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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา ๑) เพ่ือศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมใน
พระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
องค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้น าองค์กร ประชาชน 
จ านวน ๒๐ คน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความและสร้างข้อสรุป 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) หลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา คือ หลักของการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เฉลี่ย
เจือจานให้ได้ใช้สอยร่วมกัน โดยมีแนวคิดความเป็นมาจากหลักธรรมหนึ่งซึ่งอยู่ในหลักสาราณียธรรม 
๖ กลุ่มสันติอโศกได้น ามาพัฒนาใช้จนเกิดเป็นระบบ แบบแผนหรือวิถีชีวิต ให้มีคุณลักษณะพ่ึงตนเอง
ได้  ในทางพุทธศาสนาพบว่าการแบ่งปันช่วยเหลือแบ่งออกได้ ๒ ชนิดคือ ๑. สิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ 
(อามิสทาน)  ๒. สิ่งของที่เป็นศิลปวิทยาการ(ธรรมทาน)  
 ๒) กระบวนการสร้างสารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาใน เขตพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่ามีกระบวนการขั้นตอนล าดับในการสร้างสารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนา ๕ 
ขั้นตอน คือ ๑) การก าหนดเป้าหมายขององค์กร ๒) ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กร ๓) การก าหนด
คุณสมบัติผู้น าการบริหารองค์กร ๔) กิจกรรมในการด าเนินการ ๕) ผลจากกิจกรรมในการด าเนินการ 
โดยผ่านองค์กรพุทธที่ศึกษา ๓ แห่ง คือ (๑) ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อ จัดตั้งขึ้นเพ่ือการ
ไขปัญหาเยาวชน และการพัฒนาชุมชน  (๒) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย เน้นการด าเนินงาน
ช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณโภคีด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะ
วิทยาการทางธรรม  (๓) ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม 
ด้วยการตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม และสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมทั้ง จัดกิจกรรมทางศาสนาและงาน
ประจ าจังหวัดที่เก่ียวข้อง 
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 ๓) ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย พบว่าการใช้หลักสารณโภคี
ธรรมในกลุ่มองค์กรพุทธ ในปัจจุบันแบ่งการช่วยเหลือใน ๓ ด้าน คือ ๑) การรักษาพยาบาลและดูแล
สุขภาพ ๒)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓) การศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี นั้นได้น า
หลักสาธารณโภคีมาปรับประยุกต์ทั้งในระดับบุคคล และในระดับองค์กรพุทธ กล่าวคือ ในระดับ
บุคคลน าสู่การด าเนินถูกต้องตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาให้เกิดขึ้น ถือเรื่องจิตใจนั้นมีค่าสูงกว่า
คุณค่าทางวัตถุ ทั้งยังช่วยพัฒนาคุณธรรมให้สูงขึ้นในตน ส่วนในระดับองค์กรพุทธ หรือสังคม สามารถ
ประยุกต์เป็นปัจจัยเสริมสร้างดีงาม สร้างหรือพัฒนาสังคมให้มีความเจริญ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบเย็น 
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ABSTRACT 

 The objectives of the present research were to 1) study the fundamental 
of virtuous sharing in Buddhism, 2) study the processes of developing virtuous sharing 
of Buddhist Organization, particularly in Ubonratchatani and 3) scrutinize the impacts 
of applying virtuous sharing's principles toward Thai society. The interviews and the 
observations forms have been spelt out for the present study, meanwhile, the 
interviewing and the participant observation have been undertaken for data 
collections. The twenty predominant samples have been taken from various  
Buddhist Organizations in Unbonratchatani province viz. the monks, the leaders of 
the organizations and the people. The interpretation and conclusion have been used 
for the analysis and synthesis of the datas selected in the present research. 

Findings of the study 
 1) The fundamental of virtuous sharing in Buddhism is determined as to 
share any lawful gains whether it is more or less with virtuous fellows which is known 
as virtuous sharing. The so-called fundamental has been taken from one of the 
concepts of virtues for fraternal living, Saraniyadhamma, in Buddhism, later on, it has 
been obviously developed by the Buddhist Organization called Santi Ashok as the 
model and system of self-living. The charitable objects in Buddhism under the 
principle of virtuous sharing can be divided into two kinds viz. 1) material gift, 
Amisdana and 2) spiritual gift, Dhammadana. 
 2) It has been found that the processes of developing virtuous sharing of 
Buddhist Organizations in Ubonratchatani province have consisted of five stages as 
follows: 1) evaluating the purpose of the organization, 2) processing the setting of the 
organization , 3) specifying the characteristics of the leader, 4) the procedures of 
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performing the activities, and 5) the results of operating the processes. All of the five 
stages mentioned above have been performed throughout the following Buddhist 
Organizations viz. 1) the Ethical Training Center of Dongwang Ao, for solving any of 
the youth's problems and developing the community 2) the Community Learning 
Center of Plan Khoi, for supporting the society and sharing any kinds of the 
knowledges either of world's knowledges and Buddhism and 3) the Youth Buddhist 
Association Center of Ubonratchatani, for maintaining the community by means of 
arranging the meditation center and Buddhist Sunday school including organizing the 
religious activities and the provincial annual festival. 
 3) Presently, it is clearly found that the applications of virtuous sharing 
toward Thai society in particular Buddhist Organizations have been performed 
throughout the following details as follows: 1) hospital and health care, 2) human 
resource development and 3) educational supporting. In Ubonratchatani, meanwhile, 
the principle of virtuous sharing has been applied for the individual level and 
Buddhist Organization level. Individually, virtuous sharing has leaded directly to the 
practicing of the principles of middle ways in Buddhism, emphasizing on mental 
value, not physical value as well as enhancing and developing the virtues. In 
Buddhist Organization level, On the other hand, virtuous sharing has been applied for 
cultivating the morality in the community, for the development and advancement of 
the society in order to maintain the unity of human being and living together with 
harmony and peace forever. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย”นี้ เป็นผลงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โดย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ซึ่งส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความเมตตาอนุเคราะห์จากคณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือทั้งส่วนที่เป็นงานด้านวิชาการ และงานส่วนภาคสนาม ในการท าวิจัยครั้ง
นี้  
 ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระครูสารกิจโกศล  อดีตรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี ที่ได้เมตตาให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งประธานองค์กรพุทธ และ
พระครูสุขุมวรรโณภาส ผู้อ านวยการศูนย์อบรมคุณจริยธรรมป่าดงวังอ้อ พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย 
ประธานศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ผลาญข่อย นางสุพรรณี บุญถูก นายกยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี 
พระครูพุทธศักดิสมณกิจ และคณะ รวมทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่ให้ค าแนะน า ในการท าวิจัยในครั้งนี้  
 ผู้วิจัยขอนอบน้อมถวายองค์ความรู้แห่งการวิจัยฉบับนี้ บูชาแด่พระรัตนตรัย ขออุทิศแก่ 
คร ูอาจารย์ ตลอดจนญาติทั้งหลาย ผู้มีอุปการคุณทุกท่านและที่ยังมิได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ 
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อักษรย่อช่ือคัมภีร ์

๑.  อักษรย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก  
 งานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งใช้ข้อมูลจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา  
คือ  พระไตรปิฎก – อรรถกถา – ฎีกา – ปกรณวิเสส  ผู้วิจัยสามารถใช้พระไตรปิฎก ฉบับใดเป็น
เอกสารอ้างอิงก็ได้  แต่มีเงื่อนไขว่าให้ใช้ฉบับนั้นอ้างอิงตลอด และต้องระบุเอาไว้ให้ชัดเจนว่า ใช้ฉบับ
สยามรัฐหรือฉบับมหาจุฬาฯ โดยบอกรายละเอียดไว้ในค าชี้แจงการใช้อักษรย่อในงานวิจัย เช่น อักษร
ย่อในงานวิจัยฉบับนี้ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎก – อรรถกถา – ฎีกา   ภาษาบาลีและพระไตรปิฎก
ภาษาไทย   ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คัมภีร์ธมฺมปทฏฺ กถา และอรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับ
มหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกทุกฉบับที่ใช้อ้างอิง ให้ใช้อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์เป็นระบบเดียวกัน
หมด ตามที่ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ก าหนด การอ้างอิงให้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อ
คัมภีร์  ดังตัวอย่าง เช่น  ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย 
สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๗  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐ และทีฆนิกาย 
สีลักขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

 การอธิบายบอกอักษรย่อในรายงานการวิจัย ให้ท าเฉพาะที่อ้างอิงในรายงานการวิจัย
เท่านั้น ไม่ต้องบอกอักษรย่อคัมภีร์ (พระไตรปิฎก – อรรถกถา – ฎีกา) ทั้งหมด 

   
 
 

พระวินัยปิฎก 
 

วิ.ม.   (บาลี)     = วินยปิฎก มหาวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.    (ไทย)     = วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ที. ปา.          (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย          ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 
ที. ปา.อ.          (บาลี)   =   ทีฆนิกาย      สุมงฺคลวิลาสินี ปาฏิกวฺคคอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ม.มู.  (ไทย)   =   สุตตันตปิฎ มัชฌิมนิกาย       มูลปัณณาสก์    (ภาษาไทย) 
ม.มู.อ        (บาลี)   =   มชฺฌิมนิกาย  ปปญฺจสูทนี มูลปณณฺาสกอรรถกถา  (ภาษาบาลี) 
ม.มู.อ        (ไทย)   =   มัชฌิมนิกาย  ปปัญจสูทนี มูลปัณณาสกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ม.อุ.              (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย      อุปริปัณณาสก์    (ภาษาไทย) 
ส . ม.              (ไทย)    =  สุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย    มหาวารวรรค   (ภาษาไทย) 
อง.ฺ เอกก.       (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย  เอกนิบาต   (ภาษาไทย) 
อง.ฺทุก.             (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฎก  องคฺุตตฺรนิกาย  ทุกนิบาตปาลิ    (ภาษาบาลี) 
อง.ฺทุก.             (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต    (ภาษาไทย) 
อง.ฺจตุกฺก.     (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   จตุกกนิบาต            (ภาษาไทย) 
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อง.ฺ ปญฺจก.     (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   ปัญจกนิบาต            (ภาษาไทย) 
อง.ฺ ฉกฺก.     (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   ฉักกนิบาต             (ภาษาไทย) 
อง.ฺ อฏฺฐก.       (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต      (ภาษาไทย)  
อง.ฺทสก.  (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต      (ภาษาไทย) 
อง.ฺสตฺตก.อ. (บาลี)   =   องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี สตฺตกนิปาตอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
อง.ฺอฏฐก. (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฎก   องฺคุตฺตรนิกาย  อฏฐกนิปาตปาลิ     (ภาษาบาลี) 
อง.ฺอฏฐก. (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   อังคตุตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต     (ภาษาไทย) 
ขุ. ม.  (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย มหานิเทส    (ภาษาไทย) 

 
 

(๒)   การระบุหมายเลขย่อ 
         การอ้างพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ใช้ระบุชื่อคัมภีร์ และระบุถึง เล่ม / ข้อ / หน้า 
ตามล าดับเช่น ที. ม. (ไทย) ๑๐ /๕๐ / ๖๐. หมายถึงการอ้างอิงนั้นระบุถึงคัมภีร์สุตตันตปิฎก        
ทีฆนิกายมหาวรรค เล่มที่ ๑๐  ข้อที่ ๕๐ หน้า ๖๐ 



 
บทท่ี ๑ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 ชนชาติไทยได้นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาอันยาวนาน สังคมไทยจึงเป็นสังคมพุทธ 
พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ได้อาศัยค าสอนทางพระพุทธศาสนาช่วยขัดเกลาและเป็นเบ้าหล่อ
หลอม กิจกรรมส าคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดี มักจะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องเสมอ 
เพ่ือเน้นย  าความส าคัญและส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจ กล่าวได้ว่าชีวิตของคนไทยผูกพันอิงอาศัย
พระพุทธศาสนาโดยตลอด ตั งแต่เกิดจนถึงตาย ฝังลึกในจิตใจและวิถีชีวิตของชาวไทย เป็นเครื่องหล่อ
หลอม กลั่นกรองนิสัยใจคอพื นจิตของคนไทย ให้มีเอกลักษณะเฉพาะตน ที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ
สังคมไทย   
  พระพุทธศาสนาแผ่เข้ามาในประเทศไทยเป็นเหตุให้วิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันประสาน
กลมกลืนกับหลักความเชื่อ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน จนเกิดการปรับตัว
เข้าหากัน และผสมปะปนกับความเชื่อและข้อปฏิบัติสายอ่ืนๆ ที่มีมาในหมู่ชนชาวไทย ถึงขั นที่ท าให้
เกิดมีระบบความเชื่อและความประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแบบของคนไทยโดยเฉพาะ  
อันมีรูปลักษณะและเนื อหาของตนเอง ที่เน้นเด่นบางแง่บางด้านเป็นพิเศษ แยกออกได้จาก
พระพุทธศาสนาอย่างๆ ทั่วไป ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นพระพุทธศาสนาแบบไทย หรือพระพุทธศาสนาของ
ชาวไทย   ท าให้นักปราชญ์ชาวไทยได้ตีความหลักพุทธธรรมให้สอดคล้องกับสังคมชาวไทยเป็นหลัก
ส าคัญ  ดังนั นในการด าเนินชีวิตของคนไทยจึงได้ผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น  และคน
ไทยก็มีศรัทธา มีความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นทุนอยู่แล้ว 
จนได้น ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะของความเป็นไทยขึ น 
เช่นการแสดงออกทางกาย ทางวาจา และทางใจ จึงมีความโอบอ้อมอารี มีความกตัญญูกตเวที สุภาพ
อ่อนโยน เคารพ เชื่อฟังผู้ใหญ่ รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น  
 นอกจากนี ในด้านประเพณีและพิธีการต่างๆ รวมถึงด้านวงจรชีวิตของบุคคลตั งแต่เกิดจน
ตาย ก็ล้วนเกี่ยวพันธ์กับพระพุทธศาสนา หรือแม้แต่ด้านวงจรกาลเวลาของสังคมและชุมชน  เช่น 
ประเพณี เทศกาลประจ าปี ก็ล้วนมีเรื่องทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ตลอดจนงานนมัสการปูชนียวัตถุสถานประจ าปีของวัดต่างๆ   ต่าง ๆ 
ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตลอด  

                                                 

   พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด,  ๕ ๙), หน้า  -๔. 
   พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ ,      
หน้า  - . 
   เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๗. 

 



  
 

 ดังนั นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่วัดจะถือเป็นแกนหลักหรือเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็น
ศูนย์กลางที่รวมจิตใจของประชาชน และพระก็ย่อมตกอยู่ในฐานะของเป็นตัวแทนของวัดเป็นผู้น าทาง
จิตใจของประชาชน เป็นศูนย์กลางร่วมแห่งความเชื่อถือ การร่วมมือกันเป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือ
ให้บริการด้านนี   ซึ่งในความรู้สึกของประชาชนเข้าใจว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่างๆ 
ทุกอย่างเหนือกว่าประชาชนทั่วไป สามารถเป็นที่ปรึกษาและน าชาวบ้าน เป็นเครื่องรักษาความเคารพ
นับถือได้ยั่งยืนมั่นคงยิ่ง จนเกิดการเชิดชูฐานะของพระสงฆ์ในสังคมให้เป็นตัวแทนของ ความบริสุทธิ์ 
ความเสียสละ และเป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เกิดขึ น โดยเฉพาะในด้านการให้การศึกษา พระสงฆ์ย่อม
สามารถอบรมสั่งสอนได้ดีกว่าฆราวาส เหตุผลอาจเพราะพระสงฆ์นั นเป็นผู้รู้เรื่องทั งทางโลกและทาง
ธรรมเป็นอย่างดีนั นเอง ด้วยเหตุนี ในงานที่เป็นการสังคมสงเคราะห์จึงถือเป็นงานที่เป็นหน้าที่ของ
พระสงฆ์พึงกระท าทั งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งในทางตรงงานสงเคราะห์โดยตรงคือการสงเคราะห์
จิตใจเป็นหลัก ส่วนการสงเคราะห์ทางวัตถุมีโดยอ้อม ด้วยการแนะน า ชักจูงผู้อ่ืนให้กระท า หรือน าสั่ง
ของมาบริจาคแบ่งปันกัน เป็นต้น๔ 
 ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุจากการรับเอาระบบเทคโนโลยี
ต่างๆ เขา้มาเพ่ือหวังต่อการพัฒนาประเทศและสังคมให้ดีขึ นจนก่อให้เกิดผลสะท้อนกลับในทางสังคม
ในสิ่งที่ตรงข้ามกับการพัฒนาเหล่านี  ด้วยเพราะในความต้องการสิ่งใหม่ทางเทคโนโลยีหรือความเจริญ
นั น ก่อให้เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติรวมเข้ามาด้วย ท าให้คนไทยเกิดมีค่านิยมทางด้านวัตถุ
มากขึ น ดิ นรนแสวงหาเสพบริโภค ยึดถือในเรื่องของการกิน กาม เกียรติ มีจิตใจถอยห่างจากหลักค า
สอนทางพุทธศาสนาเกิดขึ น และยังมีแนวโน้มจะมากขึ นเรื่อย ๆ ในยุคปัจจุบันนี จึงมีความความเมตตา 
ความโอบอ้อมอารี การแบ่งบันซึ่งกันและกัน น้อยลงไป ท าให้เกิดช่องว่างทางสังคมเกิดขึ นสร้างความ
แตกต่างทางชนชั นมากยิ่งขึ นเรื่อยๆ ด้วยเหตุเพราะยึดวัตถุเป็นคุณค่าในการบอกถึงฐานะ และความ
เป็นผู้มีมากกว่า ส่งผลต่อการมองไม่เห็นถึงคุณค่าความจ าเป็นที่จะต้องแบ่งบันช่วยเหลือซึ่งกันตามมา 
ทั งยังเกิดการดิ นขวนขวายแย่งชิงเกิดขึ น ซึ่งความเห็นความเข้าใจเช่นนี ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่จะ
ท าให้สังคมมีความแตกร้าวเกิดขึ นนั่นเอง 
 ในหลักธรรมทางพุทธศาสนามีหลักธรรมหมวดหนึ่งที่กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ซึ่งหลักธรรมที่กล่าวนี ก็คือหลักสารณียธรรม ๖ นั่นเอง ซึ่งในจ านวนหลักธรรมทั ง ๖ ได้มี
หลักธรรมที่เรียกว่า สาธารณโภคีธรรม เป็นหลักหนึ่งในสารณียธรรม ๖ นั นรวมอยู่ด้วย โดยหลักสา
ธารณโภคีธรรม ถือเป็นหลักธรรมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะหลักธรรมนี เป็นสิ่งประสานสังคมให้เกิดความ
ยึดเหนี่ยว และประสานสังคมท่ีแตกร้าวจากระบบของการแย่งชิงซึ่งกันและกันให้กลับมาเป็นสังคมที่ดี
เช่นดังเดิม ด้วยหลักธรรมนี สอนว่าหากได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน๕ แต่ในการที่จะแบ่งปันสิ่งใดก็ตาม
จะต้องเป็นไปเพ่ือโยชน์ที่สูงสุดแห่งสิ่งของนั นๆ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยเห็นคุณค่าของหลักสาธารณโภคีธรรม
นั นว่าหากได้มีการน ามาปรับประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันแล้วย่อมน ามาสู่ความสุขสงบเกิดขึ นทั งใน
สังคม ชุมชน องค์กรต่างๆ ย่อมมีความสมัครสมานสามัคคีอย่างแน่นอน  

                                                 

 ๔ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับสังคมไทยปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์เคล็ดไทย,  ๕  ), หน้า ๕๕-๕๖. 
 ๕ นิตย์ จารุศร, สารธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนเหรียญบุญการพิมพ์,  ๕๔๗), หน้า   . 



  
 

 ดังนั นผู้วิจัยจึงมีสนใจศึกษาถึงหลักสารธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนาและ
กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมไทยสังคมให้เกิดความสุขสงบเย็นมีความรักความสามัคคี
เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             .  เพ่ือศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา  
  .  เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพื นที่
จังหวัดอุบลราชธานี 
  .  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย 

๓. ปัญหาที่ต้องการทราบ 
               .  หลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา 
  .  กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพื นที่จังหวัด
อุบลราชธานี 
  .  ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย 

๔. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั งนี  เน้นการศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย โดยมุ่งกรณีศึกษาขององค์พุทธศาสนาในเขตพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน   
องค์ คือ  ) ศูนย์การเรียนชุมชนพลาญข่อย   ) ศูนย์อบรมคุณจริยธรรมป่าดงวังอ้อ  ) ศูนย์ยุวพุทธิก
สมาคม จังหวัดอุบลราชธานี มาใช้ประกอบการวิจัย 
 ๔.๑ ขอบเขตด้านเอกสาร 
     การศึกษาวิจัยด้านเนื อหาผู้วิจัยต้องการศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา
เถรวาท ความหมาย ลักษณะ ประเภท หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง ความส าคัญ คุณประโยชน์และโทษของ
การขาดสารธารณโภคีธรรม โดยผู้วิจัยไดใ้ช้เอกสารดังต่อไปนี  
       )  พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ๕๐๐), มหาจุฬาเตปิตก , 
กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
       )  พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ๕ ๙), พระไตรปิฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
       ) คัมภีร์อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  และปกรณ์วิเสส  

     ๔) เอกสารและงานที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา  งานนิพนธ์ ตลอด
จนถึงงานแปลเอกสาร  หนังสือแปล ต่าง ๆ  เพ่ือประกอบการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น 

 
 
 



๔ 
 

 ๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งในการศึกษาครั งนี ผู้วิจัยได้เลือกขอบเขตกลุ่มองค์กรพุทธ
ศาสนา ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเจาะจง (Purposive  Sampling)   องค์กรมาท าการศึกษา 
คือ  
  . ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ  
  . ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย 
  . ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี   
 ส่วนขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล ในการศึกษาครั งนี ผู้วิจัยให้
ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องการอธิบายกระบวนการสร้างสร้างโภคีธรรมให้เกิดขึ น
โดยกลุ่มองค์กรชาวพุทธเป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ให้ข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  
  . ผู้จัดตั งองค์กร 
  . ผู้บริหารจัดการองค์กร 
  . บุคลากรในองค์กร 
 ๔. ผู้รับบริการองค์กร 
 โดยจะท าการเก็บข้อมูลแบบเจาะลึก จากการเข้าไปท าการศึกษาอย่างเปิดเผยสถานภาพ
ของผู้ท าการวิจัย 
 ๔.๓ ขอบเขตด้านเวลา  
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยครั งนี  จะเริ่มตั งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช  ๕๕๕  ถึง
เดือนเมษายน พุทธศักราช  ๕๕๖ รวมระยะเวลาในการท าวิจัย    เดือน 

๕.  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 สารณโภคีธรรม หมายถึงการแบ่งปันสิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ (อามิสทาน) และสิ่งของที่เป็น
ศิลปวิทยาการ(ธรรมทาน) ด้วยความปรารถนาดี เอื อเฟ้ือเกื อกูลที่ดีต่อกัน อันถือเป็นหลักธรรมส าหรับ
การเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ นในสังคม 
 กระบวนการสร้าง หมายถึงการด าเนินการตามล าดับที่ตั งไว้เพ่ือให้เกิดขึ นในสิ่งที่ต้องการ
ให้มีขึ น 
 องค์กรพุทธ หมายถึงบุคคลชาวพุทธที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั นตอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั น โดยมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์เป็นหลัก  
 สาธารณสงเคราะห์ หมายถึงหน้าที่ของพระสงฆใ์นการให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ทั ง
ทางด้านจิตใจ และวัตถุ อันเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญของของพระสงฆ์ ๔ ประการ คือ  ( ) ด้านการ
ด า เนินกิจการเ พ่ือช่วยเหลือเกื อกูล  ( )  ด้านการช่วยเหลือเกื อกูลกิจการของผู้ อ่ืน เ พ่ือ
สาธารณประโยชน์ ( ) ด้านการเกื อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ (๔) ด้านการ
เกื อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์  

 



๕ 
 

๖. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรม
ศาสดาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งท า หน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค า
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นภารกิจส าคัญ ที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติ นอกจากนั น
แล้วการปฏิบัติและการด ารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยจะเป็นการสร้างศรัทธาความ
เลื่อมใสให้เกิดขึ นแก่พุทธศาสนิกชนและเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข๖ 
 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ก็ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์นับแต่อดีต 
พระสงฆ์ ซึ่งผูกพันกับชาวบ้าน ถือเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างพระพุทธศาสนากับ
สังคมมาโดยตลอดว่าต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในเกือบทุกด้าน พอสรุปบทบาทของพระสงฆ์และ
วัด ดังต่อไปนี  
 ( ) เป็นสถานศึกษาส าหรับชาวบ้านๆ ส่งบุตรหลานมาอยู่รับใช้พระสงฆ์เพ่ือรับการ
ฝึกอบรมทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามที่สอนในสมัยนั น รวมทั งยังเป็นศูนย์รวมของ
เยาวชนด้วย 
 ( ) เป็นสถานที่สงเคราะห์บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเล่าเรียน 
 ( ) เป็นสถานพยาบาลผู้เจ็บป่วยตามภูมิรู้ของคนในสังคมในสมัยนั น 
 (๔) เป็นที่พักของคนเดินทาง 
 (๕) เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ 
 (๖) เป็นสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลต่างๆ 
 (๗) เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาครอบครัว 
 (๘) เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมต่างๆ 
 (๙) เป็นคลังเก็บวัสดุของใช้ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน 
 ( ๐) เป็นศูนย์กลางบริหารหรือปกครอง 
 (  ) เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม๗ 
 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้กล่าวว่า ในโลกนี มีบุคคลอยู่   ประเภท คือ
บุคคลที่ควรช่วยเหลือและบุคคลที่ไม่ควรช่วยเหลือ บุคคลควรช่วยเหลือเพราะเป็นผู้ประพฤติตัวดี คือ
รู้จักช่วยเหลือตนเอง ฝึกฝนตนเอง พยายามท างานต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่งอมืองอเท้า ไม่เป็นผู้ที่นอน

                                                 

 ๖ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา,  ๕ ๘), หน้า  - . 
 ๗ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), การสัมมนาเร่ืองพุทธศาสนากับสังคมไทยในปัจจุบัน , 
(กรุงเทพมหานคร : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,  ๕  ), หน้า  ๖, (อัดส าเนา). 



๖ 
 

รอโชคชะตาวาสนา ไม่เป็นผู้คิดเอารัดเอาเปรียบใคร มีความวิริยะอุตสาหะ บุคคลประเภทนี ควรยก
ย่องสรรเสริญและควรให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน๘ 
 พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการสาธารณสงเคราะห์
ที่พระสงฆ์หรือวัดวาอารามต่าง ๆ จัดท าอยู่ในปัจจุบัน เช่น การที่วัดหรือคณะสงฆ์หรือพระภิกษุ
ด าเนินการเองซึ่งกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้ผลงานเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณ
สมบัติ การตั งกองทุนสาธารณสงเคราะห์ การตั งมูลนิธิเพ่ือคนยากจนหรือช่วยคราวประสบภั ยพิบัติ 
การก าหนดเขตอภัยทาน และกิจการอ่ืนที่เป็นเจ้าของเอง ลักษณะนี มุ่งเอากิจการที่ท าเองหรือ
โครงการที่ก าหนดขึ นเอง ทั งที่เป็นกิจการประจ าหรือกิจการชั่วคราว๙ 
 พระครูสุภาจารวัฒน์ ไดก้ล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ ที่มีความส าคัญต่อวิถีการด ารงชีวิต
โดยการสาธารณสงเคราะห์ให้กับชาวบ้าน ซึ่งพอสรุปได้ว่า พระสงฆ์เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของ
ชาวบ้านเป็นที่พ่ึงทางใจของชาวบ้าน หากพระสงฆ์เข้าร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาก็จะมีส่วนให้ชาวบ้าน
ได้มาก เพราะทุนเดิมทางพระพุทธศาสนามีอยู่ คือพระพุทธศาสนาหยั่งลึกลงในสังคมไทยมาช้านาน
และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ ให้ชาวบ้านเกิดความ
เคารพศรัทธาแม้ปัจจุบันพระสงฆ์จะประพฤติตัวออกนอกกรอบวินัยไปบ้างแต่ชาวบ้านโดยเฉพาะใน
ภาคอีสานกก็ยังให้ความเคารพนับถืออยู่เช่นเดิม ๐ 
 อภิชัย พันธเสน ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่ ว่าพระสงฆ์ใน
ชนบท มีพื นฐานความศรัทธาความเคารพของชาวบ้านเป็นแกนนาในการเข้าไปมีบทบาทพัฒนาชนบท 
ซึ่งเมื่อพระสงฆ์นาพาชาวบ้านพัฒนาจิตใจและวัตถุ ในกิจกรรมใด กิจกรรมนั นก็มักจะได้รับความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือจากชาวบ้านด้วยความศรัทธา สามารถประสบความส าเร็จในการดาเนิน
งานได้โดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่บทบาทการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ยังจ ากัดอยู่ในแวดวง
พระสงฆ์ในบางพื นท่ียังไม่กว้างขวางนัก และยังมีกิจกรรมในลักษณะต่างคนต่างท าไม่ประสานกันอย่าง
เป็นขบวนการหรือองค์กรแนวทางการดาเนินการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์จึงยังไม่เด่นชัดมากนัก   
 ภัทรพร สิริกาญจน์ ได้วิจัยเรื่อง “หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและ
บทบาทของพระค าเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน” พบว่าตามพุทธบัญญัติพระสงฆ์มีบทบาทและ
หน้าที่ ในการปฏิบัตธิรรมเผยแผ่พุทธธรรมและช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นทุกข์ ตามความเหมาะสมและ
ความสามารถ ปัจจุบันสังคมมีความซับซ้อน ชาวบ้านมีปัญหาชีวิตมากขึ น พระสงฆ์จึงมีบทบาท

                                                 

 ๘ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ธรรมทีปนี, ทางเดิน, ปีที่  ๘ ฉบับที่   ๘ (พฤษภาคม – 
มิถุนายน  ๕๔๖), หน้า  ๐. 
 ๙ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๕๔๕), หน้า ๕๗-๕๘. 
 

 ๐
 พระครูสุภาจารวัฒน์, บทบาทพระสงฆ์ชนบท ท่ามกลางวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเคล็ด

ไทย จ ากัด,  ๕๔ ), หน้า ๙. 
    อภิชัย พันธเสน, ความหวัง ทางออกและทางเลือกใหม่, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 
 ๕ ๙), หน้า  ๕. 



๗ 
 

ช่วยเหลือสังคมอย่างใกล้ชิดมากกว่าแต่ก่อนและเป็นผู้แก้ปัญหาเกือบทุกเรื่องของชาวบ้าน เช่น 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาความยากจน ปัญหาเกี่ยวกับการด ารงชีพเป็นต้น   
 พระมหาสุภา อุทฺโท ท าวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมไทยใน   ทศวรรษ
หน้า” พบว่า พรสงฆ์ควรเรียนรู้และวิจัยสังคม โดยการแสวงหาความรู้ในวิชาการทางโลก สร้างความ
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและชุมชน ปลุกจิตสานึกและสอนศีลธรรมแก่ประชาชนทุก
ระดับทั งในและนอกวัด ให้คาปรึกษาในปัญหาชีวิตต่างๆ แก่ประชาชน ให้การศึกษาวิชาการตามความ
ต้องการของคนในชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สงเคราะห์คนด้อยโอกาสใน
ชุมชน ประสานงานกับคนระดับต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน และส่งเสริมการแก้ปัญหา
ต่างๆ   
 พจนีย์   ทวีโภคา ท างานวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจของอาสาสมัครในการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์กรณีศึกษา: วัดพุทธบาทน  าพุ จังหวัดลพบุรี” โดยวัตถุประสงค์ในงานวิจัยมุ่ง
ศึกษาถึงแรงจูงใจภูมิหลังลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างานรวมทั งปัญหาและอุปสรรคใน
การท างานของกลุ่มอาสาสมัครปกติและกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มผู้ป่วย ด้วยความมุ่งหมายในการ
ช่วยเหลือแบ่งปันจากกลุ่มอาสา   กลุ่มดังท่ีกล่าวมา ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มอาสาช่วยเหลือส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มที่มีพื นฐานทางครอบครัวที่มั่นคงไมมีปัญหาทางได้รายได้ และยังเป็นครอบครัวที่มี
พื นฐานที่อบอุ่น ผลจากการสอบถามพบว่าส่วนมากมีจุดมุ่งหวังในการอาสาเพ่ือช่วยเหลือและแบ่งปัน
โดยจิตอาสาอยากให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข ซึ่งความสุขจากผู้ป่วยนั นสะท้อนสู่ผู้ให้คือได้รับความสุขด้วย
เช่นกัน ๔  
 พระมหาธีระพล สุขแสง   ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาค าสอนเรื่องกิ เลสใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว สรุปความได้ว่า “กิเลสตระกูลโลภะ หมายถึง 
กิเลสประเภทที่ท าให้จิตเกิดอาการเป็นต้นว่าหิวกระหาย หรือทะยายอยาก หวงแหน ชอบสะสมเห็น
แก่ตัว ตลอดจนความยึดมั่นในตัวตน  กิเลสตระกูลโลภะเป็นกิเลสที่โดดเด่นเพราะมีผลกระทบต่อ
จิตใจของมนุษย์ โดยมีกิเลสที่ร่วมในตระกูลนี ได้แก่ รติ (ความยินดี) อิจฉา (ความปรารถนา) มหิจฉา 
(ความมักมาก) ปาปิจฉา (ความอยากที่ผิดศีลธรรม) ฯลฯ โลภะนั นมีอาการเกาะเกี่ยวอารมณ์เป็น
ลักษณะเหมือนลิงติดตัง น้อมให้ผู้มีโลภะนั นขาดจิตที่เมตตาในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ๕  

                                                 

    ภัทรพร สิริกาญจน์. หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระค าเขียน  
สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน. งานวิจัยจากทุนสนับสนุนของสถาบันไทยคดีศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๕ ๕). 
   พระมหาสุภา อุทฺโท. บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า. วิทยานิพนธ์สังคม
สงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๕๔ ), บทคัดย่อ.  
  ๔พจนีย์ ทวีโภคา. แรงจูงใจของอาสาสมัครในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
กรณีศึกษา: วัดพุทธบาทน  าพุ จังหวัดลพบุรี . วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคม
สงเคราะห์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๕๔ ), บทคัดย่อ. 
    ๕ พระมหาธีระพล สุขแสง. การศึกษาค าสอนเร่ืองกิเลสในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะพุทธศาสนา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕๔๘), บทคัดย่อ.  



๘ 
 

 พระมหาสง่า  ไชยวงค์  ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทานในพระพุทธศาสนาไว้ว่า ทาน 
แปลว่าการแบ่งบัน การแสดงออกถึงความโอบอ้อมอารีในจิตใจแล้วเจือจานออกมาภายนอกให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มใจ ทานแบ่งออกเป็น   ประเทศ คือ การให้วัตถุสิ่งของ 
หรือเรียกว่า อามิสทาน และการให้ค าแนะน าสั่งสอน ชี แนะศิลปะวิทยาการต่างๆ เรียกว่า ธรรมทาน 
ซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่ามีคุณค่ามากกว่าอามิส เมื่อกล่าวโดยลักษณะแล้ว ทานมี  ลักษณะ คือ ทาน
ที่ให้โดยเจาะจงผู้รับ เรียกว่า ปาฎิคลิกทาน และทานที่ให้โดยไม่เจาะจงผู้รับ เรียกว่าสังฆทาน 
สังฆทานได้รับการยกย่องว่ามีอานิสงฆ์มากท่ีสุด ๖ 
 ไอศูรย์ อิ นทร์เพชร ได้กล่าวถึงการสาธารณสงฆ์เคราะห์ไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง“บทบาท
ของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพสาครมุนี (แก้ว สุวณฺณโชโต)” โดยสรุปไว้
ว่า การสาธารณสงเคราะห์ เป็นการด าเนินกิจการเพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือสถานที่ซึ่งเป็นสา
ธารณสมบัติของประชาชนทั่วไป แต่ถ้าหากชาวบ้านยังไม่พร้อมที่จะช่วยตนเองถ้าพระเป็นผู้น าท้องถิ่น 
ก็ควรมีบทบาทด้วยการเสนอแนะให้ความคิดริเริ่มว่าในชุมชนมีอะไรที่จะท าให้เกิดแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ทางวัตถุจะท าได้ก็โดยทางอ้อม ด้วยการแนะนาชักจูงผู้อ่ืนให้กระท า หรือนาสิ่งของหรือ
บริการที่ได้รับจากผู้อ่ืน มาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป โดยการสงเคราะห์นั นต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมและกาลเทศะ ด้วยการท าหน้าที่ให้ เหมาะสมกับบทบาท เมื่อสังคม
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย วัตถุนิยมได้เข้ามามีบทบาทในสังคมหากพระสงฆ์แสดงบทบาททันตาม
ปรากฏการณ์ของสังคมปัจจุบันก็จะสามารถแก้สภาพปัญหา จะส่งผลให้สภาพสังคมและประเทศชาติ
มีความเจริญก้าวหน้า ๗ 
 จากการที่ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัย พอสรุปได้ว่าพระสงฆ์ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย เป็นปัจจัยส าคัญที่ทาให้การพัฒนาสังคม
ประสบด้วยการเสนอแนะให้ ความคิดริ เริ่มว่าในชุมชนมีอะไรที่ จะท าให้เกิด แก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ทางวัตถุจะท าได้ก็โดยทางอ้อม ด้วยการแนะน าชักจูงผู้อ่ืนให้กระท า หรือน าสิ่งของหรือบริการที่ได้รับ
จากผู้อื่น แนวคิดนี จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธ
ศาสนาในประเทศไทยโดยเฉพาะกรณีในเขตพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป 
  ) ข้อมูลจากเอกสารขั นปฐมภูมิ (Primary Source) ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา มหาฎีกา ฎีกา และปกรณวิเสส ทั งฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย 
  ) ข้อมูลขั นทุติยภูมิ จากภาคสนาม ลงพื นที่ และบทสัมภาษณ์จากองค์กรพุทธศาสนาใน
เขตพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
  ) วิเคราะห์ อธิบายความ และแสดงเหตุผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากท่ีสุด 
 ๔) รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอผลงานวิจัย 

                                                 

   ๖ พระมหาสง่า    ไชยวงศ์, ศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองทานในพระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต คณะพุทธศาสนา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕๔๙), บทคัดย่อ. 
   ๗ ไอศูรย์ อินทร์เพชร, บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพสาคร
มุนี (แก้ว สุวณฺณโชโต). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
 ๕๕ ), หน้า   ๘. 
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๗. วิธีด าเนินงานการวิจัย 
 การวิจัยครั งนี  เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) โดยศึกษาค้นคว้าทั ง
ทางเอกสาร (Documentary investigation) และข้อมูลภาคสนาม มีวิธีด าเนินงานการวิจัยดังนี   
 ๗.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั งนี  ผู้วิจัยใช้แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
(Interview Guideline) กับ ผู้จัดตั งองค์กร ผู้บริหารจัดการองค์กร บุคลากรในองค์กร และ
ผู้รับบริการองค์กร โดยอาศัยกรอบประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี  
 -  แนวคิดและความเป็นมาในการจัดตั งองค์กร   
 -  จุดมุ่งหมายในการจัดตั งองค์กร 
 -  วิธีการและขั นตอนในการด าเนินงานขององค์กร (การใช้หลักสารณโภคีธรรม) 
 -  ผลจากการด าเนินงานขององค์กร (ผลจากการใช้หลักสารณโภคีธรรม) 
 -  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กร 
 นอกจากแนวค าถามที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ผู้ท าการวิจัยได้ท าการบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่ม 
 ๗.๒ การตรวจสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  จะใช้วิธีการตรวจสอบ สองวิธีด้วยกัน คือ  
การตรวจสอบความเที่ยงและการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือที่ใช้ ดังต่อไปนี   
  ) กรณีการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้วิธีการตรวจสอบด้วยการหาค่า 
Coefficient Alpha โดยวิธีการของ Conbrach จากแบบสอบถามที่ได้น าไปทดสอบกับกลุ่ม
ประชากรทดลองมาแล้ว ทั งเป็นรายข้อ และทั งเป็นชุดหรือเป็นแบบแผน (Pattern)  นอกจากนั นแล้ว
ยังจะหาค่าความเท่ียงโดยการทดสอบทางสถิติแบบ Factor Analysis จากแบบสอบถาม เพ่ือคัดเลือก
เอาข้อค าถามท่ีดี ที่มีค่าน  าหนัก (Factor loading) ตั งแต่ .๘๐ ขึ นไป เพ่ือใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
จริงต่อไป  
  ) กรณีการตรวจสอบความตรงจะใช้วิธีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา (Content 
Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญาวิทยาฯ จ านวน   - ๕ ท่านท าการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขข้อค าถาม ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทดลองมาแล้ว
อีกครั งหนึ่ง  
 ๗.๓ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ) การเข้าถึงข้อมูล  ผู้วิจัยได้เปิดเผยสถานภาพจริงในการเข้าไปศึกษากลุ่มองค์กรพุทธ
ต่างๆ โดยการเข้าไปส ารวจองค์กรก่อนเป็นเบื องต้น ครั งแรกในฐานะผู้รับบริการ เพ่ือเก็บข้อมูลเรื่อง 
กระบวนการเข้ารับบริการจากองค์กร ก่อนเริ่มลงมือท าการวิจัย เมื่อหัวข้อวิจัยได้รับการสนับสนุน
ผู้วิจัยได้ท าจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการเพ่ือขอเข้าศึกษาสัมภาษณ์โดยใช้เวลาวิธีการสังเกตโดยตรง
เป็นระยะเวลา   วัน จึงท าเกิดความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับผู้จัดตั งองค์กร ผู้บริหารบุคลากร และผู้
เข้ารับบริการ ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ ด้วยความร่วมมือเป็นดี 
  ) กระบวนวิธีการศึกษา  ในขั นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ หรือกรณีเชิงประจักษ์ 
(empirical case) นั นผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เป็นหลัก นอกเหนือจากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมใน



 ๐ 
 

ระดับหนึ่งและเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง คือมีการเตรียมเครื่องมือหรือกรอบในการเก็บ
ข้อมูล ซึ่งเป็นแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key – Informant Interview) ที่มีความรู้ในกระบวนการจัดการองค์กร วิธีการสัมภาษณ์มีทั งที่
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยรายกลุ่มจะใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสนทนากลุ่ม(Focus 
Group Discussion) เพ่ือรวบรวมประเด็น ข้อมูลต่างๆ รวมทั งมีการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือความ
ถูกต้องแม่นย า ผ่านกระบวนการพูดคุยเป็นกลุ่ม 
 นอกจากการใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ท าการวิจัยยังได้ใช้วิธีการสังเกตโดยตรง (Direct 
Observation) รวมทั งวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม(Participation Observation) ในการท ากิจกรรม
ร่วมกับองค์กร เช่น ช่วยท างาน เข้าร่วมการประชุม เข้ารับการอบรมและใช้บริการขององค์กร เป็นต้น 
ซึ่งวิธีการนี จะท าให้ผู้ศึกษาวิจัยสังเกตสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านพฤติกรรม แบบแผนพฤติ กรรม 
(activities) ความสัมพันธ์ (Relationship) ของคนในชุมชน ที่จะสามารถน ามาอธิบายเชื่อมโยง
ปรากฏการณ์ภาพรวมของชุมชนได้อย่างสัมพันธ์กัน 
 ระหว่างที่ท าการวิจัยศึกษาจะมีการจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) ควบคู่ไปกับการ
สังเกตซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ ท าให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากขึ น และสามารถตอบ
ค าถามตามกรอบที่ตั งไว้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ น 
  ) การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลศึกษาที่ได้จากภาคสนาม 
ขั นตอนต่อไปผู้วิจัยจะน าเอาข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นระบบ โดยหาความหมาย ล าดับขั นตอน
กระบวนการสร้างสารณโภคี เชื่อมโยงกับกระบวนการให้บริการ และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่การอธิบายท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่ศึกษาวิจัย โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาจะใช้
แนวคิดทฤษฎีที่รวบรวมไว้มาช่วยในการอธิบายวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในองค์กรพุทธ ตามล าดับ
ขั นตอนเพ่ืออธิบายระบบกระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรม โดยน าข้อมูลองค์กรพุทธที่ศึกษาทั ง   
องค์กรคือ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย และศูนย์ยุวพุทธิก
สมาคมอุบลราชธานี มาอธิบายสนับสนุนให้มีน  าหนักและความน่าเชื่อถือมากขึ นเพ่ือน าไปสู่การตอบ
ประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัยในที่สุด   
 ๔) รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอผลงานวิจัย 
 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๗.   ท าให้รู้และเข้าใจหลักสารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา 

      ๗.   ท าให้รู้และเข้าใจกระบวนการสร้างสารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาใน  
            เขตพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

       ๗.  สามารถน าไปประยุกต์ใช้หลักสารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย 
 
 
 
 



   
 

๙. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสร้างสาธารณโภคี
ธรรมขององค์กรพุทธศาสนาใน
เขตพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

หลักสารธารณโภคีธรรมใน
พระพุทธศาสนา 

กระบวนการสร้างสารธารณ
โภคีธรรมขององค์กรพุทธ
ศาสนาใน  เขตพื นที่จังหวัด
อุบลราชธานี 

ผลการใช้หลักสาธารณ
โภคีธรรมต่อสังคมใน
ประเทศไทย 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสาธารณโภคีธรรม 

แนวคิดเรื่องของสารณโภคีธรรมถือเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารจัดการองค์กรแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยน าเอาสิ่งของในส่วนที่ตนเองมีอยู่แล้วให้แก่
ผู้ อ่ืนโดยที่ตนเองมิได้เดือดร้อนหรือหวังในผลก าไรในการแบ่งบันหรือในการให้นั้นๆ ดังนั้นเพ่ือ
ชี้ให้เห็นหลักแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจนผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในบทท่ี ๒ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดความเป็นมาของหลักสาธารณโภคีธรรม 
๒.๒ ความหมายสารณโภคีธรรม 
๒.๓ ลักษณะสารณโภคีธรรม   
๒.๔ ประเภทของสาธารณโภคีธรรม 
๒.๕. หลักธรรมที่ส่งเสริมต่อสาธารณโภคีธรรม  
๒.๖. หลักธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสาธารณโภคีธรรม  
๒.๗ กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรม  

๒.๑ แนวคิดความเป็นมาของหลักสาธารณโภคีธรรม 
จากการศึกษาสืบค้นในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พบว่าสารณโภคีธรรมนั้นเป็นหลักธรรมข้อหนึ่งที่อยู่ในหลักสาราณียธรรม ๖ อันเป็นหมวด
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน น ามาสู่การก่อให้เกิดความรักและความเคารพระหว่างกัน 
เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน ไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังพุทธ

พจน์ที่ปรากฏในสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ว่า  
ดูก่อนอานนท์ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรัก  ท าความเคารพ เป็นไป

เพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้มี ๖ อย่าง 
๖ อย่างเป็นไฉน   

๑) ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบด้วย เมตตา ปรากฏใน เพ่ือน
ร่วมพระพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันท าความรัก 
ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ประการหนึ่ง  

๒) ดูก่อนอานนท ์ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด้วย เมตตาปรากฏในเพ่ือน
ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรัก 

                                                           
๑ ม.อุ. (ไทย) ๓/๑/๘๘. 

 



๑๓ 

 

ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน   

๓) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีมโนกรรมประกอบ ด้วยเมตตาปรากฏใน
เพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท า
ความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกันเพ่ือเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน   

๔) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีลาภใดๆ เกิดโดยธรรม ได้โดยธรรมที่สุดแม้
เพียงอาหารติดบาตร เป็นผู้ไม่แย่งกันเอาลาภ เห็นปานนั้น ไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวย่อมเป็น
ผู้บริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพ่ือน ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   

๕) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีล ในศีลทั้งหลาย 
ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไม่แตะต้อง เป็นไป
พร้อมเพ่ือสมาธิเห็นปานนั้น กับเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็น
ที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือ
ความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   

๖) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิ ในทิฏฐิที่เป็น
ของพระอริยะอันน าออก ชักน าผู้กระท าตามเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ เห็นปานนั้นกับเพ่ือนร่วม
ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี่ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท า
ความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  ดูก่อนอานนท์ นี้แล ธรรม ๖ อย่าง เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท าความ
เคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็น อันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

เห็นได้ว่าหลักสาธารณโภคีก็คือหลักธรรมข้อที่ ๔ ในสาราณียธรรม ๖๒ นั่นเองซึ่งเกิดจาก
แนวคิดที่ว่าการที่ได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้แต่ผู้เดียว น ามาแบ่งปัน
เฉลี่ยเจือจานให้ได้ใช้สอยร่วมกัน การกระท านั้นเรียกว่า “สาธารณโภคีธรรม” นั่นเอง ซึ่งในประเด็น
ความเป็นมาถือเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดในทางพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อมองลงลึกถึงคุณประโยชน์ของสารารณีย
ธรรมทั้งกระบวนธรรมก็จะพบว่าจะต้องกระท าทั้งหมดองค์คุณจึงจะสมบูรณ์ กล่าวให้เข้าใจง่ายๆคือ 
หลักธรรมทั้ง ๖ ข้อนั้นปกติก็เอ้ือเกื้อกูลต่อกันส่งเสริมขับเคลื่อนไปทั้งกระบวนธรรมอยู่แล้วนั้นเอง 
ดังนั้นจึงก่อเกิดองค์คุณประโยชน์ใน ๗ ประการกล่าว คือ  

๑) สารณียะ   ท าให้เป็นที่ระลึกถึง คิดถึงกัน 
๒) ปิยกรณะ  ท าให้เป็นที่รัก รักใคร่กัน 
๓) ครุกรณะ   ท าให้กลมกลืนเข้ากัน ท าให้เป็นที่เคารพ 

                                                           
๒สาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย ๑. เมตตามโนกรรม ๒. เมตตาวจีกรรม ๓.เมตตากายกรรม ๔. สา

ธารณโภคี ๕. สีลสามัญญตา ๖. ทิฏฐิสามัญญตา, ดูรายละเอียดใน พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุต.โต), พจนานุกรม 
ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖) หน้า ๒๗๓.  



