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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) ศึกษา
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) วิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์
สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ท าวิจัยโดย
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews) 
กับเจ้าอาวาส พระสงฆ์ และท่องเที่ยว เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การใช้แบบส ารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยการท่องเที่ยว กลุ่มของนักท่องเที่ยว ความ
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดถึงปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเอ้ือต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละแห่ง และ การจัดประชุมกลุ่มใช้เทคนิคการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์  
หรือกระบวนการ A-I-C  ซึ่งเป็นเทคนิคการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  เป็น
กระบวนการที่ช่วยให้มีการระดมพลังสมองในการศึกษา วิเคราะห์พัฒนาทางเลือก เพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา ซึ่งจะท าให้เกิดการตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลังของการสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์เขียนบรรยายพรรณนาตอบตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน  

ดังนั้นส านักก็ยังคงความเข้มงวดในข้อวัตรปฏิบัติตามพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ไว้ อาทิ 
ส านักปฏิบัติวัดถ้ าสหายจันทรนิมิต อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี, ส านักวัดป่าดานวิเวก อ าเภอ
โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ, ส านักปฏิบัติวัดดอยธรรมเจดีย์ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทั้งสาม
ส านักนี้ถือว่าเป็นส านักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงในการรักษาธุดงค์วัตรข้อปฏิบัติของบูรพาจารย์ไว้ได้มั่นคง
เหนียวแน่นที่สุด ส่วนส านักอ่ืน ๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นส านักปฏิบัติธรรมตามสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ก็
ได้รักษาข้อวัตรปฏิบัติไว้ได้เช่นกัน หากแต่ไม่ได้มีชื่อเสียง ข้อปฏิบัติบางอย่างก็ได้มีการอนุโลมไปตาม
ยุคสมัยถึงแม้ว่าพระธุดงค์กรรมฐานผู้ได้รับการอบรมมาจากพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดยตรงจะ
มรณภาพไปเป็นจ านวนมากแล้ว ปัจจุบันยังมีพระธุดงค์กรรมฐานผู้สืบทอดปฏิปทาของพระอาจารย์มั่น 
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ภูริทตฺโต อยู่จ านวนมากทั่วประเทศไทย จึงยังคงมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมฝึกฝนปฏิบัติธุดงค์วัตรตาม
สายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต อยู่ไม่ขาดนั้นเพราะนอกจากการปฏิบัติที่แตกต่างเป็นที่ดึงดูดใจ การ
แสดงธรรมก็เน้นแบบปาฐกถาเข้ากับสถานการณ์จริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงจากเศษส่วนร่างกาย เช่น 
เส้นผม กระดูก เล็บ ฟัน หนัง กลายเป็นพระธาตุบริสทธิ์ของคณะพระธุดงคกรรมฐานมี พระอาจารย์
เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม พระอาจารย์ฟ่ัน อาจาโร        
พระอาจารย์ขาว อนาลโย พระอาจารย์แหวน สุจินฺโณ เป็นต้น หรือแม้แต่พระธรรมวิสุทธิมงคล      
(บัว ญาณสมฺปนฺโน) ศิษย์รุ่นสุดท้าย ที่ได้มรณภาพไปเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๔ เศษกายของท่านได้แปร
สภาพเป็นพระธาตุจ านวนมาก จึงยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนได้หันมาปฏิบัติตาม 

เพ่ือกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
เป็นกิจกรรมที่ส าคัญจะมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างจิตส า นึกสาธารณะจากภายในจิตใจ โดยจากการศึกษา
พบว่ากิจกรรมที่ส าคัญประกอบด้วยกิจกรรมการนั่งสมาธิการเดินจงกรม การเจริญสติภาวนาการ
ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการจัดการท่องเที่ยวสายบุญ รูปแบบและการจัดการท่องเที่ยว
โดยวัดที่ประกอบด้วยการนั่ งสมาธิการเดินจงกรม และปฏิบัติธรรม ในการท่องเที่ยวแบบ 
Voluntourism เป็นการท่องเที่ยวเรียนรู้สู่ชุมชน ที่ทั้งผู้ ให้และผู้รับได้มีโอกาสเรียนรู้แบ่งปัน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดรอยยิ้มและมิตรภาพที่น่าจดจ า ขณะเดียวกันพัฒนาจิตใจ
สติปัญญาและสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาจิตใจให้เกิดความเสียสละ การท า เพ่ือส่วนรวม 
และส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุขจากการท่องเที่ยวและความสุขเกิดภายในจิตใจในการท า
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับสาธารณะ ปัจจุบันการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรูปแบบการส่งเสริมจิตส า นึกผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือมุ่งเน้นการจัดการท่องเที่ยวโดยกิจกรรม
อบรมให้ความรู้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ผิดชอบต่อสังคม (CSR)และส่งเสริมจิตอาสาเพ่ือรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน ผ่านการเข้ามาท ากิจกรรมภายในวัดเพ่ือยกระดับจิตส า นึกของบุคลากรในหน่วยงาน
อย่างยั่งยืนท่องเที่ยวแบบ Voluntourism เป็นการท่องเที่ยวเรียนรู้สู่ชุมชน 

และทั้งหมดนี้แหละที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมของอีสานเป็นเมืองซึ่งเป็นปากประตู
ของประเทศไทยในการก้าวออกไปสู่ประชาคมอาเซียนอีกประตูหนึ่ง ประตูแห่งนี้แน่นอนที่ว่ามีชาวไทย
เดินทางผ่านออกไปเพ่ือท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก และในขณะเดียวกันก็มีพ่ีน้องชาวลาวสมัยใหม่ที่
จ านวนมากมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเดินทางเข้ามาช้อปปิ้ง พักผ่อนวันหยุดอยู่แล้วในสถานที่บันเทิงต่าง 
ๆ มากมาย หากนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รับข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพ่ิมเติมว่ามีแหล่งจรรโลงใจทาง
พระพุทธศาสนาเช่นนี้ น่าสงสัยว่าด้วยความเป็นชาวพุทธเช่นเดียวกับชาวไทย และชาวลาวเหล่านี้จะ
พากันออกไปท่องเที่ยวด้วยมาท าบุญประจ าทุกปี 
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ABSTRACT 

 

A research study on the mental and intellectual development process of 
monks in the forest temple group to promote Buddhist tourism in the northeast With 
the following objectives: 1) study the mental and intellectual development process of 
the monastery of wat Pa To promote Buddhist tourism in the northeast region Have 
conducted research by participatory observation (Participant Observations) In-depth 
Interviews with Monks and Travel Abbots About promoting tourism activities Use of 
surveys to collect basic information about tourist sites Tourism factor Group of tourists 
Availability for tourists As well as problems, obstacles and factors contributing to 
tourism in each tourist destination and group meetings, using techniques for engaging 
and constructive action meetings Or the A-I-C process, which is a creative, participatory 
planning technique Is a process that helps to mobilize brain power in education 
Analyze, develop alternatives For use in problem solving and development Which will 
make the decision together The power of creation and responsibility for tourism 
development And summarize, analyze, synthesize, write descriptive explanations, 
respond in accordance with the objectives set in its entirety 

Therefore, the Bureau still maintains the strictness of the practice according 
to Phra Ajarn Man Phuritto, such as the Bureau of Practice, Tham Saenchan 
Chantaranimit Temple. Nong Wua So District Udon Thani Province, Pa Dan Wiwe Temple 
Office So Phisai District Bueng Kan Province, Doi Tham Chedi Temple Practice Office 
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Khok Si Suphan District Sakon nakonn These three offices are considered to be a 
reputable practice office in keeping with the teachings of the teachers. As for the other 
offices that have been named as the Dharma Practice Centers on the line, Phra Ajarn 
Man Phuritto has also treated the practice as well. But not famous Some practices have 
been complied with in the modern era, although Phra Thudong Karma, who was trained 
directly from Phra Ajarn Man Phuritto, would have died a lot. At present, there are 
many monks and monks who are descendants of Phra Ajarn Man Phuritat, who have 
grown up throughout Thailand. Therefore, there are still people interested in receiving 
training in the practice of Thudha Watsawat. According to the line, Phra Ajarn Man Phurit 
is not growing up because of the different practices that are attractive. The Dharma 
show focuses on the talk with the actual situation. Changes from body fractions, such 
as hair, bones, nails, teeth, leather, become the relics of the faculty of the Buddha. 
Phra, Sat, Sat, Kanot Silo, Phra Ajarn Man Phuritto, Phra Ajarn, Tue, Ajol Thammo, Phra 
Arjarn Fane, Ajaro, Phra Ajarn Khao Anallo, Phra Ajarn, Ring, Sujin No, etc. Bua 
Yansamoponno) The final student Who had died in early 2011, his body was 
transformed into a large number of relics Therefore still inspiring Buddhists to follow 

For the mental and intellectual development process of Buddhist monks in 
the forest temple for Buddhist tourism is an important activity that focuses on 
enhancing the mind Public thought from within the mind The study found that 
important activities include meditation activity, walking and walking. Mindfulness, 
meditation In addition, it also includes tourism management. Patterns and management 
of travel by temples that consist of meditation, walking and walking And Dharma 
practice in tourism, Voluntourism, is a learning tour to the community That both givers 
and recipients have the opportunity to learn, share experiences with each other Causing 
smiles and memorable friendships At the same time, develop the mind, intellect and 
insert volunteer mental activities to develop the mind to make sacrifices for the public 
and result in tourists being happy from tourism and happiness within the mind in doing 
beneficial activities to the public. At present, the Buddhist tourism management of the 
northeastern temple has a mental promotion pattern. Thinking through organizing a 
variety of activities, whether creating partnerships with government agencies and the 
private sector to focus on tourism management by training activities to educate people 



 จ 

 

about knowledge and perceptions about society. (CSR) and promote volunteer spirit 
for social responsibility together Through entering activities within the temple to raise 
the mental level Thinking of the personnel in the sustainable organization. 
Voluntourism travel is a learning tour to the community. 

And all of this is a fair tourist attraction of Isan, a city which is the gateway of 
Thailand to step into another ASEAN community this door, of course, has a lot of Thais 
traveling through to travel. And at the same time, there are many Lao Lao people who 
have a good economic status. Resting on the holidays already in many different 
entertainment places. If these tourists receive additional tourist information that there 
is a source for Buddhism like this. Suspicious of being a Buddhist like Thai people and 
these Laotians will travel together to make merit every year. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุนและค าแนะน าจากหลายท่านหลายหน่วยงาน และบุคลากรหลายฝ่าย ท าให้
งานวิจัยบรรลุผลส าเร็จ ประกอบด้วย พระเทพวราจารย์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี อดีตรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี พระศรีวิสุทธิเมธี รองเจ้า
คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ที่อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.
ดร.ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์    ที่ให้ข้อมูลและอ านวยสะดวกในการเก็บข้อมูลและเป็น
วิทยากรผู้ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย และ ทุก ๆ ท่านที่ให้ข้อมูลต่อการท าวิจัยครั้งนี้ จน
ส าเร็จลงด้วยดี  

คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณต่อผู้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือดังกล่าวมา         
ณ โอกาสนี้ 
 
 

พระมหาสิงห์ณรงค์ เสียมทอง, ดร. และคณะ 
๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
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อักษรย่อช่ือคัมภีร ์
 

อักษรย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก  
งานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งใช้ข้อมูลจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา  คือ  

พระไตรปิฎก - อรรถกถา- ฎีกา- ปกรณวิเสส ผู้วิจัยใช้พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นเอกสารอ้างอิง เป็นระบบเดียวกันหมด ตามที่ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ก าหนด โดยได้อ้างอิง 
เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์  ดังตัวอย่าง เช่น  ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย)                
๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๗  ฉบับมหา
จุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐ และทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

 

พระสุตตันตปิฎก 
 
ขุ.ธ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธัมมบท (ภาษาไทย) 

 



บทท่ี  ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ  

ปัจจุบันสังคมมุ่งพัฒนาทางด้านวัตถุและค่านิยมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้ลักษณะการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากสังคมแบบเกษตรกรรมตามชนบทที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
แน่นแฟ้น มาเป็นสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบและแข่งขันกันสูง มีวัฒนธรรมใหม่ๆ ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคม 
ก่อให้เกิดท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และความขัดแย้งทางวัฒนธรรมข้ึน “ท าให้เผชิญกับ
ความยุ่งยากในการด าเนินชีวิต อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป การท างานแข่งกับเวลา แข่งกับการเกินทาง แข่งกับคนอ่ืน และมีเศรษฐกิจที่รัดตัว จน
ท าให้เกิดปัญหาสังคมในที่สุด”๑ นอกจากความเปลี่ยนแปลงจะท าให้เกิดการพัฒนาแล้ว ยังก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น “ปัญหาสังคม คือ กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเกิดอุปสรรคหรือ
ขัดข้อง จนน าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์หรือความวิตกกังวล เพราะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมีมากมาย แต่ปัญหาที่จัดว่าเป็นปัญหาสังคมนั้น จะต้อง
เป็นปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม"๒ ปัญหาทางสังคมสะท้อน
ออกมาในรูปของปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง ปัญหาสิ่งเสพติด อบายมุข และ
อาชญากรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งยั่วยุและสิ่งมอมเมาสังคมที่เกิดขึ้นจ านวนมากในแต่ละวัน เป็นสังคม
แห่งข้อมูลข่าวสารที่มีเครือข่ายกว้างใหญ่ ข้อดีของเครือข่ายสังคมข่าวสาร คือ ท าให้การติดต่อสื่อสาร
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ส่วนข้อเสีย คือ ท าให้รู้ไม่เท่าทันในการเสพข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี ถูกกระตุ้นและปลุกเร้าจากข้อมูลข่าวสารและมีความหลงใหลในเทคโนโลยี 
โดยถูกมอมเมาด้วยค่านิยมบริโภคนิยม รวมทั้งอาจถูกยั่วยุให้มีพฤติกรรมขัดแย้งและพฤติกรรมรุนแรง
ได้ง่ายขึ้น 

ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ แต่เกิดความเสื่อมทางด้าน
จิตใจ โดยค่านิยมและความประพฤติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนหลายประการ 
เช่น นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย ยกย่องคนรวย โดยไม่ค านึงถึงว่าจะร่ ารวยมาได้โดยวิธีใด 

 
๑ ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์, มนุษย์กับสังคม : ทฤษฎีและหลักประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๑. 
๒ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มนุษย์กับสังคม , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๑. 



๒ 
 

เกิดการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบนี้
นอกจากจะเบียดเบียนกันเองแล้ว ยังเบียดเบียนรุกรานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ที่ดิน ป่าไม้ 
แม่น้ า สภาพธรรมชาติ ถูกรุกราน ถูกท าลาย สภาพน้ าเน่าเสีย สภาพคนจนอยู่ใน สลัมท่ามกลางตึกสูง
อันหรูหราใหญ่โต สภาพความยากจนแร้นแค้นของคนในชนบท และสภาพเสื่อมโทรมทางสังคม อัน
เกิดจากความเสื่อมทางจิตใจมีมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากปัญหายาเสพติด โสเภณี โรคเอดส์และปัญหา
อ่ืน ๆ รวมถึงการละเลยด้านศาสนา และประเพณี เป็นต้น๓ โดยปัญหาเหล่านี้ได้กลายมาเป็นแรงบีบ
คั้นสังคมรอบด้าน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในสังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ปัญหาทุกขสภาวะของคนในสังคม “ความทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยากหรือความรู้สึกไม่สบายกาย ไม่
สบายใจ”๔ โดยปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กัน บางครั้งปัญหาทางด้านร่างกาย
เป็นผลพวงให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ แต่บางครั้งปัญหาทางด้านจิตใจก็จะมีอิทธิพลต่อร่างกายด้วย 
เมื่อมีปัญหาความทุกข์คนส่วนใหญ่ก็จะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ที่แตกต่างกันออกไป และ
คนจ านวนไม่น้อยที่เลือกใช้วิธีการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น บางกลุ่มชอบท่องเที่ยวตามสถาน
บันเทิงเริงรมย์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งจะท าให้รู้สึกเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากสภาพปัญหาที่บีบคั้น ท าให้ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวได้รับความนิยมมาก ในแต่ละปีมีเม็ดเงินจากธุรกิจการท่องเที่ยวจ านวนมาก และธุรกิจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

สอดคล้องกับนางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยว ได้สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 
๒๕๕๘ โดยประเมินจากข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ พบว่า ในปีที่ผ่านมา มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง ๒๙.๘๘ ล้านคน ขยายตัว ๒๐.๔๔% สร้างรายได้ 
๑.๔๔ ล้านล้านบาท ขยายตัว ๒๓.๕๓% ถือว่ามีการเติบโตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 
๒๕๕๗ มากถึง ๒.๗ แสนล้านบาท ส่วนการเดินทางเที่ยวภายในประเทศ จากข้อมูลเบื้องต้น ประเมิน
ว่าคนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศ ๑๓๘.๘ ล้านคน-ครัง้ สร้างรายได้ ๗.๙ แสนล้านบาท ส่งผลให้ในปี 
๒๕๕๘ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ ๒.๒๓ ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
๒.๒๐ ล้านล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ๓ หมื่นล้านบาท๕ เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวก็จะมี

 
๓ พรพรรณ อาทิตย์ตั้ง, ปัญหำสังคม, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล : http://luck507.blogspot.com/ 

2012/07/blog-post.html [๘ กันยายน ๒๕๕๙]. 
๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓๕. 
๕ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีท่ี ๓๖ ฉบับท่ี ๓,๑๒๐ วันท่ี ๗-๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ออนไลน์] แห่ง

ข้อมูล : http://www.thansettakij.com/2016/01/08/25115 [๘ กันยายน ๒๕๕๙]. 

http://luck507.blogspot.com/%202012/07/blog-post.html%20%5b๘
http://luck507.blogspot.com/%202012/07/blog-post.html%20%5b๘
http://www.thansettakij.com/2016/01/08/25115%20%5b๘


๓ 
 

ปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งบางครั้งการท่องเที่ยวก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เพราะนอกจาก
จะใช้งบประมาณจ านวนมากแล้วยังประสบกับปัญหาความเครียดที่เป็นผลพวงมาจากการท่องเที่ยว
ด้วย แทนที่การท่องเที่ยวจะเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตอีกวิธีหนึ่ง กลับท าให้มีปัญหาเพ่ิมมากข้ึน ค าถาม
ที่ตามมาก็คือ เราเลือกวิถีการท่องเที่ยวเพ่ือแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมแล้วหรือยัง ลักษณะของการ
ท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความผ่อนคลายและกล่อมเกลาทางจิต
วิญญาณ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อชีวิตและโลกตามความเป็นจริง    

พระพุทธศาสนาเห็นว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคน
มีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือท าชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุน
ตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป”๖ เมื่อมีปัญหาทางด้านร่างกายคนส่วนใหญ่ก็จะไปหาหมอให้ช่วยดูแล
รักษา แต่เมื่อมีปัญหาทางด้านจิตใจ ทุกคนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพียงแต่มีกระบวนการ
จัดการกับปัญหาทางด้านจิตใจอย่างถูกต้อง ชาวพุทธส่วนใหญ่เชื่อว่าเมื่อมีปัญหาทางด้านจิตใจ 
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการหันหน้าเข้าหาศาสนา ด้วยการศึกษาธรรมะ การฟังธรรม และการปฏิบัติ
ธรรมกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์สายวัดป่าที่ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย จึงเป็นที่พ่ึง
ทางด้านจิตใจของประชาชน และยังพบว่า นอกจากประชาชนจะเลื่อมใสในศีลาจารวัตรและหลักธรรม
ค าสอนของท่านแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งเลือกวิธีการท่องเที่ยวตามวัดที่พระสงฆ์สายวัดป่า
ท่านได้พ านักอยู่ ถึงแม้ว่าบางรูปท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตาม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะไปเยี่ยมชม
บริขาร สิ่งของเครื่องใช้ ล่องลอยวิถีชีวิต รวมทั้งหลักธรรมค าสอนและแนวทางด าเนินชีวิตของท่าน
ด้วย ก่อให้เกิดกระบวนการกล่อมเกลาจิตใจ ความเลื่อมใส ศรัทธา ผ่อนคลาย และเข้าใจชีวิตได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในเชิงพุทธที่ควรค่าแก่การส่งเสริม โดยมีความแตกต่างจากการท่องเที่ยว
รูปแบบอ่ืน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบสนองกิเลสของตนเอง แม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกสนุกสนาน แต่ก็เป็น
เพียงความรู้สึกท่ีกลบทุกข์ไว้ชั่วคราวเท่านั้นเอง พอกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีก
อีก ในขณะที่การท่องเที่ยวตามวัดที่พระสงฆ์สายวัดป่าพ านักอยู่ นอกจากจะท าให้เกิดความศรัทธา
ลึกซึ้ง เกิดความอัศจรรย์ใจแล้ว ยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้สงบ มีเมตตา มีสัมมาทิฏฐิ เข้าใจชีวิต
และโลกได้ดียิ่งขึ้น ตลอดถึงการได้แนวทางในการด าเนินชีวิตอันดีงามด้วย  และยังพบว่าพระสงฆ์สาย
วัดป่าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในภาคอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเป็นจ านวนมาก จึงสมควรที่จะ
ศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการต่อยอดไปสู่การ
ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วย 

 

 
๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 



๔ 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการพัฒนา
เตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและให้
ความส าคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาค
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแทนการ
น าเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางคมนาคมที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง อีกท้ังเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันของหน่วยงานแต่ละพ้ืนที่ โดย
ได้ก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วนออกเป็น ๘ เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด และ ๘ เขตพ้ืนที่เมืองชายแดน๗ โดยการท่องเที่ยวเชิงพุทธก็เป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง และมีจุดแข็งทางด้านปัจจัยการ
ท่องเที่ยว และเป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมและเปิดตลอดการท่องเที่ยวในภาคอีสานต่อไป  

ดังนั้น จากความเป็นมา สภาพปัญหา และความส าคัญดังกล่าว พบว่า การท่องเที่ยวก็เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาชีวิต รูปแบบการท่องเที่ยวบางอย่างแม้ว่าจะท าให้มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินก็ตาม แต่ก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาชีวิตที่แท้จริง อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนมากในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงพุทธก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส าหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดงบประมาณและได้รับคุณค่าแท้จากการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กับพุทธศาสนา สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาจิตใจและปัญญาได้ จึงท าให้คณะวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษา เรื่อง “กระบวนกำรพัฒนำจิตใจและปัญญำของพระสงฆ์สำยวัดป่ำเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธ และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

 
๗ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ยุทธศำสตร์กำรท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐, (กรุงเทพมหานคร 

: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๘), หน้า ๒๓. 



๕ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
๑) ศึกษากระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒) วิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

๑.๓ ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยภาคสนาม
ในพ้ืนที่วิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้  

๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเอกสำร 
ในงานวิจัยนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการวิจัยด้านเอกสาร (Documentary Research) 

ออกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้  
๑) เอกสำรชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
๒) เอกสำรชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ เอกสาร หรืองานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ศึกษา เช่น ต าราทางพระพุทธศาสนา เอกสารวิชาการ หนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย รวมทั้งข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  เป็นต้น 

โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติ,หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  

๑.๓.๒ ขอบเขตของเนื้อหำ 
เนื้อหาในงานวิจัยนี้จ าแนกเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ หลักการและแนว

ปฏิบัติของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนที่ ๒ กระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนที่ ๓ วิเคราะห์ผล
การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
ประเด็นหลักในการวิจัย ส่วนประเด็นที่นอกเหนือจากนี้ถือเป็นประเด็นเสริมเท่านั้น     

 
 



๖ 
 

๑.๓.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่วิจัย  
การวิจัยครั้งนี้  ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาค

อีสาน ๒) เป็นวัดที่มีปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธที่มีลักษณะความโดดเด่น ๓) เป็นวัดที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ๔) เป็นวัดที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่าง
เป็นรูปธรรม ๕) เป็นวัดที่มีพระสงฆ์สายวัดป่าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป 
๖) เป็นวัดที่ยังไม่มีการท าวิจัยในประเด็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่ามาก่อน 
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวพบว่า มีพ้ืนที่ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการท างานวิจัย จ านวน ๖ แห่ง 
จึงได้ก าหนดเป็นพ้ืนที่วิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑) จังหวัดขอนแก่น : พระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่โพธิ์) วัดโพธิ์ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

๒) จังหวัดอุดรธานี : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ต าบลบ้าน
ตาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

๓) จังหวัดสกลนคร : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

๔) จังหวัดสุรินทร์ : หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
๕) จังหวัดหนองคาย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ าเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย 

๖) จังหวัดอุบลราชธานี : หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๓.๔ ขอบเขตด้ำนประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

เฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย ที่อยู่ในพ้ืนที่การวิจัย โดยจ าแนกออกเป็น 
๖ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

๑) เจ้าอาวาสวัดทั้ง ๖ แห่ง   รวมจ านวน   ๖  รูป  
๒) พระสงฆ์วัดละ ๒ รูป  รวมจ านวน ๑๒  รูป 
๓) นักท่องเที่ยววัดละ ๕ รูป/คน  รวมจ านวน ๓๐  รูป/คน 

รวมประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด   จ านวน      ๔๘  รูป/คน 
 

 
 
 



๗ 
 

๑.๔ นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
กระบวนกำรพัฒนำจิตใจและปัญญำ หมายถึง วิธีการเข้าถึงสภาพธรรมอันเป็นกิจงาน

หน้าที่ทางธรรมในหลักพระพุทธศาสนา ในที่นี้มุ่งหมายถึงการปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบเพ่ือลดกิเลสหรือ
ขัดเกลาจิตใจให้พ้นจกทุกข์เห็นสภาพความจริงแท้ของจิตได้  

กำรท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้
ให้บริการ แหล่งท่องเที่ยว โดยในงานวิจัยนี้ หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าใน
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 

แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่หรืออาณาบริเวณที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมแล้วรู้สึก
ผ่อนคลาย บันเทิงใจ อัศจรรย์ใจ และซาบซึ้งใจ หรือเกิดองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตและสังคม โดยใน
งานวิจัยนี้ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัยทั้ง ๖ แห่ง    

นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่เดินทางจากท้องถิ่นที่อยู่โดยปกติของตน ไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ แต่ด้วย
เหตุผลด้านการท่องเที่ยว โดยในงานวิจัยนี้ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่เข้ามาท่องเที่ยวในวัดที่เป็น
พ้ืนที่วิจัยทั้ง ๖ แห่ง     

กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ หมายถึง  การที่บุคคลหรือกลุ่มคนเดินทางมาท่องเที่ยวตาม
สถานที่และบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยในงานวิจัยนี้ หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในวัดที่เป็นพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๖ แห่ง ดังต่อไปนี้ ๑) จังหวัดขอนแก่น : พระครูโพธิสารคุณ 
(หลวงปู่โพธิ์) วัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒) จังหวัดอุดรธานี : หลวงตามหา
บัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๓) จังหวัดสกลนคร : 
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔) จังหวัดสุรินทร์ 
: หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๕) จังหวัดหนองคาย : หลวงปู่เหรียญ 
วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๖) จังหวัดอุบลราชธานี : หลวงปู่ชา 
สุภทฺโธ วัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง กลุ่มจังหวัดของประเทศไทยที่อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เรียกอีกอย่างว่าภาคอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคในการท าวิจัย โดย
งานวิจัยนี้ หมายถึง พ้ืนที่วิจัย ๖ จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัด
อุบลราชธานี หนองคาย จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น 
 
 
 
 



๘ 
 

๑.๕ กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑) ได้ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคะวันออกเฉียง
เหนือ ที่สามารถเดินทางไปได้ ปลอดภัย 

๒) เพ่ือศึกษาสภาพของวัดป่าของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
ความร่มรื่น เป็นแหล่งศึกษาหลักธรรม แหล่งการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรม ตามกาลอันเหมาะสม  

๓) เ พ่ือศึกษากิจกรรมการท่อง เที่ ยว เชิ ง พุทธของพระสงฆ์สายวัดป่ า ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกิจกรรมส่งเสริมทางปัญญา การฝึกสมาธิ และการเทศนาธรรม เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรม
ของพระสอนศีลธรรม 

 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 

กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ข้อมูลทุติยภมู ิ

- ข้อมูลจากการทบทวน
เอกสารงานวิจัย รายงาน
การวิจัย หนังสือ บทความ
ในวารสาร รายงานการ
ประชุม สัมมนาวิขาการ 
บทความออนไลน์ บทความ
วิชาการ เป็นต้น  

ข้อมูลปฐมภูมิ 
- แบบสอบถามนักท่องเที่ยว 
- แบบสัมภาษณ์พระภิกษุ
สงฆ์ สายวั ดป่ าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
- หลักการและแนวปฏิบัติธรรม 
- แนวการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สาย
วัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- แนวทางการปฏิบัติ ธรรมส าหรับ
นักท่องเที่ยว 



บทท่ี  ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่องกิจกรรมการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือนี้จ าเป็นยิ่งที่ต้องทราบเบื้องต้นถึงหลักการและแนวปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สาย
วัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยในบทนี้ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในการศึกษาออกได้ดังนี้  

๒.๑ ประวัติความเป็นมาของพระสงฆ์สายวัดป่า 
๒.๑.๑ หลักการและแนวปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สายวัดป่า 
๒.๑.๒ ประวัติวัดและแนวปฏบิัติธรรมของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑) หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย  
๒) หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี  
๓)  หลวงปู่โพธิ์ วัดโพธิโ์นนทัน จังหวัดขอนแก่น 
๔) หลวงปู่มั่น วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร  
๕) หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพา จังหวัดสุรินทร์ 
๖) หลวงปูชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี  

๒.๒ แนวคิดด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
๒.๒.๑ แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
๒.๒.๒ กระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่า

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒.๓ กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า 

๒.๓.๑ กระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่า 
๒.๔ บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในยุคสมัยใหม่  
๒.๕ เอกสารและงานที่เก่ียวข้อง 

 

๒.๑ ประวัติความเป็นมาของพระสงฆ์สายวัดป่า 

แต่เดิมในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่มีการสร้างอาคารสถานให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ
สงฆ์โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
ถาวร ด้วยจะท าให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก จึงทรงก าหนดสถานที่ส าหรับใช้เป็นที่อาศัย
พ้ืนฐานสุด คือ “รุกขมูลเสนาสนะ” อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้แล้วให้จาริกไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพ่ือ



๑๐ 
 

มิให้จิตมีสิ่งผูกพัน เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกออกเผยแพร่พระศาสนา ปรากฏว่ามีผู้เลื่อมใส
ศรัทธาพากันบวชเป็นพระภิกษุจ านวนมากมาย ที่ไม่ได้บวชต่างก็ให้ความอุปถัมภ์เกื้อกูลเป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งนครราชคฤห์ ทรงประกาศตนเป็นองค์ศาสนูปถัมภกต่อพุทธ
ศาสนา ทั้งทรงถวาย “เวฬุวัน” ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และเหล่าพุทธสาวก ซึ่งพระองค์ทรง
รับไว้ ด้วยเพราะวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มิใช่มุ่งเน้นให้บ าเพ็ญวิปัสสนาญาณเท่านั้น  หน้าที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือการจาริกออกไป ณ ที่ต่างๆเพ่ือเผยแพร่พระธรรมค าสอนอีกด้วย และเป็นมูลเหตุให้
ทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุสามารถรับวัดที่เหล่าทายกถวายได้ ซึ่งค าว่า “วตวา”ในภาษาบาลี 
แปลว่า เป็นที่สนทนาธรรม บ้างก็ว่ามาจาก”วัตร”อันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระภิกษุที่พึง
กระท า หรือแปลอีกอย่างว่าการจ าศีล ภาวนา หรือสถานที่ ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบัติภารกิจที่พึงกระท า
นั่นเอง๑   

จาการศึกษาพบว่าในสมัยนั้นพระภิกษุสงฆ์มีเป้าหมายในการบวชเพ่ือมุ่งเน้นปฏิบัติท าให้
แจ้งในทุกข์ และการดับทุกข์ เว้นห่างจากกาม จากกิเลส อีกส่วนหนึ่งบวชเข้ามาเพ่ือศึกษาในธรรมวินัย
ช่วยการเผยแผ่ศาสนา รักษาพุทธวัจนะไม่ให้คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงก่อเกิดพระภิกษุ ๒  แบบ คือ๒  

๑) ฝ่ายที่ยังคงตั้งมั่นอยู่กับแนวปฏิบัติเดิมนั่นคือปลีกความวุ่นวายจากโลกออกสู่ป่า 
เพ่ือแสวงหาความวิเวก มุ่งเน้นทาง“วิปัสสนาธุระ”  

๒) ฝ่ายที่นิยมการอยู่ชิดติดวัดภายในเขตชุมชน โดยมุ่งเน้นการศึกษา คือการมุ่งศึกษา
เพ่ือให้รู้ถึงพระพุทธพจน์ พระธรรมวินัย รวมทั้งพระอภิธรรมต่าง ๆ 

ซึ่งการแยกออกเป็น ๒  ลักษณะนี้มาแบ่งชัดเจนเป็น ๒  ฝ่ายในประเทศลังกา โดยเรียก
ฝ่ายที่อยู่ป่าว่า “พระอรัญวาสี” และเรียกฝ่ายที่อยู่ในเมืองว่า “พระคามวาสี”  โดยวัดฝ่ายคามวาสีนั้น
อยู่ภายในหรือรอบนอกเมืองที่มีชุมชนอาศัยอยู่ แต่วัดฝ่ายอรัญวาสีจะต้องถอยร่นให้ห่างไกลชุมชนให้
มากที่สุด แต่ความจ าเป็นในการพ่ึงพาอาศัยการแบ่งปันอาหารจากสังคมยังต้องมีอยู่ในพระวินัย
ก าหนดไว้ว่าวัดฝ่ายอรัญวาสีจะต้องตั้งไม่ห่างจากหมู่บ้านที่ ใกล้ที่สุดจนเกินไป คือให้อยู่ในระยะ
ประมาณ ๕๐๐ ชั่วคันธนู หรือประมาณ ๑  กิโลเมตร เพ่ือเอ้ือให้พระภิกษุสามารถเดินไปรับการ
บิณฑบาตและกลับมาทันฉันอาหารเพลก่อนเที่ยงวัน วัดอรัญวาสีนิยมตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นป่าเขา ส่วน
ใหญ่มีเพียงกุฏิและศาลาโถงอเนกประสงค์ ไม่มีอาคารและแบบแผนมากนัก พระสงฆ์ฝ่ายนี้จะอยู่จ าวัด
เฉพาะเพียงช่วงเข้าพรรษา และจะมุ่งธุดงค์เข้าป่าลึก ปักกลด ฝึกหัดกรรมฐานจิต และจาริกไปเรื่อยๆ 

 
๑ ฟื้น ดอกบัว , วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย , (กรุงเทพมหานคร : ศิล

ปาบรรณาคาร,๒๕๕๐), หน้า ๑. 
๒ พระมหาสมชาย เจริญกิจ, วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและ

กิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยในปัจจุบัน ,
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐. 



