดไม�ได$ถือเป/นเครื่องมือในการจัดการท่ีมี
ความจําเป/นต�อการดําเนินชีวิตของมนุษยDในหลายด$าน ไม�ว�าจะเป/นการศึกษา การเรียนรู$ การใช$ชีวิต 
หากมนุษยDดําเนินชีวิตอย�างขาดปRญญาจะทําให$พบกับปRญหาและความทุกขDมากมาย ดังนั้น มนุษยDจึง
ต$องอาศัยปRญญาเป/นเครื่องมือในการดําเนินชีวิต โดยมีลักษณะสําคัญของกระบวนการดําเนินชีวิตด$วย
การพัฒนาศักยภาพการดําเนินชีวิต ให$สามารถอยู�รอดอย�างดีงาม มีความสุข๑๗๒ มีความเข$าใจใน
เหตุผล ดี ชั่ว รู$คิด รู$วินิจฉัย และรู$ท่ีจะจัดการ อันใดเป/นประโยชนD มิใช�ประโยชนD๑๗๓ การเรียนรู$ เป/น
ความหมายหนึ่งของการศึกษา ท่ีจะฝ�กตัวเอง พัฒนาชีวิตตนเองให$มีความสามารถท่ีจะเป/นอยู�ได$อย�าง
ดี ซ่ึงชีวิตของมนุษยDนั้นโดยปกติจะสัมพันธDกับโลกใน ๓ ด$าน คือ ด$านพฤติกรรม หมายถึง ความสัมพันธD
กับผู$คน เพ่ือนมนุษยD สรรพสัตวDด$วยตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ด$านจิตใจ หมายถึง ความสัมพันธDใน
การแสดงออกทางกายและวาจาของตนเองและผู$อ่ืน และสุดท$ายทางด$านปRญญา เป/นการแสดงออก
ทางด$านความเห็น ความเข$าใจ การพิจารณาในเหตุผล ซ่ึงจะเห็นได$ว�า ความสัมพันธDท้ัง ๓ ด$านนี้มีผล
ต�อเราทุกคนในการดําเนินชีวิต๑๗๔ หากขาดปRญญาเสียแล$ว การเป/นอยู�ท่ีต$องสัมพันธDกับสิ่งแวดล$อมท่ี
มีองคDประกอบ ๓ ด$านก็อาจจะนํามาซ่ึงความทุกขD ไม�สามารถ ควบคุม สติ สัมปชัญญะและอารมณDได$ 
ปRญญาจะเป/นตัวชี้นํา บอกทาง ให$แสงสว�าง ขยายขอบเขต ปรับแก$จิตใจและพฤติกรรมและปลดปล�อยให$
หลุดพ$นจากปRญหาหรือทุกขD๑๗๕ 
 
 
 
                                                 

 ๑๗๑ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๓/๖๓-๖๔. 
 ๑๗๒พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), “หัวใจพระพุทธศาสนา”, พุทธจักร, ป�ท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๔ (เมษายน 
๒๕๕๐) : ๑๐. 
 ๑๗๓พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร2 ฉบับประมวลธรรม, หน$า ๑๗๔. 
 ๑๗๔พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน$า ๓๔๘-๓๕๑. 
 ๑๗๕เรื่องเดียวกัน, หน$า ๓๔๙. 



 

๙๓

 การพัฒนาปRญญาท่ีแท$จริงต$องเป/นการพัฒนาปRญญาท่ีบริสุทธิ์ ไปตามทํานองคลองธรรม 
ไปสู�ความรู$แจ$ง จนจิตใจไม�ยึดม่ันในความเป/นตัวเรา๑๗๖ มุ�งเน$นการพัฒนาให$มีมากข้ึนในสิ่งท่ีน�าพึง
ปรารถนา โดยมีความสงบสุขเป/นเปQาหมายสูงสุด ไม�ว�าชีวิตในทางฝ�ายวัตถุ ฝ�ายจิตล$วนๆ และฝ�าย
สติปRญญา ล$วนต$องพัฒนาไปสู�ภาวะท่ีน�าพอใจ คือ ความสงบสุขท้ังสิ้น๑๗๗ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “องคDประกอบของไตรสิกขา” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหาไว$ 
มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๔ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับองคDประกอบของไตรสิกขา 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน 

(๒๕๕๖, หน$า ๑๑๔๖, ๑๑๗๑, ๗๓๓) 
- ศีล คือ ความประพฤติท่ีดี 
- สมาธิ หมายถึง ความต้ังม่ันแห�งจิต สํารวมใจให$
แน�วแน�เพ่ือให$จิตใจสงบ หรือเพ่ือให$เกิดปRญญา
เห็นแจ$ง 
-ปRญญา คือ ความรู$ ความรู$ท่ัว ความฉลาดเกิดแต�
เรียนและคิด 

พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๓๙, หน$า ๖๗) 

ไตรสิกขา ได$แก� ศีล สมาธิ และปRญญา ดังนี้ 
๑) ศีล คือ การฝ�กฝนพัฒนาด$านพฤติกรรม 

หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา 
ให$มีความสัมพันธDกับสิ่งแวดล$อมอย�างถูกต$องมี
ผลดี สิ่งแวดล$อมท่ีเราเก่ียวข$องสัมพันธD มี ๒ 
ประเภทคือ สิ่งแวดล$อมทางสังคม ได$แก� เพ่ือน
มนุษยD (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา 
รวมท้ังสัตวDอ่ืนท้ังหลายท้ังปวงด$วย) 

๒) สมาธิ หมายถึง การฝ�กพัฒนาในด$าน
จิตใจ มีความสําคัญอย�างยิ่งเพราะจิตใจเป/นฐาน
ของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย�าง
เกิดข้ึนจากความต้ังใจหรือเจตนาและเป/นไปตาม
เจตจํานงและแรงจูงใจท่ีอยู�เบ้ือหลัง ถ$าหากจิตใจ
ได$รับการพัฒนาให$ดีงามแล$วก็จะควบคุมดูแลและ
นําพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามด$วย 

 

                                                 

 ๑๗๖พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป ฺโ ), พจนานุกรมธรรมของพุทธทาส, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
มปป.), หน$า ๑๔๘. 
 ๑๗๗พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป ฺโ ), พุทธศาสนาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาจัดพิมพD, 
๒๕๔๒), หน$า ๗๕. 



 

๙๔

ตารางท่ี ๒.๑๔ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับองคDประกอบของไตรสิกขา (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
 ๓) ปRญญา หมายถึง การพัฒนาปRญญา ซ่ึงมี

ความสําคัญสูงสุดเพราะปRญญาเป/นตัวนําทางและ
ควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด คนเราจะมีพฤติกรรม
อะไร อย�างไร และแค�ไหนก็อยู�ท่ีว�าจะมีปRญญา
ชี้นําหรือบอกทางให$เท�าใด และปRญญาเป/นตัว
ปลดปล�อยจิตใจ ให$ทางออกแก�จิตใจ ปRญญาเป/น
เครื่องช�วยให$บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม 
ความเข$าใจเข$าถึงเท�าทันความจริงของสังขารคือ
โลกและชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงเป/นไปตามกฎธรรมดา
ของธรรมชาติจนสามารถวางใจถูกต$องต�อสิ่ง
ท้ังหลาย ทําจิตใจให$หลุดพ$น เป/นอิสระได$โดย
สมบูรณD 

พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป ฺโ ) 
(๒๕๔๒, หน$า ๑๓) 

พระวินัยนี้เป/นหลักท่ีพระพุทธองคDไม�ได$บัญญัติ
เอาไว$ล�วงหน$า แต�การบัญญัติกฎเกณฑDอะไรลงไป
นี้บัญญัติตามสิ่งท่ีได$เกิดข้ึนจริง เม่ือสิ่งใดเกิดข้ึน
แต�เป/นสิ่งท่ีไม�สมควรแล$วจึงบัญญัติห$าม 

พระธรรมปKฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๖, หน$า ๗๖๘) 

อิสรภาพทางสังคมหรือเก่ียวกับศีล คือ ความ
ปลอดพ$นจากการบีบค้ันเบียดเบียนกันระหว�าง
มนุษยD พ$นจากความอยุติธรรม การเอารัดเอา
เปรียบ การข�มเหงแย�งชิง มีอาชีวะ คืออาชีพท่ี
ประกอบได$โดยสุจริต ดํารงชีวิตอย�างโปร�งโล�ง ไม�
ว�างงาน พ่ึงตนได$ โดยนัยนี้ ศีลได$เป/น ๒ ระดับ 
คือ 

๑) ธรรมข้ันศีล หรือศีลในแง�ท่ีเป/นธรรม 

๒) วินัยเป/นศีล หรือศีลในแง�ท่ีเป/นวินัย 

สมาธิ คือ ความต้ังม่ันของจิต หรือภาวะท่ีจิตแน�ว
แน�ต�อสิ่งท่ีกําหนด คําจํากัดความของสมาธิท่ีพบ
เสมอคือ จิตตัสเสกัคคตา หรือเรียกสั้น ๆ ว�า 
เอกัคคตา ซ่ึงแปลว�า ภาวะท่ีจิตมีอารมณDเป/นหนึ่ง 
คือการท่ีจิตกําหนดแน�วแน�อยู�กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม�
ฟุQงซ�านหรือส�ายไป 

 
 



 

๙๕

ตารางท่ี ๒.๑๔ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับองคDประกอบของไตรสิกขา (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป ฺโ ) 
(มปป., หน$า ๑๙๘) 

ปRญญา หมายถึง การฝ�กฝนอบรมทําให$เกิดความรู$
ความเข$าใจอันถูกต$องและสมบูรณDถึงท่ีสุดในสิ่ง
ท้ังปวงตามท่ีมันเป/นจริง 

พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๐, หน$า ๑๐) 

ปRญญามีความสําคัญต�อมนุษยD เพราะเป/นสิ่งท่ี
ขาดไม�ได$ถือเป/นเครื่องมือในการจัดการท่ีมีความ
จําเป/นต�อการดําเนินชีวิตของมนุษยDในหลายด$าน 
ไม�ว�าจะเป/นการศึกษา การเรียนรู$ การใช$ชีวิต 
หากมนุษยDดําเนินชีวิตอย�างขาดปRญญาจะทําให$
พบกับปRญหาและความทุกขDมากมาย 

พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป ฺโ ), 
(๒๕๔๒, หน$า ๗๕) 

การพัฒนาปRญญาท่ีแท$จริงต$องเป/นการพัฒนา
ปRญญาท่ีบริสุทธิ์ ไปตามทํานองคลองธรรม ไปสู�
ความรู$แจ$ง จนจิตใจไม�ยึดม่ันในความเป/นตัวเรา 
โดยมีความสงบสุขเป/นเปQาหมายสูงสุด 

 
 สรุปได�ว3า ไตรสิกขา หรือสิกขา ๓ คือ การฝ�กฝนอบรมตนในเรื่องท่ีพึงศึกษา ๓ อย�าง ซ่ึง
ประกอบด$วย ๑) อธิสีลสิกขา หรือศีล หมายถึง ความปกติกายและวาจา เป/นกฎท่ีควบคุมกายวาจาให$
อยู�ในระเบียบคือความปกติ ไม�แสดงอาการผิดปกติคือทุจริต มีจุดประสงคDเพ่ือพัฒนากายและวาจาให$
สัมพันธDกับสภาพแวดล$อมอย�างถูกต$องเหมาะสม โดยแท$จริง สาระของศีลอยู�ท่ีเจตนา ได$แก� การไม�
ล�วงละเมิดระเบียบ กฎเกณฑD บทบัญญัติ หรือวินัยท่ีวางกันไว$ หากพิจารณาในแง�ของการกระทํา ศีล 
คือความไม�ละเมิดและการไม�เบียดเบียน ๒) อธิจิตตสิกขา หรือสมาธิ หมายถึง การฝ�กอบรมจิตให$มี
คุณภาพสูงยิ่งข้ึน คือมีความสุขสงบ ผ�องใส ต้ังม่ันในอารมณDเดียวคือความสงบ จิตท่ีมีสมาธิย�อมจน
เจริญปRญญาได$ง�ายข้ึน ซ่ึงการเจริญปRญญาเรียกว�า วิปRสสนากรรมฐาน และ ๓) อธิปRญญาสิกขา หรือ
ปRญญา หมายถึง ความฉลาด รอบรู$ คือ รู$เหตุและผล ซ่ึงในทางปฏิบัติ อธิปRญญาสิกขา หรือปRญญานี้ 
หมายถึง กระบวนการฝ�กจิตจนเกิดความรู$แจ$ง สามารถทําลายกิเลสอาสวะได$ เม่ือกล�าวโดยกระบวน 
การอบรมท้ัง ๓ ประการนี้ กล�าวได$ว�า ศีลจะช�วยควบคุมพฤติกรรมทางกายและวาจา ทําให$มีปฏิปทา
หรืออาการท่ีน�าเคารพเลื่อมใส ปลูกให$เกิดศรัทธาหรือความนิยมชมชอบ มีอานิสงสDท้ังในปRจจุบันและ
สัมปรายภพตามท่ีกล�าวมาแล$ว สมาธิจะช�วยควบคุมพฤติกรรมทุกอย�าง เพราะเม่ือจิตใจสงบนิ่งแล$ว 
การควบคุมกายและวาจาก็สามารถกระทําได$โดยง�าย ประโยชนDในการดํารงชีวิตในปRจจุบันคือ จิตสงบ 
ไม�วุ�นวายด$วยนิวรณDท้ัง ๕ สุขภาพจิตเบิกบาน เรียนหรือทําการงานได$ดี ประโยชนDในระดับสูงคือทําให$
ได$ฌาน ซ่ึงต$องใช$ความเพียรในการปฏิบัติเป/นอย�างมาก ส�วนปRญญาจะทําให$แก$ปRญหาได$ทุกอย�างท้ังท่ี
หยาบอันแสดงออกทางกายและวาจาและละเอียดอันแสดงออกทางจิตใจ โดยปRญญานี้มี ๒ ระดับ คือ 
ระดับโลกิยะ และโลกุตตระ นั่นเอง 
 



 

๙๖

 ๒.๓.๔ การพัฒนาชุมชนตามหลักไตรสิกขา 
 ในทางพระพุทธศาสนา ปรากฏมีคําว�า ภาวนา มีความหมายตรงกับคําว�า พัฒนา๑๗๘ ฉะนั้น 
การพัฒนาในทัศนะแห�งพระพุทธศาสนาจึงเน$นท่ีการพัฒนาตัวบุคคลเป/นสําคัญและเป/นจุดเริ่มต$นของ
การพัฒนาสิ่งใด ๆ นี้ ดังนั้น ในบริบทนี้จึงเป/นสาระของการพัฒนาคนตามหลักไตรสิกขา ดังนี้ 
 ก. การพัฒนาตามหลักศีล 
 อธิศีลสิกขา (สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง) หมายถึง ข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมในทางความประพฤติ
อย�างสูง ดังคําอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีรDมหานีทเทส ว�า อธิศีลสิกขาเป/นอย�างไร คือ ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ เป/นผู$มีศีล สํารวมด$วยความสังวรในพระปาติโมกขD สมบูรณDด$วยอาจาระและโคจร 
เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน$อย สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายอยู�คือ สีลขันธDเล็ก สีลขันธDใหญ� ศีล
เป/นท่ีพึง เป/นเบ้ืองต$น เป/นความประพฤติ เป/นความสํารวม เป/นความระวัง เป/นหัวหน$า เป/นประธาน
เพ่ือความถึงพร$อมแห�งธรรมท่ีเป/นกุศล นี้ชื่อว�า อธิศีลสิกขา๑๗๙ โดยการฝ�กอบรมศีลนั้น มุ�งเน$นท่ีการ
สํารวมเพ่ือให$เกิดความบริสุทธิ์ในการกระทําเป/นเกราะก้ันกิเลสท้ังหลายท่ีจะก�อให$เกิดความเดือดร$อน 
และการเบียดเบียน ดังท่ีแสดงในมาติกากถา คัมภีรDปฏิสัมภิทามรรคว�า “เนกขัมมะ ชื่อว�า สีลวิสุทธิ 
เพราะมีความหมายว�า ก้ันกามฉันทะ...ความสํารวม ชื่อว�า อธิศีลสิกขา... อพยาบาท ชื่อว�า สีลวิสุทธิ 
เพราะมีความหมายว�า ก้ันพยาบาท...อรหัตตมรรค ชื่อว�า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว�า ก้ันกิเลสท้ัง
ปวง”๑๘๐ 
 ศีลข้ันพ้ืนฐานสําหรับมนุษยD ได$แก� ศีล ๕ มีสาระมุ�งไปเพ่ือการไม�เบียดเบียน ซ่ึงเป/นข้ัน
เริ่มต$นของการสร$างสภาพแวดล$อมทางสังคมท่ีเก้ือกูลศีล ต�อจากนั้นจะเป/นการเน$นการเก้ือกูล
สิ่งแวดล$อมและความเป/นอยู�ส�วนตัว และการฝ�กหัดขัดเกลา (กิเลส) ตนเอง การรักษาศีลมีเปQาหมาย
หลัก ๒ ประการ คือ ขัดเกลากิเลสพัฒนาตนเองให$เป/นคนดี สามารถอยู�ร�วมกันในสังคมได$อย�างสันติ
สุข และเพ่ือเก้ือกูลประโยชนDต�อผู$อ่ืนและต�อสังคม๑๘๑ เพราะ “ศีล” เป/นสิ่งสําคัญท่ีควรจะมีก�อน 
เพราะศีลเป/นเบ้ืองต$นแห�งความดีงาม เป/นท่ีพ่ึงเบ้ืองต$น เป/นมารดาแห�งกัลยาณธรรมและเป/นบ�อเกิด
แห�งกุศลธรรมท้ังปวง คําว�า ศีล แปลว�า ปรกติ สิ่งไรเป/นปรกติ สิ่งนั้นย�อมไม�มีโทษ อย�างบ$านเมืองสงบ
เป/นปรกติ หมายความว�า ปราศจากภัยจากภายในและภายนอก คนมีความปรกติภายในตน คือไม�มี
ภัยเบียดเบียน มีอาหารเครื่องนุ�งห�มท่ีอยู�อาศัยเป/นปรกติ คนท่ีอยู�ร�วมกันไม�เบียดเบียนก�อทุกขDแก�กัน 
คือ ไม�ฆ�ากัน ไม�ทําร$ายกัน ไม�ลักฉ$อ แย�งชิงกัน ไม�ลักลอบทําชู$กัน ไม�ข้ีปดหลอกลวงกัน ไม�ข้ีเมาก�อ
ความรําคาญทะเลาะวิวาทกัน ในครอบครัวนั้นก็อยู�เป/นปรกติไม�มีใครเดือดร$อนลําบากทุกขDยาก คําว�า 
ปรกตินี้ จึงหมายถึงความเรียบร$อยภายในตัวบุคคลแต�ละคน และท้ังหมู�คณะท่ีอยู�ร�วมกัน ปรกตินี้มา
จากภาษาบาลี คือ ศีล๑๘๒ 

                                                 

 ๑๗๘พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา : เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังต�องพัฒนา, หน$า ๒๑-๒๒. 
 ๑๗๙ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘. 
 ๑๘๐ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. 
 ๑๘๑พระเมธีวราภรณD (สุทัศนD วรทสฺสี), เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย2, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพDต$นบุญ, ๒๕๕๑), หน$า ๔๒-๔๓. 
 ๑๘๒สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ�ฐายีมหาเถร), ธรรมคดี, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท อมรินทรDพริ้นติ้งแอนดDพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๖), หน$า ๖. 



 

๙๗

 นอกจากนี้การฝ�กอบรมศีลนั้น  มุ�งเน$นท่ีการสํารวมเพ่ือให$เกิดความบริสุทธิ์ในการกระทํา
เป/นเกราะก้ันกิเลสท้ังหลายท่ีจะก�อให$เกิดความเดือดร$อน และการเบียดเบียน ดังท่ีแสดงในมาติกากถา
คัมภีรDปฏิสัมภิทามรรคว�า “เนกขัมมะ ชื่อว�า สิลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว�า ก้ันกามฉันทะ... ความ
สํารวม ชื่อว�า อธิศีลสิกขา...อพยาบาท ชื่อว�า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว�า ก้ันพยาบาท...
อรหัตตมรรค ชื่อว�า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว�า ก้ันกิเลสท้ังปวง”๑๘๓ 
 ศีลมีขอบเขตเฉพาะทางกายและวาจาท่ีปรากฏภายนอก คือ ถ$าภายนอกเรียบร$อยตามวินัย 
แม$ใจจะเสียไปบ$างก็ไม�นับว�าเสียในส�วนศีล๑๘๔ ซ่ึงแบ�งออกเป/นหมวดใหญ� ๆ ๔ หมวด๑๘๕ คือ 
 ๑) การรักษาวินัยแม�บทของชุมชน เม่ือคนอยู�ร�วมกัน หรือทํางานทํากิจการร�วมกัน เป/น
ชุมชน เป/นหน�วยงาน เป/นองคDกร ตลอดจนเป/นประเทศชาติ จะต$องมีกฎเกณฑDกติกาตลอดจน
กฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบระบบให$เกิดความเรียบร$อย ความประสานสอดคล$อง ความเก้ือหนุนต�อกัน
ความร�วมรับผิดชอบและสามัคคี ท่ีจะเอ้ือโอกาส หรือเป/นหลักประกันให$ชีวิตความเป/นอยู� และกิจการ
ต�าง ๆ ดําเนินไปด$วยดี สมตามวัตถุประสงคDแห�งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น เช�น โรงเรียนก็ต$องมีกฎ
กติกาท่ีเป/นวินัยแม�บทของตนเช�นเดียวกัน สําหรับสังคมคฤหัสถDหรือสังคมแห�งมนุษยชาติท้ังหมด ก็คือ 
ศีล ๕ 
 ๒) การรู$จักใช$อินทรียD เรารับรู$สิ่งแวดล$อมโดยผ�านทางอินทรียD คือ ตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ 
ถ$ารับรู$ใช$หูตาไม�เป/น เช�น ดูไม�เป/น ฟRงไม�เป/น แทนท่ีจะได$ประโยชนDก็จะเกิดโทษ เช�น เกิดความลุ�มหลง
มัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเป/นต$น ตลอดจนนําไปสู�การใช$มือและสมองเพ่ือการแย�งชิง
หรือทําลาย จึงต$องพัฒนาพฤติกรรมในการใช$ อินทรียDให$ดูฟRง เป/นต$นอย�างมีสติ เม่ือดูเป/น ฟRงเป/นเช�น 
ดูทีวีเป/น ฟRงวิทยุเป/น รู$จักใช$ตาหูแสวงหาความรู$เป/นต$น ก็จะได$ปRญญา ได$คุณภาพชีวิต และนําไปสู�
การใช$มือและสมองเพ่ือช�วยเหลือเก้ือกูลกันและทําการสร$างสรรคD 
 หลักปฏิบัติท่ีสําคัญในการใช$อินทรียD คือ 
 - รู$จักพิจารณาเลือกเฟQนสิ่งท่ีจะดู จะฟRง เป/นต$น แยกแยะได$อย�างรู$เท�าทันว�าสิ่งใด รายการ
ใดดีงามหรือไม� เป/นคุณประโยชนDหรือเป/นโทษเป/นภัย แล$วหลีกละเว$นสิ่งท่ีชั่วร$ายเป/นโทษภัย และรับ
ดูรับฟRงสิ่งท่ีดีงาม เป/นประโยชนD 
 - ดู ฟRง เป/นต$น อย�างมีสติ ควบคุมตนเองได$ รู$จักประมาณ รู$พอดี ไม�ปล�อยตัวให$ลุ�มหลงมัว
เมาตกเป/นทาสของสิ่งท่ีดูท่ีฟRงเป/นต$นนั้น อันจะทําให$สิ้นเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา เสียสุขภาพ เสีย
การงาน เสียการเล�าเรียน เป/นต$น 
 - ไม�เห็นแก�ความสนุกสนานบันเทิง ไม�ติดอยู�แค�ความชอบใจไม�ชอบใจ แต�รู$จักดู รู$จักฟRงให$
ได$คุณค�าท่ีดีงามเป/นประโยชนDสูงข้ึนไปกว�านั้น โดยเฉพาะท่ีสําคัญคือ ต$องให$ได$ปRญญา และคติท่ีจะ
นํามาใช$ประโยชนDในการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 
 
                                                 

 ๑๘๓ขุ.ม. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. 
 ๑๘๔พุทธทาสภิกขุ, เร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: จักรานุกุลการพิมพD, ๒๕๒๙), หน$า 
๕๙. 
 ๑๘๕พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, หน$า ๕๕. 



 

๙๘

 ๓) การหาเลี้ยงชีพท่ีบริสุทธิ์ การทํามาหาเลี้ยงชีพเป/นพฤติกรรมหลักในการดําเนินชีวิตของ
มนุษยD ถ$ามีผู$หาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เป/นมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะชั่วร$ายเสื่อมเสียแล$ว 
ก็จะก�อความเดือดร$อนแก�สังคมอย�างมาก จึงต$องย้ําเน$นกันอย�างยิ่งในเรื่องการพัฒนาสัมมาชีพ และ
ส�งเสริมให$ประชาชนฝ�กฝนตนให$สามารถประกอบสัมมาชีพ คือ หาเลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต ไม�ผิด
กฎหมาย สัมมาชีพพึงมีลักษณะท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 
 - เป/นอาชีพการงานท่ีไม�เบียดเบียนผู$อ่ืน ไม�ก�อเวรภัย หรือสร$างความเดือดร$อนเสียหายแก�
สังคม 
 - เป/นอาชีพการงานท่ีช�วยแก$ไขปRญหาหรือสร$างสรรคDชีวิตและสังคมทางใดทางหนึ่ง 
 - เป/นอาชีพการงานท่ีช�วยให$ผู$ทําได$พัฒนาชีวิตของตนให$งอกงามยิ่งข้ึน ท้ังด$านพฤติกรรม
ด$านจิตใจ และด$านปRญญา 
 - เป/นอาชีพการงานท่ีไม�ทําลายคุณค�าของชีวิต และไม�เสื่อมเสีย คุณภาพชีวิต แต�ทําให$ชีวิต
ของตนมีคุณค�าน�าภาคภูมิใจ 
 - เป/นอาชีพการงานท่ีทําให$ได$ปRจจัยเลี้ยงชีวิตมาด$วยเรี่ยวแรงกําลังกายกําลังสติปRญญา 
ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝ�มือของตน และทําให$ได$ฝ�กฝนพัฒนาความเชี่ยวชาญจัดเจน 
หรือฝ�กปรือฝ�มือในทางสร$างสรรคDยิ่งข้ึนไป 
 ๔) การเสพบริโภคปRจจัยโดยใช$ปRญญา พฤติกรรมของมนุษยDในท่ีสุดก็มาลงท่ีการกิน ใช$เสพ
บริโภค ถ$ามนุษยDไม�พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะก�อปRญหาอย�างมากท้ังแก�ชีวิต แก�สังคม 
และแก�โลก เพราะเขาจะกิน ใช$ บริโภคปRจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช$ท้ังหลาย รวมท้ังเทคโนโลยีด$วย
โมหะ ก�อให$เกิดความลุ�มหลง มัวเมา ฟุQงเฟQอ ฟุ�มเฟ�อย ความเสื่อมเสียคุณภาพชีวิตการใช$จ�ายสิ้นเปลือง 
การขัดแย$งแย�งชิงเบียดเบียนกันในสังคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และการก�อมลภาวะ เป/นต$น 
จึงต$องพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช$ เสพ บริโภค ให$เป/นพฤติกรรมท่ีเกิดจากปRญญาท่ีรู$เข$าใจ และ
ปฏิบัติให$ถูกต$องตามวัตถุประสงคDของปRจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยีนั้นๆ เริ่มแต�รับประทานอาหารเพ่ือ
บํารุงเลี้ยงร�างกายให$แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม�ใช�กินเพียงเพ่ือเอร็ดอร�อย อวดโก$อวดฐานะ หรือต่ืนตาม
ค�านิยมฟู�ฟ�า ให$เป/นการกินด$วยปRญญาท่ีทําให$รู$จักประมาณในการบริโภค หรือกินพอดี ท่ีเรียกว�า โภช
เนมัตตัญ ุตา ตลอดจนการใช$สอยสิ่งต�างๆ อย�างประหยัด ซ่ึงทําให$ได$ประโยชนDมากท่ีสุดโดยสิ้นเปลือง
น$อยท่ีสุดปRจจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใช$ปRญญาทําความเข$าใจ แล$วบริโภคปRจจัยท้ังหลายให$ได$ผล
ตรงพอดี ตามคุณค�าแท$ท่ีเป/นจุดหมายของการบริโภคสิ่งนั้นๆ ศีลหมวดนี้มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 
 - บริโภคด$วยความรู$ตระหนักว�าการมี-ใช$-บริโภคสิ่งเหล�านั้นมิใช�เป/น จุดหมายของชีวิตแต�
มันเป/นปRจจัย เครื่องช�วยเก้ือหนุนให$เรา สามารถพัฒนาชีวิตและทําการสร$างสรรคDประโยชนDสุขท่ีสูง
ยิ่งข้ึนไป 
 - บริโภคด$วยความรู$เท�าทันต�อวัตถุประสงคDท่ีแท$จริงของการบริโภค ใช$สอยสิ่งนั้นๆ เช�นการ
สวมรองเท$ามีวัตถุประสงคDเพ่ือช�วยปกปQองเท$า มิให$เป/นอันตรายจากสิ่งกระทบกระท่ังและเชื้อโรคเป/น
ต$น และเพ่ือช�วยให$เดินวิ่งได$สะดวกรวดเร็ว ทนนาน เป/นต$น มิใช�สวมใส�เพ่ืออวดโก$แสดงฐานะกันตาม
ค�านิยมท่ีเลื่อนลอย 
 
 



 

๙๙

 - บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมให$ได$ปริมาณ ประเภทและคุณสมบัติของสิ่งท่ีบริโภค
ตรงพอดีกับวัตถุประสงคDท่ีแท$จริง ของการบริโภคสิ่งนั้น เช�น บริโภคอาหารในปริมาณและประเภท ซ่ึง
พอดีกับความต$องการของร�างกายท่ีจะช�วยให$มีสุขภาพดี 
 - สามารถละเว$นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งท่ีไม�เป/นปRจจัยเก้ือหนุนชีวิต เช�นสิ่งท่ีทําลายสุขภาพ
เป/นต$น โดยไม�เห็นแก�การเสพรส หรือ ความโก$หรูหรา เป/นต$น 
 ศีลในระดับปฏิบัติแบ�งศีลเป/น ๒ ระดับ คือ ระดับท่ัวไป ได$แก� ระดับธรรมหรือระดับท่ียัง
เป/นธรรม คือ เป/นข$อแนะนําสั่งสอนหรือหลักความประพฤติท่ีแสดงและบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแห�ง
ความดีความชั่ว ท่ีเรียกว�ากฎแห�งกรรม ผู$ทําดีทําชั่วหรือรักษาศีลละเมิดศีล ย�อมได$รับผลดีผลชั่วเอง
ตามธรรมดาของเหตุปRจจัยหรือตามกฎแห�งกรรมนั้น ระดับเฉพาะ ได$แก� ระดับวินัยหรือระดับท่ีเป/น
วินัย คือ เป/นแบบแผนข$อบังคับท่ีบัญญัติคือวางหรือกําหนดข้ึนไว$ เป/นทํานองประมวลกฎหมาย 
สําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในหมู�ชนหรือชุมชนหนึ่ง โดยสอดคล$องกับความมุ�งหมายของ
หมู�คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ ผู$ละเมิดบทบัญญัติแห�งศีลประเภทวินัยนี้มีความผิดตามอาณาของ
หมู�ซ$อนเข$ามาอีกข้ันหนึ่ง เพ่ิมจากอกุศลเจตนาท่ีจะได$รับผลตามกฎแห�งกรรมของธรรมชาติ๑๘๖ 
  สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ$าตรัสว�า ศีลสมบัติของบุคคลผู$มีศีล สมบูรณDด$วยศีล มี
อานิสงสD ๕ ประการ  คือ 
 ๑) บุคคลผู$มีศีล ย�อมมีโภคทรัพยDเป/นอันมาก 
 ๒) กิตติศัพทDอันดีงามของบุคคลผู$มีศีล ย�อมขจรไป 
 ๓) บุคคลผู$มีศีลจะเข$าไปยังบริษัทใดย�อมแกล$วกล$าไม�เก$อเขิน 
 ๔) บุคคลผู$มีศีลย�อมไม�หลงลืมสติในเวลาตาย 
 ๕) บุคคลผู$มีศีลหลังจากตายแล$วย�อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรคD๑๘๗ 
 นอกจากนี้ พระพุทธองคDยังทรงแสดงอานิสงสDไว$ในท่ีหลายแห�งว�า ผู$หวังความรักใคร� ความ
สรรเสริญจากบัณฑิตท้ังหลาย ควรทําศีลให$สมบูรณD เพราะศีลเป/นท่ีพ่ึงของผู$ประพฤติพรหมจรรยDใน
พระพุทธศาสนา บุคคลแม$จะงดงามด$วยเครื่องประดับอันมีค�า ก็ยังไม�งามเท�าบุคคลผู$มีศีลประดับกาย ใจ 
ผู$มีศีลย�อมติเตียนตนเองไม�ได$ ผู$รู$ท้ังหลายใคร�ครวญแล$วย�อมสรรเสริญ เม่ือพิจารณาถึงความประพฤติ
ของตนย�อมเกิดความป�ติยินดีปลื้มใจทุกเม่ือ ศีลจึงเป/นรากฐานแห�งคุณความดีท้ังหลายและกําจัดความ
ชั่วท้ังปวง กล�าวโดยสรุป อานิสงสDของการประพฤติศีล ๕ ประมวลได$ดังนี้ 
 ๑) เป/นท่ีชอบใจของเทวดาและมนุษยDท้ังหลาย 
 ๒) เป/นผู$ไม�ทําชีวิตให$เดือดร$อนเสียหาย 
 ๓) เป/นสมาชิกท่ีดีในสังคมและเป/นแบบอย�างท่ีดีแก�ผู$อ่ืน 
 ๔) เป/นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคม 
 ๕) เป/นผู$มีความแกล$วกล$าในสังคม 
 ๖) เป/นท่ีเคารพ ยกย�องและนับถือของสังคม 
 ๗) เป/นผู$นําท่ีดีในสังคม 

                                                 

 ๑๘๖พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน$า ๔๓๑-๔๓๒. 
 ๑๘๗ที.สี. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕. 



 

๑๐๐

 ๘) เป/นผู$ไม�หลงลืมสติจนถึงวาระสุดท$าย (ไม�หลงเวลาตาย) 
 ๙) เป/นต$นเหตุให$บรรลุคุณธรรมวิเศษ มีพระโสดาบัน เป/นต$น 
 ๑๐) เป/นผู$ควรแก�การนับถือบูชา หลังจากสิ้นชีวิตไปแล$ว 
 ๑๑) เป/นผู$นอนเป/นสุขไม�ฝRนร$าย๑๘๘  
 การพัฒนาระบบของศีลเป/นการพัฒนาในข้ันศีล ได$แก� การเว$นชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพ่ือ
ความปกติสงบเรียบร$อยไม�ทําให$ตนและผู$อ่ืนเดือนร$อน ข$อปฏิบัติเหล�านี้เรียกว�า ศีลสิกขา แปลว�า สิ่งท่ี
ควรศึกษาอบรม เป/นข้ันศีล๑๘๙ เพราะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม�ดีหรือพฤติกรรมในระดับ
หยาบ ๆ ได$ แต�กระนั่น การพัฒนาศีลหรือการต้ังใจท่ีจะพยายามรักษาศีลนั้นจะต$องมีความต้ังใจเชื่อ
ในองคDคุณของศีลว�าสามารถจะส�งผลให$สังคมเกิดความสงบสุขได$อย�างแท$จริง 
 ข. การพัฒนาตามหลักสมาธิ 
 อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมจิตเพ่ือให$เกิดคุณธรรม
เช�นสมาธิอย�างสูงการสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายดังคําอธิบาย ในคุหัฏฐกสุตตนิเทส  คัมภีรD
มหานิเทส ว�า อธิจิตสิกขา เป/นอย�างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ัง หลาย
บรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ป�ติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู� เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล$ว  บรรลุ
ติยฌาน มีความผ�องใสในภายใน มีภาวะท่ีจิตเป/นหนึ่งผุดข้ึน ไม�มีวิตก ไม�มีวิจารณD  มีแต�ป�ติและสุขท่ี
เกิดจากสมาธิอยู�เพราะป�ติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด$วยนามกาย บรรลุตติย
ฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญว�า ผู$มีอุเบกขา มีสติอยู�เป/นสุขเพราะละสุขและทุกขDได$แล$ว เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับไปก�อนแล$ว บรรลุจตุตถฌานท่ีไม�มีทุกขD ไม�มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู�นี้ 
ชื่อว�า อธิจิตสิกขา๑๙๐ โดยการฝ�กอบรมจิตนั้น มุ�งเน$นท่ีความต้ังม่ันแห�งจิต, การทําใจให$สงบแนวแน�
เพ่ือให$จิตบริสุทธิ์ ไม�ฟุQงซ�าน เป/นกลาง ปราศจากอคติ ดังท่ีแสดงในมาติกากถา คัมภีรDปฏิสัมภิทามรรค
ว�า “ชื่อว�าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว�า ไม�ฟุQงซ�าน ความไม�ฟุQงซ�าน ชื่อว�า อธิจิตสกิขา”๑๙๑ 
 ความหมายของคําว�า สมาธิ คือความมีใจต้ังม่ัน ความต้ังม่ันแห�งจิต การทําให$ใจสงบแน�วแน� 
ไม�ฟุQงซ�าน การมีจิตกําหนดแน�วแน�อยู�ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ๑๙๒ เป/นความต้ังม่ันแห�งจิต ความ
สํารวมใจแน�วแน� เพ่ือเพ�งเล็งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยพิจารณาอย�างเคร�งเครียด เพ่ือให$เกิดปRญญาเห็นแจ$ง
ในสิ่งนั้น๑๙๓การต้ังม่ันนี้เป/นความต้ังม่ันแห�ง ความท่ีจิตม่ันคงไม�หวั่นไหว เสมือนเสาเรือนท่ีปRกลงม่ัน
ย�อมรับน้ําหนักได$ดี ไม�โยกคลอน ฉันใด จิตท่ีตั้งม่ันคงด$วยกําลังสมาธิก็ฉันนั้น ย�อมไม�วอกแวกหวั่นไหว 
แม$มีอารมณDภายนอกมากระทบก็รักษาปกติภาพไว$ได$๑๙๔ 
 

                                                 

 ๑๘๘พระเมธีวราภรณD (สุทัศนD วรทสฺสี), เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย2, หน$า๔๕. 
 ๑๘๙บุญมี  แท�นแก$ว, จริยศาสตร2, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตรD, ๒๕๓๙), หน$า ๑๙๘. 
 ๑๙๐ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
 ๑๙๑ขุ.ป (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
 ๑๙๒พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน2 ฉบับประมวลศัพท2, หน$า ๔๔๖. 
 ๑๙๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หน$า ๘๐๐. 
 ๑๙๔พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร �Kตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, พิมพDครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : สร$างสรรคD
บุ�คสD, ๒๕๔๙), หน$า ๔๔. 



 

๑๐๑

 หลักการฝ�กจิตของมนุษยDให$มีคุณภาพและสมรรถภาพเพ่ือให$จิตเข$มแข็ง แน�วแน�และสงบ
ผ�องใสบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนให$เศร$าหมอง สามารถควบคุมตนเองได$ดี คือการฝ�กเรียนรู$ท่ีจะ
ควบคุมใจไม�ให$ตกอยู�ในอํานาจแห�งโลภะ โทสะ โมหะ เพ่ือให$เกิดสติและรู$เท�าทันอยู�เสมอ ดังนั้น 
หลักการของสมาธิ จึงจําเป/นต�อการดําเนินชีวิต ดังท่ี พระสัมมาสัมพุทธเจ$าได$แสดงถึงประโยชนDของ
สมาธิไว$ คือ “สมาธิภาวนา เป/นไปเพ่ือการมีชีวิตอย�างเป/นสุข เป/นการพักผ�อนทางจิต สมาธิท่ีเป/นไป
เพ่ือให$เกิดญาณทัสสนะ คือ มีปRญญาท่ีหยั่งรู$ได$เป/นพิเศษ เป/นไปเพ่ือประโยชนD คือ ให$มีสติและ
สัมปชัญญะ เพ่ือประโยชนDในการกระทําอยู�เสมอ เพ่ือการดับอาสวะ คือ กิเลส ตัณหา ราคะ ท่ีอาจชัก
จูงให$มีพฤติกรรมท่ีจะนํามาซ่ึงความเดือดร$อนท้ังตนเองและผู$อ่ืนโดยสมาธิ”๑๙๕ 
 แนวคิดการพัฒนาหรือการฝ�กฝนตนเองทางพระพุทธศาสนารวมอยู�ในหลักไตรสิกขาท่ีจะ
พัฒนาศักยภาพท้ังร�างกายและจิตใจ ให$ไปตามเส$นทางท่ีพระพุทธองคDทรงตรัสไว$ในมรรคมีองคD ๘   
ซ่ึงก็กล�าวถึง ศีล สมาธิ และปRญญา ท่ีสําคัญเรื่องสมาธิกับอธิจิตสิกขาเป/นเรื่องเดียวกันเพราะใน
พระไตรปKฎกได$แสดงถึงการพัฒนาตนตามหลักการศึกษาไว$ตอนหนึ่งใน คุหัฏฐกสุตต นิเทส คัมภีรDมหา
นิเทส ว�า พระพุทธองคDทรงตรัสว�า 
 

 “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรม ท้ังหลายบรรลุปฐมฌาน
ท่ีมีวิตก วิจาร ป�ติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู� เพราะวิตกวิจาร สงบระงับไปแล$ว 
บรรลุทุติยฌาน มีความผ�องใสในภายใน มีภาวะท่ีจิตเป/นหนึ่งผุดข้ึน ไม�มีวิตกไม�มี
วิจาร มีแต�ป�ติและสุขท่ีเกิดจากสมาธิอยู�เพราะป�ติจางคลายไป มีอุเบกขา มี
สติสัมปชัญญะเสวยสุขด$วยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลาย
สรรเสริญว�า ผู$มีอุเบกขา มีสติอยู�เป/นสุขเพราะละสุขและทุกขDได$แล$ว เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับไปก�อนแล$ว บรรลุจตุตถฌานท่ีไม�มีทุกขD ไม�มีสุข มีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู�นี้ ชื่อว�า อธิจิตสิกขา”๑๙๖ 

 
 ดังนั้น การฝ�กอบรมจิตนั้น มุ�งเน$นท่ีความต้ังม่ันแห�งจิต การทําใจให$สงบแนวแน�เพ่ือให$จิต
บริสุทธิ์ ไม�ฟุQงซ�าน เป/นกลาง ปราศจากอคติ ดังท่ีแสดงในมาติกากถา คัมภีรDปฏิสัมภิทามรรคว�า “ชื่อ
ว�าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว�า ไม�ฟุQงซ�าน..ความไม�ฟุQงซ�าน  ชื่อว�าอธิจิตสกิขา”๑๙๗ ไม�ว�าจะเป/น
อธิจิตตสิกขาก็ดีหรือสมาธิก็ดี เป/นภาวะของอารมณDท่ีมีองคDฌานปรากฏ มีความสงบภายในปราศจาก
นิวรณD ท้ัง ๕ เรื่องราวของสมาธิจึงเป/นการพัฒนาจิตในส�วนการกําจัดกิเลสอย�างกลาง เพ่ือให$เห็นถึง
วิธีการปฏิบัติสมาธิอย�างถูกต$องจึงกล�าวแนวคิดการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธไว$ ๓ หลัก คือ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ท้ัง ๓ หลัก กล�าวถึงการพัฒนาตนหรือฝ�กฝนตนเองให$มี
ความต้ังม่ันอย�างดีไม�หวั่นไหวต�อสิ่งใดเป/นจิตท่ีมีภาวะความสงบเกิดข้ึน ปราศจากกิเลสรบกวน ไม�
ฟุQงซ�านรําคาญ ปราศจากอคติ มีใจเป/นกลางและเป/นอารมณDท่ีไม�ก�อให$เกิดอกุศลธรรมใด ๆ 

                                                 

 ๑๙๕ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๗/๒๗๘. 
 ๑๙๖ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
 ๑๙๗ขุ.ป. (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 



 

๑๐๒

 ดังนั้น แนวคิดการบริหารการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาเป/นเรื่องท่ีกล�าวถึงภาวะ
ของจิตท่ีมีความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ มีความม่ันคงในอารมณDอย�างท่ีสุดดีและรายละเอียดประเด็นต�าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข$องกับสมาธิจะได$ศึกษาต�อไปว�าชาวพุทธจะนําหลักสมาธิมาบริหารการพัฒนาตนเองได$อย�างไร 
และทําอย�างจึงจะสามารถเข$าถึงภาวะของจิตท่ีความสงบได$อย�างแท$จริงจึงจะเรียกว�า การพัฒนาสมาธิ
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 การฝ�กสมาธิเป/นกิจกรรมการพัฒนาตนเองท่ีมนุษยDทุกคนสามารถจะเข$าถึงเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพ สมรรถนะ และความสามารถรอบด$านซ่ึงไม�ใช�มีเฉพาะสมาธิในพระพุทธศาสนาเท�านั้นแม$
ศาสนาอ่ืน ๆ ก็มีสมาธิด$วยเช�นกัน กรณีศาสนาพราหมณD มีการปฏิบัติสมาธิถึงข้ันสมาบัติ ๘ ซ่ึงก็
เก่ียวข$องกับการฝ�กสมาธิด$วยเช�นกัน ในทางพระพุทธศาสนา ได$อธิบายลักษณะของจิตท่ีเป/นสมาธิไว$ว�า    
 ๑) มีลักษณะแข็งแรง มีพลังมาก คือ การท่ีจิตมีพละกําลัง แข็งแรง ก็ด$วยอาศัยการฝ�กสมาธิ
จนเป/นผลทําให$เกิดการคงทีไม�หวั่นไหวต�ออารมณDท่ีมากระทบ เปรียบเหมือนน้ําท่ีมีกระแสหรือไหลไป
ทางเดียวเดียวย�อมจะมีพลังกว�าน้ําท่ีมีหลายกระแสหรือไหลแบบกระจาย 
 ๒) มีความราบเรียบ สงบลึกซ้ึง คือ ความท่ีจิตมีความเสมอภาค และดุลยภาพทางอารมณD มี
ภาวะความสงบเปรียบเหมือนกับแม�น้ําท่ีไม�มีคลื่น ไม�มีสิ่งใดมากระทําให$เกิดการกระเพ่ือม 
 ๓) มีความใส กระจ�างชัด มองอะไรเห็นได$โดยง�าย คือ ความท่ีจิตมีอารมณDนิ่ง ซ่ึงสามารถ ท่ีจะ
เพ�งจิตไปท่ีสิ่งหนึ่งสิ่งใดได$โดยชัดเจน เหมือนน้ําท่ีมีความใส ไม�ขุ�นและไม�มีคลื่นสามารถท่ีจะมองตัวปลา
ในน้ําได$อย�างชัดเจน หรือเหมือนกระจกท่ีเราสามารถมองเห็นตัวเราได$อย�างชัดเจน 
 ๔) มีความนุ�มนวลควรแก�งานหรือเหมาะแก�การใช$งาน คือ ไม�กระด$าง ไม�กระวนกระวาย ไม�
ขุ�นมัว ไม�สับสน ไม�เร�าร$อน๑๙๘ ซ่ึงความเหมาะสมในการยกข$อธรรมต�าง ๆ ข้ึนพิจารณาให$เห็นสภาพ
ความเป/นจริงหรือเหมาะสมท่ีจะเป/นบาทฐานของวิปRสสนา 
 ๕) มีความชุ�มชื่นใจ หรืออ่ิมใจ คือ สภาวะของจิตท่ีเต็มไปด$วยความป�ติ ซาบซ�านระเริง
อารมณDและเสวยอารมณDของความสุข เกิดจากการท่ีเราสามารถท่ีจะดับนิวรณDท้ัง ๕ ได$ เหมือนสระน้ํา
ท่ีไม�พร�องไปด$วยน้ํามีน้ําเต็มเป�£ยม ไม�ล$น ไม�ขาด 
 ๖) มีความพร$อมแห�งจิต คือ ลักษณะของจิตท่ีมีความคงท่ี ไม�หวั่นไหวต�ออารมณDท่ีมา
กระทบ หรือเม่ืออารมณDภายนอกมากระทบสภาพของจิต สามารถท่ีจะจัดการกับอารมณDเหล�านั้นได$ 
เป/นการเตรียมพร$อมในการรับรู$ธรรมต�าง ๆ ไม�ว�าธรรมเหล�านั้นจะเป/นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม๑๙๙ 
 การเรียนรู$และการปฏิบัติธรรมเพ่ือให$เกิดการกระตุ$นคุณลักษณะท่ีเอ้ือต�อการพัฒนามนุษยD
ให$มีความรอบคอบ มีจิตต่ังม่ัน ไม�หวั่นไหวต�อสิ่งท่ีมากระทบจากภายนอกซ่ึงอาจจะทําให$จิตมีความ
เศร$าหมอง ขุ�นมัว และเดือดร$อนใจได$ ท่ีสําคัญการฝ�กสมาธิมีผล คือ การมีสติในการทํางาน การ
ดําเนินชีวิต การขบคิดปRญหาต�าง ๆ และเกิดการกระทําอะไรท่ีไม�มีความผิดพลาดได$โดยง�าย 
 
 

                                                 

 ๑๙๘พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, ๘๓๐.  
 ๑๙๙พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป ฺโ ), สมาธิและวิปMสสนาตามธรรมชาติ, พิมพDครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : 
สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน$า ๑๓-๑๕. 



 

๑๐๓

 ค. การพัฒนาตามหลักปRญญา 
 อธิปRญญาสิกขา (สิกขาคือปRญญาอันยิ่ง) หมายถึง ข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมปRญญาเพ่ือให$
เกิดความรู$แจ$งอย�างสูง การรู$ชัดตามความเป/นจริงในอริยสัจ ๔ เป/นลําดับไป จนทําให$แจ$งท้ังเจโตวิมุติ 
และปRญญาวิมุติ สามารถทําลายอาสวะกิเลสให$หมดไป ดังคําอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส  คัมภีรDมหา
นิทเทส ว�า อธิปRญญาสิกขา เป/นอย�างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป/นผู$มีปRญญา ประกอบด$วยปRญญาอัน
ประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให$บรรลุถึงความสิ้นทุกขDโดยชอบเธอรู$ตามความ
เป/นจริงว�า “นี้ทุกขD”...“นี้ทุกขDสมุทัย (เหตุเกิดทุกขD)”...“นี้ทุกขDนิโรธ (ความดับทุกขD )”... “นี้ทุกขDนิโรธ
คามินีปฏิปทา (ข$อปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกขD)” เธอรู$ตามความเป/นจริงว�า “เหล�านี้อาสวะ” 
... “นี้อาสวสมุทัย”... “นี้อาสวนิโรธ”... “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ ชื่อว�า อธิปRญญสิกขา๒๐๐โดย
การฝ�กอบรมปRญญานั้น มุ�งเน$นท่ีการรู$และเข$าใจสิ่งท้ังหลายตามความเป/นจริงเพ่ือ ให$เกิดความเห็นท่ี
บริสุทธิ์ จึงจะสามารถทําลายกิเลสได$ ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีรDปฏิสัมภิทามรรคว�า “ชื่อว�าทิฏฐิวิสุทธิ” 
เพราะมีความหมายว�าเห็น... ความเห็นชื่อว�าอธิปRญญาสิกขา๒๐๑ 
 ปRญญา ความรู$ท่ัวหรือความรู$ชัด คือ  “รู$ท่ัวถึงความเป/นจริง หรือตรงตามความเป/นจริง 
เช�น รู$เหตุรู$ผล รู$ดีรู$ชั่ว รู$ถูกรู$ผิด รู$ควรไม�ควร รู$คุณรู$โทษ รู$ประโยชนDมิใช�ประโยชนD รู$เท�าทันสังขาร รู$
องคDประกอบ รู$เหตุปRจจัย รู$ท่ีไปท่ีมา รู$ความสัมพันธDระหว�างสิ่งท้ังหลาย รู$ตามความเป/นจริง รู$ถ�องแท$ 
เข$าใจถ�องแท$ รู$เข$าใจสภาวธรรมต�างๆ รู$คิด รู$พินิจพิจารณา รู$วินิจฉัย รู$ท่ีจะจัดแจงจัดการหรือ
ดําเนินการอย�างไร ๆ”๒๐๒ นอกจากนี้ ปRญญา แปลว�า “ความรู$ท่ัว ปรีชาหยั่งรู$เหตุผล ความรู$เข$าใจ
ชัดเจน ความรู$เข$าใจหยั่งแยกได$ ในเหตุผล ดี ชั่ว คุณ โทษ ประโยชนD มิใช�ประโยชนD เป/นต$น และ รู$ท่ี
จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ความรอบรู$ในกองสังขารมองเห็นตามเป/นจริง”๒๐๓ 
 ในอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ชื่อ อภิธัมมัตถวิภาวินี ว�า “ธรรมชาติท่ีชื่อว�า ปRญญา ด$วยอรรถว�า  
ย�อมรู$โดยประการ คือ รู$ชัดด$วยอํานาจอนิจจลักษณะเป/นต$น”๒๐๔ และในมิลินทปRญหา ได$แสดงความ 
หมายของปRญญาไว$ว�าปRญญามีลักษณะตัดให$ขาดและมีลักษณะส�องให$สว�าง ดังนี้ คือ ปRญญามีลักษณะ
ตัดให$ขาด เหมือนชาวนาเก่ียวข$าวว�า “เขาจับกําข$าวด$วยมือข$างซ$ายเข$าไว$ จับเคียวด$วยมือข$างขวา
แล$วก็ตัดกําข$าวนั้นด$วยเคียว ข$อนั้นมีอุปมาฉันใด พระผู$บําเพ็ญความเพียร คุมใจไว$ด$วยมนสิการแล$ว
ตัดกิเลสเสียด$วยปRญญา ข$อนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น” และ ปRญญามีลักษณะส�องให$สว�าง คือ “ปRญญาเม่ือ
เกิดข้ึนย�อมกําจัดความมืดคืออวิชชา ทําความสว�างคือวิชชาให$เกิด ส�องแสงคือญาณ ทําอริยสัจ
ท้ังหลายให$ปรากฏ แต�นั้น พระโยคาวจร (คือพระผู$ปฏิบัติสมถะและวิปRสสนา) ย�อมเห็นด$วยปRญญาอัน
ชอบว�า สิ่งนี้ไม�เท่ียง สิ่งนี้เป/นทุกขD สิ่งนี้ไม�ใช�ตัวตน…”๒๐๕ 

                                                 

 ๒๐๐ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
 ๒๐๑ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
 ๒๐๒พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม  ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน$า ๒๒. 
 ๒๐๓พระพรหมคุณาภรณD (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน2 ฉบับประมวลศัพท2, หน$า ๑๖๔. 
 ๒๐๔มหามกุฏราชวิทยาลัย, อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเปNนไทย, (กรุงเทพ- 
มหานคร :  โรงพิมพDมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน$า ๙๕. 

๒๐๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, มิลินทปMญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพDครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพ- 
มหานคร :  โรงพิมพDมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน$า ๔๑–๔๒.  



 

๑๐๔

 ท่ีชื่อว�า ปRญญา เพราะอรรถว�า รู$ท่ัว อันความรู$ท่ัวนี้ คือ รู$โดยประการต�าง ๆ  วิเศษกว�า
อาการท่ีรู$จักและอาการท่ีรู$แจ$ง” และเม่ือกล�าวถึงแหล�งกําเนิดแห�งปRญญาในพุทธปรัชญาแล$ว ก็มี
แหล�งกําเนิดใหญ� ๆ ซ่ึงมีปรากฏอยู�ในสังคีติสูตรมี ๓ ประการคือ 
 สุตามยปRญญา ปRญญาสําเร็จด$วยการฟRง 
 จินตามยปRญญา ปRญญาสําเร็จด$วยการคิด 
 ภาวนามยปRญญา ปRญญาสําเร็จด$วยการอบรม๒๐๖ 
 แหล�งกําเนิดแห�งปRญญาท้ัง ๓ นี้ ถือได$เป/นแหล�งการพัฒนาเพ่ิมพูนปRญญาท่ีสมบูรณDท่ีสุด 
เป/นไปตามลําดับข้ัน ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน มีท้ังการรับความรู$จากภายนอก และการพัฒนาข้ึนจากภายใน ดังนี้ 
 ๑) สุตามยปRญญา หมายถึง ความรู$ท่ีเกิดจากการสดับตรับฟRง และรวมไปถึงการศึกษาเล�า
เรียน การถ�ายทอดต�อ ๆ กันมาจากผู$อ่ืน การได$ยินได$ฟRงและการได$เห็นจากสื่อต�างๆ มีหนังสือหรือ
ตําราเรียน และตําราทางวิชาการต�างๆ สิ่งพิมพD โทรทัศนD ข�าวสารข$อมูลท้ังหลายเป/นต$น ในพระ
อภิธรรมปKฎกได$กล�าวถึงความหมายแห�งสุตมยปRญญาไว$ คือ บุคคลได$ความรู$ หรือปRญญาในการจัดการ
งานและศิลปวิชาต�างๆ จากการฟRงมาจากบุคคลอ่ืน ความว�า ในการงานท้ังหลายท่ีต$องน$อมนําไปด$วย
ปRญญาก็ดี ในศิลปะท้ังหลายท่ีต$องน$อม นําไปด$วยปRญญาก็ดี  ในวิชาท้ังหลายท่ี ต$องน$อมนําไปด$วย
ปRญญาก็ดี บุคคลได$ฟRงจากผู$อ่ืนแล$ว จึงได$กัมมัสสกตาญาณ หรือ ได$สัจจานุโลมิกญาณว�า รูปไม�เท่ียง 
ดังนี้บ$าง ว�าเวทนาไม�เท่ียงดังนี้บ$าง  ว�าสัญญาไม�เท่ียงดังนี้บ$าง ว�าสังขารท้ังหลายไม�เท่ียงดังนี้บ$าง ว�า
วิญญาณไม�เท่ียงดังนี้บ$าง ได$อนุโลมิกญาณ ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ  เปกขญาณ  ธัมม
นิชฌานขันติญาณ อย�างใดอย�างหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะอย�างนั้น นี้เรียกว�า สุตมยปRญญา๒๐๗ 
 การฟRงนี้ก็ทําให$เกิดปRญญา โดยต$องต้ังใจฟRงด$วยความเคารพด$วยดี ฟRงด$วยใจ จึงจะได$
ปRญญา ดังท่ีพระผู$มีพระภาคเจ$าตรัสว�า “ฟRงด$วยดี ย�อมได$ปRญญา”๒๐๘ และเพราะว�า “การฟRงด$วย
ความต้ังใจและการสอบถามเป/นอาหารของปRญญา”๒๐๙ คือ ทําให$เกิดปRญญาได$ อนึ่งการฟRงด$วยดีนี้
เป/นเหตุให$การฟRงเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป คือทําให$ได$ความรู$ เกิดสติปRญญาเพ่ิมพูน เจริญด$วยปRญญายิ่ง ๆ 
ข้ึนไป ทําให$บุคคลรู$สิ่งเป/นประโยชนDและไม�เป/นประโยชนD แล$วรู$จักเลือกสร$างสิ่งท่ีเป/นประโยชนD อัน
นํามาซ่ึงความสุข สมดังภาษิตท่ีว�า “การฟRงดีเป/นเหตุให$การฟRงเจริญ การฟRงเป/นเหตุให$เจริญปRญญา 
บุคคลจะรู$ประโยชนDก็เพราะปRญญา ประโยชนDท่ีบุคคลรู$แล$ว ย�อมนําสุขมาให$”๒๑๐ ดังกล�าวนี้ แสดงให$
เห็นว�า สุตมยปRญญา เป/นปRญญาท่ีได$จากการฟRง สอบถาม ศึกษา เล�าเรียนจากบุคคล จากตําราและ
สื่อต�าง ๆ เป/นต$น 
 
 
 
 
                                                 

 ๒๐๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
 ๒๐๗อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๔/๔๓๘. 
 ๒๐๘สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๕–๓๑๖. 
 ๒๐๙องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๓/๑๔๖. 
 ๒๑๐ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๖๘/๒๙๐. 



 

๑๐๕

 ๒) จินตามยปRญญา หมายถึง ความรู$ท่ีเกิดจากการคิด การพิจารณา การค$นคว$า วิจัย 
วิเคราะหD  ใคร�ครวญหาเหตุผลตามความเป/นจริงของสิ่งต�าง ๆ จนรู$ท่ีมาท่ีไปของสิ่งท้ังหลายว�า สิ่งนี้มี
เหตุปRจจัยอย�างนี้ แล$วทําให$เกิดผลอย�างนี้ ซ่ึงเป/นการคิดด$วยตนเอง อีกอย�างหนึ่ง ความรู$ชนิดนี้อาจ
จัดเป/นความรู$โดยอ$อม เพราะก�อนจะคิดจะต$องได$เห็นได$ฟRง หรือ ได$อ�านมาก�อนการได$เห็น การได$ฟRง 
หรือ ได$อ�านนั่นเองเป/นสื่อกลาง จึงเป/นความรู$ท่ีเกิดข้ึนโดยอ$อม 
 ส�วนในพระอภิธรรมปKฎก ได$แสดงความหมายของจินตามยปRญญาไว$ คือ บุคคลได$ความรู$
หรือปRญญา ในการจัดการงานและศิลปะวิชาต�าง ๆ จากการคิดพิจารณาด$วยตนเอง ความว�า  ในการ
งานท้ังหลายท่ีต$องน$อมนําไปด$วยปRญญาก็ดี ในศิลปะท้ังหลายท่ีต$องน$อมนําไปด$วยปRญญาก็ดี ในวิชา
ท้ังหลายท่ีต$องน$อมนําไปด$วยปRญญาก็ดี บุคคลมิได$ฟRงจากผู$อ่ืน ย�อมได$กัมมัสสกตาญาณหรือ ย�อมได$
สัจจานุโลมิกญาณ ว�ารูปไม�เท่ียงดังนี้บ$าง ว�าเวทนาไม�เท่ียงดังนี้บ$างว�า สัญญาไม�เท่ียงดังนี้ บ$างว�า
สังขารท้ังหลายไม�เท่ียงดังนี้บ$าง ว�าวิญญาณไม�เท่ียงดังนี้บ$าง ย�อมได$อนุโลมิกญาณ ขันติญาณ ทิฏฐิ
ญาณ รุจิญาณ มุติญาณ  เปกขญาณ  ธัมมนิชฌานขันติญาณ อย�างใดอย�างหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะอย�างนั้น 
นี้เรียกว�า จินตามยปRญญา๒๑๑ ดังกล�าวนี้ แสดงให$เห็นว�า ความรู$ท่ีเกิดข้ึนจากการคิดพิจารณา ค$นคว$า 
วิเคราะหDวิจัยด$วยตนเอง โดยการกระทําไว$ในใจโดยอุบายอันแยบคายนี้ เป/นจินตามยปRญญา 
 ๓)  ภาวนามยปRญญา หมายถึง ความรู$ท่ีเกิดจากการฝ�กฝนอบรมวิปRสสนาภาวนาเป/น
ประสบการณDตรง ท้ังท่ีเป/นประสบการณDตรงข้ันธรรมดาและข้ันพิเศษ ในการฝ�กฝนให$เกิดความรู$
บางอย�างเพียงแต�ฟRงหรืออ�าน แล$วนํามาขบคิดก็เกิดข้ึนได$ การฝ�กฝนจึงเป/นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะทําให$
คนเราเกิดความรู$ ความชํานาญท่ีแท$จริง วิชาการต�าง ๆ เม่ือเรียนรู$แล$วต$องนําเอามาปฏิบัติจริง เพ่ือ 
ให$เกิดความรู$เพ่ิมเติมข้ึนมาและต$องฝ�กฝนอบรมในเรื่องนั้น ๆ อยู�เสมอเพ่ือให$เกิดความชํานาญ ปRญญา
ท่ีเกิดจากการเข$าสมาบัติ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และนิโรธสมาบัติ กล�าวว�าเป/นภาวนามยปRญญา 
แม$ในคัมภีรDพระอภิธรรมปKฎกก็กล�าวไว$ว�า “ปRญญาของผู$เข$าสมาบัติแม$ท้ังหมด เรียกว�า ภาวนามย
ปRญญา”๒๑๒ 
 แต�เม่ือกล�าวถึงระดับแห�งปRญญา ตามหลักทางพระพุทธศาสนา ปRญญาข้ันภาวนามยปRญญา
นี้ ก็เป/นปRญญาข้ันสูง ระดับโลกุตตรปRญญา สามารถกําจัดอาสวะกิเลสคืออวิชชาได$ ปRญญาก็เกิดข้ึนชื่อ
ว�าปRญญาวิมุตติ  แต�ปRญญานี้จะเกิดข้ึนได$ต$องฝ�กฝนอบรมด$วยธรรม ๒ อย�าง คือสมถะและวิปRสสนา 
จึงเกิดข้ึนและกําจัดอวิชชาได$  พระพุทธเจ$าตรัสแก�หมู�ภิกษุ ความว�าดูก�อนภิกษุท้ังหลาย  ธรรม ๒ 
อย�างเป/นไปในส�วนแห�งวิชชา ธรรม ๒ อย�างเป/น ไฉน คือ สมถะ ๑ วิปRสสนา ๑  ดูก�อนภิกษุท้ังหลาย 
สมถะท่ีภิกษุเจริญแล$ว  ย�อมเสวยประโยชนDอะไร  ย�อมอบรมจิต จิตท่ีอบรมแล$ว ย�อมเสวยประโยชนD
อะไร  ย�อมละราคะได$ วิปRสสนาท่ีอบรมแล$ว  ย�อมเสวยประโยชนDอะไร ย�อมอบรมปRญญา ปRญญาท่ี
อบรมแล$ว ย�อมเสวยประโยชนDอะไร ย�อมละอวิชชาได$๒๑๓ 
 
 

                                                 

 ๒๑๑อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๔/๔๓๘. 
 ๒๑๒อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๔/๔๓๘. 
 ๒๑๓องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๗๕/๗๗–๗๘. 



 

๑๐๖

 ปRญญามีการบรรลุสัจจะเป/นลักษณะ มีการค$นคว$าเป/นกิจ (หมายถึงมีหน$าท่ีในการค$นคว$า) 
มีความไม�หลงเป/นปRจจุปRฏฐาน มีสัจจะ ๔ เป/นปทัฏฐานและมีอริยสัจ ๔ เป/นปทัฏฐาน  อีกอย�างหนึ่ง 
ความเข$าใจแจ�มแจ$งเป/นลักษณะของปRญญา  การรู$สภาวธรรมตามความเป/นจริงเป/นกิจ (หน$าท่ี) การ
กําจัดความมืดคืออวิชชาเป/นปRจจุปRฏฐาน กล�าวคือ ปRญญามีลักษณะแห�งการรู$ การเห็น การรู$แจ$งแทง
ตลอดตามท่ีเป/นจริง แห�งแสงสว�างท่ีกําจัดความมืดแห�งความสามารถตัดปRญหาหรือดับทุกขD 
 ๑) ปRญญามีลักษณะแห�งการส�องแสง คือ ปRญญาท่ีมีการส�องแสงเป/นลักษณะนั้นเหมือนกับ
บุคคลผู$จุดประทีปโคมไฟ หรือเปKดไฟฟQาส�องแสงในเวลากลางคืน ในบ$านท่ีมีฝา ๔ ด$าน หรือในท่ีมืด
ต�างๆ ความมืดก็ย�อมหายไป แสงสว�างก็ปรากฏข้ึนแทน ฉันใด ปRญญาก็มีการส�องสว�าง ฉันนั้น 
เพราะว�า“ไม�มีแสงสว�างใดเสมอด$วยแสงสว�างของปRญญาและปRญญาเป/นแสงสว�างในโลก”๒๑๔ ปRญญา
มีลักษณะตัดขาดหรือกําจัดอวิชชาคือความไม�รู$ซ่ึงเปรียบเหมือนความมืดให$หมดสิ้นไป และทําวิชชาท่ี
เปรียบเหมือนแสงสว�างให$เกิดข้ึนแทนแล$วส�องแสงคือญาณ ทําให$เกิดญาณ คือ ความรู$ข้ึน ทําอริยสัจ
ให$ปรากฏชัดแจ$งแก�บุคคลผู$ปฏิบัติ บุคคลนั้นก็เกิดปRญญาเห็นแจ$งในธรรมท้ังหลายว�า “สิ่งนี้ไม�เท่ียง 
สิ่งนี้เป/นทุกขD สิ่งนี้มิใช�ตัวตน” ด$วยเหตุผลดังท่ีกล�าวมานี้ ปRญญาจึงมีลักษณะส�องแสงให$สว�างอย�างนี้ 
 ๒) ปRญญามีลักษณะแห�งการรู$ท่ัว หมายถึง  ปRญญาเม่ือเกิดข้ึน ก็ย�อมรู$ท่ัวธรรมท้ังหลาย      
ท่ีเป/นกุศลและอกุศล ท่ีควรเสพและไม�ควรเสพ ท่ีเลวและประณีต ท่ีดําและขาว ท่ีเข$ากันได$และเข$ากัน
ไม�ได$ และหมายถึง รู$ท่ัวว�า “นี้ทุกขD นี้ทุกขสมัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา…” เหมือนกับ
แพทยDผู$ฉลาดรู$จักยาเป/นต$นท่ีเป/นท่ีสบายและไม�สบายแก�ผู$ป�วยฉะนั้น อีกประการหนึ่ง ปRญญามีการ
แทงตลอดสภาวะเป/นลักษณะหรือการแทงตลอดไม�ผิดพลาดเป/นลักษณะ เหมือนการแทงของลูกศรท่ี
นายขมังธนูผู$ฉลาดยิงออกไป ฉะนั้น และมีการส�องให$เห็นอารมณDเป/นรส ดุจประทีป (โคมไฟ) มีความ
ไม�หลงเป/นปRจจุปRฏฐาน ดุจผู$ชี้ทางแก�บุคคลไปมา ฉะนั้น 
 ๓) ปRญญามีลักษณะแห�งการรู$ตามความเป/นจริง หมายถึง ปRญญารู$ชัดตามความเป/นจริง ซ่ึง
ความเกิด ความดับ คุณและโทษ และอุบายเป/นเครื่องออกไปแห�งผัสสายตนะท้ัง ๖ เหล�านั้น และรู$ชัด
เหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห�งอุปาทานขันธD ๕ ตามความเป/นจริงและบุคคล
ผู$ได$ปRญญาท่ีรู$ตามเป/นจริงในอุปาทานขันธDได$ชื่อว�าเป/นสมณะพราหมณD และทําให$แจ$ง ซ่ึงประโยชนD
แห�งความเป/นสมณะพราหมณD  จึงเรียกว�า พระอริยสาวกผู$โสดาบัน ไม�มีวันตกตํ่าเป/นธรรมดา เป/นท่ี
แน�นอนว�าจะตรัสรู$ในวันข$างหน$า เป/นพระอรหันตขีณาสพ ดังท่ีพระพุทธเจ$าตรัสว�า “ดูก�อนภิกษุ
ท้ังหลาย เพราะเหตุท่ีภิกษุ รู$เหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห�งอุปาทานขันธD 
๕ เหล�านี้  ตามความเป/นจริง  จึงเป/นผู$หลุดพ$นแล$วเพราะไม�ถือม่ัน ดูก�อนภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว�า 
ภิกษุผู$เป/นอรหันตขีณาสพ อยู�จบพรหมจรรยD ได$ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแล$ว มีประโยชนDของตนอันบรรลุ
แล$ว โดยลําดับมีกิเลสเครื่องประกอบไว$ในภพสิ้นไปรอบแล$ว หลุดพ$นแล$ว เพราะรู$โดยชอบ”๒๑๕ 
 
 
 

                                                 

 ๒๑๔สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๘/๖๑. 
 ๒๑๕สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๒๙๗/๑๙๖. 



 

๑๐๗

 ๔) ลักษณะของปRญญาในบุคคลผู$มีปRญญา หมายถึง ลักษณะพ้ืนฐาน ท่ีสําคัญของบุคคลผู$
บรรลุปRญญาสูงสุด คือ มองเห็นสิ่งท้ังหลายท้ังปวงตามความเป/นจริง มีสติม่ันคง รับรู$อารมณDทาง
อายตนะด$วยจิตใจเป/นกลาง ไม�ปล�อยใจไปตามอารมณDท่ีชอบและไม�ชอบ รู$เห็นสภาวะอารมณDนั้น ๆ 
ตามความเป/นจริงตลอดสาย ไม�ยึดติดจนขุ�นมัว ไม�ถูกชักจูงให$เขวออกไป จนเสียธรรมชาติความ
บริสุทธิ์ทางจิตใจ  ซ่ึงก็ต�างจากบุคคลธรรมดาท่ัวไป มักถูกอารมณDต�าง ๆ ท้ังท่ีชอบใจและไม�ชอบใจท่ี
เกิดข้ึนเกาะเก่ียวผูกพันไว$ ทําให$ติดพันธDอยู�กับอารมณDนั้น ๆ ร่ําไป จนจิตใจขุ�นมัว เศร$าหมอง เสีย
ความผ�องใส ขาดความอิสระได$ ฯ และลักษณะทางปRญญา ของบุคคลผู$บรรลุสัจจธรรมแล$วไม�ต$องเชื่อ
ใคร ไม�อาศัยศรัทธา เพราะรู$เห็นธรรมนั้น ๆ แจ$งประจักษDด$วยตนเองแล$ว รู$เห็นเองแล$ว ไม�ต$องอาศัย
ความรู$จากคนอ่ืนอีก ไม�ว�าจะเป/นสมณะพราหมณD เทวดา หรือพรหม ในเรื่องต�าง ๆ ท่ีตนได$บรรลุแล$ว 
คือ ไตรลักษณD ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ เป/นต$น ซ่ึงเป/นการรู$แจ$งเห็นจริงได$ทุกอย�างสูงสุด คือ นิพพาน
ด$วยตนเอง  จึงเป/นบุรุษสูงสุด เรียกว�า อุดมบุรุษ  เหมือนพระพุทธพจนDว�า “นรชนใด  เป/นผู$ไม�เชื่อต�อ
ใครๆ รู$ว�านิพพาน อันปRจจัยอะไร ๆ ทําไม�ได$ ตัดท่ีต�อ กําจัดโอกาส คลายความหวังเสียแล$ว นรชนนั้น
แล ชื่อว�า เป/นอุดมบุรุษ ดังนี้”๒๑๖ ปฏิสัมภิทา ๔ (มีอัตถปฏิสัมภิทาเป/นต$น) ตามหลักเหตุผล เป/น
ปทัฏฐานของปRญญา๒๑๗ ดังกล�าวนี้ แสดงให$เห็นว�า  การพัฒนาตามหลักปRญญา คือ การทําให$เกิด
ปRญญาได$ด$วยการฟRงด$วยดีเป/นเหตุให$การฟRงเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไปทําให$ได$ความรู$ เกิดสติปRญญาเพ่ิมพูน 
เจริญด$วยปRญญายิ่ง ๆ ข้ึนไป ทําให$บุคคลรู$สิ่งเป/นประโยชนDและไม�เป/นประโยชนD แล$วรู$จักเลือกสร$าง
สิ่งท่ีเป/นประโยชนD อันนํามาซ่ึงความสุขความเจริญแก�บุคคลผู$มีปRญญา 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “การพัฒนาชุมชนตามหลักไตรสิกขา” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวล
เนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๕ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามหลักไตรสิกขา 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระเมธีวราภรณD (สุทัศนD วรทสฺสี) 
(๒๕๕๑, หน$า ๔๒-๔๓) 

การรักษาศีลมีเปQาหมายหลัก ๒ ประการ คือ ขัด
เกลากิเลสพัฒนาตนเองให$เป/นคนดี สามารถอยู�
ร�วมกันในสังคมได$อย�างสันติสุข และเพ่ือเก้ือกูล
ประโยชนDต�อผู$อ่ืนและต�อสังคม 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
(๒๕๔๖, หน$า ๖.) 

ศีลเป/นสิ่งสําคัญท่ีควรจะมีก�อน เพราะศีลเป/น
เบ้ืองต$นแห�งความดีงาม เป/นท่ีพ่ึงเบ้ืองต$น เป/น
มารดาแห�งกัลยาณธรรมและเป/นบ�อเกิดแห�งกุศล
ธรรมท้ังปวง 

 
 

                                                 

 ๒๑๖ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๐๗/๒๘๑–๒๘๓. 
 ๒๑๗พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, หน$า ๒๑๐. 