๑๔ 

 

๔) สังคหะ     ท าให้กลมกลืนเข้ากัน สงเคราะหจ์ุนเจือกัน 
๕) อวิวาทะ    ท าให้ไม่ทะเลาะวิวาทขัดแย้งกัน 
๖) สามัคคี     ท าให้กลมเกลยีวกันเป็นหนึ่งใจเดียวกัน  ก่อให้เกิด 
๗) เอกภาพ   ท าให้หมู่คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
นอกจากนี้หากเราได้พิจารณาวิถีชีวิตในส่วนพุทธกิจของพระพุทธเจ้าแล้วก็ล้วนแต่ใช้

หลักการนี้ในการปฏิบัติกิจด ารงตนตลอด ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้าเองด้วยการที่พระพุทธเจ้านั้น
ได้เป็นตัวอย่างแห่งการใช้หลักสารณโภคีธรรมนี้ จาการที่พระองค์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการแบ่งบัน
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ดังปรากฏในพุทธกิจ ๕ ประการ คือ๓ 

๑) ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ เช้าเสด็จออกบิณฑบาต(โปรดสัตว์) 
๒) สายณฺเห ธมฺมเทสน เวลาเย็นทรงแสดงธรรม 
๓) ปโทเส ภิกฺขุโอวาท เวลาค่ าทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลาย 
๔) อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน เที่ยงคืน ทรงแก้ปัญหาเทวดาทั้งหลาย 
๕) ปจฺจูเสว คเตกาเล จวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและที่ยังไม่สามรถบรรลุ

ธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่ 
ดังนั้นจึงเห็นชัดว่าแนวคิดสารณโภคีธรรมได้แทรกอยู่ในการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าอยู่

แล้วนั่นเอง ด้วยเหตุเพราะการกระท านั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของพหูชนทั้งหลายดั่งพุทธพจน์ที่
ตรัสว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺ
สาน ”๔ ซึ่งแปลว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย๕ นั่นเอง  

ดังนั้นแนวคิดความเป็นมาของหลักสาธารณโภคีธรรมหลักธรรมทางพุทธศาสนาจึง
เน้นหนักไปที่การก่อให้เกิดสุข หลุดพ้นจากทุกข์ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนเป็นหลักส าคัญตามหลักแนวคิด
ทางพุทธศาสนาเป็นส าคัญ และแนวคิดสารณโภคีธรรมก็เป็นแกนแห่งการขยายการช่วยเหลือ และ
น าไปสู่สังคมพุทธที่สุขสงบแบ่งบันอย่างดีงามนั่นเอง 

๒.๒ ความหมายสาธารณโภคีธรรม 
ค าว่า “สารณโภคีธรรม” ในพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน นั้นมาจากค าว่า  สาธารณะ + 

โภคี + ธรรม ซึ่ง เป็นค าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตโดยค าว่า สาธารณ (สา-ทา-ระ-นะ) นั้น แปลว่า 
ทั่วไป, สามัญ,ส่วนกลาง, ส่วนรวม, เป็นกลาง, ร่วมกัน๖ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า public๗  ส่วน
                                                           

๓ เสถียรพงษ์ วรรณปก(ราชบัณฑิต) , พุทธวิธีการสอนจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : เพชรรุ่ง
การพิมพ์ จ ากัด) ๒๕๔๐, หน้า ๔๓. 

๔ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗. 
๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๖ https://th.wiktionary.org/wiki/สาธารณะ/พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ออนไลน์

,สืบค้น ๑๒  เมษายน ๒๕๕๖ 
๗ public (พับ'ลิค) n. สาธารณชน, สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม, มีช่ือเสียง, เลื่อง

ลือ, ระดับชาติ -Phr. (go publicขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย, ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)/ 
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=public, สืบค้น ๑๒  เมษายน ๒๕๕๖. 

https://th.wiktionary.org/wiki/สาธารณะ
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=public


๑๕ 

 

ค าว่า โภค ี(โภ-คี) ในภาษาบาลีสันสกฤต แปลว่า คนมั่งมี, คนรวย, คนมีสมบัติ ผู้บริโภค ตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า wealthy person๘ ส่วนความหมายของค าว่า ธรรม ผู้วิจัยมุ่งหมายตามท่านพุทธ
ทาสภิกขุทีใ่ห้ค านิยามไว้ในหนังสือของท่านว่า ธรรม มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ ไม่สามารถหาค าพูดที่เป็น
ภาษาของมนุษย์มานิยามได้ แต่ขอนิยามให้เข้าใจพอสังเขปไว้ด้วยความว่า หน้าที่ เพราะไม่มีสิ่งใดใน
สากลโลกที่ไม่มีหน้าที่ ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า สาธารณโภคีธรรม หมายถึง การน าสมบัติมาเป็นของ
ส่วนกลางหรือของส่วนรวมร่วมกัน นั่นเอง 

ในพระไตรปิฎกปรากฏค าว่า สาธารณโภคีธรรม ปรากฏอยู่ในหลักสาราณียธรรม ๖ ซึ่ง
เป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสต่อสาวกเพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ดังมีความว่า 

“ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายสาราณียธรรม
(ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการนี้ ท าให้เป็นที่รักท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความ
สงเคราะห์กันเพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน สาราณียธรรม ๖ 
ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ .... ๔. บริโภคโดยไม่แบ่งแยก  ลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วย
ธรรม ได้มาโดยธรรม โดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาต บริโภคร่วมกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รักท าให้เป็นที่เคารพ  เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน  
เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน”๑๐ 

เพราะฉะนั้นความหมายของค าว่า สาธารณโภคีธรรม ในพระไตรปิฎกจึงหมายถึงการ
แบ่งปันลาภทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมโดยไม่มีการแบ่งแยกนั้นเอง 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ค าว่า “สารณโภคีธรรม”ว่าหมายถึง ได้ของสิ่งใด
มาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปัน
เฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน ( to share any lawful gains with virtuous 
fellows) ข้อนี้ ใช้ อัปปฏิวิภัตตโภคี ก็ได้๑๑ 

ท่านพุทธทาสภิกขุได้ให้ความหมาย สารณโภคีธรรม ว่าหมายถึง การแบ่งปันลาภแก่กัน
เป็นสาธารณะ๑๒   

องค์กรของสันติอโศกได้ให้ความหมาย สาธารณโภคี ว่าหมายถึง การมีกินมีใช้ร่วมกัน 
หรือมีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันหรือการมุ่งช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะโดย
การไม่เห็นแก่ตัว  

                                                           
๘น.ผู้บริโภคคนมั่งมีคนมีสมบัตินายบ้าน.หรือบางที่แปลว่างูนาค/ http://dictionary.sanook.com 

/Search/dict-th-th-pleang/โภคี/พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ออนไลน์,สืบค้น ๑๒  เมษายน 
๒๕๕๖ 

  ไม่แบ่งแยก หมายถึงไม่แบ่งแยกอามิสโดยคิดว่า“จะให้เท่านี้ๆ”และไม่แบ่งแยกบุคคลโดยคิดว่า“จะให้ 
แก่คนนั้น ไม่ให้แก่คนนี้” (ม.มู.อ. ๒/๔ ๒/๓๐๓, อง.ฺฉกฺก.อ. ๓/๑๑/  ) 

๑๐ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๔ ๒/๓๐๓, อง.ฺฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๑/  , อง.ฺฉกฺก. ฎีกา (บาลี) ๓/๑๑/๑๑๑. 
๑๑ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์คร้ังที่ ๙,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๓๔. 
๑๒ พุทธทาสภิกขุ. ทิศพิธราชธรรม. (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๓๗) หน้า ๔๕. 

http://dictionary.sanook.com/
http://dictionary.sanook.com/


๑๖ 

 

ซึ่งในองค์กรของสันติอโศกน ามาพัฒนาใช้จนเกิดเป็นระบบ แบบแผนหรือวิถีชีวิต การ
บริหารจัดการบุคคล กลุ่ม องค์กร ให้มีคุณลักษณะพ่ึงตนเองได้ สร้างสรรค์  ขยัน อดทน ไม่เอาเปรียบ
ใคร ตั้งใจเสียสละ จนเกิดความสามารถ และความเต็มใจในการท างานฟรี ปลอดหนี้ ไม่มีดอกเบี้ย 
และเฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญ เพราะเชื่อมั่นและศรัทธาว่า การได้มาคือ บาป การเสียสละคือบุญ เป็น
ระบบของกงสีใหญ่  ที่ทุกคนเต็มใจเอาทรัพย์สินทั้งหลายเข้ามารวมเป็นกองกลาง การกินอยู่เป็น
ส่วนกลาง รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีสิทธิส่วนตัวท าอย่างยินดีเต็มใจ เพราะชาวชุมชนสันติอ โศกทุก
คนเข้าใจและเชื่อกันว่า “ กรรม คือทรัพย์แท้ที่ติดตัว  ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ” ดังนั้นระบบ
สาธารณะโภคีขององค์กรสันติอโศกจึงเน้นเรื่องการเสียสละ สร้างสรรค์ เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล มีการด าเนิน
ชีวิตที่เรียบง่าย  มีวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความรักความผูกพัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมมี
การเผยแพร่สิ่งดีๆ ออกสู่สังคม ทุกคนกินอยู่ใช้จากส่วนกลางโดยเรียกระบบเศรษฐกิจแบบนี้ว่า 
เศรษฐกิจนั่นเอง๑๓  

สรุปได้ว่า สารณโภคีธรรม หมายถึงการแบ่งปันทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมแก่
ส่วนรวมหรือส่วนกลางนั้นเอง ซึ่งหลักสาธารณโภคีธรรมนี้เป็นหลักธรรมหนึ่งที่ปรากฏในหลักสาราณีย
ธรรม ๖ อันเป็นธรรมที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ปรารถนาดีต่อกัน และความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน ซึ่งถือ
เป็นหลักธรรมส าหรับการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในสังคม อันจะน ามา
ซึ่งความสุข ความสันติ ความม่ันคง และความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวง สมดั่งพระพุทธวจนะบท
ที่ว่า "สมคฺคยาน  ตโป สุโข ความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุน าความสุขมาให้ "๑๔ เพราะฉะนั้นสารณ
โภคีธรรม จึงเป็นหลักหนึ่งในการสร้างความสุข สงบ มั่นคง และความสามัคคีของหมู่คณะให้เกิดขึ้น
แก่สังคมโลกโดยทั่วไปนั้นเอง  

๒.๓ ลักษณะสาธารณโภคีธรรม  
การให้ หรือการแบ่งปันนั้น ในศัพท์ทางพุทธศาสนาแม้จะมีความหมาย เหมือนกับค าว่า 

ทาน ในพระพุทธศาสนา แต่ก็ได้มีนักวิชาการบางท่านที่มีความเห็นแย้งในเรื่องดังกล่าว โดยให้เหตุผล
ว่าทานนั้นมีคุณค่าที่น้อยกว่า การให้  หรือ การแบ่งปัน เพราะค าว่าทานนั้นใช้ส าหรับ ขอทาน แต่
หากพิจารณาเทียบกับการน ามาใช้กับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนักบวชที่คนทั่วไปให้การนับถือกลับพบว่าก็
ยังคงใช้ค าว่า ทาน เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงท าให้เห็นคุณค่าของค าว่าทานนั้นในสังคมไทยนั้นขึ้นอยู่ที่
ความมุ่งหมายในการใช้นั้นเอง  

ซ่ึงเมื่อพิจารณาลักษณะให้จากพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงบอกถึงลักษณะการให้
ไว้ ๕ ประการ คือ๑๕  

 ๑. การให้ด้วยศรัทธา คือการให้ด้วยเชื่อว่าผลของการให้นั้นมีประโยชน์เกื้อกูลแก่
ผู้อื่น ผลของการกระท าท่ีดีย่อมติดตามผู้กระท าเหมือนเงาตามตัว 
                                                           

๑๓ http://www.asoke.info/01Religion/Buddhastan/santi-asoke/santinakon04.html/สา
ธารณโภคี  เป้าหมายและนโยบายของชุมชนสันติอโศก,สืบค้น ๑๒  เมษายน ๒๕๕๖ 

๑๔ http://www.asoke.info/01Religion/Bunniyom/www_boon/econ_page5.html/สาธารณ
โภคี/สืบค้น ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ 

๑๕ อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔๘/๒๔๔ 



๑๗ 

 

 ๒. การให้โดยเคารพ คือการให้ด้วยการนอบน้อมอ่อนละมุ่นละม่อม ให้ด้วยวาจาที่
อ่อนหวาน และให้ด้วยน้ าใจอ่อนน้อม 

 ๓. การให้ตามกาล คือให้ในกาลอันสมควร เช่นเมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ให้จึง
ได้ให้ตามเหตุหรือเวลาที่เขาเดือดร้อนนั้น 

 ๔. การให้ด้วยจิตนุเคราะห์ คือให้เกื้อหนุนโอบอ้อมอารีเมตตาเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือด้วย
กรุณา การให้ตามหลักสาธารณโภคีนั้นได้ยึดหลักตามการให้ตามกาล และการให้ด้วยจิตนุเคราะห์นี้ 
เพราะการให้ทั้งสองลักษณะนี้ผู้ให้ย่อมมีความพร้อมหรือมีสิ่งของใช้สอยเหลือเฟือแล้วจึงให้ได้นั่นเอง 

 ๕. การให้ไม่กระทบกระทั่งตนและคนอ่ืน คือให้ตามก าลังของตนที่มีอยู่และไม่ต้อง
รบกวนของคนอ่ืนมาให้ การให้เช่นนี้ย่อมมีโภคทรัพย์ปราศจากภัย๑๖ 

นอกจากนี้ในทานมหัปผลสูตรยังกล่าวถึงการให้และการแบ่งปัน(ทาน) นั้นจะต้องพร้อม
ด้วยองค์คุณ ๓  ประการ คือ๑๗ 

๑) สิ่งของที่จะให้หรือแบ่งปันจะต้องเป็นวัตถุบริสุทธิ์ ที่ได้มาโดยสุจริตชอบธรรม ไม่ได้คด
โกงหรือจงท ากุศลที่ไม่เบียดเบียนใครมา 

๒) ผู้ให้มีเจตนาทีบ่ริสุทธิ์ คือมีเจตนาเพื่อก าจัดความตระหนี่ของตนเพ่ือความเสียสละเผื่อ
แผ่ ไม่ใช่เอาหน้า เอาชื่อเสียง เอาความเด่นความดัง โดยจะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้ง ๓ ขณะคือ  
ก่อนให้ก็มีใจปรารถนาเป็นทุนเดิมคือเต็มใจที่จะให้และแบ่งปัน ขณะให้ก็ตั้งใจให้   ให้ด้วยใจเบิกบาน  
และหลังจากให้ก็มีใจแช่มชื่นไม่นึกเสียดายสิ่งที่ให้ไปแล้ว 

๓) ให้หรือแบ่งปันแก่บุคคลผู้มีความเดือดร้อนทุกข์กายทุกข์ใจอย่างแท้จริง เพ่ือให้การ
แบ่งปันนั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั้นเอง 

ในการการแบ่งปันหรือการให้นี้ในทางพุทธศาสนาพบว่าสิ่งของที่ใช้ในการให้หรือการ
แบ่งปันแบ่งออกได้  ๒ ชนิด คือ๑๘ 

๑. สิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ (อามิสทาน) อันได้แก่ วัตถุสิ่งของ ข้าว น้ า ยารักษาโรค รวมทั้ง
ทรัพย์สินเงินทอง อวัยวะเลือดเนื้อ แขน ขา ดวงตา และวัตถุที่หวงแหนที่สุดคือ การสละชีวิต๑  เป็น
ต้น ในการแบ่งปันนี้มิได้เฉพาะเจาะจงเพียงมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่รวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วย 

๒. สิ่งของที่เป็นศิลปวิทยาการ(ธรรมทาน) อันได้แก่การให้ค าแนะน าสั่งสอน ให้ความรู้ 
ความถูกต้องดีงาม รวมถึงการช่วยชี้บอกศิลปวิทยาที่ดีที่มีประโยชน์ในการด าเนินชีวิต อันเป็นเหตุให้
เกิดมีความสุข พ้นจากความทุกข์ เข้าใจในเรื่องของชีวิตซึ่งน าพาตนให้บริสุทธิ์  ซึ่งในการการแบ่งปัน
สิ่งที่เป็นศิลปวิทยาการแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท คือ 

                                                           
๑๖ ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์ และคณะ,หลักการด ารงชีวิตในสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง),หน้า ๑๖๒. 
๑๗ พระครูพิสัยปริยัติกิจ (แกน อคฺควณฺโณ), ศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรมการใหเชิงพุทธในสังคมไทย,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๓),หน้า 
๒๒๓./องฺ .ฉกฺก. (ไทย) ๒๓/๓๐๘/๓๐๗-๓๐๘. 

๑๘ องฺ .ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๔๒/๑๑  -๑๒๐.  
๑  อร่าม  อินพุ่ม ,มงคลชีวิต  ๓๘ ประการ ,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์  เพชรกะรัต , ๒๕๓๗),

หน้า ๑๐๒. 



๑๘ 

 

๑) การแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปะวิทยาการทางโลกคือการแบ่งความรู้ความสามารถในเชิง
ศิลปวิทยาการ  เพ่ือน าไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิต และสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความ
สะดวกสบาย เป็นสุข ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการแบ่งปันขุมทรัพย์ (องฺคสมนิธิ) ที่สามารถจะ
รักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ สงบ ผ่องใส 

๒) การแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปะวิทยาการทางธรรม คือแบ่งปันความรู้ที่เป็นธรรมะอันเป็น
ความจริงแท้แห่งชีวิต ท าให้พบซึ่งความสุข ความเจริญงอกงาม สว่าง สะอาด สงบ ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการช่วยเหลือแบ่งปันโอกาสแก่ผู้อ่ืนให้ได้กลับตัวกลับใจมีความปลอดภัยแก่
ชีวิต 

การให้และการแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานสิ่งของต่างๆ ที่ได้มาให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคโดย
ทั่วกัน ถือเป็นลักษณะส าคัญของหลักสารณโภคีธรรม การให้การแบ่งปันให้แก่ส่วนรวมหรือส่วนกลาง( 
สาธารณโภคี)ถือเป็นหลักธรรมในระดับเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน
และกันไว้ ซึ่งในการให้เพ่ือส่วนรวม จัดเป็นการท าบุญอย่างหนึ่ง ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง คือ๒๐ ๑) 
บุญทีส่ าเร็จด้วยการให้ ๒) บุญที่ส าเร็จด้วยการรักษาศีล ๓) บุญที่ส าเร็จด้วยการเจริญภาวนา ซึ่งการ
ให้เป็น(สาธารณโภคี)ถือเป็นท าบุญในข้อที่ ๑ คือ การใหน้ั่นเอง  

ดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วลักษณะสารณโภคีธรรมก็คือการให้ที่เรียกว่าทานในทรรศนะ
ของพุทธศาสนานั่นเอง โดยที่พระพุทธศาสนามองว่าการให้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยหลักการ ๓ 
ประการคือ วัตถุหรือสิ่งของที่จะให้นั้นจะต้องได้มาโดยบริสุทธิ์ ถูกต้องตามธรรมและกฎหมายบัญญัติ 
ส่วนผู้ให้ก็จะต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ รวมทั้งผู้รับก็จะต้องเป็นผู้มีความต้องการหรือได้รับความเดือดร้อย
จริงๆ โดยที่การให้นั้นมีลักษณะอยู่ ๕ ประการ คือ ให้ด้วยศรัทธา ให้โดยเคารพ ให้ตามกาล ให้ด้วย
จิตนุเคราะห ์และการให้ลักษณะที่ไม่กระทบกระทั่งตนและคนอ่ืน นั่นเอง 

๒.๔ ประเภทของสาธารณโภคีธรรม 
ในการแบ่งประเภทของสาธารณโภคีธรรมนั้นผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การแบ่งด้วยการยึด

ลักษณะของการแบ่งปันช่วยเหลือที่ปรากฏเห็นได้ในปัจจุบันโดยเน้นไปยังกลุ่มองค์กรพุทธศาสนาที่
ปรากฏเห็นถึงการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทของการแบ่งปัน
ช่วยเหลือได้ดังนี้๒๑  

๒.๔.๑ การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ 
การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพของประชาชนจัดเป็นงานสาธารณสงเคราะห์ที่ วัด/

สถาบันทางพระพุทธศาสนาด าเนินงานตามหลักแห่งสาธารณโภคีธรรมซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีหลายๆ
องค์กรพุทธได้ท าเป็นหลักยกตัวอย่างเช่น 

  
                                                           

๒๐ ที .ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖ . 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม อังกูรโรหิต, สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์, 

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหน่ึงในโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓),หน้า ๗๕- ๘๑. 



๑  

 

วัดพระบาทน้าพุ  
งานหลักของวัดพระบาทน้าพุ คือ โครงการบ้านธรรมรักษ์นิเวศน์เพ่ือใช้เป็นสถานพักฟ้ืน

ผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย มีแพทย์ พยาบาล และมีอาสาสมัครมาช่วยงาน นอกจากนั้นยังมีการ
สงเคราะห์ประชาชนทั่วไปโดยจัดทาทะเบียนผู้ติดเชื้อที่อยู่นอกวัด ทุกเดือนบุคคลเหล่านั้นจะมารับ
ความช่วยเหลือจากทางวัด วัดจัดยาเตรียมเป็นชุด (Kit) ไว้ให้ ปัจจุบันวัดพระบาทน้าพุได้รับการ
สนับสนุนจากมหาเถรสมาคม ภาครัฐได้ให้งบประมาณบางส่วน ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก
องค์กรฟรังซัวร์ ซาเวียร์ บร็องนัวร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และจากผู้มีจิตศรัทธา 

วัดกลาง 
วัดกลางเริ่มต้นการทางานสังคมสงเคราะห์ตามหลักแห่งสารณโภคี ด้วยการสร้าง

โรงพยาบาลบางปลาม้า (ยกให้ทางราชการไปแล้ว) ตอนแรกเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก (๑๐ เตียง) 
ต่อมาได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง และ ๖๐ เตียงตามลาดับ และจัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เพ่ือบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัยในตัวอ าเภอและโรงพยาบาลในตัวจังหวัด 
หลังจากนั้นได้ตั้งมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจนที่ไม่มีเงินค ารักษาพยาบาล ค าใช้จ่ายในการสร้าง
โรงพยาบาลได้จากงบประมาณของรัฐสนับสนุนบางส่วน ที่เหลือได้จากการบริจาคของพระวิมล
ภาวนานุสิฐ วิ.และผู้มีจิตศรัทธา 

เสถียรธรรมสถาน 
เสถียรธรรมสถานต่างจากวัดกลางและวัดพระบาทน้าพุ เพราะไม่ได้มีสถานพยาบาลสา

หรับบริการประชาชน แต่มีโครงการอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยอาสาสมัคร
ทั่วไปและนักศึกษาของสถาบันสาวิกาสิกขาลัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเด็ก การ
ด าเนินงานของเสถียรธรรมสถานได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ค าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานส่วนใหญ่ไดจ้ากการบริจาคของผู้มีจิตศรทัธา 

๒.๔.๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
งานสังคมสงเคราะห์ตามหลักแห่งสารณโภคีธรรมด้านนี้ได้แก่การรับเลี้ยงเด็กก าพร้าและ

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่อยู่ การดูแลสตรีและเด็ก วัดที่ท างานสาธารโภคีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นี้ที่เห็นไดใ้นปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น วัดโบสถ์วรดิตถ์ วัดทุง่เหียง วัดสวนแก้ว และเสถียรธรรมสถาน 

วัดโบสถ์วรดิตถ์ 
งานสาธารณสงเคราะห์ตามหลักแห่งสาธารณโภคีธรรมที่ส าคัญที่สุดของวัดโบสถ์วรดิตถ์

คือ การอปุการะเด็กท้ังชายหญิงอายุตั้งแต่ ๓ ขวบขึ้นไป เด็กเหล่านี้มาจากท่ีที่ต่างกัน เริ่มแรกเป็นเด็ก
ชาวเขาที่บิดามารดาเสียชีวิตจากการสู้รบและทหารพรานนามาฝากไว้ ระยะหลังเป็นเด็กกาพร้า เด็ก
จรจัดที่มีผู้พบเห็นนามาให้วัดอุปการะ เด็กมีปัญหาครอบครัว กาพร้าบิดาหรือมารดา หรือบิดามารดา
แยกกันอยู่ เด็กที่มีฐานะยากจน เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมแล้วประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ คนวัด
ใหท้ี่อยู่อาศัยพร้อมอาหาร ๓ มื้อ เครื่องนุง่ห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค 

วัดทุ่งเหียง 
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวัดทุ่งเหียงคือการตั้งศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขา

ทั้งหญิงและชายที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา มาจากหลายเผ่า เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เย้า อีก้อ
วัดจัดสถานที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่ งห่ม การรักษาพยาบาลและอุปกรณ์การศึกษา เด็กที่



๒๐ 

 

ผู้ปกครองยากจนก็มาเข้าร่วมโครงการได้ เมื่อปิดเทอมวัดจัดรถรับ-ส่งเด็กกลับไปบ้านถึงเชียงราย 
น่าน แม่ฮ่องสอน เฉพาะที่วัดทุ่งเหียงมีเด็กในความดูแลประมาณเกือบ ๔๐๐ คน ทั้งนี้ไม่รวมเด็กซึ่ง
พักอยู่ที่ศูนย์สาขาท่ีอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกจานวนหนึ่ง 

วัดสวนแก้ว 
วัดสวนแก้วมีโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลายโครงการ แต่โครงการที่เป็นที่

รู้จักของสังคมภายนอกคือ การรับคนตกงาน ไร้ที่อยู่ เอาเข้ามาฝึกงานในโรงงานฝึกอาชีพ ท าให้คน
เหล่านี้มีงานท า และสามารถช่วยตนเองได้ โครงการที่ท าคู่ขนานกับการฝึกอาชีพคือโครงการสะพาน
บุญจากผู้เหลือเจือจานผู้ขาด วัดน าสิ่งของที่คนบริจาคมาซ่อมแซมดัดแปลงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ และ
ยังเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ฝีมือและการใช้แรงงานของบุคคลที่เข้ามาอาศัยอยู่ใน
วัดให้ได้มีอาชีพและรายได้ โครงการเพ่ือท้องน้องหิวเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักทางานหาเงิน และสร้าง
นิสัยประหยัด มีห้างร้านบริษัทรับไปทางานช่วงปิดเทอม 

เสถียรธรรมสถาน 
งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเสถียรธรรมสถานเริ่มจากการดูแลมารดาที่ยังไม่มี

ความพร้อมในการดูแลบุตรในบ้านสายสัมพันธ์ ส่วนโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ และ
โครงการแม่อยู่ในคุก ลูกอยู่ในครรภ์ รวมทั้งโรงเรียนพ่อแม่ เป็นการพัฒนาผู้ที่จะเป็นบิดาและมารดา
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรตามหลักภาวนา ๔ และโครงการจิตอาสาเป็นการ
เรียนรู้และพัฒนาตัวอาสาสมัครเองขณะที่ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วย 

๒.๔.๒ การศึกษาสงเคราะห์ 
งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการศึกษาสงเคราะห์ตามหลักแห่งสาธารณโภคีธรรมมี

ความคาบเก่ียวกัน แต่ในที่นี้ตอ้งการอธิบายเฉพาะส่วนของการจัดการศึกษาให้เด็กในระดับต่างๆ ของ
วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทั้งหมดมีลักษณะร่วมกัน คือสร้างโรงเรียนขึ้นมารองรับเด็กที่เกิด
ในสถานที่นั้นหรือเด็กที่รับเข้ามาอุปถัมภ์ตั้งแต่เล็ก หรืออุปถัมภ์โรงเรียนของรัฐที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนาหรือบริเวณใกล้เคียง วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ดาเนินการให้
การศึกษา ยกตัวอย่างเช่น วัดโบสถ์วรดิตถ์ วัดทุ่งเหียง วัดสวนแก้ว วัดพระบาทน้าพุ และเสถียรธรรม
สถาน 

วัดโบสถ์วรดิตถ์ 
วัดโบสถ์วรดิตถ์สร้างโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ มีฐานะเป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ใน

บริเวณวัด ดาเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๓  จนถึงปัจจุบัน จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยไม่เก็บค าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายใดๆ ปัจจุบันมีนักเรียนเกือบ ๖๐๐ คน 
นอกจากนั้นวัดได้จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับเด็กกาพร้าที่พ่อแมเ่สียชีวิต เด็กยากจนที่อาศัยที่วัด และ
ที่เรียนอยูท่ี่โรงเรียนด้วย 

วัดทุ่งเหียง 
วัดทุ่งเหียงเริ่มให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้วยการสร้างสถานศึกษาสาหรับเด็กชาว

ไทยภูเขาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุปถัมภ์โรงเรียนวัดทุ่งเหียงซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด
ทุง่เหียง ตั้งศูนย์ดูแลเด็กก่อนเกณฑ์ นอกจากนั้นได้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสาหรับ
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ภิกษุและสามเณรเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของภิกษุและสามเณร
ให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งหมดเป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า 

วัดสวนแก้ว 
วัดสวนแก้วจัดโครงการสวนแก้วเนอร์สเซอรี่เพ่ือช่วยเหลือเด็กที่กาพร้าบิดามารดาหรือ

สตรีที่มีบุตรและถูกสามีทอดทิ้ง อุปถัมภ์เด็กยากจนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตามกาลังความสามารถ
ของพวกเขา ถ้าเด็กตอ้งการเรียนต่อมูลนิธิสวนแก้วก็ส่งใหเ้รียนจนจบมหาวิทยาลัย 

วัดพระบาทน้าพุ 
วัดพระบาทน้าพุมีโครงการ ๒ ตั้งอยู่ที่อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โครงการ ๒ เป็น

ที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ที่รับเฉพาะเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์ ซึ่งอาจจะเป็นเอดส์หรือไม่เป็นเอดส์ก็ได้ นักเรียนทั้งหมดมีประมาณ ๑,๓๐๐ คน 
นอกจากนั้นมีโรงเรียนธรรมรักษ์บริบาลและโรงเรียนแพทย์แผนไทยธรรมรักษ์ เพ่ือผลิตบุคลากรด้าน
การดูแลเด็ก ผู้ป่วยเอดส์ และการแพทย์แผนโบราณ 

เสถียรธรรมสถาน 
เสถียรธรรมสถานเริ่มงานด้านการศึกษาสาหรับเด็กเล็กด้วยการตั้งโรงเรียนอนุบาลฝีมือแม้ 

สาหรับเด็กที่เกิดในบ้านสายสัมพันธ์ และอุปถัมภ์ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ของโรงเรียนวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับเสถียรธรรมสถาน ในระดับอุดมศึกษาได้จัดตั้งสถาบันสาวิกา
สิกขาลัย ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดการสอนหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต 

๒.๔.๒ การสงเคราะห์สัตว์ 
จากข้อมูลปฐมภูมิ วัดที่ท าการสงเคราะห์ตามหลักแห่งสาธารโภคีธรรมสัตว์มีเพียงวัดสวน

แก้วเทา่นั้น วัดสวนแก้วทาโครงการคอนโดสุนัข เริ่มจากท ารว่มกับกรุงเทพมหานครเพ่ือแก้ปัญหาสุนัข
จรจัด แต่ระยะหลังมีบุคคลภายนอกเอาสุนัขมาทิ้งไว้ในบริเวณวัด วัดจึงต้องรับภาระดูแลด้วย ปัจจุบัน
มีประมาณ ๖๐๐ – ๗๐๐ ตัว แต่จากข้อมูลทุติยภูมิ มีวัดหลายแห่งที่ด าเนินงานด้านสงเคราะห์สัตว์ 
เช่น วัดเวฬุวนาราม จังหวัดลาปาง เลี้ยงสุนัข ๔๐๐ กว่าตัว แมวอีก ๔๐ ตัว วัดหนองน้าส้ม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมพิทักษ์สัตว์ กรุงเทพมหานคร รับเลี้ยงสุนัข ๒๐๐ กว่าตัว แมว
ประมาณ ๑๐๐ ตัว สุกร ๓๐ ตัว และโค ๒๐ ตัว และหลวงตามหาบัวอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายสาหรับบ้าน
สงเคราะห์สัตว์พิการที่จังหวัดนนทบุรี และบ้ านสงเคราะห์สุนัข จังหวัดนครปฐม รวมทั้งค่ า
รักษาพยาบาลสัตว์ที่เจ็บป่วย  

๒.๕ หลักธรรมที่ส่งเสริมต่อสาธารณโภคีธรรม 
 หลักธรรมที่ส่งเสริมต่อสารณโภคีผู้วิจัยได้สืบค้นจากเอกสารต่างๆ พบว่า ในหมวด

หลักธรรมที่ส่งเสริมนี้มีอยู่ ใน ๖ หมวดหลักธรรม อันได้แก่ (๑) โยนิโสมนสิการ (๒) ภาวนา ๔        
(๓)พรหมวิหาร ๔ (๔) สังคหวัตถุ ๔ (๕) สัปปุริสทาน ๘ (๖) กุศลกรรมบถ ๑๐ ดังมีรายละเอียด ดังนี้  

(๑) โยนิโสมนสิการ 
โยนิโสมนสิการ หมายถึงการมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งถือเป็นหลักธรรมที่มีความส าคัญ

เป็นอย่างมากเปรียบเสมือน “ดวงอาทิตย์ก าลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด 
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โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคาย) ก็เป็นตัวน าเป็นบุพนิมิตเพ่ือ
ความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันนั้น๒๒  นอกจากนั้นแล้ว โยนิโสมนสิการยังเป็นหลักธรรมที่
ส าคัญระดับที่ท าให้บุคคลสามารถพิจารณาเพ่ือละวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) เป็นเหตุให้อกุศลธรรม
เสื่อมไป เพือ่ความด ารงมั่นแห่งพระสัทธรรม เพื่อเกิดสัมมาทิฏฐิ ดังพุทธพจน์ที่ว่า 

“เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่
เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนโยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) นี้ เมื่อมนสิการโดยแยบคาย
วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้”๒๓ 

“เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือเป็น
เหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนโยนิโสมนสิการ เมื่อมนสิการโดยแยบคายกุศลธรรมที่
ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดข้ึน และอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้วก็เสื่อมไป” 

“เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้น หรือที่
เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการ เมื่อมนสิการโดยแยบคาย สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็
เกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแล้วก็เจริญยิ่งขึ้น”๒๔ 

อีกประการหนึ่ง“เมื่อมนสิการโดยแยบคาย โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้น
แล้วก็ละได้ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได”้๒๕ 

โยนิโสมนสิการ เป็นการใช้ความคิดถูกวิธี คือ การท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลาย
ด้วยความคิดพิจารณา สืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วย
ปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย  

ดังนั้นโยนิโสมนสิการ จึงเป็นหลักธรรมเพ่ือด าเนินชีวิตให้งอกงามบรรลุประโยชน์สุข  จึง
เป็นหลักธรรมที่จะสร้างให้มองเห็นถึงความจริงแห่งสารณโภคีธรรมว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท าเพ่ือน ามา
ซึ่งความสุขนั่นเอง 

๒) ภาวนา ๔ 
ภาวนา หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้ผ่องแผ้ว มี ๒ ประการ คือสมถภาวนา หมายถึงการ

เจริญการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ และ วิปัสสนาภาวนา หมายถึงการเจริญปัญญาให้เกิดความเห็น
แจ้ง๒๖ มีความหมายอีกประการหนึ่งได้แก่การเจริญ การท าให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรมการพัฒนา มี
อยู่ด้วยกัน ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. กายภาวนา คือการเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับ
สิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ 
ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

                                                           
๒๒ ส .ม. (ไทย) ๑ /๕๕/๔๔. 
๒๓ อง.ฺเอกก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๔. 
๒๔ อง.ฺเอกก. (ไทย) ๒๐/๓๐๓/๓  
๒๕ อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๖ /๒๗๔. 
๒๖ ที.ปา.อ. (บาลี) ๗๘/๒๘ 
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อรรถกถาจารย์ ให้ความหมาย “กายภาวนา ว่าหมายถึงวิปัสสนาภาวนา กล่าวคือ เป็นภาวนาข้อที่ ๒ 
ในภาวนา ๒ ประการ ได้แก่ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความ รู้แจ้งตามความเป็นจริง” 

๒. สีลภาวนา คือการเจริญศีล พัฒนาความประพฤต ิการฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ
วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 

๓. จิตตภาวนา คือการเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอก
งามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน 
เป็นสุขผ่องใส เป็นต้นอรรถกถาจารย์ ให้ความหมาย “จิตภาวนา ว่า หมายถึงสมถภาวนา กล่าวคือ 
เป็นภาวนาข้อที่ ๑ ในภาวนา ๒ ประการ ได้แก่การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ” 

๔. ปัญญาภาวนา คือการเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลก และชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตน
ให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา๒๗ 

สรุปความหมายของ ภาวนา ๔ ได้ว่ากายภาวนา คือการติดต่อ เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลาย
ภายนอกทางอินทรีย์ ๕ คือตา หูจมูก ลิ้น กาย ด้วยดี สีลภาวนา คือการประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย 
จิตภาวนา คือการฝึกอบรมจิตให้เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย ปัญญาภาวนา คือ การรู้เข้าใจ
สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลส และพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย
ปัญญาการท างานของหลักภาวนา ๔ นั้น นอกจากจะสนับสนุนส่งเสริมต่อสาธารณโภคีธรรมแล้ว ยัง
สนับสนุนต่อ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม ด้วยหลักของกายภาวนา ส่วน สีลภาวนา สนับสนุนต่อ
สาธารณโภคีนั่นเอง และสุดท้าย สีลสามัญญตา จิตตภาวนา สนับสนุนเมตตามโนกรรม และปัญญา
ภาวนาสนับสนุนทิฏฐิสามัญญตาให้ท างานประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้นเอง 

๓) พรหมวิหาร ๔ 
พรหมวิหาร คือ อัปปมัญญา หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐและปฏิบัติต่อมนุษย์

สัตว์ทั้งหลายโดยชอบไม่มีขอบเขต มีอยู่ ๔ ประการได้แก่๒๘ 
๑. เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข 
๒. กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ 
๓. มุทิตา หมายถึง ความยินดีในเมื่อผู้อื่นมีสุข 
๔. อุเบกขา หมายถึง ความมีใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเพราะรักเพราะชังสาเหตุที่ชื่อว่า 

อัปปมัญญา เพราะแผ่ไปโดยไม่มีประมาณในสัตว์ในบุคคล ไม่จ ากัดขอบเขต๓ เป็นธรรมที่ต้องมีไว้
เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่า ด าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์
ทั้งหลายโดยชอบกล่าวคือมี๒  

๑. เมตตา ได้แก่ ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 

๒. กรุณา ได้แก่ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 
                                                           

๒๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
๒๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ขุ.ม. (ไทย) ๒ /๑๔ /๔๐๓. 
๒  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๒๔.  



๒๔ 

 

๓. มุทิตา ได้แก่ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่ม
ชื่นเบิกบานอยู่ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป 

๔. อุเบกขา ได้แก่ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์
ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะ 

วินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า 
เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความ
รับผิดชอบของตนผู้ด ารงในพรหมวิหาร ย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา และย่อม
รักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังนั้น แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิ
ให้เสียธรรม 

สรุปความหมายของ พรหมวิหาร ๔ ได้ว่า เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาให้เขามี
ความสุข กรุณา คือความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข อุเบกขา 
คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเพราะรักเพราะชัง รวมทั้งรู้จักวางเฉย สงบใจมองดู เมื่อเขาควร
ได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน  การท างานของหลักพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขานั้นสนับสนุนส่งเสริมต่อหลักสาธารณโภคีธรรมในฐานะที่เป็นองค์คุณต่อในส่วน
ของเมตตามโนกรรมให้ท างานประสบความส าเร็จได้ดียิ่งข้ึนนั่นเอง 

  (๔) สังคหวัตถุ ๔ 
สังคหวัตถุ หมายถึงธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว มีอยู่ ๔ ประการได้แก ่
๑. ทาน คือ การให้ 
๒. เปยยวัชชะ คือ วาจาเป็นที่รัก 
๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ 
๔. สมานัตตตา คือ การวางตนสม่ าเสมอ๓๐ 
 
สังคหวัตถุ ทั้ง ๔ ประการ คือ ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยาในโลกนี้ และสมานัตตตาใน

ธรรมนั้นๆ ตามสมควร เป็นธรรมที่ช่วยอุ้มชูโลกไว้ เปรียบเหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุมรถซึ่งแล่นไปไว้ได้ 
หากไม่มีธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดาก็จะไม่พึงได้รับการเคารพนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ 
แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความส าคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ ดังนั้นบัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่
และเป็นผู้น่าสรรเสริญ ดังตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับหัตถกอุบาสกว่า  

“หัตถกะ บริษัทของท่านนี้มากนัก ท่านสงเคราะห์บริษัทจ านวนมากนี้อย่างไร” หัตถก
อุบาสกชาวเมืองอาฬวีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทจ านวนมากนี้
ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการ ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้ว คือข้าพระองค์รู้ว่า‘ผู้นี้ควร
สงเคราะห์ด้วยทาน’ ก็สงเคราะห์ด้วยทาน รู้ว่า ‘ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยค าพูดอันไพเราะ’ ก็สงเคราะห์
ด้วยค าพูดอันไพเราะ รู้ว่า ‘ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการท าประโยชน์ให้’ ก็สงเคราะห์ด้วยการท า

                                                           
๓๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒ ๕, อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๕๖/๓๗๓. 



๒๕ 

 

ประโยชน์ให้ รู้ว่า ‘ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ าเสมอ’ ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ าเสมอ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่พร้อม คนทั้งหลายย่อมเข้าใจค าพูด
ของข้าพระองค์ว่าควรฟัง ไม่เหมือนค าพูดของคนจน”พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดีละ ดีละ หัตถกะ วิธี
นี้ของท่านเป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัทจ านวนมากได้ จริงอยู่ ใครก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทจ านวน
มากได้ ในอดีตกาลก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล...ในอนาคตกาล ก็ล้วนแต่จัก
สงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้. . .ในปัจจุบัน ก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้
แล”๓๑ 

สังคหวัตถุ ๔ จึงเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ใน
สามัคคี หลักการสงเคราะห์ 

๑. ทาน ได้แก่ การให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ 
ตลอดถึงให้ ความรู้และแนะน าสั่งสอน 

๒. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ ได้แก่ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ 
คือกล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค า
แสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี 

๓. อัตถจริยา ได้แก่ การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 

๔. สมานัตตตา ได้แก่ ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกัน
ในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะภาวะบุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี๓๒  

สรุปความหมายของ สังคหวัตถุ ๔ ได้ว่าทาน คือการให้ ปิยวาจา คือการกล่าวค าสุภาพ 
อ่อนหวาน สมานสามัคคี มีประโยชน์ อัตถจริยา คือการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ สมานัตตตาคือ 
การปฏิบัติตนเหมาะสมแก่กาลเทศะ และเสมอต้นเสมอปลาย 

เมื่อกล่าวโดยสรุปถึงการท างานของหลักสังคหวัตถุ ๔ แล้วนั้นทานสนับสนุนสาธารณโภคี
ธรรม ส่วนหลักอ่ืนๆล้วนเกื้อหนุ่นส่งเสริมต่อหลักธรรมเช่น อัตถจริยาสนับสนุนเมตตากายกรรม ปิย
วาจาสนับสนุนเมตตาวจีกรรม และสมานัตตตาสนับสนุนสีลสามัญญตา ให้ท างานประสบความส าเร็จ
ได้ดียิ่งขึ้น 

(๕) สัปปุริสทาน ๘ 
สัปปุริสทาน หมายถึงสัตบุรุษย่อมให้ทาน คือให้น้ าและโภชนะที่สะอาด ให้ของที่ประณีต

ให้ตามกาล ให้ของที่สมควร ให้เป็นนิตย์ ในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เป็นเขตดี บริจาคอามิส
มากมายก็ไม่เดือดร้อน ท่านผู้เห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สัตบุรุษให้แล้วอย่างนี้บัณฑิตผู้มีปัญญา มี
ศรัทธา มีใจเสียสละ บูชาอย่างนี้  ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุข มีอยู่ ๘ ประการ 
ได้แก่๓๓ 

 
                                                           

๓๑ อง.ฺอฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๒๔/๒๖๗. 
๓๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๔๓. 
๓๓ อง.ฺอฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๒ ๖-๒ ๗. 



๒๖ 

 

(๑) สัตบุรุษย่อมให้ของที่สะอาด 
(๒) สัตบุรุษย่อมให้ของที่ประณีต 
(๓) สัตบุรุษย่อมให้ตามกาล 
(๔) สัตบุรุษย่อมให้ของที่สมควร 
(๕) สัตบุรุษย่อมเลือกให้๓๔ 
(๖) สัตบุรุษย่อมให้เป็นนิตย์ 
(๗) สัตบุรุษก าลังให้ก็ท าจิตให้ผ่องใส 
(๘) สัตบุรุษครั้นให้แล้วก็ดีใจ 
สัปปุริสทาน ๘ เป็นทานของสัตบุรุษ การให้อย่างสัตบุรุษ ได้แก่ (๑) สุจึ เทติ แปลว่า ให้

ของสะอาด (๒) ปณีต  เทติ แปลว่า ให้ของประณีต (๓) กาเลน เทติ แปลว่า ให้ของเหมาะกาล ให้ถูก
เวลา (๔) กปฺปิย  เทติ แปลว่า ให้ของสมควร ให้ของที่ควรแก่เขา ซึ่งเขาจะใช้ได้ (๕) วิเจยฺยเทติ 
แปลว่า พิจารณาเลือกให้ ให้ด้วยวิจารณญาณ เลือกของ เลือกคนที่จะให้ ให้เกิดผลเกิดประโยชน์มาก 
(๖) อภิณฺห  เทติ แปลว่า ให้เนืองนิตย์ ให้ประจ า หรือสม่ าเสมอ ( ๗) ทท  จิตฺต ปสาเทติ แปลว่า เมื่อให้ 
ท าจติผ่องใส (๘) ทตฺวา อตฺตมโน โหติ แปลว่า ให้แล้ว เบิกบานใจ๓๕ 

สรุปความหมายของสัปปุริสทาน ๘ ได้ว่า เป็นการให้ของที่สะอาด ประณีต ถูกเวลา
เหมาะสม ให้สิ่งที่ดี สม่ าเสมอ ขณะให้จิตผ่องใส และให้แล้วเบิกบานใจในการท างานของหลักสัปปุริส
ทาน ๘ นั้น การให้ของที่สะอาด การให้ของที่ประณีตการให้ตามกาล การให้ของที่สมควร การเลือกให้ 
การให้เป็นนิตย์ สนับสนุนสาธารณโภคีธรรม ส่วนขณะที่ก าลังให้ก็ท าจิตผ่องใส ครั้นให้แล้วก็ดีใจนั้น
สนับสนุนเมตตามโนกรรมให้ท างานประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น 

 (๖) กุศลกรรมบถ ๑๐ 
กุศลกรรมบถ หมายถึง ความประพฤติสม่ าเสมอ มี ๓ หมวดคือ ก) ความประพฤติธรรม

ทางกายมี ๓ ประการ ข) ความประพฤติธรรมทางวาจามี ๔ ประการ ค) ความประพฤติธรรมทางใจมี 
๓ ประการ๓๖ 

ก) ความประพฤติธรรมทางกาย มี ๓ ประการ 
๑. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ  มีความละอาย มี

ความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 
๒. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ คือ ไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจ

ของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 
๓. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไม่เป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ใน

ปกครองของมารดา ที่อยู่ในปกครองของบิดา ที่อยู่ในปกครองของมารดาบิดา ที่อยู่ในปกครองของ

                                                           
๓๔ เลือกให้ในที่นี้หมายถึงเลือกสิ่งที่ไม่ดีออก แล้วถวายแต่สิ่งที่ดีด้วยการแสวงหาปฏิคาหก คือพระ

ทักขิไณยบุคคลและการตั้งความปรารถนาว่า ‘ถวายแก่ท่านรูปนี้จักมีผลมาก ถวายแก่ท่านรูปนี้จักไม่มีผลมาก’, 
อง.ฺอฏฺฐก.อ. (ไทย) ๓/๓๗/๒๕๖-๒๕๗. 