๑๑ 
 

ก่อนกลับออกมาจ าพรรษาที่วัดอีกครั้งเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาใหม่ ความต้องการท าสังฆกรรมใดๆ ก็เพียง
อาศัยการก าหนดขึ้นใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้น๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจดีย์ดูเหมือนจะไม่มีการสร้างใน
วัดอรัญวาสีหรือ“วัดป่า”แท้ๆเลย คงเป็นเพราะแนวความคิดของพระภิกษุสายนี้เน้นที่การปฏิบัติ
เพ่ือให้เห็น “ธรรม” มากกว่า “รูป” ที่แม้เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ก็เป็นเพียงภาพ
สัญลักษณ์ที่ไม่ใช่วิถีทางแห่งการหลุดพ้น  วัดคามวาสี สร้างขึ้นส าหรับเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเมือง
โดยตรง ภารกิจหลักของพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายนี้มุ่งไปในทางปฏิบัติด้านพิธีกรรมทางศาสนา  และการเน้น
ศึกษาทางหนังสือเพ่ือแสวงหาความรู้ ส าหรับใช้ในการสั่งสอนฆราวาสมากกว่าฝึกปฏิบัติด้านวิปัสสนา
ธุระ พระสงฆ์ฝ่ายนี้จึงมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกตลอด  ท าให้แนวทางหลักด้าน
ปฏิบัติต้องเปลี่ยนไปจากการมุ่งหาหนทางเพ่ือให้ “ตนเอง” พ้นจากสังสารวัฏ มาเป็นเพ่ือช่วยให้ 
“ผู้อ่ืน” พ้นทุกข์แทน เป็นการปฏิบัติที่ไม่ใช่เพ่ือมุ่งผลตรัสรู้และนิพพาน หากแต่การเน้นผลทางปริยัติ
ธรรมทั้งคอยชี้แนะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เวไนยสัตว์ทั้งปวงได้ ก็เท่ากับเป็นการสั่งสมทานบารมีและ
ยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นในขณะเดียวกัน ถือเป็นหลักส าคัญในการฝึกจิตเพ่ือการ “ละวาง” วัด
ประเภทนี้จะมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารมากกว่าวัดอรัญวาสี ตามความต้องการใช้
งาน การก าหนดแบบแผนทั้งด้านรูปแบบและแผนผังรวมมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจน  

ส่วนในประเทศไทยจากเอกสารด้านประวัติศาสตร์พบว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนที่
เรียกว่าสุวรรณภูมิ โดยดินแดนส่วนนี้ประกอบไปด้วย ๗ ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา 
ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทยเนื่องจากได้พบ
โบราณวัตถุที่ส าคัญ เช่นพระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐานส าคัญ แต่พม่าก็
สันนิษฐานว่ามีในกลางอยู่ที่เมืองสะเทิม ภาคใต้ของพม่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้ 
โดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแถบนี้ จน
เจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ จากการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศต่างๆ  ถึง ๙ สาย โดยพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียเป็นผู้อุปถัมภ์ในขณะนั้น  โดย
คาดว่าคาดว่าในยุคต้นๆ ตั้งแต่สมัยสมัยทวาราวดี สมัยอาณาจักรอ้ายลาว สมัยอาณาจักรศรีวิชัย สมัย
ลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๕) หรือสมัยเถรวาทแบบพุกาม และสมัยกรุงสุโขทัย นั้นมีความผสมผสาน
ระหว่างพุทธศาสนาทั้งแบบมหายาน และเถรวาม พราหมณ์ ผี เข้าด้วยกันจนถึงสมัยพ่อขุนรามค าแหง
มีปรากฏหลักฐานได้อาราธนาพระมหาเถรสังฆราชจากนครศรีธรรมราช มาตั้ งวัดอรัญญิก ในกรุง
สุโขทัย  โดยเชื่อว่ายังเป็นเถรวาทในฝ่ายคามวาสี คณะแบบลังกาวงศ์ มากกว่าที่จะเป็นเถรวาทแบบ
ดั้งเดิมที่อยู่ในกรุงสุโขทัย จนกระทั่งถึงยุคของพระมหาธรรมราชาลิไทย ได้อาราธนาพระมหาสามี
สังฆราชจากลังกาทวีปมายังกรุงสุโขทัยเข้ามาท าให้ฝ่ายเถรวาทแบบลังกาวงค์มีความมั่นคงและได้รับ

 
๓ กรมการศาสนา, ประวัติพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

กรมการศาสนาจัดพิมพ์ , ๒๕๒๕), หน้า ๒๐๘ – ๒๐๙. 



๑๒ 
 

การยอมรับมากยิ่งขึ้นกว่าเถรวาทแบบดั้งเดิมอย่างยิ่ง โดยคระลังกาวงค์ชุดนี้มีความเป็นอยู่ที่น่าศรัทธา 
นิยมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ านักอยู่นอกเมืองในป่าอย่างสงบ จึงก่อเกิด “คณะอรัญวาสี” 
เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากพระสงฆ์ที่อยู่เดิมที่เป็นฝ่าย “คณะคามวาสี” นั้นเอง ดั้งนั้นต่อมาคณะสงฆ์จึง
ถูกเรียกแบ่งแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ในฝ่ายคามวาสี นิยมเรียกว่า “คณะฝ่ายขวา” ส่วนในคณะ
อรัญญวาสีนิยมเรียกว่า “ฝ่ายซ้าย” โดยทั้งสองฝ่ายมีสังฆประมุขแยกเป็นอิสระจากกันดังปรากฏว่าใน
เอกสารการแต่งตั้งในยุคนั้นว่า “พระบรมครูติโลกดิลกติรตนสีลคันธวน วาสีธรรมกิตติสังฆราชมหาสามี
เจ้า สถิต ณ วัดป่าแดงทรงเป็นพระสังฆราชคณะอรัญญวาสี ขณะเดียวกันพระสังฆราชญาณรุจีมหา
เถระทรงเป็นสังฆราชของคณะคามวาสี (พ.ศ. ๑๙๔๙) พระมหากษัตริย์ทรงเข้าไปช่วยดูแลการปกครอง
ของคณะสงฆ์ทั้งคณะคามวาสีและคณะอรัญวาสี”๔ 

ต่อมาเมื่อถึงยุคสมัยอยุธยา ถึง กรุงธนบุรี  ก็ยังคงมีคณะสงฆ์ ๒ คณะเรื่อยมา แต่มีเป็น
ภิกษุในฝ่ายคามวาสีที่แยกออกจากกันเป็น ๒ คณะ คือ คามวาสีเดิม และ คณะป่าแก้ว ที่ถือก าเนิดจาก
เหตุการณ์ที่มีพระภิกษุในสมัยนั้นได้เดินทางเข้าไปประเทศศรีลังกาและได้บวชแปลงนิกายใหม่เป็น
สิงหลนิกาย โดยมีพระวันรัตนมหาเถระเป็นอุปัชชฌาย์(พ.ศ. ๑๙๖๗) พอส าเร็จการศึกษาในพระธรรม
วินัย ก็ได้เดินทางกลับพร้อมกับพระมหาเถระชาวลังกา  ๒ รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุ และ พระอุตม
ปัญญา กลับมาด้วย และได้มีผู้ศรัทธาในสมัยนั้นเข้ามาขออุปสมบทจ านวนมาก จนในที่สุดได้แยก
ออกไปตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายคามวาสีใหม่เรียกว่า “คณะป่าแก้ว” ตามนามอุปัชฌาย์ชาวลังกาคือ “วันรัตน์”  
และอีกประการหนึ่งในสมัยยุคอยุธยามีการแต่งตั้งพระสงฆ์เพียงรูปเดียวเท่านั้นเป็นสมเด็จสังฆราช
ด ารงค์ต าแหน่งทั่วราชอาณาจักร และมีพระสงฆ์คามวาสี ๒ ฝ่าย คือ คณะคามวาสีเดิม และคณะป่า
แก้ว  เป็นสงฆ์ฝ่ายขวา ส่วนฝ่ายอรัญญวาสี เป็นสงฆ์ฝ่ายซ้าย  เช่นเดิม๕  

พอถึงยุคสมัยกรุงธนบุรีด้วยปลายสมัยอยุธยานั้นมีสงคราม พอพระเจ้าตากสินกอบกู้ได้เอก
ราชคืนมาก็ทรงฟ้ืนฟูด้วยการสืบเสาะหาพระสงฆ์เถระผู้มีภูมิธรรมรู้ในอรรถธรรมว่ายังมีอยู่ที่ใดบ้างให้
นิมนต์มาประชุมกัน ณ วัดบางหว้าใหญ่ และแต่งตั้งขึ้นเป็นราชาคณะตามควรแก่คุณานุรูป ทั้งยัง
ด าเนินการตั้งคระนิกายตามอย่างสมัยอยุธยาคือ ให้มีคณะสงฆ์สามคณะได้แก่  คณะคามวาสี คณะป่า
แก้ว และคณะอรัญญวาสี เช่นเดิม๖  

 
๔ อ้างแล้ว, กรมการศาสนา,ประวัติพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, หน้า ๑๒๗-

๑๒๙. 
๕ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประชุมเกี่ยวกับต านานทางพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ : คณะ

สงฆ์วัดพระพิเรนทร์, ๒๕๑๔), หน้า ๑๖๙-๑๗๐. 
๖ พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺ โต) ,  การปกครองคณะสงฆ์ ไทย,  พิมพ์ครั้ งที่  ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒. 



๑๓ 
 

สุดท้ายก่อนการก าเนิดพระสงฆ์สายวัดป่าดังในปัจจุบัน ในยุคต้นรัตนโกสินทร์มีการ
ปรับเปลี่ยนชื่อคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย ออกเป็น ๒ คณะ คือ คณะฝ่ายเหนือ และคณะฝ่ายใต้ ส่วนใน
เมืองหลวงตั้งเป็น คณะกลาง และให้ยุบคณะอรัญญวาสี แต่คงต าแหน่งเจ้าคณะไว้ อย่างไรก็ตามความ
เป็นคามวาสี และอรัญญวาสี ก็ยังคงได้รับการน ามาเรียกประเภทวัดที่สืบทอดธุระทั้งสองคือ คันธะธุระ 
“วัดบ้าน” เป็นคามวาสี และ “วัดป่า” เป็นประเภทอรัญญวาสี อยู่นั้นเอง  จะอย่างไรก็ดีในยุค
รัตนโกสินทร์ความเป็นพระสงฆ์สายวัดป่าได้รับความสนใจ และศรัทธาเป็นอย่างยิ่งจากประชาชนทั่ว
ทุกภาครวมทั้งจากบุคคลชั้นสูงอย่างกว้างขวางโดยพบว่าความรุ่งเรื่องนั้นเกิดจากพระสงฆ์สองรูปที่เป็น
ฐานเริ่มต้นในความแจ่มชัดของวิถีแห่งภาพพระสงฆ์สายวัดป่า คือพระเสาร์ กนฺตสีโล และพระปัญญา
พิศาลเถระ(หนู ฐิตปญฺโญ) แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดกับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ คือ พระอาจารย์มั่น  
ภูริทตฺโต ดังนั้นเมื่อมีการศึกษาพระสงฆ์สายวัดป่าในปัจจุบันจึงมีการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น ๔ ยุค คือ     

๑) ยุคต้นก าเนิดพระสงฆ์สายวัดป่า โดยยุคเริ่มต้นนี้เริ่มทีเดียวเกิดจาการการจาริก
ธุดงค์ การแสวงหาทางเลือกแห่งวิถีทางปฎิบัติที่เป็นประสบการณ์ในด้านวิปัสนากรรมฐาน ซึ่งในยุคนั้น
ในภาคอีสานมีพระสงฆ์จ านวนหนึ่งคือ พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และ
คณะศิษย์ได้ท าการเดินธุดงค์จาริกไปในที่ต่างๆ ทั้งตามป่าเขา ถ้ า เพ่ือการปฎิบัติกรรมฐาน โดยในยุค
นั้นถือเป็นสิ่งที่แปลกตากับการเห็นคณะพระสงฆ์เช่นนี้เที่ยวธุดงค์ ดังนั้นจึงมีการเรียกกลุ่มพระส่วนนี้
ในยุคนั้นว่า “พระป่า” เกิดขึ้น  โดยช่วงแรก (พศ.๒๔๔๒ – ๒๔๔๓) นั้นมีการธุดงค์โดยมีพระอาจารย์
เสาร์ กนฺตสีโล และพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นผู้น าเคลื่อนจากภาคอีสานไปทางเหนือเรื่อยไปจนถึง
หลวงพระบาง ย้อนลงมาแขวนค าม่วน ประเทศลาว (สปป ลาว) สู้พ้ืนที่นครพนม ในช่วงยุคท้ายการ
จาริกไปสู้พ้ืนที่นครพนมก็ได้พบกับพระอาจารย์หนู ฐิตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใต้ ร่วมจาริกธุดงค์มาด้วย 
ซึ่งในการปฏิบัติธรรมในยุคนั้นจังหวัดนครพนมถือเป็นที่นิยมเป็นส าคัญ และเริ่มปรากฏมีประชาชนนับ
ถือมากขึ้นพร้อมมีศิษย์เข้าปฏิบัติธรรมแบบธุดงคกรรมเพ่ิมข้ึน๗ 

ในยุคนี้ (๒๔๔๑) พระสงฆ์จากส่วนกลางได้จัดการศึกษาพระปริยัติขยายมาสู่หัวเมือง
มากขึ้น โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นประธานให้จัดตั้งวัดเป็น
โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร โดยในมลฑลอีสานนั้นมอกให้พระญาณรกขิต (จันทร์ สิริจันโท) เป็น
ผู้อ านวยการศึกษามณฑล และในขณะเดียวกันเริ่มมีเค้าลางแห่งความเชื่อในค าท านายจากคติความ
เชื่อเรื่องพุทธท านายของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยว่าสังคมที่จะเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นนี้ ท าให้เกิด
ความละส่ าละสายในภาคอีสาน (พศ. ๒๔๔๔ – ๒๔๔๕) เกิดขบถผีบาปผีบุญเกิดขึ้นในภาคอีสานโดย
พระสงฆ์ส่วนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการเป็นหัวหน้าเห็นได้จากหนังสือแผนการที่ร่วมประชุมตกลง
โดยให้องค์มั่น ปกครองเวียงจันทร์ ส าเร็จลุน วัดบ้านเวินไชย แขวนจ าปาศักดิ์ ปกครองเมือง

 
๗ อตฺตปวตฺติ ของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์), (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตการพิมพ์, 

๒๕๓๑), หน้า ๑๗.  



๑๔ 
 

อุบลราชธานี ให้องค์เล็ก บ้านหนองซ า ปกครองหนองโสมและให้องค์พระบาทกับองค์ขุดปกครองธาตุ
พนม และ ยุคนี้เองที่พระศาสนดิลก (อ้วน ติสโส)เป็นเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามและเริ่มขยายการศึกษา
ปริยัติธรรมไปยังวัดต่าง ๆ ในภูมิภาค ดังนั้น แนวทางพระธุดงคกรรมฐานจึงน่าจะเริ่มเป็นทางเลือก
หนึ่งของพระสงฆ์อีสานในการปฏิบัติแนวพุทธ และยังน่าจะเป็นศรัทธาทางเลือกส าหรับประชาชนส่วน
หนึ่งที่มีผลเกี่ยวเนื่องมาจากความเชื่อในอภินิหารอันมีฐานคิดธรรมิกราชจากขบวนการผู้มีบุญซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ร่วมสมัย ดังนั้นท่านจึงได้เลือกพระสงฆ์ ๒ รูปในการช่วยงาน คือพระอาจารย์เสาร์ กนฺต
สีโล และพระอาจารย์หนู ฐิตปฺญโญ เป็นก าลังส าคัญในการน าสู่ฝ่ายวิปัสสนา โดยได้จัดตั้งส านักอบรม
สั่งสอนขึ้นที่วัดเลียบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่แรกในภาคอีสาน๘  

ดังนั้นวัดเลียบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของการ
ปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานในยุคนั้น แต่เดิมเป็นวัดในสังกัดนิกายเดิม ภายหลังเจ้าอาวาสได้เกิดความ
เลื่อมใสในนิกายธรรมยุตจึงได้บัญญัติใหม่เป็นธรรมยุต เมื่อพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ตั้งส านักอบรม
ธุดงค์กรรมฐาน ณ วัดนี้จึงจัดว่าเป็นแหล่งก าเนิดของพระสงฆ์ธรรมยุตฝ่ายการปฏิบัติซึ่งได้แยกตัวออก
จากฝ่ายปริยัติอย่างจริงจัง โดยมุ่งสอนการปฏิบัติโดยตรง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานหรือกรรมฐาน ซึ่งอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล มีลูกศิษย์ที่ส าคัญอยู่รูปหนึ่ง คือพระอาจารย์มั่น ภู
ริทตฺโต ท าให้มีก าลังเผยแพร่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสสนาธุระมากขึ้น และมีลูกศิษย์ส าคัญรูปหนึ่ง คือ 
พระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม) 

พระเถรทั้ง ๓ รูปได้ร่วมกันด าเนินงานทางด้านวิปัสสนาธุรอย่างเต็มที่ จนเกิดเป็น
พระสงฆ์ฝ่ายธุดงค์กรรมฐานหรือฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศมีบรรดาสานุศิษย์มากมาย
กระจายกันอยู่ในภาคอีสานและภาคต่าง ๆ ของประเทศ พระสงฆ์สายดังกล่าวคือเรียกว่าพระธุดงค์
กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เพราะพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าฝ่ายนี้ คือพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบูรพาจารย์ของพระกรรมฐานทั้งหลายในสายนี้ (เนื่องในงานยกช่อฟ้าและ
ผูกพันธสีมาพระอุโบสถวัดอรัญญวาสี อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย,๒๕๒๙) คณะสงฆ์เหล่านี้ได้
ธุดงค์ไปพักแรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมในการบ าเพ็ญสมณธรรม เป็นต้นว่า ป่า เขา ถ้ า 
เงื่อมผา ฯลฯ พร้อมกันนั้นได้สร้างวัดต่าง ๆ ขึ้นมาในภาคอีสานเป็นจ านวนมากมายหลายร้อยวั ด
นอกจากนี้แล้วยังได้แยกย้ายกันออกไปเผยแพร่ธรรมยุติกนิกายทั่วทุกภาคของประเทศตามค าสั่งของ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) และพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต จึงอาจกล่าวได้ว่า ยุคนี้เป็นยุคที่เริ่ม

 
๘ ไพฑูรย์ มีกุศล, การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร : เฟื่องอักษร, ๒๕๑๗), หน้า ๑๗๒. 



๑๕ 
 

ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาทางด้านการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานครั้งส าคัญในประเทศไทยสืบเนื่องมาจนทุก
วันนี้๙  

การแยกตัวออกจากฝ่ายปกครองมาเป็นฝ่ายธุดงค์กรรมฐานโดยตรง ในเบื้องต้นไม่
เป็นที่ชอบใจของทางหัวหน้าฝ่ายปกครองเท่าใดนัก พ.ศ.๒๔๕๘ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลและพระปัญญา 
พิศาลเถร (หลวงปู่หนู ฐิตปญฺโญ) พ านักอยู่ที่วัดประทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ได้รับ
ข่าวว่าทางคณะสงฆ์จะแต่งตั้งให้หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นเจ้าอาวาส วัดปทุมวนารามท่านไม่ประสงค์
จะรับต าแหน่งบริหาร ท่านมุ่งธุดงค์แวงหาโมกข์ธรรมมากกว่าจึงหนีออกจากวัดตอนกลางคืนในทันทีที่
ทราบข่าว แล้วออกธุดงค์ไปตามป่าเขาห่างไกลผู้คนไปเรื่อย ๆ  มาจนพักจ าพรรษาอยู่ที่ถ้ าภูผากูด ส่วน
หลวงปู่หนู ฐิตปญฺโญ ท่านหนีไม่ทัน จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม การที่หลวงปู่
เสาร์ กนฺตสีโล ปฏิเสธการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสนั้น ท าให้พระผู้ใหญ่ คือสามเด็จพระมหาวีรวงศ์ 
(อ้วน ติสฺโส) ขัดเคืองใจจึงรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และคณะพระธุดงค์กรรมฐาน 
เพราะสมเด็จฯ ท่านไม่เห็นด้วยกับแนวทางพระกรรมฐานที่ท าตัว “เป็นพระจรจัดไม่มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่ง ไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าพงไพร จะรู้ธรรมได้อย่างไร ขนาดผู้ที่เรียนจากต ารับต ารา จากครู
บาอาจารย์ทีเ่ป็นนักปราชญ์ ยังไม่ค่อยจะรู้เลย...” (ปฐม-ภัทรา นิคมานนท์,๒๕๕๔, น. ๕๒-๕๓) 

ต่อมาภายหลังเมื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ท่านได้ศึกษาวิปัสสนา
กรรมฐานกับพระอาจารย์ลี ธัมมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภู
ริทตฺโต แล้วท่านจึงได้ให้การสนับสนุนคณะพระธุดงค์กรรมฐานอย่างเต็มที่ เหตุที่พระอาจารย์ลี ธมฺมธ
โร ได้ถวายกรรมฐานแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์นั้น เพราะในเวลานั้นพระมหาสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเพ่ือนกับ
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร ป่วงเป็นโรคมะเร็ง ได้รับทุกขเวทนามาก พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร ได้แนะน าวิธี
ก าหนดอานาปานสติและช่วงแพ่งกระแสจิตระงับทุกขเวทนา ท าให้พระมหาสมบูรณ์มีจิตใจกระปี้
ประเปร่า จิตสงบไม่หวั่นต่อความตาย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้ทราบเรื่องนั้นจึงเรียกตัว พระอาจารย์
ลี ธมฺมธโร เข้าไปพบ เมื่อครั้งที่สมเด็จฯ ท่านอาพาธหนักมีอาการ ไม่สามารถผ่อนคลายทุกขเวทนาได้ 
ท่านรับสั่งให้อาจารย์ลีฯ สอนสมาธิอานาปานสติแล้ว ปรากฏว่าท่านได้รับความสงบ เกิดปีติปราโมทย์
แก่องค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง๑๐  

ปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้คณะพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺ
โต สามารถเผยแผ่ขยายวงกว้างออกไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากมีอิทธิพลจากคณะธรรมยุติกนิกายที่

 
๙ ประจวบ แสนกลาง, บทบาทของพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีต่อสังคมอีสานเหนือ : ศึกษากรณี

สายพระอาจารย์มั่น ภูริทตโต พ.ศ. ๒๔๓๖ – ๒๕๒๙, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (ส านักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๓๑),  หน้า ๖๑. 

๑๐ พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร, หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นด่ังผ้าขี้ร้ิวห่อทอง, (กรุงเทพมหานคร : 
ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๖๙. 



๑๖ 
 

เกิดข้ึนมาใหม่แล้ว เงื่อนไขหรือบริบทของความแร้นแค้นของภาคอีสานเช่นเดียวกับบริบทแห่งการเกิด
กบฏชาวนาอีสานในการต่อต้านอ านารัฐ ในราวปี พ.ศ.๒๔๔๒ – ๒๔๔๕ ที่อาศัยอุดมการณ์พระศรี
อารย์ต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยความยากล าบากของชีวิตชาวนา ก็เป็นแรงผลักดันให้พระสงฆ์ชาวอีสาน หัน
มารับเอาแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือความพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและมีจ านวน
มาก 

๒) ยุคการวางรากฐานพระธุดงค์กรรมฐานจนถึงปลายอายุของพระอาจารย์ม่ัน ภู
ริทตฺโต ในพ.ศ.๒๔๖๕ พระธุดงค์กรรมฐานได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้น พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้จัด
ระเบียบการเดินธุดงค์ให้พระเณรได้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ตรงกัน ตามในบันทึกของพรอาจารย์สิงห์ ขนฺ
ตยาคโม กล่าวว่า “ออกพรรษา ปี พ.ศ.๒๔๖๕ แล้วได้อาราธนาพระครูอดิสัยคุณาธาร (ค า อารโก) เจ้า
คณะจังหวัดเลย มาเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ๑๘ รูป เสร็จแล้วได้จัดระเบียบการเดิน
ธุดงค์ไปเป็นหมู่ ๆ ละ ๗ องค์ ถึง ๑๕ องค์ และได้จาริกธุดงค์ไปทางจังหวัดอุดรธานี จนถึงจังหวัด
หนองคาย” การจัดระเบียบการเดินธุดงค์ส าหรับพระเณรลูกศิษย์ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือ (๑) เพ่ือ
ประโยชน์ผู้อ่ืน มุ่งเผยแผ่ธรรมไปสู่ประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก (๒) เพ่ือประโยชน์ตน มุ่งฝึกจิตใจพระ
เณรโดยตรง เรื่องการสอนเป็นเป้าหมายรอง๑๑  

การธุดงค์ที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ด าเนิน
ขึ้นในปีนั้น (หลังออกพรรษาปี ๒๔๕๖) เป็นการวางแผนแบบใหม่ขึ้น คือ เมื่อคราวที่จะท าประโยชน์แก่
ผู้อื่น ท่านจัดผู้ทรงคุณธรรมภายในและมีปฏิภานเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมเป็นหัวหน้า ชุดละ ๓-๔ 
รูป พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นหัวหน้าไปพักบ้านใด อาจจะเป็น ๗ วัน ๑๐ วัน ๑ เดือน สุดแล้วแต่
ความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ได้ และหัวหน้าตามหลังมา ก็พักอยู่ตามทางตามบ้านที่ท่านพักตาม
ก าหนดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พักและท าการสอนกรรมฐานภาวนาตามท่านมาตลอดแห่งหนทาง
การไปธุดงค์ และการที่จะตัดสินใจไปท่ีใดนั้น เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่านจะพิจารณา
อย่างรอบคอบแล้วจะพึงเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง คือ ชาวบ้านเหล่านั้นและกุลบุตรในแถบถิ่นนั้น จะ
พึงมีบุญวาสนาพอจะรับธรรมปฏิบัติจากท่านได้ท่านก็จะพาคณะไปยังประเทศต าบลนั้น ต าบลนี้ (พระ
ราชธรรมเจติยาจารย์,๒๕๔๘, น.๒๐๙-๒๑๐) ได้มีลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ปฏิบัติตามวิธี
ธุดงค์นี้ คือ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม ใน พ.ศ.๒๔๗๑ ได้เดินทางมาจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
นครราชสีมา ปรากฏว่าได้มีวัดเสนาสนะป่า เป็นแหล่งสถานที่บ าเพ็ญสมณะธรรมแก่ภิกษุสามเณร 
อุบาสกอุบาสิกา เกิดข้ึนนับเป็นจ านวนพัน ๆ แห่งดีเดียว 

 
๑๑ ปฐม – ภัทรา นิคมานนท์, พระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอนที่ ๑) ; ที่ระลึกงานสมโภชพระมหาธาตุ

มณฑปบูรพาจารย์ ๑๐-๑๑-๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖, (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๖), (กรุงเทพใมหานคร : 
พี.เอ.ลีฟว่ิง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๒. 



๑๗ 
 

อีกวิธีการหนึ่งการธุดงค์นั้น ท่านจัดให้ไปแสวงหาความสงบโดยเฉพาะ วิธีนี้ได้จัดขึ้น
ให้เป็นประโยชน์เฉพาะภิกษุสามเณรคือผู้ที่บวชใหม่หรือบวชเก่า แต่ยังปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะได้ก็
ต้องไปธุดงค์ คือจะต้องแสวงหาสถานที่ไกลจากบ้านพอสมควร อาจจะเป็นป่าไม้ ภูเขา เป็นถ้ า หรือ
เป็นป่าช้า พักอยู่บ าเพ็ญสมณะธรรมโดยเฉพาะ ไม่สอนอุบาสกอุบาสิกา แนะน ากันในระหว่างพระภิกษุ
สามเณร อบรมกันให้ยิ่งด้วยการก าหนดจิต พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ความสงสัยที่เกิดขึ้น
จากการบ าเพ็ญภาวนา ถ้าหากว่าแก้กันไม่ไหวก็จะไปหาท่านพระอาจารย์ใหญ่ เพ่ือแก้ไขความสงสัย
ทั้งหลาย (พระราชธรรมเจติยาจารย์, น.๒๑๐) 

หลังจากพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้วางหลังการไว้ให้แก่คณะศิษย์แล้วท่านก็ได้
ธุดงค์จากภาคอีสานขึ้นมาบ าเพ็ญเพียรต่อทางภาคเหนือ ใน พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๘๒ เป็นเวลา ๑๒ ปี ท่าน
จึงกลับสู่ภาคอีสานตามค าอาราธนาของพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี
และพระอาจารย์เทสก์ เทสร สี ครั้งท่านกลับสู่ภาคอีสาน จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ ท่านได้มีโอกาส พัก
อยู่ประจ าที่เป็นเวลานาน ๆ ท าให้พระภิกษุที่มีความปราถนาอยากจะศึกษาธรรมกับท่านได้โอกาสเข้า
ถวายตัวเป็นศิษย์เป็นจ านวนมาก 

ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๙๒ นับเป็นช่วงเวลา สุดท้ายในบั้นปลายชีวิตของพระ
อาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่านได้จ าพรรษาอยู่ ณ เสนาสนะป่าบ้านหนองผือ ต าบลนาใน อ าเภอพรรณนา
นิคม จังหวัดสกลนคร ท่านได้ใช้ระยะเวลานี้ ในการวางรากฐานธุดงค์วัตร ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของพระ
ธุดงค์กรรมฐาน ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ยานุศิษย์ดั้งเดิมที่ท่านได้อบรมมาก่อนที่จะขึ้นไปภาคเหนือก็ได้แวะ
เวียนมานมัสการท่าน เพ่ือรายงานผลแห่งการปฏิบัติ และเยี่ยมเยือนครูบาอาจารย์ 

๓) ยุคสานต่อปฏิปทา หลังพระอาจารย์ม่ัน ภูริทตฺโต มรณภาพแล้ว ในปี พ.ศ.
๒๔๙๒ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้มรณภาพลง ท าให้วงศ์พระธุดงค์กรรมฐานเกิดความระส่ าระสาย 
เพราะขาดพระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้า ซึ่งลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต มีศิษย์ส าคัญอยู่หลายรูป 
หลายรุ่น ทั้งรุ่นอายุ พรรษา และคุณธรรม รองกันมาเป็นล าดับเมื่อท่านพระอาจารย์ได้มรณภาพ ไป
แล้ว ลูกศิษย์ของท่านองค์ส าคัญ ๆ ก็เริ่มกระจายกันออกไปอยู่เป็นส านัก หรือเป็นแห่ง ๆ เช่น หลวงปู่
เทสก์ เทสฺร สี ท่านได้ธุดงค์ลงไปบุกเบิกทางภาคไต้ จังหวัดภูเก็ต พังงา แล้วจึงย้อนกลับมาอยู่ที่วัดหิน
หมากแป้ง จังหวัดหนองคาย หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านพาหมู่คณะลูกศิษย์มาตั้งหลักอยู่วัดถ้ ากลอง
เพล จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวล าภู) , หลวงปู่แหวน สุจินฺโณ ตั้งหลักอยู่วัดดอยแม่
ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ , หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ อยู่วัดป่าบ้านดงเย็น จังหวัดอุดรธานี , พระราชวุฒา
จารย์ (ดูลย์ อตุโล) อยู่วัดบูรพาราม จังหวัดสุริทร์, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม อยู่วัดป่าสัมมานุสรณ์ จังหวัด



๑๘ 
 

เลย,หลวงปู่ค าดี ปภาโส อยู่วัดถ้ าผาปู่ จังหวัดเลย, หลวงปู่ฟ่ัน อาจาโร อยู่วัดป่าถ้ าขาม จังหวัด
สกลนคร, ท่านพ่อลี ธมฺมธโร อยู่วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ๑๒  

พระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโ ในยุคนี้ยังคงมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด
โดยรักษาข้อวัตรปฏิบัติที่พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ให้กรอบอบรมมา แต่ละท่านก็ได้แยกย้ายกัน
ออกไปตั้งส านัก ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ได้มีกุลบุตรมีผู้ศรัทธาออกบวชและฝึกหัดปฏิบัติตาม
แนวทางธุดงค์กรรมฐานสายอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นจ านวนมาก 

๔) ยุคปัจจุบัน ในยุคปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ พระธุดงค์กรรมฐานสายอาจารย์มั่น ภูริทตฺ
โต รูปที่ทันได้พบเห็นและได้รับโอวาทธรรมจากพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดยตรง แทบจะไม่เหลืออยู่
แล้ว เท่าที่ทราบมีพระอาจารย์แตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม วัดป่าโชคไพศาล อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร , พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ที่ยังครอง
ธาตุขันธ์อยู่ ส่วนรูปอื่น ๆ ได้มรณภาพลงไปตามกาลเวลาของสังขารขันธ์ ที่ยังสืบอยู่ก็นับเป็นพระธุดงค์
กรรมฐานรุ่น ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ หรือ รุ่นที่เป็นศิษย์หลาน ศิษย์เหลน ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 
ข้อธุดงค์วัตรรักษาไว้ก็มีความจืดจางลงไปเป็นบางส่วน 

บางส านักก็ยังคงความเข้มงวดในข้อวัตรปฏิบัติตามพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ไว้ อาทิ 
ส านักปฏิบัติวัดถ้ าสหายจันทรนิมิต อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี, ส านักวัดป่าดานวิเวก อ าเภอ
โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ, ส านักปฏิบัติวัดดอยธรรมเจดีย์ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทั้งสาม
ส านักนี้ถือว่าเป็นส านักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงในการรักษาธุดงค์วัตรข้อปฏิบัติของบูรพาจารย์ไว้ได้มั่นคง
เหนียวแน่นที่สุด ส่วนส านักอ่ืน ๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นส านักปฏิบัติธรรมตามสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ก็
ได้รักษาข้อวัตรปฏิบัติไว้ได้เช่นกัน หากแต่ไม่ได้มีชื่อเสียง ข้อปฏิบัติบางอย่างก็ได้มีการอนุโลมไปตาม
ยุคสมัยถึงแม้ว่าพระธุดงค์กรรมฐานผู้ได้รับการอบรมมาจากพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดยตรงจะ
มรณภาพไปเป็นจ านวนมากแล้ว ปัจจุบันยังมีพระธุดงค์กรรมฐานผู้สืบทอดปฏิปทาของพระอาจารย์มั่น 
ภูริทตฺโต อยู่จ านวนมากทั่วประเทศไทย จึงยังคงมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมฝึกฝนปฏิบัติธุดงค์วัตรตาม
สายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต อยู่ไม่ขาดนั้นเพราะนอกจากการปฏิบัติที่แตกต่างเป็นที่ดึงดูดใจ การ
แสดงธรรมก็เน้นแบบปาฐกถาเข้ากับสถานการณ์จริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงจากเศษส่วนร่างกาย เช่น 
เส้นผม กระดูก เล็บ ฟัน หนัง กลายเป็นพระธาตุบริสทธิ์ของคณะพระธุดงคกรรมฐานมี พระอาจารย์
เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม พระอาจารย์ฟ่ัน อาจาโร พระ
อาจารย์ขาว อนาลโย พระอาจารย์แหวน สุจินฺโณ เป็นต้น หรือแม้แต่พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว 
ญาณสมฺปนฺโน) ศิษย์รุ่นสุดท้าย ที่ได้มรณภาพไปเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๔ เศษกายของท่านได้แปรสภาพ
เป็นพระธาตุจ านวนมาก จึงยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนได้หันมาปฏิบัติตาม 

 
๑๒ พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร, พระป่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์, (หนองคาย : ด่านสุทธาการพิมพ์, 

๒๕๔๒), หน้า ๒๑. 