 

๑๐๘

ตารางท่ี ๒.๑๕ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามหลักไตรสิกขา (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พุทธทาสภิกขุ 

(๒๕๒๙, หน$า ๕๙) 
ศีลมีขอบเขตเฉพาะทางกายและวาจาท่ีปรากฏ
ภายนอก คือ ถ$าภายนอกเรียบร$อยตามวินัย 

พระธรรมปKฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๙, หน$า ๕๕, ๑๖๘, ๔๓๑, ๔๔๖) 

- ศีลเป/นแบบแผนข$อบังคับท่ีบัญญัติคือวางหรือ
กําหนดข้ึนไว$  เป/นทํานองประมวลกฎหมาย 
สําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในหมู�ชน
หรือชุมชนหนึ่ง 
- การรักษาศีลแบ�งเป/น ๔ หมวดใหญ� คือ 

๑) การรักษาวินัยแม�บทของชุมชน 
๒) การรู$จักใช$อินทรียD  
๓) การหาเลี้ยงชีพท่ีบริสุทธิ์  
๔) การเสพบริโภคปRจจัยโดยใช$ปRญญา 

- สมาธิเป/นความมีใจต้ังม่ัน ความต้ังม่ันแห�งจิต 
การทําให$ใจสงบแน�วแน� ไม�ฟุQงซ�าน การมีจิต
กําหนดแน�วแน�อยู�ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 
- ปRญญา คือ ความรู$ ท่ัว  ปรีชาหยั่ งรู$ เหตุผล 
ความรู$เข$าใจชัดเจน ความรู$เข$าใจหยั่งแยกได$ ใน
เหตุผล ดี ชั่ว คุณ โทษ ประโยชนD มิใช�ประโยชนD 

พระเมธีวราภรณD (สุทัศนD วรทสฺสี) 
(๒๕๕๑, หน$า ๔๕) 

ศีลเป/นรากฐานแห�งคุณความดีท้ังหลายและกําจัด
ความชั่วท้ังปวง 

บุญมี  แท�นแก$ว,  
(๒๕๓๙, หน$า ๑๙๘) 

ศีล คือ การเว$นชั่ว หรือปฏิบัติเพ่ือความปกติสงบ
เรียบร$อยไม�ทําให$ตนและผู$อ่ืนเดือนร$อน 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร �Kตวณฺโณ) 
(๒๕๔๙, หน$า ๔๔) 

สมาธิ คือ ความต้ังม่ันแห�ง ความท่ีจิตม่ันคงไม�
หวั่นไหว 

พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป ฺโ ) 
(๒๕๔๙, หน$า ๑๓-๑๕) 

สมาธิ คือ ลักษณะของจิตท่ีมีความคงท่ี ไม�มีความ
หวั่นไหวต�ออารมณDท่ีมากระทบ หรือเม่ืออารมณD
ภายนอกมากระทบสภาพของจิต สามารถท่ีจะ
จัดการกับอารมณDเหล�านั้นได$ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

(๒๕๔๓, หน$า ๔๑–๔๒) 
ปRญญาเป/นความรู$ชัดด$วยอํานาจอนิจจลักษณะ 
เห็นชัดว�าสิ่งนี้ไม�เท่ียง สิ่งนี้เป/นทุกขD สิ่งนี้ไม�ใช�
ตัวตน 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๑,  หน$า ๒๑๐) 

ปRญญาประกอบด$วยเหตุผล เป/นปทัฏฐานของ
ปRญญา 

 



 

๑๐๙

 สรุปได�ว3า กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ข$อศึกษาและปฏิบัติท่ีเป/นหลักสําหรับ
ศึกษา ฝ�กอบรมกาย วาจา จิตใจและปRญญา โดยใช$ปRญญาเป/นเครื่องช�วยนําทางให$การพัฒนากาย 
วาจา และจิตของมนุษยDให$ดําเนินไปในทางท่ีถูกต$องดีงาม ปQองกันโทษและความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน
ในการพัฒนา การพัฒนาตามหลักธรรมไตรสิกขาเป/นการพัฒนาเพ่ือให$มีความพร$อมต�อการปฏิบัติ
หน$าท่ี โดยให$มีการพัฒนาท่ีเริ่มจากร�างกาย วาจา อันเป/นส�วนภายนอกท่ีเห็นได$ง�าย ให$มีสภาวะปกติ 
และให$เกิดความสงบเรียบร$อยในกลุ�ม ในสังคม พร$อมรับต�อการพัฒนาด$านจิตใจ ท่ีมีความต้ังม่ัน 
เข$มแข็ง พร$อมกล$าต�อการเผชิญปRญหาอุปสรรค และ ท้ังช�วยส�งเสริมให$ปRญญาได$ทํางานอย�างอิสระ 
คล�องแคล$ว สามารถแก$ไขปRญหาต�าง ๆ ได$ด$วยดี เพ่ือให$เกิดการแก$ปRญหาและการพัฒนาจนบรรลุ
จุดมุ�งหมายสูงสุด สําหรับการพัฒนาชุมชนตามหลักไตรสิกขา ได$แก� ๑) ศีล คือ การใช$ศีลเป/นแบบ
แผนข$อบังคับท่ีบัญญัติคือวางหรือกําหนดข้ึนไว$ เป/นทํานองประมวลกฎหมาย สําหรับกํากับความ
ประพฤติของสมาชิกในหมู�ชนหรือชุมชนหนึ่ง ได$แก� การรักษาวินัยแม�บทของชุมชน การรู$จักใช$อินทรียD 
การหาเลี้ยงชีพท่ีบริสุทธิ์ และการเสพบริโภคปRจจัยโดยใช$ปRญญา ๒) สมาธิ คือ การทําให$ใจสงบแน�ว
แน� ไม�ฟุQงซ�าน การมีจิตกําหนดแน�วแน�อยู�ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น การบริหารการพัฒนาสมาธิ
ตามแนวพระพุทธศาสนาแก�ชุมชนจึงเป/นเรื่องท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะของจิตท่ีมีความบริสุทธิ์ 
สะอาด สงบ มีความม่ันคงในอารมณDอย�างท่ีสุดดีและรายละเอียดประเด็นต�าง ๆ เพ่ือให$พร$อมรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการพัฒนานั้น ๆ กล�าวคือ เพ่ือให$จิตใจมีลักษณะแข็งแรง มีพลังมาก มีความ
ราบเรียบสงบลึกซ้ึง มีความใสกระจ�างชัด มีความนุ�มนวล มีความชุ�มชื่นใจหรืออ่ิมใจ และมีความพร$อม
ต�อสภาพความเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีเข$ามากระทบจิตใจ ๓) ปRญญา คือ การพัฒนาความรู$เข$าใจ
ชัดเจนด$วยเหตุผล แยกได$ในเหตุผล ดี ชั่ว คุณ โทษ ประโยชนD มิใช�ประโยชนD ดังกล�าวนี้ ย�อมเป/นการ
พัฒนาความเชื่อม่ันให$กับประชาชน ด$วยเหตุท่ี ความเชื่อม่ันในตนเองเป/นพลังสําคัญท่ีจะช�วยให$การ
ทํางานสําเร็จลงได$ แม$งานนั้นจะยากลําบากเพียงใดก็ตาม 
 
๒.๔ แนวคิด เกี่ยวกับหมู3บ�านเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการท่ีผู$วิจัยได$ศึกษาแนวคิด เก่ียวกับหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง จากเอกสารทางวิชาการ
ท่ีหลากหลาย จึงได$ประมวลเนื้อหาสาระสําคัญ ไว$ตามลําดับ ดังนี้ 

 ๒.๔.๑ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือใช$เป/น
แนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได$พระราชทานพระราชดํารัสเก่ียวกับ
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ไว$ว�า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอมี พอกิน ไม�ฟุ�มเฟ�อย ไม�
หรูหราก็ได$แต�ว�าพอ แม$บางอย�างอาจดูฟุ�มเฟ�อย แต�ถ$าทําให$มีความสุข ถ$าทําได$ก็สมควรท่ีจะทํา
สมควรท่ีจะปฏิบัติ๒๑๘ 
                                                 

 ๒๑๘สํานักงานกองทุนการสร$างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศD, คําพ3อสอน ประมวลพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสุขในการดําเนินชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDกรุงเทพ, ๒๕๔๙), หน$า ๙. 



 

๑๑๐

 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป/นท่ีจะต$อง
มีระบบภูมิคุ$มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต�อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยน แปลงท่ังภายใน
และภายนอก๒๑๙ เป/นการมีจิตใจท่ีพอเพียง มีความวิริยะพอเพียง มีปRญญาพอเพียง มีวัฒนธรรมท่ี
พอเพียง มีสิ่งแวดล$อมท่ีพอเพียง และมีความเอ้ืออาทรต�อกัน หลักของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ก็คือ 
เศรษฐกิจท่ีบูรณาการได$ดุลยภาพ มีความเป/นปกติยั่งยืน๒๒๐ เป/นลักษณะของเศรษฐกิจท่ีสามารถอุ$มชู
ตัวเองให$อยู�ได$โดยไม�ต$องเดือดร$อน โดยสร$างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให$ดีเสียก�อน คือ ต้ังตัว
ให$มีความพอกิน พอใช$ ไม�มุ�งหวังแต�จะทุ�มเทสร$างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให$รวดเร็วแต�เพียงอย�าง
เดียว เพราะผู$ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพ่ึงตนเองได$ย�อมสามารถสร$างความเจริญก$าวหน$า และ
ฐานะทางเศรษฐกิจข้ันสูงข้ึนไปตามลําดับต�อไปได$๒๒๑ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป/นปรัชญาท่ีเป/นท้ังแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต�ละ
บุคคล และองคDกร โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล$อม ความมี
เหตุมีผลท่ีถูกต$องตามความเป/นจริง และการมีภูมิคุ$มกันท่ีดีในตัวเอง คือ ไม�ประมาท ในการดําเนิน
ชีวิต โดยใช$ความรู$ต�าง ๆ อย�างถูกหลักวิชาการ ด$วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู�ไปกับการมี
คุณธรรม คือ รู$จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ละอายท่ีจะทําความชั่ว เกรงกลัวต�อผลจากการกระทําท่ีไม�
ถูกต$องตามทํานองคลองธรรมไม�เบียดเบียนผู$อ่ืนหรือสังคม มีการแบ�งปRน ช�วยเหลือ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�แก�
ผู$อ่ืน และชีวิตอ่ืน ๆ เห็นความสําคัญของการร�วมมือปรองดองกันในสังคม ซ่ึงจะช�วยเสริมสร$างสายใย
เชื่อมโยงคนในภาคส�วนต�าง ๆ ของสังคมเข$าด$วยกัน ร�วมสร$างสรรคDพลังในทางบวก อย�างรู$รักสามัคคี 
นําไปสู�การพัฒนา และความเจริญก$าวหน$าท่ีสมดุลและยั่งยืน พร$อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ 
ภายใต$กระแสโลกาภิวัตนD ไม�ว�าจะเป/นการเปลี่ยนแปลงทางด$านวัตถุ/เศรษฐกิจ ด$านสังคม/ชุมชน 
ด$านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล$อม และด$านวัฒนธรรม/ความเชื่อ/ค�านิยมต�าง ๆ๒๒๒ 
 หลักพอเพียง เป/นหลักการดําเนินชีวิตตามแนวทางสายกลางท่ีไม�สุดโต�งไปข$างใดข$างหนึ่ง 
เป/นวิธีการท่ีเน$นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจต�าง ๆ บนพ้ืนฐานของความเป/นจริงความ
ถูกต$องอย�างเป/นเหตุเป/นผล และไม�ประมาท ไม�เสี่ยง เป/นหลักการท่ีสอดคล$องกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของ
สังคมไทย ซ่ึงมีพ้ืนฐานต้ังอยู�บนคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา การใช$ชีวิตตามหลักพอเพียงหรือชีวิต
พอเพียงนั้นหากมีความเข$าใจองคDประกอบพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย�างถูกต$อง และ
ชัดเจน ก็จะสามารถนําไปปรับใช$ได$ในสถานการณDต�าง ๆ เพ่ือให$เกิดประโยชนD และความสุขได$๒๒๓ 

                                                 

 ๒๑๙อําพน กิตติอําพน, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกังสังคมไทย, (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ : บริษัทเพชรรุ�งการพิมพD, ๒๕๕๐), หน$า ๑๔. 
 ๒๒๐ประเวศ วะสี, ประชาคมตําบล : ยุทธศาสตร2เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ, (กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักพิมพDมติชน, ๒๕๔๑), หน$า ๓. 
 ๒๒๑สุเมธ ตันติเวชกุล, ใต�เบ้ืองพระยุคลบาท, พิมพDครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพDมติชน, 
๒๕๔๙), หน$า ๒๘๖. 
 ๒๒๒ศูนยDประสานงานกลางการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, แนวทางการนิเทศ
เศรษฐกิจพอเพียงสู3สถานศึกษา, (สํานักกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒), หน$า ๙. 
 ๒๒๓จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ, ตามรอยพ3อชีวิตพอเพียง สู3การพัฒนาท่ีย่ังยืน, 
พิมพDครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศูนยDการพิมพDเพชรรุ�ง จํากัด, ๒๕๕๒), หน$า ๑๑. 



 

๑๑๑

 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวล
เนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๖ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สํานักงานกองทุนการสร$างเสริมสุขภาพ และ
มูลนิธิสดศรีสฤษด์ิวงศD 
(๒๕๔๙, หน$า ๙) 

พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู�หัว ได$พระราชทาน
พระราชดํารัสเก่ียวกับความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไว$ว�า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอมี 
พอกิน ไม�ฟุ�มเฟ�อย ไม�หรูหราก็ได$แต�ว�าพอ แม$
บางอย�างอาจดูฟุ�มเฟ�อย แต�ถ$าทําให$มีความสุข 
ถ$าทําได$ก็สมควรท่ีจะทําสมควรท่ีจะปฏิบัติ 

อําพน กิตติอําพน 

(๒๕๕๐, หน$า ๑๔) 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป/นท่ีจะต$องมี
ระบบภูมิคุ$มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต�อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยน แปลงท่ัง
ภายในและภายนอก 

ประเวศ วะสี 
(๒๕๔๑, หน$า ๓) 

การพอเพียงเป/นการมีจิตใจท่ีพอเพียง มีความ
วิริยะพอเพียง มีปRญญาพอเพียง มีวัฒนธรรมท่ี
พอเพียง มีสิ่งแวดล$อมท่ีพอเพียง เอ้ืออาทรต�อกัน 

สุเมธ ตันติเวชกุล 

(๒๕๔๙, หน$า ๒๘๖) 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถ
อุ$มชูตัวเองให$อยู�ได$โดยไม�ต$องเดือดร$อน โดยสร$าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให$ดีเสียก�อน 

ศูนยDประสานงานกลางการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(๒๕๕๒, หน$า ๙) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป/นปรัชญาท่ีเป/นท้ังแนวคิด 
หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต�ละบุคคล 
และองคDกร โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับ
ศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล$อม ความมี
เหตุมีผลท่ีถูกต$องตามความเป/นจริง และการมี
ภูมิคุ$มกันท่ีดีในตัวเอง 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลส
ราวุธ 
(๒๕๕๒, หน$า ๑๑) 

หลักพอเพียงเป/นหลักการดําเนินชีวิตตามทาง
สายกลางท่ีไม�สุดโต�งไปข$างใดข$างหนึ่ง เป/นวิธีการ
ท่ีเน$นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจ
ต�าง ๆ บนพ้ืนฐานของความเป/นจริงความถูกต$อง
อย�างเป/นเหตุเป/นผลและไม�ประมาท ไม�เสี่ยง เป/น
หลักการท่ีสอดคล$องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ซ่ึง
มีพ้ืนฐานต้ังอยู�บนคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 

 



 

๑๑๒

 สรุปได�ว3า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักการดําเนินชีวิตท่ีมีฐานอยู�บนหลักเกณฑDทาง
ศีลธรรม ซ่ึงทําให$รากฐานของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจม่ันคงสามารถดํารงชีวิตได$อย�างไม�
เดือดร$อนอยู�อย�างพอประมาณตนตามฐานะ มีความพออยู� พอกิน ไม�ฟุ�มเฟ�อย มีความพอดี มีความ
พอเพียงตามอัตภาพ ไม�หลงใหลไปตามกระแสของสังคมวัตถุนิยม จนสามารถปรับตัวเองให$สมดุลกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมบนพ้ืนฐานแห�งความม่ันคง และยั่งยืนของตนเองและสิ่งแวดล$อม 
อย�างเป/นเหตุเป/นผลและไม�ประมาท ซ่ึงเป/นหลักการท่ีสอดคล$องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ซ่ึงมีพ้ืนฐาน
ต้ังอยู�บนคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 

 ๒.๔.๒ ความเปNนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “ความเป/นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือใช$เป/นแนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป/นคําท่ีประชาชนชาวไทยได$ยินกันอย�างต�อเนื่องตลอดช�วง ๑๐ 
ป�ท่ีผ�านมา และหลายภาคส�วนท้ังภาคประชาชน ภาคราชการและภาคเอกชนต�างพยายามน$อมนํามา
ปฏิบัติใช$ในชีวิตประจําวันและประยุกตDใช$ในการดําเนินงานในองคDการ แต�อย�างไรก็ตามความรู$ความ
เข$าใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเป/นประเด็นหลักท่ีทําให$ประชาชนชาวไทยนําไป
ปฏิบัติได$ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรมักเป/นคําถามแรก ๆ ท่ีถูกถาม บางท�านเข$าใจว�าคือการใช$
จ�ายอย�างประหยัด การห$ามไม�ให$เป/นหนี้ ความเป/นอยู�โดยไม�เก่ียวข$องกัน หรือการไม�ขวนขวายทําสิ่ง
ใด ๆ อย�างเต็มท่ี ท่ีมากไปกว�านั้น บางท�านถึงกับใช$ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป/นเหตุผลเพ่ือใช$ยอมรับ
สภาพท่ีเป/นอยู�๒๒๔ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู�หัว ได$พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให$คนไทยครั้ง
แรกเม่ือป� พ.ศ. ๒๕๑๗ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ความว�า “การ
พัฒนาประเทศจําเป/นต$องทําตามลําดับข้ัน ต$องสร$างพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช$ ของ
ประชาชนส�วนใหญ�เป/นเบ้ืองต$นก�อน โดยใช$วิธีการและใช$อุปกรณDท่ีประหยัดแต�ถูกต$องตามหลักวิชา
เม่ือได$พ้ืนฐานม่ังคงพร$อมพอควรและปฏิบัติได$แล$ว จึงค�อยสร$างค�อยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยลําดับต�อไป หากมุ�งแต�จะทุ�มเทสร$างความเจริญ ยกเศรษฐกิจข้ึนให$รวดเร็วแต�
ประการเดียว โดยไม�ให$แผนปฏิบัติการสัมพันธDกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล$อง
ด$วย ก็จะเกิดความไม�สมดุลในเรื่องต�าง ๆ ข้ึน ซ่ึงอาจกลายเป/นความยุ�งยากล$มเหลวได$ในท่ีสุด ดังเห็น
ได$ท่ีอารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปRญหาทางเศรษฐกิจอย�างรุนแรงอยู�ในเวลานี้” 
 พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู�หัวพระราชทานหลักปรัชญานี้ให$คนไทยเพ่ือเป/นแนวทางท่ีให$
ดําเนินชีวิตตลอดจนเป/นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปอย�างช$า ๆ เป/นข้ันเป/นตอนด$วย
ความม่ันคง ไม�ก$าวกระโดด 
 
                                                 

 ๒๒๔ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพด�านวิทยาศาสตร2 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู3หัว, พิมพDครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมวิท
มีเดียมารDเก็ตติ้ง จํากัด, ๒๕๕๐), หน$า ๒๗. 



 

๑๑๓

 กระท่ัง เม่ือป� พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยได$เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย�างหนักพนักงานถูกปลด
เป/นจํานวนมาก ค�าเงินบาทถูกลดค�าลงอย�างมากผู$ประกอบการธุรกิจต�างพากันล$มละลายกลายสภาพ
เป/นคนเคยรวย หลายปRจจัยเป/นแรงกดดันและเข$ารุมเร$าคนทํางานหาเช$ากินคํ่าอย�างหนัก แต�ใน
ท�ามกลางวิกฤตยังมีโอกาส ช�วงเวลานั้นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู�หัวได$พระราชทานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่ง ดังพระราชดํารัสพระราชทานแก�คณะบุคคลต�าง ๆ ท่ีเข$าเฝQาฯ ถวายชัย
มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลา ฯ พระราชวังดุสิต วัน
พฤหัสบดี ท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ความว�า 
 “ความจริงเคยพูดเสมอในท่ีประชุมอย�างนี้ว�า การจะเป/นเสือนั้นไม�สําคัญ สําคัญอยู�ท่ีเราท่ี
เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว�า อุ$มชูตัวเองได$ ให$มีพอเพียงกับตัวเอง อัน
นี้ก็เคยบอกว�าความพอเพียงนี้ไม�ได$หมายความว�าทุกครอบครัวจะต$องผลิตอาหารของตัวจะต$องทอผ$า
ใส�เอง อย�างนั้นมันเกินไป แต�ว�าในหมู�บ$านหรือในอําเภอ จะต$องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง
บางอย�างท่ีผลิตได$มากกว�าความต$องการ ก็ขายได$ แต�ขายในท่ีไม�ห�างไกลเท�าไหร� ไม�ต$องเสียค�าขนส�ง
มากมัก อย�างนี้ท�านนักเศรษฐกิจต�าง ๆ ก็มาบอกว�าล$าสมัย จริง อาจจะล$าสมัย คนอ่ืนเขาต$องมีการ
เศรษฐกิจท่ีต$องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว�าเป/นเศรษฐกิจการค$า ไม�ใช$เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู$สึก
ว�าไม�หรูหรา แต�เมืองไทยเป/นประเทศท่ีมีบุญอยู�ว�า ผลิตให$พอเพียงได$”๒๒๕ 
 “ท่ีพูดกลับไปกลับมาในเรื่องการค$า การบริโภค การผลิตและการขายนี้ก็นึกว�าท�านท้ังหลาย
กําลังกลุ$มใจวิฤตการณD ต้ังแต�คนท่ีมีเงินน$อยจนกระท้ังคนท่ีมีเงินมาก ล$วนเดือนร$อน แต�ถ$าสามารถท่ี
จะเปลี่ยนไปทําให$กลับเป/นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม�ต$องท้ังหมด แม$แค�ครึ่งก็ไม�ต$องอาจจะสักเศษ
หนึ่งส�วนสี่ ก็จะสามารถอยู�ได$ นี้ยังไม�ได$พูดถึงคําท่ีเคยพูดทุกครั้ง คือต$องสามัคคีกัน ต$องไม�ปRดขากัน
มากเกินไป แต�ว�าไม�ได$หมายความว�า จะต$องทําแบบท่ีบางคนนึกจะทํา จะต$องให$ทุกคนมีโอกาสทํางาน 
ทํางานตามหน$าท่ี เม่ือทํางานตามหน$าท่ีแล$ว ก็ต$องหวังดีต�อผู$อ่ืน นี้เป/นหลักท่ีสําคัญ ต$องทํางานด$วย
การเห็นอกเห็นใจกัน และทําด$วยความขยันหม่ันเพียร”...๒๒๖ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได$ถูกนํามาปฏิบัติกันอย�างจริงจัง จนปRญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ของประเทศเริ่มคลี่คลาย จากร$ายกลายเป/นดี นับว�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ$าอยู�หัว ช�วยให$พสกนิกรสามารถผ�านพ$นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นไปได$๒๒๗ พระราชดํารัสชี้แนะแก�
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว�า ๓๐ ป�และได$ทรงเน$นย้ําแนวทางพัฒนาท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลางและความไม�ประมาท คํานึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร$างภูมิคุ$มกันในตัว
ท่ีดีตลอดจนใช$ความรู$และคุณธรรมเป/นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตการปQองกันให$รอดพ$นจากวิกฤตและให$
สามารถดํารงอยู�ได$อย�างม่ันคงและยั่งยืนภายใต$กระแสโลกาภิวัตนD และความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ๒๒๘ 

                                                 

 ๒๒๕สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต3าง ๆ ปa 
พุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDกรมแผนท่ีทหาร, ๒๕๔๑), หน$า ๖๓๑. 
 ๒๒๖เรื่องเดียวกัน, หน$า ๖๓๒. 
 ๒๒๗ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพด�านวิทยาศาสตร2 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู3หัว, หน$า ๓๐. 
 ๒๒๘สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพD ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๐), หน$า ๖. 



 

๑๑๔

 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “ความเป/นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงผู$วิจัยได$
ประมวลเนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๗ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับความเป/นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม 

(๒๕๕๐, หน$า ๒๗) 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป/นคําท่ีประชาชนชาว
ไทยได$ยินกันอย�างต�อเนื่องตลอดช�วง ๑๐ ป�ท่ีผ�าน
มา และหลายภาคส�วนท้ังภาคประชาชน ภาค
ราชการและภาคเอกชนต�างพยายามน$อมนํามา
ปฏิบัติใช$ในชีวิตประจําวันและประยุกตDใช$ในการ
ดําเนินงานในองคDการ โดยเม่ือป� พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได$ถูกนํามาปฏิบัติกัน
อย�างจริงจัง จนปRญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของ
ประเทศเริ่มคลี่คลาย จากร$ายกลายเป/นดี นับว�า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ$าอยู�หัว ช�วยให$พสกนิกรสามารถผ�านพ$น
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นไปได$ 

สํานักราชเลขาธิการ 
(๒๕๔๑, หน$า ๖๓๑) 

เม่ือป� พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยได$เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจอย�างหนัก ช�วงเวลานั้นเอง พระบาท 
สมเด็จพระเจ$าอยู�หัวได$พระราชทานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่ง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ 

(๒๕๕๐, หน$า ๖) 

พระราชดํารัสชี้แนะแก�พสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอดนานกว�า ๓๐ ป�และได$ทรงเน$นย้ําแนวทาง
พัฒนาท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไม�ประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ มี
เหตุผลการสร$างภูมิคุ$มกันในตัวท่ีดีตลอดจนใช$
ความรู$และคุณธรรมเป/นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
การปQองกันให$รอดพ$นจากวิกฤตและให$สามารถ
ดํารงอยู�ได$อย�างม่ันคงและยั่งยืนภายใต$กระแส
โลกาภิวัตนD และความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ 

 
 
 
 



 

๑๑๕

 สรุปได�ว3า แรกเริ่มเดิมที พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู�หัวได$ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก�พสกนิกรชาวไทยมาต้ังแต�ป� พ.ศ. ๒๕๑๗ เป/นต$นมา 
ต้ังแต�ก�อนเกิดเหตุการณDวิกฤตทางเศรษฐกิจในป� พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได$ถูกนํามา
ปฏิบัติกันอย�างจริงจัง จนปRญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเริ่มคลี่คลายจากร$ายกลายเป/นดี 
นับว�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู�หัว ช�วยให$พสกนิกรสามารถผ�านพ$น
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นไปได$ และภายหลังทรงเน$นย้ําแนวทางการปQองกันและแก$ไขท่ียั่งยืน เพ่ือให$
สามารถดํารงอยู�ได$อย�างม่ันคงภายใต$กระแสการเปลี่ยนไปของโลก 

 ๒.๔.๓ ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือใช$เป/น
แนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได$ทรงพระราชทานพระราชดํารัส
เก่ียวกับความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงไว$ว�า การรู$จักประมาณตนนี้จะทําให$คนเรารู$จักใช$ความรู$
ความสามารถท่ีมีอยู�ได$ถูกต$องเหมาะสมกับงาน และได$ประโยชนDสูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพท้ังยังทํา
ให$รู$จักขวนขวายศึกษาหาความรู$ และเพ่ิมพูนประสบการณDอยู�เสมอ เพ่ือปรับปรุงส�งเสริมศักยภาพท่ีมี
อยู�ในตนเองให$ยิ่งสูงข้ึน ส�วนการรู$จักประมาณสถานการณDนั้น ได$แก� การรู$จักพิจารณาสถานการณDต�าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนให$ทราบชัดถึงความเป/นมา และท่ีเป/นอยู�รวมท้ังท่ีคาดว�าจะเป/นไปในอนาคต การรู$จักประมาณ
สถานการณDได$นี้จะทําให$สามารถวางแผน และปฏิบัติการได$ถูกต$องตรงกับปRญหาทันต�อสถานการณD
และความจําเป/น อันจะทําให$งานท่ีทําได$ประโยชนDท่ีสมบูรณDคุ$มค�า การรู$จักประมาณตน และรู$จัก
ประมาณสถานการณDจึงเป/นอุปการะอย�างสําคัญท่ีจะเก้ือกูลให$บุคคลดําเนินชีวิต และกิจการงานไปได$
อย�างราบรื่นและก$าวหน$า๒๒๙ เศรษฐกิจพอเพียงเป/นการรู$จักโลกท่ีเราอยู�ว�ามีสภาพเป/นอย�างไร และ
การพัฒนาในอดีตให$อะไรแก�เราแล$วบ$าง เพ่ือจะได$ไม�เดินไปสู�ความผิดพลาดซํ้ารอย ในขณะท่ีเราพูด
ถึงเรื่องความยั่งยืน แต�ไม�เคยทําอะไรให$เกิดความยั่งยืนเลย ทุกวินาทีถูกกระตุ$นให$บริโภคตลอดเวลา
จากโลกาภิวัตนD ถ$าหยุดการบริโภคเม่ือไหร�ธุรกิจก็จบเช�นกัน๒๓๐ เม่ือทุกคนร�วมใจกันใช$ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะทําให$ได$รับประโยชนD คือ ความสมดุล ได$แก� สมดุลชีวิต สมดุลโรงเรียน สมดุลในชุมชน 
และความพร$อมต�อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว และกว$างขวางท้ังทางด$านวัตถุ ทางสังคม 
ทางสิ่งแวดล$อม และทางวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได$เป/นอย�างดี พร$อมท่ีจะรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงจากทุกด$าน๒๓๑ 
 
 
 

                                                 

 ๒๒๙สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, หน3วยการเรียนรู�ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ช3วงชั้นท่ี ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDคุรุสภาพ, ๒๕๕๑), หน$า ๑๒๓-๑๒๔. 
 ๒๓๐สุเมธ ตันติเวชกุล, ใต�เบ้ืองพระยุคลบาท, หน$า ๒๘๖. 
 ๒๓๑เกษม วัฒนชัย, เส�นทางสู3ความพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี จํากัด, ๒๕๕๑), 
หน$า ๖๙. 



 

๑๑๖

 เม่ือพิจารณาจากรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ป� ๒๕๕๐ ระบุว�า ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงว�ามีความสําคัญต�อการพัฒนาประเทศใน ๖ ประการ ดังนี้ 
 ๑) เศรษฐกิจพอเพียงเป/นปรัชญาท่ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน และการ
ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
 ๒) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป/นพ้ืนฐานของการสร$างพลังอํานาจของชุมชน และการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนให$เข$มแข็งเพ่ือเป/นฐานรากของการพัฒนาประเทศ 
 ๓) เศรษฐกิจพอเพียงช�วยยกระดับความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทด$วยการสร$างข$อ
ปฏิบัติในการทําธุรกิจท่ีเน$นผลกําไรระยะยาวในบริบทท่ีมีการแข�งขัน 
 ๔) หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญยิ่งต�อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานภาครัฐ 
 ๕) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช$เป/นแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติเพ่ือ
สร$างภูมิคุ$มกันต�อสถานการณDท่ีเข$ามากระทบโดยฉับพลัน เพ่ือปรับปรุงนโยบายต�าง ๆ ให$เหมาะสม
ยิ่งข้ึนและเพ่ือวางแผนยุทธศาสตรDในการส�งเสริมการเติบโตท่ีเสมอภาค และยั่งยืน 
 ๖) ในการปลูกฝRงจิตสํานึกพอเพียง จําเป/นต$องมีการปรับเปลี่ยนค�านิยม และความคิดของ
คน เพ่ือให$เอ้ือต�อการพัฒนาคน๒๓๒ 
 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวล
เนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๘ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
(๒๕๕๑, หน$า ๑๒๓-๑๒๔) 

พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู�หัว ฯ พระราชทาน
พระราชดํารัสเก่ียวกับความสําคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียงว�า การรู$จักประมาณตนนี้จะทําให$คนเรา
รู$จักใช$ความรู$ความสามารถท่ีมีอยู� ได$ ถูกต$อง
เหมาะสมกับงาน และได$ประโยชนDสูงสุดเต็มตาม
ประสิทธิภาพท้ังยังทําให$รู$จักขวนขวายศึกษาหา
ความรู$ และเพ่ิมพูนประสบการณDอยู�เสมอ เพ่ือ
ปรับปรุงส�งเสริมศักยภาพท่ีมีอยู�ในตนเองให$ยิ่ง
สูงข้ึน 

 
 

                                                 

 ๒๓๒โครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปa 
๒๕๕๐ : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร : โครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติประจํา
ประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน$า ๗๗-๘๑. 



 

๑๑๗

ตารางท่ี ๒.๑๘ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง (ต�อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สุเมธ ตันติเวชกุล 

(๒๕๔๙, หน$า ๒๘๖) 
เศรษฐกิจพอเพียงเป/นการรู$จักโลกท่ีเราอยู�ว�ามี
สภาพเป/นอย�างไร และการพัฒนาในอดีตให$อะไร
แก�เราแล$วบ$าง เพ่ือจะได$ไม�เดินไปสู�ความผิด
พลาดซํ้ารอย 

เกษม วัฒนชัย 

(๒๕๕๑, หน$า ๖๙) 
ประโยชนDของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสมดุล 
และความพร$อมต�อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย�างรวดเร็ว 

โครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติประจํา
ประเทศไทย 

(๒๕๕๐, หน$า ๗๗-๘๑) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว�ามีความสําคัญต�อ
การพัฒนาประเทศใน ๖ ประการ 

๑) การขจัดความยากจน และการลดความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

๒) การสร$างพลังอํานาจของชุมชน และการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนให$เข$มแข็งเพ่ือเป/นฐานราก
ของการพัฒนาประเทศ 

๓) ยกระดับความรับผิดชอบต�อสังคมของ
บริษัทด$วยการสร$างข$อปฏิบัติในการทําธุรกิจท่ี
เน$นผลกําไรระยะยาวในบริบทท่ีมีการแข�งขัน 

๔) การปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานภาครัฐ 

๕) การกําหนดนโยบายของชาติเพ่ือสร$าง
ภูมิคุ$มกันต�อสถานการณDท่ีเข$ามากระทบโดย
ฉับพลัน เพ่ือปรับปรุงนโยบายต�าง ๆ ให$เหมาะสม
ยิ่งข้ึนและเพ่ือวางแผนยุทธศาสตรDในการส�งเสริม
การเติบโตท่ีเสมอภาค และยั่งยืน 

๖) การปลูกฝRงจิตสํานึกพอเพียงจําเป/นต$องมี
การปรับเปลี่ยนค�านิยม และความคิดของคน 
เพ่ือให$เอ้ือต�อการพัฒนาคน 

 
 สรุปได�ว3า ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทําให$รู$จักประมาณในการใช$ชีวิต 
ประมาณในการใช$จ�าย ในส�วนของสังคมช�วยให$สังคมเข$มแข็ง มีความสมานฉันทD ไม�ต$องเสียค�าใช$จ�าย
ในการรักษาความม่ันคงประเทศ เพราะไม�ต$องไปทะเลาะแย�งชิงกับต�างประเทศ นอกจากนี้ยังสร$าง
ความสมดุลให$ชีวิต และพร$อมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 



 

๑๑๘

 ๒.๔.๔ องค2ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “องคDประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือใช$เป/นแนวทางในการออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 องคDประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู� ๕ องคDประกอบ ดังนี้ 
 ๑) กรอบแนวคิด เป/นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยู�และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป/น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตDใช$ได$ตลอดเวลา และเป/นการ
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา มุ�งเน$นการรอดพ$นจากภัย และวิกฤตเพ่ือความ
ม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
 ๒) คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตDใช$กับการปฏิบัติตนได$ในทุกระดับ 
โดยเน$นการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง ใช$ในความหมายถึงความพอเพียง เป/น
การใช$ชีวิตท่ีถูกต$องตามหลักสัมมาอาชีวะ คือ ใช$ชีวิตอย�างรู$ประมาณในการบริโภค คือ ใช$ปRจจัยสี่
เท�าท่ีจําเป/น ไม�ใช�ใช$ตามความต$องการเพ่ือสนองความอยากและการพัฒนาอย�างเป/นข้ันตอน 
 ๓) คํานิยาม ความพอเพียงจะต$องประกอบด$วย ๓ คุณลักษณะพร$อม ๆ กัน๒๓๓ ดังนี้ 
 ๓.๑) ความพอประมาณ คือ ทําอะไรให$เหมาะสมต$องพอประมาณ ไม�ฟุQงเฟQอ มีความ
พอดี ซ่ึงจะดีขนาดไหนนั้นข้ึนอยู�กับแต�ละคน เพราะความพอดีของแต�ละคนไม�เท�ากัน อย�างให$ใหญ�
เกินตัว การควบคุมความรู$สึกนึกคิด ความปรารถนา และพฤติกรรมตลอดจนการประพฤติปฏิบัติให$อยู�
ในขอบเขตอันมีเหตุผล๒๓๔ 
 ๓.๒) ความมีเหตุผล ทําอะไรต$องมีเหตุผล อย�าทําตามกระแส ต$องพิจารณาให$รอบคอบ
ว�าเหมาะสม การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต$องเป/นไปอย�างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปRจจัยท่ีเก่ียวข$องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อย�าง
รอบคอบ๒๓๕ 
 ๓.๓) มีภูมิคุ$มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให$พร$อมรับผลกระทบและการเปลี่ยน 
แปลงด$านต�าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป/นไปได$ของสถานการณD ต�าง ๆ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตท้ังใกล$และไกล๒๓๖ 
 ๔) เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ให$อยู�ในระดับพอเพียงนั้น ต$อง
อาศัยท้ังความรู$ และคุณธรรมเป/นพ้ืนฐาน กล�าวคือ 
 
 

                                                 

 ๒๓๓เรื่องเดียวกัน, หน$า ๑๒-๑๓. 
 ๒๓๔จรัญ จันทลักขณา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ ความสุขมวลชน และ การเกษตรย่ังยืน, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพDเสริมมิตร, ๒๕๔๙), หน$า ๔๘. 
 ๒๓๕อรรถพล อนันตวรสกุล, “รายงานวิจัยการสังเคราะหDและนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู$ท่ี
เหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การจัดการเรียนการสอน”, รายงานการวิจัย, (ศูนยDวิจัย
และพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน คณะครุศาสตรD : จุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน$า ๑๑. 
 ๒๓๖ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพด�านวิทยาศาสตร2 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู3หัว, หน$า ๑. 



 

๑๑๙

 ๔.๑) เง่ือนไขความรู$ ประกอบด$วยการฝ�กตนให$มีความรอบรู$เก่ียวกับวิชาการต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข$องอย�างรอบด$าน มีความรอบคอบและความระมัดระวังท่ีจะนําความรู$ต�าง ๆ เหล�านั้นมา
พิจารณาให$เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและในข้ันปฏิบัติ 
 ๔.๒) เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต$องเสริมสร$างให$เป/นพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบ 
ด$วยด$านจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รู$ผิดชอบชั่วดี ซ่ือสัตยDสุจริต ใช$สติปRญญาอย�างถูกต$องและ
เหมาะสมในการดําเนินชีวิต และด$านการกระทํา คือ มีความขยันหม่ันเพียร อดทน ไม�โลภ ไม�ตระหนี่
รู$จักแบ�งปRน และรับผิดชอบในการอยู�ร�วมกับผู$อ่ืนในสังคม 
 ๕) แนวทางปฏิบัติผลท่ีคาดจะได$รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตDใช$ 
คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร$อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ท้ังวัตถุ สังคม สิ่งแวดล$อม
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี๒๓๗ 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ องคDประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๒๓๘ 
                                                 

 ๒๓๗ทรงศักดิ์ วงศDภูมิวัฒนD และคณะ, พระเจ�าแผ3นดินนักส3งเสริมการเกษตร, (กรุงเทพมหานคร : กรม
ส�งเสริมการเกษตร, ๒๕๕๐), หน$า ๑๔๕. 
 ๒๓๘กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู3สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒), หน$า ๑๓-๑๔. 



 

๑๒๐

 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “องคDประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงผู$วิจัย
ได$ประมวลเนื้อหาไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๙ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับองคDประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
โครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติประจํา
ประเทศไทย 

(๒๕๕๐, หน$า ๑๒-๑๓) 

องคDประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลัก
พิจารณาอยู� ๕ องคDประกอบ คือ กรอบแนวคิด 

คุณลักษณะ คํานิยาม เง่ือนไข และแนวทางใน
การปฏิบัติ 

จรัญ จันทลักขณา 
(๒๕๔๙, หน$า ๔๘) 

ความพอประมาณ คือ ทําอะไรให$เหมาะสมต$อง
พอประมาณ ไม�ฟุQงเฟQอมีความพอดี 

อรรถพล อนันตวรสกุล 

(๒๕๕๒, หน$า ๑๑) 
ความมีเหตุผล คือ การทําอะไรอย�างมีเหตุผล 
อย�าทําตามกระแส ต$องพิจารณาให$รอบคอบว�า
เหมาะสม 

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม 

(๒๕๕๐, หน$า ๑) 
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ให$อยู�
ในระดับพอเพียงนั้น ต$องอาศัยท้ังความรู$ และ
คุณธรรมเป/นพ้ืนฐาน 

ทรงศักด์ิ วงศDภูมิวัฒนD และคณะ 
(๒๕๕๐, หน$า ๑๔๕) 

การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตD 
ใช$ในทางปฏิบัติคือการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
พร$อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ท้ังวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล$อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๒๕๕๒, หน$า ๑๓-๑๔) 

หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ$มกัน
ในตัวท่ีดี หรือทางสายกลาง นั่นเอง 

 
 สรุปได�ว3า เศรษฐกิจพอเพียง เป/นปรัชญาท่ีเป/นท้ังแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน
ของแต�ละบุคคล และองคDกร โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล$อม
เพ่ือให$สามารถพ่ึงตนเองได$ โดยอาศัยความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ$มกันท่ีดีในตัวเอง โดยใช$ความรู$
อย�างถูกหลักวิชาการด$วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู�ไปกับการมีคุณธรรม ซ่ือสัตยDสุจริต ไม�
เบียดเบียนกัน แบ�งปRน ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน และร�วมมือปรองดองกันในสังคม ซ่ึงจะช�วยเสริมสร$าง
สายใยเชื่อมโยงคนในภาคส�วนต�าง ๆ ของสังคมเข$าด$วยกัน สร$างสรรคDพลังในทางบวก นําไปสู�ความ
สามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร$อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงภายใต$กระแสโลกาภิวัตนDได$ 
 
 



 

๑๒๑

๒.๕ พ้ืนที่ที่ใช�ในการวิจัย 

 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าเนื้อหาสาระว�าด$วย “พ้ืนท่ีท่ีใช$ในการวิจัย” เพ่ือใช$เป/นแนวทางในการ
ออกแบบและสร$างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
  จังหวัดราชบุรี มีเนื้อท่ีท้ังสิ้นประมาณ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร แบ�งการปกครองเป/น ๑๐ 
อําเภอ คือ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอปากท�อ อําเภอจอมบึง 
อําเภอบางแพ อําเภอวัดเพลง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ$านโป�ง และอําเภอบ$านคา๒๓๙ 
 ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดราชบุรี ได$ประกาศผลการคัดเลือกหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�
เย็น เป/นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�น ซ่ึงจากการคัดเลือกดังกล�าว มีหมู�บ$านท่ีได$รับการ
คัดเลือกให$เป/นหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�นจังหวัด
ราชบุรี ประจําป� ๒๕๕๘ จํานวน ๔ หมู�บ$าน ได$แก� บ$านปรกเจริญ บ$านหนองมะค�า บ$านเขาดิน และ
บ$านหนองสะเดาบน๒๔๐ 
 ๑) บ$านปรกเจริญ หมู�ท่ี ๖ ตําบลตาหลวง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เดิมสภาพ
พ้ืนท่ีของตําบลเป/นลํารางซุ�งเป/นทางน้ําท่ีไหลผ�าน ต�อมามีคุณหลวงท�านหนึ่งซ่ึงได$ขุดลําคลอง เพ่ือเป/น
อนุสรณDชาวบ$านจึงเปลี่ยนชื่อคลองลํารางนี้เป/นชื่อคลองตาหลวง ต�อมาเม่ือทางราชการได$ยกฐานะ
เป/นตําบลจึงใช$ชื่อว�าตําบลตาหลวง ปRจจุบัน สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป/นท่ีราบลุ�ม มีคลองและลําประโดง
ไหลผ�าน อาชีพหลักของราษฎรD คือ ทําสวน รับจ$าง 
 บ$านปรกเจริญ หมู�ท่ี ๖ ตําบลตาหลวง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได$รับรางวัล 
ชนะเลิศหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องด$วย หมู�บ$านได$รับ
การคัดเลือกเป/น หมู�บ$าน OTOP เพ่ือการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษD และเป/นหมู�บ$านสารสนเทศต$นแบบ
การพัฒนาชุมชน โดยมีกิจกรรมท่ีมีลักษณะเด�น อาทิ 
 - กิจกรรมเปKดหมู�บ$าน OVC โดยความร�วมมือกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดําเนิน
สะดวก และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากสํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 
 - กิจกรรมเปKดหมู�บ$าน OTOP เพ่ือการท�องเท่ียวบ$านวัดปรกเจริญ โดยความร�วมมือของ
ชุมชนตาหลวง 
 - เป/นตัวแทนหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง ร�วมจัดนิทรรศการ ในงาน “บัวบาทยาตรา” ณ 
พระราชนิเวศนDมฤคทายวัน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเป/นสารสนเทศต$นแบบในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระดับภาค ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย๒๔๑ 
 
 

                                                 

 ๒๓๙วิกิพีเดีย, “จังหวัดราชบุรี”, [ออนไลนD], แหล�งท่ีมา <http : th.wikipedia.org/wiki/>, (๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙). 
 ๒๔๐ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” และ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี ประจําป� ๒๕๕๘, ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 ๒๔๑ไทยตําบลดอทคอม, “ข�อมูลตําบลตาหลวง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”, [ออนไลนD], 
แหล�งท่ีมา <http://www. thaitambon. com/tambon/700404>, (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 



 

๑๒๒

 ๒) บ$านหนองมะค�า หมู�ท่ี ๙ ตําบลท�าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เดิมสภาพพ้ืนท่ีมี
ภูเขาและหุบเขาเป/นบริเวณกว$าง มีลําน้ําจากตําบลสวนผึ้งไหลผ�าน ในช�วงฤดูฝนจะมีน้ําไหลมากและ
เชี่ยว การติดต�อของประชาชนท่ีอยู�กันคนละฝR£งลําน้ําเป/นไปด$วยความลําบาก ทําให$ต$องหาพ้ืนท่ีท่ีซ่ึง
สามารถข$ามลําน้ําได$คือบริเวณท่ีต้ืนและแคบ เม่ือใช$ข$ามมาเป/นเวลานานจึงเรียกบริเวณนี้ว�า ตําบล  
ท�าเคย ปRจจุบัน ประชาชนในพ้ืนท่ีบ$านหนองมะค�านับถือศาสนาพุทธประมาณ ๙๒  เปอรDเซ็นตD 
ศาสนาคริสตD ประมาณ ๖ เปอรDเซ็นตD ศาสนาอิสลามประมาณ ๒ เปอรDเซ็นตD อาชีพหลักของราษฎรD 
คือ เกษตรกรรม 
 บ$านหนองมะค�า หมู�ท่ี ๙ ตําบลท�าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได$รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ หมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องด$วย มี
กิจกรรมท่ีมีลักษณะเด�น อาทิ 
 - กิจกรรมเปKดหมู�บ$าน OTOP เพ่ือการท�องเท่ียว 
 - กิจกรรมโครงการศูนยDเรียนรู$ชุมชน 
 - กิจกรรมโครงการสร$างความปรองดองสมานฉันทD โดยใช$หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมู�บ$านรักษาศีล ๕”๒๔๒ 
 ๓) บ$านเขาดิน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี มีสภาพพ้ืนท่ี
ท่ัวไปเป/นท่ีราบลุ�มสลับกับภูเขา มีดินอุดมสมบูรณD ลักษณะดินเป/นดินร�วนและกรวดทราย มีคลอง
ชลประทานราชบุรีฝR£งขวาตัดผ�าน มีน้ําตลอดท้ังป� เป/นพ้ืนท่ีเหมาะแก�การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวD 
อาชีพหลักของราษฎรD คือ ทํานา และมีอาชีพเสริม คือ เลี้ยงโค สุกร และปลูกผัก 
 บ$านเขาดิน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี ได$รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องด$วย มี
กิจกรรมท่ีมีลักษณะเด�น อาทิ 
 - กิจกรรมโครงการหิ้วปK£นโตแต�งผ$าไทยเข$าวัดทําบุญ 
 - กิจกรรมโครงการ รักน้ํา รักป�า รักษาแผ�นดิน 
 - กิจกรรมโครงการปลูกหญ$าแฝกตามแนวพระราชดําริ 
 - กิจกรรมโครงการทําแก$มลิงเพ่ือแก$ปRญหาภัยแล$ง๒๔๓ 
 ๔) บ$านหนองสะเดาบน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีสภาพ
พ้ืนท่ีท่ัวไปเป/นแนวยาวจากตะวันออกไปตะวันตก ตะวันตกจะมีความลาดชันสูงกว�าด$านตะวันออก 
ด$านตะวันออกจะมีการทําการเกษตร และประชาชนหนาแน�น ด$านตะวันออกไม�มีแหล�งน้ําตาม
ธรรมชาติ อาชีพหลักของราษฎร คือ อาชีพเกษตรกรรม ได$แก� การทํานา การทําสวนผลไม$และผัก 
อาชีพเลี้ยงสัตวD ได$แก� การเลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา เลี้ยงโค และอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได$แก�     
ทอผ$า 
                                                 

 ๒๔๒ศูนยDบริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล สํานักงานเกษตรอําเภอสวนผึ้ง, “ตําบล
ท3าเคย”, [ออนไลนD], แหล�งท่ีมา < http://suanphueng.ratchaburi.doae.go.th/ATSC/Mainpage/020.html>, 
(๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
 ๒๔๓ไทยตําบลดอทคอม, “ข�อมูลตําบลหนองกระทุ3ม อําเภอปากท3อ จังหวัดราชบุรี”, [ออนไลนD], 
แหล�งท่ีมา <http://www. thaitambon. com/tambon/700804>, (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 



 

๑๒๓

 บ$านหนองสะเดาบน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได$รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องด$วย 
มีกิจกรรมท่ีมีลักษณะเด�น อาทิ 
 - กิจกรรมเปKดหมู�บ$าน OTOP เพ่ือการท�องเท่ียว 
 - กิจกรรมโครงการแก$ปRญหาความยากจนแบบบูรณาการ๒๔๔ 
 การนี้ ชุมชนท่ีได$รับรางวัลชุมชนดีเด�น เป/นชุมชนท่ีผ�านการคัดเลือกตามแนวทางการคัดสรร
หมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” ดีเด�นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�นระดับ
จังหวัด  ประจําป� ๒๕๕๘ โดยการสรรหาและคัดเลือกจากจังหวัดราชบุรี ซ่ึงนอกจากต$องมีกิจกรรม
พัฒนาชุมชนท่ีมีผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�นแล$ว ยังต$องมีส�วนสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียงต$นแบบอันเป/นท่ีประจักษDแก�สาธารณชนอีกด$วย 
 เกณฑDมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชนได$กําหนดกิจกรรมท่ีจะมีการมอบโล�รางวัล ฯ ใน
ส�วนกลาง ประเภทหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” ดีเด�นระดับจังหวัด ซ่ึงจะได$รับโล�
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีคุณสมบัติของหมู�บ$านและ
กิจกรรมพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
 ๑) ประเภทของหมู�บ$าน 
 ๑.๑) เป/นหมู�บ$านท่ีผ�านการรับรองตามระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) แล$ว หรือ
สมัครเข$าสู�ระบบ มชช. ในป� ๒๕๕๘ และอยู�ระหว�างกระบวนการพัฒนาศักยภาพหรือการประเมินเพ่ือ
รับรองมาตรฐาน   
 ๑.๒) เป/นหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียงต$นแบบท่ีกรมพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณใน
ป� ๒๕๕๒ เป/นต$นมา 
 ๑.๓) กรณีหากไม�มีหมู�บ$าน ตามข$อ ๒ ให$พิจารณาจากหมู�บ$านท่ีผ�านกระบวนการพัฒนา
ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาแล$วไม�น$อยกว�า ๒ ป� มีผลการพัฒนาสําเร็จเป/น
รูปธรรม เป/นต$นแบบให$กับหมู�บ$านอ่ืน ๆ ได$ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนอย�างแท$จริง 
 ๒) ประเภทกิจกรรม 
 ๒.๑) เป/นกิจกรรมพัฒนาชุมชน ท่ีผ�านการรับรองตามระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) 
แล$วหรือสมัครเข$าสู�ระบบ มชช. ในป� ๒๕๕๘ และอยู�ระหว�างกระบวนการพัฒนาศักยภาพหรือการ
ประเมิน  เพ่ือรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 
 ๒.๒) เป/นกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�น ในหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๒.๓) หากไม�มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�น ตามข$อ ๒ ให$พิจารณากิจกรรมพัฒนาชุมชน 
ในหมู�บ$าน/ตําบลอ่ืน ท่ีมีผลการดําเนินงานตามบทบาทหน$าท่ีภารกิจโดดเด�น และมีส�วนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

                                                 

 ๒๔๔ไทยตําบลดอทคอม, “ข�อมูลตําบลหินกอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”, [ออนไลนD], แหล�งท่ีมา <http:// 
www.thaitambon. com/tambon/700114>, (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 



 

๑๒๔

ประเภทของรางวัล เกณฑ2การให�คะแนน (๑๐๐ คะแนน) 

รวม
คะแนน 

หมาย
เหตุ 

หมู3บ�านเศรษฐกจิ
พอเพียง 

“อยู3เย็น เปNนสุข” 
ดีเด3นระดับจังหวัด 

ผลการดําเนินงานตามบทบาท
หน$าท่ีจนประสบความสําเร็จโดด

เด�นเป/นรูปธรรม 
(๓๐ คะแนน) 

ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาหมู�บ$านเศรษฐกิจ

พอเพียงต$นแบบ 
(๗๐ คะแนน) 

๑. ด�านบริหารงาน ๑) การมสี�วนร�วมของสมาชิกใน
การบริหารกลุ�มฯ (๓ คะแนน) 

๒ ) การบริหารงานชัดเจน โปร�งใส 
ตรวจสอบได$ และยดึหลักธรรมา 
ภิบาล (๕ คะแนน) 

๓) มีการดาํเนินกิจกรรมของกลุ�ม
อย�างสม่ําเสมอ (๓ คะแนน) 

๑) กลุ�มฯ มีส�วนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิก และ
คนในชุมชน (๑๕ คะแนน) 

๒) กลุ�มฯ สามารถถ�ายทอดองคD
ความรู$ให$แก�คนในชุมชน หรือ
คนนอกชุมชนได$ (๑๐ 
คะแนน) 

  

๒. ด�านบริหารคน ๑) มีโครงสร$างคณะกรรมการท่ี
ชัดเจน (๓ คะแนน) 

๒) มีแผนปฏิบัติการ ในการดําเนิน
กิจกรรมของกลุ�มฯ (๓ คะแนน) 

๓) มีระเบียบข$อบังคับชัดเจน และ
ปฏิบัติตามระเบียบ (๓ คะแนน) 

๔) คนในชุมชนรู$ว�ามีกลุ�มและให$
การยอมรับ  (๓ คะแนน) 

๕) พัฒนาขีดความสามารถ
คณะกรรมการ (๓ คะแนน) 

๑) กลุ�มฯ ส�งเสริมให$สมาชิกมี
ความรู$ในเรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๑๕ 
คะแนน) 

๒) กลุ�มฯ มีกิจกรรมปลูกฝRง
คุณธรรม จรยิธรรม ให$แก�  
สมาชิก (๑๐ คะแนน) 

  

๓. ด�านบริหาร
ผลประโยชน2 

๑) มีการจัดสวัสดิการแก�สมาชิก 
(๔ คะแนน) 

๑) มีกิจกรรมดูแลคนในชุมชน
และสาธารณประโยชนD (๑๐ 
คะแนน) 

๒) มีกิจกรรมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม (๑๐ คะแนน) 

  

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ เกณฑDการคัดสรรหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” ดีเด�นระดับจังหวัด

และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�นระดับจังหวัด๒๔๕ 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๒๔๕กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, “เกณฑ2การคัดสรรหมู3บ�านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู3เย็น 
เปNนสุข” ดีเด3นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด3นระดับจังหวัด”, [ออนไลนD], แหล�งท่ีมา < http:// 
www.cdd.go.th/web/index_main.php >, (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐). 



 

๑๒๕

 จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับ “พ้ืนท่ีท่ีใช$ในการวิจัย” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหาไว$ มี
แนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๐ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีใช$ในการวิจัย 
 

นักวิชาการหรือแหล3งข�อมูล แนวคิดหลัก 
วิกิพีเดีย 
(ออนไลนD : ๒๕๕๙) 

จังหวัดราชบุรี แบ�งการปกครองเป/น ๑๐ อําเภอ คือ 
เมืองราชบุรี โพธาราม ดําเนินสะดวก ปากท�อ จอมบึง 
บางแพ วัดเพลง สวนผึ้ง บ$านโป�ง และบ$านคา 

ประกาศจังหวัดราชบุรี 
(๒๕๕๘, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดราชบุรี ได$ประกาศผลการ
คัดเลือกหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/น
สุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�น ซ่ึงจากการ
คัดเลือกดังกล�าว มีหมู�บ$านท่ีได$รับการคัดเลือกให$
เป/นหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” 
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี 
ประจําป� ๒๕๕๘ จํานวน ๔ หมู�บ$าน ได$แก� บ$าน
ปรกเจริญ บ$านหนองมะค�า บ$านเขาดิน และบ$าน
หนองสะเดาบน 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(ออนไลนD : ๒๕๖๐) 

เกณฑDมาตรฐานคัดสรรหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง 
“อยู�เย็น เป/นสุข” ดีเด�นระดับจังหวัด มี ดังนี้ 

๑) ประเภทของหมู�บ$าน เช�น เป/นหมู�บ$านท่ี
ผ�านการรับรองตามระบบมาตรฐานงานชุมชน 
(มชช.) แล$ว หรือสมัครเข$าสู�ระบบ มชช. และอยู�
ระหว�างกระบวนการพัฒนาศักยภาพหรือการ
ประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐาน เป/นต$น 

๒) ประเภทกิจกรรม เช�น มีกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนท่ีโดดเด�นซ่ึงผ�านการรับรองตามระบบ
มาตรฐานงานชุมชน (มชช.) แล$ว เป/นต$น 

 
 สรุปได�ว3า จังหวัดราชบุรี ได$ประกาศผลการคัดเลือกหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น 
เป/นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�น ตามเกณฑDมาตรฐานคัดสรรหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�
เย็น เป/นสุข” ดีเด�นระดับจังหวัด ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ท้ังในส�วนของเกณฑD
ประเภทหมู�บ$าน และเกณฑDประเภทกิจกรรม ซ่ึงจากการคัดเลือกดังกล�าว มีหมู�บ$านท่ีได$รับการ
คัดเลือกให$เป/นหมู�บ$านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู�เย็น เป/นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด�นจังหวัด
ราชบุรี ประจําป� ๒๕๕๘ จํานวน ๔ หมู�บ$าน ได$แก� บ$านปรกเจริญ บ$านหนองมะค�า บ$านเขาดิน และ
บ$านหนองสะเดาบน 



 

๑๒๖

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$างานวิจัยท่ีเก่ียวข$องในส�วนของงานวิจัยในประเทศ จึงได$ประมวล
เนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิดของนักวิจัยไว$ ดังนี้ 

 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับหลักพุทธธรรม 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$างานวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับหลักพุทธธรรม เพ่ือนํามาใช$เป/นแนวทางใน
การศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ ได$วิจัยเรื่อง “กลยุทธDการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDของ    
สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัย
พบว�า กลยุทธDการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDตามหลักพุทธธรรมของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว�า มีการวางแนวทางงานท่ีปฏิบัติ กําหนด
เปQาหมายด$วยกัน การให$ศึกษาต�อสํารวจความต$องการก�อนแล$วจัดพัฒนาให$ตรงกับความต$องการ ส�ง
บุคลากรไปอบรม ฝ�กร�างกายให$เข$มแข็งกับการทํางาน การยึดม่ันในการปฏิบัติหน$าท่ีของตนให$
สมบูรณD การพัฒนาจิตเพ่ือให$มีคุณภาพท่ีดี มองโลกในแง�ดี คิดเป/นบวกต�อองคDกร มีจิตสาธารณะ 
เข$าใจสิ่งท้ังหลายตามความเป/นจริงนําไปสู�การประยุกตDงานต�อยอดความรู$ใหม� ส�วนกลยุทธDการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยDในองคDกร และการประยุกตDหลักภาวนา ๔ ในการกําหนดกลยุทธD อยู�ในระดับมาก 
เห็นได$ว�า (๑) กลยุทธDท่ี ๑ การพัฒนากาย ต$องรู$อยู� รู$กิน รู$ปฏิบัติ แต�งกายให$เหมาะสม อยู�ร�วมกัน
เรียนรู$ด$วยกัน อยู�แบบพอเพียง ตรวจสุขภาพร�างกาย การทําให$ร�างกายเติบโตแข็งแรง ออกกําลังกาย 
เล�นกีฬา มีสติอยู�กับการเคลื่อนไหวของกายทุก ๆ ขณะ ฝ�กความอดทน เป/นคนตรงต�อเวลา บุคลากร
ในองคDกรมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู$อยู�สมํ่าเสมอ จากการทํางาน จากประสบการณD และจาก
ปRญหา (๒) กลยุทธDท่ี ๒ การพัฒนาศีล พัฒนาให$มีระเบียบวินัย ทําให$คนมีศีล ให$รู$ว�า “อะไรเหมาะ 
อะไรควร” มีเปQาหมายเดินไปสู�ทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบต�อหน$าท่ีการงานอย�างเต็มท่ี และ
เต็มความสามารถทํางานด$วยความซ่ือสัตยD เสียสละต�อประโยชนDส�วนรวม รับฟRงแสดงความคิดเห็นท่ี
ถูกต$อง (๓) กลยุทธDท่ี ๓ การพัฒนาจิต บุคลากรมีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ และมีมนุษยสัมพันธDดี 
พอใจในอาชีพของตน ต้ังใจทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว$ให$สําเร็จลุล�วงไปด$วยดี ปฏิบัติหน$าท่ีโดยความ
ต้ังใจ และอดทนต�อหน$าท่ีท่ีได$รับมอบหมาย มีสมาธิในการปฏิบัติงานเป/นประจํา มีการบูรณาการ
หลักธรรมไปใช$ในการติดตามงาน และ (๔) กลยุทธDท่ี ๔ การพัฒนาปRญญา ต$อง “คิดเป/น ทําเป/น” 
เรียนรู$โดยการปฏิบัติงาน สร$างความเข$าใจว�ามีทิศทางในการดําเนินงานอย�างไร แล$วมากําหนดเป/น
วิสัยทัศนDขององคDกรเป/นปรัชญาท่ีจะนําไปสู�การปฏิบัติ มีการเพ่ิมศักยภาพการทํางานคิดเป/น
ขบวนการปฏิบัติหน$าท่ีโดยความละเอียดรอบคอบสามารถแก$ไขโดยใช$หลักการใช$เหตุผล มีการฝ�ก
ทักษะมาใช$ในการพัฒนาสติปRญญาก�อให$เกิดความคิดสร$างสรรคDท่ีนําไปสู�การแก$ปRญหาได$๒๔๖ 

                                                 

 ๒๔๖พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ, “กลยุทธDการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๒๗

 พระปลัดสมบัติ kQติcาโณ ได$วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู$ตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียน
จังหวัดนครสวรรคD” จากผลการวิจัยพบว�า ผู$บริหารมีการนําหลักธรรมไปปฏิบัติได$จริงในการจัดการ
ความรู$ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคD ต�อการสร$างความรู$สู�องคDกรต�าง ๆ เช�น หลัก สุ. การรับฟRง จิ. 
จินตนาการ ปุ. ปุจฉา ลิ.เขียน หลักการสังคายนา การวิเคราะหDและคัดแยกความรู$เป/นกลุ�มประเด็นให$
ง�ายต�อการเข$าถึงอย�างมีข้ันตอน การประมวลและกลั่นกรองความรู$ หลัก สี่ ส. การเผยแผ� แนะนํา สั่ง
สอน อบรมบุคลากร ชี้แจง ชวนใจ แกล$วกล$า ร�าเริง หลักกาลามสูตร ๑๐ อย�าเพ่ิงเชื่อเพราะการฟRง
ตาม ๆ กันมา อย�าเพ่ิงเชื่อเพราะถือว�าเป/นของเก�า เล�าสืบ ๆ อย�าเพ่ิงเชื่อเพราะเป/นข�าวเล�าลือ อย�า
เพ่ิงเชื่อเพราะอ$างคัมภีรDหรือตํารา อย�าเพ่ิงเชื่อเพราะคิดเดาเอาเองว�ามันเป/นเหตุเป/นผลกัน อย�าเพ่ิง
เชื่อเพราะการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอา อย�าเพ่ิงเชื่อเพราะคิดเอาตามอาการท่ีปรากฏ อย�าเพ่ิงเชื่อ
เพราะเห็นว�าตรงกับความเห็นของตนอย�าเพ่ิงเชื่อเพราะเห็นว�าผู$พูดควรเชื่อได$ อย�าเพ่ิงเชื่อเพราะเห็น
ว�าผู$พูดเป/นครูของเรา ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน$าท่ีในฐานะผู$บริหารท่ีจะต$องพัฒนาตนพัฒนา
คน และพัฒนางานให$เกิดประสิทธิภาพในทางรูปธรรมมากท่ีสุด๒๔๗ 
 พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ2 (สมจิตร ยสปาโล) ได$วิจัยเรื่อง “การประยุกตDใช$หลักพุทธธรรม
สําหรับการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆDภาค ๒” จากผล การวิจัยพบว�า 
(๑) สภาพปRญหาท่ัวไปของการประยุกตDใช$หลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองคณะสงฆDภาค ๒  พบว�า การพัฒนาชุมชนไม�มีการพัฒนาไปตามแนวทางท่ีคณะสงฆDวาง
ไว$คงเนื่องมาจากสาเหตุใหญ� คือ ปRญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�าง
รวดเร็ว เป/นผลให$วิถีชีวิตของคนในชุมชนต$องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมาก แต�เดิมคนสามารถดํารง
ชีวิตประจําวันไปโดยไม�ต$องเร�งรีบ แข�งขัน ค�าครองชีพยังไม�สูง เทคโนโลยี ยังไม�เข$าถึง คนยังใกล$ชิดกับ
วัฒนธรรม ตามบรรพบุรุษท่ีเป/นแบบอย�างไว$ แต�ปRจจุบันคนในทุกชุมชนต$องเอาเวลาไปให$กับการ
ประกอบอาชีพ ให$ความสําคัญการให$การศึกษาบุตรหลานเพ่ือความอยู�รอดจึงทําให$ไม�สนใจท่ีจะมาร�วม
กิจกรรมตามหลักพุทธธรรมของพระสงฆDในทุก ๆ ด$าน ได$แก� ศีล สมาธิ ปRญญา (๒) แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการประยุกตDใช$หลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนาชุมชน พบว�า การพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการ
ท่ีมุ�งส�งเสริมความเป/นอยู�ของประชาชนให$ดีข้ึน ท้ังนี้ โดยประชาชนเข$าร�วมมือและริเริ่มดําเนินงานเอง
โดยจะต$องพัฒนาทางด$านวัตถุและพัฒนาด$านจิตใจ ๑) การพัฒนาด$านวัตถุ คือ การสร$างความเจริญ
ให$แก�ชุมชน เพ่ือส�งเสริมให$เกิดมีหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีเห็นโดยแจ$งชัด เช�น การส�งเสริมด$านการผลิตผล 
การส�งเสริมระบบขนส�ง การคมนาคม การชลประทาน และด$านอ่ืน ๆ ๒) การ พัฒนาด$านจิตใจ คือ การ
สร$างความเจริญ โดยมุ�งจะให$การศึกษาอบรมประชาชน ซ่ึงรวมท้ังการให$การศึกษาในระบบโรงเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการและการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ (๓) แนวทางการพัฒนาชุมชนตาม
หลักพุทธธรรมของพระสงฆDในเขตปกครองคณะสงฆDภาค ๒ พบว�า ๑) ด$านศีล พระสงฆDสนับสนุนให$
ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุขพระสงฆDส�งเสริมให$ประชาชนรักษาศีลเป/นประจําพระสงฆDส�งเสริมให$
ประชาชนเคารพกันตามสิทธิของบ$านเมืองอบรมศีลธรรมจริยธรรมให$แก�ประชาชน เยาวชนและ

                                                 

 ๒๔๗พระปลัดสมบัติ �Kติ าโณ, “การจัดการความรู$ตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคD”, 
วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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นักเรียนจัดทําโครงการต$นไม$พูดได$ เช�น สุภาษิตสอนใจ ปริศนาธรรมและคติธรรมนําไปติดไว$ท่ีต$นไม$
ในวัด ๒) ด$านสมาธิ มีการสอนให$ประชาชนได$มีความรู$เก่ียวกับการพัฒนาจิตใจให$สงบ เป/นแบบอย�าง
ในการปฏิบัติธรรมเพ่ือทําจิตใจให$มีสมาธิ มีการชักนําให$ประชาชนในชุมชนได$เข$าร�วมโครงการปฏิบัติ
ธรรมมี การเทศนา อบรม บรรยาย เสริมความรู$เรื่องการปฏิบัติธรรม แก�ประชาชนในชุมชน อบรม
หลักธรรมเพ่ือส�งเสริมการเจริญสติในชีวิตประจําวันของประชาชนในชุมชน ๓) ด$านปRญญา พระสงฆD
ส�งเสริมให$ประชาชนเข$าวัดปฏิบัติธรรมพระสงฆDจัดวัดให$เป/นแหล�งเรียนรู$ของชุมชนพระสงฆDอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให$แก�ประชาชนมีการส�งพระภิกษุ สามเณรไปสอนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
จัดต้ังท่ีอ�านหนังสือพิมพDและห$องสมุดภายในวัดสําหรับบริการแก�ประชาชนในชุมชน๒๔๘ 
 พระครูนิวิฐศีลขันธ2 (ณรงค2 kQตวฑฺฒโน) ได$วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยDตาม
หลักพุทธธรรมในองคDกรปกครองส�วนท$องถ่ิน” จากผลการวิจัยพบว�า (๑) รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยD
ในองคDกรปกครองส�วนท$องถ่ินด$านศีลจะเน$นไปท่ีการประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกต$องตามกฎ 
ระเบียบ ตามท�วงทํานองคลองธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามท้ังทางกาย ทางวาจา ไม�
เป/นการทําให$ผู$อ่ืนเดือดร$อน ไม�ทําให$ตนเองเดือดร$อน โดยเน$นพัฒนาตามหลักศีล ๕ โดยในข$อท่ี ๑ 
ปาณาติปาตา เวรมณี จะต$องงดเว$นจากการเบียดเบียน การมุ�งร$ายทําลาย กัน ข$อท่ี ๒ อทินนาทานา 
เวรมณีคือ การเคารพในทรัพยDสินหรือทรัพยากรของผู$อ่ืน ข$อท่ี ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณีการ
เคารพในคู�ครองของผู$อ่ืน ข$อท่ี ๔ มุสาวาทา เวรมณี จะต$องไม�พูดปด ไม�พูดคําหยาบ ไม�พูดส�อเสียด 
และไม�พูดเพ$อเจ$อและสุดท$ายข$อท่ี ๕ สุราเมรยะ มัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี คือการจะประพฤติปฏิบัติ
กิจการงานใดก็ตาม ขอให$ทําด$วยความมีสติ ไม�ประมาท เลินเล�อ (๒) การพัฒนาทุนมนุษยDในองคDกร
ปกครองส�วนท$องถ่ินด$านสมาธิ ถือเป/นการฝ�กฝนพัฒนาจิตใจเพ่ือส�งผลไปสู�การพัฒนาด$านศีลและปRญญา
โดยฝ�กให$สามารถบังคับจิตใจของตนไว$ได$ในสภาพท่ีจะใช$มันให$เป/นประโยชนDหรือให$เกิดประโยชนDมาก
ท่ีสุดตามท่ีตนต$องการ บังคับให$อยู�ในลักษณะท่ีพร$อม มีสมรรถภาพถึงท่ีสุดในการปฏิบัติหน$าท่ีทางจิต 
ท้ังนี้ต$องอาศัยความเพียร ความพอใจ มีใจจดจ�อรอบคอบ ใคร�ครวญและก$าวข$ามนิวรณDท้ัง ๕ ท้ังกาม
ฉันทD พยาบาทความหดหู� ความฟุQงซ�าน และความลังเลสงสัย เพ่ือยกระดับจิตใจให$มีคุณภาพสูงข้ึน มี
สมรรถภาพมากข้ึน และมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน  ท้ังนี้สิ่งท่ีเห็นผลชัดท่ีสุดในการพัฒนาทุนมนุษยDด$านนี้ก็คือ
การใช$หลักสติปRฏฐาน ๔ มามีส�วนสนับสนุน และ (๓) การพัฒนาทุนมนุษยDในองคDกรปกครองส�วนท$องถ่ิน
ด$านปRญญา เป/นการพัฒนาทุนมนุษยDในข้ันสูงสุดและมีความสําคัญสูงสุดโดยเน$นการฝ�กฝนอบรมให$
เกิดความรู$ ความเข$าใจ และเกิดการคิดดี คิดชอบโดยอาศัยหลักปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการท่ีต$องมี
กัลยามิตรและสิ่งแวดล$อมท่ีดีมาเอ้ืออํานวย ขณะเดียวกันก็ต$องพัฒนาตามหลักพรหมวิหารธรรมโดย
การฝ�กจิตให$เกิดความเมตตา เกิดความกรุณา เกิดมุทิตา และเกิดอุเบกขา ซ่ึงถือเป/นจิตท่ีบริสุทธิ์ 
สะอาด จิตท่ีคิดถึงประโยชนDคนอ่ืน ประโยชนDองคDกร และประโยชนDเพ่ือส�วนรวม๒๔๙ 
                                                 

 ๒๔๘พระครูวิจิตรธรรมานุรักษD (สมจิตร ยสปาโล), “การประยุกตDใช$หลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนา
ชุมชนของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆDภาค ๒”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิง
พุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๒๔๙พระครูนิวิฐศีลขันธD (ณรงคD �Kตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยDตามหลักพุทธธรรมในองคDกร
ปกครองส�วนท$องถ่ิน”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๒๙