๓๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑ . 
๓๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๕-๔๗๘, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๖/๔๘๓-๔๘๕, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/

๓๖๒ – ๓๖๓, อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๒-๓๒๔ 



๒๗ 

 

พ่ีชายน้องชาย ที่อยู่ในปกครองของพ่ีสาวน้องสาว ที่อยู่ในปกครองของญาติที่อยู่ในปกครองของญาติ 
ที่ประพฤติธรรม มีสามี มีกฎหมายคุ้มครอง โดยที่สุด แม้สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้ 

ข) ความประพฤติธรรมทางวาจา มี ๔ ประการ 
๑. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ คือ อยู่ในสภา อยู่ในบริษัท อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติ อยู่

ท่ามกลางหมู่ทหาร หรืออยู่ท่ามกลางราชส านัก ถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่า ‘ท่านรู้สิ่งใดจงกล่าว
สิ่งนั้น’ บุรุษนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่า ‘ไม่รู’้ หรือรู้ก็กล่าวว่า ‘รู้’ ไม่เห็นก็กล่าวว่า ‘ไม่เห็น’หรือเห็นก็กล่าวว่า 
‘เห็น’ ไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้ เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะบุคคลอ่ืนเป็นเหตุบ้าง เพราะเหตุคือ เห็นแก่
อามิสเล็กน้อยบ้าง 

๒. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด คือ ฟังความฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือ
ท าลายฝ่ายนี้ หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพ่ือท าลายฝ่ายโน้น สมานคนที่แตกแยกกัน 
ส่งเสริมคนที่ปรองดองกัน ชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกัน พูดแต่ถ้อยค าที่สร้างสรรค์ความ
สามัคคี 

๓. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดค าหยาบ คือ พูดแต่ค าไม่มีโทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็น
ค าของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ 

๔. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ คือ พูดถูกเวลา พูดแต่ค าจริง พูดอิงประโยชน์ พูด
อิงธรรม พูดอิงวินัย พูดค าท่ีมีหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีที่ก าหนด ประกอบด้วยประโยชน์ เหมาะแก่เวลา 

ค) ความประพฤติธรรมทางใจ มี ๓ ประการ 
๑. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา คือ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ อันเป็นอุปกรณ์เครื่อง

ปลื้มใจของผู้อื่นว่า ‘ท าอย่างไร ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา’ 
๒. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท คือไม่มีจิตคิดร้ายว่า ‘ขอสัตว์เหล่านี้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีจิต

พยาบาท ไม่มีทุกข์ มีสุข รักษาตนเถิด’ 
๓. เป็นสัมมาทิฏฐิ คือ มีความเห็นไม่วิปริตว่า ‘ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผลการ

เซ่นสรวงมีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ท าดี และท าชั่วมี โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามีคุณ บิดามีคุณโอปปา
ติกสัตว์มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ท าให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว
สอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง มีอยู่ในโลก’  

พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า๓๗ พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ 
หลังจากตายแล้วไปเกิดใน สุคติโลกสวรรค์ เพราะความประพฤติสม่ าเสมอ คือความประพฤติธรรม
เป็นเหตุ อย่างนี้ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ที่บุคคลประกอบแล้ว เมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ แม้
จะจับต้องแผ่นดินก็ตาม ไม่จับต้องแผ่นดินก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง แม้จะจับต้องโคมัยสดก็ตาม 
ไม่จับต้องโคมัยสดก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง แม้จะจับต้องหญ้าเขียวสดก็ตาม ไม่จับต้องหญ้า
เขียวสดก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง แม้จะบ าเรอไฟก็ตาม ไม่บ าเรอไฟก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดอยู่
นั่นเอง แม้จะประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตาม ไม่ประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตาม 
ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง แม้จะลงน้ าวันละ ๓ ครั้งก็ตาม ไม่ลงน้ าวันละ ๓ ครั้งก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดอยู่
นั่นเอง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้เป็นธรรมสะอาด และเป็นเหตุ
                                                           

๓๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๕-๔๗๘, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๖/๔๘๓-๔๘๕, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/
๓๖๒ – ๓๖๓, อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๒-๓๒๔. 



๒๘ 

 

ก่อให้เกิดความสะอาด จุนทะ เพราะเหตุที่ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ จึงปรากฏมีทั้ง
เทวดาและมนุษย์ หรือสุคติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อ่ืนกุศลกรรมบถ ๑๐ คือทางแห่งกุศลกรรม ทางท า
ความดี กรรมดีอันเป็นทางน าไปสู่ความสุข ความเจริญหรือสุคติ ว่าโดยหัวข้อย่อ ดังนี้๓๘ 

ก. กายกรรม ๓ คือ การกระท าทางกาย 
๑. ปาณาติปาต  ปหายฯเปฯ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี โหติ แปลว่า ละการฆ่าการ

เบียดเบียนมีเมตตา กรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
๒. อทินฺนาทาน  ปหายฯเปฯ อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อนาทาตา โหติ แปลว่า ละ

อทินนาทาน เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น 
๓. กาเมสุมิจฺฉาจาร  ปหายฯเปฯ น จาริตฺต  อาปชฺชิตา โหติ แปลว่า ละการประพฤติ

ผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ 
ข. วจีกรรม ๔ คือ การกระท าทางวาจา 

๔. มุสาวาท  ปหายฯเปฯ น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ แปลว่า ละการพูดเท็จ ไม่
ยอมกล่าวเท็จ เพราะเหตุตนเอง ผู้อื่น หรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ 

๕. ปิสุณ  วาจ  ปหายฯเปฯ สมคฺคกรณึ วาจ  ภาสิตา โหติ แปลว่า ละการพูดค า
ส่อเสียด ช่วยสมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบกล่าว
ถ้อยค าที่สร้างสามัคคี 

๖. ผรุส  วาจ  ปหายฯเปฯ พหุชนมนาปา ตถารูปึ วาจ  ภาสิตา โหติ แปลว่า ละค า
หยาบ พูดแต่ค าสุภาพอ่อนหวาน 

๗. สมฺผปฺปลาปํ ปหาย ฯเปฯ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินย
วาที นิธานวตึ วาจ  ภาสิตา โหติ ฯเปฯ แปลว่า ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริง 
มีเหตุผล มีสารประโยชน์ถูกกาลเทศะ 

ค. มโนกรรม ๓ คือ การกระท าทางใจ 
๘. อนภิชฺฌาลุ โหติฯเปฯ แปลว่า ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น 
 . อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติฯเปฯ สุขี อตฺตาน  ปริหรนฺตูติ แปลว่า ไม่มีจิตคิดร้าย คิด

ปรารถนาแต่ว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ ครองตนอยู่
เป็นสุขเถิด 

๑๐. สมฺมาทิฏฺฐิโก โหติฯเปฯ สย  อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ แปลว่า มีความ
เห็นชอบเช่นว่า ทานมีผล การบูชามีผล ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมี เป็นต้น 

สรุปความหมายของกุศลกรรมบถ ๑๐ ได้ว่า ความประพฤติทางกาย เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ความประพฤติทางวาจา เว้นจากการพูดเท็จ 
เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูด ค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  ความประพฤติทางใจไม่
อยากได้ของผู้อ่ืน ไม่มีจิตคิดพยาบาท มีความเห็นชอบ(สัมมาทิฏฐิ)การท างานของหลักกุศลกรรมบถ 
๑๐ นั้น การละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ การละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ การละเว้นขาดจากการ
ประพฤติผิดในกาม สนับสนุนเมตตากายกรรมการละเว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ 

                                                           
๓๘ อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๔. 



๒  

 

พูดเพ้อเจ้อ สนับสนุนเมตตาวจีกรรมการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา และมีจิตไม่พยาบาทสนับสนุน
เมตตามโนกรรม ส่วนสัมมาทิฏฐินั้นสนับสนุนทิฏฐิสามัญญตาให้ท างานประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น
จากการทบทวนเอกสารเรื่องหลักธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้หลักสาธารณโภคีธรรมท างานเป็น
ระบบเก้ือกูลต่อความส าเร็จนั้นเอง  

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ายังมีหลักธรรมที่เป็นแรงผลักส่งเสริมสาธารณโภคีให้มีความ
แข็งแกร่งมั่นขับเคลื่อนน าไปสู่ความส าเร็จประโยชน์ได้ดี ด้วยองค์คุณที่เป็นปัจจัยเสริมให้หลักสารณีย
ธรรมท างานได้ดีมีประสิทธิภาพเปรียบประดุจดังฟันเฟืองแห่งความส าเร็จได้แก่หลักธรรม ๒ หมวดนี้ 
คือ   

(๑) มิตรแท้ ๔  ได้แก่ (๑) มิตรมีอุปการะ (๒) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ (๓) มิตรแนะน า
ประโยชน์ (๔) มิตรมีความรักใคร่ บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้ว พึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจ  

(๒) กัลยาณมิตรธรรม ๗ ได้แก่ผู้ควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไปนั่งใกล้ แม้จะถูกขับไล่ก็ตาม 
มีองค์ ๗ ประการ ได้แก่ (๑) เป็นที่รักเป็นที่พอใจ๓   (๒) เป็นที่เคารพ  (๓) เป็นที่ยกย่อง (๔) เป็นนัก
พูด๔๐ (๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า๔๑ (๖) เป็นผู้พูดถ้อยค าลึกซึ้งได้๔๒ (๗)ไม่ชักน าในอฐานะ๔๓ 

นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอีก ๒ หมวดที่ถือเป็นแนวทางชีวิตก่อให้เกิดการปฏิบัติอันน าสู่
แนวทางสาธารณโภคีธรรมได้ คือ หลักแห่งโภคอาทิยะ ๕ และพลีกรรม ๕ นั่นเอง 

ก.หลักโภคอาทิยะ (หรือโภคาทิยะ) ๕ หมายถึง หลักธรรมที่สอนเกี่ยวกับการใช้จ่าย
ทรัพย์ที่หามาได้หรือแนวทางในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ (ทรัพย์สินสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในการอุปโภค
บริโภค) มี ๕ ประการ ดังนี้ 

๑.  ใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงดูตนเอง บิดามารดา และครอบครัว ให้อยู่ดีมีสุข  
๒.  ใช้จ่ายเพื่อบ ารุงมิตรสหายและผู้ร่วมงานเป็นครั้งคราว  
๓.  ใช้จ่ายเพื่อป้องกันภัยอันตราย หรือเก็บออมไว้ยามเจ็บไข้ได้ป่วย  

                                                           
๓  เป็นที่รักเป็นท่ีพอใจ ในที่น้ีหมายถึงมีลักษณะแห่งกัลยาณมิตร ๘ ประการ คือ (๑) มีศรัทธาคือ เช่ือ

การตรัสรู้ของพระตถาคต เช่ือกรรมและผลของกรรม (๒) มีศีล คือ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่นับถือของสัตว์
ทั้งหลาย (๓) มีสุตะ คือ กล่าวถ้อยค าที่ลึกซึ้งที่สัมปยุตด้วยสัจจะและปฏิจจสมุปบาท (๔) มีจาคะคือปรารถนาน้อย 
สันโดษ ชอบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ (๕) มีความเพียร คือ ปรารภความเพียรในการปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ตนและ
เกื้อกูลแก่ผู้อื่น (๖) มีสติ คือ มีสติตั้งมั่น (๗) มีสมาธิ คือ มีจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่าน(๘) มีปัญญา คือ รู้อย่างไม่วิปริต ใช้สติ
พิจารณาคติแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม รู้สิ่งที่เกื้อกูลและสิ่งไม่เกื้อกูลแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาตามความเป็น
จริง มีจิตเป็นหนึ่งในอารมณ์นั้นด้วยสมาธิ เว้นสิ่งที่ไม่เกื้อกูลประกอบสิ่งที่เกื้อกูลด้วยความเพียร , องฺ.สตฺตก.ฏีกา 
(บาลี) ๓/๓๗-๔๓/๒๐๓. 

๔๐ เป็นนักพูด ในที่น้ีหมายถึงเป็นผู้ฉลาดในการใช้ค าพูด, อง.ฺสตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๓๗/๑๗ . 
๔๑ อดทนต่อถ้อยค า ในท่ีนี้หมายถึงปฏิบัติตามโอวาทที่ท่านให้แล้ว, อง.ฺสตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๓๗/๑๗ . 
๔๒ ถ้อยค าลึกซึ้ง หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับฌาน วิปัสสนา มรรค ผล และนิพพาน , องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/

๓๗/๑๗ . 
๔๓ ไม่ชักน าในอฐานะ หมายถึงป้องกันไม่ให้ท าในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล มีคติเป็นทุกข์ แต่ชักชวน

ให้ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมีคติเป็นสุข. ดูเทียบ อง.ฺสตฺตก.ฏีกา (บาลี) ๓/๓๗/๒๐๓. 



๓๐ 

 

๔.  ใช้จ่ายเพ่ือท าพลี ๕ อย่าง คือ สงเคราะห์ญาติ,ต้อนรับแขก,บ ารุงราชการ (เสียภาษี), 
บ ารุงเทวดา (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีของสังคม) และ ท านุบ ารุงให้บุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว  

 ๕.  ใช้จ่ายเพื่ออุปถัมภ์บ ารุงนักบวช พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล และกิจการพระศาสนา 

๒.๖ หลักธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสาธารณโภคีธรรม  
จากการตรวจสอบผู้วัยเห็นว่าหลักธรรมที่มีผลต่อสาธารณโภคีหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักต่อ

สาธารณโภคีธรรมหมวดนี้มีอยู่ ๓ หมวด คือ  
๑. มิตรเทียม ๔   
มิตรเทียม หมายถึง ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม คือ 
ก. คนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว โดยเหตุ ๔ ประการ คือ 

(๑) เป็นผู้ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว 
(๒) เสียน้อย ปรารถนาจะได้มาก 
(๓) เมื่อตัวเองมีภัยจึงท ากิจของเพ่ือน 
(๔) คบเพ่ือนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ 

ข. คนดีแต่พูด โดยเหตุ ๔ ประการ คือ 
(๑) กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องท่ีเป็นอดีตไปแล้ว 
(๒) กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องท่ียังมาไม่ถึง 
(๓) สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 
(๔) เมื่อมีกิจเกิดข้ึนเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้อง 

ค. คนพูดประจบ โดยเหตุ ๔ ประการ คือ 
(๑) เพ่ือนท าชั่ว ก็คล้อยตาม 
(๒) เพ่ือนท าดี ก็คล้อยตาม 
(๓) สรรเสริญต่อหน้า 
(๔) นินทาลับหลัง 

ง. คนที่เป็นเพ่ือนชักน าในทางเสื่อม โดยเหตุ ๔ ประการ คือ 
(๑) เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย อันเป็น

เหตุแห่งความประมาท 
(๒) เป็นเพ่ือนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลา

กลางคืน 
(๓) เป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น 
(๔) เป็นเพ่ือนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความ

ประมาท 
ครั้นเมื่อบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไกล เหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสีย 

มิตรปฏิรูป หรือ มิตรเทียม, คนเทียมมิตร, คนที่พึงทราบว่าเป็นศัตรูผู้มาในร่างของมิตร ได้แก่ 
 
 



๓๑ 

 

ก. คนปอกลอก คนขนเอาของเพ่ือนไปถ่ายเดียว (อัญญทัตถุหร) มีลักษณะ ๔ คือ 
๑) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 
๒) ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก 
๓) ตัวมีภัย จึงมาช่วยท า กิจของเพ่ือน 
๔) คบเพ่ือน เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ 

ข. คนดีแต่พูด (วจีบรม) มีลักษณะ ๔ คือ 
๑) ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย 
๒) ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย 
๓) สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้ 
๔) เมื่อเพ่ือนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง 

ค. คนหัวประจบ (อนุปปิยภาณ)ี มีลักษณะ ๔ คือ 
๑) จะท าชั่วก็เออออ 
๒) จะท าดีก็เออออ 
๓) ต่อหน้าสรรเสริญ 
๔) ลับหลังนินทา 

ง. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย) มีลักษณะ ๔ คือ 
๑) คอยเป็นเพื่อนดื่มน ้าเมา 
๒) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน 
๓) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น 
๔) คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน 

สรุปความหมายของมิตรเทียม ๔ ได้ว่า เป็นผู้ที่ถือเอาประโยชน์จากผู้อ่ืนฝ่ายเดียวดีแต่พูด 
พูดประจบ และชักน าในทางเสื่อม หลักมิตรเทียม ๔ นี้เป็นหลักธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักสาธารณ
โภคธีรรม อันจะส่งผลขัดขวางท าให้การปฏิบัติตามหลักสาธารณโภคีธรรม ไม่ประสบความส าเร็จ 

(๒) มัจฉริยะ ๕  
มัจฉริยะ ๕ หมายถึง ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความหวงแหน 
ความเหนียวแน่น ความปกปิด ความมีจิตหวงแหน มีอยู่ ๕ ประการได้แก ่

๑) อาวาสมัจฉริยะ คือ ตระหนี่ที่อยู่ 
๒) กุลมัจฉริยะ คือ ตระหนี่ตระกูล 
๓) ลาภมัจฉริยะ คือ ตระหนี่ลาภ 
๔) วัณณมัจฉริยะ คือ ตระหนี่วรรณะหรือคุณความดี 
๕) ธัมมมัจฉริยะ คือ ตระหนี่ธรรม ๖๒ 

มัจฉริยะ ๕ คือความตระหนี่, ความหวง, ความคิดกีดกันไม่ให้ผู้อื่นได้ดี หรือมีส่วนร่วม 
๑. อาวาสมัจฉริยะ คือการตระหนี่ที่อยู่, หวงที่อาศัย เช่น ภิกษุหวงเสนาสนะ กีดกันผู้อ่ืน

หรอืผู้มิใช่พวกของตน ไม่ให้เข้าอยู่ เป็นต้น 
๒. กุลมัจฉริยะ คือการตระหนี่ตระกูล, หวงสกุล เช่น ภิกษุหวงสกุลอุปัฏฐาก คอยกีดกัน

ภิกษุอ่ืนไม่ให้เกี่ยวข้องได้รับการบ ารุงด้วย เป็นต้น 



๓๒ 

 

๓. ลาภมัจฉริยะ คือการตระหนี่ลาภ, หวงผลประโยชน์ เช่น ภิกษุหาทางกีดกันไม่ให้ลาภ
เกิดข้ึนแก่ภิกษุอ่ืน 

๔. วัณณมัจฉริยะ คือการตระหนี่วรรณะ, หวงสรีรวัณณะ คือผิวพรรณของร่างกาย ไม่
พอใจให้ผู้อื่นสวยงาม ก็ดี หวงคุณวัณณะ คือ ค า สรรเสริญคุณ ไม่อยากให้ใครมีคุณความดีมาแข่งตน 
หรือไม่พอใจได้ยินค า สรรเสริญคุณความดีของผู้อื่น ก็ดี ตลอดจนแบ่งชั้นวรรณะกัน 

๕. ธัมมมัจฉริยะ คือการตระหนี่ธรรม, หวงวิชาความรู้ และคุณพิเศษที่ได้บรรลุ ไม่ยอม
สอนไม่ยอมบอกผู้อ่ืน กลัวเขาจะรู้เทียมเท่าหรือเกินตน 

สรุปความหมายของมัจฉริยะ ๕ ได้ว่า เป็นผู้ที่หวงที่อยู่  หวงคนสนับสนุน หวง
ผลประโยชน์ หวงคุณความดี และหวงวิชาความรู้ หลักมัจฉริยะ ๕ นี้หลักธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลัก
สารณียธรรม อันจะส่งผลขัดขวางท าให้การปฏิบัติตามหลักสารณียธรรมไม่ประสบความส าเร็จ 

(๓) อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ หมายถึง ความไม่สะอาดทางกาย ๓ อย่าง ทางวาจา ๔ อย่าง และ

ทางใจ ๓ อย่าง รวมเป็น ๑๐ อย่าง 
ก) ความไม่สะอาดทางกาย ๓ อย่างได้แก่ 

๑. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ หยาบช้า มีมือเปื้อนเลือด ปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตี ไม่มี
ความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง 

๒. เป็นผู้ลักทรัพย์ คือ เป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อ่ืน
ซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 

๓. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม คือ เป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของ
มารดา ที่อยู่ 

ในปกครองของบิดา ที่อยู่ในปกครองของพ่ีชายน้องชาย ที่อยู่ในปกครองของพ่ีสาว
น้องสาว ที่อยู่ในปกครองของญาติ ที่ประพฤติธรรม มีสามี มีกฎหมายคุ้มครอง โดยที่สุด แม้แต่สตรีที่
บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้ 

ข) ความไม่สะอาดทางวาจา ๔ อย่าง ได้แก่ 
๑. เป็นผู้พูดเท็จ คือ อยู่ในสภา อยู่ในบริษัท อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติ อยู่ท่ามกลาง

หมู่ทหาร หรืออยู่ท่ามกลางราชส านัก ถูกเขาอ้างเป็นพยาน ซักถามว่า ‘ท่านรู้สิ่งใด จงกล่าว
สิ่งนั้น’ บุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่า ‘รู้’ หรือรู้ก็กล่าวว่า ‘ไม่รู’้ ไม่เห็นก็กล่าวว่า ‘เห็น’ หรือเห็นก็
กล่าวว่า ‘ไม่เห็น’กล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะบุคคลอ่ืนเป็นเหตุบ้าง เพราะ
เหตุคือเห็นแก่อามิสเล็กน้อยบ้าง 

๒. เป็นผู้พูดส่อเสียด คือ ฟังความฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือท าลายฝ่ายนี้ 
หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อท าลายฝ่ายโน้น ยุยงคนที่สามัคคีกัน ส่งเสริมคนที่
แตกแยกกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่แตกแยกกัน พูดแต่ถ้อยค าที่ก่อความแตกแยกกัน 

๓. เป็นผู้พูดค าหยาบ คือ กล่าวแต่ค าที่หยาบคาย กล้าแข็ง เผ็ดร้อน หยาบคาย
ร้ายกาจแก่ผู้อ่ืนกระทบกระท่ังผู้อื่น ใกล้ต่อความโกรธ ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ 



๓๓ 

 

๔. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ คือ พูดไม่ถูกเวลา พูดค าไม่จริง พูดไม่อิงประโยชน์ พูดไม่อิง
ธรรม พูดไม่อิงวินัย พูดค าที่ไม่มีหลักฐาน ไม่มีที่อ้างอิง ไม่มีที่ก าหนด ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ 

ค) ความไม่สะอาดทางใจ ๓ อย่าง ได้แก่ 
๑. เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา คือ เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่อง

ปลื้มใจของผู้อ่ืนว่า ‘ท าอย่างไร ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อ่ืนจะพึงเป็นของ
เรา’ 

๒. เป็นผู้มีจิตพยาบาท คือ มีจิตคิดร้ายว่า ‘ขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่า จงถูกท าลาย 
จงขาดสูญ จงพินาศไป หรืออย่าได้มี’ 

๓. เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นวิปริตว่า ‘ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มี
ผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ท าดีและชั่วก็ไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี 
มารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ท าให้
แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก’ 

อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้แลที่บุคคลประกอบแล้ว เมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ แม้
จะจับต้องแผ่นดินก็ตาม ไม่จับต้องแผ่นดินก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้เลย แม้จะจับต้องโคมัยสดก็ตาม 
ไม่จับต้องโคมัยสดก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้ แม้จะจับต้องหญ้าเขียวสดก็ตาม ไม่จับต้องหญ้าเขียวสด
ก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้ แม้จะบ าเรอไฟก็ตาม ไม่บ าเรอไฟก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้ แม้จะประคอง
อัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตาม ไม่ประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้ 
แม้จะลงน้ าวันละ ๓ ครั้งก็ตาม ไม่ลงน้ าวันละ ๓ ครั้งก็ตาม ก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้อยู่นั่นเอง ข้อนั้น
เพราะเหตุไร เพราะอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้เป็นธรรมไม่สะอาด และเป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่
สะอาดจุนทะ เพราะเหตุที่ประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ จึงปรากฏมีทั้งนรก ก าเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน ภูมิแห่งเปรต หรือทุคติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อ่ืน 

สรุปความหมายของอกุศลกรรมบถ ๑๐ ได้ว่า การประพฤติทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ 
การลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในกาม การประพฤติทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด 
การพูดค าหยาบ และการพูดเพ้อเจ้อ การประพฤติทางใจ ได้แก่ การอยากได้ของผู้อ่ืน การมีจิตคิด
พยาบาท และการมีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) หลักอกุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับ
หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการองค์ธรรมดังกล่าวจึงมีลักษณะสัมพันธ์โดยนัยที่กล่าวไว้แล้วใน“หลัก
กุศลกรรมบถ ๑๐ กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อการเกิดสาธารณโภคีธรรม เพราะในอกุศลกรรมบท 
๑๐ นี้ ปิดกันกระบวนธรรมเสริมสร้างในสาธารณียธรรมอันเป้นธรรมบทต้นแห่งการเกิดสาธารณโภคี 
ซึงในการอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั้น การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในกามเป็นปฏิปักษ์
ต่อเมตตากายกรรม การพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ และพูดเพ้อเจ้อเป็นปฏิปักษ์ต่อเมตตา
วจีกรรม การเพ่งเล็งอยากได้ของเขา และมีจิตพยาบาทเป็นปฏิปักษ์ต่อเมตตามโนกรรม ส่วน
มิจฉาทิฏฐินั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อ ทิฏฐิสามัญญตา ซึ่ งหลักอกุศลกรรมบถ ๑๐ นี้เป็นปฏิปักษ์ต่อหลัก
สารณียธรรม อันจะส่งผลขัดขวางท าให้การปฏิบัติตามหลักสารณียธรรมไม่ประสบความส าเร็จ 

 



๓๔ 

 

๒.๗  กระบวนการสร้างสารณโภคีธรรม 
กระบวนการสร้างสาธารณโภคีจุดเริ่มเกิดจากหลักอัตถะ ๓ นั่นเอง ซึ่งในหลักค าสอนทาง

พุทธศาสนาเป็นที่ทราบดีว่าในพุทธศาสนามีค าสอนที่สอนให้บุคคลรู้จักการด าเนินชีวิตของมนุษย์เพ่ือ
การกระท าให้บรรลุประโยชน์ที่เป็นจุดหมายชีวิตที่เรียกว่า อัตถะ ๓ ประการ ได้แก่๔๔  

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน ด้วยการสอนให้ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ตน 
สอนให้ท าบุญให้ทาน รักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา ซึ่งจะเป็นผลให้ได้รับความสุขกายสุขใจ 

๒. สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้า ด้วยการสอนให้ประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติ 
คือการท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่น 

๓. ปรมัตถะ คือ ประโยชน์สูงสุด  ด้วยการสอนให้ประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก ได้แก่
การสร้างสรรค์ความเจริญหรือการท าประโยชน์ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลัง เป็นต้น 

ด้วยหลักแห่งอัตถะ ๓ ประการนี้ เป็นสิ่งที่ก่อก าเนิดกระบวนการในการมีสาธารณโภคี
ธรรมด้วยวิธีการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้อง ซึ่งในแง่ของความคิดอัตถะ ๓ ประการ ยังเป็นวิธีการ
สังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณโภคีธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาของชีวิต คือ  

๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ เป็นวิธีสร้างสาธารณโภคีให้บุคคลได้มาซึ่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อร่างกาย
อย่างเพียงพอ เป็นการสงเคราะห์รายบุคคล  

๒) สัมปรายิกัตถะ เป็นวิธีการสร้างสาธารณโภคีเพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข เป็นการ
ตอบสนองด้านสังคม เป็นการมุ่งสงเคราะห์เพ่ือให้แก้ปัญหาส่วนสังคม  

๓) ปรมัตถะ เป็นวิธีการสร้างสาธารณโภคีด้านจิตใจ เพ่ือให้บุคคลมีความมั่นคงสงบสุข 
เป็นการตอบสนองด้านจิตใจ วิธีนี้เป็นการดับปัญหาอย่างสิ้นเชิง  

น ามาสู่ ในแง่ของหลักการ ซึ่งก็ยังคงยึดหลักแห่งอัตถะ ๓ ประการเช่นเดิมสร้าง
กระบวนการอันสอดคล้องกับหลักการสาธารณโภคีสงเคราะห์ชุมชนตามแนวพุทธที่เป็นไปตามหลัก
เหตุผล หรือแก้ไขปัญหา ตามสาเหตุ เป็นวิธีการสงเคราะห์ทั้งในแง่ เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ อย่าง
สมดุลกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนต้องลงมือปฏิบัติเอง เป็นวิธีการแก้ไขที่ ค่อยเป็นค่อยไปตามความ
เหมาะสม เป็นการขจัดปัญหาทั้ง ๓ ด้าน โดยมุ่งให้ดับปัญหาได้ในที่สุด และเป็นประโยชน์แก่สังคม
โดยรวม  

เพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมใน อัตถะ ๓ ประการ จึงเป็นค าสอน
หลักหรือเป็นวิธีการสาธารณโภคีธรรมสงเคราะห์ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติตามค า
สอนข้ออ่ืนๆ ที่สนับสนุนสาธารณโภคีธรรมสงเคราะห์ตามหลักอัตถะ ๓ ประการได้อย่างเป็นระบบ 
เช่น การสงเคราะห์ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ ข้ออุฎฐานสัมปทา ย่อมน าไปสู่หลักอิทธิบาทสี่ เป็นต้น  

ดังนั้น อัตถะ ๓ ประการ จึงเป็นวิธีการกระบวนการสาธารณโภคีธรรมสังคมสงเคราะห์
ตามแนวพระพุทธศาสนาที่มุ่งให้เกิดผลเป็นการตอบสนองความต้องการของชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ชีวิต ในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 

๑. กระบวนการสร้างสาธารณโภคีในการแก้ไขปัญหาส่วนบุคคล ที่เกิดจากความต้องการที่
จ าเป็นทางชีววิทยา บุคคล จะต้องแสวงหาปัจจัยที่จ าเป็นต่างๆ อย่างน้อยปัจจัยสี่ มาตอบสนองความ

                                                           
๔๔ อง.ฺทุก. (บาลี) ๒๐/๕๕/๗๔, (ไทย) ๒๐/๕๕/๒๑๗. 



๓๕ 

 

ต้องการ หรือการหาเลี้ยงชีพของตนและครอบครัวให้เพียงพอ การแก้ไขปัญหาส่วนบุคคลนี้ จะต้อง
แก้ไขโดยปลูกฝังให้บุคคลทุกคนมีคุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน ที่เรียกว่า “ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือประโยชน์ใน
ปัจจุบัน ๔ ประการ คือ๔๕  

๑) อุฏฐานสัมปทา คือความขยันหาทรัพย์  
๒) อารักขสัมปทา คือการประหยัดและอดออม  
๓) กัลยาณมิตตตา คือการรู้จักคบเพื่อนดี  
๔) สมชีวิตา คือการเลี้ยงชีพแต่พอดี  
และหลักอิทธิบาท ๔ ประการ คือ  
๑) ฉันทะ คือความพอใจในงานที่ตนเองท า  
๒) วิริยะ คือความพาเพียรท างาน  
๓) จิตตะ คือเอาใจฝักใฝ่ในงานที่ท า  
๔) วิมังสา คือหมั่นใช้ปัญญาใคร่ครวญ  
๒. กระบวนการสร้างสาธารณโภคีในการแก้ไขปัญหาส่วนสังคม ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ของคนในสังคม เป็นปัญหาที่ท า ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เพราะเกิดความ
ขัดแย้ง ทะเลาะกัน ในเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นต้น เป็นเรื่องค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของ
คนในสังคม อาจเนื่องมาจากกิเลส นั้นเอง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาส่วนสังคมนั้น จะต้องแก้ไขที่
พฤติกรรมของคนในสังคม ให้มีคุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ เรียกว่า          
“สัมปรายิกัตถะ” คือ ประโยชน์เบื้องหน้า ๔ ประการ คือ๔๖  

๑) สัทธาสัมปทา คือ มีศรัทธาที่ถูกต้อง เช่น หลักกรรม ความดี ความชั่วฯ  
๒) สีลสัมปทา คือมีศีลธรรม และเคารพกฎระเบียบของสังคม  
๓) จาคสัมปทา คือมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือกัน  
๔) ปัญญาสัมปทา คือมีปัญญารู้เท่าทันสถานการณ์ เข้าใจความจริงของชีวิต ฯลฯ  
๓. กระบวนการสร้างสาธารณโภคีในการแก้ไขปัญหาส่วนจิตใจ ที่เป็นปัญหาที่ลึกซึ่ง

ละเอียดอ่อน เพราะมนุษย์มีกิเลสอยู่ในจิตใจ ถ้า จิตใจถูกครอบง าด้วยกิเลสแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อ
สังคมเช่นเดียวกัน เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าจิตใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้า แก้ไขได้ด้วยการปฏิบัติตาม
หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ  

๑) สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ถูกต้อง  
๒) สัมมาสังกัปปะ คือคิดถูกต้อง  
๓) สัมมาวาจา คือพูดถูกต้อง  
๔) สัมมากัมมันตะ คือกระท าถูกต้อง  
๕) สัมมาอาชีวะ คือเลี้ยงชีพถูกต้อง  
๖) สัมมาวายามะ คือพยายามถูกต้อง  
๗) สัมมาสติ คือมีสติถูกต้อง  

                                                           
๔๕ อง.ฺอฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๓, (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐. 
๔๖ อง.ฺอฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๔, (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๓. 



๓๖ 

 

๘) สัมมาสมาธิ คือมีสมาธิถูกต้อง  
นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหา  
สามารถมองได้จากหลักการของอริยสัจ ๔ คือ  
๑) ทุกข์ คือปัญหา  
๒) สมุทัย คือสาเหตุของปัญหา  
๓) นิโรธ คือสภาวะที่ปราศจากปัญหา  
๔) มรรค คือทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 
ดังนั้นกระบวนการสร้างสารณโภคีธรรมแท้จริงเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบโจทย์

จุดมุ่งหมายชีวิตในพุทธศาสนาที่ปรากฏในอัตถะ ๓ ประการนั้นเองและเป็นการสร้างให้เกิดหมวด
ธรรมอื่นๆจากกระบวนการแห่งวิธีสาธารณโภคีเพ่ือการช่วยเหลือผู้อ่ืนและการน ามาซึ่งผลแห่งตนด้วย
การบ าเพ็ญตามหลักธรรมตามนัยที่ปรากฏในค าสอนทางพุทธศาสนา ซึ่งกระบวนการสร้างสาธารณ
โภคีนี้ก็จะน าสู่คุณค่าของการบ าเพ็ญประโยชน์ให้เกิดข้ึนจากการกระท าตามหลัก กล่าวคือสร้างคุณค่า
ให้เกิดข้ึนกับตัวของผู้ท าและผู้ที่ถูกกระท าก็ได้รับคุณค่านั้นด้วย การบ าเพ็ญสาธารณโภคีประโยชน์นั้น 
ย่อมก่อให้เกิดคุณค่าทั้งทางกายและทางใจเป็นเหตุให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความสมัครสมาน
สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นคุณค่าท่ีจะได้จึงปรากฏดังนี้ คือ 

๑. ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการกระท าต่าง ๆ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนใน
สังคม 

๒. ความมีกัลยาณมิตร หรือมีเพ่ือนดี อันเกิดจากการมีน้ าใจไมตรีที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นผล
ให้เกิดการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไป 

๓. การบ าเพ็ญประโยชน์ย่อมก่อให้เกิดความสุขกาย สุขใจ ทั้งแก่ผู้ท าประโยชน์และแก่
ผู้รับผลประโยชน์นั้น 

๔. การบ าเพ็ญประโยชน์คือการสร้างสรรค์บุญกุศลคุณความดีย่อมเป็นเหตุให้ได้รับ
ประโยชน์ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน 

ด้วยคุณค่าที่จะเกิดข้ึนจึงเป็นเครื่องสร้างกระบวนการแห่งสาธารณโภคีให้มีขึ้น เพ่ือมุ่งหวัง
ในอัตถะ ๓ ประการ และคุณค่าประโยชน์ที่มีนี้เอง 

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันกระบวนการสร้างสาธารโภคีธรรมที่ปรากฏในสาราณียธรรม ๖ นั้น
หากพิจารณาจะพบว่าเป็นหลักหนึ่งตามหลักพุทธศาสนาที่แยกออกมาจากหลักการหรืออุดมการณ์
ดั้งเดิมท่ีปรากฏในการเผยแผ่พุทธศาสนาที่ว่า  

จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิ
ตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน  เทเสถ ธมฺม  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  ปริโยสานกลฺยาณ  
สาตฺถ  สพฺยญฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสถ. 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก 
เพ่ืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ 



๓๗ 

 

จงแสดงธรรมงามใน เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง”๔๗ 

ดังนั้นพระสงฆ์หรือองค์กรในพุทธศาสนาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเผยแผ่และช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันตามหลักแห่งสาธารณโภคี เพ่ือประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์นั่นเอง อีกประการหนึ่งหน้าที่ของ
พระสงฆ์ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้พระสงฆ์ไทยต้องสร้างสาธารณโภคีด้วยหน้าที่ตามปรากฏในใบ
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรและพระราชาคณะ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงแต่งตั้งทุกๆ ปี 
เป็นการมอบหมายภาระหน้าที่แด่พระสงฆ์ในราชอาณาจักร ที่ว่า “ ขอพระคุณเจ้าจงรับธุระพระ
ศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอาราม ” นี้คือ
ภาระหน้าที่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ขอถวายแด่พระสงฆ์ระดับพระผู้ใหญ่ ซึ่งพระ
นักพัฒนานักสาธารณสงเคราะห์จะต้องรับมาปฏิบัติ หากท าได้ตามนี้ พระสงฆ์นักปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่า
เป็นผู้มีลักษณะของพระ พระสุปฏิปันโน คือพระปฏิบัติดี พระสุสิกขิโต คือพระศึกษาเล่าเรียนฝักใฝ่
ต่อการศึกษาเล่าเรียนดี พระสุวโจ คือพระว่าง่ายสอนง่าย เป็นพระที่พูดกันได้ เป็นเจ้าอาวาสก็ฟัง
ข้อคิดเห็นของพระลูกวัดได้ เขาพูดให้ฟังอย่างมีเหตุผล จะต้องรับฟัง เรียกว่าพูดกันได้ และสุดท้าย
เป็นพระสุภโร คือเป็นพระเลี้ยงง่าย นั่นเอง 

อีกประการหนึ่งกระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อหลัก
ทฤษฎี ความรู้ทางศาสตร์ หลักการวิธีการสาธารณสงเคราะห์ รวมทั้งค่านิยมและจรรยาบรรณของนัก
สาธารณสงเคราะห์ด้วยเพ่ือความเป็นไปที่ดีเพราะในการให้บริการของบุคคลผู้ตั้งองค์กรแห่งสาธารณ
โภคีเพ่ือการให้บริการจะต้องมีขอบเขตหลักการวิธีการที่ดี เพราะในการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนครอบครัว
อ่ืนที่ไม่ใช่ญาติพ่ีน้อง เพื่อนฝูง มิตรสหาย การให้ความช่วยเหลือต้องมีระบบ มีหลักเกณฑ์ ไม่อย่างนั้น
จะเป็นการช่วยเหลือที่อาจจะไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ผลของการให้ความช่วยเหลือแทนที่จะเป็นเรื่อง
ดี กลับกลายเป็นความทุกข์เพ่ิมขึ้นอีก หรือมีผลท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อนในการปฏิบัติอย่างนั้น นัก
สาธารณะสงเคราะห์จะต้องพบกับผู้รับบริการหลายประเภท พบกับปัญหาของผู้รับบริการหลาย
ประการ นักสาธารณสังคมสงเคราะห์ต้องยึดหลักว่ามนุษย์เรานั้นมีความแตกต่างของบุคคล และใน
การที่ต้องให้บริการกับบุคคลหลายประเภท นักสาธารณสงเคราะห์ต้องใช้หลักธรรมะในข้อของขันติ 
ค่อนข้างมากเพ่ือระงับความโกรธ ที่จะมีต่อผู้รับบริการ นักสาธารณสงเคราะห์หากขาดความอดทน ก็
จะขาดสติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เมื่อขาดสติก็ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานสาธารณ
สงเคราะห์ที่ได้ตั้งไว้คือ ช่วยผู้รับบริการให้เขาช่วยตัวเองได้ นั่นเอง 

เพราะฉะนั้นในกระบวนการสร้างสาธารณโภคีนั้นหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นการแก้ไขปัญหา
นั้นต้องท าด้วยสติและปัญญาในการพิจารณาอย่างรอบคอบเยือกเย็น ต้องคิดว่าอุปสรรคทั้งหลายที่
เกิดขึ้นเป็นของสนุก น่าท้าทาย ถ้าหากไม่มีอุปสรรคแล้ว การท างานก็อาจจะหมดรสชาติได้ 
ความส าเร็จนั้นจะเป็นของบุคคลที่มีความอดทนเท่านั้น การรักษาจิตใจไม่ให้มัวหมองไปด้วยความ
โกรธ ย่อมมีอานิสงส์มากเพราะจะท าให้นักสาธารณสังคมสงเคราะห์มีเมตตาในจิตใจ ท าให้
ผู้รับบริการองค์กรสาธารณโภคีนั้นได้รับผลของเมตตาธรรม และนักสาธารณสังคมสงเคราะห์ก็จะมี
                                                           

๔๗ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



๓๘ 

 

ความสุขด้วยเมตตาธรรมนั้นด้วย ดังนั้นหลักธรรมที่สัมพันธ์ในกระบวนการสร้างสาธาณโภคีท่ีจะต้องมี
อยู่ในจิตของผู้ท าสาธารณสงเคราะห์ก็คือ  

ก.ฆราวาสธรรม ๔ ประการ คือ  
๑. สัจจะ ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 
๒. ทมะ ต้องมีการบังคับตัวเองได้ และข่มตนเองได้ กระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยมี

ค่านิยม และจรรยาบรรณเป็นเครื่องนาทาง 
๓. ขันติ ต้องมีความอดทนในการปฏิบัติงาน 
๔. จาคะ มีน้าใจเสียสละ ความสุขส่วนตัวในบางครั้ง เพ่ือปฏิบัติงานให้ได้ผลดีต่อ

ผู้รับบริการและต่อวิชาชีพมากที่สุด 
ข.พรหมวิหาร ๔ ประการ คือ  

๑. เมตตา คือ ความรักความปรารถนาให้ผู้รับบริการมีความสุข โดยนักสาธารณ
สงเคราะห์พยายามแผ่เมตตาให้แก่ตนเองและผู้รับบริการ การแผ่เมตตานี้
อาจจะประยุกต์เข้าได้กับหลักการของงานสังคมสงเคราะห์ ค่านิยมและ
จรรยาบรรณของงานสังคมสงเคราะห์ด้วย การเข้าใจยอมรับยินดีที่จะช่วยเหลือ
ให้ความเห็นใจต่อปัญหาและความทุกข์ของเขา แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของ
วิชาชีพด้วย 

๒. กรุณา คือ นักสังคมสงเคราะห์ปรารถนาจะช่วยให้ผู้ รับบริการพ้นจากสภาพ
ปัญหา ความเดือดร้อน โดยใช้ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์เป็นพ้ืนฐานในการ
ให้บริการ 

๓. มุทิตา คือ นักสังคมสงเคราะห์พลอยยินดี เมื่อผู้รับบริการสามารถแก้ปัญหาได้ 
๔. อุเบกขา คือ นักสังคมสงเคราะห์วางใจเป็นกลางในการให้บริการด้วย ความเป็น

ธรรม ไม่อคติ และ 
เมื่อได้ช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถแล้ว ผู้รับบริการยังตกอยู่ในความ

เดือดร้อน ก็ไม่ควรวิตกกังวลหรือทุกข์มากเกินไป 
ค. สังคหวัตถุ  ๔ ประการ คือ 

๑. ทาน คือให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้คาปรึกษาแนะนาหรือ
ให้วัตถุสิ่งของต่างๆ ตามสภาพปัญหาของผู้รับบริการ 

๒. ปิยวาจา คือ มีวาจาที่สุภาพไพเราต่อผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นคนร่ารวยหรือ 
ยากจน พิการหรือมีปัญหาใดๆ ก็ตาม 

๓. อัตถจริยา คือ บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการให้บริการโดยค านึงว่า เขามี
คุณค่า มีเกียรติ และมีทัศนคติที่ดีในความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ซึ่งก็
ตรงกับหลักการและค่านิยมทางสาธารณสงเคราะห์เช่นกัน 

๔. สมานัตตา คือวางตนเสมอไม่ถือตัว ปฏิบัติตนกับผู้รับบริการโดยค านึงว่า เขามี
คุณค่ามีเกียรติ และมีทัศนคติที่ดีในความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม 
ซึ่งก็ตรงกับหลักการแลค่านิยมทางสาธารณสงเคราะห์เช่นกัน 

 



๓  

 

ง. อิทธิบาท ๔ ประการ คือ 
๑. ฉันทะ คือ พยายามปลูกฝังความรักงานและพอใจในงาน 
๒. วิริยะ คือ มีความพากเพียร พยายามปฏิบัติงานให้บรรลุ 
๓. จิตตะ คือ เอาใจใส่และฝักใฝ่หน้าที่ของตนอยู่เสมอ 
๔. วิมังสา คือ หมั่นพิจารณาตริตรองเหตุผลหาทางปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆ 

ขึ้นไป 
หลักธรรมเรื่องอิทธิบาท ๔ นี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของนักสาธารณสงเคราะห์หรือ

ผู้สร้างสาธารโภคีได้มีความเพียบพร้อมเหมาะสมอันเป็นหนทางสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในการสร้างธารณสงเคราะห์ที่เหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การให้ผู้รับบริการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาของเขาด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับพุทธสุภาษิตที่ว่า อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน 
โดยทางผู้ให้สาธารณสังเคราะห์จะต้องมีปรัชญาในการช่วยเขาเพ่ือให้เขาช่วยตนเองได้ ไม่มีใครที่จะ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาของตนเองได้ดี เท่ากับบุคคลที่มีปัญหานั้นเอง เป็นการช่วยพัฒนา
ความสามารถหรือศักยภาพของผู้รับบริการได้ดี มีข้อจากัดคือความสามารถของผู้รับบริการว่าจะช่วย
ตนเองได้มากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าผู้รับบริการเป็นบุคคลที่พิการทางสมองและปัญญา หรือยังเป็นผู้ที่อยู่
ในวัยเด็ก นักสาธารณสงเคราะห์ควรยึดถือเพ่ือปฏิบัติงานสาธารณสงเคราะห์คือ การค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้ รับบริการ ซึ่ งเปรียบได้กับธรรมของพระพุทธองค์ที่ว่าบุคคลนั้นแตกต่างกัน
เปรียบเสมือนดอกบัว ๔ เหล่า ผู้รับบริการของนักสาธารณสงเคราะห์หรือผู้ให้การบริการของนักสา
ธารณสงเคราะห์ก็เช่นเดียวกันต้องพิจารณาให้ดี  

หลักการสร้างสาธารณโภคีที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือการตระหนักในตนเองของนักสาธารณ
เคราะห์กับการพิจารณาตนเองโดยถี่ถ้วนว่าเราท างานอะไรอยู่ มีสติระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นนักสา
ธารณสงเคราะห์ ก าลังท างานในการแก้ปัญหากับผู้รับบริการ เป็นการท างานในขอบเขต เราไม่ได้เข้า
ไปอยู่ในวงจรของปัญหานั้นๆ กับผู้รับบริการ การมีสติในการท างานนั้น ท าให้นักสาธารณสงเคราะห์
ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขร่วมกับผู้รับบริการสามารถแยกชีวิตจริงของตนเอง กับภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานออกจากกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไม่เกิดอคติในการให้บริการไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่น า
ปัญหาของตนไปปะปนกับของผู้รับบริการ  หลักการทางสาธารณสงเคราะห์ที่ส าคัญและน่าสนใจเป็น
ประการสุดท้าย ซึงสอดคล้องกับจรรยาบรรณทางสังคมที่ส าคัญก็คือ การรักษาความลับ ของ
ผู้รับบริการเปรียบได้กับธรรมะของพระพุทธเจ้าคือ สัจจะ มีความซื่อสัตย์ต่อผู้รับบริการ ในแง่ของการ
ไม่น าความลับของผู้รับบริการไปเผยแผ่ ให้บริการด้วยความซื่อตรงไม่มีอุบายใดๆ ความซื่ อสัตย์ที่
ปฏิบัตินี้จะมีผลต่อนักสาธารณสงเคราะห์ ผู้รับบริการก็จะเกิดความเชื่อถือ เกิดความไว้วางใจในตัวนัก
สาธารณสงเคราะห์ 