๑๙ 
 

๒.๑.๑ หลักการและแนวปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สายวัดป่า 
ในสายพระป่าหรือพระธุดงค์กรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ให้การอบรม

สั่งสมบารมีธรรมแก่พระภิกษุสามเณร จนมีศิษย์ เป็นพระธุดงค์กรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม ธัมมาปฏิบัติ
ออกจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมน าศรัทธาสาธุชน ได้ผลดี เป็นอันมากต่อกิจการงานพระศาสนาสร้างส านัก
ป่า วัดวา ศาสนสถาน ในพระพุทธศาสนา แบบที่ว่า “วัดป่า” ที่เน้นธรรมชาติ เรียงความง่าย สะอาด 
สงบสว่างด้วยแสงธรรม  พระสายนี้ ชาวบ้านศรัทธาเรียกว่า พระธุดงค์กรรมฐานหรือพระป่าสายท่าน
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งด าเนินปฏิปนา ตามแนวพ่อแม่ครูอาจารย์ พระธุดงค์กรรมฐาน จะปฏิบัติ
ต่อครูอาจารย์ ที่เรียนท่านด้วยความเคารพอย่างสูงว่า “พ่อแม่ครูอาจารย์” ด้วยความเคารพนับถือดุจ
บิดามารดาแลครูอาจารย์ เช่นกัน ประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๙ เป็นต้นมา พระป่าสายท่านพระอาจารย์มั่น 
ภูริทตฺโต เริ่มทยอยเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ขยายงานการเผยแผ่ ในภาคอีสาน โดยเฉพาะทาง จังหวัด
อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนครอุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแก่น และตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่
รังสีธรรม แห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้แผ่ไปถึงพระป่าทุก
องค์จะต้องรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ ในกระบวนไตรสิกขา ศีลสมาธิปัญญานั้น ศีลเป็นข้อที่ง่ายที่สุดและ
เท่ากับเป็นเครื่องทดสอบ สมณะเพศ เพราะการรักษาศีล ต้องการศรัทธาความตั้งใจ ถ้าผู้ใดรักษาศีล
ให้บริสุทธิ์ไม่ได้ ก็อย่าหวังเลย ที่จะก้าวหน้า ในทางธรรมชั้นสูง 

ศีล เป็นฐานที่ตั้งแห่งสมาธิ ท าให้บังเกิดสมาธิ และตั้งมั่น ศีลจะต้องดีก่อน สมาธิจึงจะดีได้ 
นอกจากนั้น ในการจาริกธุดงค์ แสวงหาที่สัปปายะ ส าหรับอบรมจิต ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ 
พระป่าจึงเชื่อว่าศีลที่บริสุทธิ์จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด พระธุดงค์กรรมฐาน หรือพระป่าสายพระ
อาจารย์มั่น ภูริทตฺโต แต่ละรูป ตามประวัติ เคยบุกป่าฝ่าดงไปตามป่าเขาเผชิญกับสิงสาราสัตว์ที่ดุร้าย 
เผชิญกับภัยธรรมชาติ และมนุษย์ที่ตั้งตนเป็นศรัทตรู แต่ด้วยศีลที่บริสุทธิ์ของท่าน ได้เป็นเกราะแก้ว 
คุ้มกันพิทักษ์ รักษาพระคุณเจ้าประสบสวัสดิภาพ ด้วยดีด้วยศีล ด้วยบุญกุศล พระป่าสายท่านพระ
อาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นสุปฏิปันโน มีปฏิปทา คือข้อวัตรข้อปฏิบัติต่าง ๆ  ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา เป็น
ปฏิปทา ที่ท าได้ไม่ง่าย เพราะเป็นปฏิปทา ที่ทวนกระแสโลก ทั้งทางกาย วาจา และใจ ซึ่งหลังปฏิปทา
นี้คือ ธุดงค์วัตร ๑๓ ขันธวัตร ๑๔ เป็นเครื่องบ าเพ็ญทางกาย และมีกรรมฐาน ๔๐ เป็นเครื่องบ าเพ็ญ
ทางใจ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไป ในอิริยาบทต่าง ๆ ของความเพียร ทั้งนี้เพราะธุดงค์วัตร ๑๓ และวัตร
ต่าง ๆ ตลอดจนกรรมฐานทั้งมวล ล้วนเป็นธรรม เครื่องอบรมบ่มนิสัย ที่ติดกายมา ตั้งแต่ครั้งเป็น
ฆราวาส และเป็นธรรม ที่จะท าลายล้างข้าศึกภายในใจ คือ กิเลสตัณหา ให้หมดสิ้นไป การถือธุดงค์ 
ของพระป่า พระธุดงค์กรรมฐาน เป็นเจตนาที่แสดงออกเพ่ือประหารกิเลสของ เกี่ยวเรื่อง เครื่องนุ่งห่ม 
อาหารการขบฉัน ที่อยู่อาศัย และความเพียร ด้วยข้อปฏิบัติ “ธุดงค์วัตร” 

ธุดงควัตร ๑๓ (พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๓, น.๓๔๒)(๑) ปงฺสุกุลิกงฺค ถือ
การทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร  (๒) เตจีวริกงฺค ถือการทรงผ้า ๓ ผืนเป็นวัตร (๓) ปิณฺฑปาติกงฺค ถือการ
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บิณฑบาตเป็นวัตร (๔) สปทานจาริกงฺค ถือการบิณฑบาตตามล าดับประตูเรือนเป็นวัตร (๕) เอกา
สนิกงฺค ถือการฉันอาหารคราบเดียวเป็นวัตร (ฉันเอกา) (๖) ปตฺตปิณฺฑิกงฺค ถือการฉันอาหารในบาตร
เป็นวัตร (๗) ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค ถือการไม่ฉันข้าวเมื่อภายหลังเป็นวัตร (จากการห้ามภัต) (๘) 
อรญฺญิกงฺค ถือการอยู่ในป่าเป็นวัตร (๙) รุกฺขมูลิกงฺค ถือการอยู่ที่โคนไม้เป็นวัตร (๑๐) อพฺโภกาสิกงฺค 
ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร (ที่โล่ง ไม่มีสิ่งมุงบัง) (๑๑) โสสานิกฺงค ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตร (๑๒) 
ยถาสนฺถติกฺงค ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดแต่งไว้ให้เป็นวัตร (๑๓) เนสชฺชิกงฺค ถือเนสสัชชิกังค
ธุดงค์ คือการไม่นอนเป็นวัตร 

การถือธุดงค์บ าเพ็ญได้ด้วยการสมาทานคือด้วยอธิษฐานใจ หรือแม้นด้วยการเปล่งวาจา 
คุณประโยชน์ของธุดงค์วัตร คือ การยังชีพโดยบริสุทธิ์ มีผลเป็นสุข เป็นของไม่มีโทษ บ าบัดความทุกข์
ของผู้อ่ืนเสีย เป็นของไม่มีภัย เป็นของไม่เบียดเบียน มีแต่เจริญฝ่ายเดียว ไม่เป็นเหตุให้เสื่อม ไม่มี
มารยาหลอกลวง ไม่ขุ่นมัว เป็นเครื่องป้องกัน เป็นเหตุให้ส าเร็จสิ่งที่ปรารถนา ก าจัดเสียซึ่งซึ่งศัสตรา
ทั้งปวง มีประโยชน์ในทางส ารวมเป็นเครื่องสมควรแก่สมณะ ท าให้สงบยิ่งเป็นเหตุให้หลุดพ้นเป็นเหตุ
ให้สิ้นราคะ เป็นการระงับเสียซึ่งโทสะท าโมหะให้พินาศไป เป็นการก าจัดเสียซึ่งมานะ เป็นการตัดเสีย
ซึ่งวิตกชั่ว ท าให้ข้ามความสงสัยได้ ก าจัดเสียซึ่งความเกียจคร้าน ก าจัดเสียซึ่งความไม่ยินดีในธรรม 
เป็นเหตุให้มีความอดทน เป็นของชั่งไม่ได้ เป้นของหาประมาณมิได้ และท าให้สิ้นทุกข์ทั้งปวง อานิสงส์
การปฏิบัติธุดงค์วัตร ท าให้พระป่าที่จาริกไปตามป่าเขา พ านักตามโคนไม้ เพิงผา และตามถ้ า เป็นอยู่
อย่างสมถะ เสียสละ ลดละอุปโภคบริโภค ท าให้จิตของท่านเป็นอิสระพ้นจากพันธนาการเครื่องร้อยรัด
ขัดขวาง สู่ความเบาสบาย สงบเอ้ือต่อการเจริญสมาธิภาวนา บ าเพ็ญความเพียร การท่องไปในป่าที่
ดารดาษไปด้วยสิงสาราสัตว์ภัยอันตราย เป็นการฝึกจิตหลอมใจ ให้เข้มแข็งมีสติระลึกรู้มีบทบริกรรม 
“พุทโธ” อยู่กับสายลมหายใจ     

การเจริญสติก่อให้เกิดสมาธิ และจิตตานุภาพ พระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น 
ภูริทตฺโต จะผ่านการประหารกิเลส ด้วยธุดงค์วัตร จิตของพระคุณเจ้าเข้มแข็งด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา  
ศรัทธาความเพียร พระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ผู้มอบกายวาจาชีวิตในพระพุทธศาสนา 
ด าเนินเดินทางตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ ธุดงค์จาริกไปตามวนาป่าเขา เพ่ือผลานิสงส์ในการ
เพ่ิมพูนบารมีธรรมแห่งพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือมรรคผล ละนิพพาน เพ่ือสงเคราะห์
โลกและสรรพสัตว์ เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนา เป็นขุนพลกล้า แห่ งกองทัพธรรมในพระ
กรรมฐาน ที่มีคุณูปการ อเนกอนันต์ ตราบนิรันดร์สมัย 

พระภิกษุได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นพระบูรพาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม พระธุดงค์
กรรมฐาน ในประเทศไทยได้แก่ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ผู้ได้บ าเพ็ญความเพียรในขั้นเอก จนบรรลุถึง
ธรรมชั้นสูงสุด ดังมีหลักฐานปรากฏ คือ อัฐิของท่านกลายเป้นพระธาตุดังบรรยายไว้ ว่าเป็นลักษณะ
ของพระอรหันต์สาวก ซึ่งปัจจุบันได้น ามาประดิษฐานไว้ ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร พระ
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อาจารย์มั่น ภูริทัตฺโต ท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่มีลูกศิษย์จ านวนมาก อาทิ (๑) 
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ ากลองเพล จ.อุดรธานี (๒) หลวงปู่ดุล อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ (๓) 
หลวงปู่ฟ่ัน อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร (๔) หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ 
(๕) หลวงปู่เทสก์ เทสฺร สี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย (๖) หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ าผาปล่อง จ.
เชียงใหม่ (๗) หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี (๘) หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย 
วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี (๙) หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ เป็นต้น  

พระคุณเจ้าทั้งหลายนี้ ได้สืบต่อการปฏิบัติข้อวัตร ตามแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่น ภู
ริทตฺโต ในกาลต่อมาเมื่อศิษย์ในสายของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต หลายองค์ถึงการมรณภาพอัฐิของ
ท่านก็ได้แปรสภาพไปในท านองเดียวกันกับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต อาทิ อัฐฺของหลวงปู่ขาว 
อนาลโย ของท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ประกอบกับความเคร่งครัด ในวินัย และศีลลาจารวัตร 
ได้เสริมสร้างศรัทธาประชาชน ในการปฏิบัติกรรมฐาน เพ่ิมมากข้ึนและเป็นเหตุแห่งการฟ้ืนฟูวัดป่าและ
ชักจูงให้มีผู้บวชเป็นพระป่า หรือพระสายปฏิบัติกรรมฐานเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน การเริ่มต้นชีวิตแบบพระ
ป่า อาจท าได้ ๒ วิธี๑๓  

วิธีที่หนึ่ง คือ บวชเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดใดวัดหนึ่งให้เรียบร้อยเสียก่อน จากนั้นจึง
ไปขอพ านักในวัดป่า ถ้าประธานสงฆ์ อาจารย์ใหญ่หรือสมภารอนุญาต ก็จะได้เข้าพ านักโดยจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน ของวัดป่านั้น ๆ แต่โดยมากมักไปขออนุญาตก่อนล่วงหน้า ว่าเมื่อบวช
แล้วจะมาขอพ านักด้วย 

วิธีที่สอง ที่เริ่มเข้ามาเป้นพระป่า คือ เข้าไปปวารณาตัวเป็นอุบาสก ถือศีลแปด และอาศัย
อยู่ในวัด คือ เป็น “ผ้าขาว” หรือ “ปะขาว” ก่อนเพ่ือนท าหน้าที่เป็นลูกศิษย์พระและฝึกการปฏิบัติไป
ด้วยโดยต้องท าหน้าที่ให้เรียบร้อยเป็นที่พอใจของสมภาร หรืออาจารย์ที่เป็นผู้ปกครองจึงจะได้ รับ
อนุญาตให้บวชวิธีนี้เป็นการฝึกหัดความอดทนในการใช้ชีวิตแบบพระป่าก่อนที่จะบวชเป็นพระป่า  

ส าหรับผู้ที่เคยเข้าไปสัมผัสวัดป่าเป็นครั้งแรกความรู้สึกที่กระทบจิตใจเมื่อย่างเข้าถึงเขตวัด
ป่า คือ “ความร่มรื่น” ซึ่งเกิดจากต้นไม้น้อยใหญ่ภายในวัด สิ่งกระทบใจประการที่สอง คือ ความ
สะอาดและมีระเบียบ “ความสงบเงียบ” ไม่อึกทึกพลุกพล่าน ต้นไม้ธรรมชาติจะได้รับการรักษาให้ยืน
ยงคงอยู่ 

กุฏิเสนาสนะ ที่พ านักของพระป่าจะถูกสร้างอย่างเรียบง่าย สมถะด้วยวัสดุพ้ืน ๆ เว้นแต่
บางแห่ง ที่มคีณะญาติโยมศรัทธาสร้างถวาย ก็อาจใช้วัสดุหรือการก่อสร้างที่พิถีพิถัน แต่บางแห่งท่านก็

 
๑๓  พระไพศาล พหุสฺสุโต, วิธีการสร้างศาสนทายาทของพระสายปฏิบัติในจังหวัดสกลนคร ,

วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวิชาพุทธศาสนศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยใหม่,๒๕๕๖), 
บทคัดย่อ 
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ไม่ยอมให้สร้างใหญ่โต หรือพิถีพิถันเกินไปเพราะแกรงว่าจะท าให้พระคุ้นกับความสบายจน “ติดสุข” 
ไม่อยากออกไปเผชิญความล าบาก ในการออกเดินธุดงค์ ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญของพระป่า 

โดยทั่วไปภายในกุฏิของพระป่าจะมีเพียงกลด พร้อมด้วยมุ้งกลด เสื่อปูนอน เครื่อง
อัฐบริขาร ผ้าห่มนอน จีวร ตะเกียง หรือเทียนไข และหนังสือ ที่หัวนอนอาจมีหิ้งพระอาจารย์ต่าง ๆ 
ส่วนของมีค่าอุปกรณ์อ านวยความสะดวกสบายนั้นท่านไม่สะสม กุฏิแต่ละหลังผู้พ านักต้องรักษาให้
สะอาดทั้งในกุฏิและบริเวณพวกชาวเมืองที่ได้ไปเยือนวัดป่าครั้งแรกมักจะแปลกใจว่า นี่ท่านท าอย่างไร 
วัดจึงสะอาดอย่างนี้ ทั้ง ๆ ที่มีต้นไม้เต็มไปหมดทุกแห่ง ทางเดินของท่านก็โล่งเตียนห้องน้ าก็สะอาด 
ศาลาก็สะอาด ค าตอบคือ พะป่าท่านปฏิบัติตามพระวินัย ท่านต้องรักษา เสนาสนะ ที่อยู่ อาศัยและ
บริเวณ ให้สะอาดทุก ๆ วันเวลาประมาณบ่ายสามโมง เป็นเวลาปัดกวาดลานวัด ซึ่งปกติท่านสมภาร 
หรือประธานสงฆ์ ก็จะลงมือกวาดด้วยยกเว้นก็แต่ผู้อาพาธ เท่านั้น งานปัดกวาดนี้ ใช้แรงมาก เพราะไม้
กวาดหนักและด้ามยาวกว่าจะแล้วเสร็จก็เหงื่อท่วมตัว ซึ่งเท่ากับการออกก าลังกายไปในตัว พระป่า
ท่านเดินจงกรมเดินบิณฑบาตทุกวัน ถูศาลาทุกวัด กวาดวัดทุกวัน ท่านจึงแข็งแรงและสุขภาพดี 

พระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างของประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มเข้ามาบวช เป็นสมาชิกของวัด 
ต้องผ่านการลงมติ ของคณะสงฆ์เสียก่อน ข้าวของต่าง ๆ ที่มีผู้ถวายแก่วัด ย่อมเป็นของกลาง ใครจะ
น าไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ ทุกคนมีส่วนที่จะได้รับประโยชน์จากของสงฆ์ ถ้ามีการพิพาทกันก็ต้อง
ตั้งกรรมการพิจารณาเป็นตัวอย่าง ของประชาธิปไตยแต่เป็นแบบพุทธ คือ เป็นการสมัครใจ ไม่บังคับ
ถ้าไม่พอใจก็ไปที่อ่ืนเสีย แล้วก็ยังมีคารวะ มีอาวุโส มีบารมีมีกรรม มีวิบากไม่ใช่ทุกคนเท่ากันหมด 
อาหารที่บิณฑบาตมาได้จะน ามารวมกันก่อนแล้วจึงแจกไปให้ทั่วถึง 

พระป่าท่านมีคติอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่ว่าวันไหนจะบิณฑบาตได้ภัตตาหารมากน้อยเท่าใด 
ต้องฉันแต่น้อยแต่พอดี แม้จะมีอาหารล้นเหลือ ก็จะไม่ฉันจนอิ่มตื้อ เพราะถ้าท าเช่นนั้น จะง่วง ภาวนา
ไม่ได้ นอกจากจะระวังฉันไม่มากแล้ว พระป่าท่านยังระวังไม่ให้ติดรสอาหารด้วย โดยการหลีกเลี่ยง
อาหารที่อร่อย ทั้งนี้เพราะเกรงว่าจะ “ติดสุข” นั่นเองในเวลาฉัน ต้องพิจารณาตามแบบพระพุทธเจ้า
ทรงสอน พูดง่าย ๆ คือว่า กินเพ่ืออยู่ เพ่ือประทังชีวิต ประทังความหิวท่านจึงเงียบสงบระหว่างฉันไม่
สนทนาพาทีอะไรกัน เพราะท่านต้องพิจารณาอาหารไปด้วย 

กิจวัตรของพระป่า คือ ตื่นนอนตั้งแต่ตีสาม หรือตีสี่ เพ่ือปฏิบัติภาวนาสวดมนต์ท าวัตรเช้า
ท ากิจส่วนตัวแล้วเตรียมตัวออกบิณฑบาตครั้งอรุณ พระป่าจากอรัญวาสีจะออกบิณฑบาตเป็นแถวเป็น
แนว เป็นระเบียบ  

บรรยากาศยามรุ่งอรุณ กลิ่นไอธรรมชาติ ความบริสุทธิ์ ของชนบทดวงหน้า ที่เอิบอิ่มในบุญ
กุศลของชาวบ้านเป็นภาพชีวิตอันประทับใจผู้ได้สัมผัส พระป่าจะต้องออกบิณฑบาตทุกวัน นอกจาก
อาพาธ หรือเดินไม่ได้ ตามปกติวัดป่าต้องอยู่ห่างหมู่บ้าน เพ่ือให้พ้นจากการรบกวน คน สัตว์ และเสียง
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อึกทึก แต่ต้องไม่ไกลเกินไป จนเดินไปบิณฑบาตไม่ไหว โดยมาก เว้นระยะห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๒-
๓ กิโลเมตร ซึ่งพอจะเดินไปกลับได้ภายในหนึ่งชั่วโมง 

การอบรมพระป่าตามวัดต่าง ๆ ในสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต  จะอาศัยหลัก อย่าง
เดียวกันแต่การปฏิบัติแตกต่างกันไปตามความเห็นและความถนัด ของอาจารย์ทุกวัดมีการเน้นเรื่องศีล 
พระป่าทุกองค์ต้องรักษาศีล อย่างบริสุทธิ์ในกระบวนไตรสิกขา ศีลเป็นข้อที่ง่ายที่สุดและเท่ากับเป็น
เครื่องทดสอบพระภิกษุเพราะการรักษาศีลต้องการเพียงแค่ความตั้งใจเท่านั้น ถ้าผู้ใดรักษาให้บริสุทธิ์
ไม่ได้ ผุ้นั้นก็ไม่มีหวังที่จะก้าวหน้าไปถึงธรรมชั้นสูงได้ ศีลเป็นเครื่องรองรับ และเป็นฐานของสมาธิ ท า
ให้สมาธิเกิดง่าย และตั้งอยู่โดยมั่นคง ศีลต้องดีก่อนสมาธิจึงจะดีได้ 

นอกจากนั้นในการออกธุดงค์แสวงหาที่สัปปายะ ส าหรับอบรมจิต จะต้องฝ่าอันตรายต่าง 
ๆ นานา พระธุดงค์กรรมฐานหรือพระป่า ท่านมีความเชื่อมั่นว่า ศีลบริสุทธิ์ จะเป็นเกราะก าบังที่ดีที่สุด 
พระอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่แต่ละองค์ มีประวัติบุกป่าฝ่าดง ไปในแดนสัตว์ร้าย เช่น เสือ ช้าง และงู ทนแดด 
ทนฝน ทนลมหนาว ต้องผจญภัยมนุษย์ที่ถกอวิชชาคลอบง า... แต่พระท่านรักษาศีลบริสุทธิ์ สัตว์ร้าย 
หรือคนร้าย ตลอดจนสภาวะอากาศที่แปรปรวน ก็ไม่อาจท าอันตรายท่านได้ เพราะฉะนั้นพระป่าที่จะ
ออกธุดงค์ จะต้องแน่ใจว่า ศีลของท่านบริสุทธิ์จริง ๆ เพ่ือให้มั่นใจในข้อนี้ และแน่ใจว่า จะไม่พลั้งเผลอ
ท่านจึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ในวัดป่าจะมีการไหว้พระสวดมนต์ร่วมกัน การสวดมนต์มีผลให้ใจ
สงบ เป็นการเตรียมส าหรับการภาวนาต่อไป ตามปกติเมื่อฉันเสร็จ จัดการช าระล้างท าความสะอาด
บาตรเรียบร้อยแล้ว พระป่าท่านจะกลับกุฏิมาลงมือ ภาวนาส่วนมาก มักจะเริ่มด้วยการเดินจงกรม 
เพ่ือแก้อาการง่วง ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลังฉันอาหาร ใกล้  ๆ กุฏิทุกหลังจะมีลานเดินจงกรม  กว้าง
ประมาณ ๑ เมตร ยาวประมาณ ๑๐-๑๕ เมตร ระหว่างเดินอาจจะบริกรรมภาวนา หรือพิจารณา
เกี่ยวกับสังขารร่างกาย จุดประสงค์เพ่ือให้เกิดความสงบ เกิดสมาธิหรือปัญญา เมื่อหยุดเดินก็เข้าที่นั่ง
ภาวนา พอเมื่อยหรือง่วง ก็ออกมาเดินอีกสลับกันไป ในการภาวนา พระป่าสายท่านพระอาจารย์เสาร์ 
กนฺตสีโล  และ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต จะใช้บริกรรม “พุทโธ” ร่วมกับอานาปานสติ เช่น หายใจเข้า
นึก พุธ หายใจออกนึก โธ ซึ่งวิธีเหล่านี้ ใช้กันโดยทั่ว ๆ ไป 

ครูบาอาจารย์จะคอยติดตาม การด าเนินของการปฏิบัติอยู่ เสมอ โดยการซั กถาม
ปรากฏการณ์ทางจิตของศิษย์ จึงสามารถดัดแปลงแก้ไขการปฏิบัติให้เหมาะสม กับภาวะของแต่ละคน 
ช่วยให้ได้ผลดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าหากมีอะไรแทรกแซงขึ้นมา เช่นนิมิตเห็น ภูตผีปีศาจ หรือยักษ์ เห็นมาร 
อาจารย์ก็จะชี้แจงให้ทราบความหมายของนิมิตนั้น ๆ  และบอกวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกอดขึ้นต่อไป 
หลักส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งอาจารย์ในสายของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เน้นอยู่เสมอ คือ “ธรรมะ
ทั้งหลายอยู่ภายในกายของเรา” 
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ในการพิจารณาให้ส่งจิตเข้าภายในกายไม่ให้ส่งออกไปภายนอก เพราะนอกจากจะไม่ได้
ประโยชน์แล้ว ยังจะเกอดการล่องลอยของจิตอีกด้วย การแสดงธรรมของพระป่า ไม่มีพิธีรีต้องอะไร
มากนัก แต่จะเน้นที่เนื้อหาสาระ ใช้ภาษาส านวนที่ฟังง่ายเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา 

การอบรมจิตและน าการเจริญภาวนา วิปัสสนากรรมฐานเป็นภารกิจ ที่ครูอาจารย์จะต้อง
ให้การอบรม แนะน าแก่ศิษย์ ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเป็นชาวบ้านทั่วไป
ปฏิปทาศีลลาจารวัตร ของครูบาอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ถูริทตฺโต 
และสานุศิษย์ของท่าน อีกหลายองค์เป็นประทีปน าทาง ให้พระป่ามีความวิริยะ อุตสาหะ ในการ
บ าเพ็ญความเพียรเพราะเห็นแสงสว่างข้างหน้าขอเพียงให้เดินให้ถูกทาง ถูกวิธี ไม่ย่อท้อ ต่อความ
ยากแค้น และอุปสรรคทั้งมวล 

พระป่า พระธุดงค์กรรมฐาน เป็นผู้ชูธงชัยแห่งกองทัพธรรม ของพระพุทธองค์เป็นผู้วีรอาจ
หาญ เป็นนักรบที่จะสู้กับกิเลสตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก เพ่ือมุ่งสู่จุดหมายคือมรรคผลนิพพาน 
ตามรอยพระยุคลบาท พระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน      

 

๒.๑.๒ ประวัติและแนวปฏิบัติธรรมของสายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑) หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย  "หลวงปู่เหรียญ" เกิดใน

สกุลใจขาน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๔๕๕ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๒ ค่ า เดือนยี่ ปีชวด สถานที่เกิด ต.บ้าน
หม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็นบุตรคนที่ ๒ ในบรรดาพ่ีน้อง ๗ คน ของนายผา และนางพิมพา 
ประกอบอาชีพกสิกรรม ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ชีวิตครอบครัวพ่ีน้องทุกคนเสียชีวิตตั้งแต่เด็ก ส่วน
โยมมารดาถึงแก่กรรมเมื่อท่านมีอายุ ๑๐ ขวบ ภายหลังบิดามีภรรยาใหม่ท่านจึงไปอาศัยอยู่กับยาย 
ก่อนกลับมาอยู่กับบิดาอีกครั้งเมื่ออายุ ๑๓ ปี ในวัยหนุ่มฉกรรจ์เคยมีความคิดจะแต่งงานมีครอบครัว
เหมือนปุถุชนทั่วไป แต่คิดปลงตกในชีวิตที่มีแต่ความวุ่นวาย มีทุกข์มีสุขวนเวียนไม่รู้จบสิ้น เห็นว่ามี
หนทางเดียวเท่านั้นที่จะหลุดพ้นทุกข์ คือ การออกบวช  

เมื่อศรัทธาแรงกล้าจึงขอบิดาเข้าวัด บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ ๑๕ วัน ก่อนเข้า
อุปสมบท ที่วัดบ้านหงษ์ทอง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เมื่อเดือนมกราคม ๒๔๗๕ สังกัดมหานิกาย โดยมี
พระครูวาปีดิฐวัตร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์พรหม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ก่อนกลับมาจ า
พรรษาอยู่วัดโพธิ์ชัย บ้านหม้อ ระยะหนึ่งไปจ าพรรษาที่วัดศรีสุมัง อ.เมือง จ.หนองคาย เข้าศึกษาด้าน
พระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมตรี ระยะแรก "หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ"เริ่ มศึกษาพระกรรมฐาน 
ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์บุญจันทร์ เป็นผู้สอนภาวนาพุทโธ และพระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน เป็นครู
ฝึกสอนการปฏิบัติธรรม ต่อมาพระอาจารย์กู่ได้พาท่านออกธุดงค์ไป จ.อุดรธานี และแปรญัตติเป็น
ธรรมยุต เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๗๖ ที่วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี โดยมีเจ้าคุณธรรมเจดีย์ เป็นพระ
อุปัชฌาย์ พระครูประสาทคณานุกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
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พ.ศ. ๒๔๗๖ จ าพรรษาวัดป่าสาระวารี บ้านค้อ อ าเภอผือ อุดรธานี เป็นที่ซึ่งพระ
อาจารย์มั่นเคยจ าพรรษา ได้ตั้งใจท าความเพียรสงบใจมาก แต่วิปัสสนายังไม่แกกล้า ได้แต่สมถะ ออก
พรรษาแล้วจึงธุดงค์ไปจังหวัดเลย พักวิเวกอยู่ถ้ าผาปู่ และ ถ้ าผาบิ้ง ได้ความสงบสงัดมาก 

พ.ศ. ๒๔๗๗ พรรษาสอง จ าพรรษาวัดอรัญญวาสี อ าเภอท่าบ่อ หนองคาย มีพระ
อาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน เป็นหัวหน้า ตั้งใจไม่นอนกลางวัน ค่ าลงท าความเพียร เดินจงกรม นั่งสมาธิ ถึงตี
สอง แล้วลุกขึ้นท าความเพียรจนสว่าง พอถึงเดือนหกเดินทางกลับมาจ าพรรษาที่ วัดป่าบ้านค้อ 
ตามเดิม 

พ.ศ. ๒๔๗๘ พรรษาสาม จ าพรรษาท่ีวัดป่าสาระวารี 
พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๐ พรรษา ๔ และพรรษาที่ ๕ จ าพรรษาที่วัดอรัญญบรรพต 

"หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ" ท าภาวนาจิตสงบแล้วพิจารณาขันธ์ห้าเป็นอารมณ์ เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาตามสภาพความเป็นจริง แล้วปล่อยวาง จิตสงบพร้อมกับความรู้เป็นอย่างดี คล้ายหมดกิเเลส 
แต่ต่อมามีเรื่องต่างๆ มากระทบ ก็รู้สึกจิดผิดปกติ หวั่นไหวไป ตามอารมณ์นั้นๆ อยู่บ้าง แต่ไม่รุนแรง ก็
แสดงว่ากิเลสยังไม่หมดสิ้น พยายามแก้ก็ไม่ตก นึกในใจว่าใครหนอจะช่วยแก้จิตให้ได้ จึงนึกไปถึง
กิตติศัพท์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต จึงชวนภิกษุรูปหนึ่งลงเรือจากหลวงพระบางขึ้นไปทางอ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เดินทางไปหาท่าน 

พ.ศ. ๒๔๘๑ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภได้พบท่านอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่วัดเจดีย์หลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยความเมตตาของหลวงตาเกต ซึ่งเป็นสัทธิ วิหาริก ของท่าน ได้พาไปพบที่ป่า
ละเมาะใกล้ๆ โรงเรียนแม่โจ้ อ าเภอสันทราย ได้เห็นด้วยความอัศจรรย์ใจเพราะตรงกับในนิมิตทุก
ประการ ท่านได้แนะน าว่านักภาวนา พากันติดสุขจากสมาธิจึงไม่พิจารณาค้นคว้าหาความจริงของชีวิต
กัน "หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ" ท่านซักรูปเปรียญให้ฟังว่า ธรรมดาเขาท านาท าสวน เขาไม่ได้ท าใส่บน
อากาศแลย เขาท าใส่บนพ้ีนดินจึงได้ผล ฉันใด โยคาวจรผู้บ าเพ็ญเพียรทั้งหลายควร พิจารณาร่างกาย
เป็นอารมณ์ จนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในนามรูป ด้วยอ านาจแห่งปัญญานั้นแหละจึงจะเป็นทาง
หลุดพ้นได้ ไม่ควรติดอยู่ในความสงบโดยส่วนเดียว เมื่อท่านให้โอวาทแล้วจึงพิจารณาดูตังเองว่าได้
เจริญเพียงสมถะไม่ได้ เจริญ วิปัสสนาเพียงรู้แจ้งในธรรมที่ควรรู้ คือ อริยสัจสึ่ จึงเจริญวิปัสสนาเรื่อยมา 
ตั้งแต่พรรษาที่ ๖ อยู่ในเขตภาคเหนือจนถึงพรรษาที่ ๑๖ แล้วเดินทางกลับธุดงค์ ผ่านหลวงพระบาง 
ประเทศลาว เข้าเวียงจันทน์ มายังหนองคาย พรรษาที่ ๑๙  ถึง ๒๖  หลวงปู่เหรียญ จ าพรรษาเผยแพร่
ธรรมะปฏิบัติอยู่ภาคใต้ แล้วจึงย้ายไปอยู่วัดอรัญญบรรพต ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เรื่อยมาจากนั้นออก
ธุดงค์ไปสถานที่ต่างๆ หลายจังหวัดภาคอีสาน ก่อนขึ้นไปทางเหนือและเข้าฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น 
มุ่งบ าเพ็ญเพียรและเข้าจ าพรรษาในหลายที่ พรรษา ๑ – ๕ อยู่ใน จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย ช่วง
พรรษาที่ ๖ - ๑๔ ขึ้นไปจ าพรรษาอยู่ใน จ.เชียงใหม่ วัดสันต้นเปาและส านักสงฆ์ใน อ.สันก าแพง 
พรรษาที่ ๑๕ – ๑๘ อยู่ที่ อ.เถิน จ.ล าปาง พรรษาที่ ๑๙ – ๒๒ ล่องลงใต้เข้าจ าพรรษาที่ส านักสงฆ์ จ.



