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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. ศึกษาสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ๒.ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา และ ๓.ศึกษาการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ
แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนามจากพระสงฆ์ผู้มี
บทบาทโดดเด่นในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ า
ท้องถิ่น และนักวิชาการด้านศาสนา ด้วยการเลือกแบบเจาะจงตามลักษณะของการเป็นตัวแทนของ
กลุ่มที่เหมาะสม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูปหรือคน โดยมีใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสนทนากลุ่ม เฉพาะกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี พบว่า มีการ
ด าเนินการครอบคลุมการด าเนินงาน ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพได้แก่มีการจัด
อบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ ๒) ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
จังหวัด ได้แก่ มีการวิเคราะห์อาชีพชุมชน ๓) ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน ได้แก่มีปราชญ์ชุมชนร่วมเป็นวิทยากร ๔) ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือน
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เป้าหมาย ได้แก่ มีการเก็บข้อมูลความสนใจในการฝึกอาชีพ ๕) ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน ได้แก่มีการสร้างอาชีพโดยวัดผลการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและ         
๖) ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ได้แก่ มีการตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพใหม่ 

๒. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา พบว่า (๑) บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน ตามกรอบ
การด าเนินงาน พบว่า พระสงฆ์สามารถร่วมเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับสาระ
ความรู้ปรัชญา หลักการ และแนวคิดสัมมาอาชีวะที่เป็นต้นแบบของการพัฒนามาสู่แนวคิดสัมมาชีพ
ชุมชนพระสงฆ์สามารถร่วมรับผิดชอบโดยฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณของชุมชนคณะสงฆ์สามารถร่วม
รับผิดชอบโดยสนับสนุนสถานที่จัดประชุมและเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรพระสงฆ์สามารถเป็น
สื่อกลางในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐกับชุมชนศูนย์การเรียนรู้ประจ าชุมชนหลายแห่งตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ของวัด และพระสงฆ์เปิดโอกาสให้คนในชุมชนน าผลผลิตจากการประกอบสัมมาชีพมาจัด
จ าหน่ายในพ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและ (๒) บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา พบว่าด้านศีล ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชน
ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต การส่งเสริมให้ประชาชนงดเว้นอบายมุขเพ่ือลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น
ด้านสมาธิ ได้แก่ ส่งเสริมการควบคุมสติ การท าจิตใจให้สงบ และมีสมาธิขณะท างานหรือประกอบ
อาชีพ และด้านปัญญา ได้แก่ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจ าชุมชนภายในวัด และพระสงฆ์เป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

๓.การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี พบว่า ๑) ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ ได้แก่ การจัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ    
๒) ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ได้แก่ การตั้งทีมสังฆวิทยากร
สัมมาชีพ ๓) ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ได้แก่               การ
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครัวเรือน/หมู่บ้านที่มีความพร้อม ๔) ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือน
เป้าหมาย ได้แก่ การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย ๕) ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู่บ้าน ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ และ๖) ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ ได้แก่ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสัมมาชีพเชิงพุทธ ทั้งนี้ 
การด าเนินงานจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ ๓ ประสาน (บ-ว-ร) 
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Abstract 

Objectives of this research were  1. to study the current state of people’s 
right occupation promotion in Ratchaburi Province, 2. to study Buddhist monks’ role 
in the people’s right occupation promotion toward Buddhism and 3. to study the 
Buddhist monks’ roles development for the people’s right occupation promotion  in 
Ratchaburi Province. 

Methodology was the qualitative research collected data from 25 key 
informants who had prominent roles in the people’s right occupation promotion, 
heads of the government offices who had involved in social development, experts in 
social development, community leaders, village wise men, local academicians, and 
religious academicians, purposefully selected for appropriate representatives by in-
depth-interviewing with structured in-depth-interview scripts and data were also 
collected from 10 participants in focus group discussion and data were analyzed by 
descriptive interpretation.   

Findings were as follows: 

1. The current state of the promotion of right occupation to people in 
Ratchaburi Province was found that the  framework for implementation covered  6 
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aspects:: 1) the right occupation leader development;  there was a a training courses 
for right occupation lecturers, 2) the workshop of community right occupation lecturers 
in provincial level; there was a community career analysis, 3) the preparation for the 
team of community right occupation lecturers in village level; there was a community 
wise persons as co-lecturers, 4) the preparation for target households; there was data  
collection of interested persons who wanted to participate in career training, 5) the 
creation of community right occupation in village level; there was a career training and  
measured by both quantitative and qualitative performance, and 6) the establishment 
and development of an occupation group at the village levels;  there was a SMCE 
(small and micro community enterprise) set up for a new career group. 

2. Buddhist monks’ roles in the people’s right occupation promotion toward 
Buddhism were that 1. Buddhist monks’ roles in the people’s right occupation 
promotion in line with operation framework revealed that Buddhist monks could be 
co-lecturer for the people’s right occupation promotion, responsible for philosophical 
content, principles, and the right occupation concepts of the right occupation to 
practice, . Buddhist monks and be responsible as the community spiritual leaders. 
Buddhist monks can be responsible for providing places for meeting and the team of 
resource persons. Buddhists monks can be central media connecting state agencies, 
communities. Many community learning centers were located in the monastery 
compounds. Buddhist monks allowed community people to bring their products from 
the right occupation to sell in monastery areas without charge. 2. The Buddhist monks’ 
roles in peoples’ right occupation promotion according to Buddhism were found that 
Sila aspect was to encourage people to make living with honesty, refrain from all vices 
to reduce unnecessary expenditure. The Samadhi aspect was  to promote 
consciousness control, practice calm the mind and concentrate while working or doing 
a career. The Panya aspect was to establish a community learning centers within the 
monasteries compounds  And Buddhist monks are good examples of living a sufficient 
life. 

3. The Buddhist monks’ role development for the people’s right occupation 
promotion in Ratchaburi Province was found as follows: 1. the right occupation leader 
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development; there was  creation of the right occupation lecturers curriculum for 
Buddhist administrative monks, 2. the workshop of community right occupation 
lecturers in provincial level; there was  establishment of the right occupation lecturers 
teams, 3. the preparation for community right occupation lecturers team in village 
level; there was  public relations and selection of households/villages that were ready 
to participate in the project, 4. the preparation for target households: there was visiting 
the target household/village area, 5. the creation of community right occupation at 
the  village level; there was training of the community right occupation according to 
the principles of Buddhism, and 6. the establishment and development of  occupation 
groups; there was  concrete evaluation and establishing the  Buddhist right occupation 
groups However, the operation needs to focus on the participation of 3 co-coordinators 
(B-Baan or house, W-Wat or temple, R -Ratchakarn or government officers) 



ฉ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาของคณะกรรมการผู้ควบคุม
ดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. และ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. ที่อนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา
แนะน า ช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขจนส าเร็จด้วยดี 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร., 
อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. และ พระ
มหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. ทีก่รุณาให้ข้อแนะน า ปรับปรุง เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร.,พระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และ อาจารย์ ดร.สุริยา 
รักษาเมือง ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ พระปิฎกโกศล, ดร., พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , พระครูวิบูลกิจสุนทร, 
พระครูพิทักษ์ศิลปาคม, พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, 
นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, นายตรีพล อารมณ์ชื่น, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, นายเผด็จ คงศักดิ์, นายฤทธิไกร 
เอ่ียมจินดา, นายวันชัย ศรียา, นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นายสมศักดิ์ มณฑา, 
นายสมหมาย ทับทิม, นางทศมนพร พุทธจันทรา, นางพนิดา เกตุแก้ว, นางพะเยาว์ สายบัว, นางสัมฤทธิ์ 
รัฐปัตย์, นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, นางสาวนิภา 
ทองก้อน และนางสาวรักนิกร แสนทวีสุข ที่ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือการวิจัยจากการสัมภาษณ์ 

ขอขอบคุณ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., พระครูคุณสารานุกูล, พระปลัดณรงค์ศักดิ์ ปภากโร, 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อุทัย สติมั่น, อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, นายนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ, นายสง่า รอดเคราะห์ และ
นางสุธา ทรช่วย ที่ใหข้้อมูลส าคัญเพ่ือการวิจัยจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ อันจะพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวาย
เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดรมารดา ตลอดจนครู อาจารย์ 
รวมถึงคณะมีอุปการคุณทุกท่าน ผู้ให้ก าลังใจ ผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ทั้งหมด 

 
พระมหาค าพันธุ์ รณญฺชโย 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



ช 

 

สารบัญ 

 เรื่อง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ฏ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฐ 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๖ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๘ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๙ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๑๐ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์ ๓๘ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับสัมมาชีพ (สัมมาอาชีวะ) ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา ๕๖ 
 ๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสัมมาชีพตามทัศนะของศาสตร์สมัยใหม่ ๙๒ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๑๐๔ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐๙ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๐ 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๒๑ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๒๑ 
 ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๒๑ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๒๖ 



ซ 

 

สารบัญ (ตอ่) 

 เรื่อง หน้า 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๐ 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๑ 
 ๔.๑ สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ๑๓๑ 
 ๔.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลักการของพระพุทธ 

ศาสนา ๑๘๐ 
 ๔.๓ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน

จังหวัดราชบุรี ๑๙๘ 
 ๔.๔ ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่

ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ๒๔๓ 
 ๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย ๒๔๖ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๕๖ 
 ๕.๑ สรุป ๒๕๖ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๖๓ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๖๕ 

บรรณานุกรม ๒๖๗ 

ภาคผนวก ๒๗๖ 
 ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย ๒๗๗ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ๒๘๔ 
 ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์ ๓๑๓ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๑๖ 
 ภาคผนวก จ ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ ๓๒๙ 
 ภาคผนวก ฉ ประมวลภาพจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๔๓ 

ประวัติผู้วิจัย ๓๔๕ 



ฌ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑ แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของบทบาท ๑๒ 
๒.๒ แนวคิดหลักจากการศึกษาประเภทของบทบาท ๑๘ 
๒.๓ แนวคิดหลักจากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาท ๒๖ 
๒.๔ แนวคิดหลักจากการศึกษาความขัดแย้งทางบทบาท ๒๙ 
๒.๕ แนวคิดหลักจากการศึกษาทฤษฎีบทบาท ๓๖ 
๒.๖  แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของพระสงฆ์ ๔๐ 
๒.๗  แนวคิดหลักจากการศึกษาท่ีมาของพระสงฆ์ ๕๐ 
๒.๘  แนวคิดหลักจากการศึกษากิจวัตรของพระสงฆ์ ๕๕ 
๒.๙  แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนา ๕๗ 
๒.๑๐ แนวคิดหลักจากการศึกษาหลักการส าคัญของสัมมาอาชีวะ ๖๑ 
๒.๑๑ แนวคิดหลักจากการศึกษาเป้าหมายของสัมมาอาชีวะ ๖๔ 
๒.๑๒ แนวคิดหลักจากการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาอาชีวะ 

(สัมมาชีพ) ตามแนวพระพุทธศาสนา ๘๐ 
๒.๑๓ แนวคิดหลักจากการศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ ๙๐ 
๒.๑๔ แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของสัมมาอาชีพในทัศนะของศาสตร์สมัย ใหม่ ๙๓ 
๒.๑๕ แนวคิดหลักจากการศึกษากระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ๙๗ 
๒.๑๖ แนวคิดหลักจากการศึกษาการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ๑๐๓ 
๒.๑๗ แนวคิดหลักจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ๑๑๑ 
๒.๑๘ แนวคิดหลักจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ ๑๑๔ 
๒.๑๙ แนวคิดหลักจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสัมมาชีพ ๑๑๘ 
๓.๑  จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๒๒ 
๓.๒  จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๒๕ 
๔.๑  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพ

แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ ๑๓๘ 
๔.๒  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพ

แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ๑๔๖ 



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๓  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพ
แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ๑๕๕ 

๔.๔  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพ
แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือน
เป้าหมาย ๑๖๓ 

๔.๕  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพ
แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน ๑๗๐ 

๔.๖  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพ
แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ๑๗๘ 

๔.๗  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
เฉพาะบริบทด้านศีล ๑๘๖ 

๔.๘  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
เฉพาะบริบทด้านสมาธิ ๑๙๒ 

๔.๙  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
เฉพาะบริบทด้านปัญญา ๑๙๗ 

๔.๑๐  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการพัฒนาผู้น า
สัมมาชีพ ๒๐๔ 

๔.๑๑  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ๒๑๑ 

 



ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๑๒  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความ
พร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ๒๑๘ 

๔.๑๓  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความ
พร้อมครัวเรือนเป้าหมาย ๒๒๔ 

๔.๑๔  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ๒๓๐ 

๔.๑๕  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการจัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ ๒๓๖ 



ฏ 

 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่ หน้า 

๒.๑ การวิเคราะห์ระดับจุลภาคและมหภาค ๒๓ 
๒.๒ ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรม ๒๔ 
๒.๓ กระบวนการระบบสังคม ๓๔ 
๒.๔ กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ๙๕ 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๐ 
๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย ๒๔๖ 



ฐ 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๓๙ เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น วิ.มหา. (ไทย) ๑/
๑๘/๒๓. หมายความว่า ระบุถึง พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๑ ข้อที่ ๑๘ หน้าที่ 
๒๓ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยใช้ระบบค าย่อ ดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค ์  (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ส .ข. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.จ.ู (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค ์  (ภาษาไทย) 
 



บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ค ำว่ำ สัมมำชีพ มีควำมหมำยสอดคล้องกับค ำว่ำ สัมมำอำชีวะ คือ กำรเลี้ยงชีพโดยชอบ 
ได้แก่ เว้นมิจฉำชีพ ประกอบสัมมำชีพ (Right Livelihood)๑ ทำงพุทธเศรษฐศำสตร์ คือ กำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ท ำให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุถึงซึ่งศำนติสุข จำกกำรมีชีวิตในโลกของ
วัตถุ ภำยใต้เงื่อนไขของกำรทรัพยำกรที่จ ำกัด๒ ตรงกับค ำว่ำ สัมมำอำชีวะ หมำยถึง  กำรเว้นมิจฉำชีพ
ทุกรูปแบบ ประกอบตนอยู่ในสัมมำชีพ อะไรคือมิจฉำชีพ อะไรคือสัมมำชีพ เป็นเรื่องยำกที่จะวินิจฉัย
ชี้ขำด เป็นเรื่องที่นักปรำชญ์ทั้งทำงโลกและทำงธรรมถกเถียงกันมำก แต่ก็ไม่อำจวินิจฉัยเด็ดขำดลงไป
ได๓้ 

ทัศนะของพระพุทธศำสนำปรำกฏมีค ำว่ำ สัมมำอำชีวะ ได้แก่ กำรละเว้นอำชีพทีเรียกว่ำ 
มิจฉำวณิชชำ ๕ ประกำร ซึ่งประกอบด้วย กำรค้ำขำยศัสตรำวุธ กำรค้ำขำยสัตว์ กำรค้ำขำยเนื้อ 
กำรค้ำขำยของมึนเมำ และกำรค้ำขำยยำพิษ๔ หำกแต่ กำรประกอบอำชีพของผู้คนในสังคมซึ่งเดิมที
สำมำรถแยกแยะได้ว่ำดี-ชั่ว ถูก-ผิด เหมือนกับกำรแยกสีด ำกับสีขำวออกจำกกัน กลำยเป็นสิ่งที่ไม่อำจ
ท ำได้โดยง่ำยอีกต่อไป เนื่องจำกอำชีพในยุคปัจจุบัน หลำยต่อหลำยอำชีพอำจกล่ำวได้ว่ำเป็น
เหมือนกับสีเทำที่จ ำเป็นต้องอำศัยกำรพิจำรณำในรำยละเอียดด้ำนต่ำง ๆ ให้ดีว่ำเป็นหรือไม่เป็น
สัมมำอำชีวะ กล่ำวอีกอย่ำงก็คือกำรวินิจฉัยว่ำอำชีพใดเป็นมิจฉำอำชีวะหรือสัมมำอำชีวะย่อมจะท ำได้
ยำกยิ่งข้ึน 

                                           
๑พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, 

(นนทบุรี: เพิ่มทรัพย์กำรพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้ำ ๒๑๕. 
๒อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศำสตร์: วิวัฒนำกำร ทฤษฎี และกำรประยุกต์กับเศรษฐศำสตร์สำขำ

ต่ำง ๆ, (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๔๔), หน้ำ ๒๖. 
๓วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศำสนำ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร: 

ธรรมดำ, ๒๕๔๔), หน้ำ ๓๐. 
๔พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยำย, พิมพ์ครั้งท่ี ๓๕, (กรุงเทพมหำนคร: 

ส ำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้ำ ๗๒๓. 



๒ 

ดังที่ นักวิชำกำรชำวต่ำงประเทศได้ตั้งค ำถำมไว้ว่ำ “หำกบรรษัท (Corporation) ต่ำง ๆ 
ใช้กำรโฆษณำเพ่ือกระตุ้นกิเลสตัณหำซึ่งเป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรบรรลุธรรมแล้ว ถ้ำเช่นนั้นชำวพุทธ
ควรท ำงำนในบรรษัทเหล่ำนั้นหรือไม่”๕ 

แนวคิดใหม่ในกำรพัฒนำประเทศโดยกำรสร้ำงสัมมำชีพ ได้มีกำรนิยำมควำมหมำยของ
สัมมำชีพว่ำ หมำยถึง อำชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมี
รำยจ่ำยน้อยกว่ำรำยได้ สัมมำชีพจึงเป็นทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรมพร้อมกัน
ไปอย่ำงบูรณำกำร สอดคล้องกับที่ พระไตรปิฎก กูฏทันตสูตร๖ ระบุถึง ครำวที่พระพุทธองค์ตรัสเล่ำ
ถึงครั้งหนึ่งมีพระเจ้ำแผ่นดินชื่อพระมหำวิชิตรำช มีโจรเกิดขึ้นในบ้ำนเมือง พระองค์จะส่งกองทัพไป
ปรำบ ปุโรหิตกรำบทูลว่ำเมื่อกองทัพไปปรำบแล้วกลับมำ พวกโจรก็จะกลับมำใหม่ สิ่งที่ควรท ำคือ 
ใครมีอำชีพเกษตรกรรม โครักขกรรม ใครมีอำชีพพำนิชยกรรม ใครมีอำชีพรับรำชกำร พระองค์พึง
บ ำรุงเขำให้ท ำได้ดี (สมัยนั้นมีอำชีพอยู่ ๓ อำชีพ คือ เกษตรกรรม พำนิชยกรรม และรับรำชกำร)    
เมื่อบ ำรุงทั้ง ๓ อำชีพแล้ว ปุโรหิตกรำบทูลถึงผลที่จะเกิดขึ้นคือบ้ำนเมืองของพระองค์จะร่มเย็นเป็นสุข 
โภคทรัพย์จะเกิดขึ้นในท้องพระคลัง (เศรษฐกิจดี) รำษฎรจะไม่ต้องปิดประตูเรือนอยู่ (ไม่มีกำรลัก
ขโมย) จะยังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอก (ครอบครัวอบอุ่น) นี้เป็นกำรบรรยำยถึงควำมร่มเย็นเป็นสุขอย่ำง
เห็นภำพ กำรสอนเรื่องอบำยมุขอย่ำงเดียวยำกที่จะเกิดศีลธรรม สัมมำชีพเป็นศีลธรรม กำรมีสัมมำชีพ
ถ้วนหน้ำหรือเต็มพ้ืนที่ท ำให้ไม่เบียดเบียนกัน จึงเป็นปัจจัยให้เกิดควำมร่มเย็นเป็นสุข๗ 

ปัจจุบัน รัฐบำลขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งตอบสนอง
นโยบำยรัฐบำลเรื่อง กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำำทำงสังคมและกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ      
ซึ่งเริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับปรำชญ์ชุมชน เพ่ือให้กลับไปสร้ำงทีม 
และจัดฝึกอบรมอำชีพให้กับครัวเรือนเป้ำหมำยที่ต้องกำรฝึกอำชีพในหมู่บ้ำน โดยใช้พ้ืนที่ในบ้ำน
ปรำชญ์ชุมชนหรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือมุ่งหมำยให้ครัวเรือนที่เข้ำรับกำรฝึกอำชีพมี
ควำมรู้ และปฏิบัติอำชีพได้จริง จนพัฒนำเป็นอำชีพที่สร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่กำร
รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอำชีพที่มีควำมเข้มแข็งต่อไป๘ 

                                           
๕Christopher W. Gowans, Philosophy of the Buddha, (New York: Routledge, 2003), 

p. 178. 
๖ที.สี. (ไทย) ๙/๓๒๓-๓๕๘/๑๒๕-๑๕๐. 
๗ประเวศ วะสี, สร้ำงสัมมำชีพเต็มพ้ืนที,่ (กรุงเทพมหำนคร: บริษัท ที คิว พี จ ำกัด, ๒๕๕๒), หน้ำ ๑๐-๑๒. 
๘กรมพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย, แนวทำงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน, (กรุงเทพมหำนคร: กรม

พัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย, ๒๕๕๙), หน้ำ ๑. 



๓ 

นโยบำยดังกล่ำวนี้สอดคล้องกับ มติมหำเถรสมำคม ที่ ๔๙๒/๒๕๖๒ เรื่อง กำรด ำเนินงำน
โครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕” 
(ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี) ประจ ำปี ๒๕๖๒ โดย “กำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ แบบมี
ส่วนร่วมและบูรณำกำร อปต. (หน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล) ซึ่งเป็นกำรร่วมมือกันบูรณำกำร
และท ำงำนเชิงระบบ เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชำชน (๑) ศีลธรรมและ
วัฒนธรรม (๒) สุขภำพอนำมัย (๓) สัมมำชีพ (๔) สันติสุข (๕) ศึกษำสงเครำะห์ (๖) สำธำรณสงเครำะห์ 
(๗) กตัญญูกตเวทิตำธรรม และ (๘) สำมัคคีธรรม๙ ดังกล่ำวนี้ แสดงให้เห็นว่ำ กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สัมมำชีพชุมชนจึงเป็นกำรท ำงำนบนพ้ืนฐำนของกระบวนกำรมีส่วนร่วมของสถำบันทำงสังคม ทั้ง ๓ 
ประสำน ดังวลีว่ำ “บวร” นั่นเอง 

ทั้งนี้ พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชน โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนถึง
พร้อมด้วยควำมหมั่น กล่ำวคือ มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรประกอบอำชีพหรือปฏิบัติหน้ำที่กำรงำน 
ไม่เกียจคร้ำน ประกอบอำชีพอันสุจริต มีควำมช ำนำญ รู้จักใช้ปัญญำสอดส่อง ตรวจตรำ หำอุบำยวิธี
สำมำรถจัดด ำเนินกำรให้ได้ผลดี๑๐ ดังกล่ำวนี้ หำกพิจำรณำในพ้ืนที่จังหวัดรำชบุรี พบว่ำ มีพระสงฆ์
แกนน ำที่มีบทบำทส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชน อำทิ พระครูพิทักษ์ศิลปำคม (นุชิต 
วชิรวุฑฺโฒ) เจ้ำอำวำสวัดขนอน อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมำชีพศิลปกรรม  
“วัดขนอนหนังใหญ่”๑๑ และพระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ้ำอำวำสวัดวำปีสุทธำวำส อ ำเภอ
จอมบึง จังหวัดรำชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมำชีพพำณิชยกรรม “ตลำดอมยิ้ม ตลำดวิถีไทยย้อนยุค”๑๒ และ
อีกท่ำนหนึ่ง คือ พระครูใบฎีกำสุพจน์ ธีรว โส เจ้ำอำวำสวัดโขลงสุวรรณคีรี อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 
ผู้ส่งเสริมสัมมำชีพหัตถกรรม “ผ้ำตีนจก คูบัว เมืองโบรำณ”๑๓ เป็นต้น 

                                           
๙มหำเถรสมำคม, มติมหำเถรสมำคม, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: http: http://mahathera.onab.go.th 

[๑๗ กันยำยน ๒๕๖๒]. 
๑๐พระมหำนรำกร วรเมธี, “กำรพัฒนำชุมชนของพระสงฆ์ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของประชำชน

ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยำลัย: มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๘), หน้ำ ๒๐๐. 

๑๑ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร, ๑๐ คนท ำพิพิธภัณฑ์, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: http://www.sac.or.th/ 
exhibition/museummakers/prakrupituk.html [๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐]. 

๑๒ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร, รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจิตอำสำพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนตลำดอมยิ้ม จังหวัดรำชบุรี (ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์), (รำชบุรี: 
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง, ๒๕๖๐), หน้ำ ๑. 

๑๓วิกิพีเดีย พจนำนุกรมเสรี, วัดโขลงสุวรรณคีรี, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: http: th.wikipedia.org/ 
wiki/วัดโขลงสุวรรณคีรี [๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐]. 



๔ 

สัมมำชีพชุมชน เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงชุมชนที่มีกำรประกอบอำชีพโดยชอบ ซึ่งมีรำยได้
มำกกว่ำรำยจ่ำย โดยลดกำรเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีควำมสอดคล้องกับ
วิถีของชุมชนเพ่ือควำมมุ่งหมำยในกำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจชุมชน๑๔ ซึ่งกระบวนกำรสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของกรมกำรพัฒนำชุมชน มีล ำดับขั้นตอน ดังนี้ 

๑. กำรพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ โดยคัดเลือกปรำชญ์จำกเวทีประชำคมหมู่บ้ำนละ ๑ คน    
เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสัมมำชีพชุมชน , 
เพ่ือให้มีทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และเพ่ือให้มีเทคนิคกำรเป็นวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน 

๒. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมีปรำชญ์ชุมชนผู้
ผ่ำนกำรอบรมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนเข้ำประชุม พร้อมกับทีมสนับสนุนระดับจังหวัดเข้ำร่วมประชุม
เพ่ือเชื่อมโยงกำรท ำงำนร่วมกับทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน โดยให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
ด ำเนินกำรจัดประชุมปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมวิทยำกรสัมมำชีพและฝึกอำชีพให้กับครัวเรือน
เป้ำหมำย พร้อมจัดตั้งกลุ่มวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนตำมประเภทอำชีพ ทั้งนี้ เพ่ือให้วิทยำกรสัมมำชีพ
ชุมชนมีควำมชัดเจนในกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน , เพ่ือสำมำรถวิเครำะห์ควำมต้องกำรอำชีพของ
ครัวเรือนเป้ำหมำยในหมู่บ้ำนได้, เพ่ือมีข้อมูลวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนตำมกลุ่มประเภทอำชีพ, เพ่ือให้
มีแผนปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนและกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้ำน และเพ่ือให้เกิดเครือข่ำยวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน 

๓. กำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน โดยที่มีทีมวิทยำกรซึ่ง
ประกอบด้วย ครูใหญ่ ๑ คน และครูน้อย ๔ คน ซึ่งครูใหญ่หมำยถึงปรำชญ์ชุมชนที่ผ่ำนกำรอบรมและ
ผ่ำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนของหมู่บ้ำน  และครูน้อย
หมำยถึงปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนที่ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก ๔ คน ทั้งนี้ ให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ
เป็นผู้ให้กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และประสำนสนับสนุนให้มีกำรจัดเวทีประชุมเตรียมควำมพร้อม
ของทีมสัมมำชีพชุมชน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสัมมำชีพชุมชน , เพ่ือถ่ำยทอดเทคนิคกำร
เป็นวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน , เพ่ือแบ่งครับเรือนรับผิดชอบในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๔ ครัวเรือน,        
เพ่ือทบทวนและจัดท ำแผนกำรฝึกอบรมอำชีพ กำรส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับและติดตำมครัวเรือน
สัมมำชีพ, เพ่ือวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอำชีพ และเพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน และวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรฝึกอำชีพ 

                                           
๑๔กรมพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย, สัมมำชีพ สร้ำงวิถีชีวิตที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหำนคร: กลุ่มงำน

ส่งเสริมสัมมำชีพชุมชน ส ำนักเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน กรมพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย, ๒๕๖๐), หน้ำ ๘. 



๕ 

๔. กำรเตรียมควำมพร้อมครัวเรือนเป้ำหมำย โดยที่ทีมวิทยำกรประสำนควำมร่วมมือกับ
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกอำชีพของครัวเรือน เป้ำหมำย ๒๐ 
ครัวเรือน ตำมสัดส่วน วิทยำกร ๑ คน ต่อ ๔ ครัวเรือน ทั้งนี้ เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสัมมำชีพ, 
เพ่ือบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มกำรติดตำม, เพ่ือสอบถำมครัวเรือนเกี่ยวกับควำมสนใจในกำรฝึกอำชีพ
หรือควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงอำชีพ และเพ่ือท ำข้อตกลงร่วมกันในกำรฝึกอำชีพและแจ้งวันฝึกอบรม 

๕. กำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน โดยที่มีทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนเป็นครูฝึก
อำชีพ ผู้ถ่ำยทอด ผู้ดูแลติดตำมกำรสร้ำงสัมมำชีพแก่ตัวแทนครัวเรือนจ ำนวน ๒๐ คน ให้ได้เรียนรู้
และฝึกอำชีพ โดยมีส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเป็นผู้ให้กำรสนับสนุน ทั้งนี้ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้ครัวเรือนสัมมำชีพเกี่ยวกับอำชีพที่ต้องกำรเรียนรู้, เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพแก่ผู้แทน
ครัวเรือน, เพ่ือจัดให้ผู้แทนครัวเรือนได้ศึกษำดูงำน ณ หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กำรเรียนรู้
ชุมชน หรือบ้ำนปรำชญ์ชุมชน และเพ่ือให้ผู้แทนครัวเรือนได้ปฏิบัติจริงที่บ้ำนของตน 

๖. กำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ โดยเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่จำกกำรรวมตัวของผู้แทน
ครัวเรือนเป้ำหมำย ๕ ครัวเรือนขึ้นไปที่ผ่ำนกำรส่งเสริมกำรสรำ้งสัมมำชีพชุมชนและประกอบอำชีพเดียวกนั
เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพให้เกิดรำยได้ โดยมีทีมสนับสนุน 
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ และภำคครัวเรือนร่วมกันหำแนวทำงกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ๑๕ 

ปัญหำส ำคัญในปัจจุบัน คือ กำรหลงลืมแนวคิดเริ่มต้นเชิงพุทธของสัมมำชีพ กล่ำวคือ กำร
เลี้ยงชีวิตชอบตำมหลักสัมมำอำชีวะในทำงพระพุทธศำสนำจ ำเป็นต้องใช้ธรรมะที่เกื้ อหนุนเพ่ือควำม
สมบูรณ์ในกำรด ำเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมำะสม ได้แก่ ศีล-สมำธิ-ปัญญำ หรือ หลักไตรสิกขำ๑๖ ซึ่งเป็นหลักกำร
ที่เกื้อหนุนให้ผู้ประกอบอำชีพสุจริตหรือเลี้ยงชีวิตชอบสำมำรถประสบควำมส ำเร็จและเจริญก้ำวหน้ำ  
ดังนั้น ผลที่ได้จำกกำรส่งเสริมสัมมำชีพตำมแนวพระพุทธศำสนำ โดยกำรพัฒนำพฤติกรรมทำงด้ำนกำย
และวำจำ (ศีล) ซึ่งช่วยเสริมสร้ำงในกำรพัฒนำคุณภำพจิต (สมำธิ) และควำมเห็นที่ถูกต้องชอบธรรม 
(ปัญญำ) ท ำให้เกิดกำรพัฒนำครบกระบวนกำรพัฒนำ เพ่ือให้มีชีวิตที่ดีงำมประณีต ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำน
ทำงจริยธรรม คือ กำรด ำรงชีวิตโดยสัมมำอำชีวะ หรือ “สัมมำชีพ” โดยบูรณำกำรร่วมกับภำรกิจกำร
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนของกระทรวงมหำดไทย ทั้ง ๖ ด้ำน ได้แก่ กำรพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด กำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้ำน กำรเตรียมควำมพร้อมครัวเรือนเป้ำหมำย กำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน 
และกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ จึงเป็นแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ยั่งยืนได้อย่ำงแท้จริง 

                                           
๑๕เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๑-๗. 
๑๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กำรพัฒนำที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหำนคร: สหธรรมิก, 

๒๕๔๑), หน้ำ ๒๓๘. 



๖ 

จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ จึงท ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษำ
เรื่อง “กำรพัฒนำบทบำทของพระสงฆ์ในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชนในจังหวัดรำชบุรี ”    
เพ่ือสังเครำะหข์้อมูลทำงวิชำกำรส ำหรับกำรพัฒนำชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย สืบไป 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ สภำพปัจจุบันของกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชนในจังหวัดรำชบุรี เป็นอย่ำงไร 

๑.๒.๒ บทบำทของพระสงฆ์ในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชนตำมหลักกำรของ
พระพุทธศำสนำ เป็นอย่ำงไร 

๑.๒.๓ กำรพัฒนำบทบำทของพระสงฆ์ในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชนในจังหวัด
รำชบุรี เป็นอย่ำงไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษำสภำพปัจจุบันของกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชนในจังหวัดรำชบุรี 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษำบทบำทของพระสงฆ์ในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชนตำม
หลักกำรของพระพุทธศำสนำ 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษำกำรพัฒนำบทบำทของพระสงฆ์ในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชน
ในจังหวัดรำชบุรี 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใช้กำรสัมภำษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัยไว้ ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษำขอบเขตเนื้อหำตำมแนวคิดของ กรมพัฒนำชุมชน กระทรวง 
มหำดไทย ใน ๖ ด้ำน ประกอบด้วย (๑) กำรพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ (๒) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
วิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด (๓) กำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้ำน (๔) กำรเตรียมควำมพร้อมครัวเรือนเป้ำหมำย (๕) กำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน 
และ (๖) กำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ๑๗ 

                                           
๑๗กรมพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย, สัมมำชีพ สร้ำงวิถีชีวิตที่ย่ังยืน, หน้ำ ๘. 



๗ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

ตัวแปรใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย สภำพปัจจุบันของกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่
ประชำชนในจังหวัดรำชบุรี บทบำทของพระสงฆ์ในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
และพุทธธรรมส ำหรับกำรส่งเสริมสัมมำชีพ (ศีล-สมำธิ-ปัญญำ) ซึ่งเป็นฐำนคิดส ำคัญอันน ำไปสู่กำร
พัฒนำบทบำทของพระสงฆ์ในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชนในจังหวัดรำชบุรี  ทั้ง ๖ ด้ำน 
ได้แก่ (๑) กำรพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ (๒) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับ
จังหวัด (๓) กำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน (๔) กำรเตรียมควำมพร้อม
ครัวเรือนเป้ำหมำย (๕) กำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน และ (๖) กำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่ม
อำชีพ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ/ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ 

๑. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 

กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก ำหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ พระสงฆ์ผู้มีบทบำทโดดเด่นในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชน จ ำนวน ๓ รูป 

กลุ่มท่ี ๒ หัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน จ ำนวน ๕ คน 

กลุ่มท่ี ๓ ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน จ ำนวน ๕ คน 

กลุ่มท่ี ๔ ผู้น ำชุมชน/ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำท้องถิ่น จ ำนวน ๙ คน 

กลุ่มท่ี ๕ นักวิชำกำรด้ำนศำสนำ จ ำนวน ๓ รูป 

ผู้วิจัยคัดเลือกตัวแทนจำก ๕ กลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น จำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 
Sampling) ตำมลักษณะกำรเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมำะสม รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๒๕ รูป/คน 

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 

กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก ำหนดขอบเขตผู้ทรงคุณวุฒิกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ หัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน จ ำนวน ๒ คน 

กลุ่มท่ี ๒ ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน จ ำนวน ๒ คน 

กลุ่มท่ี ๓ ผู้น ำชุมชน/ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำท้องถิ่น จ ำนวน ๔ รูป/คน 

กลุ่มท่ี ๔ นักวิชำกำรด้ำนศำสนำ จ ำนวน ๒ รูป/คน 



๘ 

ผู้วิจัยคัดเลือกตัวแทนจำก ๔ กลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น จำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 
Sampling) ตำมลักษณะกำรเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมำะสม รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๐ รูป/คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พ้ืนที่ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดรำชบุรี 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย ตั้งแต่มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๕ นิยำมศพัท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

บทบำท หมำยถึง พฤติกรรมที่สำมำรถเห็นได้เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นพฤติกรรมของบุคคล
ตำมที่เกิดขึ้นตำมสถำนภำพที่เป็นหรือได้รับมอบหมำยหน้ำที่ ในกำรวิจัยครั้งนี้ หมำยถึง บทบำทของ
พระสงฆใ์นกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชน เท่ำนั้น 

สัมมำชีพ หมำยถึง อำชีพทีก่่อให้เกิดรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย โดยไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 

กำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพ หมำยถึง กำรสร้ำงสัมมำชีพตำมแนวทำงแห่งพระพุทธศำสนำ 
ใน ๖ ด้ำน ประกอบด้วย 

๑. กำรพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ ได้แก่ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสัมมำชีพชุมชนแก่
ผู้น ำชุมชน เพ่ือให้มีทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และเทคนิคกำรเป็นวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน 

๒. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด ได้แก่ กำรสนับสนุน
กำรปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนในระดับจังหวัดเพ่ือให้เกิดเครือข่ำย
วิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน 

๓. กำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน ได้แก่ กำรเตรียมควำม
พร้อมของทีมสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน เพ่ือกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับครัวเรือน 

๔. กำรเตรียมควำมพร้อมครัวเรือนเป้ำหมำย  ได้แก่ กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
กำรฝึกอำชีพของครัวเรือนเป้ำหมำย และกำรท ำข้อตกลงร่วมกันในกำรฝึกอำชีพ 

๕. กำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน ได้แก่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพแก่
ผู้แทนครัวเรือน เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริงที่บ้ำนของตน 



๙ 

๖. กำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ ได้แก่ กำรจัดตั้งขึ้นใหม่จำกกำรรวมตัวของผู้แทน
ครัวเรือนเป้ำหมำย เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพให้
เกิดรำยได้ โดยร่วมกันหำแนวทำงกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ 

พระสงฆ ์หมำยถึง พระภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์จังหวัดรำชบุรี (มหำนิกำย) เท่ำนั้น 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ได้ทรำบสภำพปัจจุบันของกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชนในจังหวัดรำชบุรี 

๑.๖.๒ ได้ทรำบบทบำทของพระสงฆ์ในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชน ตำม
หลักกำรของพระพุทธศำสนำ 

๑.๖.๓ ได้ทรำบกำรพัฒนำบทบำทของพระสงฆ์ในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชนใน
จังหวัดรำชบุรี 

๑.๖.๔ น ำองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยเป็นข้อมูลทำงวิชำกำรส ำหรับกำรพัฒนำชุมชนที่เหมำะสม
และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
 



บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” นี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยสามารถประมวลสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ ์

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับสัมมาชีพ (สัมมาอาชีวะ) ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา 

๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสัมมาชีพตามทัศนะของศาสตร์สมัยใหม่ 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท จากเอกสารทางวิชาการที่
หลากหลาย จึงได้ประมวลเนื้อหาสาระส าคัญ ไว้ตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของบทบาท 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “ความหมายของบทบาท” เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ค าว่า “บทบาท” หมายถึง การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาท
ของครู หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหรือต าแหน่งหน้าที่๑ 

                                           
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖),  หน้า ๖๔๘-๖๔๙ 



๑๑ 

บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่เห็นได้ เป็นการกระท าของบุคคล ผู้ที่มีสถานภาพเหมือนกัน
ย่อมมีการแสดงบทบาทแบบเดียวกัน ตามบรรทัดฐานที่ก าหนดไว้๒ บทบาทเป็นพฤติกรรมที่คาดหวัง
ส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่าง ๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มหรือสังคม
เพ่ือท าให้คู่สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมได้ รวมทั้งสามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะ
เกิดขึ้นได้๓ กล่าวคือ บทบาทของบุคคลเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับต าแหน่งหรือ
หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นการแสดงพฤติกรรมตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย         
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ที่มอบหมายอ านาจนั้น๔ 

บทบาทเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละบุคคล เช่น เป็นพ่อแม ่นอกจาก
จะเลี้ยงดูให้ลูกเติบโตแล้ว จะต้องมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ ป้องกันมิให้ลูกท าความชั่ว
หรือดูแลทุกข์สุขอ่ืน ๆ ส่วนครูจะต้องมีบทบาทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เช่น 
ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนเสื้อผ้า อาหาร ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนและดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของเด็ก ๆ๕ บทบาทเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของต าแหน่ง เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่งใดก็ต้องแสดงพฤติกรรมตามระบุเป็นบทบาทของต าแหน่ง
นั้น๖ เป็นหน้าที่ของบุคคลตามสถานภาพหรือต าแหน่งฐานะที่ตนด ารงอยู่ บทบาทเป็นกลไกอย่างหนึ่ง
ของสังคมท่ีท าให้คนที่อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
บุคคลจะมีสถานภาพและบทบาทหลายสถานภาพและต่างกันออกไป เช่น เป็นพ่อ แม่ ลูก ครู อาจารย์ 
ทหาร ต ารวจ แพทย์ นักเรียน นักศึกษา นิสิต เป็นต้น๗ 

บทบาทเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลวัตของสถานภาพ บุคคลจะได้รับมอบหมายให้ด ารงสถานภาพ 
โดยมีความสัมพันธ์กับสถานภาพอ่ืน เมื่อเขาใช้สิทธิและท าหน้าที่อันเป็นส่วนต่าง ๆ ของสถานภาพก็
แปลว่าเขาแสดงบทบาท๘ 

                                           
๒จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), 

หน้า ๓๗. 
๓ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคณะ, สังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๗๓. 
๔ปราชญา กล้าผจัญ, พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๔๐), หน้า ๓๔. 
๕ยนต์ ชุ่มจิต, ความเป็นครู, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓๓ 
๖สงวนศรี วิรัชชัย, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ศึกษาพรการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐. 
๗สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๕. 
๘สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๑. 



๑๒ 

บทบาทเป็นองค์รวมของบรรทัดฐานที่เกี่ยวเนื่องกับต าแหน่งหนึ่ง  ๆ ในสังคม นั่นคือ    
เป็นบรรทัดฐานที่แสดงให้เห็นว่าสังคมคาดหวังให้บุคคลในต าแหน่งนั้น ๆ กระท าหรือไม่กระท าอะไรได้
บ้าง โดยที่บรรทัดฐาน  คือกฎของพฤติกรรม (Rules Governing Behavior) เป็นที่ก าหนดว่า
พฤติกรรมอะไรที่สังคมต้องการยอมรับหรือห้ามปรามมิให้ปฏิบัติเมื่ออยู่ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง๙     
ดังอุปมาอุปไมยของ เชคสเปีย (Shakespeare) ว่า โลกทั้งใบคือเวทีละคร และผู้ชายและผู้หญิง
ทั้งหมดเป็นเพียงผู้แสดง (All the World’s a Stage and All the Man Women Merely Players) 
ดังกล่าวนี้ ถือว่าสมาชิกทุกคนในสังคมเป็นผู้แสดง (Actor) คือ แสดงบทบาทแต่ละบทบาท โดยที่ 
บทบาท หมายถึง ชุดของแบบแผนพฤติกรรมที่คาดหวังให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
หนึ่ง ๆ ในสังคม อาท ิผู้จัดการ พ่อ แม่ ครูอาจารย์ นักเรียน เป็นต้น๑๐ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของบทบาท ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิด
หลักสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของบทบาท 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๗๑๓) 

บทบาท หมายถึง การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
อีกนัยหนึ่งก็คือการแสดงพฤติกรรมตามบทบาท
หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๗) 

บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่เห็นได้ เป็นการ
กระท าของบุคคล ผู้ที่มีสถานภาพเหมือนกันย่อม
มีการแสดงบทบาทแบบเดียวกัน ตามบรรทัดฐาน
ที่ก าหนดไว้ 
 

 
 

                                           
๙Rodney Stark, Sociology, 4thed, (California: Wadsworth Publishing Company, 1992), p. 

42. 
๑๐Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, 7thed., (New Jersey: Prentice Hall, 

1996), p. 304. 



๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของบทบาท (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๗๑๓) 

บทบาท หมายถึง การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
อีกนัยหนึ่งก็คือการแสดงพฤติกรรมตามบทบาท
หรือต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคณะ 
(๒๕๔๔, หน้า ๗๓) 

บทบาทเป็นพฤติกรรมที่คาดหวังส าหรับผู้ที่อยู่ใน
สถานภาพต่าง ๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร เป็น
บทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มหรือสังคมเพ่ือท าให้คู่
สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมได้ ทั้ง
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดข้ึนได้ด้วย 
 

ปราชญา กล้าผจัญ 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๔) 

บทบาทของบุคคลเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกับต าแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ยนต์ ชุ่มจิต 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๓) 

บทบาทเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 

สงวนศรี วิรัชชัย 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๐) 

บทบาทเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่ง 
ซึ่งประกอบด้วยสิทธิและหน้าที่ของต าแหน่ง เมื่อ
บุคคลด ารงต าแหน่งใดก็ต้องแสดงพฤติกรรมตาม
ระบุเป็นบทบาทของต าแหน่งนั้น 
 

สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๒๕) 

บทบาทเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมที่ท าให้คนที่
อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกัน
ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  
 
 



๑๔ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของบทบาท (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๓๑) 

บทบาทเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลวัตของสถานภาพ 
บุคคลจะได้รับมอบหมายให้ด ารงสถานภาพ โดยมี
ความสัมพันธ์กับสถานภาพอ่ืน เมื่อเขาใช้สิทธิ
และท าหน้าที่อันเป็นส่วนต่าง ๆ ของสถานภาพก็
แปลว่าเขาแสดงบทบาท 
 

Rodney Stark 
(1992, p. 42) 

บทบาทเป็นองค์รวมของบรรทัดฐานที่เกี่ยวเนื่อง
กับต าแหน่งหนึ่ง ๆ ในสังคม นั่นคือ เป็นบรรทัด
ฐานที่แสดงให้เห็นว่าสังคมคาดหวังให้บุคคลใน
ต าแหน่งนั้น ๆ กระท า 
 

Stephen P. Robbins 
(1996, p. 304) 

บทบาท หมายถึง ชุดของแบบแผนพฤติกรรมที่
คาดหวังให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งหนึ่ง ๆ ในสังคม 
 

 

สรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลตามสถานภาพที่ด ารงอยู่ หรือที่เป็นอยู่ 
หรือตามที่ได้รับมอบหมายต าแหน่ง หรือเป็นภาระหน้าที่อันมีความสัมพันธ์ควบคู่กับต าแหน่งที่ต้อง
ปฏิบัติตามสถานภาพที่ก าหนดขึ้นและยังสอดคล้องกับพฤติกรรมที่กระท าตามต าแหน่งตามสถานภาพ
ทางสังคมหรือหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นแนวทางของการแสดงออกหรือปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ตามสภาวะที่แต่ละบุคคลที่เป็นอยู่ เช่น ครูมีบทบาทหน้าที่ในการสอนให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
ต ารวจมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาความสงบภายในประเทศ  เป็นต้น ในขณะที่ วิธีการหมายถึง       
แบบแผน ระเบียบ เหตุผลระเบียบวิธี ฯลฯ ซึ่งอาจแบ่งองค์ประกอบของวิธี ออกเป็น ๒ อย่าง คือ 
หลักการ และเทคนิค 
 
 
 
 



๑๕ 

๒.๑.๒ ประเภทของบทบาท 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “ประเภทของบทบาท” เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

การแสดงบทบาทของบุคคลตามลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา เชื่อมโยงกับ
สถานภาพที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการก าหนดบทบาทของปัจเจกชนหรือ
กลุ่มชนเพื่อให้สามารถด าเนินได้ตามบทบาทอย่างถูกต้อง โดยนัยนี้ มีการจ าแนกประเภทของบทบาท
ไว้ตั้งแต่ ๒ ถึง ๕ ประเภท ดังนี้ 

บทบาทอาจจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภท ตามบุคลิกภาพของบุคคล ได้แก่ 

๑. บทบาทที่เข้ากันได้กับบุคลิกภาพส่วนรวมของบุคคล หมายถึง บทบาทที่แสดงออก
มาแล้วไม่ขัดกับความรู้สึกของตนเอง และไม่ผิดไปจากความหมายของสังคมที่ก าหนดว่าเขาควรมี
บทบาทอย่างไร 

๒. บทบาทที่เข้ากันไม่ได้กับบุคลิกภาพส่วนรวมของบุคคล หมายถึง บทบาท ที่แสดงออก
มาแล้วขัดกับความรู้สึกของตนเอง และผิดไปจากความหมายที่สังคมก าหนดว่าเขาควรมีบทบาท
อย่างไร๑๑ 

ในขณะเดียวกัน อาจจ าแนกบทบาทเป็น ๒ ประเภท ตามต าแหน่งหรือหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ 

๑. บทบาทที่เป็นทางการ (Formal role) เป็นบทบาทที่ได้มีการมอบหมายให้อย่างเป็น
ทางการ ก าหนดไว้แน่นอน มีระเบียบตายตัว เช่น เมื่อปฏิบัติราชการมีต าแหน่งหน้าที่การงาน ประจ า 
ได้แก่ เสมียน ประจ าแผนก หัวหน้าแผนก ผู้อ านวยการกอง เป็นต้น หรือเมื่อท างานธุรกิจ มีต าแหน่ง
งานเป็นหัวหน้า ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการส่วน ผู้จัดการฝ่าย เป็นต้น ซึ่งแต่ละองค์กร จะต้องมีการ
ก าหนดบทบาทของแต่ละต าแหน่งเอาไว้อย่างชัดเจนที่สุด เพ่ือให้แต่ละคนสามารถ ปฏิบัติหน้าที่การ
งานตามบทบาทต่าง ๆ ที่ตนได้รับอยู่นั้น อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๒. บทบาทที่ไม่เป็นทางการ (Informal Role) ได้แก่ บทบาทที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย
ให้แก่บุคคลอย่างเป็นทางการ แต่เป็นบทบาทที่ผู้มีบทบาทอย่างเป็นทางการจะต้องปฏิบัติ เพ่ือจะ
รักษาความศักดิ์สิทธิ์แห่งบทบาทที่ตนครองอยู่นั้นเอาไว้ให้ได้ บทบาทท่ีไม่เป็นทางการนี้ แบ่งได้เป็น ๓ 
ลักษณะ คือ 

                                           
๑๑วินิจ เกตุข า และค าเพชร ฉัตรศุภสกุล, กระบวนการกลุ่ม, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๒), หน้า ๖๓. 



๑๖ 

 ๒.๑ บทบาทในภารกิจ (Task Role) ซึ่งมุ่งไปที่การดูแลให้กลุ่มปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 ๒.๒ บทบาทในการสร้างกลุ่มและธ ารงรักษา (Group Building and Maintenance) 
หมายถึง บทบาท ในการอ านวยความสะดวก และสร้างปฏิบัติสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน         
ในบรรดากลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และสร้างสายใยแห่งสัมพันธ์ไมตรีต่อกันไว้ให้ผูกพันต่อกันไว้
อย่างเหนียวแน่น มีความห่วงใยเอ้ืออาทรแก่กันและกัน 

  ๒.๓ บทบาทของเอกัตบุคคล (Individual Role) เป็นบทบาทส่วนตัวของแต่ละบุคคล
ที่เติมเต็มความเป็นตัวของตัวเอง ท าให้ตัวเองมีความสุข มีความพึงพอใจกับชีวิต เป็นเรื่องส่วนตัว 
ไม่ใช่เรื่องของกลุ่ม บทบาทส่วนตัวนี้ บางทีจะเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนสัมพันธภาพอันดี ระหว่าง
บุคคลในกลุ่ม ก็อาจจะกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความผูกพันระหว่างกันและกันไปเสียก็
ได้ หากบคุคลนั้นมีลักษณะอุปนิสัยใจคอเป็นไปในทางท่ีเป็นลบ เห็นแก่ตัว หรืออิจฉาริษยา เป็นต้น๑๒ 

บทบาทอาจจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) บทบาทที่
บุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (Perceived Role) และบทบาทท่ีบุคคลแสดงออกจริง (Enacted Role) ๑๓ ดังนี้ 

๑. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ได้แก่ บทบาทที่ก าหนดไว้ตามความคาดหวังของ
บุคคลทั่วไปในสังคมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพนั้นๆ 
ควรกระท าแต่อาจไม่มีใครท าตามนั้นได้ 

๒. บทบาทที่บุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่บุคคลคาดคิดด้วย
ตัวเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลด้วย 

๓. บทบาทท่ีบุคคลแสดงออกจริง (Enacted Role) เป็นบทบาทที่บุคคลปฏิบัติจริง ขึ้นอยู่
กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย จึงท าให้การแสดงบทบาทมีความแตกต่างกันไป๑๔ 

ขณะเดียวกัน อาจจ าแนกบทบาทได้เป็น ๓ ประเภท ตามความคาดหวังของบุคคล ได้แก่ 

                                           
๑๒ปราชญา กล้าผจัญ, พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา, หน้า ๑๒๕-๑๒๖. 
๑๓จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, หน้า ๓๗-๓๘. 
๑๔สุดา ภิรมย์แก้ว, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑), 

หน้า ๖๓. 



๑๗ 

๑. บทบาทตามใบสั่ง บทบาทประเภทนี้มุ่งเพ่งเล็งที่การปฏิบัติตามความคาดหวังของแต่
ละสถานภาพ ตัวตนและทักษะในการแสดงบทบาทมีหน้าที่ต้องปรับตัวให้ เข้ากับความคาดหวังของ
สถานภาพนั้น ๆ การวิเคราะห์บทบาทประเภทนี้เน้นตรงระดับการยอมปฏิบัติตามความคาดหวัง 

๒. บทบาทตามใจ บทบาทประเภทที่สองเพ่งไปยังจุดที่ว่าความคาดหวังต่าง ๆ จะต้องผ่าน
อัตตา หรือตัวตนเสียก่อนแล้วจึงมีการปฏิบัติ ขณะที่ผ่านตัวตนนี่เอง ตัวตน ก็จะกลั่นกรองพินิจพิจารณา 
เลือกสรร ลดทอน พลิกแพลงความคาดหวังนั้น ๆ ให้เหมาะกับตน จุดสนใจของการวิเคราะห์จึงอยู่ที่
แบบหรือสไตล์ของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร 

๓. บทบาทจริง บทบาทประเภทนี้คือ พฤติกรรมจริงของปัจเจกชนหลังผ่านขั้นตอน ๒ 
ขั้นตอนข้างต้นมาแล้ว หากจะดูพฤติกรรมเปิดเผยก็จะดูความซับซ้อนหรือโครงข่ายเชื่อมโยงของ
พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็น ถ้าเพ่งไปที่บทบาทเปิดเผยจุดการวิเคราะห์ก็จะพุ่งตัวความคาดหวัง
หรือการตีความความคาดหวังตามสถานภาพนั้น๑๕ 

โดยทั่วไป บทบาทในลักษณะของกระบวนการขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. บทบาทที่คาดหวัง (Role Expectation) เป็นบทบาทตามความคาดหวังของผู้อ่ืนหรือ
เป็นบทบาทที่องค์กรหรือกลุ่มสังคม คาดหวังให้บุคคลปฏิบัติตามหน้าที่ที่บุคคลนั้นครองต าแหน่งอยู่ 

๒. มโนทัศน์ของบทบาท (Role Conception) คือ การที่บุคคลมองเห็นบทบาทตามการ
รับรู้ของตนเอง ว่าตนเองจะมีบทบาทหรือพฤติกรรมอย่างไร ทั้งนี้การรับรู้บทบาท (Role Perception) และ
ความคาดหวังต่อบทบาทของตนเอง (Role Expectation) ซึ่งทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน 

๓. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptance) ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อมีความสอดคล้อง
กันของบทบาทตามความคาดหวังของสังคม (บทบาทในอุดมคติ) การรับรู้บทบาทและความคาดหวัง
เกี่ยวกับบทบาทตนเอง 

๔. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาทที่เจ้าของ
สถานภาพได้แสดงจริง (Actual Role) ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงบทบาทที่สังคมคาดหวังหรือเป็นการ
แสดงบทบาทตามการรับรู้ และความคาดหวังของตนเอง การที่บุคคลจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเพียงใดนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของการยอมรับบทบาทของบุคคลที่ครองต าแหน่งอยู่๑๖ 

                                           
๑๕สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา: เนื้อหาและแนวทางการใช้ประโยชนเ์บื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๙. 
๑๖Pervin A. L., Personality Theory and Research 1989, (New York: John Wiley, 1998), 

p. 146. 



๑๘ 

อย่างไรก็ตาม อาจจ าแนกบทบาทได้มากถึง ๕ ประเภท ดังนี้ 

๑. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Roles) หมายถึง บทบาทที่ควรจะเป็นไปตามอุดมคติ อุดมการณ์ 
หรือหลักการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๒. บทบาทที่เป็นจริง (Actual Roles) หมายถึง ข้อเท็จจริงในด้านกิจกรรมหรือผลงานที่
ได้ปฏิบัติจริง 

๓. บทบาทที่รับรู้ (Perceived Role) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ
หรือภารกิจของตนว่าควรเป็นอย่างไร 

๔. บทบาทที่คาดหวัง (Expecting Role) หมายถึง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มุ่งหวังต้องการให้อีก
ฝ่ายหนึ่งประพฤติปฏิบัติอย่างไร 

๕. บทบาทที่ถูกคาดหวัง (Expected Role) หมายถึง การที่ฝ่ายหนึ่งถูกคาดหวังจากอีก
ฝ่ายหนึ่งว่า ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นไปตามคาดหวัง 

อนึ่ง ในการศึกษาเรื่องบทบาทในแต่ละคู่นั้น มีหลักการวิเคราะห์ว่า บทบาทในแต่ละ
คู่ควรที่จะสอดคล้อง (Role Must be Commensurate) จึงจะมีความส าเร็จสูง หากมีความขัดแย้ง
ในบทบาท (Role Conflict) ความล่มสลายจะเกิดขึ้น๑๗ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของบทบาท ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิดหลัก
สรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดหลักจากการศึกษาประเภทของบทบาท 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วินิจ เกตุข า และค าเพชร ฉัตรศุภสกุล 
(๒๕๔๒, หน้า ๖๓) 

บทบาทจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภท ตามบุคลิกภาพ
ของบุคคล คือ บทบาทที่เข้ากันได้กับบุคลิกภาพ
ส่วนรวมของบุคคล และบทบาทที่เข้ากันไม่ได้กับ
บุคลิกภาพส่วนรวมของบุคคล 
 

 
 

                                           
๑๗แสวง รัตนมงคลมาศ, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: เพชรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๒๗. 



๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดหลักจากการศึกษาประเภทของบทบาท (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปราชญา กล้าผจัญ 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๒๕-๑๒๖) 

บทบาทจ าแนกเป็น ๒ ประเภท ตามต าแหน่งหรือ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ บทบาทที่เป็น
ทางการ และบทบาทที่ไม่เป็นทางการ 
 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๗-๓๘) 

บทบาทจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ บทบาทใน
อุดมคติ บทบาทที่บุคคลเข้าใจหรือรับรู้ และ
บทบาทท่ีบุคคลแสดงออกจริง 
 

สุดา ภิรมย์แก้ว 
(๒๕๔๑, หน้า ๖๓) 

บทบาทจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ บทบาท
ในอุดมคติ บทบาทที่บุคคลเข้าใจ/รับรู้ และ
บทบาททีบุ่คคลแสดงออกจริง 
 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๓๙) 
 

บทบาทได้เป็น ๓ ประเภท ตามความคาดหวัง
ของบุคคล ได้แก่ บทบาทตามใบสั่ง บทบาท
ตามใจ และบทบาทจริง  
 

Pervin A. L. 
(1998, p. 146) 

บทบาทในลักษณะของกระบวนการ ได้แก่ บทบาท
ที่คาดหวัง มโนทัศน์ของบทบาท การยอมรับ
บทบาทของบุคคล และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของบุคคล 
 

แสวง รัตนมงคลมาศ 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๗) 

การศึกษาเรื่องบทบาทในแต่ละคู่นั้นมีหลักการ
วิเคราะห์ว่า บทบาทในแต่ละคู่ควรที่จะสอดคล้อง 
(Role Must be Commensurate) จึงจะมีความ 
ส าเร็จสูง หากมีความขัดแย้งในบทบาท (Role 
Conflict) ความล่มสลายจะเกิดข้ึน 
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สรุปได้ว่า การจ าแนกประเภทของบทบาทเป็นการแบ่งการแสดงบทบาทของบุคคลออก
ตามลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยมีความเชื่อมโยงกับสถานภาพที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับ  
เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดบทบาทของปัจเจกชนหรือกลุ่มชนเพ่ือให้สามารถด าเนินได้ตามบทบาท
อย่างถูกต้องในสังคม และแม้นักวิชาการจะจ าแนกหรือแบ่งบทบาทออกเป็นประเภทต่าง ๆ ในจ านวน
ที่ไม่เท่ากันก็ตาม แต่ล้วนเป็นการแบ่งแยกตามลักษณะหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลต้องปฏิบัติ
และแสดงออกมาตามที่ได้ถูกก าหนดไว้โดยสถานภาพ ต าแหน่ง หน้าที่ ความสัมพันธ์ สังคม และ
กฎหมาย เป็นต้น ซ่ึงบทบาทของบุคคลจะเป็นสิ่งบอกลักษณะของบุคคลนั้น ๆ ได ้

๒.๑.๓ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับบทบาท 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาท” เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรต่าง ๆ ได้ถูกน ามาใช้ศึกษาอย่างน่าสนใจและสามารถอธิบายถึงสาเหตุการกระท า
หรือการแสดงออกถึงบทบาทได้เป็นอย่างดี โดยเหตุผลในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด (บทบาท) ของ
มนุษย์ว่า เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

- เป้าประสงค์หรือจุดประสงค์ (Goal) เป็นความมุ่งหมายที่จะให้บรรลุในการกระท าสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดท่ีผู้กระท าจะมีการก าหนดเป้าประสงค์ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว 

- ความเชื่อ (Belief Orientation) เกิดจากความคิด ความรู้ ที่ผู้กระท าเข้าใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการเลือกกระท าทางสังคม 

- ค่านิยม (Value Standard) 

- นิสัยและธรรมเนียม (Habit and Customs) เป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมก าหนดไว้
แล้วสืบต่อกันด้วยประเพณี หากละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการที่สังคมไม่เห็นชอบด้วย 

- การคาดหวัง (Expectation) เป็นท่าทีของบุคคลอ่ืนทีม่ีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติหรือปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ 

- ข้อผูกพัน (Commitment) คือสิ่งที่ผู้กระท าเชื่อว่า ถูกผูกพันที่จะต้องกระท าให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์นั้น ๆ 

- การบังคับ (Force) เป็นตัวทีช่่วยกระตุ้นให้ผู้กระท าตัดสินใจกระท าการได้เร็วขึ้น 

- โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผู้กระท าที่เชื่อว่าการตัดสินใจกระท าใด ๆ โอกาส
จะเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ เช่น การมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 

- ความสามารถ (Ability) เป็นความสามารถท่ีจะน าไปสู่การตัดสินใจในการกระท า 
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- การสนับสนุน (Support) เป็นสิ่งที่ผู้กระท ารู้ว่าจะได้รับหรือคิดว่าจะได้รับจากบุคคลอ่ืน๑๘ 

ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมของบุคคล คือ ต าแหน่ง สถานภาพทางสังคม ความคาดหวัง
บทบาทของบุคคล และความรู้สึกได้รับการยอมรับจากสังคม มีดังนี้ 

๑. ต าแหน่งสถานภาพทางสังคม 

สังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลต่อกันและกันระหว่างบุคคล โดยมีการ
จัดระเบียบขึ้น ส่วนสถานภาพ หมายถึง ต าแหน่งของบุคคลในสังคมในกลุ่มที่มีฐานะเป็นสมาชิกทางสังคม 
ท าให้บุคคลย่อมมีต าแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น ต าแหน่งทางสังคมมีความแตกต่างจากบทบาทที่ว่า ต าแหน่ง
เป็นการจ าแนกมนุษย์ แต่บทบาทเป็นการจ าแนกพฤติกรรม และสามารถอธิบายได้ว่า ต าแหน่งทาง
สังคมจะยังคงอยู่ ไม่ว่าจะมีใครครองต าแหน่งนั้นหรือไม่ แต่บทบาทอาจมีอยู่หรือไม่ก็ได้ ต าแหน่งทาง
สังคมอาจมีสถานภาพสูงหรือต่ า ขึ้นอยู่กับอ านาจที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของต าแหน่ง ด้วยเหตุนี้ ต าแหน่ง
กับสถานภาพจึงเป็นมโนทัศน์คู่กัน คือ ต าแหน่งทางสังคมจะบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมด้วย 

ต าแหน่งทางสังคมแต่ละอย่างจะมีการคาดหวังจากคนในสังคมที่ให้ผู้ครองนั้นประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่เรียกว่า บรรทัดฐานหรือปทัสถาน หรืออาจกล่าวได้ว่า 
บรรทัดฐานทางสังคม หรือปทัสถานเป็นกฎเกณฑ์พฤติกรรม หรือค่านิยมที่สังคมก าหนดไว้เป็น
แนวทางให้บุคคลหรือสมาชิกในสังคมยึดถือปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องก าหนดว่า
บุคคลผู้ครองต าแหน่งต่าง ๆ นั้นควรหรือต้องปฏิบัติอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ การที่เราปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานทางสังคมก็เพราะทราบว่าตนเองได้รับการคาดหมายจากบุคคลที่เราติดต่อสังสรรค์และ
จากสังคมส่วนรวมให้ปฏิบัติเช่นนั้น การปฏิบัติดังกล่าว ก็คือ การแสดงบทบาททางสังคม 

บรรทัดฐานทางสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยวิธีการอบรมปลูกฝัง
บุคคลเกิดจิตส านึกในการควบคุมตนเอง หรือวิธีการขัดเกลาทางสังคม นั่นเอง บรรทัดฐานทางสังคม 
อาทิ ธรรมเนียม ได้แก่ แบบแผนปฏิบัติ มารยาทสังคม กฎศีลธรรม ได้แก่ ประเพณี วิธีประชา จารีต 
ข้อห้ามต่าง ๆ กฎหมาย ได้แก่ บทบัญญัติ ข้อบังคับ เป็นต้น บรรทัดฐานดังกล่าวได้รับอิทธิพลจาก
ค่านิยมทางสังคมหาคนในสังคมมีค่านิยมอย่างไร จะส่งผลให้เกิดการก าหนดบรรทัดฐานหรือปทัสถาน
ตามต าแหน่งของบุคคลนั้น ซึ่งสามารถให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว นอกจากนี้ ยังบังเกิดผลให้คน
ในสังคมมีแบบแผนในการปฏิบัติต่อกัน มีการแสดงพฤติกรรมบทบาทของแต่ละคนด้วย 
 

                                           
๑๘รีดเดอร์ (Reader) อ้างใน พระครูสังฆรักษ์ชุมพล โฆสวโร, “บทบาทของพระสงฆ์ด้านงานสังคมสงเคราะห์

ในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔. 
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๒. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท ต าแหน่งสถานภาพกับบรรทัดฐาน 

บทบาทประกอบด้วยบรรทัดฐานต่าง ๆ และเมื่อผนวกบทบาทหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน
จะเกิดเป็นต าแหน่งสถานภาพขึ้นมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ต าแหน่งสถานภาพประกอบด้วยบทบาท 
และบทบาทประกอบด้วยบรรทัดฐาน ทั้งบรรทัดฐานและบทบาทเป็นการกระท าที่แสดงออกถึงการ
ตัดสินใจของพฤติกรรมให้ปรากฏ กล่าวคือ การกระท าที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่คาดหวังเป็นเพียง
บรรทัดฐานและบทบาทตามอุดมคติ แต่ถ้าเป็นการกระท าที่แสดงออกถึงการตัดสินใจของพฤติกรรม
เป็นบรรทัดฐาน หรือบทบาทความเป็นจริง การที่บรรทัดฐานและบทบาทเกี่ยวข้องกับการกระท าที่
แสดงออกของพฤติกรรมบุคคลนั้น ๆ จึงท าให้เกิดความสัมพันธ์กับต าแหน่งสถานภาพของบุคคลด้วย 
ด้วยเหตุที่การกระท าที่แสดงออกของพฤติกรรมบุคคลย่อมขึ้นกับต าแหน่งสถานภาพที่บุคคลนั้นครอง
อยู่ ในต าแหน่งสถานภาพหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยบรรทัดฐานและบทบาทต่าง ๆ ซึ่งบรรทัดฐานและ
บทบาทดังกล่าวนี้มักแสดงออกในรูปของสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้ครองต าแหน่งสถานภาพนั่นเอง 

บรรทัดฐานมีความสัมพันธ์กับระบบสังคม ในท านองเดียวกับอะตอมมีความสัมพันธ์กับ
ระบบมวลสาร และเซลส์มีความสัมพันธ์กับระบบอินทรีย์ กล่าวคือ บรรทัดฐานเป็นส่วนประกอบของ
บทบาท และบทบาทเป็นส่วนประกอบของต าแหน่งสถานภาพ โดยที่บุคคลอาจมีต าแหน่งสถานภาพ
หลายอย่างภายในองค์การเชิงซ้อน ที่ประกอบด้วยกลุ่มหลายกลุ่มมารวมกัน ต าแหน่งสถานภาพหลาย
อย่างรวมกันเรียกว่า พหุสถานภาพ และอาจมีหลายพหุสถานภาพในชุมชนและสังคม อันประกอบไป
ด้วยองค์การเชิงซ้อนหลาย ๆ องค์การมารวมกันอีกด้วย พหุสถานหลายอย่างนี้รวมเรียกว่า พหุคูณ
สถานภาพ จึงขอเสนอภาพแสดงการวิเคราะห์ระดับจุลภาค ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับระบบพฤติกรรมและระบบสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ระดับมหภาค๑๙ 
 

                                           
๑๙อ้างแล้ว, หน้า ๑๕-๑๖. 
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แผนภาพที่ ๒.๑ การวิเคราะห์ระดับจุลภาคและมหภาค๒๐ 

การวิเคราะห์ในระดับจุลภาคนี้ มุ่งวิเคราะห์เรื่อง บรรทัดฐาน บทบาท และต าแหน่ง 
สถานภาพที่เป็น เอกสถานภาพ พหุสถานภาพ และพหุสถานภาพ ส าหรับการวิเคราะห์มหภาคจะมุ่ง
วิเคราะห์เรื่อง กลุ่ม องค์การ ชุมชน และสังคม 
 
 

                                           
๒๐อ้างแล้ว, หน้า ๑๗. 

บรรทัดฐาน 
(Norm) 

บทบาท 
(Role) 

ต าแหน่งสถานภาพ 
(Status Position) 

ต าแหน่งสถานภาพ 
(Status Position) 

กลุ่ม 
(Group) 

องค์กร 
(Organization) 

พหุคูณสถานภาพ 
(Station) 

ชุมชน 
(Community) 

บรรทัดฐาน 
(Norm) 

บทบาท 
(Role) 
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๓. ความคาดหวังบทบาทของบุคคลที่ครองต าแหน่งสถานภาพ 

เมื่อบุคคลได้เรียนรู้ความคาดหวังจากสังคมเกี่ยวกับบทบาทต าแหน่งสถานภาพที่ครอง
แล้ว จะส่งผลเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เรียกว่าการสร้างความคิดเห็น หรือทัศนคติ เรียกว่า  จิต 
หมายถึง การทางจิตที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการปฏิรังสรรค์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม กล่าวได้ว่า จิต
เป็นปัจจัยส าคัญทางจิตวิทยาที่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมกับพฤติกรรมบทบาทเข้าด้วยกัน ซึ่งเกิด
จากปฏิกิริยาที่บุคคลมีต่อสังคมเมื่อบุคคลมีปฏิสังสรรค์ในสังคมนั่นเอง การตีความจากประสบการณ์
ทางสังคมหรือเกิดจากความส านึกในตัวตนหรืออัตตา ซึ่งเป็นการสร้างภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองนั่นเอง 
ติดตามด้วยการคาดหวังบทบาท แล้วจึงเกิดการกระท าที่แสดงออกถึงพฤติกรรมบทบาทตามที่สังคม
คาดไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การคาดหวังจากสังคมมีผลต่อการคาดหวังของผู้ครองต าแหน่งสถานภาพ    
มีผลต่อพฤติกรรมบทบาทของบุคคลนั้น จึงขอแสดงภาพประกอบ ๒.๒ ที่แสดงถึงต าแหน่งสถานภาพ
เป็นปัจจัยที่ก าหนดความคาดหมายบทบาทของบุคคลที่ครองต าแหน่งสถานภาพ และการคาดหมาย
ดังกล่าว ยังแสดงถึงปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ผู้ครองต าแหน่งสถานภาพนั้น 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรม๒๑ 

ต าแหน่งสถานภาพเป็นปัจจัยที่ก าหนดความคาดหมายบทบาทของบุคคลที่ครองต าแหน่ง
สถานภาพ และการคาดหมายดังกล่าว ยังแสดงถึงปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ผู้ครอง
ต าแหน่งสถานภาพนั้นด้วย และอาจกล่าวได้ว่า จิต เป็นปัจจัยส าคัญทางจิตวิทยาที่เชื่อมโยงกับปัจจัย
ทางสังคมกับพฤติกรรมบทบาทเข้าด้วยกัน ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่บุคคลมีต่อสังคมเมื่อบุคคลมีปฏิสัง
สรรค์ในสังคมนั่นเอง การตีความจากประสบการณ์ทางสังคมหรือเกิดจากความส านึกในตัวตนหรือ
อัตตา ซึ่งเป็นการสร้างภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองนั่นเอง ติดตามด้วยการคาดหวังบทบาท แล้วจึงเกิด
การกระท าที่แสดงออกถึงพฤติกรรมบทบาทตามที่สังคมคาดไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การคาดหวังจาก
สังคมมีผลต่อการคาดหวังของผู้ครองต าแหน่งสถานภาพ มีผลต่อพฤติกรรมบทบาทของบุคคลนั้น 

 

                                           
๒๑อ้างแล้ว, หน้า ๑๘. 