ในการสร้างสาธารโภคีนั้นนักสาธารณสงเคราะห์นอกจากจะแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ 
โดยการแก้ไขนั้นก็จะต้องประยุกต์ธรรมะ หลักธรรมของพระพุทธเจ้าในการให้บริการ ขณะเดียวกัน
นักสาธารณสงเคราะห์ก็สามารถที่จะใช้ธรรมะในการพัฒนาจิตใจของผู้รับบริการได้ด้วย เช่นการ
ชี้ให้เห็นความถูกผิดสมควรหรือไม่สมควรในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพราะการให้ธรรมเป็นทานชนะ
การให้ทั้งปวง “สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ” การชี้แนะให้เข้าใจหลักความเป็นจริงของชีวิตที่น าไปสู่
ความสงบสุขแก่ตัว ครอบครัว และสังคมเพราะการสงเคราะห์เพ่ือนมนุษย์นั้น ถ้าสงเคราะห์แต่เพียง



๔๐ 

 

ด้านวัตถุด้านเดียวจะไม่เพียงพอ เพราะไม่รู้จักอ่ิม แต่ถ้าแนะนาทางที่ถูกต้องแก่การดาเนินชีวิตแล้ว
ความเพียงพอก็จะเกิดมีแก่เขา เป็นการสงเคราะห์ที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์จะพึงให้แก่กันได้มี
หลักธรรมอยู่ ๒ ประการ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งสามารถนามาชี้ให้ผู้รับบริการเห็นถึงสัจจะธรรมหรือ
ความธรรมดาของโลก ได้แก่ 

๑. พ่ึงตนเองดีกว่าพ่ึงผู้อื่น 
๒. ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว 
พ่ึงตนเองดีกว่าพ่ึงผู้อ่ืน พ่ึงตนเองของผู้รับบริการซึ่งนักสาธารณสงเคราะห์ชี้แนะว่า เมื่อ

เกิดปัญหาขึ้นนั้นให้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาให้พ่ึงตนเอง เมื่อไม่สามารถที่จะช่วยตนเองได้ ก็
จ าเป็นจะต้องหาบริการทางสังคม แต่ในขณะนั้นผู้รับบริการก็ต้องพยายามที่จะช่วยตัวเองด้วยการ
ประสบปัญหาของผู้รับบริการไม่ได้หมายความว่าจะหมดความสามารถในเรื่องต่างๆ และการที่ต้องมา
พ่ึงพาบริการจากสังคมก็ไม่ได้หมายความว่าเขาหมดความสามารถเช่นกัน แต่จะต้องไม่เกิดความคิด
ที่ว่าจะพ่ึงพาผู้อื่นอยู่เรื่อยๆ เพราะจะกลายเป็นอ่อนแอ ท าอะไรไม่ได้ คนที่อ่อนแอจะไม่สามารถมีชีวิต
อยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความสงบสุข ในบางคราวก็อาจมีผู้อ่ืนคอยอุปถัมภ์ค้าจุนเรา แต่เขาก็ช่วยได้ไม่นาน 
การพ่ึงตนเองถ้าเราไม่พ่ึงธรรมะคือ เราไม่ประพฤติธรรม ชีวิตก็ไปไม่รอด มีความตกต่ าลงไปทุกวันทุก
เวลา เพราะฉะนั้นจึงต้องพ่ึงพาตนเอง ไม่มีอะไรมาดลบันดาลให้เราไม่มีเทวดาฟ้าดินที่ไหนมาดล
บันดาลให้เรามั่งมี หรือยากจน ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นมาแต่ตัวของเราส่วนหนึ่ง และความแปรฝันของ
สิ่งแวดล้อม แต่ถ้าเราไม่มีความประมาทแล้ว เราก็ไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ในฐานะที่เป็นพุทธ
บริษัทเราคงคิดช่วยตัวเองให้มาก พึ่งตัวเองให้มาก 

สิ่งต่างๆ ที่เราประสบมานั้น เป็นบทเรียนบางคนเคยกระท าผิดมา ล้มลุกคลุกคลานไม่
สมหวัง ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ตามหลักอริยสัจของพระพุทธเจ้า เมื่อเวลามีความทุกข์มีปัญหา มี
ความพลาดหวังก็ต้องศึกษาว่าเพราะอะไร ผิดเพราะอะไร ต้องแก้ต่อไป ต้องสู้ต่อไป เพราะชีวิตคือ
การต่อสู้ ต่อสู้ทั้งภายนอกที่มากระทบเรา ต่อสู้ทั้งภายในคือ กิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเรา คือความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ถ้าเรามีสติและปัญญาพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องคอยป้องกัน
ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งยั่วยุ แล้วก็จะมีชีวิตอย่างสงบสุข ดังพุทธภาษิตที่ว่า 
“นตฺถิ สนฺติ ปร สุข สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี” ธรรมะทั้งหลายที่คอยควบคุมอารมณ์หรือป้องกันสิ่ง
ที่มายั่วยุ อย่างเช่นโลกธรรมมาท าให้หลงใหลตามแต่ถ้าเรามีธรรมะโอสถแล้วก็เหมือนกับเราได้ฉีด
วัคซีนป้องกันหรือขับไล่ โรคร้ายให้มันออกไปจากตัวเรา สภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นก็จะเป็น “ทนฺโต 
เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ผู้ที่ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐที่สุด” และสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนได้ และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากเรามีธรรมะแล้วก็ควรมอบธรรมะให้คนอ่ืนด้วยการให้ที่ประเสริฐ
คือ “สพฺพ ทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ การให้ธรรมเป็นทานเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวง” ท าดีได้ดี ท า
ชั่วได้ชั่ว หลักธรรมนี้ใช้ให้เราเห็นว่าสุข ทุกข์ในชีวิตประจาวัน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าของ
ตนเอง เป็นส่วนชี้ให้เห็นถึงเหตุผลในการด ารงชีวิต เพราะในทางพุทธศาสนาไม่ถือเรื่องโชคลาง ไม่มี
ใครลิขิตชีวิตของเราได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุผล และถือว่าเป็นเรื่องกรรม เป็นผลแห่งการกระท า
ซึ่งมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี หมายความว่าเราพยายามท าแต่ความดี เพราะชีวิตของเราไม่มีใครที่จะ
มาลิขิต ตนเองนั้นแหละรู้ดีหรือชั่ว ควรท าหรือไม่ เราต้องปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีแม้คนอ่ืนจะไม่เห็น แต่เราก็
เป็นผู้รับรู้ เราท าไปแล้วเราจะมีแต่ความสุข จิตใจสะอาด สบายใจนั่นแหละ ผลของบุญหรือความดีที่
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เราได้ท า ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องน าทาง ถ้าคนเรามัวแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ไม่เอ้ือเฟ้ือต่อกัน ฉก
ฉวยประโยชน์ให้ตนเองและครอบครัว โดยไม่ค านึงถึงส่วนรวมสังคมนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ การให้ข้อคิดใน
เรื่องการกระท าดีนี้จะช่วยให้ผู้รับบริการมีความเชื่อในเรื่องของการประกอบความดีงาม ด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่า แม้จะประสบปัญหาความเดือดร้อน ก็คงจะประกอบความดีอยู่เสมอ จะประกอบด้วย
คิดดี พูดดี ท าดี โดยไม่ข้องแวะกับความชั่ว ไม่ว่าจะประสบปัญหาใดๆ ก็ตาม และให้มีความเชื่อยู่
เสมอว่าผลของความดีนั้น จะต้องตอบสนองในวันหนึ่ง ช่วงชีวิตต่อไปก็จะดีงามตลอดไป เพียงแค่คิด
เช่นนี้กระบวนการสร้างธารณโภคีก็เกิดข้ึน 
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กระบวนการสร้างสาธารณโภคีขององค์กรพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีองค์กรสาธารณประโยชน์มีทั้งสิ้น 
๕๒ แห่ง จากองค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งหมด ๓,๑๙๙ องค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖  อันประกอบด้วยองค์กรทั่วไปและองค์กรพุทธศาสนา๑  
โดยแต่ละองค์กรเน้นให้การช่วยเหลือแบ่งปันเพ่ือบรรเทาแก้ไขในปัญหาด้านต่างๆ ตามจุดมุ่งหวังของ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมา ซึ่งในการศึกษาวิจัยกระบวนการสร้างสาธารณโภคีขององค์กรพุทธศาสนาใน
จังหวัดอุบลราชธานีนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาองค์กรพุทธศาสนา ๓ องค์กร คือ ๑) ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่า
ดงใหญ่วังอ้อ  ๒) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย  ๓) ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี  ซึ่งทั้ง ๓ 
องค์กรพุทธศาสนานั้นเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามหลักสาธารโภคี ด้วยหลักการบริหารที่มุ่งเน้น
การช่วยเหลือแบ่งบันแบบไม่หวังผลประโยชน์เป็นหลักส าคัญ โดยมีประวัติและความเป็นมาและ
พัฒนาการ รวมถึงกระบวนการสร้างสาธารณโภคีในองค์กร ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ประวัติและพัฒนาการขององค์พุทธในจังหวัดอุบลราชธาน ี

 ๑. ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ  
 ๑) สถานีที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อมีที่ตั้งเลขที่ ๑๑๙๓ หมู่ที่ ๙ ถนนวัง
อ้อ–ม่วงสามสิบ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๕๐ มีพระครู
สุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะต าบลหัวดอน เป็นผู้อ านวยการศูนย์ 
  ) ประวัติความเป็นมา ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อแห่งนี้  เกิดขึ้นโดยความคิด
ริเริ่มของคณะพระวิทยากรมีพระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะต าบลหัวดอน  อ าเภอเขื่องใน  จังหวัด
อุบลราชธานี พระอาจารย์ประมวล  จันทสาโร วัดทุ่งใหญ่ ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน พระปลัด
ถาวร  ถาวโร วัดเขื่องกลาง พระครูธรรมธรพนม  อาภากโร วัดยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน 
ตลอดเวลาที่ผ่านมาพระอาจารย์ทั้งสี่รูปให้ความสนใจใฝ่เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาสังคมตามหลัก
พุทธธรรม จึงได้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิทยากรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอุบล-อ านาจเจริญ จาก
คณะวิทยากรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง พระอาจารย์ทั้งสี่รูปได้ออกเดินทางไปให้ความรู้โดยเป็น
วิทยากรในพ้ืนที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ  ได้สั่งสมประสบการณ์
ร่วมกัน เรียนรู้อุปนิสัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานซึ่งกันและกัน จนเกิดความมั่นใจต่อกันและกันใน

                                                 
๑ดูรายละเอียดใน  http://www.bangpan.org/network/ มูลนิธิ องค์กรการกุศล, สืบค้น ๓๑/พ.ค/

๒๕๕๕. 
๒พระครูสุขุมวรรโณภาส ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ,  เอกสารแนะน าศูนย์พัฒนา

คุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ , (อัดส าเนา) 

 

http://www.bangpan.org/network/มูลนิธิ
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การที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันจนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕  ได้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ศูนย์พัฒนาคุณธรรม มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับอาจารย์วีรพันธ์ รกฺขิตสีโล โดยการสนับสนุนของ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด ส านักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ป.ป.ส. หลังจากผ่านการอบรม
ได้สนับสนุนงบประมาณจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในการมาตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรม ที่จังหวัด
อุบลราชธานี หลังจากกลับมาจากการฝึกอบรมที่ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอวังน้อยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พระครูสุขุมวรรโณภาส  พระอาจารย์ประมวล จันทสาโร พระปลัดถาวร ถาวโร  
พระครูธรรมธรพนม อาภากโร ทั้งสี่รูปได้ร่วมกันวางแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของจังหวัด
อุบลราชธานี ขึ้น โดยใช้ชื่อศูนย์ว่า “ศูนย์พัฒนาคุณธรรม” เนื่องจากศูนย์แห่งนี้ติดกับป่าดงใหญ่วัง
อ้อ เป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ส าคัญของชุมชนจึ งให้มีค าว่า ป่า
ดงใหญ่วังอ้อ ต่อท้าย กลายเป็นชื่อเต็มว่า “ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ” มีวัตถุประสงค์
ส าคัญ คือ   
 ๑) เพ่ือเป็นสถานที่รองรับโครงการ บ้านเปลี่ยนวิถี ให้การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูจิตใจผู้ติดยา
เสพติด ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในเขตอีสานล่าง         
 ๒)  เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท 
เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 ๓) เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอาชีพ ให้แก่ชุมชน 
 ๔) เพ่ืออนุรักษ์เขตพ้ืนที่ป่า และสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์  1,180 ไร่ 
 ๕) เพ่ือให้เป็นศูนย์ที่ท างานเพ่ือสังคม 
 ๖) เพ่ือเป็นศูนย์ที่น าคนให้เข้าถึงโลกุตระธรรม คือธรรมที่ท าหลุดพ้น 
 ดังนั้น จึงได้เลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี คือมีป่า
ไม้  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ซึ่งในที่สุดได้เลือกเอาพ้ืนที่รอบป่าชุมชนวังอ้อ หลังจากนั้นก็ได้ประชุม
ชาวบ้านชี้แจงวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ เชิญชวนแกนน าชุมชนร่วมแรงร่วมใจ สร้างพระ สร้างคน 
สร้างเยาวชนของชาติ สร้างศาสนทายาท วางเป้าหมายในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ภายใน ๑๐ ปี จากนั้นก็เริ่มปรับปรุงพ้ืนที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ โดยส านักงาน
ป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ป.ป.ส.สนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระครูธรรมธรพนม  อาภากโร พระครูสุขุมวรรโณภาสได้น าเรื่องการ
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กราบเรียนได้กราบนิมนต์ พระพรหมวชิรญาณเจ้า
อาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เข้ามาที่ศูนย์เพ่ือดูสถานที่ ให้ก าลังใจ และให้การ
แนะน าการบริหารจัดการ และการด าเนินงานด้านต่างๆ จากนั้นจึงประสานงานกับผู้น าชุมชน
คณะกรรมการป่าชุมชน  อบต.หัวดอน เจ้าของพ้ืนที่  ฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักร 
เพ่ือขอจัดตั้งเป็นเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม  ซึ่งปรากฏว่าได้รับการหนุนเสริมจากทุกฝ่ายด้วยดี  มีการ
ท าบันทึก เป็นเอกสาร อนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชุมชนรอบนอกบางส่วน จากคณะกรรมการป่า
ชุมชนวังอ้อ  



๔๔ 
 

 ต่อมาพระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  นายจิระศักดิ์  เกษณียบุตร 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ และพระครูสุขุมวรรโณภาส  ก็ได้ย้ายที่จ าพรรษาจากวัดบ้านแขมมาประจ าอยู่ที่
ศูนย์แห่งนี้พร้อมพระสงฆ์ลูกวัดอีก ๓ รูป รวมเป็น ๔ รูป ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ทั้งหมดมาแค่
มันสมองและสองมือและจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยอุดมการณ์ ไม่มีเงินทุนสักบาท  มาร่วมแรง ร่วมใจกับ
ชาวบ้านวังอ้อและในต าบลหัวดอน บริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่พัก ห้องน้ า ศาลาใช้ฝึกอบรม
อบรม ที่พักผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้ไม้จากหัวไร่ปลายนาที่เขาบริจาคให้มาท าโครงสร้าง และหญ้าคา
ที่ชาวบ้านบริจาค มุงหลังคา ต่อมาได้มีครูอาจารย์ นักเรียนสถานศึกษา ชาวบ้าน จากจังหวัดอุบล 
จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ ใกล้เคียง และชาวบ้านในอ าเภอเขื่องใน ร่วมใจ
กันทอดกฐินทอดผ้าป่า ปรับปรุง ขยาย ที่พัก ห้องน้ า ผู้เข้ารับการอบรม แล้วเริ่มฝึกอบรมตาม
อุดมการณ์  
 เริ่มต้นศูนย์แห่งนี้ เป็นเพียงสถานที่ให้การฝึกอบรมด้านคุณธรรมแก่บุตรหลานของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเขื่องในและใกล้เคียง แต่ต่อมาได้มีผู้ให้ความสนใจจากพ้ืนที่อ่ืนๆ เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นจ านวนมาก  จนกระทั่งได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงานภายนอกหลายแห่ง เช่น
กองบัญชาการทหารสูงสุด ส านักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นต้น  ในปี พ.ศ.
๒๕๔๗  จึงได้มีแนวคิดที่จะหาพ้ืนที่รองรับผู้ที่ติดยาเสพติดให้มีโอกาสฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและร่างกาย  
เพ่ือกลับตัวเป็นคนดีของสังคม  ได้เริ่มรับผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในชื่อ  “โครงการบ้าน
เปลี่ยนวิถีคืนคนดีสู่สังคม” ให้การบ าบัดฟ้ืนฟูจิตใจ เพ่ือเป็นการรองรับผู้ติดยาเสพติดที่เข้ามารับการ
บ าบัดฟ้ืนฟูในปี พ.ศ.๒๕๔๘ จึงได้จัดให้มีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วยการปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์นานาชนิดที่จ าเป็นต้องกิน ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือเป็นแหล่งฝึกนิสัย  พัฒนาอาชีพ และ
เป็นการผ่อนคลายตามหลักอาชีวบ าบัด  ส าหรับผู้ติดยาเสพติดอีกทางหนึ่ง 
 ปัจจุบันศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ จึงเป็นศูนย์ที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักวิชาการในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยในศูนย์
จะประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญๆ ๔  ส่วน  คือศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นศูนย์เปิดส าหรับ
บุคคลทั่วไปทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มาอยู่พักแรม  ศูนย์บ าบัดฟ้ืนฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติด  ซึ่งเป็น
การรับผู้ติดยาเสพติดเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเปลี่ยนวิถีเป็นระยะเวลา ๓  เดือน ๔  เดือน และ ๖ 
เดือน ตามสภาพของแต่ละคน  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกปฏิบัติส าหรับ
ผู้ที่เข้ามาบ าบัดรักษาอยู่ในโครงการบ้านเปลี่ยนวิถี  และป่าชุมชน ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ 
ที่ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อันเป็ นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติบ าบัดด้วย เมื่อดูโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่าศูนย์แห่งนี้มีองค์ประกอบที่เกื้อกูลกันอย่าง
ครบถ้วน กล่าวคือเริ่มแรกจากการฝึกอบรมทางจิตใจที่ศูนย์ฝึกอบรม และส่งต่อเข้าศูนย์บ าบัด ซึ่งการ
บ าบัดนั้นต้องใช้ทั้งกายบ าบัด จิตบ าบัด  อาชีพบ าบัด เวชบ าบัด และสังคมบ าบัดไปพร้อมๆ กัน โดยมี
สภาพแวดล้อมของป่าชุมชนอันร่มรื่นหนุนเสริมให้เกิดความสงบเยือกเย็น  และนอกจากนี้ยังมี
คณะท างานของศูนย์ที่เป็นคนในชุมชนที่มีทุนทางสังคมอย่างสูงยิ่งเป็นคณะท างาน ให้การช่วยเหลือ 



๔๕ 
 

สนับสนุนงานของพระอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ท าให้งานทุกอย่างด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ด าเนินการขอจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กับ
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม. )  และได้รับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และได้จัดกิจกรรมพัฒนาสังคม ร่วมกับพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีเรื่อยมา 
 เมื่อปี พ.ศ ๒๕๕๔ พระพรหมวชิรญาณ ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่
วังอ้อ เป็น ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ  ได้รับนโยบายจากพระพรหมวชิรญาณตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
เมษายน ๒๕๕๔ ให้เริ่มสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายต่างๆ มีทั้งส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน
การกุศล เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเริ่มรับสมัคร
เครือข่ายมีเครือข่ายที่สมัครแล้ว จ านวน ๑๘๔ เครือข่าย  มีการตั้งคณะท างานขึ้นมาเพ่ือระดม 
รวบรวม ความคิดเห็นเบื้องต้น ต่อมา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธาน
ประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณะท างาน และให้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดตั้งสถาบัน มี
การยกร่างคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายขึ้นมาเป็นคณะท างานเพ่ิมเติม วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ พระ
พรหมวชิรญาณ เป็นประธานประชุมให้คณะท างานระดมสมองยกร่างการจัดตั้งสถาบันโดยมี ก าหนด
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ บทบาทหน้าที่ภาคีเครือข่าย ของสถาบัน วันที่ ๕ -๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะท างานร่วมกันพิจารณา ร่างการจัดตั้งสถาบันมหาวชิราลงกรณอุบลราชธานี 
 ๓) วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือเป็นองค์การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคมทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ให้มีระเบียบวินัยเป็นมาตรฐานมีสัมมาชีพ 
และมีคุณธรรมจริยธรรม 

๒.  เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายคนดี มีจิตอาสาในการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน และ
องค์การให้เป็นต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม  

๓.  เพ่ือเป็นองค์การที่ให้โอกาสบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อเป็นคนดีของสังคม 

๔.  เพ่ือด าเนินการให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นแบบเมืองคนดี และเป็นศูนย์การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศอย่างบูรณา
การ 

๕.  เพ่ือขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการประสบความส าเร็จสู่
นโยบายระดับชาติ 

 ๔) วิสัยทัศน์    
 พัฒนาคนและชุมชนแบบบูรณาการโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม วางรากฐานชีวิตให้มั่นคง น าชีวิตตนให้ถึงจุดหมายยกระดับชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
  
 
 



๔๖ 
 

 ๕) พันธกิจ 
๑) สร้างเสริมครอบครัวให้เป็นครอบครัวอบอุ่น เพ่ิมขีดความสามารถของพ่อ แม่ 

ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน 
๒) พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตอาสา 
๓) พัฒนาครูให้เป็นครูดีมีความรักความเมตตาศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา 

สมเป็น ปูชนียบุคคล  
๔) พัฒนาพระภิกษุ สามเณรให้เป็นต้นแบบด้านศีลธรรม เพ่ิมขีดความสามารถใน

การเผยแผ่และถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
๕) สร้างเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นหน่วยงาน

คุณธรรมและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
๖) สร้างเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นระเบียบวินัย มีสุขภาวะที่ดี อยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๗) พัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยความร่วมมือของกัลยาณมิตรและสมาชิกในชุมชน

แบบบูรณาการ  
 ๖) เป้าประสงค์ 

๑)  ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน องค์กรใน
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการพัฒนา บ าบัด ฟ้ืนฟู และส่งเสริม ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัยเป็นมาตรฐาน  น าชีวิตสู่จุดหมาย ๓ ขั้น ๓ ด้าน มี
ความสุข ใน ๓ ระดับ๒) ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการพัฒนาและสร้างเสริม
ให้เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างท่ีดี เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๗) กลยุทธ์ 
๑) สร้างบุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ให้เป็นต้นแบบที่ดี 
๒) สร้างเครือข่ ายกัลยาณมิตรพัฒนาคนและชุมชนแบบบูรณาการ ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓)  แสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  . ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย๓ 
  .๑ สถานีที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ บ้านแหลมทอง หมู่ ๒ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี  ๓๔๓๕๐ สร้างข้ึนโดยพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย และ ชาวบ้าน พร้อมญาติธรรมทั้งหลาย 
  .  ประวัติความเป็นมา เนื่องจากท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ได้ละทิ้งความมีและ
ความเป็นที่อยู่บนกองทุกข์ในขณะที่อาศัยอยู่ที่สหรั ฐอเมริกา แม้ท่านจะมีเงินมากมาย มีชีวิต
ครอบครัวที่อบอุ่น แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านไม่เคยเป็นอิสระทางใจเลย แต่ละวันชีวิตมีแต่การ
แข่งขัน กังวนกับธุรกิจอยู่ตลอดเวลา มีความคิดว่า“ชีวิตที่มั่นคง ต้องมีความเจริญเติบโตทางวัตถุเป็น

                                                 
 
 http://plarnkhoi.com/ ศูนย์ผลาญข่อย, สืบค้น ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ 
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เป้าหมาย เพราะเชื่อว่านั่นคือ หนทางเดียวที่จะมุ่งสู่ความมั่นคงของชีวิต" ซึ่งเป็นความเชื่อ ณ เวลานั้น 
ต่อมาท่านได้ปฏิบัติธรรมจึงได้ค้นพบสัจธรรม ความเป็นจริงตามธรรมชาติ ที่ว่า  "จน แปลว่า ไม่มี 
ไม่ได้แปลว่าทุกข์ รวย แปลว่า มีเยอะ ไม่ได้แปลว่าสุข ส าเร็จ แปลว่า เสร็จแล้ว "  เมื่อท่านได้ค้นพบ
กับความหมายของค าว่า "ส าเร็จ" พ่อครูจึงตัดสินใจที่จะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเมืองนอน กลับมา
ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓   
 หลังจากท่ีกลับมาพ่อครบูัญชา ตั้งวงษ์ไชย ได้อุทิศตนให้พุทธศาสนาอย่างเต็มตัว ให้สมกับ
ที่ได้เกิดมาอยู่ใต้พระบารมีของพระพุทธเจ้า เผยแพร่ค าสอนของพระพุทธเจ้าและน าสัจธรรมความ
เป็นจริงที่เกิดขึน้กับตนเองมาถ่ายทอดให้ญาติธรรม โดยสอนวิปัสสนา ที่ใช้หลักการน าอายตนะมาเป็น
ฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติ ที่เรียกว่า "อายตนะวิปัสสนากัมมัฏฐาน" เมื่อพ่อครูได้มาใช้ชีวิตที่บ้านแหลม
ทอง ท าให้ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีแต่ปัญหาสังคม เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบัน เป็น
สังคมแบบทุนนิยม พ่อแม่ต้องไปท างานในเมืองหลวง เพ่ือหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัว ท าให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมา ครอบครัวแตกแยก เด็กขาดความอบอุ่น คนแก่เลี้ยงหลานที่บ้าน ชาวบ้านถูก
ชักชวนให้ไปท างานเพราะเห็นว่าเงินดี แต่สุดท้ายกลับโดนหลอกให้ไปขายแรงงาน ปัญหาทั้งหมดนี้
เกิดข้ึนเพราะชาวบ้านขาดการศึกษา ถูกคนที่บอกว่าเป็นนายทุนเอารัดเอาเปรียบ และโดนสังคมที่ถูก
หล่อหลอมมาว่าต้องมีเงิน มีทอง มีบ้าน มีรถ ชาวบ้านจึงต้องขวนขวายเพ่ือให้ตนมีเหมือนคนอ่ืนๆ 
      ดังนี้พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงต้องการที่จะส่งเสริมการศึกษา 
ควบคู่กับการพัฒนาด้านจิตใจ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชน เน้นการอยู่ร่วมกันและการ
ด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ท าการเกษตรปลอดสารพิษ บนไร่นาสวนผสมบน
เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ ในนามไร่แหลมทอง ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร จากการท าไร่นาสวนผสมที่ปลอดสารเคมี กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ชุมชนในหมู่บ้าน ท่านได้ให้ค าแนะน าท้ังวิธีการผลิตและการด ารงชีวิต โดยยึดหลักว่า “เกษตรเพ่ือชีวิต 
ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องซ้ือเรื่องขาย แต่เน้นให้เป็นเรื่องรอง เรื่องหลัก คือ ท าอยู่ ท ากิน ท าทาน เพ่ือมรรคผล
ของชีวิต มิใช่เพื่อประโยชน์หรือผลงาน”  
 ในปี ๒๕๔๐ เป็นปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกครั้งใหญ่ของประเทศ มีการล้มของ
ภาคธุรกิจเป็นจ านวนมาก เกิดภาวการณ์ว่างงานจากการเลิกจ้าง การลดค่าใช้จ่าย บางธุรกิจถึงกับปิด
กิจการ ท าให้เกิดแรงงานคืนถิ่น ชาวบ้านแหลมทองก็เช่นเดียวกันกับชาวบ้านในภาคอีสานอีกจ านวน
มาก ที่คนหนุ่มสาวมักละทิ้งถิ่นฐานเข้ากรุงเพ่ือขายแรงงาน หาเงินมาจุนเจือครอบครัว เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่ต้องกลับมาถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่งไม่มีงานรองรับ บางครอบครัวไม่มีที่ท ากินจึงเป็นปัญหาที่
เห็นอยู่โดยทั่วไปพ่อครูจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้มีงานท าเลี้ยงปากท้อง และครอบครัว 
พร้อมกับพัฒนาทางด้านจิตใจ ไม่ท าตามกระแสสังคม หันกลับมาคืนชีวิตสู่ธรรมชาติสร้างสรรค์งานขึ้น
จากวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในท้องถิน่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างงานที่มีประโยชน์ต่อทุกคนใน
ชุมชนโดยจัดตั้งศูนย์ขึ้น ๓ ศูนย์ใหญ่ที่ คือ 
       ๑. ศูนย์ปากท้อง : ท าอยู่-ท ากิน-ท าทาน ท าเพราะธรรม อาชีพอาศัยยังชีพ คืออยู่ได้ไม่
ตาย ทุกคนต้องมีสัมมาอาชีวะเพ่ือรักษาชีวิตนี้ไว้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างบารมี ไม่ใช่มีอาชีพเพ่ือ
สร้างความร่ ารวย ความร่ ารวยไม่มีขอบเขตจ ากัด จึงไม่มีวันส าเร็จ ส าเร็จคือเสร็จแล้ว ดังนั้นจึงมีการ
จัดตั้งศูนย์ปากท้องขึ้นเพ่ือเรียนรู้ พัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนแปรรูปเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตใน
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ชุมชน เช่น การแปรรูปผลไม้, การท าถ่านจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, การท าอิฐบล็อคประสาน, 
การท าน้ ามันไบโอดีเซลอย่างง่าย ฯลฯ โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เกิดจาก การดึงเอาศักยภาพของ
ชาวบ้าน ผลผลิต วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเป็นตัวก าหนด และใช้ความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการของญาติธรรมคนเมืองมาช่วย ในการจัดการและการตลาด 
 ๒. ศูนย์จิตใจ : ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะ ธรรมะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเรา คือ 
การเจริญมรรค หรือการปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา การให้วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน จึงเป็นส่วน
หนึ่งของการท าหน้าที่เจริญมรรคของเรา สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เราคงไม่กล้าคิดที่จะไปช่วยให้
เพ่ือนมนุษย์ของเราฝืนกฏแห่งกรรมได้ เพียงแต่เป็นหน้าที่ๆเราจะต้องให้ทาน เพราะเราเป็นผู้เจริญ
มรรค เจริญทาง ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งศูนย์จิตใจขึ้นเพ่ือพัฒนายกระดับจิตใจของคนในชุมชนให้มีที่พ่ึง
ทางใจ โดยเน้นการน้อมน าหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน การด าเนินชีวิต มีการเรียนรู้ปฏิบัติ 
“อายตนะวิปัสสนากรรมฐาน” จนกระทั่งมีญาติธรรมที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มาร่วมปฏิบัติธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๓. ศูนย์สมอง : เรียนรู้เท่าทันโลกไม่ใช่ตามโลก หรือไปเลียนแบบ เรียนรู้แยกแยะ ถูกผิด 
ดีชั่ว คิดเป็น พูดเป็น ท าเป็น เรียนรู้วิธีดูแล ร่างกาย จิตใจ ดูแลชีวิตให้มีความสุข วิชาการที่จะเรียนรู้
เพ่ือไปเป็นอาชีพก็เรียนรู้คู่กันไป ยุวชน-เยาวชน คืออนาคตของชาติ สร้างชาติ สร้างยุวชน-เยาวชน 
ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งศูนย์สมองขึ้นเพ่ือให้การเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ดูแลเด็กเล็กในช่วงที่
พ่อแม่ไปท างานกลางวัน และก่อตั้งเป็น โรงเรียนเอกชนการกุศลสงเคราะห์ปัจจุบันเปิดโรงเรียนขึ้น ๒ 
แห่ง ได้แก่ 
 ๑) โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 
 ๒) โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น 
     สอนถึงชั้นประถมปีที่ ๖ ดูแลเด็ก ๑๙ หมู่บ้าน ประมาณ ๖๐๐ คน ซึ่งมีท้ังเด็กไทยและลูก
คนลาวที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติจ านวนหนึ่ง ในปีการศึกษาหน้าจะเปิดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  .๓ พันธกิจ 
  ศูนย์ปากท้อง : ท าอยู่-ท ากิน-ท าทาน ท าเพราะธรรม อาชีพอาศัยยังชีพ 
  ศูนย์จิตใจ : ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะ ธรรมะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเรา 
  ศูนย์สมอง : เรียนรู้เท่าทันโลกไม่ใช่ตามโลก หรือไปเลียนแบบ เรียนรู้แยกแยะ ถูกผิด ดี
ชั่ว คิดเป็น พูดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ดูแล ร่างกาย จิตใจ ให้มีความสุข 
  .๔ เป้าประสงค์  
 สร้างชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนายกระดับจิตของ
คนในชุมชนให้มีที่พ่ึงทางใจ ศึกษาเรียนรู้ใน วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไท 
  .๕ ภาระหน้าที่หลักขององค์กร 
 ๑) ส่งเสริมให้การเรียนรู้ พัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนแปรรูปเพ่ิมมูลค่าของ
ผลผลิตในชุมชน 
 ๒) ส่งเสริมพัฒนายกระดับจิตใจของคนในชุมชน โดยการเรียนรู้ปฏิบัติ “อายตนะ
วิปัสสนากรรมฐาน” 



๔๙ 
 

 ๓) ส่งเสริมการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาและโภชนาการของเด็กและเยาวชน 
 ๔) ส่งเสริมเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่เด็ก
ก่อนวัยเรียนขั้นพ้ืนฐาน จนถึงการศึกษาข้ันสูงสุด 
 ๖) ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ เพ่ือการสังคมสงเคราะห์และ
เพ่ือกุศลสาธารณะ   
 
 ๓. ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี๔   
 ๓.๑ สถานีที่ตั้ง 
 วัดสุปัถนนสุปัฎ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐ มีนายธานี  ปลูก
เจริญ เป็นผู้บริหารศูนยอ์งค์กร 
 ๓.  ประวัติความเป็นมา 
 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง หนุ่มสาวชาวพุทธในกรุงเทพมหานครกลุ่มหนึ่งที่มีความ
สนใจทางด้านพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยบุคคลส าคัญ ๓ ท่าน คือ 
 ๑. นายเสถียร โพธินันทะ 
 ๒. นายบุญยง ว่องวานิช 
 ๓. นายสุพจน์ แสงสมบูรณ ์
 ทั้ง ๓ ท่านจัดตั้ง "คณะยุวพุทธิกะ" ขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
โดย มีความเห็นพ้องกันว่า จะต้องตั้งสมาคมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส าหรับคนวัยเดียวกัน เพ่ือจะได้ 
ชักจูงคนหนุ่มสาว ให้มาสนใจในพระพุทธศาสนา และแก้ความเข้าใจผิดของคนปัจจุบันที่ว่า ศาสนา
เป็นของคนคร่ าครึ โดยได้รับความเมตตาจาก พระศรีวิสุทธิญาณ หรือสุชีโวภิกขุ (ท่านอาจารย์สุชีพ 
ปุญญานุภาพ ถึงแก่กรรม ) แห่งวัดกันมาตุยาราม อนุญาตให้ใช้พระอุโบสถเป็นส านักงานในขณะนั้น 
 ระยะแรกจัดกิจกรรมปุจฉา-วิสัชนาธรรมในวันอาทิตย์ ปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนา และ
ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาภาวนา ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และได้รับความ ชื่นชมจากผู้ใหญ่ 
ในสมัยนั้น ต่อมาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๓ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ มี
กรรมการ ๑๑ คน เป็นยุวพุทธิกสมาคมแห่งแรกของประเทศไทย มีส านักงานชั่วคราวอยู่ในวัดกันมาตุ
ยาราม กรุงเทพมหานครได้ท าพิธีเปิดป้ายส านักงานในวันออกพรรษา ตรงกับวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๔๙๓ และในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๐๓ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับยุวพุทธิกสมาคมฯ 
เข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมจึงได้ชื่อว่า "ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์" ใช้อักษรย่อ "ย.พ.ส." 
 วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๒ คณะกรรมการของสมาคมได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้า
ถวายเข็มเครื่องหมายสมาคมแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง ๔ พระองค์ ณ 
พระต าหนักจิตรลดารโหฐานซึ่งทรงรับเป็นองค์สมาชิกกิตติมศักดิ์ในครั้งนั้นด้วย ๒๔๙๓ 
   วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ คณะกรรมการของสมาคมได้รับพระกรุณา ให้เข้าเฝ้าถวายเข็ม
เครื่องหมายสมาคม แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) 
                                                 

๔ http://www.ybat.org/v5/volunteer.php/ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี,สืบค้น ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๖ 

http://www.ybat.org/v5/volunteer.php/ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี,สืบค้น%20๒๖


๕๐ 
 

ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ท้ัง ๒ พระองค ์
   ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ นายขวัญ เอี่ยมอ่อง คหบดีผู้ใจบุญ ได้ทูลเกล้าถวายที่ดินจ านวน ๕ ไร่ ที่
แขวง บางด้วน เขตภาษีเจริญ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็ นที่ตั้งสมาคมจวบจนทุกวันนี้ 
   วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นประธานพิธีวาง
ศิลาฤกษ์ อาคารหลังแรกของสมาคม คือ "อาคารว่องวานิช" 
   วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๓ ย้ายส านักงานจากวัดกันมาตุยาราม มาอยู่ ณ อาคารหลังใหม่ 
   ปีพ.ศ.๒๕๒๔ ก่อตั้งโรงเรียนยุวพุทธพิทยา เพ่ือจัดการศึกษาแก่เด็กนักเรียนอนุบาลอายุ ๓ 
- ๕ ปี โดยปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการและธรรมะเบื้องต้น 
 จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้งศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น ณ วัดสุปัฎ
วรวิหาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยผู้ให้ก าเนิดคือ 
พระธรรมบัณฑิต (ญาณ  ญาณชาโล ปธ. ๕) ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะภาค 
๘,๙,๑๐,๑๑ และมีสมณะศักดิ์ทินนามตอนนั้นว่า พระเทพบัณฑิต   
 ๓.๓ วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 "เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าในการ
เผยแพร่ พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก (เถร
วาท) โดยเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ให้เกิดศรัทธาและปัญญา เพ่ือน า
หลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้กว้างขวางมั่นคง
ตลอดไป" 
   ๑.พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมอย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัยได้
มาตรฐานสากล 
   ๒.พัฒนาคุณภาพในการจัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
   ๓.ขยายการพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชน และสังคมให้ทันสมัยในหลาย
ช่องทาง 
   ๔.สร้างบุคลากรและเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง 
   ๕.สร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับสมาคม 
 ๓.๔ เป้าประสงค์  
 ๑. เพ่ือศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพ่ือปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา 
 ๓. เพ่ือท าการสาธารณกุศลต่างๆ และเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและจริยธรรม 
 ๔. เพ่ืออนุเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกในโอกาสอันสมควร 
 ๕. เพ่ือความสามัคคีในระหว่างสมาชิกโดยจัดให้มีการกีฬาต่างๆ และการรื่นเริงอันชอบ
ด้วยศีลธรรม 
 ๖. เพ่ือชักจูงกันและกันให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมหรือศีลห้า และขยายวงไปถึงมิตรสหาย
ภายนอกด้วย 



๕๑ 
 

 ๗. เพ่ือขยายงานให้กว้างขวางออกไปทั้งในภายในและภายนอกพระราชอาณาจักรไทย 
โดยจัดตั้งยุวพุทธิกสมาคมขึ้นตามสถานที่ต่างๆ ตามแต่โอกาสจะอ านวยและร่วมมือกับองค์การทาง
ศาสนาทั่วโลก 
 ๓.๕ ลักษณะเด่นยุวธิกสมาคม 
 จดทะเบียนเป็นยุวพุทธิกสมาคมแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๓ 
ในเวลาต่อมาจึงมียุวพุทธิกสมาคมจังหวัดต่างๆ เกิดขึ้น ยุวพุทธ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร
และเจ้าหน้าที่ประจ า มีการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ ยุวพุทธ เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรต่างๆ เช่น 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่มีศูนย์
วิปัสสนากรรมฐานเปิดให้ผู้ประชาชนทั่วไปเข้าอบรม ปฏิบัติธรรม ทุกเดือนตลอดปี โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นเวลาร่วม ๒๐ ปี ยุวพุทธ มีหลักสูตรอบรมปฏิบัติธรรมหลากหลาย ทั้งหลักสูตร
ระยะสั้น ๑ วัน, หลักสูตร ๒ วัน, หลักสูตร ๓ วัน,หลักสูตร ๘ วัน, หลักสูตร ๑๕ วัน จนถึงหลักสูตร ๑ 
เดือน และ หลักสูตร ๓ เดือน เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการต่างๆ ตาม 
ที่เวลาของตนจะอ านวย  

   ๓.๕ ภาระหน้าที่หลักขององค์กร 
 ๑. ด้านปริยัติ ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาให้แก่สมาชิก และ 
พระพุทธศาสนิกชนสมาคมได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นเป็นประจ าทุกวันอาทิตย์  
 ๒. ด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ส่งเสริมสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ในแนวทางที่ได้ผลดี และเป็นที่นิยมทั่วไปเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
 ๓. ด้านเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและ
สามารถน าไป ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  
 ๔. ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้การศึกษาระดับอนุบาลตามหลักสูตรของกระทรว ง 
ศึกษาธิการ โดยเน้นการอบรมลูกฝังคุณธรรม ในพระพุทธศาสนา  
 ๕. ด้านสังคมสงเคราะห์ รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จากผู้มีจิตศรัทธา  
 ๖. ร่วมมือกับองค์การต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุน ด าเนินการพัฒนาบุคคลและสังคมใน
รูปแบบต่างๆ  
 ๗. กิจกรรมทั่วไป ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๓.  วิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์กรสารธารณโภคีในจังหวัดอุบลราชธาน ี
 ก่อนที่ผู้วิจัยจะวิเคราะห์กระบวนการสารธารณโภคีในองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานี 
นั้นขอกล่าวถึงประวัติศาสตร์ และความเป็นมาพอสังเขปถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยคร่าวๆ ดังนี้ 
 จังหวัดอุบลราชธานีนั้นถือเป็นจังหวัดที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองนักปราชญ์” มา
ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีในเวลานั้นเป็นจังหวัดที่
มีวัดมากท่ีสุดในประเทศไทย มีพระอริยสงฆ์ และพระเถระท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวประเทศหลายรูป เช่นพระ
อริยวงศาจารย์ (สุ้ย) ท่านท้าวเทวธม.พี (ม้าว) พระวิโรจน์ รัตโนบล (บุญรอด นนฺตโร) พระอุบาลีคุณูป
มาจารย์ (จันทร์  สิริจฺนโท) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส  อ้วน) พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล พระ
อาจารย์มั่น ภูริทตฺโตทพระอาจารย์ขาว  อนาลโย พระโพธิณาณเถร (ชา  สุภทฺโท) เป็นต้น 



๕๒ 
 

 ดังนั้นในปัจจุบันในส่วนราชการและการบริหารจัดการจังหวัดจึงมีการจะก าหนดนโยบาย
ให้อุบลราชธานีเป็น “นครแห่งธรรม” อันหมายถึง นครที่มีความเจริญรุ่งเรืองในทางพระพุทธศาสนา
มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  โดยมีวัดวาอารามเป็นจ านวนมากมีพระสงฆ์ผู้ประพฤติดี  
ประพฤติชอบ  และมีชื่อเสียงไปท่ัวประเทศหรือทั่วโลกเป็นจ านวนมาก  ตลอดจนมีอุบาสก  อุบาสิกา
โดยทั่วไปมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปเป็นหลัก
ในการด าเนินชีวิตและได้ก าหนดสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาเสริมสร้างขึ้นมาเพ่ิมเติม
เพ่ือให้สามารถเป็น “นครแห่งธรรม” ได้อย่างแท้จริงก็คือ 
 ๑)  สนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมของประเทศ
ไทยหรือกลุ่มประเทศอินโดจีน 
 ๒)  สนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นศูนย์ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย  หรือกลุ่มประเทศอินโดจีน  เช่น  วันวิสาขบูชา  วัน
มาฆบูชา  เป็นต้น  
 ๓) สนับสนุนและส่งเสริมการน าหลักธรรมไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันของข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
 ๔) สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  และเยาวชนของชาติให้ได้เข้าวัดฟังธรรม
อยู่เสมอ  เพ่ือเป็นการปลูกฝังความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตั้งแต่เยาวชน  
 ๕) สนับสนุนและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสท าบุญใส่บาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ได้
โดยสะดวก  เช่น  อาจให้มีถนนสักสายหนึ่งให้เป็นถนนส าหรับท าบุญใส่บาตรของนักท่องเที่ยว 
 ๖) สนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งในการทอดกฐินที่ส าคัญของ
หน่วยงาน  หรือคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆ  โดยให้มีการบูรณาการกับการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้า
มาในจังหวัดอุบลราชธานี 
 ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นพบว่าองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมในทุกด้าน
เป็นอย่างยิ่ง และจากการสังเกตเมื่อน ามาวิเคราะห์แล้วพบว่าในกระบวนการสร้างองค์กรสาธารณโภคี
ในจังหวัดอุบลราชธานี นั้นมีล าดับขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ ๑ การก าหนดเป้าหมายขององค์กร 
 ในกระบวนการสร้างองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น สิ่งเริ่มแรกคือก าหนด
จุดมุ่งหมายการจัดตั้งองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มจากการตั้งเริ่มจากกระบวนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ให้ชัดเจนเสียก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการของ
การประเมินว่า “ปัจจุบันเราอยู่ที่ใด” (Where are we now?) “เรามองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็น
ประโยชน์ต่อการช่วยเหลือหรือแบ่งปันในสิ่งใดต่อสังคมและในการด ารงอยู่ขององค์กรนั้นเราจะต้อง
เผชิญกับปัญหาใดบ้าง? ในระหว่างการด าเนินงาน? โดยการมองหาจุดแข็งที่ และจุดอ่อนอะไร? 
หลังจากนั้นเราจึงจะก าหนดเป้าหมายว่าเราต้องการจะเดินไปในทิศทางใด (Where are we going?) 
ซึ่งก็คือ การก าหนดเป้าหมายขององค์กร อันจะน าสู่การเกิดขึ้นของกระบวนการสร้างองค์กรที่ดี
เกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งในการก าหนดเป้าหมายขององค์กร ควรก าหนดเป็น “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” 
(Strategic Goal) ที่ถือเป็นเป้าหมายหลัก เพียง ๑ หรือ ๒ เป้าหมาย และเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะใช้
ในการสื่อสารอย่างทั่วถึงภายในองค์กร เช่น มุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ติดยา หรือมุ่งมั่นในการพัฒนา



๕๓ 
 

มนุษย์ เป็นต้น ดังเห็นได้ในเป้าหมาย วิสัยทัศน์/พันธกิจ ขององค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึง
พบว่าทั้ง ๓ องค์กรพุทธนั้นล้วนมุ่งเป้าหมายไปสู่การพัฒนามนุย์ใน ๔ ด้าน คือ๕ 
 ๑) การพัฒนาทางด้านกายภาพ ได้แก่การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลผู้ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนจากสาเหตุต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นกระบวนการสร้างเสริมศักยภาพของร่างกาย
ให้พร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองได้และสามารถมีชีวิตต่อไปได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัยการพ่ึงพาจากคน
อ่ืนมาก หรือพ่ึงพาอาศัยคนอื่นน้อยที่สุด 
 ๒) การพัฒนาทางด้านสังคมหรือทางด้านศีลธรรม  ได้แก่การการสร้างเสริมหรือฝึกอบรม
บุคคลในสังคมให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจรรยาที่ดี ซึ่งเมื่อมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ที่ดีต่อกันแล้วสังคม
ก็จะมีความรักใคร่กลมเกลียวต่อกันเหมือนญาติสนิท 
 ๓) การพัฒนาทางด้านจิตใจหรือทางด้านอารมณ์  อันได้แก่บุคคลในสังคมเมื่อรู้จักการให้ 
การแบ่งปัน การเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืนที่เดือดร้อนก็เป็นลักษณะของ
การมีคุณภาพจิตใจที่สูงส่งขึ้นด้วยคุณธรรม มีความสุขจากการที่ได้ให้ความสุขแก่คนอ่ืน ลักษณะเช่นนี้
เกิดจากการพัฒนาอารมณ์หรือการพัฒนาทางด้านจิตใจนั่นเอง 
 ๔) การพัฒนาทางด้านสติปัญญา อันเป็นกระบวนการที่เกิดต่อเนื่องกันกับการพัฒนา
จิตใจ เมื่อบุคคลมีจิตใจที่ดีอันเกิดการการบ าเพ็ญความดี ย่อมจะมีสติปัญญาการพิจารณาถึง
กระบวนการวิธีการที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ ด้วยสติปัญญา
เกิดข้ึน 
 ซึ่งหากมองย้อนจากเป้าหมายทั้ง ๔ ข้อแล้ว ย่อมตรงตามหลักเป้าหมายที่แท้จริงสูงสุดอัน
เป็น พัทธกิจส าคัญทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุ
ขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน  เทเสถ ธมฺม  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  
ปริโยสานกลฺยาณ  สาตฺถ  สพฺยญฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสถ” (ภิกษุทั้งหลาย เธอ
จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมงามใน เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จง
ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง) นั่นเอง 
 ขั้นที่    ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กร 
 ในขั้นที่ ๒  ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานี  ถือเป็นการท าตาม
ระเบียบขั้นตอนในการจัดตั้งองค์กรพุทธที่ยึดโยงไปกับกฎหมายและระเบียบการทางบ้านเมืองเป็น
หลักส าคัญเพ่ือการปฏิบัติด าเนินงานที่ถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมต่อ
ภาครัฐ ซึ่งในกระบวนการจัดตั้งนั้นจะต้องตั้งในนามสมาคม และมูลนิธิเพ่ือการกุศล โดยจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มีข้อบังคับ มีตราสาร มีข้อความที่ก าหนด เช่นจะต้องมีชื่อ 
วัตถุประสงค์ และส านักงานของสมาคม และมูลนิธินั้นจะต้องมีทรัพย์สินเป็นกองทุน เริ่มแรกมีมูลค่า
ไม่ต่ ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินสดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น 
 โดยองค์กรที่เป็นสมาคมและมูลนิธินั้นจะต้องลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 

                                                 
๕ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖๓. 