๒๖ 
 

พังงา ก่อนย้ายไปอยู่วัดอรัญบรรพต ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๒  จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในบางโอกาสท่านจะมา
พ านักอยู่ที่ส านักสงฆ์ในวังสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 

กาลต่อมา หลวงปู่เหรียญได้เป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญบรรพต ซึ่งในอดีตวัดแห่งนี้ยังขาด
ความพร้อมในหลายด้าน แต่บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกวัดสงบเหมาะสมส าหรับการวิปัสสนา
กรรมฐาน โดยสมัยที่หลวงปู่มาอยู่ใหม่ๆ มีเพียงกุฏิเล็กมุงหญ้าคาพอหลบฝนได้เท่านั้น แต่กว่า ๔๐ ปีที่
หลวงปู่เหรียญได้ปกครองดูแลวัดอรัญบรรพต พยายามคงสภาพของความเป็นวัดป่าไว้มากที่สุด โดย
สร้างเสริมสิ่งก่อสร้างเท่าท่ีจ าเป็นแก่การประกอบศาสนกิจ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เป็นพระกัมมัฏฐาน 
ถือธุดงควัตร ฉันส ารวมในบาตรมื้อเดียว ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งในพระธรรมวินัยยิ่ง รับกิจนิมนต์
สอนปฏิบัติธรรมสมาธิและเทศนาธรรมแก่ศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ แม้หลวงปู่เหรียญจะมีฐานะทางการ
ปกครองสงฆ์ระดับเจ้าคณะอ าเภอศรีเชียงใหม่-สังคม ฝ่ายธรรมยุต และเป็นพระเถระอาวุโสแห่งเมือง
หนองคาย แต่ท่านยังคงยึดแนวทางการครองตนตามแบบฉบับพระป่าในสายอีสานไว้อย่างเคร่งครัด
ด้วยการฝึกฝนอบรมจากหลวงปู่มั่น ปฏิปทาการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เหรียญจึงงดงาม อุทิศตนให้แก่
พระพุทธศาสนา ทุกวันที่ ๘ มกราคม คณะศิษยานุศิษย์จะร่วมกันจัดงานบุญใหญ่ที่วัดอรัญบรรพต 
เพ่ือสรงน้ ารับพร เป็นการแสดงกตัญญุตาคุณแด่หลวงปู่เหรียญเป็นประจ าเสมอมา ซึ่งจัดให้มีงาน
ท าบุญ ๒ – ๓ วัน ประมาณ ๓ – ๘ -๙ ม.ค.ทุกปี ใบหน้าหลวงปู่จะมีรอยยิ้มให้เห็นอยู่เสมอ ไม่เคย
แสดงอากัปกิริยาเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าในการสนองศรัทธาญาติโยม ประสบการณ์ ทางธรรมที่หลวงปู่สั่ง
สมมาล้วนถูกถ่ายทอดสู่บรรดาศิษย์ให้ประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือหนทางแห่งมรรคผลนิพพาน ด้วย
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถือเป็นวาระแห่งความสูญเสียของพุทธศาสนิกชนชาว
หนองคายและชาวไทยทั่วประเทศ เมื่อ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ได้ละสังขารลงด้วย
อาการสงบ สิริอายุ ๙๓ ปี ๗๓ พรรษา สร้างความอาลัยให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างยิ่ง 

๒) หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี  พระอาจารย์มหาบัว 
ญาณสมฺปนฺโน หรือ “หลวงตามหาบัว” ถือก าเนิดในตระกูล “โลหิตดี” เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ หมู่บ้านตาด ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อนายทองดี มารดาชื่อ 
นางแพง มีพ่ีน้องรวมกัน ๑๒ คน ครอบครัวมีอาชีพท านา ในวัยเด็กท่านได้รับการศึกษาชั้นประถมปีที่ 
๓ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับชั้นสูงสุดในสมัยนั้น 

ในตอนเป็นฆราวาส ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยพูดจริง ท าจริง รักค าสัตย์ หนักแน่นใน
เหตุผล อุปนิสัยอันนี้เองที่ช่วยให้การปฏิบัติธรรมของท่านเป็นผลส าเร็จในเวลาต่อมา การด ารงชีวิตใน
เบื้องต้นท่านได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจในกิจการงานทั้งปวง จนบิดา
มารดาหวังฝากผีฝากไข้กับท่าน ตามประเพณีของไทยเรานั้นเมื่อลูกชายมีอายุครบบวชก็มักจะให้บวช
เรียนเสียก่อน ก่อนที่จะมีครอบครัวครองเรือนต่อไป 



๒๗ 
 

เมื่อ นายบัว โลหิตดี มีอายุได้ ๒๑ ปี บิดามารดาได้ขอร้องให้เขาได้บวชเรียน เพ่ือเป็น
การทดแทนบุญคุณตามประเพณี ในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวช เมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ 
ณ วัดโยธานิมิตร อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระราชเทวี (จูม พนฺธุโล ต่อมาเป็นพระธรรม
เจดีย์) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “ญาณสมฺปนฺโน” ท่านตั้งใจไว้ว่าจะบวชพอเป็นประเพณี
เท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชนานเท่านี้ 

ครั้นบวชแล้ว พระภิกษุบัว ญาณสมฺปนฺโน ก็ได้ศึกษาพุทธประวัติและประวัติพระ
อรหันตสาวก จนเกิดความเลื่อมในศรัทธาในพระศาสนาอย่างจริงจัง ท่านจึงตั้งใจว่าจะศึกษาเล่าเรียน
ปริยัติธรรมเสียก่อน เพราะถ้าไม่ศึกษาแล้วจะไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ โดยตั้งความหวังไว้ว่าจะเรียนปริยัติ
ธรรมทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี ส าหรับแผนกบาลีนั้น ท่านตั้งใจว่าจะสอบให้ได้เพียงแค่เปรียญ
ธรรม ๓ ประโยคก็พอ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกุญแจเปิดตู้พระไตรปิฎก และเป็นอุบายเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้
อย่างถูกต้อง แต่จะไม่ให้เกินเลยเปรียญธรรม ๓ ประโยคไป เพราะจะท าให้เหลิงและลืมตัว 

ใน ระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่นั้น พระภิกษุบัว ญาณสมฺปนฺโน ก็ได้ฝึก
ปฏิบัติสมาธิภาวนาไปด้วย การศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมก็สอบไล่ได้บ้าง ตกบ้าง แต่ในที่สุดความ
ปรารถนาของพระภิกษุบัวก็เป็นจริง เมื่อท่านสามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก พร้อมกับเปรียญธรรม 
๓ ประโยคในปีเดียวกันนั้น รวมเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมเป็นเวลา ๗ ปี 

ครั้น สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ก็มุ่งออกปฏิบัติ
ด้านเดียว จิตใจของท่านจึงมุ่งสู่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นเด็ก จนกระท่ังท่านอุปสมบท
แล้ว ชื่อเสียงของหลวงปู่มั่นก็ยิ่งฟุ้งขจรไปไกล ในตอนที่พระมหาบัวจ าพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับหลวงปู่มั่น มาเล่าให้ฟังถึงปฏิปทาและข้อ
วัตรปฏิบัติของหลวงปู่มั่นว่า หลวงปู่มั่นไม่ใช่พระธรรมดา หากแต่เป็นพระอริยะผู้ประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบ เมื่อได้ฟังดังนั้น จิตใจของพระมหาบัวก็ยิ่งฝังลึกลงในการที่จะปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ และอยากจะ
ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ด้วยมั่นใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ 

ในพรรษาต่อมา ( คือพรรษาที่ ๘ ) พระมหาบัวได้ไปจ าพรรษาอยู่ที่อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา จนจิตเข้าถึงความสงบ ท่านเร่งท าความเพียรอย่าง
หนักทั้งนั่งสมาธิทั้งเดินจงกรม ในเวลาต่อมาพระผู้ใหญ่จะให้พระมหาบัวเดินทางเข้าไปศึกษาต่อ ใน
กรุงเทพฯ ท่านเห็นว่าจะผิดกับปณิธาน และเสียค าสัตย์ที่เคยตั้งใจว่าจะเรียนให้ได้เพียงแค่เปรียญธรรม 
๓ ประโยค ท่านจึงหนีกกลับมาอยู่บ้านเดิมคือ บ้านตาด ณ ที่นี่แทนที่ท่านจะได้เจริญสมาธิภาวนาให้สูง
ยิ่งๆ ขึ้นไป กลับปรากฏว่าจิตใจไม่ค่อยสงบ เพราะมัวแต่ท ากลดไม่เสร็จสิ้น 

พระมหา บัวคิดว่า ถ้าอยู่บ้านเกิดต่อไปคงไม่ดีแน่ มีแต่จะขาดทุน จึงเดินทางหนีจาก
บ้านตาด มุ่งหน้าไปหาหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งตอนนั้นจ าพรรษาอยู่ที่วัดป่าโนนนิเวศน์ อุดรธานี แต่ก็
ไม่ได้พบหลวงปู่มั่น เพราะท่านได้รับนิมนต์ไปจังหวัดสกลนครเสียก่อน เมื่อตามไปไม่ทัน พระมหาบัว
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จึงไปพักอาศัยอยู่ที่วัดทุ่งสว่าง จังหวัดหนองคาย เป็นเวลาสามเดือนกว่า พอถึงเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 
๒๔๘๕ ก็ออกเดินทางจากจังหวัดหนองคายไปจังหวัดสกลนคร ได้พบหลวงปู่มั่นที่บ้านโคก ต าบลตอง
โขบ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พอไปถึงก็พบหลวงปู่มั่นก าลังเดินจงกรมอยู่ในเวลาโพล้เพล้ 

เมื่อได้ พบหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต แล้วก็สมใจนึกทุกอย่าง เพราะได้ฟังธรรมจากหลวงปู่
มั่นเป็นครั้งแรก ก็เกิดศรัทธาปสาทะขึ้นมาทันที และดูเหมือนว่า หลวงปู่จะทราบเรื่องราวทุกอย่างของ
พระมหาบัวหมดแล้ว หลวงปู่ได้กล่าวหลักธรรมยืนยันว่า มรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอและ
ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติในปัจจุบันทันที จนพระมหาบัวหมดความสงสัย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านได้มอบ
ตัวเป็นศิษย์และอยู่ศึกษาอบรมสมาธิภาวนาในส านักของหลวงปู่มั่น เรื่อยมา ด้วยความจริงใจและเด็ด
เดี่ยว พระมหาบัวได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานในป่าอันสงัด ห่างไกลจากบ้านเรือนของผู้คน โดยตั้งปณิธานไว้
ว่า จะเป็นก็เป็น จะตายก็ตาย จิตมุ่งอยู่แต่สมาธิภาวนาเท่านั้น 

ขณะที่ศึกษาอบรมอยู่กับหลวงปู่ มั่นนั้น พระมหาบัวก็ได้เรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติอันเป็น
เครื่องขูดเกลากิเลส ตลอดถึงจิตภาวนาที่หลวงปู่มั่นได้พาด าเนินไปด้วยความถูกต้องดีงาม ตามหลัก
พระธรรมวินัยซึ่งพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้สืบทอดข้อวัตรปฏิบัติเรื่อยมา และได้ใช้เป็นแนวทางใน
การอบรมสั่งสอนพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกาในเวลาต่อมา 

ด้วยเหตุที่ท่านเคารพเทิดทูนหลวงปู่มั่นอย่าง สุดหัวใจ โดยเรียกหลวงปู่มั่นว่า “พ่อ
แม่ครูบาอาจารย์” เพราะหลวงปู่มั่นเปรียบเสมือนพ่อกับแม่ และเป็นครูเป็นอาจารย์ในองค์เดียวกัน
หมด ด้วยคารวธรรมอันสูงส่งนี้เอง จึงเป็นพลังใจให้พระอาจารย์มหาบัวได้เขียนหนังสือ “ประวัติหลวง
ปู่มั่น” เพ่ือเผยแพร่ข้อวัตรปฏิบัติ ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบเป็นคติ เป็นการ
บูชาคุณท่าน และยังได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับภาคปฏิบัติธรรมกรรมฐานอีกหลายเล่ม รวมทั้งการบันทึก
เทปธรรมะเป็นการเผยแพร่อีกด้วย 

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้อยู่จ าพรรษาที่วัดบ้านโคกกับหลวงปู่มั่น เป็น
เวลา ๒ พรรษา แล้วติดตามหลวงปู่มั่นไปจ าพรรษาที่วัดบ้านหนองผือ ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร อีก ๖ พรรษา รวมเวลาที่อยู่กับหลวงปู่มั่นทั้งหมด ๘ ปี จวบจนหลวงปู่มั่นถึงแก่
มรณภาพ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒  ครั้นเสด็จงานพระราช ทานเพลิงศพหลวงปู่มั่นแล้ว พระอาจารย์มหาบัว
ก็ได้หลีกเร้นเข้าป่าเขา เพ่ือแสวงหาสถานที่อันสงัดวิเวกมุ่งบ าเพ็ญภาวนาแต่เพียงรูปเดียว แต่หมู่คณะ
พระสงฆ์สามเณรก็ขอติดตามไปด้วยเพ่ือหวังให้ท่านอาจารย์ได้ช่วย อบรมสั่งสอน ท่านอาจารย์ก็
พยายามหลีกหนีจากหมู่คณะ เพ่ือเร่งบ าเพ็ญเพียรของตนเองให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ พระ
อาจารย์มหาบัวก็หวนมาพิจารณาสงสารหมู่คณะที่หวังพ่ึงพิงครูบาอาจารย์ เช่นเดียวกันกับท่านที่เคย
หวังพ่ึงพิงครูบาอาจารย์มาแล้ว ท่านอาจารย์จึงได้น าข้อวัตรปฏิบัติและธรรมอันวิเศษที่ได้รู้ เห็น
ประจักษ์แก่ ใจมาสั่งสอนหมู่คณะ ในครั้งแรกนับจ าเดิมแต่หลวงปู่มั่นมรณภาพ ท่านอาจารย์มหาบัวได้
จ าพรรษา อยู่ที่วัดหนองผือนาใน ซึ่งท่านเคยจ าพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่น เนื่องจากเมื่อหลวงปู่มั่น
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ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว พระสงฆ์สามเณรที่เคยมีอยู่จ านวนมาก ก็แตกกระจัดกระจายหนีไปอยู่ที่อ่ืน 
เหลือแต่พระหลวงตาเฝ้าวัดอยู่เพียงรูปเดียว ท่านอาจารย์รู้สึกสังเวช สลดใจในความเปลี่ยนแปลง จึง
ได้ย้อนกลับไปจ าพรรษาอยู่ที่วัดนี้หนึ่งพรรษา 

ในปีถัดมา (พ.ศ. ๒๔๙๓) ท่านอาจารย์ได้ออกธุดงค์หาสถานที่อันสงัดวิเวก และได้พัก
จ าพรรษาอยู่วัดบ้านห้วยทราย อ าเภอค าชะอี จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันเป็นจังหวัดมุกดาหาร) อีก ๔ 
พรรษา ในระหว่างที่จ าพรรษาอยู่ที่นี่ ท่านอาจารย์ได้เข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังกับการอบรมสั่งสอน
พระภิกษุสามเณร ทั้งในเรื่องข้อวัตรปฏิบัติธุดงควัตร และเจริญสมาธิภาวนาจนท าให้พระสงฆ์สามเณร
มีหลักยึดเหนี่ยวของจิตใจมากยิ่ง ขึ้น 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านอาจารย์มหาบัวก็ได้จาริกแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรม
ผ่านไปทางจังหวัด จันทบุรี และได้สร้างวัดจ าพรรษาอยู่ที่นั่น ๑ พรรษา ระยะต่อมาได้ทราบข่าวว่าโยม
มารดาของท่านป่วย ท่านอาจารย์จึงได้เดินทางกลับมาตุภูมิที่บ้านตาด เพ่ือดูแลโยมมารดา ชาวบ้านได้
นิมนต์ให้ท่านไปพ านักในป่าบริเวณทางทิศใต้ของหมู่บ้าน พร้อมทั้งนิมนต์ท่านให้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
เสียที เพ่ือจะได้เป็นที่พ่ึงทางใจของชาวบ้าน โดยได้บริจาคที่ดินประมาณ ๒๖๓ ไร่เพ่ือสร้างวัด ท่าน
อาจารย์ได้พิจารณาเห็นว่าโยมมารดาของท่านแก่ชรามากแล้ว สมควรที่จะอยู่ช่วยดูแลเป็นการตอบ
แทนบุญคุณของมารดาด้วย ท่านอาจารย์จึงตกลงใจรับนิมนต์และเริ่มสร้างวัดนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ตั้งชื่อวัด “วัดป่าบ้านตาด” จนตราบเท่าทุกวันนี้ 

๓) หลวงปู่โพธิ์ วัดโพธิ์โนนทัน จังหวัดขอนแก่น พระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่โพธิ์) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ าย
วิปัสสนากรรมฐานประจ าจังหวัดขอนแก่น ประชาชนส่วนใหญ่เรียกท่านว่าหลวงปู่โพธิ์ วัดโพธิ์ตั้งอยู่
เลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น “สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒.๗ ตารางวา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบึงแก่นนคร”๑๔  โดย
ได้รับการแต่งตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นวัดที่
เก่าแก่ท่ีมีความส าคัญคู่เมืองขอนแก่นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น  

วัดโพธิ์เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์และมีความส าคัญของเมืองขอนแก่น 
มีการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสงฆ์ ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกา  
และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างและสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด แต่เท่าที่สืบทราบตามหลักฐานทาง
โบราณวัตถุพบว่า มีพระอุโบสถหลังเก่า (สิม) จากการตรวจสอบของกรมศิลปกรพบว่าโบสถ์หรือสิม
แห่งนี้มอีายุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปี ถ้ารวมถึงอายุการสร้างวัดด้วยคงอายุไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ ปี เพราะเป็นวัด
ที่มีมาก่อนที่ท้าวเพียเมืองแพนจะมาสร้างบ้านบึงบอน เมื่อสร้างเมืองเสร็จและก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์

 
๑๔ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ไขปริศนาธรรมภาพศาลาโพธิสาร  ๗๒,  พิมพ์ครั้งท่ี  ๓, (ขอนแก่น : หจก.

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๔), หน้า ๑.  
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วัดเก่าขึ้นมา ซึ่งเป็นการสร้างวัดในยุคแรก ต่อมาจึงได้มีการสร้างวัดขึ้นในระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นระยะฟ้ืนฟู  
“โดยในระยะฟ้ืนฟูเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ ในบริเวณที่สร้างวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่หลายต้น ซึ่งแต่
ละต้นมีอายุกว่าร้อยปี  จึงได้ถือเอานิมิตนี้ตั้งเป็นชื่อวัดโพธิ์  ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
วันที่  ๒๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ในสมัยที่พระครูโพธิสารคุณเป็นเจ้าอาวาส”๑๕ เมื่อนับจากหลักฐาน
การสร้างวัดที่พอสืบค้นได้ตั้งแต่ยุคฟ้ืนฟูเมื่อ  พ.ศ. ๒๓๗๙  มาจนถึงปัจจุบันรวมอายุได้  ๑๗๘  ปี   

ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองของชาวอีสาน  จะมีการสร้างเมืองควบคู่ไปกับการสร้าง
วัดด้วย  เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  โดยมีประเพณีการสร้างวัดรอบเมืองตามทิศต่างๆ  ๔  
วัด  ซึ่งแต่ละวัดจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน  ดังนี้๑๖ 

๑. วัดเหนือ  อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมือง  หรืออยู่ทางต้นน้ า  ส าหรับเป็นสถานที่
ชุมนุมท าบุญของเจ้าเมือง 

๒. วัดกลาง  อยู่กลางระหว่างวัดเหนือกับวัดใต้  ส าหรับเป็นที่ชุมนุมท าบุญของ
ข้าราชการ 

๓. วัดใต้  อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมือง  หรืออยู่ทางใต้สายน้ า ส าหรับเป็นที่ชุมนุม
ท าบุญของประชาชนทั่วไป 

๔. วัดแขกหรือวัดท่าแขก  เป็นวัดส าหรับคนหรือพระต่างถิ่นมาพักอยู่อาศัยหรือ
ประกอบพิธีกรรมท าบุญต่างๆ     

การสร้างเมืองในภาคอีสานจึงมักมีชื่อวัด  ๔  วัด  ซึ่งตั้งชื่อตามลักษณะท าเลที่ตั้งของ
วัด  และตั้งตามลักษณะของสภาพพ้ืนที่  เมื่อพระนครศรีบริรักษ์  บรมราชภักดี  ได้ตั้งเมืองขอนแก่น
ขึ้นที่บ้านบึงบอนแล้วก็ได้เริ่มสร้างวัดขึ้น  ๔  แห่ง  ตามแบบอย่างประเพณีโบราณ  แต่บางวัดได้
เปลี่ยนชื่อใหม่  ดังต่อไปนี้                                  

๑. วัดเหนือ  เป็นวัดส าหรับเจ้าเมืองขอนแก่น  ซึ่งต่อมาทางการได้เปลี่ยนเป็นชื่อ
วัดธาตุโดยมีพระธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งพระนครศรีบริรักษ์เป็นผู้สร้าง 

๒. วัดกลาง  ปัจจุบันยังคงเรียกว่าวัดกลางอยู่อย่างเดิม 
๓. วัดใต้  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหนองแวงพระอารามหลวง 
๔. วัดแขก  หรือท่าแขก  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธิ์  

วัดโพธิ์เป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีต  เคยเป็นที่จ าพรรษาของ
พระสังฆราช (ฉิมพลี)  ซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่สมัยท้าวเพียเมืองแพนสร้างบ้านบึงบอน  (ปัจจุบันเป็น
บึงแก่นนคร)  เป็นวัดเก่าแก่คู่กับเมืองขอนแก่น๑๗  ส่วนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์มีจ านวนหลายรูป  เท่าที่มี

 
๑๕ อ้างแล้ว, พระครูภาวนาโพธิคุณ, ไขปริศนาธรรมภาพศาลาโพธิสาร  ๗๒, หน้า ๑. 
๑๖ จังหวัดขอนแก่น ๒๕๒๔, (นนทบุรี, ส านักพิมพ์สื่อสาส์น, ๒๕๒๔), หน้า ๑๔๐-๑๔๑. 
๑๗ ธนัญชัย รัตนปัญญา, อนุสรณ์ผูกพันธสีมาวัดโพธิ์,(ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๓๒),หน้า  ๑. 



๓๑ 
 

หลักฐานสืบค้นได้มีจ านวน  ๗  รูป  ดังต่อไปนี้  รูปที่  ๑  พระสังฆราชฉิมพลี  รูปที่  ๒  พระอาจารย์
โต้น  รูปที่  ๓  พระอาจารย์เป๊าะ  รูปที่  ๔  พระอาจารย์หลอด  รูปที่  ๕  พระอาจารย์กอง  รูปที่  ๖  
พระครูโพธิสารคุณ  (ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๔๕)  รูปที่  ๗   พระครูภาวนาโพธิคุณ  (ดร. สมชาย  
กนฺตสีโล)  ซึ่งด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน๑๘   

วัดโพธิ์เป็นวัดเก่าแก่  ดังปรากฏหลักฐานด้านโบราณสถาน  คือ  มีโบสถ์เก่าที่กรม
ศิลปากรประเมินอายุประมาณ  ๓๐๐  ปี  โดยเป็นโบสถ์ขนาดเล็ก  ก่อด้วยอิฐโบราณขนาดใหญ่  
ชาวบ้านเรียกว่าสิมมหาอุตม์  เจาะฝาผนังเป็นหน้าต่างขนาดเล็ก  (ภาษาอีสานเรียกว่าป่องเอ้ียม)  ซึ่งมี
การช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา  ต่อมาในสมัยที่พระครูโพธิสารคุณ  อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์  จึงได้
ร่วมกับชาวบ้านบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่  โดยเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาและฉาบปูนทับอิฐโบราณ  เพ่ือให้
เกิดความม่ันคงถาวรยิ่งขึ้น  ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้สร้างพระสังกัจจายน์ไว้หน้าโบสถ์  ๒  องค์  ซึ่งเป็น
ศิลปะแบบจีนและศิลปะแบบไทย  เป็นพระศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป  
พระครูโพธิสารคุณกล่าวว่าโบสถ์หลังเล็กนี้เป็นหัวใจของชาวบ้านโนนทัน  เพราะสร้างขึ้นบนโนนต้น
พุทรา  ชาวบ้านเรียกว่าโพนต้นมะทัน  (ชาวอีสานเรียกโนนว่าโพน  เรียกต้นพุทราว่าต้นมะทัน)  ต่อมา
จึงเรียกหมู่บ้านโนนทัน  โดยในสมัยโบราณมีโนนขนาดใหญ่ที่สูงสุดในบริเวณท่ีตั้งของบ้านโนนทัน  บน
ยอดโนนมีต้นพุทราขนาดใหญ่  จึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้  เมื่อจะสร้างโบสถ์จึงเลือกเอาโนน
ต้นพุทราเป็นที่ก่อสร้าง  โดยชาวบ้านร่วมกันปรับพ้ืนโนนให้ต่ าลงเพ่ือให้ฐานโบสถ์เกิดความมั่นคง
แข็งแรง  ซึ่งพระเถระที่น าชาวบ้านสร้างวัดชื่อว่า “พระสังฆราชฉิมพลี”  เป็นพระมหาเถระที่ได้รับ
ความเคารพนับถือจากชาวเมืองและคณะสงฆ์ในสมัยนั้น  จึงพร้อมใจกันยกย่องท่านเป็นพระสังฆราช 
(ไม่ใช่ต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เหมือนในปัจจุบัน)  ต่อมาชาวบ้านได้ใช้นามของท่านมาเป็น
ชื่อถนนฉิมพลี  (ถนนสายหลังวัดโพธิ์)  เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์  
หน้าตัก  ๒๓  นิ้ว  สูง  ๔๓  นิ้ว  ประดิษฐานไว้ภายใน  โดยเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบล้านช้าง  องค์
พระกับฐานเป็นคนละส่วนกัน  มีพุทธลักษณะที่งดงามอย่างยิ่ง  บนฐานจารึกอักษรเป็นภาษาไทยน้อย  
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านโนนทันมาอย่างยาวนาน  นอกจากพระประธานแล้วยังมีพระพุทธรูป
เก่าแก่ประดิษฐานไว้ภายในโบสถ์จ านวนมาก  มีทั้งเนื้อโลหะ  เนื้อไม้  และเนื้อว่าน  (น าว่านมาปั้นเป็น
พระพุทธรูป)  โดยปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุเรียบร้อยแล้ว  ประกอบด้วย
พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์  ต่อมาเม่ือมีพระภิกษุและสามเณรจ านวนมากขึ้น  ท า
ให้พ้ืนที่ในการท าสังฆกรรมคับแคบลง  พระครูโพธิสารคุณจึงได้สร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น  เป็นโบสถ์  ๒  
ชั้น  เพื่อใช้ท าสังฆกรรมในปัจจุบัน  จากนั้นได้บูรณะโบสถ์หลังเก่าข้ึน  และใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเฉพาะ
กิจของ พระครูโพธิสารคุณ  และใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมในโอกาสส าคัญทางศาสนา  เช่น  วันวิ
สาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา  เป็นต้น  เนื่องจากภายใน

 
๑๘ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ไขปริศนาธรรมภาพศาลาโพธิสาร  ๗๒, หน้า ๗. 



๓๒ 
 

ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่จ านวนมาก  และเคยมีมิจฉาชีพมาลักขโมยพระพุทธรูป  จึงมีระบบการ
ดูแลอย่างแน่นหนา  และเปิดเฉพาะวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น  ต่อมาในสมัยของพระครู
ภาวนาโพธิคุณ  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  จึงได้บูรณะขึ้นอีกครั้ง๑๙   

พระครูโพธิสารคุณ (ชื่อจริง คือ ประยงค์ อุปลวณฺโณ )  ท่านได้ไปศึกษาหลักปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัดมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร  เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๗๒๐  โดยมีพระพิมลธรรม (อาจ  
อาสภมหาเถร ) เป็นผู้อ านวยการ และพระเทพสิทธิมุนีเป็นผู้สอนแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานเป็นเวลา  ๑  ปี  จากนั้นจึงได้น าหลักการปฏิบัติกลับมาเผยแผ่ที่จังหวัดขอนแก่น  เพ่ือให้
ภิกษุสามเณรและข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน  โดยท่านได้ปฏิรูปวัดโพธิ์จากวัดปกติทั่วไปให้เป็นวัดที่มุ่งเน้นปฏิบัติธรรมส าหรับพระภิกษุ  
สามเณร  และประชาชนทั่วไป  โดยเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘  มาจนถึง
ปัจจุบัน  รวมเป็นระยะเวลา  ๓๙  ปี นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โดยก าหนดให้พระภิกษุและ
สามเณรที่จะเข้ามาอยู่ในสังกัดวัดโพธิ์จะต้องผ่านการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานอย่างน้อยเป็นเวลา  
๑  เดือน  และจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติจากพระวิปัสสนาจารย์อย่างเคร่งครัดจึงจะรับเข้า
สังกัด  (ส่วนศิษย์วัดจะต้องผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา  ๑๕  วัน)  เพื่ออบรมศีล  สมาธิ  
และปัญญา  ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตธรรมทายาทเพ่ือสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  และเผยแผ่
แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างถูกต้อง  โดยพระภิกษุและสามเณรจะต้องปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  และกฎหมายอย่างเคร่งครัด  มีการจัดระเบียบใหม่โดยมุ่งพัฒนาการ
บุคลากรให้เคารพกติกา  ได้แก่  ๑) เคารพพระธรรมวินัย  ระเบียบ  ค าสั่งและค าสอนของพระพุทธเจ้า  
๒) เคารพกติกาของวัด เช่น ระเบียบ  ค าสั่งของวัด  ๓) เคารพกติกาเฉพาะส่วน  เช่น  ระเบียบการ
เกี่ยวกับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม  เป็นต้น  ระเบียบกติกาต่างๆ  จะไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ๒๑   ส่วน
หลักธรรมส าหรับการครองตน  ท่านให้ยึดหลักการประพฤติตนอยู่ในปาริสุทธิศีล ๔ โดยระเบียบและ
กติกาต่างๆ  ได้ถูกน ามาเป็นเกณฑ์การคัดเลือกพระภิกษุและสามเณรที่จะเข้าสังกัดวัดโพธิ์มาจนถึง
ปัจจุบัน   

วัดโพธิ์มีเอกลักษณ์ทางกายภาพโดดเด่นที่พระครูโพธิสารคุณได้สร้างไว้ดังต่อไปนี้ 
พระพุทธรูปแกรนิต  เป็นนิมิตบางปฐม 

 
๑๙ พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ, จุลสารใต้ร่มโพธิสารเล่ม ๒, (ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 

๒๕๕๓), หน้า ๕. 
๒๐ กลฺยาโณ ภิกฺขุ, ทางพ้นโลก,  (ขอนแก่น : โรงพิมพ์นิรันดร์การพิมพ์, ๒๕๒๔), หน้า ๖. 
๒๑ สัมภาษณ์  พระครูภาวนาโพธิคุณ, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๓๓ 
 

ก าแพงศีลถิ่นธรรม      สูงล้ าค านิยม 
อุโบสถงามสม            สองชั้นตระการตา 
ศาลาโพธิสาร             คือต านานเจ็บสิบสอง 
ไซใหญ่ระฆังฆ้อง         ก่องข้าวโป้  วัดโพธิ์๒๒  (บ้านโนนทัน)  

สถานภาพของวัดโพธิ์ในปัจจุบันที่เป็นผลพวงมาจากสมัยที่พระครูโพธิสารคุณเป็นเจ้า
อาวาส จ าแนกออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย การขยายวัดเครือข่าย องค์กรเครือข่ายความร่วมมือของ
วัดโพธิ์ และผลงานเชิดชูเกียรติที่ได้รับจากองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้  

๑. การขยายวัดเครือข่าย 
วัดโพธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๑  

โดยเปิดวัดสาขาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ านวน ๔ แห่ง คือ ๑) วัดป่าภูกระแต ต าบลม่วงหวาน 
อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น  ๒) ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่โพธิ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  ๓) วัดชลประทาน  ต าบลสักหลง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๔) วัดใหม่สามัคคี  
ต าบลบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น๒๓   

๒. องค์กรเครือข่ายความร่วมมือของวัดโพธิ์๒๔   
วัดโพธิ์ได้จัดตั้งองค์กรเครือข่ายเพ่ือสังคม  โดยมีที่ตั้งอยู่ภายในวัดทั้งหมดจ านวน  

๑๑  องค์กร  ได้แก่  
๑) สมาคมแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์  
๒) มูลนิธิหลวงปู่โพธิ์  
๓) สมาคมจิตอาสาเทิดพระเกียรติ ๘๐ ชันษา  
๔) ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมและค่ายพุทธบุตร 
๕) ศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมหลักสูตรนานาชาติ  
๖) ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 
๗) ศูนย์แพทย์วัดโพธิ์ 
๘) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในเมืองเขต ๑ 
๙) ส านักงานเจ้าคณะต าบลในเมืองเขต ๑ 

 
๒๒ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ธรรมทายาท  ชุดที่  ๘,  (ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 

๒๕๕๓), หน้า ๒๖. 
๒๓ พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ, เอกสารสรุปโครงการอุปสมบทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างศาสน

ทายาท  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, (๒๕๕๗, อัดส าเนา), หน้า ๑. 
๒๔ พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ, ย้อนรอยประวัติหลวงปู่พระครูโพธิสารคุณ, (ขอนแก่น : หจก.คลังนานา

วิทยา, ๒๕๕๖), หน้า ๖-๗. 



๓๔ 
 

๑๐) ชมรมคนรักษ์วัด 
๑๑) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัดโพธิ์ 

๓. ผลงานเชิดชูเกียรติที่ได้รับจากองค์กรต่างๆ  ดังต่อไปนี้๒๕  
๑) วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับแต่งตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จังหวัดขอนแก่นแห่งท่ี ๑ 
๒) วันที่  ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับการคัดเลือกเป็นส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ  จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  อุทยานการศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม 
๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในเมืองเขต 

๑ จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๕) วันที่  ๒๖  ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ  จาก

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
๖) วันที่  ๓๐  พ.ย.  ๒๕๕๒ ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  จาก

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
๗) วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  พระครูภาวนาโพธิคุณได้รับพระราชทานเสา

เสมาธรรมจักร  ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ 
จากกระทรวงวัฒนธรรม 

๘) พ .ศ .  ๒๕๕๓ เป็นวัด เครื อข่ าย โครงการ เปิดวั ดวันอาทิตย์ ใก ล้ ชิ ด
พระพุทธศาสนากับวัดปัญญานันทาราม  อ าเภอคลองหก  จังหวัดปทุมธานี 

๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  จาก
กระทรวงวัฒนธรรม 

๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นวัดลานบุญลานปัญญาต้นแบบ  
จากกระทรวงวัฒนธรรม  

๑๑) วันที่  ๗  มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณวัดลานบุญลาน
ปัญญาต้นแบบ จากกระทรวงวัฒนธรรม  

๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดท่องเที่ยว ๙ วัด จากการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 

 
๒๕ สัมภาษณ์  พระครูภาวนาโพธิคุณ, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, 

๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐. 