ต าแหน่งสถานภาพ 
(Status-Position) 

ความคาดหวังบทบาท 
(Role Expectation) 

พฤติกรรมบทบาท 
(Role Behavior) 



๒๕ 

เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการก าหนดบทบาทของบุคคล 
มีดังนี้ 

๑. อายุ เป็นตัวก าหนดบทบาทท่ีส าคัญ เพราะคนที่มีอายุต่างกันจะมีบทบาทไม่เหมือนกัน 
เช่น คล้อยตามสังคมท่ีเปลี่ยนไป พอสรุปได้ ๘ ประการ คือ  

 ๑.๑ ต้องศึกษาหาความรู้และถ่ายทอดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๑.๒ น าปัญหาสังคมมาสอนให้รู้จักอยู่รอดและไม่เป็นปัญหาสังคม 

 ๑.๓ ต้องฝึกฝนตนเองและผู้อ่ืนให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 ๑.๔ ต้องเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมในเอกลักษณ์ไทย 

 ๑.๕ ต้องฝึกฝนทักษะในการท างานและสร้างนิสัยที่ดีในการท างาน 

 ๑.๖ ต้องปลูกฝังและส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 

 ๑.๗ ต้องฝึกฝนการใช้ความคิดและวิจารณญาณของตนเอง 

 ๑.๘ จัดสิ่งแวดล้อมที่ให้ผลทางการศึกษา 

๒. เพศ หญิงและชายจะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปตามสังคมก าหนด 

๓. อาชีพ คนแต่ละอาชีพจะมีบทบาทแตกต่างกัน พระสงฆ์มีบทบาทหนึ่ง ต ารวจมีบทบาท
หนึ่ง พ่อค้ามีบทบาทหนึ่ง 

๔. ฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน จะมีบทบาทต่างกัน เช่น คนรวยกับคนจน พ่อค้าที่ร่ ารวย
กับชาวนาที่ยากจน หรือสังคมท่ีแบ่งชั้นวรรณะ เป็นต้น 

๕. ต าแหน่งในครอบครัว ในครอบครัวลูกมีบทบาทต่างจากพ่อแม่ พ่ีจะมีบทบาทต่างจาก
น้อง เป็นต้น 

๖. พิธีการต่าง ๆ ผู้ที่เข้าร่วมพิธีการจะถูกพิธีการนั้น ๆ ก าหนดบทบาทของตนเองไว้ เช่น 
พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ พิธีการทางศาสนา เป็นต้น 

๗. บุคลิกภาพแต่ละบุคลิกภาพจะมีผลต่อการแสดงบทบาทของบุคคลมาก โดยบุคคลจะ
เลือกแสดงบทบาทตรงกับบุคลิกภาพของตนเอง จะไม่แสดงบทบาทที่ขัดกับบุคลิกภาพของตนที่ไม่
ถนดั 



๒๖ 

๘. บทบาทภายในกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มจะมีบทบาทแตกต่างกันไป เช่น บทบาทของผู้น า 
บทบาทของเลขานุการ บทบาทของประชาสัมพันธ์ หรือบทบาทของสมาชิก เป็นต้น๒๒ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาท ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้   
มีแนวคิดหลักสรุปได้ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดหลักจากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาท 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
รีดเดอร์ อ้างใน พระครูสังฆรักษ์ชุมพล โฆสวโร 
(๒๕๕๔, หน้า ๑๔) 

ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแสดงบทบาท ได้แก่ 
๑. เป้าประสงค์หรือจุดประสงค์ 
๒. ความเชื่อและค่านิยม 
๓. นิสัยและธรรมเนียม 
๔. การคาดหวัง 
๕. ข้อผูกพัน 
๖. การบังคับ 
๗. โอกาส 
๘. ความสามารถ 
๙. การสนับสนุน 
 

วีรพันธ์ พวงเพชร 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๔-๑๕) 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการก าหนดบทบาทของ
บุคคล มีดังนี้ 
๑. อายุ 
๒. เพศ 
๓. อาชีพ 
๔. ฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน 
๕. ต าแหน่งในครอบครัว 
๖. พิธีการต่าง ๆ 
๗. บุคลิกภาพแต่ละบุคลิกภาพ 
๘. บทบาทภายในกลุ่ม 

                                           
๒๒วีรพันธ์ พวงเพชร, บทบาทของครูที่มีต่อการป้องกันการกระท าผิดของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา

ในกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙), หน้า ๑๔-๑๕. 



๒๗ 

สรุปได้ว่า บทบาทของบุคคลย่อมมีความสัมพันธ์กับต าแหน่งสถานภาพที่ตนครองอยู่ 
และต าแหน่งสถานภาพที่บุคคลครองอยู่นี้ท าให้เกิดความคาดหวังต่อบทบาทจากคนในสังคมนั้นที่ให้ผู้
ครองนั้นประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่เรียกว่า บรรทัดฐานหรือปทัสถาน หรือ
อาจกล่าวได้ว่า บรรทัดฐานทางสังคม หรือปทัสถานเป็นกฎเกณฑ์พฤติกรรม หรือค่านิยมที่สังคม
ก าหนดไว้ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่บุคคลมีต่อสังคมเมื่อบุคคลมีปฏิสังสรรค์ในสังคม ดังกล่าวนี้จะมีผลต่อ
การก าหนดพฤติกรรมของบทบาทของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตามยังมีเหตุปัจจัยที่เป็นกลุ่มเหตุผลของ
การกระท าของบุคคลที่แฝงอยู่ในการแสดงบทบาท เช่น จุดประสงค์ของการกระท า ความเชื่อ ค่านิยม 
ธรรมเนียม ประเพณี ความต้องการของบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวก าหนดท่าทีของบุคคลอ่ืนมีต่อ
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน อันเป็นสิ่งที่ผู้กระท ารู้ว่าจะได้รับหรือคิดว่าจะได้รับจากบุคคล
อ่ืน อย่างไรก็ตาม ในแต่เหตุผลจะประกอบด้วยกลุ่มเหตุผลหลายประการ ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่าง
กันในแต่ละกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ก็เป็นได ้

๒.๑.๔ ความขัดแย้งทางบทบาท 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “ความขัดแย้งทางบทบาท” เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

บทบาทมีความส าคัญในฐานะเป็นหน้าที่ของบุคคลตามสถานภาพหรือต าแหน่งฐานะที่ตน
ด ารงอยู่ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมที่ท าให้คนที่อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความ 
สัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย๒๓ เมื่อบุคคลมีสถานภาพและบทบาทหลายอย่างในเวลา
เดียวกัน ก็จะถูกคาดหวังให้แสดงบทบาทต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น บุคคลที่มีบทบาทเป็นพ่อ ในขณะเดียวกัน
ก็มีบทบาทเป็นครูด้วย เป็นต้น คนหนึ่งต้องการให้แสดงอย่างหนึ่ง ในขณะที่คนหนึ่งหวังให้แสดงไปอีก
อย่าหนึ่ง ความคาดหวังเหล่านั้นไม่เป็นไปในทางเดียวกัน จึงท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น 

ความขัดแย้งทางบทบาทเกิดขึ้นเมื่อบทบาทของปัจเจกบุคคล ๒ บทบาทจ าเป็นต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น บทบาทของลูกชายหรือลูกสาวต้องการเข้าร่วมงานของครอบครัว ในขณะ
ที่บทบาทของนักเรียนต้องเข้าเรียนเพ่ือสอบปลายภาค บุคคลที่ต้องกระท าหน้าที่สองบทบาทให้
สมบูรณ์จึงตกอยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งทางบทบาท๒๔ ความขัดแย้งทางบทบาท แยกได้เป็น 
๒ ชนิด คือ 
 
 

                                           
๒๓สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา, หน้า ๑๒๕. 
๒๔Richard Cheener and Wallace, Sociology, (California: Allyn and Bacon, 1989), p.58. 



๒๘ 

ชนิดที่ ๑ ความขัดแย้งระหว่างบทบาท (Conflict between Roles) บทบาท ๒ อย่าง หรือ
มากกว่านั้น อาจจะถูกก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ที่ขัดแย้งกัน เช่น ภรรยาที่เป็นลูกจ้างพบว่า          
ความต้องการของงานมีความขัดแย้งกับหน้าที่ในบ้าน ต ารวจบางครั้งก็ต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับ
จับกุมเพ่ือน 

ชนิดที่ ๒ ความขัดแย้งในบทบาทเดียว (Conflict within a Single Role) เป็นความขัดแย้ง
ที่เป็นโครงสร้าง (เกิดอยู่ภายใน) เช่น ในหมู่พระภิกษุนิกายคาทอลิก ความขัดแย้งระหว่างการ
ปฏิญาณถือพรหมจรรย์กับความปรารถนาแต่งงาน เป็นมูลเหตุส าคัญของความตึงเครียดทาง
บทบาท๒๕ 

รูปแบบของความขัดแย้งในบทบาท (Role Conflict) มีอยู่ ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

๑. ความขัดแย้งภายในตัวผู้ส่งข่าวหรือผู้ที่ออกค าสั่ง (Intra-Sender Conflict) เช่น กรณี
ที่หัวหน้าทีม ต้องท างานในบทบาทที่เท่าเทียมกันในทีม ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทเป็นผู้บริหารด้วย  
ต้องท าหน้าที่สั่งการและบังคับบัญชาด้วยจะมีบทบาทที่เท่าเทียมกัน ในทุกบทบาทคงเป็นไปได้ยาก 
จึงท าให้เกิดความขัดแย้งภายในตัวเองขึ้น 

๒. ความขัดแย้งระหว่างผู้ส่งข่าวหรือผู้ออกค าสั่ง ( Inter-Sender Conflict) เกิดจากคน
ในกลุ่มมีความขัดแย้งกับคนในกลุ่มอื่น ๆ ที่มีบทบาทเดียวกันท าให้ความขัดแย้งเกิดข้ึนระหว่างกลุ่ม 

๓. ความขัดแย้งระหว่างบทบาท (Inter-Role Conflict) เมื่อบทบาทต่างกันท าให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่ต่างกันด้วย แต่เมื่อต้องมาท างานร่วมกันจะพบว่ามีพฤติกรรมที่เข้ากันไม่ได้  เช่น         
เมื่อหัวหน้าขอให้ช่วยท างานล่วงเวลาเพ่ือให้งานเสร็จ ในขณะเดียวกันก็กังวลกับบทบาทการเป็น
แม่บ้านที่ต้องดูแลลูกหลังเลิกงาน ความขัดแย้งจึงเกิดข้ึนระหว่าง เรื่องงานกับบทบาทส่วนตัวที่มีอยู่ 

๔. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบทบาท (Person-Role Conflict) เกิดขึ้นเมื่อเรามีบทบาท
อย่างหนึ่ง แต่ไม่สามารถท าตามบทบาทที่ตนมีได้หรือการที่บุคคลมีความต้องการอย่างหนึ่ง แต่ตาม
บทบาทท่ีถูกก าหนดไว้นั้นท าตามความต้องการของตนเองไม่ได้จะเกิดความขัดแย้งขึ้นได้๒๖ 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการลดความตึงเครียดทางบทบาทและการป้องกันตนเอง
จากความรู้สึกผิดมีอยู่ด้วยกัน ๓ วิธี คือ 
 

                                           
๒๕Paul B Horton and Chester L Hunt, Sociology, (Tokyo: Mc Graw-Hill Inc., 1984), p.120. 
๒๖Moorhead G., Griffin R.W., Organizational Behavior: Managing People and Organizations, 

(New Delhi: Virenda Kumar Arya AITBS Publishers, 2001), p. 214. 



๒๙ 

วิธีที่ ๑ การให้ความเป็นเหตุผล (Rationalization) โดยการน าสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
มาให้ค านิยามใหม่ด้วยศัพท์ที่บุคคลและสังคมยอมรับได้ เช่น หลักค าสอนของคาทอลิกที่เกี่ยวกับ
สงครามท่ีชอบธรรมกับสงครามที่ไม่ชอบธรรม การให้ความเป็นเหตุเป็นผลจึงเป็นการปกปิดความจริง 
ปิดกั้นการรับรู้ว่าความขัดแย้งมีอยู่ 

วิธีที่ ๒ การจัดแยกเป็นสัดส่วน (Compartmentalization) โดยการแยกบทบาทของ
บุคคลออกเป็นส่วนๆ เพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการที่ละบทบาท เช่น ทหารและหน่วยปราบปราม
ของนาซีที่โหดร้าย กลายเป็นพ่อที่ใจดีและสามีที่น่ารัก เพราะพวกเขาแยกบทบาทของงานและ
บทบาททางครอบครัวออกจากกันอย่างเด็ดขาด 

วิธีที่ ๓ การพิจารณาวินิจฉัย (Adjudication) เป็นระเบียบการที่เป็นรูปแบบ เพ่ือผลักภาระ
การตัดสินใจอันยุ่งยากในความขัดแย้งทางบทบาท ไปให้ฝ่ายที่สาม โดยการขจัดความรับผิดชอบหรือ
ความรู้สึกผิดของปัจเจกบุคคลออกไป เช่น สมาคมวิชาชีพที่ได้พัฒนาระเบียบปฏิบัติขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทางบทบาท การตัดสินพฤติกรรมตามบทบาทที่เหมาะสมโดยสมาคมวิชาชีพหรือสหภาพ
แรงงาน จึงหมายถึงปัจเจกบุคคลได้หลุดพ้นหน้าที่การตัดสินใจด้วยตนเองแล้ว นั่นย่อมหมายความว่า 
เมื่อเกิดความขัดแย้งทางบทบาท สมาคมจะเป็นผู้ชี้ขาดว่า ต้องแสดงบทบาทใดจึงจะเหมาะสมตามที่
ถูกคาดหวัง 

วิธีทั้ง ๓ ดังที่กล่าว สองอย่างแรก เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวและไม่ตั้งใจเท่านั้น จึงจะส าเร็จผล 
แต่อย่างสุดท้ายจ าเป็นต้องเป็นไปโดยรู้สึกตัวและตั้งใจจึงจะส าเร็จผลคือออกจากความขัดแย้งทาง
บทบาทได๒้๗ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางบทบาท ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิด
หลักสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักจากการศึกษาความขัดแย้งทางบทบาท 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๒๕) 

เมื่อบุคคลมีสถานภาพและบทบาทหลายอย่างใน
เวลาเดียวกัน ก็จะถูกคาดหวังให้แสดงบทบาท
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ 

 

                                           
๒๗Paul B Horton and Chester L Hunt, Sociology, pp. 121-122. 



๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักจากการศึกษาความขัดแย้งทางบทบาท (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Paul B Horton and Chester L Hunt 
(1984, p. 120) 

ความขัดแย้งทางบทบาท แยกได้เป็น ๒ ชนิด คือ 
ความขัดแย้งระหว่างบทบาท และความขัดแย้งใน
บทบาทเดียว 
 

Richard Cheener and Wallace 
(1989, p. 58) 

ความขัดแย้งทางบทบาทเกิดขึ้นเมื่อบทบาทของ
ปัจเจกบุคคล ๒ บทบาทจ าเป็นต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างกัน บุคคลที่กระท าหน้าที่สองบทบาทจึง
ตกอยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งทางบทบาท 
 

Moorhead G., Griffin R.W. 
(2001, p. 214) 

รูปแบบของความขัดแย้งในบทบาท มี ๔ รูปแบบ 
ดังนี้ 
๑. ความขัดแย้งภายในตัวผู้ส่งข่าว/ผู้ที่ออกค าสั่ง 
๒. ความขัดแย้งระหว่างผู้ส่งข่าวหรือผู้ออกค าสั่ง 
๓. ความขัดแย้งระหว่างบทบาท 
๔. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบทบาท 
 

Paul B Horton and Chester L Hunt 
(1984, p.120) 

กระบวนการในการลดความตึงเครียดทางบทบาท
และการป้องกันตนเองจากความรู้สึกผิดมีอยู่
ด้วยกัน ๓ วิธี คือ 
๑. การให้ความเป็นเหตุผล 
๒. การจัดแยกเป็นสัดส่วน 
๓. การพิจารณาวินิจฉัย 
วิธีทั้ง ๓ ดังที่กล่าว สองอย่างแรก เป็นไปโดยไม่
รู้สึกตัวและไม่ตั้ งใจเท่านั้น  จึงจะส าเร็จผล        
แต่อย่างสุดท้ายจ าเป็นต้องเป็นไปโดยรู้สึกตัวและ
ตั้งใจจึงจะส าเร็จผลคือออกจากความขัดแย้งทาง
บทบาทได้ 
 



๓๑ 

สรุปได้ว่า ความขัดแย้งทางบทบาทเป็นความขัดแย้งในการกระท าหรือการแสดงบทบาท 
ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลต้องรับบทบาทหลายในเวลาเดียวกัน และบุคคลนั้นต้องแสดงบทบาทแต่ละ
อย่างนั้นไม่สอดคล้องกัน เช่น บทบาทของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ต้องจับกุมผู้ที่กระท าผิดกฎหมาย แต่ใน
ขณะเดียวกันผู้ที่ท าผิดกฎหมายก็มีฐานะเป็นเพ่ือนกันด้วย เป็นต้น และแนวทางในการป้องกันปัญหา
นี้ คือต้องหลีกเลี่ยงการมีหลายบทบาทในขณะเดียวกัน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก 

๒.๑.๕ ทฤษฎีบทบาท 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “ทฤษฎีบทบาท” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ทฤษฎีบทบาทเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับปัจเจกบุคคลเป็นเครือข่ายของสถานภาพ
และความคาดหวัง ส่วนปัจเจกบุคคลผู้ครองสถานภาพและแสดงบทบาทตามสถานที่ครอบครอง จะมี
ลักษณะที่ส าคัญ ๒ อย่าง คือ 

ลักษณะแรก เป็นลักษณะเกี่ยวกับตน (Self – related characteristics) ได้แก่ ลักษณะต่าง ๆ 
ของบุคคลตามที่เขาคิดว่าเป็นหรือมีลักษณะเช่นนั้น (Self - conception) ลักษณะนี้จะมีผลต่อการ
ประพฤติตามสถานภาพที่เขาด ารง และจะเป็นฐานในการเลือกความคาดหวังประเภทต่าง ๆ มาเป็น
แนวในการประพฤติตามสถานภาพ 

ลักษณะที่สอง เป็นความสามารถและทักษะในการแสดงบทบาท (Role Playing Skills 
and Capacities) ความสามารถเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดของแต่ละบุคคล ส่วนทักษะเป็นสิ่งเรียนรู้
ภายหลัง แต่ทั้งสองสิ่งก็เกี่ยวสัมพันธ์กัน  หากไม่มีความสามารถเป็นทุนทักษะก็ไม่อาจเกิดได้          
ด้วยทักษะและความสามารถในการแสดงนี่เองท าให้บุคคลแสดงบทบาทได้แตกต่างกัน๒๘ 

ทฤษฎีบทบาทมีลักษณะส าคัญตามตัวแบบ ๕ แบบ ได้แก่ 

แบบที่ ๑ บทบาทในการท างาน (Function Role Theory) ทฤษฎีประเภทนี้ว่าด้วยบทบาท
หรือพฤติกรรมอันเป็นลักษณะของบุคคลที่มีอ านาจทางสังคมภายในระบบสังคมที่ม่ันคง 

แบบที่ ๒ บทบาทที่เป็นปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์  (Symbolic Interaction Role Theory) 
ทฤษฎีประเภทนี้มุ่งไปที่บทบาทของผู้กระท าไปแต่ละคน วิวัฒนาการของบทบาทต่าง ๆ โดยอาศัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเข้าใจ และตีความหมายของพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นตัวแบบ 

แบบที่ ๓ บทบาทของโครงสร้าง (Structural Role Theory) ทฤษฎีประเภทนี้มุ่งต่อโครงสร้าง
หรือต าแหน่งทางสังคม 

                                           
๒๘สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา: เนื้อหาและแนวทางการใช้ประโยชน์เบื้องต้น, หน้า ๖. 



๓๒ 

แบบที่ ๔ บทบาทขององค์การ (Organization Role Theory) ทฤษฎีประเภทนี้มุ่งต่อบทบาท
ต่าง ๆ ที่มาด้วยกันกับต าแหน่งทางสังคมที่ถือเป็นอันเดียวกันในระบบสังคมที่วางโครงการไว้ก่อน  
และเป็นระบบท่ีมุ่งงานและมีการจัดล าดับชั้นไว้เป็นอย่างดี 

แบบที่ ๕ บทบาทของความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Role Theory) ทฤษฎีประเภทนี้มุ่ง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทที่คาดหวังและพฤติกรรม๒๙ 

ค าว่า บทบาท (Role) ที่ใช้พูดถึงความคิดทางวิชาการซึ่ง ยอร์จ ซิมเมล (George Semmei) 
ใช้เป็นคนแรกในปี ค.ศ. ๑๙๒๐ (พ.ศ. ๒๔๖๓) ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๒๑ ปาร์ค (Park) และ เบอร์เกส 
(Burgess) ใช้ในบทความเรื่อง “The Self as the Individual’ Conception of His Role” ต่อมา 
นักทฤษฎีที่ส าคัญของบทบาทได้อธิบายขยายความเรื่องทฤษฎีบทบาทไว้ พอสรุปไว้ ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีบทบาทของราล์ฟ ลินตัน (Ralp Linton’s Role Theory) 

ทฤษฎีนี้ ระบุว่า ต าแหน่งหรือสถานภาพเป็นผู้ก าหนดบทบาท เช่น บุคคลที่มีต าแหน่ง
เป็นครูต้องแสดงพฤติกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ผู้ที่มีต าแหน่งจะปฏิบัติหน้าที่ได้สมบทบาท
หรือไม่ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น บุคลิกของผู้สวมบทบาท ลักษณะของสังคม๓๐ 

๒. ทฤษฎีบทบาทของแนเดล (Nadel’s Role Theory) 

ทฤษฎีนี้ ระบุว่า บทบาทคือส่วนประกอบที่ส่งผลถึงพฤติกรรม ๓ ลักษณะ คือ ส่วนประกอบ
ที่ส่งเสริมบท เช่น ครูต้องพูดเก่งหรือมีอารมณ์ขัน ส่วนประกอบที่มีผลส าคัญต่อบทบาทและขาดมิได้ 
เช่น เป็นแพทย์ต้องรักษาคนไข้ และส่วนประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ครูต้องเป็นสมาชิกคุรุ
สภา โดยได้ก าหนดเป็นสมการไว้ ดังนี้ 

 P = f(a,b,c…) 

เมื่อ P คือ บทบาท 

 a คือ ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาท 

 b คือ ส่วนประกอบที่มีผลส าคัญต่อบทบาทและขาดมิได้ 

 c คือ ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาทและส่วนประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย๓๑ 

                                           
๒๙ประพันธ์ อ าพันธ์ประสิทธ์ิ, จิตวิทยาสังคม, (สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔), หน้า ๘. 
๓๐พิทยา บวรวัฒนา, รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.๑๙๗๐-ค.ศ.๑๙๘๐), พิมพ์

ครั้งที ่๑๗, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔. 
๓๑สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฎีและการปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต, 

๒๕๔๓), หน้า ๖๙. 
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๓. ทฤษฎีบทบาทของโฮมันน์ (Homann’s Role Theory)  

ทฤษฎีนี้ ระบุว่า บุคคลจะเปลี่ยนบทบาทไปตามต าแหน่งเสมอ เช่น ตอนกลางวันแสดง
บทบาทสอนหนังสือเพราะมีต าแหน่งเป็นครู ตอนเย็นแสดงบทบาทเป็นนักเรียนเพราะมีต าแหน่ งเป็น
นิสิตภาคสมทบ เป็นต้น โดยทั่วไปมีลักษณะ ดังนี้ 

- ในสถานใด ๆ บุคคลจะมีพฤติกรรมที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดและให้ผลร้ายน้อยที่สุด 

- บุคคลจะมีพฤติกรรมซ้ าพฤติกรรมในอดีตที่ให้ผลตอบแทนงดงาม 

- บุคคลจะมีพฤติกรรมซ้ ากับสถานการณ์ที่คล้ายกับอดีต ซึ่งให้ผลตอบแทนงดงาม 

- สิ่งเร้าที่ให้ผลตอบแทนงดงามในอดีต จะก่อให้เกิดพฤติกรรมท านองเดียวกับอดีตอีก 

- พฤติกรรมซ้ าจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ถ้าหากยังได้รับผลตอบแทน 

- บุคคลจะไม่พึงพอใจ ถ้าหากพฤติกรรมนั้นเคยได้รับผลตอบแทนในอดีต แต่ไม่ได้รับผล 
ตอบแทนในปัจจุบัน 

- บุคคลยิ่งได้รับรางวัลจากพฤติกรรมเฉพาะอย่างใดมากขึ้นเท่าใด พฤติกรรมนั้นก็จะลด
ค่าลงเพียงนั้น และมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมอื่นเพ่ือแสวงหารางวัลอย่างอ่ืนต่อไป๓๒ 

๔. ทฤษฎีบทบาทของพาร์สันซ์ (Parson’s Role Theory)  

ทฤษฎีนี้ ระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคมท าให้มนุษย์ต้องเพ่ิมบทบาทของตน 
โดยความจ าเป็นทางบทบาทหน้าที่ มี ๔ ประการ คือ 

- การปรับตัว ต้องปรับเข้ากับความจ าเป็นเร่งด่วน (ฉุกเฉิน) จากภายนอก ต้องปรับเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมและปรับสิ่งแวดล้อมไปสู่ความจ าเป็น 

- การบรรลุเป้าหมาย ต้องก าหนดและบรรลุเป้าหมายเบื้องต้น 

- การบูรณาการ ต้องสร้างระบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขององค์ประกอบต่าง ๆ 

- การรักษาแบบแผนไว้ ระบบต้องธ ารงไว้ รักษา ฟ้ืนฟู ทั้งการกระตุ้นปัจเจกชน และแบบ
แผนทางวัฒนธรรม ที่สร้างและสนับสนุนแรงจูงใจนั้นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานเหล่านี้ เชื่อมกับระบบอินทรีย์
ทางชีวภาพ ระบบบุคลิกภาพ ระบบทางสังคม และระบบทางวัฒนธรรม๓๓ 

                                           
๓๒สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๘๗. 
๓๓เชษฐา พวงหัตถ์, “ทฤษฎีสังคมและการท าความเข้าใจสภาวะสมัยใหม่ของแอนโธน ีกิ๊ดเดนส์”, วารสาร

ร่มพฤกษ์, ปีท่ี ๒๖ (ตุลาคม ๒๕๕๐-มกราคม ๒๕๕๑): ๙. 



๓๔ 

๕. ทฤษฎีบทบาทของกู๊ด (Good’s Role Theory) 

ทฤษฎีนี้ ระบุว่า บทบาท คือแบบแผนของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของแต่ละบุคคล
และบทบาทดังกล่าวควรเป็นไปตามข้อตกลงที่มีต่อสังคมนั้น ๆ๓๔ 

นอกจากทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ที่กล่าวข้างต้น ยังมีทฤษฎีอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการแสดงบทบาทของบุคคล คือ ทฤษฎีกระบวนการระบบสังคม 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ กระบวนการระบบสังคม๓๕ 
 
 

                                           
๓๔พิทยา บวรวัฒนา, รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา, หน้า ๑๕. 
๓๕ทองอินทร์ วงศ์โสธร, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา, (นนทบุรี:  

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หน้า ๑๔๘. 

วัฒนธรรม ค่านิยม ธรรมเนียม 

สถาบัน ความคาดหวัง บทบาท 

บุคคล 
 

ความต้องการส่วนตัว บุคลิกภาพ 

วัฒนธรรม ค่านิยม ธรรมเนียม 

สิ่งแวดล้อม 

สถาบันมิติ 

มาตรฐาน ตัวกลาง 

สิ่งแวดล้อม 

บุคลามิติ 

พฤติ 
กรรมทางสังคม 

ระบบ 
สังคม 



๓๕ 

จากแผนภาพที่ ๒.๓ แสดงให้เห็นว่า ในระบบสังคมหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วย ๒ ด้าน คือ 
ด้านสถาบันมิต ิ(Nomothetic Dimension) และด้านบุคลามิต ิ(Idiographic Dimension) ดังนี้ 

๑. ด้านสถาบันมิติ ประกอบด้วย 

 ๑.๑ สถาบัน (Institution) ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์การ ซึ่งจะเป็น กรม กอง โรงเรียน 
โรงพยาบาล บริษัท ร้านค้า หรือโรงงานต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรม (Culture) ของหน่วยงานหรือองค์การ
นั้นครอบคลุมอยู ่

 ๑.๒ บทบาทตามหน้าที่ (Role) สถาบันจะก าหนดบทบาท หน้าที่ และต าแหน่งต่าง ๆ   
ให้บุคคลปฏิบัติ มีกฎและหลักการอย่างเป็นทางการ และมีธรรมเนียม (Ethics) การปฏิบัติที่มีอิทธิพล
ต่อบทบาทอยู่ 

 ๑.๓ ความคาดหวังของสถาบันหรือบุคคลภายนอก (Expectations) เป็นความคาดหวัง
ที่สถาบัน หรือบุคคลภายนอกคาดว่าสถาบันจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย เช่น โรงเรียนมีความคาดหวัง
ที่จะต้องผลิตนักเรียนที่ดีมีคุณภาพ ความคาดหวังมีค่านิยม (Values) ของสังคมครอบคลุมอยู่ 

๒. ด้านบุคลามิติ ประกอบด้วย 

 ๒.๑ บุคลากรแต่ละคน (Individual) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้น ๆ เป็นบุคคลใน
ระดับต่าง ๆ เช่น ในโรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ คนงาน ภารโรง มีวัฒนธรรมย่อยที่
ครอบคลุมต่างไปจากวัฒนธรรมโดยส่วนรวม 

 ๒.๒ บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ เจตคติ 
อารมณ ์และแนวคิด ซึ่งบุคคลที่เข้ามาท างานในสถาบันนั้นจะมีความแตกต่างปะปนกันอยู่และมีธรรม
เนียมของแต่ละบุคคลเป็นอิทธิพลครอบง าอยู่ 

 ๒.๓ ความต้องการส่วนตัว (Need - dispositions) บุคคลที่มาท างานสถาบันมีความ
ต้องการที่แตกต่างกันไป บางคนท างานเพราะต้องการเงินเลี้ยงชีพ บางคนท างานเพราะความรัก    
บางคนต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ความก้าวหน้า บางคนต้องการการยอมรับ บางคนต้องการความ
มั่นคงปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีค่านิยมของตนเองครอบคลุมอยู่๓๖ 

 

 

                                           
๓๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๘-๑๔๙. 



๓๖ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทบาท ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิดหลักสรุปได้ 
ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดหลักจากการศึกษาทฤษฎีบทบาท 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(๒๕๔๒, หน้า ๖) 

ทฤษฎีบทบาทเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ
ปัจเจกบุคคลเป็นเครือข่ายของสถานภาพและ
ความคาดหวัง ปัจเจกบุคคลผู้ครองสถานภาพ
และแสดงบทบาทตามสถานที่ครอบครอง จะมี
ลักษณะที่ส าคัญ ๒ อย่าง คือ ลักษณะเกี่ยวกับตน 
และเป็นความสามารถและทักษะในการแสดง
บทบาท 
 

ประพันธ์ อ าพันธ์ประสิทธิ์ 
(๒๕๔๔, หน้า ๘) 

ทฤษฎีบทบาทมีลักษณะตามตัวแบบ ๕ แบบ 
แบบที่ ๑ บทบาทในการท างาน 
แบบที่ ๒ บทบาทที่เป็นปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ ์
แบบที่ ๓ บทบาทของโครงสร้าง 
แบบที่ ๔ บทบาทขององค์การ 
แบบที่ ๕ บทบาทของความรู้ความเข้าใจ 
 

พิทยา บวรวัฒนา 
(๒๕๕๕, หน้า ๑๔-๑๕) 

ทฤษฎีบทบาทของราล์ฟ ลินตัน (Ralp Linton’s 
Role Theory) ระบุว่า ต าแหน่งหรือสถานภาพ
เป็นผู้ก าหนดบทบาท ส่วนทฤษฎีบทบาทของกู๊ด 
(Good’s Role Theory)  ระบุว่า  บทบาทควร
เป็นไปตามข้อตกลงที่มีต่อสังคมนั้น ๆ 
 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๘๗) 

ทฤษฎีบทบาทของโฮมันน์ (Homann’s Role 
Theory) ระบุว่า บุคคลจะเปลี่ยนบทบาทไปตาม
ต าแหน่งเสมอ 
 



๓๗ 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดหลักจากการศึกษาทฤษฎีบทบาท (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ 
(๒๕๔๓, หน้า ๖๙) 

ทฤษฎีบทบาทของแนเดล (Nadel’s Role Theory) 
เป็นตามสมการ คือ 
P = f(a,b,c…) เมื่อ 
P คือ บทบาท 
a คือ ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาท 
b คือ ส่วนประกอบที่มีผลส าคัญต่อบทบาทและ
ขาดมิได้ 
c คือ ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาทและส่วน 
ประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย 
 

เชษฐา พวงหัตถ ์
(๒๕๕๑, หน้า ๙) 

ทฤษฎีบทบาทของพาร์สันซ์  (Parson’s Role 
Theory) ระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ใน
สังคมท าให้มนุษย์ต้องเพ่ิมบทบาทของตน 
 

ทองอินทร์ วงศ์โสธร 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๔๘-๑๔๙) 

มีทฤษฎี อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการแสดง
บทบาทของบุคคล คือ ทฤษฎีกระบวนการระบบ
สังคม ซึ่งระบุว่าในระบบสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบ 
ด้วย ๒ ด้าน คือ ด้านสถาบันมิติ และด้านบุคลา
มิต ิ
 

 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีบทบาทเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับปัจเจกบุคคลเป็นเครือข่าย
ของสถานภาพและความคาดหวัง และยังมีทฤษฎีอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทของบุคคล
ด้วย เช่น ทฤษฎีกระบวนการระบบสังคม เป็นต้น และทฤษฎีบทบาทที่ได้รับการยอมรับเป็นทฤษฎี
ของนักสังคมวิทยาหลายท่าน ได้แก่ ทฤษฎีบทบาทของราล์ฟ ลินตัน (Ralp Linton’s Role Theory) 
ทฤษฎีบทบาทของแนเดล (Nadel’s Role Theory) ทฤษฎีบทบาทของโฮมันน์ (Homann’s Role 
Theory) ทฤษฎีบทบาทของพาร์สันซ์ (Parson’s Role Theory) ทฤษฎีบทบาทของกู๊ด (Good’s Role 
Theory) เป็นต้น 



๓๘ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์ 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์ จากเอกสารทางวิชาการที่หลากหลาย 
จึงได้ประมวลเนื้อหาสาระส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์ ไว้ตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของพระสงฆ์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “ความหมายของพระสงฆ์” เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

พระสงฆ์ จัดเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์    
โดยพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยหมายถึงเฉพาะพระอริยสงฆ์  คือ บุคคลไม่ว่าคฤหัสถ์หรือนักบวช และไม่
ว่ามนุษย์หรือเทวดา ที่ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผล แต่โดยทั่วไปมักเข้าใจว่าพระสงฆ์คือภิกษุหรือ
ภิกษุณี คือ มนุษย์ที่ได้ฟังค าสั่งสอนแล้วเกิดความเลื่อมใสจนสละเรือนออกบวชตามพระพุทธเจ้า 
เพราะต้องการจะได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ 

ค าว่า สงฆ์ หมายถึง ภิกษุ เช่น ของสงฆ์ พิธีสงฆ์ บางทีก็ใช้ควบกับค าว่า พระ หรือภิกษุ 
เป็นพระสงฆ์ หรือภิกษุสงฆ์๓๗ ตามความเข้าใจทั่วไปคือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ คือ   
หมู่ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสอนบุคคลอ่ืนให้
ปฏิบัติตามด้วย๓๘ พระสงฆใ์นพระพุทธศาสนา หมายถึง บุคคล ๒ ประเภท คือ 

๑. อริยสงฆ์ หมายถึง พระอริยบุคคล คือ ผู้ปฏิบัติตนจนได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาบัน
ขึ้นไป ซึ่งแบ่งประเภทได้ ๓ ประเภท คือ แบบทั่วไป แบบพิสดาร และแบบตามความหลุดพ้น ดังนี้ 

 ๑.๑ แบบทั่วไป พระอริยบุคคล ๔ 

 ๑.๑.๑ พระโสดาบัน 

 ๑.๑.๒ พระสกทาคามี หรือพระสกิทาคามี 

 ๑.๑.๓ พระอนาคาม ี

 ๑.๑.๔ พระอรหันต์ 

 ๑.๒ แบบพิสดาร พระอริยบุคคล ๘ 

 ๑.๒.๑ พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค 

                                           
๓๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑,๑๕๕. 
๓๘คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๙. 



๓๙ 

 ๑.๒.๒ พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล 

 ๑.๒.๓ พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค 

 ๑.๒.๔ พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล 

 ๑.๒.๕ พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค 

 ๑.๒.๖ พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผล 

 ๑.๒.๗ พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค 

 ๑.๒.๘ พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผล 

 ๑.๓ ตามความหลุดพ้น พระอริยบุคคล ๗ 

 ๑.๓.๑ สัทธานุสารี 

 ๑.๓.๒ ธัมมานุสารี 

 ๑.๓.๓ สัทธาวิมุต 

 ๑.๓.๔ ทิฏฐิปปัตตะ 

 ๑.๓.๕ กายสักขี 

 ๑.๓.๖ ปัญญาวิมุต 

 ๑.๓.๗ อุภโตภาควิมุต 

๒. สมมติสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุสามเณรที่อุปสมบทโดยวิธีที่ถูกต้องตามพระบรม    
พุทธานุญาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว อุทิศชีวิตศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย แต่ยัง
มิได้บรรลุมรรคผลยังเป็นปุถุชนอยู่๓๙ ค าว่า สงฆ์ หรือ สงฺฆ ในภาษาบาลี แปลว่า หมู่ เช่นในค าว่า 
ภิกษุสงฆ์ แปลว่า หมู่ภิกษุ ใช้ในความหมายว่า ภิกษุทั้งปวงก็ได้  พระสงฆ์ หมายถึง สาวกของ
พระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและก าหนดไว้ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

พระสงฆ์จัดเป็นรัตนะหนึ่งในจ านวนรัตนสามหรือพระรัตนตรัย ซึ่งได้แก่พระพุทธรัตน 
พระธรรมรัตน พระสังฆรัตน พระสงฆ์ ได้แก่ ภิกษุ ในพระพุทธศาสนา สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่ง
สละเรือนออกบวชตามพระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังค าสั่งสอนแล้วเกิดความเลื่ อมใส ต้องการจะได้

                                           
๓๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๕๑๖. 



๔๐ 

บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ ปฏิบัติตามธรรมและวินัยที่ก าหนดไว้เฉพาะส าหรับภิกษุ จ านวน 
๒๒๗ ข้อ บางครั้งเรียกว่า สงฆ์ ซึ่งพระสงฆ์ รูปแรกของโลก คือ พระอัญญาโกณทัญญะ 

พระภิกษุทั่วไปในปัจจุบันเป็นสมมติสงฆ์ ค าว่า สมมติ หมายถึง พิธีประกาศแต่งตั้งเป็น
ทางการต่อหน้าพระสงฆ์จ านวนมากเป็นพยาน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีการบวชหลายประเภท
ด้วยกัน ตั้งแต่ เอหิภิกขุอุปสัมปทา ติสรณคมนูปสัมปทา และญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา โดยที่
สมมุติสงฆ์นั้น หมายเฉพาะผู้ถือครองเพศบรรพชิตเท่านั้น ส่วนอริยสงฆ์ มิได้จ ากัดเพศ ว่า เป็นพระ 
ภิกษุหรือคฤหัสถ์ แต่หมายถึงผู้ที่มีคุณภาพทางจิตบริสุทธิ์ขึ้นตามล าดับ ตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไป    
จะเป็นพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ได้๔๐ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของพระสงฆ์ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิด
หลักสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของพระสงฆ์ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๑,๑๕๕) 

สงฆ์ หมายถึง ภิกษุ เช่น ของสงฆ์ พิธีสงฆ์ ใช้ควบ
กับค าว่าพระหรือภิกษุ เป็นพระสงฆ์หรือภิกษุสงฆ์ 
 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๙) 

พระสงฆ์ คือ ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสอน
บุคคลอื่นให้ปฏิบัติตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
๔๐แสง จันทร์งาม, พุทธศาสนวิทยา, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส,์ ๒๕๕๔), หน้า 

๑๓๒. 



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของพระสงฆ์ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๓, หน้า ๕๑๖) 

พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา หมายถึง บุคคล ๒ 
ประเภท ได้แก่ 
๑. อริยสงฆ ์คือ พระอริยบุคคล ซึ่งจ าแนกได้ 
 ๑.๑ แบบทั่วไป พระอริยบุคคล ๔ ประกอบ 
ไปด้วย พระโสดาบัน พระสกทาคามี หรือพระ
สกิทาคาม ีพระอนาคาม ีและพระอรหันต์ 
 ๑.๒ แบบพิสดาร พระอริยบุคคล ๘ ประกอบ 
ไปด้วย พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค พระผู้
ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิ-
มรรค พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล พระผู้ตั้งอยู่ใน
อนาคามิมรรค พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผล พระผู้
ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผล 
 ๑.๓ ตามความหลุดพ้น พระอริยบุคคล ๗ ซึ่ง 
ประกอบไปด้วย สัทธานุสารี ธัมมานุสารี สัทธา
วิมุต ทิฏฐิปปัตตะ กายสักขี ปัญญาวิมุต และอุภ
โตภาควิมุต 
๒. สมมติสงฆ์ คือ พระภิกษุทีม่ิได้บรรลุมรรคผล 
 

แสง จันทร์งาม 
(๒๕๕๔, หน้า ๑๓๒) 

พระภิกษุทั่วไปในปัจจุบันเป็นสมมติสงฆ์ โดยที่
สมมุติสงฆ์นั้นหมายเฉพาะผู้ถือครองเพศบรรพชิต
เท่านั้น 
 

 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์ หมายถึง สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหมู่ชนที่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและมุ่งสอนให้บุคคลอ่ืนได้รู้และปฏิบัติตาม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภท
ใหญ ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ พระอริยสงฆ์ ได้แก่ พระสงฆ์สาวกผู้ที่ปฏิบัติจนได้บรรลุโลกุตตรธรรมตั้งแต่
โสดาบันขึ้นไป และอีกประเภท คือ สมมติสงฆ์ ได้แก่ พระสงฆ์สาวกผู้ยังมิได้บรรลุมรรคผล ยังคงเป็น
ปุถุชนอยู่ 



๔๒ 

๒.๒.๒ ที่มาของพระสงฆ ์

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “ความหมายของพระสงฆ์” เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ในทางพระพุทธศาสนามีการบวชหลายประเภทด้วยกัน ตั้งแต่ เอหิภิกขุอุปสัมปทา ติสรณ
คมนูปสัมปทา และญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา ซึ่งเป็นการให้อุปสมบทโดยพระพุทธเจ้า 
พระสาวก และหมู่สงฆ์ ตามล าดับ ดังนี้ 

ก. เอหิภิกขุอุปสัมปทา 

การอุปสมบทพระสงฆ์สาวกเข้าสู่องค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล หลังจากที่ทรงได้ตรัสรู้
ในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ตามล าพังพระองค์เดียว     
ในขั้นนั้นยังไม่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ต่อมา หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๒ เดือน 
คราวที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ในวันอาสาฬหบูชา ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้
ดวงตาเห็นธรรมแล้วขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประทานการ
อุปสมบทแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ด้วยพระพุทธด ารัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าว
ดีแล้ว   เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือท าท่ีสุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด”๔๑ 
 พระอัญญาโกณฑัญญะนี้ เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาล  ในบ้านพรามหณ์ชื่อว่า        
โทณวัตถ ุซึ่งไม่ห่างไกลจากกรุงกบิลพัสดุ์ เดิมเรียกชื่อว่า โกณฑัญญะ สาเหตุที่มีค าว่า อัญญา น าหน้า
ก็เพราะท่านได้บรรลุโสดาปัตติมรรค พระพุทธเจ้าทรงทราบว่า โกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม 
ทรงเปล่งพระอุทานว่า “อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ  อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ  โกณฑัญญะผู้เจริญได้รู้
แล้วหนอ”๔๒ เพราะอาศัยค าว่า อญฺญาสิ ที่แปลว่า ได้รู้แล้ว ค าว่า อัญญา จึงน าหน้าชื่อของท่านตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา และได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านรัตตัญญู๔๓ 
พระอัญญาโกณฑัญญะจึงถือเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาแห่งพระศาสดาพระนามว่าโคดมนี้  
และในการการสรรหาและรับพระอัญญาโกณฑัญญะเข้าเป็นสาวกหรือเป็นบุคลากรแรกของคณะสงฆ์
นั้น พระพุทธเจ้าทรงกระท าด้วยพระองค์เอง โดยทรงมีกระบวนการในการคัดสรรอย่างยิ่งยวด ดังนี้ 

                                           
๔๑วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๘/๒๓. 
๔๒บรรจบ บรรณรุจิ, อสีติมหาสาวก, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๕), หน้า ๑๕-๑๘. 
๔๓รัตตัญญู แปลว่า ผู้รู้ราตรี คือ ผู้เก่าแก่ ผ่านคืนวันมามาก รู้กาลยืดยาว มีประสบการณ์ทันเรื่องเดิม 

หรือรู้เหตุการณ์มาตั้งแต่ต้น เช่น พระปัญญาโกญทัญญะ ผู้เป็นปฐมสาวก ได้รับยอกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็น
เอตทัคคะในทางรัตตัญญู, ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท,์ หน้า ๓๓๙. 



๔๓ 

หลังจากท่ีตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ ๗ วัน พระผู้มีพระภาคเสด็จไปในที่สงัดหลีก
เร้นอยู ่ได้มีปริวิตกแห่งจิตขึ้นว่า ยังไม่ควรประกาศธรรมที่ได้บรรลุแล้วโดยยาก เพราะธรรมนี้อันสัตว์ผู้
มีราคะโทสะครอบง าแล้วไม่ตรัสรู้ได้โดยง่าย เมื่อเป็นเช่นนี้ พระองค์จึงน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อย 
ไม่น้อมไปเพ่ือแสดงธรรม ครั้งนั้น ท้าวสหัมบดีพรหม ทราบพระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาค 
จึงมาปรากฏเข้าเฝ้าทูลขอให้แสดงธรรม พระผู้มีพระภาคทรงรับค าทูลอาราธนาของพรหมและทรง
อาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์ จึงทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อทรงตรวจดูแล้วได้ทรงเห็นสัตว์
ทั้งหลายว่ามีสติปัญญาระดับความสามารถที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เหล่าสัตว์ที่มีธุลีในดวงตาน้อยก็มี 
ที่มีกิเลสในดวงตามากก็มี ที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี ที่มีอินทรีย์อ่อนก็มี ที่มีอาการดีก็มี ที่มีอาการทรามก็
มี ที่จะสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มี ที่จะสอนให้รู้ได้โดยยากก็มี บางพวกที่ตระหนักในโทษภัยในปรโลกก็มี 
ทั้งนี้อุปมาเหมือนดังในกออุบล กอปทุม หรือกอบุณฑริก๔๔ 

โดยครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบท้าวสหัมบดีพรหมว่า เราเปิดประตูอมตะแก่ท่าน
แล้ว สัตว์เหล่าใดจะฟัง จงปล่อยศรัทธามาเถิด ท่านพรหม เพราะเรามีความส าคัญในความล าบากจึง
มิได้แสดงธรรมที่ประณีตคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ ครั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบว่า พระผู้มีพระภาค
ทรงประทานโอกาสเพ่ือจะแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคท าประทักษิณแล้วอันตรธาน
ไป๔๕ 

สติปัญญาและระดับความสามารถของสัตว์โลกที่เป็นไปต่าง ๆ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงยก
บัวเหล่าต่าง ๆ มาเปรียบไว้ ความว่า 

บุคคลผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลันแต่พอยกหัวข้อขึ้นแสดงเท่านั้น เรียกว่า อุคฆฏิตัญญู เทียบกับบัว
พ้นน้ า แต่พอสัมผัสรัศมีตะวันก็จะบาน ณ วันนั้น บุคคลผู้สามารถรู้เข้าใจได้ต่อเมื่อท่านอธิบาย
ความพิสดารออกไป เรียกว่า วิปจิตัญญู เทียบกับบัวปริ่มน้ าจักบานต่อวันรุ่งขึ้น บุคคลผู้พอจะ
หาทางคอยชี้แจงแนะน าใช้วิธีการยักเยื้องให้เข้าใจได้ต่อ ๆ ไป เรียกว่า เนยยะ เทียบกับบัวงาม
ใต้พ้ืนน้ า จักบานในวันต่อ ๆ ไป บุคคลผู้อับปัญญา มีดวงตามืดมิดยังไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษได้
ในชาตินี้ เรียกว่า ปทปรมะ เทียบกับบัวจมใต้น้ า จักเป็นภักษาแห่งปลาและเต่า๔๖ 

อุปมาดังกล่าวนี้ ประกอบกับที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาต่อหมู่สัตว์ พระองค์จึงทรง
น้อมพระทัยไปในการที่จะแสดงธรรมโปรด ซึ่งในคราวนั้นทรงนึกถึงผู้ที่ควรจะแสดงธรรมโปรดก่อน 
เช่น อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร ทรงเห็นเป็นบัณฑิตฉลาดหลักแหลม          

                                           
๔๔วิ.ม. (ไทย) ๔/๗/๑๑-๑๕. 
๔๕วิ.ม. (ไทย) ๔/๗/๑๑. 
๔๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒. 



๔๔ 

มีปัญญา มีธุลีในตาน้อย ถ้าท้ังสองท่านได้ฟังธรรมนี้ ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลัน แต่น่าเสียดายที่ดาบสสองท่าน
นั้นถึงแก่กรรมไปก่อนหน้านี้ ต่อจากนั้นก็ทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์ แล้วเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
แขวงเมืองพาราณสี ทั้งนี้เพราะเหล่าปัญจวัคคีย์เป็นศิษย์มาก่อน ทรงรู้อุปนิสัยดี ย่อมแสดงธรรมโปรด
ให้เข้าใจง่ายกว่าผู้อื่น ซึ่งก็สัมฤทธิ์ผลดังนั้น๔๗ 

ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีกระบวนการในการคัดสรรสาวกเข้ามาเป็น
บุคลากรแห่งพระพุทธศาสนา และพระพุทธองค์ใช้หลักการนี้เพ่ือคัดสรรศาสนาบุคคลด้วยพระองค์เอง
ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปี  

พระพุทธองค์ทรงมีกิจวัตรประจ าวันตามวิสัยของพระพุทธเจ้า หรือพุทธกิจที่พระพุทธเจ้า
ทรงบ าเพ็ญเป็นประจ าในแต่ละวัน เรียกว่า พุทธกิจ มี ๕ ประการ คือ (๑) ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ 
เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต (๒) สายณฺเห ธมฺมเทสน  เวลาเย็นทรงแสดงธรรม (๓) ปโทเส ภิกฺขุโอวาท  
เวลาค่ าประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ (๔) อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน  เที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา และ 
(๕) ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน  จวนสว่าง ทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและที่ยังไม่
สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่ 

พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ในระหว่างเวลา ๔๕ ปีแห่งการบ าเพ็ญพุทธกิจ พระพุทธเจ้าได้เสด็จ
ไปประทับจ าพรรษา ณ สถานที่ต่าง ๆ มีเหตุการณ์ส าคัญ ดังนี้ 

พรรษาที่ ๑ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี (โปรดพระเบญจวัคคีย์) 

พรรษาที่ ๒-๓-๔ พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ (ระยะประดิษฐานพระศาสนา เริ่มแต่โปรด
พระเจ้าพิมพิสาร ได้อัครสาวก ฯลฯ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ครั้งแรก ฯลฯ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นอุบาสก
ถวายพระเชตวัน พรรษาที่ ๓ น่าจะประทับที่พระเชตวัน นครสาวัตถี) 

พรรษาที่ ๕ กูฎาคารในป่ามหาวัน นครเวสาลี (โปรดพุทธบิดาปรินิพพานที่กรุงกบิลพัสดุ์ 
โปรดพระญาติที่วิวาทเรื่องแม่น้ าโรหิณี มหาปชาบดีผนวช เกิดภิกษุณีสงฆ์) 

พรรษาที ่๖ มกุลบรรพต (ภายหลังทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถี) 

พรรษาที ่๗ ดาวดึงส์เทวโลก (แสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา) 

พรรษาที ่๘ เภสกลาวัน ใกล้เมืองสุงสุมาคีรี แคว้นภัคคะ (พบนกุลบิดาและนกุลมารดา) 

พรรษาที ่๙ โฆสิตาราม เมืองโกสัมพ ี

                                           
๔๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒/๑๘-๒๐. 



๔๕ 

พรรษาที่ ๑๐ ป่าต าบลปาริเลยยกะ ใกล้เมืองโกสัมพี (คราวที่พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
ทะเลาะกัน) 

พรรษาที ่๑๑ หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกนาลา 

พรรษาที ่๑๒ เมืองเวรัญชา 

พรรษาที ่๑๓ จาลิยบรรพต 

พรรษาที ่๑๔ พระเชตวัน (พระราหุลอุปสมบทคราวนี้) 

พรรษาที ่๑๕ นิโครธาราม นครกบิลพัสดุ์ 

พรรษาที ่๑๖ เมืองอาฬวี (ทรมานอาฬวกยักษ์) 

พรรษาที ่๑๗ พระเวฬุวัน นครราชคฤห์ 

พรรษาที ่๑๘-๑๙ จาลิยบรรพต 

พรรษาที ่๒๐ พระเวฬุวัน นครราชคฤห์ โปรดมหาโจรองคุลิมาล 

พรรษาที่ ๒๑-๔๔ ประทับสลับไปมา ณ พระเชตวันกับบุพพาราม พระนครสาวัตถี (รวมทั้ง
คราวก่อนนี้ด้วย อรรถกถาว่าพระพุทธเจ้าประทับที่เชตวนาราม ๑๙ พรรษา ณ บุพพาราม ๖ พรรษา) 

พรรษาที ่๔๕ เวฬุวคาม ใกล้นครเวสาลี๔๘ 

ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ ๕ ประการ เป็นประจ าใน
แต่ละวัน โดยกิจในปัจฉิมยาม คือ จวนสว่าง ทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและที่ยังไม่สามารถ
บรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่ หากทรงพิจารณาเห็นสัตว์ที่ควรจะเสด็จไปโปรด ก็จักทรง
เสด็จพระราชด าเนินไปด้วยพระองค์เอง ซึ่งที่มีในพระไตรปิฎกมีมากมายเกินกว่าจะยกมาได้ทั้งหมด 

อย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้าทรงสรรหาโดยการพิจารณาเห็นเวไนยสัตว์ที่เข้ามาในข่ายพระ
ญาณแล้วจึงไปโปรดด้วยพระองค์เอง และเมื่อบุคคลผู้ที่ทรงเสด็จไปโปรดนั้น ได้ทูลขอบวชเป็นภิกษุ 
และพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ก็จักทรงประทานการบวชโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
และเม่ือพระพุทธองค์ทรงประทานการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทานี้ พระสาวกรูปนั้นจึงนับเป็นศาสน
บุคคลแห่งพระพุทธศาสนาที่มาจากการการสรรหาโดยพระพุทธเจ้า นั่นเอง 
 

 

                                           
๔๘พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๖๘-๒๖๙. 



๔๖ 

ข. ติสรณคมนูปสัมปทา 

ในยุคเริ่มต้นของการประกาศพระพุทธศาสนา การประทานอนุญาตให้บุคคลเข้ามาบวชเป็น
ภิกษุยังมีไม่มาก การบวชได้รวมศูนย์อยู่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”๔๙ 
ต่อมา เมื่อมีภิกษุเพ่ิมข้ึนพอสมควรแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงส่งพระภิกษุชุดแรกจ านวน ๖๐ รูป ออกไป
ประกาศพระศาสนา แต่เนื่องจากสมาชิกของภิกษุยังมีน้อย พระองค์จึงทรงใช้วิธีให้แต่ละรูปแยกย้าย
กันไปท างานในทิศทางต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด๕๐ 

พระภิกษุที่ถูกส่งไปประกาศพระศาสนาในช่วงแรกนี้ มีหน้าที่ปลูกศรัทธาด้วยการแสดง
ธรรมโน้มน้าวจิตใจให้คนมาเลื่อมใสในศาสนา แต่ไม่มีอ านาจในการรับผู้ที่เลื่อมใสเข้าสู่สงฆ์หรือบวชให้ 
เมื่อมีผู้ประสงค์จะบวช พระภิกษุเหล่านั้นจะต้องพากลุ่มชนผู้ประสงค์จะบวชกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า
เพ่ือ ให้ทรงพิจารณาบวชให้ 

พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นปัญหาตรงนี้ว่าการรวมศูนย์การบวชไว้กับพระองค์ นอกจากจะ
สร้างความล าบากให้แก่พระภิกษุผู้ประกาศศาสนาและกุลบุตรผู้ประสงค์จะออกบวชแล้ว  ยังเป็น
อุปสรรคต่อการขยายตัวของพระศาสนาอีกด้วย พระองค์จึงทรงอนุญาตให้พระสาวกแต่ละรูปที่ออก
ท างานประกาศศาสนาสามารถบวชหรือรับสมาชิกใหม่เข้าสู่สงฆ์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการบวชแบบนี้ 
เรียกว่า ติสรณคมนูปสัมปทา๕๑ 

การบวชโดยวิธีติสรณคมนูปสัมปทาพระสาวกจะเป็นผู้บวชให้กุลบุตรผู้มีความตั้งใจจริง   
มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์๕๒ ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชด้วยวิธีการ
ขอถึงพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง การบวชแบบนี้ เกิดข้ึนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งภิกษุที่เป็นพระสาวกไป
ประกาศศาสนาแล้ว ได้มีกุลบุตรที่ฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยากบรรพชา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา พระสาวกเหล่านั้นต้องพากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทมารับการบรรพชา
อุปสมบทจากพระพุทธเจ้า เพราะในขณะนั้นยังเป็นการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ยังไม่มีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงการบวชเป็นแบบอ่ืน พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณว่า การที่ภิกษุทั้งหลายน า
กุลบุตรมาให้พระองค์บรรพชาอุปสมบทนั้น เป็นการยากล าบาก จึงทรงอนุญาตว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้ท่านทั้งหลายนั่นแหละ จงให้บรรพชา จงให้อุปสมบทในทิศนั้น ๆ ในชนบทนั้น ๆ เถิด”๕๓ 

                                           
๔๙วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๑/๔๐. 
๕๐วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๕๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๓. 
๕๒แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

ม.ป.ป.), หน้า ๒๙. 
๕๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๒. 



๔๗ 

ต่อมา กุลบุตรที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบท พระสาวกก็สามารถบวช
ได้เลย การบรรพชาอุปสมบทมีข้ันตอน ดังนี้ 

ผู้บรรพชาและอุปสมบท ท าการปลงผมและโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย 

ผู้บรรพชาและอุปสมบทครองผ้ากาสายะ ให้ห่มอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง 

ผู้บรรพชาและอุปสมบท กราบเท้าภิกษุทั้งหลายแล้วนั่งกระโหย่ง แล้วให้ผู้บรรพชาและ
อุปสมบทประนมมือให้กล่าวตาม เธอจงกล่าวอย่างนี้ว่า 

พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ) 

ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ) 

สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ) 

ทุตยิมฺปิ พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๒) 

ทุติยมฺปิ ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๒) 

ทุติยมฺปิ สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๒) 

ตติยมฺปิ พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๓) 

ตติยมฺปิ ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๓) 

ตติยมฺปิ สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๓) 

เพียงแค่นี้ก็ส าเร็จเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา๕๔ 

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการบวชด้วยไตรสรณคมน์แล้ว ได้มีกุลบุตรมาบวชเป็น
จ านวนมากและในจ านวนเหล่านี้ มีกลุ่มภิกษุที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักค าสอน และกลุ่มภิกษุที่ไม่สนใจ
ปฏิบัติตามหลักค าสอน ท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่เหมาะสม กล่าวคือ 

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่มีพระอุปัชฌาย์ ไม่มีผู้คอยตักเตือนพร่ าสอน นุ่งห่มไม่เรียบร้อย 
มีมารยาทไม่สมควร เวลาที่คนทั้งหลายก าลังบริโภค ก็ยื่นบาตรเข้าไปบนของบริโภค บนของเคี้ยวบน
ของลิ้ม บนน้ าดื่ม บ้างออกปากขอแกง ขอข้าวสุกมาฉัน ส่งเสียงดังในโรงฉัน คนเหล่านั้นพากันต าหนิ 
ประณาม โพนทะนาในพฤติกรรมของสมณะเชื้อสายศากยบุตรทั้งหลาย ว่าเหมือนพวกพราหมณ์ใน
สถานที่เลี้ยงพราหมณ์ เมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นกล่าวต าหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดา
ภิกษุผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความระมัดระวังใฝ่การศึกษา จึงน าเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า 

                                           
๕๔วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๒-๔๓. 



๔๘ 

คราวนั้น พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลาย เมื่อทรง
ทราบ จึงทรงต าหนิว่า เป็นการกระท าของพวกโมฆบุรุษ มิได้ท าคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือท า
คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลย ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงต าหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการ
ต่าง ๆ แล้ว ได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก บ ารุงยาก มักมาก ไม่สันโดษ ความคลุกคลี      
ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย บ ารุงง่าย มักน้อย สันโดษ ความขัดเกลา      
ความก าจัดกิเลส อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยประการต่าง ๆ         
ทรงแสดงธรรมีกถาให้ เหมาะสม  ให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่ งกับภิกษุทั้ งหลายว่ า              
“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์จักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉันบุตร 
สัทธิวิหาริก จักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปัชฌาย์ฉันบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจักมี
ความเคารพ ย าเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้”๕๕ 

วิธีบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสาวกใช้ก็เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเหมาะสมเฉพาะกาล จึงกล่าวได้ว่า วิธีนี้เป็น
วิธีการสรรหาศาสนบุคคลโดยพระสาวก นั่นเอง อย่างไรก็ตาม การบวชด้วยถึงไตรสรณะหรือติสรณ
คมนูปสัมปทาหรือสรณคมนูปสัมปทานี้ เป็นวิธีการที่ทรงอนุญาตให้พระสาวกท าในยุคต้นพุทธกาล 
เมื่อคณะสงฆ์ยังไม่ใหญ่นัก ต่อมา เมื่อคณะสงฆ์มีขนาดใหญ่จึงทรงอนุญาตวิธีการอุปสมบทโดยสงฆ์ 
คือ ให้ท าเป็นสังฆกรรม ที่เรียกว่า แบบญัตติจตุตถกรรมวาจา ดังนั้น ทรงเลิกวิธีบวชพระแบบติสรณ
คมนูปสัมปทา แต่ก็ทรงอนุญาตให้ใช้วิธีนี้บวชสามเณร ซึ่งไดถ้ือปฏิบัติกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ 

ค. ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา 

หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระสาวกทั้ง ๖๐ รูป ออกไปประกาศพระพุทธศาสนา
ยังสถานที่ต่าง ๆ โดยทรงประทานพระพุทธโอวาทที่แสดงอุดมการณ์หลักแห่งพระพุทธศาสนา ความว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก 
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”๕๖ คราวนั้น ส่งผลให้สถานที่ที่พระ
อริยสาวกเดินทางไปถึง มีผู้คนมานับถือและอยากจะเข้ามาบวช 

คราวหนึ่ง อุปติสสะและโกลิตะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงประทานการ
บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ภายหลังท่านทั้งสองก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ พระพุทธองค์ได้ประทาน
นามของท่านทั้งสองว่า สารีบุตร และโมคคัลลานะ และยังได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวก๕๗ 

                                           
๕๕วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๔-๖๕/๘๑-๘๒. 
๕๖วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๕๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐-๖๒/๗๒-๗๘. 



๔๙ 

หลังจากที่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบวชได้ไม่นาน มีพราหมณ์เฒ่าคนหนึ่งชื่อ ราธะ 
ประสงค์จะบวชเป็นภิกษุแต่ไม่มีใครรูปใดเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ ท าให้ราธพราหมณ์นั้นเกิดความทุกข์ใจ
จนซูบผอม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความนั้น จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใครระลึกถึงความดี
ของพระราธพราหมณ์ได้บ้าง พระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ราธพราหมณ์ได้ถวาย
ภิกษาแก่ข้าพระองค์ ๑ ทัพพี ข้าพระองค์ระลึกถึงความดีข้อนี้ได้พระพุทธเจ้าข้า๕๘ พระพุทธเจ้าจึงได้
อนุญาตให้พระสารีบุตรบวชให้ราธะ โดยวิธีญัตติจตุตถกรรม คือ ตั้งญัตติ ๑ ครั้ง และสวดกรรมวาจา 
๓ ครั้ง มีภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมครบองค์ก าหนด ในเขตชุมนุมเรียกว่าสีมา๕๙ 

พระสารีบุตรจึงเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกของการบวชแบบครบองค์สงฆ์ และพระราธะถือ
เป็นภิกษุรูปแรกที่ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมนี้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า นี้เป็นกระบวนการ
สรรหาศาสนบุคคลโดยหมู่สงฆ์เป็นครั้งแรก นั่นเอง ดังกล่าวนี้ เป็นการยืนยันว่า กระบวนการในการ
รับศาสนบุคคลเข้าสู่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่บัดนั้นสืบมา พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะ
สงฆ์ โดยได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ที่ประชุมครบองค์ก าหนด ซึ่งเป็นวิธีอุปสมบท
ที่สงฆ์เป็นผู้กระท าอย่างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่เรียกว่า ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา๖๐ 

ประการส าคัญ คือ การบวช ต้องถึงพร้อมด้วยความครบถ้วนของสังฆกรรม เรียกว่า สมบัติ 
๕๖๑ คือ วัตถุสมบัติ ปริสสมบัติ สีมาสมบัติ ญัตติสมบัติ และอนุสาวนาสมบัติ ดังนี้ 

วัตถุสมบัติ วัตถุถึงพร้อม เช่น ผู้อุปสมบทเป็นชายอายุครบ ๒๐ ปี 

ปริสสมบัติ บริษัทคือที่ประชุมถึงพร้อม สงฆ์ครบองค์ก าหนด 

สีมาสมบัติ เขตชุมนุมถึงพร้อม เช่น สีมามีนิมิตถูกต้องตามพระวินัย และประชุมท าในเขต
สีมา 

กรรมวาจาสมบัติ กรรมวาจาถึงพร้อม สวดประกาศถูกต้องครบถ้วน 

ญัตติสมบัติ ญัตติถึงพร้อม คือค าเผดียงสงฆ์ถูกต้อง 

อนุสาวนาสมบัติ อนุสาวนาถึงพร้อมค าหารือตกลงถูกต้อง 

                                           
๕๘พระพุทธโฆษาจารย์, พระธมฺมปทฏฺ กถา (จตุตฺโถ ภาโค), แปลโดย มหามกุฎราชวิทยาลัย, พิมพ์

ครั้งท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๑-๔. 
๕๙วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๕๘-๒๕๙/๓๖-๓๙. 
๖๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๘๙. 
๖๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙๙. 



๕๐ 

เมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  ท าให้กุลบุตรผู้มีความ
ศรัทธาออกบวชมากยิ่งขึ้น พระสงฆ์เป็นหมู่ใหญ่ขึ้น มีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้น การที่จะทรงยึดอ านาจ
ไว้เฉพาะตัวบุคคลคือเฉพาะพระพุทธองค์นั้นไม่ทรงเห็นควร พระพุทธองค์ทรงด าริว่า หากพระพุทธ
องค์ปรินิพพานไป พระพุทธศาสนาก็จะด ารงอยู่เพียงเท่านั้น แต่ถ้ายกอ านาจให้แก่สงฆ์ โดยให้สงฆ์
เป็นใหญ่แล้ว อ านาจก็จะตั้งอยู่ยืนยาวตลอดชั่วอายุของพระพุทธศาสนา๖๒ ดังนั้น หลังจากที่ทรง
ประทานโอวาทปาติโมกข์แล้ว มีการประกาศพระศาสนาเรื่อยมา จนมีพราหมณ์ชราคนหนึ่งชื่อว่า
ราธะ มีศรัทธาจะบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์ประทานการบวชแบบญัตติจตุตถกรรมวาจา มีคณะ
สงฆ์เป็นใหญ่ โดยให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์ ยกเลิกการบวชแบบไตรสรณาคมน์ ทรงมอบให้
คณะสงฆ์ดูแลกันเอง นับเป็นพัฒนาการของการบวชภิกษุทีม่าถึงจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาและเป็น
กระบวนการในการรับศาสนบุคคลเข้าสู่พระพุทธศาสนาโดยหมู่สงฆ์ท่ีกระท ามาจนถึงปัจจุบัน 

การบวชแบบญัตติจตุตถกรรมวาจานี้เป็นวิธีที่ให้คณะสงฆ์เป็นผู้กระท าการ และนับตั้งแต่
อุปสมบทให้พราหมณ์สูงอายุชื่อราธะกระท่ังปัจจุบัน ผู้ประสงค์จะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ก็จะต้องบวชโดยวิธีการดังกล่าว เท่านั้น๖๓ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับที่มาของพระสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิดหลักสรุปได้ 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิดหลักจากการศึกษาที่มาของพระสงฆ์ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
แสวง อุดมศรี 
(ม.ป.ป., หน้า ๒๙) 

ติสรณคมนูปสัมปทาเป็นการบวชกุลบุตรโดยพระ
สาวกเป็นผู้บวชให้แก่กุลบุตรผู้มีความตั้งใจจริง    
มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาเป็นสมาชิกของสังคม
สงฆ์ 
 

 
 

                                           
๖๒คณาจารย์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, หนังสือเรียนนักธรรมชั้นตรี ฉบับมาตรฐาน บูรณาการชีวิต วิชา

พุทธประวัติ, (กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗๘. 
๖๓พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน), คู่มือพระอุปัชฌาย์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: 

สหายพัฒนาการพิมพ,์ ๒๕๔๐), หน้า ๙๕. 



๕๑ 

ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิดหลักจากการศึกษาที่มาของพระสงฆ์ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
บรรจบ บรรณรุจิ 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๕-๑๘) 

พระพุทธเจ้าทรงสรรหาโดยการพิจารณาเห็น
เวไนยสัตว์ที่เข้ามาในข่ายพระญาณแล้วจึงไป
โปรดด้วยพระองค์เอง และเม่ือบุคคลผู้ที่ทรงเสด็จ
ไปโปรดนั้นได้ทูลขอบวชเป็นภิกษุ และพระพุทธ
องค์ทรงพิจารณาเห็นสมควรก็จักทรงประทาน
การบวชโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ด้วยพระด ารัส
ว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวไว้ดี
แล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือท าที่สุดแห่ง
ทุกข์โดยชอบเถิด พร้อมกับพระด ารัสนั้นเพศ
คฤหัสถ์ของผู้นั้นก็อันตรธานไป ผู้นั้นมีศีรษะโล้น
ไม่ต้องโกน ครองผ้ากาสาวพัตร มีบริขารครบ ๘ 
แต่หากบุคคลนั้นบรรลุเป็นพระอรหัตตผลแล้วก็
จะไม่มีพระด ารัสในส่วนที่ว่า เพ่ือท าท่ีสุดแห่งทุกข์
โดยชอบเถิด 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๖๘-๒๖๙) 

พระพุทธเจ้าทรงมีกระบวนการในการคัดสรร
สาวกเข้ามาในองค์กรพระพุทธศาสนา และพระ
พุทธองค์ใช้หลักการนี้เพ่ือคัดสรรศาสนาบุคคล
ด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีแห่งการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยทรงกระท าเป็น
กิจวัตรประจ าวันตามวิสัยของพระพุทธเจ้า คือ 
๑. เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต 
๒. เวลาเย็นทรงแสดงธรรม 
๓. เวลาค่ าประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ 
๔. เที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา 
๕. จวนสว่างตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและที่
ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรด 
 

 



๕๒ 

ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิดหลักจากการศึกษาที่มาของพระสงฆ์ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
แสวง อุดมศรี 
(ม.ป.ป., หน้า ๒๙) 

ติสรณคมนูปสัมปทาเป็นการบวชกุลบุตรโดยพระ
สาวกเป็นผู้บวชให้แก่กุลบุตรผู้มีความตั้งใจจริงมี
คุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์ 
 

พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน)  
(๒๕๔๐, หน้า ๙๕) 

การบวชแบบญัตติจตุตถกรรมวาจา เป็นวิธีที่ให้
คณะสงฆ์เป็นผู้กระท าการ ปัจจุบันผู้ที่ประสงค์จะ
บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็จะต้อง
บวชโดยวิธีการดังกล่าว เท่านั้น 
 

 

สรุปได้ว่า การอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นผลจากการพิจารณาบุคคลผู้ควรแก่
การบรรพชาอุปสมบทเป็นศาสนบุคคลโดยพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ใช้พระญาณพิจารณาสัตว์ที่
สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรด ส่วนการอุปสมบทแบบติสรณคมนูปสัมปทาเป็นการบวช
กุลบุตรโดยพระสาวกเป็นผู้บวชให้แก่กุลบุตรผู้มีความตั้งใจจริง มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาเป็นสมาชิก
ของสังคมสงฆ์ และได้มีการใช้กันในระยะสั้น ๆ ช่วงต้นพุทธกาล ก่อนที่จะทรงอนุญาตให้ใช้วิธีบวชโดย
หมู่สงฆ์ในกาลต่อมา และทรงอนุญาตให้น าวิธีนี้ไปใช้ในการบรรพชาเป็นสามเณร เท่านั้น ส าหรับการ
อุปสมบทแบบญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทาเป็นวิธีบวชที่เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าทรงมอบความ
เป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ โดยให้ได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ที่ประชุมครบองค์ก าหนด 
ซึ่งเป็นวิธีอุปสมบทท่ีสงฆ์เป็นผู้กระท าอย่างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

๒.๒.๓ กิจวัตรของพระสงฆ์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “กิจวัตรของพระสงฆ์” เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

นักบวช หรือภิกษุในพระพุทธศาสนา มีฐานะหนึ่ง คือ ธรรมเสนา ทหารในกองทัพธรรมที่
จะต้องต่อสู้กับใจตนเองหรือกิเลสภายในใจตนเอง เพ่ือให้สามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางของพระพุทธเจ้า
ภายใต้อุดมการณ ์หลักการ และวิธีการ ตามหลักของโอวาทปาติโมกข๖์๔ 

                                           
๖๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐. 