๕๔ 
 

 ๑. เป็นองค์การเอกชน สมาคมและมูลนิธิ ถือเป็นองค์การเอกชน ไม่ใช่องค์การรัฐบาล 
เพราะจัดตั้งข้ึน และด าเนินงาน โดยเอกชน หรือประชาชน  
 ๒. มีฐานะเป็นนิติบุคคล สมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งจะต้องจดทะเบียนต่อทางราชการ เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
 ๓. ไม่เป็นการหาผลก าไร วัตถุประสงค์ของสมาคม และมูลนิธิจะต้องไม่เป็นการหาผล
ก าไร สมาคม และมูลนิธิส่วนมากจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศล และสาธารณประโยชน์  
 ๔. มีข้อบังคับหรือตราสาร สมาคมจะมีข้อบังคับ และมูลนิธิจะมีตราสาร ซึ่งจดทะเบียนไว้
กับทางราชการ การด าเนินงานของสมาคม และมูลนิธิจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ และตราสารที่
ก าหนดไว้  
 ๕. มีคณะกรรมการด าเนินงาน สมาคมและมูลนิธิจะมีคณะกรรมการตามจ านวนที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับ หรือตราสาร รับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยมีนายกสมาคม หรือประธานมูลนิธิ เป็น
ประธานคณะกรรมการ และเป็นผู้แทนของสมาคม และมูลนิธิ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และใน
การท านิติกรรมใดๆ ของสมาคม และมูลนิธิ 
 ในปัจจุบันจ านวนประชากรได้เพ่ิมมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจ และสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป 
ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในเรื่องต่างๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น เช่น คนยากจน คนอนาถา 
คนพิการ คนว่างงาน ปัญหาสังคมจึงเพ่ิมมากขึ้น และมีความรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรม และจิตใจ ล าพังรัฐบาล 
และหน่วยงานของรัฐแต่ฝ่ายเดียว ย่อมไม่สามารถที่จะให้การสงเคราะห์ และสวัสดิการทางสังคมแก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ส่วนการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ให้บรรเทาลง และพัฒนาสังคมให้ไปสู่ความ
เจริญมั่นคงตามเป้าหมายที่ต้องการนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก
องค์การเอกชน โดยเฉพาะสมาคม และมูลนิธิ 
 ในปัจจุบันมีองค์กรสมาคม และมูลนิธิทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีจ านวนประมาณ 
๑๐,๐๐๐ องค์การ นับว่าเป็นพลังและทรัพยากรอันมหาศาล เพราะสมาคม และมูลนิธิเหล่านี้ 
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเสียสละ และมีใจเป็นกุศล มีทรัพย์และอุปกรณ์
ต่างๆ เป็นจ านวนมาก ในการด าเนินงาน สมาคม และมูลนิธิ จึงมีบทบาท และความส าคัญ ในการ
สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งมีมาก
และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เพ่ือให้สังคมของเรามีความสงบ
เรียบร้อย และเจริญมั่นคงก้าวหน้า 
 ส่วนในเรื่องของการบริหารและด าเนินงานของสมาคมและมูลนิธิ  มีการบริหารงาน โดย
คณะกรรมการอ านวยการ หรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นเอกชน หรือประชาชน โดยมีการแต่งตั้ง 
และระยะเวลาอยู่ในต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ หรือตราสาร คณะกรรมการอ านวยการ 
หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินงานของสมาคม และมูลนิธิ ตลอดจนในเรื่อง
การหารายได้ การ เงิน และทรัพย์สิน สมาคม และมูลนิธิส่วนมาก จะมีผู้อาสาสมัครเข้ามาช่วยท างาน
ตามโครงการต่างๆ สมาคม และมูลนิธิหลายองค์การได้จัดตั้งขึ้น ตามพระราชด าริ หรือได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม และมูลนิธิเหล่านี้ ได้ท างานที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน และประเทศชาติเป็นอเนกประการ ทั้งในการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก



๕๕ 
 

เดือดร้อน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม และในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ หลายองค์การ
เป็นที่รู้จักกันดีอาทิ มูลนิธิ "อานันทมหิดล" มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสังคม
สงเคราะห ์
 ส่วนการหารายได้และการเสียภาษีนั้นในข้อบังคับของสมาคม และตราสารของมูลนิธิ 
มักจะก าหนดการหารายได้ของสมาคม และมูลนิธิไว้ เช่น จากค่าบ ารุงสมาชิก (ส าหรับสมาคม ซึ่งมี
สมาชิก) จากเงินบริจาค จากดอกเบี้ยเงินฝาก จากการจัดงาน และจากการจัดท าสิ่งของที่ระลึก
จ าหน่าย รายได้ของสมาคม และมูลนิธิ อันเป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษี ส่วนผู้บริจาคเงินให้สมาคม 
หรือมูลนิธิ จะมีสิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ของตน เฉพาะสมาคม และมูลนิธิ ที่มีรายชื่อตามประกาศ
ของกระทรวงการคลังเท่านั้น 
 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์
ชุมชน เพ่ือท าการรณรงค์หาทุนปีละครั้งร่วมกับองค์การสมาชิก เพ่ือน าเงินที่ หาได้มาจัดสรร ให้แก่
องค์การสมาชิก เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบ
ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน โครงการแก้ไขปัญหาสังคม โครงการพัฒนาสังคม โครงการแผ่นดิน
ธรรมแผ่นดินทอง๖ 
 ดังนั้นวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงานขององค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี ก็ยึดตาม
หลักการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเอง  
 ขั้นที่ ๓ การก าหนดคุณสมบัติผู้น าการบริหารองค์กร 
 ในการตั้งคณะกรรมการคุณสมบัติผู้น าในองค์กรสาธารณโภคีในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น 
ตามหลักในการบริหารองค์กรพุทธมุ่งเน้นที่จะดึงพระสงฆ์เข้ามาเป็นผู้น า ด้วยเหตุผลที่พระสงฆ์มีฐาน
ความเชื่อมั่นศรัทธา ความน่าเลื่อมใส ของพุทธศาสนิกชนที่มีอยู่อย่างมั่นคงเป็นข้อได้เปรียบแล้ว ใน
การบริหารจัดการองค์กรพุทธยังถือเป็นหน้าที่ และบทบาทหนึ่งเป็นส าคัญดังมีการระบุไว้ใน
ข้อก าหนดอ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคม ในระเบียบมหาเถรสมาคมการสาธารณะ ม.๑๕ ตรี ถึง
วิธีด าเนินการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามหน้าที่โดยให้มีลักษณะในการ
ด าเนินกิจการใน  ๕ ประการ คือ๗ 
 ๑) การด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินการเองซึ่ง
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการอบรมประชาชน 
ประจ าต าบล กิจการเพ่ือห้องสมุด เพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิเพ่ือคนยากจนหรือกิจการอ่ืน ๆ การนี้
มุ่งเอากิจการที่ท าเอง หรือโครงการที่ก าหนดเอง ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมประจ า หรือกิจการชั่วคราว 
 ๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนซึ่งเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ ได้แก่การ
ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของรัฐ หรือของเอกชน หรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือ
การสาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล การจัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห์และ
                                                 

๖ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ที่  http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php.ก า ร สั ง ค ม 
สงเคราะห์.สืบค้นเมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖. 

๗ กรมการศาสนา, พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ์ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
การศาสนา, ๒๕๒๘), หน้า ๓๓๑-๓๓๖. 

http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php.การสังคม%20สงเคราะห์.สืบค้นเมื่อ%20๑๕
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php.การสังคม%20สงเคราะห์.สืบค้นเมื่อ%20๑๕


๕๖ 
 

อ่ืน ๆ การนี้มุ่งเอาเฉพาะส่งเสริมงานของผู้อ่ืน มิได้มุ่งถึงกิจการเฉพาะเรื่อง แม้การช่วยป้องกันยาเสพ
ติดให้โทษ เช่น ยาบ้า หรือช่วยป้องกันการติดโรคเอดส์ 
 ๓) การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่
อันเป็นสาธารสมบัติ เช่น สร้างถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง สร้างฌาปนสถาน (นอกวัด) สร้างการ
ประปา สร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอ่ืนๆ ข้อนี้มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น
สาธารณประโยชน์ 
 ๔) การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในกาลที่ควร
ช่วยเหลือ เช่น การประสบอุทกภัย การประสบอัคคีภัย การประสบวาตภัย หรือคราวหนาวจัด หรือ
แม้ยามปกติตามโอกาส เช่น สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และสงเคราะห์โดยประการอ่ืน การนี้มุ่ง
เฉพาะการช่วยเหลือบุคคลทั้งเป็นการประจ าหรือการเฉพาะ 
 ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีหน้าที่บทบาทเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและค าสั่ง
ของคณะสงฆ์ ในการให้พระสงฆ์ด าเนินกิจการตั้งองค์กรไปตามลักษณะที่ก าหนดอยู่ไว้แล้วนั่นเอง 
นอกจากนี้ในทางพระธรรมวินัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังมุ่งให้พระสงฆ์เป็นผู้พัฒนามนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความเจริญรุ่งเรือง๘ ให้เกิดการพัฒนาใน ๔ ด้าน เป็นส าคัญเกิดขึ้นเป็นหลักใหญ่ใน
การเผยแผ่ กล่าวคือ 
 ๑.การพัฒนาฝึกอบรมกาย(กายภาวนา) ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอก
ทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม 
ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
 ๒. การพัฒนาความประพฤติฝึกอบรมศีล (สีลภาวนา) ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่
เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน  
 ๓. การพัฒนาจิตฝึกอบรมจิตใจ (จิตภาวนา) ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรม
ทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็น
ต้น  
 ๔. การพัฒนาฝึกอบรมปัญญา(ปัญญาภาวนา) ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทัน
เห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้น
จากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา๙ 
 ซึ่งตามหลักในการพัฒนาในด้านต่างๆ นั้นย่อมน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง โดยลักษณะที่
เพ่ิมเข้ามาจากการพัฒนานั้นเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการวางหลักทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงทีก่ าหนดไว้ล่วงหน้า จากคุณสมบัติของผู้น าในการพัฒนาองค์กรนั่นเอง ดังนั้นคุณสมบัติ
อีกประการหนึ่งของความเป็นผู้น าที่นอกเหนือจากความศรัทธา ความน่าเลื่อมใส แล้ว ผู้น ายังต้องมี
คุณสมบัติไปสู่ประสบความส าเร็จ๑๐ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์แห่งคุณลักษณะผู้น า ๔ ประการคือ๑๑  

                                                 
๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ๕๔ , (กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ ๑, ๒๕๔๖), หน้า ๗๗๙. 
๙ อง.ฺปญฺจก. ๒๒/๗๙/๑๒๑. 
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม , พิมพ์ครั้งที่ ๖, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ๑ สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒. 



๕๗ 
 

 (๑) เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Creating a Vision) มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และมีการร่วม
ก าหนดเป้าหมายกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันกับเป้าหมายนั้น และจะ
พยายามด าเนินการเพ่ือให้เป้าหมายนั้นบรรลุผล 
 (๒) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร (Meaning through Communication) 
 (๓) เป็นผู้ที่มอบอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Empowerment) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเป้าหมายและนโยบาย ซึ่งเมื่อเป้าหมายนั้นบรรลุผลผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดความพึง
พอใจ รวมทั้งผู้น าให้การสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายส่วนบุคคลด้วย 
 (๔) เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง (Self-Understanding) โดยรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองและ
เป็นผู้ที่ตอ้งการข้อมูลย้อนกลับของผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้นในความส าเร็จในการตั้งองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลผู้น าจึงเป็นสิ่งส าคัญในการจะน า
ความส าเร็จในการบริหารจัดการรวมถึงความเป็นศูนย์กลางทั้งการบริหารและศูนย์รวมจิตใจของผู้คน
และคนในองค์กรให้เกิดความเสียสละ มีจิตใจที่เอ้ือเฟ้ือ เชื่อถือ ยอมท าตามค าสั่งสอนได้เป็นอย่ างดี
นั้นเอง 
 ขั้นที่ ๔  กิจกรรมในการด าเนินการ 
 กิจกรรมในการด าเนินงานขององค์กรพุทธนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างสาธารณโภคี
ธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ด าเนินกิจกรรมด้วยจะต้องเป็นผู้แบ่งปันในสิ่งที่ตนมีหรือในสิ่งที่องค์กรมีต่อผู้อ่ืน
หรือผู้รับบริการ ดังนั้นจึงถือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมในการด าเนินงานมากที่สุดในองค์กรพุทธในจังหวัด
อุบลราชธานี ซ่ึงในหลักการจัดกรรมที่ดีนั้นจะต้องประกอบ๑๒  
 ๑. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม   
 ๒. จัดให้เหมาะสมกับความต้องการ วัย วุฒิภาวะ ความสนใจ และความสามารถของ
ผู้รับบริการ 
 ๓. มีการบูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้
หรือการรับบริการ 
 ๔. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ฝึกให้คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ 
จินตนาการที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิต 
 ๕. จ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการ 

                                                                                                                                            
๑๑ Don Hellriegel, John W. Slocom and Richard W. Woodman, Organizational 

Behavior,8th ed., (Ohio : South-Western College Publishing, 1998), pp. 303-304./สัมภาษณ์ พระครู
สุขุมวรรโณภาส ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี , 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗. 

๑๒ จากการสัมภาษณ์ พระครูสุขุมวรรโณภาส ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ต าบลหัว
ดอน อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗. / สัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ประธานศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย, ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖./สัมภาษณ์พระครูพุทธศักดิสมณกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุ
ปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธาน,ี๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗. 



๕๘ 
 

 ๖. มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และเป้าหมายขององค์กร 
 ๗. ค านึงถึงเหมาะสม ความพอดี และความปลอดภัย  
 ๘. ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ ชุมชน องค์กร  ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
 ๙. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินผลขององค์กร 
 โดยที่กิจกรรมนั้นจะต้องมีแนวทางท่ีสอดคล้องกับสาธารณโภคี กล่าวคือ องค์กรต้องจัดให้
ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยค านึงถึงแนวการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนามนุษย์ให้เกิดความเจริญ พ้น
จากทุกข์ อยู่ในวิถีท่ีดีงามตามหลักพุทธศาสนา 
 ๒. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถ ความต้องการ 
ของผู้รับบริการและชุมชน  
 ๓. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณ
โภคีธรรม 
 ๔.จัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ ฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ      
ส่วนรวมอย่างไรก็ดีหากวิเคราะห์จากมุมมองของผู้วิจัยพบว่าองค์กรพุทธโดยทั่วไปมุ่งไปในกิจกรรม
หรือโครงการทางจริยธรรมมากที่สุด เหตุผลเพราะจริยธรรมนั้นเป็นหลักความประพฤติ หรือแนวทาง
ในการปฏิบัติตนที่ควรแก่การยึดถือปฏิบัติ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยมี
คุณธรรม และศีลธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงเปรียบเสมือนการ
พัฒนาคุณภาพจิตใจ ที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของคนคุณธรรมเป็นสภาวะที่ท าให้เกิดคุณมากกว่า
โทษ ดังนั้นในองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งใน ๓ องค์กร จากที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ในประเด็น
ของเรื่องกระบวนการสร้างสาธารณโภคีนั้น พบว่ากิจกรรมของศูนย์ทั้ง ๓ องค์กรนั้นนอกจากการเน้น
พัฒนาใน ๔ ด้าน คือ ทางกาย ทางศีล ทางจิต และปัญญาแล้ว ในส่วนอ่ืนๆ ก็จะเป็นการส่งเสริมใน
คุณธรรมต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นรองรับคุณธรรมนั้นๆ หรือเป็นไปเพ่ือการด ารงชีวิตและ
อาชีพให้แก่ผู้รับบริการได้น าไปพัฒนาตนเอง ดังตัวอย่างรายการกิจกรรมโครงการในองค์กรพุทธทั้ง ๓ 
องค์กรได้จัดขึ้นตามตาราง ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 
 

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนา
คุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ๑๓ 

กิจกรรมโครงการศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย๑๔ 

กิจกรรมโครงศูนย์ยุวพุทธิก
สมาคมอุบลราชธานี๑๕ 

๑.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ป่าดงใหญ่วังอ้อ 
๒. โครงการพัฒนาผู้สูงวัยให้แก่
อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
ต าบลหัวดอน 
๓. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดต าบลหัวดอน   
๔. โครงการเยาวชนอาสาค้นหา
คนดี ต าบลหัวดอน 
๕. โครงการส่งเสริมศีลธรรมศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ต าบลหัวดอน 

ฯลฯ 

๑. ศูนย์ปากท้อง 
- โครงการกลุ่มอิฐบล็อกประสาน 
- โครงการกลุ่มพลังงานธรรมชาติ 
- โครงการกลุ่มเกษตรเพื่อชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ศูนย์จิตใจ 
- โครงการกลุ่มพัฒนากายและจิต 
(สมาธิเหวี่ยง) 
๓.ศูนย์สมอง 
-โ ค ร ง ก า ร ก ลุ่ ม มู ล นิ ธิ เ พื่ อ
ผู้ด้อยโอกาสศูนย์ผลาญข่อย (จัด
การศึกษาแบบมูลนิธิ) 

๑. โครงการ แสงธรรมวันอาทิตย์ 
๒. โครงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
๓.โครงการกิจกรรมพิเศษทาง
พระพุทธศาสนา 
๔.โครงการสามเณรใจเพชร 
๕ . กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 
๖.กิจกรรมตลาดนัดเมตตา 
๗.กิจกรรมเดินธุดงค์ 
 

 
 สรุปได้ว่า กิจกรรมในการด าเนินงานขององค์กรพุทธนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างสา
ธารณโภคีธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ด าเนินกิจกรรมด้วยจะต้องเป็นผู้แบ่งปันในสิ่งที่ตนมีหรือในสิ่งที่องค์กรมี
ต่อผู้อื่นหรือผู้รับบริการ ส่วนประเด็นในการจัดกิจกรรม รายละเอียดในโครงการในกิจกรรม จะเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ 
 ขั้นที่ ๕ ผลจากกิจกรรมในการด าเนินการ 
 ในกระบวนการสร้างสาธารณโภคีขององค์กรพุทธนั้นในการด าเนินการบริหารองค์กรหรือ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการผ่านรูปแบบสาธารณสงเคราะห์ หรือการบริจาคทาน 
ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ก็ดี สิ่งหนึ่งที่จะบอกและอธิบายฐานะองค์กรหรือความเป็นองค์กร
สาธารณโภคีธรรมได้คือกระบวนการประเมิน โดยองค์กรนั้นจะต้องก าหนดเลือกเครื่องมือและวิธีการ
เพ่ือใช้ในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม หรือความพอใจ ผ่านวิธีการต่างๆ ที่สามารถแสดงผล  
เช่น๑๖ 
 ๑. การสังเกตพฤติกรรมของผู้รับบริการหรือร่วมกิจกรรม  
 ๒. แบบบันทึกผลการสังเกต 

                                                 
๑๓ สัมภาษณ์ พระครูสุขุมวรรโณภาส ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ต าบลหัวดอน 

อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗. 
๑๔ สัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย , ๑๒  พฤศจิกายน  

๒๕๕๖.  
๑๕ สัมภาษณ์พระครูพุทธศักดิสมณกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

,๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗. 
๑๖

 สัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย , ๑๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖. 



๖๐ 
 

 ๓. การประเมินตนเองของรับบริการหรือร่วมกิจกรรม 
 ๔. การประเมินโดยผู้ร่วมงาน องค์กร ชุมชน 
 ๕. การประเมินโดยผู้ให้บริการ หรือองค์กร 
 ๖. จากการยอมรับ ความร่วมมือ รางวัล เป็นต้น 
 ซึ่งผลจากกิจกรรมในการด าเนินการที่ได้นี้ย่อมน ามาซึ่งความความภาคภูมิใจ ในการให้
การช่วยเหลือแบ่งปันบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ อ่ืน แต่หากผลการด าเนินงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่เป็นลบ 
องค์กรหรือศูนย์การด าเนินงานนั้นก็น าไปสู่การปรับปรุงการบริการหรือให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
ดีงามให้ดีที่สุดในฐานะผู้มีหัวใจแห่งสาธารณโภคีธรรมต่อไป 

 สรุป ผลวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์กรสารธารณโภคีในจังหวัดอุบลราชธานี โดยน า
ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์และการสังเกตการปฏิบัติงานจริงขององค์กรพุทธใน ๓ องค์กรมาเป็น
ฐานข้อมูลสามารถสรุปกระบวนการสร้างองค์กรสารธารณโภคีในจังหวัดอุบลราชธานีได้ดังนี ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพแผนผัง กระบวนการสร้างองค์กรสารธารณโภคีในจังหวัดอุบลราชธานี 

ขั้นท่ี    การ
จัดตั้งองคก์ร 

ขั้นที่ ๓ ก าหนด
คุณสมบัติผู้น า
ก า ร บ ริ ห า ร
องค์กร 

ขั้นที่ ๔  
กิจกรรมในการ

ด าเนินการ 

ขั้นท่ี ๕ ผลจาก
กิจกรรมในการ
ด าเนินการ 

ขั้นที่ ๑ ก าหนด
เป้าหมายของ
องค์กร 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการใช้กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธในเขตพื้นที่ 

จังหวัดอุบลราชธานแีละการประยุกต์ใช้ในองค์กรพุทธ 
 

ก่อนที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงผลการใช้กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและการประยุกต์ใช้ในองค์กรพุทธ จ าเป็นยิ่งจะต้องอธิบายให้เข้าใจใน
ประเด็นของการน าสาธารณโภคีธรรมว่าสามารถน าไปใช้ได้อย่างไรนั้น จากการศึกษาพบว่าหลักสา
ธารณโภคีนั้นสามารถน าไปใช้ใช้ได้โดยสรุปในลักษณะ ๒ ประการ คือ 

๑. น าไปใช้ในการให้บริการด้วยการน าไปสู่การตั้งองค์กรสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ ให้
ความช่วยเหลือแบ่งบันแก่สังคม ด้วยการเจือจานช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนได้รับโอกาส และพ้นออกจากทุกข์ 
นั่นเอง 

๒. น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้วยการให้ผู้บ าเพ็ญสาธารณโภคีนั้นเกิดสุขเป็นจุดหมายที่
เน้นเรื่องจิตใจ การพัฒนาจิตใจเพื่อไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น อยู่จบพรหมจรรย์ นั่นเอง 

ซึ่งในบทที่ ๔ ผลการใช้กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานีและการประยุกต์ใช้ในองค์กรพุทธ จึงมุ่งน าเสนอในส่วนของการด าเนินงานผล
ด าเนินงานและการสัมภาษณ์ผลของการท าโครงการหรือการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เป็นบทเสนอทิศทาง
ของผลที่กลุ่มองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีนี้น าไปใช้ในการจัดการบริหารหรือด าเนินการอยู่ ซึ่งมี
อยู่ ๓ องค์กรพุทธในจังหวัดอุบลที่เลือกน ามาเสนอคือ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนพลาญข่อยศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี  ซึ่งได้ผลของการใช้หลักสาธารณโภคีธรรม
ดังนี้ 

๔.๑ ผลของกระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรม: ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ 
ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อมีพระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะต าบล

หัวดอน  อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งทีมคณะพระวิทยาการ ๓ รูป คือพระอาจารย์
ประมวล  จันทสาโร วัดทุ่งใหญ่ ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พระปลัดถาวร  
ถาวโร วัดเขื่องกลาง อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และพระครูธรรมธรพนม  อาภากโร วัดยาง
น้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ดูแลควบคุมกิจกรรมต่างๆ โดยในปัจจุบัน
มุ่งเน้นการให้ความรู้ และช่วยเหลือชาวบ้าน ด้วยโครงการหลากหลาย แต่ส่วนที่ท าเป็นหลักของศูนย์ 
คือ๑ 

                                                           
๑สัมภาษณ์ พระครูสุขุมวรรโณภาส ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอ

เขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗. 
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๑. โครงการ บ้านเปลี่ยนวิถี ให้การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติด ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในเขตอีสานล่าง   

๒. โครงการศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พนักงาน
บริษัทเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

๓. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอาชีพ ให้แก่ชุมชน 
ซึ่งผลจากโครงการนั้นเมื่อเมื่อได้สัมภาษณ์สอบถามจากท่านพระครูสุขุมวรรโณภาสใน

ส่วนงานต่างๆ ทั้งแนวคิด วิธีการ และกระบวนการต่างๆ ที่ได้จัดท าตามหลักสาธารณโภคี ก็ได้ค าตอบ
ด้วยการพาเยี่ยมชมศูนย์พร้อมการอธิบายให้ฟัง ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ได้สรุปหลักการต่างได้
ดังนี้ 

๔.๑.๑ แนวคิดในการด าเนินงาน 
ในส่วนแนวคิดในการด าเนินงาน เกิดจากการร่วมกันวิเคราะห์สภาพสังคมวัฒนธรรมของ

แกนน าในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวดอนแล้วพบว่า สถาบันหลักท่ีส าคัญๆ ในชุมชนได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน 
บ้าน และวัด มีความหย่อนยาน ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนซึ่ง
เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสานและพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญมั่งคงต่อไปได้ ทั้งๆ โดยสภาพทั่วไปแล้ว
เด็กและเยาวชนมีความพร้อมที่จะรับสิ่งดี ๆ กับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้น ากับสถาบันหลักดังกล่าวนั้นได้เป็น
อย่างดี เมื่อขาดตัวอย่างที่ดีจึงท าให้เด็กและเยาวชนไปเอาอย่างจากเพ่ือนและเชื่อเพ่ือนมากกว่า
ครอบครัวจึงท าให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ มากมายจึงไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเรียนการมั่วสุมการดื่มสุรา
ยาเสพติดและการทะเลาะวิวาทในงานต่างๆ เป็นต้น  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว การป้องกัน แก้ไขปัญหา และการพัฒนาชุมชนดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องนึกถึงโครงสร้างของปัญหา เชื่อมโยงทั้งในระดับชุมชน ต าบล ครอบครัว และตัวบุคคล
เพราะชีวิตเริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ แก้ที่ลูก ปลูกที่โรงเรียนเปลี่ยนที่วัดขูดขัดจริตอัธยาศัย ฉะนั้น(บ้าน วัด 
รัฐ หรือโรงเรียนต้องผนึกก าลังประสานสามัคคีร่วมคิด ร่วมท า ร่วมป้องกัน ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม
พัฒนาชุชนอย่างเป็นระบบ 

โดยพระครูสุขุมวรรโณภาส  เจ้าคณะต าบลหัวดอน และคณะสงฆ์ต าบลหัวดอน องค์การ
บริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ในต าบลหัวดอน ได้ร่วมกันสร้างกรอบแนวคิด 
การป้องกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน ด้วยการยึดเอาสถาบันหลักในชุมชน คือบ้าน วัด 
โรงเรียน หรือ รัฐมาประสานความร่วมมือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา
ชุมชน โดยใช้กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา ดังนี้ 

สถาบันครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้น เราทุกคนสังกัดครอบครัว  ครอบครัวเป็นหน่วยเล็ก
ที่สุดในสังคมหากสถาบันครอบครัวล่มสลาย  สังคมย่อมพินาศ การเสริมทักษะครอบครัว ให้ทรง
ประสิทธิผล  เป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ  

วัดหรือสถาบันสงฆ์  มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนเพราะ
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนนอกจากนี้พระสงฆ์ยังสามารถน าหลักธรรมทางศาสนาช่วย
ขัดเกลาจิตใจ  ปรับเปลี่ยน 

เจคติ  สร้างอุดมการณ์ที่ถูกต้อง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กเยาวชน คนในชุมชน 
รู้จักน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
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ดังนั้นองค์การทางศาสนา คือพระสงฆ์เท่านั้น จะเป็นผู้สร้าง ผู้ชี้ทางและเป็นผู้น าทางทาง
จิตใจของเยาวชนไทย เป็นผู้อธิบายค่านิยมที่ถูกต้อง ผู้อธิบาย ความดี ความชั่ว ความจริงของโลก 
และความสุขอันแท้จริงของชีวิต เป็นชี้น าความสว่าง ความสะอาด ความสงบ ทั้งแก่เยาวชน และแก่
ประชาชนคนไทยทุกคนให้พบแต่ความสุขความเจริญ แต่นั่นก็หมายถึง พระสงฆ์ก็ต้องพัฒนาตนเอง 
ให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคม แก้ปัญหาสังคม ไม่เป็นภาระ ไม่เป็นปัญหาของสังคมเสีย
เอง รัฐหรือโรงเรียน เป็นสถาบันที่มีความส าคัญนอกจากมีหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กเยาวชนให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญให้มีประสบการณ์แล้ว ยังต้องเพ่ิมบทบาทของโรงเรียน  ให้มีการด าเนินการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูล  ระบบให้ค าปรึกษา ระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ระบบการสนับสนุนจากชุมชนทั้ง ๓ สถาบันต้องมีการเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะสถาบัน
ศาสนาและสถาบันครอบครัว  มีบทบาทสนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะท าการป้องกัน
แก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน คณะสงฆ์ต าบลหัวดอน องค์การบริหารส่วนต าบล  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมอ คณะครูอาจารย์ เด็ก เยาวชนในต าบลหัวดอน ได้ร่วมกันระดมความคิด ถึงปัญหาที่วิกฤตของแต่
ละหมู่บา้น ทุกหมู่บ้านในต าบลหัวดอนสรุปได้ ๓ ด้าน คือ 

๑. ด้านสังคม ได้แก่     
     ๏ ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
     ๏ ปัญหาครอบครัวแตกแยก   หย่าร้าง ขาดความอบอุ่น   ครอบครัวปรับสภาพไม่ทัน

กับยุคสมัย  
     ๏ ปัญหาผู้สูงวัยไร้คนดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม 
     ๏ ปัญหามืดในเรื่องขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยแต่สว่างไสวใน

เรื่องของฝรั่ง 
     ๏ ปัญหา บ้านกับวัด ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง

กัน 
๒. ด้านเศรษฐกิจ (การท ามาหากิน) ได้แก่ 
     ๏ ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านชุมชน 
     ๏ ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนอย่างฟุ่มเฟือย ไม่เห็นคุณค่าและ

ผลกระทบ 
     ๏ ปัญหาการใช้สารเคมี ในพืช ในดิน จนเป็นผลกระทบต่อดิน ต่อคนและสัตว์ 
     ๏ ปัญหาคนในชุมชนมีค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ  เกียจคร้าน 
๓. ด้านจิตใจ 
     ๏ จิตใจของแต่ละคนมืดมัวลงไปเป็นปัญหาใหญ่ เพราะสภาพจิตใจของคน 

ในปัจจุบันเบี่ยงเบนไปในทางประกอบความชั่วอบายมุขต่างๆมากกว่าการพอใจในธรรม 
เช่นมีความละอายในความยากจนแต่ไม่ละอายในการประกอบความชั่ว ขาดวินัยในตนเอง ไม่เกรง
กลัวต่อกฎหมาย แต่กลับกลัวผีสางเทวดา แล้งน้ าใจ ขาดความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่  เป็นคน
เจ้าถ้อยหมอความ ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรม ไม่เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ เบียดเบียน 
เข่นฆ่า เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มีมันสมองแต่ขาดปัญญา    
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 จึงได้บูรณาการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมป้องกันปัญหา ร่วมพัฒนา ชุมชนต าบลหัวดอน ให้
ครบวงจรการด าเนินงานของศูนย์และการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เป็นการตอบสนองต่อปัญหาของ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีและนโยบายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ระบบการจัดบริการทางสังคมเกี่ยวกับการป้องกัน 
การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม ส่งเสริมแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมเช่นความยากจน การลด 
ละ เลิก อบายมุข การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการจัด
สวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนที่โดยมีหลักการในการด าเนินงานดังนี้ 

๔.๑.๒ หลักการในการด าเนินงาน 
การด าเนินงานของศูนย์และการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เป็นการตอบสนองต่อปัญหา

ของจังหวัดอุบลราชธานีและนโยบายของรัฐจากการสัมภาษณ์นายไสว มงคลแก้ว ชาวบ้านหัวดอน 
อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี๒ ได้อธิบายหลักการในการด าเนินงานซึ่งพอสรุปดังนี้ 

๑) การฝึกอบรมเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ที่เป็นกลุ่มบริสุทธิ์ด้วยหลัก ๕ ดี  
คือการเป็นลูกที่ดี การเป็นศิษย์ที่ดี การเป็นเพื่อนที่ดี การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และการเป็นพลเมือง
ที่ดี ไม่ให้เสียเป็นการช่วยไม่ให้ล้ม (ป้องกัน) 

๒)  ส่งเสริมเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่ดีอยู่แล้ว ให้มีจิตอาสา ส่งเสริมให้เกิดเจตคติใน
เชิงบวก  เป็นเครือข่าย เฝ้าระวังปัญหาสังคม เป็นการช่วยไม่ให้ล้ม (ป้องกัน) 

๓)  การที่ชุมชน คัดกรอง กลุ่มเด็ก เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้าค่ายฝึกอบรมเสริม
ทักษะการตัดสินใจ ท้าทายชีวิตวัยรุ่น เป็นการลดปัจจัยแห่งปัญหา ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เป็นการก้ม
ลงไปช่วย (แก้ไข)  

๔)  การน าผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาที่ศูนย์สงเคราะห์ เป็นการก้มลงไปช่วย 
(แก้ไข) 

๕)  การที่เชิญหน่วยงาน องค์กร บุคคล บ้าน วัด รัฐ (บวร) เข้ามาร่วมท างานกันเป็นทีม
ไม่ซ้ าซ้อนเป็นการเพ่ิม คือเพ่ิมระดับการปฏิบัติการของกลไกที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การปกครองท้องที่และช่องทางสาธารณะ 

๔.๑.๓. ในส่วนกิจกรรมส าคัญของศูนย์ 
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ  จังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู 
อาจารย์ ในต าบลหัวดอน ร่วมกันวางแผนการพัฒนา และการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัญหา และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่และได้เกิดโครงการพัฒนาร่วมกันใน ๓ด้าน คือ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตใจ ดังนี้ 

๏ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าดงใหญ่วังอ้อ 
๏ โครงการพัฒนาผู้สูงวัยให้แก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพต าบลหัวดอน 
๏ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต าบลหัวดอน  

                                                           
๒สัมภาษณ์ นายไสว มงคลแก้ว กรรมการโครงการ ชาวบ้านหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗. 



๖๕ 
 

๏ โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารต าบลหัวดอน  
๏ โครงการเยาวชนอาสาค้นหาคนดี ต าบลหัวดอน  
๏ โครงการส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต าบลหัวดอน  
๏ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลหัวดอน   
๏ โครงการเสริมทักษะเด็กเยาวชน ครอบครัวให้ทรงประสิทธิผลต าบลหัวดอน 
๏ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลหัวดอน   
๏ โครงการลดการใช้สารเคมีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนต าบลหัวดอน  
โดยโครงการเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอนได้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณ

ประจ าปี และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณทุกปี และในส่วนชุมชนยังได้ร่วมกันสร้างทีมงาน
ให้มีสมรรถภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา โดยได้พัฒนาทุนเดิม (คือบุคลากรที่มีอยู่)  
และเติมทุนใหม่ (คือค้นหาทุนในชุมชนอย่างชาญฉลาด) ด้วยการค้นหา คนดี  EM คนมีจิตอาสา 
พร้อมจะพัฒนาชุมชน และได้พระสงฆ์อาสา  ครู นักเรียนเยาวชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. อสม. อปพร. ปราชญ์ชุมชนกรรมการวัด  กรรมการหมู่บ้านที่มีจิตอาสา  มีความรู้ มี
ความสามารถ  เสียสละอุทิศตนเอาความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลเหล่านั้น  มาประกาศยกย่องให้ก าลังใจ 
และน าคนดี  E M  มาบ าบัดคนไม่ดี เหมือน E M บ าบัดน้ าเสีย 

ในกระบวนการด าเนินงานของศูนย์นั้นได้วางหลักการเป็นระบบที่สามารถสรุปได้ดั่งนี้ คือ  
๑) ในการเชื่อมประสานได้น ากลุ่มคนดี คนมีจิตอาสาประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 

ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และแผนงานยาเสพติด เพ่ือสร้างกลไกลการท างานแบบ
บูรณาการ ป้องกันแก้ไขปัญหาในชุมชน พัฒนาระบบข้อมูลในทุกหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด  

๒) การร่วมคัดกรอง ได้แยกให้ข้อมูลเด็ก เยาวชน เป็นกลุ่มบริสุทธิ์ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ 
กลุ่มติด กลุ่มค้าให้การช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา พาเข้าค่าย ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ช่วยไม่ให้ล้มดีกว่าก้ม
ลงไปช่วย” 

๓) การน าเด็กและเยาวชนกลุ่มดีเข้ารับการฝึกอบรม โดยคณะครูอาจารย์ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในต าบลหัวดอน น าเด็กและเยาวชนกลุ่มดีเข้ารับการอบรมศีลธรรมในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจ าต าบลโดยยึดหลัก  ๕ดี คือการเป็นลูกที่ดี การเป็นศิษย์ที่ดี การเป็น
เพ่ือนที่ดีการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี เป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืนส่งเสริมให้มีจิต
อาสา พัฒนาชุมชนด้วยกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมค้นหาคนดี EM ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนน าเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา 
ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น  

๔) การน าเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ เข้าค่ายเสริมทักษะ โดยชุมชนให้การ
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาพาเข้าค่ายเสริมทักษะ การตัดสินใจท้าทายชีวิตวัยรุ่น เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพ่ือให้การศึกษามีภูมิปัญญาที่อัดแน่น  มีเพ่ือนชั้นดี  ดึงเอาส่วนดีของเพ่ือนออกมาใช้  มี
ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพ่อแม่ ไม่ติดโรคผ่านสัมพันธ์ทางเพศ มีความเป็นไท ไม่เป็นทาสยาเสพติด 
เห็นคุณค่าในตัวเอง 



๖๖ 
 

ในปัจจุบันได้มีการท าบันทึกข้อตกลง ( MOU )ร่วมกับ ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาเขต ๑ 
อุบลราชธานีในสมัยที่ ดร.พิธาน พื้นทอง เป็นผู้อ านวยการเขต เพ่ือพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และปัจจุบันได้รับสมัครครูอาสาเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นทีมแก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

๕) การน ากลุ่มติดเข้ารับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูจิตใจ 
๕.๑  ในปี  พ.ศ.๒๕๔๗  ครู อาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน ได้น าเด็กและ

เยาวชนในหมู่บ้าน โรงเรียนและในต าบลเข้ารับการบ าบัดรักษาด้วยระบบสมัครบ าบัด จ านวน๒๖๗ 
คน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน   

๕.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ -๒๕๕๐  ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเขื่องในศูนย์ต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สนง.คุมประพฤติน า
ผู้ติดยาเสพติดเข้าบ าบัดรักษาด้วยระบบบังคับบ าบัด  ปีละ  ๑๐๒  คน  เป็นระยะเวลา๓ – ๖ เดือน 

๕.๓ ปี  พ.ศ.๒๕๕๑ – ปัจจุบัน ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี น าเด็กเยาวชนในหมู่บ้าน  
ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เข้าบ าบัดรักษาด้วยระบบสมัครบ าบัดเป็นระยะเวลา  ๑๕ วัน –๓ เดือน ด้วย
หลักสูตรบ าบัดที่ผ่านการวิจัย  ผ่านการรับรอง  ผ่านการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนา
คุณธรรม สถาบันธัญญารักษ์  กรมคุมประพฤติ  ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
และส านักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

มีข้ันตอนในการบ าบัดฟื้นฟูจิตใจ มีดังนี้๓ 
๑)  รับตัว   
๒)  ตรวจปัสสาวะ   
๓)  ซักประวัติ   
๔)  เปิดใจ   
๕)  ละลายพฤติกรรม   
๖)  น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
๖) กระบวนการบ าบัดรักษา  ประกอบด้วยกระบวนดังนี้ 
 ๖.๑ การบ าบัดรักษา 
๑) กายภาพบ าบัด บ าบัดด้วยการเดิน การวิ่ง การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา (วันละ ๒ 

ชั่วโมง) โดยวิทยากรที่เป็นคณะกรรมการป่าชุมชน 
๒)  จิตบ าบัด บ าบัดด้วยจิตคือการท าวัตรสวดมนต์ เดินจงกรมนั่งสมาธิ แผ่เมตตา สอบ

อารมณ์ ศึกษาธรรม (วันละ ๕ชั่วโมง) โดยพระวิทยากรฝ่ายวิปัสสนา 
๓)  อาชีวบ าบัด บ าบัดด้วยการฝึกอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาในบ่อ

พลาสติก ท าน้ าส้มควันไฟเพาะถั่วงอก ท าน้ ายาล้างจาน ท าปุ๋ยจุลินทรีย์ EM โดยวิทยากรอาสาที่เป็น
คณะกรรมการป่าชุมชน (วันละ ๓ ชั่วโมง) ฝึกท าอาหาร โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค ๗ อุบลราชธานี (รุ่นละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๓ – ๑๐ วัน) 

                                                           
๓สัมภาษณ์ พระครูสุขุมวรรโณภาส ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอ

เขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗. 



๖๗ 
 

๔) ครอบครัวบ าบัด บ าบัดโดยครอบครัวชุมชน พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ีน้อง ให้ก าลังใจ 
ให้โอกาส ผู้เคยด าเนินชีวิตผิดพลาด (เดือนละ  ๒  ครั้ง) 

๕) ให้ความรู้เรื่องโรคสมองติดยา ก าลังใจ เป้าหมายชีวิต วัดความดัน ตรวจสุขภาพ ตรวจ
ปัสสาวะ  (อาทิตย์ละ ๓ ชั่วโมง) โดยทีมแพทย์จาก สถานีอนามัยต าบลหัวดอน โรงพยาบาลอ าเภอ
เขื่องใน สาธารณสุขอ าเภอเขื่องใน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

๖) รณรงค์สร้างทัศนคติ ปรับเจตคติคนในชุมชนให้เข้าใจ ให้โอกาส ผู้ที่เคยด าเนินชีวิต
ผิดพลาด  โดยส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 นักจัดรายการวิทยุชุมชน  ๑๐๓.๗๕ 
MHz  และสถานีเครือข่ายในอ าเภอเขื่องใน 

๗) ติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูจิตใจ ๔ ครั้ง  ภายใน ๑ ปี  
ผู้ที่ไม่มีทุน  ไม่มีอาชีพส่งเสริมสนับสนุน พันธุ์พืชผัก ไม้ผล พันธุ์กบ พันธุ์ปลา ส่งเสริมให้มีอาชีพพอ
เลี้ยงตัวเองได้และส่งศึกษาเล่าเรียนต่อตามความสามารถ 

๘) หาทางช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูจิตใจให้ครบวงจร  โดยประสานงานกับทุกภาค
ส่วนร่วมมือกัน  ให้ความช่วยเหลือ ให้การดูแลผู้ผ่านการบ าบัด 

๙) ประสานขอความร่วมมือ  ทุกภาคส่วนเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการบ าบัดฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติด 

๕.๔ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอพียงชุมชน และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในต าบล 

๑) ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ในจังหวัดอุบลราชธานี 
๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็ก  เยาวชน  นิสิต  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ปีละไม่ต่ ากว่า 

๑๕,0๐๐๐ คน 
๓) จัดที่ท ากินจ านวน ๑๕ ไร่ สร้างบ้านพักเกษตรกร จ านวน 5 หลัง เพ่ือให้คนยากจนใน

ต าบล ในอ าเภอ ท ากิน ในด้านการเกษตรภายใน ๑ ปี มีปัจจัยการผลิต เป็นพันธุ์กบ  ปลา  ไม้ผลและ
ทุนด าเนินการเมื่อขายผลผลิตได้ให้น าทุนคืนส่วนก าไรเกษตรกรหรือคนที่ฝึกอาชีพน าไปใช้เลี้ยง
ครอบครัว 

๔) ฝึกอาชีพให้แก่เกษตร ระยะเวลา ๘ วัน -3 เดือน 
๕) ฝึกอบรมหลักสูตรวิถีชีวิต แก่เกษตรกร ตามโครงการฟ้ืนฟูและพักช าระหนี้เกษตรกร

รายย่อย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเกษตรอ าเภอเขื่องใน (ธ.ก.ส.เขื่องใน) ปศุสัตว์
จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอเขื่องใน ประมงจังหวัด ประมงอ าเภอเขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอน 
น าเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม นายณรงค์ เชาวน์ลิลิตกุลอดีตนายอ าเภอเขื่องในน าผู้น าชุมชนเข้า
ศึกษาเรียนรู้ ขยายผลจัดประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้เกิดหมู่บ้านต้นแบบ จ านวน ๑๘ 
หมู่บ้าน และจัดประกวดโรงเรียนต้นแบบ จ านวน ๑๐ โรงเรียน 

๖) แจกจ่าย พันธุ์พืช ผัก กบ ปลา ได้ผล แก่คนในชุมชนในต าบล  และในอ าเภอเข่ืองใน 
๗) ตั้งกองทุนกตัญญูต่อแผ่นดิน ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๕๔  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ  และ

จ าหน่ายให้แก่สมาชิก และคนในหมู่บ้าน 
๘) ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
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๙) ประกวดหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข 
๑๐) นายณรงค์ เชาวน์ลิลิตกุล อดีตนายอ าเภอเขื่องใน ผลิต EM แจกจ่ายชาวบ้านที่มา

ติดต่อราชการโดยได้น าขวดเปล่ามาเปลี่ยนรับหัวเชื้อ EMไปท าให้เป็นที่รู้จักศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนป่าดงใหญ่โดยแพร่หลาย ปัจจุบันยังเป็นที่ศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน และหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

 
ภาพกิจการสัมภาษณ์และกิจกรรม 

 

 

 
 

 ๔.๑.๔. ผลส าเร็จที่เกิดจากการสร้างสาธารณโภคีและบทเรียนที่ได้รับ 
จากสร้างสาธารณโภคีด้วยการแบ่งบัน ช่วยเหลือ ในการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมวางแผน 

ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาต้นแบบ บูรณาการ  ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ เด็ก เยาวชน ครอบครัว 
หมู่บ้าน ชุมชน สังคม  คือเด็ก เยาวชน เป็นไท เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พ้นภัยจากยาเสพติด เป็น
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แหล่งบ่มเพาะคนเพ่ือพัฒนาสังคมครอบครัวทรงประสิทธิผล หมู่บ้าน ชุมชน  มีความเข้มแข็ง สังคมมี
คุณภาพ เป็นการสนองนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถขยายความให้เห็นได้ดังนี้    

๑. ความส าเร็จที่ได้รับ 
๑.๑ ศูนย์สามารถด ารงอยู่ได้และมีแนวโน้มขยายขึ้นเรื่อย ๆ โดยสังเกตจากจ านวน

หน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเข้ารับการบ าบัด  จะมีมาอย่างต่อเนื่อง 
๑.๒ ศูนย์ได้รับการยอมรับจากชุมชน จากส่วนราชการต่างๆ โดยมีการส่งคนมาเข้ารับการ

ฝึกอบรม  ส่งคนมาศึกษาดูงาน และบางแห่งได้น าไปเป็นต้นแบบในการด าเนินงานด้วย นอกจากนี้
ยังให้การสนับสนุนโดยการรับรองสิทธิและโดยการจัดสรรงบประมาณมาช่วย 

  ๑.๓ เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไปที่เข้ามารับการฝึกอบรมในศูนย์และผู้ติดยาเสพติดที่เข้า
มารับการบ าบัดในศูนย์  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองสามารถกลับสู่สังคมได้เหมือนคนปกติ
ทั่วไป และศูนย์มีการประยุกต์หลักสูตรในการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายอย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

 ๑.๔ ทีมงานที่ท างานในศูนย์ได้รับการเรียนรู้  แลพัฒนาทักษะในการท างานด้านต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง  จนได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมภายนอกอย่างกว้างขวาง 

๑.๕ คนในชุมชนได้รับการปลูกฝังและเข้าถึงธรรมะ  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความ
เอ้ืออาทรต่อกัน  เข้าใจซึ่งกันและกันมากข้ึน 

 ๑.๖ คณะกรรมการศูนย์อาสาสมัคร นักเรียน และคนในชุมชนมีงานท า  มีรายได้จากการ
ประกอบอาหาร การรักษาความปลอดภัย การเป็นวิทยากร การจ าหน่ายสินค้า ขยายไปถึงรถรับ -ส่ง 
ผู้โดยสารในจังหวัดอุบลราชธานี มีรายได้จากการ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการอบรม 

๒. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๒.๑ปัจจัยด้านทุน  ทุนที่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนช่วยหนุนให้การด าเนินงานของศูนย์