๓๕ 
 

๑๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาวิถีพุทธส่งเสริมคุณภาพชีวิต
พุทธบริษัทสี่ดีเด่นต้นแบบ  จากมหาเถรสมาคม  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

๑๔) วันที่  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๕๖  ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๖  จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้รับคัดเลือกเป็นวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ 
๑๖) วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดสีขาว 
๑๗) วันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๗  ได้รับการคัดเลือกเป็นส านักปฏิบัติธรรม

เครือข่ายของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ าเภอวังน้อย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ปัจจุบันวัดโพธิ์มีจ านวนพระภิกษุ  ๔๒  รูป  สามเณร  ๑๘  รูป  รวม  ๖๐  รูป  
(ส ารวจเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐) โดยได้จัดการศึกษาส าหรับพระภิกษุ-สามเณรทั้งภาคปริยัติและ
ภาคปฏิบัติ  และได้มีการก าหนดพ้ืนที่เป็นเขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส  โดยได้จัดพ้ืนที่ประมาณ ๔  
ไร่  เป็นเขตส านักวิปัสสนา  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับพระภิกษุให้เข้าปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี  นอกจากนี้ยัง
จัดท าไว้เพ่ือใช้เป็นที่พักและอบรมพระนวกะ  รวมทั้งเป็นใช้เป็นที่รับรองพระอาคันตุกะด้วย  โดยมี
พระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติงานด้านการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  จ านวน  ๑๑  รูป  ท าหน้าที่สลับกัน
อบรมวิปัสสนากรรมฐาน  นอกจากนี้ยังมีงานอบรมด้านคุณธรรมส าหรับเยาวชน  นักเรียน  นิสิต  
นักศึกษา  มีการแต่งตั้งพระวิทยากรคอยท าหน้าที่ให้การอบรม๒๖ 

๔) วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร (หลวงปู่ม่ัน) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่ง
เป็นพระสงฆ์ที่ยึดปฏิปทาธุดงค์อย่างเคร่งครัด และได้รับการยกย่องนับถือจากบรรพชิต และคฤหัสถ์
ทั่วประเทศ พระอาจารย์มั่น มีภูมิล าเนาเดิมที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อ พ.ศ.  
๒๔๑๓ อุปสมบทเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๖ ท่านออกเดินธุดงค์ไปทั่วทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน ภายหลังได้มา
จ าพรรษาท่ีวัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร จนมรภาพ๒๗ 

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ได้รับยกย่องว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานของประเทศไทย โดยท่านถือปฏิบัติ
ธุดงค์กรรมฐานเป็นวัตร มีพระในสายเดียวกันกับท่านอีกหลายองค์ที่เข้ามาปฏิบัติ และฝึกวิปัสนา
กรรมฐาน ตามแนวทางของท่าน เช่น พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  หลวงปู่ขาว  อนาลโย  หลวงปู่แหวน 
สุจิณโณ  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ เป็นต้น  ต่อมาท่านได้ย้ายจากการธุดงค์กรรมฐาน เข้ามา

 
๒๖ สัมภาษณ์ พระมหารังสรรค์ ธมฺมรโส, รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๒๗ Tour on Thai, พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต,ttp://www.touronthai.com/article/2979 



๓๖ 
 

พ านักอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร และได้มรภาพ ที่วัดแห่งนี้ เม่ือ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๔๙๒๒๘ 

ในวัดป่าสุทธาวาส มีพิพิธภัณฑ์มีลักษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ในท่า
นั่งสมาธิ  และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพ้ืนปูด้วยหิน
อ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนถึงมรณภาพ 
พระอาจารย์มั่น ก าเนิดในสกุลแก่นแก้ว ที่ต าบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บรรพชาเป็นสามเณร
เมือ่อายุ ๑๕ ปี และอุปสมบทเม่ืออายุ ๒๒ ปี ที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี  

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือชื่อที่บันทึกในทางฐานานุกรมว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺ
โต (๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓-๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระสาย
ธรรมยุตชาวไทย เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้ปฏิบัติ
ตนตามแนวทางค าสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จน
ได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติ
สมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่ สมณะประชาชน
อย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จ านวนมาก แนวค าสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดี
ว่า ค าสอนพระป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ยังคงมีพระสงฆ์
ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิบัติของท่านสืบมา โดยลูกศิษย์เรียกว่า พระกรรมฐานสายวัดป่า 
หรือ พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็น  พระ
อาจารย์ใหญ่สายวัดป่า สืบมาจนปัจจุบัน หลวงปู่มั่นได้รับสมัญญานามจากบรรดาศิษย์ว่า "พระ
อาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน" เป็นผู้มีประวัติงดงาม เป็นฐานที่พ่ึงอันมั่นคงตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยว
ทางใจของเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ตลอดเวลาในเพศบรรพชิต ได้ปฏิบัติตนจนกระทั่งเป็น แบบอย่าง
ที่ดี อันจะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากยิ่ง  หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺตมหาเถระ ละสังขารเมื่อวันที่  ๑๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ อายุ ๗๙ ปี ๕๖ พรรษา ณ วัดป่าสุทธาวาส ซึ่งต่อมาอัฐิของท่านได้แปร
สภาพกลายเป็นพระธาตุในหลายที่ได้มีการแจกตามจังหวัดต่างๆที่ได้ส่งตัวแทนมารับ๒๙ 

๕) หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพา จังหวัดสุรินทร์  หลวงปู่ดุลย์ ถือก าเนิด ณ บ้าน
ปราสาท ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ เมื่อวันอังคารแรม ๒ ค่ า เดือน ๑๑ ปีกุน ตรงกับวันอังคาร
ที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๓๐ เป็นปีที่ ๒๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
โยมบิดาของท่านชื่อ นายแดง โยมมารดาชื่อ นางเงิม นามสกุล ดีมาก หลวงปู่มีพ่ีน้อง ๕ คน คนแรก

 
๒๘ ชายสามหยด, พิพิธภัณฑ์...หลวงปู่ มั่น ภูริทัตโต...แม่ทัพธรรม พระสายวิปัสนากรรมฐาน  , 

http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam/2012/12/07/entry-2 
๒๙ พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต, https://th.wikipedia.org/wiki95 [๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2413
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2492
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2492
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2492
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam/2012/12/07/entry-2
https://th.wikipedia.org/wiki95


๓๗ 
 

เป็นหญิงชื่อ กลิ้ง คนที่สองคือตัวหลวงปู่เอง ชื่อ ดุลย์ คนที่สามเป็นชายชื่อ เคน คนที่สี่และห้าเป็นหญิง
ชื่อ รัตน์ และ ทอง พ่ีน้องทั้ง ๔ คนของท่านมีชีวิตจนถึงวัยชรา และทุกคนเสียชีวิตก่อนที่จะมีอายุถึง 
๗๐ ปี มีเพียงหลวงปู่เท่านั้นที่ด ารงอายุขัยอยู่จนถึง ๙๖ 

อุปสมบท ณ วัดจุมพลสุทธาวาส อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในพ.ศ. ๒๔๕๓ โดยมีพระครูวิมล
ศีลพรต เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อแรกบวช หลวงปู่ได้พากเพียรศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัด 
มีความวิริยะ อุตสาหะอย่างแรงกล้า จนล่วงเข้าพรรษาที่ ๖ หลวงปู่จึงหันมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัด
สุทัศน์ จังหวัดอุบลราชธานี สอบได้นักธรรมชั้นตรีเป็นรุ่นแรก ของจังหวัดอุบลราชธานี และได้ศึกษา
บาลีไวยากรณ์ (มูลกัจจายน์) จนสามารถแปลพระธรรมบทได้ เนื่องจากวัดสุทัศน์ เป็นวัดที่อยู่ในสังกัด
ธรรมยุตินิกาย หลวงปู่จึงได้ขอญัตติเป็นธรรมยุตินิกายในพ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วัดสุทัศน์โดยมีพระมหารัฐ 
เป็นพระอุปัชฌาย์ และในพรรษาต่อมาหลวงปู่ได้มีโอกาสพบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อได้ฟังธรรม
เพียงครั้งเดียวจากพระอาจารย์มั่น ก็เกิดความอัศจรรย์ใจยิ่ง จึงได้เลิกศึกษาพระปริยัติแล้ วออกธุดงค์
ตามพระอาจารย์มั่น ไปยังที่ต่าง ๆ หลายแห่ง จึงนับได้ว่าหลวงปู่เป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นในสมัยแรก 
ต่อมาเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมาขอให้หลวงปู่กลับจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือบูรณะวัดบูรพาราม ต าบลนา
บัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลวงปู่จึงจ าต้องระงับกิจธุดงค์และเริ่มงาน
บูรณะตามท่ีได้รับมอบหมาย หลวงปู่ได้อุทิศชีวิต เพ่ือพระศาสนาอย่างแท้จริง จนได้รับการยอมรับจาก
สาธุชนทั้งหลาย ว่าเป็นอริยสงฆ์ที่หาได้ยากยิ่งองค์หนึ่ง โดยหลักค าสอนที่ส าคัญของหลวงปู่ดุลย์ คือ 
“จิตที่ส่งออกนอก เป็นสมุทัย  ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็น
มรรค ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็นนิโรธ” 

หลวงปู่ดุลท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงามจรเป็นที่เลื่อมใสแก่พระบรมวงศานุวงศ์ เช่น เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ รัชกาลที่ ๙ พระราชด าเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรรชายา พระยศใน
ขณะนั้น และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังวัดบูรพาราม อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ เพ่ือทรงเยี่ยมหลวงปู่ดูลย์ หลังจากมีพระราชปฏิสัณถารถึงสุขภาพพลานามัยของหลวงปู่แล้ว 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอาราธนาให้หลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนา และทรงบันทึกเทปไว้ด้วย 
เมื่อหลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนาย่อ ๆ ถวายจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนทนาธรรมะ
ข้ออ่ืน ๆ พอสมควรแก่เวลาแล้วทรงถวายจตุปัจจัยแก่หลวงปู่ แล้วก็เสด็จพระราชด าเนินกลับ  โดย
ต าแหน่งสูงสุดที่ได้รับการแต่งตั้ง คือ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย 

เมื่อครั้งที่หลวงปู่ท่านมรณภาพลงด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่  ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๒๖ เวลา ๐๔.๑๓ น. รวมสิริอายุได้ ๙๖ ปี ๒๖ วัน พรรษาที่ ๗๔ และเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2526
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2526


๓๘ 
 

๒๕๒๘ เสด็จพระราชด าเนินพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานดอน
เมือง เพ่ือประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชด าเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวุฒา
จารย์ (ดุลย์ อตุโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ณ บริเวณวนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย ต าบลนา
บัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินขึ้นเมรุทรงทอดผ้าไตรที่โกศแล้วจุดเพลิง
พระราชทาน หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงจุดไฟพระราชทานเพลิงศพแล้วเสด็จลงจากเมรุ ประทับ ณ 
มุขพลับพลาพิธี สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชด าเนินกลับ  

ตั้งแต่เข้าสู่ร่มเงาผ้ากาสาวพัตร์จนกระทั่งถึงแก่มรณภาพนั้น  พระอาจารย์ดูลย์
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใด พระ
อาจารย์ดุลย์มีวัตรปฏิปทาที่ถูกต้อง งดงาม มั่นคง ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ ก าลังความสามารถในการ
บริหารพระศาสนา ท่านมุ่งมั่นแต่ในทางพระศาสนา  แต่กิจวัตรส่วนตัวของท่าน ไม่เคยบกพร่องแต่
ประการใดเลย เคยประพฤติปฏิบัติอย่างไร  ท่านก็คงยึดปฏิปทาปฏิบัติอยู่อย่างนั้นสม่ าเสมอด้วยวัตร
ปฏิปทาของพระอาจาย์ดุลย์ดังกล่าว ท าให้ท่านเป็นพระเถระที่มีผู้เคารพนับถือและเลื่อมใสศรัทธาเป็น
จ านวนมาก ทั้งใน จ.สุรินทร์และจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสาน ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทุกสาขาอาชีพอยู่ทั่วทุก
ภาคของประเทศ จึงนับว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง๓๐ 

สภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงพุทธในวัดบูรพาราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ประกอบด้วย ปูชนียสถานเก่าแก่ อุโบสถสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เจดีย์อัฐบริขารและ
สิ่งของเครื่องใช้ของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล สักการะรูปหล่อของท่าน รวมทั้งการเยี่ยมชมเสนาสนะที่
ก่อสร้างอย่างสวยงาม  วิหาร ภาพวาด พระประธานศักดิ์สิทธิ์  และยังมีสิ่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ดังต่อไปนี้๓๑  

พระอุโบสถหลังใหญ่ กว้าง ๑๕ เมตร  ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ แล้ว
เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ปัจจุบันปรับปรุงโครงสร้างใหม่และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติที่งดงาม 

 
๓๐ ประวัติชีวิต การงาน หลักธรรม ๓ หลวงปู่ดลูย์ อตุโล, http://www.dharmagateway.com 

/monk/monk_ biography/lp-doon/lp-doon-hist-01-03.htm [๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐] 
๓๑ Travel, วัดบูรพารา จ.สรุินทร์ วดัเก่าแก่ ศูนย์รวมทางใจของชาวสุรินทร์ 

https://travel.kapook.com /view81658.html, [๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.dharmagateway.com/
https://travel.kapook.com/


๓๙ 
 

วิหารจตุรมุข ประดิษฐานพระคู่เมือง (หลวงพ่อพระชีว์) แบบทรงไทย สร้างเสร็จเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยปรับปรุงให้มีความวิจิตร
มากขึ้น มีบันไดทางขึ้นวิหาร ๒ ทาง มีรูปปั้นหุ่นพญานาคลักษณะศิลปไทยเลื้อยลงตามระเบียงบันได
ทั้งสองข้าง 

พระปฏิมากร หลวงพ่อพระชีว์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ ชาวเมืองนับถือว่าเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองสุรินทร์ ประดิษฐานในวิหารจตุรมุข หน้าตักกว้าง ๒ เมตร ๙ เซนติเมตร 
สูง ๓ เมตร ๔๙ เซนติเมตร โดยประมาณ  ลักษณะปางสะดุ้งมาร มีพุทธลักษณ์ละม้ายไปทางศิลปะ
แบบขอมในยุคขอมเรืองอ านาจ สร้างเมื่อ พ.ศ. ไหนไม่แน่นอน 

พระปฏิมากร พระพุทธชินราชจ าลอง พระประธานประจ าวัด หน้าตักกว้าง ๑ เมตร 
๔๙ เซนติเมตร สูง ๒ เมตร ๑๙ เซนติเมตร โดยประมาน ลักษณะปางสะดุ้งมาร ประดิษฐานในพระ
อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙  

พระปฏิมากร หลวงพ่อพระชีว์จ าลอง องค์เล็ก หน้าตักกว้าง ๘๙ เซนติเมตร สูง ๑ 
เมตร ๔๙ เซนติเมตร ประดิษฐานในวิหารหลวงพ่อพระชีว์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ศาลาอตุลเถระ ลักษณะทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ส าหรับใช้เป็นสถานที่
บ าเพ็ญกุศลทั่วไป และใช้เป็นสถานที่อบรม ปฏิบัติธรรม สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

อาคารโรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดบูรพาราม ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น 
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

พิพิธภัณฑสถานอตุลเถระ ซึ่งลักษณะทรงไทยประยุกต์  ส าหรับเก็บอัฐิธาตุ และ
บริขาร พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์  อตุโล) และประดิษฐานรูปเหมือน หลวงปู่ดูลย์  อตุโล สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

รูปปั้นเหมือนพระราชวุฒาจารย์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๒ เซนติเมตร สูง ๒ เมตร ๓ 
เซนติเมตรโดยประมาณ ประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑสถาน อตุลเถระ 

รูปปั้นเหมือนพระราชวุฒาจารย์ ลักษณะหุ่นขี้ผึ้ง หน้าตักกว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูง 
๘๕ เซนติเมตร โดยประมาณ ประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑสถาน อตุลเถระ 

ศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน (เบญจวรรณ) ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น 
ส าหรับใช้ปฏิบัติธรรม ท าวัตรเย็น ของพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กุฏิสงฆ์ มีจ านวน ๑๗ หลัง เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ สร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบทรงไทย 

๖) หลวงปูชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี วัดหนองป่าพง เป็นวัด
ป่าฝ่ายอรัญวาสี มีจุดเริ่มต้นของการสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺ
โท) ต่อมาได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ตั้งอยู่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโนน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3_(%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%97)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3_(%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%97)


๔๐ 
 

ผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันวัดหนองป่าพงมีวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศ
ไทยจ านวนมาก จากการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาสายวิปัสนากรรมฐาน โดยบรรดาพระลูกศิษย์ซึ่ง
ศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพงเป็นส านักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ 
มุ่งหมายที่การประพฤติพรหมจรรย์ตามรอยพระยุคลบาทของพระโคตมพุทธเจ้าที่ทรงด ารงพระชนม์
ชีพในป่า เพ่ือค้นคว้าแสวงหาทางพ้นทุกข์ แล้วทรงน าความรู้แจ้งเห็นจริงนั้น มาเผยแผ่เกื้อกูลความสุข
แก่มหาชนทั่วไป๓๒ 

เว็บไซต์ แนะน าของดี ที่กิน ที่เที่ยว วัดใน จ.อุบล ได้กล่าวถึง วัดหนองป่าพงและ
หลวงปู่ชาไว้ว่า๓๓ วัดหนองป่าพง วัดแห่งนี้มีความส าคัญคือเป็นวัดที่องค์หลวงปู่ชา สุภทฺโท ได้ก่อตั้งขึ้น
เมื่อ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๗ ซึ่งก่อนหน้านั้น องค์หลวงปู่ชาได้ธุดงค์ มาถึงบริเวณท่ีเรียก “ดงป่าพง” 

ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านก่อ ประมาณ ๓ กิโลเมตร กับกลุ่มลูกศิษย์จ านวนหนึ่ง ท่านได้ปัก
กรดเพ่ือภาวนา ณ ที่แห่งนี้  หลังจากการส ารวจบริเวณภายใน ได้พบกับ หนองน้ าขนาดใหญ่ซึ่งมีกอพง
อยู่หนาแน่น สภาพเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่ มีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยหลังจากนั้นไม่นานองค์
หลวงปู่ชาจึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็นวัดหนองป่าพง โดยท่านได้เพียรสร้างให้เป็นวัดแห่งการปฏิบัติภาวนา
อบรมจิตใจ เพ่ือการดับทุกข์โดยแท้จริง ตามหลักค าสอนขององค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย
หลวงปู่ได้เน้น ให้มีข้อวัตร และความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย อยู่ในป่า และใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ใช้ไฟฟ้า 
ซึ่งกุฏิของพระ และเณร จะตั้งอยู่ห่างกันพอสมควร เพ่ือความสงบเงียบในการปฏิบัติภาวนาอย่าง
จริงจัง อีกทั้งองค์หลวงปู่ยังให้ความส าคัญมากกับข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ตามหลัก ธรรมวินัย และศีล 
๒๒๗ ข้อ ตลอดชีวิตขององค์หลวงปู่ชา เน้นการปฏิบัติให้ดูเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ พระภิกษุ 
สามเณร และฆราวาส  

ประวัติองค์หลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) (๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑-
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕) ตรงกับ วันศุกร์ขึ้น ๗ ค่ า เดือน ๗ ปีมะเมีย ณ บ้านจิกก่อ หมู่ที่ ๙ ต าบล
ธาตุอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อนายมา ช่วงโชติ มารดาชื่อ นางพิมพ์ ช่วงโชติ มีพ่ี
น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจ านวน ๑๐ คน เกิดท่ีบ้านจิกก่อ ต.ธาตุ อ.วารินช าราบ  

หลวงปู่ชา สุภทฺโท ขณะมีชีวิตอยู่ท่านได้อุทิศชีวิตเพ่ือการปฏิบัติธรรมและเผยแพร่
พุทธศาสนา ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งบังเกิดผลท าให้ผลงานที่เป็นประโยชน์อเนกอนันต์
แก่พระศาสนา ทั้งท่ีเป็นพระธรรมเทศนา และส านักปฏิบัติธรรมในนามวัดสาขาวัดหนองป่าพงมากมาย 
ซึ่งแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว แต่ศิษยานุศิษย์ของท่านก็ยังคงรักษาแนวทางปฏิบัติธรรมที่ท่านได้
สั่งสอนไว้จนถึงปัจจุบัน 

 
๓๒ วิกิพีเดีย, วัดหนองป่าพง, https://th.wikipedia.org/wiki/[๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐] 
๓๓ แนะน าของดี  ที่กิน ที่ เที่ยว วัดใน จ.อุบลฯ โดยคนอุบลฯ แท้ๆ Ubonratchathani Town 

Thailand, https://ubon.town/th/2016/04/27/ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%5b๑๖%20มีนาคม
https://ubon.town/th/
https://ubon.town/th/


๔๑ 
 

ในวัดหนองป่าพงจะมีป้ายธรรมะที่ถ่ายทอดโดยองค์หลวงปู่ชา และเจ้าอาวาสองค์
ปัจจุบัน คือองค์หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธมฺโม รวมถึงค าสอนเพ่ือการปฏิบัติภาวนาติดตามต้นไม้ เพ่ือเตือนสติ
ผู้เข้ามาภายในวัดหนองป่าพง โดยจะมีการน้อมระลึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่ชา ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 
วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีและช่วงดังกล่าวจะมีการเปิดให้ฆราวาสที่สนใจ สามารถมาปฏิบัติบูชา ได้
ที่ภายในวัด ซึ่งสามารถกางเต๊นท์นอน ได้แต่ต้องปฏิบัติภาวนาตามกฎที่ทางวัดก าหนด 

วิธีการเข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดหนองป่าพงการเข้ามาปฏิบัติธรรม ในวัดหนองป่าพง 
ในช่วงปกติ สามารถเข้ามาถือศีล ๕ ศีล ๘ ได้ในโกน คือก่อนวันพระ ๑ วัน ซึ่งที่วัดหนองป่าพงเอง เปิด
ให้ชาวบ้านมานอนกันที่อุโบสถได้ สังเกตได้จากจะมีแม่ออก หรือพ่อออก แต่งชุดขาว มาอยู่วัดกัน โดย
ที่พ่อออก (ผู้ชายที่มาปฏิบัติธรรมอยู่วัด) จะสามารถนอนได้ที่โรงนอน ที่ทางวัดหนองป่าพง จัดให้ และ
แม่ออก (ผู้หญิงที่มาปฏิบัติธรรม) สามารถพักรวมกันได้ที่อุโบสถภายในวัดหรือผู้หญิงท่านใด ต้องการ
มาปฏิบัติธรรมในระยะเวลานานๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสมุด ของทางวัดหนองป่าพง โดย
จะมีท่านพระอาจารย์ปรีชา จะให้ค าชี้แนะอีกที ส่วนการมาพักค้างคืนของแม่ชี ทางวัดหนองป่าพง จะ
มีเขตส าหรับแม่ชี โดยเฉพาะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังของทางวัดหนองป่าพง เป็นต้น 

หลวงพ่อชา สุภทโท เป็นผู้มีจิตฝึกใฝ่ในธรรมตั้งแต่เด็ก ศึกษาปริยัติธรรมและ 
วิปัสสนาจากหลายส านัก ท้ายสุดเดินทางจารึกไปพบหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่วัดหนองผือนาใน อ.
พรรฌานิคม จ.สกลนคร เกิดความศรัทธาเลื่อมใส และยึดถือแนวปฎิบัติ หลวงพ่อชาได้ทดลองปฎิบัติ
ภาวนาในสถานวิเวกต่างๆ อาทิ ป่าช้า ป่าดงดิบ รวมระยะเวลาการออกธุดงค์เป็นเวลา ๘ ปี (พ.ศ. 
๒๔๘๙-๒๔๙๗) พอมาถึง พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงออกมาตั้งวัดหนองป่าพง ระหว่างที่มาอยู่วัดหนองป่าพง 
หลวงพ่อได้ยึดหลักค าสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า "ท าตนให้ตั้ งอยู่ในคุณธรรมสมควรเสียก่อน แล้ว
จึงสอนคนอ่ืนที่หลัง จึงจะไม่เป็นบัณฑิตสกปรก" ฉะนั้นไม่ว่าจะท ากิจวัตรอันใด เช่น การกวาดลานวัด 
จัดที่ฉัน ล้างบาตร นั่งสมาธิ ตักน้ า ท าวัตร หลวงพ่อจะลงมือท าเป็นตัวอย่างของศิษย์โดยยึดหลักว่า 
"สอนคนด้วยการท าให้ดู ท าเหมือนพูดพูดเหมือนท า" ดังนั้น ศิษย์และญาติโยมจึงเกิดความเคารพ
เลื่อมใสในปฏิปทาที่หลวงพ่อด าเนินอยู่  ปัจจุบันมีสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในวัดหนองป่าพง 
ดังต่อไปนี้๓๔  

ศิลปสถาปัตยกรรมที่งดงาม นอกจากจะเป็นที่บ าเพ็ญสมณธรรมของพระธุดงค์
กรรมฐานสายพระอาจาย์มั่น ภูริทตโต แล้ววัดหนองป่าพงยังเป็นที่ส าคัญด้านสถาปัตยกรรม 
ผสมผสานระหว่างศิลปะอีสานกับศิลปะร่วมสมัย อาทิ การก่อสร้างโบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์ และเจดีย์ที่
บรรจุอัฐิหลวงพ่อชา 

 
๓๔ ธรรมะไทย,วัดหนองป่าพง http://www.dhammathai.org/watthai/northeast 

/watnongpahpong. php [๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐] 

http://www.dhammathai.org/watthai/northeast%20/watnongpahpong.%20php
http://www.dhammathai.org/watthai/northeast%20/watnongpahpong.%20php


๔๒ 
 

โบสถ์วัดหนองป่าพง เป็นอุโบสถอเนกประสงค์สมัยใหม่ที่เอ้ือต่อประโยชน์ใช้สอย พ้ืน
อุโบสถยกลอยจากพ้ืนดิน เบื้องล่างเป็นถังเก็บน้ าฝนตัดสิ่งประดับฟุ่มเฟือย อาทิ ช่อฟ้า ใบระกา ไม่มี
ผนังประตูหน้าต่าง สามารถจุคนได้จ านวนประมาณกว่า ๒๐๐ คน เสาอาคารและผนังประดับด้วย
เครื่องปั้นดินเผา อีสานจากบ้านด่านเกวียนวิหาร เป็นลักษณะศิลปแบบอีสานเรียบง่ายแต่เน้น
ประโยชน์ใช้สอย สามารถจุประชาชนได้ เป็นนับพันคน 

เจดีย์บรรจุอัฐิหลวงพ่อชา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
อีสานกับ ล้านช้าง 

วัดหนองป่าพงเป็นต้นแบบของวัดป่ากว่า ๑๐๐ แห่งในประเทศไทย และอีกหลาย
แห่งในยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา หลวงพ่อชาเป็นตัวอย่าง ของพระสงฆ์ท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แม้
จะมีศาสนิกชนมากมายแต่ก็ไม่สร้าง ความแตกแยกให้เกิดนิกาย หรือเข้าไปพัวพันกับการเมืองจนเป็น
เรื่องแตกแยก วัดเน้นความเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ฟุ่มเฟือยหรือสะสม คงความเป็นพุทธ คือ ผู้รู้ 
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อย่างแท้จริง หน้าที่หลักของ พระสงฆ์ คือ เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ อบรมสั่งสอนให้ศาสนิก
ชนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา วัดหนองป่าพงมีเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่ 
ประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถระ กุฏิพยาบาลหลวงพ่อชา กุฏิพระสงฆ์ กุฏิแม่ชี 
กุฏิหลวงพ่อชา นอกจากนี้สภาพสภาพแวดล้อมที่สงบร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม  
 

๒.๒ แนวคิดด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 

๑) ความหมายของพฤติกรรมพฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่สิ่งมีชีวิตกระท าและ
บุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได้หรือใช้เครื่องมือวัดได้ นอกจากนี้พฤติกรรมมิได้มีความหมายเฉพาะแต่การ
แสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกิจกรรมภายใน อันได้แก่ ความรู้สึก
อยากด้วย๓๕  

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของมนุษย์ ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการกระท าโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวและไม่ว่าคนอ่ืนจะสังเกตการณ์กระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม การพูด การเดิน และการ
กระพริบตา การได้ยิน การเข้าใจ การรู้สึกโกรธ และการคิด ต่างก็เป็นพฤติกรรมทั้งนั้น๓๖  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงให้เห็นทั้งจาก
ภายในจิตใจและภายนอก เป็นการกระท าที่แสดงออกมาทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว โดยบุคคลอ่ืนสามารถ
สังเกตเห็นได้หรืออาจสังเกตจากการใช้เครื่องมือวัดก็ได้   

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การประพฤติหรือปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่
แสดงออกในขณะเดินทางท่องเที่ยว อาจจะเป็นค าพูด การกระท าสีหน้า หรือท่าทาง เช่น การเยี่ยมชม

 
๓๕ โสภา ชูพิกุลชัย, จิตวิทยาทั่วไป,  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๒๑), หน้า ๕๖. 
๓๖ ชัยพร วิชชาวุธ, การวิจัยเชิงจิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๒๓), หน้า ๒๘. 



๔๓ 
 

แหล่งท่องเที่ยว ถ่ายรูป รับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งการแสดงออกนั้น อาจมีรากฐานมาจากอุปนิสัย 
หรือความต้องการขั้นพ้ืนฐานของแต่ละคนที่อาจจะคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน หรืออาจจะมาจาก
สิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์ท่ีได้รับในขณะนั้น 

๒) กระบวนการของพฤติกรรม Levitt  n.d.ได้กล่าวไว้ว่า ก่อนที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจะมีมูลเหตุที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมเสมอ ซึ่งมูลเหตุดังกล่าวจะเป็นตัวกระต้น
เร่งเร้าจิตใจ ท าให้เกิดความต้องการ และจากความต้องการจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมใน
ที่สุด ซึ่งมีลักษณะเป็นขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ เรียกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม” (Process 
of Behavior) ๓ ประการดังนี้๓๗ 

๑. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุท าให้ เกิด (Behavior is Caused) ซึ่ง
หมายความว่า การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมานั้น จะต้องมีสาเหตุท าให้เกิด
และสิ่งที่เป็นสาเหตุก็คือความต้องการที่เกิดข้ึนในตัวคนนั่นเอง 

๒. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น (Behavior is Motivated)
คือ เมื่อคนเรามีความต้องการเกิดขึ้นแล้ว คนก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความต้องการนั้นจนกลายเป็น
แรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดข้ึน 

๓. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is Goal-Directed) หมายถึง
การทีค่นแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้นมิได้กระท าไปอย่างเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้
ทิศทาง ตรงข้ามกลับมุ่งไปสู่เป้าหมายที่แน่นอนเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จแห่งความต้องการของตน 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระบวนการของพฤติกรรมของคนจะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่รูปแบบพฤติกรรม
ของคนที่แสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เขาเผชิญมีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุหลาย
ปัจจัยทั้งปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคมและจิตวิทยา ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน 

เนาวรัตน์  พลายน้อย๓๘ ได้เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นมักจะ
กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ส าหรับการ
ท่องเที่ยวเวลาส าหรับการท่องเที่ยว และความตั้งใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง ๓ องค์ประกอบนี้ 
เป็นสิ่งก าหนดที่ส าคัญยิ่งต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ 
องค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็นกรอบก าหนดทิศทางและขนาดของพฤติกรรมการท่องเที่ยวให้แตกต่างกัน
ออกไปตามข้อจ ากัดที่แต่ละบุคคลมีอยู่ กล่าวคือ บุคคลที่มีรายได้ต่ า มีเวลาน้อย หรือไม่ตั้งใจที่จะ

 
๓๗ พิบูล ทีปะปาล, การบริหารการตลาดยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์น

การพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑๘. 
๓๘ เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ, พฤติกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย

, รายงานการวิจัยเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, (นครปฐม : โรงพิมพส์ถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซีย 
มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา, ๒๕๓๘),หน้า ๙๘. 



๔๔ 
 

ท่องเที่ยวย่อมสามารถท่องเที่ยวได้ใกล้และในเวลาสั้นเท่านั้น แต่ในขณะที่คนที่มีรายได้สูง มีเวลามาก
และมีความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพเหนือกว่า เป็นต้น 

สรชัย พิศาลบุตร และนฤมล สมิตินันทน์๓๙ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์อาจแตกต่าง
กันไปตามสถานภาพทางสังคมของแต่ละคน ซึ่งการแสดงออกอาจมีเหตุผลหลาอย่ างประกอบกัน 
กล่าวคือส่วนหนึ่งมาจากความพอใจส่วนตัว และอีกส่วนหนึ่งเพ่ือต้องการแสดงสถานภาพของตน
เพ่ือให้สังคมยอมรับและยกย่อง ส าหรับคนบางคนการเดินทางท่องเที่ยวมีเหตุผลมาจากความต้องการ
ที่จะหลีกหนีภารกิจประจ าวันที่ซ้ าซาก นอกจากนี้ก็มีการเดินทางเพ่ือตอบสนองความอยากรู้ อยากมี
ประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์อาจแตกต่างกันไปตามข้อจ ากัด
ของแต่ละบุคคล แต่พฤติกรรมที่แสดงออกมาต้องมีสาเหตุซึ่งเกิดจากสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นที่ท าให้
อยากกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา พฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นมักจะกล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้บุคคล
ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยว เวลาส าหรับการ
ท่องเที่ยว และความตั้งใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากนี้ ความต้องการที่จะหลีกหนีภารกิจ
ประจ าวันที่ซ้ าซาก ความพอใจส่วนตัว และความต้องการแสดงสถานภาพของตนเพ่ือให้สังคมยอมรับ
และยกย่อง ก็นับเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวอีกประการหนึ่ง 

๑. รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรูปแบบพ้ืนฐานที่สุด คือ การแบ่ง

นักท่องเที่ยวออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง กล่าวคือ การแบ่งว่าบุคคล
นั้นเป็นนักท่องเที่ยว (Tourists) หรือนักเดินทาง (Travelers) นักทอ่งเที่ยวนั้นคือ บุคคลซึ่งซื้อรายการ
น าเที่ยวเหมาจ่ายจากบริษัทน าเที่ยว ในขณะที่นักเดินทางคือบุคคลซึ่งจัดการการเดินทางด้วยตนเอง
เช่น ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง จองท่ีพักเอง ก าหนดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็นต้น 

Cohen (๑๙๗๙) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 
๑.๑ นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) จะเป็นนักท่องเที่ยว

ซึ่งเน้นความส าคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการ หรือการพักผ่อนทางร่างกาย 
๑.๒ นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The                

DiversionaryTourists) จะเป็นนักท่องเที่ยวที่พยายามหาแนวทางเพ่ือลืมความจ าเจในชีวิตประจ าวัน 
๑.๓ นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists)จะเป็น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ท่ีแท้จริง นักท่องเที่ยวประเภทนี้สนใจศึกษาและได้รับ

 
๓๙ สรชัย พิศาลบุตร และนฤมล สมิตินันทน์, การวิจัยตลาด (Market Research), (กรุงเทพมหานคร 

: วิทยพัฒน์, ๒๕๕๒), หน้า ๖๓. 
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ประสบการณ์ที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัส ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปนก็
ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่แท้จริงเป็นของสเปน 

๑.๔ นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists)มีลักษณะที่
เห็นเด่นชัดคือชอบติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้และท าความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ การ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของคนท้องถิ่น 

๑.๕ นักท่องเที่ยวที่ ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists)
นักท่องเที่ยวประเภทนี้ต้องการฝังตัวเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น
นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวที่มา
ใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศไทย เช่น พัทยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้ชีวิต
เช่นเดียวกับคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัว การับประทานอาหาร การพยายามพูดภาษาท้องถิ่น
เป็นต้น 

๒. องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ ๗ ประการ คือ 

๒.๑ เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุก ๆ พฤติกรรมจะต้องมี
เป้าหมายในการกระท า เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ต้องการเกียรติยศ โดยการแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นว่ า
ตนเดินทางท่องเที่ยวโดยที่สภาพแวดล้อมในสถานที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศน์ดังเดิม 

๒.๒ ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการท ากิจกรรม
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักความผจญภัยนิยมไต่เขา ปีนหน้าผาต้องมี
ความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแล้วสามารถจะท ากิจกรรมที่ตนชอบได้ 

๒.๓ สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอ้ืออ านวยให้เลือกกระท า
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะควรกระท าในยามคลื่นลมสงบไม่
ควรท าในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง 

๒.๔ การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการที่พอใจมากที่สุดในสถานการณ์หนึ่ง ๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกาควรเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยว
ควรหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน 

๒.๕ การตอบสนอง คือ การตัดสินใจกระท ากิจกรรมตามที่ตนได้ตัดสินใจ
เลือกสรรแล้ว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุดเพ่ือพักผ่อน ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการเดินทางและจัดการด าเนินการ
ล่วงหน้าในการกระท ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่กิจกรรมการก าหนดสถานที่
ท่องเทีย่วกิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองที่พัก เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 
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๒.๖ ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระท าหนึ่ง ๆ อาจได้ผลตามที่คาดหมายไว้ 
หรืออาจตรงกันข้ามกับความคาดหวังที่ตั้งใจไว้ เช่น นักท่องเที่ยวได้มีก าหนดการเดินทางไว้เพ่ือมา
พักผ่อนวันหยุดในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมที่สนามบิน และท าให้สนามบิน
ต้องปิดท าการ เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ มีผลลัพธ์ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถบรรลุผลตามที่
คาดหมายไว้ได้ 

๒.๗ ปฏิกิริยาต้อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระท าลงไปไม่
บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพ่ือเลือกหาวิธีใหม่ ๆ มา
ตอบสนองความต้องการ หรืออาจจะเลิกความต้องการไป เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ เช่น
การก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๐๐๘ นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะ
เดินทางไปเมืองดังกล่าวจะต้องเกิดความผิดหวังเพราะเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย และอาจ
ล้มเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอ่ืนที่ปลอดภัยกว่า 

๓. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
๓.๑ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) นักท่องเที่ยวที่เดินทาง

มาจากกลุ่มประเทศที่มีประชากรมาก ๆ การแสดงออกของนักท่องเที่ยวโดยมากแล้วจะแตกต่างจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีประชากรน้อย ๆ เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งมี
ประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก คือกว่า ๑ พันล้านคน ผู้ที่สามารถมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ดี
เพียงพอในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ ย่อมเป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับกลางถึงระดับสูงในสังคม
การแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ย่อมแตกต่างหรือตรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวจากประเทศสิงค
โปรซึ่งมีประชากรอยู่ที่ประมาณหกล้านคน เป็นต้น 