๕๓ 

โอวาทปาติโมกข์จัดเป็นค าสอนหลัก เป็นประธาน เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา๖๕     
โดยลักษณะของพระพุทธศาสนามีความแตกต่างจากศาสนาอ่ืน ทั้งในด้านการปฏิบัติตน และในด้าน
ของจุดหมายของศาสนาคือนิพพาน ผู้ที่จะเป็นบรรพชิตนั้นต้องไม่เป็นผู้ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนใคร 
เป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีเวร เป็นแบบอย่างของการน าสังคมไปสู่สันติ๖๖ ตามหลักอาวาสิกธรรม ๕ ซ่ึงได้แสดง
ถึงธรรมของภิกษุผู้อยู่ประจ าวัดไว้ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. ถึงพร้อมด้วยอากัปกิริยาและวัตรปฏิบัติ คือ มีกิริยามารยาทท่าทีการแสดงออกทาง
กายวาจาส ารวมงดงาม และเอาใจใส่ปฏิบัติกิจหน้าที่สม่ าเสมอเรียบร้อย 

๒. เป็นพหูสูต คือ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก รู้หลักพระธรรมวินัย มีความรู้ความเข้าใจกว้าง 
ขวางลึกซึ้ง 

๓. ประพฤติขัดเกลา ฝึกอบรมตนในไตรสิกขา ชอบความสงบ ยินดีในกัลยาณธรรม 

๔. มีกัลยาณพจน์ มีวาจางาม กล่าวกัลยาณพจน์ รู้จักพูด รู้จักเจรจาศรัทธาและน าปัญญา 

๕. มีปัญญา รู้เข้าใจ รู้พิจารณา เฉลียวฉลาด สามารถแก้ปัญหา ไม่ซึมเซ่อเบอะบะ 

ในแง่คุณธรรม เมื่อมีความผูกพันกันในด้านความเป็นอยู่ พระสงฆ์ย่อมต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ด้วยความเมตตา พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนหน้าที่นี้ตั้งแต่เริ่มประกาศพระศาสนาว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์แก่ชนหมู่มาก โดยอาศัยความอนุเคราะห์ชาวโลก     
เพ่ือประโยชน์เพ่ือความเกื้อกูลและเพ่ือความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”๖๗ และสอดคล้องกับ
พุทธพจน์ ความว่า 

ภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย บ ารุงเธอ
ทั้งหลายด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร แม้เธอท้ังหลายก็จงเป็นผู้มี
อุปการะมากแก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 
งามในที่สุด จงประกาศแบบการครองชีวิตอันประเสริฐ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะแก่
พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นเถิด๖๘ 

                                           
๖๕พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ศาสนทายาทคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: พรศิวการพิมพ์, ๒๕๔๓), 

หน้า ๒๓. 
๖๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญจาริกธรรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๒๑-๑๒๒. 
๖๗องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๔๘/๑๐๔. 
๖๘วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



๕๔ 

โดยอรรถแล้ว กิจ หมายถึง กิจส าคัญหรือจ าเป็นต้องท า ส่วนค าว่า วัตร หมายถึง ควรท า 
แต่ท่านจะได้กล่าวถึงกิจวัตรรวม ๆ กันไป โดยไม่แยกว่า อะไรเป็นกิจ อะไรเป็นวัตรให้ชัดเจนออกไป 
ซึ่งพอจะจ ากัดความได้ว่า ส่วนใดที่ต้องท าอย่างเด็ดขาดนั้นเป็นกิจ ส่วนใดที่เป็นแต่ควรท า เพ่ือให้ดี
งามยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้นเป็นวัตร๖๙ โดยที่ กิจวัตร ๑๐ ประการ คือ 

๑. บิณฑบาต หมายถึง การเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ได้มาโดยสิทธิอันชอบของบรรพชิต 

๒. การกวาดวัด หมายถึง การมีหลักเกณฑ์หรือมีนิสัยแห่งความสะอาดทั้งภายในภายนอก 

๓. ปลงอาบัติ การเปิดเผยความผิดความชั่วของตน ให้หมดความเป็นผู้มีความผิดความชั่ว
ติดตัว และตั้งใจส ารวมระวังมากยิ่งขึ้น 

๔. ท าวัตรสวดมนต์ การท าตนให้สม่ าเสมอในการท างานโดยเฉพาะในการมีคุณพระ
รัตนตรัยเป็นเครื่องระลึกประจ าใจอยู่ตลอดเวลา และการสาธยายบทธรรมอันพึงเพ่ือช่วยความจ า 

๕. ขวนขวายในปัจจเวกขณ์ และภาวนา การหมั่นพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญา 
ในธรรมที่จะเป็นเครื่องคุ้มครองตนให้พ้นจากภัยของกิเลส 

๖. อุปัฏฐากอุปัชฌาย์อาจารย์ การเอาใจใส่ต่ออุปัชฌาย์อาจารย์อันเป็นก าเนิดหรือทางมา
แห่งความรู้และการปฏิบัติที่ด าเนินไปได้ราบรื่นในฐานะมีท่านเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตร 

๗. บริหารสิ่งของและร่างกาย ด้วยการเอาใจใส่ปรับปรุงเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นอุปกรณ์แก่
การเป็นอยู่ตลอดจนถึงการปรับปรุงร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 

๘. ขวนขวายเรียนธรรมวินัย การพยายามศึกษาเล่าเรียนหลักวิชา ทั้งที่เป็นวิชาโดยตรง
และวิชารอบตัว 

๙. เอาใจใส่ของสงฆ์และกิจของสงฆ์ การเอาใจใส่สมบัติของกลางและภารกิจอันเป็นสิ่งที่
จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

๑๐. การควบคุมตนเองให้อยู่ในภาวะที่ปราศจากมลทินโทษ จนเป็นที่ตั้งแห่งความผาสุก
ทั้งกายและใจจนกระทั่งเป็นที่เลื่อมใสของผู้พบเห็น เป็นการเผยแพร่พรหมจรรย์ไปในตัว๗๐ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับกิจวัตรของพระสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิดหลัก
สรุปได้ ดังนี้ 

                                           
๖๙พุทธทาสภิกขุ, ค าสอนผู้บวชพรรษาเดียว, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 

๒๕๔๔), หน้า ๓๙. 
๗๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๙-๑๐๐. 



๕๕ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดหลักจากการศึกษากิจวัตรของพระสงฆ์ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
คัมภีร์พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ 
(เล่ม ๔ ข้อ ๓๒ หน้า ๔๐) 

ภิกษุ ในพระพุทธศาสนา   มีฐานะหนึ่ ง  คือ       
ธรรมเสนา ทหารในกองทัพธรรมที่จะต้องต่อสู้กับ
ใจตนเองหรือกิเลสภายในใจตนเอง 
 

คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ทีฆิกาย มหาวรรค 
(เล่ม ๑๐ ข้อ ๙๐ หน้า ๕๐) 

ภิกษุมีหน้าที่ในการแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น 
งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด 
 

พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ) 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๓) 

หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์ 
 
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๒๑-๑๒๒) 

ผู้ที่จะเป็นบรรพชิตนั้นต้องไม่เป็นผู้ท าร้ายผู้อ่ืน   
ไม่เบียดเบียนใคร ไม่มีภัยไม่มีเวร เป็นแบบอย่าง
ของการน าสังคมไปสู่สันติ 
 

พุทธทาสภิกขุ 
(๒๕๔๔, หน้า ๙๙-๑๐๐) 

พระสงฆ์ปัจจุบันมี กิจวัตร  ๑๐  ประการ  คือ 
บิณฑบาต การกวาดวัด ปลงอาบัติ ท าวัตรสวด
มนต์ ขวนขวายในปัจจเวกขณ์ อุปัฏฐากอุปัชฌาย์
อาจารย์ บริหารสิ่งของและร่างกาย ขวนขวาย
เรียนธรรมวินัย เอาใจใส่ของสงฆ์และกิจของสงฆ์ 
และควบคุมตนเองในภาวะที่ปราศจากมลทินโทษ 

 

สรุปได้ว่า กิจวัตรของพระสงฆ์หรือภารกิจประจ าวันที่พระสงฆ์พึงกระท า คือ ต้องต่อสู้กับ
ใจตนเองหรือกิเลสภายในใจตนเอง นอกจากนี้ยังต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยประกาศธรรมที่งาม  
ในเบื้องต้น ท่ามกลาง และงามในที่สุด ในฐานะทหารในกองทัพธรรม อย่างไรก็ดี พระสงฆ์ปัจจุบันพึง
มีกิจวัตร ๑๐ ประการ คือ บิณฑบาต การกวาดวัด ปลงอาบัติ ท าวัตรสวดมนต์ ขวนขวายใน          
ปัจจเวกขณ์ อุปัฏฐากอุปัชฌาย์อาจารย์ บริหารสิ่งของและร่างกาย ขวนขวายเรียนธรรมวินัย เอาใจใส่
ของสงฆ์และกิจของสงฆ์ และควบคุมตนเองในภาวะที่ปราศจากมลทินโทษ 



๕๖ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพ (สัมมาอาชีวะ) ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพตามทัศนะของพระพุทธศาสนา       
จากเอกสารทางวิชาการที่หลากหลาย จึงได้ประมวลเนื้อหาสาระส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพ
ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา ไว้ตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “ความหมายของสัมมาอาชีวะในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ค าว่า “สัมมาอาชีวะ” ประกอบด้วยค า ๒ ค า คือ “สัมมา” และค าว่า “อาชีวะ” โดยค า
ว่า “สัมมา” หมายถึง โดยชอบ ดี ถูกต้อง ถูกถ้วน สมบูรณ์ จริง แท้ ส่วนค าว่า “อาชีวะ” หมายถึง 
อาชีพ การเลี้ยงชีพ ความเพียรพยายามในการแสวงหาปัจจัยยังชีพ การท ามาหากิน๗๑ 

คัมภีร์พระพุทธศาสนาปรากฏมีค าว่า สัมมาอาชีวะ ซึ่งระบุถึง การละเว้นอาชีพที่เรียกว่า 
มิจฉาวณิชชา ๕ ประการ ซึ่งประกอบด้วย การค้าขายศัสตราวุธ การค้าขายสัตว์ การค้าขายเนื้อ 
การค้าขายของมึนเมา และการค้าขายยาพิษ๗๒ 

สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพโดยชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ 
(Right Livelihood)๗๓ ทางพุทธเศรษฐศาสตร์ คือ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ท าให้ปัจเจก
บุคคลและสังคมบรรลุถึงซ่ึงศานติสุข จากการมีชีวิตในโลกของวัตถุ ภายใต้เงื่อนไขของการทรัพยากรที่
จ ากัด๗๔ สัมมาอาชีวะที่หมายถึงการเว้นมิจฉาชีพทุกรูปแบบ ประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพ แต่อะไรคือ
มิจฉาชีพ อะไรคือสัมมาชีพ เป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยชี้ขาด เป็นเรื่องที่นักปราชญ์ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมถกเถียงกันมาก แต่ก็ไม่อาจวินิจฉัยเด็ดขาดลงไปได้๗๕ 

                                           
๗๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๐๖. 
๗๒พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๓๕, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๗๒๓. 
๗๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๘, 

(นนทบุรี: เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑๕. 
๗๔อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร์: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขา

ต่าง ๆ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๖. 
๗๕วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา,  พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมดา, ๒๕๔๔), หน้า ๓๐. 



๕๗ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนา          
ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิดหลักสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๙ แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๓, หน้า ๔๐๖) 

อาชีวะ หมายถึง อาชีพ การเลี้ยงชีพ ความเพียร
พยายามในการแสวงหาปัจจัยยังชีพ การท ามาหา
กิน 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๕, หน้า ๗๒๓) 

สัมมาอาชีวะ ได้แก่ การละเว้นอาชีพที่ เรียกว่า 
มิจฉาวณิชชา ๕ ประการ ซึ่งประกอบด้วย 
๑. การค้าขายศัสตราวุธ 
๒. การค้าขายสัตว์ 
๓. การค้าขายเนื้อ 
๔. การค้าขายของมึนเมา 
๕. การค้าขายยาพิษ 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๑๕) 

สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพโดยชอบ 
ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ (Right 
Livelihood) 
 

อภิชัย พันธเสน 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๖) 

สัมมาอาชีวะ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ท าให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุถึง
ซึ่งศานติสุข จากการมีชีวิตในโลกของวัตถุ ภายใต้
เงื่อนไขของการทรัพยากรที่จ ากัด 
 

วศิน อินทสระ 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๐) 

สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเว้นมิจฉาชีพทุก
รูปแบบ ประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพ 
 

 



๕๘ 

สรุปได้ว่า ค าว่า สัมมาอาชีวะ ในทัศนะของพระพุทธศาสนา หมายถึง การเลี้ยงชีพในทาง
ที่ชอบ โดยการเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม 
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง บุคคลอ่ืน และสังคม ทั้งนี้ ระบุถึงอาชีพการค้าขายที่ผิด 
หรือไม่ชอบธรรม ที่เรียกว่า มิจฉาวณิชชา ๕ ประการ ซึ่งประกอบด้วย การค้าขายศัสตราวุธ การค้า
ขายสัตว์ การค้าขายเนื้อ การค้าขายของมึนเมา และการค้าขายยาพิษ 

๒.๓.๒ หลักการส าคัญของสัมมาอาชีวะ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “หลักการส าคัญของสัมมาอาชีวะ” เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

หลักการส าคัญของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ การเลี้ยงชีพชอบทาง
กาย การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา การเลี้ยงชีพชอบทางใจ ดังนี้ 

๑. การเลี้ยงชีพชอบทางกาย 

หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา สอนให้งดเว้นการเลี้ยงชีพในทางท่ีไม่สมควร 
เรียกว่า มิจฉาวณิชชา คือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เพราะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมการเบียดเบียนและการ
ท าลายชีวิต หลักการของสัมมาอาชีวะจะต้องเว้นจากการประกอบอาชีพทั้ง ๕ ประการ คือ 

 ๑.๑ สัตถวณิชชา การค้าขายศัสตราอันเป็นเครื่องประหาร เช่น หอกดาบ ปืน ระเบิด 
เป็นต้น 

 ๑.๒ สัตตวณิชชา การค้าขายมนุษย์ เช่น การค้าขายเด็ก ตลอดจนการใช้แรงงานเด็ก
และสตรีอย่างทารุณ เป็นต้น 

 ๑.๓ มังสวณิชชา การค้าขายสัตว์มีชีวิต 

 ๑.๔ มัชชวณิชชา การค้าขายสิ่งมึนเมา 

 ๑.๕ วิสวณิชชา การค้าขายยาพิษ๗๖ 

มิจฉาวณิชชา เป็นการค้าขายไม่ชอบธรรม การค้าขายที่ผิดศีลธรรม หรือ อกรณียวณิชชา 
คือ การค้าขายที่อุบาสกไม่ควรท า๗๗ 
 
 

                                           
๗๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หน้า ๗๒๓. 
๗๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๑๙. 



๕๙ 

การค้าขายดังกล่าวมานี้ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาถือเป็นการประกอบการงานที่มี
โทษ คือ มีโทษต่อผู้อ่ืนและต่อสังคมส่วนรวมด้วย หากอาชีพเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจย่อม
เป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมกระท าผิดทางจริยธรรมได้ง่ายขึ้น เป็นการท าลายพ้ืนฐานทางจริยธรรม
ที่ดีงามของสังคม และส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้น หลักการเลี้ยงชีวิตชอบทางกาย 
จึงต้องงดเว้นจากการประกอบอาชีพที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กระท าผิดศีลธรรมดังกล่าว 

การเลี้ยงชีพชอบทางกายยังครอบคลุมไปถึงการเว้นจากการเลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมย    
การทุจริต การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพและสามัญส านึก แม้ว่าจะมีโอกาสให้กระท าได้หรือไม่ก็ตาม 
เพราะเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน และท าให้สังคมเกิดความไม่สงบสุข คนใน
สังคมอยู่อย่างรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเลี้ยงชีพด้วยการลักขโมยหรือทุจริตคดโกงจึง
เป็นการด าเนินชีวิตอยู่บนความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อ่ืน และของสังคม เป็นการท าลายศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของตนเองหมดสิ้น 

๒. การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา 

การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา ได้แก่ การประกอบการงานที่สุจริตโดยวาจา จัดเป็นกุศลกรรม
และเป็นการด าเนินชีวิตที่เป็นสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการส าคัญ คือ 

 ๒.๑ การไม่โกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ โดยด าเนินชีวิตอย่างมีสัจจะ รักษาความสัตย์ 

 ๒.๒ การไม่พูดส่อเสียดเลี้ยงชีพ คือ การเว้นจากการใช้ค าพูดยุยงให้คนอ่ืนแตกแยกกัน
หรือเข้าใจผิดกัน เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 

 ๒.๓ การไม่พูดค าหยาบเลี้ยงชีพ 

 ๒.๔ การไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้ยงชีพ คือ ให้เว้นจากการด าเนินชีวิตด้วยอาศัยวาจาที่ไร้สาระ 
ไร้แก่นสาร ไม่เป็นธรรมและไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เนื่องจากค าพูดที่เพ้อเจ้อนั้นท าให้ผู้ฟังหลงผิด 
เข้าใจผิดได้ 

 ๒.๕ การไม่ประจบเลี้ยงชีพ คือ เว้นจากการใช้วาจาประจบสอพอผู้อ่ืนเพ่ือผลประโยชน์
ของตนเอง 

 ๒.๖ การไม่บังคับขู่เข็ญเลี้ยงชีพ คือ วาจานั้นย่อมไม่เป็นไปเพ่ือการข่มขู่หรือบังคับขู่เข็ญ
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นด้วยความไม่ชอบธรรม๗๘ 
 
 

                                           
๗๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๒๘๔. 
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๓. การเลี้ยงชีพชอบทางใจ 

การเลี้ยงชีพชอบทางใจ ได้แก่ มโนกรรมฝ่ายกุศลซึ่งเป็นแนวทางที่น าไปสู่ความสุขสงบ
ภายใน เป็นการด าเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ คือ 

 ๓.๑ การไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอ่ืนเลี้ยงชีพ มีสภาพจิตที่สามารถควบคุมความโลภไว้
ได้ คือไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืนในทางที่ไม่ชอบไม่ควร คิดเลี้ยงชีพวางแผนด าเนินชีวิตในแนวทางที่
ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรม 

 ๓.๒ การไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเลี้ยงชีพ เป็นการควบคุมสภาพจิตใจต่อความพยาบาท 
ปองร้ายผู้อ่ืนเพ่ือหวังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ให้มีจิตเมตตา คิดเอ้ือเฟ้ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน อันจะ
น าไปสู่การแสวงหาประโยชน์ที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหาย 

 ๓.๓ การไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีพ คือเว้นจากการคิดหาโอกาสเพ่ือตักตวง
เอาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นเพ่ือเลี้ยงชีพตนเอง๗๙ 

การเลี้ยงชีพชอบทางใจจัดเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นต้นตอให้การ
ด าเนินชีวิตภายนอกเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม เพราะการกระท าภายนอกต่าง ๆ           
สืบเนื่องมาจากภายในจิตใจ ดังพุทธพจน์ ความว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ 
ส าเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลใดใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ท าอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้น       
ถ้าบุคคลใดมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ท าอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้น  เหมือนเงาไป
ตามตัว ฉะนั้น”๘๐ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการส าคัญของสัมมาอาชีวะ ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้      
มีแนวคิดหลักสรุปได ้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๗๙ม.มู (ไทย) ๑๒/๔๘๕/๕๒๓. 
๘๐ขุ.ม. (ไทย) ๔๐/๑๑/๑. 



๖๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แนวคิดหลักจากการศึกษาหลักการส าคัญของสัมมาอาชีวะ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๕, หน้า ๗๒๓) 

หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา 
สอนให้งดเว้นการเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควร 
เรียกว่า มิจฉาวณิชชา คือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด 
เพราะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมการเบียดเบียนและการ
ท าลายชีวิต 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๓, หน้า ๓๑๙) 

การเลี้ยงชีพชอบทางกายครอบคลุมไปถึงการเว้น
จากการเลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมย การทุจริต   
การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพและสามัญส านึก 
แม้ว่าจะมีโอกาสให้กระท าได้หรือไม่ก็ตาม 
 

คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ทีฆิกาย ปาฏิกวรรค 
(เล่ม ๑๑ ข้อ ๓๖๐ หน้า ๒๘๔) 

การประกอบการงานที่สุจริตโดยวาจา ได้แก่ 
๑. การไม่โกหกหลอกลวง 
๒. การไม่พูดส่อเสียด 
๓. การไม่พูดค าหยาบ 
๔. การไม่พูดเพ้อเจ้อ 
๕. การไม่ประจบ 
๖. การไม่บังคับขู่เข็ญเลี้ยง 
 

คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย 
มูลปัณณาสก ์
(เล่ม ๑๒ ข้อ ๔๘๕ หน้า ๕๒๓) 

มโนกรรมฝ่ายกุศลซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต
ที่น าไปสู่ความสุขสงบภายใน ได้แก่ 
๑. การไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอ่ืน 
๒. การไม่คิดเบียดเบียนคนอ่ืน 
๓. การไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน 
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สรุปได้ว่า หลักการส าคัญของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา เป็นหลักการของมิจฉา
วณิชชาในพระพุทธศาสนา ที่สอนให้งดเว้นการเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควรมี ๓ ประการ ประกอบด้วย 
การเลี้ยงชีพชอบทางกาย โดยการเลี้ยงชีพชอบทางกายครอบคลุมไปถึงการเว้นจากการเลี้ยงชีวิตด้วย
การลักขโมย การทุจริต การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพและสามัญส านึก แม้ว่าจะมีโอกาสให้กระท าได้
หรือไม่ก็ตาม ส่วนการเลี้ยงชีพชอบทางวาจา เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่
น าไปสู่ความสุขสงบภายใน เช่น ไม่โกหกหลอกลวง เป็นต้น ส่วนการเลี้ยงชีพชอบทางใจ เป็นมโนกรรม
ฝ่ายกุศลซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่น าไปสู่ความสุขสงบภายใน เช่น การไม่โลภอยากได้ทรัพย์คน
อ่ืน เป็นต้น หลักการส าคัญท้ัง ๓ นี้ สามารถสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาตามหลักการของหลักไตรสิกขา 
นั่นเอง 

๒.๓.๓ เป้าหมายของสัมมาอาชีวะ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “เป้าหมายของสัมมาอาชีวะ” เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

เป้าหมายของสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบตามทัศนะของพระพุทธศาสนามี ๓ 
ประการ คือ เป้าหมายด้านอัตถประโยชน์ ด้านปรัตถประโยชน์ และด้านอุภยัตถประโยชน์ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายด้านอัตตประโยชน์ 

พระพุทธศาสนามีหลักการส าหรับการด าเนินชีวิตในโลก คือ สอนให้มนุษย์ด าเนินชีวิตเพ่ือ
บรรลุประโยชน์ คือ ความสมบูรณ์ของการด าเนินชีวิต โดยมีจุดหมายด้านอัตตประโยชน์ ๓ ด้าน
ด้วยกัน ประกอบด้วย ประโยชน์ในปัจจุบัน เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในเบื้องหน้า เรียกว่า 
สัมปรายิกัตถะ และประโยชน์สูงสุด เรียกว่า ปรมัตถะ๘๑ 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ แปลว่า ธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน 
หมายถึง ประโยชน์อันพึงได้รับจากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพที่สุจริต  ถูกต้องทั้งทางกฎหมาย
และศีลธรรม ผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจนั้น เป็นผลที่ได้ทันตาเห็นไม่ต้องรอถึงภายภาค
หน้า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจ อาจจะเป็นเงิน สิ่งของ ชื่อเสียง เกียรติยศ        
การยกย่องสรรเสริญ หรือผลประโยชน์อาจเป็นวัตถุหรือผลตอบแทนทางด้านจิตใจก็ได้ อาจเป็นสิ่งที่
บุคคลทั่ว ๆ ไปปรารถนา การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้มาซึ่งประโยชน์นั้น จะต้องแสวงหาอย่างมี
หลักการและมีแผนการ ซึ่งหลักการและแผนการนี้ เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใน
ปัจจุบัน 

                                           
๘๑ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๖๗๓/๓๓๓. 



๖๓ 

สัมปรายิกัตถประโยชน์ แปลว่า ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ในด้านคุณค่าของชีวิต 
ประโยชน์ส าหรับชีวิตด้านในเป็นหลักประกันชีวิตในอนาคตและภพหน้า คือ หาเลี้ยงชีวิตได้ด้วยความ
สุจริตธรรม มีความก้าวหน้าเติบใหญ่ขึ้นด้วยคุณธรรมของสัมมาชีพจนสามารถสร้างหลักประกันที่
มั่นคงให้กับชีวิตในอนาคตได้ ชื่อว่า สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ในเบื้องหน้า 

ปรมัตถประโยชน์ แปลว่า ประโยชน์สูงสุด เป็นสาระท่ีแท้จริงของชีวิต มีจิตใจที่ปราศจาก
การเบียดเบียนอย่างแท้จริงจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบง าด้วยโลภะ โทสะ  โมหะ จากการประกอบ
อาชีพ 

 ๑.๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชน์ปัจจุบันที่ส าคัญ คือ มีสุขภาพ
ดี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ งามสง่า อายุยืนยาว มีเงินมีงานมีทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เป็นที่ยอมรับในสังคม และมีครอบครัวที่
ผาสุก ท าวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ 

 ๑.๒ สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ ประโยชน์เบื้องหน้า ได้แก่ สิ่งที่เป็น
คุณค่าของชีวิต ซึ่งท าให้เกิดความสุขล้ าลึกภายใน โดยเฉพาะ คือ ความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจด้วยศรัทธา
มีหลักใจ ความภูมิใจในชีวิตสะอาดที่ได้ประพฤติแต่ความดีงามสุจริต ความอ่ิมใจในชีวิตมีคุณค่าที่ได้
เสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ ความแกล้วกล้ามั่นใจด้วยมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาน าพาชีวิตให้ด าเนินต่อไป 
และความโปร่งโล่งมั่นใจว่าได้ท ากรรมดี มีหลักประกันวิถีสู่ภพใหม่ 

 ๑.๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง คือ การมีปัญญารู้เท่าทันความ
เป็นจริง เข้าถึงธรรมชาติของโลกและชีวิตอันท าให้จิตเป็นอิสระโดยเฉพาะ คือ  ไม่หวั่นไหวหรือถูก
ครอบง าด้วยความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ ไม่ผิดหวังโศกเศร้าบีบคั้นจิตเพราะความยึดติดถือมั่นในสิ่ง
ต่าง ๆ ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา และเป็นอยู่และท าการงานด้วยปัญญา
ซึ่งมองที่เหตุปัจจัย๘๒ 

๒. เป้าหมายด้านปรัตถประโยชน์ 

พระพุทธศาสนานอกจากจะสอนให้ท าประโยชน์แก่ตนเองด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง
ชอบธรรมจนสามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่อย่างไม่ล าบากเดือดร้อนแล้ว ยังมีเป้าหมายการท า
ประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน ด้วยการสอนให้แบ่งปันเกื้อกูลและท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน เป็นแบบอย่างในการ
หาเลี้ยงชีพที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจอีกด้วย ซึ่งเป็นการท าประโยชน์ให้เกิดกับบุคคลอ่ืน๘๓ 

                                           
๘๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพนคร: บริษัทสหธรรมิก

จ ากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๓๑-๓๒. 
๘๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๓๕. 



๖๔ 

๓. เป้าหมายด้านอุภยัตถประโยชน์ 

นอกจากการท าประโยชน์ของตนเองให้สมบูรณ์ และช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนแล้ว 
พระพุทธศาสนายังสอนให้ท าประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เช่น การบ าเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคม  
การแบ่งปันวิชาความรู้เป็นวิทยาทาน การถนุถนอมทรัพย์สินสิ่งของอันเป็นสมบัติสาธารณะ การช่วย
ตรวจสอบดูแล ซ่อมแซม รวมไปถึงแนะน าแนวทางหรือวิธีการในการหาเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม     
เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนรู้จักคุณค่าของชีวิตและด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรม อย่างน้อยไม่ให้
เป็นการหาเลี้ยงชีพอันจะกระทบกระเทือนเสียหายแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวม 

อุภยัตถะ ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือ ประโยชน์ร่วมกันอันเกิดจากสิ่งเป็นของกลาง
ในทางวัตถุเช่น ถนนหนทาง ในทางธรรม เช่น ศิลปวิทยา และศีลธรรมด าเนินชีวิตของตนให้เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขและดีงามร่วมกัน อย่างน้อยไม่ให้การแสวงหาประโยชน์ตนเป็นไปเพ่ือกระทบกระเทือน
เสียหายประโยชน์สุขของส่วนรวมประโยชน์ดังกล่าวนี้ จะเกิดมุ่งแก่บุคคลผู้เลี้ยงชีพที่ถูกต้องชอบธรรม 
โดยเฉพาะและสามารถจะเอ้ือประโยชน์แผ่ไปยังบุคคลอ่ืนได้อีกเป็นจ านวนมากมาย เมื่อแต่ละคน
ปฏิบัติอยู่ในจริยธรรมด้วยกัน สังคมส่วนรวมก็จะได้รับประโยชน์จากที่แต่ละคนประพฤติจริยธรรมนั้น
โดยแท้ ดังที่ คัมภีร์ขุททกนิกาย จูฬนิเทส แสดงประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้น ความว่า “...ประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผู้อ่ืน หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประโยชน์ในภพปัจจุบัน หรือประโยชน์ในภพหน้า ประโยชน์
ต้ืน หรือประโยชน์ลึก...ประโยชน์ที่ผ่องแผ้ว หรือประโยชน์อย่างยิ่ง”๘๔ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับเป้าหมายของสัมมาอาชีวะ ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิด
หลักสรุปได ้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ แนวคิดหลักจากการศึกษาเป้าหมายของสัมมาอาชีวะ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส 
(เล่ม ๓๐ ข้อ ๖๗๓ หน้า ๓๓๓) 

พระพุทธศาสนามุ่งให้มนุษย์ด าเนินชีวิตเพ่ือบรรลุ
ประโยชน์ ๓ ประกอบด้วย ประโยชน์ในปัจจุบัน 
เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในเบื้องหน้า 
เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ และประโยชน์สูงสุด 
เรียกว่า ปรมัตถะ 
 

 

                                           
๘๔ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๙๑/๓๒๙. 



๖๕ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ แนวคิดหลักจากการศึกษาเป้าหมายของสัมมาอาชีวะ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๑, หน้า ๓๑-๓๒) 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบันที่ส าคัญ หรือ 
จุดหมายขั้นตาเห็น คือ  มีสุขภาพดี  มีทรัพย์          
มีสถานภาพดี และมีครอบครัวที่ผาสุก 
สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือจุดหมาย
ขั้นเลยตาเห็น คือ ความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจด้วย
ศรัทธา ความภูมิใจในชีวิตสะอาด ความอ่ิมใจใน
ชีวิตมีคุณค่า ความแกล้วกล้ามั่นใจด้วยมีปัญญา 
ความโปร่งโล่งมั่นใจว่าได้ท ากรรมดี 
ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือ จุดหมายสูงสุด 
คือ  ไม่หวั่ น ไหวหรือถูกครอบง า  ไม่ผิ ดหวั ง
โศกเศร้าบีบคั้นจิต ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส และ
เป็นอยู่และท าการงานด้วยปัญญา 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๓, หน้า ๔๓๕) 

พระพุทธศาสนาสอนให้ท าประโยชน์แก่ตนเอง
โดยหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องชอบธรรม และยังสอนให้
แบ่งปันเกื้อกูลและท าประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย 
 

 

สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนามุ่งให้มนุษย์ด าเนินชีวิตเพ่ือบรรลุประโยชน์ ๓ ประกอบด้วย 
ประโยชน์ในปัจจุบัน เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในเบื้องหน้า เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ และ
ประโยชน์สูงสุด เรียกว่า ปรมัตถะ โดยที่การหาเลี้ยงชีวิตชอบหรือหลักสัมมาอาชีวะตามหลักของ
พระพุทธศาสนาต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับความเป็นจริงในการด าเนินชีวิต เพราะนอกจากจะ
สร้างฐานะขึ้นมาด้วยการประพฤติสุจริตมีความผาสุกในการด ารงชีพแล้ว ก็ยังแบ่งปันเกื้อกูลบุคคลอ่ืน
ให้ได้รับความสุขตามไปด้วย เป็นการท าประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน และประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้
อย่างสมบูรณ์ 
 
 
 



๖๖ 

๒.๓.๔ บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาอาชีวะ (สัมมาชีพ) ตามแนว
พระพุทธศาสนา 

การส่งเสริมสัมมาชีพตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการพัฒนาในด้านพฤติกรรมทางด้าน
กายและวาจา (ศีล) ซึ่งช่วยเสริมสร้างในการพัฒนาคุณภาพจิต (สมาธิ) และความเห็นที่ถูกต้องชอบ
ธรรม (ปัญญา) ท าให้เกิดการพัฒนาครบกระบวนการพัฒนา ตามหลัก “ไตรสิกขา” ดังพระราชด ารัส 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ความว่า “การพัฒนา
ประเทศจ าเป็นต้องท า แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ น าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันก็ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในชาติ ให้มีส านึกใน
คุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร      
มีสติปัญญาและความรอบคอบ หลักการนี้ คือ เงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด”๘๕ ประกอบด้วย 

ก. ศีล (อธิสีลสิกขา) 

อธิศีลสิกขา (สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ
อย่างสูง ดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์มหานีทเทส ว่า อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยความสังวรในพระปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร 
เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คือ สีลขันธ์เล็ก สีลขันธ์ใหญ่      
ศีลเป็นที่พึง เป็นเบื้องต้น เป็นความประพฤติ เป็นความส ารวม เป็นความระวัง เป็นหัวหน้า          
เป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศล นี้ชื่อว่า อธิศีลสิกขา๘๖ 

โดยการฝึกอบรมศีลนั้น มุ่งเน้นที่การส ารวมเพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ในการกระท าเป็น
เกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน และการเบียดเบียน ดังที่แสดงในมาติกากถา  
คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “เนกขัมมะ ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นกามฉันทะ...     
ความส ารวม ชื่อว่า อธิศีลสิกขา... อพยาบาท ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นพยาบาท...
อรหัตตมรรค ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นกิเลสทั้งปวง”๘๗ 
 
 

                                           
๘๕ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สัจธรรมแห่งแนวพระราชด าริสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
๒๕๕๖), หน้า ๒๓๓. 

๘๖ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘. 
๘๗ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. 



๖๗ 

ศีลขั้นพ้ืนฐานส าหรับมนุษย์ ได้แก่ ศีล ๕ มีสาระมุ่งไปเพ่ือการไม่เบียดเบียน ซึ่งเป็นขั้น
เริ่มต้นของการสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกื้อกูลศีล ต่อจากนั้นจะเป็นการเน้นการเกื้อกูล
สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ส่วนตัว และการฝึกหัดขัดเกลา (กิเลส) ตนเอง การรักษาศีลมีเป้าหมาย
หลัก ๒ ประการ คือ ขัดเกลากิเลสพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ
สุข และเพ่ือเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม๘๘ 

ศีล เป็นสิ่งส าคัญที่ควรจะมีก่อน เพราะศีลเป็นเบื้องต้นแห่งความดีงาม เป็นที่พ่ึงเบื้องต้น 
เป็นมารดาแห่งกัลยาณธรรมและเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลธรรมทั้งปวง ค าว่า ศีล แปลว่า ปรกติ สิ่งไรเป็น
ปรกติ สิ่งนั้นย่อมไม่มีโทษ อย่างบ้านเมืองสงบเป็นปรกติ หมายความว่า ปราศจากภัยจากภายในและ
ภายนอก คนมีความปรกติภายในตน คือไม่มีภัยเบียดเบียน มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเป็นปรกติ 
คนที่อยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนก่อทุกข์แก่กัน คือ ไม่ฆ่ากัน ไม่ท าร้ายกัน ไม่ลักฉ้อ แย่งชิงกัน ไม่ลักลอบ
ท าชู้กัน ไม่ข้ีปดหลอกลวงกัน ไม่ข้ีเมาก่อความร าคาญทะเลาะวิวาทกัน ในครอบครัวนั้นก็อยู่เป็นปรกติ
ไม่มีใครเดือดร้อนล าบากทุกข์ยาก ค าว่า ปรกตินี้ จึงหมายถึงความเรียบร้อยภายในตัวบุคคลแต่ละคน 
และท้ังหมู่คณะที่อยู่ร่วมกัน ปรกตินี้มาจากภาษาบาลี คือ ศีล๘๙ 

นอกจากนี้ การฝึกอบรมศีลนั้นมุ่งเน้นที่การส ารวมเพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ในการกระท า
เป็นเกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน และการเบียดเบียน ดั งที่แสดงในมาติกา
กถาคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “เนกขัมมะ ชื่อว่า สิลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นกามฉันทะ... 
ความส ารวม ชื่อว่า อธิศีลสิกขา...อพยาบาท ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นพยาบาท...
อรหัตตมรรค ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นกิเลสทั้งปวง”๙๐ 

ศีลมีขอบเขตเฉพาะทางกายและวาจาที่ปรากฏภายนอก คือ ถ้าภายนอกเรียบร้อยตาม
วินัย แม้ใจจะเสียไปบ้างก็ไม่นับว่าเสียในส่วนศีล๙๑ ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ๔ หมวด๙๒ คือ 

                                           
๘๘พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี), เบญจศีลเบญจธรรม: อุดมชีวิตของมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ต้นบุญ, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒-๔๓. 
๘๙สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร), ธรรมคดี, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๖), หน้า ๖. 
๙๐ขุ.ม. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. 
๙๑พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทปญฺโ ), เร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: จักรานุกุลการ

พิมพ,์ ๒๕๒๙), หน้า ๕๙. 
๙๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายเผยแพร่

พระพุทธศาสนา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๕๕. 



๖๘ 

๑. การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน เมื่อคนอยู่ร่วมกัน หรือท างานท ากิจการร่วมกัน      
เป็นชุมชน เป็นหน่วยงาน เป็นองค์กร ตลอดจนเป็นประเทศชาติ จะต้องมีกฎเกณฑ์กติกาตลอดจน
กฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบระบบให้เกิดความเรียบร้อย ความประสานสอดคล้อง ความเกื้อหนุนต่อกัน
ความร่วมรับผิดชอบและสามัคคี ที่จะเอ้ือโอกาส หรือเป็นหลักประกนัให้ชีวิตความเป็นอยู่ และกิจการ
ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยดี สมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น เช่น โรงเรียนก็ต้องมี
กฎกติกาที่เป็นวินัยแม่บทของตนเช่นเดียวกัน ส าหรับสังคมคฤหัสถ์หรือสังคมแห่งมนุษยชาติทั้งหมด 
ก็คือ ศีล ๕ 

๒. การรู้จักใช้อินทรีย์ เรารับรู้สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรีย์ คือ ตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ 
ถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็น เช่น ดูไม่เป็น ฟังไม่เป็น แทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะเกิดโทษ เช่น เกิดความลุ่มหลง
มัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเป็นต้น ตลอดจนน าไปสู่การใช้มือและสมองเพ่ือการแย่งชิง
หรือท าลาย จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้ อินทรีย์ให้ดูฟัง เป็นต้นอย่างมีสติ เมื่อดูเป็น ฟังเป็นเช่น 
ดูทีวีเป็น ฟังวิทยุเป็น รู้จักใช้ตาหูแสวงหาความรู้เป็นต้น ก็จะได้ปัญญา ได้คุณภาพชีวิต และน าไปสู่
การใช้มือและสมองเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันและท าการสร้างสรรค์ หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

 ๒.๑ รู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่จะดู จะฟัง เป็นต้น แยกแยะได้อย่างรู้เท่าทันว่าสิ่งใด 
รายการใดดีงามหรือไม่ เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นภัย แล้วหลีกละเว้นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นโทษภัย 
และรับดรูับฟังสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ 

 ๒.๒ ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ควบคุมตนเองได้ รู้จักประมาณ รู้พอดี ไม่ปล่อยตัวให้ลุ่ม
หลงมัวเมาตกเป็นทาสของสิ่งที่ดูที่ฟังเป็นต้นนั้น อันจะท าให้สิ้นเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา          
เสียสุขภาพ เสียการงาน เสียการเล่าเรียน เป็นต้น 

 ๒.๓ ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิง ไม่ติดอยู่แค่ความชอบใจไม่ชอบใจ แต่รู้จักดู 
รู้จักฟังให้ได้คุณค่าที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้น โดยเฉพาะที่ส าคัญคือ ต้องให้ได้ปัญญา และ
คติท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและสังคม 

๓. การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ การท ามาหาเลี้ยงชีพเป็นพฤติกรรมหลักในการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ ถ้ามีผู้หาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เป็นมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะชั่วร้ายเสื่อมเสีย
แล้ว ก็จะก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมาก จึงต้องย้ าเน้นกันอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาสัมมาชีพ 
และส่งเสริมให้ประชาชนฝึกฝนตนให้สามารถประกอบสัมมาชีพ คือ หาเลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต ไม่ผิด
กฎหมาย สัมมาชีพพึงมีลักษณะที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 
 
 



๖๙ 

 ๓.๑ เป็นอาชีพการงานที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อเวรภัย สร้างความเสียหายแก่สังคม 

 ๓.๒ เป็นอาชีพการงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมทางใดทางหนึ่ง 

 ๓.๓ เป็นอาชีพการงานที่ช่วยให้ผู้ท าได้พัฒนาชีวิตของตนให้งอกงามยิ่งขึ้น  ทั้งด้าน
พฤติกรรมด้านจิตใจ และด้านปัญญา 

 ๓.๔ เป็นอาชีพการงานที่ไม่ท าลายคุณค่าของชีวิต และไม่เสื่อมเสีย คุณภาพชีวิต      
แต่ท าให้ชีวิตของตนมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ 

 ๓.๕ เป็นอาชีพการงานที่ท าให้ได้ปัจจัยเลี้ยงชีวิตมาด้วยเรี่ยวแรงก าลังกาย สติปัญญา 
ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝีมือของตน และท าให้ได้ฝึกฝนพัฒนาความเชี่ยวชาญจัดเจน 
หรือฝึกปรือฝีมือในทางสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป 

๔. การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา พฤติกรรมของมนุษย์ในที่สุดก็มาลงที่การกิน ใช้เสพ
บริโภค ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะก่อปัญหาอย่างมากทั้งแก่ชีวิต แก่สังคม 
และแก่โลก จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช้ เสพ บริโภค ให้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากปัญญาที่รู้
เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยีนั้น ๆ เริ่มแต่รับประทาน
อาหารเพ่ือบ ารุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม่ใช่กินเพียงเพ่ือเอร็ดอร่อย อวดโก้อวดฐานะ 
หรือตื่นตามค่านิยมฟู่ฟ่า ให้เป็นการกินด้วยปัญญาที่ท าให้รู้จักประมาณในการบริโภค หรือกินพอดี   
ที่เรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา ศีลหมวดนี้มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 

 ๔.๑ บริโภคด้วยความรู้ตระหนักว่าการมี-ใช้-บริโภคสิ่งเหล่านั้นมิใช่เป็น จุดหมายของ
ชีวิตแต่มันเป็นปัจจัย เครื่องช่วยเกื้อหนุนให้เรา สามารถพัฒนาชีวิตและท าการสร้างสรรค์ประโยชน์
สุขที่สูงยิ่งขึ้นไป 

 ๔.๒ บริโภคด้วยความรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภค ใช้สอยสิ่งนั้นๆ 
เช่นการสวมรองเท้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยปกป้องเท้า มิให้เป็นอันตรายจากสิ่งกระทบกระทั่งและเชื้อ
โรคเป็นต้น และเพ่ือช่วยให้เดินวิ่งได้สะดวกรวดเร็ว ทนนาน เป็นต้น มิใช่สวมใส่เพ่ืออวดโก้แสดงฐานะ
กันตามค่านิยมท่ีเลื่อนลอย 

 ๔.๓ บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมให้ได้ปริมาณ ประเภทและคุณสมบัติของสิ่งที่
บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ของการบริโภคสิ่งนั้น เช่น บริโภคอาหารในปริมาณและ
ประเภท ซึ่งพอดีกับความต้องการของร่างกายท่ีจะช่วยให้มีสุขภาพดี 

 ๔.๔ สามารถละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิต เช่นสิ่งที่ท าลาย
สุขภาพเป็นต้น โดยไม่เห็นแก่การเสพรส หรือ ความโก้หรูหรา เป็นต้น 



๗๐ 

ศีลในระดับปฏิบัติแบ่งศีลเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับทั่วไป ได้แก่ ระดับธรรมหรือระดับที่ยัง
เป็นธรรม คือ เป็นข้อแนะน าสั่งสอนหรือหลักความประพฤติที่แสดงและบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแห่ง
ความดีความชั่ว ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม ผู้ท าดีท าชั่วหรือรักษาศีลละเมิดศีล ย่อมได้รับผลดีผลชั่วเอง
ตามธรรมดาของเหตุปัจจัยหรือตามกฎแห่งกรรมนั้น ระดับเฉพาะ ได้แก่ ระดับวินัยหรือระดับที่เป็น
วินัย คือ เป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือก าหนดขึ้นไว้ เป็นท านองประมวลกฎหมาย ส าหรับ
ก ากับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชนหรือชุมชนหนึ่ง โดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะ
หรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ ผู้ละเมิดบทบัญญัติแห่งศีลประเภทวินัยนี้มีความผิดตามอาณาของหมู่ซ้อน
เข้ามาอีกข้ันหนึ่ง เพ่ิมจากอกุศลเจตนาที่จะได้รับผลตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติ๙๓ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าตรัสว่า ศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล  
มีอานิสงส์ ๕ ประการ๙๔ คือ (๑) บุคคลผู้มีศีล ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมาก (๒) กิตติศัพท์อันดีงามของ
บุคคลผู้มีศีล ย่อมขจรไป (๓) บุคคลผู้มีศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขิน (๔) บุคคลผู้มี
ศีลย่อมไม่หลงลืมสติในเวลาตาย และ (๕) บุคคลผู้มีศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 

นอกจากนี้ พระพุทธองค์ยังทรงแสดงอานิสงส์ไว้ในที่หลายแห่งว่า ผู้หวังความรักใคร่ 
ความสรรเสริญจากบัณฑิตทั้งหลาย ควรท าศีลให้สมบูรณ์ เพราะศีลเป็นที่พ่ึงของผู้ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระพุทธศาสนา บุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า ก็ยังไม่งามเท่าบุคคลผู้มีศีลประดับ
กาย ใจ ผู้มีศีลย่อมติเตียนตนเองไม่ได้ ผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ เมื่อพิจารณาถึงความ
ประพฤติของตนย่อมเกิดความปีติยินดีปลื้มใจทุกเมื่อ ศีลจึงเป็นรากฐานแห่งคุณความดีทั้งหลายและ
ก าจัดความชั่วทั้งปวง กล่าวโดยสรุป อานิสงส์ของการประพฤติเบญจศีล ประมวลได้ดังนี้ (๑) เป็นที่
ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย (๒) เป็นผู้ไม่ท าชีวิตให้เดือดร้อนเสียหาย (๓) เป็นสมาชิกที่ดีใน
สังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน (๔) เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม (๕) เป็นผู้มีความแกล้วกล้า
ในสังคม (๖) เป็นที่เคารพ ยกย่องและนับถือของสังคม (๗) เป็นผู้น าที่ดีในสังคม (๘) เป็นผู้ไม่หลงลืม
สติจนถึงวาระสุดท้าย (ไม่หลงเวลาตาย) (๙) เป็นต้นเหตุให้บรรลุคุณธรรมวิเศษ มีพระโสดาบัน 
เป็นต้น (๑๐) เป็นผู้ควรแก่การนับถือบูชา หลังจากสิ้นชีวิตไปแล้ว และ (๑๑) เป็นผู้นอนเป็นสุขไม่ฝัน
ร้าย๙๕ 

 
 

                                           
๙๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๔๓๑-๔๓๒. 
๙๔ที.สี. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕. 
๙๕พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี), เบญจศีลเบญจธรรม: อุดมชีวิตของมนุษย์, หน้า ๔๕. 



๗๑ 

การพัฒนาระบบของศีลเป็นการพัฒนาในขั้นศีล ได้แก่ การเว้นชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพ่ือ
ความปกติสงบเรียบร้อยไม่ท าให้ตนและผู้อื่นเดือนร้อน ข้อปฏิบัติเหล่านี้เรียกว่า ศีลสิกขา แปลว่า  
สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เป็นขั้นศีล๙๖ เพราะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือพฤติกรรมในระดับ
หยาบ ๆ ได้ แต่กระนั่น การพัฒนาศีลหรือการตั้งใจที่จะพยายามรักษาศีลนั้นจะต้องมีความตั้งใจเชื่อ
ในองค์คุณของศีลว่าสามารถจะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขได้อย่างแท้จริง 

ข. สมาธิ (อธิจิตตสิกขา) 

อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม
เช่นสมาธิอย่างสูงการสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังค าอธิบาย ในคุหัฏฐกสุตตนิเทส     
คัมภีร์มหานิเทส ว่า อธิจิตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกามและอกุศลธรรม
ทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป
แล้ว   บรรลุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจารณ์  มีแต่
ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย 
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้
แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขาอยู่นี้ ชื่อว่า อธิจิตสิกขา๙๗ การฝึกอบรมจิตนั้น มุ่งเน้นที่ความตั้งมั่นแห่งจิต การท าใจให้สงบ
แนวแน่เพ่ือให้จิตบริสุทธิ์ ไม่ ฟุ้งซ่าน เป็นกลาง ปราศจากอคติ ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีร์
ปฏิสัมภิทามรรคว่า ชื่อว่า จิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ไม่ฟุ้งซ่าน ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่า   
อธิจิตสกิขา๙๘ 

ความหมายของค าว่า สมาธิ คือ ความมีใจตั้งมั่น ความตั้งมั่นแห่งจิต การท าให้ใจสงบแน่ว
แน่ ไม่ฟุ้งซ่าน การมีจิตก าหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ๙๙ สมาธิ เป็นความตั้งมั่นแห่งจิต 
ความส ารวมใจแน่วแน่ เพ่ือเพ่งเล็งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยพิจารณาอย่างเคร่งเครียด เพ่ือให้เกิดปัญญาเห็น
แจ้งในสิ่งนั้น๑๐๐การตั้งมั่นนี้เป็นความตั้งมั่นแห่ง ความที่จิตมั่นคงไม่หวั่นไหว เสมือนเสาเรือนที่ปักลง

                                           
๙๖บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙๘. 
๙๗ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๙๘ขุ.ป (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๙๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๔๖. 
๑๐๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๘๐๐. 



๗๒ 

มั่นย่อมรับน้ าหนักได้ดี ไม่โยกคลอน ฉันใด จิตที่ตั้งมั่นคงด้วยก าลังสมาธิก็ฉันนั้น ย่อมไม่วอกแวก
หวั่นไหว แม้มีอารมณ์ภายนอกมากระทบก็รักษาปกติภาพไว้ได้๑๐๑ 

หลักการฝึกจิตของมนุษย์ให้มีคุณภาพและสมรรถภาพเพ่ือให้จิตเข้มแข็ง แน่วแน่และสงบ
ผ่องใสบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนให้เศร้าหมอง สามารถควบคุมตนเองได้ดี คือการฝึกเรียนรู้ที่จะ
ควบคุมใจไม่ให้ตกอยู่ในอ านาจแห่งโลภะ โทสะ โมหะ เพ่ือให้เกิดสติและรู้เท่าทันอยู่เสมอ ดังนั้น  
หลักการของสมาธิ จึงจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ดังที่  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงถึงประโยชน์ของ
สมาธิไว้ คือ “สมาธิภาวนา เป็นไปเพ่ือการมีชีวิตอย่างเป็นสุข เป็นการพักผ่อนทางจิต สมาธิที่เป็นไป
เพ่ือให้เกิดญาณทัสสนะ คือ มีปัญญาที่หยั่งรู้ได้เป็นพิเศษ เป็นไปเพ่ือประโยชน์  คือ ให้มีสติและ
สัมปชัญญะ เพ่ือประโยชน์ในการกระท าอยู่เสมอ เพ่ือการดับอาสวะ คือ กิเลส ตัณหา ราคะ ที่อาจชัก
จูงให้มีพฤติกรรมที่จะน ามาซึ่งความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อ่ืนโดยสมาธิ”๑๐๒ 

แนวคิดการพัฒนาหรือการฝึกฝนตนเองทางพระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลักไตรสิกขาที่จะ
พัฒนาศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ไปตามเส้นทางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในมรรคมีองค์ ๘   
ซึ่งก็กล่าวถึง ศีล สมาธิ และปัญญา ที่ส าคัญเรื่องสมาธิกับอธิจิตสิกขาเป็นเรื่องเดียวกันเพราะใน
พระไตรปิฎกได้แสดงถึงการพัฒนาตนตามหลักการศึกษาไว้ตอนหนึ่งใน คุหัฏฐกสุตต นิเทส คัมภีร์มหา
นิเทส ว่า พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรม ทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติ
และสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร สงบระงับไปแล้ว บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสใน
ภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่เพราะ
ปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะ
ทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้ว เพราะโสมนัสและ
โทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้    
ชื่อว่า อธิจิตสิกขา๑๐๓ 

ดังนั้น การฝึกอบรมจิตนั้น มุ่งเน้นที่ความตั้งมั่นแห่งจิต การท าใจให้สงบแนวแน่เพ่ือให้จิต
บริสุทธิ์ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นกลาง ปราศจากอคติ ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า     
“ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ไม่ฟุ้งซ่าน..ความไม่ฟุ้งซ่าน  ชื่อว่าอธิจิตสกิขา”๑๐๔ ไม่ว่าจะ

                                           
๑๐๑พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์

บุ๊คส์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๔. 
๑๐๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๗/๒๗๘. 
๑๐๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๑๐๔ขุ.ป. (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 



๗๓ 

เป็นอธิจิตตสิกขาก็ดีหรือสมาธิก็ดี เป็นภาวะของอารมณ์ที่มีองค์ฌานปรากฏ มีความสงบภายใน
ปราศจากนิวรณ์ ทั้ง ๕ 

เรื่องราวของสมาธิจึงเป็นการพัฒนาจิตในส่วนการก าจัดกิเลสอย่างกลาง เพ่ือให้เห็ นถึง
วิธีการปฏิบัติสมาธิอย่างถูกต้องจึงกล่าวแนวคิดการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธไว้ ๓ หลัก คือ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทั้ง ๓ หลัก กล่าวถึงการพัฒนาตนหรือฝึกฝนตนเองให้มี
ความตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเป็นจิตที่มีภาวะความสงบเกิดขึ้น ปราศจากกิเ ลสรบกวน       
ไม่ฟุ้งซ่านร าคาญ ปราศจากอคติ มีใจเป็นกลางและเป็นอารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอกุศลธรรมใด ๆ 

ดังนั้น แนวคิดการบริหารการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่กล่าวถึง
ภาวะของจิตที่มีความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ มีความมั่นคงในอารมณ์อย่างที่สุดดีและรายละเอียดประเด็น
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสมาธิจะได้ศึกษาต่อไปว่าชาวพุทธจะน าหลักสมาธิมาบริหารการพัฒนาตนเองได้
อย่างไร และท าอย่างจึงจะสามารถเข้าถึงภาวะของจิตที่ความสงบได้อย่างแท้จริงจึงจะเรียกว่า      
การพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา 

การฝึกสมาธิเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองที่มนุษย์ทุกคนสามารถจะเข้าถึงเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพ สมรรถนะ และความสามารถรอบด้านซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะสมาธิในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแม้
ศาสนาอ่ืน ๆ ก็มีสมาธิด้วยเช่นกัน กรณีศาสนาพราหมณ์ มีการปฏิบัติสมาธิถึงขั้นสมาบัติ ๘ ซึ่งก็
เกี่ยวข้องกับการฝึกสมาธิด้วยเช่นกัน 

พระพุทธศาสนาได้อธิบายลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิไว้ ดังนี้ 

๑. มีลักษณะแข็งแรง มีพลังมาก คือ การที่จิตมีพละก าลัง แข็งแรง ก็ด้วยอาศัยการฝึก
สมาธิจนเป็นผลท าให้เกิดการคงทีไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบ เปรียบเหมือนน้ าที่มีกระแสหรือ
ไหลไปทางเดียวเดียวย่อมจะมีพลังกว่าน้ าที่มีหลายกระแสหรือไหลแบบกระจาย 

๒. มีความราบเรียบ สงบลึกซ้ึง คือ ความที่จิตมีความเสมอภาค และดุลยภาพทางอารมณ์ 
มีภาวะความสงบเปรียบเหมือนกับแม่น้ าที่ไม่มีคลื่น ไม่มีสิ่งใดมากระท าให้เกิดการกระเพ่ือม 

๓. มีความใส กระจ่างชัด มองอะไรเห็นได้โดยง่าย คือ ความที่จิตมีอารมณ์นิ่ง ซึ่งสามารถที่
จะเพ่งจิตไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดยชัดเจน เหมือนน้ าที่มีความใส ไม่ขุ่นและไม่มีคลื่นสามารถที่จะมองตัว
ปลาในน้ าได้อย่างชัดเจน หรือเหมือนกระจกที่เราสามารถมองเห็นตัวเราได้อย่างชัดเจน 



๗๔ 

๔. มีความนุ่มนวลควรแก่งานหรือเหมาะแก่การใช้งาน คือ ไม่กระด้าง ไม่กระวนกระวาย 
ไม่ขุ่นมัว ไม่สับสน ไม่เร่าร้อน๑๐๕ ซึ่งความเหมาะสมในการยกข้อธรรมต่าง ๆ ขึ้นพิจารณาให้เห็น
สภาพความเป็นจริงหรือเหมาะสมที่จะเป็นบาทฐานของวิปัสสนา 

๕. มีความชุ่มชื่นใจ หรืออ่ิมใจ คือ สภาวะของจิตที่เต็มไปด้วยความปีติ ซาบซ่านระเริง
อารมณ์และเสวยอารมณ์ของความสุข เกิดจากการที่เราสามารถท่ีจะดับนิวรณ์ท้ัง ๕ ได้ เหมือนสระน้ า
ที่ไม่พร่องไปด้วยน้ ามีน้ าเต็มเปี่ยม ไม่ล้น ไม่ขาด 

๖. มีความพร้อมแห่งจิต คือ ลักษณะของจิตที่มีความคงที่ ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มา
กระทบ หรือเมื่ออารมณ์ภายนอกมากระทบสภาพของจิต สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นได้ 
เป็นการเตรียมพร้อมในการรับรู้ธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าธรรมเหล่านั้นจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม๑๐๖ 

การเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมเพ่ือให้เกิดการกระตุ้นคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนา
มนุษย์ให้มีความรอบคอบ มีจิตตั่งมั่น ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบจากภายนอกซึ่งอาจจะท าให้จิตมี
ความเศร้าหมอง ขุ่นมัว และเดือดร้อนใจได้ ที่ส าคัญการฝึกสมาธิมีผล คือ การมีสติในการท างาน   
การด าเนินชีวิต การขบคิดปัญหาต่าง ๆ และเกิดการกระท าอะไรที่ไม่มีความผิดพลาดได้โดยง่าย 

ค. ปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) 

อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้
เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง การรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ เป็นล าดับไป จนท าให้แจ้งทั้งเจโตวิมุติ 
และปัญญาวิมุติ สามารถท าลายอาสวะกิเลสให้หมดไป ดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส  คัมภีร์มหา
นิทเทส ว่า อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญา
อันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ตาม
ความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์”...“นี้ทุกข์สมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)”...“นี้ทุกข์นิโรธ (ความดับทุกข์)”... “นี้ทุกข์
นิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสูความดับทุกข์)” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “เหล่านี้อา
สวะ” ... “นี้อาสวสมุทัย”... “นี้อาสวนิโรธ”... “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ ชื่อว่า อธิปัญญสิกขา๑๐๗

โดยการฝึกอบรมปัญญานั้น มุ่งเน้นที่การรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพ่ือ ให้เกิดความเห็นที่

                                           
๑๐๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๘๓๐. 
๑๐๖พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทปญฺโ ), สมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: 

สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓-๑๕. 
๑๐๗ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 



๗๕ 

บริสุทธิ์ จึงจะสามารถท าลายกิเลสได้ ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ 
เพราะมีความหมายว่าเห็น... ความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา๑๐๘ 

ปัญญา ความรู้ทั่วหรือความรู้ชัด คือ  “รู้ทั่วถึงความเป็นจริง หรือตรงตามความเป็นจริง 
เช่น รู้เหตุรู้ผล รู้ดีรู้ชั่ว รู้ถูกรู้ผิด รู้ควรไม่ควร รู้คุณรู้โทษ รู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้เท่าทันสังขาร       
รู้องค์ประกอบ รู้เหตุปัจจัย รู้ที่ไปที่มา รู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลาย รู้ตามความเป็นจริง รู้ถ่อง
แท้ เข้าใจถ่องแท้ รู้เข้าใจสภาวธรรมต่าง ๆ รู้คิด รู้พินิจพิจารณา รู้วินิจฉัย รู้ที่จะจัดแจงจัดการหรือ
ด าเนินการอย่างไร ๆ”๑๐๙ นอกจากนี้ ปัญญา แปลว่า “ความรู้ทั่ว ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจ
ชัดเจน ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ ในเหตุผล ดี ชั่ว คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และ รู้ที่
จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตามเป็นจริง”๑๑๐ 

ในอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ชื่อ อภิธัมมัตถวิภาวินี ว่า “ธรรมชาติที่ชื่อว่า ปัญญา ด้วยอรรถ
ว่า ย่อมรู้โดยประการ คือ รู้ชัดด้วยอ านาจอนิจจลักษณะเป็นต้น”๑๑๑ และในมิลินทปัญหา ได้แสดง
ความหมายของปัญญาไว้ว่าปัญญามีลักษณะตัดให้ขาดและมีลักษณะส่องให้สว่าง ดังนี้ คือ ปัญญามี
ลักษณะตัดให้ขาด เหมือนชาวนาเกี่ยวข้าว ความว่า 

เขาจับก าข้าวด้วยมือข้างซ้ายเข้าไว้ จับเคียวด้วยมือข้างขวาแล้วก็ตัดก าข้าวนั้นด้วยเคียว 
ข้อนั้นมีอุปมาฉันใด พระผู้บ าเพ็ญความเพียร คุมใจไว้ด้วยมนสิการแล้วตัดกิเลสเสียด้วยปัญญา ข้อนี้ก็
มีอุปไมยฉันนั้น และปัญญามีลักษณะส่องให้สว่าง คือ ปัญญาเมื่อเกิดขึ้นย่อมก าจัดความมืดคืออวิชชา 
ท าความสว่างคือวิชชาให้เกิด ส่องแสงคือญาณ ท าอริยสัจทั้งหลายให้ปรากฏ แต่นั้น พระโยคาวจร 
(คือพระผู้ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา) ย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่า สิ่งนี้ไม่เที่ยง สิ่งนี้เป็นทุกข์ สิ่งนี้
ไม่ใช่ตัวตน๑๑๒ 

ที่ชื่อว่า ปัญญา เพราะอรรถว่า รู้ทั่ว อันความรู้ทั่วนี้ คือ รู้โดยประการต่าง ๆ  วิเศษกว่า
อาการที่รู้จักและอาการที่รู้แจ้ง” และเมื่อกล่าวถึงแหล่งก าเนิดแห่งปัญญาในพุทธปรัชญาแล้ว ก็มี
แหล่งก าเนิดใหญ่ ๆ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในสังคีติสูตรมี ๓ ประการ คือ (๑) สุตามยปัญญา ปัญญาส าเร็จ

                                           
๑๐๘ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๑๐๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๒๒. 
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๗๖ 

ด้วยการฟัง (๒) จินตามยปัญญา ปัญญาส าเร็จด้วยการคิด และ (๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาส าเร็จ
ด้วยการอบรม๑๑๓ 

แหล่งก าเนิดแห่งปัญญาทั้ง ๓ นี้ เป็นแหล่งการพัฒนาเพ่ิมพูนปัญญาที่สมบูรณ์ที่สุด                
โดยเป็นไปตามล าดับขั้น ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีทั้งการรับความรู้จากภายนอก และการพัฒนาขึ้นจากภายใน 
ดังนี้ 

๑. สุตามยปัญญา หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการสดับตรับฟัง และรวมไปถึงการศึกษาเล่า
เรียน การถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาจากผู้อ่ืน การได้ยินได้ฟังและการได้เห็นจากสื่อต่าง  ๆ มีหนังสือหรือ
ต าราเรียน และต าราทางวิชาการต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ข่าวสารข้อมูลทั้งหลายเป็นต้น ในพระ
อภิธรรมปิฎกได้กล่าวถึงความหมายแห่งสุตมยปัญญาไว้ คือ บุคคลได้ความรู้ หรือปัญญาในการจัดการ
งานและศิลปวิชาต่าง ๆ จากการฟังมาจากบุคคลอ่ืน ความว่า ในการงานทั้งหลายที่ต้องน้อมน าไปด้วย
ปัญญาก็ดี ในศิลปะทั้งหลายที่ต้องน้อม น าไปด้วยปัญญาก็ดี  ในวิชาทั้งหลายที่ ต้องน้อมน าไปด้วย
ปัญญาก็ดี บุคคลได้ฟังจากผู้อ่ืนแล้ว จึงได้กัมมัสสกตาญาณ หรือ ได้สัจจานุโลมิกญาณว่า รูปไม่เที่ยง  
ดังนี้บ้าง ว่าเวทนาไม่เที่ยงดังนี้บ้าง  ว่าสัญญาไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ว่า
วิญญาณไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ได้อนุโลมิกญาณ ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ  เปกขญาณ  ธัมม
นิชฌานขันติญาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะอย่างนั้น นี้เรียกว่า สุตมยปัญญา๑๑๔ การฟังนี้ก็ท า
ให้เกิดปัญญา โดยต้องตั้งใจฟังด้วยความเคารพด้วยดี ฟังด้วยใจ จึงจะได้ปัญญา ดังที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา”๑๑๕ และเพราะว่า “การฟังด้วยความตั้งใจและการสอบถามเป็น
อาหารของปัญญา”๑๑๖ คือ ท าให้เกิดปัญญาได้ อนึ่งการฟังด้วยดีนี้เป็นเหตุให้การฟังเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
คือท าให้ได้ความรู้ เกิดสติปัญญาเพ่ิมพูน เจริญด้วยปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นไป ท าให้บุคคลรู้สิ่งเป็นประโยชน์
และไม่เป็นประโยชน์ แล้วรู้จักเลือกสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ อันน ามาซึ่งความสุข สมดังภาษิตที่ว่า 
“การฟังดีเป็นเหตุให้การฟังเจริญ การฟังเป็นเหตุให้เจริญปัญญา บุคคลจะรู้ประโยชน์ก็เพราะปัญญา 
ประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้ว ย่อมน าสุขมาให้”๑๑๗ ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า สุตมยปัญญา เป็นปัญญาที่ได้
จากการฟัง สอบถาม ศึกษา เล่าเรียนจากบุคคล จากต าราและสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 

๒. จินตามยปัญญา หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการคิด การพิจารณา การค้นคว้า วิจัย 
วิเคราะห์  ใคร่ครวญหาเหตุผลตามความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ จนรู้ที่มาที่ไปของสิ่งทั้งหลายว่า สิ่งนี้มี
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๗๗ 

เหตุปัจจัยอย่างนี้ แล้วท าให้เกิดผลอย่างนี้ ซึ่งเป็นการคิดด้วยตนเอง อีกอย่างหนึ่ง ความรู้ชนิดนี้อาจ
จัดเป็นความรู้โดยอ้อม เพราะก่อนจะคิดจะต้องได้เห็นได้ฟัง หรือ ได้อ่านมาก่อนการได้เห็น การได้ฟัง 
หรือ ได้อ่านนั่นเองเป็นสื่อกลาง จึงเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยอ้อม ส่วนในพระอภิธรรมปิฎก ได้แสดง
ความหมายของจินตามยปัญญาไว้ คือ บุคคลได้ความรู้หรือปัญญา ในการจัดการงานและศิลปะวิชา
ต่าง ๆ จากการคิดพิจารณาด้วยตนเอง ความว่า  ในการงานทั้งหลายที่ต้องน้อมน าไปด้วยปัญญาก็ดี 
ในศิลปะทั้งหลายที่ต้องน้อมน าไปด้วยปัญญาก็ดี ในวิชาทั้งหลายที่ต้องน้อมน าไปด้วยปัญญาก็ดี บุคคล
มิได้ฟังจากผู้อ่ืน ย่อมได้กัมมัสสกตาญาณหรือ ย่อมได้สัจจานุโลมิกญาณ ว่ารูปไม่เที่ยงดังนี้บ้าง  ว่า
เวทนาไม่เที่ยงดังนี้บ้างว่า สัญญาไม่เที่ยงดังนี้  บ้างว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ว่าวิญญาณไม่
เที่ยงดังนี้บ้าง ย่อมได้อนุโลมิกญาณ ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ  เปกขญาณ  ธัมมนิช
ฌานขันติญาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะอย่างนั้น นี้เรียกว่า จินตามยปัญญา๑๑๘ ดังกล่าวนี้ 
แสดงให้เห็นว่า ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการคิดพิจารณาและค้นคว้า เป็นจินตามยปัญญา 

๓. ภาวนามยปัญญา หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการฝึกวิปัสสนาภาวนาเป็นประสบการณ์
ตรง ทั้งที่เป็นประสบการณ์ตรงขั้นธรรมดาและขั้นพิเศษ ในการฝึกฝนให้เกิดความรู้บางอย่างเพียงแต่
ฟังหรืออ่าน แล้วน ามาขบคิดก็เกิดขึ้นได้ การฝึกฝนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ที่จะท าให้คนเราเกิดความรู้ 
ความช านาญที่แท้จริง วิชาการต่าง ๆ เมื่อเรียนรู้แล้วต้องน าเอามาปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความรู้
เพ่ิมเติมขึ้นมาและต้องฝึกฝนอบรมในเรื่องนั้น ๆ อยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความช านาญ ปัญญาที่เกิดจาก
การเข้าสมาบัติ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และนิโรธสมาบัติ กล่าวว่าเป็นภาวนามยปัญญา แม้ในคัมภีร์
พระอภิธรรมปิฎกก็กล่าวไว้ว่า “ปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมด เรียกว่า ภาวนามยปัญญา”๑๑๙ 

ปัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ต้องฝึกฝนอบรมด้วยธรรม ๒ อย่าง คือสมถะและวิปัสสนา จึงเกิดข้ึน
และก าจัดอวิชชาได้ พระพุทธเจ้าตรัสแก่หมู่ภิกษุ ความว่า 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา ธรรม ๒ อย่างเป็น ไฉน คือ 
สมถะ ๑ วิปัสสนา ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมถะที่ภิกษุเจริญแล้ว  ย่อมเสวยประโยชน์อะไร  
ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไร  ย่อมละราคะได้ วิปัสสนาที่อบรมแล้ว  
ย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมอบรมปัญญา ปัญญาที่อบรมแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไร     
ย่อมละอวิชชาได้๑๒๐ 

                                           
๑๑๘อภ.ิวิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๔/๔๓๘. 
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๗๘ 

ปัญญามีการบรรลุสัจจะเป็นลักษณะ มีการค้นคว้าเป็นกิจ (หมายถึงมีหน้าที่ในการค้นคว้า) 
มีความไม่หลงเป็นปัจจุปัฏฐาน มีสัจจะ ๔ เป็นปทัฏฐานและมีอริยสัจ ๔ เป็นปทัฏฐาน  อีกอย่างหนึ่ง 
ความเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นลักษณะของปัญญา  การรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นกิจ  (หน้าที่)      
การก าจัดความมืดคืออวิชชาเป็นปัจจุปัฏฐาน กล่าวคือ ปัญญามีลักษณะแห่งการรู้ การเห็น การรู้แจ้ง
แทงตลอดตามท่ีเป็นจริง แห่งแสงสว่างที่ก าจัดความมืดแห่งความสามารถตัดปัญหาหรือดับทุกข์ 

ปัญญามีลักษณะแห่งการส่องแสง คือ ปัญญาที่มีการส่องแสงเป็นลักษณะนั้นเหมือนกับ
บุคคลผู้จุดประทีปโคมไฟ หรือเปิดไฟฟ้าส่องแสงในเวลากลางคืน ในบ้านที่มีฝา ๔ ด้าน หรือในที่มืด
ต่าง ๆ ความมืดก็ย่อมหายไป แสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแทน ฉันใด ปัญญาก็มีการส่องสว่าง ฉันนั้น 
เพราะว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยแสงสว่างของปัญญาและปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”๑๒๑ 

ปัญญามีลักษณะตัดขาดหรือก าจัดอวิชชาคือความไม่รู้ซึ่งเปรียบเหมือนความมืดให้หมด
สิ้นไป และท าวิชชาที่เปรียบเหมือนแสงสว่างให้เกิดขึ้นแทนแล้วส่องแสงคือญาณ ท าให้เกิดญาณ  คือ 
ความรู้ขึ้น ท าอริยสัจให้ปรากฏชัดแจ้งแก่บุคคลผู้ปฏิบัติ บุคคลนั้นก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งในธรรม
ทั้งหลายว่า “สิ่งนี้ไม่เที่ยง สิ่งนี้เป็นทุกข์ สิ่งนี้มิใช่ตัวตน” ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ ปัญญาจึงมี
ลักษณะส่องแสงให้สว่างอย่างนี้ 

ปัญญามีลักษณะแห่งการรู้ทั ่ว หมายถึง  ปัญญาเมื่อเกิดขึ้น ก็ย่อมรู้ทั ่วธรรมทั้งหลาย    
ที่เป็นกุศลและอกุศล ที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ที่เลวและประณีต ที่ด าและขาว ที่เข้ากันได้และเข้ากัน
ไม่ได ้

ปัญญามีลักษณะแห่งการรู้ทั่วว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา…” เหมือนกับแพทย์ผู้ฉลาดรู้จักยาเป็นต้นที่เป็นที่สบายและไม่สบายแก่ผู้ป่วยฉะนั้น  อีก
ประการหนึ่ง ปัญญามีการแทงตลอดสภาวะเป็นลักษณะหรือการแทงตลอดไม่ผิดพลาดเป็นลักษณะ 
เหมือนการแทงของลูกศรที่นายขมังธนูผู้ฉลาดยิงออกไป ฉะนั้น และมีการส่องให้เห็นอารมณ์เป็นรส 
ดุจประทีป (โคมไฟ) มีความไม่หลงเป็นปัจจุปัฏฐาน ดุจผู้ชี้ทางแก่บุคคลไปมา ฉะนั้น 

ปัญญามีลักษณะแห่งการรู้ตามความเป็นจริง หมายถึง ปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริง     
ซึ่งความเกิด ความดับ คุณและโทษ และอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งผัสสายตนะทั้ง ๖ เหล่านั้น และรู้
ชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริงและ
บุคคลผู้ได้ปัญญาที่รู้ตามเป็นจริงในอุปาทานขันธ์ได้ชื่อว่าเป็นสมณะพราหมณ์ ดังพุทธพจน์ความว่า 

                                           
๑๒๑ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๘/๖๑. 



๗๙ 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ภิกษุ รู้เหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบาย
เครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้  ตามความเป็นจริง  จึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่
ถือมั่น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ ได้ท ากิจที่
ควรท าเสร็จแล้ว มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว โดยล าดับมีกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพสิ้นไป
รอบแล้ว หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ๑๒๒ 

ลักษณะของปัญญาในบุคคลผู้มีปัญญา หรือลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญของบุคคลผู้บรรลุ
ปัญญาสูงสุด คือ มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริง มีสติมั่นคง รับรู้อารมณ์ทางอายตนะ
ด้วยจิตใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบ รู้เห็นสภาวะอารมณ์นั้น ๆ ตามความ
เป็นจริงตลอดสาย ไม่ยึดติดจนขุ่นมัว ไม่ถูกชักจูงให้เขวออกไป จนเสียธรรมชาติความบริสุทธิ์ทาง
จิตใจ ซึ่งก็ต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไป มักถูกอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นเกาะ
เกี่ยวผูกพันไว้ ท าให้ติดพันธ์อยู่กับอารมณ์นั้น ๆ ร่ าไป จนจิตใจขุ่นมัว เศร้าหมอง เสียความผ่องใส 
ขาดความอิสระได้ ฯ และลักษณะทางปัญญา ของบุคคลผู้บรรลุสัจจธรรมแล้วไม่ต้องเชื่อใคร ไม่อาศัย
ศรัทธา เพราะรู้เห็นธรรมนั้น ๆ แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว รู้เห็นเองแล้ว ไม่ต้องอาศัยความรู้จากคน
อื่นอีก ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์ เทวดา หรือพรหม ในเรื่องต่าง  ๆ ที่ตนได้บรรลุแล้ว คือ 
ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงได้ทุกอย่างสูงสุด คือ นิพพานด้วย
ตนเอง  จึงเป็นบุรุษสูงสุด เรียกว่า อุดมบุรุษ  เหมือนพระพุทธพจน์ว่า “นรชนใด  เป็นผู้ไม่เชื่อต่อ
ใครๆ รู้ว่านิพพาน อันปัจจัยอะไร ๆ ท าไม่ได้ ตัดที่ต่อ ก าจัดโอกาส คลายความหวังเสียแล้ว นรชนนั้น
แล ชื่อว่า เป็นอุดมบุรุษ ดังนี้”๑๒๓ 

ปฏิสัมภิทา ๔ (มีอัตถปฏิสัมภิทาเป็นต้น) ตามหลักเหตุผล เป็นปทัฏฐานของปัญญา๑๒๔ ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่า  การพัฒนาตามหลักปัญญา คือ การท าให้เกิดปัญญาได้ด้วยการฟังด้วยดีเป็นเหตุให้
การฟังเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปท าให้ได้ความรู้ เกิดสติปัญญาเพ่ิมพูน เจริญด้วยปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นไป ท าให้
บุคคลรู้สิ่งเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ แล้วรู้จักเลือกสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ อันน ามาซึ่ง
ความสุขความเจริญแก่บุคคลผู้มีปัญญา 

จากการศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาอาชีวะ (สัมมาชีพ) 
ตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิดหลักสรุปได้ ดังนี้ 
 

                                           
๑๒๒ส .ข. (ไทย) ๑๗/๒๙๗/๑๙๖. 
๑๒๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๐๗/๒๘๑–๒๘๓. 
๑๒๔พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๑๐. 