ประสบความส าเร็จ มีอยู่ ๓  ประการ  คือ 
๒.๑.๑ ทุนทางสังคม  ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความรัก ความศรัทธาในงานที่พระครู

สุขุมวรรโณภาส  มีอยู่ในตัวเอง ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในความดีของคนในชุมชนที่มีต่อพระ
อาจารย์ และแนวทางที่พระอาจารย์ท า นอกจากนี้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การยึดมั่นในความดีความ
ถูกต้อง ความสามัคคี มีสาธารณโภคีธรรม ความปรารถนาที่จะเห็นคนในสังคมอยู่ดีมีสุข  ซึ่งมีอยู่กับ
คนในชุมชนโดยเฉพาะที่ชุมชนวังอ้อ-วังถ้ า ซึ่งจะเห็นได้จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ระดมชาวบ้านที่เป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  อาสาสมัครป้องกันกับฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
กรรมการหมู่บ้าน กรรมการวัด และชาวบ้านในต าบลหัวดอน  ต าบลใกล้เคียง ในเขตอ าเภอเขื่องใน 
ได้ร่วมกันทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทานบริจาคทรัพย์ ทั้งที่เป็นเงิน วัตถุ และแรงงานในการ
ก่อสร้างที่พักและที่ฝึกอบรม 

 ๒.๑.๒ ทุนทางธรรมชาติ ได้แก่ที่ดินท ากิน สภาพดินฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่  และที่ส าคัญคือ ป่าชุมชน อันได้แก่ ป่าดงใหญ่วังอ้อ-วังถ้ า ซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ก่อน
แล้ว และพร้อมที่จะเอ้ือต่อการด าเนินงานของศูนย์ 

๒.๑.๓ ทุนทางทรัพย์สิน แม้คนในชุมชนจะมีทรัพย์สินอยู่ไม่มากนัก แต่เมื่อมีทุนทางสังคม
อยู่เป็นจ านวนมากก็สามารถแปลงทุนทางสังคมมาเป็นทุนทางทรัพย์สินได้  โดยการช่วยกันออกแรง
และบริจาควัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้ กอไผ่ หรืออะไรก็ได้ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการก่อสร้างศูนย์ ซึ่งในที่สุด
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ทุกอย่างก็ส าเร็จลงได้ด้วยดี  ด้วยแรงศรัทธาและทรัพย์สินที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย ภายหลังที่ศูนย์ตั้งขึ้น
แล้ว การด าเนินงานในระยะต่อมาก็ได้รับการหนุนเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ จากภายนอกมาตลอด ซ่ึงท าให้ศูนย์มีพลังมีความเข้มแข็ง และมีความสะดวกในการ
ด าเนินงานมากข้ึน 

๒.๒ ปัจจัยด้านการจัดการ(สาธารณโภคี) 
ในด้านการจัดการพระอาจารย์ได้ใช้หลักการเข้าถึง เข้าใจ และมีส่วนร่วม อย่างโปร่งใส  

และเท่าเทียมบนฐานของความถนัด ความสมัครใจ และความพร้อมของแต่ละคน โดยตระหนักอยู่
ตลอดเวลาว่าทุกคนคืออาสาสมัคร ไม่มีใครเป็นนายของใคร ทุกคนท างานด้วยใจ  มุ่งสู่ความส าเร็จ
ของงานเป็นหลัก ส่วนผลประโยชน์ต่างๆ ถ้าหากจะมีก็เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น  หากได้มาก็จะมี
การแบ่งปันอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

๒.๓ ปัจจัยด้านเครือข่าย 
ในการด าเนินงานของศูนย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่านอกจากต้องอาศัยปัจจัย

ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว  ยังต้องอาศัยเครือข่ายทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ให้การหนุนเสริมด้วย  ดังนี้
  

๒.๓.๑  เครือข่ายในพ้ืนที่ ได้แก่โรงเรียน และส่วนราชการต่างๆ ทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ต าบล  อ าเภอ จังหวัด ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ให้การยอมรับ
และสนับสนุน โดยการอนุญาตให้ด าเนินการได้และหนุนเสริมด้วยงบประมาณและส่งคนเข้ารับการ
ฝึกอบรม เป็นต้น 

๒.๓.๒ เครือข่ายนอกพ้ืนที่ ได้แก่ เครือข่ายพระวิทยากรกองทัพธรรมกองทัพไทย 
เครือข่ายโรงพยาบาล  เครือข่าย สสส.  เครือข่าย สกว.  เครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เครือข่ายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และเครือข่ายพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ เช่นพระเดชพระคุณ พระ
พรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระราชธีราจารย์เจ้าคณะจังหวัด
อุบลราชธานี ปัจจุบัน ได้ให้การเผยแผ่เป็นงานของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนาในจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายครูอาสา เยาวชนอาสา เป็นต้น ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ได้ให้
การรับรองและคุ้มครองในสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวได้มีส่วนเสริมให้ผู้ด าเนินงานมีขวัญ   มี
ก าลังใจที่จะมุ่งม่ันทุ่มเทท างานต่อไปอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย 

๒.๓.๓ เครือข่ายส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนบุคลากรเป็น
วิทยากรร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ และร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีจัดผ้าป่าสร้าง
พระ สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ สร้างศาสนาทายาท  

๒.๓.๔ เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี วัฒนธรรมอ าเภอเขื่องใน ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔  สู่เด็ก เยาวชน คนในชุมชน ด้วยการ
ฝึกอบรมเด็ก 

๓.ปัจจัยหนุนเสริมด้านทรัพยากร 
ความส าเร็จของศูนย์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการหนุนเสริมจากชุมชนซึ่งประกอบด้วย

ผู้น าชุมชนและชาวบ้านในพ้ืนที่ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง โดยชุมชนมีศรัทธาในตัว
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พระครูสุขุมวรรโณภาสและเชื่อมั่นในแนวทางการด าเนินงานของท่านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจเสียสละ
ทรัพย์สินแรงงานมาร่วมกันสร้างศูนย์ขึ้นในพ้ืนที่ชายป่าชุมชนป่าดงใหญ่วังอ้อซึ่งมีความสมบูรณ์ร่วม
รื่นซึ่งถือเป็นทุนทางธรรมชาติ  ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะรองรับกิจกรรมของศูนย์ได้นอกจากนี้ยัง
ได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงานและบุคคลภายนอกทั้งศูนย์ที่เป็นงบประมาณหรือเงินตรา และทุนที่
เป็นทรัพยากรบุคคล จากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันวิชาการ ฝ่ายปกครอง คณะสงฆ์และองค์กรปกครองท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประสาน
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๔.ปัจจัยหนุนเสริมด้านสภาพแวดล้อม 
ความส าเร็จของศูนย์เกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมทาง

สังคมของศูนย์ ได้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ซึ่งมีสภาพทางสังคมวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีความสามัคคีและมี
ศรัทธาในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงพร้อมที่จะรองรับและให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
อย่างเต็มความสามารถในขณะเดียวกันพ้ืนที่แห่งนี้ เป็นบริเวณป่าชุมชนป่าดงใหญ่วังอ้อ ซึ่งมี
คณะกรรมการป่าชุมชนที่ได้รับการฝึกฝนอบรมและพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มแข็ง
มีความเสียสละเพียงพอที่จะให้การหนุนเสริมในฐานะก าลังหลักในการด าเนินงานของศูนย์อย่างเต็มที่ 
ประกอบกับสถานการณ์ปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาอ่ืนๆจากสังคมภายนอกมีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ จึงมีความต้องการผู้มีจิตอาสามาด าเนินการป้องกันและแก้ไข  

 
๔.๒ ผลของกระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรม : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย 

เป็นที่ทราบดีว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อยได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยที่
ศูนย์การเรียนชุมชนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท าให้คนภายในชุมชนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงอันเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคนและชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อยเกิดขึ้นจากคนภายใน
ชุมชนบ้านแหลมทองทีไ่ดรวมตัวจัดตั้งกันข้ึนมาโดยมีผู้น าตามธรรมชาติ อาศัยความร่วมมือจากพ่อครู
บัญชา ตั้งวงษ์ไชย และชาวบ้าน รวมทั้งคณะญาติธรรมศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอสิริน
ธร (ศบอ.) ซึ่งต่อมาจึงได้เปิดเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในระดับชุมชน โดยมีตัวแทนจาก
ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นครูผู้สอน โดยกิจกรรมที่ทางศูนย์ไดมุ่งเน้นคือการศึกษา
ที่เหมาะสมต่อชุมชนท้องถิ่นของตน มุ่งสอนให้ผู้เรียน ให้สามารถคิดเป็น พูดเป็น ท าเป็น เป็นการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยึดหลัก ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการ
เรียนรูตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชนศูนย์การเรียนชุมชนแห่งนี้เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญอย่าง
มากในการพัฒนาชุมชนบ้านแหลมทอง เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท าการศึกษาและเรียนรู
ของชุมชนท าให้ผู้ศึกษาไดลองผิดและลองถูก ไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงนั่นเอง 

๔.๒.๑ การบริหารงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย 
การบริหารงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจะบริหารโดยคนภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ศูนย์

การเรียนชุมชน จึงเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับชุมชนมีความสามารถออกวุฒิทางการศึกษา
ไดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีการขอจัดตั้งของคนภายในชุมชนที่มีศักยภาพพรอมในการจัดการใน
ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ จากการสัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย และชาวบ้าน พบว่า  
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ลักษณะของศูนย์การเรียนชุมชนครูศูนย์การเรียนชุมชนจะเป็นบุคคลที่ได รับความ
เห็นชอบจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในระดับจังหวัด โดยครูส่วนใหญ่เป็นคนภายในชุมชนที่
เสียสละอุทิศตนท างานเพ่ือส่วนรวม ครูบางรายเป็น ทั้งคนขับรถบริการ ส่งเล็กให้ฟรีเป็น อบต. เป็น
ชาวไรและเป็นครูศูนย์การเรียนรูด้วยในเวลาเดียวกัน ระดับการช่วยเหลือกันมีอยู่สูงภายในชุมชน 

การจัดการและบริการนั้นเพ่ือเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรูด้วยตนเองของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้บริการสื่อเพ่ือตอบสนองการเรียนรูของประชาชนโดยกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักซึ่งมีลักษณะหลากหลาย เพราะฉะนั้นในการจัดท าข้อมูลชุมชนท้องถิ่นจึงเป็น
ภารกิจที่ส าคัญของครูภายในชุมชนและชาวบ้านภายในชุมชน ด้วยการประสานความร่วมมือกับผู้น า
ชุมชน เครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ในการรวมรวบรวมข้อมูลส าคัญของชุมชนเป็นขั้นต้น 

ส่วนกระบวนการสร้างเครือข่ายนั้นศูนย์การเรียนชุมชน มีการจัดการศึกษาในชุมชนที่
ให้บริการที่หลากหลายการด าเนินการอาศัยชุมชนเป็นฐานใช้ทรัพยากรทั้งหลายในชุมชนเป็นต้นทุน 
การด าเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในชุมชน ทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชนและประชาชนและการสร้างความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การประสานงานกับ
สถานประกอบการการด าเนินงานโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เป็นการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู ท าให้ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นของทุกคนที่จะร่วมกันสร้างร่วมกันพัฒนาและร่วมกันใช้บริการ 
การบริหารจัดการให้มีเครือข่ายแสดงถึงความสมัครสมาน สามัคคี ของคนในชุมชนให้เกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจน  

ประเด็นหนึ่งที่พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชยกล่าวย้ าถึงการด าเนินงานของศูนย์ด้วยหลังแห่งสา
ธารณสงเคราะห์เป็นหลักในการแบ่งบันชีวิตที่ดีงาม ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน และ
ประเทศชาติก็คือ เรื่องการศึกษาซึ่งท่านกล่าวว่า๔ 

“การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในชุมชนการจัดการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับทุกชุมชน แต่ไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบและวิธีการในแบบเดียวกัน เนื่องจาก
สภาพแวดล้อม อาชีพ ความต้องการของประชาชนในชุมชนแตกต่างกัน การจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียนในชุมชนจึงต้องมีรูปแบบ เนื้อหาและวิธการทีหลากหลาย 
ยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเลือกศึกษาไดตามความจ าเป็นและต้องการ 
อาทิการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญในศูนย์การเรียนชุมชน เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือให้ประชาชนที่พลาดโอกาสไดมีโอกาสศึกษาหาความรูไดเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมีวิธีเรียนหลายวิธีเช่นวิธีเรียนทางไกล วิธีเรียนแบบชั้น
เรียนและวิธีเรียนด้วยตนเองซึ่งแต่ละวิธีเรียนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพความ
เหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล” 

 นอกจากนี้การจัดการศึกษาอาชีพของพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ซึ่งเป็นประธานศูนย์
ยังเน้นความส าคัญในการศึกษาอาชีพที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของเขาเอง และชุมชนที่เขา
อยู่ตามศักยภาพที่เขามี ดังค ากล่าวตอนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ว่า๕ 
                                                           

๔สัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย, ๑๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖ 

๕เรื่องเดียวกัน สัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย, ๑๒  พฤศจิกา ๒๕๕๖ 



๗๓ 
 

“ในการจัดการศึกษาอาชีพในศูนย์นั้นผมและชุมชนจะก าหนดให้เป็น
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ
เลือกวิชาชีพตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เพ่ือให้สามารถสร้างงานและ
เข้าสู่ เศรษฐกิจชุมชนไดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองครอบครัวและชุมชน กิจกรรมที่เป็นการศึกษาอาชีพในศูนย์การเรียนชุมชน ได
แก การจัดกลุ่มสนใจ การสอนอาชีพระยะสั้น และการสอนอาชีพหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอาชีพโดยขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชุมชน หรือคนที่มี
ความรู้ด้านอาชีพนั้นๆมาพาปฏิบัติหรือท าได้เลย” 

จากการสังเกตของผู้วิจัยยังพบว่าในการจัดกรเรียนการสอนยังมีรายวิชาการที่จัดขึ้นเพ่ือ
ศึกษาตามอัธยาศัยที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู ในวิถีชีวิตต่างๆจากการอยูร่วมกันในสังคม ชุมชน การ
ท างาน ครอบครัวและแหล่งความรู ศูนย์การเรียนชุมชนซึ่ง  เป็นแหล่งบริการความรู ข่าวสารข้อมูล
ต่างๆดังนั้นในศูนย์ชุมชนเรียนรู้แห่งนี้จึงเป็นการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับคนทุกคนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอเป็นการสร้างนิสัยการเรียนรู ให้เกิดขึ้น มีการศึกษาทุกเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตอยู่
ตลอดเวลานั่นเอง  

ดังนั้นศูนย์การเรียนชุมชนชุมชนพลาญข่อยจึงได้เน้นการเรียนรูด้วยการปฏิบัติที่มากกว่า
การ ทองจ า เน้นการศึกษาที่ผู้เรียน เรียนรูออกไปแลวสามารถสร้างงานของตนเองไดมากกว่า ด้วย
กิจกรรมที่ทุกคนสามารถลงมือปฏิบัติไดและพอใจที่จะปฏิบัติตามแต่ผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกเองว่าชอบ
ในกิจกรรมใด ตัวอย่างกิจกรรมอาทิ การปลูก พริก มะเขือ บวบ การเลี้ยงปลาในกระชัง (จ าพวก ปลา
บู่ ปลานิล ปลาดุก ) โดยทางศูนย์จะเป็นผู้จัดหาพันธ์ปลาให้สวนหนึ่ง ผู้เรียนหามาเองส่วนหนึ่งจากนั้น
ให้ผู้เรียนเรียนทดลองทดสอบดูว่าเป็นอย่างไร สัตว์และพืชมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และฤดูกาลหรือ
ไม ในแตล่ะเดือนควรจะปลูกและเลี้ยงอะไรในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชจ าพวกสมุนไพร อาทิ 
ว่าน กระชายด า ตระไคร้หอม ว่านหางจระเข้ เด็กๆ และผู้เรียนจะรูจกสมุนไพรภายในชุมชนไดเป็น
อย่างดี การศึกษาในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติส่งผลให้ผู้เรียน คิดเป็นท าเป็น ในกิจกรรมที่มีตอ พืช 
สัตว์และสมุนไพรภายในชุมชน เด็กๆและชาวบ้านไม่มีวันอดตายเพราะมีอาหารเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับการด ารงชีวิต การเรียนรูของชุมชนขยายผลมากกว่าในอดีต ในปัจจุบันมีการใช้ภูมปัญญา
ชาวบ้านเข้ามาช่วยเสริม ในลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันชาวบ้านไหนมีประสบการณเรื่องอะไร ก็
จะมาถ่ายทอดความรูให้ผู้เรียน ชาวบ้านในชุมชนที่มีความรูความช านาญจะเป็นแกนน าหลักในการ
ถ่ายทอดความรู ตัวอย่างเช่น การทอผ้ากาบบัว การสานเสื่อ การสานสวิง การท าปุยหมัก การท าปุ๋ย
ชีวภาพ การท าน้ ามัน ไบโอดีเซล การเลี้ยงปลาบู่ การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จะท าการสอนที่ศูนย์การ
เรียนชุมชน หรือบางครั้งก็จะสอนทีเวทีให้ความรูของชุมชน การเรียนด้วยวิธีการปฏิบัติที่นิยมใน
ชุมชนในปัจจุบัน อาทิ การท าผลไมแปรรูป การท าอิฐบล็อก การศึกษาการท าถ่านกับกลุ่มพลังงาน
ธรรมชาติโดยปกติหากวันไหนเป็นวันหยุดเรียน ผู้เรียนจะออกไปท างานภายในชุมชนแทน โดยวัน
จันทร์ถึงศุกร์จะเป็นวันท างานและหาเลี้ยงครอบครัวของผู้เรียน สวนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเป็นวัน
ท าการศึกษาเรียนรูแทน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ และผู้เรียนสามารถมีรายไดจากงานที่ท า
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได ตลอดจนสามารถศึกษาจากการเรียนด้วยการปฏิบัติไดตลอดทั้งชีวิต



๗๔ 
 

นอกจากนี้การศึกษาท่ีศูนย์การเรียนชุมชนยังเปิดการเรียนวิชาทั่วไป อาทิ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
ผู้ เรียนสนใจวิชาใดทางศูนย์การเรียนรู จะเชิญวิทยากรมาสอนให้โดยจะมาจากคนในชุมชน
บุคคลภายนอกและจากแต่ละสาขาอาชีพ การศึกษาด้วยการปฏิบัติของชุมชน จะเป็นการเรียนรูแบบ
บูรณาการทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ตลอดจนสามารถสร้างงานท าไดภายในชุมชนการเรียนรูอ่ืน 
ๆที่ส าคัญของศูนย์การเรียนชุมชนอาทิเช่น การเรียนรูและปฏิบัติตามพระราชด ารัส การปฏิบัติตาม
ทฤษฎีเกษตรเกษตรพอเพียง การท าเกษตรแบบไรนาสวนผสม การจัดท าสวนพุทธธรรม การจัดท าต้น
ไมพูดได รวมถึงการสอนธรรมะเก่ียวกับการด าเนินชีวิต 

๔.๒.๒ ผลการเรียนที่ได้จากศูนย์การเรียนชุมชนพลาญข่อย (สาธารณโภคี) 
ในการเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนพลาญข่อย นั้นได้มีกิจกรรมพิเศษที่ผู้เรียนจะต้องท า

และปฏิบัติอย่าสม่ าเสมอก็คือการปฏิบัติสมาธิ ซึ่งการปฏิบัติธรรมนี้เองที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู ไดรับ
การขัดเกลาจิตใจ และไดรับการปลูกฝังจิตส านึก เป็นผู้มีความประพฤติและมารยาททีดีขึ้น เป็นผู้มี
น้ าใจ มีความสามัคคีต่อหมู่คณะในทางปฏิบัติ รวมทั้งผู้เรียนสามารถน าความรูที่ไดจากการเรียนด้วย
การปฏิบัติ(Learning by doing) จากรายวิชาต่างๆ และหลักวิชาการเช่นพุทธธรรม และหลัก
เศรษฐศาสตร์พื้นฐานไปใช้ในชีวิตประจ าวันไดตลอดจนเป็นผู้มีส่วนช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และชุมชนอย่างสมดุล สิ่งที่ผู้เรียนไดจากศูนย์พลาญข่อยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นายสุวิทย์ โชคนัก นักเรียน
มัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ ของศูนย์ และนักเรียนอ่ืนๆ อีก ๓ คน๖ พอสรุปในประเด็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้จาก
ศูนย์การเรียนรู้ว่า 

“ สิ่งที่ผมไดรับจากศูนย์การเรียนชุมชน เริ่มตั้งแต่มีนิสัย การพูด ความ
ประพฤติ รวมทั้งมีมารยาทที่ดีตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ก็ไดแสดงความเคารพคือการ
ไหว ต่อคุณครูและผู้ใหญ่เป็นการแสดงถึงความมีมารยาทที่งดงามต่อผู้ใหญ่ พอถึง
เวลากินข้าวก็ไดรับการอบรมให้แสดงความเคารพต่อข้าวและผู้มีบุญคุณ ซึ่งผมไมเคย
ท าและเห็นทีไหนมาก่อนตอนเย็นก็ไดนั่งสวดมนต์ ไหวพระ นั่งสมาธิท าให้จิตใจสงบ 
ใจเย็น สุขุม รอบคอบขึ้นตอนนอนก็มีเวลานอน ตอนตื่นก็มีเวลาตื่นท าให้ได้ฝึกฝน
ตัวเอง ให้เป็นคนตรงต่อเวลา ตอนเช้าก็มีกิจกรรมท าความสะอาด หรือท าหน้าที่เป็น
หมู่คณะ ท าให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มและไดฝึกตัวเองให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่หรืองานที่ไดรับมอบหมายสิ่งเหล่านี้คือบางส่วนที่ไดรับจากศูนย์การเรียน
ชุมชน และยังมีอีกบางส่วนที่ยังไมไดกล่าวไว แต่ก็พอแสดงไดว่าสิ่งที่ผมไดรับจาก
ศูนย์การเรียนชุมชนนั้นมากมายเหลือเกิน” 

นากจากนี้สิ่งที่จะได้จากศูนย์จากนักเรียนคนอ่ืนๆ ที่ได้จากการสอบถาม ในชั้นเรียนใน
ระดับมัธยมในแต่ละชั้นจากการลองสุ่มถามพบว่า มีค าตอบในสิ่งที่นักเรียนมั่นใจที่ได้จากศูนย์การ
เรียนรู้พลายข่อยดังนี้ คือ 

๑) ไดมีโอกาสเรียนหนังสือ หาความรูใสตัว 
๒) ไดท าความดีตอบแทนพ่อคร ู
๓) ไดทางานหาเงินช่วยพ่อแม ่

                                                           
๖สัมภาษณ์นายสุวิทย์ โชคนัก นักเรียน, ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 



๗๕ 
 

๔) ไดไปเที่ยวทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ 
๕) ไดคติเตือนใจจากพ่อครู “อย่าอายท าดี” 
๖) ไดมีโอกาสท าบุญท ากุศล 
๗) ได้เข้าค่ายอบรม และไดความรูเกี่ยวกับภัยร้าย ของยาเสพติดและอ่ืน ๆ 
๘) ไดความอบอุ่นจากพ่อครู และครูทุกคน 
๙) ไดก าลังใจจากเพ่ือนๆ ทุกคน 
นอกจากนี้ยังได้ค าสัมภาษณ์จากครูผู้ ๓ ท่าน คือ นายยุทธนา พุทธพันธ์ และคณะ 

(นางสาวพุทธวรรณ โชคนัก และนางสาวแขไข  เจริญแก้ว)๗ในเรื่องทัศนะการสอนต่อนักเรียนในศูนย์ 
ซึ่งจากการถอดเทปสัมภาษณ์นายยุทธนา พุทธพันธ์ และคณะได้กล่าวโดยพอสรุปใจความได้ว่า 

 “เราพยายามหาวิธีป้องกันสิ่ งที่ เกิดขึ้นต่อลูกหลานของเรา 
กฎหมายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรามาก นี้แหละรัฐธรรมนูญบอกว่าจะ
เปิดโอกาสให้คนในชาติมีสิทธิเลือกในสิ่งที่ตนจะศึกษา แม้แต่ Home school ก็ยัง
จะให้แต่ท าไปท ามากลายเป็นว่ามาลิดรอนสิทธิเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนประสบ
อยู่นี่ ในทางนโยบายให้แต่ในทางปฏิบัติเราไดถูกลิดรอน บางคนไมเรียนเลย พอจบ 
ป.๖ แล้วเค้าก็ออกมา เนื่องจากไมมีเงินเรียนต่อ แม้ว่ารัฐให้เรียนฟรีแต่ก็มีค่าใช้จ่าย
ในส่วนอ่ืนที่คนในชนบทไมสามรถจ่ายไดไดแก ค่าอาหาร ค่าเครื่องแต่งกาย ค่า
กิจกรรม และโดยเฉพาะการเดินทางที่ต้องไปเรียนยังโรงเรียนมัธยมที่อยู่ห่างไกลไป
จากชุมชน เมื่อพ่อแม่ไม่สบายเด็กบางคนต้องช่วยเหลือ พ่อแม่ด้วยที่ผ่านมามีศูนย์
การเรียนชุมชนวันเสาร์ อาทิตย์ก็มาเรียน จันทร์ถึงศุกร์ก็สามารถท างานเลี้ยงพ่อแม่
ได แตน่ักวิชาการไปคิดแบบเหมารวม ไม่เข้าใจชุมชน ไมเ่ข้าใจจิตวิญญาณชุมชน ไม่
เข้าถึงความยากจน เนื่องจากประสบการณในการใช้ชีวิตมีมาจากวิถีชีวิตในเมือง
และในมิติของชุมชนชนบทแล้วมันไมใช่มติเศรษฐกิจอย่างเดียวที่เกิดปัญหาต่อเด็ก
ในเรื่องค่าใช่จ่ายปัญหาเรื่องสังคมตอนนี้โรงเรียนมัธยมควบคุมความประพฤติไมได
เด็กเละเทะถามว่าใครรับผิดชอบชีวิตเค้า เด็กที่ไมมีเงินก็น้อยเนื้อต่ าใจ ทีนี้ก็ไปหา
เงิน เมื่อเพ่ือนมีเทคโนโลยีใหม่ก็อยากมี วิถีชุมชนนี่เค้าน่าจะเรียนอยู่ในบ้านเค้า 
(ควรรูในเรื่องชุมชนที่อยู่ รูในสิ่งใกล้ตัว ไมควรรูในสิ่งที่ไกลตัวเกินไป) ไมควรละถิ่น
เพ่ือไปเรียนที่อ่ืน แล้วพอไปเรียนในเมืองไปเรียนห่างไกลบ้านแล้วเด็กจะเริ่มเกลียด
อาชีพเกษตรกร ถูกสอนให้เป็นนักวิชาการแต่หลายคนเรียนไมจบก็เลยเป็นกรรมกร 
หลักสูตรที่สอนไมไดสอนให้คนรักอาชีพที่มีอยู่สิ่งเหล่านี้สร้างความเสียหายไปหมด 
การศึกษาที่แท้จริงจะต้องท าให้คนรักชุมชน และสามารถมีงานท าได้ ไมใช่การเรียน
เพ่ือไปเอาปริญญาแล้วทิ้งชุมชนเพราะที่ชุมชนไมมีงานท าแต่ตองเรียนแลวกลับมา
ท างานที่ชมชนไดที่ชุมชนเด็กส่วนหนึ่งที่เคยจบจากที่ศูนย์การเรียนชุมชน ก าลังจะ
จบในระดับปริญญาตรีเด็กทีไดรับการปลูกฝังที่ดี เค้าจะกลับมาท างานที่ชุมชนนี่คือ
สิ่งที่ดีต่อชุมชน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนสูงๆทุกคน ใครชอบอะไรก็เรียนสิ่งนั้น สิ่ง

                                                           
๗สัมภาษณ์ นายยุทธนา พุทธพันธ์ และคณะ (นางสาวพุทธวรรณ โชคนัก และนางสาวแขไข  เจริญ

แก้ว), ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖. 



๗๖ 
 

ส าคัญคือควรไดทางานที่ชุมชน อย่าทิ้งถิ่นฐานครอบครัวไป ตอนนี้ในชุมชนมีรถไถ 
มีมอเตอรไซค์ เค้าก็ไปเรียนเป็นช่างเครื่องก็กลับมาสร้างงานภายในชุมชนและ
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได รายไดมากน้อยไม่ใช่สิ่งส าคญัมาก เด็กๆ ต่างจังหวัด 

สวนใหญ่ เด็กในชุมชนที่มีความรู เรียนจบแล้วก็ไปท างานอยูในกรุงเทพ 
แล้วก็ไมกลับมา ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราสอนให้เค้าไม่กลับมา ต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ไป 
โดยสรุปหลักสูตรของประเทศที่เป็นอยู่คือสอนให้คนเรียน เพ่ือไปท างาน ไมไดสอน
เพ่ือให้กับมา สร้างงาน ในปัจจุบัน ถาหากยอมรับความจริง แต่ละปีมีการรับ
ปริญญาจ านวนมากมาก และคนทีไมมีงานท าจ านวนหนึ่งก็ไปเรียนปริญญาโทต่อ 
ในขณะหางานท า(เพ่ือดึงเวลา)  แล้วก็ต้องใช้เงิน มีค่าใช้จ่าย ปัญหาของชาติก็คือ
บัณฑิตตกงาน แต่ก็ยังสอนให้คนจบกันมากๆ(มันมีเหตุผลหรือเปลา) ทีจบการศึกษา
กันไปแล้วบางคนก็ไมมีงานท า ยังมาสอนให้คนใหม่ไปแย่งงานคนเก่าอีก ที่ถูกต้อง
คือต้องสอนให้เรียนไปเพ่ือไป สร้างงาน ไมใช่เรียนไปเพ่ือไปท างานหรือของานจาก
คนอ่ืนท า เมื่อมีการสร้างงานจะไมมีคนตกงานเกิดขึ้น และไมมีความจ าเป็นที่จะละ
ทิ้งถิ่นฐานของตนอีกต่อไป ในปัจจุบันไมมีหลักสูตรที่สอนไปสร้างงาน มีแต่สอนให้
ท่องจ าแล้วเอาวุฒการศึกษากลับไป จบปริญญาเอก จบปริญญาโท ก็ยังกลับมาเป็น
ลูกน้องและ หลายคนก็ไม่กล้าที่จะท าอะไร บางคนก็ท าอะไรไม่เป็น” 

ในปัจจุบันชุมชนอยู่ในช่วงระหว่างการด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในรูปแบบของ
มูลนิธิส าหรับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการศึกษาและสร้างโอกาสให้เด็ก 
ๆ สามารถเรียนต่อไดภายในชุมชน ผู้เรียนสามารถมาเรียนไดโดยไมเสียค่าใช้จ่าย โดยทางมูลนิธิจะ
เป็นองค์กรที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนให้เด็กสามารถเรียนฟรีและมีอาหารกลางวันทานฟรีตลอดเวลาที่
ท าการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ชุมชนและเม่ือจบการศึกษาผู้เรียนสามารถต่อการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับทางศูนย์การเรียนชุมชนพลาญข่อยโดยค่าใช่จ่ายในการศึกษา
ทางโรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนจาก มูลนิธิพลาญข่อย ซึ่งประกอบไปด้วยรายไดที่มาจากองค์กร
ชุมชนเพ่ือการสร้างงานสร้างรายไดภายในชุมชนอาทิกลุ่มแปรรูปผลไมพนเมือง กลุ่มแปรรูปดินลูกรัง 
กลุ่มพลังงานธรรมชาติ กลุ่มญาติธรรม เงินรับบริจาครวมถึงรายไดที่มาจากกิจกรรมของมูลนิธิ 

๔.๒.๓ ผลการใช้สาธารณโภคีในการจัดตั้งมูลนิธิของชุมชน 
ในการจัดตั้งมูลนิธิวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์กรสนับสนุนงานพัฒนาทางการศึกษาของเด็ก

และเยาวชนภายในชุมชน ช่วยเหลือแบ่งบันคนในชุมชนทางด้านงบประมาณและด้านจัดการศึกษา
ภายในชุมชนที่จะมีขนภายในอนาคต ภายใต้ชื่อมูลนิธิพลาญข่อย ซึ่งได จดทะเบียนเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีเป้าหมายในปัจจุบันคือการสร้างโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น  ตอนปลาย ภายในชุมชนบ้านแหลมทองชุมชนมีหลักการที่ส าคัญโดยการเน้นให้
คนภายในชุมชนท างานเพ่ือผลประโยชนของส่วนรวมและค านึงถึงผลประโยชนทางการศึกษาของ
ลูกหลานของตนภายในชุมชน 

 
 
 



๗๗ 
 

๔.๒.๔ ปัจจัยภายในชุมชนที่ท าให้ศูนย์การเรียนชุมชนมีความเข้มแข็ง 
๑) ศูนย์การเรียนชุมชนมีผู้น าที่เข้มแข็ง 
 ศูนย์การเรียนชุมชนมีผู้น าที่เข้มแข็งผู้น าธรรมชาติมีความเอาใจใสต่อการศึกษาของ

ชุมชนอย่างดียิ่ง เป็นผู้ผลักดันให้มีการสร้างศูนย์การเรียนชุมชน เสียสละต่อศูนย์การเรียนเรียนชุมชน
ในลักษณะอุทิศตนทั้งชีวิต บริจาคเงินทุน บริจาคแรงกายต่องานของศูนย์การเรียนชุมชน ตลอดจน
เป็นก าลังส าคัญต่องานบริหารของศูนย์การเรียนชุมชน โดยมีอาจารย์สมาน ทองขาว เป็นหัวหน้าศูนย์
การเรียนชุมชนสามารถท าการสอน และส่งเสริมแนวทางที่สอดคล้องต่อชุมชน จนศูนย์ การเรียน
ชุมชนประสบความส าเร็จ และไดรับรางวัลศูนย์การเรียนดีเด่นในระดับประเทศ รางวัลที่น่าภูมิใจไป
กว่านั้นก็คือผู้เรียนภายในชุมชนที่จบออกมาเป็นคนมีคุณภาพและสามารถมีงานท าได ภายในชุมชน
บ้านแหลมทองทอง 

๒) การมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชน 
  ชาวบ้านภายในในชุมชนมีความสามัคคี ให้การสนับสนุนและส่งเสริมต่อศูนย์การ

เรียนชุมชนโดยผู้ที่มีความรูจะเข้ามาเป็นครูอาสาให้กับศูนย์การเรียนชุมชน เพ่ือสอนในวิชาทีตนมี
ความช านาญในเวทีถ่ายทอความรูภายในชุมชนจะมีครูภูมิปัญญาเข้ามาเป็นครูพิเศษสอนความรูที่เป็น
ภูมปิัญญาท้องถิ่นของตนให้กับเด็กๆ และผู้เรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ 

 ๓) การมีมูลนิธิพลาญข่อย 
  การมีมูลนิธิภายในชุมชนช่วยเปิดโอกาสและสร้างรากฐานที่มั่นคงทางการศึกษาใน

ระยะยาวให้กับเด็กและเยาวชนภายในชุมชนเด็กภายในชุมชนสามารถเรียนไดภายในชุมชนจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยไมตองทิ้งถ่ินฐานเพื่อออกไปเรียนหรือท างานภายนอกชุมชน โดยไมตองเสีย
ค่าใช้จ่ายใดใด และเมื่อเรียนจบออกมาผู้เรียนก็สามารถมีงานท าภายในชุมชน หรือเป็นผู้คิดเป็นพูด
เป็น ท าเป็น สามารถสร้างงานภายในชุมชนและพ่ึงตนเองได ภายใต้กระบวนการศึกษาเรียนรูของ
ชุมชนปัจจัยภายนอกชุมชนที่ท าให้ศูนย์การเรียนชุมชนมีความเข้มแข็งการให้ การสนับสนุนของกลุ่ม
ญาติธรรมกลุ่มญาติธรรมธรรมให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินบริจาคสมทบทุน ในการจัดตั้งศูนย์ การ
เรียนชุมชนเป็นเงินประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐บาทถ้วน และช่วยเหลือกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา บางรายอาสาช่วยเป็นครูสอนในบางวิชาเพ่ือเสริมทักษะ
ความรูให้กับผู้เรียน เช่นวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะทางของกลุ่มอาชีพ รวมถึงเป็นก าลังใจกับผู้เรียน
ภายในชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ และแนะน าการใช้ชีวิตที่เหมาะสมต่อคนภายในชุมชน
ความสัมพันธ์ของกลุ่มญาติธรรมการเรียนชุมชนมีลักษณะเสมือนเป็นคนภายในครอบครัวเดียวกันซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกและส่งผลดีต่อชุมชน 

๔) ไดรับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนไดให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนที่ต้องอาศัยความร่วมมือมือระหว่างศูนย์
การเรียนชุมชนกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเป็นอย่างดี ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนในเบื้องต้น
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีไดให้ความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณเป็นเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ตามศูนย์การเรียนชุมชนมีลักษณะการพ่ึงตนเองในเรื่องของงบประมาณ 
การบริหารจัดการ บุคลากร และครู จากคนภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่มากกว่าการพ่ึงพาจาก
หน่วยงานภาครัฐ 



๗๘ 
 

๔.๒.๕ ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของศูนย์การเรียนชุมชน 
๑) ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้เด็กๆ ภายใน
ชุมชนไมสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับศูนย์การเรียนชุมชนได ตองออกไปเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายนอกชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นองค์กรทางการศึกษาในระดับชุมชน
ที่ขึ้นตรงต่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภายในจังหวัด การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ท าให้ตองยกเลิกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๒๓ท าให้มีการศึกษาภาค
บังคับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อการศึกษาภาคบังคับเปลี่ยนไปท าให้เด็กนักเรียนภายในชุมชน
ไมสามารถเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกับศูนย์การเรียนภายในชุมชนไดอีกจ าเป็นจะต้องจบ
การศึกษาภาคบังคับก่อน นั่นก็คือว่าเด็กนักเรียนภายในชุมชน จ าเป็นจะต้องเดินทางออกจากชุมชน
เพ่ือที่จะไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างไรก็ตามเด็กบางรายไมสามารถไปเรียนต่อได
เนื่องจากไมมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทาง ค่าอาหารและค่าหนังสือท าให้เด็กบางคนต้องหยุด
เรียนและจบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การศึกษาของเด็ก และผู้เรียนภายในชุมชนบางคนจึงขาด
ช่วงอันเป็นผลมาจากจากการศึกษาภาคบังคับมีลักษณะเปลี่ยนไป 

๒) หลักสูตรบางรายวิชาที่ระบบการศึกษานอกโรงเรียนก าหนดไมมีความสอดคล้องต่อ
ความต้องการของชุมชนการศึกษาบางรายวิชาอาจมีความจ าเป็นและมีความส าคัญยิ่งต่อบางชุมชนแต่
ชุมชนบ้านแหลมทองการศึกษาบางอย่างไมมีความจ าเป็น อาทิ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาบังคับ วิชา
ภาษาอังกฤษยกตัวอย่างวิชาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนไมมีความจ าเป็นที่จะน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ผู้เรียนทั้งหมดมีถิ่นฐานและที่อยู่ติดกับชายแดน กล่าวคือ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่
ห่างงไกลจากเขตชุมชนเมือง ภาษาที่เหมาะสมที่ควรเรียน ควรเป็นภาษาท้ององถิ่น หรือภาษาลาว
มากกว่า เนื่องจากมีโอกาสมากกว่าที่จะไดใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงน าไปใช้ไดในทางการค้า การ
ติดต่อที่สามารถมีไดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งไดแกประเทศลาว ตามต าแหน่งยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่แล้ว
การบังคับให้เรียนภาษาอังกฤษจึงค่อนข้างไมไดรับประโยชนเท่าที่ควร การศึกษาตามหลักสูตรในบาง
วิชานอกจากจะไมมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อชุมชนแลว ยังท าให้ผู้เรียนเสียเวลาในการ
ประกอบอาชีพของตนเองชาวบ้านส่วนใหญ่มีกิจกรรมและงานของตนเองที่จะต้องท าในแต่ละวันและ
ร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตน 

๓) อิทธิพลของการพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ด้วยระบบทุนนิยมเป็นแรงต้านต่อการพัฒนาทางการศึกษาที่ส าคัญของชุมชน ผลพวงของการพัฒนา
ไดสร้างความเสียหายต่อผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ส่งผลท าให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรม มอมเมา 
ชักจูง อาทิ สถานบันเทิง ร้านเกม แหล่งค้ายาเสพติด เด็กและเยาวชนหนีเรียน ส่งผลต่อการควบคุม
พฤติกรรมที่ทาไดยากมากข้ึน 

๔) การขาดเงินทุนในการบริหารจัดการเพื่อขยายกิจกรรมทางการศึกษาการขาดเงินทุนใน
การบริหารจัดการเพ่ือขยายกิจกรรมทางการศึกษาเนื่องจากในเบื้องต้นการจัดตั้งมูลนิธิพลาญข่อย 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาภายในชุมชนเพ่ิงเริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และกลุ่มต่างๆ ที่สร้างงาน สร้างราย
ไดให้กับชุมชนบ้านแหลมทองโดยน าเงินส่วนหนึ่งบริจาคเขามูลนิธิเพ่ือสมทบกองทุนทางการศึกษา



๗๙ 
 

ของเด็กภายในชุมชนนั้นมีไมมากเท่าที่ควร การขาดเงินทุนเพ่ือขยายกิจกรรมทางการศึกษาจึงยังเป็น
ปัญหาหนึ่งส าหรับการพัฒนาในระยะเริ่มจัดตั้งมูลนิธิของชุมชน 

 
 

ภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนชุมชนพลาญข่อย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ส 

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย 

 

 



๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

กิจกรรมปฏิบัติธรรมในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย 

 
 
๔.๓ ผลของกระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรม : ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัด
อุบลราชธาน ี

จากการสัมภาษณ์นางสุพรรณี บุญถูก นายกยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี และพระพระ
ครูพุทธศักดิสมณกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พบว่าศูนย์ยุว
พุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันได้ด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์หลักๆ อยู่ ๗ ด้านหลัก
คือ๘ 

๑. ด้านปริยัติ ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาให้แก่สมาชิก และ 
พระพุทธศาสนิกชนสมาคมได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นเป็นประจ าทุกวันอาทิตย์  

๒. ด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ส่งเสริมสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ในแนวทางที่ได้ผลดี และเป็นที่นิยมทั่วไปเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต  

๓. ด้านเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและ
สามารถน าไป ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  

๔. ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้การศึกษาระดับอนุบาลตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยเน้นการอบรมลูกฝังคุณธรรม ในพระพุทธศาสนา  

๕. ด้านสังคมสงเคราะห์ รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จากผู้มีจิตศรัทธา  

                                                           
๘สัมภาษณ์นางสุพรรณี บุญถูก นายกยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี และพระพระครูพุทธศักดิสมณกิจ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธาน,ี๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗. 



๘๑ 
 

๖. ร่วมมือกับองค์การต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุน ด าเนินการพัฒนาบุคคลและสังคมใน
รูปแบบต่างๆ  

๗. กิจกรรมทั่วไป ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ดังนั้นกิจกรรมที่จัดจึงเป็นไปตามซึ่งพระพระครูพุทธศักดิ์สมณกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุ

ปัฏนารามวรวิหาร กล่าวว่า๙ 
“ในการจัดงานหรือกิจกรรมนั้นศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมเป็นเพียง

ศูนย์กลางแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่นับถือศรัทธาตั้งการท าบุญรวมทั้ง
ช่วยเหลือศาสนา ซึ่งที่เน้นหยักที่สุดเห็นจะเป็นการปฏิบัติธรรมเพ่ือการพัฒนาจิต
ให้เกิดปัญญา และสันติสุข ดังนั้นจึงได้ด าเนินงานด้านวิปัสสนากรรมฐานและให้
การศึกษา ค้นคว้าทั้งด้าน ปริยัติด้วยการเปิดสอนเปิดเรียนศูนย์พุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จัดห้องสมุด ธรรมบันเทิง เป็นศูนย์รวม ด้านเอกสาร เทป และวีดีโอเพ่ือ
การบริการประชาชนทั่วไป ในปัจจุบันศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมมีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ที่สมาคมจัดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเหมาะสมในช่วงไหน”  

จากการสอบถามพอจะสรุปประมวลตามลักษณะกิจกรรมได้ดังนี้ 
๑. กิจกรรมด้านปริยัติ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทางให้แก่

สมาชิก และ พระพุทธศาสนิกชนสมาคมได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นเป็นประจ าทุกวันอาทิตย์ ได้แก่ 
โครงการ แสงธรรมวันอาทิตย์ (ทุกวันอาทิตย์ ที่ ๒ และ ๓ ของทุกเดือน/ ช่วงเข้าพรรษา จัดเป็น
ประจ าทุก วันอาทิตย์) โครงการศึกษาพระอภิธรรม การบรรยายพระไตรปิฎกและการสอนภาษาบาลี 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. กิจกรรมด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถือเป็นกิจกรรมหลักและส าคัญที่สุดของ
สมาคม โดยจัดอบรมขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ในแนวทางที่ได้ผลดี และ เป็นที่นิยมทั่วไปเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต ได้แก่ หลักสูตร
พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขซึ่งในหลักสูตรวิปัสสนานั้นจัดส าหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป 
หลักสูตรวิปัสสนาสายพุทโธ และหลักสูตรอื่น ๆ โดยพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดย
ยึดหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสงฆ์ เป็นอีกความส าคัญและ จัด
อบรมให้ความรู้แก่พระสงฆ์เป็นประจ าทุกปีส่วนมากจัดในช่วงพรรษา 

๓. กิจกรรมด้านส่งเสริมเยาวชน เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จักหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนาและสามารถน าไป ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง สมาคมจึงได้จัดหลักสูตร
ส าหรับเยาวชนขึ้น ได้แก่ หลักสูตรเนกขัมมบารมี หลักสูตรพุทธธรรม หลักสูตรพรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน หลักสูตรค่ายพุทธบุตรเพ่ือชีวิตใหม่ หลักสูตรพัฒนาจิตฯส าหรับเยาวชน จัดในช่วงเดือน 
มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี หรือช่วงนักเรียนปิดเทอม 

๔. กิจกรรมด้านการศึกษา โรงเรียนยุวพุทธพิทยา เป็นโครงการให้การศึกษาระดับอนุบาล
ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ โดยเน้นการอบรมลูกฝังคุณธรรม ในพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน
เปิดสอน ที่วัดวัดสุปัฏนารามวรวิหารเป็นหลัก 
                                                           

๙สัมภาษณ์พระครูพุทธศักดิสมณกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
,๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗. 