 คติยา อายุยืน ได$วิจัยเรื่อง “กลยุทธDการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของ
สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงานภาคใต$ตอนบน” จากผลการวิจัยพบว�า กลยุทธDการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงานภาคใต$ตอนบน ได$แก� (๑) ด$านอธิศีลสิกขา 
พบว�า บุคลากรสถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงานภาคใต$ตอนบน มีพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู$ต�อการปฏิบัติงาน
มากท่ีสุด โดยมีแนวทางได$แก� การจัดแผนการประเมินตนเองเป/นระยะ ๆ จัดโครงการปลูกจิตสํานึกใน
บทบาทหน$าท่ี จัดทําแผนการกํากับดูแล ด$านระเบียบวินัย โครงการปรับปรุงกระบวนการฝ�กอบรมตาม
หลักพระพุทธศาสนา การจัดทําแผนการพัฒนาพฤติกรรมรายบุคคล การส�งเสริมให$เจ$าหน$าท่ีมีแต�งกายท่ี
เหมาะสมต�อการปฏิบัติหน$าท่ี และส�งเสริมให$บุคลากรสามารถใช$คําพูดอ�อนหวานได$ในขณะปฏิบัติหน$าท่ี
อย�างสมํ่าเสมอ (๒) ด$านอธิจิตสิกขา พบว�า บุคลากรสถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงานภาคใต$ตอน พัฒนาสภาวะ
อารมณD โดยมีแนวทาง ได$แก� การจัดโครงการฝ�กอบรมจิตประจําป� การส�งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา การจัดทําตารางประเมินอารมณDของตนเองอย�างต�อเนื่อง การส�งเสริมการศึกษา
มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรด$าน EQ ทุกระดับสายงาน และการ
ส�งเสริมการเรียนรู$หลักธรรมะเพ่ือการประยุกตDใช$ในการปฏิบัติงานด$านการบริการ และ (๓) ด$านอธิ
ปRญญาสิกขา พบว�า บุคลากรสถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงานภาคใต$ตอนบน มีความรู$รอบต�อการบริการ โดย
มีแนวทาง ได$แก� การจัดการสัมมนาด$านการบริการระกับหน�วยงานภายในและระดับภายนอก การ
จัดการทําแผนประเมินด$านการบริการนอก-ในพ้ืนท่ีเปQาหมาย การ จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักการ
บริการฝ�กหัด การขยายฐานข$อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณDระหว�างสถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงานภาค 
๑๑ และการสร$างเครือข�ายการบริการในพ้ืนท่ีเปQาหมายแบบครบวงจร๒๕๐ 
 ณัฐชนันตร2 อยู3สีมารักษ2 ได$วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDตามหลักพุทธ
ธรรมของสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว�า แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยDและหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล$องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยD พบว�า องคDกรทุก
องคDกรต$องมีการพัฒนาบุคลากร เพ่ิมพูนความรู$ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม จิตใจ และสติปRญญาท่ี
จะสร$างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคDกร ตลอดจนให$บุคลากรตระหนักในคุณค�าของตนเองท่ี
มีต�อองคDกร และการสร$างขวัญกําลังใจให$กับบุคลากร สร$างความก$าวหน$าในตําแหน�งงาน ช�วยนําพา
องคDกรให$สามารถบรรลุเปQาหมายวัตถุประสงคDได$อย�างมีประสิทธิภาพ สําหรับรูปแบบการพัฒนา พบว�า 
ข$าราชครูจะมีความรู$ดีจะต$องใช$ท้ังหลักปรัชญา ศาสตรDและศิลปªท่ีผนวกกับองคDความรู$ในทางพุทธศาสนา 
ด$านสมาธิ พบว�า การพัฒนาสมาธิเพ่ือการเป/นผู$มีจิตใจท่ีดีเป/นต$นแบบท่ีดีให$กับสังคม มีจิตใจท่ีม่ันคง 
มีอารมณDคงท่ี มีอุดมการณD และมีจิตวิญญาณความเป/นครู และด$านปRญญา พบว�า การพัฒนาบทบาท
ในการทําหน$าท่ีความเป/นครูให$สมบูรณDแบบโดยเฉพาะองคDความรู$ท่ีเกิดจากการศึกษา และเกิดจาก
ประสบการณDผ�านการทํางาน  บวกกับจิตวิญญาณในแง�บวกท่ีมองเพ่ือร�วมสายอาชีพเดียวกัน๒๕๑ 
                                                 

 ๒๕๐คติยา อายุยืน, “กลยุทธDการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝ�มือ
แรงงานภาคใต$ตอนบน”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๒๕๑ณัฐชนันตรD อยู�สีมารักษD, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษาของ
รัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๓๐

 ดาบตํารวจไทยมณี ไชยฤทธิ์ ได$วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ$าหน$าท่ีตํารวจ
ตระเวนชายแดนตามหลักพุทธธรรมเพ่ือสนับสนุนการเข$าสู�ประชาคมอาเซียน” จากผลการวิจัยพบว�า 
(๑) สภาพปRญหาการพัฒนาศักยภาพของเจ$าหน$าท่ีตํารวจตระเวนชายแดน พบว�า แบ�งออกเป/น ๔ 
กลุ�ม ได$แก� กลุ�ม ๑ สภาพปRญหาทางกาย พบว�า ความไม�พร$อมและขาดความสมดุลทางด$านร�างกายจึงไม�
สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได$ในท$องถ่ินทุรกันดาร กลุ�ม ๒ สภาพปRญหาทางศีลธรรม เพราะพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติไม�เหมือนกันและขาดการปรับตัวและพฤติกรรมให$เหมาะสมกับพ้ืนท่ี กลุ�ม ๓ สภาพปRญหาทาง
จิตใจ จะขาดความม่ันใจต�อการปฏิบัติหน$าท่ีรวมท้ังขาดความต่ืนตัว และกลุ�ม ๔ สภาพปRญหาทางปRญญา 
ขาดการปรับตัว ทักษะและประสบการณD (๒) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคDของเจ$าหน$าท่ีตํารวจตระเวน
ชายแดนตามหลักพุทธธรรมเพ่ือสนับสนุนการเข$าสู�ประชาคมอาเซียน พบว�ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ของเจ$าหน$าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนตามหลักภาวนามุ�งไปสู�การวางรากฐานด$านกาย ด$านศีล ด$านจิต 
และด$านปRญญามีผลต�อการปรับเปลี่ยนเจ$าหน$าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนไปสู�กองกําลังก่ึงทหารมี
ความสามารถปQองกันชายแดน เพราะส�วนใหญ�การทําหน$าท่ีจะอยู�ตามแนวตะเข็บชายแดน มีความสามารถ
ปราบปรามอาชญากรรมริมแนวตะเข็บชายแดน และมีความสามารถช�วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีความ
ม่ันคง ส�วนผลการวิเคราะหDเชิงปริมาณพบว�า ด$านการพัฒนาศักยภาพด$านกาย การพัฒนาศักยภาพด$าน
ศีลธรรม  การพัฒนาศักยภาพด$านจิต การพัฒนาศักยภาพด$านปRญญา พบว�า เจ$าหน$าท่ีตํารวจตระเวน
ชายแดนมีความคิดเห็นต�อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ$าหน$าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนตามหลัก
พุทธธรรมเพ่ือสนับสนุนการเข$าสู�ประชาคมอาเซียน โดยรวม อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต�ละด$าน 
พบว�าด$านความซ่ือสัตยD สุจริต อยู�ในระดับมากท่ีสุด และ (๓) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ$าหน$าท่ี
ตํารวจตระเวนชายแดนตามหลักพุทธธรรมเพ่ือสนับสนุนการเข$าสู�ประชาคมอาเซียน พบว�า ด$านกาย 
จะต$องมีการฝ�กฝนการรับรู$ทางอายตนะท้ัง ๖ ประการ การดูแลระบบของธาตุ การตรวจสอบร�างกายทุก ๆ 
เดือน และการทดสอบสมรรถนะทางด$านร�างกาย ให$เกิดความพร$อมต�อสถานการณDท่ีอาจจะเกิดข้ึนได$
ตลอดเวลา ด$านศีลธรรม พยายามท่ีมุ�งส�งเสริมความพร$อมทาง ด$านการรักษากฎ กติกา กฎเกณฑD ระเบียบ
วินัย ความเป/นจรรยาบรรณ ค�านิยมท่ีดีงามในความเป/นเจ$าหน$าท่ีตํารวจตระเวนชายแดน การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ การส�งเสริมการปฏิบัติงานด$วยความซ่ือสัตยDสุจริตเป/นท่ีต้ัง ด$านจิต พบว�า การฝ�กฝนอบรม
กรรมฐานทางพระพุทธศาสนาสามารถจะปรับเปลี่ยนจิตใจให$เกิดสุขภาพจิตท่ีดี และความม่ันคงทาง
อุดมการณDท่ีหนักแน�น การฝ�กสมาธิทําให$เกิดคุณภาพทางจิต เม่ือจิตมีความหนักแน�น มีความม่ันคงใน
กุศลธรรมท้ังหลายไม�ก�อเกิดความชั่วร$ายในจิตใจ และด$านปRญญา มุ�งส�งเสริมให$กับเจ$าหน$าท่ีให$รู$เท�าทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก การรู$จักการแก$ไขปRญหาตามสถานการณDท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ หรือรู$จักแก$ไขปRญหา
เฉพาะหน$านั่นเอง ลักษณะทางการพัฒนาศักยภาพมิได$เกิดข้ึนโดยความรู$สึกนึกคิดแต�จะต$องอาศัยการ
การศึกษาอย�างต�อเนื่องไม�ว�าจะเป/นการศึกษาตามหลักวิชาการ และการศึกษาทางประสบการณDท่ีเกิดข้ึน 
หรืออาจจะจัดโครงการตามหลักสูตรฝ�ก ฝ�กอบรมศักยภาพในแต�ละป�มีการทบทวนองคDความรู$ตลอดเวลา
รวมท้ังการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมการเรียนรู$นอกระบบหรือการเรียนรู$ในเชิงของพ้ืนท่ีเปQาหมาย๒๕๒ 

                                                 

 ๒๕๒ดาบตํารวจไทยมณี ไชยฤทธ์ิ, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ$าหน$าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนตาม
หลักพุทธธรรมเพ่ือสนับสนุนการเข$าสู�ประชาคมอาเซียน”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๓๑

 ดาบตํารวจไพวัลย2 พรหมนา ได$วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม
ของสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน” จากผลการวิจัยพบว�า  สภาพท่ัวไปของการให$บริการประสบปRญหาด$วย
อัตรากําลังไม�เพียงพอ จึงทําให$การให$บริการไม�สามารถตอบสนองความต$องการของประชาชน และ
ด$วยบุคลิกภาพท่ีไม�พร$อมให$บริการของเจ$าหน$าท่ีตํารวจและสภาพแวดล$อม ด$วยความไม�พร$อมท่ัง
สถานท่ีและเทคโนโลยี ขาดประสิทธิภาพการบริหารท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ขาดความหน$า
เชื่อถือต�อการเลือกปฏิบัติด$วยความยุติธรรมทางอาญา ทําให$สภาพปRญหา ไม�ได$รับการแก$ไขตามความ
คาดหวังของประชาชน ท่ีต$องการให$เจ$าหน$าท่ีตํารวจออกตรวจตรา เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยDสิน ปRญหาของการจราจรก็เป/นส�วนต�อการปฏิบัติการของเจ$าหน$าท่ีตํารวจ ขาดการเชื่อมโยง
สภาพท่ีแท$จริง เพ่ือเตรียมการพัฒนาบุคลากรให$มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สําหรับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนตามหลักพุทธธรรม ได$แนวทางการพัฒนาการบริหาร
สถานีตํารวจเพ่ือประชาชน งานด$านบริหารและการบริการประยุกตDใช$กับหลักสังคหวัตถุ การอํานวย
ความยุติธรรมทางอาญาประยุกตDใช$กับอคติ ๔ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยDสิน
ประยุกตDใช$กับหลักฆราวาสธรรม การควบคุมและจัดการจราจรประยุกตDใช$กับหลักสาราณียธรรม และ
การบริหารและพัฒนาบุคคลประยุกตDใช$กับหลักสัปปุริสธรรมซ่ึงผู$บริหารระดับสูงของสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชน ควรจะมีวิสัยทัศนDการวางแผนแนวทางปฏิบัติตามแผนงาน ข้ันตอน และกระบวน การ
ทํางานได$จากแผน กําหนดทิศทางการปฏิบัติงานของผู$บริหารสถานีตํารวจ๒๕๓ 
 พลตรีณรัฐ สวาสดิ์รัตน2 ได$วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต$ตามหลักพุทธธรรม” จากผลการวิจัยพบว�า (๑) ด$าน
พฤติกรรม พบว�า ปRญหานั้นเกิดจากการอบรมสั่งสอนท่ีมีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวและสิ่งแวดล$อม ซ่ึง
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ธรรมเนียมประเพณีท่ีตนยึดม่ันนับถือเป/นความถูกต$อง
ในท$องถ่ินหนึ่งแต�อาจผิดในอีกท$องถ่ินหนึ่งได$ ซ่ึงอาจจะรู$ตัวหรืออาจจะเป/นการรู$เท�าไม�ถึงการณDก็ได$ 
เช�น บางครั้งอาสาสมัครทหารพรานจับต$องสุนัขแต�ยังไม�ได$ล$างมือ แล$วไปถูกตัวของผู$นับถือศาสนา
อิสลามก็อาจเป/นพฤติกรรมท่ีไม�งามในความรู$สึกของมุสลิม ผู$บังคับบัญชาต$องให$ความรู$ ให$การอบรม
ในขนบธรรมเนียมประเพณีก�อนลงปฏิบัติหน$าท่ี (๒) ด$านจิตใจ พบว�า เป/นปRญหาท่ีละเอียดอ�อน ส�วน
ใหญ�เป/นปRญหาท่ีเกิดจากปRญหาครอบครัว ส�วนปRญหาจากตนเองและเพ่ือนร�วมงานเป/นปRญหารองลง
ไป การแก$ปRญหาอยู�ท่ีการยอมรับในการบังคับบัญชา การให$เหตุผล ความซ่ือสัตยD จงรักภักดี ความ
เคารพศรัทธา และ (๓) ด$านปRญญา พบว�า การศึกษาอบรมเป/นปRญหาสําคัญท่ีจะต$องทําก�อนท่ีจะส�ง
อาสาสมัครทหารพรานเข$าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ปRญหา อุปสรรคของการพัฒนาก็คือการให$ความรู$ก�อน
การปฏิบัติงานมีน$อยเกินไป ทําให$เกิดปRญหาข้ึนมาในภายหลัง๒๕๔ 

                                                 

 ๒๕๓ดาบตํารวจไพวัลยD พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชน”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๒๕๔พลตรีณรัฐ สวาสดิ์รัตนD, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต$ตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๓๒

 พัฒนสรณ2 เกียรติฐิติคุณ ได$วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ$าหน$าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว�า การ
นําเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ$าหน$าท่ี
เทศกิจ กรุงเทพมหานคร รูปแบบ Big.CAMP Model ดังนี้ (๑) ศีล B = Behavior หมายถึง การ
ควบคุมพฤติกรรมท้ังทางกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให$เป/นไปตามนโยบายการจัดระเบียบ
เมือง ให$ทุกคนสามารถใช$ท่ีสาธารณะร�วมกันอย�างปลอดภัย โดยการควบคุมภายในตนของเจ$าหน$าท่ี 
(Internal) เช�น การส�งเสริมให$เจ$าหน$าท่ีเทศกิจมีหลักสูตรการเข$าร�วมการอบรมคุณธรรมร�วมกับ มจร. 
และในการปฏิบัติตนกับบุคคลท่ัว ๆ ไป (General) (๒) ขันติ C = Control หมายถึง อดทนต�อความ
ยากลําบากในการออกปฏิบัติงาน อดทนต�อความตรากตรําของสภาพแวดล$อมในการปฏิบัติงาน และ
อดกลั้นต�อความไม�เข$าใจของผู$ค$าและประชาชน (๓) เมตตา A = Action หมายถึง การกระทําท่ี
แสดงออกถึงการให$ความช�วยเหลือ ปรารถนาดี เอ้ือเฟ��อ เก้ือกูล เช�น การช�วยจัดจราจรช�วงเช$า-เย็น 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชน (๔) ปKยวาจา M = Morality หมายถึง การพูดจาสุภาพอ�อน
น$อม จริงใจ แนะนําสิ่งท่ีเป/นประโยชนD สร$างมนุษยDสัมพันธDกับผู$พบเห็นด$วยความยิ้มแย$ม มีอัธยาศัยดี 
สามารถประชาสัมพันธDแนะนําเส$นทาง และสถานท่ีสําคัญต�าง ๆ ให$กับนักท�องเท่ียวและประชาชนผู$
สัญจรไปมา ให$ความช�วยเหลือนักท�องเท่ียวด$วยความเต็มใจประดุจญาติมิตร มีความรอบรู$วัฒนธรรม
ในพ้ืนท่ี และ ๕) อัตถจริยา P = Public Mind หมายถึง จิตอาสา ความกระตือรือร$นในการปฏิบัติ
หน$าท่ี ขวนขวายต$องการช�วยเหลือ โดยการจัดเวรออกตรวจเป/นระยะอย�างสมํ่าเสมอเพ่ือคอย
สอดส�องดูแลความปลอดภัยให$แก�ประชาชน๒๕๕ 
 พันตํารวจโทปราโมทย2 จันทร2บุญแก�ว ได$วิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือส�งเสริม
ยุทธศาสตรDการสร$างความเข$มแข็งในการบริหารของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ” จากผลการวิจัยพบว�า 
พุทธบูรณาการเพ่ือส�งเสริมยุทธศาสตรDการสร$างความเข$มแข็งในการบริหารตามแนวไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ และปRญญา โดยผู$มีส�วนเก่ียวข$องและประชาชนผู$รับบริการมีความพึงพอใจต�อการบริหารงาน
อย�างมากจากการท่ีผู$วิจัยได$นําหลักไตรสิกขา ซ่ึงประกอบด$วย ศีล สมาธิ และปRญญา เป/นพุทธบูรณา
การเพ่ือส�งเสริมยุทธศาสตรDการสร$างความเข$มแข็งในการบริหารตามแนวไตรสิกขา ซ่ึงมีแนวทางใน
การปฏิบัติ คือ การฝ�กหัดตนเอง ท้ังทางด$านกาย วาจา ใจ ให$เป/นผู$มีศีล การฝ�กฝนตนเองให$มีความต้ัง
ม่ันอยู�ในการปฏิบัติหน$าท่ี นําหลักเมตตามาใช$ในการบริการ การสร$างวัฒนธรรมองคDกรท่ีดี สร$าง
บรรยากาศท่ีดีของ การทํางาน นําหลักทักษะของการฟRง และการสื่อสารทีดี มาใช$ในการปฏิบัติหน$าท่ี 
ร�วมท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถในการใฝ�เรียนรู$เพ่ือสร$างปRญญาให$กับตนเองโดยการจัดการฝ�กอบรม
โดยวิทยากรท่ีมีความรู$ความชํานาญ จัดโครงการเข$าวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือรักษาศีล และทําสมาธิ๒๕๖ 

                                                 

 ๒๕๕พัฒนสรณD เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ$าหน$าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๒๕๖พันตํารวจโทปราโมทยD จันทรDบุญแก$ว, “พุทธบูรณาการเพ่ือส�งเสริมยุทธศาสตรDการสร$างความ
เข$มแข็งในการบริหารของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๓๓

 วันทนา เนาว2วัน ได$วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู$นําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�ม ๓” จากผลการวิจัยพบว�า การพัฒนาภาวะผู$นําตาม
หลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�ม ๓ นั้น ในส�วนของการ
พัฒนาคุณลักษณะภาวะผู$นําของผู$บริหารโรงเรียน พบว�า อันดับแรกหลักธรรมด$านหลักปาปณิกธรรม 
๓ ในด$านจักขุมา ด$านวิธุโร และด$านนิสสฺยสัมปRนโน รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร ด$านวิสารโท ด$านวินี
โต ด$านวิยัตโต ด$านธัมมานุธัมมปฏิปRนโน และด$านพหูสุโต อันดับท่ีสามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะ
เศรษฐี การมีความซ่ือสัตยD สุจริต และขยันสติปRญญาเป/นเลิศ ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� และด$านความ
เสียสละ และภาวะผู$นําตามทฤษฎีตะวันตก ได$แก� ด$านภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลง  การให$อิสรภาพในการ
ทํางาน การกระตุ$นให$มีเจตคติท่ีดีในการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเป/นแบบอย�าง
สันติภาพและสิทธิมนุษยชนและต$องการให$ผู$นํา มีความยุติธรรมเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ต$องมี
ความกล$าหาญในการเปลี่ยนแปลง โดยนํามาซ่ึงจริยธรรม การเปลี่ยนแปลงอย�างมีนวัตกรรมเพ่ือความ
เหนือกว�าภายใต$การยืดหยุ�น ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณDของโรงเรียน อันนํามาซ่ึง
ความอยู�รอด รวมท้ังนอกจากนี้ผู$นําต$องรู$จักใช$หลักพุทธธรรมในการสร$างศรัทธาให$เกิดข้ึนแก�ตนเอง
ด$วย๒๕๗ 
 ว3าท่ีร�อยตรีหญิงสุทธญาณ2 โอบอ�อม ได$วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคDกร
ปกครองส�วนท$องถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา” จากผลการวิจัยพบว�า การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององคDกรปกครองส�วนท$องถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยบูรณาการ
กับหลักไตรสิกขา คือ (๑) การพัฒนาบุคลากรด$านการศึกษากับไตรสิกขา กล�าวคือ ศีล เป/นคุณเครื่อง
แห�งการเตรียมตน สมาธิเป/นคุณเครื่องแห�งการเตรียมใจ ในการศึกษาเรียนรู$ และปRญญาเป/น
ผลสัมฤทธิ์ท่ีได$จากการศึกษา (๒) การพัฒนาบุคลากรด$านการฝ�กอบรมกับไตรสิกขา กล�าวคือ ศีล จะ
เป/นตัวขัดเกลาพฤติกรรม หล�อหลอมพฤติกรรมบุคลากรในองคDกรให$เป/นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะ
การทํางานในองคDกร บุคลากรจะต$องมีจุดมุ�งหมายในการทํางานเช�นเดียวกัน ศีลจะเป/นเครื่องช�วย
สร$างหลักเกณฑDควบคุมพฤติกรรม สร$างระเบียบวินัยให$เกิดข้ึนแก�บุคลากรในองคDกร สมาธิ เป/น
เครื่องมือสําหรับยกระดับจิตปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให$ตรงกันกล�าวคือ มีทัศนะในการทํางาน
ท่ีเป/นไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือได$รับการอบรมด$วยศีลและสมาธิแล$วก็จะสามารถปฏิบัติภาพงานได$
อย�างมีประสิทธิภาพนั่นคือปRญญา และ (๓) การพัฒนาบุคลากรด$านการพัฒนากับไตรสิกขา กล�าวคือ
ศีล เป/นเครื่องมือท่ีสร$างความเป/นมืออาชีพในการทํางานได$เป/นอย�างดี เพราะเม่ือบุคลากรมีศีลกํากับ
แล$วจะทําให$รู$หน$าท่ีเข$าใจบทบาทในการทํางานของตนเป/นอย�างดี สมาธิ เป/นตัวเสริมสร$างให$เกิดจิต
สาธารณะ ความคิดท่ีเป/นระบบอุทิศตนเพ่ือผลสําเร็จของงานอย�างแท$จริง เป/นสมาธิข้ันนักบริหารอัน
จะนําไปสู�ปRญญาชั้นสูงกล�าวคือมีวิสัยทัศนD มีความคิดสร$างสรรคDในการทํางาน๒๕๘ 
                                                 

 ๒๕๗วันทนา เนาวDวัน, “การพัฒนาภาวะผู$นําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ�ม ๓”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๒๕๘ว�าท่ีร$อยตรีหญิงสุทธญาณD โอบอ$อม, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคDกรปกครองส�วนท$องถ่ิน
ตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๓๔

 อนุวัต กระสังข2 ได$วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยDในองคDกรตามแนวพุทธภายใต$
กระแสบริโภคนิยม” จากผลการวิจัยพบว�า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDในองคDกรตามแนวพุทธ
ภายใต$กระแสบริโภคนิยม ได$แก� (๑) ด$านการฝ�กอบรม (ศีล) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยDในองคDกรตาม
แนวพุทธภายใต$กระแสบริโภคนิยมตามหลักไตรสิกขา  ซ่ึงโดยภาพรวมมีสอดคล$องกับความเป/นจริง ท้ังนี้
เนื่องจาก นักเรียน ครู อาจารยD และนักวิชาการ ท่ีมีความรับผิดชอบต�อหน$าท่ีปฏิบัติต�อเพ่ือนร�วมงานโดย
ไม�สร$างความเดือดร$อนให$แก�หมู�คณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนยDการเรียนชุมชนอย�างเคร�งครัด 
ท้ังนี้เพราะว�า ศีล หมายถึง วินัย กฎระเบียบ หลักการประพฤติปฏิบัติและเป/นฐานของการพัฒนาชีวิตคือ 
รู$จักจัดระเบียบความเป/นอยู�กิจกรรมกิจการและสิ่งแวดล$อมให$เอ้ือโอกาสแก�การพัฒนาชีวิต มีพฤติกรรม
ท่ีถูกต$องในความสัมพันธDกับสิ่งแวดล$อมทางสังคมด$วยการอยู�ร�วมกันกับเพ่ือนร�วมงานอย�างเก้ือกูลไม�
เบียดเบียนกันมีระเบียบวินัยในการทํางาน เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานให$มีคุณภาพ และเพ่ือเป/น
กรอบแนวทางประพฤติปฏิบัติตนเองให$อยู�ในระเบียบวินัยโดยการนําหลักธรรมะทางพุทธศาสนาคือศีล 
เพราะศีลนั้นเป/นส�วนสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาบุคคล (๒) ด$านการศึกษา (สมาธิ) พบว�า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยDในองคDกรตามแนวพุทธภายใต$กระแสบริโภคนิยม ซ่ึงสอดคล$องกับความเป/นจริง 
ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียน ครู อาจารยD และเจ$าหน$าท่ี มีการพัฒนาในข้ันสมาธิส�วนมาก มีความต้ังใจอดทน
ต�อการปฏิบัติหน$าท่ี มีความมุ�งม่ันต�อการพัฒนางานให$บรรลุเปQามาย และมีความม่ันใจในการปฏิบัติ
หน$าท่ี เนื่องจากว�า สมาธินั้นเป/นกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติต�างๆ ของจิตท้ังในด$านคุณธรรมเพ่ือให$
เกิดความ เมตตา ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� ความเข$มแข็งม่ันคง ความเพียรพยายาม ความแน�วแน�ม่ันคง 
ความมีสติเพราะว�าการทํางานต$องมีความมุ�งม่ันและความอดทนท่ีจะทําให$ผลปฏิบัติงานมีคุณภาพและ
บรรลุเปQาหมายตามเจตนารมยDของตนเองรวมไปถึงองคDการ เพราะฉะนั้น  ผู$บริหารนักเรียน ครู อาจารยD 
และเจ$าหน$าท่ี ส�วนใหญ�จึงตระหนักในความสําคัญในด$านนี้ เพียรระวังต้ังสมาธิเม่ือต$องปฏิบัติภารกิจท่ี
อาจเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้น การพัฒนาคนให$มีประสิทธิภาพต$องฝ�กการพัฒนาด$านจิตใจเพ่ือให$
เกิดสมาธิ และ (๓) ด$านการพัฒนา (ปRญญา) พบว�า การพัฒนาทรัพยากรมนุษยDในองคDกรตามแนวพุทธ
ภายใต$กระแสบริโภคนิยม ซ่ึงสอดคล$องกับความเป/นจริง ท้ังนี้เนื่องจาก นักเรียน ครู อาจารยD และ
เจ$าหน$าท่ี มีการพัฒนาในข้ันปRญญาส�วนใหญ�ให$ความสําคัญกับการใช$หลักเหตุผลในการปฏิบัติหน$าท่ี มี
ความเชื่อเรื่องกฎแห�งกรรม ทําดีได$ดี ทําชั่วได$ชั่ว และมีการแก$ไขปRญหาโดยพิจารณาอย�างรอบคอบ 
เนื่องจากปRญญาเป/นกระบวนการหนึ่งของการฝ�กอบรมทําให$เกิดความรู$ความเข$าใจอันถูกต$องและ
สมบูรณDรู$จักดําเนินการต�างๆ ด$วยปRญญาท่ีบริสุทธิ์ซ่ึงมองดูรู$เข$าใจเหตุผล รู$จักวินิจฉัย คิดเป/น แก$ปRญหา
เป/นเพราะว�าความเชื่อในหลักเหตุผลดังกล�าวถือเป/นความเชื่อพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา สังเกตได$จาก
พุทธศาสนาสุภาษิตได$กล�าวไว$ เช�น กัมมุนา วัตตติ โลโก สัตวDโลกย�อมเป/นไปตามกรรม เป/นต$น ตัวอย�าง
ของกฎแห�งกรรมของพระพุทธศาสนา เช�น ผู$ท่ีมีโทสะรุนแรง มักจะได$รับความเดือดร$อนใจอยู�เสมอ คนท่ี
ขาดสติมักจะทํางานไม�ประสบผลสําเร็จ เพราะฉะนั้น ผู$บริหารนักเรียนครูอาจารยDและเจ$าหน$าท่ีจึงได$
ตระหนักถึงความสําคัญในหลักเหตุผล๒๕๙ 

                                                 

 ๒๕๙อนุวัต กระสังขD, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยDในองคDกรตามแนวพุทธภายใต$กระแสบริโภคนิยม”, 
วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 

๑๓๕

 วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได$วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDเชิงพุทธของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล�าง ๒” จากผลการวิจัยพบว�า (๑) สภาพท่ัวไปของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยDสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล�าง ๒ มีการส�งเสริมและ
สนับสนุนให$บุคลากรพัฒนางานของตนเองตามลักษณะ ๕ ด$านคือ ด$านบุคลิกภาพ ด$านวิชาการ ด$าน
ทักษะ ด$านเจตคติ ด$านความคิดสร$างสรรคD (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยDเชิงพุทธของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือตอนล�าง ๒ ด$านศีล ได$ส�งเสริมให$บุคลากรมีความรับผิดชอบต�อหน$าท่ีการงานอย�าง
เต็มท่ีมีการจัดอบรมถือศีลและปฏิบัติธรรมประจําป�การฝ�กอบรมข้ันศีล คือ ฝ�กกายวาจา ข้ันสมาธิ คือ 
ฝ�กจิตใจ ข้ันปRญญา คือ  ฝ�กองคDความรู$ในการพัฒนาด$านสมาธิ มีการส�งเสริมให$บุคลากรทําสมาธิให$
จิตใจมีความสงบสุขก�อนปฏิบัติงานอยู�เสมอด$านปRญญาสนับสนุนให$บุคลากรปฏิบัติงาน โดยใช$หลัก
ความเห็นชอบ และคิดชอบในการทํางาน และ (๓) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDเชิงพุทธของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล�าง ๒ พบว�า การพัฒนาทรัพยากรมนุษยDในด$านศีล (B = Behavior) 
การพัฒนาเน$นไปท่ีการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDด$านศีลก�อให$เกิด 
ทักษะ และมีบุคลิกภาพท่ีดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษยDด$านสมาธิ หรือ การพัฒนาจิตใจ (M = Mind)
การพัฒนาทรัพยากรด$านสมาธิยังก�อให$เกิด เจตคติท่ีดีในการทํางานการพัฒนาด$านปRญญา หรือ การ
พัฒนาด$านความรู$ (W = Wisdom)เป/นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDในข้ันสูงสุดและมีความสําคัญสูงสุด
ปRญญา  นํามาใช$กับความรู$ทางวิชาการ และความคิดสร$างสรรคD เพราะต$องให$เกิดความรับรู$ และต$อง
มีความคิดสร$างสรรคDจะได$รูปแบบจากการสังเคราะหD (Synthesis Model) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยDเชิงพุทธ Buddhist Human Resource Development คือ BHRD = BMW๒๖๐ 
 เสน3ห2 ใจสิทธิ์ ได$วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร$างกระบวนการมีส�วน
ร�วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคDกรปกครองส�วนท$องถ่ิน” จากผลการวิจัยพบว�า ความ
เข$าใจและการประชาสัมพันธDถึงกิจกรรมการจัดการประชุม การประชาพิจารณD การทําประชาคมหมู�บ$าน 
และการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน ๆ (การประชุมบ�อยๆ) จะทําให$ประชาชนทราบถึงกิจกรรมต�าง ๆ พร$อม
กันให$ความร�วมมือในระดับท่ีน�าพอใจ (ความพร$อมเพรียง) เพ่ือให$เกิดความเข$าใจระดับการลงพ้ืนท่ีจน
สามารถทราบปRญหาและความต$องการของประชาชน (ความเข$าใจชุมชน) และความมีใจเป/นกลาง 
(อุเบกขา) ท่ีทําให$เห็นถึงแนวคิดของความเสียสละความสุขส�วนตนเพ่ือประโยชนDของส�วนรวมมากข้ึน
ต�อการสร$างระบบความสัมพันธDระหว�างองคDกรทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังองคDกรในชุมชนกับองคDกร
ปกครองส�วนท$องถ่ินในการวางแนวทางสําหรับวางรากฐานให$กับประชาชนได$มีความรู$และมีส�วนร�วม
ต�อกระบวนการกําหนดนโยบายต้ังแต�เริ่มต$นอันประกอบด$วย การร�วมคิดนโยบาย การร�วมใจต�อ
นโยบาย การร�วมทําตามนโยบาย การร�วมแรงตามนโยบาย การร�วมทุนตามนโยบาย การร�วมรับ
ผลประโยชนDอย�างเหมาะสม การร�วมดูแลรักษานโยบาย และการร�วมเป/นเจ$าของนโยบาย๒๖๑ 
                                                 

 ๒๖๐วิชญาภา เมธีวรฉัตร, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือตอนล�าง ๒”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๒๖๑เสน�หD ใจสิทธ์ิ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร$างกระบวนการมีส�วนร�วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะขององคDกรปกครองส�วนท$องถ่ิน”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๓๖

 อัจฉรา หล3อตระกูล ได$วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ” จาก
ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้คือ การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด$วย
ไตรสิกขา ได$แก� (๑) ด$านศีล ข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมในทางความประพฤติอย�างสูง ภาวะของผู$ท่ีมี
หลักธรรมความประพฤติถูกต$อง มีความประพฤติดีทางกาย วาจาและสัมมาชีพ สามารถควบคุมตนเอง 
จัดระเบียบชีวิตของตนและการอยู�รวมกับผู$ อ่ืนด$วยดี มีความรับผิดชอบต�อสังคมศีลเป/นการฝ�ก
พฤติกรรมโดยมีวินัยเป/นเครื่องมือในการฝ�กแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด$วย
ศีลนั้นเป/นการทําให$พนักงานมหาวิทยาลัยมีระเบียบวินัย อยู�ในกฎระเบียบ เพ่ือเป/นแบบอย�างท่ีดีแก�
นักศึกษา เป/นคนมีศีล เริ่มต$นจากการรักษาศีล ๕ ท้ังกาย วาจา ใจ ศีลคือการฝ�กให$ปฏิบัติตนอยู�ใน
ระเบียบวินัยของหน�วยงานสํารวมกาย วาจา ใจ หมายถึงการละเว$นสิ่งไม�พึงปฏิบัติ เช�น เม่ือรู$กฎ 
ระเบียบ ก็อย�าใช$ช�องโหว�ของระเบียบในการหาผลประโยชนD ท้ังนี้การพัฒนาอาจทําได$โดยการเชิญ
วิทยากรหรือพระท่ีมีความรู$ความสามารถ บรรยายเรื่องศีล เรื่องธรรมะ (๒) ด$านสมาธิ ข$อปฏิบัติ
สําหรับฝ�กอบรมจิตเพ่ือให$เกิดคุณธรรม ความแน�วแน�ม่ันคงหนักแน�นของจิตใจ มีความเพียรพยายาม
ในทางท่ีดีงาม มีสติกํากับตัว ทําให$จิตมีคุณภาพ มุ�งเน$นท่ีความต้ังม่ันแห�งจิต การทําใจให$สงบเพ่ือให$
จิตบริสุทธิ์ ไม�ฟุQงซ�าน เป/นกลาง ปราศจากอคติ เป/นการฝ�กทางด$านจิตใจ ฝ�กด$านคุณธรรม ความมีจิต
เมตตา ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด$วยสมาธิคือการต้ัง
ม่ันในความดี ท้ังนี้ต$องพัฒนาด$วยศีลก�อน จึงจะทําให$มีจิตใจต้ังม่ันในการปฏิบัติความดี และทํางานดี
ข้ึน การทํางานตามหน$าท่ีใด ๆ ก็ตาม หากขาดสมาธิ ความมุ�งม่ัน ต้ังม่ัน จดจ�อ อยู�ในสิ่งท่ีกําลังปฏิบัติ 
อาจทําให$เกิดความผิดพลาดในกิจการงานท่ีทําได$ และ (๓) ด$านปRญญา ข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรม
ปRญญาเพ่ือให$เกิดความรู$แจ$งข้ันสูง การมองดูรู$จักและเข$าใจสิ่งท้ังหลายตามความจริง มีความคิดเห็น 
แนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค�านิยมต�างๆท่ีดีงามถูกต$อง คิดในทางเสียสละ หวังดี ไม�เบียดเบียนตนเอง
และผู$อ่ืน และทําการต�างๆด$วยปRญญา คือ รู$จักวางใจ วางท�าที และปฏิบัติต�อโลกและชีวิตได$อย�าง
ถูกต$องเหมาะสมแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด$วยปRญญา คือ การรับการ
ฝ�กอบรมบ�อย ๆ พัฒนาด$วยการฝ�กอบรมและตัวพนักงานเองก็ต$องให$ความสนใจใฝ�รู$ ค$นคว$า อ�าน จึง
จะเกิดปRญญา ปRญญา แปลว�า ความรู$ การสร$างองคDความรู$นั้น จะต$องใช$ความรู$ท่ีเป/นสิ่งซ่ึงได$สั่งสม 
อบรมมา จากการศึกษาเล�าเรียน หรือการอ�าน การเข$ารับการอบรมบ�อยๆ เพ่ือนําความรู$มาพัฒนา
งานให$มีประสิทธิภาพ๒๖๒ 
 จากการศึกษาค$นคว$างานวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับ “หลักพุทธธรรม” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหาไว$ 
มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๒๖๒อัจฉรา หล�อตระกูล, “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๓๗

ตารางท่ี ๒.๒๑ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับหลักพุทธธรรม 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

กลยุทธDการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDของสํานักงาน
ส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เป/นการพัฒนาตาม
หลักพุทธธรรม ประกอบด$วย ๔ กลยุทธD ได$แก� 
กลยุทธDท่ี ๑ การพัฒนากาย กลยุทธDท่ี ๒ การ
พัฒนาศีล กลยุทธDท่ี ๓ การพัฒนาจิต และกลยุทธD
ท่ี ๔ การพัฒนาปRญญา 

พระปลัดสมบัติ �Kติ าโณ 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

การจัดการความรู$ตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียน
จังหวัดนครสวรรคD เป/นการจัดการความรู$ตาม
หลักกาลามสูตร เพ่ือระมัดระวังในการปฏิบัติ
หน$าท่ีในฐานะผู$บริหารท่ีจะต$องพัฒนาตนพัฒนา
คน และพัฒนางานให$เกิดประสิทธิภาพในทาง
รูปธรรมมากท่ีสุด 

พระครูวิจิตรธรรมานุรักษD (สมจิตร ยสปาโล) 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

การประยุกตDใช$หลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนา
ชุมชนของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆDภาค ๒ เป/นการประยุกตDใช$หลักไตรสิกขา ท้ัง 
๓ ด$าน คือ ด$านศีล ด$านสมาธิ และด$านปRญญา 

พระครูนิวิฐศีลขันธD (ณรงคD �Kตวฑฺฒโน)  
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

การพัฒนาทุนมนุษยDในข้ันสูงสุดเน$นการฝ�กฝน
อบรมให$เกิดความรู$ ความเข$าใจ และเกิดการคิดดี 
คิดชอบโดยอาศัยหลักปรโตโฆสะและโยนิโส
มนสิการท่ีต$องมีกัลยามิตรและสิ่งแวดล$อมท่ีดีมา
เอ้ืออํานวย ขณะเดียวกันก็ต$องฝ�กจิตให$บริสุทธิ์ 
สะอาด จิตท่ีคิดถึงประโยชนDคนอ่ืน ประโยชนD
องคDกร และประโยชนDเพ่ือส�วนรวม 

คติยา อายุยืน 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

กลยุทธDการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลัก
พุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงานภาคใต$
ตอนบน เป/นการบูรณาการหลักไตรสิกขาท้ัง ๓ 
ด$าน คือ ด$านอธิศีลสิกขา ด$านอธิจิตสิกขา ด$าน
อธิปRญญาสิกขา มาประยุกตDใช$ในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสถาบันพัฒนาฝ� มือ
แรงงานภาคใต$ตอนบน 

 
 



 

๑๓๘

ตารางท่ี ๒.๒๑ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับหลักพุทธธรรม (ต�อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ณัฐชนันตรD อยู�สีมารักษD 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

การพัฒนาสมาธิเ พ่ือการเป/นผู$ มีจิตใจท่ีดีเป/น
ต$นแบบท่ีดีให$กับสังคม มีจิตใจท่ีม่ันคง มีอารมณD
คงท่ี มีอุดมการณD และมีจิตวิญญาณความเป/นครู 
และด$านปRญญา พบว�า การพัฒนาบทบาทในการ
ทําหน$าท่ีความเป/นครูให$สมบูรณDแบบโดยเฉพาะ
องคDความรู$ ท่ี เกิดจากการศึกษา และเกิดจาก
ประสบการณDผ�านการทํางาน บวกกับจิตวิญญาณ
ในแง�บวกท่ีมองเพ่ือร�วมสายอาชีพเดียวกัน 

ดาบตํารวจไทยมณี ไชยฤทธิ์ 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ$าหน$าท่ีตํารวจ
ตระเวนชายแดนตามหลักพุทธธรรมเพ่ือสนับสนุน
การเข$าสู�ประชาคมอาเซียน เป/นรูปแบบของการ
พัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธธรรม ๔ ด$าน คือ 
ด$านการพัฒนาศักยภาพด$านกาย การพัฒนา
ศักยภาพด$านศีลธรรม  การพัฒนาศักยภาพด$านจิต 
และการพัฒนาศักยภาพด$านปRญญา 

ดาบตํารวจไพวัลยD พรหมนา 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของ
สถานีตํารวจเพ่ือประชาชน เป/นรูปแบบของการ
พัฒนาการบริการงานตามหลักหลักสังคหวัตถุ 
หลักอคติ ๔ หลักฆราวาสธรรม หลักสาราณีย
ธรรม หลักสัปปุริสธรรม โดยบูรณาการเข$ากับ
ภารกิจของข$าราชการตํารวจ 

พลตรีณรัฐ สวาสด์ิรัตนD 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต$
ตามหลักพุทธธรรม เป/นการศึกษารูปแบบของ
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน รวม ๓ ด$าน 
คือ ด$านพฤติกรรม ด$านจิตใจ และด$านปRญญา  

พัฒนสรณD เกียรติฐิติคุณ 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

B = Behavior หมายถึง การควบคุมพฤติกรรม
ท้ังทางกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให$
เป/นไปตามนโยบายการจัดระเบียบเมือง ให$ทุกคน
สามารถใช$ท่ีสาธารณะร�วมกันอย�างปลอดภัย โดย
การควบคุมภายในตนของเจ$าหน$าท่ี 

 
 



 

๑๓๙

ตารางท่ี ๒.๒๑ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับหลักพุทธธรรม (ต�อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พันตํารวจโทปราโมทยD จันทรDบุญแก$ว 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

พุทธบูรณาการเพ่ือส�งเสริมยุทธศาสตรDการสร$าง
ความเข$มแข็งในการบริหารตามแนวไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ และปRญญา พบว�า ผู$มีส�วนเก่ียวข$อง
และประชาชนผู$รับบริการมีความพึงพอใจต�อการ
บริหารงานอย�างมาก 

วันทนา เนาวDวัน 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

ผู$นําต$องรู$จักใช$หลักพุทธธรรมในการสร$างศรัทธา
ให$เกิดข้ึนแก�ตนเอง โดยถือปฏิบัติตามหลักปาปณิ
กธรรม ท้ังในด$านจักขุมา ด$านวิธุโร และด$าน
นิสสยสัมปRนโน เป/นต$น 

ว�าท่ีร$อยตรีหญิงสุทธญาณD โอบอ$อม 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

การพัฒนาบุคลากรด$านการศึกษากับไตรสิกขา 
ได$แก� ศีล เป/นคุณเครื่องแห�งการเตรียมตน สมาธิ
เป/นคุณเครื่องแห�งการเตรียมใจ ในการศึกษา
เรียนรู$  และปRญญาเป/นผลสัมฤทธิ์ ท่ี ได$จาก
การศึกษา 

อนุวัต กระสังขD 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๖) 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDในองคDกรตาม
แนวพุทธภายใต$กระแสบริโภคนิยม ได$แก� (๑) ด$าน
การฝ�กอบรม (ศีล) (๒) ด$านการศึกษา (สมาธิ) และ 
(๓) ด$านการพัฒนา (ปRญญา)  

วิชญาภา เมธีวรฉัตร 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDเชิงพุทธของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล�าง ๒ พบว�า 
เป/นไปตามหลักไตรสิกขา คือ (๑) การพัฒนาด$าน
ศีล (B = Behavior) (๒) การพัฒนาด$านจิตใจ (M 
= Mind) และการพัฒนาด$านปRญญา หรือ การ
พัฒนาด$านความรู$ (W = Wisdom) 

เสน�หD ใจสิทธิ์ 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

การสร$างระบบความสัมพันธDระหว�างองคDกรทาง
พระพุทธศาสนารวมท้ังองคDกรในชุมชนกับองคDกร
ปกครองส�วนท$องถ่ินเป/นการวางแนวทางสําหรับ
วางรากฐานให$กับประชาชนได$มีความรู$และมีส�วน
ร�วมต�อกระบวนการกําหนดนโยบายต้ังแต�เริ่มต$น 
และความมีใจเป/นกลาง (อุเบกขา) จึงทําให$เห็น
ถึงแนวคิดของความเสียสละความสุขส�วนตนเพ่ือ
ประโยชนDของส�วนรวมมากข้ึน 

 



 

๑๔๐

ตารางท่ี ๒.๒๑ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับหลักพุทธธรรม (ต�อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อัจฉรา หล�อตระกูล 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

รูปแบบท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้ คือ การพัฒนา
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด$วยไตรสิกขา 
ได$แก� (๑) ด$านศีล ข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรม
ในทางความประพฤติอย�างสูง (๒) ด$านสมาธิ ข$อ
ปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรมจิตเพ่ือให$เกิดคุณธรรม 
และ (๓) ด$านปRญญา ข$อปฏิบัติสําหรับฝ�กอบรม
ปRญญาเพ่ือให$เกิดความรู$แจ$งข้ันสูง เพ่ือนําความรู$
มาพัฒนางานให$มีประสิทธิภาพ 

 
 สรุปได�ว3า หลักพุทธธรรมเป/นหลักคําสอนขององคDสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ$าท่ีเป/นธรรมท่ี
มีคุณสมบัติ คือ เป/นธรรมท่ีพระผู$มีพระภาคเจ$าตรัสไว$ดีแล$ว เป/นธรรมท่ีผู$ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได$
ด$วยตนเอง เป/นธรรมท่ีปฏิบัติได$และให$ผลได$ไม�จํากัดกาล เป/นธรรมท่ีควรกล�าวกะผู$อ่ืนว�าท�านจงมาดู
เถิด เป/นธรรมท่ีควรน$อมเข$ามาใส�ตัว และเป/นธรรมท่ีผู$รู$ก็รู$ได$เฉพาะตน ดังนั้น ธรรมะจึงมีเนื้อหาสาระ
และขอบเขตท่ีกว$างขวางมาก กล�าวกันตามจริงแล$วครอบคลุมไปถึงกิจกรรมส�วนตัว เรื่องของจิตใจ 
ครอบครัว โดยมีความหมายลึกถึง ๔ ระดับ คือ ธรรมะสําหรับการบริหารปกครองตน ธรรมะสําหรับ
การครองเรือน ธรรมะสําหรับการบริหารประเทศชาติ ธรรมะสําหรับการอยู�เหนือธรรมชาติหรือเข$าสู�
พระนิพพาน 

 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาชุมชน 
 ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$างานวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับการพัฒนาชุมชน เพ่ือนํามาใช$เป/นแนวทางใน
การศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 อนุวัติ คูณแก�ว และคณะ ได$วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรชุมชนและองคDกรในจังหวัด
เพชรบูรณDตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสังคมท่ีมีความสุขอย�างยั่งยืน” จากผลการวิจัยพบว�า 
รูปแบบการสร$างความเข$มแข็งของชุมชนมีความเป/นไปได$ มีความสอดคล$องกับความต$องการจําเป/น มี
ความต�อเนื่อง และนําไปสู�การปฏิบัติได$ในระดับดี สําหรับผลการดําเนินงาน พบว�า สมาชิกในชุมชน
ดําเนินงานโดยการวางแผนร�วมกัน จัดทําแผนการพัฒนาชุมชนเข$มแข็ง โดยยึดหลักการเสริมสร$าง
ความเข$มแข็งของชุมชน การสร$างความม่ันคงทางเศรษฐกิจของชุมชน และการสร$างศักยภาพชุมชนใน
การอยู�ร�วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม นอกจากนั้น บุคลากรมีความพึงพอใจต�อการสร$าง
ความเข$มแข็งของชุมชนอยู�ในระดับมาก๒๖๓ 

                                                 

 ๒๖๓อนุวัติ คูณแก$ว และคณะ, “การพัฒนาบุคลากรชุมชนและองคDกรในจังหวัดเพชรบูรณDตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสังคมท่ีมีความสุขอย�างยั่งยืน”, รายงานการวิจัย, (สํานักวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๑), หน$า ก. 



 

๑๔๑

 สมบูรณ2 ธรรมลังกา ได$วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชนโดยใช$ภูมิ
ปRญญาท$องถ่ินเป/นฐาน ในจังหวัดเชียงราย” จากผลการวิจัยพบว�า ในบริบททางด$านสังคมของชุมชนท่ี
เข$มแข็งในจังหวัดเชียงราย เป/นสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสร$างทางสังคมเป/นท้ังแนวราบและแนวต้ัง 
ทางด$านการเมือง มีการกระจายอํานาจแบ�งการปกครองชุมชนเป/นหมวดหรือคุ$มชุมชนต�างๆ ทางด$าน
วัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และทางด$าน
เศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณDเป/นต$นทุนในการผลิต มีการรวมกลุ�มเพ่ือการผลิต การจําหน�าย
ผลผลิตเพ่ือส�งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใช$ภูมิปRญญาท$องถ่ินเป/นฐานในการเสริมสร$างความเข$มแข็ง
ของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย มีอาทิเช�นภูมิปRญญาท$องถ่ิน ด$านผู$นําชุมชน การเรียนรู$และการถ�ายทอด
ความรู$การอนุรักษDทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ส�วนปRจจัยท่ีมีผลต�อความเข$มแข็ง
ของชุมชน มีปRจจัยสําคัญคือ กระบวนการเรียนรู$ของชุมชน ระบบเครือข�าย ระบบความสัมพันธDในชุมชน 
และภูมิปRญญาท$องถ่ิน ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชนโดยใช$ภูมิปRญญา
ท$องถ่ินเป/นฐานได$ใช$ปRจจัยต�าง ๆ เหล�านี้ มากําหนดรูปแบบการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชนและ
ตัวชี้วัดความเข$มแข็งของชุมชน ส�วนกลยุทธDการนํารูปแบบการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชนโดยใช$
ภูมิปRญญาท$องถ่ินเป/นฐาน ได$แก� กลยุทธDการบริหารจัดการชุมชน กลยุทธDการมีส�วนร�วมของชุมชน กลยุทธD
การสร$างกระบวนการเรียนรู$ กลยุทธDการสร$างเครือข�าย และกลยุทธDสร$างจิตสํานึกรักบ$านเกิด๒๖๔ 
 ไพฑูรย2 ใจก�าวหน�า ได$วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานศุลกากรท่ีมีผลต�อการ
พัฒนาท$องถ่ินลุ�มน้ําโขง” จากผลการวิจัยพบว�า รูปแบบในการบริหารงานศุลกากรตามหลักอปริหานิย
ธรรมของด�านศุลกากรลุ�มน้ําโขง พบว�าการนําหลักอปริหานิยธรรม ๗ เป/นแนวทางในการบริหาร
จัดการเพ่ือให$บรรลุเปQาหมายตามวัตถุประสงคD โดยเฉพาะในด$านการบริหารจัดการบุคลากร 
(Staffing) การประสานงาน (Coordinating)  และการจัดองคDกร (Organizing) โดยการร�วมแรงร�วม
ใจเป/นคณะของแต�ละฝ�าย ทุกข้ันตอนในกระบวนการของการบริหารจัดการ ซ่ึงประกอบด$วย ร�วมกัน
การวางแผน ร�วมกันการจัดองคDกร การนํา การสั่งการและการตรวจสอบควบคุมต$องยึดหลัก เคารพ
ผู$ใหญ�ผู$เป/นประธาน ไม�รื้อท้ิงกฎ ระเบียบท่ีดีงาม ธํารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม แลกเปลี่ยน
ข$อมูลข�าวสาร การสร$างสัมพันธภาพท่ีดีต�อกันด$วยความสมัครใจ จริงใจ และมุ�งม่ันท่ีจะก$าวไปสู�
จุดหมายตามวัตถุประสงคD และผลประโยชนDจากการบริหารให$พัฒนางานศุลกากรในท$องถ่ินลุ�มน้ําโขง
ให$พัฒนายั่งยืนและเป/นประโยชนDต�อการพัฒนาท$องถ่ิน ด$านสินค$าพ้ืนเมือง (OTOP) และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย�อม (SME) ได$ยกระดับและเพ่ิมขีดการแข�งขันอย�างเข$มแข็งและม่ันคงต�อไปตาม
นโยบายของประเทศ๒๖๕ 
 
 
                                                 

 ๒๖๔สมบูรณD ธรรมลังกา, “รูปแบบการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชนโดยใช$ภูมิปRญญาท$องถ่ินเป/นฐาน 
ในจังหวัดเชียงราย”, วารสารศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยนเรศวร, ป�ท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) : 
๕๘-๖๖. 
 ๒๖๕ไพฑูรยD ใจก$าวหน$า, “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานศุลกากรท่ีมีผลต�อการพัฒนาท$องถ่ินลุ�มนํ้า
โขง”, วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรD), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๔๒

 สมหมาย แจ3มกระจ3าง และคณะ ได$วิจัยเรื่อง “การเสริมสร$างการมีส�วนร�วมของประชาชน 
: กรณีศึกษาการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี” จากผลการวิจัยพบว�า        
๑) สภาพปRญหา และความต$องการท่ัวไปของชุมชนในเทศบาลตําบลบางพระ ซ่ึงเป/นชุมชนเมืองและ
ชุมชนก่ึงเมือง สภาพโครงสร$างและสังคมค�อนข$างดี มีปRญหาและความต$องการด$านโครงสร$างชุมชน
และด$านสังคมเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู� เช�น ไฟฟQาแสงสว�างสาธารณะ การเพ่ิมรายได$และการส�งเสริม
สุขภาพ ๒) ประชาชนมีส�วนร�วมและมีความสามารถในการจัดทําแผนชุมชน ระยะ ๓ ป� อย�าง
สอดคล$องกับความต$องการของชุมชน ท้ัง ๑๐ ชุมชน โดยการมีส�วนร�วมได$อย�างสมบูรณD และมี
แนวทางพัฒนากิจกรรมต�างๆ เพ่ือสร$างความเข$มแข็งและพ่ึงพาตนเองได$อย�างยั่งยืน และ             
๓) ประชาชนในชุมชน และบุคลากรของเทศบาลตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ได$เรียนรู$ มีทักษะและ
ประสบการณDในการทํางานพัฒนาชุมชนร�วมกัน มีกิจกรรมการพัฒนาระดับท$องถ่ินท่ีเป/นรูปธรรม
ชัดเจน และมีความพร$อมท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู$ดําเนินงานพัฒนาอย�างยั่งยืนต�อไปได$เป/นอย�างดี๒๖๖ 
 ญาณัญฎา ศิรภัทร2ธาดา ได$วิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐมเชิง
บูรณาการ : การพัฒนากลยุทธDการตลาดเพ่ือสร$างรายได$เพ่ิมให$กับผู$ค$ารายย�อยเขตเทศบาลตําบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจัยพบว�า กลยุทธD รูปแบบ วิธีการแบบพิเศษทางการตลาดเพ่ือ
สร$างแรงดึงดูดใจลูกค$า สร$างรายได$เพ่ิมของผู$ค$ารายย�อยของฝR£งตลาดชุมชนศาลายาด$านใน (ศาลายา
เก�า) คือ การปรับปรุงสินค$าท่ีขายและปรับวิธีการค$าขายให$ตรงกับความต$องการของลูกค$า การหีบห�อ
บรรจุภัณฑDท่ีมีสีสัน สวยงามประทับใจ สื่อถึงเอกลักษณD หรืออัตลักษณDของชุมชนศาลายา ตลาดเก�า
ย$อนยุค เพ่ือให$เป/นไปตามกระแสความต$องการของนักท�องเท่ียวเชิงอนุรักษDนิยม ความสะดวกสบาย
ของลูกค$า เช�น สุขาท่ีสะอาด และเพียงพอ จัดให$มี กิจกรรมพิเศษท่ีน�าสนใจต�าง ๆ ในพ้ืน ท่ีเพ่ือดึงดูด
การเยี่ยมชม การจัดการเส$นทางการคมนาคมก็ควรให$มีการสัญจรผ�านไปมาในพ้ืนท่ีขายสินค$า มีท่ีจอด
รถเพียงพอและปลอดภัย การหาทําเลท่ีลูกค$าสังเกตเห็นได$ง�าย อีกท้ัง การทําปQายประชาสัมพันธDให$มี
ความสะดุดตามากข้ึน และยังต$องพิจารณาถึงช�วงเวลาท่ีขายด$วย สําหรับรูปแบบ วิธีการแบบพิเศษใน
งานวิจัย พบว�า การสร$างความโดดเด�น แปลกตา สะดุดใจแก�ลูกค$าเป/นสิ่งท่ีผู$ค$ารายย�อยมีความคิดเห็น
ท่ียอมรับว�าเป/นสิ่งท่ีควรได$รับการสนับสนุนในเรื่องขององคDความรู$งบประมาณ และการรณรงคD 
ประชาสัมพันธDเป/นอย�างยิ่ง เช�น การจัดกิจกรรมโดยให$แม�ค$า พ�อค$า ร�วมมือร�วมใจกันใส�เสื้อสีสดใส 
ลายดอก ท่ีสะดุดตา เป/นการสร$างความเป/นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู$ค$ารายย�อยในช�วงวันท่ีมีการจัด
กิจกรรมพิเศษ อีกท้ัง เป/นการเชิญชวนลูกค$านักท�องเท่ียวให$อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศท่ีย$อนยุคไป
ในอดีตอีกด$วย๒๖๗ 
 
 
                                                 

 ๒๖๖สมหมาย แจ�มกระจ�าง และคณะ, “การเสริมสร$างการมีส�วนร�วมของประชาชน : กรณีศึกษาการ
จัดทําแผนชุมชนเทศบาลตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี”, รายงานการวิจัย, (คณะศึกษาศาสตรD : มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๑), หน$า ก-ข. 
 ๒๖๗ญาณัญฎา ศิรภัทรDธาดา, “การพัฒนาชุมชนตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐมเชิงบูรณาการ : การ
พัฒนากลยุทธDการตลาดเพ่ือสร$างรายได$เพ่ิมให$กับผู$ค$ารายย�อยเขตเทศบาลตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม”, 
รายงานการวิจัย, (คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔), หน$า ก-ข. 



 

๑๔๓

 ขวัญกมล ดอนขวา และคณะ ได$วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” จากผลการวิจัยพบว�า ปRจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด$านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยD มีผลกระทบทางตรงต�อกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด$านการขายมาก
ท่ีสุด โดยมีขนาดของผลกระทบเท�ากับ ๐.๕๑๓ ส�วนกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด$าน
การขาย มีผลกระทบทางตรงต�อการจัดสรรกําไรส�วนเกินของชุมชนในด$านการให$ความอนุเคราะหD
ชุมชนมากท่ีสุด โดยมีขนาดของผลกระทบเท�ากับ ๐.๔๑๗ ทางด$านปRจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนด$าน
การพัฒนาพ้ืนฐานทางกายภาพมีผลกระทบทางตรงต�อการจัดสรรกําไรส�วนเกินของชุมชนในด$านการ
อนุรักษDทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด โดยมีขนาดของผลกระทบเท�ากับ ๐.๔๓๔ นอกจากนี้ปRจจัย
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด$านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยD มีผลกระทบทางอ$อมต�อการจัดสรรกําไร
ส�วนเกินของชุมชนในด$านการให$การศึกษามากท่ีสุด โดยมีขนาดของผลกระทบเท�ากับ ๐.๓๐๒ ดังนั้น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยDทางด$านการพัฒนาผู$นําเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสมาชิกกลุ�มและการ
พัฒนาเจ$าหน$าท่ีท่ีเก่ียวข$องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีผลต�อการเพ่ิมยอดขายจากการขายสินค$า
ภายในชุมชน โดยรายได$จากการขายจะมีผลต�อขนาดของการจัดสรรกําไรไปช�วยเหลือกิจกรรมต�าง ๆ 
ทางสังคมในชุมชนท่ีเป/นท่ีตั้งของกลุ�มอาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะอย�างยิ่งช�วยในด$าน
การให$การศึกษามากท่ีสุด๒๖๘ 
 สิทธิชัย ตันศรีสกุล ได$วิจัยเรื่อง “ปRจจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษา
องคDกรปกครองส�วนท$องถ่ิน จังหวัดมหาสารคาม” จากผลการวิจัยพบว�า ปRจจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนา
ชุมชนอย�างยั่งยืน มี ๓ ปRจจัยหลัก ได$แก� ปRจจัยการบริหารจัดการด$านธุรกิจชุมชน ปRจจัยการบริหาร
จัดการด$านสังคม ปRจจัยการบริหารจัดการด$านสิ่งแวดล$อม ส�วนรูปแบบการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืนใน
จังหวัดมหาสารคาม มี ๘ ข้ันตอน ประกอบด$วย (๑) การศึกษาชุมชน (๒) การวิเคราะหDปRญหาชุมชน    
(๓) การจัดลําดับความต$องการและปRญหาชุมชน (๔) การวางแผนแก$ปRญหา (๕) การพิจารณาวิธีการ
ดําเนินงาน (๖) การดําเนินงาน (๗) การประเมินผลงาน และ (๘) การทบทวนเพ่ือแก$ไขปRญหาและ
อุปสรรค๒๖๙ 
 จากการศึกษาค$นคว$างานวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับ “การพัฒนาชุมชน” ซ่ึงผู$วิจัยได$ประมวลเนื้อหา
ไว$ มีแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข$องสามารถสรุปได$ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๒๖๘ขวัญกมล ดอนขวา และคณะ, “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงาน
การวิจัย, (สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๕), หน$า ก-ข. 
 ๒๖๙สิทธิชัย ตันศรีสกุล, “ปRจจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน : กรณีศึกษาองคDกรปกครองส�วน
ท$องถ่ิน จังหวัดมหาสารคาม”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๕๓), หน$า ก-ข. 



 

๑๔๔

ตารางท่ี ๒.๒๒ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อนุวัติ คูณแก$ว และคณะ 
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๑) 

สมาชิกในชุมชนดําเนินงานโดยการวางแผน
ร�วมกัน จัดทําแผนการพัฒนาชุมชนเข$มแข็ง โดย
ยึดหลักการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชน 
การสร$างความม่ันคงทางเศรษฐกิจของชุมชน 
และการสร$างศักยภาพชุมชนในการอยู�ร�วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม นอกจากนั้น 
บุคลากรมีความพึงพอใจต�อการสร$างความ
เข$มแข็งของชุมชนอยู�ในระดับมาก 

สมบูรณD ธรรมลังกา 
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๖) 

ปRจจัยท่ีมีผลต�อความเข$มแข็งของชุมชน คือ 
กระบวนการเรียนรู$ของชุมชน ระบบเครือข�าย 
ระบบความสัมพันธDในชุมชน และภูมิปRญญา
ท$องถ่ินในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร$างความ
เข$มแข็งของชุมชน โดยใช$ภูมิปRญญาท$องถ่ินเป/น
ฐานได$ใช$ปRจจัยต�าง ๆ เหล�านี้ มากําหนดรูปแบบ
การเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชนและ
ตัวชี้วัดความเข$มแข็งของชุมชน ส�วนกลยุทธDการ
นํารูปแบบการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชน
โดยใช$ภูมิปRญญาท$องถ่ินเป/นฐาน ได$แก� กลยุทธD
การบริหารจัดการชุมชน กลยุทธDการมีส�วนร�วม
ของชุมชน กลยุทธDการสร$างกระบวนการเรียนรู$ 
กลยุทธDการสร$างเครือข�าย และกลยุทธDสร$าง
จิตสํานึกรักบ$านเกิด 

ไพฑูรยD ใจก$าวหน$า 
(ดุษฎีนิพนธD, ๒๕๕๗) 

การร�วมแรงร�วมใจเป/นคณะของแต�ละฝ�ายในทุก
ข้ันตอนในกระบวนการของการบริหารจัดการ 
ประกอบด$วย ร�วมกันการวางแผน ร�วมกันการจัด
องคDกร การนํา การสั่งการและการตรวจสอบ
ควบคุมต$องยึดหลัก เคารพผู$ใหญ�ผู$เป/นประธาน 
ไม�รื้อท้ิงกฎ ระเบียบท่ีดีงาม ธํารงรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม แลกเปลี่ยนข$อมูลข�าวสาร 
การสร$างสัมพันธภาพท่ีดีต�อกันด$วยความสมัครใจ 
จริงใจ และมุ�งม่ันท่ีจะก$าวไปสู�จุดหมายตาม
วัตถุประสงคD 

 



 

๑๔๕

ตารางท่ี ๒.๒๒ แนวคิดหลักท่ีได$จากการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน (ต�อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สมหมาย แจ�มกระจ�าง และคณะ 
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๑) 

ประชาชนมีส�วนร�วมและมีความสามารถในการ
จัดทําแผนชุมชน ระยะ ๓ ป� อย�างสอดคล$องกับ
ความต$องการของชุมชน ท้ัง ๑๐ ชุมชน โดยการมี
ส�วนร�วมได$อย�างสมบูรณD และมีแนวทางพัฒนา
กิจกรรมต�างๆ เพ่ือสร$างความเข$มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองได$อย�างยั่งยืน 

ญาณัญฎา ศิรภัทรDธาดา 
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๔) 

กลยุทธD รูปแบบ วิธีการแบบพิเศษทางการตลาด
เพ่ือสร$างแรงดึงดูดใจลูกค$า สร$างรายได$เพ่ิมของ
ผู$ค$ารายย�อยของฝR£งตลาดชุมชนศาลายาด$านใน 
คือ การปรับปรุงสินค$าท่ีขายและปรับวิธีการ
ค$าขายให$ตรงกับความต$องการของลูกค$า การหีบ
ห�อบรรจุภัณฑDท่ีมีสีสัน สวยงามประทับใจ สื่อถึง
เอกลักษณD หรืออัตลักษณDของชุมชน 

ขวัญกมล ดอนขวา และคณะ 
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๕) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยDทางด$านการพัฒนา
ผู$นําเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสมาชิกกลุ�มและ
การพัฒนาเจ$าหน$าท่ีท่ีเก่ียวข$องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน มีผลต�อการเพ่ิมยอดขายจากการ
ขายสินค$าภายในชุมชน โดยรายได$จากการขาย
จะมีผลต�อขนาดของการจัดสรรกําไรไปช�วยเหลือ
กิจกรรมต�าง ๆ ทางสังคมในชุมชนท่ีเป/นท่ีต้ังของ
กลุ�มอาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งช�วยในด$านการให$การศึกษามากท่ีสุด 

สิทธิชัย ตันศรีสกุล 
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๓) 

รูปแบบการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืนในจังหวัด
มหาสารคาม มี ๘ ข้ันตอน ประกอบด$วย 

๑) ศึกษาชุมชน 
๒) วิเคราะหDปRญหาชุมชน 
๓) จัดลําดับความต$องการและปRญหาชุมชน 
๔) วางแผนแก$ปRญหา 
๕) พิจารณาวิธีการดําเนินงาน 
๖) ดําเนินงาน 
๗) ประเมินผลงาน 
๘) ทบทวนเพ่ือแก$ไขปRญหาและอุปสรรค 

 



 

๑๔๖

 สรุปได�ว3า การพัฒนาชุมชนเป/นกระบวนการท่ีพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติ
และพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนให$ดีข้ึนกว�าเดิม พัฒนาให$ชุมชนเป/นชุมชนท่ีดี สร$างให$คนใน
ชุมชนความรู$สึกรักและผูกพันต�อชุมชน โดยทฤษฎีและหลักการของการพัฒนาชุมชน ถือว�าเป/นหลัก
หรือจุดยืนในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพ่ือการสร$างสรรคDความเจริญในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองให$แก�ชุมชนและประเทศชาติในท่ีสุด อย�างไรก็ตาม การดําเนินการพัฒนาจะได$ผลเพียงใดนั้น
ข้ึนอยู�กับวิธีการพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ 
 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” 
ผู$วิจัยได$กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๒.๓ 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สภาพปMจจุบัน 
ชุมชนดีเด3นในจังหวัดราชบุรี 
๑) ด$านเศรษฐกิจ  
๒) ด$านสังคม 
๓) ด$านการศึกษา 
๔) ด$านสุขอนามัยและสิ่งแวดล$อม 

 แนวทางการส3งเสริมหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด3น

ในจังหวัดราชบุรี 
พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

(ไตรสิกขา) 
๑) ศีล  
๒) สมาธิ 
๓) ปRญญา 



บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” 
ผู#วิจัยได#ดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ผู#ให#ข#อมูลสําคัญ/ผู#เข#าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข#อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห7ข#อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” นี้ 
เป8นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช#การสัมภาษณ7เชิงลึก (In-depth Interview) 
และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป8นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข#อมูล 
 
๓.๒ ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ/ผู�เข�าร&วมการสนทนากลุ&มเฉพาะ 

 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” นี้ 
ผู#วิจัยกําหนดขอบเขตด#านผู#ให#ข#อมูลสําคัญ/ผู#เข#าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ โดยจําแนกเป8น ๕ กลุ�ม 
ได#แก� 
 กลุ�มท่ี ๑ พระสงฆ7ในพ้ืนท่ีชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี 
 กลุ�มท่ี ๒ ข#าราชการท่ีเก่ียวข#องกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 
 กลุ�มท่ี ๓ ผู#นําชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี 
 กลุ�มท่ี ๔ ราษฎรในชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี 
 กลุ�มท่ี ๕ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

 ๓.๒.๑ ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
 ผู#ให#ข#อมูลสําคัญเก่ียวกับการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัด
ราชบุรี ผู#วิจัยได#คัดเลือกจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป8น
ตัวแทนของกลุ�มท่ีเหมาะสม จํานวน ๒๖ รูป/คน โดยมีสัดส�วนดังแสดงในตารางท่ี ๓.๑ 
 
 
 
 



 

๑๔๘

ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนผู#ให#ข#อมูลสําคัญ 
 

กลุ&ม จํานวน (รูป/คน) 
๑ พระสงฆ7ในพ้ืนท่ีชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี ๘ 
๒ ข#าราชการท่ีเก่ียวข#องกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ๗ 
๓ ผู#นําชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี ๗ 
๔ ราษฎรในชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี ๔ 

รวม ๒๖ 
 
 รายนามผู#ให#ข#อมูลสําคัญเก่ียวกับการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ผู#วิจัยได#คัดเลือกจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการ
เป8นตัวแทนของกลุ�มท่ีเหมาะสม จํานวน ๒๖ รูป/คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 กลุ�มท่ี ๑ พระสงฆ7ในพ้ืนท่ีชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี จํานวน ๘ รูป ได#แก� 
 ๑) พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง `าณโรจโน) เจ#าคณะอําเภอปากท�อ 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๒) พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน7 อาจาโร) เจ#าคณะอําเภอวัดเพลง 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๓) พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ#าคณะอําเภอจอมบึง 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๔) พระครูอรัญเขตคณารักษ7 (นิพนธ7 อคฺควณฺโณ) เจ#าคณะอําเภอบ#านคา 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๕) พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก) รองเจ#าคณะอําเภอบ#านโปbง 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๖) พระปลัดณรงค7ศักด์ิ ปภากโร เลขานุการเจ#าคณะอําเภอจอมบึง 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๗) พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม เลขานุการเจ#าคณะอําเภอบ#านโปbง 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๘) พระใบฎีกาฐนพนธ7 ชตป`ฺโ` เจ#าอาวาสวัดหินกอง 
  จังหวัดราชบุรี 

 กลุ�มท่ี ๒ ข#าราชการท่ีเก่ียวข#องกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จํานวน ๗ คน ได#แก� 
 ๑) นายประยงค7 จันทเต็ง นายอําเภอดําเนินสะดวก 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๒) นายประทีป นทีทวีวัฒน7 นายอําเภอปากท�อ 
  จังหวัดราชบุรี 
 



 

๑๔๙

 ๓) นางสาวจันทร7พร  สุดยอด พัฒนาการอําเภอบางแพ 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๔) นางจันทรัตน7 ศรีสังวร พัฒนาการอําเภอจอมบึง 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๕) นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๖) นายเทียม ทิมทอง นายกองค7การบริหารส�วนตําบลหินกอง 
  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 ๗) นายสมปอง จงรักษ7 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
  อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

 กลุ�มท่ี ๓ ผู#นําชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี จํานวน ๗ คน ได#แก� 
 ๑) นายยุทธนา นวมนิ่ม ผู#ใหญ�บ#าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม 
  อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 
 ๒) นายศักด์ิสิทธิ์ แก�นศักด์ิ ผู#ใหญ�บ#านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ 
  อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 ๓) นายทน สารีสาย ผู#ใหญ�บ#านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� 
  อําเภอบ#านโปbง จังหวัดราชบุรี 
 ๔) นายประคอง สร#อยสวัสด์ิ ผู#นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง 
  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 ๕) นายไพโรจน7 พจนาท ผู#นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด 
  อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
 ๖) นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย7 ผู#นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ 
  อําเภอบ#านโปbง จังหวัดราชบุรี 
 ๗) นางวีณา สุขอยู� ผู#นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห#วยยางโทน 
  อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

 กลุ�มท่ี ๔ ราษฎรในชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี จํานวน ๔ คน ได#แก� 
 ๑) นางวิศรุตา มูลสวัสด์ิ รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ#านเศรษฐกิจพอเพียง 
  บ#านหนองสะเดาบน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง 
  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 ๒) นางสมนึก เทพธรรม ประธานกลุ�มทอผ#า ไทยทรงดํา บ#านหัวเขาจีน 
  อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 
 ๓) นายประพันธ7 อินทสุต รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ#านห#วยยาง 
  ตําบลปากช�อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 ๔) นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ ประธานศูนย7ประสานงานองค7การชุมชนระดับตําบลดีเด�น (ศอช.ต.) 
  ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 



 

๑๕๐

 ๓.๒.๒ ผู�เข�าร&วมการสนทนากลุ&มเฉพาะ 
 ผู#เข#าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะเก่ียวกับการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน
ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ซ่ึงผู#วิจัยได#คัดเลือกจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตาม
ลักษณะการเป8นตัวแทนของกลุ�มท่ีเหมาะสม จํานวน ๙ รูป/คน โดยมีสัดส�วนดังแสดงในตารางท่ี ๓.๒ 
 
ตารางท่ี ๓.๒ จํานวนผู#เข#าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
 

กลุ&ม จํานวน (รูป/คน) 
๑ พระสงฆ7ในพ้ืนท่ีชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี ๑ 
๒ ข#าราชการท่ีเก่ียวข#องกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ๑ 
๓ ผู#นําชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี ๑ 
๔ ราษฎรในชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี ๑ 
๕ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ๕ 

รวม ๙ 
 
 รายนามผู#เข#าร�วมการสนทนากลุ�ม ซ่ึงผู#วิจัยได#คัดเลือกจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) จํานวน ๙ รูป/คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 กลุ�มท่ี ๑ พระสงฆ7ในพ้ืนท่ีชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี จํานวน ๑ รูป ได#แก� 
 ๑) พระมหาประกอบ โชติปุ`ฺโ` เจ#าคณะอําเภอดําเนินสะดวก 
  วัดโชติทายการาม จังหวัดราชบุรี 

 กลุ�มท่ี ๒ ข#าราชการท่ีเก่ียวข#องกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จํานวน ๑ คน ได#แก� 
 ๑) นางนวลนิตย7 สังข7กระแสร7 พัฒนาการอําเภอดําเนินสะดวก 
  จังหวัดราชบุรี 

 กลุ�มท่ี ๓ ผู#นําชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี จํานวน ๑ คน ได#แก� 
 ๑) นายสุเทพ สุริยะพันธพงษ7 กํานันตําบลตาหลวง 
  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 กลุ�มท่ี ๔ ราษฎรในชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี จํานวน ๑ คน ได#แก� 
 ๑) นายศิริพงษ7 ทิพย7เนตร หัวหน#ากลุ�มอาชีพมะพร#าวน้ําหอม ชุมชนตาหลวง 
  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 กลุ�มท่ี ๕ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๖ รูป/คน ได#แก� 
 ๑) พระปhฎกโกศล (ปราโมทย7 ปโมทิโต) รองผู#อํานวยการฝbายบริหารวิทยาลัยสงฆ7ราชบุรี 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



 

๑๕๑

 ๒) พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร. (สุรศักด์ิ วิสุทธาจาโร) กรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ7ราชบุรี 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) พระครูสังฆรักษ7ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร. รองผู#อํานวยการฝbายวิชาการวิทยาลัยสงฆ7ราชบุรี 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔) ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี อาจารย7ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕) ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย7ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 

 ๓.๓.๑ ประเภทของเครื่องมือ 
 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” นี้ 
ผู#วิจัยได#กําหนดเครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัยไว# ๒ ประเภท ดังนี้ 
 การสัมภาษณ6เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให#ได#ข#อมูลท่ีรอบด#านและลึกซ้ึง โดย
ผู#วิจัยใช#การสัมภาษณ7แบบมีโครงสร#าง (Structured Interview) มีลักษณะเป8นคําถามแบบปลายเปhด
เพ่ือให#ได#ข#อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค7ของการวิจัย โดยวิจัยจะใช#กับผู#ให#ข#อมูลสําคัญ จํานวน ๒๖ 
รูป/คน ดังกล�าวข#างต#น 
 การสนทนากลุ&มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให#ได#ข#อมูลท่ีรอบด#านและ
ลึกซ้ึง จากการร�วมพูดคุยกันระหว�างผู#วิจัยกับผู#ทรงคุณวุฒิเพ่ือร�วมกันสังเคราะห7แนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี โดยผู#วิจัยจะร�วมสนทนากลุ�มกับผู#ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๙ รูป/คน ดังกล�าวข#างต#น เพ่ือให#ได#ข#อมูลท่ีรอบด#านและลึกซ้ึงในเชิงเหตุผล 

 ๓.๓.๑ ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ 
 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” นี้ มี
การสร#างเครื่องมือโดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด ในการสร#างเครื่องมือการวิจัย 
 ๒) กําหนดวัตถุประสงค7ในการสร#างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย7ท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ7 
 ๓) สร#างเครื่องมือ และนําเสนอร�างเครื่องมือการวิจัยต�ออาจารย7ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ7และ
ผู#เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก#ไข 
 ๔) ปรับปรุงแก#ไข 
 ๕) นําไปใช#จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข#อมูล 
 
 
 



 

๑๕๒

 ๓.๓.๒ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” นี้ มี
การตรวจสอบเครื่องมือโดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอคําแนะนําจากอาจารย7ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ7 
 ๒) หาความเท่ียงตรง (Validity)๑ โดยการนําแบบสัมภาษณ7ท่ีสร#างเสร็จ เสนอประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ7เพ่ือขอความเห็นชอบ และนําเสนอต�อผู#เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต#องเหมาะสมในภาพรวมด#านเนื้อหา ภาษา และความครอบคลุม แล#วนํามาปรับปรุงแก#ไขให#
เหมาะสม ซ่ึงผู#เชี่ยวชาญท้ัง ๕ ท�าน ประกอบด#วย 
 ๒.๑ พระอุดมสิทธินายก, ดร. อาจารย7ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 ๒.๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย7ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 ๒.๓ พระมหาสุนันท7 สุนนฺโท, ดร. อาจารย7ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 ๒.๔ อาจารย7 ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย7ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 ๒.๕ อาจารย7 ดร.อนุวัต กระสังข7 อาจารย7ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 ๓.๓.๓ ลักษณะของเครื่องมือ 
 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” นี้ มี
เครื่องมือเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
 ๑) แบบสัมภาษณ7 
 แบบมีโครงสร#าง (Structured Interview) เป8นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข#อมูล ซ่ึง
ประกอบด#วยข#อคําถาม จํานวน ๒๕ ข#อ ซ่ึงครอบคลุมในประเด็นการวิจัย 
 ๒) แบบสนทนากลุ�มเฉพาะ 
 แบบสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป8นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข#อมูลเชิงคุณภาพ โดยการอภิปรายโต#ตอบกัน 
 

                                                 

 ๑สุวิมล ติรกานันท7, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร6 : แนวทางสู&การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน#า ๒๕. 