๓.๒ ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) ปัจจัยทางเทคโนโลยี ได้แก่
ปัจจัยในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการให้การบริการด้านความ
สะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวด้วย เช่น เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ได้แก่ ระบบการจอง ส ารองที่นั่งบน
เครื่องบินการออกบัตรโดยสารของสายการบินต่าง ๆ ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า CRS 
(Computer Reservation System) ส่งผลถึงความสะดวกสบาย รวดเร็ว นักท่องเที่ยวย่อมมีความ
มั่นใจและแสดงถึงความม่ันคงของผู้ให้บริการด้วย 

๓.๓ ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) ปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยที่
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่อนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุที่นักท่องเที่ยวโดยมาก
เดินทางท่องเที่ยวด้วยเหตุผลหลัก คือการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นนักท่องเที่ยวย่อมไม่นิยมที่จะเดินทาง
ไปในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดปัญหาทางการเมือง เช่น ประเทศอิสราเอล ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
มากอีกทั้งยังมีศาสนสถานที่ส าคัญทางศาสนาคริสต์ ที่นักแสวงบุญนิยมเดินทางไปเยี่ยมชม แต่ก็เกิด
ปัญหาทางด้านการเมืองอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย ความไม่สะดวกในการเดินทางไป
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ท่องเที่ยวหรือไปแสวงบุญ ด้วยเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อใด และมี
เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมของชาวปาเลสไตส์ตลอดเวลา ท าให้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปใน
อิสราเอลมีจ านวนไม่มากนัก 

๓.๔ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) เศรษฐกิจนับเป็นปัจจัยหลักที่
ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและบ่งบอกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติได้ด้วย หากนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ใดที่เดินทางมาจากประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดี เช่น นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น มักถูกจัดอยู่ใน
อันดับต้น ๆ ที่เป็นที่ต้องการของเกือบทุกประเทศ การแสดงออกด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายจะใช้ไปใน
ทุก ๆด้าน เช่น ด้านที่พัก ด้านอาหาร ด้านนันทนาการ ด้านท่องเที่ยว ด้านการซื้อของที่ระลึก จะ
เลือกใช้บริการอยู่ในโรงแรมหรือแหล่งท่องเที่ยวระดับสูง เป็นต้น ตรงกันข้ามหากนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี การแสดงออกของนักท่องเที่ยวย่อมถูก
จ ากัดศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งก็จะใช้จ่ายในระดับกลางถึงต ่า 

๓.๕ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factor) ปัจจัยด้านนี้
นับว่ามีผลกระทบมากต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวถูกปัจจัย
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมหล่อหลอมมาตลอดและถ่ายทอดออกมาเป็นทัศนคติของกลุ่มคนเหล่านั้น 
ทัศนคติและวัฒนธรรมของท่องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจะเป็นตัวก าหนดรสนิยมและค่านิยมในการเดินทาง 
การซื้อสินค้าการเดินทางท่องเที่ยวของคนกลุ่มนั้น ๆ ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
จะอยู่ในระดับใดและรูปแบบใด  

๔. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง

บทบาทของนักท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเที่ยว ซึ่งกระบวนการซื้อของผู้บริโภคมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นและตอบสนองของพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว โดยเห็นได้
ว่าสิ่งกระตุ้น (Input) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทุกประเภท ตลอดจนการให้บริการของธุรกิจ 
สินค้าและบริการเหล่านี้มีการแข่งขันสูงและเป็นแรงกระตุ้นส าคัญที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
สนใจแสวงหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ตลอดจนได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว กลุ่ม
อ้างอิง ประกอบกับการเรียนรู้ แรงจูงใจ ประสบการณ์และทัศนคติของตน การกลั่นกรองข้อมูล ซึ่งอยู่
ในกระบวนการตัดสินใจ ท าให้เกิดการรับรู้ (Perception) และน าไปสู่การพยายามหาทางตอบสนอง
ความต้องการและความจ าเป็นของตนโดยการซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและโรงแรมที่เลือกสรรแล้ว
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนับว่าเป็นการตอบสนอง (Output) จากสิ่งกระตุ้นและกระบวนการ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้น และถ้าสินค้าและบริการสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการได้
นักท่องเที่ยวได้รับความพอใจจะเพ่ิมประสบการณ์ทางบวกมากขึ้นและท าให้เกิดการซื้อซ้ า(เดินทางมา
เที่ยวและใช้บริการอีก) แต่ถ้าไม่พอใจก็จะกลายเป็นประสบการณ์ลบและไม่กลับมาท่องเที่ยวอีกแม้ว่า



๔๘ 
 

จะมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่ดีกว่า ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จะช่วยให้เข้าใ จถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยว ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถหา
หนทางแก้ไขพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในสังคมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และยังสามารถตอบสนองกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวมาใช้ประกอบการท าวิจัยต่อไป 

๕. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
๑)  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)จากการศึกษา

เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ได้มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนี้ 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้
การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาหรือ
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระท าของคนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค 
เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม๔๐  

พฤติกรรมผู้บริโภค ค าว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท า การแสดงออกให้เห็น
จึงอาจให้ค าจ ากัดความของ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ได้ว่า “การกระท า การแสดงออกให้เห็นของ
ผู้บริโภค ในการเลือกหา ประเมิน ซื้อ ใช้ ทิ้งหรือการจัดสินค้าหรือบริการ เพ่ือความพอใจที่เกิดจาก
การได้สนองตอบความจ าเป็นหรือความต้องการของเขา” หรืออีกความหมายหนึ่ง ในเชิงกว้าง ก็คือ
“การกระท าของบุคคล หรือกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการได้รับสินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อน และเป็นตัวก าหนดให้เกิดการกระท าต่าง ๆ นั้นขึ้น”๔๑ 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดจาก
มนุษย์มีความต้องการ (Wants) และมีความจ าเป็น (Needs) ในการบริโภคซึ่งหมายถึงการรับประทาน
และใช้สิ่งของต่างๆ และความจ าเป็นทางด้านจิตวิทยา (Psychological Needs)๔๒  

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใน
การซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งกระบวนการภายในจิตใจและสังคมภายนอก ที่เกิดขึ้นก่อนและ

 
๔๐ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, พฤติกรรมผู้บริโภค, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘), หน้า ๔๕. 
๔๑ ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, พฤติกรรมผู้บริโภค, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , ๒๕๔๖), 

หน้า ๕๐.  
๔๒ สุภาภรณ์ พลนิกร,พฤติกรรมผู้บริโภค, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โฮลิสติกพับลิชช่ิง, ๒๕๔๘), 

หน้า  ๑๒๔. 



๔๙ 
 

หลังการกระท านั้นๆ โดยกล่าวถึงศาสตร์ของพฤติกรรมที่จะช่วยตอบค าถามว่า ท าไมเขาถึง เลือก
ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งมากกว่าอีกอย่างหนึ่ง เขาเลือกอย่างไร และบริษัทใช้ประโยชน์เหล่านี้ในการ
น าเสนอคุณค่าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างไร๔๓  

พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการทางจิตวิทยาภายใต้การ
ตัดสินใจของผู้บริโภค โดยการพยายามอธิบายกฎในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ของผู้บริโภค
และพยายามตีกรอบกระบวนการในการตัดสินใจของผู้บริโภค และสิ่งที่กระทบต้อการตัดสินใจนั้น ๆซึ่ง
จะเป็นการสร้างผลก าไรจากการศึกษาวิธีการที่ผู้บริโภคคิด๔๔  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจเลือกซื้อ-เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้บริโภค จากการประเมินผลการรับรู้ การเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาของตนทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา 

๒.๒.๑ แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในปัจจุบันนั้น ประเทศไทยถือว่า

เป็นอีกหนึ่งจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น ทั้งนี้รูปแบบและเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวทางเลือกลักษณะนี้มีความโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนก็คือ นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาเรียนรู้
รวมทั้งร่วมปฏิบัติศาสนกิจในทางศาสนา หรือการเดินทางเพ่ือการแสวงบุญของศาสนิกชนต่างๆ ได้
ด้วย การศึกษาของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร(๒๕๕๖) ได้อธิบายการท่องเที่ยวลักษณะดังกล่าวว่าเป็น
การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้เดินทาง นอกจากนี้รูปแบบ
และกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธนั้น มี ๔ แนวทาง คือ 

๑) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เน้นการ เที่ยวชมสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และการเที่ยวชมบริเวณวัด ที่
อาศัยความงดงามทาง ด้านศิลปกรรม ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ความเป็นเอกลักษณ์และความมี
ชื่อเสียงของแหล่งท่อง เที่ยวเป็นปัจจัยในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว  

๒) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธซึ่งเป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่ เป็นลักษณะของการไหว้พระการท่องเที่ยวตามเทศกาลและวันส าคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้อง
กับศิลปกรรมที่มีอยู่ ภายในวัด ที่อาศัยความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 

 
๔๓ นิเวศน์ ธรรมะ, การจัดการการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : แมคกริ-ฮิล ,๒๕๕๒),หน้า ๕๖. 
๔๔ ฉัตยาพร เสมอใจ, พฤตกิรรมผู้บริโภค, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๐),หน้า ๖๙. 



๕๐ 
 

ประเพณีความต่อเนื่องของ การสืบสานประเพณีความเป็นมาของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่อง
ดึงดูดใจในการเที่ยวชม 

๓) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาความรู้ซึ่งเป็นการท่องเที่ยว
ของผู้ที่สนใจใน ลักษณะของการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์ของบุคคล และสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรม เช่น พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม เป็นต้น ที่อาศัย
ประวัติศาสตร์ความเป็น เอกลักษณ์องค์ความรู้และกระบวนการสร้างสรรค์ที่อยู่ภายในวัดหรือ
ศิลปกรรมนั้นๆเป็นเครื่องดึงดูดใจ ๔) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวและการ ศึกษาเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาในเชิงลึกโดยเป็นการศึกษาถึงหลัก
พุทธธรรม การปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา การไหว้พระ สวดมนต์เป็นต้น ที่อาศัยความสนใจเฉพาะของ
นักท่องเที่ยวในด้านพระพุทธศาสนา วิถี ชีวิตของชาวพุทธเป็นเครื่องดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งให้ความสนใจ ต่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธและการเรียนรู้ที่เป็นการ
เดินทางเพ่ือการศึกษาและแสวงหาคุณค่าทางด้าน คุณธรรม/จริยธรรม และคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 
อันน า ไปสู่การประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง ทั้งแก่เพ่ือนมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่
ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อกันและกัน กอปรในช่วง ที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ เช่น กิจกรรม
การท่องเที่ยวไหว้พระ ๙ วัด การไหว้พระประจ าวันเกิดปีเกิด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเน้นการฝึก
สมาธิทางพุทธศาสนา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจได้เรียน รู้ทางประวัติศาสตร์และพุทธศาสนาอัน
จะน า ไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยว  แนวดังกล่าว ได้รับความสนใจและ
การตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี(แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม และคณะ,๒๕๕๖)อย่างไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการขยายตัวของการ ท่องเที่ยวในประเทศ ท า ให้
สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวมีความเสื่อมโทรมลงก่อให้เกิดผลกระทบ  ในทางลบตามมา ทั้ง
ผลกระทบทางกายภาพ เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและผล กระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรม เช่น ปัญหาค่าครองชีพ เพศพาณิชย์ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีให้ เห็นใน แหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของประเทศและได้ส่งผลกระทบถึงวัดโดยเฉพาะวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอัน  ได้แก่ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมภายในวัดและการละเลยด้านการให้คุณค่าทางด้านศิลป วัฒนธรรมที่มีค่าอยู่
ในตัวเองของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดถึงการสร้างคุณค่าทางจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมพูน ประสบการณ์ท่ีมีค่าใน
การท่องเที่ยววัดอนึ่งวัดที่เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
นั้น จะมีรูปแบบหรือมีความสัมพันธ์กับ“เส้นทางบุญ”คือการเดินทางเพ่ือไปไหว้ พระสวดมนต์ถวาย
ผ้าป่า กฐิน ของพุทธศาสนิกชน กับการศึกษาปฏิบัติใน “เส้นทางธรรม” คือ การ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติ
ธรรมตามพระเกจิอาจารย์สายวัดป่า เช่น วัดป่านานาชาติที่จังหวัดอุบลราชธานี วัดหนองหมากเป้ง ที่
จังหวัดหนองคาย เป็นต้น  



๕๑ 
 

ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถน า ไปสู่การพัฒนาเพ่ือให้ เกิดความยั่งยืนของ
การเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานอัน เป็นสมบัติของชาติ
ได้และถ้าหากวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มีการด า เนินการในลักษณะของการเสริม  สร้างคุณค่าของ
การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพในการจัดการและการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการจัดรูปแบบกิจกรรมการท่อง  เที่ยวที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเข้า  
ด้วยกัน ก็นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังจะ 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ใน 
ทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติอันจะเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญาสืบ 
ต่อไป (แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม และคณะ, ๒๕๕๖)  

การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างจิตสาธารณะ
ให้เกิดข้ึนกับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้พระพุทธศาสนาจะเป็นส่วนส าคัญในการล่อ หลอมขัดเกลาพัฒนาจิตใจ 
นักท่องเที่ยวและชุมชนพร้อมทั้งวัดเป็นกลุ่มที่มีพลังสามารถผลักดันให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นได้โดยมีจิตสาธารณะเป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งของสังคมอันจะก่อให้เกิด  การพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับปรัชญาของแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๑ โดยมุ่งเน้น “ให้
ประชาชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืน ฐานของการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา และขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ ไปกับการ
เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติสร้างภูมิคุ้มกัน  ด้าน
การค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพ่ือให้สังคมมี  
ภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย”การมี 
จิตสาธารณะจะเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 

รูปแบบและกระบวนการจัดเรียนรู้ของวัดที่เป็นกรณีศึกษามี ๓ ประการ คือ  
๑) รูปแบบการเรียนรู้ ด้วยการทัศนศึกษา (Learning By Seeing) ซึ่ง

เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวผู้ที่ เดินทางมาศึกษาที่วัดและสถานปฏิบัติ
ธรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาง พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องโดยผ่านการศึกษาเรียนรู้
จากสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และวิถีแห่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
น้อมจิตใจของตนเองให้เข้าสู่ความเป็น และเพ่ือให้ผู้มา เที่ยวชมได้ก าหนดความสงบและการปรับฐาน
คิดในการมองชีวิตและสิ่งรอบตัวอันเป็นไปตามหลักการ ทางพระพุทธศาสนา โดยใช้สื่อธรรมะและสื่อ
ตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  



๕๒ 
 

๒) รูปแบบการ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning By Doing) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ นักท่องเที่ยวผู้ที่ดินทางมาศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถฝึกปฏิบัติตนตามหลักการทาง พระพุทธศาสนา เช่น การเจริญสมาธิภาวนา และสติปัฏฐาน ๔ 
อันเป็นการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิด ความสงบของจิตใจและปัญญา และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกอบรมด้าน
จิตภาวนาอย่างเต็มที่ โดยมีการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ปฏิบัติหรือผู้เรียนรู้ หรือระหว่าง
ผู้ที่ท่องเที่ยวกับวัดหรือชุมชน ที่ จะน าไปสู่การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งมีเป้าหมายคือ การฝึกตน หรือการพัฒนาจิตใจและปัญญาของแต่ละบุคคล และ  

๓ ) รู ป แบบกา ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ก า รส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย  (Learning By 
Networking) ซึ่ งเป็นผลที่สืบเนื่องของการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  แล้วมีการสร้างสังคม  แห่ง
กัลยาณมิตรและเครือข่ายทางสังคมที่น าไปสู่การเรียนรู้และการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับ  ชุมชน
และสังคม โดยมีการบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับวัด ชุมชน และสังคม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสังคมแห่ง สันติ
สุข และการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนน าไปสู่การสร้างเครือข่ายทาง สังคม
ที่เน้นการสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งในด้าน  
พระพุทธศาสนาและกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้ ก่อให้เกิดความยั่งยืนใน ๔ มิติ คือ 
การ พัฒนาจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อ ตนเองและสังคม เกิดการเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นการสร้าง  
พ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง  
วัฒนธรรม และเกิดเครือข่ายทางสังคมที่น าไปสู่การกระบวนการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ของผู้ปฏิบัติ เช่น 
การจัดท าสื่อและระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกตนเองและกิจกรรมการ  
ท่องเที่ยวในประเทศไทย รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริม การเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาเชิง พุทธที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ จากสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
หรือวัดที่ เหมาะสม ได้รับการพัฒนาจิตใจและปัญญาที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา และมีสังคม
แห่ง กัลยาณมิตรเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเครือข่ายที่ว่า ทุกคน
หรือ หน่วยสมาชิกจะเป็นองค์ประกอบของความเป็นเครือข่ายที่สร้างระบบปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยแต่
ละ ปัจเจกบุคคล แต่ละกลุ่ม จะเข้ามาด าเนินการสานต่อเพ่ือหาแนวร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 
ร่วมกัน ตามหลักของธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งจะต้องพ่ึงพาอาศัยและสร้างกระบวนการที่สืบเนื่องโดยมี 
จุดมุ่งหมายในทิศที่สอดคล้องกัน มีการท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึก โดยจะยึดโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน คือ 
มีการท าหน้าที่ต่อกัน และกระท าอย่างมีจิตส านึก กล่าวคือ เมื่อพวกเขาเห็นปัญหาหรือต้องการที่จะ 
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จิตใจที่มุ่งมั่นซึ่งเป็นปัจจัยภายในของแต่ละบุคคล ย่อมเป็นแรง  
ขับที่น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และการค้นหาวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นๆ รวมทั้งแสวงหาแนวร่วมจากเพ่ือน  
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ร่วมอุดมการณ์ เพ่ือสร้างพลังอ านาจในการต่อรองหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนกลายเป็น 
องค์กรเครือข่ายที่ทุกฝ่ายต่างก็มีความไว้วางใจต่อกัน จนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและการ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ของทุกฝ่ายอันจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้องค์กรและเครือข่ายนั้น 
มีพลังมากข้ึน เพราะการมีส่วนร่วมจะท าให้สมาชิกมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ซึ่ง 
จะช่วยให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันและพ่ึงพากันมากขึ้น  

นอกจากนี้ ในระบบความสัมพันธ์ของ เครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะน าไปสู่การให้และการรับ การ  ระดมทรัพยากรเพ่ือให้ภารกิจที่
เครือข่ายด าเนินการร่วมกันนั้นบรรลุถึงเป้าหมาย ดังนั้น การเรียนรู้จาก  การท่องเที่ยวในวัดที่มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจและปัญญา จึงเป็นทั้งแนวคิด กระบวนการ และวิธีการ
ของการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดกับบุคคลและสังคม โดยมีระบบ ความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนรู้ที่มากขึ้นไป จนกลายเป็นพลังของศรัทธา ความรู้ และการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอิทธิวัตร ศรีสมบัติ และคณะ (อิทธิวัตร ศรีสมบัติ และคณะ . ๒๕๕๐ : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สายธารธรรมลุ่มแม่น้ าามูล : ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธในกลุ่ม
จังหวัดอีสานใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจแหล่งท่องเที่ยว  เชิงพุทธ เพ่ือศึกษาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ และเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพ่ึงพาเพ่ือ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
และการจัดการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืน โดย เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
ผลการวิเคราะห์พบว่า การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวจะต้อง เป็นไปแบบบูรณาการระหว่างบริษัทน า
เที่ยวทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมไปถึงองค์กรท้องถิ่นชุมชนและจังหวัด 
จะท าให้การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม  จังหวัดอีสานใต้ประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ โดยผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการ วางแผนเสนอแนะการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
และโปรแกรมท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และ ระดับชาติที่เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงพุทธให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน๔๕ 

๑. แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ค าว่า “ทุน” หมายถึง 
ของเดิมหรือเงินเดิมที่มีไว้ เพ่ือประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู้เป็นทุน มีเงินเป็นทุน; เงินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่ตั้งไว้ส าหรับด าเนินกิจการเพ่ือหาผลประโยชน์ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒: ๕๓๔) 
ทุนอาจหมายถึง ทรัพย์สินหรือทุนที่อยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนทางเศรษฐกิจ 

 
๔๕ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต, รูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมในการ

ท่องเที่ยวทาง พระพุทธศาสนา, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,หน้าบทความ. 
(ออนไลน์ ) ,  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/viewFile/3811/3800.  สืบค้นวันที่  ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๒.  

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/viewFile/3811/3800.%20สืบค้น


๕๔ 
 

ทุนทางวัฒนธรรม เป็นต้น และทุนทาง วัฒนธรรมถือว่าเป็นทุนประการหนึ่ง ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณค่า ภูมิ
ปัญญา เป็นต้น ซึ่ง Throsby (๒๐๐๑. ๔๖) ได้นิยามทุนทางวัฒนธรรมว่า หมายถึงสินทรัพย์ที่มีการฝัง
ตัว สะสม และ ให้คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น โดยได้แบ่ง 
ทุนวัฒนธรรมเป็น ๒ ประเภท คือ  

๑) ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด เป็นต้น  
๒) ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ เป็นทุนที่อยู่ในรูปของ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา ได้แก่ ความคิด ความเชื่อและค่านิยม เป็นต้น  
ส่วนปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) (๑๙๘๖: ๒๔๑-๒๕๘) กล่าวว่า “ทุน” 

คือ มรดกท่ีสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเปลี่ยนรูปได้ มีลักษณะทั้งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ บูร์ดิ
เยอ ได้แบ่งทุน ออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ  

๑ ) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) ทุนประเภทนี้ เป็นทุน  ที่
สามารถคิดค านวณเป็นปริมาณที่แน่นอนได้และสามารถระบุรูปแบบได้อย่างแน่นอน  

๒) ทุนทางสังคม (Social capital) หมายถึง “เครือข่ายทางสังคม” ซึ่งอาจ
รวมทั้งเครือข่าย ประเภทกลุ่ม หรือเพ่ือนร่วมอาชีพ เป็นต้น  

๓) ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic capital) หมายถึง สถานภาพ ชื่อเสียง 
เกียรติยศ เป็นต้น ที่ท าให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบ หรือเกิดประโยชน์ต่าง ๆ แก่ตนเอง  

๔) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) หมายถึง องค์ความรู้ ความ
ช านาญ การศึกษา เป็นต้น  

บูร์ดิเยอได้แบ่งทุนทางวัฒนธรรม เป็นสามกลุ่ม ได้แก่  
๑) ขั้นเป็นรูปเป็นร่าง (Embodied state) ได้แก่ ทุนที่อยู่ในรูปของการ 

แสดงออกของร่างกายและจิตใจที่คงทนถาวร เช่น ความสามารถหรือความรอบรู้ที่จะพูดหรือตัดสิน
งานทางด้านศิลปะ เป็นต้น  

๒) ขั้นเป็นชิ้นเป็นอัน (Objectified state) ทุนทาง วัฒนธรรมที่อยู่ใน
รูปแบบของวัตถุที่เป็นปัจเจกบุคคลครอบครองเป็นเจ้าของ เช่น หนังสือ ชีดี งานเขียน เครื่องมือ งาน
ศิลป์ เป็นต้น และ  

๓) ขั้นเป็นสถาบัน (Institutionalized state) หมายถึง ทุนที่เกิดขึ้นจาก
การยอมรับจากสถาบัน เช่น ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง เป็นต้น ดังนั้น ทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็น
สิ่งที่มีมูลค่าและให้คุณค่าต่อวิถีชีวิตของสังคม แต่ทุนทางวัฒนธรรม มีความเป็นนามธรรมและเป็นพล
วัตร (Dynamic) สูง ซึ่งสามารถ เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดข้ามสังคม กลุ่มคน สถานที่ และเวลาได้
ตลอด 



๕๕ 
 

๒. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ (Buddhist tourism) การท่องเที่ยว แนว
พุทธหรือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ หมายถึงการเดินทางเพ่ือการศึกษา พัฒนาจิตใจ  และการปฏิบัติใน
แนวทางที่ถูกต้องแก่เพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในลักษณะ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสิ่ง 
(สุทิตย์ อาภากโร, ๒๕๕๔: ๕๐) อีกนัยหนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงพุทธ หมายถึง การเดินทางสู่สถานที่ตั้ง
ของวัดเพ่ือศึกษาธรรมะและ บริบททางศาสนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งเพ่ือการผักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือการศึกษา
และการชื่นชม ความงามทางวัฒนธรรมและเพ่ือตอบสนองทางความเชื่อส่วนบุคคล (มาโนช พรหม  
ปัญโญและคณะ, ๒๕๕๖: ๔๐) จากความหมายข้างต้นท าให้เห็นลักษณะและแนวทาง การปฏิบัติของ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ คือ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถสร้าง
ประโยชน์เกื้อกูล ความดีงามให้เกิดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และ ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาต่อตนเอง ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

๓. แนวคิดธรรมภาคปฏิบัติ (Buddhist Meditation) การปฏิบัติธรรม ในพุทธ
ศาสนา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) สมถกรรมฐานและ ๒) วิปัสสนากรรมฐาน พระธรรมปิฏก 
(ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายว่า สมถะ คือวิธีท าใจให้สงบ จนตั้งมั่น  เป็นสมาธิ ถึงขั้นได้ฌาน ๒) 
วิปัสสนา คือ การเห็นแจ้งหรือวิธีท าให้เกิดการเห็นแจ้ง เป็นกากรอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้
ชัด เรียกว่า ญาณ ส่วนค าว่า “กรรมฐาน” แปลว่า ที่ตั้งแห่งการท างานของจิต หรือที่ให้จิตท างาน 
กรรมฐานแบ่งออกเป็น ๔๐ อย่าง โดยแบ่ง ออกเป็น ๗ หมวด เช่น หมวดอนุสสติ ๑๐ ประกอบด้วย
พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ มรณสติ กายคตาสติ อานาปานสติ 
และอุปสมานุสติเป็นต้น (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) (๒๕๔๖: ๘๕๐-๘๕๓) ส่วนวิปัสสนา แปลว่า 
การเห็นแจ้ง หรือวิธีท าให้เกิดการเห็นแจ้ง เป็นข้อปฏิบัติในการฝึกฝนอบรมปัญญา  ให้เกิดความเห็น
แจ้งรู้ชัดสิ่งทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมัน ความรู้ความเข้าใจถูกต้อง  ที่เกิดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในการ
ปฏิบัตินั้น เรียกว่า ญาณ คือความหลุดพ้นเป็นอิสระที่แท้จริง อย่างยั่งยืนถาวร 

๔ . แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Management of 
Cultural Tourism) การจัดการการท่องเที่ยว ถือว่าการกระท าอย่างมีเป้าหมาย  ที่สอดคล้องกับ
หลักการหรือแนวคิดที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพที่แท้จริง โดยการ ก าหนดแนวทาง มาตรการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งร าไพพรรณ แก้วสุริยะ (๒๕๔๗: ๓-๔) ได้ก าหนดหลักการการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนตามหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ เช่น 

๑) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี  
๒) ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความ จ าเป็นกับการลดการก่อของเสีย  
๓) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคม และวัฒนธรรม 

โดยการเพ่ิมคุณค่า และมาตรฐานการบริการ  
๔) ประสานการพัฒนา การท่องเที่ยว  



๕๖ 
 

๕) ต้องน าการท่องเที่ยวขยายเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยการประสานงาน  กับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกิจกรรม  การท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
พร้อมสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่น น าไปประชาสัมพันธ์  และส่งเสริมการขายการ
ท่องเที่ยว  

๖) การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยว กับท้องถิ่น ควรร่วม
ท างานกับท้องถิ่นแบบองค์รวมโดยเข้าร่วมท าในลักษณะหน่วยงาน  ร่วมจัด นอกจากนั้นยังต้อง
ประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพ่ือยกระดับ คุณภาพของการจัดการอีกด้วย  

๗) หมั่นประชุมและปรึกษาหารือกับผู้ เกี่ยวข้องที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
ชุมชนหรือประชาคมในพ้ืนที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ ยว 
สถาบันการศึกษา สถาบันการศาสนา หน่วยงานราชการ ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่  

๘) การพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งพนักงาน  ดูงาน
อย่างสม่ าเสมอ  

๙) การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้  พร้อม เพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เช่น คู่มือการท่องเที่ยว คู่มือการตลาด  การท่องเที่ยวที่เป็น
เอกสารแผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น  

๑๐) ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย เช่น การตรวจสอบผลกระทบ และ
การศึกษาวิจัยอย่างสม่ าเสมอโดยการสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรง เพ่ือทราบผลของการบริการน ามา
ปรับปรุงและแก้ไข การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จากการทบทวนแนวคิดที่น ามาใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าแนวคิด ทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารและข้อมูล
ภาคสนาม เพ่ือศึกษา ทบทวน วิเคราะห์และสังเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ใน
พ้ืนที่อีสานตอนกลางพร้อมทั้งอภิปรายผลเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องต่อไป 

๒.๒.๒ กระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สาย
วัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากผลการศึกษาที่พบว่า เครือข่าย
การ เรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม และการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมที่มาจากการเรียนรู้ภายในที่มีความมุ่งม่ันในการที่
จะ พัฒนาบุคคล กิจกรรมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติธรรมและการ
เผยแผ่ พระพุทธศาสนา โดยเครือข่ายแต่ละเครือข่ายมีการเรียนรู้และมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินการที่
ไม่ แตกต่างกันมากนัก คือ เพ่ือพัฒนาบุคคลและสร้างสังคมให้สงบสุข มีการท างานที่เป็นระบบและ
อย่าง ต่อเนื่อง ดังนั้น เครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดจึงสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อ
การ เรียนรู้ของนักท่องเที่ยวได้ โดยมีกระบวนการพัฒนาเครือข่ายที่ส าคัญ คือ การพัฒนาเครือข่าย
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การ ท างานภายใต้แนวคิด อุดมการณ์ของตนเองให้ชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของฝ่าย
ต่างๆ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงถึงกัน การพัฒนากิจกรรมร่วมกัน การเชื่อมโยงกับ
เครือข่าย อ่ืนๆ เช่น เครือข่ายการท่องเที่ยว และการศึกษา การให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วม ในแนะน าวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมตามความเหมาะสม และการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล
หรือ เครือข่ายการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพุทธ รวมทั้งการประสานเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของ 
บุคคลและสังคม กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายเรียนรู้ดังกล่าว เป็นไปตามหลักการของการเรียนรู้  
และการจัดการความรู้ที่ว่า กระบวนการเรียนรู้ เป็นแบบแผนหรือขบวนความคิดของบุคคลที่ค่อย ๆ 
เปลี่ยนแปลงไปสู่ผลอีกอย่างหนึ่ง หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนระบบคิดของบุคคล การ  
เปลี่ยนแปลงความคิด หรือพฤติกรรมของบุคคล ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ องค์ประกอบ 
ภายในตัวบุคคล ได้แก่ แรงขับ ความพร้อม และองค์ประกอบภายนอกที่เป็นสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ที่มากระทบ ในการพัฒนาบุคคลและสังคมกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจที่ส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้  
คนและสมาชิกของสังคมสามารถตัดสินใจและก าหนดตนเองน าไปสู่ความเข้มแข็งของสังคม จะเห็น ว่า
กระบวนการท างานโดยมุ่งที่จะลดปัญหา (ทุกข์) สร้างความสุข ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ รู้จัก
ตนเอง ชุมชน และสังคม การก าหนดแผนงาน กิจกรรม การลงมือปฏิบัติงานและการ  ประเมินผลการ
ท างานล้วนแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การปรับตัวและการสร้างระบบที่มี  คุณค่าและ
วัฒนธรรมของบุคคลและชุมชนท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ ดังนั้น การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมจึงมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพราะการเรียนรู้มิใช่เป็นการเรียนรู้เพ่ือรู้  แต่ต้องเป็นการเรียนรู้เพ่ือสามารถ
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ และปฏิบัติได้อย่างช านิช านาญ ตลอดจน ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมอ่ืนๆ ๔๖ 

 

๒.๓  กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า 

หลักการของการพัฒนาชุมชน ถือว่าเป็นหลักหรือจุดยืนในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
เพ่ือการสร้างสรรค์ความเจริญในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ  ใน
ที่สุดและการที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนดังกล่าวนี้ ต้องฝึกอบรมประชาชนให้รู้จักการช่วย เหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยหลักการพอสรุปได้ดังต่อไปนี้  

๑) พิจารณาถึงบริบทของชุมชนเป็นหลักในการเริ่มงาน (Context) บริบทของชุมชน 
หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ในชุมชน ซึ่งในการพิจารณานั้น นักพัฒนา ควรจะพิจารณาอย่างรอบด้าน 
ทั้งสภาพความเป็นอยู่ทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การที่

 
๔๖ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต, รูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมในการ

ท่องเท่ียวทาง พระพุทธศาสนา, หน้าบทความ.(ออนไลน์).  
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นักพัฒนาทราบสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนก็สามารถ ที่จะวางแผนและด าเนินงานพัฒนาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  

๒) การดึงประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม (Participation) การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาอะไรก็ตาม จะต้องดึงหรือชักจูงประชาชนให้เข้ามาเกี่ยวข้อง  และมีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่ศึกษา
ชุมชน วางแผนวางโครงการ ปฏิบัติการตามโครงการ และการ ประเมินผล ซึ่งจะท าได้มากน้อยแค่ไหน
นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม แต่ยึดหลักการที่ส าคัญ ว่าต้องให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกว่าผลของการด าเนินงานพัฒนา
นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวประชาชน ดังนั้น ควรที่จะให้ประชาชนเลือกแนวทางในการพัฒนา
สภาพความเป็นอยู่ของตนเอง 

๓) การท างานต้องค่อยเป็นค่อยไป (Gradualness) ความล้มเหลวของการพัฒนาชุมชน
เกิดข้ึน เพราะการเร่งรีบท างานให้เสร็จเร็วเกินไป ก่อนที่จะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและปัญหา
ที่แท้จริงของชุมชนหรือก่อนที่ประชาชน จะมีความเชื่อมั่นในตนเองหรือก่อนที่จะมีทรัพยากรเพียงพอ 
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่านักพัฒนา ต้องการให้มีผลงานออกมาโดยเร็ว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขอ
งบประมาณมาใช้ในการด าเนิน งาน ดังนั้น การพัฒนาชุมชนไม่ควรเร่งรีบจนเกินไป ควรด าเนินงาน
แบบค่อยเป็นค่อยไป ควร คิดถึงผลกระทบในการพัฒนาชุมชนในระยะยาว 

๔) การให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นหลัก (Man-Center Development) มีความ
จริงอยู่ประการหนึ่งว่า การช่วยคนไม่อาจส าเร็จได้ ถ้าผู้นั้นไม่ต้องการจะช่วย ตนเองโดยหลักการนี้ 
การพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มด้วยการให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นหลัก หรือเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาโดยให้คนในชุมชนค้นหาความต้องการและปัญหา (Identify Need and Problem) ของตนเอง
ให้พบไม่ว่าจะด้วยวิธีกระตุ้น ยั่วยุ หรือชักจูงก็ตาม  

๕) การใช้วิธีด าเนินงานแบบประชาธิปไตย (Democracy) การพัฒนาชุมชนจะต้องน าแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน รู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จักอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันท างานตามข้อ ตกลงที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ ยึดถือในเสียงข้างมากและรับ
ฟังเสียงข้างน้อย (Rule of Majority, Right of Minority)  

๖) การด าเนินงานต้องยืดหยุ่นได้  (Flexible) เนื่องจากสังคมมีความเคลื่อนไหว 
(Dynamic) ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องเลือกวิธีด าเนิน งานให้กว้างและเข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์ 
หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ การ เปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไปเฉพาะวิธีด าเนินงานเท่านั้น 
โดยยึดมั่นในหลักการ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายเสมอ  

๗) สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน (Culture) วัฒนธรรมเป็นกุญแจส าคัญที่จะไขประตู
ปัญหาเพ่ือเข้าถึงประชาชน การพัฒนาชุมชน จะส าเร็จหรือล้มเหลว เกิดจากความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของชุมชนเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่าง หนึ่ง ทั้งนี้ เพราะในแต่ละชุมชน สังคมมีวิถีชีวิต (Way of 
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Life) ที่แตกต่างกัน จนมีค ากล่าวเกี่ยวับวัฒนธรรมและงานพัฒนาว่า “การเข้าใจวัฒนธรรมชุมชนได้
มากเท่าใด ก็จะเข้าใจงานพัฒนา ชุมชนได้มากเท่านั้น” 

๘) ท างานกับผู้น าท้องถิ่น (Local Leader) การท างานกับผู้น าท้องถิ่นเป็นหลักการพัฒนา
ชุมชนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง การพัฒนาชุมชน จะขยายตัวกว้างออกไปและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ความสามารถของ ผู้น าในท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งผู้น าที่เป็นทางการ คือ มีบทบาท 
ต าแหน่งหน้าที่ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง จากทางราชการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผสส. อสม. ครูในหมู่บ้าน
หรือต าบล และผู้น าที่ไม่เป็น ทางการ คือ ผู้น าที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือและมีบทบาทใน
การชี้น าการพัฒนา เช่น เถ้าแก่โรงสี เถ้าแก่ไร่อ้อย คนเฒ่าคนแก่ จ้ า พระสงฆ์ เป็นต้น  

๙) ท างานกับองค์การที่มีอยู่ในชุมชน (Community Organization) ในชุมชนใดที่มี
สมาคม สถาบัน สโมสร หรือองค์กรอื่น ๆ อยู่ย่อมมีผู้น าขององค์กรนั้น ๆ อยู่ด้วยหลักการพัฒนาชุมชน
ต้องพยายามใช้องค์กรเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ โดยดึงเอาสมาชิกหรือ ตัวแทนขององค์กร เข้ามาร่วม
ท างานเพราะองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ในการดึงเอาก าลัง
ของกลุ่มมาใช้ในการพัฒนา แต่ถ้าหากไม่มีองค์กรอยู่ในชุมชน ก็ควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มตั้งเป็น
องค์กรขึ้นโดยการให้การศึกษาตลอดจนการฝึกอบรม  

๑๐) ท าการประเมินผลตลอดเวลา (Evaluation) การประเมินผลมิใช่เป็นแค่เพียงการ
เปรียบเทียบผลงานในอดีต เพ่ือให้รู้ว่ามีความ ก้าวหน้าเพียงใด เท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ถึงข้อดี 
ข้อเสีย ความผิดพลาด และความส าเร็จ ใน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
กิจกรรมนั้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการท างานครั้งต่อไปได้ ซึ่งในการประเมินผลนั้นสามารถ
ท าได้ในทุกขั้นตอนของการด าเนิน งานและเม่ือโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว  

๑๑) สอดคล้องกับนโยบายของชาติ (Policy) ไม่มีองค์การใดที่จะเกิดขึ้นถูกต้องตาม
กฎหมาย ถ้าองค์การนั้นไม่ด าเนินงานให้สอดคล้อง กับนโยบายของชาติ และเช่นเดียวกัน ไม่มีองค์การ
ใดจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ด าเนิน งาน ถ้าหากองค์การนั้นขัดกับนโยบายของชาติ ด้วยเหตุ
นี้ การพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาประเทศ ผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นจะมีผล
ต่อความเปลี่ยนแปลงในระดับชาติ เสมอ ฉะนั้น จึงต้องสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันนโยบายของชาติ 

๑๒) การท างานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม (Grouping Process) การท างานโดยผ่าน
กระบวนการกลุ่ม เป็นหลักการที่ขาดไม่ได้ส าหรับการท างานพัฒนา  ชุมชน ประชาชนต้องได้รับการ
กระตุ้นให้ท างานผ่านกระบวนการกลุ่ม เพราะพลังกลุ่มมีอิทธิพล  เข้มแข็งและมั่นคงมากกว่าคน ๆ 
เดียว จนมีค ากล่าวเกี่ยวกับกลุ่มในงานพัฒนาชุมนว่า “ไม่มีกลุ่ม ก็ไม่มีการพัฒนาชุมชน” (No Group 
No C.D.)  