๘๒ 
 

๕. กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ ตลาดนัดเมตตา สมาคมรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จากผู้
มีจิตศรัทธาแล้วน าไปจ าหน่าย\ในราคาถูกแก่ผู้มีรายได้น้อยรายได้ทั้งหมดสมทบเข้ากองทุน ศูนย์ยุว
พุทธิกสมาคมวัดสุปัฏนารามวรวิหาร 

๖. กิจกรรมทั่วไป กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา สมาคมอาราธนาพระสงฆ์มารับ
บิณฑบาตในตอนเช้าและร่วมบ าเพ็ญกุศลด้วยการฟังธรรม เจริญจิตภาวนาในวันมาฆบูชาและวันปี
ใหม่ ทั้งนี้เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๗. ร่วมมือกับองค์การต่างๆ ภายในประเทศ โดยยุวพุทธิกสมาคมฯให้การส่งเสริม
สนับสนุน ด าเนินการพัฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การร่วมประชุมร่วมจัดกิจกรรม , 
เอ้ือเฟ้ือสถานที่ เป็นต้น  

 
รูปกิจกรรมของศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม อุบลราชธานี 

กิจกรรมเดินธุดงค์รุ่น ๓๕ สาขา ๔๔ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 



๘๓ 
 

 กิจกรรมทางศาสนา และวันส าคัญของศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม อุบลราชธานี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

โครงการอบรม ฟังธรรม และกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตักบาตรท าบุญ ประเพณีส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

๔.๓.๑. ผลส าเร็จที่เกิดจากการสร้างสาธารณโภคีศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม อุบลราชธานี 
จากสร้างและใช้สาธารณโภคีด้วยการแบ่งบัน ช่วยเหลือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน 

ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ด้วยการน าเข้าสู่การปฏิบัติ และกระท าตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี  ยัง
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ เด็ก เยาวชน ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน สังคม  คือเด็ก เยาวชน ให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถขยายความให้เห็นได้ดังนี้    

๑. ความส าเร็จที่ได้รับ 
๑.๑ ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม อุบลราชธานีสามารถด ารงอยู่ได้และมีแนวโน้มที่จะมีผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการต่างๆ มากขึ้น เรื่อยๆ โดยสังเกตจากจ านวนคน หน่วยงานและผู้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรมในแต่ละปีที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ ศูนย์ได้รับการยอมรับจากชุมชน จากส่วนราชการต่างๆ โดยมีการส่งคนมาเข้ารับการ
ฝึกอบรมปฏิบัติและเข้าร่วมโครงการที่จัดในวันส าคัญต่างๆ  และบางแห่งได้น าไปเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงานด้วย 

๑.๓ เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไปที่เข้ามารับการฝึกอบรม และเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นผู้ที่ห่างไกลจากยาเสพติด มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะมากข้ึน  

๑.๔ พระสงฆ์และคณะกรรมการบริการศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม ที่ท างานในศูนย์ได้รับการ
เชื่อถือ ยอมรับ  และพัฒนาทักษะในการท างานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  จนได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนและสังคมภายนอกอย่างกว้างขวาง 

๑.๕ คนในชุมชนหรือกลุ่มบุคคลผู้เข้ารับการบริการได้รับการปลูกฝังและเข้าถึงธรรมะ  มี
ความรัก  ความสามัคคี  มีความเอ้ืออาทรต่อกัน  เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 

๒. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๒.๑ ปัจจัยด้านทุน  ทุนที่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนช่วยหนุนให้การด าเนินงานของศูนย์

ประสบความส าเร็จ มีอยู่ ๓  ประการ  คือ 
๒.๑.๑ ทุนทางสังคม  ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความรัก ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

และวัดวัดสุปัฏนารามวรวิหาร รวมทั้งศรัทธาเชื่อมั่นในความดีและวิถีปฏิบัติตามหลักแห่งศาสนาของ
คนในชุมชน และแนวทางการปฏิบัติและท าอยู่นี้ที่เป็นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในความดีความถูกต้อง 
ความสามัคคี ด้วยการชี้ทางปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ทางจิต มีความคิดจิตสู่สาธารณโภคีธรรม ความ
ปรารถนาที่จะเห็นคนในสังคมอยู่ดีมีสุข   

๒.๑.๒ ทุนทางธรรมชาติ ได้แก่สิ่งก่อสร้าง สถานที่ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และพร้อมที่จะเอ้ือต่อ
การด าเนินงานของศูนย์ 

๒.๑.๓ ทุนทางทรัพย์สิน โดยการบริจาคทรัพย์จากผู้ศรัทธา และการจ าหน่ายสินค้าในวัน
ส าคัญ และการร่วมท าบุญในประเพณีต่างๆ ทั้งส านักงานพระพุทธศาสนายังให้การช่วยเหลือใน
บางส่วน ซึ่งในท่ีสุดทุกอย่างก็ส าเร็จลงได้ด้วยดี  

๒.๒ ปัจจัยด้านการจัดการ (สาธารณโภคี) 
ในด้านการจัดการศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม อุบลราชธานี ได้ใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนา 

พัฒนาปัญญา ส่งเสริมกิจกรรมเกื้อหนุนต่อศาสนา และสร้างศรัทธาในศาสนาให้เกิดขึ้น เพ่ือการด ารง
อยู่และมั่นคงของพุทธศาสนา  ด้วยการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้เข้ามาศึกษาและร่วมกันในการ



๘๖ 
 

ฝึกหัดบ่มเพาะขัดเกลาตนเอง ให้พ้นจากทุกข์และ สร้างสิ่งดีงามเป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อไป ส่วน
ผลประโยชน์ต่างๆ ถ้าหากจะมีก็เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น  หากได้มาก็จะมีการแบ่งปันแก่ผู้อ่ืนให้
ได้รับประโยชน์และพ้นจากทุกข์ท่ีเป็นอยู่ 

 
 

ภาพการสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท าเนียบกรรมการบริการศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม อุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

๔.๔ การประยุกต์ใช้หลักสาธารณโภคี 

ในการประยุกต์ใช้สาธารณโภคีนั้นในปัจจุบันสามารถที่จะน ามาประยุกต์ด้วยการน ามาสู่
การใช้เพื่อการพัฒนาและสงเสริมองค์กรโดยเฉพาะในองค์กรพุทธต่าง ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่งระดับ
การประยุกต์ออกได้เป็น ๒ ระดับคือ  

๔.๔.๑ สาธารณโภคีในระดับบุคคล 
๑.ในด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปาก ท้อง การกินดีการอยู่ดีของมนุษย์ 

เน้นถึงการได้รับความสะดวกสบายในด้านการกินดีอยู่ดี หลักสาธารณโภคีมีความสัมพันธ์กับหลัก
เศรษฐกิจโดยตรงเรียกว่า เศรษฐกิจแนวพุทธ ที่ด าเนินตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทา ไม่มีการ
เบียดเบียนตนเอง มีความเอ็นดูเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันตามหลักของสันโดษ ๓ อย่าง คือ 

๑)ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ยินดีตามที่ได้ ยินดีตามท่ีพึงได้ ตนได้สิ่งใดมาหรือ เพียรหาสิ่ง
ใดมาได้ เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพึงได้ ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหน ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยาก
ได้สิ่งอื่น ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะสิ่งที่ตนไม่ได้ ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนไม่พึงได้หรือเกินไปกว่าที่
ตนพึงได้โดยถูกต้อง ชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรารถนาของที่คนอื่นได้ ไม่ริษยาเขา  

๒) ยถาพลสันโดษ ได้แก่ การยินดีตามก าลัง ยินดีแต่พอแก่ก าลังร่างกายสุขภาพและวิสั ย
แห่งการใช้สอยของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินก าลังตนมีหรือได้สิ่งใดมาอันไม่ถูกกับก าลังร่างกายหรือ
สุขภาพ เช่น ภิกษุได้อาหารบิณฑบาตที่แสลงต่อโรคของตน หรือเกินก าลังการบริโภคใช้สอย ก็ไม่หวง
แหนเสียดายเก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน ย่อมสละให้แก่ผู้อ่ืนที่จะใช้ได้ และรับหรือ
แลกเอาสิ่งที่ถูกโรคกับตน แต่เพียงที่พอแก่ก าลังการบริโภคใช้สอยของ  

๓) ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ยินดีตามสมควร ยินดีตามที่เหมาะสมกับตน อันสมควร
แก่ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจของตน  

จะเห็นว่า หลักเศรษฐกิจตามแนวพุทธนั้นสอนให้รู้จักบริโภคด้วยความรู้จักประมาณ รู้จัก
พอดี เพราะท าให้คุณภาพของชีวิตดี ลดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ลดความฟุ่มเฟือยที่เกินพอดี
ที่มุ่งให้มนุษย์จ ากัดความอยาก หรือความต้องการของตนเอง แทนการกระตุ้นตัณหาหรือความอยาก 
เพ่ือให้เกิดการบริโภคมากขึ้น เนื่องจากพุทธศาสนาเห็นว่า ความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจ ากัด 
แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจ ากัด เมื่อไม่ประหยัด สิ่งเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด การปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแข้ไขที่ตนเองก่อน จ ากัดความอยาก ความต้องการ ให้
รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ เป็นการลดการแก่งแย่งแข่งขัน การเอา
รัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน การเบียดเบียดเบียนเพ่ือนมนุษย์และสัตว์อ่ืน ตลอดถึงการเบียดเบียน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติตามมา 

๒.ในด้านการด าเนินชีวิตในสังคม หลักสาธารณโภคีมีคุณค่ากับมนุษย์ในด้านจิตใจซึ่งถือ
ว่าสูงกว่าคุณค่าทางวัตถุ เป็นที่พ่ึงทางใจ น าพาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ สอนให้มนุษย์รัก
สามัคคี มีความยุติธรรมต้องการปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง รักความเมตตากรุณา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า ไม่อิจฉาริษยาพยาบาทต่อกัน การประยุกต์หลักสาธารณโภคีกับการด าเนิน
ชีวิตในสังคม คือ 



๘๘ 
 

๑. เว้นความชั่วท าความดี พุทธศาสนาสอนให้ละเว้นการกระท าความชั่วและท าแต่ความดี
ทั้งสิ้น เพ่ือให้ 

๒. เมตตา คือ ความรัก พุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มีความเมตตาต่อกันหากมนุษย์ทุกคนมี
ความรักความเมตตาอยู่ในใจแล้ว ก็จะไม่มีการเบียดเบียนกัน ต่างให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๓. การเสียสละ คือ ความเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และให้การสงเคราะห์ซึงกันและกัน พุทธ
ศาสนาสอนให้สงเคราะห์กันด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่หวังผลตอบแทน แต่เน้นการเสียสละด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ 

๔. ความอุตสาหะ คือ สอนให้คนมีความเพียร อดทน ขยันขันแข็ง และมีความอุตสาหะ มี
ความพยายาม อันจะช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

๕. ความยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรม ความชอบธรรม การที่สังคมจะอยู่ร่วมกันโดยสันติ
สุขนั้นจ าเป็นต้องมีหลักแห่งความยุติธรรมเป็นแกนกลาง 

            เห็นว่า หากสังคมด าเนินตามหลักสาธารณโภคีตามหลักพุทธศาสนาปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึนก็จะแก้ไขได้ ปัญหาต่างๆ จะลดน้อยลงและไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดการเอาเปรียบใน
สังคม ไม่เกิดการท าร้ายร่างกายจิตใจซึ่งกันและกัน ไม่มีปัญหาการท าลายสภาพแวดล้อมหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ จนท าให้สังคมที่ตนอยู่อ่อนแอลง แต่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและ
กัน ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และรู้จักการให้อภัย
กันอยู่ตลอดเวลาเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นใน 

๔.๔.๒ การประยุกต์สาธารณโภคีในระดับสังคมและองค์กร 
ค าสอนเรื่องสาธารณโภคีตามหลักพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชุดค าสอนเรื่องสาราณีย

ธรรม คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดข้ึนในสังคมเอาไว้ เป็นหลักธรรมที่จะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้น
ต่อกันและกันอยู่ เสมอในยามที่ระลึกถึงกัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกันให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรพุทธมีการประยุกต์หลักสาธารณโภคีเป็นปั จจัย
เสริมสร้างความสามัคคีในสังคมท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมและองค์กรพุทธ ในปัจจุบันเห็นได้ใน 
๓ องค์กรหลัก คือ  

๑) การสร้างศูนย์พยาบาลและดูแลสุขภาพ  ซึ่งองค์กรพุทธโดยเฉพาะวัดมีบทบาท
ส าคัญในการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพทั้งส าหรับพระภิกษุสามเณรเองและประชาชนทั่วไปด้วย
การด าเนินงานตามหลักแห่งสาธารณโภคีธรรม จนท าให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมโดยองค์รวม  

๒) การสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณสงเคราะห์ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสามารถด าเนินงานตามหลักของสารณโภคีธรรมด้วยการช่วยเหลือพัฒนา
มนุษย์ด้วยการจัดตั้งองค์กรและศูนย์พัฒนาทั้งการรับเลี้ยงเด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่อยู่ การ
ดูแลสตรีและเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านยาเสพติด หรือการจัดหาอาชีพให้   

๓) การสร้างศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ตามหลักแห่งสาธารณ
โภคีธรรมนั้นสามารถจัดท าได้ด้วยการอาศัยองค์กรพุทธคือวัดหรือสถาบันทางพุทธศาสนาในการสร้าง
โรงเรียนขึ้นมารองรับเด็กที่เกิดในสถานที่นั้นหรือเด็กที่รับเข้ามาอุปถัมภ์ตั้งแต่เล็ก หรือ อุปถัมภ์
โรงเรียนของรัฐที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดหรือสถาบันทางพระพุทธศาสนาหรือบริเวณใกล้เคียงวัดหรือ
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สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ด าเนินการให้การศึกษากับเด็ก โดยใช้วัดหรือสถาบันทางพุทธศาสนาใน
การจัดการบริหารร่วมกัน 

๔) การสร้างศูนย์สงเคราะห์สัตว์ ในด้านการสงเคราะห์สัตว์นั้นวัดถือเป็นต้นแบบของ
ด้านการสงเคราะห์สัตว์ด้วยอาจเพราะการเห็นว่าวัดนั้นเป็นที่อภัยทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย และวัด
หรือองค์กรพุทธนั้นสามารถที่จะระดมทุนความช่วยเหลือได้ดีหากมีการจัดวางระบบและศูนย์ได้อย่าง
ถูกต้อง ในที่นี้ในการตั้งศูนย์องค์กรพุทธสามารถจัดตั้งได้ในกรณีจ าเป็นจะต้องดูแลด้วยสังคมหรือ
ชุมชนนั้นเห็นร่วมกันจึงจะท าให้ศูนย์สาธารณสงเคราะห์สัตว์นั้นส าเร็จด้วยดี 

เห็นว่าการประยุกต์หลักสาธารณโภคีในพุทธศาสนานั้นมีความส าคัญในระดับบุคคลและ
สังคมตลอดจนองค์กรพุทธ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมโดยใช้หลักสาธารณโภคีเป็นพ้ืนฐานใน
การสร้างหรือพัฒนาสังคมให้มีความเจริญ เพื่อเสริมความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่สังคม ส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมุ่งให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไป
ทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ อันจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง
และสงบสุขต่อไป 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัย กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ๑) เพ่ือศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษา
กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ๓) เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทยเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์และสังเกต
แบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรพุทธศาสนาในเขต
พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้น าองค์กรประชาชน จ านวน ๒๐ คน วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความและสร้างข้อสรุป 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา หมายถึงการที่ได้สิ่ง
ใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้แต่ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้ใช้สอย
ร่วมกัน การกระท านั้นเรียกว่า “สาธารณโภคีธรรม” โดยมีแนวคิดความเป็นมาจากหลักธรรมหนึ่งซึ่ง
อยู่ในหลักสาราณียธรรม ๖ อันเป็นหมวดธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน น ามาสู่การก่อให้เกิด
ความรักและความเคารพระหว่างกัน เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน ไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน
ซึ่งในองค์กรของสันติอโศกน ามาพัฒนาใช้จนเกิดเป็นระบบ แบบแผนหรือวิถีชีวิต การบริหารจัดการ
บุคคล กลุ่ม องค์กร ให้มีคุณลักษณะพ่ึงตนเองได้ สร้างสรรค์  ขยัน อดทน ไม่เอาเปรียบใคร ตั้งใจ
เสียสละ จนเกิดความสามารถ และความเต็มใจในการท างานฟรี ปลอดหนี้ ไม่มีดอกเบี้ย และเฉลี่ย
ทรัพย์เข้ากองบุญ เพราะเชื่อมั่นและศรัทธาว่า การได้มาคือ บาป การเสียสละคือบุญ เป็นระบบของ
กงสีใหญ่ที่ทุกคนเต็มใจเอาทรัพย์สินทั้งหลายเข้ามารวมเป็นกองกลาง การกินอยู่เป็นส่วนกลาง 
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีสิทธิส่วนตัวท าอย่างยินดีเต็มใจ ท าให้เกิดองค์กรเพ่ือการแบ่งบันช่วยเหลือ
ผู้อื่น ตามหลักแห่งอุดมการณใ์นพุทธศาสนาที่ว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกา
นุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน  เทเสถ ธมฺม  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  ปริโยสานกลฺ
ยาณ  สาตฺถ  สพฺยญฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสถ” (ภิกษุทั้งหลาย เธอจงจาริกไปเพ่ือ
ประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่
ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมงามใน เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง)ในทางพุทธศาสนาพบว่าสิ่งของที่
ใช้ในการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืนนี้แบ่งออกได้  ๒ ชนิด คือ๑. สิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ (อามิสทาน) ๒. 
สิ่งของที่เป็นศิลปวิทยาการ(ธรรมทาน) ซึ่งในการการแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปวิทยาการแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ๑) การแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปะวิทยาการทางโลกคือการแบ่งความรู้ความสามารถในเชิง
ศิลปวิทยาการ  เพ่ือน าไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิต และสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความ
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สะดวกสบาย เป็นสุข ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการแบ่งปันขุมทรัพย์ (องฺคสมนิธิ) ที่สามารถจะ
รักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ สงบ ผ่องใส๒) การแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปะวิทยาการทางธรรม คือ
แบ่งปันความรู้ที่เป็นธรรมะอันเป็นความจริงแท้แห่งชีวิต ท าให้พบซึ่งความสุข ความเจริญงอกงาม 
สว่าง สะอาด สงบ ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการช่วยเหลือแบ่งปันโอกาสแก่ผู้อ่ืนให้ได้
กลับตัวกลับใจมีความปลอดภัยแก่ชีวิต เพราะฉะนั้นการให้และการแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานสิ่งของต่างๆ 
ที่ได้มาให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคโดยทั่วกัน ถือเป็นลักษณะส าคัญของหลักสารณโภคีธรรมนั่นเอง 
 ในการใช้หลักสารณโภคีธรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทตามกลุ่มองค์กรพุทธ
ศาสนาที่ให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยการแบ่งบัน  ช่วยเหลือ สาธารณสงเคราะห์โดยไม่ได้มุ่ง
ผลตอบแทน ดังนี้ คือ ๑)การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ ๒)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓) 
การศึกษาสงเคราะห์ซ่ึงในจังหวัดอุบลราชธานีก็ปรากฏมีองค์กรพุทธศาสนาที่ใช้ที่ได้ใช้หลักการทางสา
ธารณโภคีธรรมในการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก 
รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม เพ่ือให้ชาวบ้านชุมชน หรือสังคมนั้นเกิดความสุข สงบเย็น 
 จากการศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานีที่ผู้วิจัยได้เข้าศึกษา ๓ แห่ง คือ  
 ๑. ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อ เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สา
ธารณโภคีด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรมสร้าง
ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อนั้นจัดตั้งขึ้นเพ่ือการไขปัญหาเยาวชน และการพัฒนาชุมชน 
จากแนวคิดการยึดเอาสถาบันหลักในชุมชน คือบ้าน วัด โรงเรียน หรือรัฐมาประสานความร่วมมือ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน นั่นเอง 
 ๒. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณโภคี
ด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม สร้างศูนย์เรียนรู้
ชุมชนพลาญข่อยเพ่ือการพัฒนามนุษย์ทั้งโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนากายและจิต โครงการแบ่งบัน
การศึกษา รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชมชนเข้มแข็ง ด้วยการช่วยเหลืออบรมแนะน าส่งเสริม
ความรู้และอาชีพต่างๆแก่ชุมชน มีการจัดการจากการร่วมมือของชุมชนกับพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ที่
เน้นภาคส่วนที่เป็นองค์กรพุทธกับสาธารณสงเคราะห์เข้าด้วยกันและน าพาสังคมที่มีความสุข สงบเย็น 
เป็นที่ยังชีพแก่ชีวิตได้ดีด้วยอาชีพท่ีเหมาะกับชุมชนของตนเอง  
 ๓. ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สา
ธารณโภคีด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรมสร้าง
ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือการตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และสอนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์รวมทั้ง จัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประจ าจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์รวมแบ่งบันองค์
ความรู้ทางพุทธศาสนา รวมทั้งการแบ่งบันช่วยเหลือ และร่วมแก้ไขสังคมให้มีความสุข สงบเย็นตาม
หลักการทางพุทธศาสนานั่นเอง  
 ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์กรสารธารณโภคีในจังหวัด
อุบลราชธานีได้เป็นล าดับขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้ คือ 
 ขัน้ที่ ๑การก าหนดเป้าหมายขององค์กรพบว่าทั้ง ๓ องค์กรพุทธนั้นล้วนมุ่งเป้าหมายไปสู่
การพัฒนามนุษย์ใน ๔ ด้าน คือ พัฒนาทางกาย  พัฒนาทางศีล  พัฒนาทางจิต และปัญญา เป็นหลัก 
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 ขั้นที่ ๒  ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรด้วยการจัดตั้งองค์กรพุทธที่ถูกต้องยึดโยงกับการ
กฎหมายและระเบียบการทางบ้านเมืองเป็นหลักส าคัญเพ่ือการปฎิบัติด าเนินงานที่ถูกต้องเป็นที่
น่าเชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมต่อภาครัฐเป็นส าคัญ 
 ขั้นที่ ๓ การก าหนดคุณสมบัติผู้น าการบริหารองค์กรที่นอกเหนือจากความน่าเคารพ
ศรัทธาน่าเลื่อมใสแล้ว คุณสมบัติอีกอย่างของผู้น าที่จะน าไปสู่กระบวนการสร้างองค์กรสาธารณโภคีให้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยการมีคุณสมบัติ ๔ ประการคือ   
  (๑) เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Creating a Vision)  
  (๒) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร (Meaning through Communication) 
  (๓) เป็นผู้ที่มอบอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Empowerment)  
  (๔) เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง (Self-Understanding)  
 ขั้นที่ ๔  กิจกรรมในการด าเนินการพบว่าองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น โดยทั่วไป
มุ่งไปในกิจกรรมหรือโครงการทางจริยธรรมมากที่สุด เหตุผลเพราะจริยธรรมนั้นเป็นหลักความ
ประพฤติ หรือแนวทางในการปฏิบัติตนที่ควรแก่การยึดถือปฏิบัติเพ่ือสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุขโดยมีคุณธรรม และศีลธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญนั่นเอง 
 ขั้นที่ ๕ ผลจากกิจกรรมในการด าเนินการโดยองค์กรนั้นจะต้องก าหนดเลือกเครื่องมือ
และวิธีการเพ่ือใช้ในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม หรือความพอใจ ผ่ านวิธีการต่างๆ ที่สามารถ
แสดงผลให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ เพ่ือศูนย์การด าเนินงานนั้นก็น าไปสู่การปรับปรุงการบริการหรือให้
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมดีงามให้ดีในฐานะผู้มีสาธารณโภคีธรรมต่อไป 
 ผลการใช้กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธในเขตพ้ืนที่ จังหวัด
อุบลราชธานีและการประยุกต์ใช้ในองค์กรพุทธซึ่งกระบวนสร้างสาธารณโภคีนั้นสามารถน ามาปรับ
ประยุกต์ในการจัดตั้งองค์กรพุทธด้วยการน ามาใช้ในการจัดตั้งองค์กรเพ่ือการแบ่งบันและช่วยเหลือ
สังคมได้ใน ๒ ระดับ คือ 
 ๑) สาธารณโภคีในระดับบุคคล ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปาก ท้อง การกินดีการอยู่ดีของ
มนุษย์ เน้นถึงการได้รับความสะดวกสบายในด้านการกินดีอยู่ดี หลักสาธารณโภคีมีความสัมพันธ์กับ
หลักเศรษฐกิจโดยตรงเรียกว่า เศรษฐกิจแนวพุทธ ที่ด าเนินตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทา ไม่มีการ
เบียดเบียนตนเอง มีความเอ็นดูเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันตามหลักของสันโดษ ๓ คือ (๑)ยถา
ลาภสันโดษ (๒)ยถาพลสันโดษ(๓) ยถาสารุปปสันโดษ นอกจากนีใ้นด้านการด าเนินชีวิต หลักสาธารณ
โภคีมีคุณค่าด้วยสร้างคุณธรรมในด้านจิตใจซึ่งถือใจหรือจิตนั้นมีค่าสูงกว่าคุณค่าทางวัตถุ สามรถน ามา
เป็นที่พ่ึงทางใจ น าพาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ สอนให้มนุษย์รักสามัคคี มีความยุติธรรม
ต้องการปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง รักความเมตตากรุณา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า 
ไม่อิจฉาริษยาพยาบาทต่อกัน  
 ๒) สาธารณโภคีในระดับสังคมและองค์กร ค าสอนเรื่องสาธารณโภคีตามหลักพุทธ
ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชุดค าสอนเรื่องสาราณียธรรม คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมเอาไว้ เป็น
หลักธรรมที่จะเสริมสร้างความรู้สึกท่ีดีให้เกิดข้ึนต่อกันและกันอยู่ เสมอในยามที่ระลึกถึงกัน ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทบาทขององค์กร
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พุทธมีการประยุกต์หลักสาธารณโภคีเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมท าให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อสังคมและองค์กรพุทธ ในปัจจุบันเห็นได้ใน ๓ องค์กรหลัก คือ  
 (๑) การสร้างศูนย์พยาบาลและดูแลสุขภาพ  ซึ่งองค์กรพุทธสามารถจัดตั้งความช่วยเหลือ
ในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี  
 (๒) การสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณสงเคราะห์ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการจัดตั้งองค์กรและศูนย์พัฒนาทั้งการรับเลี้ยงเด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่อยู่ การดูแลสตรีและเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านยาเสพติด หรือการจัดหาอาชีพให้ก็ได้ 
 (๓) การสร้างศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ตามหลักแห่งสาธารณ
โภคีธรรมนั้นสามารถจัดท าได้ด้วยการอาศัยองค์กรพุทธคือวัดหรือสถาบันทางพุทธศาสนาในการสร้าง
โรงเรียนขึ้นมารองรับเด็กที่เกิดในสถานที่นั้นหรือเด็กที่รับเข้ามาอุปถัมภ์ 
 (๔) การสร้างศูนย์สงเคราะห์สัตว์ ในด้านการสงเคราะห์สัตว์นั้นวัดถือเป็นต้นแบบของด้าน
การสงเคราะห์สัตว์ด้วยอาจเพราะการเห็นว่าวัดนั้นเป็นที่อภัยทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย และวัดหรือ
องค์กรพุทธนั้นสามารถที่จะระดมทุนความช่วยเหลือได้ดีหากมีการจัดวางระบบและศูนย์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 เห็นว่าการประยุกต์หลักสาธารณโภคีในพุทธศาสนานั้นมีความส าคัญในระดับบุคคลและ
สังคมตลอดจนองค์กรพุทธ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมโดยใช้หลักสาธารณโภคีเป็นพ้ืนฐานใน
การสร้างหรือพัฒนาสังคมให้มีความเจริญ เพื่อเสริมความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่สังคม ส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมุ่งให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไป
ทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ อันจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง
และสงบสุขต่อไป 
 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ  

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเก็บตัวอย่างสัมภาษณ์บุคคลองค์กรพุทธที่
ให้บริการแก่สังคมทั้งพระสงฆ์และคนในชุมชนจ านวนหนึ่ง ซึ่งจาการวิจัยท าให้พอเห็นระบบการ
ท างาน รวมทั้งปัจจัยส่งเสริม รวมทั้งโอกาสแห่งผลส าเสร็จในการจัดการบริหารและการวางแผนการ
จัดท าศูนย์นอกนั้นเป็นการตอบในประเด็นวิจัยในเรื่องของ หลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา
กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่ จังหวัดอุบลราชธานี และ
วิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทยซึ่งกรอบแนวความคิดในงานวิจัยนี้
สามารถยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่า การสาธารณสงเคราะห์ หรือการใช้สาธารณโภคีนั้นเป็นงานที่
พระพุทธเจ้ามิได้จ ากัดไว้เฉพาะคฤหัสถ์เท่านั้นพระสงฆ์หรือวัด/สถาบันองค์กรทางพระพุทธศาสนา
เมื่อจ าเป็นต้องกระท าให้พึงปฏิบัติตนด้วย 
 ผลจากการวิจัยที่ได้จากองค์กรพุทธและศูนย์การช่วยเหลือแบ่งบันสาธารณสงเคราะห์ที่
เป็นขอ้มูลปฐมภูมิเหล่านี้อาจไม่ใช่ข้อสรุปที่เป็นสากล เหตุเพราะศูนย์แต่ละศูนย์ องค์กรแต่ละองค์กร
มีกลยุทธ์และกลไกวิธีที่ไม่เหมือนกัน แต่ประโยชน์ที่ผู้วิจัยเห็นประการหนึ่งก็คือคือข้อมูลเบื้องต้นที่
เกี่ยวกับบทบาทของรัฐและสังคม/ชุมชน องค์กรพุทธที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ทั้งใน
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การบริหารราชการส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ศาสนา และผลของงานวิจัยนี้
สามารถใช้เป็นตัวอย่างส าหรับพระสงฆ์หรือวัดหรือสถาบันทางพระพุทธศาสนาอ่ืนๆที่ก าลังท างานสา
ธารณสงเคราะห์ ในแบบประเภทเดียวกันท าให้ได้ทราบว่าศูนย์หรือองค์กรพุทธที่ให้บริการด้านสา
ธารณโภคีนี้มีขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างไรบริหารจัดการองค์กรอย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง ต้อง
โอกาสในการประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องท าอย่างไร 

 ๕.๒.๑ ประเด็นในข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 ประการแรก ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการท าการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
องค์กรพุทธทั่วประเทศ เพื่อจะได้น าไปสู่การประสานงาน ช่วยเหลือ เอื้อผล ร่วมมือกันในอนาคต 
 ประการที่สอง ขยายขอบเขตของการท าวิจัยเกี่ยวกับงานสาธารณสงเคราะห์ขององค์กร
พุทธ/ศูนย์ที่ เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาในภาคต่างๆ ของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบ 
ความส าเร็จและความยั่งยืนปัญหาอุปสรรค การแก้ปัญหา และจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละแหง่ 



บรรณานุกรม 

๑.ภาษาไทย 

ก.ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ. กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพรงุเรืองธรรม, ๒๕๐๖. 
________.พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ .คู่มือการบริหารคณะสงฆ์.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, ๒๕๒๘ 

ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์ และคณ.หลักการดํารงชีวิตในสังคม .พิมพ์ครั้งที่  ๒ กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑. 

นิตย์ จารุศร.สารธรรม.กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนเหรียญบุญการพิมพ์, ๒๕๔๗. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุต.โต). พจนานุกรมพุทธสาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่ ๑๒

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
________.ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ .กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๙. 
________.พระพุทธศาสนากับสังคมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เคล็ดไทย, ๒๕๒๓. 
________.การสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทยในปัจจุบัน .กรุงเทพมหานคร : พุทธสมาคม

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๑๓. 
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).สังฆาธิปไตย : ระบอบปกครองสงฆ์. พะเยา : หจก.โรง

พิมพ์เจริญอักษร, ๒๕๕๐. 
พุทธทาสภิกขุ. ทิศพิธราชธรรม.กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา๒๕๓๗. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ).เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระครูสุภาจารวัฒน์.บทบาทพระสงฆ์ชนบท ท่ามกลางวิกฤต.กรุงเทพมหานคร : บริษัทเคล็ดไทย 

จ ากัด, ๒๕๔๒. 
เสถียรพงษ์ วรรณปก(ราชบัณฑิต).พุทธวีธีการสอนจากพระไตรปิฎก.กรุงเทพมหานคร : เพชรรุงกา

รพิมพจ ากัด, ๒๕๔๐.. 
อร่าม  อินพุ่ม.มงคลชีวิต  ๓๘ ประการ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์  เพชรกะรัต, ๒๕๓๗. 
อภิชัย พันธเสน.ความหวัง ทางออกและทางเลือกใหม่.กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 

๒๕๓๙ 
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(๒). วิทยานิพนธ์  

พจนีย์ ทวีโภคา.แรงจูงใจของอาสาสมัครในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์กรณีศึกษา : 
วัดพุทธบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี.วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ
สังคมสงเคราะห์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒. 

พระมหาธีระพล สุขแสง.การศึกษาค าสอนเรื่องกิเลสในพระพุทธศาสนาเถรวาท .วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะพุทธศาสนา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๘. 

พระมหาสง่า  ไชยวงศ์.ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทานในพระพุทธศาสนา .วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต คณะพุทธศาสนา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๙ 

ภัทรพร สิริกาญจน์. หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระค าเขียน     
สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน. งานวิจัยจากทุนสนับสนุนของสถาบันไทยคดีศึกษา .
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๕. 

วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์. “การศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนาที่สามารถน ามาปรับใช้ในการบริหารงาน
บุคคลในองค์กรธุรกิจ”.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๙. 

พระครูพิสัยปริยัติกิจ(แกน อคฺควณฺโณ).ศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรมการใหเชิงพุทธในสังคมไทย .
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๓ 

พระมหาสุภา อุทฺโท .บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า.วิทยานิพนธ์สังคม
สงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม อังกูรโรหิต.สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์ .
โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา .กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ไอศูรย์ อินทร์เพชร.บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพสาครมุนี 
(แก้ว สุวณฺณโชโต). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓ 

(๓)เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
นวพร เรืองสกุล.หลักในการสร้างและบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้า : วารสารพุทธศาสน์ศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๔๘. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). ธรรมทีปนี. ทางเดิน, ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑๑๘ (พฤษภาคม – 

มิถุนายน ๒๕๔๖ 
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(๔) เว็บไซต์ 

การสั งคม สง เคราะห์ .http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php.สืบค้นเมื่ อ  ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๖. 

มูลนิธิ องค์กรการกุศล. http://www.bangpan.org/network/ สืบค้น ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕. 
สาธารณโภคี. http://www.asoke.info/01Religion/Bunniyom/www_boon/econpage5./

สืบค้น ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
สาธารณโภคี  เป้าหมายและนโยบายของชุมชนสันติอโศก    http://www.asoke.info/01Religion/ 
 Buddhastan/santi-asoke/,สืบค้น ๑๒  เมษายน ๒๕๕๖ 
ราชบัณฑิตยสถาน. http://th.w3dictionary.org/index.php?q=public, สืบค้น ๑๒ เมษายน 

๒๕๕๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน ออนไลน์  http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/โภคี/, 

สืบค้น ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
ราชบัณฑิตยสถาน ออนไลน์ https://th.wiktionary.org/wiki/สาธารณะ/, สืบค้น ๑๒ เมษายน 

๒๕๕๖ 
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ภาคผนวก ก. 
บทความวิจัย 

 

กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย 
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พระครูธรรมธรศิริวัฒน์  สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. 
พธ.บ.(สังคมศึกษา),MBA,Ph.D.(Pali) 

Assist. Prof. Dr. Phrakruthammaton Siriwat Siriwattano 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
Mahachulalongkornrajvidyalaya University, Ubonratchathani Campus 

 
 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา ๑) เพ่ือศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมใน
พระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
องค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้น าองค์กร ประชาชน 
จ านวน ๒๐ คน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความและสร้างข้อสรุป 

ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) หลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา คือ หลักของการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เฉลี่ย
เจือจานให้ได้ใช้สอยร่วมกัน โดยมีแนวคิดความเป็นมาจากหลักธรรมหนึ่งซึ่งอยู่ในหลักสาราณียธรรม 
๖ กลุ่มสันติอโศกได้น ามาพัฒนาใช้จนเกิดเป็นระบบ แบบแผนหรือวิถีชีวิต ให้มีคุณลักษณะพ่ึงตนเอง
ได้  ในทางพุทธศาสนาพบว่าการแบ่งปันช่วยเหลือแบ่งออกได้ ๒ ชนิดคือ ๑. สิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ 
(อามิสทาน)  ๒. สิ่งของที่เป็นศิลปวิทยาการ(ธรรมทาน)  
 ๒) การใช้หลักสารณโภคีธรรมในกลุ่มองค์กรพุทธ ในปัจจุบันแบ่งการช่วยเหลือใน ๓ ด้าน 
คือ ๑) การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ  ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ๓) การศึกษาสงเคราะห์ 
ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีก็ปรากฏมีองค์กรพุทธศาสนาที่ใช้ที่ได้ใช้หลักการทางสาธารณโภคีธรรมใน
การด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ที่ผู้วิจัยได้เข้าศึกษา ๓ แห่ง คือ (๑) ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมดง
วังอ้อ จัดตั้งขึ้นเพ่ือการไขปัญหาเยาวชน และการพัฒนาชุมชน  (๒) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย 
เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณโภคีด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก 
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รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม  (๓) ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เน้นการด าเนินงาน
ช่วยเหลือสังคม ด้วยการตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม และสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมทั้ง จัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและงานประจ าจังหวัดที่เก่ียวข้อง 
 ๓) ในการน าหลักสาธารณโภคีมาปรับประยุกต์ใช้นั้นสามารถท าได้ทั้งในระดับบุคคล และ
ในระดับองค์กรพุทธ กล่าวคือ ในระดับบุคคล ที่เป็นปัจจัย ๔ ที่ด าเนินถูกต้องตามหลักของ
มัชฌิมาปฏิปทา ถือเรื่องจิตใจนั้นมีค่าสูงกว่าคุณค่าทางวัตถุ ช่วยพัฒนาคุณธรรมให้สูงขึ้นในตน ส่วน
ในระดบัองค์กรพุทธ หรือสังคม สามารถประยุกต์เป็นปัจจัยเสริมสร้างดีงาม สร้างหรือพัฒนาสังคมให้
มีความเจริญ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่สังคมอันจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สงบเย็นต่อไป 

 

ABSTRACT 

 The objectives of the present research were to 1) study the fundamental 
of virtuous sharing in Buddhism, 2) study the processes of developing virtuous sharing 
of Buddhist Organization, particularly in Ubonratchatani and 3) scrutinize the impacts 
of applying virtuous sharing's principles toward Thai society. The interviews and the 
observations forms have been spelt out for the present study, meanwhile, the 
interviewing and the participant observation have been undertaken for data 
collections. The twenty predominant samples have been taken from various  
Buddhist Organizations in Unbonratchatani province viz. the monks, the leaders of 
the organizations and the people. The interpretation and conclusion have been used 
for the analysis and synthesis of the datas selected in the present research. 

Findings of the study 
 1) The fundamental of virtuous sharing in Buddhism is determined as to 
share any lawful gains whether it is more or less with virtuous fellows which is known 
as virtuous sharing. The so-called fundamental has been taken from one of the 
concepts of virtues for fraternal living, Saraniyadhamma, in Buddhism, later on, it has 
been obviously developed by the Buddhist Organization called Santi Ashok as the 
model and system of self-living. The charitable objects in Buddhism under the 
principle of virtuous sharing can be divided into two kinds viz. 1) material gift, 
Amisdana and 2) spiritual gift, Dhammadana. 
 2) It has been found that the processes of developing virtuous sharing of 
Buddhist Organizations in Ubonratchatani province have consisted of five stages as 
follows: 1) evaluating the purpose of the organization, 2) processing the setting of the 
organization , 3) specifying the characteristics of the leader, 4) the procedures of 
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performing the activities, and 5) the results of operating the processes. All of the five 
stages mentioned above have been performed throughout the following Buddhist 
Organizations viz. 1) the Ethical Training Center of Dongwang Ao, for solving any of 
the youth's problems and developing the community 2) the Community Learning 
Center of Plan Khoi, for supporting the society and sharing any kinds of the 
knowledges either of world's knowledges and Buddhism and 3) the Youth Buddhist 
Association Center of Ubonratchatani, for maintaining the community by means of 
arranging the meditation center and Buddhist Sunday school including organizing the 
religious activities and the provincial annual festival. 
 3) Presently, it is clearly found that the applications of virtuous sharing 
toward Thai society in particular Buddhist Organizations have been performed 
throughout the following details as follows: 1) hospital and health care, 2) human 
resource development and 3) educational supporting. In Ubonratchatani, meanwhile, 
the principle of virtuous sharing has been applied for the individual level and 
Buddhist Organization level. Individually, virtuous sharing has leaded directly to the 
practicing of the principles of middle ways in Buddhism, emphasizing on mental 
value, not physical value as well as enhancing and developing the virtues. In 
Buddhist Organization level, On the other hand, virtuous sharing has been applied for 
cultivating the morality in the community, for the development and advancement of 
the society in order to maintain the unity of human being and living together with 
harmony and peace forever. 

 
บทน า 

 ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุจากการรับเอาระบบเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาเพ่ือหวังต่อการพัฒนาประเทศและสังคมให้ดีขึ้นจนก่อให้เกิดผลสะท้อนกลับในทางสังคม
ในสิ่งที่ตรงข้ามกับการพัฒนาเหล่านี้ ด้วยเพราะในความต้องการสิ่งใหม่ทางเทคโนโลยีหรือความเจริญ
นั้น ก่อให้เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติรวมเข้ามาด้วย ท าให้คนไทยเกิดมีค่านิยมทางด้านวัตถุ
มากขึ้น ดิ้นรนแสวงหาเสพบริโภค ยึดถือในเรื่องของการกิน กาม เกียรติ มีจิตใจถอยห่างจากหลักค า
สอนทางพุทธศาสนาเกิดข้ึน และยังมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคปัจจุบันนี้จึงมีความความเมตตา 
ความโอบอ้อมอารี การแบ่งบันซึ่งกันและกัน น้อยลงไป ท าให้เกิดช่องว่างทางสังคมเกิดขึ้นสร้างความ
แตกต่างทางชนชั้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุเพราะยึดวัตถุเป็นคุณค่าในการบอกถึงฐานะ และความ
เป็นผู้มีมากกว่า ส่งผลต่อการมองไม่เห็นถึงคุณค่าความจ าเป็นที่จะต้องแบ่งบันช่วยเหลือซึ่งกันตามมา 
ทั้งยังเกิดการดิ้นขวนขวายแย่งชิงเกิดขึ้น ซึ่งความเห็นความเข้าใจเช่นนี้ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่จะ
ท าให้สังคมมีความแตกร้าวเกิดข้ึนนั่นเอง 
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 ในหลักธรรมทางพุทธศาสนามีหลักธรรมหมวดหนึ่งที่กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ซ่ึงหลักธรรมที่กล่าวนี้ก็คือหลักสารณียธรรม ๖ นั่นเอง ซึ่งในจ านวนหลักธรรมทั้ง ๖ ได้มี
หลักธรรมที่เรียกว่า สาธารณโภคีธรรม เป็นหลักหนึ่งในสารณียธรรม ๖ นั้นรวมอยู่ด้วย โดยหลักสา
ธารณโภคีธรรม ถือเป็นหลักธรรมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะหลักธรรมนี้เป็นสิ่งประสานสังคมให้เกิดความ
ยึดเหนี่ยว และประสานสังคมที่แตกร้าวจากระบบของการแย่งชิงซึ่งกันและกันให้กลับมาเป็นสังคมที่ดี
เช่นดังเดิม ด้วยหลักธรรมนี้สอนว่าหากได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน แต่ในการที่จะแบ่งปันสิ่งใดก็ตาม
จะต้องเป็นไปเพ่ือโยชน์ที่สูงสุดแห่งสิ่งของนั้นๆ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยเห็นคุณค่าของหลักสาธารณโภคีธรรม
นั้นว่าหากได้มีการน ามาปรับประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันแล้วย่อมน ามาสู่ความสุขสงบเกิดขึ้นทั้งใน
สังคม ชุมชน องค์กรต่างๆ ย่อมมีความสมัครสมานสามัคคีอย่างแน่นอน  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีสนใจศึกษาถึงหลักสารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนาและกระบวนการ
สร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ ใช้
หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมไทยสังคมให้เกิดความสุขสงบเย็นมีความรักความสามัคคีเจริญรุ่งเรือง
ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑ เพ่ือศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา  
๒ เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่

จังหวัดอุบลราชธานี 
๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) โดยศึกษาค้นคว้าทั้ง
ทางเอกสาร (Documentary investigation) และข้อมูลภาคสนาม มีวิธีด าเนินงานการวิจัยดังนี้  
 (๑) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
(Interview Guideline) กับ ผู้จัดตั้งองค์กร ผู้บริหารจัดการองค์กร บุคลากรในองค์กร และ
ผู้รับบริการองค์กร โดยอาศัยกรอบประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 - แนวคิดและความเป็นมาในการจัดตั้งองค์กร   
 - จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งองค์กร 
 - วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงานขององค์กร (การใช้หลักสารณโภคีธรรม) 
 - ผลจากการด าเนินงานขององค์กร (ผลจากการใช้หลักสารณโภคีธรรม) 
 - ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กร 
 นอกจากแนวค าถามที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ผู้ท าการวิจัยได้ท าการบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่ม 
 (๒) การตรวจสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จะใช้วิธีการตรวจสอบ สองวิธีด้วยกัน คือ  
การตรวจสอบความเที่ยงและการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือที่ใช้ ดังต่อไปนี้  
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 ๑) กรณีการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้วิธีการตรวจสอบด้วยการหาค่า 
Coefficient Alpha โดยวิธีการของ Conbrach จากแบบสอบถามที่ได้น าไปทดสอบกับกลุ่ม
ประชากรทดลองมาแล้ว ทั้งเป็นรายข้อ และทั้งเป็นชุดหรือเป็นแบบแผน (Pattern)  นอกจากนั้นแล้ว
ยังจะหาค่าความเท่ียงโดยการทดสอบทางสถิติแบบ Factor Analysis จากแบบสอบถาม เพ่ือคัดเลือก
เอาข้อค าถามท่ีดี ที่มีค่าน้ าหนัก (Factor loading) ตั้งแต่ .๘๐ ขึ้นไป เพ่ือใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
จริงต่อไป  
 ๒) กรณีการตรวจสอบความตรงจะใช้วิธีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญาวิทยาฯ จ านวน ๓ - ๕ ท่านท าการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขข้อค าถาม ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทดลองมาแล้ว
อีกครั้งหนึ่ง  
 (๓) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๑) การเข้าถึงข้อมูล  ผู้วิจัยได้เปิดเผยสถานภาพจริงในการเข้าไปศึกษากลุ่มองค์กรพุทธ
ต่างๆ โดยการเข้าไปส ารวจองค์กรก่อนเป็นเบื้องต้น ครั้งแรกในฐานะผู้รับบริการ เพ่ือเก็บข้อมูลเรื่อง 
กระบวนการเข้ารับบริการจากองค์กร ก่อนเริ่มลงมือท าการวิจัย เมื่อหัวข้อวิจัยได้รับการสนับสนุน
ผู้วิจัยได้ท าจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการเพ่ือขอเข้าศึกษาสัมภาษณ์โดยใช้เวลาวิธีการสังเกตโดยตรง
เป็นระยะเวลา ๑ วัน จึงท าเกิดความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับผู้จัดตั้งองค์กร ผู้บริหารบุคลากร และผู้
เข้ารับบริการ ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ ด้วยความร่วมมือเป็นดี 
 ๒) กระบวนวิธีการศึกษา  ในขั้นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ หรือกรณีเชิงประจักษ์ 
(empirical case) นั้นผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เป็นหลัก นอกเหนือจากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมใน
ระดับหนึ่งและเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง คือมีการเตรียมเครื่องมือหรือกรอบในการเก็บ
ข้อมูล ซึ่งเป็นแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key – Informant Interview) ที่มีความรู้ในกระบวนการจัดการองค์กร วิธีการสัมภาษณ์มีทั้งที่
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยรายกลุ่มจะใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสนทนากลุ่ม(Focus 
Group Discussion) เพ่ือรวบรวมประเด็น ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือความ
ถูกต้องแม่นย า ผ่านกระบวนการพูดคุยเป็นกลุ่ม 
 นอกจากการใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ท าการวิจัยยังได้ใช้วิธีการสังเกตโดยตรง (Direct 
Observation) รวมทั้งวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม(Participation Observation) ในการท ากิจกรรม
ร่วมกับองค์กร เช่น ช่วยท างาน เข้าร่วมการประชุม เข้ารับการอบรมและใช้บริการขององค์กร เป็นต้น 
ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้ผู้ศึกษาวิจัยสังเกตสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านพฤติกรรม  แบบแผนพฤติกรรม 
(activities) ความสัมพันธ์ (Relationship) ของคนในชุมชน ที่จะสามารถน ามาอธิบายเชื่อมโยง
ปรากฏการณ์ภาพรวมของชุมชนได้อย่างสัมพันธ์กัน 
 ระหว่างที่ท าการวิจัยศึกษาจะมีการจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) ควบคู่ไปกับการ
สังเกตซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ ท าให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากขึ้น และสามารถตอบ
ค าถามตามกรอบที่ตั้งไว้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
 



๑๐๓ 
 

 (๔) การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล  
 เมื่อรวบรวมข้อมูลศึกษาที่ได้จากภาคสนาม ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจะน าเอาข้อมูลที่ได้มา
จัดท าเป็นระบบ โดยหาความหมาย ล าดับขั้นตอนกระบวนการสร้างสารณโภคี เชื่อมโยงกับ
กระบวนการให้บริการ และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การอธิบายท าความเข้าใจต่อ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาวิจัย โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาจะใช้แนวคิดทฤษฎีที่รวบรวมไว้มาช่วยใน
การอธิบายวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในองค์กรพุทธ ตามล าดับขั้นตอนเพ่ืออธิบายระบบกระบวนการ
สร้างสาธารณโภคีธรรม โดยน าข้อมูลองค์กรพุทธที่ศึกษาทั้ง ๓ องค์กรคือ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดง
ใหญ่วังอ้อ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย และศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี มาอธิบาย
สนับสนุนให้มีน้ าหนักและความน่าเชื่อถือมากขึ้นเ พ่ือน าไปสู่การตอบประเด็นตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยในที่สุด   
 (๕) รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอผลงานวิจัย 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย 
พบว่าหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา หมายถึงการที่ได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของ
เล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้แต่ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้ใช้สอยร่วมกัน การกระท านั้นเรียกว่า “สา
ธารณโภคีธรรม” โดยมีแนวคิดความเป็นมาจากหลักธรรมหนึ่งซึ่งอยู่ในหลักสาราณียธรรม ๖๑ อันเป็น
หมวดธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน น ามาสู่การก่อให้เกิดความรักและความเคารพระหว่างกัน 
เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน ไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในองค์กรของสันติอโศกน ามาพัฒนา
ใช้จนเกิดเป็นระบบ แบบแผนหรือวิถีชีวิต การบริหารจัดการบุคคล กลุ่ม องค์กร ให้มีคุณลักษณะ
พ่ึงตนเองได้ สร้างสรรค์  ขยัน อดทน ไม่เอาเปรียบใคร ตั้งใจเสียสละ จนเกิดความสามารถ และความ
เต็มใจในการท างานฟรี ปลอดหนี้ ไม่มีดอกเบี้ย และเฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญ เพราะเชื่อมั่นและศรัทธาว่า 
การได้มาคือ บาป การเสียสละคือบุญ เป็นระบบของกงสีใหญ่ที่ทุกคนเต็มใจเอาทรัพย์สินทั้งหลายเข้ามา
รวมเป็นกองกลาง การกินอยู่เป็นส่วนกลาง รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีสิทธิส่วนตัวท าอย่างยินดีเต็มใจ ท า
ให้เกิดองค์กรเพ่ือการแบ่งบันช่วยเหลือผู้อ่ืน ตามหลักแห่งอุดมการณ์ในพุทธศาสนาที่ว่า  

    “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย  
หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน  เทเสถ ธมฺม  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  ปริโยสานกลฺ
ยาณ  สาตฺถ  สพฺยญฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสถ”  
    (ภิกษุทั้งหลาย เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก 
เพ่ืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์ จงแสดงธรรมงามใน เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง)๒  

                                                           
๑ สาราณียธรรม ๖ ซึ่งประกอบด้วย ๑. เมตตามโนกรรม ๒. เมตตาวจีกรรม ๓.เมตตากายกรรม ๔. สา

ธารณโภคี ๕. สีลสามัญญตา ๖. ทิฏฐิสามัญญตา, ดูรายละเอียดใน พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุต.โต),พจนานุกรม 
ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖) หน้า ๒๗๓. 