๘๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แนวคิดหลักจากการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาอาชีวะ 
(สัมมาชีพ) ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
(๒๕๕๖, หน้า ๒๓๓) 

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แสดงให้เห็นความส าคัญใน
การเสริมสร้างพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในชาติให้
มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มี
ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 
หลักการนี้ คือ เงื่อนไขท่ีส าคัญที่สุด 
 

พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี) 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๒-๔๓) 

การรักษาศีลมีเป้าหมายหลัก ๒ ประการ คือ     
ขัดเกลากิเลสพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข และเพ่ือ
เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม 
 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
(๒๕๔๖, หน้า ๖.) 

ศีลเป็นสิ่งส าคัญที่ควรจะมีก่อน เพราะศีลเป็น
เบื้องต้นแห่งความดีงาม เป็นที่พ่ึงเบื้องต้น เป็น
มารดาแห่งกัลยาณธรรมและเป็นบ่อเกิดแห่งกุศล
ธรรมทั้งปวง 

 
พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี) 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๕) 

ศีลเป็นรากฐานแห่งคุณความดีทั้งหลายและก าจัด
ความชั่วทั้งปวง 
 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) 
(๒๕๔๙, หน้า ๔๔) 

สมาธิ คือ ความตั้งมั่นแห่ง ความที่จิตมั่นคงไม่
หวั่นไหว 

 
 
 
 



๘๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แนวคิดหลักจากการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาอาชีวะ 
(สัมมาชีพ) ตามแนวพระพุทธศาสนา (ต่อ) 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๙, หน้า ๕๕, ๑๖๘, ๔๓๑, ๔๔๖) 

- ศีลเป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือ
ก าหนดขึ้นไว้  เป็นท านองประมวลกฎหมาย 
ส าหรับก ากับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชน
หรือชุมชนหนึ่ง 
- การรักษาศีลแบ่งเป็น ๔ หมวดใหญ่ คือ 
หมวดที่ ๑ การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน 
หมวดที่ ๒ การรู้จักใช้อินทรีย์  
หมวดที่ ๓ การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์  
หมวดที่ ๔ การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา 
- สมาธิเป็นความมีใจตั้งมั่น ความตั้งมั่นแห่งจิต 
การท าให้ใจสงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน การมีจิต
ก าหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 
- ปัญญา คือ ความรู้ทั่ว ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ความรู้
เข้าใจชัดเจน ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ ในเหตุผล 
ดี ชั่ว คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ 
 

พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทปญฺโ ) 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๓-๑๕) 

สมาธิ คือ ลักษณะของจิตที่มีความคงที่ ไม่มีความ
หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบ หรือเมื่ออารมณ์
ภายนอกมากระทบสภาพของจิต สามารถที่จะ
จัดการกับอารมณ์เหล่านั้นได้ 
 

 
 
 
 
 
 



๘๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แนวคิดหลักจากการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาอาชีวะ 
(สัมมาชีพ) ตามแนวพระพุทธศาสนา (ต่อ) 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
(๒๕๔๓, หน้า ๔๑–๔๒) 

ปัญญาเป็นความรู้ชัดด้วยอ านาจอนิจจลักษณะ 
เห็นชัดว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยง สิ่งนี้เป็นทุกข์ สิ่งนี้ไม่ใช่
ตัวตน 
 

พระอุปติสสเถระ 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๑๐) 

ลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญของบุคคลผู้บรรลุปัญญา
สูงสุด คือ มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความ
เป็นจริง มีสติมั่นคง รับรู้อารมณ์ทางอายตนะด้วย
จิตใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่ชอบ
และไม่ชอบ รู้เห็นสภาวะอารมณ์นั้น ๆ ตามความ
เป็นจริงตลอดสาย ไม่ยึดติดจนขุ่นมัว ไม่ถูกชักจูง
ให้เขวออกไป จนเสียธรรมชาติความบริสุทธิ์ทาง
จิตใจ 

 

 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมสัมมาชีพตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการพัฒนาในด้าน
พฤติกรรมตามหลักไตรสิกขา หรือสิกขา ๓ คือ การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา ๓ อย่าง         
ซึ่งประกอบด้วย ศีล หรืออธิสีลสิกขา ความปกติกายและวาจา เป็นกฎที่ควบคุมกายวาจาให้อยู่ใน
ระเบียบ คือ ความปกติ ไม่แสดงอาการผิดปกติคือทุจริต, สมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา การฝึกอบรมจิตให้
มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น คือมีความสุขสงบ ผ่องใส ตั้งมั่นในอารมณ์เดียว คือ ความสงบ และปัญญา หรือ 
อธิปัญญาสิกขา ความฉลาด รอบรู้ คือ รู้เหตุและผล ซึ่งในทางปฏิบัติ อธิปัญญาสิกขา หรือปัญญานี้ 
หมายถึง กระบวนการฝึกจิตจนเกิดความรู้แจ้ง สามารถท าลายกิเลสอาสวะได้ 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

๒.๓.๕ หลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “หลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ” เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

การเลี้ยงชีวิตชอบตามหลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมที่ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการแสวงหาการครอบครอง และการใช้จ่ายบนพ้ืนฐานของ
ความถูกต้องชอบธรรมในทางท่ีจะก่อเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ดังนี้ 

๑. อริยทรัพย์ ๗ ประการ 

อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัว อยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก 
เช่น เงินทอง เป็นต้น เพราะโจรหรือใคร ๆ แย่งชิงไปไม่ได้ และท าให้เป็นคนประเสริฐได้อย่างแท้จริง  
ประกอบด้วย 

 ๑.๑ ศรัทธา คือ ความเชื่อ เชื่อว่าการเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก
พระพุทธศาสนาย่อมพบกับความเจริญ สามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่ได้อย่างมั่นคงไม่ตกต่ า 

 ๑.๒ ศีล คือ ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ส าหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน
ทั่วไป คือ ศีล ๕ ส าหรับบรรพชิตก็คือ ศีล ๒๒๗ ข้อ ซึ่งศีลเป็นบาทฐานของการส ารวมระวังในการ
ประกอบอาชีพทั้งปวง 

 ๑.๓ หิริ คือ ความละอายใจต่อทุจริต มีลักษณะเป็นความละอายที่จะเกิดขึ้นในใจเป็น
ความละอายเกลียดชังต่อบาปทุจริตด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง เปรียบดังคนหนุ่มสาวรัก
ความสวยงาม รังเกียจความสกปรกโสโครก 

 ๑.๔ โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวภายในใจต่อความทุจริต เมื่อมีความสะดุ้งกลัวต่อ
บาปทุจริตและผลก็จะไม่กล้าท าผิด ด้วยกายวาจาและใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งนี้ ต้องมีกัมมัสสกตา
ปัญญา คือ ความรู้เรื่องกรรมและผลของกรรม รู้ว่าท ากรรมดีได้รับผลดี ท ากรรมชั่วได้รับผลชั่ว      
แล้วเกิดความหวาดหวั่น ครั่นคร้ามขยาดกลัวต่อผลของกรรมชั่ว จนไม่กล้าที่จะแตะต้องข้องเกี่ยวกับ
อาชีพทุจริต เหมือนคนที่รักตัวกลัวอสรพิษ 

 ๑.๕ สุตะ คือ การได้เรียนรู้สอบถามประสบการณ์จากผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินจากสาขาอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นก าลังใจในการหาเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้อง มีบทเรียนชีวิตเพ่ือเป็น
แนวทางกระตุ้นเตือนให้ระมัดระวังไม่หลงประกอบอาชีพในทางที่ผิด 

 ๑.๖ จาคะ คือ การสละปันสิ่งของที่เป็นของตนให้แก่คนที่ควรให้ เป็นผู้ยินดีในการให้ 
รู้จักแบ่งปันแก่ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากล าบาก 



๘๔ 

 ๑.๗ ปัญญา คือ รอบรู้ถึงคุณและโทษจากการเลี้ยงชีวิต ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต 
รู้จักแสวงหาอย่างถูกต้อง และใช้จ่ายอย่างประหยัด ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาจิตใจของตนเอง
ให้เกิดความสุขสงบได้ตลอดเวลา๑๒๕ 

๒. สัปปุริสธรรม ๗ 

พระพุทธศาสนามีทัศนะเกี่ยวกับการแสวงหาในรูปการท างานไว้มากมาย ดังแสดงออกมา
ในรูปของพุทธภาษิตต่าง ๆ เช่น บุคคลผู้ท าการเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ ขยันหมั่นเพียร ย่อมหาทรัพย์
ได้๑๒๖ พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่การแสวงหาหรือการท างานเป็นอย่างมาก โดยสอนให้ผู้ ที่
ขวนขวายทั้งหลายไม่ว่าหญิงหรือชายต้องมีคุณธรรมคือความขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ในกิจการ
งานของตนอย่างสม่ าเสมอไม่ท้อถอย สอนให้ลงมือกระท าด้วยความพยายามของตน ไม่สนับสนุนแต่
เพียงการคิดโดยปราศจากการลงมือกระท า นอกจากนี้ ยังได้ให้น้ าหนักไปที่ความไม่ประมาทในการ
ประกอบการผลิตหรือการท างานต่าง ๆ และสอนเน้นให้รู้จักการด าเนินชีวิต รู้จักการใช้จ่ายและรักษา
ทรัพย์ที่ได้มา รู้จักการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะพอดีกับตนเอง ดังนั้นธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็น
สัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี มี ๗ ประการ คือ 

 ๒.๑ ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการรู้
หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น รู้ว่าอาชีพที่
ตนประกอบนั้นมีคุณหรือมีโทษอย่างไร ให้คุณในด้านไหนบ้าง เมื่อด าเนินตามอาชีพนั้นแล้วส่งผล
กระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร หากเป็นโทษก็พ่ึงละการหาเลี้ยงชีพด้านนั้น แต่หากเป็นคุณเป็น
อาชีพที่สุจริต ไม่เป็นอาชีพที่เบียดเบียนใคร ๆ เมื่อประกอบอาชีพนั้นแล้วไม่เกิดทุกข์ภัยแก่ตนและ
บุคคลอื่นภายหลัง นี้แสดงว่ารู้จักเหตุและผลหรือรู้จักธรรมนั่นเอง 

 ๒.๒ อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย  
รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการประกอบอาชีพนั้น 

 ๒.๓ อัตตัญญุตา ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง  ความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้
ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 ๒.๔ มัตตัญญุตา ความรู้ประมาณ คือ ความพอดี ไม่โลภจนเกินควร หากมีทรัพย์อัน
เกิดจากอาชีพ ก็รู้จักใช้จ่ายแต่พอเพียง เสียสละแบ่งปันและเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น 

                                           
๑๒๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ หน้า ๔๓๕. 
๑๒๖ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 
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 ๒.๕ กาลัญญุตา ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้
ในการประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น 

 ๒.๖ ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท คือ รู้ว่าอาชีพที่ตนท านั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรม
ของชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้อง
พูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างไร เป็นต้น 

 ๒.๗ ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่ง
บุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร  และรู้ที่จะ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้ และแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น๑๒๗ 

๓. สังคหวัตถุ ๔ 

ผู้ที่หาเลี้ยงชีพที่สุจริตธรรม ย่อมต้องมีจิตใจอ่อนโยน รู้จักเสียสละ โอบอ้อมอารี  มีไมตรี
จิตและเป็นมิตรต่อทุกคน กล่าวคือ ช่วยเหลือเกื้อกูลญาติพ่ีน้องเพ่ือนบ้านและเพ่ือนร่วมงาน ตลอดถึง
งานสังคมต่าง ๆ รู้จักแบ่งปันวัตถุสิ่งของ พูดจาสุภาพเรียบร้อย บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ วางตน
เสมอต้นเสมอปลาย อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นอุบาสกที่ดีในพระพุทธศาสนา โดยพึง
ถือประพฤตธิรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ๔ ประการ ประกอบด้วย 

 ๓.๑ ทาน การให้ คือ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ 
แม้ว่าการเลี้ยงชีวิตจะยังไม่ประสบผลส าเร็จทั้งหมดก็ตาม การเสียสละทานตลอดถึงการให้ความรู้และ
แนะน าสั่งสอนตนเองและบุคคลอ่ืนให้เลี้ยงชีวิตในทางท่ีชอบ ก็จัดเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเช่นกัน 

 ๓.๒ ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการกล่าวค าเท็จ หรือหาเลี้ยงชีวิตด้วย
ความไม่จริง แต่หาเลี้ยงชีพด้วยการใช้วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ กล่าวค าสุภาพไพเราะ
อ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าที่แสดงประโยชน์ ประกอบด้วย
เหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม 

 ๓.๓ อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะ 
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมสังคมในทางจริยธรรม 

 ๓.๔ สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือท าตนเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติสม่ าเสมอกันใน
ชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี๑๒๘ 

                                           
๑๒๗องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 
๑๒๘องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๒๒. 
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๔. พรหมวิหารธรรม ๔ 

ผู้ที่ตั้งมั่นในการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรม ย่อมตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรม จึงจะชื่อว่า
ด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันโดยชอบ ๔ ประการ ประกอบด้วย 

 ๔.๑ เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข การลี้ยงชีวิตด้วยสุจริต
ธรรมนอกจากจะเป็นสัมมาชีพแล้ว ยังเป็นอาชีพท่ีท าประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนด้วย 

 ๔.๒ กรุณา ความสงสาร การเลี้ยงชีวิตที่ปราศจากโทษ ไม่ประกอบอาชีพที่ท าลาย
ตนเองและบุคคลอ่ืนให้เดือดร้อน ในขณะเดียวกันก็เลี้ยงชีวิตด้วยความกรุณาไม่เบียดเบียนบุคคลอ่ืน 

 ๔.๓ มุทิตา มีความยินดีเมื่อบริวารหรือบุคคลที่รู้จักประสบผลส าเร็จกับอาชีพการงาน 
มีจิตใจผ่องใสเบิกบาน เมื่อทราบว่าอาชีพเหล่านั้นถูกต้องชอบธรรม 

 ๔.๔ อุเบกขา ความวางใจเป็นกลางอันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลาย
กระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไป
ตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า  เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว 
เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน๑๒๙ 

๕. ฆราวาสธรรม ๔ 

ฆราวาสธรรม เป็นธรรมส าหรับฆราวาส ผู้ครองเรือน เป็นหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ 
สามารถพัฒนาตนจากการเลี้ยงชีพธรรมดาให้เจริญก้าวหน้าในสังคมและสามารถเป็นที่พ่ึงของผู้อื่นได้ 
นอกจากนั้นยังสามารถเป็นผู้น าชุมชนและให้ค าแนะน าแก่คนอ่ืน ทั้งนี้เพราะตนเป็นผู้ตั้งอยู่ในหลั ก
สุจริตธรรม 

 ๕.๑ สัจจะ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง 

 ๕.๒ ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัด ดัดนิสัย
แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 

 ๕.๓ ขันติ ความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง
ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 

                                           
๑๒๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒. 



๘๗ 

 ๕.๔ จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ใจ
กว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว๑๓๐ 

๖. เว้นอคติ ๔ 

การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะประพฤติไม่เป็นธรรม ไม่เที่ยงตรงนั้น ทางพระพุทธศาสนาได้
กล่าวเหตุไว้ ๔ อย่าง ด้วยกัน ดังเนื้อความที่ปรากฏในปฐมอคติสูตรแห่งคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกก
นิบาต ว่า “บุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคล
นั้นย่อมเสื่อม ดุจดวงจันทร์ข้างแรม บุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ โทสาคติ 
โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคลนั้นย่อมบริบูรณ์ ดุจดวงจันทร์ข้างข้ึน”๑๓๑ 

การไม่มีอคติ ย่อมเป็นเหตุน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงาน
โดยเฉพาะคือการจัดสรรผลผลิตหรือการจัดสรรปัจจัยการผลิตระหว่างกัน ให้แต่ละคนได้เข้าถึงปัจจัย
การผลิตอย่างเท่าเทียมกัน และในขณะเดียวกัน การด ารงตนอยู่ในอคติก็ย่อมเป็นเหตุน ามาซึ่งความ
เสื่อม ความไม่เจริญในอาชีพการงานอีกด้วย โดยที่การไม่วางตนอยู่ในอคติธรรม คือ ไม่ล าเอียงเพราะ
เหตุต่าง ๆ ทั้งสี่ประการ คือ 

 ๖.๑ ฉันทาคติ ได้แก่ ถึงความล าเอียงเพราะความรักใคร่กัน 

 ๖.๒ โทสาคติ ได้แก่ ถึงความล าเอียงเพราะความขัดเคืองกัน 

 ๖.๓ โมหาคติ ได้แก่ ถึงความล าเอียงเพราะความหลง 

 ๖.๔ ภยาคติ ได้แก่ ถึงความล าเอียงเพราะความกลัว๑๓๒ 

๗ ปาปณิกธรรม 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมของนักแสวงหาที่ดีซึ่งเรียกว่าปาปณิกธรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ที่ประกอบการค้าขาย หากหวังที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพการค้าขายแล้ว ต้องยึดหลักธรรม 
๓ ประการ ดังปรากฏหลักฐานในทุติยปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ว่า “พ่อค้าประกอบด้วย
องค์ ๓ ประการ ไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ใน โภคทรัพย์ คือ มีตาดี มีธุรกิจดี และ
เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย”๑๓๓ หลักปาปณิกธรรมทั้ง ๓ ประการ ข้างต้น อธิบายได้ว่า 

                                           
๑๓๐ส .ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕ /๓๑๖. 
๑๓๑องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗-๑๘/๒๙-๓๐. 
๑๓๒องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๗/๒๓. 
๑๓๓วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓. 



๘๘ 

 ๗.๑ จักขุมา คือ มีตาดี หรือมีวิสัยทัศน์ที่ดี ยาวไกล ได้แก่ มีความรู้จักสินค้าเป็นอย่าง
ดี สามารถดูของเป็น และค านวณราคา กะทุนเก็งก าไรได้อย่างแม่นย า 

 ๗.๒ วิธูโร คือ มีความจัดเจนในธุรกิจ สามารถรู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้ความเคลื่อนไหว
ความต้องการของตลาด สามารถจัดซื้อจัดจ าหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้าเป็นอย่างดี 

 ๗.๓ นิสสยสัมปันโน หมายถึง มีความพร้อมเรื่องเงินทุนและปัจจัยการผลิต เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของนักลงทุนต่าง ๆ มีความสามารถในการประสานงานเพ่ือหาทุนมาด าเนินธุรกิจการค้าขาย
ได้โดยง่าย๑๓๔ 

 ผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริต
ตามหลักการทั้งสามข้อข้างต้นนั้นแล้ว ยังมีหลักปฏิบัติส าหรับอาชีพการงานของตนที่ควรใส่ใจอีกด้วย 
ดังความที่ปรากฏในปฐมปาปณิกสูตร คัมภีร์อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตรว่า พ่อค้าประกอบด้วยองค์ ๓ 
ประการ อาจได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือท าโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพ่ิมพูนมากขึ้น คือ เวลาเช้า ตั้งใจ
จัดแจงการงานด ีเวลาเที่ยงตั้งใจจัดแจงการงานดี และเวลาเย็นตั้งใจจัดแจงการงานดี 

ประการหนึ่งที ่๑ ตื่นแต่เช้าเอาใจใส่ในกิจการงานของตน กล่าวคือ ไม่เป็นคนนอนตื่นสาย 
ไม่เห็นแก่การนอนมากเกินไปจนเป็นเหตุให้อาชีพการงานเสียหาย 

ประการหนึ่งที ่๒ เวลากลางวันเอื้อเฟ้ือสนใจในกิจการงานของตน กล่าวคือ ต้องหมั่นดูแล
เอาใจใส่กิจการงานของตน ไม่ทิ้งธุระหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่ 

ประการหนึ่งที่ ๓ เวลาเย็น ตรวจตรากิจการงานของตน กล่าวคือ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจใน
แต่ละวันแล้ว ต้องคอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อย เพ่ือให้รู้ว่าสิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไข ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร เพ่ือจะได้จัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

การแสวงหาด้วยการลงทุนประกอบอาชีพ หรือท าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ย่อมมีผล
เป็น ๓ อย่าง คือ ขาดทุน เท่าทุน และได้ก าไร ดังในวณิชชสูตรแห่งคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 
ความว่า “พ่อค้าที่พูดอย่างใด ไม่ท าอย่างที่พูด เป็นเหตุให้ขาดทุน พ่อค้าที่พูดว่าจะให้สิ่งใดแต่ให้สิ่งที่
ต่างจากที่พูดไว้ เป็นเหตุให้ไม่ได้ก าไร พ่อค้าที่พูดอย่างใดท าอย่างนั้น เป็นเหตุให้ได้ก าไรตามที่หวังไว้ 
ส่วนพ่อค้าท่ีพูดอย่างใด ท ายิ่งกว่าที่พูดไว้ เป็นเหตุให้ได้ก าไรยิ่งกว่าที่หวังไว้”๑๓๕ 
 
 

                                           
๑๓๔องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๙/๑๖๒. 
๑๓๕องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๙/๑๒๔. 



๘๙ 

๘. สันโดษ ๓ 

ความสันโดษ หมายรวมถึงความพอดี พอเพียง พอใจ ในสิ่งที่ตนได้ในสิ่งที่ตนมี           
ความสันโดษจัดเป็นคุณธรรมที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งส าหรับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นยุค
ที่มีความสะดวกสบายพรั่งพร้อมด้วยวัตถุสิ่งของมากมายเป็นเหตุให้เกิดความโลภความไม่สันโดษได้
โดยง่าย คัมภีร์พระไตรปิฎกระบุว่า “ความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ น าสุขมาให้”๑๓๖ 

ค าว่า สันโดษ แปลว่า ความยินดี ความพอใจ หมายถึง ความยินดีด้วยของของตนซึ่งได้มา
ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามที่ตนมีตามที่ตนได้หรือความรู้จักอ่ิม
รู้จักพอ พระพุทธศาสนาได้แบ่งสันโดษออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

 ๘.๑ ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามที่ได้ ความยินดีตามที่พึงได้ คือตนได้สิ่ง
ใดมา หรือเพียรพยายามหาสิ่งใดได้มา เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพึงได้ ควรได้ ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหน 
ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยากได้สิ่งอ่ืน ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะสิ่งที่ตนไม่ได้ ไม่
ปรารถนาสิ่งที่ตนไม่พึงได้หรือเกินไปกว่าที่ตนได้โดยถูกต้องชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรารถนาอยากได้ของ
คนอ่ืน ไม่ริษยาคนอื่น 

 ๘.๒ ยถาพลสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามก าลัง คือ ความยินดีแต่พอแก่ก าลังร่างกาย
สุขภาพและวิสัยแห่งการใช้สอยของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินก าลังที่ตนมี หรือได้สิ่งใดอันไม่เหมาะสม
เป็นอันตรายต่อก าลังร่างกายสุขภาพมา เช่น ได้อาหารที่แสลงต่อโรคของตนหรือเกินก าลังการบริโภค
ใช้สอยก็ไม่หวงแหนเสียดายเก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน แต่ยอมสละให้แก่ผู้อื่นที่จะ
ใช้ได้ และรับหรือแลกเอาสิ่งที่ถูกโรคกับตนแต่เพียงที่พอแก่ก าลังการบริโภคใช้สอยของตน 

 ๘.๓ ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามสมควร คือ ความยินดีตามที่เหมาะสม
กับตนอันสมควรแก่ภาวะฐานะ และแนวทางชีวิตและจุดหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจหรือการท างานของ
ตน 

ความสันโดษ คือ ความพอดีหรือความเหมาะสมนั่นเอง ซึ่งในการพิจารณาหาความพอดี
อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนทั้งเหตุผล ปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ จึงจะหาจุดที่พอดี
หรือเหมาะสมได ้ดังพุทธพจน์ความว่า “สิ่งใดควรพอใจสิ่งนั้น ความโลภเกินไปเป็นความชั่วร้าย”๑๓๗ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มี
แนวคิดหลักสรุปได ้ดังนี้ 

                                           
๑๓๖ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓๑/๑๓๖. 
๑๓๗ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๖๕/๑๔๗. 



๙๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แนวคิดหลักจากการศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๓, หน้า ๔๓๕) 

อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัว 
อยู่ภายในจิตใจ มี ๗ ประการ คือ 
๑. ศรัทธา ความเชื่อ  
๒. ศีล ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
๓. หิริ ความละอายใจต่อทุจริต  
๔. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความทุจริต  
๕. สุตะ การได้เรียนรู้สอบถาม 
๖. จาคะ การเสียสละแบ่งปัน  
๗. ปัญญา รอบรู้ถึงคุณและโทษจากการเลี้ยงชีวิต 
 

คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย 
สัตตกนิบาต 
(เล่ม ๒๓ ข้อ ๖๕ หน้า ๑๑๔) 

สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ หรือคุณสมบัติ
ของคนดี ๗ ประการ คือ ความรู้จักธรรม ความรู้
จักอรรถ ความรู้จักตน ความรู้ประมาณ ความรู้
จักกาล ความรู้จักบริษัท และความรู้จักบุคคล 
 

คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย 
จตุกกนิบาต 
(เล่ม ๒๑ ข้อ ๓๒ หน้า ๒๒) 

สังคหวัตถุ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี มี ๔ ประการ คือ 
๑. ทาน การให้  
๒. ปิยวาจา ไม่กล่าวค าเท็จ  
๓. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์  
๔. สมานัตตตา ความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย 
 

คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค 
(เล่ม ๑๑ ข้อ ๒๒๘ หน้า ๒๓๒) 

พรหมวิหารธรรม ธรรมของผู้ ใหญ่ หรือหลัก
ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันโดยชอบ มี ๔ 
ประการ คือ เมตตา กรณุา มุทิตา และอุเบกขา 
 

 
 



๙๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แนวคิดหลักจากการศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค (เล่ม ๑๕ ข้อ ๘๔๕ หน้า ๓๑๖) 

ฆราวาสธรรม หรือธรรมผู้ครองเรือน ๔ ประการ 
คือ ความจริง การข่มใจ ความอดทน ความเสียสละ 
 

คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย 
จตุกกนิบาต 
(เล่ม ๒๑ ข้อ ๑๗ หน้า ๒๓) 

เว้นอคติ หรือเว้นประพฤติไม่เป็นธรรม หรือไม่
เที่ยงตรง มี ๔ ประการ คือ ความล าเอียงเพราะ
ความรักใคร่กัน ความล าเอียงเพราะความขัดเคือง
กัน ความล าเอียงเพราะความหลง และความ
ล าเอียงเพราะความกลัว 
 

คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย 
ติกนิบาต 
(เล่ม ๒๐ ข้อ ๑๙ หน้า ๑๖๒) 

ปาปณิกธรรม ธรรมะนักแสวงหาที่ดี ๓ ประการ 
๑. จักขุมา คือ มีตาดี หรือมีวิสัยทัศน์ที่ดี 
๒. วิธูโร คือ มีความจัดเจนในธุรกิจ  
๓. นิสสยสัมปันโน หมายถึง มีความพร้อมเรื่อง
เงินทุนและปัจจัยการผลิต 
 

คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท 
(เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๖๕ หน้า ๑๔๗) 

สันโดษ ความยินดี ความพอใจ มี ๓ ประการ คือ 
๑. ยถาลาภสันโดษ ความยินดีตามที่ได้  
๒. ยถาพลสันโดษ ความยินดีตามก าลัง  
๓. ยถาสารุปปสันโดษ ความยินดีตามสมควร 
 

 
สรุปได้ว่า การเลี้ยงชีวิตชอบตามหลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมที่

ส่งเสริมการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้านการแสวงหาการครอบครอง และการใช้จ่ายบนพ้ืนฐาน
ของความถูกต้องชอบธรรมในทางที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านกาย วาจา และจิตใจของบุคคลให้ดีขึ้น คือ เป็นแนวทางในการหาเลี้ยงชีพ ให้
รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผลอันจะส่งผลมาถึงการประพฤติทางกาย วาจา ให้มีความประพฤติและปฏิบัติที่ดี
งามเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนต่อการด ารงชีวิตอย่างถูกต้องดีงามและมีความสุข หลักธรรมดังกล่าวนี้ ได้แก่ 
อริยทรัพย์ สัปปุริสธรรม สังคหวัตถุ พรหมวิหารธรรม ฆราวาสธรรม อคติ ปาปณิกธรรม และสันโดษ เป็นต้น 



๙๒ 

๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสัมมาชีพตามทัศนะของศาสตร์สมัยใหม่ 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสัมมาชีพตามทัศนะของศาสตร์
สมัยใหม่ จากเอกสารทางวิชาการที่หลากหลาย จึงได้ประมวลเนื้อหาสาระส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับ
สัมมาชีพตามทัศนะของพระพุทธศาสนา ไว้ตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๔.๑ ความหมายของสัมมาอาชีพในทัศนะของศาสตร์สมัยใหม่ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “ความหมายของสัมมาอาชีพในทัศนะของ
ศาสตร์สมัยใหม”่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

อาชีพการงาน ไม่เพียงเป็นสิ่งที่ต้องท าเพ่ือความอยู่รอด แต่ยังเกี่ยวโยงถึงทั้งเรื่องของ
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม เข้ามาหลอมรวมไว้ด้วยกัน เพราะการเรียนรู้ที่เอ้ือ
ไปสู่อาชีพสุจริตจะโน้มน าให้เกิดความรู้สึกมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และความอยากตั้งอยู่ในความดี           
ไม่ต้องการเสี่ยงท าเรื่องที่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ด้วยเหตุนี้ ระบบการศึกษาจึงมหีน้าที่ในการมุ่งให้
เกิดการสร้างสัมมาชีพขึ้นทุกพ้ืนที่ โดยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ
ที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน หรือสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการให้เกิดรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ 
ค้นพบและได้ใช้ศักยภาพในตนเองอย่างเต็มที่๑๓๘ 

การด าเนินการของชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดย
ลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับ วิถีของชุมชนเพ่ือความ
มุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน เรียกว่า สัมมาชีพชุมชน๑๓๙ 

แนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศโดยการสร้างสัมมาชีพ มีการนิยามความหมายของ
สัมมาชีพว่า หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมี
รายจ่ายน้อยกว่ารายได้ สัมมาชีพจึงเป็นทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม๑๔๐ 

                                           
๑๓๘จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, สร้างสัมมาชีพเพ่ือสังคมทั้งมวล, (กรุงเทพมหานคร: สหมิตร พริ้นติ้ง 

จ ากัด, มปป.), หน้า ๓. 
๑๓๙ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพด้วยระบบ

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มมช.), (กรุงเทพมหานคร: บริษัทบีทีเอสเพรส จ ากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๘. 
๑๔๐ประเวศ วะสี, สร้างสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที คิว พี จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า 

๑๐-๑๒. 



๙๓ 

สัมมาชีพชุมชนเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายได้
มากกว่ารายจ่าย โดยลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับวิถี
ของชุมชนเพื่อความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน๑๔๑ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสัมมาอาชีพในทัศนะของศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิดหลักสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๔ แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของสัมมาอาชีพในทัศนะของศาสตร์สมัยใหม่ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 
(มปป., หน้า ๓) 

สัมมาชีพเกี่ยวโยงถึงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ จิตใจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรมเข้ามาหลอมรวม
ไว้ด้วยกัน การเรียนรู้ที่เอ้ือไปสู่อาชีพสุจริตจะโน้ม
น าให้เกิดความรู้สึกมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และความ
อยากตั้งอยู่ในความดี ไม่ต้องการเสี่ยงท าเรื่องที่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
 

ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน 
(๒๕๕๙, หน้า ๘) 

สัมมาชีพ คือ การด าเนินการของชุมชนที่มีการ
ประกอบอาชีพโดยชอบ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย  
ลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพ่ือ
ความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 

ประเวศ วะสี 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๐-๑๒) 

สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง 
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และ
มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ สัมมาชีพจึงเป็นทั้ง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
 

 

                                           
๑๔๑กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, สัมมาชีพ สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: กลุ่ม

งานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๐), 
หน้า ๘. 



๙๔ 

ตารางที่ ๒.๑๔ แนวคิดหลักจากการศึกษาความหมายของสัมมาอาชีพในทัศนะของศาสตร์สมัยใหม่ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(๒๕๕๙, หน้า ๘) 

สัมมาชีพชุมชนเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนที่มี
การประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย โดยลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และ
สิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชน
เพ่ือความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน 

 

สรุปได้ว่า ค าว่า สัมมาอาชีพ ในทัศนะของศาสตร์สมัยใหม่ หมายถึง อาชีพที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย และเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพ่ือความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเหตุนี้ ระบบ
การศึกษาจึงมีหน้าที่ในการมุ่งให้เกิดการสร้างสัมมาชีพขึ้นทุกพ้ืนที่ โดยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้
พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น หรือสิ่งแวดล้อม 

๒.๔.๒ กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน” เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

สัมมาชีพชุมชนเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายได้
มากกว่ารายจ่าย โดยลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับวิถี
ของชุมชนเพ่ือความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน๑๔๒ ซึ่งกระบวนการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 

                                           
๑๔๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘. 



๙๕ 

 
 
แผนภาพที่ ๒.๔ กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย๑๔๓ 

 

๑. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ โดยคัดเลือกปราชญ์จากเวทีประชาคมหมู่บ้านละ ๑ คน เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชน , 
เพ่ือให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และเพ่ือให้มีเทคนิคการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมีปราชญ์ชุมชนผู้
ผ่านการอบรมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเข้าประชุม พร้อมกับทีมสนับสนุนระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม
เพ่ือเชื่อมโยงการท างานร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพและฝึกอาชีพให้กับครัวเรือน
เป้าหมาย พร้อมจัดตั้งกลุ่มวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามประเภทอาชีพ ทั้งนี้ เพ่ือให้วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนมีความชัดเจนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน , เพ่ือสามารถวิเคราะห์ความต้องการอาชีพของ
ครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้านได้, เพ่ือมีข้อมูลวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามกลุ่มประเภทอาชีพ, เพ่ือให้
มีแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 

                                           
๑๔๓กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน , [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา http://www.cdd.go.th/web [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 
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๓. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยที่มีทีมวิทยากรซึ่ง
ประกอบด้วย ครูใหญ่ ๑ คน และครูน้อย ๔ คน ซึ่งครูใหญ่หมายถึงปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมและ
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการท าหน้าที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้าน และครูน้อยหมายถึง
ปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก ๔ คน ทั้งนี้ ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ให้
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และประสานสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชุมเตรียมความพร้อมของทีม
สัมมาชีพชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาชีพชุมชน , เพ่ือถ่ายทอดเทคนิคการเป็น
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน, เพ่ือแบ่งครับเรือนรับผิดชอบในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๔ ครัวเรือน, เพ่ือทบทวนและ
จัดท าแผนการฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมสนับสนุน ก ากับและติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ, เพ่ือวิเคราะห์
ความต้องการฝึกอาชีพ และเพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ 

๔. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย โดยที่ทีมวิทยากรประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอในการฝึกอาชีพของครัวเรือน เป้าหมาย ๒๐ ครัวเรือน ตามสัดส่วน วิทยากร 
๑ คน ต่อ ๔ ครัวเรือน ทั้งนี้ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือน , เพ่ือบันทึก
ข้อมูลในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือน, เพ่ือสอบถามครัวเรือนเกี่ยวกับความสนใจในการฝึกอาชีพ
หรือความต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ และเพ่ือท าข้อตกลงร่วมกันในการฝึกอาชีพและแจ้งวันฝึกอบรม 

๕. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยที่มีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเป็นครูฝึก
อาชีพ ผู้ถ่ายทอด ผู้ดูแลติดตามการสร้างสัมมาชีพแก่ตัวแทนครัวเรือนจ านวน ๒๐ คน ให้ได้เรียนรู้
และฝึกอาชีพ โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ครัวเรือนสัมมาชีพเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องการเรียนรู้, เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ผู้แทน
ครัวเรือน, เพ่ือจัดให้ผู้แทนครัวเรือนได้ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน หรือบ้านปราชญ์ชุมชน และเพ่ือให้ผู้แทนครัวเรือนได้ปฏิบัติจริงที่บ้านของตน 

๖. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่จากการรวมตัวของผู้แทน
ครัวเรือนเป้าหมายตั้งแต่ ๕ ครัวเรือนขึ้นไปที่ผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ โดยมีทีมสนับสนุน ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอ และภาคครัวเรือนร่วมกันหาแนวทางการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ๑๔๔ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้      
มีแนวคิดหลักสรุปได ้ดังนี้ 
 
 

                                           
๑๔๔กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, สัมมาชีพ สร้างวิถีชีวิตที่ย่ังยืน, หน้า ๑-๗. 
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ตารางท่ี ๒.๑๕ แนวคิดหลักจากการศึกษากระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(๒๕๕๙, หน้า ๘) 

แนวคิดสัมมาชีพชุมชนสอดคล้องกับกระบวนการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
[ออนไลน์, ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 

กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน        
มีล าดับขั้นตอนก่อน-หลัง รวม ๖ ขั้นตอน 
 

กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(๒๕๖๐, หน้า ๑-๗) 

กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน มีดังนี้ 
๑. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ เพ่ือให้มีเทคนิคการ
เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด มุ่งหมายให้เกิดเครือข่าย 
๓. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน เพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ 
๔. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย เพ่ือ
ท าข้อตกลงร่วมกันในการฝึกอาชีพ 
๕. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพ่ือ 
ให้ผู้แทนครัวเรือนได้ปฏิบัติจริง 
๖. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ เพ่ือให้ภาค
ครัวเรือนร่วมกันจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 

 

สรุปได้ว่า กระบวนการการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรมการพัฒนาชุมชน มีขั้นตอนตามล าดับ ๖ ขั้นตอน คือ การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
และการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 



๙๘ 

๒.๔.๓ การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระว่าด้วย “การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน”     
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ๑๔๕ โดยก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานจ านวน ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน จากพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่๑  

กรมพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดให้องค์กรส าคัญ ๔ องค์กรทั้งในระดับประเทศ จังหวัด และ
อ าเภอ ท าหน้าที่เป็นทีมสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ได้แก่ 

๑. คณะกรรมการบริหารส านักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนหรือคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) 

๒. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอ าเภอ (ศอช.อ.) 

๓. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) 

๔. สมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทยหรือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)/
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ (กพสอ.)/ คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.) สมาคมผู้น า
อาสาพัฒนาชุมชนไทยหรือคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อ าเภอ และสมาคม
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตหรือคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับจังหวัด/
อ าเภอหรือผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าว
นี้ ด าเนินการโครงการสนับสนุน จ านวน ๓ โครงการ๑๔๖ ดังนี้ 

๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ 

ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
เคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้น าเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับประเทศ 
มีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

                                           
๑๔๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘. 
๑๔๖กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: 

กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๙), หน้า ๒๔. 



๙๙ 

 ๑.๑ ครั้งที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจการร่วมเป็นทีมสนับสนุน ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหารส านักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ท าหน้าที่บูรณาการ 
แผนชุมชนระดับต าบล เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด     
เพ่ือสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพ 

 คณะกรรมการสมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทย ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 

 คณะกรรมการสมาคมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนไทย ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และการยกระดับครัวเรือนยากจนตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน 

 คณะกรรมการสมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือนยากจนให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน 

 ๑.๒ ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่ โดยผู้แทนทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เก่ียวข้อง 

 ๑.๓ ครั้งที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารส านักงานกลางศูนย์ประสาน 
งานองค์การชุมชน 

 ๑.๔ ครั้งที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสมาคมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนไทย 

 ๑.๕ ครั้งที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทย 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชุมฯ ครั้งที่ ๑ สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชน ๖ องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการมูลนิธิ
ร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะกรรมการ
บริหารส านักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน คณะกรรมการสมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชน
ไทย คณะกรรมการสมาคมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนไทย และคณะกรรมการสมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต คณะกรรมการสมาคมผู้น าอาชีพก้าวหน้าพัฒนาชุมชน (สิงห์ทอง) และเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๐๐ คน 

ประชุมฯ ครั้งที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารส านักงานกลาง
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เก่ียวข้อง จ านวน ๓๐ คน 



๑๐๐ 

ประชุมฯ ครั้งที่ ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสมาคมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนไทย 
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เก่ียวข้อง จ านวน  ๓๐ คน 

ประชุมฯ ครั้งที่ ๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทย 
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เก่ียวข้อง จ านวน ๔๐ คน 

๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัดได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ๒.๑ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด (๔ องค์กร) จ านวน ๕๐ คน ระยะเวลา ๑ วัน เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานสัมมาชีพชุมชน ในเรื่องการยกระดับครัวเรือนยากจน การบูรณา
การแผนชุมชน และการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินงานสัมมาชีพชุมชน
ระดับอ าเภอ 

 ๒.๒ ก าหนดภารกิจองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับ
จังหวัดตามความเหมาะสม โดยเน้นการสนับสนุน ดังนี้ 

 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กสพจ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 

 คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) สนับสนุน     
การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล และการเชื่อมโยงแผนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนและกลุ่มอาชีพ 

 คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด สนับสนุนการด าเนินงานของทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และการยกระดับครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 

 คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับจังหวัด หรือผู้แทนคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือนยากจนให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนชุมชน 

 ๒.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กร ที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด 



๑๐๑ 

 ๒.๔ องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ๔ องค์กร จัดประชุมเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการสนับสนุน
สัมมาชีพชุมชนขององค์กร 

 ๒.๕ องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ๔ องค์กร 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  

 ๒.๖ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จังหวัดละ 
๑ ครัวเรือน 

 ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 
จังหวัดละ ๑ ครัวเรือน 

 ๒.๘ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างของ
จังหวัดให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และ
ให้ กพสจ. จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างให้ กพสภ. เพ่ือคัดเลือกเป็นครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาคๆ ละ ๓ ครัวเรือน เพ่ือเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๗๖ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน โดย ๑ รุ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จ านวน ๑๒ คน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
จังหวัด (ศอช.จ.) จ านวน ๑๔ คน คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด จ านวน ๑๒ คน 
คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับจังหวัด หรือผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต จ านวน ๑๒ คน 

๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอได้ 
ดังนี้ 

 ๓.๑ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กร ๔ องค์กร ที่เป็น
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ จ านวน ๕๐ คน ระยะเวลา ๑ วัน เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานสัมมาชีพชุมชน ในเรื่องการยกระดับครัวเรือนยากจน การบูรณาการ
แผนชุมชน และการเข้าถึงแหล่งทุน รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินงาน สัมมาชีพชุมชนระดับต าบล 
และหมู่บ้าน/ชุมชน 



๑๐๒ 

 ๓.๒ ก าหนดภารกิจองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับ
อ าเภอตามความเหมาะสม โดยเน้นการสนับสนุน ดังนี้ 

 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ (กสพอ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง  

 คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอ าเภอ (ศอช.อ.) สนับสนุน   
การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล และการเชื่อมโยงแผนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 

 คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ สนับสนุนการด าเนินงานของทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และการยกระดับครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 

 คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับอ าเภอ หรือผู้แทนกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สนับสนุนครัวเรือนยากจนให้เข้าถึงแหล่งทุนชุมชน 

 ๓.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในระดับต าบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ในเรื่องการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล การสนับสนุนครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน การเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน และการยกระดับครัวเรือนยากจน   

 ๓.๔ องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๘๗๘  รุ่นๆ ละ ๕๐ คน โดย๑ รุ่น  ประกอบด้วย คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอ าเภอ (กพสอ.) จ านวน ๑๒ คน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอ าเภอ 
(ศอช.อ.) จ านวน ๑๔ คน คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ จ านวน ๑๒ คน และ
คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับอ าเภอ หรือผู้แทนกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต จ านวน ๑๒ คน๑๔๗ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหา
ไว้ มีแนวคิดหลักสรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
 

                                           
๑๔๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔-๓๐. 



๑๐๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ แนวคิดหลักจากการศึกษาการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(๒๕๖๐, หน้า ๘) 

การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็งของรัฐบาล ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการ
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(๒๕๕๙, หน้า ๒๔-๓๐) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๑ กรมการพัฒนาชุมชน 
ได้ก าหนดโครงการสนับสนุน ๓ โครงการ คือ 
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ โดย
ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
เคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้น าเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับประเทศ มี
ความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานสัมมาชีพชุมชน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดย
ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ โดย
ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ 
 

 



๑๐๔ 

สรุปได้ว่า การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ด าเนินโครงการ
สนับสนุน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับประเทศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย มีเนื้อ
ที่ทั้งสิ้นประมาณ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๑๐ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง
ราชบุรี อ าเภอโพธาราม อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอบางแพ อ าเภอวัด
เพลง อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านโป่ง และอ าเภอบ้านคา จากต านานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ท าให้สันนิษฐานได้ว่า ราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิ ที่สมัยนั้น
เรียกกันว่าทวารวดี และราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้า
ด่านที่ติดต่อกับพม่า ดังนั้น ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง๑๔๘  

สัมมาชีพชุมชนของจังหวัดราชบุรี โดยโครงสร้างการด าเนินงานมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คอยบริหารงานดูและเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและชาวบ้าน 
และมีคณะกรรมการหมู่บ้านในการช่วยขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่มีเข้ามาในชุมชน ดังนี้ 

๑. มีสถานที่ด าเนินการโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้านเป็นที่ท าการประชุมและเป็น
แหล่งเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารความรู้ และมีการใช้อาคารหอประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถานที่ประชุม
ด าเนินการในกรณีท่ีต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันมัยหรือการออกงานจัดแสดงสินค้า 

๒. มีตัวแทนของหมู่บ้าน เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ 
และปรับข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัย  รวมถึง
การดูแลระบบเพจเฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่มของหมู่บ้าน และเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม CIA วิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน 

๓. มีจัดประชุมโดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องเสียง ไมโครโฟน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอินเตอร์เน็ต (ของส่วนตัวของชาวบ้าน) 

                                           
๑๔๘วิกิพีเดียพจนานุกรมเสรี, จังหวัดราชบุรี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http: th.wikipedia.org/wiki/

จังหวัดราชบุรี [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 



๑๐๕ 

๔. จัดตั้งคณะกรรมการ คณะท างานในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน รวมทั้ง
มีผู้รับผิดชอบด าเนินการและให้ความรู้การใช้ข้อมูลสารสนเทศของหมู่บ้าน๑๔๙ 

คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนได้มีการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการ จนเกิด
ประสบความส าเร็จในหลายโครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการบ้านพอเพียง ที่ได้รับงบประมาณมาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร
มหาชน) จังหวัดราชบุรี ใช้ปลูกสร้างบ้านเรือน ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือน ให้กับผู้ยากไร้ 

๒. โครงการหมู่บ้านสัมมาชีพ ที่ได้รับงบประมาณจากส านักงานพัฒนาชุมชน สร้างกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ เป็นต้นแบบของผู้ที่ประสบความส าเร็จในเรื่องของการท าเกษตรพอเพียงได้เป็นอย่างดี 

๓. โครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลที่
ผ่านส านักงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทั้งที่มีอยู่เดิมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น      
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การซื้อวัตถุดิบ 

๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนที่ ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ท าการปรับพ้ืนถนนให้สวยงามและสะดวกต่อการสัญจรในเส้นทาง
ท่องเที่ยว๑๕๐ 

ส าหรับ คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็นเขตการปกครองคณะสงฆ์ระดับอ าเภอ 
จ านวน ๑๐ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอโพธาราม 
อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอปากท่อ อ าเภอบางแพ อ าเภอวัดเพลง และ
อ าเภอบ้านคา๑๕๑ทั้งนี้ พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดยส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนถึงพร้อมด้วยความหมั่น กล่าวคือ มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่
การงาน ไม่เกียจคร้าน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความช านาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา     
หาอุบายวิธีสามารถจัดด าเนินการให้ได้ผลดี๑๕๒ 

                                           
๑๔๙ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, หมู่บ้านสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (ราชบุรี: 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๕๖๑), หน้า ๕-๑๑. (เอกสารอัดส าเนา). 
๑๕๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔. 
๑๕๑วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี, เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://th. 

wikipedia.org/wiki/เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 
๑๕๒พระมหานรากร วรเมธ,ี “การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๒๐๐. 



๑๐๖ 

พระสงฆ์แกนน าที่มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน มีจ านวนมาก 
อาทเิช่น 

๑. พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”๑๕๓ 

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่” ตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๒๐ เป็นต้นมา 
องค์กรภาครัฐและเอกชน เริ่มรู้จักหนังใหญ่วัดขนอน จากการที่สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ
เริ่มเข้ามาท าวิจัยและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้  ยังได้รับเชิญไปแสดงออกตามงานต่าง ๆ และ
ด้วยที่วัดขนอนเริ่มมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกมากข้ึน จึงน าไปสู่การอนุรักษ์อย่างเป็น
ทางการภายใต้ “โครงการจัดท าหนังใหญ่ชุดใหม่ของวัดขนอน ตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน ให้ความส าคัญกับความ
สืบเนื่องในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม จึงวางแผนและพยายามสร้างทายาท
หรือสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้หนังใหญ่วัดขนอนก้าวเดินอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ทั้งชักชวน
เยาวชนในท้องถิ่นให้มาฝึกเชิดหนังใหญ่ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีแววได้ร่ าเรียน
วิชาศิลปะเพ่ือน ามาใช้กับงานอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ เพ่ือสานต่องานอนุรักษ์หนังใหญ่ในปัจจุบัน 

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน เป็นผู้น างานอนุรักษ์ให้ลง
หลักปักฐานอย่างมั่นคง กิจกรรมการเผยแพร่ด าเนินการไปพร้อมกันก็ได้รับการต่อยอด และค่อย  ๆ 
ขยายวงเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มและองค์กรทางวัฒนธรรมต่าง ๆ กว้างขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรม
การจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนเป็นตัวเชื่อมร้อย งานจัดทุกปีช่วงหยุดสงกรานต์ เริ่มครั้งแรกใน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และท ามาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ประการส าคัญคือ เป็นผู้ประสานงานและน าเครือข่าย
ศิลปินและสื่อพ้ืนบ้านแขนงต่าง ๆ มาร่วมด้วย 

ปัจจุบัน หนังใหญ่วัดขนอน ได้รับรางวัลจากยูเนสโก (UNESCO) ในฐานะการแสดงที่ควร
ค่าแก่การสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป และชุมชนวัดขนอนยังได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๖ ชุมชนดีเด่น
ของโลกท่ีมีผลงานในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม 
 
 

                                           
๑๕๓ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ๑๐ คนท าพิพิธภัณฑ์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.sac.or.th/ 

exhibition/museummakers/prakrupituk.html [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 



๑๐๗ 

๒. พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”๑๕๔ 

พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เป็นเจ้าอาวาสที่สิ่งโดดเด่นของวัดวาปีสุทธาวาส คือ 
เป็นผู้น าของวัดที่ขานรับนโยบายของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในด้านต่าง  ๆ อาทิ 
โครงการลานวัฒนธรรม ลานวิถีไทย หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เมื่อมี
การจัดกิจกรรมงานบุญ ประเพณี หรือกิจกรรมส าคัญ ชาวบ้านจะร่วมคิด ร่วมแรงร่วมใจกันท า
กิจกรรม นอกจากนี ้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ 

พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เป็นผู้น าในการก่อตั้ง ตลาดย้อนยุค ๘ ชาติพันธุ์ หรือ 
“ตลาดอมยิ้ม” ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรม ภายใต้การมีส่วนร่วมของ 
บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ได้ยึดมั่นในศาสนา ด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น เป็นการก่อเกิดรายได้      
ให้ชุมชนจากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวทุกวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไดเ้ปิดมาตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ มีจุดเด่นที่การเน้นวัฒนธรรม มีการแต่งตัวของแต่ละคนที่จะนุ่งผ้าซิ่นของ ๘ ชาติ
พันธุ์ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงกระดาษ ฯลฯ และเน้นเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเน้น
เศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวนี้ หมายถึง ในหมู่บ้านใครมีอะไรสามารถน ามาขายได้ แต่จะไม่ซื้อสินค้าที่
อ่ืนน ามาขายที่นี่ จึงเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่จะมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ท าให้อยู่ได้อย่างพอมีพอกินหรือ
พอเพียง 

พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เป็นผู้ก่อตั้งฐานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชม ให้ผู้สนใจได้
ศึกษา เช่น ฐานการแต่งกายแต่ละชาติพันธุ์ เช่น ชาวมอญ ชาวไทยวน ชาวไทยกะเหรี่ยง และอีก
หลายชาติพันธุ์ ได้เรียนรู้การละเล่นสมัยโบราณ ฐานเรียนรู้การท าบุญ ฐานการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยน าพันธุ์ไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นมาแนะน าให้ทราบ 
และยังมีผักปลอดสารพิษในท้องถิ่นท่ีหาเก็บรับประทานได้ และฐานการศึกษาการทอผ้า เป็นต้น 

กล่าวได้ว่า “ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง จังหวัดราชบุรี” เกิดขึ้นได้จาก
ความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนและวัดวาปีสุทธาวาส น าโดย พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร)   
เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ซึ่งจัดสรรพ้ืนที่ส่วนกลางให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมทั้ง ๘ ชาติพันธุ์   
จนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพ่ึงพาตัวเองได้ด้วยหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 

                                           
๑๕๔ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ, รายงานผลการด าเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนตลาดอมยิ้ม จังหวัดราชบุรี (ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์), (ราชบุรี: 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ๒๕๖๐), หน้า ๑. 



๑๐๘ 

๓. พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”๑๕๕ 

พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี  เป็นผู้ริเริมและเป็นผู้น าในการ
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน โดยร่วมมือกับประชาชนชาวคูบัว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

ปัจจุบัน ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี เป็นที่ตั้งของ จิปาถะภัณฑ์สถาน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านไทยยวน จัดตั้งโดย พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ร่วมกับ อาจารย์
อุดม สมพร ภายในรวบรวมสิ่งของ เครื่องใช้ โบราณวัตถุ และจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยวน 
รวมถึง ผ้าจกอันงดงาม เลื่องชื่อ นับว่า จิปาถะภัณฑ์สถาน บ้านคูบัว เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับไทย
ยวนที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคตะวันตก 

สรุปได้ว่า เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็นเขตการปกครองคณะสงฆ์
ระดับอ าเภอ จ านวน ๑๐ อ าเภอ ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ มีพระสงฆ์ระดับแกนน าที่มีบทบาทส าคัญใน
การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี โดยโครงสร้างการด าเนินงานมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คอยบริหารงานดูและเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐ
และชาวบ้าน และมีคณะกรรมการหมู่บ้านในการช่วยขับเคลื่อนโครงการต่าง  ๆ ที่มีเข้ามาในชุมชน 
การนี้ พระสงฆ์มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนถึงพร้อมด้วย
ความหมั่น กล่าวคือ มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่เกียจ
คร้าน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความช านาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธีสามารถ
จัดด าเนินการให้ได้ผลดี ทั้งนี้ พระสงฆ์แกนน าที่มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนจังหวัดราชบุรี มีหลากหลาย อาทิเช่น พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาส
วัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรมวัดขนอนหนังใหญ่ พระครูวิบูล
กิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ
พาณิชยกรรมตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุค และพระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส เจ้าอาวาสวัดโขลง
สุวรรณคีรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรมผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ  
เป็นต้น 
 
 
 

                                           
๑๕๕วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี, วัดโขลงสุวรรณคีรี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http: th.wikipedia.org/ 

wiki/วัดโขลงสุวรรณคีรี [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 



๑๐๙ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนของงานวิจัยในประเทศ จึงได้ประมวล
เนื้อหาสาระส าคัญของแนวคิดของนักวิจัยไว้ ดังนี้ 

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาท 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “บทบาท” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

พระมหาประยูร ธีรว โส และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษาบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์,สัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด และโครงการเมือง สหกรณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์” จากผลการวิจัยพบว่า (๑) บทบาทของพระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการปลูก
จิตส านึก ระดับค่อนข้างมาก (๒) บทบาทของพระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการให้การเรียนรู้ 
ระดับค่อนข้างมาก (๓) ภาพรวมบทบาทของพระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ระดับค่อนข้างมาก และ (๔) ภาพรวมบทบาทของพระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการให้ค าปรึกษา
ระดับค่อนข้างมาก๑๕๖ 

พระมหาโยธิน านิสฺสโร, พูล พัฒใหม่ และสุดฤทัย จันทรวงษ์ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
เครือข่ายพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบ: กรณีศึกษาพระสงฆ์ในจังหวัด
พะเยา” จากผลการวิจัยพบว่า การท างานของพระสงฆ์ มีลักษณะการท างานและการสร้างเครือข่าย
ในรูปแบบเครือข่ายทางสังคม โดยพระสงฆ์เองได้อาศัยความที่เป็นบุคคลที่เป็น ที่รู้จักของคนในชุมชน 
อีกทั้งยังเป็นที่เคารพนับถือของคนในสังคม เป็นตัวประสานความร่วมมือ และการเข้าถึงจิตใจของชาวบ้าน
ด้วยลักษณะการท างานที่เสียสละ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จึงเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจขององค์กรและหน่วยงานต่าง  ๆ ได้อาศัยตัว
พระสงฆ์เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบ 
โดยอาศัยตัวพระสงฆ์เป็นตัวประสานทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และพลัง
ประชาชน จึงเกิดเป็นเครือข่ายของการช่วยเหลือ๑๕๗ 

                                           
๑๕๖พระมหาประยูร ธีรว โส และคณะ, “บทบาทของพระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านท่า

สว่าง จังหวัดสุรินทร์,สัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด และโครงการเมือง สหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, รายงานการ
วิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๔๗-๑๔๘. 

๑๕๗พระมหาโยธิน านิสฺสโร, พูล พัฒใหม่ และสุดฤทัย จันทรวงษ์, “บทบาทเครือข่ายพระสงฆ์ในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบ: กรณีศึกษาพระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา ”, รายงานการวิจัย , 
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๗๒-๗๓. 



๑๑๐ 

พระครูสิริรัตนานุวัตร และพระไพรเวศน์ จิตฺตทนฺโต ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทการบริการ
วิชาการแก่สังคมของอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทที่ปฏิบัติจริงมี
ค่าเฉลี่ย ๒.๙๐ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกแต่ละบทบาทแล้วจะเห็นว่า บทบาทการบริการวิชาการ
ด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย ๓.๐๐ อยู่ในระดับปานกลาง บทบาทการบริการวิชาการด้าน
แนะแนวอาชีพ มีค่าเฉลี่ย ๒.๗๘ อยู่ในระดับปานกลาง บทบาทการบริการวิชาการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาเชิงวิชาการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๑๑ อยู่ในระดับปานกลาง บทบาทการบริการวิชาการด้านการแนะ
แนวตามเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ย ๒.๗๑ อยู่ในระดับปานกลาง บทบาทที่สังคมคาดหวังโดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๓ แสดงให้เห็นว่าสังคมคาดหวังมากกว่าที่จะเห็นการปฏิบัติจริง      
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน มีดังนี้ บทบาทการบริการวิชาการด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้          
มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ อยู่ในระดับมาก บทบาทการบริการวิชาการด้านอาชีพ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๒ อยู่ในระดับ
มาก บทบาทการบริการวิชาการจัดกิจกรรมทางศาสนาเชิงวิชาการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๒ อยู่ในระดับมาก 
บทบาทการบริการวิชาการด้านการแนะแนวตามเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ อยู่ในระดับ
มาก๑๕๘ 

เสาวนีย์ ไชยกุล และจงจิตร แสงทอง ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
พัฒนาศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์จังหวัดพะเยา” จากผลการวิจัยพบว่า (๑) บทบาทพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพะเยา ในด้านการบริหารจัดการศึกษาศาสนศึกษา เป็นบทบาทในฐานะเป็น
ผู้บริหาร เช่น เป็นเจ้าส านักเรียน เป็นผู้จัดการ เป็นผู้อ านวยการ เป็นต้น ซ่ึงบทบาทในด้านนี้จะมุ่งเน้น
ด้านการบริหารจัดการศึกษา เช่น การบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารด้านวิชาการ 
เป็นต้น (๒) บทบาทด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสนศึกษา มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนในลักษณะเด่นในด้าน การจัดตั้งกองทุนการศึกษา การมอบทุนหรือรางวัลส าหรับพระภิกษุ
สามเณรในกรณีที่สอบได้ การส่งเสริมให้มีการส าเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น การจัดหางบประมาณ 
บุคลากร สื่อการเรียนการสอน และมีการจัดอบรมสัมมนา (๓) บทบาทในฐานะเจ้าอาวาสต่อการจัด
การศึกษาศาสนศึกษา มีบทบาทในสองสถานะ คือ เป็นทั้งบทบาทผู้บริหาร และบทบาทของ
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ภายในวัดที่ตั้งส านักเรียนหรือสถานที่เรียนในระดับต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีบทบาททั้ง

                                           
๑๕๘พระครูสิริรัตนานุวัตร และพระไพรเวศน์ จิตฺตทนฺโต , “บทบาทการบริการวิชาการแก่สังคมของ

อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๗๐. 



๑๑๑ 

ในด้านการบริหารจัดการศึกษา และ (๔) บทบาทด้านการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการพัฒนาศาสน
ศึกษา มีบทบาทที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนศึกษา๑๕๙ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “บทบาท” ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิด
หลักสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๗ แนวคิดหลักจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาประยูร ธีรว โส และคณะ 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๔๗-๑๔๘) 

บทบาทของพระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
บทบาทในด้านการปลูกจิตส านึก ด้านการให้การ
เรียนรู้ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และ ด้านการให้
ค าปรึกษา 
 

พระมหาโยธิน านิสฺสโร, พูล พัฒใหม่ และสุด
ฤทัย จันทรวงษ ์
(๒๕๕๐, หน้า ๗๒-๗๓) 

การท างานของพระสงฆ์มีลักษณะการท างานและ
การสร้างเครือข่ายในรูปแบบเครือข่ายทางสังคม 
โดยพระสงฆ์เองได้อาศัยความที่เป็นบุคคลที่เป็น 
ที่รู้จักของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นที่เคารพนับ
ถือของคนในสังคม เป็นตัวประสานความร่วมมือ 
 

พระครูสิริรัตนานุวัตร และพระไพรเวศน์ 
จิตฺตทนฺโต 
(๒๕๕๑, หน้า ๗๐) 

บทบาท มี ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ บทบาทท่ีปฏิบัติ
จริง และบทบาทที่คาดหวัง 
 
 

เสาวนีย์ ไชยกุล และจงจิตร แสงทอง 
(๒๕๕๔, หน้า ๗๐) 

บทบาทพระสังฆาธิการในจังหวัดพะเยาในด้าน
การบริหารจัดการศึกษาศาสนศึกษา เป็นบทบาท
ในฐานะเป็นผู้บริหาร เช่น เป็นเจ้าส านักเรียน 
เป็นผู้จัดการ เป็นผู้อ านวยการ เป็นต้น 

                                           
๑๕๙เสาวนีย์ ไชยกุล และจงจิตร แสงทอง, “บทบาทพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาศาสนศึกษาและ

การศึกษาสงเคราะห์จังหวัดพะเยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๗๐. 



๑๑๒ 

สรุปได้ว่า บทบาทมีลักษณะของการกระท าของบุคคลตามสถานภาพที่ด ารงอยู่ หรือที่
เป็นอยู่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายต าแหน่ง หรือเป็นภาระหน้าที่อันมีความสัมพันธ์ควบคู่กับต าแหน่ง
ที่ต้องปฏิบัติตามสถานภาพที่ก าหนดขึ้นและยังสอดคล้องกับพฤติกรรมที่กระท า ทั้งนี้ จึงได้รับความ 
คาดหวังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการแสดงบทบาทนั้น ๆ 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “พระสงฆ์” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

พระมหานรากร วรเมธี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของ
การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบตามหลักพุทธธรรม คือ  ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
๔ ประการ คือ (๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น (๒) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา 
(๓) กัลยาณมิตตตา ถึงพร้อมด้วยความมีมิตรที่ดี และ (๔) สมชีวิตา การใช้ชีวิตที่เหมาะสม หมายถึง
การรู้จักใช้ชีวิตที่เหมาะที่ควร ในแต่ละด้านมีการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
(๑) ความพอประมาณ (๒) ความมีเหตุผล และ (๓) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว บนพ้ืนฐานองค์ประกอบ
หลัก ๔ ด้าน คือ (๑) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (๒) การพัฒนาด้านสังคม (๓) การพัฒนาด้านจิตใจ  
และ (๔) การพัฒนาด้านวัฒนธรรม๑๖๐ 

พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโ  ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมการจัดตั้ง
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ทีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่า ความ
เชื่อมโยงของกระบวนการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีบทบาทพระสงฆ์ในกระบวนการส่งเสริมกลุ่มใน 
๓ ขั้นตอน คือ ขั้นแนะน าเตรียมการ ขั้นก่อตั้งกลุ่ม และข้ันด าเนินกิจกรรม ในบทบาทส่งเสริมกลุ่ม ๔ 
บทบาท คือ บทบาทการปลุกจิตส านึก บทบาทการให้การเรียนรู้ บทบาทการส่งเสริมคุณธรรม และ
บทบาทให้ค าปรึกษา ตลอดถึงการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักการพัฒนาเข้า
ด้วยกัน โดยใช้เทคนิคในการประยุกต์หลักธรรม คือ เทคนิคปลุกเล้าคุณธรรม เทคนิคลองผิดลองถูก 
เทคนิคการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเทคนิคอ้างอิง การประยุกต์หลักธรรมจะสอดแทรกอยู่ใน

                                           
๑๖๐พระมหานรากร วรเมธี, “การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๒๐๗. 



๑๑๓ 

กิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์คือ กิจกรรมการออม กิจกรรมให้กู้เงิน กิจกรรมปันผลก าไร และ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์(สวัสดิการ) ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน๑๖๑ 

ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ ชิโนกุล ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการวิจัยพบว่า การสรรหาชาวพุทธมาบวชต้องเน้นคนในพ้ืนที่จะเข้าใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่นมาก และปรับตัวอยู่ได้ เพียงแต่ผู้บริหารคณะสงฆ์ต้องมีนโยบายและมาตรการให้
พระอุปัชฌาย์ทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้บวชให้ปีละครั้ง แล้วยังมีมาตรการสนับสนุนโดยให้ชาวพุทธ
ทุกคนมาบวชเรียนพร้อมกับข้าราชการภาคฤดูร้อนเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมภายนอก
ของสังคมสมาชิกชาวพุทธในจังหวัดชายแดนใต้ถึงจะมีความเข้มแข็ง แต่มีจ านวนไม่มาก บ้างอยู่ใน
ระบบการศึกษาภาคบังคับที่เข้าถึงง่ายกว่า เมื่อสภาพเศรษฐกิจบีบรัดต้องอาศัยสมาชิกวัยท างาน
ช่วยกันสร้างฐานะ ประกอบกับขาดความปลอดภัยในการด ารงชีพจึงกลายเป็นอุปสรรคในการอุปสมบท 
เมื่อมองจุดอ่อนภายในพบว่าความสามารถในการลาอุปสมบทมีจ ากัด นอกจากนั้นมีผู้อุปถัมภ์ทาง
การเงินไม่มาก งบจากรัฐบาลมีน้อย และขาดยานพาหนะในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม นโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ชัดเจน     
ขาดการประชาสัมพันธ์และประสานงาน ท าให้ไม่ทราบผู้รับผิดชอบว่าควรเป็นพระภิกษุหรือ
ฆราวาส๑๖๒ 

ชาญชัย ฮวดศร ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในชุมชนเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙” ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มีปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ (๑) ความรู้ความสามารถของพระสงฆ์การเสียสละ 
ความขยันหมั่นเพียรและความสามารถในการเข้าถึงสังคม (๒) การมีหลักธรรม ๔ ประการ คือ อุฏฐาน
สัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยัน ลุกขึ้นท างาน อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา กลัยาณมิตา 
คบเพ่ือนดี สมชีวิตา เลี้ยงชีพตามสมควรแก่อัตภาพ (๓) พระสงฆ์ต้องมีความสามัคคีความร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง (๔) พระชาชนต้องให้โอกาสกับพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (๕) สถาบันทาง
สังคมต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง (๖) มีนโยบายและแนวทางการด าเนินงานทีท่ี่ชัดเจน สามารถ

                                           
๑๖๑พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโ , “บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ทีมี

ผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๖๗. 

๑๖๒ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ ชิโนกุล, “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๗๐. 



๑๑๔ 

ปฏิบัติได้จริง (๗) รัฐบาลต้องสนับสนุนทั้งงบประมาณและนโยบาย (๘) มีการพัฒนาคุณภาพของ
พระสงฆ์ที่จะเป็นวิทยากรในการเผยแผ่ ให้มีความเข้มแข็งและให้การสนับสนุนบทบาทของพระสงฆ์ใน
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชนอย่างเต็มที๑่๖๓ 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ได้วิจัยเรื่อง “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยใน
สองทศวรรษหน้า” ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองใน
ศรีลังกา พม่า และกัมพูชา ประกอบไปด้วยบทบาทที่น่าสนใจหลายประการ ได้แก่ (๑) บทบาทในการ
เป็นที่ปรึกษา (๒) บทบาทในการชี้แนะชี้น า (๓) บทบาทในการประท้วงเพ่ือเรียกร้องจากรัฐ (๔) บทบาท
ในการใช้สิทธิการเลือกตั้ง (๕) บทบาทในการคุ้มครองประเทศและศาสนา (๕) บทบาทในการไกลเกลี่ย
ข้อพิพาท (๖) บทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมกิจการภาครัฐ (๗) บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมือง 
และ (๘) บทบาทในการเป็นนักการเมือง๑๖๔ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “พระสงฆ์” ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิด
หลักสรุปได ้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๘ แนวคิดหลักจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหานรากร วรเมธี 
(๒๕๕๘, หน้า ๒๐๗) 

พระสงฆ์มีบทบาทบนพื้นฐานองค์ประกอบหลัก ๔ 
ด้าน คือ (๑) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (๒) การ
พัฒนาด้านสังคม (๓) การพัฒนาด้านจิตใจ  และ 
(๔) การพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
 

พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโ   
(๒๕๕๖, หน้า ๒๖๗) 

เทคนิคในการประยุกต์หลักธรรม คือ เทคนิคปลุก
เล้าคุณธรรม เทคนิคลองผิดลองถูก เทคนิคการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเทคนิคอ้างอิง 
 

                                           
๑๖๓ชาญชัย ฮวดศร, “บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชนเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๙”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), 
หน้า ๑๖๔-๑๖๕. 

๑๖๔พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า”, 
รายงานการวิจัย, (ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๘๒. 



๑๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๑๘ แนวคิดหลักจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ ชิโนกุล 
(๒๕๕๖, หน้า ๑๗๐) 
 
 
 
 
ชาญชัย ฮวดศร 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๖๔-๑๖๕) 

การสรรหาชาวพุทธมาบวชต้องเน้นคนในพ้ืนที่จะ
เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นมากและปรับตัวอยู่ได้ 
โดยที่คณะสงฆ์ต้องมีมาตรการสนับสนุนโดยให้
ชาวพุทธทุกคนมาบวชเรียนพร้อมกับข้าราชการ
ภาคฤดูร้อนเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี 
 
คุณสมบัติของพระสงฆ์ผู้ท างานเพ่ือสั่งคม คือ 
ความรู้ความสามารถของพระสงฆ์ การเสียสละ 
ความขยันหมั่นเพียร และความสามารถในการ
เข้าถึงสังคม 
 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๘๒) 

แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์ในสองทศวรรษหน้ายัง
ย้ าจุดยืนของพระพุทธศาสนา โดยให้พระสงฆ์มี
บทบาทในการเป็นที่ปรึกษา และมีบทบาทในการ
ชี้แนะชี้น า 

 

สรุปได้ว่า ปัจจุบัน พระสงฆ์ยังคงมีบทบาทส าคัญบนพ้ืนฐานองค์ประกอบหลัก คือ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านจิตใจ  และการพัฒนาด้านวัฒนธรรม โดย
ได้ท างานเพ่ือสังคม มีการเสียสละ มีความขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการเข้าถึงสังคม และ
เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นมาก พร้อมปรับตัวอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม แม้สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา แต่บทบาทส าคัญของพระสงฆ์ท่ียังคงย้ าจุดยืนของพระพุทธศาสนา คือ บทบาทในการเป็นที่
ปรึกษา และบทบาทในการชี้แนะและชี้น าสังคม 

๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน 

พระครูอุดมจารุวรรณ (ค าไล้ จารุว โส) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า สมควรให้
พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เกี่ยวกับโครงการ
ตลาดประชารัฐเพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์และกลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างเป็น



๑๑๖ 

ระบบ และควรมีการพัฒนาบทบาทที่ตรงกับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ 
เพ่ือให้สามารถน ามาประยุกต์และปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อตลาดที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ๑๖๕ 

พระจิตศิลป์ เหมร สี ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการสินค้าชุมชนวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าท้องถิ่นในเมืองหรือในชนบทจะมีบุคลากรที่มี ความรู้
และประสบการณ์ที่สังคมกันต่อ ๆ มา สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเสนอแนะสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมกว่าได้
ในหลายเรื่อง ดังนั้น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน องค์คณะอ่ืน จะช่วยให้การท างานส าเร็จได้
โดยง่าย ทั้งนี้ องค์ความรู้ในท้องถิ่นนั้น เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงที่สืบทอดกันมา      
ผ่านการรับรู้และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มสินค้าชุมชน๑๖๖ 

พระราเชนทร์ วิสารโร และพระมหานรากร วรเมธี ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี: ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพ
รัตนมุนี” ผลการวิจัยพบว่า (๑) ปัญหาความความยากจน ความล าบาก อัตคัดขัดสน ขาดแคลน 
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ยังมีอยู่ในชุมชนจังหวัดอุดรธานี ชุมชนส่วนมากยังอาศัยการพ่ึงพา
ตนเองด้วยเกษตรกรรมและรับจ้าง และ (๒) พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทในฐานะนักปราชญ์ชาวบ้านได้บูรณา
การพุทธธรรมที่หลากหลายมาปรับใช้ร่วมกันกับการท าเกษตรกรรมแนวพุทธในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผล
ให้ชุมชนปฏิบัติตามและประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน คือ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเสริมสร้างความรักสามัคคีของชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้าง
บทบาทปราชญ์สงฆ์ผู้น าชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน๑๖๗ 

บูรกรณ์ บริบูรณ์ และนายวิบูลย์ แมนสถิตย์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการน าตนเองเข้าไป
ผูกพันกับชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาสังคม” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่กล่อมเกลาตนเองในระดับเข้มแข็งแล้วเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและน าตนเองเข้าไป
ผูกพันกับชุมชน ผลจากการผูกพันและท างานเพ่ือสังคมเห็น ท าให้ตนเองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพ

                                           
๑๖๕พระครูอุดมจารุวรรณ (ค าไล้ จารุว โส), “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด

ประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๒๕๓. 