 

๑๕๓

๓.๔ การเก็บรวบรวมข�อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” 
ผู#วิจัยได#ทําการเก็บรวบรวมข#อมูลด#วยตนเอง โดยดําเนินการดังนี้ 
 ๑) ข�อมูลช้ันต�น ผู#วิจัยศึกษาจากคัมภีร7พระไตรปhฎก และใช#การสัมภาษณ7เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป8นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข#อมูลภาคสนาม จากการสุ�มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามท่ีกําหนดไว#  
 การสัมภาษณ7เชิงลึก (In-depth interview) เป8นการสัมภาษณ7ในรูปแบบท่ีท้ังท่ีเป8น
ทางการโดยใช#ประเด็นคําถามท่ีมีโครงสร#าง (Structured Interview) เพ่ือนําไปสู�การสนทนา ซ่ึงผู#ให#
ข#อมูลมีบทบาทกําหนดทิศทางการสนทนาร�วมกับผู#สัมภาษณ7เพ่ือบรรลุเปtาหมายในการทําความเข#าใจ
ประเด็นคําถามร�วมกัน ซ่ึงผู#สัมภาษณ7จะไม�ทําหน#าท่ีเพียงอ�านคําถาม อธิบายความหมายของคําถาม 
แล#วบันทึกคําตอบเท�านั้น แต�จะร�วมสนทนาให#ได#เรื่องราวมากข้ึนไปตามการเล�าเรื่องของผู#ให#ข#อมูล
หลัก และครอบคลุมในประเด็นการวิจัย 
 การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป8นการเก็บรวบรวมข#อมูลเชิง
คุณภาพโดยการกระตุ#นให#สมาชิกในกลุ�มขนาดกลาง จํานวน ๙ รูป/คน โดยอภิปรายโต#ตอบแสดง
ความเห็น/เล�าเรื่องประสบการณ7 ตามประเด็นท่ีผู#ดําเนินการสนทนา (Moderator) กําหนดข้ึนมา
อย�างเจาะจงตามวัตถุประสงค7ของการวิจัย ข#อมูลหลั่งไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธ7ใน
แนวราบระหว�างสมาชิกในกลุ�มด#วยกันเองและระหว�างกลุ�มสมาชิกกลุ�มกับผู#ดําเนินการสนทนา 
 ดังกล�าวนี้ ผู#วิจัยได#ทําการติดต�อในเบ้ืองต#นท้ังทางโทรศัพท7และด#วยตนเองเพ่ือแนะนําตัว
ผู#วิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค7ของการทําวิจัย และขอความอนุเคราะห7บุคคลดังกล�าวเป8นผู#ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือให#ข#อมูลท่ีเก้ือกูลต�อการวิจัยครั้งนี้ เม่ือได#รับการตอบรับแล#วผู#วิจัยจะได#ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข#อมูล 
 ๒) ข�อมูลช้ันรอง ผู#วิจัยได#เก็บรวบรวมข#อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา 
บทความ บริการค#นหาข#อมูลภายใต#เครือข�ายอินเตอร7เน็ต และงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือวิเคราะห7ข#อมูล
เก่ียวกับการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
 
๓.๕ การวิเคราะห6ข�อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” 
ผู#วิจัยได#ดําเนินการวิเคราะห7 ดังนี้ 
 (๑) การวิเคราะห7ข#อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู#วิจัยได#ใช#
วิธีการวิเคราะห7เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห7เนื้อหาท่ีได#จากการศึกษาเอกสารต�าง ๆ 
อย�างเป8นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 
 (๒) การวิเคราะห7ข#อมูลจากการสัมภาษณ7เชิงลึก (In-depth Interview) ผู#วิจัยได#ใช#วิธีการ
วิเคราะห7เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู#วิจัยพยายามรักษาสํานวนเดิมของผู#ให#สัมภาษณ7รวมท้ัง
ปรับแก#ให#มีความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดข#อความท่ีซํ้าซ#อนกัน 



 

๑๕๔

 (๓) การวิเคราะห7ข#อมูลจากการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ท่ีประกอบ 
ด#วยผู#ดําเนินการสนทนา (Moderator) ผู#จดบันทึก (Note Taker) ผู#ช�วยท่ัวไป (Assistant) และ
ผู#ทรงคุณวุฒิ โดยผู#วิจัยได#ใช#วิธีการวิเคราะห7เนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษาสํานวน
เดิมไว# 
 



บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” นี้ 
เป#นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข8อมูลวิจัยภาคสนาม (Field Research) 
จากประชากร ได8แก� พระสงฆ@ในพ้ืนท่ีชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี ข8าราชการท่ีเก่ียวข8องกับการพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี ผู8นําชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี และราษฎรในชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี โดย
คัดเลือกตัวแทนจากประชากร ดังกล�าวข8างต8น ด8วยวิธีการสุ�มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตามลักษณะการเป#นตัวแทนของกลุ�มท่ีเหมาะสม รวมท้ังสิ้น จํานวน ๓๕ รูป/คน เก็บรวบรวมข8อมูล
โดยการสัมภาษณ@เชิงลึก (In-depth Interview) ผู8ให8ข8อมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน ๒๖ รูป/
คน และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๙ รูป/คน โดยมีผลการ
วิเคราะห@ข8อมูล ดังนี้ 
 ๔.๑ ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
 ๔.๒ สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม 
 ๔.๓ แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
 ๔.๔ องค@ความรู8จากการวิจัย 
 
๔.๑ ลักษณะทั่วไปของชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 

 ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี เป#นผลการวิเคราะห@ข8อมูลเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณ@แบบมีโครงสร8าง (Structured Interview) ผู8ให8ข8อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 
๒๖ รูป/คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ๑) ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 

 - สภาพชุมชนมีลักษณะเป)นชุมชนเกษตรกรรม 
 โดยท่ัวไป สภาพชุมชนท่ีได8รับรางวัลหมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง หรือชุมชนดีเด�นของจังหวัด
ราชบุรี เป#นชุมชนท่ีมีลักษณะเป#นชุมชนเกษตรกรรม ชาวบ8านส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
เช�น ทํานา ทําไร� ปลูกผัก เลี้ยงสัตว@ ชาวบ8านท่ีอาศัยอยู�มีหลายเชื้อชาติ คือ ไทย ลาว จีน เป#นต8น๑ 
พ้ืนท่ีมีสภาพท8องท่ีเป#นท่ีราบ เป#นพ้ืนท่ีทําการเกษตร ทํานา ทําสวน ทําไร� เพราะพ้ืนดินมีความอุดม
สมบูรณ@ ส�วนใหญ�เป#นร�องสวน มีลําปะโดงไหลผ�าน๒ สภาพท่ัวไปเป#นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ชาวบ8านมี
อาชีพทํานา ทําไร� ทําสวนปลูกผัก เลี้ยงสัตว@ ทอผ8า และปbจจุบันมีการเพาะเห็ดท่ีได8รับความนิยมอย�าง
                                                 

 ๑สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๕๖

มาก๓ ประชาชนส�วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา ได8แก� รับจ8าง ค8าขาย และปศุสัตว@ มี
อาชีพการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ ไก� และสุกร ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ๆ และทํารายได8ให8ชาวบ8าน 
คือ อ8อย ข8าวโพด เป#นต8น๔ ประชาชนส�วนใหญ�มีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว@๕ โดยท่ัวไป มีสภาพเป#น
ชนบท ชาวบ8านเป#นเกษตรกรเต็มตัว ได8รับงบด8านปbจจัยการผลิตจากรัฐในการส�งเสริมการเลี้ยงไก� ทํา
เห็ด ต�อยอดเห็ด ปุhยชีวภาพ๖ ส�วนใหญ�เป#นเกษตรกร มีอาชีพทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว@ เช�น เลี้ยงหมู 
เลี้ยงไก� และเพาะเห็ด๗ รายได8ของชุมชนส�วนใหญ�มาจากภาคเกษตรกรรม๘ มีการเลี้ยงหมูขุน ทําฟาร@ม
ไก�ในชุมชน ทําฟาร@มเห็ด๙ พ้ืนท่ีชุมชนเป#นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จึงมีการจัดต้ังศูนย@เรียนรู8เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค8าเกษตร๑๐ 
 สภาพโดยท่ัวไปซ่ึงเป#นสภาพด้ังเดิม คนในชุมชนเป#นเกษตรกร แม8ในปbจจุบันมีส�วนหนึ่งไป
ทําโรงงานส�วนหนึ่งเพราะปbญหาทางเศรษฐกิจและปbญหาเรื่องน้ํา แต�ส�วนใหญ�ก็ยังยึดอาชีพทางการ
เกษตร๑๑ คนในชุมชนประกอบอาชีพ ๓ ประเภท คือ อาชีพท่ีสร8างรายได8รายวัน (ทอผ8า) อาชีพท่ีร8าง
รายเดือน (ทําไร�) และรายปn (ทํานา) แต�ท้ัง ๓ ประเภท ถือเป#นอาชีพด้ังเดิมต้ังแต�สมัยปูย�าตายาย แต�
มีการพัฒนาให8เกิดความเข8มแข็งโดยการจัดต้ังกลุ�มอาชีพต�าง ๆ ข้ึน๑๒ ในอดีต ชาวบ8านรอทํานาอย�าง
เดียว ต8องรอน้ําฝน เพราะไม�มีชลประทาน ปbจจุบัน ชาวบ8านในชุมชนมีรายได8มากข้ึนจากกลุ�มทอผ8า มี
การปลูกหม�อนเลี้ยงไหมเองในชุมชน๑๓ สภาพท่ัวไป มีลักษณะเป#นชุมชนเกษตรกรรม ชาวบ8านส�วน
ใหญ�เป#นเกษตรกร และอาชีพท่ีได8รับความนิยมในปbจจุบัน คือ การเพาะเห็ด๑๔ 
                                                 

 ๓สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น (ศอช.ต.) 
ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๕๗

 - ประชาชนส!วนใหญ!นับถือศาสนาพุทธ 
 ชาวบ8านส�วนใหญ� (บ8านห8วยยาง) อยู�ในภาคเกษตรกรรม มีอาชีพ ทํานา ทําไร� และรับจ8าง
ท่ัวไป ส�วนใหญ�จะนับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาคริสต@บ8าง แต�ก็เป#นส�วนน8อย และในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาต�าง ๆ ชาวบ8านภายในหมู�บ8าน จะมารวมตัวกันท่ีวัด๑๕ คนส�วนใหญ�ประกอบ
อาชีพการเกษตร ทําไร�อ8อย ไร�มัน เลี้ยงสัตว@ ค8าขาย เพราะท่ีดินเป#นท่ีราบลักษณะดินดําลูกรังปน
ทราย และมีบางส�วนประกอบอาชีพรับจ8าง แต�ส�วนใหญ�ก็นับถือศาสนาพุทธ๑๖ วัดยังคงเป#นศูนย@รวม
ใจของคนในชุมชน เพราะพระพุทธศาสนาเป#นศาสนาท่ีคนในชุมชนส�วนใหญ�นับถือ๑๗ ประชาชนส�วน
ใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ประชาชนส�วนใหญ�เป#นคนไทยด้ังเดิม ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีต�าง ๆ 
ของชุมชนอย�างเหนียวแน�น เช�น ประเพณีสงกรานต@ ลอยกระทง เข8าพรรษา ออกพรรษา๑๘ 
 - ประชาชนส!วนใหญ!ยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู!หัว 
รัชกาลท่ี ๙ มาเป)นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 ประชาชนส�วนใหญ�มีฐานะความเป#นอยู�ในระดับปานกลาง ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๙๑๙ เป#น
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง๒๐ สภาพปbจจุบัน เน8นการประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
จัดทํากิจกรรมเพ่ิมรายได8 เช�น การปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เป#นต8น๒๑ ในอดีต คนในชุมชนประสบ
ปbญหาความยากจน คนส�วนใหญ�มีรายได8ไม�เพียงพอกับการเลี้ยงชีพ แต�ปbจจุบัน ถือว�ามีความเป#นอยู�ดี
ข้ึน เพราะได8รับการส�งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพ�อ มาใช8ในการดําเนินชีวิต๒๒ 
เป#นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกทุกอย�างท่ีกิน กินทุกอย�างท่ีปลูก เพ่ือต8องการลดรายจ�าย และเพ่ิม
รายได8ในครัวเรือน๒๓ ปbจจุบัน เรียกว�า เป#นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีการผลิตก8อนเห็ดใช8เอง โดย

                                                 

 ๑๕สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๖สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๑สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดาบน 
หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๕๘

ราชการสนับสนุนเครื่องอบเห็ด และมีการรีไซเคิลก8อนเห็ดมาเป#นปุhย และในอนาคตอาจยอดเป#น
น้ํามันไบโอดีเซล๒๔ 
 - ชุมชนมีความปรองดอง สมานฉันท: และสามัคคีกัน 
 ชาวบ8านมีความปรองดอง สมานฉันท@ มีความสามัคคีกัน๒๕ ชมุชนดีเด�นมีทุน ๒ ทุน คือ ทุน
ทางทรัพยากรแวดล8อม และทุนมนุษย@ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ทุนมนุษย@ หรือคนในชุมชนท่ีมีความสามัคคี 
ร�วมแรงร�วมใจกันพัฒนาชุมชนในทุก ๆ ด8าน๒๖  
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด�นในจังหวัด
ราชบุรี” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด�นในจังหวัด

ราชบุรี 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ สภาพชุมชน มีลั กษณะเป# นชุมชน
เกษตรกรรม 

๑, ๒, ๕, ๖, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, 
๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๔, ๒๖ 

๑๕ 

๒ ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ๓, ๔, ๗ ๓ 
๓ ประชาชนส�วนใหญ�ยึดถือแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ8าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๙ มาเป#น
แนวทางในการดําเนินชีวิต 

๙, ๑๓, ๑๖, ๑๙, ๒๓, ๒๕ ๖ 

๔ ชุมชนมีความปรองดอง สมานฉันท@ 
และสามัคคีกัน 

๑๐, ๑๗ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพโดยท่ัวไปใน
ปbจจุบันของชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี คือ สภาพชุมชนมีลักษณะเป#นชุมชนเกษตรกรรม (ความถ่ี
เท�ากับ ๑๕ รูป/คน) ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ (ความถ่ีเท�ากับ ๓ รูป/คน) ประชาชนส�วน
ใหญ�ยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๙ มาเป#นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต (ความถ่ีเท�ากับ ๖ รูป/คน) และชุมชนมีความปรองดอง สมานฉันท@ และสามัคคีกัน 
(ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) 

                                                 

 ๒๔สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๕๙

๔.๒ สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม 

 สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม เป#นผลการ
วิเคราะห@ข8อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ@แบบมีโครงสร8าง (Structured Interview) ผู8ให8ข8อมูล
สําคัญ (Key Informants) จํานวน ๒๖ รูป/คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ๑) ด4านเศรษฐกิจ 
 สภาพความเป#นจริงในปbจจุบันของชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ท่ีได8มีการนําหลักการของ
ศีล สมาธิ และปbญญา ไปใช8ประยุกต@ใช8ในการพัฒนาชุมชน ด8านเศรษฐกิจ มีดังนี้ 
 
 ๑.๑) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านเศรษฐกิจ ตาม
หลักการของศีล 

 - การทํามาค4าขายด4วยความไม!ทุจริตคดโกง 
 คณะสงฆ@มีการรณรงค@โครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ ในทุกชุมชน ถ8ากล�าวถึงด8านเศรษฐกิจก็
ต8อง ศีลข8อ ๒ คือ ไม�ทุจริตคดโกง หรือทํามาค8าขายด8วยความสุจริต นั่นเอง๒๗ คนท่ีรักษาศีล ๕ ชื่อว�า 
รักษาทรัพย@ เพราะมีความซ่ือสัตย@ สุจริต ไม�คดโกงผู8อ่ืน และศีลข8อนี้ มีอานิสงส@ คือ ทําให8มีโภคะ
มากมาย๒๘ เม่ือส�งเสริมศีลแล8ว จะสามารถลดปbญหาสังคมด8านเศรษฐกิจได8 เพราะในการประกอบ
อาชีพต�าง ๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การค8าขาย ต8องยึดถือความชื่อสัตว@ ไม�คดโกง เอารัดเอาเปรียบกัน 
เช�น มีความซ่ือสัตย@โดยการขายสินค8าจากปtายราคา หรือใช8กิโลท่ีได8มาตรฐานเต็มกิโล เป#นต8น๒๙ 
 ประชาชนท่ัวไปยึดถือศีลข8อท่ี ๒ คือ ไม�ทุจริต ไม�คดโกง เป#นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ตามกฎหมาย๓๐ เน8นข8ออทินนาทาน ไม�ลักเล็กขโมยน8อย ไม�คดโกง ซ่ือสัตย@ ซ่ือตรง เช�น ไม�แช�น้ําเพ่ือ
เพ่ิมน้ําหนักของเห็ด แม8เห็ดจะมีน้ําหนักเพ่ิม แต�ก็จะเก็บได8ไม�นาน เม่ือคนท่ีเขามารับซ้ือ รู8ว�าไม�ซ่ือตรง
เช�นนี้ ก็จะไม�ค8าขายกันต�อไป๓๑ นอกจากพัฒนาชุมชนจะแนะนําวิธีการประกอบอาชีพต�าง ๆ แล8ว ยัง
เน8นให8ประชาชนยึดถือความซ่ือสัตย@ สุจริต ไม�ทุจริตคดโกงด8วย๓๒ ด8านเศรษฐกิจ ถือศีลข8ออทินนาทาน 

                                                 

 ๒๗สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๐สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๒สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๐

คือ ซ่ือสัตย@สุจริตกับคนอ่ืน หรือต8องซ่ือตรง ไม�คดไม�โกง๓๓ ต8องซ่ือสัตย@ต�อตนเอง และต8องซ่ือสัตย@ต�อ
ผู8อ่ืนในการเข8าร�วมกลุ�มอาชีพด8วย๓๔ การท่ีคนในชุมชนมีศีลข8อ ๒ ทําให8ไม�มีการลักขโมยกัน๓๕ด8าน
เศรษฐกิจ ชุมชนจะใช8หลักอทินนาทาน คือ ไม�ทุจริต เช�น ในการกู8ยืมกองทุนหมู�บ8านก็จะมีวินัยในการ
ส�งเงินตามเวลาท่ีกําหนด๓๖ ซ่ือสัตย@ พูดตรง ไม�หลอกลวง ทําให8ทํามาค8าขาย อาชีพม่ันคง ลูกค8าม่ันใจ 
ไม�ขายครั้งเดียว เช�น โคนมไม�ปนหรือผสม๓๗ ต8องไม�คดโกง เช�น ถ8าเห็ดเกรดไม�ดี ต8องจัดไว8กับเกรด
รองลงมา ไม�นําไปปน หรือผสมกับเกรดดีเพ่ือให8ได8น้ําหนัก๓๘ ไม�คดโกง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย@ โดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง การรวมกลุ�มทําอาชีพต8องซ่ือสัตย@ต�อกัน๓๙ 
 - การไม!โฆษณาขายสินค4าด4วยถ4อยคําโกหก หรือเกินความจริง 
 ด8านเศรษฐกิจนี้ มองไปท่ีศีล ข8อท่ี ๔ คือ มุสาวาท ได8แก� การไม�หลวงลวงกล�าวเท็จ๔๐ 
แม8กระท่ังผู8ท่ีประกอบอาชีพเป#นพ�อค8าแม�ค8า ก็รักษาศีลได8 คือ ให8บอกราคาตามจริง โดยคําว�าตามจริง
นี้ เป#นการบอกราคาท่ีรวมค�าต8นทุนและกําไรท่ีสมเหตุสมผลไว8แล8ว คือ ไม�ได8พูดโกหก แต�ให8พูดจริงว�า 
ขายราคาเท�านั้น เท�านี้ ถ8าตํ่ากว�านี้ขาดทุน ซ่ึงหมายถึง “ขาดทุนกําไร” นั่นเอง๔๑  
 - การหลีกเล่ียงการเสียทรัพย:ไปกับสุรา เหล4า บุหรี่ และอบายมุขต!าง ๆ 
 ถ8าพิจารณาเศรษฐกิจในครัวเรือน คือ สภาพเศรษฐกิจในระดับครอบครัว ก็จะเทศน@บอกให8
ญาติโยมหลีกเลี่ยงการเสียทรัพย@ไปกับสุรา เหล8า บุหรี่ และอบายมุขต�าง ๆ หรือหลีกเลี่ยงการใช8จ�าย
ทรัพย@ไปกับสิ่งท่ีไม�จําเป#น๔๒ ศีลมีข8อห8ามเพ่ือลดรายจ�าย เพ่ิมรายได8 เช�น การไม�ด่ืมสุรา ซ่ึงชาวบ8านจะ

                                                 

 ๓๓สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดาบน 
หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๑

รับรู8ได8ว�าตนเสียทรัพย@ไปกับสิ่งไม�จําเป#นต�าง ๆ ได8ด8วยการทําบัญชีรายจ�ายครัวเรือน๔๓ คนใน
ครอบครัวไม�ดื่มสุรา เศรษฐกิจครัวเรือนจะดีข้ึน๔๔ 
 - การตั้งราคาสินค4าการเกษตรตามราคาตลาด 
 ปbจจุบัน ทางราชการก็จะมีการรณรงค@ให8ติดปtายราคา และขายให8ตรงกับฉลากราคาท่ีติดไว8 
โดยในการกําหนดราคานั้นก็จะมีราคาตลาดหรือราคากลางเป#นตัวกําหนดอยู�แล8ว๔๕ การมีวินัยในการ
ลดรายจ�าย โดยเฉพาะในปbจจุบันท่ีสภาพเศรษฐกิจไม�ค�อยดี การเพ่ิมรายได8ทําได8ยาก ฉะนั้น ต8อง
พยายามลดรายจ�ายท่ีไม�จําเป#นในครอบครัว เช�น ค�าเหล8า ค�าบุหรี่๔๖ ศีล คือ ปกติ หรือสภาวะปกติ 
ปbจจุบัน ราคาผลิตผลการเกษตรไม�ค�อยดี ตามกลไกตลาด เกษตรมีความเสี่ยงสูง แต�ก็ต8องซ่ือสัตว@ต�อ
อาชีพตน ไม�ตั้งราคาผิดไปจากกลไกตลาด๔๗ 
 - การประกอบอาชีพสุจริตหรือสัมมาชีพ 
 ท้ังฝrายศาสนาและฝrายบ8านเมืองต�างสนับสนุนให8ประชาชนประกอบอาชีพสุจริต ไม�หากิน
ในทางไม�สุจริต๔๘ ปbจจุบัน ภาครัฐรณรงค@การส�งเสริมการขับเคลื่อนการสร8างสัมมาชีพชุมชน โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๔๙ ใช8ระบบเครือญาติให8สํานึกไม�โกง ไม�ลักขโมยกันในบ8าน หรือ
เรียกว�า ให8เริ่มต8นจากครอบครัว๕๐ ศีลทางศาสนา คือ ระเบียบวินัยทางโลก ฉะนั้น ถ8าประกอบอาชีพ
สุจริต ก็ไม�ต8องกลัวผลกรรมชั่วท่ีทําไป และไม�ต8องการเอาผิดทางกฎหมาย ไม�ต8องกลัวใครจะมายึด
ทรัพย@สินไป๕๑ อยู�แบบฉันพ่ีฉันน8อง อยู�ดี มีสุข ฝากข8าวของกับคนข8างบ8านได8ตอนท่ีไม�อยู� เพราะไม�ลัก
ขโมยกัน เชื่อใจกันมาก๕๒ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล” มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

                                                 

 ๔๓สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น (ศอช.ต.) 
ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๒

ตารางท่ี ๔.๒ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน
ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ การทํามาค8าขายด8วยความไม�ทุจริตคด
โกง 

๑, ๒, ๓, ๙, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, 
๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๓, ๒๕ 

๑๓ 

๒ การไม�โฆษณาขายสินค8าด8วยถ8อยคํา
โกหก หรือเกินความจริง 

๔, ๕ ๒ 

๓ การหลีกเลี่ยงการเสียทรัพย@ไปกับสุรา 
เหล8า บุหรี่ และอบายมุขต�าง ๆ 

๖, ๑๑, ๑๘, ๒๒ ๔ 

๔ การต้ังราคาสินค8าการเกษตรตามราคาตลาด ๗, ๒๖ ๒ 
๕ การประกอบอาชีพสุจริตหรือสัมมาชีพ ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๒๔ ๕ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล คือ การทํามาค8าขายด8วย
ความไม�ทุจริตคนโกง (ความถ่ีเท�ากับ ๑๓ รูป/คน) การไม�โฆษณาขายสินค8าด8วยถ8อยคําโกหก หรือเกิน
ความจริง (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) การหลีกเลี่ยงการเสียทรัพย@ไปกับสุรา เหล8า บุหรี่ และอบายมุข
ต�าง ๆ (ความถ่ีเท�ากับ ๔ รูป/คน) การต้ังราคาสินค8าการเกษตรตามราคาตลาด (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/
คน) และการประกอบอาชีพสุจริตหรือสัมมาชีพ (ความถ่ีเท�ากับ ๕ รูป/คน) 
 
 ๑.๒) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านเศรษฐกิจ ตาม
หลักการของสมาธิ 

 - มีจิตสงบเป)นสมาธิขณะทํางาน 
 วัดสนับสนุนการปฏิบัติธรรมทําสมาธิ เพ่ือให8มีจิตสงบ มีสติ๕๓ จิตสงบจะประกอบกิจการ
งานใดก็ไม�พลั้งพลาด เพราะจิตเป#นสมาธิ มีสติ ไม�ประมาท๕๔ จิตไม�ฟุtงซ�านขณะทํางาน ให8จิตจดจ�ออยู�
กับสิ่งเดียว คือ งานท่ีกําลังทํา๕๕ มุ�งม่ัน และอดทนต�อสิ่งท่ีมากระทบในขณะทํางาน๕๖ สงบจิตไม�คิด

                                                 

 ๕๓สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๕สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๓

คํานึงถึงเรื่องราววุ�นวายต�าง ๆ ในชีวิต เพ�งท่ีงานท่ีกําลังทําเพียงอย�างเดียว๕๗ ฝvกให8ผู8สูงอายุทําสมาธิ
ทางอ8อม โดยให8จดจ�อต�อการทํากิจกรรมต�าง ๆ ได8แก� กิจกรรมสร8างรายได8 เช�น ทําดอกไม8จันทน@ ทํา
น้ํายาล8างจาน เป#นต8น๕๘ การมีสมาธิในเรื่องทํา คือ ต้ังใจทําให8สําเร็จท่ีละเรื่อง จับหลายเรื่องอาจไม�
สําเร็จสักเรื่อง๕๙ 
 - มีความตั้งใจและมุ!งม่ันในการประกอบการงาน 
 ความต้ังใจและมุ�งม่ันกับงานท่ีทํา คือ สมาธิ เม่ือมีจิตต้ังม่ัน ต้ังใจในการประกอบการงาน ก็
จะประสบความสําเร็จ๖๐ ทํางานด8วยความไม�ประมาท๖๑ สมาธิ ต้ังใจม่ันในการประกอบอาชีพ๖๒ มี
ความมุ�งม่ันปฏิบัติหน8าท่ีของตนเองต�อสังคม บําเพ็ญตนให8เป#นประโยชน@ ไม�ก�อโทษ๖๓ มีความมุ�งม่ัน 
ต้ังใจ ขณะทํางานหรือประกอบอาชีพ๖๔ การมีใจจดจ�อกับงานท่ีทํา ก็ถือว�าจิตเป#นสมาธิ เพราะไม�
วอกแวก๖๕ ผู8นําอาสาจะคอยบอกทุกคนเสมอว�า ให8มีความต้ังใจ มุ�งม่ันในการทํางาน งานท่ีทําก็จะ
ได8ผลดี๖๖ การมีความมุ�งม่ันในการทํางาน ต้ังใจทํางานเพ่ือให8ได8ผลผลิตท่ีดี๖๗ มีสติ ควบคุมอารมณ@ 
การค8าขายก็จะดี๖๘ คิดเป#นระเบียบในการทํางาน เป#นสมาธิในการทํางาน เช�น การทอผ8าโดยมี
อารมณ@เพ�งไปท่ีงานทอผ8า ซ่ึงจะดูได8จากงานเย็บท่ีมีเส8นด8ายสมํ่าเสมอ๖๙ 
                                                 

 ๕๗สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดาบน 
หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๕สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๖สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๗สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๘สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๙สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๔

 - มีการร!วมกันคิดพิจารณาร!วมกันในกลุ!มอาชีพของชุมชน 
 ชุมชนมีการพิจารณาความต8องการร�วมกันในการพัฒนาอาชีพ๗๐ มีการคิดพิจารณาตัดสินใจ
ก�อนใช8เงิน เช�น พิจารณาความจําเป#นก�อนใช8เงินกองทุน หรือเงินกองกลางของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ๗๑ มี
การร�วมกันพิจารณาตัดสินใจใช8งบประมาณเร�งด�วนเพ่ือกระตุ8นเศรษฐกิจชุมชน๗๒ มีการตริตรอง
พิจาณาสภาพชุมชน เสริมจุดแข็งท่ีควรส�งเสริม เช�น การเพาะเห็ดหูหนู เพ่ิมเติมจากท่ีเคยเพาะแต�เห็ด
นางฟtา๗๓ มีการพิจารณาบริบทการพัฒนาตามข8อมูล จปฐ. ร�วมกัน๗๔ มีการไตร�ตรองอย�างรอบคอบใน
การดํางานร�วมกันของกลุ�มอาชีพ เช�น กลุ�มอาชีพเย็บปbกถักร8อย กลุ�มอาชีพทําบายศรี กลุ�มอาชีพปลูก
มะนาว เป#นต8น๗๕ มีจิตใจม่ันคงในการทํางานด8วยกันเป#นกลุ�ม๗๖ มีการไตร�ตรองพิจารณาตัดสินใจ
ร�วมกันของคนในชุมชน ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายกระตุ8นเศรษฐกิจให8ชุมชนสร8างรายได8เสริม เช�น การ
ปลูกพืชใช8น้ําน8อย๗๗ มีประชาคม ระดมความคิด พิจารณาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนร�วมกัน๗๘ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๗๐สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๑สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๒สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๓สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๗๔สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๕สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๖สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๗สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๘สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น (ศอช.ต.) 
ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๕

ตารางท่ี ๔.๓ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน
ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ มีจิตสงบเป#นสมาธิขณะทํางาน ๑, ๓, ๕, ๖, ๘, ๑๗, ๒๓ ๗ 
๒ มีความต้ังใจและมุ�งม่ันในการประกอบ 

การงาน 
๒, ๔, ๗, ๙, ๑๔, ๑๙, ๒๐, ๒๑, 

๒๒ 
๙ 

๓ มีการร�วมกันคิดพิจารณาร�วมกันใน
กลุ�มอาชีพของชุมชน 

๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๘, 
๒๔, ๒๕, ๒๖ 

๑๐ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๓ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ คือ มีจิตสงบเป#นสมาธิขณะ
ทํางาน (ความถ่ีเท�ากับ ๗ รูป/คน) มีความต้ังใจและมุ�งม่ันในการประกอบการงาน (ความถ่ีเท�ากับ ๙ 
รูป/คน) และมีการร�วมกันคิดพิจารณาร�วมกันในกลุ�มอาชีพของชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๑๐ รูป/คน) 
 
 ๑.๓) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านเศรษฐกิจ ตาม
หลักการของป>ญญา 

 - มีวัดเป)นแหล!งเรียนรู4วิถีชีวิตมักน4อยสันโดษ 
 ทุกชุมชนมีวัดประจําชุมชน ซ่ึงเป#นแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตตามหลักความมักน8อย สันโดษ พอ
อยู� พอกิน ได8เป#นอย�างดี๗๙ มีการส�งเสริมให8ใช8สติพิจารณาการใช8จ�ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กล�าวคือ มีสติในการใช8จ�าย๘๐ พระสงฆ@เป#นตัวอย�างท่ีดี เป#นตําราท่ีมีชีวิต สําหรับให8ชาวบ8านศึกษา
เรียนรู8เก่ียวกับใช8ชีวิตพอเพียง มักน8อย สันโดษ๘๑ วัดเป#นแหล�งเรียนรู8ของชุมชน พระสงฆ@สอนให8คนใช8
ปbญญาในการพิจารณาทุกสิ่งตามความเป#นจริง๘๒ มีการสอนให8ใช8ปbญญาพิจารณาความต8องการของ
ตลาดหรือลูกค8าหรือผู8บริโภค ไม�ใช�แค�สอนให8รอบรู8ในกองสังขารอย�างเดียว เท�านั้น๘๓ 

                                                 

 ๗๙สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๐สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๘๑สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๒สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๓สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๖

 - มีวัด ภาครัฐ และเอกชนให4ข4อมูลความรู4เก่ียวกับการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 วัดสนับสนุนให8ชาวบ8านใช8ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต โดยมีในหลวง รัชกาล
ท่ี ๙ เป#นต8นแบบความดี มีหน�วยงานราชการให8ความรู8เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคิดการ
ระเบิดจากภายใน๘๔ พัฒนากรอําเภอได8เผยแพร�ข8อมูลท่ีเป#นประโยชน@ต�อการประกอบอาชีพ หรือการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๘๕ หน�วยงานราชการทําหน8าท่ีโดยตรงในการเผยแพร�
ข8อมูลความรู8เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห�วง ๒ เง่ือนไข๘๖ มีการส�งเสริมการศึกษาเรียนรู8เศรษฐกิจ
พอเพียงจากชีวิตจริงในหมู�บ8าน ท่ีเรียกว�า แก�นของเศรษฐกิจพอเพียง๘๗ มีการอบรมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ให8รู8ช�องรั่วไหลของเงินครัวเรือน๘๘ มีการให8บริการข8อมูลความรู8เก่ียวกับสัมมาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการฝvกอบรม “สัมมาชีพ” เพ่ือหาความต8องการของชุมชนว�าต8องการอาชีพ
อะไรท่ีสอดคล8องกับบริบทของชุมชนอย�างแท8จริง๘๙ 
 - วัดให4ใช4พ้ืนท่ีค4าขายสินค4าชุมชนในคราวท่ีมีงานประจําปEของวัดโดยไม!หวังกําไร 
 วัดอนุญาตให8ชาวบ8านเข8ามาค8าขายสินค8าในเทศกาลหรืองานประจําปnท่ีวัดจัดข้ึน๙๐ วัดไม�เรียก
เก็บค�าใช8จ�ายในเชิงธุรกิจจากพ�อค8าแม�ค8าท่ีเข8ามาค8าขาย อาจเรียกเก็บเฉพาะค�าไฟฟtาท่ีใช8จริง เท�านั้น๙๑ 
 - วัดให4ใช4พ้ืนท่ีเป)นท่ีตั้งแหล!งเรียนด4านรู4อาชีพแขนงต!าง ๆ 
 วัดอนุญาตให8หน�วยงานราชการใช8พ้ืนท่ีเป#นท่ีต้ังแหล�งเรียนรู8ด8านการเพาะเห็ดแก�คนใน
ชุมชน๙๒ มีแหล�งเรียนรู8การปลูกพืชใช8น้ําน8อยโดยใช8พ้ืนท่ีของวัดเป#นท่ีต้ัง๙๓ มีแหล�งเรียนรู8การทําปุhย
หมัก และแหล�งเรียนรู8การทําเห็ดและแปรรูปเห็ดซ่ึงต้ังอยู�ในวัด๙๔ 

                                                 

 ๘๔สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๕สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๖สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๗สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๘สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๙สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดาบน 
หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๐สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๑สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๒สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๓สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๔สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๗

 - มีศูนย:การเรียนรู4ด4านอาชีพตั้งอยู!ในชุมชน 
 ชุมชนมีการจัดจั้งศูนย@การเรียนรู8ด8านอาชีพด้ังเดิมในชุมชนให8เด็กและเยาวชนได8เรียนรู8 เช�น 
การเลี้ยงเป#ด เลี้ยงไก� เลี้ยงหมู๙๕ มีศูนย@การเรียนรู8วิธีนําเชื้อเห็ดท่ีหมดสภาพมาทําเป#นปุhยธรรมชาติ๙๖ มี
ศูนย@การเรียนรู8วิธีผลิตก8อนเห็ดใช8เอง และรีไซเคิลก8อนเห็ดมาเป#นปุhยได8 และต�อยอดเป#นไบโอดีเซล 
โดยทางราชการให8งบประมาณสนับสนุน๙๗ 
 - มีปราชญ:ชาวบ4านในชุมชน 
 ในชุมชนมีปราชญ@ชาวบ8านท่ีสามารถนําภูมิปbญญาท8องถ่ินมาใช8ประโยชน@ในการดํารงชีวิตจน
ประสบผลสําเร็จ และสามารถถ�ายทอดเชื่อมโยงคุณค�าของอดีตกับปbจจุบันได8อย�างเหมาะสม๙๘ มี
ปราชญ@ชาวบ8านและมีภูมิปbญญาชาวบ8านท่ีสืบทอดวิชาชีพต�อลูกหลาน เช�น ทําเฟอร@นิเจอร@ เป#นต8น๙๙ 
 - มีการจัดตั้งกลุ!มอาชีพในชุมชน 
 ปbจจุบัน มีการต้ังกลุ�มอาชีพต�าง ๆ ซ่ึงเกิดมาจากการประชุมประชาคมชาวบ8าน เช�น มีการ
ต้ังกลุ�มออมทรัพย@ หรือกองทุนกู8ยืมดอกเบ้ียตํ่า มีการต้ังกลุ�มอาชีพข8าว มีการสีข8าวกันเอง และมีกลุ�ม
ผู8ใช8น้ํา กลุ�มผู8เลี้ยงโคขุน เป#นต8น๑๐๐ มีกลุ�มอาชีพ เย็บปbกถักร8อย ทําบายศรี๑๐๑ มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพ
ทอผ8าสตรีไทยทรงดํา๑๐๒ มีกลุ�มผ8าทอพ้ืนบ8าน กลุ�มอาชีพจักสาน๑๐๓ มีกลุ�มอาชีพเห็ด กุล�มอาชีพ
น้ํามันสมุนไพร กลุ�มอาชีพนวดแผนโบราณ เป#นต8น๑๐๔ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของปbญญา” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 
ดังนี้ 
                                                 

 ๙๕สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๖สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๗สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๘สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๙๙สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๐สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๑สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๒สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๓สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๔สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๘

ตารางท่ี ๔.๔ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน
ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของปbญญา 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ มีวัดเป#นแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อย
สันโดษ 

๑, ๓, ๕, ๖, ๗ ๕ 

๒ มีวัด ภาครัฐ และเอกชนให8ข8อมูลความ 
รู8เก่ียวกับการประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐, ๑๒, ๑๕, ๒๐, ๒๑, ๒๓ ๖ 

๓ วัดให8ใช8 พ้ืนท่ีค8าขายสินค8าชุมชนใน
คราวท่ีมีงานประจําปnของวัดโดยไม�หวังกําไร 

๒, ๔ ๒ 

๔ วัดให8ใช8พ้ืนท่ีเป#นท่ีต้ังแหล�งเรียนด8านรู8
อาชีพแขนงต�าง ๆ 

๘, ๙, ๑๙ ๓ 

๕ มีศูนย@การเรียนรู8ด8านอาชีพต้ังอยู�ใน
ชุมชน 

๑๑, ๑๗, ๒๕ ๓ 

๖ มีปราชญ@ชาวบ8านในชุมชน ๑๓, ๑๔ ๒ 
๗ มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพในชุมชน ๑๖, ๑๘, ๒๒, ๒๔, ๒๖ ๕ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๔ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของปbญญา คือ มีวัดเป#นแหล�งเรียนรู8
วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษ (ความถ่ีเท�ากับ ๕ รูป/คน) มีวัด ภาครัฐ และเอกชนให8ข8อมูลความรู8เก่ียวกับ
การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ความถ่ีเท�ากับ ๖ รูป/คน) วัดให8ใช8พ้ืนท่ีค8าขาย
สินค8าชุมชนในคราวท่ีมีงานประจําปnของวัดโดยไม�หวังกําไร (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) วัดให8ใช8พ้ืนท่ี
เป#นท่ีต้ังแหล�งเรียนด8านรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ (ความถ่ีเท�ากับ ๓ รูป/คน) มีศูนย@การเรียนรู8ด8านอาชีพ
ต้ังอยู�ในชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๓ รูป/คน) มีปราชญ@ชาวบ8านในชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) และ
มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพในชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๕ รูป/คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖๙

 ๒) ด4านสังคม 
 สภาพความเป#นจริงในปbจจุบันของชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ท่ีได8มีการนําหลักการของ
ศีล สมาธิ และปbญญา ไปใช8ประยุกต@ใช8ในการพัฒนาชุมชน ด8านสังคม มีดังนี้ 
 
 ๒.๑) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านสังคม ตาม
หลักการของศีล 

 - ไม!หลอกลวงกล!าวเท็จต!อกัน 
 โครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ ท่ีภาคคณะสงฆ@โดยวัดทุกวัดได8รณรงค@ให8คนชุมชนทุกเพศทุก
วัยนําหลักศีล ๕ ไปใช8ในชีวิตประจําวันให8เป#นปกติ สําหรับด8านสังคมนี้ ให8ถือปฏิบัติศีลข8อ ๔ คือ ไม�
หลอกลวงกล�าวเท็จกับคนทุกคน ท้ังต�อหน8าและลับหลัง๑๐๕ วัดเข8าไปส�งเสริมคนในชุมชนให8รักษาศีล 
โดยเฉพาะการอยู�ร�วมกันในสังคม เน8นศีลข8อ ๔ มุสาวาท เป#นเครื่องประกันเรื่องสังคม เพราะคนใน
สังคมจะยอมรับฟbงคนพูดจริง ทําจริง ถ8าพูดไม�จริง ทําไม�จริง ก็ไม�มีใครยอมรับ๑๐๖ ศีล ๕ พัฒนาสังคม 
โดยพัฒนากาย และพัฒนาวาจา ประการสําคัญ คือ วาจาท่ีเลือกพูดแต�คําจริง๑๐๗ 
 คณะสงฆ@รณรงค@ให8คนในชุมชนยึดม่ันในศีลข8อท่ี ๔ คือ การไม�พูดโกหก เพ่ือให8อยู�ร�วมกันใน
สังคมได8อย�างสนิทใจ อยู�ร�วมกันด8วยความจริงใจ๑๐๘ การพูดคําเท็จอันตรายมากท่ีสุดสําหรับอยู�ร�วมกัน
ในสังคม โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ถ8าพูดโกหกท้ัง ๆ ท่ีรู8ว�าเป#นเรื่องไม�จริง และพูดเพ่ือให8ผู8อ่ืนเชื่อ และ
ตนเองได8ประโยชน@จากการเสียประโยชน@จากความเชื่อนั้น๑๐๙ ทางวัดไม�ได8ใช8การบังคับ แต�เป#นการ
ชี้ให8เห็นโทษ เห็นประโยชน@ และเม่ือคนในสังคมรู8แจ8ง จึงนําไปปฏิบัติเองโดยไม�ต8องใช8การบังคับ ให8
เขาเชื่อด8วยใจตามความเป#นจริงว�า พูดดีเป#นศรีแก�ปาก๑๑๐ เน8นข8อมุสาวาทเป#นพ้ืนฐานการอยู�ร�วมกัน
ในสังคม๑๑๑ การพูดเท็จ ก�อให8เกิดความเสียหาย และความเชื่อม่ันต�อกันในสังคม เบ่ียงเบนให8ทะเลอะ
กัน คนท่ีเจริญแล8วจะไม�ทําโดยเด็ดขาด๑๑๒ การพูดจาท่ีมีเจตนาไม�ดี มุ�งจะคดโกงคนอ่ืน ต้ังใจพูดเพ่ือ

                                                 

 ๑๐๕สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๖สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๗สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๐๘สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๙สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๐สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๑สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๒สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี
, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๐

หลอกลวงคนอ่ืน คนในชุมชนต�อต8านมาก ถ8ารู8ก็จะไม�มีใครคบหา แม8เดือดร8อนเขาก็จะไม�ให8ความ
ช�วยเหลือ๑๑๓ 
 - การใช4คําพูดท่ีไพเราะ ไม!พูดคําหยาบ 
 การใช8คําพูดท่ีไพเราะ ไม�พูดคําหยาบ หรือพูดคําท่ีอ�อนหวานสุภาพ จะช�วยสมานไมตรีกัน
และกัน๑๑๔ ชาวบ8านจะพูดคําสุภาพ คือ พูดด8วยภาษาท่ีสุภาพ ไพเราะ ไม�หยาบโลน หยาบคาย ไม�ใช8
ภาษาท่ีไม�สุภาพ แม8พ้ืนฐานการศึกษาจะไม�สูง แต�กิริยาคําพูดคําจาก็ไพเราะน�าฟbง๑๑๕ การพูดจาสุภาพ 
ไพเราะ เป#นสิ่งสําคัญในการเข8าสังคม๑๑๖ 
 - การไม!เบียดเบียนทําร4ายกัน 
 สนับสนุนการไม�เบียดเบียนกัน ให8อยู�ร�วมกันอย�างไม�เบียดเบียน ไม�ทําร8ายกัน ไม�ประทุษร8าย
กัน สังคมก็จะสงบสุข ไม�เกิดเหตุการณ@ความรุนแรง๑๑๗ ด8านสังคม มีกฎหมายควบคุมไม�ให8ล�วงละเมิด
กัน เช�น ไม�ทําร8ายร�างกายหรือทรัพย@สิน แต�โดยแท8จริง ถ8าประชาชนมีศีล ถือศีลกันเคร�งครัด ก็ไม�
จําเป#นต8องใช8กฎหมายบังคับ๑๑๘ การอยู�ร�วมกันโดยสันติในสังคม ยึดถือศีล ๕ โดยยึดถือข8อท่ีว�าไม�มุ�ง
ทําร8ายกันและกัน ดียิ่งกว�ายึดกฎหมาย เพราะเป#นภูมิคุ8นกันมาจากภายใน๑๑๙ มีศีลข8อ ๑ ทําให8สังคม
น�าอยู� เพราะไม�ทําร8ายกัน ไม�ก�อความรุนแรง อยู�ด8วยกันอย�างสมานฉันท@๑๒๐ ไม�เบียดเบียนซ่ึงกันและ
กัน ไม�ทําร8ายกัน สังคมน�าอยู�๑๒๑ เน8นไม�เบียนเบียดทําร8ายกันจะอยู�ร�วมกันได8๑๒๒ 
 - การไม!ประพฤติผิดในกาม 
 ปbจจุบัน มีโครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ เป#นโครงการท่ีพยายามสร8างความปรองดอง 
สมานฉันท@สามัคคีแก�คนในสังคม รณรงค@ให8ประชาชนสร8างความสัมพันธ@ท่ีดีภายในครอบครัว และ
                                                 

 ๑๑๓สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๔สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๕สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๖สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๗สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๘สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๙สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๒๐สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๑สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๒สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๑

สร8างความสัมพันธ@ท่ีดีกับครอบครัวอ่ืน โดยไม�ล�วงละเมิดสามีภรรยา หรือไม�ประพฤติผิดในกาม๑๒๓ มี
ศีลข8อ ๓ ไม�ผิดลูกเมียกัน ทําให8คนในครอบครัวไม�กังวล ไว8เนื้อเชื่อใจ ไม�พะวง อยู�กันอย�างสงบสุข๑๒๔ 
 - การไม!เก่ียวข4องกับสุราและส่ิงเสพติดให4โทษ 
 คนด่ืมสุรา คนติดยาเสพติด เป#นท่ีรังเกียจ และหวาดกลัวของคนอ่ืน เพาะกลัวเขาจะทําร8าย 
ดังนั้น การไม�ยุ�งเก่ียวกับเหล8า เบียร@ สุรา ยาเสพติดให8โทษท้ังหลาย ช�วยให8คนในสังคมอยู�กันอย�างไม�
หวาดระแวงกัน๑๒๕ ในชุมชนรณรงค@ให8งดเหล8าเข8าพรรษา ไม�ได8เป#นการบังคับ แต�กระตุ8นจิตสํานึก 
โดยใช8กระแสสังคม ให8รู8สึกผิดถ8าฝxนปฏิบัติ๑๒๖ 
 - การไม!ลักขโมยหรือทุจริตฉ4อโกงกัน 
 ในชุมชนไม�ลักขโมยหรือทุจริตฉ8อโกงกันจึงอยู�ด8วยกันได8อย�างสงบสุข จะมีก็แต�พวกมิจฉาชีพ
ท่ีมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงคนในชุมชนก็สามัคคีร�วมใจกัน คอยเป#นหูเป#นตา๑๒๗ การอยู�ร�วมกันต8องซ่ือสัตย@ 
สุจริต ไม�คดโกงกัน พระเทศน@สอนอยู�ทุกวันพระ ส�วนใหญ�ก็ไม�คดไม�โกง แต�บางคนก็ไม�สนใจ เห็นแต�
ประโยชน@ส�วนตัว ก็ถือว�าเป#นธรรมดาโลก เพราะคนเราก็มีอยู� ๖ ประเภท คือ หัวไวใจสู8 รอดูทีท�า เบ่ิง
ตาลังเล หันเหหัวด้ือ งอมือจับเจ�า ไม�เอาไหนเลย๑๒๘ ชาวบ8านสามารถฝากข8าวของกับคนข8างบ8านได8
ตอนท่ีไม�อยู� เพราะไม�ลักขโมยกัน เชื่อใจกันมาก๑๒๙ ไม�มีการลักเล็กขโมยน8อย สังคมเป#นสุข๑๓๐ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของศีล” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๑๒๓สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๔สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๕สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๒๖สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๗สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๘สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๙สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๐สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๒

ตารางท่ี ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน
ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของศีล 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ไม�หลอกลวงกล�าวเท็จต�อกัน ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๘, ๑๒, ๑๖, ๒๓ ๙ 
๒ การใช8คําพูดท่ีไพเราะ ไม�พูดคําหยาบ ๔, ๑๘, ๒๒ ๓ 
๓ การไม�เบียดเบียนทําร8ายกัน ๖, ๙, ๑๓, ๒๐, ๒๑, ๒๕ ๖ 
๔ การไม�ประพฤติผิดในกาม ๑๐, ๑๙ ๒ 
๕ การไม�เก่ียวข8องกับสุราและสิ่งเสพติดให8โทษ ๑๑, ๑๗ ๒ 
๖ การไม�ลักขโมยหรือทุจริตฉ8อโกงกัน ๑๔, ๑๕, ๒๔, ๒๖ ๔ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของศีล คือ ไม�หลอกลวงกล�าวเท็จต�อกัน 
(ความถ่ีเท�ากับ ๙ รูป/คน) การใช8คําพูดท่ีไพเราะ ไม�พูดคําหยาบ (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) การไม�
เบียดเบียนทําร8ายกัน (ความถ่ีเท�ากับ ๖ รูป/คน) การไม�ประพฤติผิดในกาม (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) 
การไม�เก่ียวข8องกับสุราและสิ่งเสพติดให8โทษ (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) และการไม�ลักขโมยหรือทุจริต
ฉ8อโกงกัน (ความถ่ีเท�ากับ ๔ รูป/คน) 
 
 ๒.๒) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านสังคม ตาม
หลักการของสมาธิ 

 - มีการควบคุมสติไม!ตั้งอยู!ในความประมาท 
 มีการควบคุมสติ ไม�ประมาท ใช8สติควบคุมการพูดและการกระทํา เม่ืออยู�ร�วมกับคนอ่ืน๑๓๑ 
การมีความต้ังใจดี เจตนาม่ันในกุศลกรรมต�อเพ่ือนมนุษย@ ไม�ประมาท ระมัดระวังก�อนท่ีจะพูด และก�อนท่ี
จะทํา๑๓๒ มุ�งม่ันปฏิบัติหน8าท่ีของตนเองต�อสังคม มีสติ บําเพ็ญตนให8เป#นประโยชน@ ไม�ก�อโทษต�อส�วนรวม๑๓๓ 
ด8านสังคม เน8นการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข มีสติในการกระทํา ไม�ประมาทจนเป#นเหตุให8คนอ่ืนเดือนร8อน
จากการกระทํา๑๓๔ มีการอยู�ร�วมกันโดยสันติ มีสติ ไม�กระทําสิ่งใดท่ีก�อให8เกิดความขัดแย8ง๑๓๕ 
                                                 

 ๑๓๑สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๒สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๓สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๔สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๕สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๓

 - มีการควบคุมอารมณ:ในคราวประชุมร!วมกัน 
 สมาธิ คือ การควบคุมอารมณ@ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในการอยู�ร�วมกันในสังคม๑๓๖ ในการอยู�
ร�วมกัน ไม�ว�าจะเป#นชุมชนขนาดเล็ก หรือชุมชนขนาดใหญ� สิ่งสําคัญ คือ การพูดจากันด8วยเหตุผล 
ควบคุมอารมณ@ให8สงบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทบกระท่ังกัน๑๓๗ รู8จักควบคุมความโกรธ๑๓๘ การจัดการ
กับอารมณ@เป#นส�วนหนึ่งของทักษะการอยู�ร�วมกันในสังคม๑๓๙ การอยู�ร�วมกันเป#นสังคม ไม�มีอะไรท่ี
นอกเหนือไปจากการควบคุมอารมณ@ของตนเอง๑๔๐ ด8านสังคม ต8องมีการคุมสติ ให8จิตไม�วอกแวกและ
ควบคุมอารมณ@และความคิดให8ได8๑๔๑ 
 การตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องท่ีเก่ียวพันทางสังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการประชุม
พิจารณาร�วมกัน ผ�านท่ีประชุมต�าง ๆ ของชุมชน๑๔๒ มีการประชุมกลุ�มทุกเดือน เน8นให8เร็วในการฟbง 
หรือจดจ�อ จับใจความให8ได8 หรือมีสมาธิในการฟbง แต� ช8าในการพูด ใช8สติพิจารณาไตร�ตรองก�อน
พูด๑๔๓ พัฒนากร คือ ผู8ปฏิบัติงานซ่ึงรับผิดชอบในแต�ละตําบลของตน ซ่ึงจําเป#นต8องมีการประชุม
ร�วมกันกับคนในหมู�บ8าน ซ่ึงทุกคนให8ความร�วมมือเป#นอย�างดี และทุกครั้งท่ีมีการประชุมกันก็เป#นไป
ด8วยความเรียบร8อย ไม�มีความขัดแย8ง ทุกฝrายใช8เหตุผลมาคุยกัน ไม�ใช8อารมณ@หรือไม�ใช8ความคิดของ
ตนเป#นท่ีต้ัง๑๔๔ ชุมชนมีเวทีประชาคมเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจร�วมกัน รับฟbงความคิดเห็นของท่ี
ประชุม๑๔๕ ชุมชนมีความรู8รักสามัคคี เน8นการมีส�วนร�วมกันในชุมชน๑๔๖  

                                                 

 ๑๓๖สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๗สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๓๘สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๙สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๐สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๑สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๒สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๔๓สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๔สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๔๕สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๖สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๔

 ด8านสังคม มีการควบคุมอารมณ@ในการประชุมร�วมกัน เช�น ประชุมหมู�บ8าน ทุกวันท่ี ๕ ของ
เดือน เป#นต8น๑๔๗ เน8นการมีส�วนร�วมของคนในชุมชน มีการประชุมร�วมกันบ�อยครั้ง ท่ีสําคัญคือ ทุกคน
รู8จักให8เกียรติกัน รับฟbงความคิดเห็นกัน และควบคุมอารมณ@ไม�ให8เกิดปากเสียงกัน๑๔๘ มีการประชาคม
กันทุกเดือนด8วยความสงบเรียบร8อย ไม�ทะเลอะเบาะแว8ง ไม�ใช8อารมณ@เป#นท่ีตั้ง๑๔๙ 
 - มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป)นเครือ่งหล!อหลอมความสามัคคี 
 สังคมมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามเป#นเครื่องหล�อหลอมให8เกิดความสามัคคี ปรองดอง 
และสมานฉันท@๑๕๐ สภาพปbจจุบันเป#นการพ่ึงพาอาศัยกัน มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และวิถีการ
ดํารงชีวิตร�วมกัน๑๕๑ มีระเบียบสําหรับชุมชน ตามประเภทพ้ืนท่ีปศุสัตว@๑๕๒ มีกุสโลบาย เช�น ทําบุญ
กลางหมู�บ8าน เป#นประเพณีชุมชน๑๕๓ ใช8วัฒนธรรมประเพณีช�วยหล�อหลอมความสามัคคี๑๕๔ มีการ
เสริมสร8างความสามัคคีในชุมชน ให8คนในชุมชนร�วมกิจกรรมกัน เช�น มีประเพณีชุมชนลงแขกเก่ียวข8าว
ท่ียังคงอนุรักษ@ไว8๑๕๕ สังคมเอ้ืออาทร ช�วยเหลือ แบ�งบันกัน มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเป#น
หล�อหลอมจิตใจ๑๕๖ 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๑๔๗สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๘สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๙สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๐สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๑สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๒สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๓สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๔สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๕สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๖สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๕

 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของสมาธิ” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๖ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน

ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของสมาธิ 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ มีการควบคุมสติไม� ต้ั งอยู� ในความ
ประมาท 

๑, ๘, ๙, ๑๙, ๒๒ ๕ 

๒ มีการควบคุมอารมณ@ในคราวประชุม
ร�วมกัน 

๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๗, ๑๘, ๒๐, ๒๕, ๒๖ 

๑๔ 

๓ มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชนเป#นเครื่องหล�อหลอมความ
สามัคคี 

๑๐, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๒๑, ๒๓, ๒๔ ๗ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๖ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของสมาธิ คือ มีการควบคุมสติไม�ต้ังอยู�ใน
ความประมาท (ความถ่ีเท�ากับ ๕ รูป/คน) มีการควบคุมอารมณ@ในคราวประชุมร�วมกัน (ความถ่ีเท�ากับ 
๑๔ รูป/คน) และมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป#นเครื่องหล�อหลอมความสามัคคี 
(ความถ่ีเท�ากับ ๗ รูป/คน)  
 
 ๒.๓) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านสังคม ตาม
หลักการของป>ญญา 

 - มีวัดเป)นแหล!งเรียนรู4การอยู!ร!วมกันเป)นสังคม (สังคมสงฆ:) 
 วัดเป#นสถานท่ีเรียนรู8หรือเป#นแหล�งเรียนรู8หลักการแนวคิดของการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข
ได8เป#นอย�างดี๑๕๗ วัดเป#นแหล�งบําเพ็ญสาธารณประโยชน@แก�เด็กและยาวชนท่ีถูกคุมประพฤติ๑๕๘ 
สงฆ@เป#นต8นแบบของการอยู�ร�วมกันโดยสันติของคนท่ีต�างชั้นวรรณะ๑๕๙ 

                                                 

 ๑๕๗สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๘สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๙สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๖

 - มีวัดเป)นแหล!งเรียนรู4ทางภูมิป>ญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท4องถ่ิน 
 วัดเป#นศูนย@กลางการเรียนรู8ศาสนา ประวัติศาสตร@ และวัฒนธรรมท8องถ่ิน ของท้ังผู8ใหญ�และ
เด็กในชุมชน๑๖๐ วัดเป#นศูนย@กลางของสังคมและมีมรดกทางสังคมท่ีทรงคุณค�า๑๖๑ วัดเป#นแหล�ง
ส�งเสริมให8คนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได8เข8าใจและเห็นคุณค�าของขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมประเพณีของท8องถ่ิน๑๖๒ มีวัดเป#นแหล�งเรียนรู8ของชุมชน๑๖๓ วัดเป#นศูนย@กลางของชุมชน 
เป#นศูนย@รวมภูมิปbญญาท่ีถ�ายทอดจากรุ�นอดีตถึงปbจจุบัน๑๖๔ 
 - มีพระสงฆ:เป)นผู4นําแสงสว!างทางป>ญญา 
 พระสงฆ@ส�งเสริมให8ชาวบ8านใช8ปbญญาในการแก8ปbญหา พระสงฆ@เป#นต8นแบบของสังคม๑๖๕ 
พระสงฆ@ปฏิบัติตนให8เป#นแบบอย�างท่ีดีของชาวบ8าน๑๖๖ ชุมชนมีพระสงฆ@เป#นผู8นําแสงสว�างทาง
ปbญญา๑๖๗ 
 - มีประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท4องถ่ินเป)นทุนทางสังคม 
 ชุมชนมีประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ินเป#นทุนทางสังคม๑๖๘ ชุมชนมีทุนทาง
สังคม คือ ทุนทางภูมิปbญญา เช�น ประเพณี วัฒนธรรมชุมชน เป#นต8น๑๖๙ มีประเพณีวัฒนธรรมประจํา
ชุมชนเป#นเครื่องหล�อหลอมพฤติกรรมของคนในชุมชน๑๗๐ มีการพ่ึงพาอาศัยกันตามแบบวัฒนธรรม
ไทยพ้ืนถ่ินชนบท๑๗๑ มีเป#นประเพณีชุมชน เช�น ทําบุญกลางบ8าน เป#นต8น๑๗๒ 
                                                 

 ๑๖๐สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๖๑สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๒สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๓สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๔สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๕สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๖สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๗สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๘สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๙สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๐สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๗๑สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๒สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๗

 ประเพณีสงกรานต@มีการสร8างกิจกรรมทางสังคมต�าง ๆ เช�น การรดน้ําดําหัวผู8สูอายุ เพ่ือ
ส�งเสริมความสามัคคีในชุมชน๑๗๓ ในชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีเป#นทุนทางสังคม ช�วยหล�อหลอม
พฤติกรรมของคนในชุมชนให8เป#นอันหนึ่งอันเดียวกัน๑๗๔ เป#นสังคมเอ้ืออาทร ช�วยเหลือ แบ�งบันกัน 
ตามแบบสังคมไทยซ่ึงเป#นสังคมพุทธ๑๗๕ 
 - มีกลุ!มอาสาพัฒนาชุมชน 
 มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน ท่ีมีชาวบ8านอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเพ่ือส�วนรวมในด8านการ
พัฒนาชุมชน๑๗๖ มีกลุ�มจิตอาสา โดยมีผู8นําท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผู8นําชุมชน (มชช.)๑๗๗ ชุมชนมี
การจัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน และมีบทบาทสําคัญในการสอดส�องความปลอดภัยในชุมชน 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องยาเสพติด ตามนโยบายการประกาศสงครามกับยาเสพติด๑๗๘ มีกลุ�มจิตอาสา
พัฒนาชุมชน มีโครงการคนดีของชุมชน มีการมอบรางวัลให8เป#นขวัญกําลังใจแก�ผู8ทําความดีให8
ชุมชน๑๗๙ มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนท่ีได8รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู�บ8านให8ปฏิบัติหน8าท่ี
อาสาสมัครในหมู�บ8านหนึ่ง เรียกชื่อย�อว�า อช.๑๘๐ มีกลุ�มอาสาทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เช�น ปbyนจักรยาน
เยี่ยมผู8สูงอายุตามครัวเรือน เป#นต8น๑๘๑ สําหรับพ้ืนท่ีชุมชนในอําเภอวัดเพลง มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน 
ท่ีเสียสละทําประโยชน@เพ่ือชุมชน โดยไม�มีค�าตอบแทน ปbจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๙) มีจํานวน ๑๒๘ คน ๑๘๒ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของปbญญา” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
 
                                                 

 ๑๗๓สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๔สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๕สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๖สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๗สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๘สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๙สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๐สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๑สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๒สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๘

ตารางท่ี ๔.๗ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน
ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของปbญญา 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ มีวัดเป#นแหล�งเรียนรู8การอยู�ร�วมกัน
เป#นสังคม (สังคมสงฆ@) 

๑, ๒, ๔ ๓ 

๒ มีวัดเป#นแหล�งเรียนรู8ทางภูมิปbญญา 
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจํา
ท8องถ่ิน 

๓, ๕, ๗, ๑๗, ๒๐ ๕ 

๓ มีพระสงฆ@ เป#นผู8 นํ าแสงสว� า งทาง
ปbญญา 

๖, ๘, ๑๐ ๓ 

๔ มีประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําท8องถ่ินเป#นทุนทางสังคม 

๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๘, ๒๑, ๒๔ ๗ 

๕ มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน ๑๒, ๑๕, ๑๙, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๖ ๗ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๗ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของปbญญา คือ มีวัดเป#นแหล�งเรียนรู8การ
อยู�ร�วมกันเป#นสังคม (สังคมสงฆ@) (ความถ่ีเท�ากับ ๓ รูป/คน) มีวัดเป#นแหล�งเรียนรู8ทางภูมิปbญญา 
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน (ความถ่ีเท�ากับ ๕ รูป/คน) มีพระสงฆ@เป#นผู8นําแสงสว�าง
ทางปbญญา (ความถ่ีเท�ากับ ๓ รูป/คน) มีประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ินเป#นทุนทาง
สังคม (ความถ่ีเท�ากับ ๗ รูป/คน) และมีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๗ รูป/คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗๙

 ๓) ด4านการศึกษา 
 สภาพความเป#นจริงในปbจจุบันของชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ท่ีได8มีการนําหลักการของ
ศีล สมาธิ และปbญญา ไปใช8ประยุกต@ใช8ในการพัฒนาชุมชน ด8านการศึกษา มีดังนี้ 
 
 ๓.๑) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านการศึกษา ตาม
หลักการของศีล 

 - มีการเรียนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ปbจจุบัน มีการเรียนศีลธรรมในโรงเรียน มีพระสอนศีลธรรมเข8าไปสอนเด็กนักเรียนทุก
โรงเรียน๑๘๓ มีการส�งเสริมวิถีพุทธในสถานศึกษา โดยมุ�งพัฒนาเด็กนักเรียนโดยใช8หลักไตรสิกขาอย�าง
บูรณาการให8สามารถกิน อยู� ดู ฟbง เป#น๑๘๔ มีโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนรองรับทางการศึกษา
ด8านศีลธรรมของเยาวชนในชุมชน๑๘๕ มีการนํานักเรียนเข8าวัด ซ่ึงเป#นกิจกรรมหนึ่งท่ีโรงเรียน
ดําเนินการร�วมกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน๑๘๖ มีพระไปสอนในโรงเรียนของชุมชน สอนศีลธรรม
เด็กอาทิตย@ละครั้ง๑๘๗ มีพระสงฆ@เข8าไปสอนในโรงเรียน มีการส�งเด็กไปแข�งตอบปbญหาธรรมะ๑๘๘ มีพระ
มาสอนเก่ียวกับศาสนาให8กับเด็กในโรงเรียนของชุมชน๑๘๙ 
 -มีกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ 
 โครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ มีกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ เป#นการอบรมให8เด็กและ
เยาวชนพูดดี ทําดี และมีวินัยในตนเอง๑๙๐ ภาคคณะสงฆ@ทําข8อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ (MOU) 
กับโรงเรียน ร�วมกันจัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ซ่ึงเป#นส�วนหนึ่งของโครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ 
โดยดําริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย@๑๙๑ 
                                                 

 ๑๘๓สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๔สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๘๕สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๖สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๗สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๘สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๙สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๐สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๑สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๐

 - มีการอบรมเด็กและเยาวชนให4ไม!ทุจริตคดโกง 
 ด8านการศึกษาเน8นคุณลักษณะท่ีเรียกว�า “โตไปไม�โกง” ซ่ึงตอนนี้ มีโครงการโรงเรียนสีขาว 
หลักสูตรโตไปไม�โกงท่ีเน8นอบรมนักเรียนให8มีความซ่ือสัตย@สุจริตและมีจิตอาสา๑๙๒ การยึดม่ันในความ
สัตย@จริงและสิ่งท่ีถูกต8องดีงาม รู8จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต�อตนเองและผู8อ่ืนโดยชอบ ไม�คดโกง๑๙๓ มี
การอบรมเด็ก ๆ ในหมู�บ8านให8เป#นคนดี เน8นความซ่ือสัตย@ ไม�คดโกง ตามนโยบายของภาครัฐ๑๙๔ ด8าน
การศึกษาเน8นปลูกฝbงให8นักเรียนยึดถือศีล ข8อ ๒ ไม�ทุจริตคดโกง โดยเริ่มต้ังแต�การเรียน เช�น การไม�
ลอกการบ8าน เป#นต8น๑๙๕ มีการฝvกให8เด็กซ่ือสัตย@ต�อตนเองและต�อผู8อ่ืน เพ่ือโตไปจะได8เป#นคนดีของ
สังคม๑๙๖ ปลูกฝbงให8เด็กซ่ือสัตย@๑๙๗ อบรมให8ลูกหลานซ่ือสัตย@สุจริต โตไปจะได8ไม�โกง๑๙๘ 
 -มีการปลูกฝ>งศีลธรรมแก!เยาวชนท้ังในและนอกระบบสถานศึกษา 
 ปbญหามาจากการเอาวิชาศีลธรรมจรรยา และหน8าท่ีพลเมือง ออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียน ปbจจุบัน 
จึงมีการปลูกฝbงศีลธรรมแก�เยาวชนท้ังในและนอกระบบสถานศึกษา๑๙๙ เสริมการเรียนเพ่ือสร8างคนให8เห็นคนดี๒๐๐ มี
การส�งเสริมเรื่องศีลในการศึกษาในระบบ และมีการส�งเสริมเรื่องศีลในการศึกษานอกระบบด8วย๒๐๑ ชุมชนมีการคัด
กรองหรือคัดเลือกสื่อท่ีจะให8เยาวชนเสพ๒๐๒ มีการนํานักเรียนดูงานด8านอาชีพในชุมชน เป#นระบบการศึกษานอก
ห8องเรียน๒๐๓ ให8ลูกหลานได8เรียนในระบบท่ีโรงเรียนใกล8บ8าน และนอกระบบคือเรียนรู8จากวิถีชุมชน๒๐๔ 
                                                 

 ๑๙๒สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๓สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๔สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๙๕สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๖สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๗สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๘สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๙สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๐สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๑สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๒สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๓สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๔สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๑

 -มีตัวอย!างท่ีดีจากคนในบ4านแก!เด็ก 
 คนในครอบครัวทําให8เห็นเป#นตัวอย�าง คือ มีตัวอย�างจากคนในบ8าน เช�น พ�อแม�พูดจาก
ไพเราะ๒๐๕ การพัฒนาทางการศึกษา เริ่มท่ีบ8าน เด็กจะมีพ�อแม�ปูrย�าตายายเป#นแบบอย�างทางความ
ประพฤติ๒๐๖ เด็กจะดีอยู�ท่ีพ�อแม� รองมาคือครูอาจารย@ พ�อแม�เป#นอันดับหนึ่ง ส�วนครูเป#นอันดับ
สอง๒๐๗ มีพ�อแม� และผู8สูงอายุในชุมชนเป#นแบบอย�างแก�เด็ก๒๐๘ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของศีล” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๘ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน

ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของศีล 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ มีการเรียนศีลธรรมในโรงเรียน ๑, ๓, ๖, ๘, ๑๙, ๒๑, ๒๖ ๗ 
๒ มีกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ๒, ๔ ๒ 
๓ มีการอบรมเด็กและเยาวชนให8ไม�ทุจริต

คดโกง 
๕, ๗, ๑๓, ๑๘, ๒๐, ๒๓, ๒๔ ๗ 

๔ มีการปลูกฝbงศีลธรรมแก�เยาวชนท้ังใน
และนอกระบบสถานศึกษา 

๙, ๑๐, ๑๒, ๑๕, ๑๖, ๒๕ ๖ 

๕ มีตัวอย�างท่ีดีจากคนในบ8านแก�เด็ก ๑๑, ๑๔, ๑๗, ๒๒ ๔ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๘ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของศีล คือ มีการเรียนศีลธรรมใน
โรงเรียน (ความถ่ีเท�ากับ ๗ รูป/คน) มีกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) มีการ
อบรมเด็กและเยาวชนให8ไม�ทุจริตคดโกง (ความถ่ีเท�ากับ ๗ รูป/คน) มีการปลูกฝbงศีลธรรมแก�เยาวชน
ท้ังในและนอกระบบสถานศึกษา (ความถ่ีเท�ากับ ๖ รูป/คน) มีตัวอย�างท่ีดีจากคนในบ8านแก�เด็ก 
(ความถ่ีเท�ากับ ๔ รูป/คน) 
 