๑๓) การพัฒนาชุมชนต้องท าเป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuity) โครงการใดโครงการ
หนึ่งที่ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาชุมชนและส าเร็จไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่า งานพัฒนาชุมชน



๖๐ 
 

เสร็จสิ้นตามไปด้วย จะต้องมีการเริ่มท าโครงการใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด หรือเรียกได้ว่า เป็น
กระบวนการที่มีความต่อเนื่อง โครงการใหม่นี้ อาจใหญ่ กว่าเดิมหรือยากกว่าเดิมก็ได้ ซึ่งก็ย่อมแล้วแต่
ประชาชนจะเป็นผู้ก าหนด ส าหรับขั้นตอนตาม กระบวนการพัฒนาชุมชนที่จะใช้ส าหรับท าโครงการ
ใหม่นั้น ก็ไม่จ าเป็นที่ต้องเริ่มจากข้ึนตอนแรก คือ ขั้นการศึกษาชุมชน แต่อาจเริ่มจากข้ันตอนอ่ืนได้เลย 
เช่น เริ่มจากข้ันตอนวางแผนทันทีก็ได้  

จากหลักการทั้งหลายของการพัฒนาชุมชนที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด อาจสรุปได้ว่า การ  
พัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทัศนคติและพฤติกรรม  ของ
ประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยร่วมมือกันพัฒนาให้ชุมชนของตนเป็นชุมชนที่ดี สร้างความรู้สึก
รักและผูกพันต่อชุมชนของตน ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศก าลังพัฒนาจะมีปัญหา  คล้ายคลึงกัน คือ 
ปัญหาเรื่องการศึกษา ปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย ปัญหาเรื่องความยากจน เป็นต้น จึงต้องมีการพัฒนา
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ต้องเร่งพัฒนาให้มีความเจริญ
เกิดขึ้น คือ การพัฒนาตัวบุคคล อันหมายถึงการกระท าใด ๆ ก็ตาม ที่ท าให้บุคคลมีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาดขึ้น หรือท าให้คนเป็นคนที่มีคุณภาพ แม้ว่าการพัฒนาชุมชน จะมุ่งเอาการพัฒนาคนเป็นประการ
ส าคัญก็ตาม การพัฒนาทางวัตถุก็มีความจ าเป็นอยู่ไม่ยิ่ง หย่อนไปกว่ากัน เช่น การสร้างถนน 
โรงพยาบาล โรงเรียน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งต้องพัฒนา ไปพร้อม ๆ กันตามความจ าเป็น เมื่อเป็น
เช่นนี้เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาชุมชนจึงเป็นการมุ่ง ไปยังประชาชน โดยผ่านกระบวนการให้
การศึกษาแก่ประชาชนและกระบวนการการรวมกลุ่มเป็น ประการส าคัญ เพราะพลังส าคัญที่จะ
บันดาลให้การพัฒนาบรรลุผลส าเร็จนั้นอยู่ที่ตัวประชาชน 

พระสงฆ์กับการสอนให้ชุมชนรู้จักพ่ึงพาตนเอง บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยตั้งแต่
อดีตมานั้นมีบทบาทในการสั่งสอนสังคมมาตลอด เกี่ยวกับการน าหลักทางพระพุทธศาสนามาเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจหรือเป็นกรอบในการพัฒนา ชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทของพระสงฆ์ที่เด่นชัด ผู้เขียนได้
ยกตัวอย่างหลักค าสอนของพระสงฆ์ที่ ได้  ให้แนวทางไว้เกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเองซึ่ งในทาง
พระพุทธศาสนานั้นได้มีการประยุกต์หลักค าสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวกับการพ่ึงพา
ตนเอง ดังนี้  

๑) การพ่ึงตนเองตามแนวทางของพุทธทาสภิกขุ ท่านพุทธทาสให้ทัศนะว่าธรรมชาติทุก 
อย่างในโลกอาศัยเหตุปัจจัย คือ การพ่ึงพาอาศัยกัน แต่ก็พ่ึงได้เป็นบางเรื่องหรือบางสิ่งเท่านั้น  ไม่ใช่
พ่ึงพากันทั้งหมด เช่น การพ่ึงแรงงานญาติ ๆ การพ่ึงแรงเพ่ือนบ้าน เป็นต้น คนท าดีจึงจะ มีที่พ่ึงอัน
ถาวร เพราะการพ่ึงคนอ่ืน พ่ึงได้แต่เพียงภายนอก คือ พ่ึงด้านปรึกษาหารือกัน ส่วน  การท าจริงเป็น
เรื่องของตัวเรา จะข้ึนสวรรค์หรือตกนรกก็อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ใครอ่ืนมาท าให้ ดังค า กลอนที่ท่านพุทธทาส
กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า 

 



๖๑ 
 

การพ่ึงผู้อื่นอันพึ่งท่านพ่ึงได้แต่บางสิ่ง  เช่นพึ่งพิงผ่านเกล้าเจ้าอยู่หัว 
หรือพ่ึงแรงคนใช้จนควายวัว   ใช่จะพ้นพึ่งตัวไปเมื่อไร  
ต้องท าดีจึงเกิดมีที่ให้พึ่ง   ไม่มีดีนิดหนึ่งพ่ึงเขาไฉน?  
ท าดีไปพึ่งตัวของตัวไป   แล้วจะได้ที่พ่ึงซึ่งถาวร 
พ่ึงผู้อื่นพ่ึงได้แต่ภายนอก   ท่านเพียงแต่กล่าวบอกหรือพร่ าสอน 
ต้องท าจริงเพียรจริงทุกสิ่ง ตอน-  จึงถอนตัวได้ไม่ตกจม 
จะตกจนหรือว่าจะตกนรก   ตนต้องยกตนเองให้เหมาะสม... (ไพโรจน์ 

อยู่มณเฑียร, ๒๕๔๓) 
ฉะนั้น การที่มนุษย์ต้องพ่ึงอาศัยกันนั้น เป็นหลักธรรมดาทั่วไปอยู่แล้ว เพราะมนุษย์มีขีด 

จ ากัดในการแสวงหาปัจจัยสี่ อีกอย่างหนึ่ง มนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอครั้นคลอดออกมาจากท้องแม่  ก็ต้อง
มีคนช่วยเหลือ ปล่อยตามล าพังไม่ได้ไม่เหมือนลูกสัตว์ อย่างวัวควาย พอคลอดออกมามัน ก็พร้อมที่จะ
ยืนด้วยขาของมันเอง ส่วนหลักปฏิบัติ เพ่ือตนพ่ึงตนได้นั้น มี ๖ ประการ คือ อดทน ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ 
ขยัน ถ่อม ตนและกตัญญู มีสาระส าคัญ ดังนี้  

(ก) ความอดทน แบ่งเป็น ๔ ความหมาย ได้แก่  
(๑) อด คือ ไม่ได้ ไม่มี เช่นเราจะไปรับของแล้วของนั้นหมดหรือไม่มี อย่างนี้เราก็

อด แล้ว เราต้องใช้ขันติ ความอดทนและรอคอยในโอกาสต่อไป  
(๒) ทน คือ ไม่แสดงอาการผิดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา แม้เราจะได้หรือ

เสียหาย อย่างใด ก็ไม่แสดงอาการออกมาให้คนเห็น ต้องทนต่อไป  
(๓) อดทน คือ ทั้งอดและทั้งทนเข้าไว้ ในกรณีที่เราได้รับความส าเร็จอย่างสูงหรือ

ประสบ ความล้มเหลวอย่างหนักยิ่ง ก็ต้องใช้ทั้งอดและทั้งทน จึงจะไม่เสียบุคลิกภาพของตนเอง เพราะ 
คนเราถ้าท าอะไรได้ดังใจแล้วก็มักจะดีใจจนเกินควร ครั้นมันไม่ดังใจแล้วก็เสียอกเสียจนเกินกว่า  เหตุ 
ฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว เราจะต้องอดทน  

(๔) ทนอด คือ ใช้ในกรณีที่เราผิดหวังบ่อยๆ ผิดหวังซ้ าซาก ไม่เคยสมหวังสักที เรา
จึงจ า ต้องใช้ “ทนอด” เข้าไว้เสมอ ลักษณะของบุคคลผู้มีความอดทนที่ดี ประกอบด้วย ความอดกลั้น 
ไม่ดุร้าย ไม่ท าให้ใคร น้ าตาร่วง และเบิกบานยิ้มแย้มอยู่เสมอ ผลดีของการพ่ึงตนด้วยความอดทน 
ได้แก่ มีความภูมิใจในตน สร้างเสน่ห์ให้แก่ตนเอง เป็นที่รักชอบใจของคนทั่วไป ท างานทุกอย่างส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ท าให้เกิดความดีต่างๆ ติดตาม มา ท าให้เกิดความสุขแก่ตนและสังคม คนดีสรรเสริญ 
และเป็นปัจจัยส่งเสริมคุณธรรมชั้นสูงๆ ขึ้น ไป  

(ข) ความซื่อสัตย์ แยกเป็น ๒ ความหมาย ค าแรก ซื่อ คือ ไม่คดไม่งอ ตรงไปตรงมา 
ชอบ ธรรม ยุติธรรม ค าที่สอง สัตย์ คือ ความจริง ของแท้ ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ทุกคนควร
ปฏิบัติ มี ๗ ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อคนอ่ืน ซื่อสัตย์ต่อค าที่ตนได้พูดไปแล้ว 



๖๒ 
 

ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่การงานที่ตนกระท า ซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ ซื่อสัตย์ต่อสถาบันที่ตนอาศัย และซื่อสัตย์
ต่อ เวลาที่เราท างานอยู่นั้น ผลดีของความซื่อสัตย์ คือ ท าให้เกิดความภูมิใจในตนเอง การศึกษามี
โอกาสจบชั้นสูงๆ ได้การงานก้าวหน้า ท าให้ได้เลื่อนยศศักดิ์สูงขึ้น ผู้คนยกย่องสรรเสริญ 

(ค) มัธยัสถ์ คือ การใช้จ่ายพอเหมาะแก่ฐานะของตน ตรงกับค าว่า มัตตัญญุตา ซึ่ง
หมายถึง การรู้จักประมาณในเหตุการณ์ต่าง ๆ การรู้จักประมาณในการรับสิ่งของจากผู้อ่ืนเท่าที่จ าเป็น
ต่อ การด ารงชีพ และการรู้จักประมาณในการให้สิ่งของต่อคนอ่ืน โดยไม่เดือดร้อนตนและครอบครัว  

(ง) ขยัน คือ บุคคลผู้มีลักษณะที่มีปกติลุกขึ้นเสมอหรือตื่นอยู่เสมอ ไม่นอนตื่นสาย 
ท างาน ตรงตามเวลา ชอบใจในการท างาน มีความเพียรพยายามไม่หยุดหย่อน มีความอดทน ไม่อ้างว่า 
หนาวนัก ร้อนนัก เย็นนัก ยังเช้าอยู่ หิวนัก กระหายนัก และต้องเป็นคนว่าง่าย  

(จ) ถ่อมตน คือ การแสดงกิริยาอ่อนน้อม ถ่อมตน อ่อนโยน แต่ไม่ใช่อ่อนแอ  
(ฉ) กตัญญู คือ การรู้คุณของบุคคลอ่ืน โดยสามารถที่จะแสดงความกตัญญูต่อบุคคล  

เช่น บิดามารดา พี่น้อง ญาติมิตร สัตว์เลี้ยง สิ่งของ บุญกุศล และกตัญญูต่อตนเอง  
กล่าวโดยสรุป การสร้างที่ พ่ึงให้ตนเองตามทัศนะของหลวงพ่อพุทธทาสต้องอาศัย  

คุณธรรมหลายอย่างประกอบกัน จึงจะส าเร็จได้ คือ ต้องอาศัยความอดทน ความซื่อสัตย์ ความ  อด
ออม ความเพียร ความถ่อมตน และความกตัญญูรู้คุณบุคคล และสิ่งของที่เราใช้สอย 

๒) การพ่ึงตนเองตามแนวทางของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะว่า การพ่ึงตน
เป็นหลักการพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา เป็นการสอนให้ บุคคลเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ไม่ให้
ยึดติดหรืองมงายเสียเวลากับอิทธิปาฎิหาริย์ การหวัง พ่ึงอ านาจดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ ถือว่าเป็น
การปฏิบัติที่ขัดกับหลักการพระพุทธศาสนาที่เป็น กรรมวาทและวิริยวาท ทั้งยังเป็นเหตุให้ตนเป็นคน
เฉื่อยชา ชอบงอมืองอเท้า เอานอนแต่นอนรอ วาสนา (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๖) และว่า 
“ถ้าหากบุคคลจะพ่ึงตนเอง ก็ต้องพัฒนา ตนให้เป็นที่พ่ึงให้ได้ก่อน ถ้าจะเป็นอิสระเสรี ก็ต้องมี
ความสามารถที่จะท างานด้วยตนเองได้…” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๑) 

๓) การพ่ึงตนเองตามแนวทางของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
ได้แสดงทัศนะเรื่องการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจแนวพุทธ ดังความต่อไปนี้ 
“พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจัดเป็นภูมิปัญญาตะวันออก ตอนนี้โลกตะวันตกก าลังสับสน 

เกิดความอับจนในเรื่องภูมิปัญญา มีปัญหาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาก าลังชะลอตัว 
เศรษฐกิจของโลกก็ซบเซาตามที่เป็นเช่นนี้ เพราะคิดแบบวัตถุนิยม หรือบริโภคนิยม แต่ละประเทศ  
ผลิตสินค้าเพ่ือกระตุ้นตัณหา ไม่มีค าว่าพอเพียงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม พระบาทสมเด็จ  พระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีแนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (Self Sufficiency Economy) ซึ่ง มีฐานมา
จากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่สอนในเรื่องการพ่ึงตน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแล เป็นที่พ่ึงของ
ตน เศรษฐกิจพอเพียง สอนเรื่องการพ่ึงตนเอง สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันเป็นเพราะไม่รู้  จักพอเพียง คือ 



๖๓ 
 

ไม่รู้จักพ่ึงตนเอง ไปกู้เงินต่างประเทศมากเกินไป ไม่มีความสันโดษ คือ ไม่พอใจ ตามท่ีมี ไม่ยินดีตามที่
ได้ และไม่รู้จักค าว่าพอดี (มัตตัญญุตา) หรือทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมี
ฐานมาจากภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา…เราต้องพยายามใช้ทรัพยากรใน ประเทศของเราเอง รู้จักค าว่า
พอเพียง คือ พอใจตามมี ยินดีตามได้ ตามหลักสันโดษ โดยให้มี ความสุขกาย และสุขใจไปด้วยกัน 
หลักธรรมดังกล่าวนี้มีอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียง…” 

๒.๓.๑ กระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่า 
วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมี กระบวนการสื่อสารคุณค่าและการพัฒนาจิตใจแก่นักท่องเที่ยว

ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมีการสื่อสารและการพัฒนาจิตใจที่อาศัยหลักการปฏิบัติ
ตามแนวทางพุทธศาสนา รวมทั้งมี การแสดงหลักพุทธธรรมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยมี
การใช้สื่อที่เรียบง่ายนับตั้งแต่สื่อ บุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อเชิงวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม รวมทั้ง
การขยายการเผยแผ่ด้วยการใช้สื่อ สิ่งพิมพ์ และสื่อมวลชนในแขนงอ่ืนๆ ซึ่งท าให้เกิดการรับรู้ที่
กว้างขวาง อันน าไปสู่การเรียนรู้เพ่ือการ พัฒนาจิตใจและปัญญาของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจอย่าง
ยั่งยืน โดยสะท้อนผลการศึกษาความ คิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ระบุว่า สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้จาก
การท่องเที่ยวและศึกษาในทาง พระพุทธศาสนา คือ การเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจและปัญญา 
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การ ได้รับความรู้ในการฝึกสมาธิและจิตใจ และการได้รับความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลัก พระพุทธศาสนาตามล าดับ ซึ่งผลลัพธ์จากการเรียนรู้และการฝึกตนของผู้
ที่สนใจนักท่องเที่ยวดังกล่าว นั้น เกิดการความสนใจใฝ่รู้ และยอมรับว่าได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มี
ความตระหนัก และสามารถน า หลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ในชีวิตได้มากขึ้น โดยสามารถ
มองคุณค่าของชีวิตและการ ด าเนินการชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนมีความเข้าใจและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการสื่อสารคุณค่าและการพัฒนา
จิตใจแก่นักท่องเที่ยวตามหลัก พระพุทธศาสนาของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีประสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในเชิงพุทธ ซึ่ง สามารถพิจารณาได้ใน ๒ มิติ คือ ๑) มิติการสื่อสารเชิงพุทธที่มี
จุดมุ่งหมาย คือ การสอนเพ่ือให้ผู้ฟังรู้ จริงเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น การสอนเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตาม
แล้วเห็นจริงได้ การสอนเพ่ือให้ผู้ฟัง ได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร และการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการทาง พระพุทธศาสนาและหลักการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดการ เรียนรู้ โดยมีการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม และ ๒) มิติการสื่อสารของเบอร์
โล (David K. Berlo) ที่เน้นการ สื่อสารตามหลัก SMCR ที่พบว่า ผู้ส่งสาร (Sender) นั้น มีความจ า
เป็นมากต่อการเรียนรู้และประพฤติ ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ผู้น า พระสงฆ์จะเป็นเสมือนผู้เปดด
ประตูน าบุคคลเข้าสู่การเรียนรู้ ดังนั้น วัดที่มีพระผู้สอนเก่ง ดี เช่น หลวงพ่อพุทธทาสก็จะมีการสื่อสาร
ที่ดี ข้อมูลข่าวสาร (Message) คือ ธรรมะนั้นเป็นหัวใจหลักของการสื่อสาร ถ้าพระสงฆ์มีความรู้ด้าน
ธรรมะและการปฏิบัติที่ดี กระบวนการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้น ส่วนช่องทางการเผยแผ่ความรู้และข้อมูล



๖๔ 
 

ข่าวสาร (Channel) ก็จะท าให้ ผู้ที่สนใจเข้าถึงความรู้และกระบวนการปฏิบัติมาขึ้น และ ผู้รับ 
(Receiver) นั้น ก็จะมีการพัฒนาตนเอง ตามศักยภาพที่มีอยู่และยกระดับสู่การพัฒนาที่สูงขึ้น ดังนั้น 
จึงสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีการ แพร่กระจายทางนวัตกรรมที่ว่า ความเจริญพัฒนาของชุมชนหรือ
สังคมใด ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ องค์การ สังคม ผู้น าของชุมชน 
และการศึกษาของชุมชนหรือ สังคมนั้น รวมทั้งการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนนั้นกับโลก
ภายนอก และสอดคล้องกับผล การศึกษาของ ปรัษฎี เหลืองประเสริฐ (๒๕๓๙) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการ วางแผนปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษา
สะพานข้ามแม่น้ าแคว จังหวัด กาญจนบุรี โดยพบว่า แผนพัฒนาบริเวณสะพานข้ามแม่น้ าแคว มี
รากฐานมาจากความคิดเห็นและ การยอมรับจากประชาชน โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
อนุสรณ์สถานที่ท าการศึกษา ซึ่ง น าไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การเสริมสร้างความรู้โดยการ
ประชาสัมพันธ์และเก็บรวบรวม ความรู้ต่างๆ การจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมและความส าคัญของพ้ืนที่ ในทางประวัติศาสตร์ และมีการยืนยันว่าแผนพัฒนาท่องเที่ยวที่
ก าหนดมีความเป็นไปได้สูงในการ น าไปปฏิบัติและสนับสนุนความคิดที่ว่า เมื่อได้รับแรงสนับสนุนจาก
ประชาชนย่อมจะท าให้สามารถ ก าหนดแผนพัฒนาที่มีมาตรการในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ให้สูงขึ้น๔๗ 
 

๒.๔ บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในยุคสมัยใหม่  
เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาชุมชนในทางโลกพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปไกลมากแล้ว โดย  

เน้นในไปการพัฒนาวัตถุเป็นหลัก จึงท าให้เกิดปัญหาในสังคมมากมาย โดยเฉพาะในด้านจิตใจ  
คุณธรรม จริยธรรม ความดีต่างๆ ลดลงอย่างมาก และยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะคิดแก้ไขในการ พัฒนา
คุณธรรมความดีของชุมชนให้เจริญควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านวัตถุให้เป็นรูปธรรม  สามารถน ามา
พัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคมได้ อย่างมีความสุข ดังนั้น 
พระสงฆ์จึงต้องมีบทบาทเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักพุทธ ธรรมในทางพระพุทธศาสนา
เป็นหลักของการพัฒนาจิตใจและในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ ไปกับการพัฒนาชุมชนทางโลก 
โดยเฉพาะพระสงฆ์ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๒ จะ ต้องมีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนา
ชุมชนในเขตของตน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนั้นๆ ให้อยู่ดีมีสุข สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย
น าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญๆ น ามา  ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของ ชุมชนได้ 

 
๔๗ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต,รูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมในการ

ท่องเท่ียวทาง พระพุทธศาสนา, http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/viewFile/3811/3800. 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/viewFile/3811/3800.


๖๕ 
 

นอกจากนี้ในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นพระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการ สงเคราะห์
ช่วยเหลือชุมชนมากขึ้น แทนที่จะจ ากัดตัวเองอยู่กับการเทศน์การสอนและการสวด  เท่านั้น พระสงฆ์
เหล่านี้จ านวนไม่น้อยท างานสงเคราะห์ชุมชนด้วยความคิดริเริ่มของท่านเอง มิใช่เพราะการชักน าของ
หน่วยงานรัฐหรือเพ่ือสนองนโยบายรัฐดังบางโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือต่อ ต้านคอมมิวนิสต์ ท่านเหล่านี้ได้
พบเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวบ้านรอบวัด หลายท่าน ได้เริ่มช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกิจกรรม
พ้ืน ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์เด็กในวัด การอบรมเยาวชน ต่อ มาก็ขยับขยายไปสู่การช่วยเหลือทางด้าน
เศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ เช่น ท าโครงการฝึกอาชีพ ธนาคารขา้ว ธนาคารควาย สหกรณ์ร้านค้า บ้าง
ก็สงเคราะห์ชาวบ้านทางด้านสุขภาพอนามัย เช่น  ส่งเสริมการแพทย์พ้ืนบ้าน ให้ค าแนะน าด้าน
สุขอนามัย หรือรักษาผู้ป่วยเอดส์ ขณะที่หลายท่าน ส่งเสริมชาวบ้านในเรื่องเกษตรผสมผสาน หรือ
เกษตรกรรมเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

พระสงฆ์เหล่านี้ได้ท าให้สังคมไทยตระหนักว่าพระนั้นไม่ได้มีบทบาทเฉพาะพิธีกรรม หรือ
ในก าแพงวัดอย่างที่เห็นกันโดยทั่วไปเท่านั้น หากท่านยังมีศักยภาพมากกว่านั้น และอันที่  จริงบทบาท
ที่ท่านท าในชุมชนก็มิใช่สิ่งใหม่ จริงอยู่พระสงฆ์ไทยแต่ก่อนย่อมไม่รู้จักธนาคารข้าว ธนาคารควาย แต่
เป็นธรรมดามากที่การพัฒนาหมู่บ้านในอดีต เช่นการขุดบ่อน้ า ตัดถนน จะมี พระสงฆ์เป็นผู้น า ใน
ฐานะที่ท่านเป็นผู้น าชุมชนควบคู่กับผู้น าทางจิตใจ แต่บทบาทดังกล่าวได้  เลือนหายไปในเวลาต่อมา
เนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐมาท าหน้าที่แทน พระสงฆ์ที่เรียกว่าพระ นักพัฒนาในปัจจุบันจึงมิได้ท า
อะไรนอกเหนือจากการรื้อฟ้ืนบทบาททางสังคมของพระสงฆ์กลับ มา โดยการปรับปรุงให้สมสมัย 

สิ่งหนึ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตก็คือการเข้าไปมีบทบาทในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
ต่างจากพระสงฆ์สมัยก่อนที่บทบาทดังกล่าวมีไม่บ่อยนัก ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่าง  
แท้จริง กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนจัดที่วัด ชาวบ้านจึงเป็นฝ่ายเข้าวัด มากกว่าที่พระจะเป็นฝ่าย ออกไป
หาชาวบ้าน แต่ปัจจุบัน กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเกิดขึ้นนอกวัดเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่พระสงฆ์จ านวน
มากยังติดอยู่กับภาพเดิมว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงรอให้ชาวบ้านเข้าวัด แต่ฝ่ายเดียว พระสงฆ์
กลุ่มใหม่นี้กลับเป็นฝ่ายออกไปหาชาวบ้านในแง่นี้จึงถือได้ว่าเป็นการปรับ บทบาทของวัดอย่างส าคัญ 

คุณูปการส าคัญอีกประการหนึ่งของพระสงฆ์กลุ่มใหม่นี้ก็คือการชี้ให้เห็นว่า “โลก” กับ 
“ธรรม” ไม่ได้แยกจากกัน ธรรมนั้นไม่ได้อยู่ที่เฉพาะวัด หรือจ ากัดเฉพาะการจ าศีลหลับตาท า  สมาธิ
เท่านั้น หากยังสามารถปฏิบัติได้ท่ามกลางกิจกรรมทางโลกหรือโดยใช้กิจกรรมทางโลก  เป็นสื่อ ดังที่
พระสุบิน ปณีโต ผู้น าในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ทั่วจังหวัดตราด ได้ชี้ให้ชาว บ้านเห็นว่า การน า
เงินมารวมกันเพ่ือให้เพ่ือนบ้านที่ก าลังเดือดร้อนมีโอกาสกู้เอาไปใช้ก่อนนั้น  เป็นการท าบุญอย่างหนึ่ง 
มิใช่ว่าบุญจะต้องท าที่วัดหรือกับพระเท่านั้น ขณะเดียวกันในการร่วม กิจกรรมดังกล่าวชาวบ้านยังได้มี
โอกาสปฏิบัติธรรมหรือฝึกฝนตนในเรื่องของความซื่อสัตย์และ ความไว้วางใจกัน อันเป็นธรรมที่ส าคัญ
ต่อชีวิตและชุมชน ในท านองเดียวกันพระครูพิพัฒนโชติ ผู้น าจัดตั้งธนาคารชีวิต ซึ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์



๖๖ 
 

ในจังหวัดสงขลา ก็ได้ใช้ธรรมเป็นเครื่องประสาน กลุ่ม โดยทุกกลุ่มท่ีร่วมโครงการดังกล่าว ได้ถือเอาศีล 
๕ และธรรมในหมวดมงคล ๓๘ มาเป็น วินัยและหลักการของกลุ่มอีกด้วย โดยมีการประชุมพบปะและ
ท ากิจกรรมของกลุ่มรวมทั้งการกู้ ยืมและฝากเงินกันในวันพระหลังจากการท าบุญและประกอบพิธีทาง
ศาสนาแล้ว ท าให้วันพระมี ความหมายทั้งทางโลกและทางธรรม 
 

๒.๕ เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง 
การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ าแนกเนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

เอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีเนื้อหาในเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จ าแนกออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ ดังต่อไปนี้ 

๒.๕.๑ เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ดรรชณี เอมพันธุ์ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ในหนังสือ 

“การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเอกสารขุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืน” ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่สนองตอบความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้
สามารถรักษาความมั่นคงขอระบบนิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือประโยชน์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต๔๘ 

บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา (รศ.) ได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวไว้ในหนังสือ “การพัฒนาและการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว” โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ แหล่งท่องเที่ยวเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่จูงใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปซื้อถึงที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ 
องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ๒) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ๓) สิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับประเภทของแหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้เป็น ๗ ประเภท  ๑) 
แบ่งประเภทตามแหล่งที่ตั้งจุดสนใจ ๒) แบ่งตามประเภทลักษณะการเกิด ๓) แบ่งตามประเภท
ลักษณะกิจกรรม ๔) แบ่งตามประเภทลักษณะความเป็นเจ้าของ ๕) แบ่งตามประเภทลักษณะ
นักท่องเที่ยว ๖) แบ่งประเภทตามลักษณะการพัฒนา ๗) แบ่งตามประเภทการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย การแบ่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยวตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งย่อยได้

 
๔๘ ดรรชณี เอมพันธ์, การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเอกสารขุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร

การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า 
๑๔๑. 



๖๗ 
 

อีก ๓ ประเภท คือ (๑) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ (๒) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ (๓) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม๔๙      

รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (ดร.)   ได้กล่าวถึงสิ่งเร้าทางการท่องเที่ยวไว้ในหนังสือ  
“พฤติกรรมนักท่องเที่ยว” โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
หรือส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) ต่างๆ ที่ธุรกิจการท่องเที่ยวใช้ในการดึงดูดและกระตุ้น
ให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวหรือซื้อบริการทางการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนผสมทางการ
ตลาดหลักๆ ที่ธุรกิจการท่องเที่ยวมักใช้อยู่ ได้แก่ ๑) ความน่าสนใจและดึงดูดใจของสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว (product) ๒) ราคาสินค้า (price) ๓) ช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้า (place or  
distribution channel) ๔) การส่งเสริมการขาย (promotion) ๕) การเป็นพันธมิตรกับการท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (partnership) การให้ความส าคัญกับคนซึ่งเป็นผู้ให้บริการ (people) ๖) การจัดรวม
สินค้นทางการท่องเที่ยว (packaging) ๘) การน าเสนอลักษณะทางกายภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
ทางการท่องเที่ยวของธุรกิจ (physical element presentation)๕๐   

บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา (รศ.) และเพ็ญศิริ ศรีค าภา  ได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ในหนังสือ “การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
แหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งของ กิจกรรม หรือมิติอ่ืนใดที่สามารถให้
คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติ คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม 
และการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวสามารถปรากฏได้ทั้งในลักษณะ
รูปธรรมที่สัมผัสได้ เช่น สิ่งก่อสร้าง ถ้ า น้ าตก เป็นต้น และในลักษณะของนามธรรมที่ไม่สามารถสัมผัส
ได้ด้วยการจับต้อง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา เป็นต้น๕๑ 

เลิศพร ภาระสกุล ได้กล่าวถึงบทบาทของคนท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกล่าวไว้ในหนังสือ “พฤติกรรมนักท่องเที่ยว” มีเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเจ้าบ้านหรือคนของประเทศที่นักท่องเที่ยวไปเยือน จัดว่า
เป็นส่วนส าคัญของการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การรับรู้ความคิดเห็นที่นักท่องเที่ยว

 
๔๙ บุญเลิศ  ตั้งจิตวัฒนา, รศ., การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

เพรส  แอนด์  ดีไซน์  จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๘. 
๕๐ รวีวรรณ  โปรยรุ่งโรจน์, ดร., พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๘),  

หน้า  ๕๘. 
๕๑ การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, หน้า ๒๖. 