๑๖๖พระจิตศิลป์ เหมร สี, “การจัดการสินค้าชุมชนวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐), หน้า ๒๖๐. 

๑๖๗พระราเชนทร์ วิสารโร และพระมหานรากร วรเมธี,“การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหา
ความยากจนของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี: ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพรัตนมุนี”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕๐. 



๑๑๗ 

สิ่งและน ามาสู่การกล่อมเกลาตนเองต่อไป ในเวลาเดียวกัน พระสงฆ์ที่ท างานเพ่ือสังคมจะมีระดับ
ความเข้มในคุณสมบัติแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้เป็นชี้วัดที่จะอธิบายการท างานของพระสงฆ์
เพ่ือสังคมได้อย่างดี๑๖๘ 

พรปวีณ์ หวานขม, สมชาย วงศ์เกษม และสุทัศน์ แก้วค า ได้วิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือประกอบสัมมาชีพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีการจัดการเรียนรู้ คือ (๑) การวางแผนเขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(๒) การปฏิบัติกิจกรรมโดยการอบรมความรู้ด้านสัมมาอาชีพตรงกับความต้องการของประชาชน  
(๓) ผลการสังเกตผู้เข้าร่วมการอบรมความรู้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง และให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลาที่ก าหนด มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
เรียนรู้ชุมชน ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือน
แก้ปัญหาการว่างงาน และ (๔) การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ๑๖๙ 

ศุภมาส เหล็นเรือง และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณีอ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษา พบว่า (๑) การศึกษาดูงานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการได้มากขึ้น ซึ่งหากมีความรู้ความเข้าใจที่ดีแล้วผู้เข้าร่วมโครงการก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมสัมมาชีพที่ครัวเรือนด าเนินการอยู่ได้ (๒) ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน (๓) ภาครัฐที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบโครงการควรเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสาน งานสร้างเครือข่ายการพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดกระบวนการส่งเสริมภาคประชาชนอย่าง
บูรณาการ และ (๔) ภาครัฐควรจัดหาตลาดเพ่ือรองรับสินค้าและบริการจากประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการสัมมาชีพชุมชน๑๗๐ 

                                           
๑๖๘บูรกรณ์ บริบูรณ์ และนายวิบูลย์ แมนสถิตย์, “รูปแบบการน าตนเองเข้าไปผูกพันกับชุมชนของ

พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาสังคม”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๗๗. 

๑๖๙พรปวีณ์ หวานขม สมชาย วงศ์เกษม สุทัศน์ แก้วค า, “การบริหารจัดการการเรียนรู้ชุมชนเพื่อ
ประกอบสัมมาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารช่อ
พะยอม, ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๒๐๙-๒๒๒. 

๑๗๐ศุภมาส เหล็นเรือง และคณะ, “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษา
กรณีอ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, รายงานการวิจัย, (สถาบันด ารงราชานุภาพ: กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๐), 
หน้า ๑๑๐. 



๑๑๘ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเนื้อหาไว้ มีแนวคิดหลักสรุปได้  
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑๙ แนวคิดหลักจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสัมมาชีพ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูอุดมจารุวรรณ (ค าไล้ จารุว โส) 
(๒๕๖๐, หน้า ๒๕๓) 

ควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่ เกี่ยวกับ
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์
และกลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
อย่างเป็นระบบ 
 

พระจิตศิลป์ เหมร สี 
(๒๕๖๐, หน้า ๒๖๐) 

องค์ความรู้ในท้องถิ่นนั้น เป็นความรู้ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานจริงที่สืบทอดกันมา ผ่านการรับรู้
และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่ม
สินค้าชุมชน 
 

พระราเชนทร์ วิสารโร และพระมหานรากร วรเมธี 
(๒๕๕๖, หน้า ๑๕๐) 

พระสงฆ์ที่มีบทบาทในฐานะนักปราชญ์ชาวบ้าน
ได้บูรณาการพุทธธรรมที่หลากหลายมาปรับใช้
ร่วมกันกับการท าเกษตรกรรมแนวพุทธในรูปแบบ
ต่าง ๆ ส่งผลให้ชุมชนปฏิบัติตามและประสบ
ผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

บูรกรณ์ บริบูรณ์ และนายวิบูลย์ แมนสถิตย์ 
(๒๕๕๔, หน้า ๑๗๗) 

ผลจากการผูกพันและท างานเพ่ือสังคม ท าให้
พระสงฆ์เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและ
น ามาสู่การกล่อมเกลาตนเองต่อไป 
 

พรปวีณ์ หวานขม, สมชาย วงศ์เกษม และ 
สุทัศน์ แก้วค า 
(๒๕๕๘, หน้า ๒๐๙-๒๒๒) 

ผู้เข้าร่วมการอบรมความรู้มีความตั้งใจที่จะพัฒนา
ตนเอง และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
ตามเวลาที่ก าหนด เพราะต้องการน าความรู้ที่ได้
จากการเรียนรู้ไปใช้ในการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือนแก้ปัญหาการ
ว่างงาน 



๑๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แนวคิดหลักจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสัมมาชีพ (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศุภมาส เหล็นเรือง และคณะ 
(๒๕๖๐, หน้า ๑๑๐) 

การศึกษาดูงานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาก
ขึ้นจึงส่งผลให้ให้โครงการสัมมาชีพชุมชนส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีพแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เพ่ือน าไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

สรุปได้ว่า สัมมาชีพชุมชนเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ 
ซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดยลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีความ
สอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพ่ือความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน คือ การด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ท าให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุถึงซึ่งศานติสุข จากการมีชีวิตในโลกของ
วัตถุ ภายใต้เงื่อนไขของการทรัพยากรที่จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วย 
สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี บทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพตามแนวพระพุทธศาสนา และพุทธธรรมส าหรับการส่งเสริมสัมมาชีพ (ศีล -สมาธิ-
ปัญญา) ซึ่งเป็นฐานคิดส าคัญอันน าไปสู่การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ (๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด (๓) การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 
(๔) การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย (๕) การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และ (๖) การ
จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ๑๗๑ ดังแสดงให้แผนภาพที่ ๒.๕ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                                           
๑๗๑กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, สัมมาชีพ สร้างวิถีชีวิตที่ย่ังยืน, หน้า ๘. 

การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน

จังหวัดราชบุรี 
๑. ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 

๒. ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

๓. ด้านการเตรียมความพร้อมทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  

๔. ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือน
เป้าหมาย  

๕. ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน  

๖. ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 

สภาพปัจจุบันการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนใน 

จังหวัดราชบุรี 

พุทธธรรมส าหรับการส่งเสริม
สัมมาชีพ 

(ศีล-สมาธิ-ปัญญา) 

บทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่

ประชาชน 



บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก     
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ/ผูท้ทรงคุณวุฒิในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” นี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ พระสงฆ์ผู้มีบทบาทโดดเด่นในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน 

กลุ่มท่ี ๒ หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน 

กลุ่มท่ี ๓ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

 



๑๒๒ 

กลุ่มท่ี ๔ ผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าท้องถิ่น 

กลุ่มท่ี ๕ นักวิชาการด้านศาสนา 

๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection)       
ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จ านวน ๒๕ รูปหรือคน โดยมีสัดส่วนดังแสดงใน
ตารางที่ ๓.๑ 
 
ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ที ่ กลุ่ม จ ำนวน (รูปหรือคน) 
๑. พระสงฆ์ผู้มีบทบาทโดดเด่นในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่

ประชาชน ๓ 
๒. หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน ๕ 
๓. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ๕ 
๔. ผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าท้องถิ่น ๙ 
๕. นักวิชาการด้านศาสนา ๓ 
 รวม ๒๕ 

 

รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จ านวน ๒๕ รูป/คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ พระสงฆ์ผู้มีบทบำทโดดเด่นในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชน จ ำนวน 
๓ รูป ได้แก่ 

๑. พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ
ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่” 

๒. พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ
พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” 



๑๒๓ 

๓. พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 
“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ” 

กลุ่มที่ ๒ หัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน จ ำนวน ๕ คน 
ได้แก่ 

๑. นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๒. นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๓. นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๔. นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๕. นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์ พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

กลุ่มที่ ๓ ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน จ ำนวน ๕ คน ได้แก่ 

๑. นางพนิดา เกตุแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๒. นางสุรญาณี จั่นบ ารุง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๓. นายสมศักดิ์ เพชรทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๔. นายเผด็จ คงศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๕. นางสัมฤทธิ์ รัฐปัตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

กลุ่มที่ ๔ ผู้น ำชุมชน/ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำท้องถิ่น จ ำนวน ๙ คน 
ได้แก่ 

๑. นายฤทธิไกร เอ่ียมจินดา ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 
“วัดขนอนหนังใหญ่” 

๒. นายสมเกียรติ วิริยมณีการ ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ
ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่” 

๓. นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์  ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม          
“วัดขนอนหนังใหญ”่ 



๑๒๔ 

๔. นายสมหมาย ทับทิม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดความ/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ
พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” 

๕. นางพะเยาว์ สายบัว ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอม
ยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” 

๖. นายวันชัย ศรียา ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-
ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”  

๗. นายตรีพล อารมณ์ชื่น ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม      
“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ” 

๘. นายสมศักดิ์ มณฑา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ
หัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ” 

๙. นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 
คูบัว เมืองโบราณ” 

กลุ่มท่ี ๕ นักวิชาการด้านศาสนา จ านวน ๓ รปู ได้แก่ 

๑. พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต) รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 

๒. พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ  เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

๓.๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จ านวน ๑๐ รูปหรือคน 
โดยมีสัดส่วนดังแสดงในตารางที่ ๓.๒ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

ตำรำงท่ี ๓.๒ จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

ที ่ กลุ่ม จ ำนวน (รูปหรือคน) 
๑. หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน ๒ 
๒. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ๒ 
๓. ผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าท้องถิ่น ๔ 
๔. นักวิชาการด้านศาสนา ๒ 
 รวม ๑๐ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการการสนทนากลุ่มเฉพาะ ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จ านวน ๑๐ รูปหรือคน มีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ หัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน จ ำนวน ๒ คน 
ได้แก่ 

๑. นายนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๒. นายสง่า รอดเคราะห์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย ต าบลจอมบึงอ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี 

กลุ่มที่ ๒ ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน จ ำนวน ๒ คน ได้แก่ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

กลุ่มที่ ๓ ผู้น ำชุมชน/ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำท้องถิ่น จ ำนวน ๔ รูป/คน 
ได้แก่ 

๑. พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร. (สุรศักดิ์ วุสุทฺธาจาโร) เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๒. พระครูคุณสารานุกูล (ประพัช คุณสาโร) รองเจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๓. พระปลัดณรงค์ศักดิ์ ปภากโร รองเจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส/ผู้จัดการตลาดอมยิ้ม-
ตลาดวิถีไทยย้อนยุค 



๑๒๖ 

๔. นางสุธา ทรช่วย ปราชญ์ชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถี
ไทยย้อนยุค” 

กลุ่มที่ ๔ นักวิชำกำรด้ำนศำสนำ จ ำนวน ๒ รูป/คน ได้แก่ 

๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” นี้ มีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

๓.๓.๑ ประเภทของเครื่องมือ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” นี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไว้ ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและลึกซึ้ง   
โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลักษณะเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยผู้ศึกษาจะใช้กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญดังกล่าวข้างต้น  

๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและ
ลึกซึ้ง จากการร่วมพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้แบบสนทนากลุ่มเฉพาะที่มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้ได้ค าตอบในเชิงเหตุผล  โดยผู้ศึกษาจะใช้กับผู้เข้าร่วม
การสนทนากลุ่มเฉพาะดังกล่าวข้างต้น 

๓.๓.๒ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” นี้ มกีารสร้างเครื่องมือโดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ใน
การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือ
การวิจัย 



๑๒๗ 

๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

๓. สร้างเครื่องมือ และน าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

๔. ปรับปรุงแก้ไข 

๕. น าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” นี้ มกีารตรวจสอบเครื่องมือโดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

๒. หาความเที่ยงตรง (Validity)๑ โดยการน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบ และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมในภาพรวมด้านเนื้อหา ภาษา และความครอบคลุม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

                                           
๑ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ด่านสุทธาการพิมพ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๐. 



๑๒๘ 

ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓.๔ ลักษณะของเครื่องมือ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” นี้ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้ประเด็นค าถามที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือน าไปสู่
การสนทนา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีบทบาทก าหนดทิศทางการสนทนาร่วมกับผู้สัมภาษณ์เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ในการท าความเข้าใจประเด็นค าถามร่วมกัน โดยมีข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ รวม ๑๕ ข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ ๑ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะ
บริบทด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๒ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะ
บริบทด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๓ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะ
บริบทด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๔ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะ
บริบทด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๕ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะ
บริบทด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๖ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะ
บริบทด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๗ ท่านเห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านศีล เป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๘ ท่านเห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านสมาธิ เป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๙ ท่านเห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านปัญญา เป็นอย่างไร 



๑๒๙ 

ข้อที่ ๑๐ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ ควรเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๑๑ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
จังหวัด ควรเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๑๒ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน ควรเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๑๓ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย ควรเป็น
อย่างไร 

ข้อที่ ๑๔ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ควรเป็น
อย่างไร 

ข้อที่ ๑๕ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ควรเป็นอย่างไร 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการดังนี้ 

๓.๔.๑ ข้อมูลชั้นต้น 

ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ คัมภีร์พระไตรปิฎก และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก    
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามท่ีก าหนดไว้ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ทั้งที่เป็น
ทางการโดยใช้ประเด็นค าถามที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือน าไปสู่การสนทนา ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลมีบทบาทก าหนดทิศทางการสนทนาร่วมกับผู้สัมภาษณ์เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท าความเข้าใจ
ประเด็นค าถามร่วมกัน ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะไม่ท าหน้าที่เพียงอ่านค าถาม อธิบายความหมายของค าถาม 



๑๓๐ 

แล้วบันทึกค าตอบเท่านั้น แต่จะร่วมสนทนาให้ได้เรื่องราวมากขึ้นไปตามการเล่าเรื่องของผู้ให้ข้อมูล
หลัก และครอบคลุมในประเด็นการวิจัย 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มขนาดกลาง โดยอภิปรายโต้ตอบแสดงความเห็น/เล่าเรื่อง
ประสบการณ์ ตามประเด็นที่ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ก าหนดขึ้นมาอย่างเจาะจงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูลหลั่งไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธ์ในแนวราบระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มด้วยกันเองและระหว่างกลุ่มสมาชิกกลุ่มกับผู้ด าเนินการสนทนา 

ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อในเบื้องต้นทั้งทางโทรศัพท์และด้วยตนเองเพ่ือแนะน าตัว
ผู้วิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย และขอความอนุเคราะห์บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือให้ข้อมูลที่เกื้อกูลต่อการวิจัยครั้งนี้ เมื่อได้รับการตอบรับแล้วผู้วิจัยจะได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

๓.๔.๒ ข้อมูลชั้นรอง 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต ารา บทความ 
บริการค้นหาข้อมูลภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยพยายามรักษาส านวนเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้ง
ปรับแก้ให้มีความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดข้อความที่ซ้ าซ้อนกัน 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่ประกอบ 
ด้วยผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ผู้จดบันทึก (Note Taker) ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) และผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้หัวข้อปัญหาและค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษาส านวนเดิมไว้ 



บทที่ ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยภาคสนาม 
(Field Research) จากประชากร ได้แก่ พระสงฆ์ผู้มีบทบาทโดดเด่นในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชน หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน ผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าท้องถิ่น และนักวิชาการด้านศาสนา โดย
คัดเลือกตัวแทนจากประชากร ดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๕ รูปหรือคน โดยแบ่งออกเป็น
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๕ รูปหรือคน และผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จ านวน ๑๐ รูปหรือคน โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

๔.๑ สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

๔.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลักการของพระพุทธศาสนา 

๔.๓ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี 

๔.๔ ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 

๔.๑ สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๕ รูปหรือคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



๑๓๒ 

๔.๑.๑ สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้าน
การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการพัฒนาผู้ น า
สัมมาชีพ พบว่า 

๑. เมื่อกล่าวถึงผู้น ากับการด าเนินการของภาครัฐ ต้องพิจารณาถึงผู้น าของภาครัฐ ซึ่งต้อง
มีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือสร้างผู้น า
สัมมาชีพได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ในการด าเนินงาน มีหลักธรรมในไตรสิกขา
นั่นเอง เพราะถ้าผู้น ามีประสบการณ์ในการประกอบสัมมาชีพจะได้ ใช้ประสบการณ์ที่ตนเคยประสบ
เจอมา น ามาพัฒนาและถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจในหลักสัมมาชีพและน าไปเผยแพร่ได้ถูกหลักและถูกต้อง๑ 

๒. ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดอบรมและฝึกอบรมผู้น าสัมมาชีพชุมชนได้อย่างดี 
มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้ที่สนใจในหลักสัมมาชีพและน าไปขยายได้ถูกหลัก 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดในรูปแบบของการประชุม 
สัมมนา หรือการฝึกอบรม๒ 

๓. กรมพัฒนาชุมชนได้พัฒนาผู้น าสัมมาชีพตามหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
ผู้น าสัมมาชีพ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชน ซึ่งช่วงแรก ๆ ได้รับความร่วมมือจาก
แนวร่วมของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น มีวัฒนธรรมจังหวัดมาช่วยในเดือนแรก๓ 

๔. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แนวคิดชาวบ้านสอนชาวบ้าน ที่เริ่มต้นด้วยการ
พัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ เพ่ือให้สามารถกลับไปสร้างทีม
และจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเป้าหมายได้ ซึ่งการด าเนินงาน
ในขั้นตอนนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของพัฒนาชุมชนที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๔ 

                                           
๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชย-

กรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๓๓ 

๕. กรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาตั้งแต่ปีงบประมาณก่อน ๆ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้ 
เศรษฐกิจครัวเรือนมีความม่ันคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข ตามนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งข้ันตอนแรก เป็นการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ๕ 

๖. โครงการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้น าสัมมาชีพให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาชีพ โดยตระหนักถึงความส าคัญบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนการวิเคราะห์อาชีพเพ่ือเชื่อมโยงการตลาดของชุมชนได้ เพ่ือให้ผู้ที่เข้าอบรมมีทักษะและ
ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ในฐานะเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและ
ตัวชี้วัดการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยเบื้องต้นได้คัดเลือกปราชญ์จากเวทีประชาคมหมู่บ้านละหนึ่งคน
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ๖ 

๗. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ เป็นหลักสูตรผู้น า เพราะถ้าผู้น าสัมมาชีพมีประสบการณ์ในการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบสัมมาชีพ โดยประสบการณ์ที่ตนเคยประสบ น ามาถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจ 
หลักสัมมาชีพชุมชนก็จะได้รับการเผยแพร่อย่างถูกต้องตรงกับหลักการที่กรมพัฒนาชุมชนก าหนดไว้๗ 

๘. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้าน ซ่ึงเป้าหมายของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา คือหมู่บ้านละหนึ่งคน ระยะเวลา รุ่น ๆ ละห้าวัน ไตรมาสแรก คือ ตุลาคม ถึง 
ธันวาคม ส่วนในปีงบประมาณนี้ ยังคงอยู่ระหว่างด าเนินการ แต่ก็ยังคงยึดหลักการวิธีการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ โดยด าเนินการในรูปแบบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ๘ 

๙. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ ด าเนินการโดยคัดเลือกปราชญ์จากเวทีประชาคมหมู่บ้านละ
หนึ่งคน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพ
ชุมชน มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน  ประกอบด้วย ๓ 
หมวดวิชา ได้แก่ หมวดแรก ปรัชญา หลักการ และแนวคิดสู่สัมมาชีพชุมชน หมวดสองเป็นองค์ความรู้
สู่การสร้างสัมมาชีพ และอีกหมวดหนึ่งคือทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพ๙ 

                                           
๕สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวร, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๙สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๓๔ 

๑๐. ในส่วนของด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ โดยการด าเนินงานของภาครัฐนั้น พึงให้
หน่วยงานของภาครัฐเป็นแกนน าในการประกอบอาชีพที่สุจริตตามจรรยาบรรณข้าราชการ เพ่ือที่จะ
เป็นแม่พิมพ์ตัวอย่างและจะได้ทราบถึงผลดีและผลเสีย ในส่วนของสัมมาชีพ เมื่อทราบถึงผลดีและ
ผลเสียและจะได้น ามาแนะน า พัฒนาแก่ประชาชนผู้น าสัมมาชีพ และจะได้รับผลที่ดีในการประกอบ
สัมมาชีพ๑๐ 

๑๑. วิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่เป็นเป้าหมายหลัก เน้นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความ
ช านาญในการประกอบอาชีพ ประสบความส าเร็จในการด าเนินอาชีพจนเป็นที่ยอมรับ มีความพร้อม
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ มีจิตอาสา หรือการสร้างเครือข่าย และค านึงถึงความพร้อม
ของกลุ่มเป้าหมายในการเป็นแกนหลักส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เกิดได้จริง หลักสูตรวิทยากร
ผู้น าสัมมาชีพที่จัดอบรมปราชญ์ชาวบ้านหมู่บ้านละคน เป็นการพิจารณาคัดเลือกมาจากกลุ่มเป้าหมาย
ซ่ึงเป็นบุคคลเดียวกับฐานข้อมูลแบบส ารวจข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือเตรียม
เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน๑๑ 

๑๒. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนแต่ละแห่งมีการประสานกับจังหวัด ส่งกลุ่มเป้าหมายเข้า
รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ รุ่นละสี่วันตามแผนการฝึกอบรมของศูนย์ศึกษา 
แต่ละแห่ง๑๒ 

๑๓. วิทยากรสัมมาชีพชุมชนหรือทีมปราชญ์ชุมชนที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามหลักสูตร
วิทยากรผู้น าสัมมาชีพหมู่บ้านละสี่คน ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
ได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดและเทคนิคการน าเสนอ เป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ๑๓ 

๑๔. ในส่วนของปราชญ์ชาวบ้านต าบลสร้อยฟ้าที่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ
นั้น ร้อยละเก้าสิบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเป็นวิทยากรสัมมาชีพ และมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพไดเ้ป็นอย่างด๑ี๔ 

                                           
๑๐สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๓๕ 

๑๕. ผู้น าสัมมาชีพจากเวทีประชาคมหมู่บ้านของต าบลสร้อยฟ้าได้ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างการเรียนรู้การสร้างสัมมาชีพชุมชนร่วมกันกับปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านอีกสี่คนที่
ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า การอบรมผู้น าสัมมาชีพของ
พัฒนาชุมชน ประสบผลส าเร็จด้วยดี๑๕ 

๑๖. ปราชญ์ชุมชนสร้อยฟ้าได้เข้ารับการอบรมวิทยากรผู้น าสัมมาชีพระดับจังหวัดตามที่กรมการ
พัฒนาชุมชน ได้ด าเนินงานโดยได้คัดเลือกปราชญ์จากเวทีประชาคมหมู่บ้านละคน ให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพในระดับจังหวัด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพ
ชุมชน ให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และเพ่ือให้มีเทคนิคในการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน๑๖ 

๑๗. ผู้น าสัมมาชีพมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีแนวคิดที่ดีให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง
ก่อนแล้ว จึงลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมแรงจูงใจความส าเร็จด้วย๑๗ 

๑๘. บ้านตลาดควาย มีองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรวมพลังระหว่าง
ผู้น ากลุ่มหมู่บ้าน เพ่ือท างานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ก านัน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ประสานการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ๑๘ 

๑๙. ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพโดยการด าเนินการของภาครัฐ ภาครัฐด้วยกันสนับสนุน
กันในวงแคบ แต่ทีมวิทยากรของกรมพัฒนาชุมชน ถือว่ามีทักษะและประสบการณ์ในการจัดอบรมใน
ระดับท่ีพึงพอใจได๑้๙ 
 
 
 
 

                                           
๑๕สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๘สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๓๖ 

๒๐. รัฐก าหนดกิจกรรมและโครงการภายใต้กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีกิจกรรมหรือ
โครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน แบ่งเป็นสี่โครงการหลัก โดยโครงการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพเป็น
โครงการระยะแรกของการด าเนินการตามแผน๒๐ 

๒๑. ตอนที่จัดส่งปราชญ์ชุมชนเข้าไปเข้ารับการอบรมการเป็นผู้น าสัมมาชีพ ทางต าบลได้
ประสานงาน และเชิญให้ผู้เข้าประชุมให้อยู่ร่วมกระบวนการโดยตลอด เพ่ือให้วิทยากรของกระบวนการ
นี้ได้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือปรับกระบวนการ และวิธีการน าเสนอให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของอาชีพในชุมชน๒๑ 

๒๒. ผลการด าเนินงานการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ เฉพาะในส่วนของชุมชนคูบัว ถือว่า บรรลุ
เป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะมีปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียง
กันที่จังหวัด๒๒ 

๒๓. ภาครัฐก าหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณ คือ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งปราชญ์ แต่ในทาง
ปฏิบัตินั้น อาจเพ่ิมเติมในส่วนของคุณภาพหรือการพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งในที่นี้ 
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพของความเป็นผู้น า สามารถน าสมาชิกไปในทิศทางที่ถูกต้อง    
ตรงกับนโยบายของรัฐบาล๒๓ 

๒๔. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการน าพาคนประเทศให้ด าเนิน
รอยตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เป็นการพัฒนาศักยภาพการใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้าน ที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัด 
อ าเภอ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้๒๔ 

                                           
๒๐สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๒สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๔สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๓๗ 

๒๕. โดยหลักการนั้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทีใ่นหลวง รัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่
ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน คือ การส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการ พัฒนาผู้น าชุมชนและส่งเสริมการบริหาร
จัดการโดยชุมชนเป็นส าคัญ โดยสอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ผลการด าเนินงานถือว่าบรรลุตัวชี้วัด ซึ่งดังกล่าวนี้ แม้ผู้ให้สัมภาษณ์มิได้
เข้าร่วมการอบรม แต่ก็รับทราบข้อมูลจากรายงานการประชุมของพัฒนาชุมชนจังหวัด๒๕ 

สรุปได้ว่า บริบทด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ มีเนื้อความดังนี้คือ การพัฒนาผู้น า
สัมมาชีพ เป็นการด าเนินการนโยบายของรัฐบาลในการน าพาคนประเทศให้ด าเนินรอยตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็นการ
พัฒนาศักยภาพการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยสอดคล้องและ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนแต่ละแห่งมีการประสานกับจังหวัด จัดส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
วิทยากรผู้น าสัมมาชีพตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้จังหวัด อ าเภอ ได้ด าเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 

โครงการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพเป็นโครงการระยะแรกของการด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานของภาครัฐนั้นเริ่มต้นที่การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ ผู้น าสัมมาชีพ คือ ปราชญ์ชาวบ้านที่มาก
ด้วยประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ มีความเสียสละและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้
ที่สนใจในหลักสัมมาชีพและน าไปขยายผลได้ถูกหลัก 

การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพนั้น ด าเนินการในรูปแบบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น า
สัมมาชีพ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับ
ความร่วมมือจากแนวร่วมของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของการะประชมสัมมนา หรือการฝึกอบรม ซึ่งเริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ เพ่ือให้สามารถกลับไปสร้างทีมและจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือน
ที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเป้าหมายได้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ให้ประชาชนได้รับการพัฒนา
อาชีพและมีรายได้ เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 

                                           
๒๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๓๘ 

วิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการอบรมผู้น าสัมมาชีพชุมชน เน้นผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความช านาญในการประกอบอาชีพ ประสบความส าเร็จในการด าเนินอาชีพ
จนเป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ มีจิตอาสา หรือการสร้างเครือข่าย 
และค านึงถึงความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการเป็นแกนหลักส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เกิด
ได้จริง พร้อมแรงจูงใจความส าเร็จด้วย 

การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ เป็นขั้นตอนแรก ของการพัฒนาชุมชนสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่เข้า
อบรมมีทักษะและศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ในฐานะเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน แม้ว่าเบื้องต้น
ได้คัดเลือกปราชญ์จากเวทีประชาคมหมู่บ้านละ ๑ คน เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมกันที่จังหวัด แต่ในทาง
ปฏิบัตินั้น อาจเพิ่มเติมในส่วนของคุณภาพหรือการพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการอบรม  

หลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพของกรมการพัฒนาชุมชน มี ๓ หมวด
วิชา ได้แก่ ปรัชญา หลักการ และแนวคิดสู่สัมมาชีพชุมชน องค์ความรู้สู่การสร้างสัมมาชีพ และทักษะ
การถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพ เมื่อปราชญ์ชาวบ้านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วจะมีฐานะเป็น
วิทยากรผู้น าสัมมาชีพชุมชน ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพ่ือสร้างการเรียนรู้การสร้าง
สัมมาชีพชุมชนร่วมกันกับปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้าน 

วิทยากรของกระบวนการนี้จะได้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้าร่ วมประชุม เพ่ือปรับ
กระบวนการและวิธีการน าเสนอให้สอดคล้องกับธรรมชาติของอาชีพในชุมชน ให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชน ให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และเพ่ือให้มีเทคนิคในการเป็นวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนได ้

ตารางท่ี ๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน 
 

๖ ๕, ๖, ๑๓, ๑๖ ,๒๐, ๒๔ 

๒ ด าเนินงานด้วยความพร้อม มีทักษะและประสบการณ ์
 

๔ ๑, ๒, ๗, ๑๑ 

 



๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ (ต่อ) 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๓ มีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุน 
 

๔ ๓, ๑๘, ๑๙, ๒๑ 

๔ จัดอบรมผู้น าสัมมาชีพในรูปแบบการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ 
 

๔ ๘, ๙, ๑๑, ๑๒ 

๕ มีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
 

๔ ๑๕, ๑๕, ๒๒, ๒๕ 

๖ มีการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดย
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 

๒ ๔, ๒๓ 

๗ ด าเนินการตามจรรยาบรรณข้าราชการเพ่ือเป็น
ต้นแบบการประกอบสัมมาชีพ 
 

๑ ๑๐ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑ แสดงให้เห็นว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน
ในจังหวัดราชบุรี ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ พบว่า มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ด าเนินงานด้วยความพร้อม มีทักษะ และประสบการณ์ มีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุน จัดอบรมผู้น าสัมมาชีพในรูปแบบการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ มีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ
มีการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 



๑๔๐ 

๔.๑.๒ สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี     
ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัจังหวัด พบว่า 

๑. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดโดยการด าเนินงาน
ของภาครัฐ คือ ปฏิบัติในการเตรียมสถานที่อ านวยประโยชน์ เช่นว่า การค้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
สัมมาชีพ เพ่ือมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติหลักธรรมเชิงประยุกต์ แก่ผู้ที่สนใจที่
จะเข้ามาปฏิบัติสัมมาชีพ๒๖ 

๒. หากพิจารณาด้านประชุมเชิงปฏิบัติของวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด เมื่อมี
การประชุมเชิงปฏิบัติต้องมีวิทยากรที่มีความสามารถรอบด้าน หากไม่สามารถหาบุคคลที่มีความสามารถ
ครบทั้งหมดในคนคนเดียวได้ ต้องใช้เป็นรูปแบบของทีมวิทยากร แต่ปัจจุบันนี้ยังขาดวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการของสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนา เพ่ือจะได้อธิบาย
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดเริ่มแรก๒๗ 

๓. ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ทีใ่ห้ความส าคัญกับการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ภาครัฐได้ก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด๒๘ 

๔. ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดหรือการด าเนินงาน
ของภาครัฐ คือ ปฏิบัติอ านวยประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่โดยมีหลักคิดในการบูรณาการงานที่ตอบสนอง
นโยบายในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลโดยเชื่อมโยงงานของกรมพัฒนา
ชุมชน๒๙ 

                                           
๒๖สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชย-

กรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๑ 

๕. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยการด าเนินงาน
ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด คือ การเตรียมสถานที่อ านวยความสะดวกต่อการค้นหาผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสัมมาชีพเพ่ือมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติหลักธรรมเชิงประยุกต์แก่ผู้
เข้าประชุม๓๐ 

๖. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด เป็นปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพเพ่ือฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมจัดตั้งกลุ่มวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนตามประเภทอาชีพในชุมชนเป้าหมาย๓๑ 

๗. ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ผลการด าเนินงาน
สามารถสร้างความชัดเจนในสัมมาชีพชุมชน สามารถวิเคราะห์ความต้องการอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย
ในหมู่บ้านไดใ้นเบื้องต้น๓๒ 

๘. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด มีการวิเคราะห์อาชีพ
เพราะต้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ใน
การประกอบอาชีพนั้น ๆ เพ่ือให้น าไปสู่ความความส าเร็จได้อย่างแท้จริง และมีผู้แทนจากหน่วยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ที่มีความรู้และมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพ
ของชุมชนร่วมให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์อาชีพด้วย๓๓ 

๙. การด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัด
นี้ มุ่งหมายให้วิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความชัดเจนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน สามารถวิเคราะห์
ความต้องการอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้านได้ มีข้อมูลสัมมาชีพชุมชนตามกลุ่มประเภท
อาชีพ เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้าน และสร้างเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ทั้งนี้ การจัดประชุมปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัด มีผลผลิตเป็นแผนปฏิบัติการทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด๓๔ 

                                           
๓๐สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๒สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๓สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๒ 

๑๐. การประชุมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ     
ซึ่งส านัก มีวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมาชิกเป็นอย่างดี อธิบายการปฏิบัติหลักการ
ประกอบสัมมาชีพแก่ประชาชนได้ หลังจากที่ปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านละหนึ่งคน ได้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ ตามโครงการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพแล้ว อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงขาดองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งยอมรับว่า ส านัก ยังขาด
บุคลากรประเภทนี้อยู่๓๕ 

๑๑. วิทยากรสัมมาชีพชุมชนจะสามารถสืบค้นครัวเรือนที่มีความต้องการและสนใจฝึก
อาชีพเพ่ือประกอบเป็นอาชีพที่สามารถสร้างให้เกิดรายได้ให้ครอบครัว  ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลความ
จ าเป็นพ้ืนฐาน เพราะต้องน าข้อมูลรายได้เฉลี่ยไปใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นฐานในการวัดผลตาม
ตัวชี้วัดของงบประมาณ๓๖ 

๑๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด จัดขึ้นเพ่ือให้ปราชญ์ชุมชนผู้ผ่านการอบรมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนได้เข้าประชุมพร้อม
กับทีมสนับสนุนระดับจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงการท างานร่วมกันกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตาม
แผนงานที่จัดท าข้ึนจากการรวมรวบข้อมูลในเชิงพ้ืนที่๓๗ 

๑๓. ทางหน่วยงานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
ซึ่งเป็นการประชุมร่วมด้านวิชาการการพัฒนาชุมชน เช่น การด าเนินงานสารสนเทศ ต้นแบบ และฝึก
วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้วย๓๘ 

๑๔. ด้านนี้ ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมผู้น าสัมมาชีพ จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา โดยการสร้างสัมมาชีพชุมชน   
ในระดับบุคคลหรือครัวเรือน มุ่งหวังให้มีการลดการพ่ึงพา ละความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข             
เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนผู้ที่มีความชัดเจนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน๓๙ 

                                           
๓๕สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๘สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๙สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๓ 

๑๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดนี้ มีการวิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมาย
ต้องการ เพ่ือพิจารณาสถานการณ์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม เชื่อมโยงกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและโอกาสของการประสบความส าเร็จได้อย่างแท้จริง๔๐ 

๑๖. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัดจะเชิญปราชญ์ชุมชนที่จะร่วมเป็นทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน คือ ผู้ฝึกปฏิบัติการท าหน้าที่เป็น
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายมีความ
ต้องการและสนใจฝึกอบรมอาชีพ จากแบบส ารวจผู้ที่มี
ความสมัครใจและต้องการฝึกอาชีพ ที่ได้ส ารวจไว้แล้ว    
โดยพิจารณาโอกาสประสบความส าเร็จเป็นส าคัญ๔๑ 

๑๗. ระดับจังหวัด ใช้หลักการตลาดประกอบกับทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
จงัหวัดและอ าเภอ โดยค านึงถึงสอดคล้องกับความรู้ของปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียง
ในอ าเภอเดียวกัน ศักยภาพชุมชน ทุนชุมชน ความสามารถในการสร้างรายได้ การเชื่อมโยงกับตลาด 
การมีแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการเรียนรู้ ที่ส าคัญที่จังหวัดมุ่งเน้น คือ ต้องเป็นอาชีพที่สอดคล้องตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๔๒ 

๑๘. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดนี้ นอกจากมีปราชญ์
ชุมชนที่ผ่านการอบรมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเข้าประชุมแล้ว ยังมีการประสานทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
ส่งเสริม เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือขยายผลและต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเพ่ือไปสู่
ความยั่งยืน๔๓ 

                                           
๔๐สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๑สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๒สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดความ/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๓สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๔ 

๑๙. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับจังหวัด เน้นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
สร้างเครือข่าย โดยการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม มีเป้าประสงค์ ให้เกิดความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วม๔๔ 

๒๐. ระดับจังหวัดท าหน้าที่เป็นแกนน าหลักในการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนใน
โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนของระดับจังหวัด ซึ่งให้ทุกชุมชนยึดตามแผนนี้๔๕ 

๒๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด เป็นงานที่ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพและฝึกอาชีพ
ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมจัดตั้งกลุ่มวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามประเภทอาชีพ๔๖ 

๒๒. จากการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการระดับจังหวัด เห็นได้ชัดเจนว่า สัมมาชีพ ต้องเป็น
อาชีพที่ชาวบ้านเขาต้องการท า อยากท า ประกอบการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทาง ที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ 
จากนั้นกลับไปสร้างทีมและจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน
เป้าหมาย๔๗ 

๒๓. ดูจากจุดมุ่งหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
เห็นได้ชัดเจนว่า รัฐบาลให้ความส าคัญกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศ แต่สิ่งที่อาจมองข้ามไป คือ หลักการของสัมมาอาชีวะ ดังได้ระบุไว้ใน
พระไตรปิฎก กูฏทันตสูตร และในปัจจุบันชาวพุทธล้วนสนใจอยากเห็นความร่มเย็นเป็นสุข ประเด็นนี้ 
ต้องท าความเข้าใจว่าการมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่เป็นรากฐานของความร่มเย็นเป็นสุข๔๘ 

                                           
๔๔สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๕สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีน

จก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คู

บัว เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๔๕ 

๒๔. เป้าหมายเป็นการพัฒนาอย่างบูรณาการ เอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ลงรายละเอียดในระดับ
ชุมชน ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล อาศัยกระบวนการพัฒนาอย่างบูรณาการด้วยวิถีทางประชาธิปไตย๔๙ 

๒๕. การด าเนินงานนี้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยยึดแนวคิดพ้ืนฐานของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่สิ่งที่ยังขาดและควรปรับปรุงการด าเนินงานโดยเร่งด่วน คือ การมี
ส่วนร่วมขององค์กรทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนา อาศัยความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
โดยตรงที่พระพุทธศาสนามีหลักสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของหลักสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ของ
รัฐบาล และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็สอดคล้องกับหลักการของมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง
ของการด าเนินชีวิตที่อาศัยปัญหาเป็นเครื่องมือ๕๐ 

สรุปได้ว่า บริบทด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
มีเนื้อความดังนี้คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดนี้ สืบเนื่องจากการ
พัฒนาผู้น าสัมมาชีพที่ให้ความส าคัญกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ กระบวนการแรกเป็นการค้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสัมมาชีพชุมชน เพ่ือมา
เป็นวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านเพื่อท าหน้าที่เป็นทีมวิทยากร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดนี้ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดจะท าการเตรียมสถานที่ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ คอยอ านวยความสะดวกต่อการค้นหา
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสัมมาชีพเพ่ือมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติหลักธรรมเชิง
ประยุกต์แก่ผู้เข้าประชุมให้มีความพร้อมในการลงพ้ืนที่ฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมจัดตั้ง
กลุ่มวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามประเภทอาชีพในชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์
ความต้องการด้านอาชีพในพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด  เป็นรูปแบบของการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน การสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และสร้างเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชนให้สามารถสืบค้นความ
ต้องการและสนใจฝึกอาชีพสร้างให้เกิดรายได้ให้ครอบครัว สามารถเข้าถึงข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
จปฐ. ที่จัดท าข้ึนจากการรวมรวบข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ 

                                           
๔๙สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๖ 

ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมผู้น าสัมมาชีพในขั้นตอนแรกจะได้เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด เพ่ือมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา โดยการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับ ครัวเรือน มุ่งหวังให้มีการลดการพ่ึงพา ละความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข     
โดยเชื่อมโยงกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและโอกาสของการประสบความส าเร็จได้อย่างแท้จริง  กล่าวคือ 
ขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากรสัมมาชีพ 

ผู้ฝึกปฏิบัติการท าหน้าที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายมีความต้องการและสนใจฝึกอบรมอาชีพจากแบบ
ส ารวจผู้ที่มีความสมัครใจและต้องการฝึกอาชีพที่ได้ส ารวจไว้แล้ว  โดยค านึงถึงความสามารถในการ
สร้างรายได้ การเชื่อมโยงกับตลาด การมีแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการเรียนรู้  และสอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ยังขาดมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการของ
สัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนา ขาดองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับสภาพ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนา 
ที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันโดยตรงเพราะพระพุทธศาสนามีหลักสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐาน
ของหลักสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ของรัฐบาล และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็สอดคล้องกับหลักการของ
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง 

ตารางท่ี ๔.๒ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ มีการค้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสัมมาชีพเพ่ือให้
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความชัดเจนในการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน 
 

๙ ๑, ๕, ๖, ๗, ๑๑, ๑๔, ๑๕, 
๒๑, ๒๒ 

๒ มีผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนเข้า
ร่วมวิเคราะห์อาชีพของแต่ละชุมชนเพ่ือความส าเร็จ
ในเชิงคุณภาพของการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 

๕ ๘, ๑๓, ๑๘, ๑๙, ๒๐ 



๑๔๗ 

ตารางท่ี ๔.๒ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส าคัญกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด (ต่อ) 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๓ ยังขาดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์
ของสัมมาอาชีวะตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
 

๔ ๒, ๑๐, ๒๓, ๒๕ 

๔ มีการมุ่งเป้าการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่โดยสอดคล้อง
กันตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ ต าบล ชุมชน และครัวเรือน 
 

๓ ๔, ๑๖, ๒๔ 

๕ มีผลผลิตเป็นแผนปฏิบัติการทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด 
 

๓ ๙, ๑๒, ๑๗ 

๖ มีทีมสนับสนุนการด าเนินงานระดับจังหวัดการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย 
 

๑ ๓ 

 

จากตารางท่ี ๔.๒ แสดงให้เห็นว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน
ในจังหวัดราชบุรี ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด  พบว่า มีการ
ค้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสัมมาชีพเพ่ือให้วิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความชัดเจนในการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน มีผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมวิเคราะห์อาชีพของแต่ละ
ชุมชนเพ่ือความ ส าเร็จในเชิงคุณภาพของการสร้างสัมมาชีพชุมชน ยังขาดวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์ของสัมมาอาชีวะตามหลักการของพระพุทธศาสนา มีการมุ่งเป้าการ
ด าเนินงานในเชิงพื้นที่โดยสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ชุมชน และครัวเรือน 
มีผลผลิตเป็นแผนปฏิบัติการทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด และมีทีมสนับสนุนการด าเนินงาน
ระดับจังหวัดการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย 



๑๔๘ 

๔.๑.๓ สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี      
ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้าน
การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พบว่า 

๑. การเตรียมความพร้อมด้านทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ทางภาครัฐได้จัด 
เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรที่ปฏิบัติงานสัมมาชีพ โดยสรรหาผู้มีรู้ถึงผลดีและผลเสียในการด าเนินงาน 
มาเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอมาเป็นเจ้าภาพหลัก๕๑ 

๒. การเตรียมความพร้อมด้านทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านมีทีมวิทยากรที่
ปฏิบัติสัมมาชีพที่มีคุณภาพเพ่ือให้ความรู้ในหลักสมาชิกอันน าไปสู่การเสริมสร้างสัมมาชีพระดับครัวเรือน
อยู่แล้ว แต่ยังขาดบุคลากรขององค์กรทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรของพระพุทธศาสนา 
เช่น พระสงฆ์ผู้น าชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามหลัก
สัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา๕๒ 

๓. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ประสานสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชุมเตรียมความ
พร้อมของทีมสัมมาชีพชุมชน ประชุมอันอยู่เป็นประจ า แต่ในส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์ยังคงมีบทบาท
เป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุม ในสัดส่วนบุคคลภายนอก ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ส่งเสริมสัมมาชีพ
หัตถกรรมผ้าตีนจกคูบัวและเมืองโบราณมาโดยตลอด และมีองค์ความรู้ทางศาสนาที่สามารถยึดโยง
จิตให้ของชุมชนภาคครัวเรือนให้ร่วมมือกันเพ่ือชุมชนได้เป็นอย่างดี๕๓ 

๔. การเตรียมความพร้อมด้านทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดก็จะร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จัดหาเตรียมความพร้อมให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ระดับหมู่บ้าน เพ่ือถ่ายทอดเทคนิคการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ทอดทิ้ง๕๔ 

                                           
๕๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชย-

กรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๓สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๔สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๙ 

๕. พัฒนาชุมชนอ าเภอให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งท าหน้าที่ประสานงานให้มีการ
ประชุมเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน โดยที่มีทีมวิทยากร คือ ครูใหญ่หนึ่ง
คนและครูน้อยอีกสี่คน ซึ่งครูใหญ่ ได้แก่ ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมและผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การท าหน้าที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านการอบรมในระดับจังหวัดแล้ว และครู
น้อย ได้แก่ ปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีกสี่คน รวมเป็นห้าคน๕๕ 

๖. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 
การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ซึ่งบุคลากรระดับหมู่บ้านนี้ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านของชุมชน นั่นเอง๕๖ 

๗. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านนี้ จะมีทีมพัฒนาชุมชน
อ าเภอ เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน และมีหน่วยงานภาคีที่ร่วมกิจกรรม ร่วมให้
ค าปรึกษาแนะน าด้วย ทั้งในส่วนของพัฒนาชุมชนจังหวัด ก็จะลงมาร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนแม่บทระดับจังหวัดด้วย๕๗ 

๘. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน คือ การสร้างทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้มีความพร้อมและสามารถจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนใน
หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยให้มีทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ 
และหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย๕๘ 

๙. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งท าหน้าที่
ประสานงานให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน โดยเน้นการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นต่าง ๆ 
ซึ่งได้แก่ ความเป็นมา ความส าคัญ กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ ได้เพ่ิมปราชญ์ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นหมู่บ้านละห้าคน๕๙ 

                                           
๕๕สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๖สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๗สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๘สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๕๙สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๐ 

๑๐. ในขั้นตอนนี้ มีการวิเคราะหข์้อมูลศักยภาพชุมชน ข้อมลูแสดงทิศทางการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของระดับจังหวัด อ าเภอ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ความสมัครใจและต้องการฝึกอาชีพของ
หมู่บ้านเป้าหมายด้วย และมีการแบ่งครับเรือนรับผิดชอบในสัดส่วนหนึ่งคนต่อสี่ครัวเรือน หมายถึง 
ปราชญ์ชุมชนหนึ่งท่าน รับผิดชอบครัวเรือนรวมสี่ครัวเรือน ดังนั้น ปราชญ์ชุมชนที่มีทั้งหมดชุมชนละ
ห้าท่าน จึงครอบคลุมครัวเรือนทั้งยี่สิบครัวเรือนตามที่ก าหนดไว้ และมีการร่วมกันทบทวนและจัดท า
แผนการฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมสนับสนุน ก ากับและติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ  การจัดเตรียม
พ้ืนที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพของแต่ละชุมชนด้วย๖๐ 

๑๑. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านนี้ เป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่อง
เลยก็ว่าได้ เพราะการส่งเสริมสัมมาชีพต้องเริ่มจากหมู่บ้าน อาจจะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของการ
ประกอบสัมมาชีพ โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมวิทยากรผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ของการประกอบ
สัมมาชีพ เพ่ือจะได้อธิบายให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบและเข้าใจในการประกอบสัมมาชีพเป็น
อย่างดี เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากรนี้เป็นส่วนส าคัญยิ่งประการหนึ่งก่อนลง
ภาคปฏิบัติการในพืน้ที่๖๑ 

๑๒. การเตรียมความพร้อม จะเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนหรือแกนน าชุมชนหรือแกนน า
หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม เพ่ิมเติมจากการประชุมในระดับจังหวัด แต่ต้องมาในสัดส่วนของปราชญ์
ชุมชน และต้องได้รับการฝึกอบรม เปิดรับความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมที่มีต่อวิถีชีวิต และฝึก
ทักษะการเป็นผู้น าให้เหมาะสม ด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกระบวนการกลุ่ม สามารถไปเสริมสร้ าง
พลังการเคลื่อนไหวของชุมชน เป็นการสร้างภาวะผู้น า๖๒ 

๑๓. ในปัจจุบันภาครัฐก็ได้เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนระดับหมู่บ้านแล้ว แต่ยังขาด
แคลน บุคลากรที่สามารถเป็นผู้น าชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งในที่นี้ ต้องการผู้น าการกระท า หรือผู้น าที่
เสียสละอย่างแท้จริง ในส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ควรเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านนับถือ
ศรัทธา หรือในเบื้องต้นอาจเป็นหลวงพ่อเจ้าอาวาสของวัดในหมู่บ้านนั้น๖๓ 
 
 
 
 

                                           
๖๐สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๒สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๓สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๑ 

๑๔. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน เป็นกระบวนการสร้างแกนน า
หมู่บ้าน มีเป้าหมายให้เกิดผู้น าการพัฒนาอยู่ในชุมชน และสามารถน าการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ    
ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการหรือเป้าหมาย
ที่รัฐก าหนดไว้ เรียนรู้และวิธีการจัดเก็บข้อมูล และการวัดความส าเร็จร่วมกันด้วย๖๔ 

๑๕. ในขั้นตอนนี้ ต าบลสร้อยฟ้า ได้เพ่ิมทีมวิทยากรซึ่งประกอบด้วย ครูใหญ่หนึ่งคน คือ 
ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมและผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ และครูน้อยสี่คน ซึ่งเป็นปราชญ์
ชุมชนมาช่วยท าหน้าที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้าน รวมกันเป็นห้าคน๖๕ 

๑๖. ระยะที่สามนี้มีการทบทวนแผนชุมชน ซึ่งเครื่องมือของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานข้อมูลชุมชน จากที่สภาผู้น าชุมชนท าแผนชุมชนเสนอมา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาอย่าง
บูรณาการทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา เป็นต้น๖๖ 

๑๗. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
เป็นผู้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งท าหน้าที่ประสานงานให้มีการประชุมเตรียมความพร้อม
ของทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน๖๗ 

๑๘. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการ
ประชุมเชิงการปฏิบัติการ จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพให้มากขึ้นทั้งด้านการให้ความรู้และการบริการที่ดี 
แต่ยังไม่ครบทุกฝ่าย เช่น ขาดการเชิญผู้น าทางศาสนาในพ้ืนที่เข้ามาร่วม๖๘ 
 
 
 
 

                                           
๖๔สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๕สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๖สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดความ/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๘สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๒ 

๑๙. ขั้นตอนนี้ ชุมชนตลาดควายได้จัดส่งวิทยากรผู้น าสัมมาชีพและแกนน าสัมมาชีพ   
รวม ๕ คนที่ผ่านการคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการส่งเสริม ติดตาม 
สนับสนุน และก ากับครัวเรือนยี่สิบครอบครัว ที่ได้แบ่งสัดส่วนการรับผิดชอบหนึ่งคนต่อสี่ ให้
ครอบครัวสามารถพัฒนาและสร้างอาชีพได้ด้วยการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ โดยให้
มีรายได้เพ่ิมหรือให้รายจ่ายลดลง๖๙ 

๒๐. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านจะมีการทบทวนแผน 
ปฏิบัติการติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน เพ่ือต้องการขับเคลื่อน
การสร้างสัมมาชีพชุมชนสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม๗๐ 

๒๑. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในแต่ละหมู่บ้านและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนในพ้ืนที่ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับติดตามและสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรมอาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้
ให้ครัวเรือนได้จริง ขั้นตอนนี้ ปราชญ์และแกนน าที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจะต้องร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย และเรียนรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนถึงวิธีวัดความส าเร็จจากการด าเนินงาน๗๑ 

๒๒. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเป็นการเตรียมความ
พร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หลังจากปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านละคน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
วิทยากรผู้น าสัมมาชีพในระดับจังหวัดแล้ว ก็ขยายผลโดยเพ่ิมจ านวนปราชญ์ชุมชนอีกหมู่บ้านละสี่
คน๗๒ 

๒๓. ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านโดยการด าเนินงาน
ของภาครัฐ คือ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ซึ่งมีบทบาทในการเตรียมสถานที่อ านวยประโยชน์ เช่น 

                                           
๖๙สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๒สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๓ 

การค้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสัมมาชีพเพ่ิมเติม เพ่ือมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในระดับหมู่บ้าน แต่ที่
ควรเพิ่มเติมคือ องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา๗๓ 

๒๔. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ยังไม่เปิด
โอกาสให้องค์กรคณะสงฆ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ แต่เน้นการสร้างเครือข่ายปฏิบัติการในเชิง
พ้ืนที่เสียก่อน ซึ่งเสียโอกาสเป็นอย่างมาก เพราะหลักการของสัมมาชีพชุมชน มีพ้ืนฐานจากหลักการ
และแนวคิดของสัมมาอาชีวะหรือการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม    
ท าด้วยความสุจริต และถูกต้องตามหลักศีลธรรม สัมมาอาชีวะมีหลักการอยู่ว่าไม่หาเลี้ยงชีพในทางที่
จะเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนรวมถึงประเทศชาติบ้านเมืองด้วย  การที่มีการแบ่งอาชีพต่าง ๆ เช่น 
อาชีพรับราชการ เป็นครู เป็นทหาร เป็นต ารวจหรืออาชีพค้าขาย เป็นพ่อค้า แม่ค้า อาชีพเกษตรกรรม 
เป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา อะไรก็ตามท่ีเป็นการท ามาหากิน ถือว่าเป็นอาชีพท้ังนั้น ฉะนั้น สัมมาชีพ
ชุมชนจึงยึดแนวทางปฏิบัติจากความหมายของสัมมาอาชีวะข้างต้น และปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย 
ว่า การท ามาหากินโดยไม่ได้เอาก าไรสูงสุดเป็นตัวตั้งหรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องค านึงถึงความ
เป็นธรรมทางสังคม ความสุขของตน และคนท างาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการ
หลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มุ่งไปกระตุ้นตัณหา อันเป็นเหตุแห่งทุกข๗์๔ 

๒๕. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน มีการสรรหาทีม
วิทยากรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านรวมทั้งสิ้นหมู่บ้านละห้าคน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นประสาน
ให้มีการจัดเวทีประชุมเตรียมความพร้อมของทีมสัมมาชีพชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
สัมมาชีพชุมชน ถ่ายทอดเทคนิคการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ตลอดจนแบ่งสัดส่วนครัวเรือน
รับผิดชอบ และมีการทบทวนและจัดท าแผนการฝึกอบรมอาชีพ และวิเคราะห์ความต้องการฝึกอาชีพ
ด้วย๗๕ 
 
 
 

                                           
๗๓สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๗๔สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๔ 

สรุปได้ว่า บริบทด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 
มีเนื้อความดังนี้คือ การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านนี้ สืบเนื่องจากที่มี
การจัดเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรที่ปฏิบัติงานสัมมาชีพโดยไดส้รรหาผู้มีรู้ถึงผลดีและผลเสียในการ
ด าเนินงานมาเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านแล้ว ขั้นตนนี้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจะ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ พร้อมท าหน้าที่ประสานให้มีการจัดเวทีประชุมเตรียมความพร้อมของทีม
สัมมาชีพชุมชน โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านจะประกอบด้วย ครูใหญ่ ๑ คน และครู
น้อย ๔ คน ซึ่งครูใหญ่ ได้แก่ ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมและผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการท า
หน้าที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านการอบรมในระดับจังหวัดแล้ว และครูน้อย 
ได้แก่ ปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก ๔ คน รวมเป็น ๕ คน ร่วมด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านนี้ จะมีทีมพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน มีการแบ่งครัวเรือนรับผิดชอบในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๔ ครัวเรือน หมายถึง ปราชญ์ชุมชน ๑ 
ท่าน รับผิดชอบครัวเรือน ๔ ครัวเรือน ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านนี้มีหน้าที่ในการก ากับ
และติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ การจัดเตรียมพ้ืนที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อาชีพของแต่ละชุมชนด้วย การเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากรนี้เป็นส่วนส าคัญยิ่งประการหนึ่ง
ก่อนลงภาคปฏิบัติการในพ้ืนที่ เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกระบวนการกลุ่ม สามารถ
เสริมสร้างพลังการเคลื่อนไหวของชุมชน น าการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน สร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการได้ต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
บริบทด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านนี้ เน้นการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นความ
เป็นมา ความส าคัญ และวิธีการสร้างสัมมาชีพชุมชน อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมของทีม
วิทยากรนี้ แม้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งท าหน้าที่
ประสานงานให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน และมีการ
เพ่ิมเติมปราชญ์ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านโดยสัดส่วนนอกเหนือจากที่เข้ารับการ
อบรมในระดับจังหวัด เพ่ือเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และทบทวน
แผนชุมชนก่อนลงภาคปฏิบัติการ แต่ยังยังขาดบุคลากรขององค์กรทางศาสนา เช่น วิทยากรฝ่ายสงฆ์
ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสัมมาอาชีวะที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ตามแนวคิด
สัมมาชีพชุมชน กล่าวคือ ยังไม่เปิดโอกาสให้องค์กรคณะสงฆ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ แต่เน้น
การสร้างเครือข่ายปฏิบัติการในเชิงพ้ืนที่เสียก่อน ซึ่งเสียโอกาสเป็นอย่างมาก เพราะหลักการของ
สัมมาชีพชุมชน มีพ้ืนฐานจากหลักการและแนวคิดของสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา 



๑๕๕ 

ตารางท่ี ๔.๓ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ ยังขาดวิทยากรฝ่ายสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ของสัมมาอาชีวะที่บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ตามแนวคิดสัมมาชีพชุมชน 
 

๖ ๒, ๓, ๑๓, ๑๘, ๒๒, ๒๓ 

๒ มีการเพ่ิมเติมปราชญ์ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากร
สัมมาชีพระดับหมู่บ้านโดยสัดส่วนนอกเหนือจากท่ี
เข้ารบัการอบรมในระดับจังหวัด 
 

๖ ๕, ๖, ๑๒, ๑๕, ๑๙, ๒๒ 

๓ เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในประเด็นความเป็นมา ความส าคัญ และ
วิธีการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 

๔ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔ 

๔ 
 
 
 

๕ 
 

การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านมีการทบทวนแผนชุมชนก่อนลง
ภาคปฏิบัติการ 
 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ให้การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งท าหน้าที่ประสานงานให้มีการ
ประชุมเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ระดับหมู่บ้าน  

๔ 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๑๖, ๒๐, ๒๑, ๒๕ 
 
 
 

๘, ๗, ๑๗ 
 

 

 
 
 



๑๕๖ 

ตารางท่ี ๔.๓ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน (ต่อ) 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
รูป/คน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๖ 
 
 
 
๗ 

ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเป็นคนใน 
ชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบ
ของคนในชุมชนเป็นอย่างดี 
 
มีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอในการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้านด้วย 
 

๑ 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 

๔ 

    

จากตารางท่ี ๔.๓ แสดงให้เห็นว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน
ในจังหวัดราชบุรี ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พบว่า ยังขาด
วิทยากรฝ่ายสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสัมมาอาชีวะที่บูรณาการกับศาสตร์สมั ยใหม่
ตามแนวคิดสัมมาชีพชุมชน มีการเพิ่มเติมปราชญ์ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านโดย
สัดส่วนนอกเหนือจากที่เข้ารับการอบรมในระดับจังหวัด  เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นความเป็นมา 
ความส าคัญ และวิธีการสร้างสัมมาชีพชุมชน การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้านมีการทบทวนแผนชุมชนก่อนลงภาคปฏิบัติการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งท าหน้าที่ประสานงานให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของทีม
วิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเป็นคนในชุมชนที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบของคนในชุมชนเป็นอย่างดี และมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วม
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านด้วย 
 
 



๑๕๗ 

๔.๑.๔ สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี      
ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการเตรียมความ
พร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า 

๑. ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายมีการลงพ้ืนที่ของทีมวิทยากรระดับ
หมู่บ้าน มาให้ความรู้หลักสัมมาชีพ และสอบถามความสนใจในการประกอบสัมมาชีพ และท าการ
อาชีพของครัวเรือนเป้าหมายในปัจจุบัน และความสนใจในการท าอาชีพอ่ืนในอนาคตด้วย๗๖ 

๒. รัฐต้องการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือแจ้งแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านแจ้งผล
คัดเลือกครอบครัวพัฒนา มาเป็นต้นแบบ และร่วมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งใน
ระยะเริ่มต้นเป็นครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ กระจายไปตามคุ้มต่างต่างภายในหมู่บ้าน เมื่อ
พัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบได้แล้ว ก็จะได้ขยายผลสู่ครัวเรือนอ่ืน ในบริเวณใกล้เคียงกันได้ทั่วทั้ง
หมู่บ้าน๗๗ 

๓. การด าเนินงานในขั้นตอนนี้เริ่มให้ครัวเรือนมีส่วนร่วม โดยเป็นการมีส่วนร่วมในเบื้องต้น 
คือ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลกับปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากจังหวัด หรือผ่านหลักสูตรการ
พัฒนาแล้ว โดยมีการท างานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาชุมชน๗๘ 

๔. ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายเป็นภารกิจในการเพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือน รวมถึงการก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรมอาชีพโดยวิทยากรหลัก
ที่ท าหน้าที่สอนอาชีพ และหากมีกรณีที่ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านไม่มีความรู้ในเรื่องที่
ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอาชีพจริง ๆ ให้พิจารณาคัดเลือกจากทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้านจากหมู่บ้านอ่ืน หรือประสานขอรับการสนับสนุนจากวิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่อ าเภอหรือ
จังหวัด ซ่ึงไดม้ีการจัดท าฐานข้อมูลไว้แล้ว๗๙ 

                                           
๗๖สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๗สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชย-

กรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๘สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๙สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๘ 

๕. การด าเนินงานในขั้นตอนนี้คือทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านจะเตรียมการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยต้องสอนอาชีพที่เขาต้องการ
อยากท าประกอบการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางประกอบอาชีพ๘๐ 

๖. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป็นการลงพ้ืนที่และสื่อสารกับครัวเรือนเป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพ ซึ่งได้แก่ ในหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่หนึ่งจ านวนหมู่บ้านละยี่สิบครัวเรือนที่แสดง
ความประสงค์ต้องการเข้ารับการฝึกอาชีพตามแบบส ารวจความต้องการฝึกอาชีพของคนในชุมชน๘๑ 

๗. ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายนั้น ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้านจะลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพทั้งยี่สิบ ครัวเรือน โดยแบ่งตาม
สัดส่วนของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หนึ่งคนต่อสี่ครัวเรือน ตามที่ก าหนดสัดส่วนกัน
ไว้ตั้งแต่กระบวนการการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน๘๒ 

๘. ขั้นตอนนี้ มุ่งหมายให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถฝึกอาชีพได้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากการให้ความรู้โดยวิทยากรสัมมาชีพระดับ
หมู่บ้าน เกี่ยวกับความรู้เรื่องสัมมาชีพชุมชน ความส าคัญของการสร้างสัมมาชีพชุมชนในประเด็นที่
เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ความส าคัญของการสร้างสัมมาชีพชุมชน และ
กระบวนการหรือวิธีการในการสร้างสัมมาชีพชุมชน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย๘๓ 

๙. ครัวเรือนเป้าหมายจะท าข้อตกลงร่วมกันกับทีมวิทยากรชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยต้องกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมาแสดงผลการปฏิบัติงานในเชิงพ้ืนที่๘๔ 

๑๐. ภาครัฐมีการทบทวนความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายว่ายังคงมีความสนใจหรือ
ต้องการฝึกอาชีพ หรือเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือไม่ ซึ่งกรณีที่ไม่ต้องการฝึกอาชีพก็จะให้ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านหาครัวเรือนอ่ืนทดแทน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพให้เปลี่ยนอาชีพตาม
ค าแนะน าของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านได๘้๕ 

                                           
๘๐สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๑สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๒สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๘๔สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๙ 

๑๑. ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายนี้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านจะประสานกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ เพ่ือกลับมาเตรียมวัสดุสนับสนุนการฝึก
อาชีพก่อนเริ่มการอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านด้วย๘๖ 

๑๒. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน จะมุ่งเน้นการให้ข้อมูลอาชีพที่ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์มาแล้ว จึงต้องมีการทบทวนความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายว่ายังคงมี
ความสนใจหรือต้องการฝึกอาชีพ หรือเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือไม่๘๗ 

๑๓. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเบื้องต้น
กับครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่จะบ้านลงพ้ืนที่เยี่ยม
เยียนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพทั้งยี่สิบครัวเรือน โดยการสนับสนุนของฝ่ายปกครองใน
พ้ืนที๘่๘ 

๑๕. การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินงานตามแผน ด้วยระบบการบริหารจัดการชุมชน 
การเคลื่อนไหวกิจกรรมในครั้งแรกเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด เพราะหากเกิดความเห็นที่ขัดแย้งกัน   
การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเป็นขั้นตอนของการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ก็จะมีอุปสรรค
อย่างมาก ในขั้นตอนนี้ ก านัน ผู้ช่วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะร่วมลงพ้ืนที่ด้วยเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร้อย๘๙ 

๑๕. กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมต่อกระบวนการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน๙๐ 

๑๖. ในส่วนของชุมชนวัดขนอนนั้น คนวัยท างานของระดับครัวเรือนจะเข้าท างานใน
โรงงานเป็นส่วนใหญ่ มีที่ดินก็ปล่อยรกร้างว่างเปล่า จ านวนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพมีไม่
มากเหมือนชุมชนอ่ืน แต่ก็มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการครบ๙๑ 

                                           
๘๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๗สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๐สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๑สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๖๐ 

๑๗. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน จะมุ่งให้ความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพแก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพตามที่ครัวเรือนต้องการ ดังนั้น ในขั้นตอน
ของการการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายจะมีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในการฝึก
อาชีพของครัวเรือนอีกครั้ง เพ่ือทราบความต้องการว่ามีการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพจากเดิมที่
แจ้งในแบบส ารวจหรือไม่๙๒ 

๑๘. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 
หรือทีมปฏิบัติการแก้จนในระดับพ้ืนที่ จะลงพ้ืนที่ในระดับครัวเรือน เฉพาะครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการในระยะแรก เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือน และสร้างทัศนคติที่ดี
เป็นส าคัญในอนัดับแรก๙๓ 

๑๙. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน จะเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายโดย
เริ่มต้นจากการออกเยี่ยมเยือนครัวเรือน เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกัน อาจกล่าวได้ว่า       
เป็นการละลายพฤติกรรม เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่ วมกันด้วยความเป็น
กันเอง๙๔ 

๒๐. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
จะสอบถามครัวเรือนเกี่ยวกับความสนใจในการฝึกอาชีพหรือความต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ และ
เพ่ือท าข้อตกลงร่วมกันในการฝึกอาชีพและแจ้งวันฝึกอบรม๙๕ 

๒๑. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
อาชีพจากแบบความต้องการฝึกอาชีพของคนในชุมชนที่ได้ส ารวจไว้แล้ว และจะสอบถามผู้น าชุมชน
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลด้านการประกอบอาชีพของคนในชุมชน นอกเหนือจากครัวเรือนที่สมัครไว้
เพ่ิมเติมอีกด้วย๙๖ 

                                           
๙๒สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๓สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๔สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๕สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๖๑ 

๒๒. ปราชญ์ชุมชนจะท าหน้าที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ลงพ้ืนที่ส ารวจ
และจัดกลุ่มอาชีพอีกครั้ง แล้วจะวิเคราะห์ให้เชื่อมโยงกับความต้องการ และบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม
การติดตามครัวเรือน แล้วจึงน าข้อมูลนั้นมาเป็นข้อมูลส าคัญในการจัดเตรียมวัสดุสนับสนุนการฝึก
อาชีพในระดบัหมู่บ้าน๙๗ 

๒๓. ขั้นตอนนี้เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือน ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน และส ารวจข้อมูลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลงมือปฏิบัติการสร้างสัมมาชีพ
ให้กับชุมชน แต่ก็ยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ โดยสืบเนื่องจากกระบวนการในขั้นตอนที่
ผ่านมา๙๘ 

๒๔. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย มุ่งการจัดท าฐานข้อมูลของทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนตามแบบฟอร์มที่กรม ก าหนด เพ่ือการน าไปสู่การเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อน 
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านในภาคปฏิบัติ การด าเนินงานระยะนี้ ก็ยังไม่ปรากฏว่าภาค
คณะสงฆ์ได้เขา้ไปมีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมด าเนินงาน๙๙ 

๒๕. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย ด าเนินการโดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน เพ่ือสอบถามครัวเรือนเกี่ยวกับความสนใจในการฝึกอาชีพหรือความต้องการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ ก่อนที่จะกลับมาประสานความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเพ่ือจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอาชีพของครัวเรือน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องการรับการ
อบรม ก็จะเกิดการท าข้อตกลงร่วมกันในการฝึกอาชีพพร้อมแจ้งวันฝึกอบรมได้ทันที อย่างไรก็ตาม การ
ด าเนินงานในขัน้ตอนนี้ ยังไม่มีการเชิญองค์กรคณะสงฆ์หรือวัดในพื้นที่เข้ามีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ขั้นตอนนี้เป็นเพียงการส ารวจความต้องการครั้งสุดท้ายก่อนปฏิบัติการจริง ยังไม่มีการด าเนินงาน
ในทางปฏิบัติ๑๐๐ 
 
 

                                           
๙๗สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๘สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๙๙สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๖๒ 

สรุปได้ว่า บริบทด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย มีเนื้อความดังนี้คือ 
การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านนี้ มีการลงพ้ืนที่ของทีมวิทยากรระดับ
หมู่บ้าน สอบถามความสนใจในการประกอบสัมมาชีพ และการท าอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายใน
ปัจจุบัน รวมถึงความสนใจในการท าอาชีพอ่ืนในอนาคต ดังนั้น ขั้นตอนนี้ ครัวเรือนจะได้มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลกับปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากจังหวัดหรือผ่านหลักสูตรการพัฒนาแล้ว 

ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านจะเตรียมการฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนที่
ต้องการฝึกอาชีพ โดยก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรมอาชีพ ก าหนดวิทยากรหลักที่ท าหน้าที่สอนอาชีพ 
และหากมีกรณีที่ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านไม่มีความรู้ในเรื่องที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการ
ฝึกอาชีพจริง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือกจากทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านจากหมู่บ้าน
อ่ืนหรือประสานขอรับการสนับสนุนจากวิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่อ าเภอหรือจังหวัด 

ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านจะลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการ
ฝึกอาชีพทั้ง ๒๐ ครัวเรือน เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดรี่วมกัน โดยมีฝ่ายปกครองในพื้นที่คอยให้การสนับสนุน 
การลงพ้ืนที่จะแบ่งตามสัดส่วนของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ๑ คน ต่อ ๔ ครัวเรือน 
ตามที่ก าหนดสัดส่วนกันไว้ตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านที่ผ่านมา 

ครัวเรือนต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หรือแจ้งความ
ต้องการเปลี่ยนอาชีพตามค าแนะน าของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านได้ ทีมวิทยากรสัมมาชีพ
จะได้กลับมาเตรียมวัสดุสนับสนุนการฝึกอาชีพได้ถูกต้องก่อนเริ่มการอบรมโครงการส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังคงขาดการมีส่วนร่วมจากองค์กรคณะสงฆ์หรือ
วัดในพ้ืนที่เข้ามีส่วน 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 

ตารางท่ี ๔.๔ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือน
เป้าหมาย 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าดับท่ี 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 
 

๔ 
 
 
 

๕ 
 
 

๖ 

มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในการฝึกอาชีพ
ของครัวเรือนหรือความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
การประกอบอาชีพดั้งเดิม 
 
มีการลงพ้ืนที่ของทีมวิทยากรระดับหมู่บ้านเพ่ือ
เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย 
 
เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนใน
เบื้องต้นกับครัวเรือนโดยวิทยากรสัมมาชีพระดับ
หมู่บ้าน 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งตัวแทนร่วมลงพ้ืนที่
เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายด้วย 
 
 
การลงพ้ืนที่ของทีมวิทยากรระดับหมู่บ้านยังขาดการ
มีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ 
 
ภายหลังการลงพ้ืนที่มีการกลับมาเตรียมวัสดุสนับสนุน
การฝึกอาชีพก่อนเริ่มการอบรมแก่ครัวเรือน 
 

๙ 
 
 
 

๕ 
 
 

๓ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๓ 
 
 

๒ 

๒,๓,๖,๑๐, ๑๒,๑๗, ๑๙, 
๒๐,๒๑ 

 
 

๑, ๕, ๗, ๙, ๑๖ 
 
 

๓, ๘, ๑๘ 
 
 
 

๑๓, ๑๔, ๑๕ 
 
 
 

๒๓,๒๔,๒๕ 
 
 

๑๑, ๒๒ 

 

 

 

 