                                                 

 ๒๐๕สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๐๖สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๗สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๘สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๒

 ๓.๒) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านการศึกษา ตาม
หลักการของสมาธิ 

 - มีการสอนการทําสมาธิกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
 ปbจจุบัน มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเข8าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา และมีการสอนให8
เด็กนักเรียนนั่งสมาธิเป#นประจํา๒๐๙ วัดเข8าไปส�งเสริมคนในชุมชนให8ปฏิบัติธรรม ซ่ึงเป#นกิจกรรมระยะ
ท่ี ๓ ของโครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ โดยคณะสงฆ@ร�วมกับโรงเรียน และหน�วยงานราชการเจ8าของ
พ้ืนท่ี๒๑๐ มีการฝvกสมาธิภาคปฏิบัติให8กับนักเรียนในโรงเรียนต�าง ๆ๒๑๑ มีการนํากรรมฐานพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนเข8าไปสอนในสถานศึกษาต�าง ๆ ทุกระดับ ทุกโรงเรียน๒๑๒ มีการ
ส�งเสริมวิถีพุทธในภาคปฏิบัติกับเด็ก ๆ ในทุก ๆ สถานศึกษา๒๑๓ มีการพัฒนาจิตใจให8มีคุณภาพ มี
สมรรถภาพ มีจิตใจท่ีต้ังม่ันเข8มแข็งและสงบสุข๒๑๔ มีการฝvกให8เด็กสวดมนต@ และทําสมาธิ๒๑๕ 
สนับสนุนให8เด็กและเยาวชนปฏิบัติธรรม ทําสมาธิ ตามสมควรกับวัย๒๑๖ มีพระเข8าไปสอนเด็ก ๆ ใน
โรงเรียนประจําหมู�บ8าน ให8รู8จักสวดมนต@และนั่งสมาธิ๒๑๗ 
 - มีการศึกษาเรียนรู4นอกระบบหรือเรียนรู4จากวิถีชุมชน 
 ภาครัฐสนับสนุนให8เกิดการเรียนรู8จากปbจจัยธรรมสิ่งแวดล8อมมากกว�าเรียนในห8องเรียน๒๑๘ 
เน8นให8เยาวชนเรียนรู8โดยไม�จํากัดอยู�แต�ภายในระบบ โดยให8ศึกษาจากวิถีชุมชนเป#นสําคัญ๒๑๙ ให8เด็ก
ในชุมชนได8เรียนรู8วิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนต้ังแต�วัยเยาว@๒๒๐ มีคําพูดท่ีว�า “เรียนท่ีไหนก็ได8ถ8าเด็กต้ังใจ” 
                                                 

 ๒๐๙สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๐สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๑สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๑๒สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๓สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๔สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๕สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๖สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๗สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๘สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๙สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๐สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๓

คือ ให8เรียนรู8จากการลงมือปฏิบัติจริงจากการทํางานร�วมกับผู8ใหญ�ในชุมชน๒๒๑ ท่ีผ�านมา ระบบ
การศึกษาไม�ฝvกให8เด็กคิด เช�น การให8เด็กเติมคําในประโยค โดยไม�ให8ฝvกเขียนท้ังประโยค๒๒๒ ในเวที
ประชาคม มีการรณรงค@ให8ลูกหลานได8เรียนในระบบท่ีโรงเรียนใกล8บ8าน และสนับสนุนให8มีการเรียน
นอกระบบหรือเรียนรู8จากวิถีชุมชนด8วย๒๒๓ 
 สมาธิมาปbญญาเกิด แต�ก็ไม�จําเป#นต8องเกิดในห8องสี่เหลี่ยม เพราะการศึกษามีอยู�ในชีวิต 
ประจําวัน เช�น การศึกษาอาชีพจากบรรพบุรุษ๒๒๔ ชุมชนมี ศูนย@การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน. 
ซ่ึงนอกจากให8โอกาสทางการศึกษากับเด็กรุ�นใหม� ๆ แล8ว ยังเป}ดโอกาสให8ผู8สูงอายุเข8ามาเรียนเพ่ือ
ทบทวนความรู8ด8วย๒๒๕ 
 ชุมชนมีการสอนอาชีพซ่ึงเป#นวิถีชีวิตด้ังเดิมหรือเป#นอาชีพเก�าแก�ให8กับเด็ก ๆ ในชุมชน ช�วง
วันหยุดเสาร@/อาทิตย@๒๒๖ มีการสอนภาษาท8องถ่ินและสอนทอผ8าให8กับคนในชุมชน ท้ังเด็กและ
ผู8ใหญ�๒๒๗ ในชุมชนมีโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับของรัฐ และศูนย@การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) แก�
ผู8ขาดโอกาส รวมถึง ศูนย@การเรียนรู8ของชุมชน เพ่ือเสริมความรู8นอกการบังคับ๒๒๘ 
 - มีอุบายสร4างสมาธิให4กับเด็ก 
 สมาธิกับเด็กเป#นของท่ีคู�กันยาก จะฝvกสมาธิให8เด็กต8องหาเทคนิคและวิธีการหลอกล�อ๒๒๙ มี
การรณรงค@ให8เด็ก ๆ สวดมนต@ก�อนนอนเพ่ือเป#นอุบายพัฒนาจิตใจให8มีสมาธิ๒๓๐คนในชุมชนอาจฝvกให8
เด็กทําสมาธิทางอ8อม จดจ�อต�อการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรืออาจเรียกว�าเป#นอุบายสร8างสมาธิก็

                                                 

 ๒๒๑สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๒๒สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๓สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๔สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๕สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๖สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๗สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๘สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๙สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๐สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๔

ได8๒๓๑ การฝvกสมาธิให8กับเด็กเป#นเรื่องยาก ทุกโรงเรียนจะมีการฝvกสมาธิโดยไม�ให8นักเรียนรู8ตัว คือ 
ให8เด็กทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งด8วยความต้ังใจ มุ�งม่ัน จดจ�อกับสิ่งท่ีทํา เรียกว�า หาอุบายมาใช8๒๓๒ 
 - มีการฝLกเด็กให4ไตร!ตรองก!อนลงมือทํา 
 การฝvกเด็กให8ไตร�ตรองก�อนลงมือทํา มีความเชื่อม่ันในตนเอง และไม� ต้ังอยู�ในความ
ประมาท๒๓๓ ฝvกฝนให8เด็ก ๆ ในชุมชนทําสิ่งต�าง ๆ ด8วยตนเอง ผ�านการปฏิบัติการจริง ให8ได8ฝvกใน
สภาพสิ่งแวดล8อมจริงของชุมชน๒๓๔ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๙ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน

ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ มีการสอนการทําสมาธิกับเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๒๐ ๙ 

๒ มีการศึกษาเรียนรู8นอกระบบหรือ
เรียนรู8จากวิถีชุมชน 

๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๙, 
๒๒, ๒๓, ๒๔ 

๑๐ 

๓ มีอุบายสร8างสมาธิให8กับเด็ก ๑๑, ๑๕, ๑๘, ๒๑, ๒๖ ๕ 
๔ มีการฝvกเด็กให8ไตร�ตรองก�อนลงมือทํา ๑๗, ๒๕ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๙ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ คือ มีการสอนการทําสมาธิ
กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (ความถ่ีเท�ากับ ๙ รูป/คน) มีการศึกษาเรียนรู8นอกระบบหรือเรียนรู8
จากวิถีชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๑๐ รูป/คน) มีอุบายสร8างสมาธิให8กับเด็ก (ความถ่ีเท�ากับ ๕ รูป/คน) 
และมีการฝvกเด็กให8ไตร�ตรองก�อนลงมือทํา (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) 
 
 

                                                 

 ๒๓๑สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๒สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๓สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๔สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๕

 ๓.๓) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านการศึกษา ตาม
หลักการของป>ญญา 

 - มีพระสอนศีลธรรมนําความรู4สําหรับพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนาไปเผยแพร!
แก!นักเรียน 
 พระสอนศีลธรรมมีบทบาทสําคัญในการนําความรู8ด8านพระพุทธศาสนาไปสู�นักเรียน ชื่อว�า
เป#นผู8ท่ีสร8างนักเรียนสามารถให8พัฒนาตนเองเป#นคนดี มีศีลธรรมนําความรู8๒๓๕ พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนทํางานท่ียิ่งใหญ�ในการสร8างเด็กให8เป#นอนาคตของชุมชน๒๓๖ 
 ปbจจุบัน พระสงฆ@ได8เข8ามามีส�วนเป#นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาหรือเป#นครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนท้ัง ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาด8วย๒๓๗ พระสอนศีลธรรมนํา
ความรู8สําหรับพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนาไปเผยแพร�แก�นักเรียน๒๓๘ มีการนําความรู8 และ
คุณธรรมไปเผยแพร�แก�เด็ก ๆ ในโรงเรียนเพ่ือให8สามารถบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได8๒๓๙ มี
การจัดพระสอนศีลธรรมท่ีมีความรู8ความสามารถท้ังในด8านปริยัติและปฏิบัติเข8าไปมีส�วนร�วมในการ
จัดการเรียนรู8ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา เพ่ือเผยแพร�ความรู8แก�
นักเรียนและนักศึกษา เรียกได8ว�าเป#น “แหล�งเรียนรู8เคลื่อนท่ี”๒๔๐ 
 - พระสงฆ:เป)นต4นแบบในการพัฒนาทางป>ญญา 
 พระสงฆ@ส�งเสริมให8ชาวบ8านใช8ปbญญาในการแก8ปbญหา พระสงฆ@เป#นต8นแบบของสังคม๒๔๑ 
พระสงฆ@ปฏิบัติตนให8เป#นแบบอย�างท่ีดีของชาวบ8าน๒๔๒ มีพระสงฆ@เข8าไปสอนให8เด็กนักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไปในทางท่ีพึงประสงค@ได8 คือ เก�งแต�ไม�โกง๒๔๓ ชุมชนมีพระสงฆ@เป#นผู8นําแสงสว�างทาง

                                                 

 ๒๓๕สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๖สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๗สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๓๘สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๙สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๐สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๑สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๒สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๓สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๖

ปbญญา๒๔๔ เด็ก ๆ มีพระสงฆ@เป#นแบบอย�างทางปbญญา ปกติ ถ8าพ�อแม�ปูrยาตายายเป#นผู8สอน เด็กจะ
เชื่อมากกว�าครู และพระสอนเด็กจะเชื่อมากกว�าพ�อแม�๒๔๕ 
 - มีหน!วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเข4าไปอบรมความรู4เก่ียวกับวิถีชุมชนแก!
นักเรียน 
 โรงเรียนได8เชิญพัฒนากรอําเภอเข8าไปอบรมนักเรียนในชุมชน ให8สามารถทําสบู�ใช8เองใน
บ8านได8 เพ่ือลดรายจ�ายภายในครัวเรือน๒๔๖ หลายหน�วยงานเข8าไปส�งเสริมความรู8แก�นักเรียนและ
ชาวบ8าน เช�น การแปรรูปมูลหมูเป#นแก~สหุงต8ม๒๔๗ มีการนําปราชญ@ชาวบ8านไปให8ความรู8แก�นักเรียน
เก่ียวกับภูมิปbญญาและการอาชีพในชุมชน๒๔๘ ประมงจังหวัดร�วมพัฒนาการอําเภอได8เข8าไปให8ความรู8
เฉพาะด8านแก�เด็กนักเรียนและคนในชุมชนเก่ียวกับการประกอบอาชีพประมงน้ําจืด๒๔๙ มีการอบรม
นักเรียนให8รู8วิธีการแปรรูปเห็ดเพ่ือสร8างมูลค�า รวมท้ังการรีไซเคิลก8อนเห็ดมาเป#นปุhย๒๕๐ 
 - โรงเรียนนํานักเรียนไปศึกษาดูงานงานวิถีชีวิตชุมชน 
 มีการนํานักเรียนในชุมชนมาศึกษาดูงานอาชีพท่ีศูนย@ของอําเภอ๒๕๑ โรงเรียนพาเด็กมาดูงาน
อาชีพและแหล�งเรียนรู8ในชุมชน๒๕๒ มีนักเรียนมาดูงานการเลี้ยงโค และวิธีผลิตแก~สชีวภาพจากมูล
โค๒๕๓ โรงเรียนนํานักเรียนมาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชน ท้ังในชุมชนและชุมชนอ่ืน ซ่ึงจะเน8นเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ให8นักเรียนรู8หลักการท่ีจะนําไปใช8ในชีวิตประจําวันได8จริง๒๕๔ มีการไปดูงานหรือ

                                                 

 ๒๔๔สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๕สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๖สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๔๗สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๘สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๙สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๐สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๑สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๕๒สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๓สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๔สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๗

ศึกษาเรียนรู8ท่ีชุมชนต8นแบบอ่ืน ๆ นอกสถานท่ี๒๕๕ มีโรงเรียนนําเด็กนักเรียนมาดูงานการทํามะพร8าว
และการแปรรูปมะพร8าว๒๕๖ 
 - มีการจัดตั้งกลุ!มยุวเกษตรกรชุมชน 
 ปbจจุบัน มีกลุ�มยุวเกษตร และพบว�าหลายชุมชนก็ดําเนินการในรูปแบบนี้๒๕๗ กลุ�มยุวเกษตร
มาดูงานก8อนเห็น เพาะเห็ด แล8วนําปลูกจริง เพ่ือนําผลผลิตเข8าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน๒๕๘ 
เด็กนักเรียน ท้ังกลุ�มในโรงเรียน และนอกโรงเรียนรวมตัวกันในระดับหมู�บ8าน จัดต้ังเป#นกลุ�มยุว
เกษตรกรต�อสํานักงานเกษตรอําเภอ ปbจจุบัน มีเกษตรกรในท8องถ่ินอาสาสมัครเป#นท่ีปรึกษายุว
เกษตรกรประจํากลุ�ม เป#นพ่ีเลี้ยงดูแลให8คําแนะนํากลุ�มในการดําเนินงานและกิจกรรมต�าง ๆ๒๕๙ ทุกวัน
เสาร@ยุวเกษตรในชุมชนจะมาเรียนรู8วัฒนธรรมการทอผ8าแบบผู8หญิงไทยทรงดํา๒๖๐ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของปbญญา ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๒๕๕สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๖สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๗สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๘สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๙สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๐สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๘

ตารางท่ี ๔.๑๐ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน
ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของปbญญา 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ มีพระสอนศีลธรรมนําความรู8สําหรับ
พัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา
ไปเผยแพร�แก�นักเรียน 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗ ๕ 

๒ พระสงฆ@เป#นต8นแบบในการพัฒนาทาง
ปbญญา 

๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๔ ๕ 

๓ มีหน�วยงานภาครัฐและภาคประชา
สังคมเข8าไปอบรมความรู8เก่ียวกับวิถี
ชุมชนแก�นักเรียน 

๑๑, ๑๒, ๑๗, ๒๐, ๒๕ ๖ 

๔ โรงเรียนนํานักเรียนไปศึกษาดูงานงาน
วิถีชีวิตชุมชน 

๑๓, ๑๖, ๑๙, ๒๓, ๒๔, ๒๖ ๖ 

๕ มีการจัดต้ังกลุ�มยุวเกษตรกรชุมชน ๑๕, ๑๘, ๒๑, ๒๒ ๔ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของปbญญา คือ มีพระสอนศีลธรรมนํา
ความรู8สําหรับพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนาไปเผยแพร�แก�นักเรียน (ความถ่ีเท�ากับ ๕ รูป/คน) 
พระสงฆ@เป#นต8นแบบในการพัฒนาทางปbญญา (ความถ่ีเท�ากับ ๕ รูป/คน) มีหน�วยงานภาครัฐและภาค
ประชาสังคมเข8าไปอบรมความรู8เก่ียวกับวิถีชุมชนแก�นักเรียน (ความถ่ีเท�ากับ ๖ รูป/คน) โรงเรียนนํา
นักเรียนไปศึกษาดูงานงานวิถีชีวิตชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๖ รูป/คน) และมีการจัดต้ังกลุ�มยุวเกษตรกร
ชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๔ รูป/คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘๙

 ๔) ด4านสุขอนามัยและส่ิงแวดล4อม 
 สภาพความเป#นจริงในปbจจุบันของชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ท่ีได8มีการนําหลักการของ
ศีล สมาธิ และปbญญา ไปใช8ประยุกต@ใช8ในการพัฒนาชุมชน ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม มีดังนี้ 
 
 ๔.๑) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านสุขอนามัยและ
ส่ิงแวดล4อม ตามหลักการของศีล 

 - การไม!ดื่มสุราหรือเสพส่ิงเสพติดให4โทษ 
 โครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ ท่ีภาคคณะสงฆ@โดยวัดทุกวัดได8รณรงค@ให8คนชุมชนทุกเพศทุก
วัยนําหลักศีล ๕ ไปใช8ในชีวิตประจําวันให8เป#นปกติ สําหรับด8านสุขอนามัยนี้ ให8ถือปฏิบัติศีลข8อ ๕ คือ 
ไม�ด่ืมสุราหรือเสพสิ่งเสพติดให8โทษ๒๖๑ เน8นการปtองกันยาเสพติดในหมู�บ8าน๒๖๒ มีศีลดี เท�ากับ มี
สุขภาพกายดี และมีสุขภาพจิตใจ ศีลข8อท่ีส�งเสริมสุขภาพ คือ ศีลข8อ ๕๒๖๓ เน8นการปtองกันยาเสพติด
สิ่งให8เกิดโทษต�าง ๆ เพ่ือสุขภาพและสุขภาวะของคนในชุมชน๒๖๔ ศีลแต�ละข8อสามารถส�งเสริมในแต�
ละด8านโดยตรง สําหรับด8านสุขภาพและสิ่งแวดล8อม คือ ข8อ ๕๒๖๕ 
 การไม�เสพของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกประเภท สร8างสวรรค@ในบ8าน๒๖๖ การเว8นจากของเมา 
คือ สุราเมรัยและสารเสพติดอันเป#นท่ีตั้งแห�งความประมาท๒๖๗ มีการรณรงค@ท้ังจากภาครัฐ ร�วมกับวัด 
และโรงเรียน ให8เด็กและเยาวชนงดเว8นการด่ืมสุราและไม�เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด๒๖๘ ด8านสุขอนามัย 
เน8นสุขอนามัยในครัวเรือน ระเบียนในการกิน นอน ขับถ�าย๒๖๙ ศีลข8อ ๕ คุ8มครองสุขภาพ คือ ถ8าไม�
ด่ืมสุรา ไม�เสพยาเสพติด สุขภาพก็ดี นั่นเอง๒๗๐ มีการรณรงค@แก8ปbญหายาเสพติดในชุมชน๒๗๑ 
                                                 

 ๒๖๑สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๒สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๓สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๔สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๕สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๖สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๗สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๘สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๙สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๐สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๑สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๐

 ศีลข8อ ๕ ช�วยส�งเสริมสุขภาพได8 เหล8า เบียร@ สุรา ทําลายสุขภาพท้ังกายและสุขภาพจิตของ
คนด่ืม๒๗๒ มีการรณรงค@ต�อต8านสิ่งเสพติดในชุมชน๒๗๓ การไม�ดื่มสุรา ไม�เสพยาเสพติด ช�วยให8มีสุขภาพ
ร�างกายแข็งแรง๒๗๔ มีการร�วมกันแก8ไขปbญหายาเสพติดในชุมชน ปbจจุบัน ปbญหายาเสพติดของชุมชน
จึงเบาบางลง๒๗๕ ใช8ศีลข8อท่ีงดอบายมุข โดยเน8นการโน8มน8าว ไม�ใช8การบังคับ๒๗๖ 
 การไม�ด่ืมสุรา ทําให8สุขภาพดี ซ่ึงจากข8อมูล จปฐ. ในชุมชน พบว�า มีการสูบบุหรี่ กินเหล8า 
และเล�นการพนัน มีแค� ๒๐%๒๗๗ การงดเว8นจาก การด่ืมสุรา นอกจากทําให8ไม�สิ้นเปลืองเงินทองไปกับ
สิ่งไม�จําเป#น ยังเป#นการรักษาสุขภาพด8วย๒๗๘ มีการช�วยกันสอดส�องไม�ให8เสพยาเสพติดเข8ามาแพร�ระบาด
ในชุมชน๒๗๙ ศีล คือ ปกติ ถ8าสิ่งแวดล8อมปกติ ชีวิตก็จะดี ศีลข8อ ๕ ไม�ด่ืมน้ําเมา ไม�เสพอบายมุข 
สุขภาพจะดี และไม�ก�อให8ทะเลอะวิวาท สังคมก็อยู�สุข๒๘๐ 
 - มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ4าน (อสม.) ดูแล แนะนําสุขอนามัยพ้ืนฐานของ
ชุมชน 
 ทุกชุมชนหรือทุกหมู�บ8านจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ8าน หรือท่ีเรียกกันว�า อสม. 
ปฏิบัติงานเชิงรุกด8านส�งเสริมสุขภาพในชุมชน๒๘๑ มีกลุ�ม อสม. ท่ีได8รับการอบรมให8ความรู8จากเจ8าหน8าท่ี
สาธารณสุข และปฏิบัติงานด8านสาธารณสุขด8วยความเสียสละต�อประชาชนในหมู�บ8าน๒๘๒ มี อสม. 
คอยดูแล ให8คําแนะนํา และตรวจสุขภาพผู8สูงอายุ เช�น ความดัน สุขภาพช�องปาก เป#นต8น๒๘๓ 
นอกจากมี อสม. ดูแลสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐานแก�คนในชุมชนแล8ว พัฒนาการอําเภอยังแนะนําการรักษา
                                                 

 ๒๗๒สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๓สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๔สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๕สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๖สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๗สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๘สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๙สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๐สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๑สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๒สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๓สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๑

สิ่งแวดล8อมชุมชน เช�น การรณรงค@การงดเผาซังข8าวเพ่ือลดมลพิษจากฝุrนและควัน๒๘๔ มี อสม. ดูแล
เรื่องความสะอาด๒๘๕ มี อสม. ช�วยดูแลเรื่องยุงลาย และมลภาวะจากฟาร@มหมูด8วย๒๘๖ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของศีล” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจาก
ประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน

ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของศีล 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ การไม�ดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดให8โทษ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, 

๒๓, ๒๕, ๒๖ 

๒๐ 

๒ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ8าน 
(อสม.) ดูแล แนะนําสุขอนามัยพ้ืนฐาน
ของชุมชน 

๙, ๑๐, ๑๒, ๑๕, ๑๘, ๒๔ ๖ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของศีล คือ การไม�
ด่ืมสุราหรือเสพสิ่งเสพติดให8โทษ (ความถ่ีเท�ากับ ๒๐ รูป/คน) และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ8าน (อสม.) ดูแลแนะนําสุขอนามัยพ้ืนฐานของชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๖ รูป/คน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๒๘๔สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๕สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๖สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๒

 ๔.๒) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านสุขอนามัยและ
ส่ิงแวดล4อม ตามหลักการของสมาธิ 

 - การมีสติในการกิน อยู! และใช4ชีวิต 
 ด8านสุขอนามัย วัดได8รณรงค@ใช8ชาวบ8านมีสติในการเลือกรับประทานอาหาร เป#นการดูแล
สุขภาพตนเองไม�ให8เป#นภาระแก�คนในครอบครัว๒๘๗ มัชฌิมา หรือทางสายกลาง กล�าวคือ ไม�หักโหมใน
การทํางาน ทําแต�พอดีจะไม�มีผลร8ายต�อร�างกาย๒๘๘ 
 สมาธิ คือ จิตต้ังม่ัน ต้ังใจแนวแน� ต้ังใจแน�วแน�ในการทํากิจการงาน รวมถึง การดูแลสุขภาพ
ด8วย๒๘๙ สมาธิไม�ใช�แค�หลับตาภาวนา สมาธิ คือ จิตเป#นอารมณ@เดียว เป#นการใช8ชีวิตกิน อยู� หลับนอน
ด8วยสติ๒๙๐ การฝvกสติ ฝvกสมาธิ มีผลต�อการตัดสินใจกระทําการใด ๆ แม8แต�การใช8ชีวิตประจําวัน ถ8ามี
สติในการกิน ระมัดระวังเลือกกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะก็จะไม�เกิดโทษตามมา๒๙๑ 
 คนในชุมชนไม�มีโรคอัลไซเมอร@ เพราะฝvกใช8สติ หรือใช8สมาธิกับการทําอะไรสักอย�างใน
ชีวิตประจําวัน๒๙๒ เรื่องสุขอนามัยเริ่มท่ีตัวบุคคล แต�ต8องมีสติพิจารณา รู8ว�าสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไม�ควร
ทํา สิ่งใดทําแล8วเป#นโทษหรือเป#นผลร8ายต�อร�างกายในภายหลัง๒๙๓ การทํางานแต�พอดี คือ ทําแต�พอท่ี
กําลังของร�างกายจะรับได8 หรือไม�หักโหม มีความพอเพียง เพียงพอกับรายได8สําหรับจุนเจือชีวิตและ
จุนเจือครอบครัว การงานนั้นจะไม�มีโทษ ท้ังต�อตนเอง เม่ือร�างกายเจ็บปrวย และท้ังต�อครอบครัวท่ีต8อง
รับผิดชอบดูแล๒๙๔ 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๒๘๗สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๘สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๙สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๙๐สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๑สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๒สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๓สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๔สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๓

 - การให4คนในชุมชนพิจารณาแก4ป>ญหาทางส่ิงแวดล4อมร!วมกัน 
 คนในชุมชนพิจารณาแก8ปbญหาด8านสิ่งแวดล8อมร�วมกัน เพราะเป#นปbญหาร�วมกัน๒๙๕ ทุกคนมี
ส�วนร�วมรับผิดชอบ เพราะทุกคนได8รับผลกระทบทางสิ่งแวดล8อม จากการกระทําของตนเองท้ังนั้น๒๙๖ 
ชุมชนมีความรู8สึกเป#นเจ8าของปbญหา ปbจจุบันชาวบ8านมีความเข8าใจเรื่องสุขภาพองค@รวมท่ีเชื่อมโยงกับ
บริบทของท8องถ่ินมากข้ึน๒๙๗ คนในชุมชนร�วมกันแก8ปbญหาด8านสิ่งแวดล8อมท่ีเริ่มต8นจากตนเอง๒๙๘ มี
การรณรงค@การแก8ไขปbญหาด8านมลพิษและสิ่งแวดล8อมในระดับครอบครัว เช�น การคัดแยกขยะ
ครัวเรือน๒๙๙ คนในชุมชนพิจารณาแก8ปbญหาทางสิ่งแวดล8อมร�วมกัน เช�น ปbญหาเรื่องน้ํา๓๐๐ ชุมชน
รวมตัวกันในการแก8ไปปbญหามลพิษทางอากาศและน้ําเสียจากฟาร@มสุกร๓๐๑ 
 ปbจจุบัน มี อสม. คอยดูแลคนในชุมชน (หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม มี ๑๖ คนในชุมชน เฉลี่ย
กันดูแลประมาณ ๑ ต�อ ๑๐ ครัวเรือน) แต�ในการทํางานต8องประสานกับชุมชนเพ่ือผลสําเร็จ เช�น การ
แก8ไขปbญหายุงลายในชุมชน๓๐๒ ทุกฝrายร�วมกันระดมความคิดในการแก8ไขปbญหาด8านสิ่งแวดล8อม 
เพราะเป#นเรื่องท่ีคนท้ังชุมชนได8รับผลกระทบร�วมกัน๓๐๓ มีการพูดคุยกันในท่ีประชุมประชาคมของ
หมู�บ8าน เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการแก8ไขปbญหาด8านมลพิษ เช�น ปbญหาฝุrนควันจากการเผาตอซัง
ข8าว๓๐๔ มีการร�วมมือกันทําความสะอาดถนนภายในหมู�บ8าน๓๐๕ มีการร�วมมือกันทําความสะอาดแหล�ง
น้ํา๓๐๖   
 
                                                 

 ๒๙๕สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๖สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๗สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๙๘สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๙๙สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๐สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๑สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๒สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๓สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๔สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๕สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๖สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๔

 ในชุมชนมีการรณรงค@ให8คัดแยกขยะในครัวเรือน๓๐๗ รณรงค@ให8ใช8ระบบการย8อมผ8าแบบไม�
ใส�สารเคมีเพ่ือดูแลสิ่งแวดล8อม๓๐๘ เน8นการแก8ปbญหาสิ่งแวดล8อมของชุมชนโดยคนในชุมชนร�วมกัน
ตัดสินใจ๓๐๙ 
 - การสร4างกระบวนการในการดูแลสุขภาวะชุมชน 
 การสร8างกระบวนการมีส�วนร�วมในการระดมความคิดในการดูแลสุขภาวะชุมชน เป#น
โครงการหนึ่งท่ีดําเนินการอยู�ในปbจจุบัน๓๑๐ มี อสม. ดูแล ร�วมกับโรงพยาบาลตําบล โดยคํานึงถึง
สภาวะสมดุล เรียกว�า ดุลยภาพของชีวิตของคนในชุมชนเป#นสําคัญ๓๑๑ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของสมาธิ” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจาก
ประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน

ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของสมาธิ 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ การมีสติในการกิน อยู� และใช8ชีวิต ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ ๘ 
๒ การให8คนในชุมชนพิจารณาแก8ปbญหา

ทางสิ่งแวดล8อมร�วมกัน 
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 

๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๓, 
๒๔, ๒๕ 

๑๖ 

๓ การสร8างกระบวนการในการดูแลสุข
ภาวะชุมชน 

๒๒, ๒๖ ๒ 

 
 
 
 
                                                 

 ๓๐๗สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๘สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๙สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๐สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๑สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๕

 จากตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของสมาธิ และ
สิ่งแวดล8อม คือ การมีสติในการกิน อยู� และใช8ชีวิต (ความถ่ีเท�ากับ ๘ รูป/คน) การให8คนในชุมชน
พิจารณาแก8ปbญหาทางสิ่งแวดล8อมร�วมกัน (ความถ่ีเท�ากับ ๑๖ รูป/คน) และการสร8างกระบวนการใน
การดูแลสุขภาวะชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) 
 
 ๔.๓) สภาพป>จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4านสุขอนามัยและ
ส่ิงแวดล4อม ตามหลักการของป>ญญา 

 - ใช4ป>ญญาพิจารณาบริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและเป)นประโยชน:ต!อร!างกาย 
 สุขภาพดี มาจากการกินอาหารให8ครบ ๕ หมู� และไม�น8อยหรือไม�มากเกินความต8องการของ
ร�างกาย กินเท�าท่ีจําเป#น และจําเป#นต8องกินจริง ๆ ๓๑๒ ใช8ปbญญาพิจารณาอาหาร อาหารดีเท�ากับ
สุขภาพดี สิ่งท่ีร�างกายไม�จําเป#น เช�น สุรา เมรัยต�าง ๆ ร�างกายไม�ต8องการ๓๑๓ ทําตัวแบบพระ คือ ตอน
เช8าทําตัวเหมือนรวย ตอนเย็นทําตัวเหมือนยาจก คือ ม้ือเช8าเป#นอาหารม้ือสําคัญ ต8องเป#นม้ือหนัก 
ส�วนตอนเย็นเป#นอาหารม้ือเบา ๆ๓๑๔ 
 ด8านสุขภาพ คือ กินให8เป#น กินแต�สิ่งท่ีเป#นประโยชน@ ไม�มีโทษ เช�น เหล8า เบียร@๓๑๕ การกิน
อาหารต8องใช8ปbญญาพิจารณาความต8องการของร�างกาย ไม�ใช�ความต8องการของกิเลส๓๑๖ เก็บผักริมรั้ว
มาทําอาหาร เพราะม่ันใจได8ว�าปลอดสารพิษ๓๑๗ สุขภาพจิตดี เริ่มจากสุขภาพกายดี สุขภาพกายดีเริ่ม
จากการใช8ปbญญาพิจารณาการกิน ซ่ึงอันนี้ต8องย8อนไปท่ีศีลข8อ ๕ ซ่ึงเก่ียวเนื่องถึงกัน๓๑๘ 
 
 
 
 
                                                 

 ๓๑๒สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๓สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๔สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๑๕สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๖สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๗สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๘สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๖

 ต8องพิจารณาเลือกกินอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ สุขอนามัยดี๓๑๙ พอมี พอกิน และต8อง
กินเท�าท่ีจําเป#น สุรายาเมา ไม�จําเป#น ไม�ต8องกินเข8าไป๓๒๐ มีการรณรงค@เลิกเหล8าเข8าพรรษา รณรงค@ 
คือ ไม�บังคับ ใช8ชุมชนผลักดันให8เปลี่ยนพฤติกรรม หรือใช8ชุมชนกดดัน๓๒๑ ชุมชนมีการรณรงค@การงด
เหล8าเข8าพรรษา๓๒๒ 
 - การใช4ป>ญญาพิจารณาแก4ไขป>ญหาแวดล4อม 
 โครงการหน8าบ8านหน8ามอง คลองสวยงาม เป#นหลักฐานท่ีแสดงให8เห็น กระบวนการมีส�วน
ร�วมของชุมชนในการแก8ปbญหาสิ่งแวดล8อมของชุมชนจากความรู8ความเข8าใจปbญหาและสภาพได8อย�าง
สร8างสรรค@๓๒๓ ทุกคนมีส�วนร�วมรับผิดชอบ เพราะทุกคนได8รับผลกระทบ จากการกระทําของตนเอง
ท้ังนั้น ปbญหาสิ่งแวดล8อมจึงเป#นปbญหาส�วนรวม ท่ีต8องแก8ไขด8วยปbญญา และอาศัยกระบวนการมีส�วน
ร�วม หรือกระบวนการกลุ�ม๓๒๔ 
 - การดูแลสุขภาพด4วยกิจกรรมเสริมรายได4 
 มีการส�งเสริมให8ผู8สูงอายุดูแลสุขภาพด8วยกิจกรรมเสริมรายได8 เช�น กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได8 หรือกิจกรรมหน8าบ8านสวนครัวหลังบ8านตู8เย็น๓๒๕ ชาวบ8านปลูกทุกอย�างท่ีกิน กินทุกอย�างท่ี
ปลูก เพ่ือลดรายจ�าย เพ่ิมรายได8 และสุขภาพดีด8วย เพราะทุกอย�างปลอดสารพิษ๓๒๖ มีกิจกรรมเพ่ือให8
ผู8สูงอายุได8ขยับร�างกาย ไม�นอนติดเตียง เช�น ให8ทําสบู�ใช8เองในบ8าน น้ํายาล8างจาน และทําดอกไม8 
จันทน@๓๒๗ 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๓๑๙สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๐สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๑สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๒สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๓สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๔สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๕สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๒๖สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๒๗สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๗

 - มีกลุ!มอาสาพัฒนาชุมชนทํางานสุขภาวะและส่ิงแวดล4อม 
 มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน ท่ีมีชาวบ8านอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเพ่ือส�วนรวมในด8านการ
พัฒนาชุมชน๓๒๘ มีกลุ�มจิตอาสา โดยมีผู8นําท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผู8นําชุมชน (มชช.)๓๒๙ กลุ�มจิต
อาสารร�วมกันลอกผักตบชวาเป#นสาธารณะประโยชน@ ไม�มีค�าตอบแทน คนในชุมชนเห็นก็เข8าร�วม ใคร
ไม�ร�วมจะรู8สึกอาย ช�วงหลัง ๆ จึงมีคนเข8าร�วมจํานวนมาก๓๓๐ ช�วยกันทําแก~สชีวภาพจากมูลโค ลดสิ่ง
ปฏิกูล และได8ประโยชน@ด8วย๓๓๑ ช�วยกันขุดลอกคูคลอง เพราะน้ําเป#นหัวใจของเกษตรกร๓๓๒ 
 มีกลุ�มจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทุกวันพฤหัสจะทําจิตอาสา เก็บขยะในชุมชน/แยกขยะ ตาม
โครงการทําขยะให8เป#นทอง-ภาคครัวเรือน โดยได8งบจากกรมสิ่งแวดล8อม๓๓๓ มีกลุ�มจิตอาสาช�วยกัน
ดูแลและตรวจสุขภาพผู8สูงอายุในชุมชน ร�วมกับ อสม.๓๓๔ มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนท่ีได8รับคัดเลือกจาก
เวทีประชาคมหมู�บ8านให8ปฏิบัติหน8าท่ีอาสาสมัครในหมู�บ8านหนึ่ง เรียกชื่อย�อว�า อช.๓๓๕ มีกลุ�มอาสาทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม เช�น ปbyนจักรยานเยี่ยมผู8สูงอายุตามครัวเรือน เป#นต8น๓๓๖ สําหรับพ้ืนท่ีชุมชนใน
อําเภอวัดเพลง มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน ท่ีเสียสละทําประโยชน@เพ่ือชุมชน โดยไม�มีค�าตอบแทน๓๓๗ 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๓๒๘สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๙สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๐สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๑สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๒สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๓สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๔สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๕สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๖สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๗สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๘

 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นใน
จังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของปbญญา” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจาก
ประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชน

ดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของปbญญา 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ใช8ปbญญาพิจารณาบริโภคอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะและเป#นประโยชน@ต� อ
ร�างกาย 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๔, ๒๑, 
๒๔ 

๑๑ 

๒ การใช8ปbญญาพิจารณาแก8ไขปbญหา
แวดล8อม 

๙, ๑๐ ๒ 

๓ การดูแลสุขภาพด8วยกิจกรรมเสริม
รายได8 

๑๑, ๑๓, ๑๗ ๓ 

๔ มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนทํางานสุข
ภาวะและสิ่งแวดล8อม 

๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๒, 
๒๓, ๒๕, ๒๖ 

๑๐ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของปbญญา คือ ใช8
ปbญญาพิจารณาอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและเป#นประโยชน@ต�อร�างกาย (ความถ่ีเท�ากับ ๑๑ รูป/คน) การ
ใช8ปbญญาพิจารณาแก8ไขปbญหาแวดล8อม (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) การดูแลสุขภาพด8วยกิจกรรมเสริม
รายได8 (ความถ่ีเท�ากับ ๓ รูป/คน) และมีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนทํางานสุขภาวะและสิ่งแวดล8อม 
(ความถ่ีเท�ากับ ๑๐ รูป/คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๙

 สรุปได4ว!า ผลการสัมภาษณ@เชิงลึก (In-depth Interview) ผู8ให8ข8อมูลสําคัญ (Key Informant) 
จํานวน ๒๖ รูป/คน เก่ียวกับสภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธ
ธรรม มีดังนี้ 
 ๑) ด4านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตาม
หลักการของศีล พบว�า มีจํานวน ๕ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจาก
มากไปหาน8อย ได8แก� (๑) การทํามาค8าขายด8วยความไม�ทุจริตคนโกง จํานวน ๑๓ รูป/คน (๒) การ
ประกอบอาชีพสุจริตหรือสัมมาชีพ จํานวน ๕ รูป/คน (๓) การหลีกเลี่ยงการเสียทรัพย@ไปกับสุรา เหล8า 
บุหรี่ และอบายมุขต�าง ๆ จํานวน ๔ รูป/คน (๔) การต้ังราคาสินค8าการเกษตรตามราคาตลาด จํานวน 
๒ รูป/คน และ (๕) การไม�โฆษณาขายสินค8าด8วยถ8อยคําโกหก หรือเกินความจริง จํานวน ๒ รูป/คน 
ตามลําดับ 
 ๑.๒) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตาม
หลักการของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูล
จากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีการร�วมกันคิดพิจารณาร�วมกันในกลุ�มอาชีพของชุมชน จํานวน ๑๐ 
รูป/คน (๒) มีความต้ังใจและมุ�งม่ันในการประกอบการงาน จํานวน ๙ รูป/คน และ (๓) มีจิตสงบเป#น
สมาธิขณะทํางาน จํานวน ๗ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๑.๓) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตาม
หลักการของปbญญา พบว�า มีจํานวน ๗ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูล
จากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีวัด ภาครัฐ และเอกชนให8ข8อมูลความรู8เก่ียวกับการประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๖ รูป/คน (๒) มีวัดเป#นแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษ 
จํานวน ๕ รูป/คน (๓) มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพในชุมชน จํานวน ๕ รูป/คน (๔) วัดให8ใช8พ้ืนท่ีเป#นท่ีต้ัง
แหล�งเรียนด8านรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ จํานวน ๓ รูป/คน (๕) มีศูนย@การเรียนรู8ด8านอาชีพต้ังอยู�ในชุมชน 
จํานวน ๓ รูป/คน (๖) มีปราชญ@ชาวบ8านในชุมชน จํานวน ๒ รูป/คน และ (๗) วัดให8ใช8พ้ืนท่ีค8าขาย
สินค8าชุมชนในคราวท่ีมีงานประจําปnของวัดโดยไม�หวังกําไร จํานวน ๒ รูป/คน 
 ๒) ด4านสังคม 
 ๒.๑) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการ
ของศีล พบว�า มีจํานวน ๖ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไป
หาน8อย ได8แก� (๑) การไม�หลอกลวงกล�าวเท็จต�อกัน จํานวน ๙ รูป/คน (๒) การไม�เบียดเบียนทําร8าย
กัน จํานวน ๖ รูป/คน (๓) การไม�ลักขโมยหรือทุจริตฉ8อโกงกัน จํานวน ๔ รูป/คน (๔) การใช8คําพูดท่ี
ไพเราะ ไม�พูดคําหยาบ จํานวน ๒ รูป/คน (๕) การไม�ประพฤติผิดในกาม จํานวน ๒ รูป/คน และ    
(๖) การไม�เก่ียวข8องกับสุราและสิ่งเสพติดให8โทษ จํานวน ๒ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๒.๒) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการ
ของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมาก
ไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีการควบคุมอารมณ@ในคราวประชุมร�วมกัน จํานวน ๑๔ รูป/คน (๒) มี
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป#นเครื่องหล�อหลอมความสามัคคี จํานวน ๗ รูป/คน 
และ (๓) มีการควบคุมสติไม�ตั้งอยู�ในความประมาท จํานวน ๕ รูป/คน ตามลําดับ 



 

๒๐๐

 ๒.๓) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการ
ของปbญญา พบว�า มีจํานวน ๕ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมาก
ไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ินเป#นทุนทางสังคม จํานวน ๗ รูป/
คน (๒) มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน ๗ รูป/คน (๓) มีวัดเป#นแหล�งเรียนรู8ทางภูมิปbญญา ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน จํานวน ๕ รูป/คน (๔) มีวัดเป#นแหล�งเรียนรู8การอยู�ร�วมกันเป#น
สังคม (สังคมสงฆ@) จํานวน ๓ รูป/คน และ (๕) มีพระสงฆ@เป#นผู8นําแสงสว�างทางปbญญา จํานวน ๓ รูป/
คน ตามลําดับ 
 ๓) ด4านการศึกษา 
 ๓.๑) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตาม
หลักการของศีล พบว�า มีจํานวน ๕ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจาก
มากไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีการเรียนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๗ รูป/คน (๒) มีการอบรมเด็กและ
เยาวชนให8ไม�ทุจริตคดโกง จํานวน ๗ รูป/คน (๓) มีการปลูกฝbงศีลธรรมแก�เยาวชนท้ังในและนอก
ระบบสถานศึกษา จํานวน ๖ รูป/คน (๔) มีกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ จํานวน ๒ รูป/คน และ    
(๕) มีตัวอย�างท่ีดีจากคนในบ8านแก�เด็ก จํานวน ๔ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๓.๒) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตาม
หลักการของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๔ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูล
จากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีการศึกษาเรียนรู8นอกระบบหรือเรียนรู8จากวิถีชุมชน จํานวน ๑๐ รูป/
คน (๒) มีการสอนการทําสมาธิกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จํานวน ๙ รูป/คน (๓) มีอุบายสร8าง
สมาธิให8กับเด็ก จํานวน ๕ รูป/คน และ (๔) มีการฝvกเด็กให8ไตร�ตรองก�อนลงมือทํา จํานวน ๒ รูป/คน 
ตามลําดับ 
 ๓.๓) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตาม
หลักการของปbญญา พบว�า มีจํานวน ๕ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูล
จากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีหน�วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเข8าไปอบรมความรู8เก่ียวกับวิถี
ชุมชนแก�นักเรียน จํานวน ๖ รูป/คน (๒) โรงเรียนนํานักเรียนไปศึกษาดูงานงานวิถีชีวิตชุมชน จํานวน 
๖ รูป/คน (๓) มีพระสอนศีลธรรมนําความรู8สําหรับพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนาไปเผยแพร�แก�
นักเรียน จํานวน ๕ รูป/คน (๔) พระสงฆ@เป#นต8นแบบในการพัฒนาทางปbญญา จํานวน ๕ รูป/คน และ 
(๕) มีการจัดต้ังกลุ�มยุวเกษตรกรชุมชน จํานวน ๔ รูป/คน 
 ๔) ด4านสุขอนามัยและส่ิงแวดล4อม 
 ๔.๑) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล8อม ตามหลักการของศีล พบว�า มีจํานวน ๒ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) การไม�ด่ืมสุราหรือเสพสิ่งเสพติดให8โทษ จํานวน ๒๐ 
รูป/คน และ (๒) มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ8าน (อสม.) ดูแลแนะนําสุขอนามัยพ้ืนฐานของ
ชุมชน จํานวน ๖ รูป/คน ตามลําดับ 
 
 
 



 

๒๐๑

 ๔.๒) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล8อม ตามหลักการของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) การให8คนในชุมชนพิจารณาแก8ปbญหาทางสิ่งแวดล8อม
ร�วมกัน จํานวน ๑๖ รูป/คน (๒) การมีสติในการกิน อยู� และใช8ชีวิต จํานวน ๘ รูป/คน และ (๓) การ
สร8างกระบวนการในการดูแลสุขภาวะชุมชน จํานวน ๒ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๔.๓) สภาพปbจจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล8อม ตามหลักการของปbญญา พบว�า มีจํานวน ๔ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ใช8ปbญญาพิจารณาอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและเป#น
ประโยชน@ต�อร�างกาย จํานวน ๑๑ รูป/คน (๒) มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนทํางานสุขภาวะและสิ่งแวดล8อม 
จํานวน ๑๐ รูป/คน (๓) การใช8ปbญญาพิจารณาแก8ไขปbญหาสิ่งแวดล8อม จํานวน ๒ รูป/คน และ     
(๔) การดูแลสุขภาพด8วยกิจกรรมเสริมรายได8 จํานวน ๓ รูป/คน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐๒

๔.๓ แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 

 การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี เป#นผลการวิเคราะห@
ข8อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๒๖ รูป/คน จากนั้น
ผู8วิจัยได8นําผลการวิเคราะห@มาเป#นฐานในการสังเคราะห@แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ท่ีสอดคล8องและเหมาะสมกับสภาพการณ@ในปbจจุบัน โดยผ�าน
กระบวนการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร�วมกับผู8ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูป/คน 
เพ่ือให8ได8ข8อมูลท่ีรอบด8านและลึกซ้ึงในเชิง มีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
 
 ๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห:ข4อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ: 
 ผลการวิเคราะห@ข8อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญ (Key Informants) 
จํานวน ๒๖ รูป/คน มีดังนี้ 
 
 ๑) ด4านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมตามหลักการของศีล สมาธิ และปbญญา เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ มีดังนี้ 

 ๑.๑) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 
ด4านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล 

 - ควรส!งเสริมให4คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค!านิยมซ่ือสัตย:ไม!ทุจริตฉ4อโกง 
 คณะสงฆ@ควรรณรงค@ผ�านโครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ ให8คนในชุมชนไม�ทุจริตคดโกง หรือ
ทํามาค8าขายด8วยความสุจริต๓๓๘ ส�งเสริมให8ซ่ือสัตย@ สุจริต ไม�คดโกงผู8อ่ืน๓๓๙ ไม�โกงผู8อ่ืน คนอ่ืนก็ไม�มุ�ง
คดโกงเรา๓๔๐ ค8าขายด8วยความชื่อสัตว@ ไม�คดโกง รณรงค@ให8ใช8กิโลท่ีได8มาตรฐานเต็มกิโล๓๔๑ ส�งเสริม
ให8ชาวบ8านประกอบอาชีพด8วยความซ่ือสัตย@ ไม�ทุจริต ไม�คดโกง คือ ยึดถือศีลข8อท่ี ๒๓๔๒ รณรงค@ให8
เกษตรกรไม�แช�น้ําเพ่ือเพ่ิมน้ําหนักของเห็ด ซ่ือสัตย@ต�อผู8บริโภค๓๔๓ 
                                                 

 ๓๓๘สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๙สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๐สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๔๑สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๒สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๓สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๐๓

 เน8นให8ประชาชนยึดถือความซ่ือสัตย@ ไม�คดโกง๓๔๔ รณรงค@ให8คนในชุมชนยึดถือศีลข8อ
อทินนาทาน คือ ซ่ือสัตย@สุจริต๓๔๕ ซ่ือสัตย@ต�ออาชีพและซ่ือสัตย@ต�อคนร�วมกลุ�มอาชีพ๓๔๖ ควรสร8าง
ค�านิยมไม�โกง รณรงค@ให8หากินโดยสุจริต และช�วยกันเป#นหูเป#นตา๓๔๗ คนในชุมชนควรร�วมกันตําหนิ
คนท่ีไม�ส�งเงินกู8ยืมกองทุนหมู�บ8านโดยท่ีไม�มีเหตุสมควร๓๔๘ ปลูกฝbงคุณธรรมให8ซ่ือสัตย@ต�ออาชีพ๓๔๙ ไม�
คดโกง ไม�ผสมเห็ดเกรดดีกับเกรดรองเพ่ือให8ได8ราคา๓๕๐ ซ่ือตรง ไม�คดโกง ซ่ือสัตย@กับกลุ�มชีพ๓๕๑ ติด
ปtายราคาและขายให8ตรงกับราคาตามฉลาก๓๕๒ ต้ังราคาสินค8าทางการเกษตรอย�างเหมาะสมตามกลไก
ตลาด๓๕๓ หากินในทางไม�ทุจริต๓๕๔ ขับเคลื่อนการสร8างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง๓๕๕ สร8างสํานึกชุมชนไม�โกง๓๕๖ ประกอบอาชีพสุจริต๓๕๗ สร8างจิตสํานึกแก�คนทุกสาขาอาชีพ
ในชุมชนให8ซ่ือสัตย@ต�อตนเองและผู8อ่ืน๓๕๘ 

                                                 

 ๓๔๔สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๕สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๖สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๗สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๘สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๙สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๐สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๑สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๒สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๓สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๔สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๕สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๖สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๗สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๘สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๔

 - ควรส!งเสริมให4ผู4ประกอบอาชีพค4าขายหรือบริการพูดจาไพเราะและย้ิมแย4มแจ!มใส 
 ควรส�งเสริมให8ผู8ประกอบอาชีพค8าขาย หรือพ�อค8าแม�ค8า ประพฤติศีลข8อ ๔ โดยลงลึกรายละเอียด
ไปท่ีป}ยวาจา คือ ไม�พูดคําหยาบ ยิ้มสวย พูดเพราะ ไม�หน8าบ้ึง ท้ังนี้ รวมไปถึงอาชีพต�าง ๆ ท่ีต8องดูแล
ลูกค8าด8วย ดังคําว�า “ยิ้มเท�านั้นจะช�วยอํานวยสุข ยิ้มเท�านั้นจะบรรเทาทุกข@ให8เหือดหาย ยิ้มเท�านั้นทุก
สิ่งเศร8าบรรเทาคลาย ยิ้มเท�านั้นโลกท้ังหลายจะรื่นรมย@”๓๕๙ 
 - ควรส!งเสริมให4คนในชุมชนรักษาทรัพย:โดยไม!ยุ!งเก่ียวกับอบายมุข 
 สร8างวินัยในการลดรายจ�ายท่ีไม�จําเป#นในครอบครัว เช�น ค�าเหล8า ค�าบุหรี่๓๖๐  สนับสนุนให8
หลีกเลี่ยงการเสียทรัพย@ไปกับสุรา เหล8า บุหรี่ และอบายมุขต�าง ๆ หรือหลีกเลี่ยงการใช8จ�ายทรัพย@ไป
กับสิ่งท่ีไม�จําเป#น๓๖๑ รณรงค@การทําบัญชีรายจ�ายครัวเรือน หารอยรั่วของเงินท่ีสูญเสียไปกับสิ่งไม�
จําเป#น๓๖๒ ส�งเสริมให8เศรษฐกิจภาคครัวเรือนมีความม่ันคง โดยให8หลีกเลี่ยงการใช8จ�ายไปกับสิ่งของ
ฟุrมเฟxอยและอบายมุขทุกประเภท๓๖๓ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจาก
ประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๔ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมให8คนในชุมชนทุกสาขา
อาชีพมีค�านิยมซ่ือสัตย@ไม�ทุจริตฉ8อโกง 

๑, ๒, ๓, ๔, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 
๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖ 

๑๑ 

๒ ควรส�งเสริมให8ผู8ประกอบอาชีพค8าขายหรือ
บริการพูดจาไพเราะและยิ้มแย8มแจ�มใส 

๕ ๑ 

๓ ควรส�งเสริมให8คนในชุมชนรักษาทรัพย@
โดยไม�ยุ�งเก่ียวกับอบายมุข 

๖, ๑๑, ๑๘, ๒๒ ๔ 

 

                                                 

 ๓๕๙สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๐สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๑สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๒สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๖๓สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๕

 จากตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงให8เห็นว�า ผู8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลัก
พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล คือ ควร
ส�งเสริมให8คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค�านิยมซ่ือสัตย@ไม�ทุจริตฉ8อโกง (ความถ่ีเท�ากับ ๑๑ รูป/คน) ควร
ส�งเสริมให8ผู8ประกอบอาชีพค8าขายหรือบริการพูดจาไพเราะและยิ้มแย8มแจ�มใส (ความถ่ีเท�ากับ ๑ รูป/
คน) และควรส�งเสริมให8คนในชุมชนรักษาทรัพย@โดยไม�ยุ�งเก่ียวกับอบายมุข (ความถ่ีเท�ากับ ๔ รูป/คน) 
 
 ๑.๒) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 
ด4านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ 

 - ควรส!งเสริมการทํางานด4วยความมุ!งม่ันและตั้งใจ 
 ทุกฝrายควรส�งเสริมค�านิยมการทํางานด8วยความมุ�งม่ันและต้ังใจ โดยมีผลสําเร็จของงานเป#น
ท่ีต้ัง๓๖๔ ควรมุ�งม่ันกับงานท่ีทํา๓๖๕ ควรทํางานด8วยความไม�ประมาท๓๖๖ ควรส�งเสริมความมุ�งม่ันในงาน๓๖๗ 
ส�งเสริมความมุ�งม่ันต�อการทําหน8าท่ีของตนเองเพ่ือสังคม๓๖๘ ควรมีความมุ�งม่ัน ต้ังใจ ขณะทํางาน๓๖๙ 
ควรสร8างความใจจดจ�อกับงานท่ีทํา ไม�วอกแวก๓๗๐ ต้ังใจในการทํางาน๓๗๑ สร8างความมุ�งม่ันในการทํางาน 
หรือการต้ังใจทํางานเพ่ือให8ได8ผลผลิตท่ีดี๓๗๒ ส�งเสริมการควบคุมอารมณ@ โดยเฉพาะอย�างยิ่งผู8ประกอบ
อาชีพค8าขาย๓๗๓ ส�งเสริมการจัดระบบคิดอย�างเป#นระเบียบในการทํางาน มีสมาธิในการทํางาน๓๗๔ 

                                                 

 ๓๖๔สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๕สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๖สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๗สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๘สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๙สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๐สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๑สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๒สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๓สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๔สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๖

 - ควรส!งเสริมการสร4างสมาธิในการทํางาน  
 ควรส�งเสริมให8ทํางานด8วยความมีสติ มีสมาธิ ไม�ประมาทเลินเล�อ๓๗๕ เน8นให8จิตจดจ�ออยู�กับ
สิ่งเดียว คือ งานท่ีกําลังทํา๓๗๖ มุ�งม่ันและอดทนต�อสิ่งท่ีมากระทบในขณะทํางาน๓๗๗ ไม�คิดคํานึงถึง
เรื่องอ่ืน เพ�งท่ีงานท่ีกําลังทําเพียงอย�างเดียว๓๗๘ ส�งเสริมการทําสมาธิทางอ8อม โดยให8จดจ�อกับงานท่ี
ทําอยู�ตลอดเวลา๓๗๙ ควรส�งเสริมการมีสมาธิในเรื่องทํา คือ ต้ังใจทําให8สําเร็จทีละเรื่อง๓๘๐ 
 - ควรส!งเสริมกระบวนการคิดพิจารณาและตัดสินใจร!วมกันของกลุ!มอาชีพในชุมชน 
 ชุมชนควรส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมในการพิจารณาความต8องการร�วมกันในการพัฒนา
อาชีพของคนในชุมชน๓๘๑ เน8นการคิดหรือพิจารณาตัดสินใจร�วมกันเป#นระบบกลุ�ม โดยให8ทุกคนในกลุ�ม
อาชีพมีสิทธิเสรีในการคิดพิจาณาและตัดสินใจด8วยตนเอง๓๘๒ การพิจารณาตัดสินใจควรใช8การมีส�วน
ร�วมของแต�ละกลุ�มอาชีพในชุมชน๓๘๓ ควรส�งเสริมการตริตรองพิจาณาสภาพชุมชน เสริมจุดแข็งท่ีควร
ส�งเสริม๓๘๔ ควรส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมในการพิจารณาตัดสินใจร�วมกันตามหลักการของการ
พัฒนาชุมชน๓๘๕ ส�งเสริมการไตร�ตรองอย�างรอบคอบในการดํางานร�วมกันของกลุ�มอาชีพ๓๘๖ 
 
 
 
 
                                                 

 ๓๗๕สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๗๖สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๗สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๘สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๙สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๐สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๑สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๒สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๘๓สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๔สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๘๕สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๖สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๗

 ควรเน8นการมีจิตใจม่ันคงในการทํางานเป#นกลุ�ม๓๘๗ ส�งเสริมการไตร�ตรองพิจารณาตัดสินใจ
ร�วมกันของคนในชุมชน๓๘๘ ส�งเสริมการทําประชาคม การระดมความคิด การพิจารณาเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนร�วมกันของทุกครัวเรือน๓๘๙ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญ
จากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมการทํางานด8วยความมุ�งม่ัน
และต้ังใจ 

๑, ๒, ๔, ๗, ๙, ๑๔, ๑๖, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๒ 

๑๑ 

๒ ควรส�งเสริมการสร8างสมาธิ ในการ
ทํางาน  

๓, ๕, ๖, ๘, ๑๗, ๒๓ ๖ 

๓ ควรส�งเสริมกระบวนการคิดพิจารณา
และตัดสินใจร�วมกันของกลุ�มอาชีพใน
ชุมชน 

๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๘, ๒๔, 
๒๕, ๒๖ 

๙ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ คือ 
ควรส�งเสริมการทํางานด8วยความมุ�งม่ันและต้ังใจ (ความถ่ีเท�ากับ ๑๑ รูป/คน) ควรส�งเสริมการสร8าง
สมาธิในการทํางาน (ความถ่ีเท�ากับ ๖ รูป/คน) และควรส�งเสริมกระบวนการคิดพิจารณาและตัดสินใจ
ร�วมกันของกลุ�มอาชีพในชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๙ รูป/คน) 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๓๘๗สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๘สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๙สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๘

 ๑.๓) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
เศรษฐกิจ ตามหลักการของป>ญญา 

 - ควรส!งเสริมให4มีการจัดตั้งวัดประจําชุมชนเป)นแหล!งเรียนรู4วิถีชีวิตมักน4อยสันโดษของ
ชุมชน 
 ควรส�งเสริมให8มีการจัดต้ังวัดประจําชุมชนเป#นแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตตามหลักความมักน8อย 
สันโดษ พออยู� พอกิน๓๙๐ ควรส�งเสริมให8พระสงฆ@เป#นตัวอย�างท่ีดี สําหรับให8ชาวบ8านศึกษาเรียนรู8
เก่ียวกับใช8ชีวิตพอเพียง เป#นแหล�งเรียนรู8ท่ีมีชีวิต๓๙๑ ควรส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8ของชุมชน โดย
มีพระสงฆ@เป#นผู8อบรมสั่งสอนหลักการใช8ปbญญาในการพิจารณาทุกสิ่งตามความเป#นจริง๓๙๒ ส�งเสริมให8
วัดเป#นศูนย@กลางของชุมชน เป#นแหล�งเรียนรู8ของชุมชน เป#นแหล�งเรียนรู8ความพอเพียง ไม�สะสม และ
เป#นศูนย@รวมจิตใจของคนในชุมชน๓๙๓ 
 - ควรส!งเสริมให4วัดเป)นท่ีตั้งแหล!งเรียนด4านรู4อาชีพแขนงต!าง ๆ และใช4พ้ืนท่ีของวัด
แหล!งทดลองอาชีพ 
 ควรส�งเสริมให8วัดเป#นท่ีต้ังแหล�งเรียนด8านรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ เพ่ือสาธารณะประโยชน@ โดย
ไม�เรียกเก็บค�าใช8จ�าย หรืออาจเรียกเก็บโดยไม�หวังกําไร๓๙๔ ควรส�งเสริมให8เป#นท่ีต้ังแหล�งเรียนรู8ด8าน
การเกษตรแก�คนในชุมชน๓๙๕ ควรใช8พ้ืนท่ีของวัดเป#นท่ีตั้งมีแหล�งเรียนรู8การปลูกพืชใช8น้ําน8อย๓๙๖ ควร
จัดต้ังแหล�งเรียนรู8การทําปุhยหมัก และแหล�งเรียนรู8การทําเห็ด ตลอดจนการแปรรูปเห็ดซ่ึงมีต้ังอยู�
ภายในวัด เพ่ือสาธารณประโยชน@๓๙๗ ควรจัดจั้งศูนย@การเรียนรู8ด8านอาชีพด้ังเดิมในชุมชนข้ึนภายใน
วัด๓๙๘ วัดควรส�งเสริมการจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8วิธีนําเชื้อเห็ดท่ีหมดสภาพมาทําเป#นปุhยธรรมชาติ ๓๙๙ วัด

                                                 

 ๓๙๐สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๑สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๒สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๓สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๔สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๕สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๖สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๗สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๘สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๙สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๙

ควรให8พ้ืนท่ีแก�ชุมชนในการจัดแหล�งเรียนด8านรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ ของชุมชน โดยขอให8ทางราชการ
สนับสนุนงบประมาณ๔๐๐ 
 - ควรส!งเสริมให4มีการจัดตั้งกลุ!มอาชีพทุก ๆ อาชีพท่ีมีในชุมชน 
 ควรส�งเสริมการต้ังกลุ�มอาชีพต�าง ๆ ซ่ึงเกิดมาจากการประชุมประชาคมชาวบ8าน เช�น กลุ�ม
อาชีพข8าว กลุ�มผู8เลี้ยงโคขุน๔๐๑ รณรงค@การต้ังกลุ�มอาชีพเย็บปbกถักร8อย และทําบายศรี๔๐๒ ส�งเสริมให8
มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากกลุ�มอาชีพทอผ8าสตรีไทยทรงดํา๔๐๓ สนับสนุนให8มีการ
จัดต้ังกลุ�มอาชีพเพ่ิมเติมให8ครบทุก ๆ อาชีพท่ีมีอยู�ในชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพจักสาน๔๐๔ ควรจัดต้ังกลุ�ม
อาชีพเกษตรกรรมเพ่ิม เช�น กลุ�มอาชีพน้ํามันสมุนไพร กลุ�มอาชีพนวดแผนโบราณ เป#นต8น๔๐๕ 
 - ควรส!งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ควรส�งเสริมให8ใช8คนในชุมชนพิจารณาการใช8จ�ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีสติในการ
ใช8จ�าย๔๐๖ ทุกฝrายท่ีเก่ียวข8องควรสนับสนุนให8ชาวบ8านใช8ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
รัชกาลท่ี ๙ ในการดํารงชีวิต๔๐๗ หน�วยงานราชการควรเพ่ิมเติมการเผยแพร�ความรู8ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน8นหลักคิดการระเบิดจากภายใน๔๐๘ ในชุมชนควรมีแหล�งข8อมูลท่ีเป#นประโยชน@ต�อการ
ประกอบอาชีพหรือการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให8ชุมชนอ่ืนหรือผู8ท่ีสนใจ๔๐๙ 
หน�วยงานราชการ วัด และชุมชน ควรส�งเสริมการเผยแพร�ข8อมูลความรู8เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ๓ 
ห�วง ๒ เง่ือนไขแก�เด็กในหมู�บ8าน๔๑๐ 

                                                 

 ๔๐๐สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๑สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๒สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๓สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๔สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๕สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น (ศอช.ต.) 
ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๖สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๐๗สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๘สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๙สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๐สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๐

 ควรส�งเสริมการศึกษาเรียนรู8เศรษฐกิจพอเพียงจากชีวิตจริงของคนในหมู�บ8าน๔๑๑ ควร
รณรงค@ให8มีการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน และให8ทุกครัวเรือนปฏิบัติอย�างจริงจัง๔๑๒ ควรมีแหล�ง
การให8บริการข8อมูลความรู8เก่ียวกับสัมมาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล8องกับบริบทของ
ชุมชน๔๑๓ ควรยกย�องปราชญ@ชาวบ8านท่ีสามารถนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงมาใช8ในการ
ดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จ และสามารถถ�ายทอดเชื่อมโยงคุณค�าของอดีตกับปbจจุบันได8อย�าง
เหมาะสม๔๑๔ ควรส�งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให8เป#นวิถีชุมชนอย�างแท8จริงและยั่งยืน๔๑๕ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของปbญญา” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญ
จากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๔๑๑สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๒สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๓สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๔สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๑๕สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๑

ตารางท่ี ๔.๑๖ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของปbญญา 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมให8มีการจัดต้ังวัดเป#นแหล�ง
เรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษของชุมชน 

๑, ๕, ๖, ๗ ๔ 

๒ ควรส�งเสริมให8วัดเป#นท่ีต้ังแหล�งเรียน
ด8านรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ และใช8พ้ืนท่ี
ของวัดแหล�งทดลองอาชีพ 

๒, ๘, ๙, ๑๑, ๑๗, ๑๙, ๒๕ ๗ 

๓ ควรส�งเสริมให8มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพ
ทุก ๆ อาชีพท่ีมีในชุมชน 

๑๖, ๑๘, ๒๒, ๒๔, ๒๖ ๕ 

๔ ควรส�งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓, ๔, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 
๒๐, ๒๑, ๒๓ 

๑๐ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของปbญญา คือ 
ควรส�งเสริมให8มีการจัดต้ังวัดประจําชุมชนเป#นแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษของชุมชน (ความถ่ี
เท�ากับ ๔ รูป/คน) ควรส�งเสริมให8วัดเป#นท่ีต้ังแหล�งเรียนด8านรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ และใช8พ้ืนท่ีของวัด
แหล�งทดลองอาชีพ (ความถ่ีเท�ากับ ๗ รูป/คน) ควรส�งเสริมให8มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพทุก ๆ อาชีพท่ีมีใน
ชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๕ รูป/คน) และควรส�งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ความถ่ีเท�ากับ ๑๐ รูป/คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑๒

 ๒) ด4านสังคม 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมตามหลักการของศีล สมาธิ และปbญญา เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม มีดังนี้ 

 ๒.๑) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 
ด4านสังคม ตามหลักการของศีล 

 - ควรส!งเสริมการอยู!ร!วมกันโดยสันติ ไม!เบียดเบียนทําร4าย 
 ควรส�งเสริมการรักษาระเบียบของสังคมร�วมกัน สนับสนุนการไม�เบียดเบียนกัน ให8อยู�
ร�วมกันอย�างไม�เบียดเบียน เน8นการไม�ทําร8ายกัน การอยู�ร�วมกันโดยสันติ ๔๑๖ ชี้ประโยชน@ของการอยู�
ร�วมกันโดยสันติ สามัคคี๔๑๗ ส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดยสันติ ไม�มุ�งทําร8ายกัน สร8างภูมิคุ8นกันจาก
ภายใน๔๑๘ ไม�ก�อความรุนแรง อยู�ด8วยกันอย�างสมานฉันท@๔๑๙ ไม�เบียดเบียนเพ่ือนบ8าน สร8างชุมชน
อบอุ�น สังคมเข8มแข็ง๔๒๐ เน8นการผูกมิตร ไม�สร8างศัตรู๔๒๑ 
 - ควรส!งเสริมค!านิยมสุจริต ไม!ทุจริตฉ4อโกง 
 สร8างค�านิยมสุจริตในชุมชน ให8เป#นชุมชนต�อต8านการทุจริตทุกรูปแบบ๔๒๒ ส�งเสริมความ
ซ่ือสัตย@ สุจริต ไม�โกงกัน๔๒๓ สร8างความไว8เนื้อเชื่อใจกัน ไม�ลักเล็กขโมยน8อย ไม�ทุจริตฉ8อโกงกัน๔๒๔ 
สร8างสังคมสันติสุข โดยไม�ล�วงละเมิดทรัพย@สินของผู8อ่ืน สร8างความม่ันใจต�อกัน๔๒๕ 
 
 

                                                 

 ๔๑๖สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๗สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๘สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๙สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๐สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๑สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๒สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๓สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๔สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๕สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๓

 - ควรส!งเสริมการไม!ล!วงเกิน ไม!ประพฤติผิดในกาม 
 รณรงค@ให8ประชาชนสร8างความสัมพันธ@ท่ีดีภายในครอบครัว และสร8างความสัมพันธ@ท่ีดีกับ
ครอบครัวอ่ืน โดยไม�ล�วงละเมิดสามีภรรยา หรือไม�ประพฤติผิดในกาม๔๒๖ ควรสร8างความไว8ใจกัน อยู�
ร�วมกันอย�างสงบสุข โดยไม�ระแวง กังวล ด8วยการยึดถือศีลข8อ ๓ ไม�ประพฤติผิดในกาม ย�อมก�อให8เกิด
ความสามัคคี เพราะไม�ละเมิดซ่ึงกันและกัน๔๒๗ 
 - ควรส!งเสริมการไม!พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดส!อเสียด และพูดเพ4อเจ4อ 
 ทุกฝrายควรร�วมมือกันรณรงค@ผ�านโครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ ให8ประชาชนทุกเพศทุกวัยถือ
ปฏิบัติศีลข8อท่ี ๔ คือ ไม�หลอกลวงกล�าวเท็จ๔๒๘ วัดควรเข8าไปส�งเสริมคนในชุมชนให8รักษาศีลข8อ ๔ 
มุสาวาท โดยเคร�งครัด๔๒๙ ส�งเสริมการสร8างมิตรภาพระหว�างกันด8วยการยิ้มแย8มแจ�มใส ต้ังใจสนทนา 
เจรจาไพเราะ วางตัวเหมาะสม๔๓๐ รณรงค@ให8คนในชุมชนยึดม่ันในการไม�พูดโกหก เพ่ือให8อยู�ร�วมกัน
ด8วยความจริงใจ๔๓๑ เว8นจากการพูดเท็จ หรือบิดเบือนเพ่ือหวังผลจากความเชื่อท่ีผิด ๆ๔๓๒ ควร
ชี้ให8เห็นประโยชน@ของพูดคําจริง และชี้ใช8เห็นโทษของการพูดคําโกหก ท้ังในส�วนท่ีจะเกิดกับส�วนตัว
และส�วนรวม๔๓๓ เน8นความจริงใจ ไม�หลอกลวง เป#นพ้ืนฐานการอยู�ร�วมกันในสังคม๔๓๔ สร8างความ
เชื่อม่ันต�อกันในสังคมด8วยการไม�โกหก ไม�ใส�หน8ากากเข8าหากัน๔๓๕ การพูดจาด8วยความจริงใจ ไม�
ตําหนิ ไม�เสียดสีใคร๔๓๖ ควรรณรงค@ให8ผู8ใหญ�ใช8คําพูดท่ีไพเราะ ไม�พูดคําหยาบ หรือพูดคําท่ีอ�อนหวาน
สุภาพ เพ่ือเป#นตัวอย�างให8แก�เด็กและเยาวชน๔๓๗ ควรสร8างวัฒนธรรมการพูดคําสุภาพ ไม�หยาบโลน 
                                                 

 ๔๒๖สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๗สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๘สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๙สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๐สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๓๑สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๒สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๓สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๔สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๕สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๖สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๗สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๔

ไม�หยาบคาย๔๓๘ ควรสร8างความรู8สึกร�วมกันว�า การพูดจาสุภาพ ไพเราะ อ�อนหวาน เป#นสิ่งสําคัญใน
การเข8าสังคม๔๓๙ 
 - ควรส!งเสริมสุขภาพสังคม 
 ควรส�งเสริมให8เด็กและเยาวชนไม�ยุ�งเก่ียวกับสุราและยาเสพติดให8โทษท้ังหลาย เป#นการ
ส�งเสริมสุขภาพสังคม ให8เด็กและเยาวชนสร8างภาวะทางร�างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ@ แข็งแรง เป#นปกติ
สุข ไม�เป#นท่ีรังเกียจของคนในชุมชน ไม�ทําให8สังคมเดือดร8อน๔๔๐ ควรใช8กระแสสังคม กระตุ8นจิตสํานึก
ให8วัยรุ�นเห็นโทษของยาเสพติดท่ีนอกจากจะทําลายสุขภาพแล8ว ยังเป#นท่ีหวาดระแวง และไม�ไว8ใจของ
คนในชุมชนด8วย๔๔๑ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของศีล” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจาก
ประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของศีล 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดยสันติ ไม�
เบียดเบียนทําร8าย 

๖, ๙, ๑๓, ๒๐, ๒๑, ๒๕ ๖ 

๒ ควรส�งเสริมค�านิยมสุจริต ไม�ทุจริต
ฉ8อโกง 

๑๔, ๑๕, ๒๔, ๒๖ ๔ 

๓ ควรส�งเสริมการไม�ล�วงเกิน ไม�ประพฤติ
ผิดในกาม 

๑๐, ๑๙ ๒ 

๔ ควรส�งเสริมการไม�พูดเท็จ พูดคําหยาบ 
พูดส�อเสียด และพูดเพ8อเจ8อ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๒, ๑๖, 
๑๘, ๒๒, ๒๓ 

๑๒ 

๕ ควรส�งเสริมสุขภาพสังคม ๑๑, ๑๗ ๒ 
 
 
                                                 

 ๔๓๘สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๙สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๐สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๔๑สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๕

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของศีล คือ ควร
ส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดยสันติ ไม�เบียดเบียนทําร8าย (ความถ่ีเท�ากับ ๖ รูป/คน) ควรส�งเสริมค�านิยม
สุจริต ไม�ทุจริตฉ8อโกง (ความถ่ีเท�ากับ ๔ รูป/คน) ควรส�งเสริมการไม�ล�วงเกิน ไม�ประพฤติผิดในกาม 
(ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) ควรส�งเสริมการไม�พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดส�อเสียด และพูดเพ8อเจ8อ 
(ความถ่ีเท�ากับ ๑๒ รูป/คน) และควรส�งเสริมสุขภาพสังคม (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) 
 
 ๒.๒) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 
ด4านสังคม ตามหลักการของสมาธิ 