๒ วิ. มหา. ๔/๓๒/ ๔๐. 



๑๐๔ 
 

 ในทางพุทธศาสนาพบว่าสิ่งของที่ใช้ในการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืนนี้แบ่งออกได้  ๒ ชนิด คือ 
๑. สิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ (อามิสทาน) ๒. สิ่งของที่เป็นศิลปวิทยาการ(ธรรมทาน) ซึ่งในการการแบ่งปันสิ่ง
ที่เป็นศิลปวิทยาการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ๓ 
 ๑) การแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปะวิทยาการทางโลกคือการแบ่งความรู้ความสามารถในเชิงศิลป
วิทยาการ  เพ่ือน าไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิต และสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความ
สะดวกสบาย เป็นสุข ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการแบ่งปันขุมทรัพย์ (องฺคสมนิธิ) ที่สามารถจะ
รักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ สงบ ผ่องใส  
 ๒) การแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปะวิทยาการทางธรรม คือแบ่งปันความรู้ที่เป็นธรรมะอันเป็น
ความจริงแท้แห่งชีวิต ท าให้พบซึ่งความสุข ความเจริญงอกงาม สว่าง สะอาด สงบ ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการช่วยเหลือแบ่งปันโอกาสแก่ผู้อ่ืนให้ได้กลับตัวกลับใจมีความปลอดภัยแก่ชีวิต 
เพราะฉะนั้นการให้และการแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานสิ่งของต่างๆ ที่ได้มาให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคโดย
ทั่วกัน ถือเป็นลักษณะส าคัญของหลักสารณโภคีธรรมนั่นเอง  
 ในการใช้หลักสารณโภคีธรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทตามกลุ่มองค์กรพุทธ
ศาสนาที่ให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยการแบ่งบัน  ช่วยเหลือ สาธารณสงเคราะห์โดยไม่ได้มุ่งผลตอบแทน 
ดังนี้ คือ๔ 
 ๑) การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ  
 ๒)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ๓) การศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีก็ปรากฏมีองค์กรพุทธศาสนาที่ใช้ที่ได้ใช้
หลักการทางสาธารณโภคีธรรมในการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะ
วิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม เพ่ือให้ชาวบ้านชุมชน หรือสังคมนั้นเกิดความสุข 
สงบเย็น 
 จากการศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้วิจัยได้เข้าศึกษา ๓ แห่ง คือ  
 ๑. ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อ เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณโภคี
ด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม สร้างศูนย์อบรม
คุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อนั้นจัดตั้งขึ้นเพ่ือการไขปัญหาเยาวชน และการพัฒนาชุมชน จากแนวคิดการ
ยึดเอาสถาบันหลักในชุมชน คือบ้าน วัด โรงเรียน หรือรัฐมาประสานความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
วางแผน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน นั่นเอง 
 ๒. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณโภคีด้วย
การให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน
พลาญข่อยเพ่ือการพัฒนามนุษย์ทั้งโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนากายและจิต โครงการแบ่งบันการศึกษา 
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชมชนเข้มแข็ง ด้วยการช่วยเหลืออบรมแนะน าส่งเสริมความรู้และอาชีพ
                                                           

๓ดูรายละเอียดใน องฺ .ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๔๒/๑๑๙ -๑๒๐. 
๔ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม อังกูรโรหิต, สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์ , 

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓),หน้า ๗๕- ๘๑. 



๑๐๕ 
 

ต่างๆแก่ชุมชน มีการจัดการจากการร่วมมือของชุมชนกับพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ที่เน้นภาคส่วนที่เป็น
องค์กรพุทธกับสาธารณสงเคราะห์เข้าด้วยกันและน าพาสังคมที่มีความสุข สงบเย็น เป็นที่ยังชีพแก่ชีวิต
ได้ดีด้วยอาชีพที่เหมาะกับชุมชนของตนเอง  
 ๓. ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณ
โภคีด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม สร้างศูนย์ยุว
พุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือการตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
รวมทั้ง จัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประจ าจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์รวมแบ่งบันองค์ความรู้ทาง
พุทธศาสนา รวมทั้งการแบ่งบันช่วยเหลือ และร่วมแก้ไขสังคมให้มีความสุข สงบเย็นตามหลักการทาง
พุทธศาสนานั่นเอง  
 ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์กรสารธารณโภคีในจังหวัด
อุบลราชธานี ได้เป็นล าดับขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้ คือ๕ 
 ขั้นที่ ๑ การก าหนดเป้าหมายขององค์กร พบว่าทั้ง ๓ องค์กรพุทธนั้นล้วนมุ่งเป้าหมายไปสู่
การพัฒนามนุษย์ใน ๔ ด้าน คือ พัฒนาทางกาย  พัฒนาทางศีล  พัฒนาทางจิต และปัญญา เป็นหลัก 
 ขั้นที่ ๒  ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กร ด้วยการจัดตั้งองค์กรพุทธที่ถูกต้องยึดโยงกับการกฎหมาย
และระเบียบการทางบ้านเมืองเป็นหลักส าคัญเพ่ือการปฏิบัติด าเนินงานที่ถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ และ
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมต่อภาครัฐเป็นส าคัญ 
 ขั้นที่ ๓ การก าหนดคุณสมบัติผู้น าการบริหารองค์กร ที่นอกเหนือจากความน่าเคารพศรัทธา
น่าเลื่อมใสแล้ว คุณสมบัติอีกอย่างของผู้น าที่จะน าไปสู่กระบวนการสร้างองค์กรสาธารณโภคีให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยการมีคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ๖ 
  (๑) เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Creating a Vision)  
  (๒) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร (Meaning through Communication) 
  (๓) เป็นผู้ที่มอบอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Empowerment)  
  (๔) เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง (Self-Understanding)  
 ขั้นที่ ๔  กิจกรรมในการด าเนินการ พบว่าองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น โดยทั่วไป
มุ่งไปในกิจกรรมหรือโครงการทางจริยธรรมมากที่สุด เหตุผลเพราะจริยธรรมนั้นเป็นหลักความประพฤติ 
หรือแนวทางในการปฏิบัติตนที่ควรแก่การยึดถือปฏิบัติเพ่ือสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โดยมีคุณธรรม และศีลธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญนั่นเอง 

                                                           
๕สัมภาษณ์ พระครูสุขุมวรรโณภาส ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอ

เขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗. / สัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ประธานศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนพลาญข่อย, ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖./สัมภาษณ์พระครูพุทธศักดิสมณกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุปัฏนาราม
วรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธาน,ี๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗. 

๖Don Hellriegel, John W. Slocom and Richard W. Woodman, Organizational 
Behavior,8th ed., (Ohio : South-Western College Publishing, 1998), pp. 303-304./สัมภาษณ์ พระครู
สุขุมวรรโณภาส ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี , 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗. 

 



๑๐๖ 
 

 ขั้นที่ ๕ ผลจากกิจกรรมในการด าเนินการ โดยองค์กรนั้นจะต้องก าหนดเลือกเครื่องมือและ
วิธีการเพ่ือใช้ในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม หรือความพอใจ ผ่านวิธีการต่างๆ ที่สามารถแสดงผลให้
เห็นเป็นรูปธรรมได้ เพ่ือศูนย์การด าเนินงานนั้นก็น าไปสู่การปรับปรุงการบริการหรือให้ความช่วยเหลือที่
เหมาะสมดีงามให้ดีในฐานะผู้มีสาธารณโภคีธรรมต่อไป  
 ผลการใช้กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานีและการประยุกต์ใช้ในองค์กรพุทธซึ่งกระบวนสร้างสาธารณโภคีนั้นสามารถน ามาปรับ
ประยุกต์ในการจัดตั้งองค์กรพุทธด้วยการน ามาใช้ในการจัดตั้งองค์กรเพ่ือการแบ่งบันและช่วยเหลือสังคม
ได้ใน ๒ ระดับ คือ 
 ๑) สาธารณโภคีในระดับบุคคล ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปาก ท้อง การกินดีการอยู่ดีของมนุษย์ 
เน้นถึงการได้รับความสะดวกสบายในด้านการกินดีอยู่ดี หลักสาธารณโภคีมีความสั มพันธ์กับหลัก
เศรษฐกิจโดยตรงเรียกว่า เศรษฐกิจแนวพุทธ ที่ด าเนินตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทา ไม่มีการเบียดเบียน
ตนเอง มีความเอ็นดูเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันตามหลักของสันโดษ ๓ คือ (๑)ยถาลาภสันโดษ (๒)
ยถาพลสันโดษ (๓) ยถาสารุปปสันโดษ นอกจากนี้ในด้านการด าเนินชีวิต หลักสาธารณโภคีมีคุณค่าด้วย
สร้างคุณธรรมในด้านจิตใจซึ่งถือใจหรือจิตนั้นมีค่าสูงกว่าคุณค่าทางวัตถุ สามรถน ามาเป็นที่พ่ึงทางใจ 
น าพาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ สอนให้มนุษย์รักสามัคคี มีความยุติธรรมต้องการปฏิบัติแต่สิ่งที่
ถูกต้อง รักความเมตตากรุณา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า ไม่อิจฉาริษยาพยาบาท
ต่อกัน  
 ๒) สาธารณโภคีในระดับสังคมและองค์กร ค าสอนเรื่องสาธารณโภคีตามหลักพุทธศาสนา
เป็นส่วนหนึ่งของชุดค าสอนเรื่องสาราณียธรรม คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมเอาไว้ เป็นหลักธรรมที่จะ
เสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกันและกันอยู่ เสมอในยามที่ระลึกถึงกัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างความสามัคคีมีน้ าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรพุทธมีการประยุกต์
หลักสาธารณโภคีเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร
พุทธ ในปัจจุบันเห็นได้ใน ๓ องค์กรหลัก คือ  
 (๑) การสร้างศูนย์พยาบาลและดูแลสุขภาพ  ซึ่งองค์กรพุทธสามารถจัดตั้งความช่วยเหลือใน
ด้านนี้ได้เป็นอย่างดี   
 (๒) การสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณสงเคราะห์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการจัดตั้งองค์กรและศูนย์พัฒนาทั้งการรับเลี้ยงเด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่อยู่ 
การดูแลสตรีและเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านยาเสพติด หรือการจัดหาอาชีพให้ก็ได้   
 (๓) การสร้างศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ตามหลักแห่งสาธารณ
โภคีธรรมนั้นสามารถจัดท าได้ด้วยการอาศัยองค์กรพุทธคือวัดหรือสถาบันทางพุทธศาสนาในการสร้าง
โรงเรียนขึ้นมารองรับเด็กที่เกิดในสถานที่นั้นหรือเด็กที่รับเข้ามาอุปถัมภ์ 
  (๔) การสร้างศูนย์สงเคราะห์สัตว์ ในด้านการสงเคราะห์สัตว์นั้นวัดถือเป็นต้นแบบของด้าน
การสงเคราะห์สัตว์ด้วยอาจเพราะการเห็นว่าวัดนั้นเป็นที่อภัยทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย และวัดหรือ
องค์กรพุทธนั้นสามารถที่จะระดมทุนความช่วยเหลือได้ดีหากมีการจัดวางระบบและศูนย์ได้อย่างถูกต้อง 



๑๐๗ 
 

 เห็นว่าการประยุกต์หลักสาธารณโภคีในพุทธศาสนานั้นมีความส าคัญในระดับบุคคลและ
สังคมตลอดจนองค์กรพุทธ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมโดยใช้หลักสาธารณโภคีเป็นพื้นฐานใน
การสร้างหรือพัฒนาสังคมให้มีความเจริญ เพ่ือเสริมความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่สังคม ส่งเสริมให้ปฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมุ่งให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดี
ขึ้น ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ อันจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข
ต่อไป 

สรุป 
 หลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา นั้นคือ หลักของการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เฉลี่ยเจือ
จานซึ่งกันและกัน โดยมีแนวคิดมาจากหลักสาราณียธรรม ๖ ที่กลุ่มสันติอโศกได้น ามาพัฒนาใช้จนเกิด
เป็นระบบ แบบแผนหรือวิถีชีวิต ที่มีลักษณะการพึ่งตนเองได้ นั่นเอง ซึ่งการแบ่งปันช่วยเหลือนั้นแบ่ง
ออกได้ ๒ ชนิดคือ ๑. สิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ (อามิสทาน)  ๒. สิ่งของที่เป็นศิลปวิทยาการ(ธรรมทาน) 
ส่วนกระบวนการสร้างสารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มี
กระบวนการขั้นตอนล าดับในการสร้างสารณโภคีธรรมโดยผ่านองค์กรพุทธที่ศึกษา ๓ แห่ง คือ (๑) ศูนย์
อบรมคุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อ (๒) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย (๓) ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรม พบว่ากลุ่มองค์กรพุทธ สามารถน าไปปรับประยุกต์
ช่วยเหลือได้ใน ๓ ด้าน คือ ๑) การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ ๒)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓) 
การศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ได้น าหลักสาธารณโภคีมาปรับประยุกต์ทั้งในระดับบุคคล 
และในระดับองค์กร เพ่ือด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง และสร้างสังคมที่ดีงามพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็น
ปึกแผ่นมั่นคงต่อไปนั่นเอง 

ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเก็บตัวอย่างสัมภาษณ์บุคคลองค์กรพุทธที่
ให้บริการแก่สังคมทั้งพระสงฆ์และคนในชุมชนจ านวนหนึ่ง ซึ่งจาการวิจัยท าให้พอเห็นระบบการท างาน 
รวมทั้งปัจจัยส่งเสริม รวมทั้งโอกาสแห่งผลส าเสร็จในการจัดการบริหารและการวางแผนการจัดท าศูนย์
นอกนั้นเป็นการตอบในประเด็นวิจัยในเรื่องของ หลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนากระบวนการ
สร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และวิเคราะห์ผลการใช้
หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย ซึ่งกรอบแนวความคิดในงานวิจัยนี้สามารถยืนยันได้ใน
ระดับหนึ่งว่า การสาธารณสงเคราะห์ หรือการใช้สาธารณโภคีนั้นเป็นงานที่พระพุทธเจ้ามิได้จ ากัดไว้
เฉพาะคฤหัสถ์เท่านั้น พระสงฆ์หรือวัด/สถาบันองค์กรทางพระพุทธศาสนาเมื่อจ าเป็นต้องกระท าให้พึง
ปฏิบัติตนด้วย  
 ผลจากการวิจัยที่ได้จากองค์กรพุทธและศูนย์การช่วยเหลือแบ่งบันสาธารณสงเคราะห์ที่เป็น
ข้อมูลปฐมภูมิเหล่านี้อาจไม่ใช่ข้อสรุปที่เป็นสากล เหตุเพราะศูนย์แต่ละศูนย์ องค์กรแต่ละองค์กรมีกล
ยุทธ์และกลไกวิธีที่ไม่เหมือนกัน แต่ประโยชน์ที่ผู้วิจัยเห็นประการหนึ่งก็คือ คือข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับ
บทบาทของรัฐและสังคม/ชุมชน องค์กรพุทธที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ทั้งในการบริหาร
ราชการส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ศาสนา และผลของงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็น
ตัวอย่างส าหรับพระสงฆ์หรือวัดหรือสถาบันทางพระพุทธศาสนาอ่ืนๆที่ก าลังท างานสาธารณสงเคราะห์ 



๑๐๘ 
 

ในแบบประเภทเดียวกันท าให้ได้ทราบว่าศูนย์หรือองค์กรพุทธที่ให้บริการด้านสาธารณโภคีนี้มีขั้นตอนใน
การด าเนินงานอย่างไร บริหารจัดการองค์กรอย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง โอกาสในการประสบผลส าเร็จ
นั้นจะต้องท าอย่างไร 
 

บรรณานุกรม 

๑.ภาษาไทย : 
 ก. พระไตรปิฎก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

 ข. หนังสือ/เอกสารงานวิจัย: 
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุต.โต).พจนานุกรม ฉบับประมวลธรรม.พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖. 
Don Hellriegel.John W. Slocom and Richard W. Woodman.Organizational 

Behavior.8th ed..Ohio : South-Western College Publishing,1998. 
ประทุม อังกูรโรหิต.สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์.โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ในโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

๓. สัมภาษณ์ 
พระครูสุขุมวรรโณภาส.ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน  

จังหวัดอุบลราชธานี, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗.  
พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย. ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย. ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖. 
พระครูพุทธศักดิสมณกิจ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร. อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ,         

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗. 
 
 

 

 

 

    



๑๐๙ 

 

ภาคผนวก ข 
ตาราเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  กิจกรรมที่วางแผนไว้ 

และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูลจาก
เ อ ก ส า ร  ต า ร า 
แนวคิ ด  ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงหลักสาธารณโภคีธรรมใน
พระพุทธศาสนาและกระบวนการ
สร้ า งสาธารณโภคี ธ รรมของ
องค์กรพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อที่ ๑ – ๓ ท าให้สามารถน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางและกรอบ
ของการด าเนินการวิจัยได้ 

๒. ศึกษาข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานของผู้จัดตั้ง
องค์กร บุคคลากรและผู้รับบริการ 
ขององค์กรพุทธศาสนาในจังหวัด
อุบลราชธานีและกระบวนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการสาธารณ
โภคีธรรม 

ข้อที่ ๑ – ๓ ท าให้สามารถวิ เคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย หลักการ
บริหาร  ประเด็นปัญหา 
และแนวทางส าหรับการน า
หลักสาธารณโภคีธรรมไป
ประยุกต์ ใ ช้ ส าหรั บการ
บริหารองค์กร 

๓. การเก็บข้อมูล
ด้ ว ย แ บ บ
สั ม ภ า ษ ณ์ /
แบบสอบถามแบ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ขอ งอ ง ค์ ก ร พุท ธ
ศาสนาในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบล 

ทราบถึงข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมกับผู้
เข้ารับบริการ เกี่ยวกับหลักการ
สร้ า งสาธารณโภคี ธ รรมของ
องค์กรพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานีและแนวทาง
ส าหรับการน าหลักสาธารณโภคี
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
องค์กร 

ข้อที่ ๑ – ๓ ท าให้เกิดแนวทางส าหรับ
การประยุกต์หลักสาธารณ
โภคีธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กรพุทธศาสนา
ใ น เ ข ต พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

๔. ข้อเสนอแนะอ่ืน ทราบถึงประเด็นในการใช้หลัก
สารณโภคีธรรมในการให้ความ
ช่วยเหลือสังคมด้วยการแบ่งบัน  
ช่วยเหลือ สาธารณสงเคราะห์โดย
ไม่ ได้ มุ่ งผลตอบแทน ทั้ งการ
รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 
การจัดการศึกษาสงเคราะห์ ในจัง
ห วั ง อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ด้ ว ย ก า ร

ข้อที่ ๓ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะต่อ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
โดย เฉพาะองค์ ก ร พุทธ
ศ า ส น า  ที่ น า ผ ล จ า ก
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ไ ป สู่ ก า ร
ก าหนดนโยบาย วางแผน 
บริหารจัดการองค์กรตาม
หลักสาธารณโภคีธรรม 



๑๑๐ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

ด าเนินงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
สังคม ให้เกิดความสุข สงบเย็น 

๕ .  รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่สามารถ
ต อ บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการวิจัยทั้ง ๓ ข้อคือ 
๑) เพ่ือศึกษาหลักสาธารณโภคี
ธรรมในพระพุทธศาสนา  
๒) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสา
ธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธ
ศ า ส น า ใ น เ ข ต พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 
๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้
หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคม
ในประเทศไทย 

ข้อ ๑ – ๓ ได้รายงานวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์
ข อ ง ก า ร วิ จั ย  เ ข้ า ใ จ
กระบวนการสร้างสารณ
โภคีธรรมขององค์กรพุทธ
ศาสนาใน เขตพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานีและน าไปสู่
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
สังคมไทยต่อไป 

 



๑๑๑ 
 

ภาคผนวก ค. 
แบบสัมภาษณ์ (interview) และรายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

เรื่อง  กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย 

ค าชี้แจง  
 ก.แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ข.แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือขอความคิดเห็นและทัศคติจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (semi-structure interview) เป็นการเตรียมประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแค่ใช้ถาม
ชี้น า เพ่ือจะได้ไม่ปิดกั้นความคิดของผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive 
interview) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในทุกประเด็นค าถาม   
การจัดเก็บข้อมูลวิจัยนี้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการทราบถึงกระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กร
พุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากระบวนการสร้างสารณโภคีธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และ
ด าเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาต่อไป ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ด าเนินการจัดตั้ง ศูนย์ มูลนิธิ องค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ออกเป็น ๖ ตอน  ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ- นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………..……………………………………….. 
วันที่ให้สัมภาษณ์………………………………………………..สถานที่ให้สัมภาษณ์………………………………………. 

ตอนที่ ๒ แนวคิด และความเป็นมาในการจัดตั้งองค์กร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ตอนที่ ๓ จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งองค์กร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



๑๑๒ 
 

ตอนที่ ๔ วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงาน (การใช้หลักสารณโภคีธรรม) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ตอนที่ ๕ ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน (ผลจากการใช้หลักสารณโภคีธรรม) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ตอนที่ ๖ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

อ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

สรุปหัวข้อสนทนา/ข้อสังเกต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

………………………………………….. 
(พระครูธรรมธรศิริวัฒน์  สิริวฑฺฒโน  ดร.) 

     ผู้สัมภาษณ ์
 



๑๑๓ 
 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

๑. ผู้ให้สัมภาษณ์ศูนย์อบรมคุณจริยธรรมป่าดงวังอ้อ  
ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล อายุ ต าแหน่งหน้าที่ 

๑ พระครูสุขุมวรรโณภาส ๔๘ ผู้อ านวยการศูนย์ 
๒ พระสมุห์ประมวล  จนฺทสาโร   ๔๙ พระวิปัสสนาจารย์ 
๓ พระสมศรี   จกฺกวโร ๕๑ พระวิปัสสนาจารย์ 
๔ นายไสว มงคลแก้ว  ๕๖ กรรมการ บ้านหวัดอน 

๕ นายสุพจน์ แสงประทุม ๕๗ กรรมการมูลนิ ธิส่ ง เสริม      
ยุวเกษตรกรไทย 

๖ นายวิเชียร ศรีลูกหว้า ๕๓ ชาวบ้านหัวดง 
๗ นางจันเพ็ญ  สีลับส ๓๒ กรรมการและเลขานุการ 

 

๒. ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ผลาญข่อย   
ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล อายุ ต าแหน่งหน้าที่ 

๑ พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  ๗๐ ประธานศูนย์ 
๒ นางสาวแขไข  เจริญแก้ว ๒๗ คร ู
๓ นายยุทธนา พุทธพันธ์ ๒๕ คร ู
๔ นางสาวพุทธวรรณ โชคนัก ๒๔ คร ู
๕ นายสุวิทย์ โชคนัก ๒๐ ผู้ใช้บริการ 
๖ สามเณรโกศัลย์  เนียนสกุล ๑๗ นักเรียน 
๗ นางสาวชุติกานต์  บุญผุย ๑๗ ผู้ใช้บริการ 

๓. ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล อายุ ต าแหน่งหน้าที่ 

๑ พระครูพุทธศักดิสมณกิจ ๕๖ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
๒ นางสุพรรณี บุญถูก ๔๓ นายกยุวพุทธิกสมาคม

อุบลราชธานี 
๓ นายชัยยุทธ   โยธามาตย ์ ๕๔ อุปนายกคนที่ ๔ 
๔ นางสาวถนอมศรี สินล้ า ๖๐ กรรมการ 
๕ พระมหาวรชัย  วรเมธาวี ๓๐ พระวิทยากร 
๖ สามเณรอรรถชัย  ชมภูหน ู ๑๖ นักเรียนวันอาทิตย์ 
๗ นางสาวมิลินทรา   สว่างแก้ว ๑๘ ผู้ใช้บริการ 

 



๑๑๔ 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมของแต่ละศูนย์ 

 

กิจกรรมศูนย์อบรมคุณจริยธรรมป่าดงวังอ้อ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

กิจกรรมศูนย์ศึกษาพุทธรรมผลาญข่อย 

 

 

 



๑๑๖ 
 

กิจกรรมศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 



๑๑๗ 
 

ภาคผนวก จ 
สรุปโครงการวิจัย 

 
สัญญาเลขที ่        ๐๔๓/๒๕๕๕ 
ชื่อโครงการ          กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย 
หัวหน้าโครงการ    พระครูธรรมธรศิริวัฒน์  สิริวฑฺฒโน ผศ. ดร. 
                        อาจารย์ประจ าภาควิชาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
                        มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   
                        โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๓๔-๑๘๔๒ 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ชนชาติไทยได้นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาอันยาวนาน สังคมไทยจึงเป็นสังคม
พุทธ พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ได้อาศัยค าสอนทางพระพุทธศาสนาช่วยขัดเกลาและเป็น
เบ้าหล่อหลอม กิจกรรมส าคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดี มักจะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
เกี่ยวข้องเสมอ เพ่ือเน้นย  าความส าคัญและส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจ กล่าวได้ว่าชีวิตของคนไทย
ผูกพันอิงอาศัยพระพุทธศาสนาโดยตลอด ตั งแต่เกิดจนถึงตาย ฝังลึกในจิตใจและวิถีชีวิตของชาว
ไทย เป็นเครื่องหล่อหลอม กลั่นกรองนิสัยใจคอของคนไทย ให้มีเอกลักษณะเฉพาะตน เป็นเหตุให้
วิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
ตลอดเวลายาวนาน จนเกิดการปรับตัวเข้าหากัน และผสมปะปนกับความเชื่อและข้อปฏิบัติสาย
อ่ืนๆ ที่มีมาในหมู่ชนชาวไทย ถึงขั นที่ท าให้เกิดมีระบบความเชื่อและความประพฤติปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนาที่เป็นแบบของคนไทยโดยเฉพาะ อันมีรูปลักษณะและเนื อหาของตนเอง ที่เน้นเด่น
บางแง่บางด้านเป็นพิเศษ แยกออกได้จากพระพุทธศาสนาอย่างๆ ทั่วไป เรียกได้ว่า เป็น
พระพุทธศาสนาแบบไทย หรือพระพุทธศาสนาของชาวไทย  ท าให้นักปราชญ์ชาวไทยได้ตีความ
หลักพุทธธรรมให้สอดคล้องกับสังคมชาวไทยเป็นหลักส าคัญ ดังนั นในการด าเนินชีวิตของคนไทยจึง
ได้ผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น และคนไทยก็มีศรัทธา มีความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธา
ในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นทุนอยู่แล้ว จนได้น ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะของความเป็นไทยขึ น เช่นการแสดงออกทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ จึงมีความโอบอ้อมอารี มีความกตัญญูกตเวที สุภาพอ่อนโยน เคารพ เชื่อฟังผู้ใหญ่ รู้จัก
แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น  

นอกจากนี ในด้านประเพณีและพิธีการต่างๆ รวมถึงด้านวงจรชีวิตของบุคคลตั งแต่เกิด
จนตาย ก็ล้วนเกี่ยวพันธ์กับพระพุทธศาสนา หรือแม้แต่ด้านวงจรกาลเวลาของสังคมและชุมชน เช่น 
ประเพณี เทศกาลประจ าป  ก็ล้วนมีเรื่องทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาบบูชา วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ตลอดจนงานนมัสการปูชนียวัตถุสถานประจ าป ของวัดต่างๆ   ต่าง 
ๆ ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตลอด  ดังนั นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่วัดจะถือเป็นแกน
หลักหรือเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของประชาชน และพระก็ย่อมตกอยู่ใน



๑๑๘ 
 

ฐานะของเป็นตัวแทนของวัดเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์กลางร่วมแห่งความเชื่อถือ 
การร่วมมือกันเป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านนี   ซึ่งในความรู้สึกของประชาชนเข้าใจว่า
พระสงบ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่างๆ ทุกอย่างเหนือกว่าประชาชนทั่วไป สามารถเป็นที่
ปรึกษาและน าชาวบ้าน เป็นเครื่องรักษาความเคารพนับถือได้ยั่งยืนมั่นคงยิ่ง จนเกิดการเชิดชูฐานะ
ของพระสงบ์ในสังคมให้เป็นตัวแทนของ ความบริสุทธิ์ ความเสียสละ และเป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
เกิดขึ น โดยเฉพาะในด้านการให้การศึกษา พระสงบ์ย่อมสามารถอบรมสั่งสอนได้ดีกว่าบราวาส 
เหตุผลอาจเพราะพระสงบ์นั นเป็นผู้รู้เรื่องทั งทางโลกและทางธรรมเป็นอย่างดีนั นเอง ด้วยเหตุนี ใน
งานที่เป็นการสังคมสงเคราะหจ์ึงถือเป็นงานที่เป็นหน้าที่ของพระสงบ์พึงกระท าทั งโดยตรงและโดย
อ้อม ซึ่งในทางตรงงานสงเคราะห์โดยตรงคือการสงเคราะห์จิตใจเป็นหลัก ส่วนการสงเคราะห์ทาง
วัตถุมีโดยอ้อม ด้วยการแนะน า ชักจูงผู้อื่นให้กระท า หรือน าสั่งของมาบริจาคแบ่งปันกัน เป็นต้น  

ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุจากการรับเอาระบบ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเพ่ือหวังต่อการพัฒนาประเทศและสังคมให้ดีขึ นจนก่อให้เกิดผลสะท้อน
กลับในทางสังคมในสิ่งที่ตรงข้ามกับการพัฒนาเหล่านี  ด้วยเพราะในความต้องการสิ่งใหม่ทาง
เทคโนโลยีหรือความเจริญนั น ก่อให้เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติรวมเข้ามาด้วย ท าให้คน
ไทยเกิดมีค่านิยมทางด้านวัตถุมากขึ น ดิ นรนแสวงหาเสพบริโภค ยึดถือในเรื่องของการกิน กาม 
เกียรติ มีจิตใจถอยห่างจากหลักค าสอนทางพุทธศาสนาเกิดขึ น และยังมีแนวโน้มจะมากขึ นเรื่อย ๆ 
ในยุคปัจจุบันนี จึงมีความความเมตตา ความโอบอ้อมอารี การแบ่งบันซึ่งกันและกัน น้อยลงไป ท า
ให้เกิดช่องว่างทางสังคมเกิดขึ นสร้างความแตกต่างทางชนชั นมากยิ่งขึ นเรื่อยๆ ด้วยเหตุเพราะยึด
วัตถุเป็นคุณค่าในการบอกถึงฐานะ และความเป็นผู้มีมากกว่า ส่งผลต่อการมองไม่เห็นถึงคุณค่า
ความจ าเป็นที่จะต้องแบ่งบันช่วยเหลือซึ่งกันตามมา ทั งยังเกิดการดิ นขวนขวายแย่งชิงเกิดขึ น ซึ่ง
ความเห็นความเข้าใจเช่นนี ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งท่ีจะท าให้สังคมมีความแตกร้าวเกิดขึ นนั่นเอง 

ในหลักธรรมทางพุทธศาสนามีหลักธรรมหมวดหนึ่งที่กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ซ่ึงหลักธรรมที่กล่าวนี ก็คือหลักสารณียธรรม ๖ นั่นเอง ซึ่งในจ านวนหลักธรรมทั ง ๖ ได้มี
หลักธรรมที่เรียกว่า สาธารณโภคีธรรม เป็นหลักหนึ่งในสารณียธรรม ๖ นั นรวมอยู่ด้วย โดยหลักสา
ธารณโภคีธรรม ถือเป็นหลักธรรมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะหลักธรรมนี เป็นสิ่งประสานสังคมให้เกิด
ความยึดเหนี่ยว และประสานสังคมที่แตกร้าวจากระบบของการแย่งชิงซึ่งกันและกันให้กลับมาเป็น
สังคมท่ีดีเช่นดังเดิม ด้วยหลักธรรมนี สอนว่าหากได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน  แต่ในการที่จะแบ่งปัน
สิ่งใดก็ตามจะต้องเป็นไปเพ่ือโยชน์ที่สูงสุดแห่งสิ่งของนั นๆ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยเห็นคุณค่าของหลักสา
ธารณโภคีธรรมนั นว่าหากได้มีการน ามาปรับประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันแล้วย่อมน ามาสู่ความสุข
สงบเกิดขึ นทั งในสังคม ชุมชน องค์กรต่างๆ ย่อมมีความสมัครสมานสามัคคีอย่างแน่นอน  

ดังนั นผู้วิจัยจึงมีสนใจศึกษาถึงหลักสารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนาและกระบวนการ
สร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมไทยสังคมให้เกิดความสุขสงบเย็นมีความรักความ
สามัคคีเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 
 



๑๑๙ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑) เพ่ือศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา 
๒) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพื นที่

จังหวัดอุบลราชธานี  
๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย 

ผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา หมายถึงการที่

ได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้แต่ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้
ใช้สอยร่วมกัน การกระท านั นเรียกว่า “สาธารณโภคีธรรม” โดยมีแนวคิดความเป็นมาจาก
หลักธรรมหนึ่งซึ่งอยู่ในหลักสาราณียธรรม ๖ อันเป็นหมวดธรรมอันเป็นที่ตั งแห่งความระลึกถึงกัน 
น ามาสู่การก่อให้เกิดความรักและความเคารพระหว่างกัน เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน ไม่วิวาทกัน 
เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในองค์กรของสันติอโศกน ามาพัฒนาใช้จนเกิดเป็นระบบ แบบแผน
หรือวิถีชีวิต การบริหารจัดการบุคคล กลุ่ม องค์กร ให้มีคุณลักษณะพ่ึงตนเองได้ สร้างสรรค์  ขยัน 
อดทน ไม่เอาเปรียบใคร ตั งใจเสียสละ จนเกิดความสามารถ และความเต็มใจในการท างานฟรี 
ปลอดหนี  ไม่มีดอกเบี ย และเฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญ เพราะเชื่อมั่นและศรัทธาว่า การได้มาคือ บาป 
การเสียสละคือบุญ เป็นระบบของกงสีใหญ่ที่ทุกคนเต็มใจเอาทรัพย์สินทั งหลายเข้ามารวมเป็น
กองกลาง การกินอยู่เป็นส่วนกลาง รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีสิทธิส่วนตัวท าอย่างยินดีเต็มใจ ท าให้
เกิดองค์กรเพื่อการแบ่งบันช่วยเหลือผู้อื่น ตามหลักแห่งอุดมการณ์ในพุทธศาสนาที่ว่า “จรถ ภิกฺขเว 
จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน  เทเสถ ธมฺม  
อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  ปริโยสานกลฺยาณ  สาตฺถ  สพฺยญฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  
ปกาเสถ” (ภิกษุทั งหลาย เธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์
แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมงามใน เบื องต้น 
งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั งอรรถทั งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์
โดยสิ นเชิง) ในทางพุทธศาสนาพบว่าสิ่งของที่ใช้ในการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืนนี แบ่งออกได้  ๒ ชนิด 
คือ ๑. สิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ (อามิสทาน) ๒. สิ่งของที่เป็นศิลปวิทยาการ(ธรรมทาน) ซึ่งในการการ
แบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปวิทยาการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) การแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปะ
วิทยาการทางโลกคือการแบ่งความรู้ความสามารถในเชิงศิลปวิทยาการ  เพ่ือน าไปประกอบสัมมา
อาชีพเลี ยงชีวิต และสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความสะดวกสบาย เป็นสุข ซึ่งในทางพุทธ
ศาสนาถือว่าเป็นการแบ่งปันขุมทรัพย์ (องฺคสมนิธิ) ที่สามารถจะรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ 
สงบ ผ่องใส ๒) การแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปะวิทยาการทางธรรม คือแบ่งปันความรู้ที่เป็นธรรมะอัน
เป็นความจริงแท้แห่งชีวิต ท าให้พบซึ่งความสุข ความเจริญงอกงาม สว่าง สะอาด สงบ ให้เกิดขึ น
แก่ชีวิต นอกจากนี ยังรวมไปถึงการช่วยเหลือแบ่งปันโอกาสแก่ผู้อ่ืนให้ได้กลับตัวกลับใจมีความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต เพราะฉะนั นการให้และการแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานสิ่งของต่างๆ ที่ได้มาให้ได้มีส่วน
ร่วมใช้สอยบริโภคโดยทั่วกัน ถือเป็นลักษณะส าคัญของหลักสารณโภคีธรรมนั่นเอง  

ในการใช้หลักสารณโภคีธรรมนั นสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทตามกลุ่มองค์กร
พุทธศาสนาที่ให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยการแบ่งบัน  ช่วยเหลือ สาธารณสงเคราะห์โดยไม่ได้มุ่ง
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ผลตอบแทน ดังนี  คือ ๑) การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ ๒)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓) 
การศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีก็ปรากฏมีองค์กรพุทธศาสนาที่ใช้ที่ได้ใช้หลักการ
ทางสาธารณโภคีธรรมในการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการ
ทางโลก รวมทั งศิลปะวิทยาการทางธรรม เพ่ือให้ชาวบ้านชุมชน หรือสังคมนั นเกิดความสุข สงบ
เย็น 

จากการศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนา ในเขตพื นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้วิจัยได้เข้าศึกษา ๓ แห่ง คือ  

๑. ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อ เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สา
ธารณโภคีด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั งศิลปะวิทยาการทางธรรม 
สร้างศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อนั นจัดตั งขึ นเพ่ือการไขปัญหาเยาวชน และการพัฒนา
ชุมชน จากแนวคิดการยึดเอาสถาบันหลักในชุมชน คือบ้าน วัด โรงเรียน หรือรัฐมาประสานความ
ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน นั่นเอง 

๒. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณ
โภคีด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั งศิลปะวิทยาการทางธรรม สร้างศูนย์
เรียนรู้ชุมชนพลาญข่อยเพ่ือการพัฒนามนุษย์ทั งโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนากายและจิต โครงการ
แบ่งบันการศึกษา รวมทั งการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ชมชนเข้มแข็ง ด้วยการช่วยเหลืออบรมแนะน า
ส่งเสริมความรู้และอาชีพต่างๆแก่ชุมชน มีการจัดการจากการร่วมมือของชุมชนกับพ่อครูบัญชา ตั ง
วงษ์ไชย ที่เน้นภาคส่วนที่เป็นองค์กรพุทธกับสาธารณสงเคราะห์เข้าด้วยกันและน าพาสังคมที่มี
ความสุข สงบเย็น เป็นที่ยังชีพแก่ชีวิตได้ดีด้วยอาชีพท่ีเหมาะกับชุมชนของตนเอง  

๓. ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เน้นการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้
สาธารณโภคีด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั งศิลปะวิทยาการทางธรรม  
สร้างศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือการตั งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และสอนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์รวมทั ง จัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประจ าจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์ รวม
แบ่งบันองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา รวมทั งการแบ่งบันช่วยเหลือ และร่วมแก้ไขสังคมให้มีความสุข 
สงบเย็นตามหลักการทางพุทธศาสนานั่นเอง  

ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์กรสารธารณโภคีในจังหวัด
อุบลราชธานี ได้เป็นล าดับขั นตอนกระบวนการดังต่อไปนี  คือ 

ขั้นที่ ๑ การก าหนดเป้าหมายขององค์กร พบว่าทั ง ๓ องค์กรพุทธนั นล้วนมุ่งเป้าหมาย
ไปสู่การพัฒนามนุษย์ใน ๔ ด้าน คือ พัฒนาทางกาย  พัฒนาทางศีล  พัฒนาทางจิต และปัญญา 
เป็นหลัก 

ขั้นที่ ๒  ขั นตอนการจัดตั งองค์กร ด้วยการจัดตั งองค์กรพุทธที่ถูกต้องยึดโยงกับการ
กฎหมายและระเบียบการทางบ้านเมืองเป็นหลักส าคัญเพ่ือการปฏิบัติด าเนินงานที่ถูกต้องเป็นที่
น่าเชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมต่อภาครัฐเป็นส าคัญ 

ขั้นที่ ๓ การก าหนดคุณสมบัติผู้น าการบริหารองค์กร ที่นอกเหนือจากความน่าเคารพ
ศรัทธาน่าเลื่อมใสแล้ว คุณสมบัติอีกอย่างของผู้น าที่จะน าไปสู่กระบวนการสร้างองค์กรสาธารณ
โภคีให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยการมีคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ   
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      (๑) เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Creating a Vision)  
      (๒ )  เป็นผู้ ที่ มี ความสามารถในการสื่ อสาร  (Meaning through 

Communication) 
      (๓) เป็นผู้ที่มอบอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Empowerment)  
      (๔) เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง (Self-Understanding)  
ขั้นที่ ๔  กิจกรรมในการด าเนินการ พบว่าองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีนั น 

โดยทั่วไปมุ่งไปในกิจกรรมหรือโครงการทางจริยธรรมมากที่สุด เหตุผลเพราะจริยธรรมนั นเป็นหลัก
ความประพฤติ หรือแนวทางในการปฏิบัติตนที่ควรแก่การยึดถือปฏิบัติเพ่ือสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขโดยมีคุณธรรม และศีลธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญนั่นเอง 

ขั้นที่ ๕ ผลจากกิจกรรมในการด าเนินการ โดยองค์กรนั นจะต้องก าหนดเลือกเครื่องมือ
และวิธีการเพ่ือใช้ในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม หรือความพอใจ ผ่านวิธีการต่างๆ ที่สามารถ
แสดงผลให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ เพ่ือศูนย์การด าเนินงานนั นก็น าไปสู่การปรับปรุงการบริการหรือให้
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมดีงามให้ดีในฐานะผู้มีสาธารณโภคีธรรมต่อไป  

ผลการใช้กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธในเขตพื นที่จังหวัด
อุบลราชธานีและการประยุกต์ใช้ในองค์กรพุทธซึ่งกระบวนสร้างสาธารณโภคีนั นสามารถน ามาปรับ
ประยุกต์ในการจัดตั งองค์กรพุทธด้วยการน ามาใช้ในการจัดตั งองค์กรเพ่ือการแบ่งบันและช่วยเหลือ
สังคมได้ใน ๒ ระดับ คือ 

๑) สาธารณโภคีในระดับบุคคล ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปาก ท้อง การกินดีการอยู่ดีของ
มนุษย์ เน้นถึงการได้รับความสะดวกสบายในด้านการกินดีอยู่ดี หลักสาธารณโภคีมีความสัมพันธ์
กับหลักเศรษฐกิจโดยตรงเรียกว่า เศรษฐกิจแนวพุทธ ที่ด าเนินตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทา ไม่มี
การเบียดเบียนตนเอง มีความเอ็นดูเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันตามหลักของสันโดษ ๓ คือ 
(๑)ยถาลาภสันโดษ (๒)ยถาพลสันโดษ (๓) ยถาสารุปปสันโดษ นอกจากนี ในด้านการด าเนินชีวิต 
หลักสาธารณโภคีมีคุณค่าด้วยสร้างคุณธรรมในด้านจิตใจซึ่งถือใจหรือจิตนั นมีค่าสูงกว่าคุณค่าทาง
วัตถุ สามรถน ามาเป็นที่พ่ึงทางใจ น าพาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายที่ตนได้ตั งไว้ สอนให้มนุษย์รักสามัคคี 
มีความยุติธรรมต้องการปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง รักความเมตตากรุณา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า ไม่อิจฉาริษยาพยาบาทต่อกัน  

๒) สาธารณโภคีในระดับสังคมและองค์กร ค าสอนเรื่องสาธารณโภคีตามหลักพุทธ
ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชุดค าสอนเรื่องสาราณียธรรม คือ ธรรมอันเป็นที่ตั งแห่งความระลึกถึง ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ นในสังคมเอาไว้ เป็น
หลักธรรมที่จะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ นต่อกันและกันอยู่ เสมอในยามที่ระลึกถึงกัน ซึ่งจะ
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมีน  าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ น โดยเฉพาะบทบาทของ
องค์กรพุทธมีการประยุกต์หลักสาธารณโภคีเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมท าให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อสังคมและองค์กรพุทธ ในปัจจุบันเห็นได้ใน ๓ องค์กรหลัก คือ  

(๑) การสร้างศูนย์พยาบาลและดูแลสุขภาพ  ซึ่งองค์กรพุทธสามารถจัดตั งความ
ช่วยเหลือในด้านนี ได้เป็นอย่างดี   

(๒) การสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณสงเคราะห์ด้านการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการจัดตั งองค์กรและศูนย์พัฒนาทั ง การรับเลี ยงเด็กก าพร้า 
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่อยู่ การดูแลสตรีและเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านยาเสพติด หรือการจัดหาอาชีพ
ให้ก็ได้   

 (๓) การสร้างศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ตามหลักแห่งสา
ธารณโภคีธรรมนั นสามารถจัดท าได้ด้วยการอาศัยองค์กรพุทธคือวัดหรือสถาบันทางพุทธศาสนาใน
การสร้างโรงเรียนขึ นมารองรับเด็กที่เกิดในสถานที่นั นหรือเด็กที่รับเข้ามาอุปถัมภ์ 

 (๔) การสร้างศูนย์สงเคราะห์สัตว์ ในด้านการสงเคราะห์สัตว์นั นวัดถือเป็นต้นแบบของ
ด้านการสงเคราะห์สัตว์ด้วยอาจเพราะการเห็นว่าวัดนั นเป็นที่อภัยทานแก่สรรพสัตว์ทั งหลาย และ
วัดหรือองค์กรพุทธนั นสามารถท่ีจะระดมทุนความช่วยเหลือได้ดีหากมีการจัดวางระบบและศูนย์ได้
อย่างถูกต้อง 

เห็นว่าการประยุกต์หลักสาธารณโภคีในพุทธศาสนานั นมีความส าคัญในระดับบุคคล
และสังคมตลอดจนองค์กรพุทธ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมโดยใช้หลักสาธารณโภคีเป็น
พื นฐานในการสร้างหรือพัฒนาสังคมให้มีความเจริญ เพ่ือเสริมความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่สังคม 
ส่งเสริมให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมุ่งให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม มีการ
เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ น ทั งด้านวัตถุและด้านจิตใจ อันจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั นมี
ความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขต่อไป 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๑. กิจกรรมด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวทางที่ได้จากผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายส าหรับ

การให้บริการด้านสาธารณสังคมสงเคราะห์ในส่วนท้องถิ่น  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวทางที่ได้จากผลการวิจัยไปบูรณาการส าหรับการ

บริหารจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่นตามหลักสาธารณโภคีธรรม 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวทางที่ได้จากผลการวิจัยไปก าหนดหลักสูตรการ

ฝึกอบรมคุณธรรม ให้เป็นผู้มีจิตอาสาเสริมสร้างการท างานให้ประสบผลส าเร็จแก่บุคลากร 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวทางที่ได้จากผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

องค์กร สร้างวัฒนธรรมดีงามตามหลักสาธารณโภคีธรรม สร้างสังคมในอุดมคติที่สุขสงบเย็นตาม
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวทางที่ได้จากผลการวิจัยไปก าหนดตัวชี วัดส าหรับ
การพัฒนางานของบุคลากร 

๒. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
- สถาบันการศึกษาน าแนวทางที่ได้จากผลการวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนใน

รายวิชาต่างๆ เช่น พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  
แนวคิดใหม่ทางศาสนา ศาสนากับเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังกับบัณฑิตรุ่นใหม่มีความ
สอดคล้องกับสภาพที่ปรากฏจริงของสังคม 
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- สถาบันการศึกษาน าแนวทางที่ได้จากผลการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชาที่เก่ียวข้อง สัมพันธ์ เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

๓. กิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริม 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริการฝึกอบรม น าแนวทางที่ได้จากผลการวิจัยไป

ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม และหรือสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับเยาวชน บุคลากรของ
ท้องถิ่น 

- หน่วยงานส่วนท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคลากร เช่น 
ส่งเสริมการสร้างองค์กรสังคมสงเคราะห์ตามหลักการในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการสร้างหรือ
มอบรางวัลให้กับบุคคลดีเด่นด้านการช่วยเหลือท าคุณประโยชน์แก่สังคมแห่งป  เป็นต้น 
การประชาสัมพันธ์ 

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต 
http://www.mculp.ac.th  

ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างด าเนิน  
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