๑๖๔ 

จากตารางท่ี ๔.๔ แสดงให้เห็นว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน
ในจังหวัดราชบุรี ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความ
สนใจในการฝึกอาชีพของครัวเรือนหรือความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพดั้งเดิม       
มีการลงพ้ืนที่ของทีมวิทยากรระดับหมู่บ้านเพ่ือเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย เน้นการให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนในเบื้องต้นกับครัวเรือนโดยวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งตัวแทนร่วมลงพ้ืนที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายด้วย การลงพ้ืนที่ของ
ทีมวิทยากรระดับหมู่บ้านยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ และภายหลังการลงพ้ืนที่มีการ
กลับมาเตรียมวัสดุสนับสนุนการฝึกอาชีพก่อนเริ่มการอบรมแก่ครัวเรือน 

๔.๑.๕ สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี      
ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน พบว่า 

๑. การสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านโดยการด าเนินงานของภาครัฐนั้น ถ้าจะกล่าวถึง
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านที่ผ่านมาก มีการอาราธนาผู้ให้สัมภาษณ์ไปเป็นประธานฝ่าย
สงฆ์ในการเปิดพิธี แต่ก็มิได้มีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา มีเพียงการให้ศีล-รับศีล และโอวาท ตามระเบียบศาสนพิธีการของชาวพุทธ เท่านั้น๑๐๑ 

๒. ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านนี้ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน จ านวน ๕ คน ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนรายหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการที่
ก าหนด โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ และภาคีการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
ซึ่งในส่วนขององค์กรพระพุทธศาสนา อาจยังมีบทบาทน้อย เพราะในขั้นตอนนี้เป็นการฝึกอาชีพ     
ซึ่งพระสงฆ์ไม่สันทัด เพราะด้วยตัวของพระสงฆ์เองนั้น ก็มิได้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตน เพียงอาศัย
ผู้อื่นเลี้ยงชีพ เท่านั้น๑๐๒ 

                                           
๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๖๕ 

๓. รัฐท า วัดก็ช่วย ไม่ทอดทิ้ง นี้เป็นนโยบายของวัดโขลงสุวรรณคีรี ดังนั้น เมื่อมีการ
ฝึกอบรมสร้างอาชีพในหมู่บ้าน ทางวัดก็เข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุน ดังเช่นทุก ๆ กิจกรรมของภาครัฐ
ที่ผ่านมา๑๐๓ 

๔. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
อาชีพที่ครัวเรือนทั้งยี่สิบครัวเรือนของหมู่บ้านนั้นต้องการเรียนรู้ ประกอบด้วยความรู้ทางวิชาการ 
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติการคือการสาธิตอาชีพในเบื้องต้นด้วย๑๐๔ 

๕. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เป็นการด าเนินการจัดฝึกอบรมสัมมาชีพ
ชุมชนรายหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด โดยจะด าเนินงานเป็นระยะเวลาหลายวัน เพ่ือให้
ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติอาชีพได้อย่างถูกต้อง๑๐๕ 

๖. วิทยากรสัมมาชีพชุมชนผู้เป็นเจ้าของอาชีพ ด าเนินการร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน จะบรรยายให้ข้อมูล ชี้ให้เห็นภาพความส าคัญของการท าอาชีพว่าให้ประโยชน์
อย่างไร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ แล้วจึงอธิบายให้ข้อมูลการประกอบอาชีพอย่าง
ละเอียดในทุกข้ันตอนของการประกอบอาชีพนั้น๑๐๖ 

๗. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เน้นการท างานภาคปฏิบัติ เช่น การสร้าง
สัมมาชีพการปลูกมะนาว ก็จะมีสาระความรู้ที่ครัวเรือนต้องเรียนรู้ คือ การเลือกพันธุ์มะนาว ความรู้
เรื่องดิน ที่เหมาะสมกับมะนาว ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา การท าปุ๋ยที่เหมาะสมกับมะนาว    
การตอนกิ่งมะนาว๑๐๗ 

                                           
๑๐๓สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๔สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๕สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๖สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๗สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๖๖ 

๘. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านนี้ นอกจากจะมีการให้ความรู้ภาคทฤษฎี
ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติแล้ว ยังมีการศึกษาดูงานเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการ
ฝึกอาชีพมีความรู้ความเข้าใจ และมีแรงจูงใจต่อการปฏิบัติอาชีพภายในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึนด้วย๑๐๘ 

๙. ในภาควิชาการของการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เป็นเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาการประกอบอาชีพที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย๑๐๙ 

๑๐. การด าเนินงานของวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับครัวเรือนผู้เป็นเจ้าของอาชีพ เห็นได้
ชัดเจนว่า มีบริบทเฉพาะในการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ตามที่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในการฝึกอาชีพของครัวเรือนหรือความต้องการจากการ
ส ารวจ๑๑๐ 

๑๑. ภายหลังการด าเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเสร็จสิ้นแล้ว ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่  จะร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการติดตาม สนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
อาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้จริง  โดยก าหนด
เป้าหมายสัดส่วนหนึ่งต่อห้าหรือหกคนหรือต่อครัวเรือน๑๑๑ 

๑๒. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านนี้  ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ฝึกอาชีพ    
จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ิมพูนความรู้และสร้างแรงจูงใจด้านอาชีพ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือบ้านปราชญ์ชุมชนที่ก าหนด ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้เพียงครัวเรือนละคน๑๑๒ 

๑๓. ความไม่พร้อมด้านเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของครัวเรือนที่เป็น
ปัญหาส าคัญสู่ความส าเร็จในการประกอบสัมมาชีพ ในระดับหมู่บ้านก็มีบ้างแต่ไม่เด่นชัด เพราะความ
ไม่สมบูรณ์ในด้านองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น เงินทุน บุคคลในครอบครัว วัสดุอุปกรณ์ สถานที่๑๑๓ 

                                           
๑๐๘สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสงัวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๐๙สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๐สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๒สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๓สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๖๗ 

๑๔. การอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านของ
ชุมชนสร้อยฟ้า มีการให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎี เทคนิค วิธีการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพที่ต้องการฝึกอบรม๑๑๔ 

๑๕. มีการจัดศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการกลับไป
พัฒนาอาชีพตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือบ้าน
ปราชญ์ชุมชนที่ประกอบอาชีพจนประสบความส าเร็จ หรือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งในพ้ืนที่ด้วย๑๑๕ 

๑๖. ชุมชนหนังใหญ่วัดขนอน ถือว่ามีทุนทางสังคมสูงมาก เพราะหนังใหญ่วัดขนอนมีการ
อนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปะการเชิดหนังโดยจัดท าเป็นการเรียนรู้เสริมทักษะ โดยเป็นวิชาเลือกเสรีของ
โรงเรียนวัดขนอน ที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรมาแล้วประมาณกว่า ๖ ปีแล้ว๑๑๖ 

๑๗. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านยึดหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ชุมชนหมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น รายจ่ายน้อยลง โดยไม่เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ โดยใช้เรือกสวน
ไร่นาตนเป็นแหล่งประกอบอาชีพ๑๑๗ 

๑๘. การสร้างสัมมาชีพชุมชนมีการฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึก
อาชีพ โดยผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ฝึกอาชีพจะท าเนินการฝึกปฏิบัติอาชีพที่บ้านของตนเอง โดยมี
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านให้การสนับสนุนในการฝึกปฏิบัติการ๑๑๘ 

                                           
๑๑๔สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๕สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๖สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนงัใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๗สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดความ/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๘สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๖๘ 

๑๙. ขั้นตอนนี้ มีการฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมาย โดยวัสดุประกอบอาชีพจริงนั้น 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจะให้การสนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเป้าหมายเพ่ือใช้ในการฝึก
เท่านั้น ส่วนภายหลังจากนั้น เมื่อประกอบอาชีพจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาด้วยตนเอง๑๑๙ 

๒๐. ภายหลังที่ครัวเรือนสามารถน าความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ
ให้ก่อเกิดเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ต้องมีการรายงานผล
การติดตามในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ก าหนดไว้ให้รวบรวมเป็นหลักฐาน เพ่ือ
รองรับการติดตามโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับ
จังหวัด๑๒๐ 

๒๑. ในส่วนของชุมชนคูบัว ลักษณะอาชีพที่แต่ละครัวเรือนเข้ารับการอบรม มีทั้งอาชีพ
หลัก อาชีพเสริม และอาชีพใหม่ เช่น การปลูกผักออแกนิกส์ ปศุสัตว์ แปรรูปผลผลิต เป็นต้น แต่ก็ยึด
หลักการให้วิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านจะต้องเป็นเจ้าของอาชีพหรือประกอบอาชีพนั้น
เพ่ือการเลี้ยงชีพ ซึ่งอาชีพบางอาชีพจ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่เป็นปราชญ์จากชุมชนอ่ืน๑๒๑ 

๒๒. การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ด าเนินการหลังจากได้เตรียม
คามพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการให้ความรู้ทางวิชาการ
ในทฤษฎี และมีการสาธิตอาชีพในเบื้องต้นเป็นภาคปฏิบัติควบคู่กันไป๑๒๒ 

๒๓. ตอนนี้เป็นการเรียนรู้และฝึกอาชีพ โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครัวเรือนสัมมาชีพเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องการเรียนรู้ แต่ก็ยัง
ขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ โดยสืบเนื่องจากกระบวนการในขั้นตอนที่ผ่านมา นั่นเอง๑๒๓ 

                                           
๑๑๙สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๐สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านนัต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๒สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๓สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๖๙ 

๒๔. ขั้นตอนของการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านนี้ ยังไม่มีการให้
องค์กรทางศาสนาเข้ามีส่วนร่วมในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามหลักการของสัมมาชีพ
ที่มีพ้ืนฐานมาจากหลักคิดทางพระพุทธศาสนา เรื่อง สัมมาอาชีวะ๑๒๔ 

๒๕. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยที่มีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนจะเป็น
ครูฝึกอาชีพแก่ตัวแทนครัวเรือนให้ได้เรียนรู้และฝึกอาชีพทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ และ
ยังมีการจัดสรรงบประมาณให้ผู้แทนครัวเรือนได้ไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนต่าง ๆ หรือปราชญ์ชุมชนที่ประสบความส าเร็จ๑๒๕ 

สรุปได้ว่า บริบทด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีเนื้อความดังนี้คือ 
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านนี้ เป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติการฝึกอาชีพ ตามท่ีมีการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับความสนใจในการฝึกอาชีพของครัวเรือนหรือความต้องการจากการส ารวจแล้ว โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าฝึกอาชีพมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้จริง รายจ่ายน้อยลง ไม่เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ การสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้าน เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่ครัวเรือนของหมู่บ้านนั้น ๆ 
ต้องการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยภาคความรู้ทางวิชาการหรือภาคทฤษฎี ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภาคปฏิบัติการซึ่งเป็นการลงมือตามวิธีการฝึกอาชีพ 
ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม และอาชีพใหม่ มีการสาธิตอาชีพในเบื้องต้นนอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงาน
เพ่ิมพูนความรู้ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือบ้านปราชญ์ชุมชนที่ก าหนด 
โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน จ านวน ๕ คน ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชน
รายหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ และภาคีการพัฒนา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินงาน ติดตาม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือน
เป้าหมาย กล่าวคือ บริบทด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านนี้ มีการให้ความรู้ทางวิชาการ
ในทฤษฎีและมีการสาธิตอาชีพในเบื้องต้นเป็นภาคปฏิบัติ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาการประกอบอาชีพที่สมดุลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านจ าเป็นต้องเป็นเจ้าของอาชีพหรือ
ประกอบอาชีพนั้นเพ่ือการเลี้ยงชีพเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เน้นการ
ฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ

                                           
๑๒๔สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๗๐ 

หมู่บ้านให้การสนับสนุน และมีการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้จากการศึกษาดูงานตัวอย่างการประกอบ
สัมมาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนต่าง ๆ หรือปราชญ์ชุมชนที่ประสบความส าเร็จทั้งภายใน หรือ
ภายนอกชุมชนด้วย เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจึงมีการวัดผลการด าเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้านทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่
ก าหนดไว้ พร้อมรวบรวมเป็นหลักฐานเพ่ือรองรับการติดตามโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ และ
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญคือความไม่พร้อมด้าน
เงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของครัวเรือนที่เป็นปัญหาส าคัญสู่ความส าเร็จในการ
ประกอบสัมมาชีพ และยังคงขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ ยังไม่มีการให้องค์กรคณะสงฆ์หรือ
ตัวแทนเข้ามีส่วนร่วมในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามหลักการของสัมมาชีพที่มีพ้ืนฐาน
มาจากหลักคิดทางพระพุทธศาสนา มีเพียงการเปิดโอกาสให้องค์กรคณะสงฆ์เข้าร่วมในส่วนของการ
เปิดงานตามระเบียบพิธีการของชาวพุทธ เท่านั้น 
 

ตารางท่ี ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ มีการให้ความรู้ทางวิชาการในทฤษฎีและมีการสาธิต
อาชีพในเบื้องต้นเป็นภาคปฏิบัติ 
 

๖ ๔, ๕, ๗, ๑๔, ๒๒, ๒๕ 

๒ มีการเปิดโอกาสให้องค์กรคณะสงฆ์เข้าร่วมในส่วน
ของการเปิดงานตามระเบียบพิธีการของชาวพุทธ 
 

๕ ๑, ๒, ๓, ๒๓, ๒๔ 

๓ วิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านจะเป็น
เจ้าของอาชีพหรือประกอบอาชีพนั้นเพ่ือการเลี้ยง
ชีพ 
 

๔ ๓, ๑๐, ๑๖, ๒๑ 

๔ มีการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้จากการศึกษาดูงาน
ตัวอย่างการประกอบสัมมาชีพภายนอกชุมชน 
 

๓ ๘, ๑๒, ๑๕ 



๑๗๑ 

ตารางท่ี ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน (ต่อ) 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๕ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๗ 

มีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักใน
การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพที่ สมดุลตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
การฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่เข้ารับการ
ฝึกอาชีพโดยมีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้านให้การสนับสนุน 
 
มีการวัดผลการด าเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้านทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พร้อมรายงานตามล าดับไปถึงจังหวัด 
 

๒ 
 
 
 
 

๒ 

๙, ๑๗ 
 
 
 
 

๑๘, ๑๙ 

๘ ความไม่พร้อมด้านเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพของครัวเรือนที่เป็นปัญหาส าคัญสู่
ความส าเร็จในการประกอบสัมมาชีพ 
 

๑ ๑๓ 

๙ มีรูปแบบของรายงานผลการติดตามในแบบฟอร์ม
การติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ 
 

๑ ๒๐ 

 

จากตารางท่ี ๔.๕ แสดงให้เห็นว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน
ในจังหวัดราชบุรี ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีการให้ความรู้ทางวิชาการในทฤษฎี
และมีการสาธิตอาชีพในเบื้องต้นเป็นภาคปฏิบัติ มีการเปิดโอกาสให้องค์กรคณะสงฆ์จัดส่งตัวแทนเพ่ือ
ประกอบพิธีกรรมและให้โอวาทตามระเบียบพิธีการของชาวพุทธ วิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับ



๑๗๒ 

หมู่บ้านจะเป็นเจ้าของอาชีพหรือประกอบอาชีพนั้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ มีการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้จาก
การศึกษาดูงานตัวอย่างการประกอบสัมมาชีพภายนอกชุมชน มีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาการประกอบอาชีพที่สมดุลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านให้การสนับสนุน มีการวัดผลการด าเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้านทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมรายงานตามล าดับไปถึงจังหวัด ความไม่พร้อมด้าน
เงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของครัวเรือนที่เป็นปัญหาส าคัญสู่ความส าเร็จในการ
ประกอบสัมมาชีพ และมีรูปแบบของรายงานผลการติดตามในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือน
สัมมาชีพ 

๔.๑.๖ สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี     
ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการจัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า 

๑. มีการจัดตั้งเป็นงานกิจกรรมโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการน าเอาผลิตภัณฑ์
ของแต่ละหมู่บ้าน น ามาเปิดจ าหน่าย เพ่ือการพัฒนาการกลุ่มอาชีพให้เกิดการสร้างรายได้ในมูลค่าที่
เพ่ิมข้ึน๑๒๖ 

๒. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพมีการขอตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนใช้รูปแบบของประชาคม 
โดยระดมทีมงานที่อาจมาจาก สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล๑๒๗ 

๓. มีกลุม่อาชีพทีจ่ัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งให้ความส าคัญกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า๑๒๘ 

                                           
๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๘สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๗๓ 

๔. ส านักงานพัฒนาชุมชนได้ด าเนินการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพที่ผ่านการ
พัฒนามีการรวมกลุ่มจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้๑๒๙ 

๕. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์หนึ่ง ที่เลือก
อาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันและที่ผ่านการฝึกปฏิบัติอาชีพในระดับหมู่บ้าน จะน าผลจาก
การฝึกปฏิบัติอาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง๑๓๐ 

๖. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพเป็นการด าเนินงานโดยพิจารณาบนพ้ืนฐานจากกลุ่ม
อาชีพที่มีโอกาสที่จะส าเร็จได้สามารถสร้างรายได้จริง และมีความเชื่อมโยงกับการตลาดตามข้อมูล
และแผนของจังหวัด๑๓๑ 

๗. ขั้นตอนนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการจัดตั้ งและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอร่วมกับภาคครัวเรือนร่วมกันตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน  
เมื่อผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ฝึกอาชีพได้มีความรู้ความเข้าเข้าใจ ก็จะสามารถด าเนินตาม
กระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนได้๑๓๒ 

๘. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับอ าเภอ 
และกลุ่มเป้าหมายร่วมกันค้นหาแนวทางการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 
โดยใช้หลักการ ๔ก ประกอบด้วย มีกรรมการ มีกติกา มีกองทุน และมีกิจกรรมที่สร้างรายได้ได้อย่าง
แท้จริง๑๓๓ 

๙. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ เป็นกระบวนการด าเนินงานโดยเชื่อมโยงกับตลาด   
การสร้างผลผลิต และการสร้างผลิตภัณฑ์เขา้สู่ระบบ OTOP๑๓๔ 

                                           
๑๒๙สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๐สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๑สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๓๓สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๗๔ 

๑๐. มีกิจกรรมหรือโครงการที่รองรับ คือ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งรองรับ
การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน อันตั้งอยู่ในหลักของสัมมาชีพ คือ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง 
ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม๑๓๕ 

๑๑. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพเป็นขั้นตอนที่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน โดยมีครัวเรือนในหมู่บ้าน ซึ่งผ่านการส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ที่มีการประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันมาร่วมกัน
กับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ๑๓๖ 

๑๒.ขั้นตอนของการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพนี้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดย
กลุ่มแม่บ้านของชุมชนโดยน าผลผลิตเข้าสู่ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เพ่ือจ าหน่าย           
สร้างรายได๑้๓๗ 

๑๓. โดยส่วนใหญ่ สัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอาชีพของคนจังหวัด
ราชบุรี ที่พัฒนาขึ้นตามระดับความสามารถ โดยเน้นการพัฒนาอาชีพที่ท าอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นได้    
เพราะได้รับการอบรม สั่งสมประสบการณ์จากการไปดูงาน แล้วน ามาปฏิบัติอย่างถูกวิธี๑๓๘ 

๑๔. ทางราชการสนับสนุนให้ชุมชนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน พร้อมแบ่งภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และติดตาม โดยมี
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นแม่งานใหญ่ ร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ๑๓๙ 

๑๕. ในชุมชนสร้อยฟ้าก็จะมีการต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 
โดยครัวเรือนสัมมาชีพที่ผ่านการพัฒนาแล้ว มารวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพสร้าง
รายได๑้๔๐ 

๑๖. กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ด าเนินการ
หลังจากโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมนี้จะเป็นจุด

                                           
๑๓๕สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๗สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๘สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๐สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๗๕ 

เชื่อมต่อกระบวนการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านที่ยกระดับ และต่อยอดสู่การ
เป็นกลุ่มอาชีพ โดยมีโครงการ OTOP รองรับการจัดจ าหน่ายสินค้า๑๔๑ 

๑๗. เมื่อลงมือกระท าแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดินสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจ คือ   
ผลิตสินค้ามาดี แต่ก าลังการซื้อสิ้นค้ายังคงมีจ ากัด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบกับสภาพ
ปัญหาทางการเงิน จึงมีเฉพาะกลุ่มอาชีพบางอาชีพเท่านั้นที่ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง๑๔๒ 

๑๘. มีการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนที่จัดตั้ งขึ้น โดยมี
แบบฟอร์มที่กรมพัฒนาชุมชนก าหนดไว้ เพ่ือน้าไปใช้ในการต่อยอดการพัฒนาทั้งในพ้ืนที่ของชุมชน
เองและเป็นต้นแบบส าหรับพ้ืนที่อ่ืนได้อีกด้วย๑๔๓ 

๑๙. ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพนี้ มีการน าหลักการจัดการความรู้แบบง่าย    
เพ่ือน าองค์ความรู้ของชุมชนไปจัดสถานการณ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายโอนความรู้ ใช้ฐาน
เรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชน๑๔๔ 

๒๐. เมื่อด าเนินการตามกรอบการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพในพ้ืนที่ มีหน้าที่ ติดตาม สนับสนุน และ
ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ เกิดเป็น
อาชีพ และมีรายได้หรือลดรายจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลตามแบบฟอร์มที่กรม ฯ 
ก าหนดไว้๑๔๕ 

                                           
๑๔๑สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๒สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดความ/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๓สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๔สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๕สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๗๖ 

๒๑. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ อาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพนั้น 
เมื่อได้รับเพ่ิมเติมจึงสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการบริหารจัดการ หรือ
จะเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริมด้านการตลาดและการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน๑๔๖ 

๒๒. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการ
ฝึกอบรมที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกันและประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องได้มีการ
รวมกลุ่ม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ พร้อมเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน OTOP 
แม้จะเป็นอาชีพดั้งเดิมก็ตาม๑๔๗ 

๒๓. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพนี้ เป็นการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนจากกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีการประกอบอาชีพเดียวกัน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ แต่ก็ยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ โดยสืบเนื่องจาก
กระบวนการในขั้นตอนที่ผ่านมา นั่นเอง๑๔๘ 

๒๔. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชน มีฐานะเป็นผู้ประกอบการชุมชน มีบทบาท
ร่วมกันในการขับเคลื่อนปัจจัยด้านการจัดการความรู้ ในการด าเนินการ คือ ไม่ว่าปลายทางของการ
พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน จะพัฒนาไปสู่วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือกิจการแบบธุรกิจเพ่ือสังคม หรือไม่
ก็ตาม แต่ก็ได้รับการสนับสนุนการจัดการความรู้ในการด าเนินการ คือ การถอดสกัดความรู้เด่นที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินการ มีหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนการจัดการความรู้ ก็คือ
ส านักงานพัฒนาชุมชน๑๔๙ 

๒๕. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพนี้ ยังคงเห็นว่า มีการหลงลืมแนวคิดเริ่มต้นเชิงพุทธ
ของสัมมาชีพ หรือการเลี้ยงชีวิตชอบตามหลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจ าเป็นต้องใน

                                           
๑๔๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๗สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๘สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๔๙สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๗๗ 

ธรรมะที่เกื้อหนุนเพ่ือความสมบูรณ์ในการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ ศีล  สมาธิ ปัญญา 
หรือ หลักไตรสิกขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญญา ที่มีความจ าเป็นอย่างมากในสังคมระบบทุนนิยมนี้๑๕๐ 

สรุปได้ว่า บริบทด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ มีเนื้อความดังนี้คือ การจัดตั้ง
และพัฒนากลุ่มอาชีพนี้ มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP รองรับอยู่ โดยมีการน า
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้านมาจัดจ าหน่ายเพ่ือการพัฒนาการกลุ่มอาชีพให้เกิดการสร้างรายได้ใน
มูลค่าที่เพ่ิมขึ้น และการพัฒนากลุ่มอาชีพนี้ มีการขอตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทั้งในส่วนของกลุ่มอาชีพ
ดั้งเดิมของพ้ืนที่ และกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งให้ความส าคัญกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพนี้ ด าเนินงานโดยส านักงานพัฒนาชุมชนซึ่งได้จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพที่ผ่านการ
พัฒนามีการรวมกลุ่มจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเชื่อมโยงกับการตลาดตาม
ข้อมูลและแผนของจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจึงมีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
และติดตาม ร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ ทั้งนี้ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพนี้ ครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เลือกอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกัน และ
ผ่านการฝึกปฏิบัติอาชีพในระดับหมู่บ้านแล้ว โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม
อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนตามหลักการของการมีกรรมการ มีกติกา มีกองทุน และมีกิจกรรมที่
สร้างรายได้ โดยการน าหลักการจัดการความรู้แบบง่าย ๆ เพ่ือน าองค์ความรู้ของชุมชนไปจัด
สถานการณ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายโอนความรู้ ใช้ฐานเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชน        
เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพให้เกิดรายได้  แต่ก็มี
เฉพาะบางกลุ่มอาชีพเท่านั้นที่ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง กล่าวคือ สภาพปัจจุบันของการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพนั้น พบว่า      
มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รองรับการจัดจ าหน่ายสินค้าเป็นจุดเชื่อมต่อกระบวนการส่งเสริม
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านที่ยกระดับและต่อยอดสู่การเป็นกลุ่มอาชีพ การจัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพนี้มีเฉพาะกลุ่มอาชีพบางอาชีพเท่านั้นที่ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง โดยส่วน
ใหญ่เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนพ้ืนถิ่นจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นอาชีพที่ครัวเรือนหรือชุมชนมีความช านาญ
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แม้จะมีการขอตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนจากกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่พัฒนาเป็นกลุ่ม
อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ก็เป็นจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกัน ทั้งนี้ ในกระบวนการนี้ มีการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยกลุ่มแม่บ้านของชุมชน ดังนั้น ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอร่วมกับ
ภาคครัวเรือนมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในขณะที่วิทยากรสัมมาชีพลดบทบาทเป็นผู้สนับสนุน อีกทั้ง มีการ

                                           
๑๕๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๗๘ 

จัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนเชื่อมโยงกับการตลาดตามข้อมูล
และแผนของจังหวัด มีการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพแบบฟอร์มที่กรมพัฒนาชุมชนก าหนดไว้ และ   
ที่ส าคัญ คือ มีการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพด าเนินการบนพื้นฐานหลักการ ๔ ก (กรรมการ/กติกา/
กองทุน/กิจกรรม) โดยในทางปฏิบัติ กลุ่มจะเป็นการรวมตัวกันมากกว่า ๑๐ คน โดยกลุ่มที่ประสบ
ความส าเร็จจะมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงาน หรือมีการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้หลักกลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ กติกา กิจกรรม และกองทุน โดยมีสิ่งบ่งชี้ความ
เข้มแข็งของกลุ่มหลายประการ อาทิเช่น สมาชิกมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อกลุ่ม และเข้ามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีแผนการด าเนินงาน มีเครือข่ายในการท างาน มีกรรมการที่มี
ภาวะผู้น าสูง มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงพบว่ามีอุปสรรคส าคัญ
จากสภาพเศรษฐกิจส่งผลการการพัฒนากลุ่มอาชีพที่เน้นการขายผลิตภัณฑ์  นอกจากนี้ การพัฒนา
ไปสู่วิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือกิจการแบบธุรกิจเพ่ือสังคมนี้ แม้จะมีหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมสนับสนุน
การจัดการความรู้ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชน แต่ก็ยังอาจหลงลืมแนวคิดเริ่มต้นเชิงพุทธของ
สัมมาชีพหรือการเลี้ยงชีวิตชอบตามหลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ธรรมะ
ที่เกื้อหนุนเพ่ือความสมบูรณ์ในการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ ศีล  สมาธิ และปัญญา 
ดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และวัดหรือภาคคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รองรับการจัด
จ าหน่ายสินค้า 
 

๖ ๑, ๔, ๕, ๙, ๑๐, ๑๖ 

๒ การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็น
อาชีพดั้งเดิมของคนพ้ืนถิ่นจังหวัดราชบุรี 
 

๕ ๖, ๑๓, ๑๙, ๒๑, ๒๒ 

 
 

 



๑๗๙ 

ตารางท่ี ๔.๖ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ (ต่อ) 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๔ 
 
 

๕ 
 
 
 

๖ 
 
 

๗ 
 

 
๘ 

มีการขอตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนจากกลุ่มอาชีพที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่พัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชนเชื่อมโยงกับการตลาดตาม
ข้อมูลและแผนของจังหวัด 
 
มีการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพแบบฟอร์มที่กรม
พัฒนาชุมชนก าหนดไว้ 
 
ขาดการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และวัด หรือภาค
คณะสงฆ์ในพ้ืนที่ 
 
การจัดตั้ งและพัฒนากลุ่มอาชีพด าเนินการบน
พ้ืนฐานหลักการ ๔ ก (กรรมการ/กติกา/กองทุน/
กิจกรรม) 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

๒, ๓ 
 
 

๑๑, ๑๔ 
 
 
 

๑๘, ๒๐ 
 
 

๒๓, ๒๕ 
 
 

๘ 

๙ มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยกลุ่มแม่บ้าน
ของชุมชน 
 

๑ ๑๒ 

๑๐ อุปสรรคจากสภาพเศรษฐกิจส่งผลการการพัฒนา
กลุ่มอาชีพที่เน้นการขายผลิตภัณฑ์ 
 

๑ ๑๗ 

 

 



๑๘๐ 

จากตารางที่ ๔.๖ แสดงให้เห็นว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน
ในจังหวัดราชบุรี ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
รองรับ การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนพ้ืนถิ่นจังหวัดราชบุรี  
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอร่วมกับภาคครัวเรือนมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในขณะที่วิทยากรสัมมาชีพลด
บทบาทเป็นผู้สนับสนุน มีการขอตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนจากกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่พัฒนาเป็นกลุ่ม
อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
เชื่อมโยงกับการตลาดตามข้อมูลและแผนของจังหวัด มีการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพแบบฟอร์มที่
กรมพัฒนาชุมชนก าหนดไว้ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ด าเนินการบนพ้ืนฐานหลักการ ๔ ก (กรรมการ/กติกา/กองทุน/กิจกรรม) มีการขับเคลื่อนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพโดยกลุ่มแม่บ้านของชุมชน และมีอุปสรรคจากสภาพเศรษฐกิจส่งผลการการพัฒนากลุ่ม
อาชีพที่เน้นการขายผลิตภัณฑ์ 

๔.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา 

ผลการวิ เคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน              
ตามหลักการของพระพุทธศาสนา เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๕ รูป/คน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๔.๒.๑ บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านศีล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านศีล พบว่า 

๑. ปัจจุบัน คณะสงฆ์มีการรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในทุกชุมชน 
ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพสุจริต ไม่หากินในทางไม่สุจริต สอดคล้องกับทีภ่าครัฐรณรงค์การส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ระบบเครือญาติให้
ส านึกไม่โกง ไม่ลักขโมยกันในบ้าน หรือเรียกว่า ให้เริ่มต้นจากครอบครัว ศีลทางศาสนาก็เท่ากับระเบียบ



๑๘๑ 

วินัยทางโลก ฉะนั้น ถ้าประกอบอาชีพสุจริต ก็ไม่ต้องกลัวผลกรรมชั่วที่ท าไป และไม่ต้องหวั่นเกรงการ
รับผิดทางกฎหมาย๑๕๑ 

๒. ในส่วนของตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุค ทางราชการก็จะมีการรณรงค์ให้ติดป้าย
ราคา และขายให้ตรงกับฉลากราคาที่ติดไว้ โดยในการก าหนดราคานั้นก็จะมีราคาตลาดหรือราคา
กลางเป็นตัวก าหนดอยู่แล้ว ตรงกับหลักเบญจศีลของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ซื่อสัตย์ ไม่หลอกหลวง 
รวมไปถึงงดเว้นการดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นการสร้างวินัยในตนเองเพ่ือลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะในยุคที่สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี การเพ่ิมรายได้ท าได้ยาก ฉะนั้น ต้องพยายามลดรายจ่ายที่
ไม่จ าเป็นในครอบครัว เช่น ค่าเหล้า ค่าบุหรี่๑๕๒ 

๓. พ้ืนที่ชุมชนคูบัวเป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ภาคคณะสงฆ์รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีล ๕ 
ซึ่งช่วยส่งเสริมสัมมาชีพไดโ้ดยตรง เพราะในการประกอบอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้าขาย 
ต้องยึดถือความชื่อสัตว์ ไม่คดโกง เอารัดเอาเปรียบกัน เช่น มีความซื่อสัตย์โดยการขายสินค้าจากป้าย
ราคา หรือใช้กิโลที่ได้มาตรฐานเต็มกิโล๑๕๓ 

๔. ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดราชบุรี เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชน
ชาวพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านที่อาศัย
อยู่มีหลายเชื้อชาติ คือ ไทย ลาว จีน เป็นต้น ซึ่งจากสภาพของชุมชนชาวพุทธนี้ ประชาชนจึงได้รับ
การปลูกฝังอบรมจากพระสงฆ์ โดยให้ยึดมั่นในศีลเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้ไม่
เบียดเบียนกัน เพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยสันติ๑๕๔ 

๕. พระสงฆ์สอนให้ชุมชนยึดมั่นในศีล ไม่ทุจริต ไม่คดโกง เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการของสัมมาชีพคือประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน๑๕๕ 

                                           
๑๕๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๓สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๔สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๕สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๘๒ 

๖. พระสงฆส์่งเสริมให้ประชาชนประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติ ก่อนที่ภาครัฐจะขับเคลื่อน
โครงการสัมมาชีพชุมชน ในส่วนของหลักการของสัมมาชีพที่พัฒนาชุมชนแนะน า ก็ประกอบด้วย
พ้ืนฐานและวิธีการประกอบอาชีพต่าง ๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตคดโกงด้วย๑๕๖ 

๗. ศีล ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติไม่ทุจริตฉ้อโกง สอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจชุมชนที่มุ่ง
จ าหน่ายสินค้าตามราคาตลาดตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือนความจริง๑๕๗ 

๘. พระสงฆ์สอนให้คนในชุมชนละเว้นการลักขโมย ประกอบอาชีพสุจริต นี้ก็เป็นการ
ส่งเสริมสัมมาชีพ คือ อาชีพที่ไม่เบียดไม่เบียนผู้อ่ืน๑๕๘ 

๙. ทางวัดไม่ได้ใช้การบังคับ แต่เป็นการชี้ให้เห็นโทษ เห็นประโยชน์ ให้ประชาชนเชื่อถือ
และน าไปปฏิบัติเองโดยไม่ต้องใช้การบังคับ ให้เขาเชื่อด้วยใจตามความเป็นจริง  สัมมาชีพเป็น
ประโยชน์ ส่วนมิจฉาชีพผิดกฎหมาย๑๕๙ 

๑๐. พระสงฆ์ได้เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของศีล โดยส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพสุจริต เว้นการเลี้ยงชีพด้วยการลักขโมยหรือทุจริตคดโกง ซึ่งเป็นการด าเนินชีวิตอยู่บน
ความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้ อ่ืน และของสังคม เป็นการท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ตนเอง๑๖๐ 

๑๑. ถ้าเราจะพิจารณาตามความหมายของค าว่า สัมมาชีพ จะหมายถึง อาชีพที่ไม่
เบียดเบียน มีรายได้มากกว่ารายจ่าย เห็นได้ว่า พระสงฆ์ส่งเสริมสัมมาชีพโดยการเทศน์บอกให้ญาติ
โยมให้หลีกเลี่ยงการเสียทรัพย์สินเงินทองไปกับสุรา เหล้า บุหรี่ และอบายมุข หรือหลีกเลี่ยงการใช้
จ่ายทรัพย์ไปกับสิ่งที่ไม่จ าเป็น๑๖๑ 

                                           
๑๕๖สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๗สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๕๘สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๕๙สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๐สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๘๓ 

๑๒. พระสงฆ์ได้เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา      
ด้านศีล โดยสอนให้ท าการงานหรือประกอบอาชีพการงานที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อเวรภัย หรือสร้าง
ความเดือดร้อนเสียหายแกส่ังคม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของสัมมาชีพ๑๖๒ 

๑๓. สัมมาชีพชุมชน เป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ โดยการสร้าง
อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ 
ที่กล่าวมานี้ ตรงกับที่ พระสงฆ์เทศน์สอนให้ประชาชนมีศีล มีความสุจริต ประกอบอาชีพสุจิต เรื่องนี้ 
พระสงฆ์ท่านถือปฏิบัติมานานแล้ว๑๖๓  

๑๔. ด้านการรักษาศีลที่พระสงฆ์เชิญชวนให้ญาติโยมกระท าอยู่ สอดคล้องกับหลักการ
ของสัมมาชีพชุมชน เพราะศีลมีข้อห้ามเพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ อย่างเช่น การไม่ดื่มสุรา๑๖๔ 

๑๕. พระสงฆร์ณรงค์ให้คนในชุมชนรักษาศีล มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีตัวแทนภาค
คณะสงฆ์ และตัวแทนภาครัฐเข้ามาดูงาน รณรงค์ให้คนในชุมชนน าสินค้าไปจัดแสดง๑๖๕ 

๑๖. พระสงฆ์สอนให้ท ามาหากินด้วยความสุจริต ก็ตรงกับที่ รัฐบาลเค้าส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย๑๖๖ 

๑๗. การส่งเสริมสัมมาชีพนี้ใช่จะมีแต่ราชการที่ท าแต่ฝ่ายเดียวไม่ เจ้าอาวาสวัดวาปี
สุทธาวาส ก็รณรงค์ให้ประชาชนปลูกพืชเกษตรต่าง ๆ แล้วน ามาจ าหน่าย ในพ้ืนที่ของตลาดอมยิ้ม
ด้วย๑๖๗ 

๑๘. พระสงฆ์สอนให้ประกอบอาชีพที่สุจริต๑๖๘ 

                                           
๑๖๒สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๓สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๔สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๕สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๖สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๗สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๘สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๘๔ 

๑๙. ถือเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าหากสัมมาชีพ คือ อาชีพสุจริต เช่นนั้น พระสงฆ์ก็ส่งเสริม
สัมมาชีพมานานแล้ว เพราะปลูกฝังให้ประกอบอาชีพสุจิต๑๖๙ 

๒๐. ชุมชนคูบัวมีรายได้จากผ้าตีนจกและการท่องเที่ยว พระสงฆ์มุ่งสอนให้ถือศีล         
ถือความสุจริต ภาครัฐทุกหน่วยงานก็รณรงค์ให้ติดป้ายราคาสินค้า และจ าหน่ายในราคาตามจริงตาม
กลไกตลาด แสดงว่า ศีลก็ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน๑๗๐ 

๒๑. ศีลที่พระสงฆ์สั่งสอนประชาชน ก็มุ่งให้ประกอบอาชีพสุจริต ไม่คดโกง เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน๑๗๑ 

๒๒. พระสงฆ์ส่งเสริมให้ชาวบ้านประกอบสัมมาอาชีพ๑๗๒ 

๒๓. สัมมาชีพระดับพ้ืนฐาน เป็นสัมมาอาชีวะในระดับโลกิยะ ส่วนสัมมาชีพระดับสูง คือ 
สัมมาอาชีวะในระดับโลกุตระ พระสงฆ์ส่งเสริมให้ประชาขนยึดมั่นใน ศีล ๕ มุ่งการหาเลี้ยงชีพที่
นอกจากจะด าเนินการตามครรลองของกฎหมาย และระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ แล้ว ยังค านึงถึง
ความรับผิดชอบทางศีลธรรมหรือมีการพินิจพิเคราะห์ให้การกระท านั้น ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามอีก
ด้วย๑๗๓ 

๒๔. คนส่วนมากเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสัมมาชีพต้องเป็นการสร้างอาชีพที่สร้างรายได้
มากกว่ารายจ่าย เท่านั้น ซึ่งในความหมายที่แท้จริงของค าว่าสัมมาชีพ คือ การประกอบอาชีพที่ไม่
เบียดเบียน หรืออาชีพสุจริต ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า สัมมาอาชีวะ ซึ่งเรื่องนี้ 
พระสงฆ์ทุกอารามส่งเสริมเป็นปกติ ดังเห็นได้จากการให้ศีล-รับศีล ที่กระท ากันทุกวันพระ หรือทุก
งานประเพณ ีหรือทุกพิธีกรรม แต่เพียงผู้ฟังอาจไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง๑๗๔ 

                                           
๑๖๙สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗๐สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านนัต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗๒สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗๓สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๗๔สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๘๕ 

๒๕. เบญจศีลหรือศีล ๕ ที่องค์กรคณะสงฆ์ขับเคลื่อนร่วมกับภาครัฐเป็นการสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ เพ่ือให้ทุกชุมชนมีสัมมาชีพชุมชนที่สามารถอุ้มชูตัวเองให้อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน 
โดยสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้มีความพอกิน พอใช้ โดยค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมดั้งเดิมของชุมชน๑๗๕ 

สรุปได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนา เฉพาะบริบทด้านศีล มีเนื้อความดังนี้คือ ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้ มีการ
รณรงค์ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในทุกชุมชน ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพสุจริต ไม่หากิน
ในทางไม่สุจริต สอดคล้องกับที่ภาครัฐรณรงค์การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน    
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้มีความพอกิน พอใช้          
โดยค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมเดิมของชุมชน  และ
สอดคล้องกับหลักเบญจศีลของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ซื่อสัตย์ ไม่หลอกหลวง สอดคล้องกับที่ฝ่าย
ราชการรณรงค์ให้ผู้ค้ามีความซื่อสัตย์โดยการขายสินค้าจากป้ายราคา หรือใช้กิโลที่ได้มาตรฐานเต็ม
กิโล และจ าหน่ายในราคาตามจริงตามกลไกลตลาด เป็นต้น การยึดมั่นในศีล ไม่ทุจริต ไม่คดโกง     
ล้วนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามกฎหมาย และตรงกับหลักการส าคัญของสัมมาชีพ คือ 
ประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน รวมไปถึงงดเว้นการดื่มสุราและของมึนเมา ซ่ึงเป็นการ
สร้างวินัยในตนเองเพ่ือลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี 
เพราะการเพ่ิมรายได้จึงท าได้ยาก ฉะนั้น จึงต้องพยายามลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น เช่น ค่าเหล้า ค่าบุหรี่ 
กล่าวคือ ให้หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายทรัพย์ไปกับสิ่งที่ไม่จ าเป็น ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า 
พระสงฆ์ได้เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของศีล โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริต 
สั่งสอนให้ยึดมั่นในศีลเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้ไม่เบียดเบียนกัน เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
โดยสันติ ซึ่งมิได้ใช้วิธีการบังคับขู่เข็ญ แต่เป็นการชี้ให้เห็นโทษ เห็นประโยชน์ ให้เกิดความเชื่อถือและ
น าไปปฏิบัติเองโดยไม่ต้องใช้การบังคับ ให้เกิดความเชื่อจากใจตามความเป็นจริง พระสงฆ์ส่งเสริมให้
ประชาชนยึดเบญจศีล ซึ่งรองรับหลักการของสัมมาชีพระดับพ้ืนฐาน ที่เป็นสัมมาอาชีวะในระดับ
โลกิยะ มุ่งการหาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะด าเนินการตามครรลองของกฎหมาย และระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ และยังมีในส่วนของสัมมาชีพระดับสูง คือ สัมมาอาชีวะในระดับโลกุตระ ที่มุ่งการหา
เลี้ยงชีพซึ่งนอกจากจะต้องด าเนินการตามครรลองของกฎหมาย และระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
แล้ว ยังต้องค านึงถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมหรือมีการพินิจพิเคราะห์ให้การกระท านั้น ๆ ไม่ขัด

                                           
๑๗๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๘๖ 

ต่อศีลธรรมอันดีงามอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ทุนทางสังคมที่เข้มแข็งในปัจจุบัน คือ โครงการหมู่บ้าน
รักษาศลี ๕ ของคณะสงฆ์นั้น ได้สนับสนุนการประกอบสัมมาชีพโดยตรง การนี ้โครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ หรือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ได้รับความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ ตลอดจนภาคี
เครือข่ายอ่ืน ๆ ร่วมกันน าพาศีล ๕ ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือสร้างความ
สามัคคีปรองดองและประโยชน์สุขของประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็น
หลักประกันใหแ้ก่สังคมโลกเกิดความสงบสุขต่อไปได ้

ตารางท่ี ๔.๗ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
เฉพาะบริบทด้านศีล 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ การส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพด้วยความ
สุจริต 
 

๑๔ ๑, ๓, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓, 
๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, 

๒๒, ๒๔ 
๒ การส่งเสริมให้ประชาชนงดเว้นอบายมุขเพ่ือลด

รายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
 

๓ ๒, ๑๑, ๑๔ 

๓ การส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติก่อนที่
ภาครัฐจะขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน 
 

๓ ๔, ๑๒, ๑๗ 

๔ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์สนับสนุน
การประกอบสัมมาชีพโดยตรง 
 

๓ ๑๕, ๒๓, ๒๕ 

๕ 
 
 

๖ 

การส่งเสริมให้ไม่เบียดเบียนกันเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
โดยสันติ 
 

การจ าหน่ายสินค้าตามราคาตลาดตามความเป็นจริง
สอดคล้องกับการไม่หลอกลวง 

๑ 
 
 

๑ 

๔ 
 
 

๗ 



๑๘๗ 

จากตารางที่ ๔.๗ แสดงให้เห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านศีล  พบว่า      
การส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพด้วยความสุจริต การส่งเสริมให้ประชาชนงดเว้นอบายมุขเพ่ือ
ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น การส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติก่อนที่ภาครัฐจะขับเคลื่อน
โครงการสัมมาชีพชุมชน มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์สนับสนุนการประกอบสัมมาชีพ
โดยตรง การส่งเสริมให้ไม่เบียดเบียนกันเพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยสันติ และการจ าหน่ายสินค้าตามราคา
ตลาดตามความเป็นจริงสอดคล้องกับการไม่หลอกลวง 

๔.๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านสมาธิ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านสมาธิ พบว่า 

๑. วัดและพระสงฆ์สนับสนุนการปฏิบัติธรรมท าสมาธิ เพ่ือให้มีจิตสงบ มีสติ จิตสงบจะ
ประกอบกิจการงานใดก็ไม่พลั้งพลาด เพราะจิตเป็นสมาธิ มีสติ ไม่ประมาท จิตไม่ฟุ้งซ่ านขณะท างาน 
ให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียว คือ งานที่ก าลังท า๑๗๖ 

๒. สั่งสอนอบรมให้พุทธศาสนิกชนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อสังคม มีสติ บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ ไม่ก่อโทษต่อส่วนรวม เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีสติในการกระท า                 
ไม่ประมาทจนเป็นเหตุให้คนอื่นเดือนร้อนจากการท ามาหากิน๑๗๗ 

๓. ส่งเสริมการท าสมาธิ มิใช่หมายถึงการนั่งภาวนาหรือเดินจงกรม แต่มุ่งหมายให้เป็น
การควบคุมอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประกอบอาชีพที่ต้องแข่งขันกัน ต้องใช้ชีวิตออยู่ร่วมกัน
ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็ก หรือชุมชนขนาดใหญ่ สิ่งส าคัญ คือ การพูดจากันด้วยเหตุผล 
ควบคุมอารมณ์ให้สงบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกัน ประเด็นนี้ ต้องคอยเตือนสติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ช่วงการประชุมผู้ค้า หรือประชาคมหมู่บ้าน๑๗๘ 

                                           
๑๗๖สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗๗สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗๘สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๘๘ 

๔. เป็นแกนน าให้การสร้างสังคมสมานฉันท์ ให้ชุมชนมีความรู้รักสามัคคี เน้นการมีส่วน
ร่วมกันในชุมชน ประเด็นนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าไปใช้ในการชุมชนมีเวทีประชาคมเพ่ือการพิจารณา
ตัดสินใจร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม๑๗๙ 

๕. พระสงฆ์สั่งสอนอบรมทางสายกลาง ก็สอดคล้องกับการท างานแต่พอดี คือ ท าแต่พอที่
ก าลังของร่างกายจะรับได้ หรือไม่หักโหม มีความพอเพียง เพียงพอกับรายได้ส าหรับจุนเจือชีวิตและ
จุนเจือครอบครัว การงานนั้นจะไม่มีโทษ ทั้งต่อตนเอง เมื่อร่างกายเจ็บป่วย และท้ังต่อครอบครัวที่ต้อง
รับผิดชอบดูแล๑๘๐ 

๖. ถ้ามุ่งทางด้านจิตใจ ถ้าเช่นนั้น พระสงฆ์ก็ได้สอนให้ประชาชน มุ่งมั่น และอดทนต่อสิ่ง
ที่มากระทบในขณะท างานและใช้ชีวิต๑๘๑ 

๗. พระสงฆ์สอนให้สงบจิตไม่คิดค านึงถึงเรื่องราววุ่นวายต่าง ๆ ในชีวิต เพ่งที่งานที่ก าลัง
ท าเพียงอย่างเดียว๑๘๒ 

๘. สอนให้มีสมาธิในเรื่องท า คือ ตั้งใจท าให้ส าเร็จที่ละเรื่อง จับหลายเรื่องอาจไม่ส าเร็จสัก
เรื่อง๑๘๓ 

๙. ฝึกให้ผู้สูงอายุท าสมาธิทางอ้อม โดยให้จดจ่อต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม
สร้างรายได้ เช่น ท าดอกไม้จันทน์ ท าน้ ายาล้างจาน เป็นต้น๑๘๔ 

๑๐. สอนให้มีสมาธิ ตั้งใจและมุ่งมั่นกับงานที่ท า เมื่อมีจิตตั้งมั่น ตั้งใจในการประกอบการ
งานก็จะประสบความส าเร็จ๑๘๕ 

๑๑. ส่งเสริมการท างานด้วยความไม่ประมาท๑๘๖ 

                                           
๑๗๙สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๘๐สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๘๑สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๘๒สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๘๓สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๘๔สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๘๕สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๘๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๘๙ 

๑๒. สอนให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อสังคม ท าตัวให้เป็นประโยชน์ ไม่ก่อ
โทษ๑๘๗ 

๑๓. พระสงฆ์สอนให้มีใจจดจ่อกับงานที่ท า ท าจิตเป็นสมาธิ ไม่วอกแวก๑๘๘ 

๑๔. หลวงพ่อเจ้าอาวาสจะคอยบอกทุกคนเสมอว่า ให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการท างาน 
งานที่ท าก็จะได้ผลดี๑๘๙ 

๑๕. ท่านสอนว่าให้มีจิตสงบเป็นสมาธิขณะท างาน๑๙๐ 

๑๖. พระสงฆ์สอนให้มีความมุ่งมั่นในการท างาน ตั้งใจท างานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี๑๙๑ 

๑๗. ให้มีการควบคุมสติ ไม่ประมาท ใช้สติควบคุมการพูดและการกระท างานร่วมกัน๑๙๒ 

๑๘. สอนให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ มีสติ ไม่กระท าสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง๑๙๓ 

๑๙. สอนให้มีความตั้งใจดี ไม่ประมาท ระมัดระวังก่อนที่จะพูดในที่ประชุม๑๙๔ 

๒๐. เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ส่งเสริมการคิดเป็นระเบียบในการท างาน เป็นสมาธิในการ
ท างาน เช่น การทอผ้าโดยมีอารมณ์เพ่งไปที่งานทอผ้า ซึ่งจะดูได้จากงานเย็บที่มีเส้นด้ายสม่ าเสมอ๑๙๕ 

                                           
๑๘๗สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๘๘สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๘๙สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙๐สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙๑สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙๒สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙๓สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙๔สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙๕สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๐ 

๒๑. สอนให้มีสติ ควบคุมอารมณ์ การค้าขายก็จะด๑ี๙๖ 

๒๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับสมาชิกหรือคนส่วนมาก    
ซึ่งมีการประชุมพิจารณาร่วมกันผ่านที่ประชุมต่าง ๆ มีการประชุมกลุ่มทุกเดือน ซึ่งหลวงพ่อก็จะเน้น
ว่าให้เร็วในการฟัง หรือจดจ่อ จับใจความให้ได้ หรือมีสมาธิในการฟัง แต่ช้าในการพูด ใช้สติพิจารณา
ไตร่ตรองก่อนพูด๑๙๗ 

๒๓. พระสงฆ์อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดความ
สามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ เพราะสภาพการประกอบอาชีพที่ประสบความส าเร็จในปัจจุบัน 
จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกัน มีระเบียบส าหรับชุมชน มีกุสโลบายต่าง ๆ เช่น ท าบุญกลางหมู่บ้าน      
เป็นประเพณีชุมชน ใช้วัฒนธรรมประเพณีช่วยหล่อหลอมความสามัคคี๑๙๘ 

๒๔. โดยส่วนตัว เน้นให้คนในชุมชนมีการควบคุมอารมณ์ในการประชุมร่วมกัน เช่น 
ประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่ส าคัญคือ ทุกคนรู้จักให้เกียรติกัน รับฟัง
ความคิดเห็นกัน และควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกิดปากเสียงกัน มีการประชาคมกันทุกเดือนด้วยความสงบ
เรียบร้อย ไม่ทะเลอะเบาะแว้ง มีสติ ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง๑๙๙ 

๒๕. โดยแท้จริง ความมีสมาธิ คือ ความตั้งใจมั่น ที่พระสงฆ์แกนน าชุมชนปฏิบัติเป็นนิตย์ 
คือ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตใจมั่นคงในการท างานด้วยกันเป็นกลุ่ม มีการไตร่ตรองพิจารณา
ตัดสินใจร่วมกันของคนในชุมชน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนสร้างรายได้เสริม 
เช่น การปลูกพืชใช้น้ าน้อย เป็นต้น มีประชาคม ระดมความคิด พิจารณาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ร่วมกันด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ๒๐๐ 

 

                                           
๑๙๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙๗สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙๘สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๙๙สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๐๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๑ 

สรุปได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนา เฉพาะบริบทด้านสมาธิ มีเนื้อความดังนี้คือ ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้ มีการ
ปฏิบัติธรรมท าสมาธิ เพ่ือให้มีจิตสงบ มีสติ ประกอบกิจการงานใดไม่พลั้งพลาด ไม่ประมาท ไม่ฟุ้งซ่าน
ขณะท างาน มีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวคืองานที่ก าลังท า ไม่ประมาทจนเป็นเหตุให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือน
ร้อน ซึ่งปัจจุบันได้พบว่า พระสงฆ์ได้สอนให้ประชาชนมุ่งมั่นและอดทนต่อสิ่งที่มากระทบในขณะ
ท างานและใช้ชีวิต สงบจิตไม่คิดค านึงถึงเรื่องราววุ่นวายต่าง ๆ ในชีวิต ไม่วอกแวก เพ่งที่งานที่ก าลัง
ท าเพียงอย่างเดียว ให้มีจิตสงบเป็นสมาธิขณะท างาน มีอารมณ์เพ่งไปที่งาน พระสงฆ์สอนให้พูดจากัน
ด้วยเหตุผล ควบคุมอารมณ์ให้สงบ หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกัน ใช้สติควบคุมการพูดและการ
กระท างานร่วมกัน ไม่ประมาท ระมัดระวังก่อนที่จะพูดในที่ประชุม มีสติพิจารณาไตร่ตรองก่อนพูด 
พระสงฆจ์ึงเป็นแกนน าให้การสร้างสังคมสมานฉันท์ ให้ชุมชนมีความรู้รักสามัคคี เน้นการมีส่วนร่วมกัน
ในชุมชน ให้พิจารณาตัดสินใจร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม พระสงฆไ์ดอ้าศัยขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ ด้วยเหตุที่       
การประกอบอาชีพที่ประสบความส าเร็จในปัจจุบันจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกัน มีกุสโลบายต่าง ๆ เช่น 
ท าบุญกลางหมู่บ้าน เป็นประเพณีชุมชน มีระเบียบส าหรับชุมชน ใช้วัฒนธรรมประเพณีช่วยหล่อ
หลอมความสามัคคี ทั้งนี้ พระสงฆ์ส่งเสริมการท าสมาธิ มิใช่หมายถึงการนั่งภาวนาหรือเดินจงกรม   
แต่มุ่งหมายให้เป็นการควบคุมอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประกอบอาชีพที่ต้องแข่งขันกัน  ต้อง
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนด้วยความปกติสุข ตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์สั่งสอนอบรม 
คือ ปกติสุขบนทางสายกลาง กล่าวคือ ความรับผิดชอบของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา เฉพาะบริบทด้านสมาธิ พบว่า เป็นความรับผิดชอบของ
พระสงฆ์ในการสั่งสอนอบรมจิตแก่เวไนยสัตว์หรือแนวทางในการด าเนินชีวิตตามแบบฉบับไตรสิกขา
ในประเด็นของจิตสิกขา คือ ศึกษาในเรื่องจิต เรียนรู้เรื่องจิต ให้เข้าใจธรรมชาติของจิต     การท างาน
ของจิต รู้วิธีการพัฒนาจิต เพ่ือให้สงบตั้งมั่น เป็นสมาธิพร้อมที่จะท ากิจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ด้านการพัฒนาจิต หรือที่เรียกว่าสมาธิ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีงามต่าง 
ๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที คารวะ หิริโอตตัปปะ ฯ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงอกงาม และ
เป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ ความสามารถของจิต ที่เข้มแข็ง มั่นคง
หรือความมีประสิทธิภาพของจิต เช่น มีฉันทะ ความใฝ่รู้ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระท า จิตมีความเพียร ความขยัน 
ความอดทน มีความระลึกได้ รู้ตัวทั่วพร้อมเท่าทัน ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถควบคุมตัวเองได้ มีความตั้ง
มั่นแน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ที่จะท าให้ก้าวหน้ามั่นคงในพฤติกรรมที่ดี
งาม หรือตั้งมั่นในความดีงามและพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตและประกอบกิจหน้ าที่ และด้าน
สุขภาพจิต ได้แก่ สภาพจิตที่ปราศจากความขุ่นมัวเศร้าหมอง เร่าร้อน หากแต่มีความสดชื่น เอิบอ่ิม 
ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และท าให้พฤติกรรมที่ดีงามมี



๑๙๒ 

ความมั่นคง สอดคล้องกลมกลืน หรืออยู่ในภาวะที่สมดุล การนี้ การให้การอบรม การสอน หรือการ
เผยแผ่หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาถือเป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่ส าคัญ พระสงฆ์
ปฏิบัติมาเป็นปกติอยู่แล้ว ทั้งที่เรียกกันว่าการเทศน์ แสดงธรรม หรือการปาฐกถาก็ตาม ซึ่งนับเป็น
การศึกษาที่เข้าถึงประชาชนชาวบ้านได้อย่างกว้างขวาง ส่วนในเนื้อหาสาระท่ีพระสงฆ์ให้แก่ประชาชน
จะแตกต่างกันตามโอกาสและวาระต่าง ๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

 

ตารางท่ี ๔.๘ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
เฉพาะบริบทด้านสมาธิ 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ ส่งเสริมการท าจิตให้สงบเป็นสมาธิขณะท างานหรือ
ประกอบอาชีพ 
 

๙ ๑, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๒, ๑๓, 
๑๕, ๒๐ 

๒ ส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ในคราวประชุมร่วมกัน 
 

๖ ๓, ๔, ๑๘, ๑๙, ๒๒, ๒๔ 

๓ ส่งเสริมการควบคุมสติให้ต้ังอยู่บนพื้นฐานความ
ประมาท 
 

๔ ๒, ๑๑, ๑๗, ๒๑ 

๔ ส่งเสริมให้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการประกอบ 
การงาน 
 

๔ ๑๐, ๑๔, ๑๖, ๒๕ 

๕ ส่งเสริมการมีสติในการกิน อยู่ และใช้ชีวิต 
 

๑ ๕ 

๖ มีการใช้ประเพณีประจ าชุมชนสร้างกิจกรรมเพ่ือ
หล่อหลอมให้เกิดความสามัคคี 
 

๑ ๒๓ 

 

 



๑๙๓ 

จากตารางที่ ๔.๘ แสดงให้เห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านสมาธิ พบว่า 
ส่งเสริมการท าจิตให้สงบเป็นสมาธิขณะท างานหรือประกอบอาชีพ ส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ในคราว
ประชุมร่วมกัน ส่งเสริมการควบคุมสติไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ส่งเสริมให้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นใน
การประกอบการงาน ส่งเสริมการมีสติในการกิน อยู่ และใช้ชีวิต และมีการใช้ประเพณีประจ าชุมชน
สร้างกิจกรรมเพ่ือหล่อหลอมให้เกิดความสามัคคี 

๔.๒.๓ บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านปัญญา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านปัญญา พบว่า 

๑. เราเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นต าราที่มีชีวิต ส าหรับให้ชาวบ้านศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับใช้ชีวิต
พอเพียง มักน้อย สันโดษ๒๐๑ 

๒. ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา พระสงฆ์เป็นต้นแบบของสังคม พระสงฆ์
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบ้าน๒๐๒ 

๓. มีการอาศัยวัฒนธรรมประเพณีทีเ่ป็นทุนทางสังคม ช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๒๐๓ 

๔. สอนให้คนใช้ปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริง๒๐๔ 

                                           
๒๐๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๐๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๐๓สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๐๔สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๔ 

๕. วัดเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักความมักน้อย พออยู่ พอกิน ได้เป็นอย่าง
ดี๒๐๕ 

๖. พระสงฆ์ท่านส่งเสริมให้ใช้สติพิจารณาการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีสติ
ในการใช้จ่ายในครัวเรือน๒๐๖ 

๗. หลายวัดสนับสนุนให้ชาวบ้านใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต โดยมีใน
หลวง รัชกาลที่ ๙ เป็นต้นแบบความดี โดยมีหน่วยงานราชการสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักคิดการระเบิดจากภายใน๒๐๗ 

๘. พระสงฆ์มีส่วนช่วยพัฒนากรอ าเภอเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ หรือการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๒๐๘ 

๙. วัดเป็นสถานที่เรียนรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้หลักการแนวคิดของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขได้เป็นอย่างดี๒๐๙ 

๑๐. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยมีพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสให้การสนับสนุน๒๑๐ 

๑๑. พระเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง๒๑๑ 

๑๒. ช่วยเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายรัฐ๒๑๒ 

๑๓. มีการส่งเสริมแหล่งการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากชีวิตจริงในหมู่บ้าน โดย
จดัตั้งในพ้ืนที่ของวัด๒๑๓ 

                                           
๒๐๕สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๐๖สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๐๗สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๐๘สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๐๙สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๐สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๒สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๓สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๕ 

๑๔. อนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาค้าขายสินค้าในเทศกาลหรืองานประจ าปีที่วัดจัดขึ้น๒๑๔ 

๑๕. มีการจัดจั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพดั้งเดิมในชุมชนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปกรรมหนังใหญ่วัดขนอน๒๑๕ 

๑๖. เจ้าอาวาสวัดขนอน ส่งเสริมให้ชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตจนประสบผลส าเร็จ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับ
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม๒๑๖ 

๑๗. เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาสท่านสนับสนุนหน่วยงานราชการในการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองเงื่อนไข๒๑๗ 

๑๘. หลวงพ่อสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาความต้องการของตลาดหรือลูกค้าหรือผู้บริโภค 
ไม่ใช่แค่สอนให้รอบรู้ในกองสังขารอย่างเดียว เท่านั้น๒๑๘ 

๑๙. วัดไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในเชิงธุรกิจจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาค้าขาย อาจเรียกเก็บ
เฉพาะค่าไฟฟ้าที่ใช้จริง เท่านั้น๒๑๙ 

๒๐. อนุญาตให้ราชการใช้พื้นท่ีเป็นที่ตั้งแหล่งเรียนรู้๒๒๐ 

๒๑. สงฆ์เป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันโดยสันติ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง๒๒๑ 

                                           
๒๑๔สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๕สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๖สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๗สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๘สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๙สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๒๐สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๒๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๖ 

๒๒. มีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น๒๒๒ 

๒๓. พระสงฆ์ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา๒๒๓ 

๒๔. ส่วนหนึ่งเป็นผู้น าปราชญ์ชาวบ้านไปให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาและ   
การประกอบอาชีพในชุมชน เน้นการเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เป็นมรดกของชุมชน๒๒๔ 

๒๕. พระสงฆ์ส่งเสริมสัมมาชีพระดับสูง คือ ส่งเสริมการใช้ปัญญาตริตรองด้วยเหตุผลใน
การการหาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะด าเนินการตามครรลองของกฎหมายและระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
แล้วยังได้ค านึงถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมหรือมีการพินิจพิเคราะห์ให้การกระท านั้น ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีงาม และรับผิดชอบต่อสังคม๒๒๕ 

สรุปได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนา เฉพาะบริบทด้านปัญญา มีเนื้อความดังนี้คือ ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้ 
พระสงฆ์ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา และยังกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับให้
ชาวบ้านศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับใช้ชีวิตพอเพียง โดยวัดเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักความมัก
น้อย สันโดษ พระสงฆ์มีส่วนช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหรือการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิต มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในพ้ืนที่ของวัด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นการเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เป็นมรดกของชุมชน พระสงฆ์ส่งเสริมการใช้ปัญญา
เพ่ือตริตรองด้วยเหตุผลในการการหาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะด าเนินการตามครรลองของกฎหมายและ
ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึง การค านึงถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบัน     
วัดจ านวนมากไดอ้นุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาค้าขายสินค้าในเทศกาลหรืองานประจ าปีที่วัดจัดขึ้น โดยไม่
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในเชิงธุรกิจจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาค้าขาย อาจเรียกเก็บเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ใช้จริง 
เท่านั้น ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นความรับผิดชอบของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน
ตามหลักการของพระพุทธศาสนา เฉพาะบริบทด้านสมาธิ ซ่ึงพบว่า เป็นความรับผิดชอบของพระสงฆ์

                                           
๒๒๒สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๒๓สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๒๔สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๒๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๗ 

ในการสั่งสอนอบรมจิตแก่เวไนยสัตว์หรือแนวทางในการด าเนินชีวิตตามแบบฉบับไตรสิกขาในประเด็น
ของปัญญาสิกขา กล่าวคือ มีปัญญาเข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติและปัญญาที่สามารถใช้
ความรู้นั้น จัดตั้งวางระบบแบบแผนของการด าเนินชีวิตได้ และสังคมของมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุดจาก
ความจริงนั้น บนพื้นฐานของการมีความสามารถในการแสวงหา เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู้ คิดได้
ชัดเจน และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยมสร้างเป็นเครือข่ายความรู้และสร้างเป็นความรู้
ความคิดใหม่เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ได้ 

 

ตารางท่ี ๔.๙ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
เฉพาะบริบทด้านปัญญา 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจ าชุมชนภายในวัด 
 

๗ ๕, ๙, ๑๐, ๑๓, ๑๕, ๒๐, 
๒๒ 

๒ พระสงฆ์เป็นตัวอย่างที่ดีในการในการด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง 
 

๔ ๑, ๘, ๑๑, ๒๑ 

๓ มีการส่งเสริมให้ใช้สติพิจารณาการใช้จ่ายตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔ ๖, ๗, ๑๖, ๑๙ 

๔ มีการสนับสนุนการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔ ๑๒, ๑๔, ๑๗, ๒๔ 

๕ พระสงฆ์ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 
 

๓ ๒, ๑๘, ๒๓ 

๖ พระสงฆ์สอนให้คนใช้ปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่ง
ตามความเป็นจริงบนพ้ืนฐานของหลักการเหตุผล 
 

๒ ๔, ๒๕ 

๗ พระสงฆ์อาศัยวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นทุนทางสังคม
เป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญา 
 

๑ ๓ 



๑๙๘ 

 

จากตารางที่ ๔.๙ แสดงให้เห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านปัญญา พบว่า   
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจ าชุมชนภายในวัด พระสงฆ์เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
มีการส่งเสริมให้ใช้สติพิจารณาการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการสนับสนุนการเผยแพร่
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระสงฆ์ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา พระสงฆ์สอน
ให้คนใช้ปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริงบนพ้ืนฐานของหลักการเหตุผล และพระสงฆ์
อาศัยวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญา 

๔.๓ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุร ี

ผลการวิเคราะห์การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๕ รูป/คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๔.๓.๑ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุร ีเฉพาะบริบทด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
เฉพาะบริบทด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ พบว่า 

๑. รัฐควรเปิดโอกาสให้องค์กรคณะสงฆ์เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตั้งแต่ขั้นตอนของการเป็นผู้น าสัมมาชีพชุมชน และควรให้พระสงฆ์แกนน าได้ เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ เพ่ือร่วมเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับสาระ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา หลักการ และแนวคิดสัมมาอาชีวะ ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนามาสู่ แนวคิด
สัมมาชีพชุมชน๒๒๖ 

๒. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่เป็นผู้น าชุมชน โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมใน
ชุมชน หากหน่วยงานราชการเปิดโอกาสให้เข้ามีส่วนร่วมในการอบรมพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ ตั้งแต่

                                           
๒๒๖สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๙๙ 

ระดับจังหวัดลงมา คาดว่าจะได้ประโยชน์ในวงกว้าง เพราะเหตุที่ พ้ืนฐานแนวคิดการสร้างสัมมาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดทางสายกลางในพระพุทธศาสนา๒๒๗ 

๓. ระดับจังหวัดต้องเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรู้แก่ปราชญ์ชุมชนที่เข้าอบรม
เป็นผู้น าสัมมาชีพด้วย๒๒๘ 

๔. พระสงฆ์หรือองค์กรสงฆ์มีความศรัทธาจากชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่ หากได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับปฏิบัติการ คาดว่า ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิง
บวก และพระสงฆ์หลายรูปก็เป็นผู้น าคนในชุมชนให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอยู่แล้ว๒๒๙ 

๕. พัฒนาชุมชน ด าเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้ เศรษฐกิจครัวเรือนมีความ
มั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในส่วนนี้ 
พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถอาจร่วมรับผิดชอบในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสัมมาชีพตาม
แนวคิดของศาสนาได้๒๓๐ 

๖. โดยเบื้องต้นได้คัดเลือกปราชญ์จากเวทีประชาคมหมู่บ้านละคน เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ ซึ่งปราชญ์ของอาชีพนั้น ๆ จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพได้
ประสบความส าเร็จด้วย ถ้าในสัดส่วนนี้ อาจปิดกั้นพระสงฆ์ แต่หากพิจารณาในฐานะผู้สนับสนุนองค์
ความรู้ทางศาสนาเกี่ยวกับสัมมาชีพ ประเด็นนี้มีความเป็นไปได้๒๓๑ 

๗. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ เป็นหลักสูตรผู้น า เพราะผู้น าสัมมาชีพต้องมีประสบการณ์ใน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ โดยใช้ประสบการณ์ของตนน ามาถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจ     

                                           
๒๒๗สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๒๘สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๒๙สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓๐สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓๑สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๐ 

แต่หลักสัมมาชีพชุมชนเป็นการส่งเสริมอาชีพบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะสงฆ์อาจมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในส่วนขององค์ความรู้ส าหรับประกอบอาชีพที่ไม่เบียนเบียนตนเองและผู้อ่ืนได้๒๓๒ 

๘. พระสงฆ์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ พร้อมทั้งมีบทบาทเป็นผู้น า
ชุมชนก็อาจเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมได้๒๓๓ 

๙. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพให้ได้รู้ปรัชญา หลักการ และแนวคิดสู่
สัมมาชีพชุมชน องค์ความรู้สู่การสร้างสัมมาชีพ และทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพ ซึ่งมีใน
ส่วนของปรัชญา หลักการ แต่แนวคิดสู่สัมมาชีพชุมชนนั้น พระสงฆ์บางรูปอาจมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศาสนาที่ส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพ๒๓๔ 

๑๐. พระสงฆ์ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาอาจเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการในฐานะเป็น
ผู้น าทางจิตใจหรือเป็นแกนน าผลักดันโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพในภาคทฤษฎีได้๒๓๕ 

๑๑. วิทยากรสัมมาชีพชุมชนเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ จิตอาสา และการ
สร้างเครือข่าย ดังนั้น หากคณะสงฆ์ร่วมรับผิดชอบโดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในลักษณะของ
ผู้สนับสนุนองค์ความรู้ทางศาสนาส าหรับประกอบอาชีพโดยสุจริตได้ก็จะเป็นผลดีต่อภาคประชา
สังคม๒๓๖ 

๑๒. ที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แนวคิดชาวบ้านสอนชาวบ้าน         
ที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ เพ่ือให้สามารถ
กลับไปสร้างทีมและจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเป้าหมายได้ 
หากได้กลุ่มพระสงฆ์มาสนับสนุนในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณในการท างานร่วมกันของชุมชน ก็จะลด
ปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มได้เป็นอย่างดี๒๓๗ 

                                           
๒๓๒สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓๓สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๓๔สมัภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓๕สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓๗สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๑ 

๑๓. ความรับผิดชอบในส่วนของการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนอาจขัดข้องโด ย
สถานภาพความเป็นพระภิกษุที่ระเบียบมิได้เปิดโอกาสไว้ แต่อาจมีบทบาทในการเป็นผู้น าจิตใจของ
คนในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการท างานร่วมกันได้๒๓๘ 

๑๔. ในส่วนของเจ้าอาวาสวัดขนอนนั้น เป็นบุคคลที่เป็นปราชญ์และเป็นนักอนุรักษ์ที่โดด
เด่น มีความรู้ความสามารถในการความรู้ด้านอาชีพหนังใหญ่ได้เป็นอย่างดี แต่อาจติดขัดที่เกณฑ์ของ
ราชการ ดังนั้น อาจรับผิดชอบในการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับปราชญ์ชาวบ้านก่อนที่จะมาเป็น
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนได้๒๓๙ 

๑๕. ผู้น าสัมมาชีพจากเวทีประชาคมหมู่บ้านของต าบลสร้อยฟ้าได้ท างานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างการเรียนรู้การสร้างสัมมาชีพชุมชนร่วมกันกับปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้าน
อีกสี่คนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี  แต่ทุกฝ่ายควรเปิดโอกาสให้
องค์กรสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพราะมีพระสงฆ์จ านวนมากที่ท างานเพ่ือชุมชนอยู่ในขณะนี้ และ
เรื่องสัมมาชีพชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นแนวคิดที่ฐานคิดจากหลักการของ
ศาสนาพุทธ ดังนั้น หากมีพระสงฆ์ร่วมเป็นวิยากรพิเศษ ท างานร่วมกับจังหวัดในการอบรมให้ความรู้
ปราชญ์ชาวบ้าน เชื่อมันว่า ปราชญ์ชาวบ้านผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้เพ่ิมเติมในส่วนของฐานคิด
เกี่ยวกับหลักสัมมาชีพ๒๔๐ 

๑๖. เจ้าอาวาสวัดขนอนเป็นปราชญ์ของชุมชนสร้อยฟ้า มีความสามารถด้านสัมมาชีพ
หนังใหญ่ เป็นผู้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และเป็นผู้ร่วมจัดท าหลักสูตรชุมชนศึกษา ควรได้รับเชิญเป็นวิทยากร
พิเศษจากจังหวัดในการอบรมหลักสูตรผู้น าสัมมาชีพ๒๔๑ 