 - ควรส!งเสริมให4กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีเป)นเครื่องหล!อหลอมความสามัคคี
ของคนชุมชน 
 วัดควรส�งเสริมความสามัคคีของชุมชนโดยใช8งานเทศกาลหรือประเพณีท่ีสําคัญของชุมชน
เป#นเครื่องมือ๔๔๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีประจําท8องถ่ินเพ่ือสร8างความสามัคคี ปรองดอง 
และสมานฉันท@๔๔๓ สร8างวัฒนธรรมท่ีดีงาม๔๔๔ สร8างวิถีการดํารงชีวิตร�วมกัน๔๔๕ ใช8ประเพณีชุมชนเป#น
กุสโลบาย เช�น ทําบุญกลางหมู�บ8าน๔๔๖ ใช8วัฒนธรรมประเพณีช�วยหล�อหลอมความสามัคคี๔๔๗ ควร
ส�งเสริมการสร8างความสามัคคีในชุมชนผ�านกิจกรรมทางสังคม เช�น การอนุรักษ@ประเพณีลงแขกเก่ียว
ข8าว๔๔๘ ควรสร8างสังคมเอ้ืออาทร ช�วยเหลือ แบ�งบัน โดยมีประเพณีและวัฒนธรรมเป#นเครื่องหล�อ
หลอมจิตใจ๔๔๙ 
 
 

                                                 

 ๔๔๒สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๓สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๔สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๕สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๖สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๗สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๘สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๙สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๖

 - ควรส!งเสริมการควบคุมสติให4ตั้งอยู!ในความประมาท 
 ควรส�งเสริมการควบคุมสติ ไม�ประมาท ใช8สติควบคุมการพูดและการกระทํา ระมัดระวัง
ก�อนท่ีจะพูด และก�อนท่ีจะทํา๔๕๐ มุ�งม่ันปฏิบัติหน8าท่ีของตนเองต�อสังคม มีสติ บําเพ็ญตนให8เป#น
ประโยชน@ต�อส�วนรวม๔๕๑ ควรส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข มีสติในการกระทํา ไม�ประมาทจน
เป#นเหตุให8คนอ่ืนเดือนร8อน๔๕๒ ส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดยสันติตามนโยบายของรัฐบาล ให8ทุกคนมีสติ 
ไม�กระทําสิ่งใดท่ีก�อให8เกิดความขัดแย8งข้ึนในสังคม๔๕๓ 
 - ควรส!งเสริมการควบคุมอารมณ:ในท่ีประชุมเพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแย4ง 
 ควรส�งเสริมให8ทุกคนควบคุมอารมณ@ของตน และเป}ดใจรับฟbงความคิดเห็นของผู8อ่ืน๔๕๔ ควร
ควบคุมอารมณ@ให8สงบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทบกระท่ังกัน๔๕๕ รู8จักควบคุมความโกรธ๔๕๖ การจัดการ
กับอารมณ@เป#นส�วนหนึ่งของทักษะในการหลีกเลี่ยงความขัดแย8งเพ่ือการอยู�ร�วมกันในสังคม๔๕๗ ควร
รู8จักการควบคุมอารมณ@ของตนเอง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในท่ีประชุม๔๕๘ ควรส�งเสริมการคุมสติ ให8จิตไม�
วอกแวก และควบคุมอารมณ@และความคิดให8ได8๔๕๙ การพิจารณาตัดสินใจร�วมกัน ควรรับฟbงความ
คิดเห็นของท่ีประชุม๔๖๐ ควรส�งเสริมความรู8รักสามัคคี เน8นการมีส�วนร�วมกันในชุมชน๔๖๑ การควบคุม

                                                 

 ๔๕๐สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๑สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๒สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๓สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๔สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๕สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๕๖สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๗สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๘สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๙สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๐สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๑สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๗

อารมณ@ในการประชุมร�วมกัน๔๖๒ เน8นการมีส�วนร�วมของคนในชุมชน รู8จักให8เกียรติกัน รับฟbงความ
คิดเห็นกัน๔๖๓ ควรหลีกเลี่ยงการไม�ทะเลอะเบาะแว8ง ไม�ใช8อารมณ@เป#นท่ีต้ัง๔๖๔ ควรมีการประชุมกับ
บ�อย ๆ เพ่ือร�วมกันพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องท่ีเก่ียวพันทางสังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน๔๖๕ 
ควรส�งเสริมการสร8างสมาธิในการฟbง และการใช8สติพิจารณาไตร�ตรองก�อนพูด๔๖๖ ในการอยู�ร�วมกัน ควร
ใช8เหตุผลคุยกัน ไม�ใช8อารมณ@เป#นท่ีตั้ง๔๖๗ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของสมาธิ” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจาก
ประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของสมาธิ 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมให8กิจกรรมทางวัฒนธรรม
และประเพณีเป#นเครื่องหล�อหลอม
ความสามัคคีของคนชุมชน 

๑, ๑๐, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๒๑, ๒๓, 
๒๔ 

๘ 

๒ ควรส�งเสริมการควบคุมสติให8ต้ังอยู�ใน
ความประมาท 

๘, ๙, ๑๙, ๒๒ ๔ 

๓ ควรส�งเสริมการควบคุมอารมณ@ในท่ี
ประชุมเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย8ง 

๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๗, ๑๘, ๒๐, ๒๕, ๒๖ 

๑๔ 

 
 
 
 
                                                 

 ๔๖๒สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๓สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๔สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๕สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๖๖สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๗สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๑๘

 จากตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของสมาธิ คือ ควร
ส�งเสริมให8กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีเป#นเครื่องหล�อหลอมความสามัคคีของคนชุมชน 
(ความถ่ีเท�ากับ ๘ รูป/คน) ควรส�งเสริมการควบคุมสติให8ตั้งอยู�ในความประมาท (ความถ่ีเท�ากับ ๔ รูป/
คน) และควรส�งเสริมการควบคุมอารมณ@ในท่ีประชุมเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย8ง (ความถ่ีเท�ากับ ๑๔ 
รูป/คน) 
 
 ๒.๓) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
สังคม ตามหลักการของป>ญญา 

 - ควรส!งเสริมให4วัดเป)นแหล!งเรียนรู4การอยู!ร!วมกันโดยสันติ 
 ควรสนับสนุนวัดให8เป#นสถานท่ีเรียนรู8หลักการแนวคิดของการอยู�ร�วมกันของคนท่ีมีความ
หลากลายโดยปราศจากความขัดแย8ง๔๖๘ ควรส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8การอยู�ร�วมกันโดยสันติ๔๖๙ 
ควรส�งเสริมให8สังคมสงฆ@เป#นต8นแบบของการอยู�ร�วมกันโดยสันติของคนท่ีต�างชั้นวรรณะ๔๗๐ 
 - ควรส!งเสริมให4วัดเป)นแหล!งเรียนรู4และเป)นแหล!งอนุรักษ:ภูมิป>ญญา ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมประจําท4องถ่ิน 
 ควรจัดต้ังศูนย@กลางการเรียนรู8ศาสนา ประวัติศาสตร@ และวัฒนธรรมท8องถ่ินข้ึนภายใน
วัด๔๗๑ ควรส�งเสริมให8วัดเป#นศูนย@กลางของสังคมและศูนย@รวบรวมมรดกทางสังคมท่ีทรงคุณค�า๔๗๒ 
รณรงค@ให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีของท8องถ่ิน๔๗๓ ควรสนับสนุนให8
วัดเป#นแหล�งเรียนรู8ของชุมชน๔๗๔ 

                                                 

 ๔๖๘สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๙สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๐สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๑สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๗๒สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๓สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๔สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๙

 ควรส�งเสริมให8วัดเป#นศูนย@รวบรวมภูมิปbญญาท่ีถ�ายทอดจากรุ�นอดีตถึงปbจจุบัน๔๗๕ ควร
สนับสนุนให8วัดจัดต้ังศูนย@อนุรักษ@ภูมิปbญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน๔๗๖ ควร
ส�งเสริมให8วัดเป#นศูนย@กลางการเรียนรู8วิถีชีวิตชุมชน๔๗๗ ควรสนับสนุนให8วัดเป#นศูนย@พัฒนาปbญญาและ
พิพิธภัณฑ@ภูมิปbญญาท8องถ่ิน๔๗๘ ควรสนับสนุนให8วัดในชุมชนเป#นแหล�งเรียนรู8วัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน๔๗๙ 
สนับสนุนให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน๔๘๐ ควรส�งเสริมให8ใช8ประเพณี
วัฒนธรรมประจําชุมชนเป#นเครื่องหล�อหลอมพฤติกรรมของคนในชุมชน๔๘๑ ควรส�งเสริมให8วัดเป#น
แหล�งเรียนรู8และเป#นแหล�งอนุรักษ@ภูมิปbญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน๔๘๒ ควร
สนับสนุนให8วัดจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8ภูมิปbญญาท8องถ่ินและวัฒนธรรมชุมชน๔๘๓ 
 ควรส�งเสริมการอนุรักษ@กิจกรรมทางสังคมต�าง ๆ ส�งเสริมความสามัคคีในชุมชน เช�น การรด
น้ําดําหัวผู8สูอายุในวันสงกรานต@ เป#นต8น๔๘๔ ควรส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งอนุรักษ@วัฒนธรรมของชุมชน๔๘๕ 
วัดควรร�วมกับชุมชนในการอนุรักษ@ภูมิปbญญาท8องถ่ินอย�างเป#นรูปธรรม๔๘๖ 
 - ควรส!งเสริมให4วัดเป)นท่ีตั้งสํานักงานกลุ!มอาสาพัฒนาชุมชน 
 วัดควรแบ�งพ้ืนท่ีให8ชุมชนใช8พ้ืนท่ีในการต้ังสํานักงานของกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือ
ประโยชน@แก�ชุมชน๔๘๗ วัดควรสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มจิตอาสาเท�าท่ีจะทําได8๔๘๘ วัดควรร�วมกับ
                                                 

 ๔๗๕สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๖สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๗สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๘สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๙สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๐สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๑สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๘๒สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๓สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๔สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๕สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๖สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๗สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๘สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๐

กลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนในการแก8ปbญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชน๔๘๙ ควรมีการมอบรางวัลให8เป#นขวัญ
กําลังใจแก�ผู8ทําความดีให8ชุมชนหรือผู8มีจิตอาสาต�าง ๆ๔๙๐ วัดควรสนับสนุนงบประมาณในการสร8าง
สํานักงานกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน๔๙๑ ควรสนับสนุนกิจกรรมต�าง ๆ ของกลุ�ม อส.๔๙๒ ควรขอใช8ท่ี
สาธารณะหรือใช8พ้ืนท่ีของวัดในการจัดต้ังท่ีทําการกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน๔๙๓ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของปbญญา” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญจาก
ประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของปbญญา 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8การ
อยู�ร�วมกันโดยสันติ 

๑, ๒, ๔ ๓ 

๒ ควรส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8และ
เป#นแหล�งอนุรักษ@ภูมิปbญญา ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน 

๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๔ 

๑๖ 

๓ ควรส�งเสริมให8วัดเป#นท่ีต้ังสํานักงาน
กลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน 

๑๒, ๑๕, ๑๙, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๖ ๗ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการของปbญญา คือ 
ควรส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8การอยู�ร�วมกันโดยสันติ (ความถ่ีเท�ากับ ๓ รูป/คน) ควรส�งเสริมให8วัด
เป#นแหล�งเรียนรู8และเป#นแหล�งอนุรักษ@ภูมิปbญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน 
(ความถ่ีเท�ากับ ๑๖ รูป/คน) และควรส�งเสริมให8วัดเป#นท่ีต้ังสํานักงานกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน (ความถ่ี
เท�ากับ ๗ รูป/คน) 
                                                 

 ๔๘๙สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๐สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๑สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๒สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๓สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๑

 ๓) ด4านการศึกษา 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมตามหลักการของศีล สมาธิ และปbญญา เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา มีดังนี้ 

 ๓.๑) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 
ด4านการศึกษา ตามหลักการของศีล 

 - ควรส!งเสริมการปลูกผังจิตสํานึกโตไปไม!โกงท้ังในและนอกระบบการศึกษา 
 ควรให8ความสําคัญกับคุณลักษณะทางความประพฤติ เยาวชนให8เป#นคนดี เน8นดีเป#นอันดับ
แรก เก�งให8ตามมาทีหลัง๔๙๔ ส�งเสริมโครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตรโตไปไม�โกงท่ีเน8นอบรมนักเรียน
ให8มีความซ่ือสัตย@สุจริตและมีจิตอาสา๔๙๕ ส�งเสริมให8เด็ก ๆ ในชุมชนยึดม่ันในความซ่ือสัตย@ รู8จัก
แยกแยะถูกผิด๔๙๖ ควรอบรมเด็ก ๆ ในหมู�บ8านให8เป#นคนดี เน8นความซ่ือสัตย@ ไม�คดโกง ตามนโยบาย
รัฐ๔๙๗ เน8นปลูกฝbงให8นักเรียนยึดถือศีล ข8อ ๒ ไม�ทุจริตคดโกง โดยเริ่มต้ังแต�การเรียน เช�น การไม�ลอก
การบ8าน๔๙๘ ฝvกให8เด็กซ่ือสัตย@ต�อตนเองและต�อผู8อ่ืน เพ่ือโตไปจะได8เป#นคนดีของสังคม๔๙๙ ปลูกฝbงให8
เด็กซ่ือสัตย@๕๐๐ อบรมให8ลูกหลานซ่ือสัตย@สุจริต๕๐๑ ปลูกฝbงศีลธรรมแก�เยาวชนท้ังในและนอกระบบ
สถานศึกษา๕๐๒ ส�งเสริมการเรียนรู8เพ่ือสร8างคนให8เห็นคนดี๕๐๓ ควรส�งเสริมเรื่องศีลแก�เด็กนักเรียนใน
การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบด8วย๕๐๔ 
 

                                                 

 ๔๙๔สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๕สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๖สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๗สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๙๘สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๙สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๐สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๑สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๒สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๓สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๔สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๒

 ควรส�งเสริมความซ่ือสัตย@สุจริตแก�เด็กและเยาวชนเป#นอันดับแรก๕๐๕ ควรส�งเสริมศึกษานอก
ห8องเรียน หรือการเรียนจากแบบอย�างจริง๕๐๖ สนับสนุนให8พ�อแม�ส�งลูกหลานไปเรียนท่ีโรงเรียนใกล8
บ8าน๕๐๗ ควรรณรงค@ให8คนในครอบครัวเป#นตัวอย�างในการทําดีแก�เด็ก๕๐๘ ให8พ�อแม�ปูrย�าตายายเป#น
แบบอย�างทางความประพฤติ๕๐๙ ให8ความสําคัญกับการศึกษาจากคนในครอบครัวเป#นตัวอย�าง๕๑๐ 
ส�งเสริมและยกย�องผู8นําชุมชนท่ีเป#นแบบอย�างท่ีดีให8กับเด็ก๕๑๑ 
 - ควรส!งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ 
 ควรส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ตามโครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ เพ่ืออบรมให8เด็ก
และเยาวชนพูดดี ทําดี และมีวินัยในตนเอง๕๑๒ ควรจัดให8มีการทําข8อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ระหว�างคณะสงฆ@กับโรงเรียน เพ่ือร�วมกันปลูกฝbงค�านิยมศีล ๕ ในโรงเรียนทุกโรงเรียน๕๑๓ 
 - ควรส!งเสริมการพัฒนาความประพฤติของเด็กและเยาวชนโดยพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
 ควรส�งเสริมการพัฒนาความประพฤติของเด็กและเยาวชน ผ�านโครงการครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ใช8พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป#นตัวจักรสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนท่ีตนเองเข8าไปสอน๕๑๔ คณะสงฆ@ควรส�งเสริมศีลธรรมของเยาวชนในชุมชนโดยใช8
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให8เป#นประโยชน@๕๑๕ 
                                                 

 ๕๐๕สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดนิ บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๖สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๗สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๘สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๐๙สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๐สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๑สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๒สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๓สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๔สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๑๕สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๓

 ชุมชน วัด และโรงเรียนควรร�วมกันรณรงค@การรักษาศีล ๕ ในโรงเรียน๕๑๖ ควรปลูกฝbง
ค�านิยมสุจริตแก�เด็ก ๆ๕๑๗ ควรส�งเสริมโครงการโตไปไม�โกง๕๑๘ ควรส�งเสริมให8เด็กยึดม่ันในความ
ซ่ือสัตย@ สุจริต ความสัตย@จริงและสิ่งท่ีถูกต8องดีงาม รู8จักแยกแยะถูกผิด ไม�คดโกง๕๑๙ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของศีล” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญ
จากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๐ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของศีล 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมการปลูกผังจิตสํานึกโตไป
ไม�โกงท้ังในและนอกระบบการศึกษา 

๑, ๕, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๒, ๒๓, ๒๔ 

๑๖ 

๒ ควรส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ๒, ๓ ๒ 
๓ ควรส�งเสริมการพัฒนาความประพฤติ

ของเด็กและเยาวชนโดยพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

๓, ๖, ๘, ๑๘, ๑๙, ๒๑, ๒๕, ๒๖ ๘ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของศีล คือ 
ควรส�งเสริมการปลูกผังจิตสํานึกโตไปไม�โกงท้ังในและนอกระบบการศึกษา (ความถ่ีเท�ากับ ๑๖ รูป/
คน) ควรส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) และควรส�งเสริมการพัฒนา
ความประพฤติของเด็กและเยาวชนโดยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ความถ่ีเท�ากับ ๘ รูป/คน) 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๕๑๖สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๗สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๘สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๙สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๔

 ๓.๒) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 
ด4านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ 

 - ควรส!งเสริมการสอนวิธีสร4างสมาธิกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต!าง ๆ 
 ควรสอนวิธีสร8างสมาธิให8กับเด็กเพ่ือเป#นประโยชน@ต�อการศึกษาเล�าเรียน๕๒๐ วัดควรเข8าไป
ส�งเสริมคนในชุมชนให8ปฏิบัติธรรม ทําสมาธิ๕๒๑ ควรจัดให8มีการฝvกสมาธิภาคปฏิบัติแก�นักเรียนใน
โรงเรียนต�าง ๆ๕๒๒ ควรนํากรรมฐานพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กเข8าไปสอนในโรงเรียน ทุกระดับ 
ทุกโรงเรียน๕๒๓ ควรส�งเสริมวิถีพุทธในภาคปฏิบัติกับเด็ก ๆ ในทุก ๆ โรงเรียน๕๒๔ ควรส�งเสริมกิจกรรม
การพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชนให8มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจท่ีต้ังม่ันเข8มแข็งและสงบสุข๕๒๕ 
ควรฝvกให8เด็กสวดมนต@ และทําสมาธิ๕๒๖ ควรสนับสนุนให8เด็กและเยาวชนปฏิบัติธรรม ทําสมาธิ ตาม
สมควรกับวัย๕๒๗ ควรส�งเสริมให8เด็ก ๆ ในโรงเรียนประจําหมู�บ8าน รู8จักสวดมนต@และนั่งสมาธิ๕๒๘ 
 - ควรส!งเสริมการใช4อุบายสร4างสมาธิให4กับเด็ก 
 สมาธิกับเด็กเป#นของท่ีคู�กันยาก จะฝvกสมาธิให8เด็กต8องหาเทคนิคและวิธีการหลอกล�อ จึง
ควรใช8อุบายสร8างสมาธิให8กับเด็ก๕๒๙ ควรรณรงค@ให8เด็ก ๆ สวดมนต@ก�อนนอนเพ่ือเป#นอุบายพัฒนา
จิตใจให8มีสมาธิ๕๓๐คนในชุมชนควรฝvกให8เด็กทําสมาธิทางอ8อม จดจ�อต�อการทํากิจกรรมใดกิจกรรม

                                                 

 ๕๒๐สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๑สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๒สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๒๓สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๔สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๕สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๖สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๗สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๘สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๙สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๐สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๕

หนึ่ง หรืออาจเรียกว�าเป#นอุบายสร8างสมาธิก็ได8๕๓๑ โรงเรียนควรมีการฝvกสมาธิโดยไม�ให8นักเรียนรู8ตัว 
คือ การให8เด็กทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งด8วยความต้ังใจ มุ�งม่ัน จดจ�อกับสิ่งท่ีทํา เรียกว�า หาอุบายมาใช8๕๓๒ 
 - ควรส!งเสริมให4มีการฝLกให4เด็กรู4จักไตร!ตรองก!อนลงมือทํา 
 ควรฝvกเด็กรู8จักคิด พิจารณา และไตร�ตรองก�อนลงมือทํา มีความเชื่อม่ันในตนเอง และไม�
ต้ังอยู�ในความประมาท๕๓๓ ควรฝvกฝนให8เด็ก ๆ ในชุมชนทําสิ่งต�าง ๆ ด8วยตนเอง ผ�านการปฏิบัติการ
จริง ให8ได8ฝvกในสภาพสิ่งแวดล8อมจริงของชุมชน๕๓๔ 
 - ควรส!งเสริมการศึกษาเรียนรู4นอกระบบหรือการพิจารณาจากวิถีชุมชน 
 ควรส�งเสริมการเรียนรู8จากปbจจัยธรรมสิ่งแวดล8อมมากกว�าเรียนในห8องเรียน๕๓๕ เน8นให8
เยาวชนเรียนรู8โดยไม�จํากัดอยู�แต�ภายในระบบ โดยให8ศึกษาจากวิถีชุมชนเป#นสําคัญ๕๓๖ ควรให8เด็กใน
ชุมชนได8เรียนรู8วิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนต้ังแต�วัยเยาว@๕๓๗ ควรให8เรียนรู8จากการลงมือปฏิบัติจริงจาก
การทํางานร�วมกับผู8ใหญ�ในชุมชน๕๓๘ 
 ควรฝvกระบบการคิดให8กับเด็ก เพราะในอดีตท่ีผ�านมาระบบการศึกษาไม�ฝvกให8เด็กคิด เช�น 
การให8เด็กเติมคําในประโยค โดยไม�ให8ฝvกเขียนท้ังประโยค๕๓๙ ควรรณรงค@ให8ลูกหลานได8เรียนในระบบ
ท่ีโรงเรียนใกล8บ8าน และสนับสนุนให8มีการเรียนนอกระบบหรือเรียนรู8จากวิถีชุมชนด8วย๕๔๐ ควรส�งเสริม
การศึกษาท่ีสอนให8เด็กขบคิด พิจารณาสภาพความเป#นอยู�ของชุมชน และร�วมกันพัฒนาชุมชน๕๔๑ 
ควรส�งเสริมให8ผู8สูงอายุมีโอกาสเข8ามาเรียนเพ่ือทบทวนความรู8ด8วย๕๔๒ ควรมีการสอนอาชีพซ่ึงเป#นวิถี

                                                 

 ๕๓๑สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๒สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๓สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๔สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๕สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๖สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๗สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๘สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๙สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๐สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๑สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๒สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๖

ชีวิตด้ังเดิมหรือเป#นอาชีพเก�าแก�ให8กับเด็ก ๆ ในชุมชน ช�วงวันหยุดเสาร@/อาทิตย@๕๔๓ ควรส�งเสริม
การศึกษาของคนในชุมชนท้ังเด็กและผู8ใหญ�๕๔๔ ควรส�งเสริมการเรียนรู8เพ่ือพัฒนาชุมชน โดยคนใน
ชุมชนมีส�วนร�วมพิจารณาปbญหาและแนวทางแก8ไขท่ีตรงกับสภาพวิถีชุมชนอย�างแท8จริง๕๔๕ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญ
จากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๑ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมการสอนวิธีสร8างสมาธิกับ
เด็กนักเรียนในสถานศึกษาต�าง ๆ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๒๐ ๙ 

๒ ควรส�งเสริมการใช8อุบายสร8างสมาธิ
ให8กับเด็ก 

๑๑, ๑๕, ๑๘, ๒๑ ๔ 

๓ ควรส�งเสริมให8 มีการฝvกให8 เด็กรู8จัก
ไตร�ตรองก�อนลงมือทํา 

๑๗, ๒๕ ๒ 

๔ ควรส�ง เสริมการศึกษาเรียนรู8นอก
ระบบหรือการพิจารณาจากวิถีชุมชน 

๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๙, 
๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๖ 

๑๑ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ คือ 
ควรส�งเสริมการสอนวิธีสร8างสมาธิกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต�าง ๆ (ความถ่ีเท�ากับ ๙ รูป/คน) 
ควรส�งเสริมการใช8อุบายสร8างสมาธิให8กับเด็ก (ความถ่ีเท�ากับ ๔ รูป/คน) ควรส�งเสริมให8มีการฝvกให8
เด็กรู8จักไตร�ตรองก�อนลงมือทํา (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) และควรส�งเสริมการศึกษาเรียนรู8นอกระบบ
หรือการพิจารณาจากวิถีชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๑๑ รูป/คน) 
 
 
 

                                                 

 ๕๔๓สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๔สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๕สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๗

 ๓.๓) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
การศึกษา ตามหลักการของป>ญญา 

 - ควรส!งเสริมให4ยกย!องพระสงฆ:ในฐานะแหล!งความรู4เคล่ือนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาตน
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ควรให8การยกย�องพระสงฆ@ท่ีมีบทบาทสําคัญในการนําความรู8ด8านพระพุทธศาสนาเพ่ือการ
พัฒนาตนเองไปสู�เด็กและเยาวชนของชาติ๕๔๖ ควรสร8างกําลังใจแก�พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ี
ทํางานยิ่งใหญ�ในการสร8างเด็กให8เป#นอนาคตของสังคม๕๔๗ ควรส�งเสริมให8ยกย�องพระสงฆ@ในฐานะ
แหล�งความรู8ทางพระพุทธศาสนา๕๔๘ ควรบํารุงขวัญและกําลังใจพระสอนศีลธรรมท่ีนําความรู8สําหรับ
พัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนาไปเผยแพร�แก�นักเรียน๕๔๙ ควรสนับสนุนการนําความรู8 และ
คุณธรรมไปเผยแพร�แก�เด็ก ๆ ในโรงเรียนเพ่ือให8สามารถบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน๕๕๐ ควร
ยกย�องพระสงฆ@ผู8ทรงศีลและทรงภูมิปbญญาในฐานะแหล�งเรียนรู8เคลื่อนท่ี๕๕๑ ควรส�งเสริมให8ชาวบ8าน
ใช8ปbญญาในการแก8ปbญหา๕๕๒ พระสงฆ@ทุก ๆ รูป ควรปฏิบัติตนให8เป#นแบบอย�างท่ีดีของชาวบ8าน๕๕๓ 
ควรยกย�องพระสงฆ@ในฐานะท่ีเป#นบุคคลท่ีใฝrศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองให8เป#นผู8บริสุทธิ์๕๕๔ ควรให8
พระสงฆ@เป#นผู8นําแสงสว�างทางปbญญาแก�เด็ก ๆ๕๕๕ ควรส�งเสริมการเผยแพร�ความรู8สําหรับการศึกษา
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมตามหลักการของศาสนาพุทธ โดยมีพระสงฆ@เป#นผู8ให8คําปรึกษาแก�คนใน
ชุมชน๕๕๖ 

                                                 

 ๕๔๖สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๗สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๘สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๔๙สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๐สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๑สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๒สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๓สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๔สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๕สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๖สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๘

 - ควรจัดตั้งศูนย:การเรียนรู4วิถีชุมชนท่ีวัดประจําชุมชน 
 ควรจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8วิถีชุมชน๕๕๗ ควรมีศูนย@การเรียนรู8วิถีชีวิตชุมชน เพ่ือรองรับ
หลากหลายหน�วยงานท่ีจะเข8าไปส�งเสริมความรู8แก�นักเรียนและชาวบ8าน๕๕๘ ควรมีศูนย@การศึกษา
ชุมชนและให8มีการนําปราชญ@ชาวบ8านไปให8ความรู8แก�ผู8ท่ีสนใจเก่ียวกับภูมิปbญญาและการอาชีพใน
ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ๕๕๙ วัดควรร�วมกับพัฒนาการอําเภอได8เข8าไปให8ความรู8เฉพาะด8านแก�เด็ก
นักเรียนและคนในชุมชนเก่ียวกับการประกอบอาชีพ โดยอาจใช8พ้ืนท่ีของวัดจัดต้ังเป#นศูนย@การเรียนรู8
ประจําชุมชน๕๖๐ ควรจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8ทางอาชีพและวิถีชีวิตของชุมชน๕๖๑ 
 ควรจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8ประจําชุมชนเพ่ือรองรับการนํานักเรียนมาศึกษาดูงานด8านอาชีพ๕๖๒ 
ควรจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8อาชีพเสริมประจําชุมชน๕๖๓ ควรสร8างแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตเกษตรกรสําหรับ
เด็กและคนรุ�นหลัง๕๖๔ โรงเรียนควรนํานักเรียนมาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนโดยเน8นเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง๕๖๕ ควรส�งเสริมการศึกษาเรียนรู8วิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนแก�นักเรียนของโรงเรียนประจํา
ชุมชน๕๖๖ วัดควรสนับสนุนงบประมาณและสถานท่ีสําหรับจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8วิถีชีวิตของชุมชน๕๖๗ 
 
 
 
 
                                                 

 ๕๕๗สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๕๘สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๙สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๐สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๑สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๒สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๖๓สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๔สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๕สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๖สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๗สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น (ศอช.ต.) 
ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๙

 - ควรจัดตั้งศูนย:ยุวเกษตรกรชุมชนท่ีวัดประจําชุมชน 
 ทุกภาคส�วนควรส�งเสริมกิจกรรมของกลุ�มยุวเกษตร๕๖๘ ควรส�งเสริมให8กลุ�มยุวเกษตรจาก
ชุมชนต�าง ๆ มาดูงานก8อนเห็ด เพาะเห็ด แล8วนําปลูกจริง เพ่ือนําผลผลิตเข8าโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน๕๖๙ ควรสนับสนุนให8เด็กนักเรียนท้ังกลุ�มในโรงเรียน และนอกโรงเรียน รวมตัวกันในระดับ
หมู�บ8าน จัดต้ังเป#นกลุ�มยุวเกษตรกรต�อสํานักงานเกษตรอําเภอ และควรมีทุก ๆ หมู�บ8าน๕๗๐ ควรจัดต้ัง
ศูนย@ยุวเกษตรกรชุมชน โดยอาจขอสนับสนุนสถานท่ีจากวัด๕๗๑ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของปbญญา” ผู8วิจัยได8สรุปสาระสําคัญ
จากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๒ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของปbญญา 
 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมให8ยกย�องพระสงฆ@ในฐานะ
แหล�งความรู8 เคลื่อนท่ีเ ก่ียวกับการ
พัฒนาตนตามแนวพระพุทธศาสนา 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๔ 

๑๑ 

๒ ควรจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8วิถีชุมชนท่ีวัด
ประจําชุมชน 

๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐, 
๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖ 

๑๒ 

๓ ควรจัดต้ังศูนย@ยุวเกษตรกรชุมชนท่ีวัด
ประจําชุมชน 

๑๕, ๑๘, ๒๑, ๒๒ ๔ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลัก
พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของปbญญา คือ ควร
ส�งเสริมให8ยกย�องพระสงฆ@ในฐานะแหล�งความรู8เคลื่อนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาตนตามแนวพระพุทธศาสนา 
(ความถ่ีเท�ากับ ๑๑ รูป/คน) ควรจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8วิถีชุมชนท่ีวัดประจําชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๑๒ 
รูป/คน) และควรจัดต้ังศูนย@ยุวเกษตรกรชุมชนท่ีวัดประจําชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๔ รูป/คน) 
 

                                                 

 ๕๖๘สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๙สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๐สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๑สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๐

 ๔) ด4านสุขอนามัยและส่ิงแวดล4อม 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมตามหลักการของศีล สมาธิ และปbญญา เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม มีดังนี้ 

 ๔.๑) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 
ด4านสุขอนามัยและส่ิงแวดล4อม ตามหลักการของศีล 

 - ควรส!งเสริมการงดดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล:และไม!เก่ียวข4องกับส่ิงเสพติด 
 ควรส�งเสริมด8านสุขอนามัย โดยให8ถือปฏิบัติศีลข8อ ๕ คือ ไม�ด่ืมสุราหรือเสพสิ่งเสพติดให8
โทษ๕๗๒ ควรเน8นการปtองกันยาเสพติดในหมู�บ8าน๕๗๓ ส�งเสริมศีลข8อท่ีประกันสุขภาพ คือ ศีลข8อ ๕๕๗๔ 
เน8นการปtองกันยาเสพติดสิ่งให8เกิดโทษต�าง ๆ เพ่ือสุขภาพและสุขภาวะของคนในชุมชน๕๗๕ ศีลข8อ ๕ 
เป#นสิ่งท่ีควรส�งเสริมโดยตรงสําหรับด8านสุขภาพและสิ่งแวดล8อม๕๗๖ ส�งเสริมการไม�เสพของมึนเมา
และสิ่งเสพติดทุกประเภท๕๗๗ ส�งเสริมให8คนในชุมชนทุกเพศทุกวัย เว8นจากของเมาและสารเสพติดอัน
เป#นท่ีต้ังแห�งความประมาท๕๗๘ ท้ังจากภาครัฐ ร�วมกับวัด และโรงเรียน ควรมีการรณรงค@ให8เด็กและ
เยาวชนงดเว8นการด่ืมสุราและไม�เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด๕๗๙ ควรส�งเสริมสุขอนามัยในครัวเรือน 
ระเบียนในการกิน นอน ขับถ�าย๕๘๐ ส�งเสริมการปฏิบัติศีลข8อ ๕ เพ่ือคุ8มครองสุขภาพ๕๘๑ ควรรณรงค@
การแก8ปbญหายาเสพติดในชุมชน๕๘๒ สนับสนุนการประพฤติศีลข8อ ๕ เพ่ือส�งเสริมสุขภาพ๕๘๓ 

                                                 

 ๕๗๒สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๓สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๔สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๕สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๖สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๗สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๘สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๙สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๐สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๑สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๒สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๓สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๑

 ควรรณรงค@ต�อต8านสิ่งเสพติดในชุมชน๕๘๔ ควรส�งเสริมการไม�ด่ืมสุรา ไม�เสพยาเสพติด เพ่ือ
ช�วยให8มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง๕๘๕ ควรสนับสนุนการปtองกันและแก8ไขปbญหายาเสพติดในชุมชน๕๘๖ 
ควรส�งเสริมการใช8ศีลข8อท่ีงดอบายมุข โดยเน8นการโน8มน8าว ไม�ใช8การบังคับ๕๘๗ ควรส�งเสริมการไม�ด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล@๕๘๘ ควรส�งเสริมการไม�ด่ืมสุรา เพ่ือเป#นการรักษาสุขภาพ และยังรวมถึงการ
รักษาเงินทองไม�ให8รั่วไหลไปกับสิ่งไม�จําเป#นด8วย๕๘๙ ช�วยกันสอดส�องไม�ให8เสพยาเสพติดเข8ามาแพร�
ระบาดในชุมชน๕๙๐ ควรส�งเสริมการไม�ดื่มสุรา และการไม�เก่ียวข8องกับยาเสพติด เพ่ือสุขภาพร�างกายท่ี
ดี และไม�ขาดสติก�อให8เกิดการทะเลอะวิวาทกัน๕๙๑ 
 - ควรส!งเสริมการดูแลสุขภาวะและส่ิงแวดล4อมตามมาตรฐานสาธารณสุขชุมชน 
 ควรส�งเสริมการปฏิบัติงานเชิงรุกสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมของชุมชน๕๙๒ ส�งเสริมการดูแล
สุขภาพตามมาตรฐานสาธารณสุข๕๙๓ ควรส�งเสริมสุขภาพผู8สูงอายุ๕๙๔ ควรให8 อสม. ร�วมกับพัฒนาการ
อําเภอในการแนะนําการรักษาสิ่งแวดล8อมชุมชน๕๙๕ ส�งเสริมการดูแลเรื่องความสะอาด๕๙๖ รณรงค@
การดูแลสุขภาวะของชุมชน๕๙๗ 
                                                 

 ๕๘๔สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๕สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๖สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๗สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๘สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๙สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๐สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๑สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๒สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๓สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๔สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๕สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๖สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๗สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๒

 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของศีล” ผู8วิจัยได8
สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๓ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการ
ของศีล 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมการงดด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอล-
กอฮอล@และไม�เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐, 

๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๖ 

๒๐ 

๒ ควรส�งเสริมการดูแลสุขภาวะและสิ่งแวดล8อม
ตามมาตรฐานสาธารณสุขชุมชน 

๙, ๑๐, ๑๑, ๑๕, ๑๘, ๒๔ ๖ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตาม
หลักการของศีล คือ ควรส�งเสริมการงดด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล@และไม�เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด 
(ความถ่ีเท�ากับ ๒๐ รูป/คน) และควรส�งเสริมการดูแลสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมตามมาตรฐาน
สาธารณสุขชุมชน (ความถ่ีเท�ากับ ๖ รูป/คน) 
 
 ๔.๒) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
สุขอนามัยและส่ิงแวดล4อม ตามหลักการของสมาธิ 

 - ควรส!งเสริมให4คนในชุมชนร!วมกันพิจารณาแก4ป>ญหาทางส่ิงแวดล4อม 
 ควรสร8างจิตสํานึกให8คนในชุมชนตระหนักว�าปbญหาสิ่งแวดล8อมเป#นปbญหาของทุก ๆ คน๕๙๘ 
คนในชุมชนพิจารณาแก8ปbญหาด8านสิ่งแวดล8อมร�วมกัน เพราะเป#นปbญหาร�วมกัน๕๙๙ ควรส�งเสริมให8ทุก
คนมีส�วนร�วมรับผิดชอบผลกระทบทางสิ่งแวดล8อมจากการกระทําของตนเอง๖๐๐ ควรส�งเสริมให8คน
ชุมชนพิจาณาปbญหาสุขภาวะของชุมชนร�วมกัน๖๐๑ 
 
                                                 

 ๕๙๘สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๙สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๐สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๑สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๓

 รณณรงค@ให8ชาวบ8านร�วมกันแก8ปbญหาด8านสิ่งแวดล8อมของชุมชน๖๐๒ รณรงค@การแก8ไขปbญหา
ด8านมลพิษและสิ่งแวดล8อมในระดับครอบครัวโดยเริ่มจากการคัดแยกขยะครัวเรือน๖๐๓ ควรให8คนใน
ชุมชนพิจารณาแก8ปbญหามลพิษทางน้ําร�วมกัน๖๐๔ คนในชุมชนควรรวมตัวกันเพ่ือแก8ไปปbญหามลพิษ
ทางอากาศและน้ําเสียจากฟาร@มสุกรอย�างจริงจัง๖๐๕ หน�วยงานราชการควรประสานการทํางานด8าน
สิ่งแวดล8อมร�วมกับชุมชน๖๐๖ ทุกฝrายควรร�วมกันระดมความคิดในการแก8ไขปbญหาด8านสิ่งแวดล8อม 
เพราะเป#นเรื่องท่ีคนท้ังชุมชนได8รับผลกระทบร�วมกัน๖๐๗ 
 ควรร�วมกันพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินการแก8ไขปbญหาด8านมลพิษ เช�น ปbญหาฝุrน
ควันจากการเผาตอซังข8าว๖๐๘ ควรร�วมมือกันทําความสะอาดถนนภายในหมู�บ8านเป#นประจํา โดยไม�
ต8องรอให8ถึงโอกาสสําคัญ เช�น วันแม� หรือวันพ�อ เป#นต8น๖๐๙ ควรส�งเสริมให8ทุกครัวเรือนร�วมมือกันทํา
ความสะอาดแหล�งน้ํา๖๑๐  รณรงค@ให8คัดแยกขยะในครัวเรือน๖๑๑ รณรงค@ให8ใช8ระบบการย8อมผ8าแบบไม�
ใส�สารเคมีเพ่ือดูแลสิ่งแวดล8อม๖๑๒ เน8นการแก8ปbญหาสิ่งแวดล8อมของชุมชนโดยให8คนในชุมชนร�วมกัน
พิจารณาและตัดสินใจร�วมกัน๖๑๓ 
 
 
                                                 

 ๖๐๒สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๐๓สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๔สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๕สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๖สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๗สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๘สัมภาษณ@ นายทน สารีสาย, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๙สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๐สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๑สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๒สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๓สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๔

 - ควรส!งเสริมกระบวนดูแลสุขภาวะชุมชนแบบองค:รวม 
 ควรส�งเสริมกระบวนดูแลสุขภาวะชุมชนแบบองค@รวม โดยการสร8างกระบวนการมีส�วนร�วม
ในการระดมความคิดในการดูแลสุขภาวะชุมชน๖๑๔ อสม. โรงพยาบาลตําบล และชาวบ8าน ควร
พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนร�วมกัน๖๑๕ 
 - ควรส!งเสริมการใช4สติพิจารณาการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 วัดควรรณรงค@ใช8ชาวบ8านมีสติในการเลือกรับประทานอาหาร เป#นการดูแลสุขภาพตนเอง
ไม�ให8เป#นภาระแก�คนในครอบครัว๖๑๖ ควรมีจิตใจม่ันคง ต้ังใจ แน�วแน�ในการทํางาน รวมถึงการดูแล
สุขภาพ๖๑๗ ควรใช8ชีวิตกิน อยู� หลับนอนด8วยสติ๖๑๘ ควรมีสติในการกิน ระมัดระวังเลือกกินอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะ และไม�มีโทษต�อร�างกาย๖๑๙ ควรณรงค@ให8ชาวบ8านฝvกใช8สติหรือใช8สมาธิกับการทําอะไร
สักอย�างในชีวิตประจําวัน๖๒๐ ควรใช8สติพิจารณาให8รู8ว�าสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไม�ควรทํา สิ่งใดทําแล8วเป#น
โทษหรือเป#นผลร8ายต�อร�างกายในภายหลัง๖๒๑ ควรทํางานแต�พอดี ทําแต�พอท่ีกําลังของร�างกายจะรับ
ได8 ไม�หักโหม พอให8มีรายได8เลี้ยงชีวิตและครอบครัวอย�างพอเพียง๖๒๒ 
 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของสมาธิ” ผู8วิจัยได8
สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
 
 
 

                                                 

 ๖๑๔สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๕สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๖สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๗สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๑๘สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๙สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๐สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๑สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๒สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๕

ตารางท่ี ๔.๒๔ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการ
ของสมาธิ 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมให8คนในชุมชนร�วมกัน
พิจารณาแก8ปbญหาทางสิ่งแวดล8อม 

๑, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒,๑๓, ๑๔, ๑๕, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๑, ๒๓, ๒๔, 

๒๕ 

๑๖ 

๒ ควรส�งเสริมกระบวนดูแลสุขภาวะ
ชุมชนแบบองค@รวม 

๒๒, ๒๖ ๒ 

๓ ควรส�งเสริมการใช8สติพิจารณาการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๒๐ ๘ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตาม
หลักการของสมาธิ คือ ควรส�งเสริมให8คนในชุมชนร�วมกันพิจารณาแก8ปbญหาทางสิ่งแวดล8อม (ความถ่ี
เท�ากับ ๑๖ รูป/คน) ควรส�งเสริมกระบวนดูแลสุขภาวะชุมชนแบบองค@รวม (ความถ่ีเท�ากับ ๒ รูป/คน) 
และควรส�งเสริมการใช8สติพิจารณาการดําเนินชีวิตประจําวัน (ความถ่ีเท�ากับ ๘ รูป/คน) 
 
 ๔.๓) แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
สุขอนามัยและส่ิงแวดล4อม ตามหลักการของป>ญญา 

 - ควรส!งเสริมการระดมป>ญญาเพ่ือแก4ไขป>ญหาส่ิงแวดล4อม 
 ควรส�งเสริมการแก8ไขปbญหาสิ่งแวดล8อมด8วยปbญญา๖๒๓ ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของ
ชุมชนในการแก8ปbญหาสิ่งแวดล8อมของชุมชนจากความรู8ความเข8าใจปbญหาและสภาพได8อย�าง
สร8างสรรค@๖๒๔ ควรส�งเสริมให8ทุก ๆ คนมีส�วนร�วมรับผิดชอบ เพราะทุกคนได8รับผลกระทบ จากการ
กระทําของตนเอง  ปbญหาสิ่งแวดล8อมจึงเป#นปbญหาส�วนรวม ฉะนั้น จึงต8องแก8ไขด8วยปbญญา และอาศัย
กระบวนการมีส�วนร�วมหรือกระบวนการกลุ�ม นั่นเอง๖๒๕ 
 
 

                                                 

 ๖๒๓สัมภาษณ@ พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ8าคณะอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๔สัมภาษณ@ นายประยงค@ จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๕สัมภาษณ@ นายประทีป นทีทวีวัฒน@, นายอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๖

 - ควรส!งเสริมการบริโภคอาหารด4วยป>ญญา 
 ควรส�งเสริมสุขภาพด8วยการกินอาหารให8ครบ ๕ หมู� โดยใช8ปbญญาพิจารณาอาหารท่ีจําเป#น
ต�อร�างกาย หลีกเลี่ยงสิ่งท่ีร�างกายไม�จําเป#น เช�น สุรา๖๒๖ ส�งเสริมการบริโภคอาหารด8วยปbญญา๖๒๗ 
ควรส�งเสริมให8ทุกคนกินให8เป#น คือ กินแต�สิ่งท่ีเป#นประโยชน@ ไม�มีโทษ เช�น เหล8า เบียร@๖๒๘ ควรใช8
ปbญญาพิจารณาความต8องการของร�างกาย บริโภคอาคารตามความจําเป#นของร�างกาย ไม�ใช�ความ
ต8องการของกิเลส๖๒๙ รณรงค@เก็บผักริมรั้วมาทําอาหาร แต�ต8องเป#นริมรั้วของบ8านตนเองเท�านั้น เพราะ
ม่ันใจได8ว�าปลอดสารพิษ ๑๐๐%๖๓๐ ส�งเสริมวินัยในการกิน และใช8ปbญญาในการพิจารณา๖๓๑ ส�งเสริม
ให8ทุกคนกินแต�อาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ เพ่ือสุขอนามัยท่ีดี๖๓๒ ส�งเสริมค�านิยมพอมี พออยู� พอกิน๖๓๓ 
ควรส�งเสริมโครงการงดเหล8าเข8าพรรษา โดยใช8การรณรงค@ ใช8ชุมชนผลักดันให8เปลี่ยนพฤติกรรม๖๓๔ 
ควรสนับสนุนโครงการงดเหล8าเข8าพรรษา เรียกว�า สร8างแสงสว�างทางปbญญาด8านสุขภาพ๖๓๕ 
 - ควรส!งเสริมการจัดตั้งกลุ!มอาสาพัฒนาสุขภาวะและส่ิงแวดล4อมของชุมชนโดยใช4
สถานท่ีของวัด 
 ควรระดมอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเพ่ือส�วนรวมในด8านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล8อม๖๓๖ 
จัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนาสุขภาวะตามวิถีพอเพียง๖๓๗ ทุกชุมชนควรมีกลุ�มอาสาพัฒนาสิ่งแวดล8อม๖๓๘ 
                                                 

 ๖๒๖สัมภาษณ@ พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน@ อาจาโร), เจ8าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๗สัมภาษณ@ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๘สัมภาษณ@ พระครูอรัญเขตคณารักษ@ (นิพนธ@ อคฺควณฺโณ), เจ8าคณะอําเภอบ8านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๙สัมภาษณ@ พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๐สัมภาษณ@ พระปลัดณรงค@ศักดิ์ ปภากโร, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๑สัมภาษณ@ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ8าคณะอําเภอบ8านโปrง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๒สัมภาษณ@ พระใบฎีกาฐนพนธ@ ชตปeฺโe, เจ8าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๓สัมภาษณ@ นายเทียม ทิมทอง, นายกองค@การบริหารส�วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๔สัมภาษณ@ นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย@, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลหนองกบ อําเภอบ8านโปrง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๕สัมภาษณ@ นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ�มทอผ8า ไทยทรงดํา บ8านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ 
จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๖สัมภาษณ@ นางจันทรัตน@ ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๗สัมภาษณ@ นายสมปอง จงรักษ@, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๘สัมภาษณ@ นายยุทธนา นวมน่ิม, ผู8ใหญ�บ8าน หมู� ๖ ตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๗

 ควรส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนาสิ่งแวดล8อม โดยอาจขอใช8สถานท่ีของวัด๖๓๙ ทุกฝrาย
ควรสนับสนุนกิจกรรมของอาสาพัฒนาชุมชน๖๔๐ ควรส�งเสริมให8กลุ�มจิตอาสามีส�วนช�วยในการดูแล
และตรวจสุขภาพผู8สูงอายุในชุมชน ร�วมกับ อสม.๖๔๑ ทุกหมู�บ8านควรจัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนท่ี
ได8รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู�บ8าน๖๔๒ ควรสร8างรูปแบบของกิจกรรมอาสาเพ่ือสังคม เช�น ปbyน
จักรยานเยี่ยมผู8สูงอายุ๖๔๓ ควรส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมของชุมชน 
ท้ังนี้ อาจขออนุญาตใช8พ้ืนท่ีของวัดเป#นท่ีตั้งศูนย@๖๔๔ 
 - ควรส!งเสริมการจัดตั้งศูนย:ดูแลสุขภาพผู4สูงอายุด4วยกิจกรรมเสริมรายได4โดยใช4สถานท่ี
ของวัด 
 ควรส�งเสริมให8ผู8สูงอายุดูแลสุขภาพด8วยกิจกรรมเสริมรายได8ต�าง ๆ โดยขอความร�วมมือจาก
วัดในการใช8สถานท่ีทําการ๖๔๕ ควรส�งเสริมการจัดต้ังศูนย@ดูแลสุขภาพผู8สูงอายุด8วยกิจกรรมเสริมรายได8 
โดยใช8สถานท่ีท่ีเป#นสาธารณะเป#นสถานท่ีจัดต้ังศูนย@ หรืออาจขอใช8พ้ืนท่ีของวัดท่ีอยู�ในชุมชน๖๔๖ 
หน�วยราชการ ชาวบ8าน และพระสงฆ@ ควรร�วมมือกันส�งเสริมกิจกรรมท่ีให8ผู8สูงอายุได8ขยับร�างกาย ไม�
นอนติดเตียง เช�น ให8ทําสบู� ทําน้ํายาล8างจาน หรือทําดอกไม8จันทน@ ซ่ึงนอกจากจะส�งเสริมสุขภาพ
ผู8สูงอายุแล8ว ยังสามารถเพ่ิมรายได8ให8แก�ผู8สูงอายุได8อีกทางหนึ่งด8วย๖๔๗ 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๖๓๙สัมภาษณ@ นายประคอง สร8อยสวัสดิ์, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๐สัมภาษณ@ นางวีณา สุขอยู�, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลห8วยยางโทน อําเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๑สัมภาษณ@ นายไพโรจน@ พจนาท, ผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด�นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๒สัมภาษณ@ นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู�บ8านเศรษฐกิจพอเพียง บ8านหนองสะเดา
บน หมู�ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๓สัมภาษณ@ นายประพันธ@ อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม�ของแผ�นดิน บ8านห8วยยาง ตําบลปากช�อง 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๔สัมภาษณ@ นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย@ประสานงานองค@การชุมชนระดับตําบลดีเด�น 
(ศอช.ต.) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๕สัมภาษณ@ นางสาวจันทร@พร  สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๔๖สัมภาษณ@ นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๔๗สัมภาษณ@ นายศักดิ์สิทธ์ิ แก�นศักดิ์, ผู8ใหญ�บ8านหมู� ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๘

 จากการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลสําคัญเก่ียวกับ “แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของปbญญา” ผู8วิจัย
ได8สรุปสาระสําคัญจากประเด็นหลักไว8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๕ สรุปผลการสัมภาษณ@ผู8ให8ข8อมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการ
ของปbญญา 

 

ท่ี ประเด็น ผู4ให4ข4อมูล (ลําดับท่ี) 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ควรส�งเสริมการระดมปbญญาเพ่ือแก8ไข
ปbญหาสิ่งแวดล8อม 

๑, ๙, ๑๐ ๓ 

๒ ควรส�งเสริมการบริโภคอาหารด8วย
ปbญญา 

๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๔, ๒๑, 
๒๔ 

๑๐ 

๓ ควรส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนา
สุขภาวะและสิ่งแวดล8อมของชุมชนโดย
ใช8สถานท่ีของวัด 

๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๒, 
๒๓, ๒๕, ๒๖ 

๑๐ 

๔ ควรส�งเสริมการจัดต้ังศูนย@ดูแลสุขภาพ
ผู8สูงอายุด8วยกิจกรรมเสริมรายได8โดย
ใช8สถานท่ีของวัด 

๑๑, ๑๓, ๑๗ ๓ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๕ แสดงให8เห็นว�า ผู8ให8ข8อมูลหลักมีทัศนะเก่ียวกับแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตาม
หลักการของปbญญา คือ ควรส�งเสริมการระดมปbญญาเพ่ือแก8ไขปbญหาสิ่งแวดล8อม (ความถ่ีเท�ากับ ๓ 
รูป/คน) ควรส�งเสริมการบริโภคอาหารด8วยปbญญา (ความถ่ีเท�ากับ ๑๐ รูป/คน) ควรส�งเสริมการจัดต้ัง
กลุ�มอาสาพัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมของชุมชนโดยใช8สถานท่ีของวัด (ความถ่ีเท�ากับ ๑๐ รูป/คน) 
ควรส�งเสริมการจัดต้ังศูนย@ดูแลสุขภาพผู8สูงอายุด8วยกิจกรรมเสริมรายได8โดยใช8สถานท่ีของวัด (ความถ่ี
เท�ากับ ๓ รูป/คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓๙

 สรุปได4ว!า ผลการสัมภาษณ@เชิงลึก (In-depth Interview) ผู8ให8ข8อมูลสําคัญ (Key Informants) 
จํานวน ๒๖ รูป/คน เก่ียวกับแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัด
ราชบุรี มีดังนี้ 
 ๑) ด4านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมให8คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค�านิยม
ซ่ือสัตย@ไม�ทุจริตฉ8อโกง จํานวน ๑๑ รูป/คน ควรส�งเสริมให8คนในชุมชนรักษาทรัพย@โดยไม�ยุ�งเก่ียวกับ
อบายมุข จํานวน ๔ รูป/คน และ (๓) ควรส�งเสริมให8ผู8ประกอบอาชีพค8าขายหรือบริการพูดจาไพเราะ
และยิ้มแย8มแจ�มใส จํานวน ๑ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๑.๒) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมการทํางานด8วยความมุ�งม่ันและต้ังใจ 
จํานวน ๑๑ รูป/คน (๒) ควรส�งเสริมกระบวนการคิดพิจารณาและตัดสินใจร�วมกันของกลุ�มอาชีพใน
ชุมชน จํานวน ๙ รูป/คน และ (๓) ควรส�งเสริมการสร8างสมาธิในการทํางาน จํานวน ๖ รูป/คน 
ตามลําดับ 
 ๑.๓) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของปbญญา พบว�า มีจํานวน ๔ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ี
ของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน ๑๐ รูป/คน (๒) ควรส�งเสริมให8วัดเป#นท่ีต้ังแหล�งเรียนด8านรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ และ
ใช8พ้ืนท่ีของวัดแหล�งทดลองอาชีพ จํานวน ๗ รูป/คน (๓) ควรส�งเสริมให8มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพทุก ๆ 
อาชีพท่ีมีในชุมชน จํานวน ๕ รูป/คน และ (๔) ควรส�งเสริมให8มีการจัดต้ังวัดประจําชุมชนเป#นแหล�ง
เรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษของชุมชน จํานวน ๔ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๒) ด4านสังคม 
 ๒.๑) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
สังคม ตามหลักการของศีล พบว�า มีจํานวน ๕ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8
ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมการไม�พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดส�อเสียด และพูดเพ8อเจ8อ 
จํานวน ๑๒ รูป/คน (๒) ควรส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดยสันติ ไม�เบียดเบียนทําร8าย จํานวน ๖ รูป/คน   
(๓) ควรส�งเสริมค�านิยมสุจริต ไม�ทุจริตฉ8อโกง จํานวน ๔ รูป/คน (๔) ควรส�งเสริมการไม�ล�วงเกิน ไม�ประพฤติ
ผิดในกาม จํานวน ๒ รูป/คน และ (๕) ควรส�งเสริมสุขภาพสังคม จํานวน ๒ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๒.๒) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านสังคม ตามหลักการของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมการควบคุมอารมณ@ในท่ีประชุมเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความขัดแย8ง จํานวน รูป/คน (๒) ควรส�งเสริมให8กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีเป#น
เครื่องหล�อหลอมความสามัคคีของคนชุมชน จํานวน ๘ รูป/คน และ (๓) ควรส�งเสริมการควบคุมสติให8
ต้ังอยู�ในความประมาท จํานวน ๔ รูป/คน ตามลําดับ 



 

๒๔๐

 ๒.๓) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านสังคม ตามหลักการของปbญญา พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8และเป#นแหล�ง
อนุรักษ@ภูมิปbญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน จํานวน ๑๖ รูป/คน (๒) ควรส�งเสริม
ให8วัดเป#นท่ีต้ังสํานักงานกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน ๗ รูป/คน และ (๓) ส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�ง
เรียนรู8การอยู�ร�วมกันโดยสันติ จํานวน ๓ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๓) ด4านการศึกษา 
 ๓.๑) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านการศึกษา ตามหลักการของศีล พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมการปลูกผังจิตสํานึกโตไปไม�โกงท้ังในและ
นอกระบบการศึกษา จํานวน ๑๖ รูป/คน (๒) ควรส�งเสริมการพัฒนาความประพฤติของเด็กและ
เยาวชนโดยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๘ รูป/คน และ (๓) ควรส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
รักษาศีล ๕ จํานวน ๒ รูป/คน 
 ๓.๒) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๔ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมการศึกษาเรียนรู8นอกระบบหรือการพิจารณา
จากวิถีชุมชน จํานวน ๑๑ รูป/คน (๒) ควรส�งเสริมการสอนวิธีสร8างสมาธิกับเด็กนักเรียนใน
สถานศึกษาต�าง ๆ จํานวน ๙ รูป/คน (๓) ควรส�งเสริมการใช8อุบายสร8างสมาธิให8กับเด็ก จํานวน ๔ 
รูป/คน และ (๔) ควรส�งเสริมให8มีการฝvกให8เด็กรู8จักไตร�ตรองก�อนลงมือทํา จํานวน ๒ รูป/คน 
 ๓.๓) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านการศึกษา ตามหลักการของปbญญา พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ี
ของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก�   (๑) ควรจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8วิถีชุมชนท่ีวัดประจํา
ชุมชน จํานวน ๑๒ รูป/คน (๒) ควรส�งเสริมให8ยกย�องพระสงฆ@ในฐานะแหล�งความรู8เคลื่อนท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาตนตามแนวพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๑ รูป/คน และ (๓) ควรจัดต้ังศูนย@ยุวเกษตรกรชุมชน
ท่ีวัดประจําชุมชน จํานวน ๔ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๔) ด4านสุขอนามัยและส่ิงแวดล4อม 
 ๔.๑) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของศีล พบว�า มีจํานวน ๒ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับ
ตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมการงดด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล@และไม�เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด จํานวน ๒๐ รูป/คน และ (๒) ควรส�งเสริมการดูแลสุขภาวะ
และสิ่งแวดล8อมตามมาตรฐานสาธารณสุขชุมชน จํานวน ๖ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๔.๒) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตาม
ความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมให8คนในชุมชนร�วมกันพิจารณาแก8ปbญหา
ทางสิ่งแวดล8อม จํานวน ๑๖ รูป/คน (๒) ควรส�งเสริมการใช8สติพิจารณาการดําเนินชีวิตประจําวัน จํานวน ๘ 
รูป/คน และ (๓) ควรส�งเสริมกระบวนดูแลสุขภาวะชุมชนแบบองค@รวม จํานวน ๒ รูป/คน ตามลําดับ 



 

๒๔๑

 ๔.๓) แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของปbญญา พบว�า มีจํานวน ๔ ประเด็นหลัก เม่ือ
เรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ควรส�งเสริมการบริโภค
อาหารด8วยปbญญา จํานวน ๑๐ รูป/คน (๒) ควรส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนาสุขภาวะและ
สิ่งแวดล8อมของชุมชนโดยใช8สถานท่ีของวัด จํานวน ๑๐ รูป/คน (๓) ควรส�งเสริมการระดมปbญญาเพ่ือ
แก8ไขปbญหาสิ่งแวดล8อม จํานวน ๓ รูป/คน และ (๔) ควรส�งเสริมการจัดต้ังศูนย@ดูแลสุขภาพผู8สูงอายุ
ด8วยกิจกรรมเสริมรายได8โดยใช8สถานท่ีของวัด จํานวน ๓ รูป/คน ตามลําดับ 
 
 ๔.๓.๒ ผลการวิเคราะห:ข4อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ!มเฉพาะ 
 ผู8วิจัยได8นําผลการวิเคราะห@ข8อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ@เชิงลึก (In-depth Interview) 
มาเป#นฐานในการสังเคราะห@แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัด
ราชบุรี โดยผ�านกระบวนการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร�วมกับผู8ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๙ รูป/คน เพ่ือให8ได8ข8อมูลท่ีรอบด8านและลึกซ้ึงในเชิงเหตุผล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี โดยการนําหลัก
ไตรสิกขา หรือสิกขา ๓ มาใช8ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม 
ซ่ึงเริ่มด8วยสีลสิกขา หรือศีล ซ่ึงสอดคล8องกับโอวาทปาติโมกข@ของพระพุทธเจ8า ว�า “สพฺพปาปสฺส 
อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํ แปลว�า การไม�ทําความชั่วท้ังปวง การ
บําเพ็ญแต�ความดี การทําจิตของตนให8ผ�องใส นี้เป#นคําสอนของพระพุทธเจ8าท้ังหลาย” ดังกล�าวนี้ สรุป
ใจความว�า “จงเว8นชั่ว ทําดี และทําใจให8บริสุทธิ์” ซ่ึงจะเห็นได8ว�า เริ่มต8นท่ีศีล หรือความเป#นปกติทาง
กายและวาจาเป#นสําคัญ ดังกล�าวนี้ มีหลักการแห�งการสงเคราะห@ท่ีให8ความสําคัญกับศีลด8วย ได8แก� 
หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด8วย (๑) ทาน คือ การให8 การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟx�อแบ�งปbนของ ๆ ตน
เพ่ือประโยชน@แก�บุคคลอ่ืน ไม�ตระหนี่ถ่ีเหนียว ไม�เป#นคนเห็นแก�ได8ฝrายเดียว คุณธรรมข8อนี้จะช�วยให8ไม�
เป#นคนละโมบ ไม�เห็นแก�ตัว เราควรคํานึงอยู�เสมอว�า ทรัพย@สิ่งของท่ีเราหามาได8 มิใช�สิ่งจีรังยั่งยืน เม่ือ
เราสิ้นชีวิตไปแล8วก็ไม�สามารถจะนําติดตัวเอาไปได8 (๒) ป}ยวาจา คือ การพูดจาด8วยถ8อยคําท่ีไพเราะอ�อนหวาน 
พูดด8วยความจริงใจ ไม�พูดหยาบคายก8าวร8าว พูดในสิ่งท่ีเป#นประโยชน@เหมาะสําหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ8า
ทรงให8ความสําคัญกับการพูดเป#นอย�างยิ่ง เพราะการพูดเป#นบันไดข้ันแรกท่ีจะสร8างมนุษย@สัมพันธ@อันดี
ให8เกิดข้ึน วิธีการท่ีจะพูดให8เป#นป}ยวาจานั้น จะต8องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ@อีกสี่อย�าง คือ เว8นจากการ
พูดเท็จ เว8นจากการพูดส�อเสียด เว8นจากการพูดคําหยาบ และเว8นจากการพูดเพ8อเจ8อ (๓) อัตถจริยา 
คือ การสงเคราะห@ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งท่ีเป#นประโยชน@แก�ผู8อ่ืน และ (๔) สมานัตตา คือ การ
เป#นผู8มีความสมํ่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต8นเสมอปลาย คุณธรรมข8อนี้จะช�วยให8เราเป#นคนมี
จิตใจหนักแน�นไม�โลเล รวมท้ังยังเป#นการสร8างความนิยม และไว8วางใจให8แก�ผู8อ่ืนอีกด8วย นอกจากนี้ ยังมี
หลักธรรมอ่ืน ๆ ท่ีแสดงให8เห็นว�า พระพุทธศาสนาให8ความสําคัญกับศีลเป#นอย�างมาก อาทิ ทาน ศีล 
ภาวนา เป#นต8น ดังกล�าวข8างต8น เห็นได8ชัดเจนว�า พระพุทธศาสนาให8ความสําคัญกับศีลหรือความเป#น
ปกติของกายและวาจาเป#นเบ้ืองต8นในการพัฒนาตนเองเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาชุมชนและสังคม๖๔๘ 
                                                 

 ๖๔๘สนทนากลุ�มเฉพาะ พระป}ฎกโกศล (ปราโมทย@ ปโมทิโต), รองผู8อํานวยการฝrายบริหารวิทยาลัยสงฆ@
ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 

๒๔๒

 ศีล หากพิจารณาในบริบททางเศรษฐกิจ ควรรณรงค@ให8รักษาศีลอย�างเป#นรูปธรรมตาม
โครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ โดยส�งเสริมให8คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค�านิยมซื่อสัตย@ไม�ทุจริต
ฉ8อโกง ผู8ประกอบอาชีพค8าขายหรือบริการพูดจาไพเราะและยิ้มแย8มแจ�มใสและติดปtายราคาเพื่อ
หลีกเลี่ยงการต�อราคาที่อาจนําไปสู �การพูดเท็จ และยังควรส�งเสริมให8คนในชุมชนไม�ยุ �งเกี่ยวกับ
อบายมุขต�าง ๆ ที่อาจนําไปสู�การสูญเสียทรัพย@สินที่หามาได8โดยสุจริต สําหรับบริบททางสังคม 
จําเป#นต8องรณรงค@การรักษาศีลให8ครอบคลุมทั้ง ๕ ข8อ เพื่อให8คนในชุมชนอยู�ร�วมกันโดยสันติ ไม�
เบียดเบียนทําร8าย ไม�ทุจริตฉ8อโกง ไม�มีการล�วงเกินหรือประพฤติผิดในกาม ไม�มีการไม�หลอกลวง 
และยังต8องมีการส�งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเพ่ือหลีกเลี่ยงโรคติดต�อร8ายแรงต�าง ๆ ด8วย สําหรับ
บริบททางการศึกษา ควรสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ซึ่งอาจใช8พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนเป#นสื่อบุคคลหรือเป#นสื่อกลาง สําหรับบริบททางสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมให8รณรงค@การ
รักษาศีลข8อท่ี ๕ คือ งดด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล@และไม�เกี่ยวข8องกับสิ่งเสพติดทุกประเภทเพื่อสุข
ภาวะท่ีดีของคนในชุมชน 
 สมาธิ หากพิจารณาในบริบททางเศรษฐกิจ ควรส�งเสริมการสร8างสมาธิในการทํางาน ให8
ทุกคนทํางานด8วยความมุ�งมั่น ตั้งใจ เพื่อผลสําเร็จของงาน ประการสําคัญคือ หากเป#นงานที่ทํา
ร�วมกันต8องเป}ดโอกาสให8ทุกคนท่ีมีส�วนเกี่ยวข8องได8มีส�วนร�วมในการตัดสินใจด8วย สําหรับบริบททาง
สังคม ควรส�งเสริมการควบคุมอารมณ@ให8เป#นปกติ ให8มีสติ หลีกเลี่ยงความขัดแย8งที่อาจเกิดขึ้นในทุก
กรณี และอาจสร8างกิจกรรมของชุมชนให8ทุก ๆ คนได8ทํากิจกรรมร�วมกันเพ่ือหล�อหลอมความสามัคคี 
สําหรับบริบททางการศึกษา จําเป#นต8องมีการสอนวิธีสร8างสมาธิกับเด็กนักเรียน ซ่ึงอาจใช8อุบายต�าง ๆ 
เข8ามาช�วยสร8างสมาธิให8กับนักเรียน เพื่อเป#นการฝvกให8เด็ก ๆ มีจิตจดจ�อกับสิ ่งที ่ทํา และรู 8จ ัก
ไตร�ตรองก�อนลงมือทํา สําหรับบริบททางสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม จําเป#นต8องส�งเสริมให8คนใน
ชุมชนรู8จักใช8สติพิจารณาปbญหาทางสิ่งแวดล8อมร�วมกัน เพื่อนําไปสู�การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน
แบบองค@รวม 
 ปbญญา หากพิจารณาในบริบททางเศรษฐกิจ ควรสนับสนุนให8วัดเป#นศูนย@กลางของชุมชน 
เป#นแหล�งเรียนรู8ต�าง ๆ เช�น แหล�งเรียนรู8อาชีพ หรือแหล�งเรียนรู8สัมมาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สําหรับบริบททางสังคม ควรสนับสนุนให8ความเป#นแหล�งอนุรักษ@ 
ภูมิปbญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถิ่น ตลอดจนเป#นแหล�งเผยแผ�หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเสริมสร8างสันติสุขให8แก�สังคม สําหรับบริบททางการศึกษา ควรสนับสนุนให8วัดเป#น
ท่ีต้ังแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีมาต้ังแต�อดีตกระทั่งปbจจุบัน และให8พระสงฆ@ใช8โอกาสนี้ในการ
เผยแผ�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส�งเสริมการพัฒนาตนเองและสังคม สําหรับบริบททาง
สุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ควรส�งเสริมการบริโภคอาหารด8วยปbญญาและการใช8ปbญญาในการแก8ไข
ปbญหาสิ่งแวดล8อมร�วมกัน ทั้งนี้ ควรสนับสนุนให8มีการใช8พื้นที่ของวัดในการประชุมร�วมกันของทุก
ฝrายด8วย๖๔๙ 
 การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน ควรเน8นท่ีการปฏิบัติหรือเน8นท่ีภาคปฏิบัติ
การ มิใช�เน8นรูปแบบ ซ่ึงโดยแท8จริงในทางปฏิบัติควรมีเครือข�ายในการทํางานร�วมกันระหว�างวัด บ8าน 
                                                 

 ๖๔๙สนทนากลุ�มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., กรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ@ราชบุรี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
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และชุมชน ดังนั้น ทุก ๆ กิจกรรมควรมีพระสงฆ@เป#นท่ีปรึกษา ซ่ึงอาจเป#นหนึ่งในคณะกรรมการดําเนินงาน 
หรือคณะกรรมการชุมชน รวมกันถอดบทเรียนของชุมชนและภูมิปbญญาท8องถ่ิน เพ่ือนําไปสู�การพัฒนา
กาย-วาจา เสริมสมาธิ และสร8างปbญญา ตามลําดับ๖๕๐ 
 การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นนั้น เม่ือพิจารณาการสร8างแหล�งเรียนรู8
เพ่ือถ�ายทอดความรู8ด8านต�าง ๆ โดยใช8พ้ืนท่ีของวัดเป#นท่ีต้ังแหล�งเรียนรู8 หรือเป#นศูนย@ส�งเสริมการ
เรียนรู8นั้น จําเป#นต8องให8ความสําคัญกับข8อจํากัดของวัดในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีฐานะเป#น “เขต
อภัยทาน” ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู8ต�าง ๆ หรือการจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8อาชีพต�าง ๆ ท่ีขัดต�อ
ศีลธรรมอันดีงาม จึงไม�สามารถกระทําได8 ดังกล�าวนี้ อาจพิจารณาเป#นรายประเด็น เช�น การจัดต้ัง
ศูนย@การเรียนรู8อาชีพเกษตรกรรม เช�น ปลูกข8าว ทําสวน ทําไร� ฯลฯ ซ่ึงไม�ขัดต�อหลักศีลธรรมอันดีงาม
ก็สามารถกระทําได8 แต�การจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8อาชีพปศุสัตว@หรืออาชีพท่ีเก่ียวข8องกับสัตว@ ต8อง
พิจารณาให8ดี หากมีความเก่ียวข8องกับการทําลายชีวิตสัตว@ ก็ถือว�าขัดต�อหลักธรรมอันดีงาม ก็ไม�
สามารถกระทําได8 นั่นเอง๖๕๑ 
 พระพุทธศาสนาให8ความสําคัญกับศีลเป#นเบ้ืองต8นหรือเป#นด�านแรกของการพัฒนามนุษย@ 
โดยในทางพระพุทธศาสนามีทัศนะว�า การพัฒนาคนไม�ว�าจะเป#นทางด8านกายหรือจิตใจก็ตาม เรียกว�า 
ภาวนา ส�วนการพัฒนาอย�างอ่ืน ๆ เช�น พัฒนาวัตถุ พัฒนาสภาพแวดล8อม เป#นต8น เรียกว�า พัฒนา 
ดังท่ีมีหลักธรรมะท่ีเรียกว�า ภาวนา ๔ ประกอบด8วย (๑) กายภาวนา คือ พัฒนากาย การฝvกอบรมกาย
ด8วยดี ไม�ให8เกิดโทษ และคงความสัมพันธ@กับสิ่งแวดล8อมทางกายภาพ (๒) สีลภาวนา คือ พัฒนาความ
ประพฤติ การฝvกอบรมศีล ให8รู8จักการต้ังอยู�ในระเบียบวินัย ไม�เบียดเบียน เพ่ือการอยู�กันได8ด8วยดีและ
เก้ือกูลแก�กัน (๓) จิตภาวนา คือ การพัฒนาจิต การฝvกอบรมจิตใจให8เข8มแข็งม่ันคงเจริญงอกงามด8วย
คุณธรรม และ (๔) ปbญญาภาวนา คือ การพัฒนาปbญญา การฝvกอบรมปbญญาให8รู8เข8าใจสิ่งท้ังหลาย
ตามสภาวการณ@ท่ีเป#นจริงในปbจจุบัน เพ่ือให8สามารถแก8ไขปbญหาท่ีเกิดข้ึนได8อย�างแท8จริง๖๕๒ 
 การพิจารณาจัดทําแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน หรือท่ีภาษา 
อังกฤษเรียกว�า Community Development เป#นการพิจารณาบทริบทของชุมชนท้ัง ๔ ตามหลัก
วิชาการท่ัวไป ได8แก� เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม โดยนําเอาหลักพุทธ
ธรรม ท่ีเรียกว�า ไตรสิกขา หรือสิกขา ๓ ได8แก� ศีล สมาธิ และปbญญา มาบูรณาการใช8ให8เหมาะสมกับ
สภาพของชุมชนนั้น ๆ ฉะนั้น จึงจําเป#นต8องให8ความสําคัญกับบริบทท่ีแท8จริงของชุมชน เช�น หาก
พิจารณาในบริบททางเศรษฐกิจ ต8องบูรณาการว�าจะนําศีลไปใช8ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได8
อย�างไร และในด8านสมาธิ ด8านปbญญาด8วยเช�นกัน๖๕๓ 

                                                 

 ๖๕๐สนทนากลุ�มเฉพาะ พระมหาประกอบ โชติปุeฺโe, เจ8าคณะอําเภอดําเนินสะดวก วัดโชติทายการาม 
จังหวัดราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๕๑สนทนากลุ�มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ@ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร., รองผู8อํานวยการฝrายวิชาการวิทยาลัย
สงฆ@ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๕๒สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย@ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๕๓สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, อาจารย@ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 

๒๔๔

 หมู�บ8านชุมชนดีเด�นยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู�หัว ฯ 
ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เป#นแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยมีจุดเน8นท่ีแนวคิดหลัก ๓ ห�วง ๒ เง่ือนไข โดย
ท่ี ๓ ห�วง คือ ทางสายกลาง ประกอบไปด8วย ห�วงท่ี ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุก
อย�าง ความพอดีไม�มากหรือว�าน8อยจนเกินไปโดยต8องไม�เบียดเบียนตนเอง หรือผู8อ่ืนให8เดือดร8อน ห�วง
ท่ี ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต8องเป#นไปอย�างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปbจจัยท่ีเก่ียวข8อง ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนจากการกระทํา
นั้น ๆ อย�างรอบคอบ และห�วงท่ี ๓ คือ มีภูมิคุ8มกันท่ีดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให8พร8อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด8านการต�าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป#นไปได8ของสถานการณ@
ต�าง ๆ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล8และไกล สําหรับ ๒ เง่ือนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ได8แก� เง่ือนไขท่ี ๑ เง่ือนไขความรู8 คือ มีความรอบรู8เก่ียวกับ วิชาการต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข8องอย�างรอบด8าน 
ความรอบคอบท่ีจะนําความรู8เหล�านั้นมาพิจารณาให8เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน และ
ความระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด8วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย@
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช8สติปbญญาในการดําเนินชีวิต และเง่ือนไขท่ี ๒ เง่ือนไข
คุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย@สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช8
สติปbญญาในการดําเนินชีวิต๖๕๔ 
 หมู�บ8านชุมชนดีเด�น มีทุนทางสังคมซ่ึงเป#นข8อได8เปรียบในการพัฒนาชุมชน คือ ความสามัคคี 
มีศูนย@กลางเรียนรู8ต�าง ๆ หรือศูนย@การเรียนรู8ภูมิปbญญาท8องถ่ิน เช�น ศูนย@การเรียนรู8การทําปุhยหมัก 
ฯลฯ และมีศูนย@ประสานงานกลุ�มอาชีพต�าง ๆ ในชุมชน และท่ีสําคัญคือ มีผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนเป#น
ตัวจักรสําคัญในการประสานความร�วมมือของฝrายต�าง ๆ โดยท่ีผู8นําอาสาพัฒนาชุมชนนั้น เป#นบุคคลท่ี
อาสาพัฒนาชุมชนท่ีได8รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนร�วมกับองค@การบริหารส�วน
ตําบล เพ่ือให8ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู8นําของอาสาพัฒนาชุมชนในตําบล เรียกในชื่อย�อว�า ผู8นํา 
อช.๖๕๕ ชุมชนดีเด�น มีการรวมตัวกันของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู8 เทคนิค และความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพร�วมกัน ไม�เน8นการแข�งขันกันเอง แต�เน8นการแข�งขันกับกลไกของตลาด 
อาทิเช�น กลุ�มอาชีพมะพร8าวน้ําหอม กลุ�มอาชีพข8าวทอดกระทงทอง เป#นต8น โดยการรวมกลุ�มอาชีพ
ต�าง ๆ นี้ เน8นความซ่ือสัตย@ สุจริต เป#นหัวใจสําคัญ๖๕๖ 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๖๕๔สนทนากลุ�มเฉพาะ นางนวลนิตย@ สังข@กระแสร@, พัฒนาการอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๕๕สนทนากลุ�มเฉพาะ นายสุเทพ สุริยะพันธพงษ@, กํานันตําบลตาหลวง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๕๖สนทนากลุ�มเฉพาะ นายศิริพงษ@ ทิพย@เนตร, หัวหน8ากลุ�มอาชีพมะพร8าวนํ้าหอม ชุมชนตาหลวง 
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 

๒๔๕

๔.๔ องค:ความรู4จากการวิจัย 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ องค@ความรู8จากการวิจัย๖๕๗ 
 
 

                                                 

 ๖๕๗จากการวิเคราะห@ของผู8วิจัย. 