๑๗. ตลาดอมยิ้มตลาดวิถีไทยย้อนยุค ก็ริเริ่มโดยพระสงฆ์ พระสงฆ์เป็นแกนน า พระสงฆ์
เป็นผู้ชักชานชาวบ้าน หน่วยงานราชการก็ควรนิมนต์ให้ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานทั้งระบบ๒๔๒ 

                                           
๒๓๘สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓๙สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๔๐สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๔๑สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๔๒สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๒ 

๑๘. บ้านตลาดควายมีองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรวมพลังระหว่างผู้น า
กลุ่มหมู่บ้าน เพ่ือท างานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ก านัน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาสเป็นผู้น าทางจิตใจของชุมชน๒๔๓ 

๑๙. เป็นผู้ให้ความรู้แก่วิทยากรสัมมาชีพชุมชนเกี่ยวกับสาระความรู้สัมมาชีพชาวพุทธ๒๔๔ 

๒๐. เชิญองค์กรสงฆ์เข้าร่วมในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางของการท ากิจกรรมในชุมชน๒๔๕ 

๒๑. เพ่ิมบทบาทในการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้มากกว่าการเป็นผู้สนับสนุน๒๔๖ 

๒๒. ร่วมเป็นผู้ให้ความรู้แก่วิทยากรสัมมาชีพชุมชนตั้งแต่ระดับจังหวัดลงมา๒๔๗ 

๒๓. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพเป็นนโยบายของรัฐบาลในการน าพาคนประเทศให้ด าเนิน
รอยตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้าน ที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
จังหวัด อ าเภอ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  แต่ยังขาดการมี
ส่วนร่วมขององค์กรคณะสงฆ์ ซึ่งควรเข้าไปร่วมรับผิดชอบในงานภาคทฤษฎี คือ องค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาว่าด้วยหลักการของสัมมาอาชีวะ๒๔๘ 

๒๔. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการ 
พัฒนาผู้น าชุมชนและส่งเสริมการบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นส าคัญ พระสงฆ์ควรร่วมรับผิดชอบใน

                                           
๒๔๓สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๔๔สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๔๕สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๔๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๔๗สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๔๘สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๒๐๓ 

การด าเนินงานทุกข้ันตอน เพราะทุกชุมชนมีวัดประจ าชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่อเนก 
ประสงค์ส าหรับจัดกิจกรรมของชุมชนเป็นทุน๒๔๙ 

๒๕. สัมมาชีพตามหลักการพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตให้มีความสุขบนทางสายกลางที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยที่รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของพระพุทธศาสนา 
พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณในการท างานร่วมกันของชุมชน 
เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง๒๕๐ 

สรุปได้ว่า ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ มีแนวทางในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์
ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เนื้อความดังนี้คือ พระสงฆ์ต้องร่วมเป็น
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีฐานคิดมา
จากหลักของของพระพุทธศาสนา ซึ่งหากกล่าวโดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักเศรษฐกิจที่
สอดคล้องหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธที่
มุ่งให้มนุษย์จ ากัดความอยาก หรือความต้องการของตนเอง แทนการกระตุ้นตัญหาหรือความอยาก 
เพ่ือให้เกิดการบริโภคมากขึ้น ด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนาเล็งเห็นว่าความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มี
ขีดจ ากัด แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจ ากัด หากม่ประหยัด สิ่งเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด   
การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแก้ไขที่ตนเองก่อน จ ากัดความอยาก        ความ
ต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ เมื่อปฏิบัติ ได้ดังกล่าวมาแล้ว 
จึงจะพบแต่ความสุขใจได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการลดการแก่งแย่งแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน
และกัน การเบียดเบียดเบียนเพ่ือนมนุษย์และสัตว์ อ่ืน ตลอดถึงการเบียดเบียนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประการส าคัญ ได้แก่ การอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาบูรณาการทางเศรษฐกิจ หรือ
หลักเศรษฐกิจสายกลาง หรือเศรษฐกิจมัชฌิมา ถือเป็นหลักค าสอนที่เป็นหัวใจที่ส าคัญหรือคุณค่าทาง
จรยิธรรมอยู่ตรงที่การด ารงชีวิตด้านการหาเลี้ยงชีพอย่างถูกต้อง ดังนั้น พระสงฆ์ต้องร่วมเป็นวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับปรัชญา หลักการ และแนวคิดสัมมาอาชีวะ
และแนวคิดทางสายกลางในพระพุทธศาสนา ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนามาสู่ แนวคิดสัมมาชีพ
ชุมชน ทั้งนี้ ภาครัฐจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้องค์กรคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนเข้ามีส่วนร่วม
ในกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนของการเป็นผู้น าสัมมาชีพชุมชน พระสงฆ์ต้องเป็น
ผู้น าทั้งในส่วนของการกระท าและในส่วนของจิตวิญญาณเพราะมีฐานความศรัทธาจากชุมชนเป็น

                                           
๒๔๙สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๕๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๔ 

ทุนเดิมอยู่ จึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการในฐานะเป็นผู้น าทางจิตใจหรือเป็นแกนน าผลักดัน
โครงการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่คนในชุมชน เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ จิตอาสา และ
การสร้างเครือข่าย ตามหลักการพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตให้มีความสุขบนทางสายกลางที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยที่รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของพระพุทธศาสนา  ทั้งนี้ องค์กร
สงฆ์ต้องเข้าร่วมในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของการท ากิจกรรมในชุมชน  เพราะทุกชุมชนมีวัด
ประจ าชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่อเนกประสงค์ส าหรับจัดกิจกรรมของชุมชนเป็นทุน 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการ พัฒนาผู้น าชุมชนและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นส าคัญ ด าเนินรอยตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ก านัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี ทุกภาคส่วน นั่นเอง 

ตารางท่ี ๔.๑๐ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการพัฒนาผู้น า
สัมมาชีพ 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ พระสงฆ์ควรร่วมเป็นผู้ให้ความรู้แก่วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญา หลักการ และแนวคิดสัมมาอาชีวะที่เป็น
ต้นแบบของการพัฒนามาสู่แนวคิดสัมมาชีพชุมชน 
 

๑๗ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๖, ๑๙, 

๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓ 

๒ พระสงฆ์ควรมีบทบาทในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณ
ในการท างานร่วมกันของชุมชน 
 

๕ ๑๒, ๑๓, ๑๗, ๑๘, ๒๕ 

๓ องค์กรคณะสงฆ์ควรเพ่ิมบทบาทในการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนให้มากกว่าการเป็นผู้สนับสนุน 

๓ ๔, ๑๕, ๒๔ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๐ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ พบว่า พระสงฆ์



๒๐๕ 

ควรร่วมเป็นผู้ให้ความรู้แก่วิทยากรสัมมาชีพชุมชนโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับปรัชญา 
หลักการ และแนวคิดสัมมาอาชีวะที่เป็นต้นแบบของการพัฒนามาสู่แนวคิดสัมมาชีพชุมชน พระสงฆ์
ควรมีบทบาทในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณในการท างานร่วมกันของชุมชน และองค์กรคณะสงฆ์ควร
เพ่ิมบทบาทในการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้มากกว่าการเป็นผู้สนับสนุน 

๔.๓.๒ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
เฉพาะบริบทด้านด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด พบว่า 

๑. สนับสนุนให้พระสงฆ์มีบทบาทความรับผิดชอบในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการปฏิบัติหลักธรรมเชิงประยุกต์ ซึ่งเป็นการพัฒนาบทความความรับผิดชอบจากเดิมที่เป็นเพียง
ผู้อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับจัดประชุมของชุมชน๒๕๑ 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติ ยังขาดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการของ
สัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนา เพ่ือจะได้อธิบายการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดเริ่มแรก 
ในส่วนนี้ คณะสงฆ์พร้อมให้การสนับสนุน๒๕๒ 

๓. เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรฝ่าย
หลักการของสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนาที่เป็นพ้ืนฐานแนวคิดสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๒๕๓ 

๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด คือ ปฏิบัติอ านวย
ประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่โดยมีหลักคิดในการบูรณาการงานที่ตอบสนองนโยบายในการน้อมน าหลัก

                                           
๒๕๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๕๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๕๓สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๖ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลโดยเชื่อมโยงงานของกรมพัฒนาชุมชน เป็นการประชุม
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่สนับสนุน ซึ่งควรนิมนต์ฝ่ายพระสงฆ์ในพ้ืนที่เข้าร่วมประชุมด้วย๒๕๔ 

๕. การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ก็จะการเตรียมสถานที่อ านวยความ
สะดวก และการค้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสัมมาชีพเพ่ือมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ปฏิบัติหลักธรรมเชิงประยุกต์แก่ผู้เข้าประชุม๒๕๕ 

๖. การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพเพ่ือฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 
พร้อมจัดตั้งกลุ่มวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามประเภทอาชีพในชุมชนเป้าหมาย คณะสงฆ์อาจร่วม
รับผิดชอบในฐานะผู้ให้การสนับสนุน๒๕๖ 

๗. การวิเคราะห์อาชีพเพราะต้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาจอาราธนาฝ่ายสงฆ์เข้าร่วม 
เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน เพราะพระสงฆ์หลายท่านท างานคลุกคลีอยู่กับชุมชน๒๕๗ 

๘. องค์กรงภาครัฐ องค์กรสงฆ์ และองค์กรเอกชนที่มีความรู้ควรมีบทบาทภารกิจในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมใหข้้อมูลและร่วมวิเคราะห์อาชีพด้วย๒๕๘ 

๙. การเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัดนี้  ให้วิทยากรสัมมาชีพชุมชนมี
ความชัดเจนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน สามารถวิเคราะห์ความต้องการอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย
ในหมู่บ้านได้ มีข้อมูลสัมมาชีพชุมชนตามกลุ่มประเภทอาชีพ เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และสร้างเครือข่าย
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ทั้งนี้ ควรให้พระสงฆ์แกนน าเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
วิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัดด้วย๒๕๙ 

                                           
๒๕๔สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๕๕สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๕๖สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๕๗สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๕๘สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๕๙สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๗ 

๑๐. ส านัก มีวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมาชิกเป็นอย่างดี อธิบายการ
ปฏิบัติหลักการประกอบสัมมาชีพแก่ประชาชนได้ หลังจากที่ปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านละคน ได้ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ ตามโครงการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพแล้ว แต่ก็ยังคงขาดองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาทีส่อดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน๒๖๐ 

๑๑. วิทยากรสัมมาชีพชุมชนต้องสืบค้นครัวเรือนที่มีความต้องการและสนใจฝึกอาชีพเพ่ือ
ประกอบเป็นอาชีพที่สามารถสร้างให้เกิดรายได้ให้ครอบครัว ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน เพราะต้องน าข้อมูลรายได้เฉลี่ยไปใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นฐานในการวัดผลตามตัวชี้วัด
ของงบประมาณ ในส่วนนี้ พระสงฆ์อาจมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล๒๖๑ 

๑๒. พัฒนาชุมชนจังหวัดท างานร่วมกันกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามแผนงานที่
จัดท าขึ้นจากการรวมรวบข้อมูลในเชิงพื้นที่ หากพระสงฆ์ยืนยันการเป็นผู้สนับสนุนก็อาจเข้าร่วม
ได้๒๖๒ 

๑๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดซึ่งเป็นการประชุม
ร่วมด้านวิชาการการพัฒนาชุมชนที่มีกิจกรรมหลากหลาย อย่างเช่น การด าเนินงานสารสนเทศ 
ต้นแบบ และฝึกวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง ขั้นตอนนี้ พระสงฆ์อาจมี
ส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์๒๖๓ 

๑๔. ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมผู้น าสัมมาชีพจะได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา โดยการสร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับบุคคล โดยมุ่งหวังให้มีการลดความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข ควรอาราธนาฝ่ายสงฆ์มาร่วมเป็น
วิทยากรพเิศษ๒๖๔ 

๑๕. การวิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการเพ่ือพิจารณาสถานการณ์เชื่อมโยง
กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและโอกาสของการประสบความส าเร็จได้อย่างแท้จริง พระสงฆ์ในพ้ืนที่ควรได้เข้า
ร่วมประชุมเป็นฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงานในเชิงพ้ืนที่๒๖๕ 

                                           
๒๖๐สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖๒สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖๓สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖๔สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖๕สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๘ 

๑๖. ให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรฝ่ายหลักการของ
สัมมาชีพในทัศนะของพระพุทธศาสนา๒๖๖ 

๑๗. ระดับจังหวัดค านึงถึงสอดคล้องกับความรู้ของปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านหรือหมู่บ้าน
ใกล้เคียงในอ าเภอเดียวกัน ศักยภาพชุมชน ทุนชุมชน ความสามารถในการสร้างรายได้ และการมี
แหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการเรียนรู้ ที่ส าคัญที่จังหวัดมุ่งเน้น คือ ต้องเป็นอาชีพที่สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประเด็นนี้ ควรได้รับความร่วมมือจากองค์กรสงฆ์ร่วมสนับสนุนและ
รับผิดชอบ เพราะแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ของวัด๒๖๗ 

๑๘. นอกจากมีปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเข้าประชุมแล้ว    
ยังมีการประสานทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอและ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือขยายผลและต่อยอดการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในหมู่บ้านเพ่ือไปสู่ความยั่งยืน พระสงฆ์และวัดควรรับผิดชอบในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณใน
การท างานร่วมกันของชุมชนด้วย๒๖๘ 

๑๙. ตอนนี้ เน้นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ สร้างเครือข่าย โดยการส่งเสริมการ
พัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม มีเป้าประสงค์ ให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา
ร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และควรรวมถึงภาคองค์กรสงฆ์ด้วย๒๖๙ 

๒๐. พระสงฆ์ที่เป็นผู้น าชุมชนของทุกชุมชน ต้องเป็นแกนน าหลักในการส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ติดตาม สนับสนุนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของระดับจังหวัด๒๗๐ 

                                           
๒๖๖สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖๗สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖๘สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖๙สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๗๐สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๐๙ 

๒๑. เห็นได้ชัดว่า คนในชุมชนยังมีบุคคลที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพ 
ดังนั้น เพ่ือให้ลดขัดแย้งและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ต้องนิมนต์พระสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพนับถือของ
คนในชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง๒๗๑ 

๒๒. จากการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการระดับจังหวัด สัมมาชีพต้องเป็นอาชีพที่ชาวบ้าน
เขาต้องการท า อยากท า ประกอบการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง      
ที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ จากนั้นกลับไป
ถ่ายทอด ดังนั้น หากได้ผู้น าสงฆ์ เช่น เจ้าอาวาสของวัดในชุมชน ร่วมเป็นก าลังส าคัญ ก็จะท าให้ลด
แรงเสียดทานได๒้๗๒ 

๒๓. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ แต่สิ่งที่อาจมองข้ามไป คือ หลักการของสัมมาอาชีวะ นี้จึงควรให้คณะสงฆ์เข้าไป
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น อาจร่วมเป็นวิทยากรให้ความเกี่ยวกับการประกอบสัมมาชีพ๒๗๓ 

๒๔. การด าเนินงานในขั้นตอนนี้ เป้าหมายของภาครัฐ ต้องการการพัฒนาอย่างบูรณาการ 
เอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ลงรายละเอียดในระดับชุมชน ระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล จึงควรให้พระสงฆ์
รว่มรับผิดชอบในฐานะผู้น าจิตใจ๒๗๔ 

๒๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด เป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยยึดแนวคิดพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่สิ่งที่ยังขาด
และควรปรับปรุงการด าเนินงานโดยเร่งด่วน คือ การมีส่วนร่วมขององค์กรทางศาสนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พระพุทธศาสนา อาศัยความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยตรงที่พระพุทธศาสนามีหลัก
สัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของหลักสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่  จึงควรให้องค์กรพระพุทธศาสนาร่วม

                                           
๒๗๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๗๒สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๗๓สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๗๔สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๑๐ 

รับผิดชอบโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรฝ่ายหลักการของสัมมาอาชีวะตามแนวคิดของพระพุทธ-
ศาสนา๒๗๕ 

สรุปได้ว่า ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด           
มีแนวทางในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี เนื้อความดังนี้คือ พระสงฆ์ต้องมีบทบาทความรับผิดชอบในการเป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติหลักธรรมเชิงประยุกต์ ซึ่งเป็นการพัฒนาบทความความรับผิดชอบจากเดิมที่
เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับจัดประชุมของชุมชน โดยหลักการปฏิบัติหลักธรรม
เชิงประยุกต์นั้น ได้แก่ แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การน าค าสอนทางพระพุทธศาสนามา
เป็นแนวทางในการประสานกลมกลืนกับวิธีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรอย่างชาญฉลาด และเป็น
รูปธรรม หลักจริยธรรมดังกล่าวคือ หลักการเดินสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ระดับโลกิยธรรม คือ
ธรรมที่เหมาะแก่ชาวบ้านทั่วไป ได้แก่ ความเป็นรู้จักพอในการบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ และ
การใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเน้นการลด ละ เลิก อบายมุข ด้วยการ
ประพฤติตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรมซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการเป็นวิถีพุทธ เป็นหัวใจของ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ทั้งนี้ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเป็นฐานของเศรษฐกิจพอพอเพียงซึ่งเป็น
ภาคทฤษฎีหรือหลักการ ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภาคปฏิบัติของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินี้จะต้องด าเนินต่อไปด้วยกันเสมอ และด้วยเหตุที่การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดยังขาดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการของ
สัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนาอันเป็นพ้ืนฐานแนวคิดสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การที่พระสงฆ์ร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพในฝ่ายหลักการของสัมมาอาชีวะ
ในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาด ได้แก่ องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่
สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือส่งเสริมความสงบสุขของผู้คนในสังคม ให้ประชาชนมี
กินมีใช้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ และที่ส าคัญต้องไม่ท าตนและผู้ อ่ืนเดือนร้อน ซึ่งดังกล่าวนี้ 
สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาหลายประการ อาทิเช่น หลักธรรมการพ่ึงพา
ตนเอง หลักธรรมความรู้จักพอประมาณ หลักธรรมเรื่องราวความสันโดษ หลักธรรมความเป็นผู้รู้จักใช้
เหตุผลในการด าเนินชีวิต หลักธรรมเรื่องทางสายกลางหรือความพอดี และหลักธรรมเรื่องความไม่โลภ
มาก เป็นต้น ทั้งนี้ พระสงฆ์อาจมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการและสนใจ
ฝึกอาชีพ เพ่ือเป็นฐานการด าเนินงานด้านสารสนเทศ หรืออาจมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ อีกท้ัง 
ฝ่ายองค์กรสงฆ์จ าเป็นต้องร่วมให้การสนับสนุน เพราะแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน

                                           
๒๗๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๑๑ 

มากมีที่ตัง้อยู่ภายในพ้ืนที่ของวัด ดังนั้น พระสงฆ์และวัดต้องรับผิดชอบในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณใน
การท างานร่วมกันของชุมชนด้วย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายพระสงฆ์
ในพ้ืนที่เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในเบื้องต้นอาจร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้ให้การสนับสนุน ก่อนที่จะ
ยกระดับเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิทยากรสัมมาชีพ เพราะพระสงฆ์จ านวนมากท างานคลุกคลีอยู่กับชุมชน
มีข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์อาชีพและความต้องการ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ การให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถร่วมปฏิบัติ
หน้าที่เป็นวิทยากรฝ่ายหลักการของสัมมาอาชีวะใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนา 
 

๘ ๒, ๓, ๕, ๑๐, ๑๔, ๑๕, 
๑๕, ๒๓ 

๒ พระสงฆ์ควรมีบทบาทในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณ
ในการท างานร่วมกันของชุมชน 
 

๖ ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๔ 

๓ การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ร่วมประชุมในฐานะผู้สนับสนุน 
 

๔ ๔, ๖, ๙, ๑๒ 

๔ พระสงฆ์ควรรว่มรับผดิชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน 
 

๓ ๗, ๘, ๑๐ 

๕ คณะสงฆ์ควรพัฒนาบทบาทจากเดิมที่เป็นเพียงผู้
อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับจัดประชุม
ของชุมชน 
 

๓ ๑, ๑๗, ๒๕ 

๖ พระสงฆ์ควรมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
 

๑ ๑๓ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๑ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพ



๒๑๒ 

ชุมชนระดับจังหวัด พบว่า การให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรฝ่าย
หลักการของสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ควรมีบทบาทในฐานะผู้น าทางจิต
วิญญาณในการท างานร่วมกันของชุมชน การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สนับสนุน 
พระสงฆ์ควรร่วมรับผิดชอบในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน คณะสงฆ์ควรพัฒนา
บทบาทจากเดิมที่เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับจัดประชุมของชุมชน และ
พระสงฆ์ควรมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

๔.๓.๓ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พบว่า 

๑. การเตรียมความพร้อมด้านทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พัฒนาชุมชน
อ าเภอจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรที่ปฏิบัติงานสัมมาชีพ โดยสรรหาผู้
ที่รู้ถึงผลดีและผลเสียในการด าเนินงาน มาเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน การนี้ ควรให้คณะ
สงฆ์มีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาชีพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
หลักการพ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์หลายรูปก็ท างานพัฒนาร่วมกับคนใน
ชุมชนอยู่มาตั้งแต่เดิมแล้ว๒๗๖ 

๒. ทีมวิทยากรที่ปฏิบัติสัมมาชีพที่มีคุณภาพเพ่ือให้ความรู้ในหลักสมาชิกอันน าไปสู่การ
เสริมสร้างสัมมาชีพระดับครัวเรือนอยู่แล้ว แต่ยังขาดบุคลากรขององค์กรทางศาสนา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง บุคลากรของพระพุทธศาสนา เช่น พระสงฆ์ผู้น าชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านหลัก
สัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา๒๗๗ 

                                           
๒๗๖สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๗๗สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๑๓ 

๓. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ควรยกระดับพระสงฆ์จากเดิมที่เป็นเพียงผู้เข้าร่วม
ประชุมในสัดส่วนบุคคลภายนอก ให้เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาที่สามารถยึดโยงจิตให้ของ
ชุมชนภาคครัวเรือนให้ร่วมมือกันเพ่ือชุมชนได้เป็นอย่างดี๒๗๘ 

๔. ผู้น าพระสงฆ์ระดับอ าเภอต้องร่วมรับผิดชอบโดยให้ความสนับสนุนด้านสถานที่ส าหรับ
การประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน๒๗๙ 

๕. พระสงฆ์แกนน าชุมชนอาจร่วมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน 
โดยร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ๒๘๐ 

๖. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ซึ่งบุคลากรระดับหมู่บ้านนี้ ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน ดังนั้น   
หากพระสงฆ์ต้องการมีส่วนร่วมก็อาจร่วมรับผิดชอบร่วมกับปราชญ์ชุมชนในพ้ืนที่๒๘๑ 

๗. ทีมงานของพัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน และ  
มีหน่วยงานภาคีที่ร่วมกิจกรรม ร่วมให้ค าปรึกษาแนะน า ซึ่งหากได้พระสงฆ์ในพ้ืนที่ร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายด้วยก็มั่นใจว่าส่งผลให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น๒๘๒ 

๘. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน สร้างทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้มีความพร้อมและสามารถจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนใน
หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยให้มีทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่  
ส่วนนี้ คณะสงฆ์ระดับอ าเภออาจให้การสนับสนุนการจัดการประชุมได้๒๘๓ 

                                           
๒๗๘สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๗๙สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘๐สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘๑สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘๒สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘๓สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๒๑๔ 

๙. ส านักพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประชุมเตรียมความพร้อมของทีม
วิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  ความเป็นมา ความส าคัญ กระบวนการ
สร้างสัมมาชีพชุมชน แล้วกอ่ื็น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เพ่ิมปราชญ์ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นหมู่บ้าน
ละห้าคน ซึ่งขั้นตอนนี้ พระสงฆ์ในพ้ืนที่ที่มีความรู้ความสามารถและคลุกคลีหรือท างานด้านการพัฒนา
ชุมชนอาจร่วมรับผิดชอบในการให้ความรู้พ้ืนฐานของสัมมาชีพได้๒๘๔ 

๑๐. ตอนนี้ มีการร่วมกันทบทวนและจัดท าแผนการฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมสนับสนุน 
ก ากับและติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ การจัดเตรียมพื้นท่ีฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอาชีพของแต่ละชุมชน ดังนั้น พระสงฆ์อาจมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนได้๒๘๕ 

๑๑. การเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากรนี้เป็นส่วนส าคัญยิ่งประการหนึ่งก่อนลงภาค 
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ พระสงฆ์อาจร่วมเตรียมความพร้อมวิทยากรผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ของการประกอบ
สัมมาชีพ เพ่ือจะได้อธิบายให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบและเข้าใจในการประกอบสัมมาชีพที่สร้าง
รายได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน๒๘๖ 

๑๒. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชน
หรือแกนน าชุมชนหรือแกนน าหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม เพ่ิมเติมจากการประชุมในระดับจังหวัด แต่ต้อง
มาในสัดส่วนของปราชญ์ชุมชน และต้องได้รับการฝึกอบรม เปิดรับความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
ค่านิยมท่ีมีต่อวิถีชีวิต และฝึกทักษะการเป็นผู้น าให้เหมาะสม ด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกระบวนการ
กลุ่ม สามารถไปเสริมสร้างพลังการเคลื่อนไหวของชุมชน พระสงฆ์จึงสามารถร่วมรับผิดชอบได้ใน
ฐานะร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ๒๘๗ 

๑๓. มีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนระดับหมู่บ้านแล้ว แต่ยังขาดแคลน คนที่
สามารถเป็นผู้น าชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งในที่นี้ ต้องการผู้น าการกระท า หรือผู้น าที่เสียสละอย่าง
แท้จริง ในส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ควรเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านนับถือศรัทธา หรือ
ในเบื้องตน้อาจเป็นหลวงพ่อเจ้าอาวาสของวัดในหมู่บ้านนั้น ๆ๒๘๘ 

                                           
๒๘๔สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘๕สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘๗สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘๘สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๑๕ 

๑๔. การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชนสร้างความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการได้ พระสงฆ์ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน หากได้เข้า
มามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการย่อมเป็นขวัญก าลังใจแก่ทุกคน๒๘๙ 

๑๕. ต าบลสร้อยฟ้า ได้เพ่ิมทีมวิทยากรซึ่งประกอบด้วยปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมและ
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วเป็นครูใหญ่ และปราชญ์ชุมชนมาช่วยท าหน้าที่เป็นวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้านร่วมเป็นครูน้อย ซึ่งการด าเนินงานในขั้นนี้ ได้ขอค าแนะน าจากหลวงพ่อ
เจ้าอาวาสวัดขนอนซึ่งเป็นผู้น าของชุมชนที่ท างานโดยเสียสละเพ่ือชุมชนด้วย๒๙๐ 

๑๖. เครื่องมือของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานข้อมูลชุมชน            
เป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา 
เป็นต้นนั้นต้องให้วัดและพระสงฆ์มีบทบาทเพ่ิมเติมมากขึ้นจากเดิมที่เป็นเพียงผู้สนับสนุน เช่น       
อาจนิมนต์เป็นวิทยากรพิเศษ๒๙๑ 

๑๗. พัฒนาชุมชนอ าเภออาจให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นวิทยากรด้วย เพราะศูนย์การ
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่ในวัด มีหลวงพ่อเป็นผู้ริเริ่มมาตั้งแต่ต้น และเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนทุนด าเนินการเริ่มแรกด้วย๒๙๒ 

๑๘. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านนั้นเมื่อมองจากการผล
ประชุมเชิงการปฏิบัติการ จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพให้มากขึ้นทั้งด้านการให้ความรู้ และการบริการที่ดี 
แต่ยังไม่ครบทุกฝ่าย เช่น ขาดการเชิญผู้น าทางศาสนาในพ้ืนที่เข้ามาร่วม ในที่นี้คือ เจ้าอาวาสของวัด
ประจ าหมู่บ้าน๒๙๓ 

                                           
๒๘๙สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙๐สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙๑สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙๒สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙๓สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๑๖ 

๑๙. หัวใจของสัมมาชีพคือมีรายได้เพ่ิม หรือให้รายจ่ายลดลง นี้ควรอาศัยความรู้ทาง
ศาสนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ปลอดอบายมุข๒๙๔ 

๒๐. ต้องขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 
จึงควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นแกนน าซึ่งควรให้มีบทบาทรับผิดชอบ
ร่วมกับปราชญ์ชุมชนในพ้ืนที่๒๙๕ 

๒๑. ปราชญ์และแกนน าที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจะต้องร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย และเรียนรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนถึงวิธีวัดความส าเร็จจากการด าเนินงาน๒๙๖ 

๒๒. องค์กรสงฆ์ควรได้รับผิดชอบในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการของสัมมาชีพบน
พ้ืนฐานแนวคิดของสัมมาอาชีวะของชาวพุทธ๒๙๗ 

๒๓. การค้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสัมมาชีพเพ่ิมเติม เพ่ือมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน
ระดับหมู่บ้าน ที่ควรเพ่ิมเติม คือ องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา๒๙๘ 

๒๔. สัมมาอาชีวะมีหลักการคือการหาเลี้ยงชีพในทางที่จะเบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน
รวมถึงประเทศชาติบ้านเมืองด้วย ฉะนั้น สัมมาชีพชุมชนจึงยึดแนวทางปฏิบัติจากความหมายของ
สัมมาอาชีวะข้างต้น และปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย๒๙๙ 

                                           
๒๙๔สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙๕สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙๗สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙๘สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๙๙สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๒๑๗ 

๒๕. การสรรหาทีมวิทยากรที่ เป็นปราชญ์ชาวบ้านรวมทั้งสิ้นหมู่บ้านละห้าคน            
ควรเพ่ิมเติมคนที่หก ได้แก่ พระสงฆ์ในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสัมมาชีพตามหลักการพ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา๓๐๐ 

สรุปได้ว่า ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน มี
แนวทางในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี เนื้อความดังนี้คือ พระสงฆต์้องมบีทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาชีพและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักการพ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  ขั้นตอนนี้ 
พระสงฆ์ในพ้ืนที่ที่มีความรู้ความสามารถและคลุกคลีหรือท างานด้านการพัฒนาชุมชนจึงสามารถร่วม
รับผิดชอบในการให้ความรู้พ้ืนฐานของสัมมาชีพได้เป็นอย่างดี สามารถร่วมเป็นวิทยากรพิเศษเพ่ือ
เสริมสร้างพลังการเคลื่อนไหวของชุมชนได ้ทั้งนี้ เนื่องจากพระสงฆ์ที่เป็นศนูย์รวมใจของชาวบ้าน เป็น
ผู้น าของชุมชนที่ท างานโดยเสียสละเพ่ือชุมชนอย่างแท้จริง หากได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินการย่อมเป็นขวัญก าลังใจแก่ทุกคน อีกทั้ง หัวใจของสัมมาชีพ คือ มีรายได้เพ่ิม และให้รายจ่าย
ลดลง ดังนี้จึงต้องอาศัยความรู้ทางศาสนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ปลอดอบายมุขด้วย แม้พระสงฆ์หลาย
รูปท างานพัฒนาร่วมกับคนในชุมชนอยู่มาตั้งแต่เดิมแล้ว แต่จ าเป็นต้องยกระดับจากเดิมที่เป็นเพียง
ผู้เข้าร่วมประชุมในสัดส่วนบุคคลภายนอก ให้เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาที่สามารถยึดโยงจิต
ให้ของคนในชุมชน นอกจากนี้ อาจมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนได้อีกด้วย ประการ
ส าคัญคือ คณะสงฆ์ระดับอ าเภออาจร่วมรับผิดชอบโดยให้ความสนับสนุนด้านสถานที่ส าหรับการ
ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีพระสงฆ์แกนน าชุมชนร่วมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากร
สัมมาชีพระดับหมู่บ้าน รับผิดชอบร่วมกับปราชญ์ชุมชนในพ้ืนที่  รวมตัวและท างานร่วมกันเป็น
เครือข่าย เพราะกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการภายใต้แนวคิดที่ให้ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับ สอนอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน
หรือใกล้เคียงที่มีความต้องการหรือสนใจฝึกอาชีพ หรือที่ว่า ชาวบ้านสอนชาวบ้าน และเพ่ือสนับสนุน
ให้การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น จึงต้องเป็นการท างานร่วมกันของเครือข่ายที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริหารส านักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนหรือ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ

                                           
๓๐๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๑๘ 

อ าเภอ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล คณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน    
เพ่ือสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้บรรลุตามวัตุประสงค์ที่กำหนดและเกิดความต่อเนื่องในการ
ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการ
จัดการปัญหาและตอบสนองความต้องการด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 
การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนการยกระดับและต่อยอดการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตารางท่ี ๔.๑๒ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความ
พร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ พระสงฆ์ในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสัมมาชีพตามหลักการ
พ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วม
รับผิดชอบเป็นวิทยากรพิเศษ 
 

๑๕ ๑, ๒, ๓, ๗, ๙, ๑๑, ๑๒, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐, ๒๒, 

๒๓, ๒๔, ๒๕ 

๒ คณะสงฆ์ระดับอ าเภอควรมีบทบาทสนับสนุนด้าน
สถานที่ส าหรับการประชุมเตรียมความพร้อมทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 
 

๔ ๔, ๕, ๘, ๒๑ 

๓ พระสงฆ์ควรรับผิดชอบร่วมกับปราชญ์ชุมชนในพ้ืนที่ 
 

๓ ๖, ๑๕, ๑๙ 

๔ พระสงฆ์ควรมีบทบาทในฐานะผู้น าทางจิตใจของคน
ในชุมชน 
 

๒ ๑๓, ๑๔ 

๕ พระสงฆ์ควรรว่มรับผดิชอบการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
 

๑ ๑๐ 

 



๒๑๙ 

จากตารางที่ ๔.๑๒ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน พบว่า พระสงฆ์ในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสัมมาชีพตามหลักการพ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วมรับผิดชอบเป็น
วิทยากรพิเศษ คณะสงฆ์ระดับอ าเภอควรมีบทบาทสนับสนุนด้านสถานที่ส าหรับการประชุมเตรียม
ความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พระสงฆ์ควรร่วมรับผิดชอบร่วมกับปราชญ์
ชุมชนในพ้ืนที่ พระสงฆ์ควรร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้น าทางจิตใจของคนในชุมชน และพระสงฆ์ควร
ร่วมรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

๔.๓.๔ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า 

๑. เมื่อมีการลงพ้ืนที่ของทีมวิทยากรระดับหมู่บ้านเพ่ือให้ความรู้หลักสัมมาชีพ และ
สอบถามความสนใจในการประกอบสัมมาชีพ และท าการอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายทั้งในปัจจุบัน 
และความสนใจในการท าอาชีพอ่ืนในอนาคตด้วย จึงควรให้วัดในชุมชนส่งตัวแทนร่วมปฏิบัติการเชิง
พ้ืนที่ด้วย๓๐๑ 

๒. ให้พระสงฆ์ร่วมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและลง
พ้ืนที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการภายในหมู่บ้าน และมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ขยายผล๓๐๒ 

๓. ให้องค์กรคณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลร่วมกับปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม
จากจังหวัด โดยมีการท างานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาชุมชน๓๐๓ 

                                           
๓๐๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๐๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๐๓สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๒๐ 

๔. อาจร่วมรับผิดชอบภารกิจในการเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือน รวมถึงร่วมก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรมอาชีพ๓๐๔ 

๕. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านจะเตรียมการฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนที่
ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยต้องสอนอาชีพที่เขาต้องการอยากท าประกอบการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางประกอบอาชีพ ซึ่งอาจให้พระสงฆ์แกนน าในพื้นที่ได้
ลงพื้นที่พร้อมกันด้วย๓๐๕ 

๖. พระสงฆ์อาจลงพ้ืนที่ร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เพ่ือเป็นสื่อกลาง
ในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีและการสื่อสารกับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ๓๐๖ 

๗. ตอนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ คณะสงฆ์อาจรับผิดชอบ
โดยการส่งตัวแทนร่วมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ด้วย๓๐๗ 

๘. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถฝึกอาชีพได้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากการให้ความรู้โดยวิทยากรสัมมาชีพ
ระดับหมู่บ้านซึ่งอาจร่วมกับปราชญ์ฝ่ายสงฆ์ที่ท างานในพ้ืนที่ เกี่ยวกับความรู้เรื่องสัมมาชีพชุมชน 
ความส าคัญของการสร้างสัมมาชีพชุมชนในประเด็นที่เก่ียวกับความเป็นมาของสัมมาชีพ๓๐๘ 

๙. พระสงฆ์อาจช่วยเป็นสื่อการในการสื่อสารกับชุมชนในช่วงที่จะท าข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน๓๐๙ 

๑๐. ภาครัฐมีการทบทวนความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายว่ายังคงมีความสนใจหรือ
ต้องการฝึกอาชีพ หรือเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือไม่ ซึ่งกรณีที่ไม่ต้องการฝึกอาชีพก็จะให้ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านหาครัวเรือนอ่ืนทดแทน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพให้เปลี่ยนอาชีพตาม

                                           
๓๐๔สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๐๕สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๐๖สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๐๗สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๐๘สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๐๙สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๒๑ 

ค าแนะน าของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ซึ่งพระสงฆ์อาจมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของครัวเรือนในรอบนี้ด้วย๓๑๐ 

๑๑. รับผิดชอบโดยฐานะเป็นบุคคลที่เป็นสื่อกลางในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี๓๑๑ 

๑๒. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเบื้องต้นกับ
ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่พระสงฆ์มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี๓๑๒ 

๑๓. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่จะบ้านลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพ ซึ่งควรต้องเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ส่งตัวแทนร่วมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเชิง
พ้ืนที่ด้วย๓๑๓ 

๑๔. มีอุปสรรคอย่างมากในขั้นตอนนี้ ก านัน ผู้ช่วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะ
ร่วมลงพ้ืนที่ด้วยเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย หากได้พระสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในชุมชน
ร่วมลงพ้ืนที่ด้วย ก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวก๓๑๔ 

๑๕. นิมนต์หลวงพ่อลงพื้นที่ร่วมกันเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ๓๑๕ 

๑๖. ด้วยความผู้น าทางจิตใจของคนในชุมชน จึงควรให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสซึ่งท างาน
ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรมชุมชนวัดขนอนได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมเยือนพร้อมกับคณะท างาน๓๑๖ 

๑๗. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านจะมุ่งให้ความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพแก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพตามที่ครัวเรือนต้องการ ดั งนั้น ในขั้นตอน
ของการการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายจะมีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในการฝึก
อาชีพของครัวเรือนอีกครั้ง เพ่ือทราบความต้องการว่ามีการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพจากเดิมที่

                                           
๓๑๐สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๒สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๓สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๔สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๕สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๖สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๒๒ 

แจ้งในแบบส ารวจหรือไม่ ดังนั้น จึงควรให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาสมีส่วนร่วมในการการ
ก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรมอาชีพด้วย๓๑๗ 

๑๘. โดยฐานะที่พระเป็นบุคคลที่เป็นสื่อกลางในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน    
จึงควรนิมนต์ให้พระสงฆ์ได้ร่วมการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายกับทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน เพ่ือสร้างทัศนคติทีด่ีเป็นส าคัญ๓๑๘ 

๑๙. ต้องให้ฝ่ายวัดมีส่วนร่วมในการเตเรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายโดยเริ่มต้น
ตั้งแต่การออกเยี่ยมเยือนครัวเรือน เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกัน อาจกล่าวได้ว่า ช่วยเป็น
สื่อกลางในการละลายพฤติกรรม๓๑๙ 

๒๐. สังคมไทยเคารพศรัทธาต่อพระภิกษุมาก เพราะพระภิกษุเป็นผู้ทรงศีล ย่อมพูดแต่สิ่ง
ที่เป็นความจริง และเป็นครูบาอาจารย์๓๒๐ 

๒๑. ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนคูบัวมีความผูกพันแนบแน่นกับพระสงฆ์และวัด
ตามวิถีชีวิตของคนชนบท พระสงฆ์จึงกลายเป็นที่พ่ึงของชุมชนในทุกเรื่อง ทุกขั้นตอนจึงขาดพระสงฆ์
ไม่ได๓้๒๑ 

๒๒. พระสงฆ์สามารถเป็นสื่อกลางในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับครัวเรือนทุกครัวเรือน ดังนั้น 
ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายที่ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านจะ
สอบถามครัวเรือนเกี่ยวกับความสนใจในการฝึกอาชีพหรือความต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ           
ควรนิมนต์พระสงฆ์ร่วมด้วย๓๒๒ 

                                           
๓๑๗สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๘สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๙สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๒๐สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผา้ตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๒๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๒๒สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๒๓ 

๒๓. ที่ผ่านมาการด าเนินงานระยะนี้ ก็ยังไม่ปรากฏว่าภาคคณะสงฆ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้ร่วมด าเนินงาน๓๒๓ 

๒๔. พระสงฆ์และวัดในพื้นที่เข้ามีส่วนร่วมเพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์๓๒๔ 

๒๕. ต้องเปิดโอกาสให้ส่งตัวแทนร่วมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่๓๒๕ 

สรุปได้ว่า ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนา
บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  เนื้อความดังนี้คือ 
พระสงฆ์ต้องลงพ้ืนที่ร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เป็นสื่อการในการสื่อสารกับ
ชุมชน เป็นสื่อกลางในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีและการสื่อสารกับครัวเรือนเป้าหมาย สร้างบรรยากาศท่ี
เป็นมิตรต่อกัน โดยอาศัยความคุ้นเคยเป็นอย่างดีของพระสงฆ์ที่มีกับคนในชุมชน เมื่อพระสงฆผ์ู้เป็นที่
เคารพศรัทธาของคนในชุมชนได้ร่วมลงพ้ืนที่ด้วยก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวก พระสงฆ์จึงจ าเป็นต้องร่วม
เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา ร่วมปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ตั้งแตร่ะยะเริ่มต้นและลงพ้ืนที่เยี่ยม
เยือนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการภายในหมู่บ้าน โดยท างานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาชุมชน 
ประการส าคัญคือ การร่วมรับผิดชอบภารกิจในการเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือน ที่มุ่งสร้างอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมี
รายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นความพยายามที่จะปรับจากการท ามาหากินเป็นท ามาค้าขาย โดยไม่ได้เอา
ก าไรสูงสุดเป็นตัวตั้งหรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และค านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม คือ ความสุข
ของตนและคนท างาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการเป็นหลักด้วย รวมถึงการส่งเสริม
บทบาทของพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรมอาชีพ ติดตาม และสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถปฏิบัติอาชีพได้จริง ทั้งนี ้เพราะสังคมไทยเคารพ
ศรัทธาต่อพระภิกษุมาก ชาวพุทธหรือผู้ที่เคารพเลื่อมใสและศรัทธาในพระรัตนตรัยได้ปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา เคารพนับถือต่อพระรัตนตรัย เอาใจใส่ท านุบ ารุงและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทที่ถูกต้องและเหมาะสม และน าแนว
ทางการปฏิบัติตนของพระสงฆ์มาเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการด าเนินชีวิต ดังเช่นที่ คนไทยมีวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ การแสดงความเคารพ การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความกตัญญู

                                           
๓๒๓สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๒๔สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๒๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๒๔ 

กตเวที การไม่อาฆาตหรือมุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน ความอดทนและการเป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใส รื่นเริง เป็นต้น 
กล่าวคือ ความเคารพศรัทธาของพุทธบริษัทที่มีต่อพระภิกษุ เกิดจากพ้ืนฐานของความเป็นผู้ทรงศีล 
นั่นเอง อย่างไรก็ตาม จุดเน้นส าคัญคือ ภาคคณะสงฆ์จ าเป็นต้องมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ขยายผล 
และอาจมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของครัวเรือน โดยการจัดส่ง
พระสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในชุมชนเป็นตัวแทนขององค์กรคณะสงฆ์ในการร่วมปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความ
พร้อมครัวเรือนเป้าหมาย 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ บทบาทโดยฐานะเป็นบุคคลที่เป็นสื่อกลางในเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดี 
 

๑๒ ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, 
๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๔ 

๒ การเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ส่งตัวแทนร่วมปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ 
 

๙ ๑, ๓, ๕, ๗, ๑๓, ๑๕, ๑๖, 
๒๓, ๒๕ 

๓ การมีส่วนร่วมในการการก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรม
อาชีพ 
 

๒ ๔, ๑๗ 

๔ การมีส่วนร่วมรัในการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการของครัวเรือนในรอบนี้ 
 

๑ ๙ 

๕ การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 

๑ ๒ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๓ แสดงให้เห็นว่า แนวทางในการพัฒนาความรับผิดชอบของพระสงฆ์
ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อม



๒๒๕ 

ครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า บทบาทโดยฐานะเป็นบุคคลที่เป็นสื่อกลางในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี       
การเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ส่งตัวแทนร่วมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ด้วย การมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรมอาชีพ การมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
ครัวเรือน และการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

๔.๓.๕ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
เฉพาะบริบทด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน พบว่า 

๑. ถ้าจะให้พูดถึงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มี
บทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
หลักการพื้นฐานส าคัญของแนวคิดสัมมาชีพชุมชน๓๒๖ 

๒. ในส่วนขององค์กรพระพุทธศาสนาเรา ควรมีบทบาทในการให้ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพตามหลักสัมมาชีพบนพื้นฐานแนวคิดของพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนสังคมพุทธ๓๒๗ 

๓. เดิมทางวัดก็เข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุน ซึ่งในความเป็นจริง ภาคคณะสงฆ์มีองค์ความรู้
ทางพระพุทธศาสนาที่สามารถสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนเต็มพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ในทางธรรมเรียก 
สัมมาอาชีวะ ในทางโลกเรียก สัมมาชีพ๓๒๘ 

๔. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
อาชีพที่ครัวเรือนของหมู่บ้านนั้นต้องการเรียนรู้ประกอบด้วยความรู้ ทางวิชาการ ทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติการ ซึ่งในส่วนของภาคทฤษฎีนั้นพระสงฆ์อาจร่วมเป็นวิทยากรพิเศษร่วมให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการได้๓๒๙ 

                                           
๓๒๖สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๒๗สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๒๘สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๒๙สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๒๖ 

๕. การด าเนินการจัดฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนรายหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
หากได้ฝ่ายสงฆ์เข้ามาสนับสนุนความรู้ทางธรรมะส าหรับการประกอบสัมมาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก็ยิ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งได้๓๓๐ 

๖. วิทยากรสัมมาชีพชุมชนผู้เป็นเจ้าของอาชีพด าเนินการร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน จะบรรยายให้ข้อมูล ชี้ให้เห็นภาพความส าคัญของการท าอาชีพว่าให้ประโยชน์
อย่างไร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ แล้วจึงอธิบายให้ข้อมูลการประกอบอาชีพอย่าง
ละเอียดในทุกขั้นตอนของการประกอบอาชีพ๓๓๑ 

๗. วิทยากรสัมมาชีพชุมชนผู้เป็นเจ้าของอาชีพจะด าเนินการร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน บรรยายให้ข้อมูลชี้ให้เห็นภาพความส าคัญของการท าอาชีพว่าให้ประโยชน์
อย่างไร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ แล้วจึงอธิบายให้ข้อมูลการประกอบอาชีพอย่าง
ละเอียดในทุกขั้นตอนของการประกอบอาชีพ แต่ยังขาดองค์ความรู้ส่วนที่เป็นหัวใจในการอยู่ร่วมกัน
โดยสันติ๓๓๒ 

๘. พระสงฆ์จะต้องรับผิดชอบโดยมีหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมกับทีวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน๓๓๓  

๙. ความรู้ภาคทฤษฎีควรให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ด้านหลักธรรมของพระพุทธศาสนาร่วม
เป็นวิทยากร ส่วนในด้านการลงมือปฏิบัติให้เป็นบทบาทความรับผิดชอบของทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน๓๓๔ 

๑๐. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการ
พัฒนาการประกอบอาชีพที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กับ
แนวคิดของศาสนาพุทธ๓๓๕ 

                                           
๓๓๐สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๓๑สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๓๒สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๓๓สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๓๔สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๓๕สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๒๗ 

๑๑. พระสงฆ์ผู้มีความรู้ความช านาญในการบรรยายอาจเข้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานในขั้นตอนนี้ในฐานะวิทยากรชุมชนได้๓๓๖ 

๑๒. พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถร่วมด าเนินงานภาคทฤษฎี สร้างคุณภาพชีวิตและ
สุขภาวะที่ดีส าหรับคนในชุมชน พัฒนาให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ         
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรมด้วย๓๓๗ 

๑๓. ตามหลักวิชาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพ้ืนฐานทางจิตใจของคนไทย ควรให้
พระสงฆ์มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบรรยายภาควิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักการของสัมมาชีพและ
แนวคิดพ้ืนฐานของสัมมาชีพชุมชนและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง๓๓๘ 

๑๔. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านของชุมชนสร้อยฟ้า ควรมีการให้ความรู้ภาค
วิชาการจากพระสงฆ์ผู้มีความรู้และมีบทบาทที่เก่ียวข้องกับการประกอบสัมมาชีพ๓๓๙ 

๑๕. ควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยเหตุที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลายแห่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ
วัด๓๔๐ 

๑๖. หน่วยงานราชการควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่เป็นแกนน าของหมู่บ้านร่วมมีบทบาท
รับผิดชอบโดยเป็นวิทยากรภาคทฤษฎี๓๔๑ 

๑๗. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านยึดหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ชุมชนหมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น รายจ่ายน้อยลง โดยไม่เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ จึงควรให้
พระสงฆ์มาบรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนทางสายกลาง๓๔๒ 

                                           
๓๓๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๓๗สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๓๘สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๓๙สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๔๐สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๔๑สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๔๒สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๒๘ 

๑๘. แม้จะมีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านให้การสนับสนุนในการฝึก
ปฏิบัติการ แต่ก็ควรมีทีมพระสงฆ์ให้การสนับสนุนภาควิชาการสัมมาอาชีพ๓๔๓ 

๑๙. มีพระสงฆ์ที่ท างานเพ่ือชุมชนจ านวนมาก ท ามาก่อนราชการ เช่น ททท. เป็นต้น    
จะให้เข้ามาให้การส่งเสริม เมื่อมีพ้ืนที่ มีอาชีพมั่นคง ไม่ควรทิ้งสงฆ์๓๔๔ 

๒๐. ศูนย์ศึกษา ตั้งอยู่ในวัด ถ้าไม่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับชุมชนอาจไม่ใช่วิธี
ปฏิบัติที่ดี๓๔๕ 

๒๑. ชุมชนคูบัว ลักษณะอาชีพที่แต่ละครัวเรือนเข้ารับการอบรม มีทั้งอาชีพหลัก      
อาชีพเสริม และอาชีพใหม่ เช่น การปลูกผักออแกนิกส์ ปศุสัตว์ แปรรูปผลผลิต เป็นต้น  แต่ก็ยึด
หลักการของศาสนาโดยการท ามาหากินด้วยความสุจริต๓๔๖ 

๒๒. การให้ความรู้ทางวิชาการในทฤษฎีควรมีฝ่ายศาสนามาให้ความรู้และหลักการ
เพ่ิมเติม แต่ในส่วนของสาธิตอาชีพในภาคปฏิบัติก็ให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพรับผิดชอบเช่นเดิม๓๔๗ 

๒๓. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของภาคคณะสงฆ์ควรด าเนินการโดยฐานะเป็นปราชญ์ผู้
ทรงความรู้ เช่น ความรู้หลักการของสัมมาอาชีวะ๓๔๘ 

๒๔. วัดบางวัดมีการจั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนรองรับการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง๓๔๙ 

                                           
๓๔๓สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๔๔สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๔๕สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๔๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๔๗สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๔๘สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต), รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๔๙สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ , เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๒๒๙ 

๒๕. บทบาทการเป็นวิทยากรภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พ้ืนฐานองค์ความรู้
สัมมาอาชีวะ และหลักทางสายกลางที่สัมพันธ์กับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ควรเป็นบทบาทของ
พระสงฆ๓์๕๐ 

สรุปได้ว่า ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีแนวทางในการพัฒนา
บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เนื้อความดังนี้คือ 
พระสงฆ์ต้องเป็นวิทยากรร่วมกับทีวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หรือร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ
ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามหลัก
สัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของแนวคิด
สัมมาชีพชุมชน ดังนั้น การที่พระสงฆ์ร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพในฝ่ายหลักการของสัมมาอาชีวะใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาด ได้แก่ องค์ความรู้ทางพระพุทธ ศาสนาที่
สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือส่งเสริมความสงบสุขของผู้คนในสังคม ให้ประชาชนมี
กินมีใช้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ และที่ส าคัญต้องไม่ท าตนและผู้อ่ืนเดือนร้อน ซึ่งดังกล่าวนี้ 
สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาหลายประการ เช่น หลักธรรมการพ่ึงพาตนเอง 
หลักธรรมความรู้จักพอประมาณ หลักธรรมเรื่องราวความสันโดษ หลักธรรมความเป็นผู้รู้จักใช้เหตุผล
ในการด าเนินชีวิต หลักธรรมเรื่องทางสายกลางหรือความพอดี และหลักธรรมเรื่องความไม่โลภมาก 
เป็นต้น และด้วยเหตุที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลายแห่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของวัด พระสงฆ์จึงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนได้ หน่วยงานราชการจึงต้องเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่เป็นแกน
น าของหมู่บ้าน ร่วมมีบทบาทรับผิดชอบโดยเป็นวิทยากรภาคทฤษฎี เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของ
สัมมาชีพชุมชน หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ชีวิตบนทางสายกลาง กล่าวคือ พระสงฆ์มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบโดยฐานะเป็นปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นงานที่พระสงฆ์
จ านวนมากได้ท าให้ชุมชนก่อนราชการจะมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

                                           
๓๕๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๓๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ การส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มีบทบาทในการให้ความรู้
เกี่ยวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของ
แนวคิดสัมมาชีพชุมชน 
 

๑๘ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๕ 

๒ การร่วมรับผิดชอบโดยบทบาทการเป็นวิทยากร
ภาคทฤษฎีเป็นส าคัญ 
 

๔ ๒,๘,๑๒,๑๖ 

๓ คณะสงฆ์ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมด้วยเหตุที่ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีของวัด 
 

๓ ๑๕, ๒๐, ๒๔ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๔ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
พบว่า การส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของแนวคิดสัมมาชีพชุมชน การร่วมรับผิดชอบโดย
บทบาทการเป็นวิทยากรภาคทฤษฎีเป็นส าคัญ และคณะสงฆ์ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมด้วยเหตุที่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีของวัด 

๔.๓.๖ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
เฉพาะบริบทด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า 



๒๓๑ 

๑. พระสงฆ์และวัดควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ อนุญาตให้คนใน
ชุมชนการน าเอาผลิตภัณฑ์เปิดจ าหน่าย สร้างรายได้๓๕๑ 

๒. ควรผลักดันการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยให้ใช้พ้ืนที่ของวัดเป็นที่ท าการ๓๕๒ 

๓. ต้องส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวัดประจ าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตมักน้อยสันโดษของ
ชุมชน๓๕๓ 

๔. เมื่อมีการขอตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนใช้รูปแบบของประชาคม โดยระดมทีมงานที่อาจมา
จากสมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การ ชุมชนระดับต าบล พระสงฆ์อาจร่วมสนับสนุนการระดมทุนเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนี้๓๕๔ 

๕. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพนี้ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการฝึกปฏิบัติอาชีพ
ในระดับหมู่บ้าน จะน าผลจากการฝึกปฏิบัติอาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  ขั้นตอนนี้มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะการประเมินผลการด าเนินการ ซึ่งพระสงฆ์อาจร่วมกับภาครัฐและองค์กร
ชุมชน๓๕๕ 

๖. การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพโดย
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอร่วมกับภาคครัวเรือนร่วมกันตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนนี้ เมื่อผู้แทน
ครัวเรือนเป้าหมายที่ฝึกอาชีพได้มีความรู้ความเข้าเข้าใจ ก็จะสามารถด าเนินตามกระบวนการจัดตั้ง
และพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ซึ่งวัดในชุมชนอาจอ านวยความสะดวกในเรื่อง
สถานที๓่๕๖ 

                                           
๓๕๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๕๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๕๓สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส, เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๕๔สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๕๕สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๕๖สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข, หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๓๒ 

๗. อาจร่วมในการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยอนุญาตให้สถานที่ของวัดเพ่ือการ
ด าเนินงานเก็บรวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสู่ระบบ๓๕๗ 

๘. ร่วมระดมทนุจัดตั้งกองทุนพัฒนากลุ่มอาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดตั้งและพัฒนา
กลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ตามหลักการ ๔ก๓๕๘ 

๙. การพัฒนากลุ่มอาชีพมีกิจกรรมหรือโครงการที่รองรับ คือ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางวัดอาจให้พื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าชุมชน๓๕๙ 

๑๐. พระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนควรเป็นแกนน าในการส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพทุก ๆ อาชีพท่ีมีในชุมชน๓๖๐ 

๑๑. ควรแบ่งพ้ืนที่ให้ชุมชนใช้พ้ืนที่ในการตั้งส านักงานของกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ประโยชน์แก่ชุมชน๓๖๑ 

๑๒. ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนการน าเอาผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านมาจัดจ าหน่ายในพ้ืนที่ของวัด
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย๓๖๒ 

๑๓. ทางวัดอาจจะอนุญาตให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน น าสินค้าหรือผลผลิตมาจ าหน่าย
ในช่วงงานเทศกาลหรืองานประจ าปีของวัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย๓๖๓ 

๑๔. ควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์แกนน าของชุมชนมีส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้ง
และพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน๓๖๔ 

                                           
๓๕๗สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว, พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๕๘สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์, พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๕๙สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๖๐สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๖๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๖๒สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๖๓สัมภาษณ์ นางสัมฤทธ์ิ รัฐปัตย์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๖๔สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา, ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๓๓ 

๑๕. ภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และติดตาม โดยมีส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอเป็นแม่งานใหญ่ร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพจะด าเนินงานได้สะดวกกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากได้รับความร่วมมือจากวัดประจ าชุมชน๓๖๕ 

๑๖. ชุมชนสร้อยฟ้า มีการตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน         โดย
ครัวเรือนสัมมาชีพที่ผ่านการพัฒนาแล้ว มารวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพสร้างรายได้  
โดยได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดขนอนเป็นที่ปรึกษา๓๖๖ 

๑๗. หลังจากโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อกระบวนการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านที่ยกระดับ 
และต่อยอดสู่การเป็นกลุ่มอาชีพ โดยมีพ้ืนทีร่องรับการจัดจ าหน่ายสินค้าตั้งอยู่ภายในวัด๓๖๗ 

๑๘. ประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบกับสภาพปัญหาทางการเงิน จึงมีเฉพาะกลุ่มอาชีพบาง
อาชีพที่ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง ทางฝ่ายสงฆ์อาจเป็นตัวกลางประสานงานกับราชการเพ่ือการ
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา๓๖๘ 

๑๙. การต่อยอดการพัฒนาทั้งในพ้ืนที่ของชุมชนเองสามารถเป็นต้นแบบส าหรับพ้ืนที่ อ่ืน
ได้อีกด้วย ซึ่งทุกชุมชนควรขอใช้พ้ืนที่ของวัดเป็นที่จัดตั้งศูนย์๓๖๙ 

๒๐. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพนี้ มีการน าหลักการจัดการความรู้แบบง่าย เพ่ือน า
องค์ความรู้ของชุมชนไปจัดสถานการณ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายโอนความรู้ ใช้ฐานเรียนรู้
หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชน๓๗๐ 

                                           
๓๖๕สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ, ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๖๖สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ”่, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๖๗สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ

พาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๖๘สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๖๙สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา, ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๗๐สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ช่ืน, ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๓๔ 

๒๑. ควรเปิดโอกาสให้พระสงฆซ์ึ่งเป็นผู้น าทางจิตใจของชุมชนมีส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ๓๗๑ 

๒๒. ทางวัดต้องสนับสนุนให้คนในชุมชนการน าเอาผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านมาจัดจ าหน่ายใน
พ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือหากเรียกเก็บก็ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของ
ทางวัด โดยไม่หวังก าไร๓๗๒ 

๒๓. ถึงจะส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนจากกลุ่มครัวเรือนที่มีการประกอบอาชีพ
เดียวกัน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพให้เกิดรายได้  
แต่ก็ยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ ควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือความยั่งยืน๓๗๓ 

๒๔. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพนี้อาจหลงลืมแนวคิดเริ่มต้นเชิงพุทธของสัมมาชีพ 
หรือการเลี้ยงชีวิตชอบตามหลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ธรรมะท่ีเกื้อหนุน
เพ่ือความสมบูรณ์ในการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น จึงควรอาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิร่วม
เป็นที่ปรึกษาด้วย๓๗๔ 

๒๕. หน่วยงานภาครัฐต้องให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ส่วนองค์กรพระสงฆ์และวัดในชุมชนควรมีบทบาทร่วมในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนโดยให้ใช้พ้ืนที่ของ
วัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย คือ ด าเนินการในรูปแบบของการสาธารณสงเคราะห์แบบให้เปล่าอย่าง
แท้จริง๓๗๕ 
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๒๓๕ 

สรุปได้ว่า ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ มีแนวทางในการพัฒนาความบทบาท
ของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  เนื้อความดังนี้คือ         
กลุ่มอาชีพที่สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มอาชีพได้อย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกลุ่ม การมีกิจกรรมกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง การแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่มที่เหมาะสมเป็นธรรมและสมาชิกมี ความพึงพอใจ การมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การมีกฎระเบียบกติกาที่เป็นที่ยอมรับของทุกคน     
มีการก ากับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน มีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล การยก
ย่อง ชมเชย เป็นต้น กล่าวคือ มาตรฐานของกลุ่มอาชีพ มีตัวบ่งชี้ ในการบริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง ทั้งในด้านด้านบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย กองทุน กฎระเบียบ และ
กิจกรรมของกลุ่ม ด้านบริหารคน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ สมาชิก คนในชุมชน และด้านบริหาร
ผลประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ต่อสมาชิก ผลประโยชน์ต่อกลุ่ม และผลประโยชน์ต่อ
ชุมชน ดังกล่าวนี้ มีแนวทางในการพัฒนา คือ พระสงฆ์ต้องส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ ผลักดันการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยให้ใช้พ้ืนที่ของวัดเป็นที่ท าการ คือ อ านวยความสะดวกใน
เรื่องสถานที่เป็นเบื้องต้น และอาจร่วมในการระดมทุนด้วย ทั้งนี้ ทางวัดต้องอนุญาตให้คนในชุมชน
การน าเอาผลิตภัณฑ์เปิดจ าหน่ายในพื้นที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในช่วงงานเทศกาลหรืองาน
ประจ าปี อีกทั้ง ทุกฝ่ายต้องส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวัดประจ าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตมักน้อย
สันโดษของชุมชน และวัดอาจให้พ้ืนที่ของวัดเพ่ือการด าเนินงานเก็บรวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
หรือจัดแสดงสินค้าชุมชนเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน มีการน าหลักการจัดการความรู้แบบง่าย ๆ เพ่ือน าองค์
ความรู้ของชุมชนไปจัดสถานการณ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายโอนความรู้ แล้วต่อยอดไปสู่การ
เป็นฐานเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจ าชุมชน ทั้งนี้ พระสงฆ์แกนน าของชุมชนอาจมี
ส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะการ
ประเมินผลการด าเนินการ และอาจอาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิหรือพระสงฆ์ผู้มีประสบการณ์ในการ
ท างานพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วย 

 

 

 

 



๒๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการจัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ การส่งเสริมให้คนในชุมชนการน าเอาผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้านมาจัดจ าหน่ายในพ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียก
เก็บค่าใช้จ่าย 
 

๖ ๑, ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๗, ๒๒ 

๒ การส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนโดยให้ใช้พ้ืนที่
ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
 

๕ ๒, ๑๐, ๑๙, ๒๐, ๒๔ 

๓ การอ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับการ
อบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 
 

๔ ๖, ๗, ๑๑, ๑๘ 

๔ การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์แกนน าของชุมชนมีส่วน
ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 

๓ ๗, ๒๑, ๒๓ 

๕ การสนับสนุนการระดมทุนเพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน 
 

๒ ๔, ๘ 

๖ การร่วมรับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
 

๒ ๕, ๑๕ 

๗ การส่งเสริมพระสงฆ์แกนน าของชุมชนร่วมเป็นที่
ปรึกษากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
 

๒ ๑๖, ๒๕ 

 
 



๒๓๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการจัดตั้งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ (ต่อ) 

 

ที ่ ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๘ การจัดตั้งวัดประจ าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตมัก
น้อยสันโดษของชุมชน 
 

๑ ๓ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๕ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า     
การส่งเสริมให้คนในชุมชนการน าเอาผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านมาจัดจ าหน่ายในพ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย การส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนโดยให้ใช้พ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย        
การอ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ เปิดโอกาสให้พระสงฆ์แกนน าของชุมชนมีส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ การสนับสนุนการระดมทุนเพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การร่วมรับผิดชอบเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน การส่งเสริมพระสงฆ์แกนน าของชุมชนร่วมเป็นที่ปรึกษา
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน และการจัดตั้งวัดประจ าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตมักน้อยสันโดษของ
ชุมชน 

๔.๓.๗ ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

ผลการวิเคราะห์สภาพตัวแบบการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ
แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จ านวน ๑๐ รูป/คน 
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าท้องถิ่น และนักวิชาการด้านศาสนา 
โดยผลการวิเคราะห์สภาพตัวแบบการพัฒนาความรับผิดชอบของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ
แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี พบว่า 



๒๓๘ 

จากความหลากหลายของสัมมาชีพของจังหวัดราชบุรี จึงมีการสร้างเครือข่าย โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งระบบ Input Process Output และ Outcome เช่น ตลาดอมยิ้ม สถาบัน
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าไปมีส่วนร่วม ฯลฯ ทั้งนี้ พระสงฆ์ได้ส่งเสริมหลักพุทธธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านศีล โดยใช้ศีลเข้าไปก ากับการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน มุ่งหมายการไม่ท าลายชีวิต โดยไม่
ใช้สารเคมี ลดการใช้สารเคมี หลีกเลี่ยงอันตรายที่มีต่อประชาชนและผู้บริโภค หรือเรียกว่าเป็น
ลักษณะของเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนบนพื้นฐานและหลักการของชาวพุทธ คือ สัมมาอาชีวะ หรือสัมมาอาชีพ นั่นเอง๓๗๖ 

วัดได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ของวัดในการเปิดร้านจ าหน่ายสินค้าของชุมชนในลักษณะให้เปล่า 
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยที่ผ่านมามีการเปิดให้ใช้แบบเสรี แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม   
ด้วยเหตุที่ผู้ที่มาขอใช้สถานที่ของวัดดังกล่าวเป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก มิใช่คนในชุมชน 
สินค้าท่ีน ามาวางจ าหน่ายก็มิใช้ผลผลิตจากการประกอบอาชีพของคนในชุมชน แสดงให้เห็นว่า ชุมชน
ยังมิใช่นักผลิตสินค้า ยังมิใช่นักออกแบบ ยังมิใช่นักการตลาด ยังมิใช่นักค้าขาย กล่าวคือ มีความรู้
ความสามารถในการผลิตเพียงอย่างเดียว ตามอาชีพเกษตรกรรม ฉะนั้น จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบ
อาชีพค้าขายจากชุมชนอ่ืนเข้ามาใช้โอกาสดังกล่าว นั่นเอง ทั้งนี้ ประการส าคัญ คือ ภาคคณะสงฆ์มี
องค์ความรู้ทางธรรมและพร้อมที่จะส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพโดยสุจริตแก่ประชาชนอยู่ แล้ว 
แต่ที่ต้องค านึงถึง คือ ชุมชนมีความพร้อมที่จะรับองค์ความรู้ทางธรรมนั้นหรือไม่ อย่างไร หากชุมชน
ขาดความรู้ต้องสร้างความรู้ หากชุมชนขาดทีมงานต้องสร้างทีมงาน เป็นต้น 

การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนจัดอยู่ในภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์     
ถือเป็นบทบาทเสริมหากพิจารณาถึงการให้ทางด้านวัตถุ ถ้ามิใช่การสงเคราะห์ด้วยธรรมะ หรือความรู้
ความเข้าเก่ียวกับการประกอบอาชีพโดยสุจริต ไม่เบียดเบียน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขในชีวิต สุขดังกล่าว 
คือ สุข ๔ ประการ ซึ่งเป็นสุขของเพศคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือน ได้แก่ (๑) สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ (๒) 
สุขเกิดแต่การใช้ทรัพย์ (๓) สุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้ (๔) สุขเกิดแต่ความประพฤติที่ไม่มีโทษ คือ 
ประพฤติแต่สุจริตธรรม นั่นเอง๓๗๗ 

การเสริมสร้างสัมมาชีพ เป็นบทบาทเสริมของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม หรือในลักษณะ 
“พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม” คณะสงฆ์อาจต้องจัดตั้ง “ทีมสังฆะเพ่ือสังคม” ด าเนินการส่งเสริมให้มี

                                           
๓๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์, อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๓๙ 

การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักศีล หลักสมาธิ หลักปัญญา น าเข้าไปช่วยส่งเสริมใน
มิติของการสร้างสัมมาชีพ๓๗๘ 

โดยแท้จริง ผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริมสัมมาชีพแก่ชุมชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ คือ พระสงฆ์ที่ด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการระดับวัด หรือ
เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่โดยชัดเจน ทั้งนี้ รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์
ทั่วไปอาจเข้าไปมีบทบาทได้ ด้วยการมอบหมายจากเจ้าอาวาส 

ในส่วนของ ตลาดอมยิ้ม โดยเริ่มต้นมุ่งหมายให้คนในชุมชนมาค้าขายและประกอบ
สัมมาชีพ แต่โดยแท้จริง ชาวบ้านไม่ได้ต้องการเพียงแค่พ้ืนที่ แต่ต้องการความมั่นคง ต้องการผู้น าที่มี
ความรู้ความสามารถ มีแผนธุรกิจ เป็นต้น ดังที่ ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น ตลาดน้ าวัด
ตะเคียน จังหวัดนนทบุรี ก็เกิดจากการที่มีพระเป็นผู้น า ไม่เพียงแค่ให้พื้นที่ของวัด แต่มีการให้นโยบาย 
ให้ค าปรึกษา หรือให้การชี้น าและชี้แนะ กล่าวคือ ชี้น า ได้แก่ ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น า ส่วนชี้แนะ 
ค านึงถึงองค์ความรู้ที่จะน าไปแนะน า ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ พฤติกรรม ความมั่นคง และองค์ความรู้ ทั้งนี้ พฤติกรรมคือศีลทางกาย
วาจา ความมั่นคงคือสมาธิและความต่อเนื่อง และองค์ความรู้คือปัญญา นั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม การให้พ้ืนที่โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย จ าเป็นต้องค านึงถึงหลากหลายบริบท 
ด้วยเหตุที่ในการด าเนินงานในทางปฏิบัตินั้นจะเกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเมื่อไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก
ชาวบ้าน จึงจ าเป็นต้องหารายได้จากช่องทางอ่ืน ๆ มาชดเชย เช่น รายได้จากการท าบุญของนักท่องเที่ยว 
เป็นต้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระสงฆ์ต้องท าหน้าที่มากกว่าการเป็นผู้สังเกตการณ์๓๗๙ 

สัมมาชีพ ในส่วนของประเทศไทยได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ได้น านโยบายสัมมาชีพชุมชนไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่ง
หมายให้ “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” ทั้งนี้ ได้น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติ ตั้งแต่ในระดับบุคคล คือ ให้สามารถพึงตนเองได้ โดยใช้กระบวนการสัมมาชีพชุมชน อาศัย
ทุนทางสังคม ทุนทางภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน จากนั้นจึงขยายเป็นระดับกลุ่มหรือ
เครือข่าย ด้วยเหตุที่ เมื่อผลิตมาแล้ว ต้องน ามาจ าหน่ายเ พ่ือสร้างรายได้ จึงเกิดเป็นนโยบาย        
“หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ที่เรียกว่า OTOP โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนจากมิติเดิมที่น า

                                           
๓๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น, อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดณรงค์ศักดิ์ ปภากโร, รองเจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส/ผู้จัดการตลาด

อมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๔๐ 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปจ าหน่ายในงานใหญ่ ๆ ที่จัดขึ้นภายนอก แต่ให้น ากลับมาขายที่ชุมชน โดยให้
คนจากภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน เข้ามาซื้อของภายในชุมชน ดังที่เรียกกันว่า “ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP ธรรมวิถี” ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากม่ันคง 

ในส่วนของจังหวัดราชบุรี เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
ธรรมวิถี” สังเกตได้ว่า หมู่บ้านใดก็ตาม ที่มีวัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ก็จะประสบความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น     
ในพ้ืนที่อ าเภอโพธาราม ได้แก่ ชุมชนวัดดอนกระเบื้อง ชุมชนวัดขนอน ชุมชนวัดเขาช่องพราน หรือใน
พ้ืนที่ของอ าเภอเมือง ได้แก่ ชุมชนวัดคูบัว ชุมชนวัดโขลง ชุมชนวัดนาหนอง เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็น
ความส าคัญของภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ดังกล่าวนี้ ตอกย้ าให้เห็นว่า สถาบันศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งในเรื่องคุณธรรมทางจิตใจ หรือ
แม้กระท่ังสนับสนุนให้ประชาชนมีวิชาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ซึ่งส่งผลต่อการมีเศษฐกิจฐานรากที่
มั่นคง  

การสร้างสัมมาชีพชุมชนในจังหวัดราชบุรี จึงแสดงให้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในลักษณะเครือข่าย ที่เรียกกันว่า “บวร” ประกอบด้วย บ้าน วัด และโรงเรียนหรือราชการ 
โดยที่ “ว” หมายถึง วัด หรือองค์กรทางศาสนา ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สังคมไทย ดังบทกลอน ความว่า “วัดจะดี มีหลักฐาน เพราะบ้านช่วย บ้านจะสวย เพราะมีวัด ดัดนิสัย 
บ้านกับวัด ผลัดกันช่วย ก็อวยชัยฯ” ซึ่งตอกย้ าให้เห็นชัดเจนที่พระสงฆ์มีบทบาทเป็นผู้น าเชิงบารมี 
ด้านวัฒนธรรม และด้านวิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น๓๘๐ 

การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในปัจจุบันนี้ วัดได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้พ้ืนที่
ของวัดในการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากครัวเรือน โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
กล่าวคือ เป็นการด าเนินงานในลักษณะสาธารณกุศล หรือการสาธารณสงเคราะห์ นั่นเอง๓๘๑ 