 

แนวทางการส!งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด!นในจังหวัดราชบุรี 

   ศีล 
๑. การส�งเสริมให8คนในชุมชนทุก

สาขาอาชีพมีค�านิยมซ่ือสัตย@ไม�
ทุจริตฉ8อโกง 

๒. การส�งเสริมให8ผู8ประกอบอาชีพ
ผลิตหรือบริการพูดจาไพเราะและ
ย้ิมแย8มแจ�มใส 

๓. การส�งเสรมิให8คนในชุมชนรักษา
ทรัพย@โดยไม�ยุ�งเกี่ยว กับอบายมขุ 

   สังคม 
   สมาธิ 

๑. การส�งเสริมการทํางานด8วยความ
มุ�งมั่นและต้ังใจ 

๒. การส�งเสริมการสร8างสมาธิในการ
ทํางาน 

๓. การส�งเสริมกระบวนการคิด
พิจารณาและตัดสินใจร�วมกันของ
กลุ�มอาชีพในชุมชน 

   ป>ญญา 
๑. การส�งเสริมให8มีการจัดต้ังวัดเป#น

แหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษ
ของชุมชน 

๒. การส�งเสริมให8วัดเป#นที่ต้ังแหล�ง
เรียนรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ ที่ไม�ขัด
ต�อศีลธรรมอันดีงามและใช8พ้ืนที่
ของวัดแหล�งทดลองอาชีพ 

๓. การส�งเสริมให8มีการจัดต้ังกลุ�ม
อาชีพทุก ๆ อาชีพที่มีในชุมชน 

๔. การส�งเสริมสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด4านเศรษฐกิจ 
 

ด4านสุขอนามยัและสิ่งแวดล4อม 
 

ด4านสังคม 
 

ด4านการศึกษา 
 

   ศีล 
๑. การส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดย

สันติไม�เบียด เบียนทําร8าย 
๒. การส�งเสริมค�านิยมสุจริต ไม�

ทุจริตฉ8อโกง 
๓. การส�งเสริมการไม�ล�วงเกิน ไม�

ประพฤติผิดในกาม 
๔. การส�งเสริมการไม�พูดเท็จ พูดคํา

หยาบ พูดส�อเสียด และ พูดเพ8อ
เจ8อ 

๕. การส�งเสริมสุขภาพสังคม 
   สมาธิ 

๑. การส�ง เสริมให8กิ จกรรมทาง
วัฒนธรรมและประเพณีเป#น
เครื่องหล�อหลอมความสามัคคี
ของคนชุมชน 

๒. การส�งเสริมการควบคุมสติให8
ต้ังอยู�ในความประมาท 

๓. การส�งเสริมการควบคุมอารมณ@
ในที่ประชุมเพ่ือหลีกเล่ียงความ
ขัดแย8ง 

   ป>ญญา 
๑. การส�งเสริมให8 วัดเป#นแหล� ง

เรียนรู8การอยู�ร�วมกันโดยสันติ 
๒. การส�งเสริมให8 วัดเป#นแหล� ง

เรียนรู8และเป#นแหล�งอนุรักษ@ภูมิ
ปbญญา ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําท8องถิ่น 

๓ .  กา รส� ง เ สริ ม ให8 วั ด เ ป# นที่ ต้ั ง
สํานักงานกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน
โดยเน8นการดําเนินงานที่ไม�ขัดต�อ
ศีลธรรมอันดีงาม 

   ศีล 
๑. การส�งเสริมการปลูกผังจิตสํานึก

โตไปไม�โกงทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา 

๒. การส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
รักษาศีล ๕ 

๓. การส�งเสริมการพัฒนาความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชนโดย
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

   สมาธิ 
๑. การส�งเสริมการสอนวิธีสร8าง

สมาธิกับเด็กนักเรียนในสถาน 
ศึกษาต�าง ๆ 

๒. การส�งเสริมการใช8อุบายสร8าง
สมาธิให8กับเด็ก 

๓. การส�งเสริมให8มีการฝvกให8เด็ก
รู8จักไตร�ตรองก�อนลงมือทํา 

๔. การส�งเสริมการศึกษาเรียนรู8นอก
ระบบหรือการพิจารณาจากวิถี
ชุมชน 

   ป>ญญา 
๑. การส�งเสริมให8ยกย�องพระสงฆ@ใน

ฐานะแหล� ง คว ามรู8 เ ค ล่ื อนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาตนตามแนว
พระพุทธศาสนา 

๒. การจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8 วิถี
ชุมชนที่วัดประจําชุมชนโดยเน8น
การดําเนินงานที่ไม�ขัดต�อศีลธรรม
อันดีงาม 

๓. การจัดต้ังศูนย@ยุวเกษตรกรชุมชน
ที่วัดประจําชุมชนโดยเน8นการ
ดําเนินงานที่ไม�ขัดต�อศีลธรรมอัน
ดีงาม 

   ศีล 
๑. การส�งเสริมการงดด่ืมเครื่องด่ืมที่

มีแอลกอฮอล@และไม�เกี่ยวข8องกับ
ส่ิงเสพติด 

๒. การส�งเสริมการดูแลสุขภาวะและ
ส่ิงแวดล8อมตามมาตรฐานสาธารณสุข
ชุมชน 

   สมาธิ 
๑.  การส� ง เสริม ให8 คน ใน ชุมชน

ร�วมกันพิจารณาแก8ปbญหาทาง
ส่ิงแวดล8อม 

๒. การส�งเสริมกระบวนดูแลสุข
ภาวะชุมชนแบบองค@รวม 

๓. การส�งเสริมการใช8สติพิจารณา
การดําเนินชีวิตประจําวัน 

   ป>ญญา 
๑. การส�งเสริมการระดมปbญญาเพ่ือ

แก8ไขปbญหาส่ิงแวดล8อม 
๒. ควรส�งเสริมการบริโภคอาหาร

ด8วยปbญญา 
๓. การส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาสา

พัฒนาสุขภาวะและส่ิงแวดล8อม
ของชุมชนโดยใช8สถานที่ของวัด 

๔. การส�งเสริมการจัดต้ังศูนย@ดูแล
สุขภาพผู8สูงอายุด8วยกิจกรรมเสรมิ
รายได8ที่ไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงาม
โดยใช8สถานที่ของวัด 



 

๒๔๖

 ผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัด
ราชบุรี” พบว�า แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ท่ี
เหมาะสมและสอดคล8องกับสภาพการณ@ปbจจุบัน เม่ือพิจารณาตามรายด8านของการวิจัย คือ ด8าน
เศรษฐกิจ ด8านสังคม ด8านการศึกษา และด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ก. เศรษฐกิจ  
 ด8านเศรษฐกิจ คือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต�าง ๆ ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ภาคครัวเรือน สินค8า และบริการต�าง ๆ ซ่ึงคลอบคลุมการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได8เลี้ยงชีพ ซ่ึงมี
แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 ๑) ศีล 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
เศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล หรือ การสร8างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย@สิน ครอบครัว สังคม 
และสุขภาพ เพ่ือให8เกิดการใช8กายและวาจาท่ีไม�เกิดโทษ เป#นการพัฒนาคุณภาพทางความประพฤติ มี
ดังนี้ 
 ๑.๑) การส!งเสริมให4คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค!านิยมซ่ือสัตย:ไม!ทุจริตฉ4อโกง 
 ในด8านเศรษฐกิจนี้ การส�งเสริมให8คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค�านิยมซ่ือสัตย@ไม�ทุจริต
ฉ8อโกง คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนถือปฏิบัติเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๒ “เว8นจากการทุจริต ฉ8อโกง” 
หรือเว8นจากการถือเอาพัสดุท่ีเจ8าของไม�ได8อนุญาต ถือเป#นหลักประกันทรัพย@สิน หรือเครื่องประกัน
ทรัพย@สิน เพ่ือการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชนท่ีม่ันคง 
 “การส�งเสริมให8คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค�านิยมซ่ือสัตย@ไม�ทุจริตฉ8อโกง” นี้ เป#นการ
ทําประกันทรัพย@สินให8ชุมชน ด8วยการไม�ลักทรัพย@ ไม�ยักยอก ไม�คดโกง ไม�นําเอาของผู8อ่ืนท่ีเขาไม�
อนุญาตมาเป#นของตน ฯลฯ ดังกล�าวนี้ ทุก ๆ คนในชุมชนย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือ
หลักประกัน คือ ได8รับการคุ8มครองทรัพย@สิน ทําให8ทรัพย@สินของทุกคนในชุมชนปลอดภัย ไม�สูญหาย 
ไม�เสียหาย อันเนื่องจากการคดโกง การลักขโมย หรือการโจรกรรมกันเองภายในชุมชน เพ่ือการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชนท่ีม่ันคง 
 ๑.๒) การส!งเสริมให4ผู4ประกอบอาชีพค4าขายหรือบริการพูดจาไพเราะและย้ิมแย4ม
แจ!มใส 
 ในด8านเศรษฐกิจนี้ การส�งเสริมให8ผู8ประกอบอาชีพค8าขายหรือบริการพูดจาไพเราะและ
ยิ้มแย8มแจ�มใส คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนถือปฏิบัติเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๔ “เว8นจากการหลอกลวง 
กล�าวเท็จ” ซ่ึงลงรายละเอียดไปในระดับวาจาสุจริต ได8แก� การประพฤติชอบด8วยวาจา โดยละเว8นการ
พูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล�าวแต�คําสัตย@ ไม�จงใจพูดให8ผิดจากความจริง เพราะเห็นแก�ผลประโยชน@ใด ๆ 
รวมถึง ละเว8นจากการพูดคําหยาบคาย สกปรกเสียหาย โดยให8พูดจาด8วยคําสุภาพ ไพเราะ นุ�มนวล
ชวนฟbง นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง ละเว8นการพูดส�อเสียด ยุยง สร8างความแตกแยก โดยให8พูดแต�คําท่ี
ส�งเสริมสามัคคี และยังรวมไปถึง ละเว8นจากการพูดเหลวไหลเพ8อเจ8อ โดยให8พูดแต�คําจริง มีเหตุมีผล 
มีสารประโยชน@ และถูกกาลเทศะ เพ่ือการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชนท่ีม่ันคง 
 
 



 

๒๔๗

 “การส�งเสริมให8ผู8ประกอบอาชีพค8าขายหรือบริการพูดจาไพเราะและยิ้มแย8มแจ�มใส” นี้ 
เป#นการทําประกันคุณภาพการค8าและบริการของผู8ประกอบอาชีพค8าขายหรือบริการต�าง ๆ ด8วยวจี
สุจริต ได8แก� พูดจาด8วยคําสุภาพ ไพเราะ นุ�มนวลชวนฟbง ดังกล�าวนี้ ผู8ประกอบอาชีพค8าขายหรือ
บริการต�าง ๆ ย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือหลักประกัน คือ ได8รับการรับประกันคุณภาพ
การค8าและบริการ จากความประทับใจของลูกค8าหรือผู8รับบริการ 
 ๑.๓ การส!งเสริมให4คนในชุมชนรักษาทรัพย:โดยไม!ยุ!งเก่ียวกับอบายมุข 
 ในด8านเศรษฐกิจนี้ การส�งเสริมให8คนในชุมชนรักษาทรัพย@โดยไม�ยุ�งเก่ียวกับอบายมุข คือ 
การส�งเสริมให8คนในชุมชนไม�ยุ�งเก่ียวกับอบายมุขท้ังหลาย คือ การเป#นนักเลงผู8หญิง นักเลงสุรา 
นักเลงการพนัน และการคบคนชั่วเป#นมิตร ซ่ึงล8วนเป#นหนทางนําไปสู�การรั่วไหลของทรัพย@สิน และ
การสูญเสียทรัพย@สิน เพ่ือการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชนท่ีม่ันคง 
 “การส�งเสริมให8คนในชุมชนรักษาทรัพย@โดยไม�ยุ�งเก่ียวกับอบายมุข” นี้ เป#นการทํา
ประกันทรัพย@สินให8ชุมชน ด8วยอารักขสัมปทา ได8แก� การไม�ยุ�งเก่ียวกับอบายมุข เพ่ือระวังรักษาทรัพย@
ท่ีหามาโดยชอบธรรม ไม�ให8รั่วไหล ไม�ให8มีอันตรายในด8านต�าง ๆ ดังกล�าวนี้ ผู8ถือหลักประกัน ย�อม
ได8รับสิทธิประโยชน@ คือ ได8รับการคุ8มครองทรัพย@สินท่ีหามาได8 ให8คงอยู�โดยปลอดภัย ไม�รั่วไหลหรือ
สูญเสียไปกับสิ่งท่ีไม�จําเป#นสําหรับการดํารงชีวิต 
 ๒) สมาธิ 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
เศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ หรือการสร8างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพในการคิด
พิจารณาตัดสินใจ ตัดสินใจโดยไตร�ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท มีดังนี้ 
 ๒.๑) การส!งเสริมการทํางานด4วยความมุ!งม่ันและตั้งใจ 
 ในด8านเศรษฐกิจนี้ การส�งเสริมการทํางานด8วยความมุ�งม่ันและต้ังใจ คือ การส�งเสริมให8
คนในชุมชนมีจิตใจแน�วแน� มุ�งม่ัน ต้ังใจในการทํางาน เป#นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการทําหน8าท่ีการงานด8วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให8งานสําเร็จตามเปtาหมายของ
การทํางานหรือกิจการนั้น ๆ ท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมภาคครัวเรือน สินค8า 
และบริการต�าง ๆ ซ่ึงคลอบคลุมการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได8เลี้ยงชีพทุกประเภท 
 การทํางานด8วยความมุ�งม่ันและต้ังใจ มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ ความต้ังใจในการปฏิบัติ
หน8าท่ีการงาน ความรับผิดชอบเอาใจใส�ต�อการปฏิบัติหน8าท่ีการงานให8สําเร็จ การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานด8วยตนเอง ความอดทนและไม�ย�อท8อต�อปbญหาและอุปสรรคในการทํางาน และความ
พยายามแก8ปbญหาและอุปสรรคในการทํางานเพ่ือให8งานบรรลุสําเร็จตามเปtาหมาย 
 ๒.๒) การส!งเสริมการสร4างสมาธิในการทํางาน 
 ในด8านเศรษฐกิจนี้ การส�งเสริมการสร8างสมาธิในการทํางาน คือ การส�งเสริมให8คนใน
ชุมชนมีสมาธิจดจ�ออยู�กับงานท่ีทํา ฝvกความต้ังใจแน�วแน�อยู�ในงานนั้น ๆ เพียงอย�างเดียว ทํางานใด ๆ ก็
ให8จิตแน�วแน�อยู�ในการงานนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงความพลาดพลั้งหรือความผิดพลาดจากการปล�อยใจให8
เหม�อลอย เพ่ือให8งานสําเร็จตามเปtาหมายของการทํางานหรือกิจการนั้น ๆ ท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมภาคครัวเรือน สินค8า และบริการต�าง ๆ ซ่ึงคลอบคลุมการประกอบอาชีพ
เพ่ือหารายได8เลี้ยงชีพทุกประเภท 



 

๒๔๘

 การสร8างสมาธิในการทํางาน มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ การกําหนดจิตให8จดจ�อแน�วแน�อยู�กับ
งานท่ีกําลังทํา การฝvกคิดให8เป#นระบบ การคิดไปทีละเรื่องเฉพาะท่ีจําเป#น การฝvกทํางานตามลําดับ
ความสําคัญ และความไม�เหม�อลอยหรือง�วงเหงาหาวนอน 
 ๒.๓) การส!งเสริมกระบวนการคิดพิจารณาและตัดสินใจร!วมกันของกลุ!มอาชีพในชุมชน 
 ในด8านเศรษฐกิจนี้ การส�งเสริมกระบวนการคิดพิจารณาและตัดสินใจร�วมกันของกลุ�ม
อาชีพในชุมชน คือ การส�งเสริมให8กลุ�มอาชีพในชุมชนได8ร�วมกันคิด พิจารณา ไตร�ตรอง และตัดสินใจ
ร�วมกันในการดําเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ�มอาชีพนั้น เพ่ือให8งานสําเร็จตามเปtาหมายของการทํางาน
หรือกิจการนั้น ๆ ท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมภาคครัวเรือน สินค8า และ
บริการต�าง ๆ ซ่ึงคลอบคลุมการประกอบอาชีพของคนในชุมชนท่ีรวมตัวกันเป#นกลุ�มอาชีพ 
 กระบวนการคิดพิจารณาและตัดสินใจร�วมกันของกลุ�มอาชีพในชุมชน มีพฤติกรรมบ�งชี้ 
คือ การร�วมกันรับรู8ข8อมูลข�าวสาร การร�วมกันแสดงความคิดเห็น การร�วมกันรับฟbงความคิดเห็น การ
ร�วมกันระดมสมอง การร�วมกันตัดสินใจ และการร�วมกันพัฒนากระบวนการมีส�วนร�วม 
 ๓) ป>ญญา 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
เศรษฐกิจ ตามหลักการของปbญญา หรือการมีองค@ความรู8 แหล�งเรียนรู8เพ่ือพัฒนาความรู8ความเข8าใจ 
และสามารถถ�ายทอดความรู8สู�ผู8อ่ืนเพ่ือนําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ มีดังนี้ 
 ๓.๑) การส!งเสริมให4มีการจัดตั้งวัดเป)นแหล!งเรียนรู4วิถีชีวิตมักน4อยสันโดษของชุมชน 
 ในด8านเศรษฐกิจนี้ การส�งเสริมให8มีการจัดต้ังวัดเป#นแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษ
ของชุมชน คือ การสร8างแหล�งเรียนรู8วิถีช ีวิตมักน8อยสันโดษของชุมชน โดยอาศัยทุนทางสังคม คือ การ
มีวัดประจําชุมชนเป#นศูนย@กลางของชุมชน และมีพระสงฆ@เป#นแบบอย�างท่ีดีทางความประพฤติ
เก่ียวกับการใช8ชีวิตตามหลักความมักน8อย สันโดษ พออยู� พอกิน 
 การส�งเสริมให8มีการจัดต้ังวัดเป#นแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษของชุมชน มี
พฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีศูนย@การเรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษซ่ึงต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีของวัดประจําชุมชนนั้น 
และมีการถ�ายทอดองค@ความรู8แก�คนในชุมชนและบุคคลภายนอก เพ่ือให8นําไปใช8ในการพัฒนาหรือ
แก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ 
 ๓.๒) การส!งเสริมให4วัดเป)นท่ีตั้งแหล!งเรียนรู4อาชีพแขนงต!าง ๆ ท่ีไม!ขัดต!อศีลธรรม
อันดีงามและใช4พ้ืนท่ีของวัดแหล!งทดลองอาชีพ 
 ในด8านเศรษฐกิจนี้ การส�งเสริมให8วัดเป#นท่ีต้ังแหล�งเรียนรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ ท่ีไม�ขัดต�อ
ศีลธรรมอันดีงามและใช8พ้ืนท่ีของวัดแหล�งทดลองอาชีพ คือ การสร8างแหล�งเรียนรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ 
เป#นสาธารณประโยชน@ อาทิเช�น ศูนย@การเรียนรู8การปลูกพืชใช8น้ําน8อย ศูนย@การเรียนรู8การทําปุhยหมัก 
ศูนย@การเรียนรู8การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร8างมูลค�าเพ่ิม เป#นต8น ซ่ึงเป#นศูนย@เรียนรู8
เก่ียวกับการประกอบอาชีพแขนงต�าง ๆ และเป#นแหล�งทดลองอาชีพในชุมชนนั้น ๆ 
 การส�งเสริมให8วัดเป#นท่ีต้ังแหล�งเรียนรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ และใช8พ้ืนท่ีของวัดแหล�ง
ทดลอง มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีศูนย@การเรียนรู8อาชีพต�าง ๆ ของชุมชน ซ่ึงต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีของวัดประจํา
ชุมชนนั้น และมีการถ�ายทอดองค@ความรู8แก�คนในชุมชนและบุคคลภายนอก เพ่ือให8นําไปใช8ในการ
พัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ 



 

๒๔๙

 ๓.๓) การส!งเสริมให4มีการจัดตั้งกลุ!มอาชีพทุก ๆ อาชีพท่ีมีในชุมชน 
 ในด8านเศรษฐกิจนี้ การส�งเสริมให8มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพทุก ๆ อาชีพท่ีมีในชุมชน คือ 
การจัดต้ังกลุ�มอาชีพทุก ๆ อาชีพท่ีมีในชุมชน เพ่ือประโยชน@ในการแลกเปลี่ยนความรู8 และการต�อรอง
ทางการค8า อาทิเช�น กลุ�มผู8ประกอบอาชีพทํานา กลุ�มผู8ประกอบอาชีพเย็บปbกถักร8อย กลุ�มผู8ประกอบ
อาชีพจักสาน เป#นต8น ซ่ึงเป#นกลุ�มอาชีพหรือชมรมผู8ประกอบอาชีพแขนงต�าง ๆ ในชุมชน ซ่ึงเกิดมา
จากการประชุมประชาคม 
 การส�งเสริมให8มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพทุก ๆ อาชีพท่ีมีในชุมชน มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มี
สํานักงานกลุ�มอาชีพหรือชมรวมผู8ประกอบอาชีพนั้น ๆ ต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีของวัดประจําชุมชน และมีการ
ถ�ายทอดองค@ความรู8ของกลุ�มอาชีพแก�คนในชุมชนและบุคคลภายนอก เพ่ือให8นําไปใช8ในการพัฒนา
หรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ 
 ๓.๔) การส!งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การส�งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การส�งเสริมการประกอบ
อาชีพสุจริตท่ีสอดคล8องกับบริบทของชุมชนโดยยัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประโยชน@ในการ
ประกอบสัมมาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล8องกับบริบทของชุมชน 
 การส�งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีแหล�ง
ให8บริการข8อมูลความรู8เก่ียวกับสัมมาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล8องกับบริบทของชุมชน 
และมีวิทยากรซ่ึงเป#นปราชญ@ชาวบ8านท่ีสามารถนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช8ในการ
ดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จ และมีการถ�ายทอดองค@ความรู8สัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก�คนในชุมชนและบุคคลภายนอก เพ่ือให8นําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�าง
สร8างสรรค@ 
 ข. ด4านสังคม  
 ด8านสังคม คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการอยู�รวมกันด8วยความสามัคคีในชุมชน ซ่ึง
ครอบคลุมการปฏิบัติตน วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ซ่ึงมีแนวทางการ
ส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 ๑) ศีล 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
สังคม ตามหลักการของศีล หรือ การสร8างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย@สิน ครอบครัว สังคม และ
สุขภาพ เพ่ือให8เกิดการใช8กายและวาจาท่ีไม�เกิดโทษ เป#นการพัฒนาคุณภาพทางความประพฤติ มีดังนี้ 
 ๑.๑) การส!งเสริมการอยู!ร!วมกันโดยสันติไม!เบียดเบียนทําร4าย 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดยสันติไม�เบียดเบียนทําร8าย คือ การส�งเสริม
ให8คนในชุมชนถือปฏิบัติเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๑ “เว8นจากการมุ�งทําร8ายทําลายผู8อ่ืน” หรือเว8นจากการ
ประทุษร8าย เบียดเบียนแก�ชีวิตและร�างกาย ซ่ึงถือเป#นการประกันชีวิต เพ่ือการอยู�รวมกันในชุมชนด8วย
ความสามัคคี 
 
 
 



 

๒๕๐

 “การส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดยสันติไม�เบียดเบียนทําร8าย” นี้ เป#นการทําประกัน
คุณภาพการอยู�ร�วมกันโดยสันติของคนในชุมชน ด8วยการไม�เบียดเบียนทําร8าย ได8แก� การไม�เบียดเบียน
ชีวิตและร�างกาย ไม�ประทุษร8ายกัน ดังกล�าวนี้ คนในชุมชนย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือ
หลักประกัน คือ ได8รับการรับประกันคุณภาพการอยู�ร�วมกันโดยสันติ จากการอยู�ร�วมกันโดยไม�ก�อเวร 
ไม�มีภัย ให8สังคมอยู�อย�างสงบสุขได8ด8วยความสามัคคี ไม�ทําร8ายหรือเบียดเบียนกันเองภายในชุมชน 
 ๑.๒) การส!งเสริมค!านิยมสุจริต ไม!ทุจริตฉ4อโกง 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมค�านิยมสุจริต ไม�ทุจริตฉ8อโกง คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชน
ถือปฏิบัติเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๒ “เว8นจากการทุจริตฉ8อโกง” โดยการสร8างค�านิยมสุจริต ละเว8น
พฤติกรรมการทุจริตเพ่ือผลประโยชน@ของตนเองท่ีได8มาจากความไม�ซ่ือตรง ขาดความซ่ือสัตย@ เป#นการ
สร8างภูมิคุ8มกันภัยจากการทุจริตในสังคม และให8ความสําคัญกับประโยชน@ของส�วนร�วม ถือเป#น
หลักประกันสังคม เพ่ือการอยู�รวมกันในชุมชนด8วยความสามัคคี 
 “การส�งเสริมค�านิยมสุจริต ไม�ทุจริตฉ8อโกง” นี้ เป#นการทําประกันคุณภาพการอยู�ร�วมกัน
โดยสันติของคนในชุมชน ด8วยการไม�ทุจริตฉ8อโกง การสร8างนิสัยความซ่ือสัตย@สุจริตให8เป#นหน8าท่ีพลเมือง 
ดังกล�าวนี้ คนในชุมชนย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือหลักประกัน คือ ได8รับการคุ8มครอง
ทรัพย@สิน ทําให8ทรัพย@สินของทุกคนในชุมชนปลอดภัย อันเนื่องจากชุมชนปราศจากการทุจริต ฉ8อโกง 
 ๑.๓) การส!งเสริมการไม!ล!วงเกิน ไม!ประพฤติผิดในกาม 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมการไม�ล�วงเกิน ไม�ประพฤติผิดในกาม คือ การส�งเสริมให8คน
ในชุมชนถือปฏิบัติเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๓ “เว8นจากการประพฤติผิดในกาม” โดยละเว8นพฤติกรรมการ
ล�วงละเมิดครอบครัว ไม�ล�วงละเมิดบุตร ธิดา ภรรยา หรือสามีผู8อ่ืน เป#นการสร8างความไว8ใจกันระหว�าง
คนในสังคม และสร8างความม่ันใจให8แก�คนในครอบครัว ถือเป#นหลักประกันสังคม เพ่ือการอยู�รวมกัน
ในชุมชนด8วยความสามัคคี 
 “การส�งเสริมการไม�ล�วงเกิน ไม�ประพฤติผิดในกาม” นี้ เป#นการทําประกันคุณภาพการ
อยู�ร�วมกันโดยสันติของคนในชุมชน ด8วยการไม�ล�วงละเมิดบุตร ธิดา ภรรยา หรือสามีผู8อ่ืน ดังกล�าวนี้ 
คนในชุมชนย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือหลักประกัน คือ ได8รับการคุ8มครองครอบครัว อัน
เนื่องจาก ครอบครัวอบอุ�น อยู�กันร�มเย็นเป#นสุขด8วยความไว8เนื้อเชื่อใจกัน 
 ๑.๔) การส!งเสริมการไม!พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดส!อเสียด และพูดเพ4อเจ4อ 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมการไม�พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดส�อเสียด และพูดเพ8อเจ8อ คือ 
การส�งเสริมให8คนในชุมชนถือปฏิบัติเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๔ “เว8นจากการหลอกลวงกล�าวเท็จ” ซ่ึงลง
รายละเอียดไปในระดับวจีสุจริต ได8แก� การประพฤติชอบด8วยวาจา เว8นจากการพูดเท็จ เว8นจากการ
พูดคําหยาบ เว8นจากการพูดส�อเสียด และเว8นจากการพูดเพ8อเจ8อ โดยให8พูดแต�คําจริง มีเหตุมีผล มี
สารประโยชน@ และถูกกาลเทศะ ซ่ึงถือเป#นหลักประกันสังคม เพ่ือการอยู�รวมกันในชุมชนด8วยความ
สามัคคี 
 “การส�งเสริมการไม�พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดส�อเสียด และพูดเพ8อเจ8อ” นี้ เป#นการทํา
ประกันสังคม ด8วยการไม�โกหกกัน ไม�หลอกลวงกัน ไม�เสียดสีกัน ฯลฯ ดังกล�าวนี้ ทุก ๆ คนในชุมชน
ย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือหลักประกัน คือ ได8รับการคุ8มครองทางสังคม อันเนื่องมาจาก
ปราศจากการหลอกลวงกัน ไม�ผิดสัญญากัน ไม�ทําร8ายจิตใจกันด8วยคําพูด 



 

๒๕๑

 ๑.๕) การส!งเสริมสุขภาพสังคม 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมสุขภาพสังคม คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนถือปฏิบัติ
เคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๕ “เว8นจากการด่ืมสุรา ของมึนเมา และการเก่ียวข8องกับสิ่งเสพติดให8โทษ” โดย
ละเว8นพฤติกรรมท่ีนําไปสู�การขาดสติ ทําให8คนในชุมชนเกิดความหวาดระแวง ถือเป#นหลักประกัน
สังคม เพ่ือการอยู�รวมกันในชุมชนด8วยความสามัคคี 
 “การส�งเสริมสุขภาพสังคม” นี้ เป#นการทําประกันคุณภาพการอยู�ร�วมกันโดยสันติของ
คนในชุมชน ด8วยการไม�ด่ืมสุราและของมึนเมา หรือยาเสพติดทุกประเภท ท่ีทําให8ขาดสติ ดังกล�าวนี้ 
คนในชุมชนย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือหลักประกัน คือ ได8รับการคุ8มครองความปลอดภัย
จากพฤติกรรมท่ีขาดสติ รวมไปถึงโรคร8ายท่ีมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน เช�น โรคเอดส@จาก
การใช8เข็มฉีดยาร�วมกับผู8ท่ีติดเชื้อ เป#นต8น 
 ๒) สมาธิ 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
สังคม ตามหลักการของสมาธิ หรือการสร8างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพในการคิดพิจารณา
ตัดสินใจ ตัดสินใจโดยไตร�ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท มีดังนี้ 
 ๒.๑) การส!งเสริมให4กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีเป)นเครื่องหล!อหลอมความ
สามัคคีของคนชุมชน 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมให8กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีเป#นเครื่องหล�อหลอม
ความสามัคคีของคนชุมชน คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนได8ร�วมกันคิด พิจารณา ไตร�ตรอง และ
ตัดสินใจร�วมกันในการกําหนดให8มีประเพณีของชุมชน หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจําชุมชน เป#น
เครื่องมือในการหล�อหลอมความสามัคคีของคนในชุมชน โดยให8มีการปะทะรังสรรค@กันทางสังคม จน
ปรากฏเป#นรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเป#นลักษณะเฉพาะ แตกต�างไปจากชุมชน 
หมู�บ8าน หรือเมืองในท8องถ่ินอ่ืน เพ่ือการอยู�รวมกันด8วยความสันติและสามัคคีในชุมชน 
 การส�งเสริมให8มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีเป#นเครื่องหล�อหลอมความสามัคคี
ของคนชุมชน มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ การมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีประจําชุมชน คนใน
ชุมชนเข8าร�วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีประจําชุมชนโดยความสมัครใจ และการพัฒนา
ความสัมพันธ@อันดีของคนในชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีประจําชุมชนนั้น 
 ๒.๒) การส!งเสริมการควบคุมสติให4ตั้งอยู!ในความประมาท 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมการควบคุมสติให8ต้ังอยู�ในความประมาท คือ การส�งเสริมให8คน
ในชุมชนควบคุมสติของตนเองในทุกอิริยาบถในชีวิตประจําวัน และร�วมกันในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินชีวิตของคนในชุมชนด8วยความมีสติ ไม�ต้ังอยู�บนความประมาทท่ีอาจก�อให8เกิดผลกระทบหรือ
อันตรายต�อชีวิตและทรัพย@สินของผู8อ่ืนอันเนื่องมาจากการกระทํานั้น เพ่ือการอยู�รวมกันด8วยความสันติ
และสามัคคีในชุมชน 
 การส�งเสริมการควบคุมสติให8ตั้งอยู�ในความประมาท มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ การมีนโยบาย
ในการปฏิบัติหน8าท่ีของบุคคลต�อชุมชนและสังคม การมีแนวทางในการดําเนินชีวิตด8วยความไม�
ประมาทจนเป#นเหตุให8คนอ่ืนเดือนร8อน และระเบียบปฏิบัติในการดําเนินชีวิตซ่ึงหลีกเลี่ยงการกระทําท่ี
อาจก�อให8เกิดความขัดแข8งข้ึนในชุมชนและสังคมนั้น 



 

๒๕๒

 ๒.๓) การส!งเสริมการควบคุมอารมณ:ในท่ีประชุมเพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแย4ง 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมการควบคุมอารมณ@ในท่ีประชุมเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย8ง 
คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนการควบคุมอารมณ@ในท่ีประชุมหรือในคราวพบปะพูดคุยกันเป#นหมู�
คณะ เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย8ง โดยการฝvกความสามารถในการควบคุมอารมณ@ มีสมาธิ และมีจิตใจ
ต้ังม่ัน มีอารมณ@ท่ีสงบ ควบคุมสติไม�ให8เกิดการโต8เถียงกันด8วยอารมณ@ เพ่ือหลีกเลี่ยงไม�ให8ความขัดแย8ง
เกิดข้ึนต้ังแต�แรก เพ่ือการอยู�รวมกันด8วยความสันติและสามัคคีในชุมชน 
 การส�งเสริมการควบคุมอารมณ@ในท่ีประชุมเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย8ง มีพฤติกรรมบ�งชี้ 
คือ การควบคุมลมหายใจเพ่ือให8ร�างกายผลิตออกซิเจนให8รู8สึกผ�อนคลาย และการทบทวนทางเลือกใน
การแก8ไขสถานการณ@ไม�ให8เสียการควบคุมทางอารมณ@  
 ๓) ป>ญญา 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
สังคม ตามหลักการของปbญญา หรือการมีองค@ความรู8 แหล�งเรียนรู8เพ่ือพัฒนาความรู8ความเข8าใจ และ
สามารถถ�ายทอดความรู8สู�ผู8อ่ืนเพ่ือนําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ มีดังนี้ 
 ๓.๑) การส!งเสริมให4วัดเป)นแหล!งเรียนรู4การอยู!ร!วมกันโดยสันติ 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8การอยู�ร�วมกันโดยสันติ คือ การสร8าง
แหล�งเรียนรู8สังคมสันติสุข โดยนําสังคมสงฆ@มาเป#นต8นแบบของการอยู�ร�วมกันโดยสันติแก�คนในชุมชน
และสังคม โดยอาศัยทุนทางสังคม คือ การมีวัดประจําชุมชนเป#นศูนย@กลางของชุมชน และมีพระสงฆ@
เป#นแบบอย�างท่ีดีของการอยู�ร�วมกันโดยสันติของคนท่ีต�างชั้นวรรณะ 
 การส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8การอยู�ร�วมกันโดยสันติ มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีศูนย@
การเรียนรู8การอยู�ร�วมกันอย�างสันติโดยมิต8องใช8กฎหมายของฝrายบ8านเมืองมาบังคับใช8 และมีการ
ถ�ายทอดองค@ความรู8เก่ียวกับหลักการและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการอยู�ร�วมกันโดยสันติแก�
คนในชุมชนและบุคคลภายนอก เพ่ือให8นําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ 
 ๓.๒) การส!งเสริมให4วัดเป)นแหล!งเรียนรู4และเป)นแหล!งอนุรักษ:ภูมิป>ญญา ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท4องถ่ิน 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8และเป#นแหล�งอนุรักษ@ภูมิปbญญา 
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน คือ การสร8างแหล�งเรียนรู8ภูมิปbญญา ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมประจําท8องถ่ินเพ่ือการอนุรักษ@ท่ียั่งยืน โดยอาศัยทุนทางสังคม คือ การมีวัดประจํา
ชุมชนเป#นศูนย@กลางของชุมชน และมีพระสงฆ@เป#นผู8นําจิตวิญญาณ และเป#นผู8นําในการประกอบพิธี
ต�าง ๆ เนื่องด8วยประเพณีหรือวัฒนธรรมของสังคมไทยท่ีได8รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา 
 การส�งเสริมให8วัดเป#นแหล�งเรียนรู8และเป#นแหล�งอนุรักษ@ภูมิปbญญา ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีศูนย@การเรียนรู8และอนุรักษ@ภูมิปbญญา ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน ซ่ึงต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีของวัดประจําชุมชน และมีการถ�ายทอดองค@
ความรู8ทางภูมิปbญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ินแก�คนในชุมชนและบุคคลภายนอก 
เพ่ือให8นําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ 
 
 



 

๒๕๓

 ๓.๓) การส!งเสริมให4วัดเป)นท่ีตั้งสํานักงานกลุ!มอาสาพัฒนาชุมชนโดยเน4นการ
ดําเนินงานท่ีไม!ขัดต!อศีลธรรมอันดีงาม 
 ในด8านสังคมนี้ การส�งเสริมให8วัดเป#นท่ีต้ังสํานักงานกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนโดยเน8นการ
ดําเนินงานท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงาม โดยอาศัยทุนทางสังคม คือ การมีวัดประจําชุมชนเป#นศูนย@กลาง
ของชุมชน และวัดเป#นองค@กรสาธารณะกุศลท่ีดําเนินงานเพ่ือประโยชน@แก�สังคมโดยไม�หวังผลกําไร 
 การส�งเสริมให8วัดเป#นท่ีต้ังสํานักงานกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มี
สํานักงานกลุ�มอาสาพัฒนาชุนมชนซ่ึงต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีของวัดประจําชุมชน รวมถึงมีการดําเนินงานของ
กลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนอย�างเป#นรูปธรรม และมีการถ�ายทอดองค@ความรู8แก�คนในชุมชนและบุคคล 
ภายนอก เพ่ือให8นําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ 
 ค. ด4านการศึกษา 
 ด8านการศึกษา คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู8และประสบการณ@ ซ่ึงครอบคลุมการ
เล�าเรียน ฝvกฝน อบรม ท้ังในส�วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐ และการศึกษานอกระบบ ซ่ึงมี
แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 ๑) ศีล 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการ 
ศึกษา ตามหลักการของศีล หรือ การสร8างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย@สิน ครอบครัว สังคม และ
สุขภาพ เพ่ือให8เกิดการใช8กายและวาจาท่ีไม�เกิดโทษ เป#นการพัฒนาคุณภาพทางความประพฤติ มีดังนี้ 
 ๑.๑) การส!งเสริมการปลูกผังจิตสํานึกโตไปไม!โกงท้ังในและนอกระบบการศึกษา 
 ในด8านการศึกษานี้ การส�งเสริมการปลูกผังจิตสํานึกโตไปไม�โกงท้ังในและนอกระบบ
การศึกษา คือ การส�งเสริมให8เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาของรัฐ และการศึกษานอกโรงเรียน 
ถือปฏิบัติเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๒ “เว8นจากการทุจริต ฉ8อโกง” โดยเริ่มต้ังแต�เด็กและเยาวชน ด8วยการ
ปลูกฝbงให8ไม�คดโกง ไม�ทุจริตในการเรียน ตรงไปตรงมา ทําตัวเป#นท่ีน�าเชื่อถือ ซ่ึงถือเป#นหลักประกัน
ทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรู8และประสบการณ@ท่ีพึงประสงค@ 
 “การส�งเสริมการปลูกผังจิตสํานึกโตไปไม�โกงท้ังในและนอกระบบการศึกษา” นี้ เป#นการ
ทําประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีมุ�งผลผลิตทางการศึกษา คือ ให8ได8มาซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณภาพ ยึดม่ันใน
ความสัตย@จริงและในสิ่งท่ีถูกต8องดีงาม มีความซ่ือตรง และมีเจตนาท่ีบริสุทธิ์ ปฏิบัติต�อตนเองและผู8อ่ืน
โดยชอบ ไม�คดโกง ดังกล�าวนี้ คนในชุมชนย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือหลักประกัน คือ ได8รับ
การรับประกันคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา จากการปลูกฝbงและสร8างจิตสํานึกเก่ียวกับความซ่ือสัตย@
สุจริต และการต�อต8านการทุจริตแก�เด็กและเยาวชน 
 ๑.๒) การส!งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ 
 ในด8านการศึกษานี้ การส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ คือ การส�งเสริมให8มีการ
ดําเนินงานในภาคปฏิบัติแก�เด็กและเยาวชนท้ังในระบบการศึกษาของรัฐและการศึกษานอกโรงเรียน 
ถือปฏิบัติเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๑-๕ “เว8นจากการทําร8ายทําลายผู8อ่ืน เว8นจากการทุจริตฉ8อโกง เว8นจาก
การประพฤติผิดในกาม เว8นจากการหลอกลวงกล�าวเท็จ และเว8นจากการด่ืมของมึนเมาหรือเก่ียวข8อง
กับสิ่งเสพติด” โดยให8ผู8เรียนได8รักษาศีล ๕ เป#นนิตย@ ซ่ึงถือเป#นหลักประกันทางการศึกษา เพ่ือการ
เรียนรู8และประสบการณ@ท่ีพึงประสงค@ 



 

๒๕๔

 “การส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕” นี้ เป#นการทําประกันคุณภาพทางการศึกษา
ท่ีมุ�งผลผลิตทางการศึกษา คือ ให8ได8มาซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณภาพ ยึดม่ันในความถูกต8องดีงาม ประพฤติสุจริต
ท้ังทางกายและทางวาจา ดังกล�าวนี้ คนในชุมชนย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือหลักประกัน คือ 
ได8รับการรับประกันคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา จากการส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ด8วย
การส�งเสริมกิจกรรมความดีต�าง ๆ ท่ีถูกออกแบบอย�างเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนและบริบทของแต�
ละสถานศึกษา 
 ๑.๓) การส!งเสริมการพัฒนาความประพฤติของเด็กและเยาวชนโดยพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน 
 ในด8านการศึกษานี้ การส�งเสริมการพัฒนาความประพฤติของเด็กและเยาวชนโดยพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน คือ การส�งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาชนโดยใช8พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเป#นต8นแบบทางความประพฤติท่ีดีงาม มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป#นแบบอย�าง
ทางปฏิบัติโดยเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๑-๕ “เว8นจากการทําร8ายทําลายผู8อ่ืน เว8นจากการทุจริตฉ8อโกง เว8น
จากการประพฤติผิดในกาม เว8นจากการหลอกลวงกล�าวเท็จ และเว8นจากการด่ืมของมึนเมาหรือ
เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด”  ซ่ึงถือเป#นหลักประกันทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรู8และประสบการณ@ท่ีพึง
ประสงค@ 
 “การส�งเสริมการพัฒนาความประพฤติของเด็กและเยาวชนโดยพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน” นี้ เป#นการทําประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีมุ�งผลผลิตทางการศึกษา คือ ให8ได8มาซ่ึงบุคคล
ท่ีมีคุณภาพ ยึดม่ันในความถูกต8องดีงาม ประพฤติสุจริตท้ังทางกายและทางวาจา ดังกล�าวนี้ คนใน
ชุมชนย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือหลักประกัน คือ ได8รับการรับประกันคุณภาพผลผลิตทาง
การศึกษา จากการส�งเสริมการพัฒนาความประพฤติของเด็กและเยาวชนโดยพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ด8วยการสร8างแบบอย�างทางการปฏิบัติตนท่ีดีแก�เด็กและเยาชน เพ่ือให8เด็กและเยาวชนมี
บุคคลต8นแบบทางความประพฤติท่ีพึงประสงค@ 
 ๒) สมาธิ 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
การศึกษา ตามหลักการของสมาธิ หรือการสร8างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพในการคิด
พิจารณาตัดสินใจ ตัดสินใจโดยไตร�ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท มีดังนี้ 
 ๒.๑) การส!งเสริมการสอนวิธีสร4างสมาธิกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต!าง ๆ 
 ในด8านการศึกษานี้ การส�งเสริมการสอนวิธีสร8างสมาธิกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต�าง ๆ 
คือ แนวทางการอบรมให8เด็กและเยาวชนท้ังในส�วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐ และการศึกษา
นอกระบบ สามารถสร8างสมาธิในการเรียนหรือมีจิตใจจดจ�อในสิ่งท่ีกําลังเรียนรู8 มีความสงบจากภายใน
จิตใจ เพ่ือการเรียนรู8และประสบการณ@ท่ีพึงประสงค@ 
 การส�งเสริมการสอนวิธีสร8างสมาธิกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต�าง ๆ มีพฤติกรรมบ�งชี้ 
คือ การมีกิจกรรมฝvกสมาธิเป#นพ้ืนฐานในการเรียนรู8 การจัดสิ่งแวดล8อมให8เอ้ือต�อการสร8างสมาธิ
ทางการเรียนรู8 และการฝvกให8เด็กนักเรียนสามารถรับมือกับสถานการณ@ความเครียด ความกลัว ความ
กดดัน และความวิตกในชีวิตประจําวัน 
 



 

๒๕๕

 ๒.๒) การส!งเสริมการใช4อุบายสร4างสมาธิให4กับเด็ก 
 ในด8านการศึกษานี้ การส�งเสริมการใช8อุบายสร8างสมาธิให8กับเด็ก คือ กลวิธีในการอบรม
สมาธิทางการเรียนรู8ให8กับเด็กสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder : ADHD) ท้ังใน
ส�วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐและการศึกษานอกระบบ ซ่ึงมีปbญหาสมาธิสั้น ซนอยู�ไม�นิ่ง และ
หุนหันพลันแล�น เพ่ือการเรียนรู8และประสบการณ@ท่ีพึงประสงค@ 
 การส�งเสริมการใช8อุบายสร8างสมาธิให8กับเด็ก มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีการใช8อุบายฝvกฝน
ให8เด็กควบคุมตนเองโดยการจัดกิจวัตรประจําวันให8เป#นไปอย�างสมํ่าเสมอตามเวลาท่ีกําหนดไว8 และมี
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล8อมให8เหมาะสมท้ังท่ีบ8านและท่ีโรงเรียน โดยสิ่งแวดล8อมต8องไม�กระตุ8นเด็กมาก
จนเกินไป เพ่ือไม�ให8เด็กวอกแวก หรือเปลี่ยนความสนใจง�าย 
 ๒.๓) การส!งเสริมให4มีการฝLกให4เด็กรู4จักไตร!ตรองก!อนลงมือทํา 
 ในด8านการศึกษานี้ การส�งเสริมให8มีการฝvกให8เด็กรู8จักไตร�ตรองก�อนลงมือทํา คือ แนว
ทางการสร8างทักษะให8เด็กท้ังในส�วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐและการศึกษานอกระบบ มีการ
ยับยั้งชั่งใจ คิดพิจารณา ไตร�ตรองก�อนลงมือทํา เพ่ือการเรียนรู8และประสบการณ@ท่ีพึงประสงค@ 
 การส�งเสริมให8มีการฝvกให8เด็กรู8จักไตร�ตรองก�อนลงมือทํา มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีรูปแบบ
การฝvกทักษะมุ�งเปtาหมาย (ความสามารถในการพากเพียรมุ�งสู�เปtาหมายด8วยความมุ�งม่ัน ต้ังใจ พร8อม
ฝrาฟbนให8สําเร็จ) มีรูปแบบการฝvกทักษะใส�ใจจดจ�อ (ความสามารถในการใส�ใจจดจ�อ มุ�งความสนใจอยู�
กับสิ่งท่ีทําอย�าง ต�อเนื่องในช�วงเวลาหนึ่ง) และมีรูปแบบการฝvกทักษะการริเริ่มและลงมือทํา (ความ 
สามารถในการริเริ่มและลงมือทําตามท่ีคิด ไม�กลัวความล8มเหลว) 
 ๒.๔) การส!งเสริมการศึกษาเรียนรู4นอกระบบหรือการพิจารณาจากวิถีชุมชน 
 ในด8านการศึกษานี้ การส�งเสริมการศึกษาเรียนรู8นอกระบบหรือการพิจารณาจากวิถีชุมชน 
คือ การส�งเสริมการเรียนรู8จากปbจจัยธรรมสิ่งแวดล8อมมากกว�าเรียนในห8องเรียน เน8นให8เด็กและ
เยาวชนท้ังในส�วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐและการศึกษานอกระบบ เรียนรู8วิถีชุมชนเป#น
สําคัญ จากการลงมือปฏิบัติงานร�วมกับผู8ใหญ�ในชุมชน เพ่ือการเรียนรู8และประสบการณ@ท่ีพึงประสงค@ 
 การส�งเสริมการศึกษาเรียนรู8นอกระบบหรือการพิจารณาจากวิถีชุมชน มีพฤติกรรมบ�งชี้ 
คือ มีรูปแบบวิถีชีวิตชุมชนท่ีจัดเจนสําหรับการเรียนรู8ของเด็กและเยาวชน การมีกิจกรรมภาคปฏิบัติ
ของเด็กและเยาวชนร�วมกับผู8ใหญ�ในชุมชน และมีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมภาคปฏิบัติ
ของเด็กและเยาวชนร�วมกับผู8ใหญ�ในชุมชนเพ่ือนําไปใช8ในการปรับปรุงและพัฒนา 
 ๓) ป>ญญา 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
การศึกษา ตามหลักการของปbญญา หรือการมีองค@ความรู8 แหล�งเรียนรู8เพ่ือพัฒนาความรู8ความเข8าใจ 
และสามารถถ�ายทอดความรู8สู�ผู8อ่ืน เพ่ือนําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ มี
ดังนี้ 
 
 
 
 



 

๒๕๖

 ๓.๑) การส!งเสริมให4ยกย!องพระสงฆ:ในฐานะแหล!งความรู4เคล่ือนท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาตนตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ในด8านการศึกษานี้ การส�งเสริมให8ยกย�องพระสงฆ@ในฐานะแหล�งความรู8เคลื่อนท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาตนตามแนวพระพุทธศาสนา คือ การดําเนินการยกย�องเชิดชูพระสงฆ@ผู8ทรงศีล ทรงภูมิปbญญา 
และปฏิบัติตนให8เป#นแบบอย�างท่ีดีแก�คนในชุมชน ในฐานะแหล�งเรียนรู8เคลื่อนท่ีเก่ียวกับหลักการ 
แนวทาง และวิธีพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือสร8างแสงสว�างทางปbญญา 
 การส�งเสริมให8ยกย�องพระสงฆ@ในฐานะแหล�งความรู8เคลื่อนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาตนตาม
แนวพระพุทธศาสนา มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีการประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย�องพระสงฆ@ผู8ทรงศีลและ
ทรงภูมิปbญญาในฐานะแหล�งเรียนรู8เคลื่อนท่ี 
 ๓.๒) การจัดตั้งศูนย:การเรียนรู4วิถีชุมชนท่ีวัดประจําชุมชนโดยเน4นการดําเนินงานท่ีไม!
ขัดต!อศีลธรรมอันดีงาม 
 ในด8านการศึกษานี้ การจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8วิถีชุมชนท่ีวัดประจําชุมชนโดยเน8นการ
ดําเนินงานท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงาม คือ การสร8างแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตของชุมชนต้ังแต�อดีตถึงปbจจุบัน 
โดยอาศัยทุนทางสังคม คือ การมีวัดประจําชุมชนเป#นศูนย@กลางของชุมชน และพระพุทธศาสนามีอิทธิพล
ต�อวิถีชีวิตของคนในชุมชนต้ังแต�เกิดกระท่ังตาย 
 การจัดต้ังศูนย@การเรียนรู8วิถีชุมชนท่ีวัดประจําชุมชน มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีศูนย@การ
เรียนรู8วิถีชีวิตของคนในชุมชนซ่ึงต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีของวัดประจําชุมชน และมีการถ�ายทอดองค@ความรู8แก�
คนในชุมชนและบุคคลภายนอก เพ่ือให8นําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ 
 ๓.๓) การจัดตั้งศูนย:ยุวเกษตรกรชุมชนท่ีวัดประจําชุมชนโดยเน4นการดําเนินงานท่ีไม!
ขัดต!อศีลธรรมอันดีงาม 
 ในด8านการศึกษานี้ การจัดต้ังศูนย@ยุวเกษตรกรชุมชนท่ีวัดประจําชุมชนโดยเน8นการ
ดําเนินงานท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงาม คือ การสร8างศูนย@ยุวเกษตรกรชุมชน รองรับการรวมตัวของ
เด็กและเยาวชนในหมู�บ8านท่ีขอจดทะเบียนเป#นยุวเกษตรกรต�อสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยอาศัยทุน
ทางสังคม คือ การมีวัดประจําชุมชนเป#นศูนย@กลางของชุมชน และวัดเป#นองค@กรสาธารณะกุศลท่ี
ดําเนินงานเพ่ือประโยชน@แก�สังคมโดยไม�หวังผลกําไร 
 การจัดต้ังศูนย@ยุวเกษตรกรชุมชนท่ีวัดประจําชุมชน มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีศูนย@ยุว
เกษตรกรชุมชนซ่ึงต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีของวัดประจําชุมชน รวมถึงมีการดําเนินงานของกลุ�มยุวเกษตรกร
ชุมชนอย�างเป#นรูปธรรม และมีการถ�ายทอดองค@ความรู8แก�คนในชุมชนและบุคคลภายนอก เพ่ือให8
นําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ 
 ง. ด4านสุขอนามัยและส่ิงแวดล4อม 
 ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล8อม 
ซ่ึงครอบคลุมสุขภาวะท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน ซ่ึงมีแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 
 
 



 

๒๕๗

 ๑) ศีล 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
สุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของศีล หรือ การสร8างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย@สิน 
ครอบครัว สังคม และสุขภาพ เพ่ือให8เกิดการใช8กายและวาจาท่ีไม�เกิดโทษ เป#นการพัฒนาคุณภาพทาง
ความประพฤติ มีดังนี้ 
 ๑.๑) การส!งเสริมการงดดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล:และไม!เก่ียวข4องกับส่ิงเสพติด 
 ในด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมนี้ การส�งเสริมการงดด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล@และ
ไม�เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนถือปฏิบัติเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๕ “เว8นจากการ
ด่ืมสุรา ของมึนเมา และการเก่ียวข8องกับสิ่งเสพติดให8โทษ” โดยละเว8นพฤติกรรมท่ีนําไปสู�การทําลาย
สุขภาพ ทําให8ร�างกายแข็งแรง ไม�มีโรค ถือเป#นหลักประกันสุขภาพ เพ่ือสุขภาพและอนามัยของชุมชน 
 “การส�งเสริมการงดด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล@และไม�เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด” นี้ เป#น
การทําประกันสุขภาพให8ชุมชน ด8วยการงดด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล@และไม�เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด 
ฯลฯ ดังกล�าวนี้ ทุก ๆ คนในชุมชนย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือหลักประกัน คือ ได8รับการ
คุ8มครองสุขภาพ ทําให8ทําให8ร�างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข8เจ็บท่ีเป#นผลจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล@
และสิ่งเสพติดทุกประเภท 
 ๑.๒) การส!งเสริมการดูแลสุขภาวะและส่ิงแวดล4อมตามมาตรฐานสาธารณสุขชุมชน 
 ในด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมนี้ การส�งเสริมการดูแลสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมตาม
มาตรฐานสาธารณสุขชุมชน คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนถือปฏิบัติเคร�งครัดในศีลข8อท่ี ๕ “เว8นจาก
การด่ืมสุรา ของมึนเมา และการเก่ียวข8องกับสิ่งเสพติดให8โทษ” โดยลงรายละเอียดไปในระดับสุขภาวะ
และสิ่งแวดล8อมตามมาตรฐานสาธารณสุขชุมชน ได8แก� การดูแลสุขภาพแบบองค@รวม (กาย จิต สังคม) 
ส�งเสริมสุขภาวะ ปtองกันโรคระบาดในชุมชน และหลีกเลี่ยงปbจจัยท่ีมีกระทบต�อสุขภาพคนในชุมชน 
ถือเป#นหลักประกันสุขภาพ เพ่ือสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมของชุมชน 
 “การส�งเสริมการดูแลสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมตามมาตรฐานสาธารณสุขชุมชน” นี้ เป#น
การทําประกันสุขภาพให8ชุมชน ด8วยการดูแลสุขภาพแบบองค@รวม ส�งเสริมสุขภาวะ ปtองกันโรคระบาด
ในชุมชน และหลีกเลี่ยงปbจจัยท่ีมีกระทบต�อสุขภาพคนในชุมชน ฯลฯ ดังกล�าวนี้ ทุก ๆ คนในชุมชน
ย�อมได8รับสิทธิประโยชน@ในฐานะผู8ถือหลักประกัน คือ ได8รับการคุ8มครองสุขภาวะท่ีได8มาตรฐาน 
 ๒) สมาธิ 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
สุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของสมาธิ หรือการสร8างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการคิดพิจารณาตัดสินใจโดยไตร�ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท มีดังนี้ 
 ๒.๑) การส!งเสริมให4คนในชุมชนร!วมกันพิจารณาแก4ป>ญหาทางส่ิงแวดล4อม 
 ในด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมนี้ การส�งเสริมให8คนในชุมชนร�วมกันพิจารณาแก8ปbญหา
ทางสิ่งแวดล8อม คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนได8ร�วมกันคิด พิจารณา ไตร�ตรอง และตัดสินใจร�วมกัน
ในการแก8ปbญหาสิ่งแวดล8อมของชุมชนด8วยจิตสํานึกรับผิดชอบ เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล8อมท่ีดีท้ังใน
ระดับครอบครัวและชุมชน 



 

๒๕๘

 การส�งเสริมให8คนในชุมชนร�วมกันพิจารณาแก8ปbญหาทางสิ่งแวดล8อม มีพฤติกรรมบ�งชี้ 
คือ มีการร�วมกันรับรู8ข8อมูลข�าวสารปbญหาสิ่งแวดล8อม การร�วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปbญหา
สิ่งแวดล8อม การร�วมกันรับฟbงความคิดเห็นเก่ียวกับปbญหาสิ่งแวดล8อม การร�วมกันระดมสมองเพ่ือแก8ไข
ปbญหาสิ่งแวดล8อม การร�วมกันตัดสินใจร�วมกันในการดําเนินการเพ่ือแก8ไขปbญหาสิ่งแวดล8อม และการ
ร�วมกันพัฒนากระบวนการมีส�วนร�วมเพ่ือการแก8ไขปbญหาสิ่งแวดล8อม 
 ๒.๒) การส!งเสริมกระบวนการดูแลสุขภาวะชุมชนแบบองค:รวม 
 ในด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมนี้ การส�งเสริมกระบวนการดูแลสุขภาวะชุมชนแบบ
องค@รวม คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนได8ร�วมกันคิด พิจารณาหาแนวทางในการปรับ แก8ไข และ
พัฒนาให8เกิดการมีสุขภาวะท่ีดีอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล8อมท่ีดีท้ังในระดับครอบครัวและ
ชุมชน 
 การส�งเสริมกระบวนการดูแลสุขภาวะชุมชนแบบองค@รวม มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ การมี
แนวทางสร8างความสมดุลภายในตัวบุคคลท้ังทางร�างกาย อารมณ@ และจิตวิญญาณ โดยอาศัย
พฤติกรรมส�งเสริมสุขภาพ การมีแนวทางในการสร8างความสมดุลของสุขภาวะในตัวบุคคลเชื่อมโยงกับ
คนในครอบครัวและสิ่งแวดล8อมในครอบครัว และการมีแนวทางในการสร8างความสมดุลของสุขภาวะ
ในตัวบุคคลเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล8อมในชุมชนและสังคมโดยรวม 
 ๒.๓) การส!งเสริมการใช4สติพิจารณาการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 ในด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมนี้ การส�งเสริมการใช8สติพิจารณาการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนควบคุมสติของตนเองในทุกอิริยาบถของการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน โดยไม�ต้ังอยู�บนความประมาทท่ีอาจก�อให8เกิดผลกระทบหรืออันตรายต�อสุขภาพตนเองอัน
เนื่องมาจากการกระทํานั้น เพ่ือสุขภาพท่ีดีท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน 
 การส�งเสริมการใช8สติพิจารณาการดําเนินชีวิตประจําวัน มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ การมี
แนวทางในการดําเนินชีวิตด8วยความไม�ประมาทจนเป#นเหตุให8เกิดอันตรายต�อสุขภาพตนเอง และการ
มีแนวทางในการดําเนินชีวิตด8วยความไม�ประมาทจนเป#นเหตุให8เกิดอันตรายต�อสุขภาวะของชุมชนและ
สังคมโดยรวม 
 ๓) ป>ญญา 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
สุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ตามหลักการของปbญญา หรือการมีองค@ความรู8 แหล�งเรียนรู8เพ่ือพัฒนา
ความรู8ความเข8าใจ และสามารถถ�ายทอดความรู8สู�ผู8อ่ืน เพ่ือนําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8
อย�างสร8างสรรค@ มีดังนี้ 
 ๓.๑) การส!งเสริมการระดมป>ญญาเพ่ือแก4ไขป>ญหาส่ิงแวดล4อม 
 ในด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมนี้ การส�งเสริมการระดมปbญญาเพ่ือแก8ไขปbญหา
สิ่งแวดล8อม คือ การดําเนินการสร8างกระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชนในการแก8ปbญหาสิ่งแวดล8อมของ
ชุมชนจากความรู8ความเข8าใจปbญหาและสภาพการณ@ในปbจจุบัน โดยอาศัยภูมิปbญญาและองค@ความรู8ทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต@ใช8ในทางสร8างสรรค@ 



 

๒๕๙

 การส�งเสริมการระดมปbญญาเพ่ือแก8ไขปbญหาสิ่งแวดล8อม มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีการ
รณรงค@ให8คนในชุมชนมีส�วนร�วมรับผิดชอบผลกระทบทางสิ่งแวดล8อมจากการกระทําของตน โดย
อาศัยกระบวนการมีส�วนร�วมหรือกระบวนการกลุ�ม 
 ๓.๒) การส!งเสริมการบริโภคอาหารด4วยป>ญญา 
 ในด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมนี้ การส�งเสริมการบริโภคอาหารด8วยปbญญา คือ การ
รณรงค@ให8คนในชุมชนใช8ปbญญาพิจารณาความต8องการของร�างกาย ไม�ใช�ความต8องการของกิเลส เพ่ือ
สร8างแสงสว�างทางปbญญาเพ่ือสุขภาพ 
 การส�งเสริมการบริโภคอาหารด8วยปbญญา มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีการรณรงค@ให8คนใน
ชุมชนใช8ปbญญาในการเลือกรับประทานอาหารท่ีจําเป#นและพอดีกับความต8องการของร�างกาย รวมถึง
มีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ 
 ๓.๓) การส!งเสริมการจัดตั้งกลุ!มอาสาพัฒนาสุขภาวะและส่ิงแวดล4อมของชุมชนโดย
ใช4สถานท่ีของวัด 
 ในด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมนี้ การส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนาสุขภาวะและ
สิ่งแวดล8อมของชุมชนโดยใช8สถานท่ีของวัด คือ การสร8างแหล�งการเรียนรู8และท่ีต้ังของสํานักงานหรือท่ี
ทําการของกลุ�มอาสาพัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมของชุมชน ซ่ึงเป#นการดําเนินงานของกลุ�มจิตอาสา
ร�วมกับหน�วยงานราชการในพ้ืนท่ีท่ีมีส�วนเก่ียวข8องกับสุขภาพของคนในชุมชน สุขภาวะและสิ่งแวดล8อม
ของชุมชน โดยอาศัยทุนทางสังคม คือ การมีวัดประจําชุมชนเป#นศูนย@กลางของชุมชน และวัดเป#น
องค@กรสาธารณะกุศลท่ีดําเนินงานเพ่ือประโยชน@แก�สังคมโดยไม�หวังผลกําไร 
 การส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมของชุมชนโดยใช8สถานท่ี
ของวัด มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีสํานักงานหรือศูนย@อาสาอาสาพัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมของชุมชน 
ซ่ึงต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีของวัดประจําชุมชน รวมถึงมีการดําเนินงานของกลุ�มจิตอาสาอย�างเป#นรูปธรรม และ
มีการถ�ายทอดองค@ความรู8แก�คนในชุมชนและบุคคลภายนอก เพ่ือให8นําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไข
ปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ 
 ๓.๔) การส!งเสริมการจัดตั้งศูนย:ดูแลสุขภาพผู4สูงอายุด4วยกิจกรรมเสริมรายได4ท่ีไม!ขัด
ต!อศีลธรรมอันดีงามโดยใช4สถานท่ีของวัด 
 ในด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อมนี้ การส�งเสริมการจัดต้ังศูนย@ดูแลสุขภาพผู8สูงอายุด8วย
กิจกรรมเสริมรายได8ท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงามโดยใช8สถานท่ีของวัด คือ การสร8างศูนย@ดูแลสุขภาพ
ผู8สูงอายุด8วยกิจกรรมเสริมรายได8 ซ่ึงเป#นกิจกรรมสร8างรายได8เสริมให8กับผู8สูงอายุ อาทิเช�น การทําสบู� 
การทําน้ํายาล8างจาน การทําดอกไม8จันทน@ เป#นต8น ซ่ึงอาศัยทุนทางสังคม คือ การมีวัดประจําชุมชนเป#น
ศูนย@กลางของชุมชน และวัดเป#นองค@กรสาธารณะกุศลท่ีดําเนินงานเพ่ือประโยชน@แก�สังคมโดยไม�หวัง
ผลกําไร 
 การส�งเสริมการจัดต้ังศูนย@ดูแลสุขภาพผู8สูงอายุด8วยกิจกรรมเสริมรายได8โดยใช8สถานท่ี
ของวัด มีพฤติกรรมบ�งชี้ คือ มีศูนย@ดูแลสุขภาพผู8สูงอายุด8วยกิจกรรมเสริมรายได8 ซ่ึงต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีของ
วัดประจําชุมชน รวมถึงมีการดําเนินงานอย�างเป#นรูปธรรม และมีการถ�ายทอดองค@ความรู8แก�คนใน
ชุมชนและบุคคลภายนอก เพ่ือให8นําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขปbญหาได8อย�างสร8างสรรค@ 
 



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” นี้ มี
วัตถุประสงค'เพ่ือ (๑) ศึกษาลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี (๒) ศึกษาสภาพป3จจุบัน
ของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม และ (๓) นําเสนอแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้ ใช8ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข8อมูลภาคสนาม (Field Study) จากพระสงฆ'ในพ้ืนท่ีชุมชน
ดีเด�นจังหวัดราชบุรี ข8าราชการท่ีเก่ียวข8องกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ผู8นําชุมชนดีเด�นจังหวัด
ราชบุรี ราษฎรในชุมชนดีเด�นจังหวัดราชบุรี และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยการเลือกแบบ
เจาะจงตามลักษณะการเปOนตัวแทนของกลุ�มท่ีเหมาะสม สําหรับการสัมภาษณ'เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู8ให8ข8อมูลสําคัญ จํานวน ๒๖ รูป/คน ได8ใช8แบบสัมภาษณ'แบบมีโครงสร8าง (Structured 
Interview) เปOนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข8อมูล และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จํานวน ๙ รูป/คน ได8ใช8แบบบันทึกการสนทนากลุ�มเปOนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข8อมูล และวิเคราะห'ข8อมูลด8วยเทคนิคการวิเคราะห'เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis 
Technique) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๕.๑ สรุป 
 ๕.๒ อภิปรายผล 
 ๕.๓ ข8อเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุป 

 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” 
สามารถสรุปผลการวิจัยได8 ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด$นในจังหวัดราชบุรี 

 ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ป3จจุบัน พบว�า (๑) สภาพชุมชนมีลักษณะ
เปOนชุมชนเกษตรกรรม (๒) ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ (๓) ประชาชนส�วนใหญ�ยึดถือ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๙ มาเปOนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต และ (๔) ชุมชนมีความปรองดอง สมานฉันท' และสามัคคีกัน 

 ๕.๑.๒ สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด$นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม 

 สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม พบว�า เปOน
การสร8างความเจริญก8าวหน8าแก�ชุมชน โดยมีจุดมุ�งหมายให8ประชาชนและชุมชนมีสภาพความเปOนอยู�ท่ี
ดีข้ึน โดยพิจารณาโครงสร8างพ้ืนฐานของชุมชนรวม ๔ ด8าน ได8แก� (๑) ด8านเศรษฐกิจ คือ การดําเนิน



 

๒๖๑

กิจกรรมทางเศรษฐกิจต�าง ๆ ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรมภาคครัวเรือน สินค8า และบริการต�าง ๆ ซ่ึง
ครอบคลุมการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได8เลี้ยงชีพ (๒) ด8านสังคม คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการอยู�
รวมกันด8วยความสามัคคีในชุมชน ซ่ึงครอบคลุมการปฏิบัติตน วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
งามของชุมชน (๓) ด8านการศึกษา คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู8และประสบการณ' ซ่ึง
ครอบคลุมการเล�าเรียน ฝiกฝน อบรม ท้ังในส�วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐ และการศึกษานอก
ระบบ และ (๔) ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อนามัย และ
สิ่งแวดล8อม ซ่ึงครอบคลุมสุขภาวะท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน โดยมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต'ใช8ในการพัฒนาชุมชนให8มีความเจริญก8าวหน8าอย�างยั่งยืน ได8แก� หลักไตรสิกขา ประกอบด8วย 
(๑) ศีล คือ การสร8างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย'สิน ครอบครัว สังคม และสุขภาพ เพ่ือให8เกิดการ
ใช8กาย และวาจาท่ีไม�เกิดโทษ (๒) สมาธิ คือ การสร8างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพในการคิด
พิจารณาตัดสินใจ ตัดสินใจโดยไตร�ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท และ (๓) ป3ญญา คือ การมี
องค'ความรู8 แหล�งเรียนรู8เพ่ือพัฒนาความรู8ความเข8าใจ และสามารถถ�ายทอดความรู8สู�ผู8อ่ืน เพ่ือนําไปใช8
ในการพัฒนาหรือแก8ไขป3ญหาได8อย�างสร8างสรรค' 
 ผลการวิเคราะห'ข8อมูลเก่ียวกับสภาพความเปOนจริงในป3จจุบันของชุมชนดีเด�นในจังหวัด
ราชบุรี ท่ีได8มีการนําหลักการของศีล สมาธิ และป3ญญา ไปใช8ประยุกต'ใช8ในการพัฒนาชุมชน ด8าน
เศรษฐกิจ ด8านสังคม ด8านการศึกษา และด8านสุขอนามัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ด�านเศรษฐกิจ พบว�า 
 ๑.๑) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลัก 
การของศีล พบว�า มีจํานวน ๕ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมาก
ไปหาน8อย ได8แก� (๑) การทํามาค8าขายด8วยความไม�ทุจริตคนโกง จํานวน ๑๔ รูป/คน (๒) การประกอบ
อาชีพสุจริตหรือสัมมาชีพ จํานวน ๕ รูป/คน (๓) การหลีกเลี่ยงการเสียทรัพย'ไปกับสุรา เหล8า บุหรี่ และ
อบายมุขต�าง ๆ จํานวน ๔ รูป/คน (๔) การต้ังราคาสินค8าการเกษตรตามราคาตลาด จํานวน ๒ รูป/คน 
และ (๕) การไม�โฆษณาขายสินค8าด8วยถ8อยคําโกหก หรือเกินความจริง จํานวน ๑ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๑.๒) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตาม
หลักการของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูล
จากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีการร�วมกันคิดพิจารณาร�วมกันในกลุ�มอาชีพของชุมชน จํานวน ๑๐ 
รูป/คน (๒) มีความต้ังใจและมุ�งม่ันในการประกอบการงาน จํานวน ๙ รูป/คน และ (๓) มีจิตสงบเปOน
สมาธิขณะทํางาน จํานวน ๗ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๑.๓) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตาม
หลักการของป3ญญา พบว�า มีจํานวน ๗ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูล
จากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีวัด ภาครัฐ และเอกชนให8ข8อมูลความรู8เก่ียวกับการประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๗ รูป/คน (๒) มีวัดเปOนแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษ 
จํานวน ๕ รูป/คน (๓) มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพในชุมชน จํานวน ๕ รูป/คน (๔) วัดให8ใช8พ้ืนท่ีเปOนท่ีต้ัง
แหล�งเรียนด8านรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ จํานวน ๓ รูป/คน (๕) มีศูนย'การเรียนรู8ด8านอาชีพต้ังอยู�ในชุมชน 
จํานวน ๓ รูป/คน (๖) มีปราชญ'ชาวบ8านในชุมชน จํานวน ๒ รูป/คน และ (๗) วัดให8ใช8พ้ืนท่ีค8าขาย
สินค8าชุมชนในคราวท่ีมีงานประจําปlของวัดโดยไม�หวังกําไร จํานวน ๑ รูป/คน 



 

๒๖๒

 ๒) ด�านสังคม 
 ๒.๑) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการ
ของศีล พบว�า มีจํานวน ๖ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไป
หาน8อย ได8แก� (๑) การไม�หลอกลวงกล�าวเท็จต�อกัน จํานวน ๙ รูป/คน (๒) การไม�เบียดเบียนทําร8าย
กัน จํานวน ๖ รูป/คน (๓) การไม�ลักขโมยหรือทุจริตฉ8อโกงกัน จํานวน ๔ รูป/คน (๔) การใช8คําพูดท่ี
ไพเราะ ไม�พูดคําหยาบ จํานวน ๒ รูป/คน (๕) การไม�ประพฤติผิดในกาม จํานวน ๒ รูป/คน และ    
(๖) การไม�เก่ียวข8องกับสุราและสิ่งเสพติดให8โทษ จํานวน ๒ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๒.๒) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการ
ของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมาก
ไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีการควบคุมอารมณ'ในคราวประชุมร�วมกัน จํานวน ๑๔ รูป/คน (๒) มี
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเปOนเครื่องหล�อหลอมความสามัคคี จํานวน ๗ รูป/คน 
และ (๓) มีการควบคุมสติไม�ตั้งอยู�ในความประมาท จํานวน ๕ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๒.๓) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม ตามหลักการ
ของป3ญญา พบว�า มีจํานวน ๕ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไป
หาน8อย ได8แก� (๑) มีประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ินเปOนทุนทางสังคม จํานวน ๗ รูป/คน (๒) มี
กลุ�มอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน ๗ รูป/คน (๓) มีวัดเปOนแหล�งเรียนรู8ทางภูมิป3ญญา ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน จํานวน ๕ รูป/คน (๔) มีวัดเปOนแหล�งเรียนรู8การอยู�ร�วมกันเปOนสังคม (สังคม
สงฆ') จํานวน ๓ รูป/คน และ (๕) มีพระสงฆ'เปOนผู8นําแสงสว�างทางป3ญญา จํานวน ๓ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๓) ด�านการศึกษา 
 ๓.๑) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตาม
หลักการของศีล พบว�า มีจํานวน ๕ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจาก
มากไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีการเรียนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๗ รูป/คน (๒) มีการอบรมเด็กและ
เยาวชนให8ไม�ทุจริตคดโกง จํานวน ๗ รูป/คน (๓) มีการปลูกฝ3งศีลธรรมแก�เยาวชนท้ังในและนอก
ระบบสถานศึกษา จํานวน ๖ รูป/คน (๔) มีกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ จํานวน ๒ รูป/คน และ    
(๕) มีตัวอย�างท่ีดีจากคนในบ8านแก�เด็ก จํานวน ๔ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๓.๒) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลัก 
การของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๔ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมาก
ไปหาน8อย ได8แก� (๑) มีการศึกษาเรียนรู8นอกระบบหรือเรียนรู8จากวิถีชุมชน จํานวน ๑๐ รูป/คน (๒) มี
การสอนการทําสมาธิกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จํานวน ๙ รูป/คน (๓) มีอุบายสร8างสมาธิให8กับ
เด็ก จํานวน ๕ รูป/คน และ (๔) มีการฝiกเด็กให8ไตร�ตรองก�อนลงมือทํา จํานวน ๒ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๓.๓) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านการศึกษา ตามหลักการของ
ป3ญญา พบว�า มีจํานวน ๕ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของจํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย 
ได8แก� (๑) มีหน�วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเข8าไปอบรมความรู8เก่ียวกับวิถีชุมชนแก�นักเรียน จํานวน ๖ รูป/
คน (๒) โรงเรียนนํานักเรียนไปศึกษาดูงานงานวิถีชีวิตชุมชน จํานวน ๖ รูป/คน (๓) มีพระสอนศีลธรรมนําความรู8
สําหรับพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนาไปเผยแพร�แก�นักเรียน จํานวน ๕ รูป/คน (๔) พระสงฆ'เปOนต8นแบบ
ในการพัฒนาทางป3ญญา จํานวน ๕ รูป/คน และ (๕) มีการจัดต้ังกลุ�มยุวเกษตรกรชุมชน จํานวน ๔ รูป/คน 



 

๒๖๓

 ๔) ด�านสุขอนามัยและส่ิงแวดล�อม 
 ๔.๑) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล8อม ตามหลักการของศีล พบว�า มีจํานวน ๒ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) การไม�ด่ืมสุราหรือเสพสิ่งเสพติดให8โทษ จํานวน ๒๐ 
รูป/คน และ (๒) มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ8าน (อสม.) ดูแลแนะนําสุขอนามัยพ้ืนฐานของ
ชุมชน จํานวน ๖ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๔.๒) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล8อม ตามหลักการของสมาธิ พบว�า มีจํานวน ๓ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) การให8คนในชุมชนพิจารณาแก8ป3ญหาทางสิ่งแวดล8อม
ร�วมกัน จํานวน ๑๖ รูป/คน (๒) การมีสติในการกิน อยู� และใช8ชีวิต จํานวน ๘ รูป/คน และ (๓) การ
สร8างกระบวนการในการดูแลสุขภาวะชุมชน จํานวน ๒ รูป/คน ตามลําดับ 
 ๔.๓) สภาพป3จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล8อม ตามหลักการของป3ญญา พบว�า มีจํานวน ๔ ประเด็นหลัก เม่ือเรียงลําดับตามความถ่ีของ
จํานวนผู8ให8ข8อมูลจากมากไปหาน8อย ได8แก� (๑) ใช8ป3ญญาพิจารณาอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและเปOน
ประโยชน'ต�อร�างกาย จํานวน ๑๑ รูป/คน (๒) มีกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนทํางานสุขภาวะและสิ่งแวดล8อม 
จํานวน ๑๐ รูป/คน (๓) การใช8ป3ญญาพิจารณาแก8ไขป3ญหาสิ่งแวดล8อม จํานวน ๒ รูป/คน และ     
(๔) การดูแลสุขภาพด8วยกิจกรรมเสริมรายได8 จํานวน ๓ รูป/คน ตามลําดับ 

 ๕.๑.๓ แนวทางการส$งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด$นในจังหวัดราชบุรี 

 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ท่ีเหมาะสม
และสอดคล8องกับสภาพการณ'ป3จจุบัน เม่ือพิจารณาตามรายด8านของการวิจัย คือ ด8านเศรษฐกิจ ด8าน
สังคม ด8านการศึกษา และด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) ด�านเศรษฐกิจ พบว�า 
 ด8านเศรษฐกิจ หรือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต�าง ๆ ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ภาคครัวเรือน สินค8า และบริการต�าง ๆ ซ่ึงครอบคลุมการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได8เลี้ยงชีพ มี
แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 ๑) ศีล หรือ แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัด
ราชบุรี ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล หรือ การสร8างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย'สิน 
ครอบครัว สังคม และสุขภาพ เพ่ือให8เกิดการใช8กายและวาจาท่ีไม�เกิดโทษ เปOนการพัฒนาคุณภาพทาง
ความประพฤติ พบว�า มีแนวทางการส�งเสริม คือ การส�งเสริมให8คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค�านิยม
ซ่ือสัตย'ไม�ทุจริตฉ8อโกง, การส�งเสริมให8ผู8ประกอบอาชีพค8าขายหรือบริการพูดจาไพเราะและยิ้มแย8ม
แจ�มใส และการส�งเสริมให8คนในชุมชนรักษาทรัพย'โดยไม�ยุ�งเก่ียวกับอบายมุข 
 ๒) สมาธิ หรือ การสร8างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพในการคิดพิจารณา
ตัดสินใจ ตัดสินใจโดยไตร�ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท พบว�า มีแนวทางการส�งเสริม คือ การ
ส�งเสริมการทํางานด8วยความมุ�งม่ันและต้ังใจ, การส�งเสริมการสร8างสมาธิในการทํางาน และการ
ส�งเสริมกระบวนการคิดพิจารณาและตัดสินใจร�วมกันของกลุ�มอาชีพในชุมชน 



 

๒๖๔

 ๓) ป3ญญา หรือการมีองค'ความรู8 แหล�งเรียนรู8เพ่ือพัฒนาความรู8ความเข8าใจ และ
สามารถถ�ายทอดความรู8สู�ผู8อ่ืนเพ่ือนําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขป3ญหาได8อย�างสร8างสรรค' พบว�า มี
แนวทางการส�งเสริม คือ การส�งเสริมให8มีการจัดต้ังวัดเปOนแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษของ
ชุมชน, การส�งเสริมให8วัดเปOนท่ีต้ังแหล�งเรียนรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ ท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงามและใช8
พ้ืนท่ีของวัดแหล�งทดลองอาชีพ, การส�งเสริมให8มีการจัดต้ังกลุ�มอาชีพทุก ๆ อาชีพท่ีมีในชุมชน และ
การส�งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) ด�านสังคม พบว�า 
 ด8านสังคม หรือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการอยู�รวมกันด8วยความสามัคคีในชุมชน ซ่ึง
ครอบคลุมการปฏิบัติตน วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน มีแนวทางการส�งเสริม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 ๑) ศีล หรือ แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล หรือ การสร8างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย'สิน ครอบครัว 
สังคม และสุขภาพ เพ่ือให8เกิดการใช8กายและวาจาท่ีไม�เกิดโทษ เปOนการพัฒนาคุณภาพทางความ
ประพฤติ พบว�า มีแนวทางการส�งเสริม คือ การส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดยสันติไม�เบียดเบียนทําร8าย, 
การส�งเสริมค�านิยมสุจริต ไม�ทุจริตฉ8อโกง, การส�งเสริมการไม�ล�วงเกิน ไม�ประพฤติผิดในกาม, การ
ส�งเสริมการไม�พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดส�อเสียด และพูดเพ8อเจ8อ และการส�งเสริมสุขภาพสังคม 
 ๒) สมาธิ หรือ การสร8างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจ 
ตัดสินใจโดยไตร�ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท พบว�า มีแนวทางการส�งเสริม คือ การส�งเสริม
ให8กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีเปOนเครื่องหล�อหลอมความสามัคคีของคนชุมชน, การส�งเสริม
การควบคุมสติให8ตั้งอยู�ในความประมาท และการส�งเสริมการควบคุมอารมณ'ในท่ีประชุมเพ่ือหลีกเลี่ยง
ความขัดแย8ง 
 ๓) ป3ญญา หรือการมีองค'ความรู8 แหล�งเรียนรู8เพ่ือพัฒนาความรู8ความเข8าใจ และสามารถ
ถ�ายทอดความรู8สู�ผู8อ่ืนเพ่ือนําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขป3ญหาได8อย�างสร8างสรรค' พบว�า มีแนวทาง
การส�งเสริม คือ การส�งเสริมให8วัดเปOนแหล�งเรียนรู8การอยู�ร�วมกันโดยสันติ, การส�งเสริมให8วัดเปOนแหล�ง
เรียนรู8และเปOนแหล�งอนุรักษ'ภูมิป3ญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจําท8องถ่ิน และการส�งเสริม
ให8วัดเปOนท่ีตั้งสํานักงานกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนโดยเน8นการดําเนินงานท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงาม 
 ๓) ด�านการศึกษา พบว�า 
 ด8านการศึกษา หรือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู8และประสบการณ' ซ่ึงคลอบคลุมการ
เล�าเรียน ฝiกฝน อบรม ท้ังในส�วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐ และการศึกษานอกระบบ มี
แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 ๑) ศีล หรือ แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล หรือ การสร8างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย'สิน ครอบครัว 
สังคม และสุขภาพ เพ่ือให8เกิดการใช8กายและวาจาท่ีไม�เกิดโทษ เปOนการพัฒนาคุณภาพทางความ
ประพฤติ พบว�า มีแนวทางการส�งเสริม คือ การส�งเสริมการปลูกผังจิตสํานึกโตไปไม�โกงท้ังในและนอก
ระบบการศึกษา, การส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ และการส�งเสริมการพัฒนาความประพฤติ
ของเด็กและเยาวชนโดยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 



 

๒๖๕

 ๒) สมาธิ หรือ การสร8างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจ 
ตัดสินใจโดยไตร�ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท พบว�า มีแนวทางการส�งเสริม คือ การส�งเสริม
การสอนวิธีสร8างสมาธิกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต�าง ๆ, การส�งเสริมการใช8อุบายสร8างสมาธิให8กับ
เด็ก, การส�งเสริมให8มีการฝiกให8เด็กรู8จักไตร�ตรองก�อนลงมือทํา และการส�งเสริมการศึกษาเรียนรู8นอก
ระบบหรือการพิจารณาจากวิถีชุมชน 
 ๓) ป3ญญา หรือการมีองค'ความรู8 แหล�งเรียนรู8เพ่ือพัฒนาความรู8ความเข8าใจ และสามารถ
ถ�ายทอดความรู8สู�ผู8อ่ืนเพ่ือนําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขป3ญหาได8อย�างสร8างสรรค' พบว�า มีแนวทาง
การส�งเสริม คือ การส�งเสริมให8ยกย�องพระสงฆ'ในฐานะแหล�งความรู8เคลื่อนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาตน
ตามแนวพระพุทธศาสนา, การจัดต้ังศูนย'การเรียนรู8วิถีชุมชนท่ีวัดประจําชุมชนโดยเน8นการดําเนินงาน
ท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงาม และการจัดต้ังศูนย'ยุวเกษตรกรชุมชนท่ีวัดประจําชุมชนโดยเน8นการ
ดําเนินงานท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงาม 
 ๔) ด�านสุขอนามัยและส่ิงแวดล�อม พบว�า 
 ด8านสุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล8อม 
ซ่ึงครอบคลุมสุขภาวะท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน มีแนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 ๑) ศีล หรือ แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
ด8านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล หรือ การสร8างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย'สิน ครอบครัว 
สังคม และสุขภาพ เพ่ือให8เกิดการใช8กายและวาจาท่ีไม�เกิดโทษ เปOนการพัฒนาคุณภาพทางความ
ประพฤติ พบว�า มีแนวทางการส�งเสริม คือ การส�งเสริมการงดด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล'และไม�
เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด และ การส�งเสริมการดูแลสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมตามมาตรฐานสาธารณสุข
ชุมชน 
 ๒) สมาธิ หรือ การสร8างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจ 
ตัดสินใจโดยไตร�ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท พบว�า มีแนวทางการส�งเสริม คือ การส�งเสริม
ให8คนในชุมชนร�วมกันพิจารณาแก8ป3ญหาทางสิ่งแวดล8อม, การส�งเสริมกระบวนดูแลสุขภาวะชุมชน
แบบองค'รวม และการส�งเสริมการใช8สติพิจารณาการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 ๓) ป3ญญา หรือการมีองค'ความรู8 แหล�งเรียนรู8เพ่ือพัฒนาความรู8ความเข8าใจ และสามารถ
ถ�ายทอดความรู8สู�ผู8อ่ืนเพ่ือนําไปใช8ในการพัฒนาหรือแก8ไขป3ญหาได8อย�างสร8างสรรค' พบว�า มีแนวทาง
การส�งเสริม คือ การส�งเสริมการระดมป3ญญาเพ่ือแก8ไขป3ญหาสิ่งแวดล8อม, การส�งเสริมการบริโภค
อาหารด8วยป3ญญา, การส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมของชุมชนโดยใช8
สถานท่ีของวัด และการส�งเสริมการจัดต้ังศูนย'ดูแลสุขภาพผู8สูงอายุด8วยกิจกรรมเสริมรายได8ท่ีไม�ขัดต�อ
ศีลธรรมอันดีงามโดยใช8สถานท่ีของวัด 
 
 
 
 
 



 

๒๖๖

๕.๒ อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” 
ผู8วิจัยพบประเด็นท่ีน�าสนใจจึงนํามาอภิปรายผล โดยจําแนกตามรายด8านของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
 ๑) ด�านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
เศรษฐกิจ พบว�า (๑) ศีล ได8แก� การส�งเสริมให8คนในชุมชนทุกสาขาอาชีพมีค�านิยมซ่ือสัตย'ไม�ทุจริต
ฉ8อโกง, การส�งเสริมให8ผู8ประกอบอาชีพค8าขายหรือบริการพูดจาไพเราะและยิ้มแย8มแจ�มใส และการ
ส�งเสริมให8คนในชุมชนรักษาทรัพย'โดยไม�ยุ�งเก่ียวกับอบายมุข (๒) สมาธิ ได8แก� การส�งเสริมการทํางาน
ด8วยความมุ�งม่ันและต้ังใจ, การส�งเสริมการสร8างสมาธิในการทํางาน และการส�งเสริมกระบวนการคิด
พิจารณาและตัดสินใจร�วมกันของกลุ�มอาชีพในชุมชน และ (๓) ป3ญญา ได8แก� การส�งเสริมให8มีการ
จัดต้ังวัดเปOนแหล�งเรียนรู8วิถีชีวิตมักน8อยสันโดษของชุมชน, การส�งเสริมให8วัดเปOนท่ีต้ังแหล�งเรียนรู8
อาชีพแขนงต�าง ๆ ท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงามและใช8พ้ืนท่ีของวัดแหล�งทดลองอาชีพ, การส�งเสริมให8มี
การจัดต้ังกลุ�มอาชีพทุก ๆ อาชีพท่ีมีในชุมชน และการส�งเสริมสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ ดังกล�าวนี้ แสดงให8เห็นว�า แนวทางการนําหลักไตรสิกขามาประยุกต'ใช8กับการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต�าง ๆ ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรมภาคครัวเรือน สินค8า และบริการต�าง ๆ ซ่ึง
คลอบคลุมการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได8เลี้ยงชีพ จําเปOนต8องมีการส�งเสริมการนําไปประยุกต'ใช8ให8
ครอบคลุม ท้ัง ๓ บริบท คือ ศีล สมาธิ และป3ญญา โดยให8ความสําคัญกับประชาชนในฐานะทุนมนุษย'
ของชุมชนท่ีจําเปOนต8องมีการฝiกฝนตนเองเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู8และพัฒนา กล�าวคือ การ
ฝiกอบรมทางความประพฤติ การฝiกอบรมทางจิตใจ และการฝiกอบรมทางป3ญญา ตามลําดับ ดังกล�าว
นี้ สอดคล8องกับท่ี พระครูนิวิฐศีลขันธ7 (ณรงค7 9:ตวฑฺฒโน) ได8วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุน
มนุษย'ตามหลักพุทธธรรมในองค'กรปกครองส�วนท8องถ่ิน” จากผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการพัฒนาทุน
มนุษย'ในองค'กรปกครองส�วนท8องถ่ิน จะเน8นไปท่ีการประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกต8องตามกฎ ระเบียบ 
ตามท�วงทํานองคลองธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามท้ังทางกาย ทางวาจา ไม�เปOนการทํา
ให8ผู8อ่ืนเดือดร8อน ไม�ทําให8ตนเองเดือดร8อน โดยเน8นพัฒนาตามหลักศีล ๕ โดยในข8อท่ี ๑ ปาณาติปาตา 
เวรมณี จะต8องงดเว8นจากการเบียดเบียน การมุ�งร8ายทําลาย กัน ข8อท่ี ๒ อทินนาทานา เวรมณีคือ การ
เคารพในทรัพย'สินหรือทรัพยากรของผู8อ่ืน ข8อท่ี ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณีการเคารพในคู�ครองของ
ผู8อ่ืน ข8อท่ี ๔ มุสาวาทา เวรมณี จะต8องไม�พูดปด ไม�พูดคําหยาบ ไม�พูดส�อเสียด และไม�พูดเพ8อเจ8อและ
สุดท8ายข8อท่ี ๕ สุราเมรยะ มัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี คือการจะประพฤติปฏิบัติกิจการงานใดก็ตาม 
ขอให8ทําด8วยความมีสติ ไม�ประมาท เลินเล�อ๑ และสอดคล8องกับท่ี พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ ได8วิจัยเรื่อง 
“กลยุทธ'การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว�า กลยุทธ'การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ตามหลักพุทธ
ธรรมของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร กลยุทธ'ท่ี 
                                                 

 ๑พระครูนิวิฐศีลขันธ' (ณรงค' rsตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย'ตามหลักพุทธธรรมในองค'กร
ปกครองส�วนท8องถ่ิน”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๒๖๗

๓ การพัฒนาจิต บุคลากรมีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ และมีมนุษยสัมพันธ'ดี พอใจในอาชีพของตน ต้ังใจ
ทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว8ให8สําเร็จลุล�วงไปด8วยดี ปฏิบัติหน8าท่ีโดยความต้ังใจ และอดทนต�อหน8าท่ีท่ี
ได8รับมอบหมาย มีสมาธิในการปฏิบัติงานเปOนประจํา มีการบูรณาการหลักธรรมไปใช8ในการติดตามงาน๒ 
และสอดคล8องกับท่ี พันตํารวจโทปราโมทย7 จันทร7บุญแก�ว ได8วิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือส�งเสริม
ยุทธศาสตร'การสร8างความเข8มแข็งในการบริหารของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ” จากผลการวิจัยพบว�า 
พุทธบูรณาการเพ่ือส�งเสริมยุทธศาสตร'การสร8างความเข8มแข็งในการบริหารตามแนวไตรสิกขา ซ่ึงมี
แนวทางในการปฏิบัติ คือ การฝiกหัดตนเอง ท้ังทางด8านกาย วาจา ใจ ให8เปOนผู8มีศีล การฝiกฝนตนเองให8มี
ความต้ังม่ันอยู�ในการปฏิบัติหน8าท่ี นําหลักเมตตามาใช8ในการบริการ การสร8างวัฒนธรรมองค'กรท่ีดี สร8าง
บรรยากาศท่ีดีของการทํางาน นําหลักทักษะของการฟ3งและการสื่อสารทีดี มาใช8ในการปฏิบัติหน8าท่ี ร�วม
ท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถในการใฝyเรียนรู8เพ่ือสร8างป3ญญาในการปฏิบัติงานให8กับตนเอง๓  
 ๒) ด�านสังคม 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8านสังคม 
พบว�า (๑) ศีล ได8แก� การส�งเสริมการอยู�ร�วมกันโดยสันติไม�เบียดเบียนทําร8าย, การส�งเสริมค�านิยม
สุจริต ไม�ทุจริตฉ8อโกง, การส�งเสริมการไม�ล�วงเกิน ไม�ประพฤติผิดในกาม, การส�งเสริมการไม�พูดเท็จ 
พูดคําหยาบ พูดส�อเสียด และพูดเพ8อเจ8อ และการส�งเสริมสุขภาพสังคม (๒) สมาธิ ได8แก� การส�งเสริม
ให8กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีเปOนเครื่องหล�อหลอมความสามัคคีของคนชุมชน, การส�งเสริม
การควบคุมสติให8ตั้งอยู�ในความประมาท และการส�งเสริมการควบคุมอารมณ'ในท่ีประชุมเพ่ือหลีกเลี่ยง
ความขัดแย8ง และ (๓) ป3ญญา ได8แก� การส�งเสริมให8วัดเปOนแหล�งเรียนรู8การอยู�ร�วมกันโดยสันติ, การ
ส�งเสริมให8วัดเปOนแหล�งเรียนรู8และเปOนแหล�งอนุรักษ'ภูมิป3ญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมประจํา
ท8องถ่ิน และการส�งเสริมให8วัดเปOนท่ีตั้งสํานักงานกลุ�มอาสาพัฒนาชุมชนโดยเน8นการดําเนินงานท่ีไม�ขัด
ต�อศีลธรรมอันดีงาม ฯลฯ ดังกล�าวนี้ แสดงให8เห็นว�า แนวทางการนําหลักไตรสิกขามาประยุกต'ใช8กับ
การดําเนินกิจกรรมทางสังคม หรือการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการอยู�รวมกันด8วยความสามัคคีในชุมชน 
และการปฏิบัติตน วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน จําเปOนต8องมีการส�งเสริมการ
นําไปประยุกต'ใช8ให8ครอบคลุม ท้ัง ๓ บริบท คือ ศีล สมาธิ และป3ญญา กล�าวคือ การฝiกอบรมทาง
ความประพฤติ การฝiกอบรมทางจิตใจ และการฝiกอบรมทางป3ญญา ตามลําดับ ดังกล�าวนี้ สอดคล8อง
กับท่ี พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ7 (สมจิตร ยสปาโล) ได8วิจัยเรื่อง “การประยุกต'ใช8หลักพุทธธรรม
สําหรับการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ'ภาค ๒” จากผลการวิจัยพบว�า 
แนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรมของพระสงฆ'ในเขตปกครองคณะสงฆ'ภาค ๒ พระสงฆ'
สนับสนุนให8ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุขพระสงฆ'ส�งเสริมให8ประชาชนรักษาศีลเปOนประจําพระสงฆ'
ส�งเสริมให8ประชาชนเคารพกันตามสิทธิของบ8านเมือง อบรมศีลธรรมจริยธรรมให8แก�ประชาชน เยาวชน
                                                 

 ๒พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ, “กลยุทธ'การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๓พันตํารวจโทปราโมทย' จันทร'บุญแก8ว, “พุทธบูรณาการเพ่ือส�งเสริมยุทธศาสตร'การสร8างความเข8มแข็ง
ในการบริหารของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๒๖๘

และนักเรียนจัดทําโครงการต8นไม8พูดได8 เช�น สุภาษิตสอนใจ ปริศนาธรรมและคติธรรมนําไปติดไว8ท่ี
ต8นไม8ในวัด๔ และสอดคล8องกับท่ี พลตรีณรัฐ สวาสดิ์รัตน7 ได8วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต8ตามหลักพุทธธรรม” จาก
ผลการวิจัยพบว�า ป3ญหาทางจิตใจเปOนป3ญหาท่ีละเอียดอ�อน ส�วนใหญ�เปOนป3ญหาท่ีเกิดจากป3ญหา
ครอบครัว ส�วนป3ญหาจากตนเองและเพ่ือนร�วมงานเปOนป3ญหารองลงไป การแก8ป3ญหาอยู�ท่ีการยอมรับ
ในการบังคับบัญชา การให8เหตุผล ความซ่ือสัตย' จงรักภักดี ความเคารพศรัทธา๕ และสอดคล8องกับท่ี 
ว$าท่ีร�อยตรีหญิงสุทธญาณ7 โอบอ�อม ได8วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค'กรปกครอง
ส�วนท8องถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา” จากผลการวิจัยพบว�า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค'กร
ปกครองส�วนท8องถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด8านการพัฒนากับ
ไตรสิกขา กล�าวคือ ศีลเปOนเครื่องมือท่ีสร8างความเปOนมืออาชีพในการทํางานได8เปOนอย�างดี เพราะเม่ือ
บุคลากรมีศีลกํากับแล8วจะทําให8รู8หน8าท่ีเข8าใจบทบาทในการทํางานของตนเปOนอย�างดี สมาธิเปOนตัว
เสริมสร8างให8เกิดจิตสาธารณะ ความคิดท่ีเปOนระบบอุทิศตนเพ่ือผลสําเร็จของงานอย�างแท8จริง เปOน
สมาธิข้ันนักบริหาร อันจะนําไปสู�ป3ญญาชั้นสูง กล�าวคือ มีวิสัยทัศน' มีความคิดสร8างสรรค'๖  
 ๓) ด�านการศึกษา 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
การศึกษา พบว�า (๑) ศีล ได8แก� การส�งเสริมการปลูกผังจิตสํานึกโตไปไม�โกงท้ังในและนอกระบบ
การศึกษา, การส�งเสริมกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ และการส�งเสริมการพัฒนาความประพฤติของ
เด็กและเยาวชนโดยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (๒) สมาธิ ได8แก� การส�งเสริมการสอนวิธีสร8างสมาธิ
กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต�าง ๆ, การส�งเสริมการใช8อุบายสร8างสมาธิให8กับเด็ก, การส�งเสริมให8มี
การฝiกให8เด็กรู8จักไตร�ตรองก�อนลงมือทํา และการส�งเสริมการศึกษาเรียนรู8นอกระบบหรือการพิจารณา
จากวิถีชุมชน และ (๓) ป3ญญา ได8แก� การส�งเสริมให8ยกย�องพระสงฆ'ในฐานะแหล�งความรู8เคลื่อนท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาตนตามแนวพระพุทธศาสนา, การจัดต้ังศูนย'การเรียนรู8วิถีชุมชนท่ีวัดประจําชุมชน
โดยเน8นการดําเนินงานท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงาม และการจัดต้ังศูนย'ยุวเกษตรกรชุมชนท่ีวัดประจํา
ชุมชนโดยเน8นการดําเนินงานท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงาม ฯลฯ ดังกล�าวนี้ แสดงให8เห็นว�า แนวทางการ
นําหลักไตรสิกขามาประยุกต'ใช8กับการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา หรือการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการ
เรียนรู8และประสบการณ' การเล�าเรียน ฝiกฝน อบรม ท้ังในส�วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐ และ
การศึกษานอกระบบ จําเปOนต8องมีการส�งเสริมการนําไปประยุกต'ใช8ให8ครอบคลุม ท้ัง ๓ บริบท คือ ศีล 

                                                 

 ๔พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ' (สมจิตร ยสปาโล), “การประยุกต'ใช8หลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนาชุมชน
ของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ'ภาค ๒”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๕พลตรีณรัฐ สวาสดิ์รัตน', “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต8ตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๖ว�าท่ีร8อยตรีหญิงสุทธญาณ' โอบอ8อม, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค'กรปกครองส�วนท8องถ่ินตาม
แนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๒๖๙

สมาธิ และป3ญญา กล�าวคือ การฝiกอบรมทางความประพฤติ การฝiกอบรมทางจิตใจ และการฝiกอบรม
ทางป3ญญา ตามลําดับ ดังกล�าวนี้ สอดคล8องกับท่ี ณัฐชนันตร7 อยู$สีมารักษ7 ได8วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย'ตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร” จาก
ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษาของรัฐสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีการส�งเสริมการศึกษาด8านศีลธรรมของข8าราชการครูกรุงเทพมหานครอยู�ท่ีระดับ
นโยบายของผู8บริหารทุกระดับท่ีให8ความสําคัญกับเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา เช�น การส�งเสริมให8ครู
ได8มีโอกาสสอบธรรมศึกษา การเข8าวัดปฏิบัติธรรม การฟ3งเทศน' การนิมนต'พระสงฆ'มาบรรยายธรรม
ในโรงเรียน การสร8างโรงเรียนวิถีพุทธ สิ่งเหล�านี้ล8วนแต�เปOนการปลูกฝ3งค�านิยม จรรยาบรรณความเปOน
ครูซ่ึงจะมาในลักษณะการแต�งกายท่ีเหมาะสมกับภาวะของครูจริง ๆ รวมท้ังระบบการคัดกรองคนท่ีดี
มีคุณภาพทางธรรมะจะช�วยให8ประเด็นการศึกษามีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน แต�กระนั้น การศึกษา
ศีลธรรมยังเปOนการช�วยให8ครูมีแนวปฏิบัติระเบียบวินัย กฎเกณฑ' กติกา กฎหมายอีกด8วย เพราะฉะนั้น 
การมีศีลธรรมจึงไม�แตกต�างกันโดยเนื้อหาระหว�างศีลธรรมกับจรรยาบรรณความเปOนครูในระดับตัว
บุคลากรส�งผลไปยังระดับองค'กรท่ีสามารถสร8างภาพลักษณ'ท่ีดี๗ และสอดคล8องกับท่ี อนุวัต กระสังข7 
ได8วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ในองค'กรตามแนวพุทธภายใต8กระแสบริโภคนิยม” จาก
ผลการวิจัยพบว�า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ในองค'กรตามแนวพุทธภายใต8กระแสบริโภคนิยม 
สอดคล8องกับความเปOนจริง ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียน ครู อาจารย' และเจ8าหน8าท่ี มีการพัฒนาในข้ัน
สมาธิส�วนมาก มีความต้ังใจอดทนต�อการปฏิบัติหน8าท่ี มีความมุ�งม่ันต�อการพัฒนางานให8บรรลุเป{ามาย 
และมีความม่ันใจในการปฏิบัติหน8าท่ี เนื่องจากว�า สมาธินั้นเปOนกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติต�าง ๆ 
ของจิตท้ังในด8านคุณธรรมเพ่ือให8เกิดความ เมตตา ความเอ้ือเฟ|}อเผื่อแผ� ความเข8มแข็งม่ันคง ความ
เพียรพยายาม ความแน�วแน�ม่ันคง ความมีสติเพราะว�าการทํางานต8องมีความมุ�งม่ันและความอดทนท่ี
จะทําให8ผลปฏิบัติงานมีคุณภาพและบรรลุเป{าหมายตามเจตนารมณ'ของตนเองรวมไปถึงองค'การ 
เพราะฉะนั้น  ผู8บริหารนักเรียน ครู อาจารย' และเจ8าหน8าท่ี ส�วนใหญ�จึงตระหนักในความสําคัญในด8าน
นี้ เพียรระวังต้ังสมาธิเม่ือต8องปฏิบัติภารกิจท่ีอาจเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้น การพัฒนาคนให8มี
ประสิทธิภาพต8องฝiกการพัฒนาด8านจิตใจเพ่ือให8เกิดสมาธิ๘ และสอดคล8องกับท่ี อัจฉรา หล$อตระกูล 
ได8วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ” จากผลการวิจัยพบว�า การพัฒนา
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด8วยไตรสิกขา เปOนการพัฒนาสมรรถนะท่ีมุ�งจุดหมายปลายทางในการ
สร8างสรรค'เชิงป3ญญา อบรมป3ญญาเพ่ือให8เกิดความรู8แจ8งข้ันสูง การมองดูรู8จักและเข8าใจสิ่งท้ังหลาย
ตามความจริง มีความคิดเห็น แนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค�านิยมต�าง ๆ ท่ีดีงามถูกต8อง คิดในทาง
เสียสละ หวังดี ไม�เบียดเบียนตนเองและผู8อ่ืน และทําการต�าง ๆ ด8วยป3ญญา คือ รู8จักวางใจ วางท�าที 
และปฏิบัติต�อโลกและชีวิตได8อย�างถูกต8องเหมาะสม แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย
                                                 

 ๗ณัฐชนันตร' อยู�สีมารักษ', “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษาของ
รัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๘อนุวัต กระสังข', “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ในองค'กรตามแนวพุทธภายใต8กระแสบริโภคนิยม”, 
วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 

๒๗๐

ด8วยป3ญญา คือ การรับการฝiกอบรมบ�อย ๆ พัฒนาด8วยการฝiกอบรมและตัวพนักงานเองก็ต8องให8ความ
สนใจใฝyรู8 ค8นคว8า อ�าน จึงจะเกิดป3ญญา ป3ญญา แปลว�า ความรู8 การสร8างองค'ความรู8นั้น จะต8องใช8
ความรู8ท่ีเปOนสิ่งซ่ึงได8สั่งสม อบรมมา จากการศึกษาเล�าเรียน หรือการอ�าน การเข8ารับการอบรมบ�อย ๆ 
เพ่ือนําความรู8มาพัฒนางานให8มีประสิทธิภาพ๙ 
 ๔) ด�านสุขอนามัยและส่ิงแวดล�อม 
 แนวทางการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี ด8าน
สุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม พบว�า (๑) ศีล ได8แก� การส�งเสริมการงดด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล'และไม�
เก่ียวข8องกับสิ่งเสพติด และ การส�งเสริมการดูแลสุขภาวะและสิ่งแวดล8อมตามมาตรฐานสาธารณสุข
ชุมชน (๒) สมาธิ ได8แก� การส�งเสริมให8คนในชุมชนร�วมกันพิจารณาแก8ป3ญหาทางสิ่งแวดล8อม, การ
ส�งเสริมกระบวนดูแลสุขภาวะชุมชนแบบองค'รวม และการส�งเสริมการใช8สติพิจารณาการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และ (๓) ป3ญญา ได8แก� การส�งเสริมการระดมป3ญญาเพ่ือแก8ไขป3ญหาสิ่งแวดล8อม, การ
ส�งเสริมการบริโภคอาหารด8วยป3ญญา, การส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาสาพัฒนาสุขภาวะและสิ่งแวดล8อม
ของชุมชนโดยใช8สถานท่ีของวัด และการส�งเสริมการจัดต้ังศูนย'ดูแลสุขภาพผู8สูงอายุด8วยกิจกรรมเสริม
รายได8ท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงามโดยใช8สถานท่ีของวัด ฯลฯ ดังกล�าวนี้ แสดงให8เห็นว�า แนวทางการ
นําหลักไตรสิกขามาประยุกต'ใช8กับการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล8อม ซ่ึง
ครอบคลุมสุขภาวะท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน จําเปOนต8องมีการส�งเสริมการนําไปประยุกต'ใช8ให8
ครอบคลุม ท้ัง ๓ บริบท คือ ศีล สมาธิ และป3ญญา กล�าวคือ การฝiกอบรมทางความประพฤติ การ
ฝiกอบรมทางจิตใจ และการฝiกอบรมทางป3ญญา ตามลําดับ ดังกล�าวนี้ สอดคล8องกับท่ี พัฒนสรณ7 
เกียรติฐิติคุณ ได8วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ8าหน8าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว�า มีการนําเสนอรูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ8าหน8าท่ีเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียกว�า รูปแบบ Big.CAMP Model โดยท่ี ศีล (B : Behavior) เปOนรูปแบบของ
การควบคุมพฤติกรรมท้ังทางกาย วาจา ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให8เปOนไปตามนโยบายการจัดระเบียบ
เมือง ให8ทุกคนสามารถใช8ท่ีสาธารณะร�วมกันอย�างปลอดภัย๑๐ และสอดคล8องกับท่ี คติยา อายุยืน ได8
วิจัยเรื่อง “กลยุทธ'การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝlมือแรงงาน
ภาคใต8ตอนบน” จากผลการวิจัยพบว�า พบว�า (๑) บุคลากรสถาบันพัฒนาฝlมือแรงงานภาคใต8ตอนบน
พัฒนาสภาวะอารมณ' โดยมีแนวทาง ได8แก� การจัดโครงการฝiกอบรมจิตประจําปl การส�งเสริมกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดทําตารางประเมินอารมณ'ของตนเองอย�างต�อเนื่อง การส�งเสริม
การศึกษามหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรด8าน EQ ทุกระดับสาย
งาน และการส�งเสริมการเรียนรู8หลักธรรมะเพ่ือการประยุกต'ใช8ในการปฏิบัติงานด8านการบริการ      
(๒) สถาบันพัฒนาฝlมือแรงงานภาคใต8ตอนจะต8องสร8างแรงบันดานใจในการประกอบความเพียร 
                                                 

 ๙อัจฉรา หล�อตระกูล, “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๐พัฒนสรณ' เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ8าหน8าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๒๗๑

พยายาม และปรับตัวเข8ากับสถานการณ'แห�งการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทาง ได8แก� การจัดทําแผนการ
ส�งเสริมการเรียนรู8อย�างต�อเนื่องด8านหลักพุทธธรรมกับด8านภาษาต�างประเทศ การจัดทําแผนเพ่ิม
สวัสดิการของบุคคลท่ีมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน8าท่ีด8วยความสมัครใจและการจัดฝiกอบรม
ระยะกลาง เพ่ือสร8างองค'กรแห�งการเรียนรู8ให8กับบุคลากร และ (๓) สถาบันพัฒนาฝlมือแรงงานภาคใต8
ตอนให8บริการแม8ไม�ใช�หน8าของตนด8วยความสมัครใจ โดยมีแนวทาง ได8แก� การจัดทําแผนการประเมิน
ระดับความสุขของบุคลากรท่ีให8บริการด8วยความสมัครใจ จัดโครงการพัฒนาจิตวิญญาณแห�งการเปOน
นักบริการชั้นเลิศ และการจัดสร8างหน�วยอาสาสมัครเพ่ือการบริการ ๒๔ ชั่วโมง๑๑ และสอดคล8องกับท่ี 
พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ ได8วิจัยเรื่อง “กลยุทธ'การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ของสํานักงานส�งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว�า การพัฒนา
ป3ญญาต8องคิดเปOน ทําเปOน เรียนรู8โดยการปฏิบัติงาน สร8างความเข8าใจว�ามีทิศทางในการดําเนินงาน
อย�างไร แล8วมากําหนดเปOนวิสัยทัศน'ขององค'กรเปOนปรัชญาท่ีจะนําไปสู�การปฏิบัติ มีการเพ่ิมศักยภาพ
การทํางานคิดเปOนขบวนการ ปฏิบัติหน8าท่ีโดยความละเอียดรอบคอบสามารถแก8ไขโดยใช8หลักการใช8
เหตุผล มีการฝiกทักษะมาใช8ในการพัฒนาสติป3ญญาก�อให8เกิดความคิดสร8างสรรค'ท่ีนําไปสู�การ
แก8ป3ญหาได8อย�างยั่งยืน๑๒ 
 
๕.๓ ข�อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี” มี
ข8อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๕.๓.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) คณะสงฆ' ควรดําเนินงานโครงการหมู�บ8านรักษาศีล ๕ ตามมติมหาเถรสมาคม โดยนําสู�
ภาคปฏิบัติ เพ่ือรณรงค'ให8ทุกชุมชน ทุกหมู�บ8าน ทํากิจวัตรความดีให8เปOนนิสัยตามลําดับ คือ รักษาศีล 
สวดมนต' นั่งสมาธิ และบําเพ็ญประโยชน' กล�าวคือ ดําเนินการในภาคปฏิบัติให8คลอบคลุมไตรสิกขา 
หรือ ศีล สมาธิ และป3ญญา 
 ๒) คณะสงฆ' หน�วยงานราชการ และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีแต�ละชุมชน ควรประสานความ
ร�วมมือเพ่ือส�งเสริมให8หลักไตรสิกขาเปOนหลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะ 
 ๓) หน�วยงานราชการท่ีมีอํานาจพิจารณารางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณแก�ชุมชนท่ีมีการ
พัฒนาในระดับดีเด�น ควรนําผลการบูรณาการหลักไตรสิกขาไปใช8ในการพัฒนาชุมชน เปOนคุณสมบัติ
หนึ่งของการพิจารณา 

                                                 

 ๑๑คติยา อายุยืน, “กลยุทธ'การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝlมือแรงงาน
ภาคใต8ตอนบน”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๒พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ, “กลยุทธ'การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ7พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร'), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๒๗๒

 ๔) คณะสงฆ'และหน�วยงานราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ควรประกาศเกียรติคุณแก�ชุมชน
ดีเด�นท่ีมีการบูรณาการหลักไตรสิกขาไปใช8ในการพัฒนาชุมชนได8อย�างเปOนรูปธรรม โดยยกย�องให8เปOน 
“ชุมชนดีเด�นเชิงพุทธต8นแบบจังหวัดราชบุรี” 

 ๕.๓.๒ ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) ควรสนับสนุนให8คนในชุมชนเห็นคุณค�าและประโยชน'ของการสร8างหลักประกันคุณภาพ
ชีวิต ทรัพย'สิน ครอบครัว สังคม และสุขภาพ ด8วยการรักษาศีล ๕ เปOนนิตย' 
 ๒) ควรสนับสนุนให8คนในชุมชนใช8สมาธิเปOนส�วนหนึ่งของการดํารงชีวิตประจําวัน อาทิ การ
สร8างสมาธิในการทํางาน เปOนต8น 
 ๓) ควรสนับสนุนให8วัดประจําชุมชนเปOนสถานท่ีต้ังแหล�งเรียนรู8ต�าง ๆ ของชุมชน อาทิ 
แหล�งเรียนรู8อาชีพแขนงต�าง ๆ แหล�งทดลองอาชีพต�าง ๆ โดยเน8นการดําเนินงานท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรม
อันดีงาม และเน8นการดําเนินการในเชิงสาธารณะ มิใช�เชิงธุรกิจ 
 ๔) ควรสนับสนุนให8วัด ชุมชน และหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข8องกับภารกิจการพัฒนาชุมชน 
ร�วมมือกันส�งเสริมหลักไตรสิกขาให8เปOนคุณธรรมหลักสําหรับการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 

 ๕.๓.๓ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 ๑) ควรศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช8วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เปOนหลักและผสมผสานด8วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือนําข8อมูลเชิงสถิติจากวิธีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
มาเปOนเครื่องยืนยันผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
 ๒) ควรศึกษาเก่ียวกับการส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของวัดในการส�งเสริมสุขภาพผู8สูงอายุด8วยกิจกรรมเสริม
รายได8ท่ีไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีงาม 
 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 
 
 ก. ข�อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพ 
มหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
 ข. ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑)  หนังสือ : 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. คู,มือพัฒนากร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ส%วนท&องถ่ิน, 
๒๕๔๐. 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. คู,มือการจัดค,ายคุณธรรมเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห%งประเทศไทย, ๒๕๔๒. 

______. คู,มือการดําเนินงานตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจําป6งบประมาณ ๒๕๔๘. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�องค�การรับส%งสินค&าและพัสดุภัณฑ�, ๒๕๔๗. 

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู,สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒. 

กิติ ตยัคคานนท�. เทคนิคการสร�างภาวะผู�นํา. พิมพ�ครั้งท่ี  ๑๐. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�เปลว
อักษร, ๒๕๔๓. 

เกษม ตันติผลาชีวะ. อาการและการบําบัดโรคจิตโรคประสาท. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. นนทบุรี : สนุกอ%าน, 
๒๕๔๕. 

เกษม วัฒนชัย. เส�นทางสู,ความพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี จํากัด, ๒๕๕๑. 
เกิด ธนชาติ. คู,มือคลังปริยัติธรรม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
แก&ว ชิดตะขบ. รวมวิชาธรรมศึกษาช้ันตรี (ตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖). 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๔๗. 
ครรชิต พุทธโกษา. คู,มือการพัฒนาชุมชนแห,งการเรียนรู� (ฉบับสมบูรณA). กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห%งชาติ, ๒๕๕๔. 
โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณA. กรุงเทพ 

มหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ, ๒๕๔๗. 
โครงการพัฒนาแห%งสหประชาชาติประจําประเทศไทย. รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยป6 

๒๕๕๐ : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน. กรุงเทพมหานคร : โครงการพัฒนาแห%ง
สหประชาชาติประจําประเทศไทย, ๒๕๕๐. 



 

๒๗๔

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
จรัญ จันทลักขณา. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ ความสุขมวลชน และ การเกษตรย่ังยืน. กรุงเทพ- 

มหานคร : โรงพิมพ�เสริมมิตร, ๒๕๔๙. 
จรัสวรรณ เทียนประภาส และพัชรี ตันศิริ. การพยาบาลผู�สูงอายุ. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : 

คณะกรรมการพัฒนาตําราสาขาพยาบาลศาสตร� คณะพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๓๖. 

จํานงค� อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. สังคมวิทยา. พิมพ�ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร�,  ๒๕๔๐. 

จิตติ มงคลชัยอรัญญา. การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห�
ศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๐. 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ. ตามรอยพ,อชีวิตพอเพียง สู,การพัฒนาท่ีย่ังยืน. 
พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศูนย�การพิมพ�เพชรรุ%ง จํากัด, ๒๕๕๒. 

เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืน ๆ. ชุดการศึกษาค�นคว�าวิชา ๒๕๕๓๑๐๑ ทฤษฎีระบบและการประยุกตA 
ใช�ในการพัฒนา. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓. 

เฉลียว บุรีภักดี. ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร�. พริ้นต้ิง แมสโปรดักส�, ๒๕๔๔. 
ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม. บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพด�านวิทยาศาสตรA เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู,หัว. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
สุขุมวิทมีเดียมาร�เก็ตต้ิง จํากัด, ๒๕๕๐. 

ชัยเสฏฐ� พรหมศรี. คู,มือองคAการแห,งความเปHนเลิศ. กรุงเทพมหานคร : ปLญญาชน, ๒๕๕๑. 
ชูชีพ พุทธประเสริฐ. การพัฒนาองคAการเทคนิคการบริหารการศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. เชียงใหม% : 

คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม%, ๒๕๔๒. 
ไชยรัตน� เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : วิภาษา, ๒๕๔๕. 
ณัฏฐพันธ� เขจรนันทน�. พฤติกรรมองคAการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 

๒๕๕๑. 
ดิเรก ฤกษ�หร%าย. ทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม. นนทบุรี : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๑. 
ทรงศักด์ิ วงศ�ภูมิวัฒน� และคณะ. พระเจ�าแผ,นดินนักส,งเสริมการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : กรม

ส%งเสริมการเกษตร, ๒๕๕๐. 
ทองคูณ หงส�พันธ�. การศึกษากับการพัฒนา : แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : 

ห&างหุ&นส%วนจํากัดภาพพิมพ�, ๒๕๔๑. 
ทิพวรรณ หล%อสุวรรณ. ทฤษฎีองคAการสมัยใหม,. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดี. เค. ปริ้นต้ิงเวิลด� จํากัด, 

๒๕๕๐. 
ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ�. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Community Economic Development). 

เชียงใหม% : คณะเศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม%, ๒๕๕๘. 



 

๒๗๕

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
นงลักษณ� เอมประดิษฐ�. นักสังคมสงเคราะหAกับการพัฒนาสังคม. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๒. 
นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค� หุตานุวัตร. การพัฒนาองคAกรชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนา

องค�กรชุมชน (องค�การมหาชน), ๒๕๔๖. 
นําชัย ทนุผล. พัฒนาชุมชนหลักการและยุทธวิธี. เชียงใหม% : ภาควิชาส%งเสริมการเกษตร สถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแม%โจ&, ๒๕๔๕. 
บุญมี  แท%นแก&ว. จริยศาสตรA. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๙. 
ป. หลงสมบุญ. พจนานุกรม มคธ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๖. 
ประเวศ วะสี. บทสัมภาษณAในประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ�มติชน, ๒๕๔๐. 
______. ประชาคมตําบล : ยุทธศาสตรAเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ�มติชน, ๒๕๔๑. 
______. ศักดิ์ศรีแห,งความเปHนคน ศักยภาพแห,งความสร�างสรรคA. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ�หมอชาวบ&าน, ๒๕๔๐. 
ปรากรม วุฒิพงศ�. มาตรการส,งเสริมสุขภาพในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ กรุงเทพมหานคร :   

ม.ป.พ., ๒๕๔๖. 
พงศ�สัณห� ศรีสมทรัพย� และชลิดา ศรมณี. หลักการจัดองคAการและการจัดการ. พิมพ�ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพ 

มหานคร : ห&างหุ&นส%วนจํากัดแสงจันทร�การพิมพ�, ๒๕๔๑. 
พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล และคณะ. รายงานผลการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. 

นนทบุรี : หจก. เชนปริ้นต้ิง, ๒๕๕๕. 
พระคันธสาราภิวงศ� (สมลักษณ� คนฺธสาโร). อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี (แปล). กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพ� ห&างหุ&นส%วนจํากัด ไทยรายวันการพิมพ� จํากัด, ๒๕๔๖. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย� คงฺคปRฺโR). การคณะสงฆAและการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปSฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 

๒๕๔๑), หน&า ๒๓๘. 
______. การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาท่ียังต�องพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 

๒๕๔๑. 
______. การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยA, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๓๙. 
______. ทศวรรษธรรมทัศนAพระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) หมวดพุทธศาสตรA. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 



 

๒๗๖

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
______. ทศวรรษธรรมทัศนAพระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) หมวดสังคมศาสตรAและมนุษยศาสตรA. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
______. เศรษฐศาสตรAตามแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
พระธรรมโมลี (สมศักด์ิ อุปสโม). การศึกษาเชิงวิเคราะหA พระคาถาธรรมบท เล,ม ๒. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ห&างหุ&นส%วนจํากัดไทยรายวันการพิมพ� จํากัด, ๒๕๔๖. 
พระธรรมวรเมธี (สุชิน อคฺคชิโน). การพัฒนาวัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแห%งชาติ, ๒๕๕๐. 
พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน). อภิธัมมัตถวิภาวินีแปล. กาญจนบุรี : ม.ป.ท, ๒๕๕๐. 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร USตวณฺโณ). การพัฒนาจิต. พิมพ�ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : สร&างสรรค�

บุVคส�, ๒๕๔๙. 
พระนารทถเถระ และพระมหาติปSฎกจูฬาภยเถระ รจนา. มิลินฺทป]ฺหอฏ^ฐกถา-ฏีกา. ตรวจชําระโดย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�วิญญาณ, ๒๕๔๑. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสนA ฉบับประมวลศัพทA. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๔. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัชการพิมพ� จํากัด, ๒๕๕๓. 
______. พจนานุกรมศาสนA ฉบับประมวลธรรม. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๘. นนทบุรี : โรงพิมพ�เพ่ิมทรัพย�การ

พิมพ�, ๒๕๕๓. 
______. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 
______. ศึกษา ฝ̀กฝน พัฒนาตนให�สูงสุด. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร�, ๒๕๔๗. 
พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (พิพัฒน� สุเมธโส). หลักการแนวคิดและวิธีการพัฒนาวัดพัฒนา ๕๑. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ, ๒๕๕๑. 
พระพุทธโฆสเถระ รจนา. คัมภีรAวิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย� (อาจ อาสโภ). 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ�พริ้นต้ิง จํากัด, ๒๕๔๖. 
พระมหาสุภา อุทโท. พระสงฆAไทยในสองทศวรรษหน�า พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๖๐. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ�สุขใจ, ๒๕๔๒. 
พระเมธีวราภรณ� (สุทัศน� วรทสฺสี). เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษยA. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ�ต&นบุญ, ๒๕๕๑. 
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). มหาสติปaฏฐานสูตร ทางสู,พระนิพพาน. แปลโดย พระคันธสา

ราภิวงศ� (สมลักษณ� คนฺธสาโร). กรุงเทพมหานคร : ห&างหุ&นส%วนจํากัดไทยรายวันการพิมพ�, 
๒๕๔๙. 

พระอุปติสสเถระ. วิมุตติมรรค. แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ. พิมพ�ครั้งท่ี 
๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 



 

๒๗๗

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และคณะ. มนุษยAกับสังคม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 

๒๕๔๒. 
พิภพ กาญจนะ. คู,มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย,อ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, 

๒๕๔๒. 
พิภพ วชังเงิน. พฤติกรรมองคAกร. กรุงเทพมหานคร : รวมสาส�น, ๒๕๔๗. 
พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินทปRฺโR). คู,มือมนุษยA. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห%ง

ประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๒. 
______. พจนานุกรมธรรมของพุทธทาส. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, มปป.. 
______. พุทธศาสนาคืออะไร. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาจัดพิมพ�, ๒๕๔๒. 
______. เรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม. กรุงเทพมหานคร: จักรานุกุลการพิมพ�, ๒๕๒๙. 
______. วิธีแก�ปaญหาชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แสงธรรม, มปป.. 
______. สมาธิและวิปaสสนาตามธรรมชาติ. พิมพ�ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙. 
______. หลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. มิลินทปaญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย. พิมพ�ครั้งท่ี ๒.กรุงเทพ 

มหานคร :  โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน&า ๔๑–๔๒.  
______. อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเปHนไทย. กรุงเทพมหานคร :    

โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. องคAการและการจัดการ. นนทบุรี : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, ๒๕๔๓. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร�พริ้นท� จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 
วิเชียร วิทยาอุดม. ทฤษฎีองคAการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนธัชการพิมพ� จํากัด, ๒๕๕๔. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ความหมายของการพัฒนา คําท่ีมีความหมายใกล�เคียง และแนวคิดพ้ืนฐาน

ของการพัฒนา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 
วิไล ต้ังจิตสมคิด. การศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๙. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ. องคAการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 

๒๕๔๕. 
ศูนย�ประสานงานกลางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. แนวทางการนิเทศ

เศรษฐกิจพอเพียงสู,สถานศึกษา. สํานักกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๕๒. 

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ�ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, 
๒๕๔๗. 

สมคิด บางโม. องคAการและการจัดการ. พิมพ�ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิทยพัฒน� จํากัด, 
๒๕๕๔. 



 

๒๗๘

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. พุทธธรรมกับการพัฒนา.กรุงเทพ- 

มหานคร : หจก. โรงพิมพ�อักษรไทย, ๒๕๔๑. 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏYฐายีมหาเถร). ธรรมคดี. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อมรินทร�พริ้นต้ิงแอนด�พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๖. 
สมาน รังสิโยกฤษฏ� และสุธี สุทธิสมบูรณ�. หลักการบริหารเบ้ืองต�น. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๙. กรุงเทพมหานคร : 

สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., ๒๕๔๔. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน�. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ. กรุงเทพมหานคร : เอม่ีเทรดด้ิง, ๒๕๔๑. 
สายหยุด ใจสําราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. การพัฒนาองคAการ. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : 

ศูนย�เอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙. 
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. หน,วยการเรียนรู�ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ช,วงช้ันท่ี ๑.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภาพ, ๒๕๕๑. 
สํานักงานกองทุนการสร&างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสดศรีสฤษด์ิวงศ�. คําพ,อสอน ประมวลพระบรม

ราโชวาทและพระราชดํารัสเก่ียวกับความสุขในการดําเนินชีวิต. กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพ�กรุงเทพ, ๒๕๔๙. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ� ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๐. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ. สัจธรรมแห,งแนวพระราชดําริสู,การ
พัฒนาอย,างย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห%งชาติ, ๒๕๕๖. 

สํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. คู,มือการปฏิบัติงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ประจําป6งบประมาณ ๒๕๕๖. นนทบุรี : หจก. เชน ปริ้นต้ิง, ๒๕๕๖. 

สํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. สรุปงานมหกรรมส,งเสริมศีลธรรมและประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านพระพุทธศาสนา. นนทบุรี : หจก. เชน ปริ้นต้ิง, ๒๕๕๖. 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี. 
วิทยาศาสตรA เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย,างย่ังยืน. ปทุมธานี : สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%งชาติ, ๒๕๕๗. 

สํานักราชเลขาธิการ. ประมวลพระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต,าง ๆ ป6 
พุทธศักราช ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�กรมแผนท่ีทหาร, ๒๕๔๑. 

สุขศิริ ประสมสุข. การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิดหลักการและการปฏิบัติการพยาบาล. พิมพ�
ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : จุดทองจํากัด, ๒๕๕๔. 

สุเมธ ตันติเวชกุล. ใต�เบ้ืองพระยุคลบาท. พิมพ�ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มติชน, 
๒๕๔๙. 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ. ทฤษฎีองคAการและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



 

๒๗๙

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
สุวิทย� ยิ่งวรพันธ�. พัฒนาชนบทในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : อักษรสาสน�, ๒๕๔๔. 
สุวิมล ติรกานันท�. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรA : แนวทางสู,การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
ไสว มาลาทอง. คู,มือการศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครอง 

และประชาชนผู�สนใจท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๔๒. 
อนุชาติ พวงสําลี. ขบวนการประชาสังคมไทยความเคล่ือนไหวภาคพลเมือง. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทอมรินทร�บุVคเซนเตอร� จํากัด, ๒๕๔๒. 
อัจฉรา โพธิยานนท�. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : เทคนิคปริ้นต้ิง, ๒๕๓๙. 
อําพน กิตติอําพน. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกังสังคมไทย. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ : บริษัทเพชรรุ%งการพิมพ�, ๒๕๕๐. 
อุบล เสถียรปกิรณกณ�. บทบาทพระสงฆAกับการพัฒนา. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ใจ

การพิมพ�, ๒๕๔๓. 

(๒) บทความ : 

โกวิทย� กังสนันท�. “การจัดการชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”. วารสารการเมืองการปกครอง. ป\ท่ี ๓ 
ฉบับท่ี ๑ (กันยายน ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) : ๓-๔. 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). “หัวใจพระพุทธศาสนา”. พุทธจักร. ป\ท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๔ (เมษายน 
๒๕๕๐). 

สมชาย เทพแสง. “การปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปจิตและวิญญาณ”. วิทยาจารยA. ป\ท่ี ๔ (กรกฎาคม 
๒๕๔๔) : ๒๗. 

สมบูรณ� ชาวชายโขง และธวัชชัย กุณวงษ�. “คนรุ%นใหม%กับการพัฒนาท&องถ่ินอย%างยั่งยืน”. ใน วารสาร
วิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ป\ท่ี 
๔ ฉบับท่ี ๔ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๕). 

สุทธิชัย จิตะพันธ�กุล. “ใครจะดูแลผู&สูงอายุในอนาคต”. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรAผู�สูงอายุ. 
๑ (มกราคม ๒๕๔๓) : ๓-๔. 

เสฐียรพงษ� วรรณปก. “มัชฌิมาปฏิปทา : สายกลางสองมิติ”. ใน คอลัมน�ธรรมะใต&ธรรมาสน�. ข,าวสด. 
(๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๔๙). 

อุดมศักด์ิ สินธิพงษ�. “ชุมชนท&องถ่ินกับการมีส%วนร%วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย%างยั่งยืน”. 
วารสารนักบริหาร. ป\ท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๐๕. 

(๓) งานวิจัย/วิทยานิพนธA : 

ขวัญกมล ดอนขวา และคณะ. “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. รายงาน
การวิจัย. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๕. 



 

๒๘๐

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
คติยา อายุยืน. “กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝ\มือแรงงาน

ภาคใต&ตอนบน”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ญาณัญฎา ศิรภัทร�ธาดา. “การพัฒนาชุมชนตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐมเชิงบูรณาการ : การพัฒนา
กลยุทธ�การตลาดเพ่ือสร&างรายได&เพ่ิมให&กับผู&ค&ารายย%อยเขตเทศบาลตําบลศาลายา จังหวัด
นครปฐม”. รายงานการวิจัย. คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
๒๕๕๔. 

ณัฐชนันตร� อยู%สีมารักษ�. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษาของ
รัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ดาบตํารวจไทยมณี ไชยฤทธิ์. “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ&าหน&าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนตาม
หลักพุทธธรรมเพ่ือสนับสนุนการเข&าสู%ประชาคมอาเซียน”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ดาบตํารวจไพวัลย� พรหมนา,. “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชน”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

บุญหนา จิมานัง และคณะ. “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 
เขตปกครองคณะสงฆ�ภาค ๙”. รายงานการวิจัย. สํานักวิชาการ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก%น, ๒๕๕๑. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ� (ณรงค� USตวฑฺฒโน). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย�ตามหลักพุทธธรรมในองค�กร
ปกครองส%วนท&องถ่ิน”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ� (สมจิตร ยสปาโล). “การประยุกต�ใช&หลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนาชุมชน
ของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค ๒”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

พระปลัดสมบัติ USติRาโณ. “การจัดการความรู&ตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค�”. 
วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร� ) .  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ. “กลยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของสํานักงานส%งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



 

๒๘๑

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
พลตรีณรัฐ สวาสด์ิรัตน�. “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต&ตามหลักพุทธธรรม”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร�). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พัฒนสรณ� เกียรติฐิติคุณ. “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ&าหน&าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร�). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

พันตํารวจโทปราโมทย� จันทร�บุญแก&ว. “พุทธบูรณาการเพ่ือส%งเสริมยุทธศาสตร�การสร&างความเข&มแข็ง
ในการบริหารของสํานักงานตํารวจแห%งชาติ”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร�). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ไพฑูรย� ใจก&าวหน&า. “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานศุลกากรท่ีมีผลต%อการพัฒนาท&องถ่ินลุ%มน้ํา
โขง”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

วันทนา เนาว�วัน. “การพัฒนาภาวะผู&นําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ%ม ๓”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ว%าท่ีร&อยตรีหญิงสุทธญาณ� โอบอ&อม. “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค�กรปกครองส%วนท&องถ่ิน
ตามแนวพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

วิชญาภา เมธีวรฉัตร. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล%าง ๒”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สมหมาย แจ%มกระจ%าง และคณะ. “การเสริมสร&างการมีส%วนร%วมของประชาชน : กรณีศึกษาการจัดทํา
แผนชุมชนเทศบาลตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี”. รายงานการวิจัย. คณะศึกษาศาสตร� : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑. 

สิทธิชัย ตันศรีสกุล. “ปLจจัยท่ีส%งผลต%อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน : กรณีศึกษาองค�กรปกครองส%วนท&องถ่ิน 
จังหวัดมหาสารคาม”. รายงานการวิจัย. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๓. 

เสน%ห� ใจสิทธิ์. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร&างกระบวนการมีส%วนร%วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะขององค�กรปกครองส%วนท&องถ่ิน”. วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร�). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

 
 



 

๒๘๒

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
อนุวัต กระสังข�. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรตามแนวพุทธภายใต&กระแสบริโภคนิยม”, 

วิทยานิพนธAพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร� ) .  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

อนุวัติ คูณแก&ว และคณะ. “การพัฒนาบุคลากรชุมชนและองค�กรในจังหวัดเพชรบูรณ�ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสังคมท่ีมีความสุขอย%างยั่งยืน”. รายงานการวิจัย. สํานักวิจัยและ
พัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๑. 

อรรถพล อนันตวรสกุล. “รายงานวิจัยการสังเคราะห�และนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู&ท่ี
เหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู%การจัดการเรียนการสอน”. 
รายงานการวิจัย. ศูนย�วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน คณะครุศาสตร� : 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

อัจฉรา หล%อตระกูล. “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธAพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

(๔) เว็บไซตA : 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. “เกณฑAการคัดสรรหมู,บ�านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู,เย็น 
เปHนสุข” ดีเด,นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด,นระดับจังหวัด”. [ออนไลน�]. 
แหล%งท่ีมา < http://www.cdd.go.th/web/index_main.php >, (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐). 

ไทยตําบลดอทคอม, “ข�อมูลตําบลตาหลวง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”, [ออนไลน�], แหล%งท่ีมา 
<http://www. thaitambon. com/tambon/700404>, (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 

______. “ข�อมูลตําบลหนองกระทุ,ม อําเภอปากท,อ จังหวัดราชบุรี”, [ออนไลน�], แหล%งท่ีมา 
<http://www. thaitambon. com/tambon/700804>, (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 

______. “ข�อมูลตําบลหินกอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”, [ออนไลน�], แหล%งท่ีมา <http:// www. 
thaitambon. com/tambon/700114>, (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สารจากอธิการบดี : ยุทธศาสตรAในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สงฆA. [ออนไลน�]. แหล%งท่ีมา : http://www. mcu.ac.th.. (๒๑ มกราคม ๒๕๕๘). 

วิกิพีเดีย, “จังหวัดราชบุรี”, [ออนไลน�], แหล%งท่ีมา <http : th.wikipedia.org/wiki/>, (๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙). 

ศูนย�บริการและถ%ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล สํานักงานเกษตรอําเภอสวนผึ้ง, “ตําบล
ท,าเคย”, [ออนไลน�], แหล%งท่ีมา < http://suanphueng.ratchaburi.doae.go.th/ATSC/ 
Mainpage/020.html>, (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 

(๕) การสัมภาษณA : 

สัมภาษณ� นางจันทรัตน� ศรีสังวร, พัฒนาการอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๘๓

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
สัมภาษณ� นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย�, ผู&นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด%นตําบลหนองกบ อําเภอบ&านโป�ง 

จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นางวิศรุตา มูลสวัสด์ิ, รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู%บ&านเศรษฐกิจพอเพียง บ&านหนองสะเดาบน 

หมู%ท่ี ๖ ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นางวีณา สุขอยู%, ผู&นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด%นตําบลห&วยยางโทน อําเภอปากท%อ จังหวัด

ราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นางสมนึก เทพธรรม, ประธานกลุ%มทอผ&า ไทยทรงดํา บ&านหัวเขาจีน อําเภอปากท%อ จังหวัด

ราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นางสาวจันทร�พร สุดยอด, พัฒนาการอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายทน สารีสาย, ผู&ใหญ%บ&านหมู% ๓ ตําบลกรับใหญ% อําเภอบ&านโป�ง จังหวัดราชบุรี, ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายเทียม ทิมทอง, นายกองค�การบริหารส%วนตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด

ราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายบําเพ็ญ นิติเศรษฐ, ประธานศูนย�ประสานงานองค�การชุมชนระดับตําบลดีเด%น (ศอช.ต.) 

ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายประคอง สร&อยสวัสด์ิ, ผู&นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด%นตําหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายประทีป นทีทวีวัฒน�, นายอําเภอปากท%อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายประพันธ� อินทสุต, รองชนะเลิศกองทุนแม%ของแผ%นดิน บ&านห&วยยาง ตําบลปากช%อง อําเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายประยงค� จันทเต็ง, นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายไพโรจน� พจนาท, ผู&นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด%นตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัด

ราชบุรี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายยุทธนา นวมนิ่ม, ผู&ใหญ%บ&าน หมู% ๖ ตําบลหนองกระทุ%ม อําเภอปากท%อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายศักด์ิสิทธิ์ แก%นศักด์ิ, ผู&ใหญ%บ&านหมู% ๓ ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายสมปอง จงรักษ�, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอปากท%อ จังหวัดราชบุรี, ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นาววิไลวรรณ สุนทรเสถียร, พัฒนาการอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ&าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), รองเจ&าคณะอําเภอบ&านโป�ง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 



 

๒๘๔

บรรณานุกรม (ต,อ) 
 
สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง Rาณโรจโน), เจ&าคณะอําเภอปากท%อ จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ&าคณะอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี, ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ&าคณะอําเภอบ&านคา จังหวัดราชบุรี, ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระใบฎีกาฐนพนธ� ชตปRฺโR, เจ&าอาวาสวัดหินกอง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระปลัดณรงค�ศักด์ิ ปภากโร, เลขานุการเจ&าคณะอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม, เลขานุการเจ&าคณะอําเภอบ&านโป�ง จังหวัดราชบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

(๖) การสนทนากลุ,มเฉพาะ : 

การสนทนากลุ%มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 

การสนทนากลุ%มเฉพาะ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 

การสนทนากลุ%มเฉพาะ นางนวลนิตย� สังข�กระแสร�, พัฒนาการอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐. 

การสนทนากลุ%มเฉพาะ นายศิริพงษ� ทิพย�เนตร, หัวหน&ากลุ%มอาชีพมะพร&าวน้ําหอม ชุมชนตาหลวง 
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 

การสนทนากลุ%มเฉพาะ นายสุเทพ สุริยะพันธพงษ�, กํานันตําบลตาหลวง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 

การสนทนากลุ%มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., กรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ�ราชบุรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
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แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด�นในจังหวัดราชบุรี 
_________________________________________________________________________ 

คําช้ีแจง 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ศึกษาสภาพ
ป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรีตามหลักพุทธธรรม และศึกษาการส&งเสริมหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี โดยแบบสัมภาษณ�นี้ แบ&งออกเป3น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ ข4อมูลท่ัวไปของผู4ให4สัมภาษณ� 

 ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ....................................................................................................... 
 วุฒิการศึกษา ................................................................................................................ 
 ตําแหน&ง ....................................................................................................................... 
 วัน/เวลาท่ีสัมภาษณ� ..................................................................................................... 
 
ส�วนท่ี ๒ นิยามศัพท�เฉพาะท่ีใช4ในการวิจัย 

 การพัฒนาชุมชน หมายถึง การร&วมมือของทุกฝ>ายส&วนเพ่ือช&วยสร4างความเจริญก4าวหน4าแก&
ชุมชน โดยมีจุดมุ&งหมายให4ประชาชนและชุมชนมีสภาพความเป3นอยู&ท่ีดีข้ึน ใน ๔ ด4าน ได4แก& 
 ๑) เศรษฐกิจ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต&าง ๆ ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ภาคครัวเรือน สินค4า และบริการต&าง ๆ ซ่ึงคลอบคลุมการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได4เลี้ยงชีพ 
 ๒) สังคม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการอยู&รวมกันด4วยความสามัคคีในชุมชน ซ่ึง
คลอบคลุมการปฏิบัติตน วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 
 ๓) การศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู4และประสบการณ� ซ่ึงคลอบคลุม
การเล&าเรียน ฝGกฝน อบรม ท้ังในส&วนของการศึกษาในระบบของภาครัฐ และการศึกษานอกระบบ 
 ๔) สุขอนามัยและสิ่งแวดล4อม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล4อม 
ซ่ึงคลอบคลุมสุขภาวะท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน 
 การส�งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน หมายถึง การสนับสนุนการนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต�ใช4ในการพัฒนาชุมชนให4มีความเจริญก4าวหน4าอย&างยั่งยืน โดยหลัก
พุทธธรรมดังกล&าวนี้ หมายถึง หลักไตรสิกขา หรือสิกขา ๓ ประกอบด4วย 



 

๒๙๔

 ๑) ศีล หมายถึง การสร4างหลักประกันคุณภาพชีวิต ทรัพย�สิน ครอบครัว สังคม และสุขภาพ 
เพ่ือให4เกิดการใช4กายและวาจาท่ีไม&เกิดโทษ 
 ๒) สมาธิ หมายถึง การสร4างความสงบทางจิตใจ เพ่ือประสิทธิภาพในการคิดพิจารณา
ตัดสินใจโดยไตร&ตรอง บนพ้ืนฐานของความไม&ประมาท 
 ๓) ป*ญญา หมายถึง การมีองค�ความรู4 แหล&งเรียนรู4เพ่ือพัฒนาความรู4ความเข4าใจ และ
สามารถถ&ายทอดความรู4สู&ผู4อ่ืน เพ่ือนําไปใช4ในการพัฒนาหรือแก4ไขป*ญหาได4อย&างสร4างสรรค� 
 
ส�วนท่ี ๓ ข4อคําถามแบบสัมภาษณ� 

 ข4อท่ี ๑ : ท&านเห็นว&า ลักษณะท่ัวไปของชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๒ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
เศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๓ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
เศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๔ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
เศรษฐกิจ ตามหลักการของป*ญญา เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๕ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4านสังคม 
ตามหลักการของศีล เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๖ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4านสังคม 
ตามหลักการของสมาธิ เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๗ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4านสังคม 
ตามหลักการของป*ญญา เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๘ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
การศึกษา ตามหลักการของศีล เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๙ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
การศึกษา ตามหลักการของสมาธิ เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๑๐ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
การศึกษา ตามหลักการของป*ญญา เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๑๑ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
สุขอนามัยและสิ่งแวดล4อม ตามหลักการของศีล เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๑๒ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
สุขอนามัยและสิ่งแวดล4อม ตามหลักการของสมาธิ เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๑๓ : ท&านเห็นว&า สภาพป*จจุบันของการพัฒนาชุมชนดีเด&นในจังหวัดราชบุรี ด4าน
สุขอนามัยและสิ่งแวดล4อม ตามหลักการของป*ญญา เป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๑๔ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านเศรษฐกิจ ตามหลักการของศีล ควรเป3นอย&างไร 
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 ข4อท่ี ๑๕ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านเศรษฐกิจ ตามหลักการของสมาธิ ควรเป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๑๖ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านเศรษฐกิจ ตามหลักการของป*ญญา ควรเป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๑๗ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านสังคม ตามหลักการของศีล ควรเป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๑๘ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านสังคม ตามหลักการของสมาธิ ควรเป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๑๙ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านสังคม ตามหลักการของป*ญญา ควรเป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๒๐ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านการศึกษา ตามหลักการของศีล ควรเป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๒๑ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านการศึกษา ตามหลักการของสมาธิ ควรเป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๒๒ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านการศึกษา ตามหลักการของป*ญญา ควรเป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๒๓ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านสุขอนามัยและสิ่งแวดล4อม ตามหลักการของศีล ควรเป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๒๔ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านสุขอนามัยและสิ่งแวดล4อม ตามหลักการของสมาธิ ควรเป3นอย&างไร 
 ข4อท่ี ๒๕ : ท&านเห็นว&า แนวทางการส&งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีเด&นใน
จังหวัดราชบุรี ด4านสุขอนามัยและสิ่งแวดล4อม ตามหลักการของป*ญญา ควรเป3นอย&างไร 
 
 
 

ขอขอบคุณ/อนุโทนาในความเอ้ือเฟPQอทางวิชาการ 
พระสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค) 

นิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(ผู4สัมภาษณ�) 
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หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
ประมวลภาพการสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
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การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
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การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
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การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
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การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
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การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

 



 

๓๒๙

 
 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

 



 

๓๓๐

 
 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

 



 

๓๓๑

 
 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

 



 

๓๓๒

 
 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

 



 

๓๓๓

 
 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

 



 

๓๓๔

 
 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

 



 

๓๓๕

 
 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

 



 

๓๓๖

 
 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

 



 

๓๓๗

 
 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห�การสนทนากลุ�มเฉพาะเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๓๙



 

๓๔๐



 

๓๔๑



 

๓๔๒



 

๓๔๓



 

๓๔๔



 

๓๔๕



 

๓๔๖



 

๓๔๗

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
บัญชีลงนามผู�เข�าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๔๙

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
ประมวลภาพการสนทนากลุ�มเฉพาะเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๕๑

 

 
 
 
 

การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

 

 
 



 

๓๕๒

 

 
 
 
 

การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

 

 
 

 



 

๓๕๓

 

 
 
 
 

การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

 

 
 

 



 

๓๕๔

 

 
 
 
 

การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

 

 
 

 



 

๓๕๕

 

 
 
 
 

การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

 

 
 

 



 

๓๕๖

 

 
 
 
 

การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

 

 
 

 



 

๓๕๗

 

 
 
 
 

การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

 

 
 

 



 

๓๕๘

 

 
 
 
 

การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

 

 
 



 

๓๕๙ 
 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ช่ือ : พระสุรวุฒิ ฉายา สิริวฑฺฒโก/(สุรวุฒิ  อุกฤษโชค) 

เกิด : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ 

การศึกษา : นักธรรมชั้นเอก 
 : พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร3การปกครอง) 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตําแหน�ง/หน
าท่ี : ผู9ช:วยเจ9าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง 
 : พระปริยัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี 

ท่ีอยู�ป"จจุบัน : วัดหนองบัวหิ่ง 
  ตําบลดอนทราย  อําเภอปากท:อ จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๔๐ 
 