ความรับผิดชอบของพระสงฆ์ต่อการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน จ าเป็นต้องเริ่มจากการ
พัฒนาตนเองของพระสงฆ์เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาผู้ อ่ืน กล่าวคือ 
“ก่อนที่จะพัฒนาเขา ต้องพัฒนาตัวเราก่อน” ทั้งนี้ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาใน
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ที่มุ่งสร้างระบบและกลไกเพ่ือก ากับดูแลและบริหารภารกิจด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ให้เป็นรูปธรรมโดยสามารถวัดและประเมินผลได้ ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์

                                           
๓๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูคุณสารานุกูล, รองเจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๔๑ 

นักพัฒนาให้ท างานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพส าหรับชุมชน เป็นต้น๓๘๒ 

ความส าเร็จของการสร้างสัมมาชีพชุมชน ขึ้นอยู่กับตัวแปรส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้ง บ้าน-วัด-ราชการ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในด้านต่าง ๆ ประกอบกัน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงกระบวนการ๓๘๓ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากทุนเดิมของชุมชน เช่น วัฒนธรรมของชุมชน ภูมิปัญญา
ดั้งเดิม ฯลฯ ทั้งนี้ เมื่อชุมชนมีความเข้มเข็ง พัฒนาจากเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาจากต้นทุนทางสังคม
ที่มีอยู่ แม้ยังขาดพ้ืนที่ ตลอดจนองค์ความรู้ส าหรับด าเนินชีวิตแบบลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ จึงเป็น
ช่องทางในการสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของพระสงฆ์และองค์กรทางศาสนา นั่นเอง๓๘๔ 

หลักธรรมที่อาจน ามาส่งเสริมการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน คือ หลักหัวใจเศรษฐี อุ อา 
กะ สะ หรือทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประกอบด้วย อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น อารักข
สัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ กัลยาณมิตตา คบคนดี และสมชีวิตา อยู่อย่างพอเ พียง 
กล่าวคือ “ขยันหา รักษาทรัพย์ คบกับกัลยาณมิตร และใช้ชีวิตพอเพียง” 

แนวทางในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี ต้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานราชการที่ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว ดังนี้  
(๑) ให้คณะสงฆ์สร้างหรือจัดท า “หลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” (๒) ให้คณะสงฆ์ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือจัดอบรมสังฆวิทยากร โดยคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความสนใจและเสียสละในการท างาน
เพ่ือชุมชน ประมาณ ๑๐๐ รูป แล้วแบ่งจัดอบรม ๑๐ รุ่น รุ่นละ ๑๐ รูป โดยมุ่งหมายให้พระสงฆ์ผู้
ผ่านการอบรมมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสัมมาชีพตามแนวทางของพระพุทธศาสนา (๓) ให้คณะ
สงฆ์สร้างหรือจัดตั้งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ โดยมีบทบาทท างานร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ของฝ่ายราชการที่มีอยู่แล้ว ในลักษณะของการท างานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย (๔) ประชาสัมพันธ์และ
คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม อาทิ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP ธรรมวิถี เป็นต้น เพ่ือพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชนอย่างยั่งยืน และ (๕) ด าเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยด าเนินงานในลักษณะของวงจร
คุณภาพ หรือ PDCA ที่เน้นการด าเนินการระยะสั้นและมีอบรมให้ความรู้ การติดตาม และการ

                                           
๓๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสง่า รอดเคราะห์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย ต าบลจอมบึง

อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุธา ทรช่วย, ปราชญ์ชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๔๒ 

ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ชุมชนดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบ หรือ Model ส าหรับพื้นที่อ่ืน
ต่อไป๓๘๕ 

๔.๔ ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน
ในจังหวัดราชบุรี 

ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เป็นผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากต้นแบบแนวปฏิบัติของพระสงฆ์ระดับแกนน า 
ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ๑ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่” 

ล าดับที่ ๒ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” 

ล าดับที่ ๓ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ” 

การสังเคราะห์ข้อมูลแนวปฏิบัติของพระสงฆร์ะดับแกนน า จ านวน ๓ รูป ดังกล่าวนี้   เป็น
ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) 
เจ้าอาวาสวัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน
หนังใหญ”่ ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน 

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี มีบทบาทในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ดังนี้ 

๑. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 

 ๑.๑ เป็นปราชญ์และเป็นนักอนุรักษ์ที่โดดเด่น มีความรู้ความสามารถในการความรู้
ด้านอาชีพหนังใหญ่ได้เป็นอย่างด ี

 ๑.๒ เป็นผู้ร่วมจัดท าหลักสูตรชุมชนศึกษาด้านสัมมาชีพหนังใหญ่ 

                                           
๓๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๔๓ 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

 ๒.๑ เป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับจัดประชุมของชุมชน 

 ๒.๒ เป็นผู้น าของชุมชนที่ท างานโดยเสียสละเพ่ือชุมชน 

๓. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 

 ๓.๑ เป็นผู้ร่วมจัดท าแผนชุมชนที่บูรณาการทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา  

๔. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย 

 ๔.๑ เป็นผู้น าในการลงพ้ืนที่ร่วมกับก านัน ผู้ช่วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

๕. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 

 ๕.๑ เป็นผู้ร่วมจัดท าสาระวิชาเลือกเสรีการอนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปะการเชิดหนังใหญ ่

๖. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 ๖.๑ เป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 ๖.๒ เป็นผู้จัดสรรพื้นที่ภายในวัดให้คนในชุมชนการน าเอาผลิตภัณฑ์มาเปิดจ าหน่าย 

๒. ต้นแบบแนวปฏิบัติทีด่ี (Best Practices) ของ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ้า
อาวาสวัดวาปีสุทธาวาส อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม     
“ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน 

พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี มีบทบาทในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ดังนี้ 

๑. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 

 ๑.๑ เป็นผู้น าทางจิตใจของชุมชน ท างานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ก านัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

 ๒.๑ เป็นวิทยากรการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 

 ๓.๑ เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมในชุมชน 



๒๔๔ 

 ๓.๒ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานราชการในการอบรมพัฒนาอาชีพ 

๔. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย 

 ๔.๑ เป็นผู้น าในการออกเยี่ยมเยือนครัวเรือนเพ่ือสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกัน
ระหว่างภาครัฐและประชาชน 

๕. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 

 ๕.๑ เป็นผู้น าในการก่อตั้งตลาดอมยิ้มตลาดวิถีไทยย้อนยุค 

 ๕.๒ เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีที่ตั้งอยู่ภายในวัด 

๖. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 ๖.๑ เป็นผู้ผลักดันการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยให้ใช้พ้ืนที่ของวัดเป็นที่ท าการ 

๓. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส เจ้าอาวาส
วัดโขลงสุวรรณคีรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 
เมืองโบราณ” ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน 

พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี       
มีบทบาทในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ดังนี้ 

๑. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 

 ๑.๑ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทาง และวิธีการน าเสนอให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของอาชีพชุมชน 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

 ๒.๑ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมในสัดส่วนของผู้น าชุมชน 

๓. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 

 ๓.๑ เป็นผู้ทรงความรู้ทางศาสนาที่ยึดโยงจิตให้ของชุมชนภาคครัวเรือนให้ร่วมมือกัน
เพ่ือชุมชนได้เป็นอย่างดี 

๔. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย 

 ๔.๑ เป็นวิทยากรพิเศษเมืองโบราณและประวัติศาสตร์หัตถกรรมผ้าตีนจกคูบัว 

๕. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 

 ๕.๑ เป็นผู้มีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนหลัก 



๒๔๕ 

๖. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 ๖.๑ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตหัตกรรมผ้าตีนจกคูบัว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๖ 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 

 
 

๑. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 
๑. เป็นผู้ให้ความรู้แก่วิทยากร
สัมมาชีพชุมชนที่รับผิดชอบสาระ
ความรู้เกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ 
๒. เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณใน
การท างานร่วมกันของรัฐกับ
ชุมชน 
๓. ปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็น
มากกว่าการเป็นผู้สังเกตการณ์ 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรสัมมาชีพชมุชน

ระดับจังหวัด 
๑. เป็นวิทยากรฝ่ายหลักการ
สัมมาอาชีวะทางพระพุทธศาสนา
ในระดับจังหวัด 
๒. เป็นผู้น าทางความคิดและ
ต้นแบบสัมมาทิฏฐิแก่ในระดับ
จังหวัด 
๓. คณะสงฆ์จังส่งตัวแทนเข้า
ร่วมประชุมโดยฐานะเป็นผู้ร่วม
ให้การผู้สนับสนุน 

๕. การสรา้งสัมมาชีพชมุชน
ในระดับหมู่บ้าน 

๑. เป็นวิทยากรฝ่ายหลักการ
สัมมาอาชีวะทางพระพุทธศาสนา
ในระดับครัวเรือน 
๒. เป็นผู้น าทางความคิดและ
ต้นแบบสัมมาทิฏฐิแก่ในระดับ
ครัวเรือน 
๓. จัดการศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัด 

๔. การเตรียมความพร้อม
ครัวเรือนเป้าหมาย 

๑. เป็นสื่อกลางในเช่ือมความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐและ
ชุมชน 
๒. เป็นตัวแทนองค์กรสงฆ์ร่วม
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
เชิงพื้นที่ 
๓. ร่วมออกแบบเนื้อหาการ
ฝึกอบรมอาชีพภาคทฤษฎี 

๑. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 
๑. ก าหนดจุดมุ่งหมายตัวช้ีวัด 
๒. หน่วยงานของภาครัฐหลาย
หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน 
๔. จัดอบรมผู้น าสัมมาชีพใน
รูปแบบหลักสูตรวิทยากรผู้น า
สัมมาชีพ 
๕. มุ่งผลการด าเนินงานทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๖. เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนา 
๗. รณรงค์ให้ใช้จรรยาบรรณ
ข้าราชการเป็นต้นแบบ 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรสัมมาชีพชมุชน

ระดับจังหวัด 
๑. ค้นหาผู้ที่มีความเช่ียวชาญ 
๒. มีการวิเคราะห์อาชีพชุมชน 
๓. ขาดวิทยากรที่มีความรู้ใน
ศาสตร์ของสัมมาอาชีวะ 
๓. มุ่งเป้าการด าเนินงานเชิง
พื้นที่โดยสอดคล้องกันตั้งแต่
จังหวัด อ าเภอ ต าบล ชุมชน 
และครัวเรือน 
๔. ผลผลิตเป็นแผนปฏิบัติการ 
๕. มีทีมงานจังหวัดสนับสนุน 

๓. การเตรียมความพร้อมทีม
วิทยากรสัมมาชีพชมุชน

ระดับหมู่บ้าน 
๑. ขาดวิทยากรฝ่ายสงฆ์ 
๒. ปราชญ์ชุมชนร่วมเป็นวิทยากร
๓. เน้นการสร้างความเข้าใจ
การสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. มีการทบทวนแผนชุมชน
ก่อนลงภาคปฏิบัติการ 
๕. พัฒนาชุมชนอ าเภอเป็น
หน่วยประสานงาน 
๖. วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านเป็นคนในชุมชน 

๔. การเตรียมความพร้อม
ครัวเรือนเป้าหมาย 

๑. มีการเก็บข้อมูลความสนใจ
ในการฝึกอาชีพ 
๒. มีทีมวิทยากรระดับหมู่บ้าน
การลงเยี่ยมเยือนพื้นที่ 
๓. เน้นสร้างความเข้าใจเบื้องต้น 
๔. องค์กรปกครองท้องถ่ินรว่ม
ลงพื้นที่ 
๕. ขาดการมีส่วนร่วมของภาค
คณะสงฆ์ 

 

๕. การสรา้งสัมมาชีพชมุชน
ในระดับหมู่บ้าน 

๑. มีการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
๒. คณะสงฆ์เข้าร่วมในส่วน
ของการเปิดงานตามระเบียบ
พิธีการของชาวพุทธ 
๓. วิทยากรสัมมาชีพเป็นเจ้าของ
อาชีพ 
๔. มีศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๕. มีจุดมุ่งหมายกระตุ้นให้เกิด
เปลี่ยนแปลง 
๖. ไม่พร้อมด้านเงินทุนและ
วัสดุอุปกรณ์ 
๗. วัดผลทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพตามแบบฟอร์ม 

๖. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ 

๑. มีโครงการ OTOP รองรับ 
๒. ส่วนใหญ่เป็นอาชีพดั้งเดิม 
๓. วิทยากรสัมมาชีพลดบทบาท
เป็นผู้สนับสนุน 
๔. มีการตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อาชีพใหม่ 
๕. มีการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่ม
อาชีพตามแบบฟอร์ม 
๖. ด าเนินการบนหลักการ ๔ก 
๗. คณะสงฆ์ไม่มีส่วนร่วมโดยตรง 
๘. อุปสรรคจากสภาพเศรษฐกิจ 

๑. ด้านการพัฒนาผู้น า
สัมมาชีพ 

 
 
“จัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากร

สัมมาชีพ” 
 

กรอบการด าเนินงาน 
๑. องค์กรภาคคณะสงฆ์จัดท า
หลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ
ผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนา
ระดับประกาศนียบัตร ลักษณะ
การศึกษานอกระบบ (๙๐ วัน) 
๒. เป้าหมาย ๑๐๐ รูป 
๓. มุ่งหมายให้บุคลากรอุทิศตน
ในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
แนวพุทธและประยุกต์ใช้ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

สภาพการณ์ปัจจุบันของการเสริมสรา้งสัมมาชีพในจังหวัดราชบุรี 

๓. การเตรียมความพร้อมทีม
วิทยากรสัมมาชีพชมุชน

ระดับหมู่บ้าน 
๑. ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษหรือ
ผู้เช่ียวชาญสัมมาชีพตามแนว
พุทธ 
๒. ภาคคณะสงฆ์ระดับอ าเภอ
ให้ความสะดวกด้านสถานที่ 
๓. ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับปราชญ์
ของชุมชนในพื้นที่ในลักษณะ
ทีมงาน 

๖. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ 

๑. ให้พื้นที่ของวัดส าหรับการ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
๒. จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนโดยให้
ใช้พื้นที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย 
๓. ให้สถานที่ส าหรับกระบวน 
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนา
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสรา้งสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี 

๑. ด้านศีล 
๑. การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพด้วยความสุจริต 
๒. การงดเว้นอบายมุขเพื่อลด
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
๓. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 
๔. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดย
สันติ 

๒. ด้านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพ

ชุมชนระดับจังหวัด 
 
“ตั้งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” 
 
 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. การจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เพื่อเช่ือมโยงการ
ท างานร่วมกัน 
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีม 
สังฆวิทยากรสัมมาชีพระดับ
จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อม 
๓. การจัดต้ังกลุม่สงัฆวิทยากร
สัมมาชีพตามประเภทอาชีพ
และบริบทเชิงพื้นที ่

๓. ดา้นการเตรียมความ
พร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ

ชุมชนระดับหมู่บ้าน 
 
“การประชาสัมพันธ์คัดเลือก
ครัวเรือน/หมู่บ้านท่ีพร้อม” 

 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
๒. การวิเคราะห์ความต้องการ
จากข้อมูลพื้นฐานส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด 
๓. การคัดเลือกครัวเรือน/หมูบ่า้น
ที่มีความพร้อม 
๔. การประชุมปฏิบัติการเพื่อ
ร่วมจัดท าแผนการฝึกอบรม
สัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ 

๔. ดา้นการเตรียมความ
พร้อมครัวเรือนเป้าหมาย 

 
 

“การลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม
ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย” 

 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. การลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม
ครัวเรือน/หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่
เป้าหมาย 
๒. ประสานงานท างานร่วมกบั
ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
๓. เน้นการท างานที่เช่ือมโยงไปสู่
การการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู้
ร่วมกันด้วยความเป็นมิตร 
๔. การท าข้อตกลงร่วมกันและ
ก าหนดวันฝึกอบรม 

๕. ดา้นการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้าน 

 
 
“การฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชน

เชิงพุทธ” 
 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ด าเนินการฝึกอบรมฝึกอบรม
สัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธตามวัน-
เวลาที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน 
๒. เน้นความรู้ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติการในเบื้องต้น 
๓. เพิ่มพูนความรู้และแรงจูงใจ
โดยการจัดศึกษาดูงานเพิ่มเติม 
๔. มุ่งหมายให้สามารถประกอบ
ตนอยู่ในสัมมาชีพและด ารงอยู่ใน
ศีลธรรมอย่างบูรณาการ 

๖. ดา้นการจัดตั้งและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 

 
 
“ติดตามประเมินผลเป็นรูปธรรม 
/ตั้งกลุ่มพัฒนาสัมมาชีพเชิงพุทธ” 
 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ติดตามประเมินผลตาม PDCA 
๒. จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสัมมาชีพ
เชิงพุทธ 
๓. เน้นกระบวนการมีสว่นรว่มของ
สามประสาน (บ-ว-ร) เช่ือมโยง
กับตลาดและระบบ OTOP และ
พัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
๔. พัฒนาเป็นต้นแบบการเรียนรู้ 
หรือศูนยก์ารเสริมสร้างสัมมาชีพ
แนวพุทธ 

๒. ด้านสมาธ ิ
๑. ส่งเสริมความมีสมาธิจิตจด
จ่อขณะท างาน 
๒. ส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ 
มีสติอยู่เสมอ 
๓. ส่งเสริมให้มีความตั้งใจและ
มุ่งมั่นในการท างาน 
๔. มีการใช้ประเพณีประจ า
ชุมชนสร้างกิจกรรมเพื่อหล่อ
หลอมให้เกิดความสามัคคี 

๓. ดา้นปัญญา 
๑. ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปัญญา
ในการแก้ปัญหา 
๒. มีศูนย์เรียนรู้ประจ าชุมชน
ภายในวัด 
๓. อาศัยประเพณีเป็นเครื่องมือ
พัฒนาปัญญา 
๔. สอนให้ใช้ปัญญาพิจารณา
ทุกสิ่ งตามความเป็นจริงบน
พื้นฐานของเหตุผล 
บทบาทของพระสงฆ์ในการ

เสริมสรา้งสัมมาชีพแก่
ประชาชนตามหลักการของ

พระพุทธศาสนา 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 



๒๔๗ 

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. สภาพการณ์ปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพในจังหวัดราชบุรี 

ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพในจังหวัดราชบุรี ตามกรอบการด าเนินงานทั้ง ๖ ด้าน พบว่า 

๑. ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ พบว่า มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน ด าเนินงานด้วยความพร้อม มีทักษะ และประสบการณ์ มีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุน จัดอบรมผู้น าสัมมาชีพในรูปแบบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
ผู้น าสัมมาชีพ มีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีการด าเนินงาน
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒. ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด พบว่า มีการค้นหา
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสัมมาชีพเพ่ือให้วิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความชัดเจนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
มีผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมวิเคราะห์อาชีพของแต่ละชุมชนเพ่ือความ 
ส าเร็จในเชิงคุณภาพของการสร้างสัมมาชีพชุมชน ยังขาดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์
ของสัมมาอาชีวะตามหลักการของพระพุทธศาสนา มีการมุ่งเป้าการด าเนินงานในเชิงพ้ืนที่โดย
สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ชุมชน และครัวเรือน มีผลผลิตเป็นแผนปฏิบัติการทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด และมีทีมสนับสนุนการด าเนินงานระดับจังหวัดการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของกระทรวงมหาดไทย 

๓. ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พบว่า ยังขาด
วิทยากรฝ่ายสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสัมมาอาชีวะที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
ตามแนวคิดสัมมาชีพชุมชน มีการเพิ่มเติมปราชญ์ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านโดย
สัดส่วนนอกเหนือจากที่เข้ารับการอบรมในระดับจังหวัด เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นความเป็นมา 
ความส าคัญ และวิธีการสร้างสัมมาชีพชุมชน การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้านมีการทบทวนแผนชุมชนก่อนลงภาคปฏิบัติการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งท าหน้าที่ประสานงานให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของทีม
วิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเป็นคนในชุมชนที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบของคนในชุมชนเป็นอย่างดี และมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วม
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านด้วย 



๒๔๘ 

๔. ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความ
สนใจในการฝึกอาชีพของครัวเรือนหรือความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพดั้งเดิม      
มีการลงพ้ืนที่ของทีมวิทยากรระดับหมู่บ้านเพ่ือเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย เน้นการให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชนในเบื้องต้นกับครัวเรือนโดยวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งตัวแทนร่วมลงพ้ืนที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายด้วย การลงพ้ืนที่ของ
ทีมวิทยากรระดับหมู่บ้านยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ และภายหลังการลงพ้ืนที่มีการ
กลับมาเตรียมวัสดุสนับสนุนการฝึกอาชีพก่อนเริ่มการอบรมแก่ครัวเรือน 

๕. ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีการให้ความรู้ทางวิชาการในทฤษฎี
และมีการสาธิตอาชีพในเบื้องต้นเป็นภาคปฏิบัติ มีการเปิดโอกาสให้องค์กรคณะสงฆ์จัดส่งตัวแทนเพ่ือ
ประกอบพิธีกรรมและให้โอวาทตามระเบียบพิธีการของชาวพุทธ วิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้านจะเป็นเจ้าของอาชีพหรือประกอบอาชีพนั้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ มีการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้จาก
การศึกษาดูงานตัวอย่างการประกอบสัมมาชีพภายนอกชุมชน มีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาการประกอบอาชีพที่สมดุลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านให้การสนับสนุน มีการวัดผลการด าเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้านทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมรายงานตามล าดับไปถึงจังหวัด ความไม่พร้อมด้าน
เงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของครัวเรือนที่เป็นปัญหาส าคัญสู่ความส า เร็จในการ
ประกอบสัมมาชีพ และมีรูปแบบของรายงานผลการติดตามในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือน
สัมมาชีพ 

๖. ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รองรับ 
การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนพ้ืนถิ่นจังหวัดราชบุรี  ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอร่วมกับภาคครัวเรือนมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในขณะที่วิทยากรสัมมาชีพลดบทบาทเป็น
ผู้สนับสนุน มีการขอตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนจากกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่พัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่
ก่อให้เกิดรายได้ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนเชื่อมโยงกับ
การตลาดตามข้อมูลและแผนของจังหวัด มีการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพแบบฟอร์มที่กรมพัฒนา
ชุมชนก าหนดไว้ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพด าเนินการบน
พ้ืนฐานหลักการ ๔ ก (กรรมการ/กติกา/กองทุน/กิจกรรม) มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดย
กลุ่มแม่บ้านของชุมชน และมีอุปสรรคจากสภาพเศรษฐกิจส่งผลการการพัฒนากลุ่มอาชีพที่เน้นการ
ขายผลิตภัณฑ์ 
 
 



๒๔๙ 

ข. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ตามกรอบ
การด าเนินงานทั้ง ๖ ด้าน พบว่า 

๑. ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ พบว่า พระสงฆ์ร่วมเป็นผู้ให้ความรู้แก่วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับปรัชญา หลักการ และแนวคิดสัมมาอาชีวะที่เป็น
ต้นแบบของการพัฒนามาสู่แนวคิดสัมมาชีพชุมชน พระสงฆ์รับผิดชอบในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณใน
การท างานร่วมกันของชุมชน และองค์กรคณะสงฆ์เพ่ิมบทบาทในการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้มากกว่า
การเป็นผู้สนับสนุน 

๒. ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด พบว่า การให้
พระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรฝ่ายหลักการของสัมมาอาชีวะในทัศนะ
ของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์รับผิดชอบในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณในการท างานร่วมกันของชุมชน 
การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สนับสนุน พระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบในส่วนของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน คณะสงฆ์พัฒนาบทความความรับผิดชอบจากเดิมที่เป็นเพียงผู้อ านวย
ความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับจัดประชุมของชุมชน และพระสงฆ์มีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

๓. ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พบว่า พระสงฆ์
ในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสัมมาชีพตามหลักการ
พ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วมรับผิดชอบเป็นวิทยากรพิเศษ คณะสงฆ์ระดับอ าเภอ
รับผิดชอบให้ความสนับสนุนด้านสถานที่ส าหรับการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน พระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบร่วมกับปราชญ์ชุมชนในพ้ืนที่  พระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบใน
ฐานะผู้น าทางจิตใจของคนในชุมชน และพระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

๔. ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า การรับผิดชอบโดยฐานะเป็น
บุคคลที่เป็นสื่อกลางในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี การเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ส่งตัวแทนร่วมปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการการก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรมอาชีพ   
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของครัวเรือน และการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

๕. ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน พบว่า การส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มี
บทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
หลักการพ้ืนฐานส าคัญของแนวคิดสัมมาชีพชุมชน การร่วมรับผิดชอบโดยบทบาทการเป็นวิทยากร



๒๕๐ 

ภาคทฤษฎีเป็นส าคัญ และคณะสงฆ์มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยเหตุที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลายแห่ง
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของวัด 

๖. ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า การส่งเสริมให้คนในชุมชนการน าเอา
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านมาจัดจ าหน่ายในพ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การส่งเสริมการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนโดยให้ใช้พ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การอ านวยความสะดวกด้านสถานที่
ส าหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ เปิดโอกาสให้พระสงฆ์แกน
น าของชุมชนมีส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ การสนับสนุนการระดมทุน
เพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การร่วมรับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงาน การส่งเสริมพระสงฆ์แกนน าของชุมชนร่วมเป็นที่ปรึกษากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน และ
การจัดตั้งวัดประจ าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตมักน้อยสันโดษของชุมชน 

ค. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา 

ความรับผิดชอบของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา ตามกรอบหลักการของหลักไตรสิกขา พบว่า 

๑. ด้านศีล ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพด้วยความสุจริต การส่งเสริมให้
ประชาชนงดเว้นอบายมุขเพ่ือลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น การส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติ
ก่อนที่ภาครัฐจะขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
สนับสนุนการประกอบสัมมาชีพโดยตรง การส่งเสริมให้ไม่เบียดเบียนกันเพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยสันติ 
และการจ าหน่ายสินค้าตามราคาตลาดตามความเป็นจริงสอดคล้องกับการไม่หลอกลวง 

๒. ด้านสมาธิ ได้แก่ ส่งเสริมการท าจิตให้สงบเป็นสมาธิขณะท างานหรือประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ในคราวประชุมร่วมกัน ส่งเสริมการควบคุมสติไม่ตั้งอยู่ในความประมาท 
ส่งเสริมให้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการประกอบการงาน ส่งเสริมการมีสติในการกิน อยู่ และใช้ชีวิต 
และมีการใช้ประเพณีประจ าชุมชนสร้างกิจกรรมเพ่ือหล่อหลอมให้เกิดความสามัคคี 

๓. ด้านปัญญา ได้แก่ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจ าชุมชนภายในวัด พระสงฆ์เป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง มีการส่งเสริมให้ใช้สติพิจารณาการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการสนับสนุนการเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระสงฆ์ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้
ปัญญาในการแก้ปัญหา พระสงฆ์สอนให้คนใช้ปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริงบน
พ้ืนฐานของหลักการเหตุผล และพระสงฆ์อาศัยวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือ
พัฒนาปัญญา 



๒๕๑ 

ง. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี 

การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามกรอบการด าเนินงานทั้ง ๖ ด้าน พบว่า 

๑. ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ: การจัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ 

แนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ คือ “การจัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” โดยองค์กรภาค
คณะสงฆ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.๑ ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ 

 ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) Program in Sangha Lecturer of Right Livelihood 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนาในระดับประกาศนียบัตร ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 

  ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนาในระดับประกาศนียบัตร ให้สามารถ
น าความรู้ด้านการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพระพุทธศาสนา
และสังคม 

  ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนาในระดับประกาศนียบัตร ให้อุทิศตน
และสามารถน าหลักทางการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ๑.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  ๑.๓.๑ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนปริยัติธรรมที่สอบได้ประโยค ๑-๒ ขึ้นไป 
และนักธรรมชั้นเอก หรือ 

  ๑.๓.๒ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนปริยัติธรรมที่ได้รับแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี และเป็นผู้ที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป 

 ๑.๔ ระบบการศึกษา 

 การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) 



๒๕๒ 

 ๑.๕ ระยะเวลาการศึกษา 

 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๙๐ วัน 

 ๑.๖ การวัดผลการศึกษา 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ คือ 

  ๑.๖.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 
๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่าค่าระดับ ๒.๐๐ 

  ๑.๖.๒ มีความประพฤติด ี

 ๑.๗ โครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรมี ๑๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

 วิชา พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์ ๒ หน่วยกิต 

 วิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ หน่วยกิต 

 วิชา สัมมาชีพชุมชน ๒ หน่วยกิต 

 วิชา เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ ๒ หน่วยกิต 

๒. ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด: จัดตั้งทีมสังฆ
วิทยากรสัมมาชีพ 

แนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด คือ “การจัดตั้งทีมสังฆ
วิทยากรสัมมาชีพ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑ การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสงฆ์ระดับจังหวัด และ
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน 

 ๒.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัด โดยมีสังฆ
วิทยากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ ๑๐๐ รูป เข้าร่วมประชุมพร้อมกับปราชญ์
ชุมชนและผู้น าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดของกรมการพัฒนา
ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ 

 ๒.๓ การจัดตั้งกลุ่มสังฆวิทยากรสัมมาชีพตามประเภทอาชีพและบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพและเครือข่าย มีความชัดเจนในการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ 



๒๕๓ 

๓. ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน : การประชา-
สัมพันธ์และคัดเลือกครัวเรือน/หมู่บ้านที่มีความพร้อม 

แนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน คือ “การประชาสัมพันธ์
และคัดเลือกครัวเรือน/หมู่บ้านที่มีความพร้อม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๓.๑ การประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ โดยเผยแพร่ข้อมูลด้าน
การเสริมสร้างสัมมาชีพตามแนวทางของพระพุทธศาสนา และข้อมูลเกี่ยวกับทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนเชิงพุทธ 

 ๓.๒ การวิเคราะห์ความต้องการการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ จากข้อมูลพ้ืนฐาน
ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลการส ารวจความต้องการอาชีพของภาคครัวเรือน 
ข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดและอ าเภอ เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ความสมัครใจและ
ต้องการของครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย 

 ๓.๓ การคัดเลือกครัวเรือน/หมู่บ้านที่มีความพร้อมตามประเภทอาชีพและบริบทเชิง
พ้ืนที่ อาทิเช่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP ธรรมวิถี เป็นต้น เพ่ือเป็นพ้ืนที่ต้นแบบปฏิบัติการเสริมสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลบนพื้นฐานของหลักการแนวทางของพระพุทธศาสนา 

 ๓.๔ การประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ       
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพและเครือข่ายปราชญ์ชุมชนและผู้น าสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดของกรมการพัฒนาชุมชน โดยจ าแนกตามกลุ่ม
กลุ่มประเภทของอาชีพและบริบทเชิงพื้นที่ 

๔. ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย: การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือน/
หมู่บ้านเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย คือ “การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือน/หมู่บ้าน
เป้าหมาย” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๔.๑ ทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนในหมู่บ้านที่
เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย ตามที่มีความพร้อมและสมัครเข้าร่วม โดยประสานการท างานร่วมกับเครือข่าย
ปราชญ์ชุมชนและผู้น าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดของกรมการ
พัฒนาชุมชน 



๒๕๔ 

 ๔.๒ ประสานการด าเนินงานร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือความส าเร็จในการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่ 

 ๔.๓ เน้นการท างานโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีแก่ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย 
การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกันส าหรับเชื่อมโยงไปสู่การการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยความเป็นกันเอง 

 ๔.๔ การท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมายกับเครือข่ายทีมสังฆ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธ ปราชญ์ชุมชน และผู้น าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัดของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมก าหนดวันฝึกอบรม 

๕. ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน: การฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิง
พุทธแก่ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน คือ “การฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธแก่
ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๕.๑ ทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธ ด าเนินการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิง
พุทธแก่ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย ตามแผนการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ และวัน-เวลาที่ได้
ก าหนดไว้ร่วมกัน 

 ๕.๒ การฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ เน้นความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการ
ในเบื้องต้นด้วย 

 ๕.๓ การฝึกอบรมสามารถเพ่ิมพูนความรู้และแรงจูงใจต่อการปฏิบัติสัมมาชีพแนวพุทธ
แก่ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย โดยการจัดศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือบ้านปราชญ์
ชุมชนที่ประกอบอาชีพจนประสบความส าเร็จ หรือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของวัดและ
ชุมชนชาวพุทธ 

 ๕.๔ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติอาชีพได้อย่างถูกต้อง สามารถสร้างรายได้มากกว่ารายจ่าย ลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และ
สิ่งแวดล้อม โดยเว้นมิจฉาชีพทุกรูปแบบ และประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพและเป็นผู้ด ารงอยู่ในศีลธรรม
พร้อมกันไปอย่างบูรณาการ 
 
 



๒๕๕ 

๖. ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ: การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสัมมาชีพเชิงพุทธโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ๓ ประสาน (บ-ว-ร) 

แนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ คือ “การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและจัดตั้ง
กลุ่มพัฒนาสัมมาชีพเชิงพุทธ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๖.๑ ทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธ ด าเนินการติดตามและประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรมในลักษณะของวงจรคุณภาพ หรือ PDCA เพ่ือน าผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานมาใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 ๖.๒ จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสัมมาชีพเชิงพุทธ เพ่ือสนับสนุนให้ครัวเรือน/ชุมชนที่ผ่านการ
อบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธมีการรวมกลุ่มจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่า
รายจ่าย ลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม และประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพและเป็นผู้
ด ารงอยู่ในศีลธรรม โดยมีการน าผลิตภัณฑ์ของการประกอบสัมมาชีพเชิงพุทธมาจัดจ าหน่าย โดย
เชื่อมโยงกับตลาดและระบบ OTOP และพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ๖.๓ การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสัมมาชีพเชิงพุทธเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ ๓ 
ประสาน (บ-ว-ร) ได้แก่ บ-บ้าน คือ ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิง
พุทธ ว-วัด ได้แก่ วัดในพ้ืนที่ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ และ 
ร-ราชการ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๖.๕ การเป็นต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้ หรือ Model ส าหรับพ้ืนที่อ่ืน โดยให้ครัวเรือน/
หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธซึ่งประสบความส าเร็จในการสร้ างรายได้
มากกว่ารายจ่าย ลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม และประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพและ
เป็นผู้ด ารงอยู่ในศีลธรรม พัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าชุมชนส าหรับการศึกษาดูงานการ
เสริมสร้างสัมมาชีพแนวพุทธ 
 



บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน
ในจังหวัดราชบุรี (๒) ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน  และ 
(๓) ศึกษาการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี   
โดยการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนามจากพระสงฆ์ผู้มีบทบาทโดด
เด่นในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าท้องถิ่น และ
นักวิชาการด้านศาสนา โดยการเลือกแบบเจาะจงตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม 
ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูปหรือคน ได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑๐ รูปหรือคน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

๕.๑.๑ สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตามรายด้าน พบว่า 

๑. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ด้านการ
พัฒนาผู้น าสัมมาชีพ พบว่า มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงานที่ชัดเจน ด าเนินงาน
ด้วยความพร้อม มีทักษะ และประสบการณ์ มีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
ชุมชนเข้ามาสนับสนุน จัดอบรมผู้น าสัมมาชีพในรูปแบบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น า
สัมมาชีพ มีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีการด าเนินงานตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



๒๕๗ 

๒. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ด้านการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด พบว่า มีการค้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
สัมมาชีพเพ่ือให้วิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความชัดเจนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน มีผู้แทนจากหน่วยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมวิเคราะห์อาชีพของแต่ละชุมชนเพ่ือความ ส าเร็จในเชิงคุณภาพของ
การสร้างสัมมาชีพชุมชน ยังขาดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสัมมาอาชีวะตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา มีการมุ่งเป้าการด าเนินงานในเชิงพ้ืนที่โดยสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ
จังหวัด อ าเภอ ต าบล ชุมชน และครัวเรือน มีผลผลิตเป็นแผนปฏิบัติการทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัด และมีทีมสนับสนุนการด าเนินงานระดับจังหวัดการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงมหาดไทย 

๓. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ด้านการ
เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พบว่า ยังขาดวิทยากรฝ่ายสงฆ์ที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์ของสัมมาอาชีวะที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ตามแนวคิดสัมมาชีพชุมชน  
มีการเพ่ิมเติมปราชญ์ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้านโดยสัดส่วนนอกเหนือจากที่เข้า
รับการอบรมในระดับจังหวัด เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นความเป็นมา ความส าคัญ และวิธีการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านมีการทบทวนแผนชุมชนก่อน
ลงภาคปฏิบัติการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งท าหน้าที่
ประสานงานให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเป็นคนในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบของคนใน
ชุมชนเป็นอย่างดี และมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านด้วย 

๔. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ด้านการ
เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในการฝึกอาชีพของ
ครัวเรือนหรือความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพดั้งเดิม มีการลงพ้ืนที่ของทีมวิทยากร
ระดับหมู่บ้านเพ่ือเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพ
ชุมชนในเบื้องต้นกับครัวเรือนโดยวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ง
ตัวแทนร่วมลงพ้ืนที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายด้วย การลงพ้ืนที่ของทีมวิทยากรระดับหมู่บ้านยัง
ขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ และภายหลังการลงพ้ืนที่มีการกลับมาเตรียมวัสดุสนับสนุนการ
ฝึกอาชีพก่อนเริ่มการอบรมแก่ครัวเรือน 



๒๕๘ 

๕. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้านการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีการให้ความรู้ทางวิชาการในทฤษฎีและมีการสาธิตอาชีพในเบื้องต้น
เป็นภาคปฏิบัติ มีการเปิดโอกาสให้องค์กรคณะสงฆ์จัดส่งตัวแทนเพ่ือประกอบพิธีกรรมและให้โอวาท
ตามระเบียบพิธีการของชาวพุทธ วิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านจะเป็นเจ้าของอาชีพหรือ
ประกอบอาชีพนั้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ มีการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้จากการศึกษาดูงานตัวอย่างการ
ประกอบสัมมาชีพภายนอกชุมชน มีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยน
การใช้ชีวิตและการพัฒนาการประกอบอาชีพที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึก
ปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
ให้การสนับสนุน มีการวัดผลการด าเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพพร้อมรายงานตามล าดับไปถึงจังหวัด ความไม่พร้อมด้านเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพของครัวเรือนที่เป็นปัญหาส าคัญสู่ความส าเร็จในการประกอบสัมมาชีพ และมีรูปแบบ
ของรายงานผลการติดตามในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ 

๖. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ด้านการ
จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รองรับ การจัดตั้งและพัฒนา
กลุ่มอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนพ้ืนถิ่นจังหวัดราชบุรี ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
ร่วมกับภาคครัวเรือนมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในขณะที่วิทยากรสัมมาชีพลดบทบาทเป็นผู้สนับสนุน มีการขอ
ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนจากกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่พัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนเชื่อมโยงกับการตลาดตามข้อมูล
และแผนของจังหวัด มีการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพแบบฟอร์มที่กรมพัฒนาชุมชนก าหนดไว้       
ขาดการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพด าเนินการบนพ้ืนฐานหลักการ 
๔ก (กรรมการ/กติกา/กองทุน/กิจกรรม) มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยกลุ่มแม่บ้านของ
ชุมชน และมีอุปสรรคจากสภาพเศรษฐกิจส่งผลการการพัฒนากลุ่มอาชีพที่เน้นการขายผลิตภัณฑ์ 

๕.๑.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา 

บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามกรอบการด าเนินงานทั้ง 
๖ ด้าน และตามหลักการของพระพุทธศาสนา พบว่า 

ก. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตาม
กรอบการด าเนินงาน พบว่า 

๑. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตาม
กรอบการด าเนินงานด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ พบว่า พระสงฆ์ร่วมเป็นผู้ให้ความรู้แก่วิทยากร



๒๕๙ 

สัมมาชีพชุมชนโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับปรัชญา หลักการ และแนวคิดสัมมาอาชีวะ
ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนามาสู่แนวคิดสัมมาชีพชุมชน พระสงฆ์รับผิดชอบในฐานะผู้น าทางจิต
วิญญาณในการท างานร่วมกันของชุมชน และองค์กรคณะสงฆ์เพ่ิมบทบาทในการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ให้มากกว่าการเป็นผู้สนับสนุน 

๒. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตาม
กรอบการด าเนินงานด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด พบว่า      
การให้พระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรฝ่ายหลักการของสัมมาอาชีวะใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์รับผิดชอบในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณในการท างานร่วมกันของ
ชุมชน การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สนับสนุน พระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบในส่วน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน คณะสงฆ์พัฒนาบทความความรับผิดชอบจากเดิมที่เป็น
เพียงผู้อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับจัดประชุมของชุมชน และพระสงฆ์มีส่วนร่วมในฐานะผู้
สังเกตการณ ์

๓. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตาม
กรอบการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พบว่า 
พระสงฆ์ในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสัมมาชีพตามหลักการ
พ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วมรับผิดชอบเป็นวิทยากรพิเศษ คณะสงฆ์ระดับอ าเภอ
รับผิดชอบให้ความสนับสนุนด้านสถานที่ส าหรับการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน พระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบร่วมกับปราชญ์ชุมชนในพ้ืนที่ พระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบใน
ฐานะผู้น าทางจิตใจของคนในชุมชน และพระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

๔. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตาม
กรอบการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า การรับผิดชอบโดยฐานะ
เป็นบุคคลที่เป็นสื่อกลางในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี การเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ส่งตัวแทนร่วมปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการการก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรมอาชีพ   
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของครัวเรือน และการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

๕. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตาม
กรอบการด าเนินงานด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน พบว่า การส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มี
บทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
หลักการพ้ืนฐานส าคัญของแนวคิดสัมมาชีพชุมชน การร่วมรับผิดชอบโดยบทบาทการเป็นวิทยากร



๒๖๐ 

ภาคทฤษฎีเป็นส าคัญ และคณะสงฆ์มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยเหตุที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหลายแห่ง
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของวัด 

๖. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตาม
กรอบการด าเนินงานด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า การส่งเสริมให้คนในชุมชนการน าเอา
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านมาจัดจ าหน่ายในพ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การส่งเสริมการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนโดยให้ใช้พ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การอ านวยความสะดวกด้านสถานที่
ส าหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ เปิดโอกาสให้พระสงฆ์แกน
น าของชุมชนมีส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ การสนับสนุนการระดมทุน
เพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การร่วมรับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงาน การส่งเสริมพระสงฆ์แกนน าของชุมชนร่วมเป็นที่ปรึกษากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน และ
การจัดตั้งวัดประจ าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตมักน้อยสันโดษของชุมชน 

ข. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา พบว่า 

บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา ตามกรอบหลักการของหลักไตรสิกขา พบว่า 

ด้านศีล ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพด้วยความสุจริต การส่งเสริมให้
ประชาชนงดเว้นอบายมุขเพ่ือลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น การส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติ
ก่อนที่ภาครัฐจะขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
สนับสนุนการประกอบสัมมาชีพโดยตรง การส่งเสริมให้ไม่เบียดเบียนกันเพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยสันติ 
และการจ าหน่ายสินค้าตามราคาตลาดตามความเป็นจริงสอดคล้องกับการไม่หลอกลวง 

ด้านสมาธิ ได้แก่ ส่งเสริมการท าจิตให้สงบเป็นสมาธิขณะท างานหรือประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ในคราวประชุมร่วมกัน ส่งเสริมการควบคุมสติไม่ตั้งอยู่ในความประมาท 
ส่งเสริมให้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการประกอบการงาน ส่งเสริมการมีสติในการกิน อยู่ และใช้ชีวิต 
และมีการใช้ประเพณีประจ าชุมชนสร้างกิจกรรมเพ่ือหล่อหลอมให้เกิดความสามัคคี 

ด้านปัญญา ได้แก่ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจ าชุมชนภายในวัด พระสงฆ์เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง มีการส่งเสริมให้ใช้สติพิจารณาการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการสนับสนุนการเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระสงฆ์ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปัญญาใน
การแก้ปัญหา พระสงฆ์สอนให้คนใช้ปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริงบนพ้ืนฐานของ
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หลักการเหตุผล และพระสงฆ์อาศัยวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ปัญญา 

๕.๑.๓ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุร ี

การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ตามรายด้านของการวิจัย พบว่า 

๑. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ ได้แก่ “จัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” โดยมีกรอบการด าเนินงาน 
คือ (๑) องค์กรภาคคณะสงฆ์จัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนา
ระดับประกาศนียบัตร ลักษณะการศึกษานอกระบบ (๙๐ วัน) (๒) เป้าหมาย ๑๐๐ รูป และ            
(๓) มุ่งหมายให้บุคลากรอุทิศตนในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธและประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และสามารถประสานการท างานร่วมกับปราชญ์ชุมชนและผู้น าสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดของกรมการพัฒนาชุมชนได ้

๒. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด  ได้แก่ “ตั้งทีม สังฆวิทยากร
สัมมาชีพ” โดยมีกรอบการด าเนินงาน คือ (๑) การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือเชื่อมโยง
การท างานร่วมกัน (๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีม สังฆวิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัดเพ่ือเตรียม
ความพร้อม และ (๓) การจัดตั้งกลุ่มสังฆวิทยากรสัมมาชีพตามประเภทอาชีพและบริบทเชิงพ้ืนที่ 

๓. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ได้แก่ “การประชาสัมพันธ์
คัดเลือกครัวเรือน/หมู่บ้านที่พร้อม” โดยมีกรอบการด าเนินงาน คือ (๑) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร (๒) การวิ เคราะห์ความต้องการจากข้อมูลพ้ืนฐานส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด                
(๓) การคัดเลือกครัวเรือน/หมู่บ้านที่มีความพร้อม และ (๔) การประชุมปฏิบัติการเพ่ือร่วมจัดท า
แผนการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ 

๔. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย ได้แก่ “การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือน/หมู่บ้าน
เป้าหมาย” โดยมีกรอบการด าเนินงาน คือ (๑) การลงพ้ืนที่ออกตรวจเยี่ยมครัวเรือน/หมู่บ้านที่เป็น
พ้ืนที่เป้าหมาย (๒) ประสานงานท างานร่วมกับตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น (๓) เน้นการท างานที่
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เชื่อมโยงไปสู่การการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันด้วยความเป็นมิตร และ (๔) การท าข้อตกลง
ร่วมกันและก าหนดวันฝึกอบรม 

๕. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ได้แก่ “การฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ” โดยมี
กรอบการด าเนินงาน คือ (๑) ด าเนินการฝึกอบรมฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธตามวัน-เวลาที่ได้
ก าหนดไว้ร่วมกัน (๒) เน้นความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการในเบื้องต้น (๓) เพ่ิมพูนความรู้และ
แรงจูงใจโดยการจัดศึกษาดูงานเพ่ิมเติม และ (๔) มุ่งหมายให้สามารถประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพและ
ด ารงอยู่ในศีลธรรมอย่างบูรณาการ 

๖. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ได้แก่ “ติดตามประเมินผลเป็นรูปธรรม/ตั้งกลุ่มพัฒนาสัมมาชีพ
เชิงพุทธ” โดยมีกรอบการด าเนินงาน คือ (๑) ติดตามประเมินผลตาม PDCA (๒) การจัดตั้งกลุ่มพัฒนา
สัมมาชีพเชิงพุทธ (๓) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสามประสาน (บ-ว-ร) เชื่อมโยงกับตลาดและ
ระบบ OTOP และพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ (๔) พัฒนาเป็นต้นแบบการเรียนรู้ หรือศูนย์
การเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพุทธ 

๕.๒ อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
พบว่า พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ส่งเสริมการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน ด้วยการพัฒนาใน
ด้านพฤติกรรมตามหลักไตรสิกขา ได้แก่  การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่ พึงศึกษาสามอย่าง                 
ซึ่งประกอบด้วย ศีลหรืออธิสีลสิกขา เป็นความปกติกายและวาจา เป็นกฎที่ควบคุมกายวาจาให้อยู่ใน
ระเบียบ คือ ความปกติ ไม่แสดงอาการผิดปกติคือทุจริต สมาธิหรืออธิจิตตสิกขา เป็นการฝึกอบรมจิต
ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น มีความสุขสงบ ผ่องใส ตั้งมั่นในอารมณ์เดียว และปัญญาหรืออธิปัญญาสิกขา 
เป็นความฉลาด รอบรู้ รู้เหตุและผล รวมถึงการมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ หากพิจารณาจาก
กรอบการศึกษารายด้าน ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า การพัฒนาความรับผิดชอบของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี มีแนวทางการด าเนินงานที่เชื่อมโยง สอดคล้อง และเป็นล าดับ 
ดังนี้ ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ ได้แก่ จัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ ด้านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ได้แก่ ตั้ งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ ด้านการเตรียม
ความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์  คัดเลือกครัวเรือน/
หมู่บ้านที่พร้อม ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย ได้แก่ การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือน/
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หมู่บ้านเป้าหมาย ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิง
พุทธ และด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ได้แก่ ติดตามประเมินผลเป็นรูปธรรม/ตั้งกลุ่มพัฒนา
สัมมาชีพเชิงพุทธ ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ในจังหวัดราชบุรี มีบทบาทในฐานะนักปราชญ์
ชาวบ้าน ได้บูรณาการพุทธธรรมที่หลากหลายมาปรับใช้ร่วมกันกับการเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพุทธใน
รูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ชุมชนปฏิบัติตามและประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน       
ด้วยองค์ความรู้ในท้องถิ่นและองค์ความรู้เชิงจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็น
ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงที่สืบทอดกันมา ผ่านการรับรู้และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ร่วมกันของคนในชุมชน ทั้งนี้ ผลจากการผูกพันและท างานเพ่ือสังคม ท าให้พระสงฆ์ เล็งเห็นความ
เชื่อมโยงของสรรพสิ่งและน ามาสู่การกล่อมเกลาตนเองต่อไปได้อีกด้วย การเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
แนวพุทธจึงส่งผลให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีพแก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือน าไปประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสมและประสบความส าเร็จในการสร้างรายได้มากกว่ารายจ่าย ลดการเบียดเบียนตนเอง 
ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม และประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพและเป็นผู้ด ารงอยู่ในศีลธรรม อย่างไรก็ตาม 
ความส าเร็จของการด าเนินงานย่อมขึ้นอยู่กับเจตคติและความตั้งใจของผู้เข้าร่วมการอบรมที่มุ่งมั่นใน
การพัฒนาตนเอง และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือการประกอบสัมมาชีพ และประการส าคัญ 
คือ จ าเป็นต้องมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์เพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์และกลไกในการส่งเสริมสัมมาชีพ
เชิงพุทธ และให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ ๓ ประสาน (บ-ว-ร) ได้แก่ บ-บ้าน คือ 
ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ ว-วัด ได้แก่ วัดในพ้ืนที่ครัวเรือน/
หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ และ ร-ราชการ ได้แก่ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ/จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
พระราเชนทร์ วิสารโร และพระมหานรากร วรเมธี๑ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การแก้ปัญหาความยากจนของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี: ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพรัตนมุนี ”      
จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ที่มีบทบาทในฐานะนักปราชญ์ชาวบ้านได้บูรณาการพุทธธรรมที่
หลากหลายมาปรับใช้ร่วมกันกับการท าเกษตรกรรมแนวพุทธในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ชุมชนปฏิบัติ
ตามและประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน คือ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดีเสริมสร้างความรักสามัคคีของชุมชน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ

                                           
๑พระราเชนทร์ วิสารโร และพระมหานรากร วรเมธี,“การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหา

ความยากจนของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี: ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพรัตนมุนี”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕๐. 



๒๖๔ 

ผลงานวิจัยของ พระจิตศิลป์ เหมร สี๒ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการสินค้าชุมชนวิถีพุทธในจังหวัด
กาญจนบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าท้องถิ่นในเมืองหรือในชนบทจะมี
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สังคมกันต่อ ๆ มา สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเสนอแนะสิ่งที่
ถูกต้อง เหมาะสมกว่าได้ในหลายเรื่อง ดังนั้น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น องค์คณะอ่ืน จะช่วยให้
การท างานส าเร็จได้โดยง่าย ทั้งนี้ องค์ความรู้ในท้องถิ่นนั้น เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงที่
สืบทอดกันมา ผ่านการรับรู้และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มสินค้าชุมชน และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ บูรกรณ์ บริบูรณ์ และนายวิบูลย์ แมนสถิตย์๓ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการน าตนเอง
เข้าไปผูกพันกับชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาสังคม” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่กล่อมเกลาตนเองในระดับเข้มเข้มแล้วเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและน าตนเองเข้า
ไปผูกพันกับชุมชน ผลจากการผูกพันและท างานเพ่ือสังคมเห็น ท าให้ตนเองเห็นความเชื่อมโยงของ
สรรพสิ่งและน ามาสู่การกล่อมเกลาตนเองต่อไป ในเวลาเดียวกัน พระสงฆ์ที่ท างานเพ่ือสังคมจะมี
ระดับความเข้มในคุณสมบัติแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้เป็นชี้วัดที่จะอธิบายการท างานของ
พระสงฆ์เพ่ือสังคมได้อย่างดี และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุภมาส เหล็นเรือง และคณะ๔ ได้วิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณีอ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม” จากผลการวิจัยพบว่า (๑) มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน (๒) ภาครัฐที่ท าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ 
เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานสร้างเครือข่ายการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดกระบวนการส่งเสริมภาคประชาชนอย่างบูรณาการ และ       
(๕) ภาครัฐจัดหาตลาดเพ่ือรองรับสินค้าและบริการจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรปวีณ์ หวานขม, สมชาย วงศ์เกษม และสุทัศน์ แก้วค า๕ ได้

                                           
๒พระจิตศิลป์ เหมร สี, “การจัดการสินค้าชุมชนวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐), หน้า ๒๖๐. 

๓บูรกรณ์ บริบูรณ์ และนายวิบูลย์ แมนสถิตย์, “รูปแบบการน าตนเองเข้าไปผูกพันกับชุมชนของ
พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาสังคม”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๗. 

๔ศุภมาส เหล็นเรือง และคณะ, “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษา
กรณีอ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, รายงานการวิจัย, (สถาบันด ารงราชานุภาพ: กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๐), 
หน้า ๑๑๐. 

๕พรปวีณ์ หวานขม สมชาย วงศ์เกษม สุทัศน์ แก้วค า, “การบริหารจัดการการเรียนรู้ชุมชนเพื่อ
ประกอบสัมมาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ า เภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารช่อ
พะยอม, ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๒, (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๒๐๙-๒๒๒. 



๒๖๕ 

วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือประกอบสัมมาชีพองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากผลการวิจัยพบว่า (๑) มีการวางแผนเขียนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ (๒) มีการปฏิบัติกิจกรรมโดยการอบรมความรู้ด้านสัมมาอาชีพตรงกับความ
ต้องการของประชาชน (๓) ผลการสังเกตผู้เข้าร่วมการอบรมความรู้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง 
และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลาที่ก าหนด มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ชุมชน ความรู้ที่ ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือนแก้ปัญหาการว่างงาน และ (๔) มีการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติ เพื่อการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูอุดม
จารุวรรณ (ค าไล้ จารุว โส)๖ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว่า สมควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ โดยควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ท่ีเกี่ยวกับโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือให้ทราบ
หลักเกณฑ์และกลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างเป็นระบบ และควรมีการพัฒนา
บทบาทที่ตรงกับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือให้สามารถน ามา
ประยุกต์และปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อตลาดที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. คณะสงฆ์ระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ควรร่วมมือกันในการจัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ ในลักษณะการศึกษาใน
ระบบ แบบทวิภาค (Semester System) ระดับประกาศนียบัตรที่ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน ามาใช้
เป็นคุณวุฒิส าหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ 

๒. คณะสงฆ์ระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ควรข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในด าเนินงานเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ เพ่ือเชื่อมโยงการ
ท างานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่าย 

                                           
๖พระครูอุดมจารุวรรณ (ค าไล้ จารุว โส), “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด

ประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๒๕๓. 



๒๖๖ 

๓. คณะสงฆ์ระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ควรประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนดีเด่นที่มีการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธอย่างเป็นรูปธรรม   
โดยยกย่องให้เป็น “ชุมชนสัมมาชีพดีเด่นเชิงพุทธต้นแบบ” 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑. ควรสนับสนุนการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) 

๒. ควรสนับสนุนให้วัดประจ าชุมชนเป็นสถานที่ตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพและแหล่งเรียนรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ แหล่งเรียนรู้อาชีพแขนงต่าง ๆ แหล่งทดลองอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการ
ด าเนินงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และเน้นการด าเนินการในเชิงสาธารณะที่ไม่แสวงหาก าไร 

๓. ควรสนับสนุนให้วัดประจ าชุมชนเป็นพ้ืนที่เสรีส าหรับประชาชนใช้ในการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 

๑. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและผสมผสานด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือน าข้อมูลเชิงสถิติจาก
วิธีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นเครื่องยืนยันผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ 

๒. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรสังฆ
วิทยากรสัมมาชีพ 

๓. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพุทธใน
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ-
มหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน. กรุงเทพมหานคร: กรม
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๙. 

________. สัมมาชีพ สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ส านัก
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๐. 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

คณาจารย์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. หนังสือเรียนนักธรรมชั้นตรี ฉบับมาตรฐาน บูรณาการชีวิต วิชาพุทธ
ประวัติ. กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๙. 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์. สร้างสัมมาชีพเพื่อสังคมทั้งมวล. กรุงเทพมหานคร: สหมิตร พริ้นติ้ง จ ากัด, 

มปป. 
ทองอินทร์ วงศ์โสธร. ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา. นนทบุรี:  

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 
บรรจบ บรรณรุจิ. อสีติมหาสาวก. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๕. 
บุญมี แท่นแก้ว. จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙. 
ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ด่าน

สุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
ประพันธ์ อ าพันธ์ประสิทธิ์. จิตวิทยาสังคม. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔. 
ประเวศ วะสี. สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที คิว พี จ ากัด, ๒๕๕๒. 
ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคณะ. สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 



๒๖๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ปราชญา กล้าผจัญ. พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๐. 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ. รายงานผลการด าเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนตลาดอมยิ้ม จังหวัดราชบุรี (ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์). ราชบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 
๒๕๖๐. 

พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ). ศาสนทายาทคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: พรศิวการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ย่ังยืน. พิมพ์ครั้งที ่๓. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๑. 
________. จาริกบุญจาริกธรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๔๗. 
________. พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา, ๒๕๔๒. 
พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน). คู่มือพระอุปัชฌาย์. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: สหาย

พัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๐. 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ). การพัฒนาจิต. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์

บุ๊คส์, ๒๕๔๙. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพนคร: บริษัทสหธรรมิก

จ ากัด, ๒๕๔๑. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. นนทบุรี: เพ่ิมทรัพย์การ

พิมพ์, ๒๕๕๓. 
________. พจนานุกรมศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัช

การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 
________. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ ๓๕. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, 

๒๕๕๕. 
________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙. 
พระพุทธโฆษาจารย์. พระธมฺมปทฏฺ กถา (จตุตฺโถ ภาโค). แปลโดย มหามกุฎราชวิทยาลัย. พิมพ์ครั้ง

ที ่๑๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี). เบญจศีลเบญจธรรม: อุดมชีวิตของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ต้นบุญ, ๒๕๕๑. 
 



๒๖๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระอุปติสสเถระ. วิมุตติมรรค. แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ. พิมพ์ครั้งที่ 
๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

พิทยา บวรวัฒนา. รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.๑๙๗๐-ค.ศ.๑๙๘๐), พิมพ์
ครั้งที ่๑๗. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทปญฺโ ). ค าสอนผู้บวชพรรษาเดียว. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๔. 

________. เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม. กรุงเทพมหานคร: จักรานุกุลการพิมพ์, ๒๕๒๙. 
________. สมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๙. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. มิลินทปัญหาฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
________. อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นไทย . กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ยนต์ ชุ่มจิต. ความเป็นครู. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 
วศิน อินทสระ. หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา .  พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมดา, ๒๕๔๔. 
วินิจ เกตุข า และค าเพชร ฉัตรศุภสกุล. กระบวนการกลุ่ม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๒. 
วีรพันธ์ พวงเพชร. บทบาทของครูที่มีต่อการป้องกันการกระท าผิดของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙. 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. ทฤษฎีและการปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต, 

๒๕๔๓. 
สงวนศรี วิรัชชัย. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: ศึกษาพรการพิมพ์, ๒๕๔๗. 
สนธยา พลศรี. หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕. 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร). ธรรมคดี. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๖. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 



๒๗๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีสังคมวิทยา: เนื้อหาและแนวทางการใช้ประโยชน์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สัจธรรมแห่งแนวพระราชด าริสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖. 

ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพด้วยระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มมช.) . กรุงเทพมหานคร: บริษัทบีทีเอสเพรส จ ากัด, 
๒๕๕๙. 

สุดา ภิรมย์แก้ว. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑. 
แสง จันทร์งาม. พุทธศาสนวิทยา. พิมพ์ครั้งที ่๔. กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๕๔. 
แสวง รัตนมงคลมาศ. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: เพชรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๕. 
แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

ม.ป.ป. 
อภิชัย พันธเสน. พุทธเศรษฐศาสตร์: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขา

ต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๔๔. 

(๒) วิทยานิพนธ์: 

พระครูสังฆรักษ์ชุมพล โฆสวโร. “บทบาทของพระสงฆ์ด้านงานสังคมสงเคราะห์ ในอ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระครูอุดมจารุวรรณ (ค าไล้ จารุว โส). “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระจิตศิลป์ เหมร สี. “การจัดการสินค้าชุมชนวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

 
 



๒๗๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระมหานรากร วรเมธี. “การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโ . “บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ทีมีผล
ต่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดเชียงราย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ ชิโนกุล. “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

(๓) รายงานวิจัย: 
ชาญชัย ฮวดศร. “บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชนเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๙”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

บูรกรณ์ บริบูรณ ์และนายวิบูลย์ แมนสถิตย์. “รูปแบบการน าตนเองเข้าไปผูกพันกับชุมชนของพระสงฆ์
ในการแก้ไขปัญหาสังคม”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระครูสิริรัตนานุวัตร และพระไพรเวศน์ จิตฺตทนฺโต. “บทบาทการบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พระมหาประยูร ธีรว โส และคณะ. “บทบาทของพระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านท่า
สว่าง จังหวัดสุรินทร์,สัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด และโครงการเมือง สหกรณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระมหาโยธิน านิสฺสโร, พูล พัฒใหม่ และสุดฤทัย จันทรวงษ์. “บทบาทเครือข่ายพระสงฆ์ในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบ: กรณีศึกษาพระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา”. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 

 



๒๗๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า”, 
รายงานการวิจัย. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระราเชนทร์ วิสารโร และพระมหานรากร วรเมธี. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหา
ความยากจนของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี: ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพรัตนมุนี ”, 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖. 

ศุภมาส เหล็นเรือง และคณะ. “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษา
กรณีอ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. รายงานการวิจัย. สถาบันด ารงราชานุภาพ: 
กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๐. 

เสาวนีย์ ไชยกุล และจงจิตร แสงทอง. “บทบาทพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาศาสนศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะห์จังหวัดพะเยา”. รายงานการวิจัย . สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

(๔) บทความ: 

เชษฐา พวงหัตถ์. “ทฤษฎีสังคมและการท าความเข้าใจสภาวะสมัยใหม่ของแอนโธนี กิ๊ดเดนส์”. วารสาร
ร่มพฤกษ์. ปีที ่๒๖ (ตุลาคม ๒๕๕๐-มกราคม ๒๕๕๑): ๙. 

พรปวีณ์ หวานขม สมชาย วงศ์เกษม สุทัศน์ แก้วค า. “การบริหารจัดการการเรียนรู้ชุมชนเพื่อประกอบ
สัมมาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”. 
วารสารช่อพะยอม. ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๒๐๙-๒๒๒. 

 (๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.cdd.go.th/web [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 

มหาเถรสมาคม. มติมหาเถรสมาคม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http: http://mahathera.onab.go.th 
[๑๗ กันยายน ๒๕๖๒]. 

วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี. เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://th. 
wikipedia.org/wiki/เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 

________. จังหวัดราชบุรี. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http: th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดราชบุรี [๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 

 



๒๗๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

________. วัดโขลงสุวรรณคีรี . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http: th.wikipedia.org/wiki/วัดโขลง
สุวรรณคีรี [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ๑๐ คนท าพิพิธภัณฑ์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.sac.or.th/ 
exhibition/museummakers/prakrupituk.html [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 

 (๗) สัมภาษณ์: 

สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว. ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-

ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางสัมฤทธิ์ รัฐปัตย์. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางสาวจันทรรัตน์. ศรีสังวรณ์ พัฒนากรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี , ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข. หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบ ารุง. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง. ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 

เมืองโบราณ”, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์. ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอน

หนังใหญ่”, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ชื่น. ก านันต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก 

คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว. พัฒนากรอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอ่ียมจินดา. ก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัด

ขนอนหนังใหญ่”, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๒๗๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา. ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-
ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ. ผู้ช่วยก านันต าบลสร้อยฟ้า/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพ
ศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่”, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลคูบัว/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้น าชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิช

ยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส. เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม 

“ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ”, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ). เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม 

“วัดขนอนหนังใหญ่”, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร). เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชย-

กรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร.. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต). รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ . เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 

(๘) สนทนากลุ่มเฉพาะ: 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

นางสุธา ทรช่วย. ปราชญ์ชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค”, 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

นายนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๗๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

นายสง่า รอดเคราะห์. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย ต าบลจอมบึงอ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

พระครูคุณสารานุกูล (ประพัช คุณสาโร). รองเจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒. 

พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร. (สุรศักดิ์ วุสุทฺธาจาโร). เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี , ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

พระปลัดณรงค์ศักดิ์ ปภากโร. รองเจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส/ผู้จัดการตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อน
ยุค, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

(๙) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่: 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี . หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต . ราชบุรี: 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, ๒๕๖๑. (เอกสารอัดส าเนา). 

๒. ภาษาอังกฤษ 

(I)  Books: 

Christopher W. Gowans. Philosophy of the Buddha. New York: Routledge, 2003. 

Moorhead G., Griffin R.W. Organizational Behavior: Managing People and 
Organizations. New Delhi: Virenda Kumar Arya AITBS Publishers, 2001. 

Paul B. Horton and Chester L. Hunt. Sociology. Tokyo: Mc Graw-Hill Inc., 1984. 
Pervin A. L. Personality Theory and Research 1989. New York: John Wiley, 1998. 
Richard Cheener and Wallace. Sociology. California: Allyn and Bacon, 1989. 
Rodney Stark. Sociology. 4thed. California: Wadsworth Publishing Company, 1992. 
Stephen P. Robbins. Organizational Behavior. 7thed. New Jersey: Prentice Hall, 1996. 



ภาคผนวก 

 



๒๗๗ 

ภาคผนวก  ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญหรือในการตรวจเครื่องมือวิจัย 

 



๒๗๘ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญหรือในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
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๒๘๔ 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 

 



๒๘๕ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
 

๑. พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) 

 เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่” 

๒. พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) 

 เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทย
ย้อนยุค” 

๓. พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวํโส 

 เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ” 

๔. นางสาวนิภา ทองก้อน 

 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๕. นางทศมนพร พุทธจันทรา 

 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๖. นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข 

 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๗. นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว 

 พัฒนากรอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๘. นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวร 

 พัฒนากรอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

๙. นางพนิดา เกตุแก้ว 

 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

๑๐. นางสุรญาณี จั่นบํารุง 

 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 
 



๒๘๖ 

๑๑. นายสมศักดิ์ เพชรทอง 

 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

๑๒. นายเผด็จ คงศักดิ์ 

 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

๑๓. นางสัมฤทธิ์ รัฐปัตย์ 

 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

๑๔. นายฤทธิไกร เอี่ยมจินดา 

 กํานันตําบลสร้อยฟ้า/ผู้นําชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่” 

๑๕. นายสมเกียรติ วิริยมณีการ 

 ผู้ช่วยกํานันตําบลสร้อยฟ้า/ผู้นําชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนัง
ใหญ”่ 

๑๖. นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์ 

 ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่” 

๑๗. นายสมหมาย ทับทิม 

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดความ/ผู้นําชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาด
อมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” 

๑๘. นางพะเยาว์ สายบัว 

 ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทย
ย้อนยุค” 

๑๙. นายวันชัย ศรียา 

 ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทย
ย้อนยุค” 

๒๐. นายตรีพล อารมณ์ชื่น 

 กํานันตําบลคูบัว/ผู้นําชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว เมือง
โบราณ” 
 



๒๘๗ 

 

๒๑. นายสมศักดิ์ มณฑา 

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ตําบลคูบัว/ผู้นําชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว 
เมืองโบราณ” 

๒๒. นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง 

 ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ” 

๒๓. พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต) 

 รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 

๒๔ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ  

 เจ้าคณะอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๒๕. พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. 

 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
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ภาคผนวก  ค 
แบบสัมภาษณ์ 

 



๓๑๔ 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
_________________________________________________________________________ 

ข้อที่ ๑ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบท
ด้านการพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๒ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบท
ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๓ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบท
ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๔ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบท
ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๕ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบท
ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๖ ท่านเห็นว่า ปัจจุบัน การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบท
ด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ มีสภาพเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๗ ท่านเห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านศีล เป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๘ ท่านเห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านสมาธิ เป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๙ ท่านเห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉพาะบริบทด้านปัญญา เป็นอย่างไร 



๓๑๕ 

ข้อที่ ๑๐ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ ควรเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๑๑ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
จังหวัด ควรเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๑๒ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน ควรเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๑๓ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย ควรเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๑๔ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ควรเป็นอย่างไร 

ข้อที่ ๑๕ ท่านเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี เฉพาะบริบทด้านการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ควรเป็นอย่างไร 

 
 

ขอบคุณในความเอ้ือเฟ้ือทางวิชาการ 
 

พระมหาคําพันธุ์ รณญฺชโย (แสนยโยธิน) 
นิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ผู้สัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 

ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 



๓๑๗ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

๑. นายนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ 

 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

๒. นายสง่า รอดเคราะห์ 

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย ตําบลจอมบึงอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร 

 อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น 

 อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

๕. พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร. 

 เจ้าคณะอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๖. พระครูคุณสารานุกูล 

 รองเจ้าคณะอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๗. พระปลัดณรงค์ศักดิ์ ปภากโร 

 รองเจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส/ผู้จัดการตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค 

๘. นางสุธา ทรช่วย 

 ปราชญ์ชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” 

๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



๓๑๘ 

๑๐. ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 

 

 
 
 
 



๓๒๐ 

 

 
 
 



๓๒๑ 

 

 
 
 



๓๒๒ 

 

 
 
 



๓๒๓ 

 

 
 
 



๓๒๔ 

 

 
 
 



๓๒๕ 

 

 
 
 



๓๒๖ 

 

 
 
 



๓๒๗ 

 

 
 
 



๓๒๘ 

 

 
 
 



๓๒๙ 

ภาคผนวก  จ 
ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ 

 



๓๓๐ 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) 
เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่” 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) 
เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส ผูส้่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” 



๓๓๑ 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวํโส 
เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ผู้ส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ” 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางสาวนิภา ทองก้อน 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 



๓๓๒ 

 
 

สัมภาษณ์ นางทศมนพร พุทธจันทรา 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข 
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 



๓๓๓ 

 
 

นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว 
พัฒนากรอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

 
 

นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวร 
พัฒนากรอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 



๓๓๔ 

 
 

สัมภาษณ์ นางพนิดา เกตุแก้ว 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางสุรญาณี จั่นบํารุง 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 



๓๓๕ 

 
 

สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เพชรทอง 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายเผด็จ คงศักดิ์ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 



๓๓๖ 

 
 

สัมภาษณ์ นางสัมฤทธิ์ รัฐปัตย์ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายฤทธิไกร เอ่ียมจินดา 
กํานันตําบลสร้อยฟ้า/ผู้นําชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่ 



๓๓๗ 

 
 

สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ วิริยมณีการ 
ผู้ช่วยกํานันตําบลสร้อยฟ้า/ผู้นําชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่” 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์ 
ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสรมิสัมมาชีพศิลปกรรม “วัดขนอนหนังใหญ่” 



๓๓๘ 

 
 

สัมภาษณ์ นายสมหมาย ทับทิม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านตลาดควาย/ผู้นําชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” 
 

 
 

สัมภาษณ์ นางพะเยาว์ สายบัว 
ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสรมิสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” 



๓๓๙ 

 
 

สัมภาษณ์ นายวันชัย ศรียา 
ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสรมิสัมมาชีพพาณิชยกรรม “ตลาดอมยิ้ม-ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายตรีพล อารมณ์ชื่น 
กํานันตําบลคูบัว/ผู้นําชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ” 



๓๔๐ 

 
 

สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มณฑา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ตําบลคูบัว/ผู้นําชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ” 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง 
ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนส่งเสรมิสัมมาชีพหัตถกรรม “ผ้าตีนจก คูบัว เมืองโบราณ” 



๓๔๑ 

 
 

สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต) 
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ  
เจ้าคณะอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 



๓๔๒ 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๓ 

ภาคผนวก  ฉ 
ประมวลภาพจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 



๓๔๔ 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ ณ ห้อง B 508-509  ชั้น ๕ โซน บ ีคณะสังคมศาตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 



๓๔๕ 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ : พระมหาคําพันธุ์ รณญฺชโย 
  (คําพันธุ์ แสนยโยธิน) 
เกิด : ๑๑ มกราคม ๒๕๑๐ 
สถานที่เกิด : ๘๘ หมู่ที่ ๒ ตําบลดอนคลัง 
  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
การศึกษา : นักธรรมชั้นเอก 
 : เปรียญธรรม ๔ ประโยค 
 : ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 : ปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม.) 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อุปสมบท : ๒๓ เมษายน ๒๕๓๙ 
สังกัด : วัดเวฬุวนาราม 
  ๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ตําบลดอนไผ่ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 
ต าแหน่ง/หน้าที่ : เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม 
 : อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
ผลงานทางวิชาการ : ๑. พระมหาคําพันธุ์ รณญฺชโ  (แสนยโยธิน), “หลักการบริหารจัดการวัดตาม

หลักพลธรรม”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๙ (IBRS 2016), 
(๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๑๖๖-๑๗๕. 

  ๒. พระมหากังวาล ธีรธมฺโม,ดร. (ศรชัย) และพระมหาคําพันธุ์ รณญฺชโ  
(แสนยโยธิน), “การปกครองตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ของคณะสงฆ์
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๓๑-๔๖. 

  ๓. พระมหาคําพันธุ์ รณญฺชโ , “พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย”, การ
สัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑). 

 



๓๔๖ 

ผลงานทางวิชาการ : ๔. พระมหาคําพันธุ์ รณญฺชโ , “การบรรพชาของสามเณรในสังคมไทย”, 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพุทธโฆส, (๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑). 

  ๕. พระมหาคําพันธุ์ รณญฺชโ , “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่
ยั่งยืน”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU Buddhabanya 
Congress I) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี, (๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑). 

 