๖๘ 
 

มีเก่ียวกับชนชาติที่เขาเข้าไปเยือน อาจเป็นตัวก าหนดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั้งนั้น และส่งผล
ให้เกิดการกลับไปเยือนซ้ าอีกหรือไม่กลับมาเยือนอีกเลย๕๒ 

ฐิรชญา มณีเนตร (ผศ.ดร.) ได้กล่าวถึงการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวไว้ในหนังสือ “ไทย
ศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว” มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วให้คง
สภาพที่ดีอยู่ต่อไปในระยะยาว และเพ่ือเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมีวิธีการอนุรักษ์ที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ ๑) การไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้ผิดแปลกไปจากเดิม  หรือ
ถ้ามีความจ าเป็นให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ๒) ไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมขึ้นในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น การก่อให้เกิดความสกปรกจากเศษขยะและสิ่งของ การก่อให้เกิดน้ าเน่าเสีย 
การก่อให้เกิดความสกปรกรกรุงรังทางสายตาและมลภาวะทางเสียง ๓) ไม่ท าลายโบราณสถานและ
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ๔) ไม่ท าลายสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ๕๓ 
 

 ๒.๕.๒ เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
เอกชัย แสงโสดา ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยววิถีพุทธไว้ในหนังสือ “การพัฒนากลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ” ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้ 
ค าว่า วิถีพุทธ แปลตรงตัว คือ การใช้ชีวิตหรือการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ โดยมีองค์ประกอบ
หลักของความเป็นวิถีพุทธ คือ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อนึกถึงสถานที่อันจะท าให้เกิด ทาน ศีล 
สมาธิ ปัญญา เราย่อมนึกถึงวัดหรือสถานที่อันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา เช่น วัด โบสถ์  วิหาร ศาลา
การเปรียญ เจดีย์ พระธาตุ ฯลฯ เมื่อร่วมเอาค าว่าการท่องเที่ยว ผนวกเข้ากับค าว่าวิถีพุทธ จึงได้
ความหมายใหม่ว่า การท่องเที่ยวที่มีรูปแบบหรือลักษณะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชาวพุทธ ซึ่งไม่จ ากัด
ว่าเป็นพุทธสถานอย่าง วัด โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ มณฑป สถูป เจดีย์ พระธาตุ ฯลฯ แต่หมาย
รวมถึงสถานที่ที่จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาด้วย เช่น สถานปฏิบัติธรรม สวนป่ าเพ่ือการปลีกวิเวก 
แม่น้ าที่มีเรื่องเล่าต านานอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลส าคัญทาง
ศาสนา เช่น เกจิอาจารย์หรือพระพุทธรูป ตลอดจนสถานที่ส าหรับท าทาน เป็นต้น๕๔ 

บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา (ผศ.) ได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่ส าคัญในประเทศไทยไว้
ในหนังสือ “การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว” มีเนื้อหาโดยสรุปว่า แหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัด เป็นโบราณสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้

 
๕๒ เลิศพร  ภาระสกุล, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.พริ้นท์ (๑๙๙๑) จ ากัด, 

๒๕๕๕), หน้า ๒๗๕-๒๗๖. 
๕๓ ฐิรชญา  มณีเนตร, ผศ.ดร., ไทยศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว, พิมพ์ครั้งที่  ๒  (กรุงเทพมหานคร : โอ

เดียนสโตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๕๕๑. 
๕๔ เอกชัย แสงโสดา, การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในเขต

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ์, (คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕. 



๖๙ 
 

ความนิยมในประเทศไทยมากท่ีสุดจ านวน ๘ แห่ง ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว วัด
นิเวศธรรมประวัติ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดราช
นัดดารามวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๕๕     

บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (ผศ.)  ได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวโยง
กับพระพุทธศาสนาไว้ในหนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว” ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้ องค์ประกอบ
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น อันประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑) ประวัติศาสตร์และร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น ๒) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่าง ๆ ๓) งานสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง รวมทั้งซากปรักหักพัง ๔) ศิลปะ หัตถกรรม  
ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้น และงานแกะสลัก ๕) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา      ๖) 
ดนตรี การแสดง มหรสพต่าง ๆ ๗) ภาษาและวรรณกรรม ๘) วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การ
ท าอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร ๙) ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ขนบธรรมเนียมและ
เทศกาลต่างๆ ๑๐) ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่น าเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์แนะน าเพ่ือจูง
ใจ ที่น ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น๕๖ 

บริษัทบางจากปิโตรเลียมจ ากัด (มหาชน)  ได้ท าหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรื่อง  
“เที่ยวอยุธยา วัดวัง พลังงาน SUNNYBANGCHAK” โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิง
พุทธ ซึ่งได้ยกตัวอย่างวัดนิเวศธรรมประวัติ ดังต่อไปนี้ วัดนิเวศธรรมประวัติมีโบสถ์ยอดแหลมสูง   
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอทิกของตะวันตก โดยรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบศาสนกิจ เป็นเสมือนวัดหลวงที่ เคียงคู่อยู่กับพระราชวังบางปะอิน นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป
กันนอกโบสถ์แล้วก็เข้าไปข้างในชมผนังโบสถ์ที่ประดับกระจกสี ช่วงที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างพอสมควร
กระจกจะเปล่งสีสันงดงามมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาที่แสงส่องบนพระพุทธรูป ส่วนพ้ืนโบสถ์ปูด้วยแผ่น
หินอ่อนสีขาวสลับด าให้บรรยากาศเคร่งขรึม พระประธานมีนามว่า พระพุทธนฤมลธรรโมภาส ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิประทับในซุ้มเรือนแก้วหน้าตักกว้าง ๒๒ นิ้ว สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๓๖ นิ้ว  
ออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ เมื่อนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะ พระ
ประธานเรียบร้อยตั้งจิตให้สงบก็ถือว่ามาเท่ียวบางปะอินกันครบถ้วน๕๗ 

 
๕๕ บุญเลิศ  ตั้งจิตวัฒนา, ผศ., การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว, หน้า  ๙๐-๑๐๑. 
๕๖ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, ผศ., ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๘-๑๖๙. 
๕๗ บริษัทบางจากปิโตรเลียมจ ากัด (มหาชน),เที่ยวอยุธยา วัดวัง พลังงานSUNNYBANGCHAK, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัททวีวัฒน์การพิมพ์จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๕๖. 



๗๐ 
 

พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (ผศ.ดร.) ได้กล่าวถึงการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยความร่วมมือ
ของชุมชนไว้ในหนังสือ “การท่องเที่ยวชุมชน” มีเนื้อหาโดยสรุปว่า การท่องเที่ยวสามารถท าให้ชุมชน
ภูมิใจในท้องถิ่นของตน และอยากที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมชุมชน เพราะต้องการให้ชุมชนเป็นที่
รู้จัก ความภาคภูมิใจนี้ท าให้เกิดการไม่ทิ้งชุมชน ของตนไปท างานที่อ่ืน ท าให้เกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์
และประชาสัมพันธ์ชุมชนของตนเอง๕๘ 

วิชัย เทียนน้อย (ผศ.) ได้กล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมไว้ในหนังสือ “ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว” มีเนื้อหาโดยสรุปว่า หลักการจัดสถานที่ท่องเที่ยว
เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ วัด  
โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ เป็นต้น โดยวิธีการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) การออกกฎหมายควบคุม ๒) จัดหาเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบคอยดูแล
รักษา ๓) จัดหางบประมาณเพ่ือน ามาใช้จ่ายในการบูรณะและดูแลรักษา ๔) การบูรณะซ่อมแซม     ๕) 
ท าการส ารวจและค้นคว้าสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพ่ิมเติม ๖) จัดหาสถานที่ปลอดภัยเก็บรักษา 
๗) การให้การศึกษา ๘) การประชาสัมพันธ์๕๙   

วรรณา วงษ์วานิช (รศ.)  ได้กล่าวถึงความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ไว้ในหนังสือ “ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว” มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขและรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ 
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน 
ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ ให้คงความงดงามและคงคุณค่าเป็น
ทรัพยากรของประเทศชาติสืบต่อไป พร้อมทั้งหาวิธีการให้ทรัพยากรเหล่านั้นดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว๖๐ 

รสิกา อังกูร ได้กล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ในหนังสือ  
“การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้ การ
ควบคุมดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว  ควบคุมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพให้เหมาะสม
กับวัฒนธรรมในพ้ืนที่  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีระบบป้องกันและก าจัดมลภาวะที่

 
๕๘ พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, ผศ.ดร., การท่องเที่ยวชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓), 

หน้า ๘. 
๕๙ วิชัย  เทียนน้อย,ผศ., ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๘),         

หน้า ๒๓๕-๒๓๙. 
๖๐ วรรณา  วงษ์ ว านิ ช ,  รศ . ,  ภู มิ ศาสต ร์การท่ อ ง เที่ ย ว ,  ( ก รุ ง เทพมหานคร  : โ ร งพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า  ๖๓. 



๗๑ 
 

เหมาะสม ได้แก่ มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางชีวภาพ ขยะมูลฝอย รวมทั้ง
มลภาวะทางทัศนียภาพ หรือทัศนียภาพของสิ่งก่อสร้างใหม่ท่ีไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม๖๑ 

๒.๕.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ าแนกออกเป็น ๒ 
ส่วน ประกอบด้วย งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เสาวภา ไพทยวัฒน์. รศ.ดร.และคณะ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า การท่องเที่ยว (Tourism) คือ กิจกรรม
อย่างหนึ่งที่มนุษย์นอกเหนือจากการด าเนินชีวิตประจาวัน  และการกระท ากิจกรรมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานอ่ืนๆ (Basic Need) เป็นกิจกรรมที่มนุษย์กระท าเมื่อมีเวลาว่าง (Leisure) และ
จัดอยู่ในประเภทกิจกรรมการนันทนาการ (Recreation) อย่างหนึ่ง ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
การท่องเที่ยวมักมีการเดินทาง (Travel) พร้อมกันไปด้วย๖๒   

สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์และคณะ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน” พบว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการ
ปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของอนุชนรุ่นหลัง การท่องเที่ยว หมายถึง การจัดการทรัพยากร
เพ่ือตอบสนองความจ า เป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถ
รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศไว้ด้วย๖๓ 

ฉกาจ ราชบุรีและคณะ ได้ท าวิจัยเรื่อง “ความรู้และจิตคติของนักท่องเที่ยวในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อการด าเนินการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” พบว่า ระดับความรูและเจตคติ
ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการด าเนินการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ พบวา นักทอง
เที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความรูความเขาใจตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในระดับคอนขาง 
สูงและมีจิตส านึกหรือความตระหนักตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคอนขางสูงดวยเชนกัน โดยปจจัยที่มี
ผลตอระดับความรูความเขาใจและจิตส านึกหรือความตระหนัก ไดแก่ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา 
รูปแบบ การเดินทางและประสบการณที่เคยรูจักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากอน นักทองเที่ยวสวน

 
๖๑ รสิกา  อังกูร , การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๗), หน้า ๕-๙. 
๖๒ เสาวภา ไพทยวัฒน์. รศ.ดร.และคณะ, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๕, หน้า ๑๑. 
๖๓ สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์และคณะ, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่าง

ยั่งยืน, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒. 



๗๒ 
 

ใหญมีเจตคติที่ดีตอการด าเนินการดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยปจจัยที่มีผลตอเจตคติ ไดแก 
ภูมิล าเนาเดิม ระดับอายุ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ รูปแบบการเดินทางทองเที่ยว ประสบ
การณในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ความรูความเขาใจตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จิตส านึกหรือความ
ตระหนักตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์๖๔      

ชัชวัลย์ พรพิรานนท์ ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอหัวหินโดยวิธีแบ่งส่วนทางการตลาด” เป็นงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอหัวหินด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของการ
ท ากิจกรรมต่างๆ การเลือกที่พัก การเลือกแหล่งท่องเที่ยวและระดับความพึงพอใจ แบ่งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวหลักๆ ออกเป็น ๔ กลุ่มที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน คือ ๑) กลุ่ม Destination เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและออกเที่ยวมากกว่าอยู่ในที่พัก ๒) กลุ่ม 
Experience เป็นกลุ่มนักที่องเที่ยวที่ชอบท ากิจกรรมต่างๆ และชอบที่พักแบบครบวงจร อีกทั้งยังมี
สัดส่วนทางกลุ่มที่มากที่สุดและมีระดับความพึงพอใจสูงสุด ๓) กลุ่ม Relaxation เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวเพ่ือท ากิจกรรมน้อยมาก ส่วนมากจะพักผ่อนในที่พัก และกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยว
อาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจมากที่สุด และใช้ค่าใช้จ่ายโดยรวมน้อยที่สุด อีกท้ังยังให้ความส าคัญใน
การเลือกที่พัก และผลรวมในระดับความพึงพอใจมีระดับต ่าที่สุด ๔) กลุ่ม Sophisticate เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนมากที่สุด รวมถึงเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่
เหมือนใคร นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากที่สุดและประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่๖๕ 

รสิกา อังกูร ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญญาท้องถิ่น” โดยใหค าจ ากัดความของค าว่าการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
ว่า เปนการทองเที่ยวที่ใหความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิต และความงดงามศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความวิจิตร
อลังการและแตกตางจากชาติอ่ืน เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ก าลังไดรับความนิยมในหมูนักทอง
เที่ยว๖๖ 

นาวาอากาศตรีเถกิงศักดิ์ ชัยชาญ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยว 

 
๖๔ ฉกาจ ราชบุรี, ผศ. และคณะ, ความรู้และจิตคติของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ

การด าเนินการด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๙). 
๖๕ ชัชวัลย์ พรพิรานนท์, การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอหัวหิ

โดยวิธีแบ่งส่วนทางการตลาด, ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐),หน้า 
๕๙. 

๖๖ รสิกา อังกูร, การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญญาท้องถิ่น , 
รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หน้า ๘๐. 



๗๓ 
 

หมายถึง การเดินทางแบบชั่วคราวจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้
คอยบริการ และเป็นการไปโดยความสมัครใจโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพักผ่อน ออกก าลังกาย เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม และการจับจ่ายใช้สอย เป็นต้น๖๗ 

อิทธิพล โกมิล ได้ท าวิจัยเรื่อง “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้าน
วังน้ ามอก จังหวัดหนองคาย” กล่าวถึงรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ าแนกได้ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่พักอาศัย ควรมีการปรับปรุงห้องสุขา 
หรือห้องน้ า และจัดหาที่ทิ้งขยะ ให้ดีขึ้น ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและบริการ ควรจัดท าป้ายบอกทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกแห่ง และป้ายให้ความรู้ของสถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งต่าง ๆ ส าหรับในด้านบริการ ควรมีการเพ่ิมบริการด้านการนวดแผนโบราณ นวดสปา เพ่ือให้เกิด
ความผ่อนคลาย และควรจัดให้มีการปั่นจักรยานออกก าลังกายในตอนเช้าให้กับแขกที่มาพักอาศัยที่  
home stay และด้านบุคลากรควรมีการจัดอบรมหรือประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรในชุมชนเกิดความตระหนัก และให้ความส าคัญกับทุนทางสังคมที่
ชุมชนมีอยู่ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนนอกจากนั้น ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น
กลุ่มเด็กและเยาวชน รักษ์ป่ามัคคุเทศก์น้อย ให้มีส่วนร่วมกับชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวดังกล่าว 
เพราะเด็กจะได้สืบทอดการจัดการท่องเที่ยวดังกล่าวต่อไป๖๘ 

พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวมอญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี” พบว่า การพัฒนาการทอง
เที่ยวจะเนนหนักไปที่องคประกอบ ๓ ด้าน ไดแก ๑) ดานแหลงทองเที่ยว ๒) ดานบริการทางการทอง
เที่ยว และ ๓) ดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานทั้ง ๓ ดานมี
รายละเอียดดังนี้๖๙ 

๑) การพัฒนาดานแหลงทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวกระท าได ๒ กรณี คือ 

 
๖๗ นาวาอากาศตรี เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ, การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑. 
๖๘ อิทธิพล โกมิล,รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังน้ ามอก จังหวัดหนองคาย, 

รายงานการวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๓), หน้า ๔๓-๔๔. 
๖๙ พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล, การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี, ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๖. 



๗๔ 
 

๑.๑ กรณีที่มีแหลงทองเที่ยวอยูแลว ตองด าเนินการบ ารุง ดูแลรักษาแหลงท
องเที่ยวเชน การปรับปรุงดานกายภาพของแหลงทองเที่ยว การปรับปรุงดานการบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวก การปรับปรุงดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงดานสภาพแวดลอม 

๑.๒ กรณีที่ยังไมมีแหลงทองเที่ยว ตองด าเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม 
เชน ค้นหาจุดเด่นหรือจุดดึงดูดของทองถิ่นทางดานการทองเที่ยว ด าเนินการสราง พัฒนาทางดาน
กายภาพ พัฒนาทางดานการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนาทางดานการบริหารจัดการ
พัฒนาการปองกันและแกไขปญหาทางดานสภาพแวดลอม 

๒) การพัฒนาดานบริการทองเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบ การด าเนินการพัฒนา
บริการการท่องเที่ยว ด าเนินการได ๘ องคประกอบ คือ บริการดานความปลอดภัย บริการภัตตาคาร
และรานอาหาร บริการสินคาและของที่ระลึก บริการที่พักคางแรมส าหรับนักทองเที่ยว บริการน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ บริการดานบันเทิงและนันทนาการ บริการดานสารสนเทศ บริการดานการขนสง 

๓) การพัฒนาดานการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว การด าเนินการ
พัฒนาการตลาดการทองเที่ยวด าเนินงานได ๓ ดาน คือ การก าหนดแผนการตลาดทองเที่ยวการสราง
เสนทางหรือกิจกรรมทองเที่ยวและการโฆษณาไปยังกลุมเปาหมาย 
 

๒) งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธนปญฺโญ) และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษา

รูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย” พบว่า การท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา มาจากค าว่า Bhuddhist Tourist ซึ่งสามารถสรุปความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนาได้คือ (๑) เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (๒) เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นการ
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และ (๓) เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมพูนคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และปันผลประโยชน์ต่าง ๆ กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ที่วัดตั้งอยู่ ท าให้เกิดธุรกิจ
ข้างเคียง เช่น ร้านค้าขายของ ธุรกิจปล่อยเต่า ปล่อยปลา ขายอาหารปลา ตลอดถึงขายสินค้า
ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองในท้องถิ่นเป็นต้นการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายในการเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้แก่ชุมชน และยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาติมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัดมากขึ้น ตลอดจนเกิดทัศนคติของเจ้าอาวาสที่มี
ต่อการส่งเสริมให้วัดเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว๗๐ 

พระมหาบุญพิเชษฐ์  จันทร์เมือง ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวในพระ
อารามหลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสินทร์ ได้สรุปผลการวิจัยว่า แนวทางจัดการท่องเที่ยวภายในพระ

 
๗๐ พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ ์ธนปญฺโญ) และคณะ, การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของ

วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), 
หน้า ๒๑. 



๗๕ 
 

อารามหลวงนั้น ควรเน้นประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การชื่นชมศิลปกรรมต่างๆ ๒) การไหว้พระและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  ๓) การฝึกสมาธิภาวนาในวันหยุดและวันพักผ่อน ๔) สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรได้รับ คือ ความ
เพลิดเพลิน  คติธรรม เกร็ดความรู้ทางศาสนาที่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ที่ละเอียดลึกซึ้ง ๕) ควร
ปรับปรุงด้านการบริการท่องเที่ยวของวัดที่ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดสาธารณูปโภค๗๑ 

ชุมพล รอดแจ่ม ได้วิจัยเรื่อง “เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี”, พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาและจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมา
ท่องเที่ยว ดังนี้ (๑) จากคาบอกเล่าที่ได้รับฟังมาจากคนรู้จัก หรือจากคนทั่วไปที่ได้พูดให้ฟังจึงเกิด
ความสนใจที่อยากจะมาท่องเที่ยว (๒) มีความตั้งใจที่อยากจะมาทาบุญ (๓) มีความตั้งใจที่อยากจะมา
ไหว้พระ (๔) อยากจะมาเยี่ยมชมโบราณสถาน ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ชมวิถี
ชีวิตของเป็นอยู่ของชุมชน (๕) มีคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพ่ือนชักชวนให้มาท่องเที่ยว        (๖) 
ทราบเบื้องต้นอยู่แล้วว่าวัดนี้อยู่ริมน้า มีสถานที่และจุดบริการขายอาหารปลาและให้อาหารปลา จึง
ตั้งใจมาให้อาหารปลาและมาดูปลา (๗) ศึกษาหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ (Internet) จึงเป็นสาเหตุให้มา
ท่องเที่ยว (๘) เดินทางผ่านเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ตามไหล่ทางเชิญชวนจึงให้ความสนใจเข้ามา
ท่องเที่ยว (๙) มาซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีจาหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยว  (๑๐) รู้จักสถานที่
ท่องเที่ยวจากหนังสือแนะนาการท่องเที่ยว (๑๑) เป็นเส้นทางผ่านจากการขับรถไปทางานหรือโดยสาร
รถรับจ้างทั่วไป (๑๒) มาท่องเที่ยวจากการแนะนาจากรายการโทรทัศน์ และ (๑๓) ตั้งใจมาทานอาหาร
ที่อยู่ในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว๗๒ 

วีระพล ทองมา และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนชาวจีนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอน  อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน  ๓ ด้าน คือ ๑) ศักยภาพ
ในการดึงดูดใจ ๒) ศักยภาพในการองรับด้านการท่องเที่ยว และ ๓) ศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใน ๔ ด้าน คือ ๑) 
วัฒนธรรมทางแนวคิด (ความเชื่อและค่านิยม) ๒) วัฒนธรรมบรรทัดฐาน (อาชีพและวิถีชีวิตประจ าวัน) 

 
๗๑ พระมหาบุญพิเชษฐ์  จันทร์เมือง, การจัดการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชั้นเอกในเกาะ

รัตนโกสินทร์, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓). 
๗๒ ชุมพล รอดแจ่ม, เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี, 

รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔๗. 



๗๖ 
 

๓) วัฒนธรรมบรรทัดฐาน (อาหารและพืชสมุนไพร ) และ ๔) วัฒนธรรมทางวัตถุ (ศิลปะและ
หัตถกรรม)๗๓  

ประดิษฐ์  ดีเลิศ  ได้กล่าวถึงอาสาสมัครชาวพุทธในฐานะที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ไว้
ในงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา” ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้  
สถาบันพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ท่ามกลางและใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด คือ วัด เพราะวัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน วัดจึงเป็นสถาบันทางศาสนาที่ให้บริการทางสังคม คนที่ท างานสังคมสงเคราะห์ใน
วัดอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ทั้งหมดก็ได้ จึงควรมีฆราวาสชาวพุทธที่มีจิตอาสา หรือเรียกว่า
อาสาสมัคร๗๔   

ธนวัฒน์  แสนค าวงษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
รอบบึงแก่นนคร อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” เนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถึงความส าคัญของการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้ จังหวัดขอนแก่นถือว่ามีทรัพยากรการท่องเที่ยวค่อนข้างหลากหลาย  
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากในอดีตภูมิภาคนี้เคยมีอารยธรรมที่เจริญรุ่ง เรือง มี
สถานที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เช่น วัดหนองแวง
พระอารามหลวง วัดธาตุพระอารามหลวง วัดโพธิ์ และวัดไชยศรี เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความ
น่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม๗๕  

วัชราภรณ์ ระยับศรี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร” ดังมี
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าศิลปกรรมไทยเป็นสิ่งควรช่วยกันอนุรักษ์และศึกษา 
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบ ได้แก่ การเที่ยวชมศิลปกรรมความสวยงามของวัด และประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทางมาเที่ยววัด  คือ  การได้ผ่อนคลายความเครียด  เกิดความสบายใจ 
และได้พัฒนาจิตใจให้สงบ๗๖ 

 

 
๗๓ วีระพล ทองมา และคณะ, การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนชาวจีน

ในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๔), หน้า ๘๑. 
๗๔ ประดิษฐ์  ดีเลิศ, ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา , วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕๘. 
๗๕ ธนวัฒน์  แสนค าวงษ์, การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนารอบบึงแก่นนคร อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,๒๕๕๓), หน้า ๔. 
๗๖ วัชราภรณ์  ระยับศรี, พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร , ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑).  



บทท่ี  ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัยนี้มีเนื้อหำหลักจ ำแนกออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) มุ่งศึกษำสภำพ ปัญหำ 

และกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สำยวัดป่ำในภำคตะวันอกเฉียงเหนือ ๒) มุ่งศึกษำ
รูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สำยวัดป่ำในภำคตะวันอกเฉียงเหนือ และ ๓) มุ่งศึกษำ
ยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สำยวัดป่ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
วิธีด ำเนินกำรวิจัยดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย   
๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
๓.๓ เครื่องมือกำรวิจัย  
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย   
ในกำรวิจัยนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) 

ซึ่งใช้วิธีด ำเนินกำรวิจัยจ ำแนกออกเป็น ๔ รูปแบบ ดังต่อไปนี้   
๑. กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) คือ คณะวิจัยได้ใช้รูปแบบ

กำรสังเกตพฤติกรรม และกำรแสดงออกของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้สำมำรถเข้ำใจพฤติกรรมที่เหมำะสม
ต่อสถำนที่ที่ที่นักท่องเที่ยวเข้ำไปเที่ยว กำรสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวในวัดที่เป็นพ้ืนที่วิจัย สังเกตปัจจัยกำรท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งกำรสังเกตจุดเด่นและ
จุดด้อยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง     

๒. กำรสัมภำษณ์ คือ คณะผู้วิจัยใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews) กับ
เจ้ำอำวำส พระสงฆ ์และท่องเที่ยว เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เพ่ือศึกษำสภำพ ปัญหำ
อุปสรรค รูปแบบกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว และยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สำยวัด
ป่ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และข้อเสนอแนะในกำรแก้ปัญหำ เพ่ือกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิง
พุทธของพระสงฆ์สำยวัดป่ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีประสิทธิภำพต่อไป   

๓. กำรใช้แบบส ำรวจ คือ คณะวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
ปัจจัยกำรท่องเที่ยว กลุ่มของนักท่องเที่ยว ควำมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดถึงปัญหำอุปสรรค
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และปัจจัยเอ้ือต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง เป็นต้น โดยใช้แบบบันทึกกำรส ำรวจ
ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง   

๔. กำรประชุมกลุ่ม โดยกำรจัดประชุมกลุ่ม คือ คณะวิจัยใช้เทคนิคกำรประชุมปฏิบัติกำร
อย่ำงมีส่วนร่วมและสร้ำงสรรค์ หรือกระบวนกำร A-I-C ซึ่งเป็นเทคนิคกำรประชุมวำงแผนแบบมีส่วน
ร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยเป็นกำรระดมสมองจำกผู้เกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนที่วิจัย ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ
สภำพปัญหำ ขีดจ ำกัด ควำมต้องกำรและศักยภำพของผู้ที่เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่วิจัย โดยกำร
เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่
จะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ ถึงสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ข้อจ ำกัด และศักยภำพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ 
ซ่ึงเป็นกระบวนกำรที่ช่วยให้มีกำรระดมพลังสมองในกำรศึกษำ วิเครำะห์พัฒนำทำงเลือก เพ่ือใช้ในกำร
แก้ไขปัญหำและพัฒนำ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลังของกำรสร้ำงสรรค์และรับผิดชอบ
ต่อกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว โดยเทคนิคนี้คณะวิจัยได้จ ำแนกออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
     
๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ใช้กำรเลือกตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling)  
เฉพำะกลุ่มประชำกรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับประเด็นกำรวิจัย ที่อยู่ในพื้นท่ีกำรวิจัยและกลุ่มนักท่องเที่ยว 
โดยจ ำแนกประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

๑) เจ้ำอำวำสวัดทั้ง ๖ แห่ง   รวมจ ำนวน ๖ รูป  
๒) พระสงฆ์วัดละ ๒ รูป  รวมจ ำนวน ๑๒ รูป 
๓) นักท่องเทีย่ววัดละ ๕ รูป/คน  รวมจ ำนวน ๓๐ รูป/คน 
รวมประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด  จ ำนวน ๔๘ รูป/คน      
มีรำยช่ือผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informant) ดังนี้     

๑) พระครูใบฎีกำเกษม ปณฺฑิโต. ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดป่ำสุทธำวำส.  
๒) พระครูภำวนำโพธิคุณ, ผศ.ดร. เจ้ำอำวำสวัดโพธิ์.  
๓) พระครูสถิตปัญญำคุณ. ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบูรพำรำม ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำ

อำวำสให้เป็นผู้ให้ข้อมูล 
๔) พระบัณฑิต ธีรธมฺโม. พระสงฆ์วัดป่ำบ้ำนตำดที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ให้ข้อมูล.  
๕) พระรำชภำวนำวิกรม. เจ้ำอำวำสวัดหนองป่ำพง.  
๖) พระรำชวิสุทธินำยก. เจ้ำอำวำสวัดป่ำสุทธำวำสและเจ้ำคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต). 
๗. พระอรุณ อนุตฺตโร. เลขำนุกำรวัดอรัญบรรพต ได้รับมองหมำยจำกเจ้ำอำวำสให้เป็นผู้ให้ข้อมูล. 
๘. นำงจันได รัตนสิงหำ. นักท่องเที่ยววัดป่ำบ้ำนตำด.  
๙. นำงนิชำภำ เสริมอ้วน. นักท่องเที่ยววัดโพธิ์.  
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๑๐. นำงสำคร ซำธรรม. นักท่องเที่ยววัดโพธิ์.  
๑๑. นำงสำวขนิษฐำ ศรีพรหม. นักท่องเที่ยววัดบูรพำรำม.  
๑๒. นำงสำวสกำล เพ็ชรรัตน์. นักท่องเที่ยววัดอรัญบรรพต.  
 ๑๓. นำงสำวสุปรำณี ปัสสำร. นักท่องเที่ยววัดป่ำบ้ำนตำด.  
 ๑๔. นำงสำวสุฤดี ครวญดี. นกัท่องเที่ยววัดบูรพำรำม.  
 ๑๕. นำงสำวอมรำวดี สำมลำ. นักท่องเที่ยววัดบูรพำรำม.  
 ๑๖. นำงสำวแอนณำ อุทัย. นักท่องเที่ยววัดบูรพำรำม.  
 ๑๗. นำงส ำลี โยธำ. นักท่องเที่ยววัดอรัญบรรพต.  
 ๑๘. นำงหนำ พิมพ์ดี. นักท่องเที่ยววัดป่ำบ้ำนตำด.  
 ๑๙. นำงเหลือง สิงห์กันยำ. นักท่องเที่ยววัดป่ำบ้ำนตำด.  
 ๒๐. นำยเจริญ ก้อนทอง. นักท่องเที่ยววัดบูรพำรำม.  
 ๒๑. นำยเจริญ ปรำณีวัตร. นักท่องเที่ยววัดหนองป่ำพง.  
 ๒๒. นำยชูชำติ ฉลองชัยพัทธ์. นักท่องเที่ยววัดหนองป่ำพง 
 ๒๓. นำยเชำว์ ช่อเพ็ชร์. นักท่องเที่ยวที่มำเที่ยววัดหนองป่ำพง.  
 ๒๔. นำยณัชนนท์ พิลำทอง. นักท่องเที่ยววัดป่ำสุทธำวำส.  
 ๒๕. นำยปรมัตถ์ มำลินันท์. นักท่องเที่ยววัดป่ำสุทธำวำส.  
 ๒๖. นำยพิสิษฏ์ อนันต์รักษ์. นักท่องเที่ยววัดโพธิ์.  
 ๒๗. นำยมงคล ศรีพุทธำ. นักท่องเที่ยววัดโพธิ์.  
 ๒๘. นำยเล็ก ศรียะอำจ. นักท่องเที่ยววัดอรัญบรรพต.  
 ๒๙. นำยสมศักดิ์ อ่อนสุนทร. นักท่องเที่ยวชมรมจักรยำนแสวงบุญวัดหนองป่ำพง.  
 ๓๐. นำยเอกพัฒน์ สำรีค ำ. นักท่องเที่ยววัดป่ำสุทธำวำส.  
 ๓๑. นำงจันทร์เพ็ญ ศิริบุตร. นักท่องเที่ยววัดป่ำบ้ำนตำด.  
 ๓๒. นำยประสิทธิ์ แก้วพิบูลย์. นักท่องเที่ยววัดหนองป่ำพง.  

                        
๓.๓ เครื่องมือกำรวิจัย  
 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

๑.๑ แบบบันทึกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม คือ กำรท ำแบบบันทึกผลจำกกำรสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกำรสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริกำรกำรท่องเที่ยว สังเกตจุดเด่น 
จุดด้อย โอกำส และปัญหำของแห่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่วิจัยแต่ละแห่ง  โดยใช้วิธีกำรจดบันทึกของ
คณะวิจัย 
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๑.๒ แบบสัมภำษณ์ คือ คณะผู้วิจัยได้มีกำรจัดท ำแบบสัมภำษณ์เชิงลึก ( In–depth 
Interviews) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๖ แห่ง ประกอบด้วยเจ้ำอำวำส พระสงฆ์ และ
นักท่องเที่ยว โดยเนื้อหำในกำรสัมภำษณ์จ ำแนกออกเป็น ๕ ส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ให้สัมภำษณ ์ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพ้ืนที่วิจัย ส่วนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพ ปัญหำ และกำร
จัดกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สำยวัดป่ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ ๔ ข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สำยวัดป่ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนที่ ๕ ข้อมูล
เกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สำยวัดป่ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑.๓ แบบส ำรวจ คือ กำรจัดท ำแบบส ำรวจเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว ปัจจัยกำรท่องเที่ยว กลุ่มของนักท่องเที่ยว ปัจจัยเอ้ือต่อกำรท่องเที่ยว จุดเด่น จุดด้อยของ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง และสภำพปัญหำของกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่วิจัยแต่ละแห่ง เพ่ือน ำมำเป็น
ฐำนข้อมูลเชิงส ำรวจต่อไป  

๑.๔ แบบบันทึกกำรประชุมกลุ่ม คือ คณะวิจัยได้จัดท ำแบบบันทึกเกี่ยวกับกำรประชุม
กลุ่ม เช่น ประเด็นกำรประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม ระยะเวลำในกำรประชุม ควำมเห็น มติที่ประชุม และ
ข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วกับรู ปแบบกำรท่ อง เที่ ย ว เชิ ง พุทธของพระสงฆ์ ส ำยวั ดป่ ำ ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย 
ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ขั้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสำร  
กำรศึกษำค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรแหล่งต่ำงๆ โดยจ ำแนกกำรศึกษำข้อมูล

เอกสำรออกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้ ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย พุทธศักรำช ๒๕๓๙ และ ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถำพระไตรปิฎก เอกสำร 
ต ำรำ บทควำม หนังสือ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยค้นคว้ำ
ประเด็นที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สำยวัดป่ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   

๑.๒ ขั้นเก็บข้อมูลภำคสนำม 
กำรศึกษำรวบรวมข้อมูลภำคสนำมจำกประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) 

เจ้ำอำวำสวัดที่เป็นเจ้ำของพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๖ แห่ง รวมจ ำนวน ๖ รูป ๒) พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดที่เป็นพ้ืนที่
วิจัยวัดละ ๒ รูป รวมจ ำนวน ๑๒ รูป ๓) นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัยทั้ง ๖ แห่ง โดยก ำหนด
กลุ่มนักท่องเที่ยวแห่งละ ๕ รูป/คน รวมจ ำนวน ๓๐ รูป/คน รวมประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 
จ ำนวน ๔๘ รูป/คน โดยใช้เครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ แบบบันทึกสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม แบบส ำรวจ แบบบันทึกกำรประชุมกลุ่ม เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก อนุทินกำรวิจัย 



๘๑ 
 

คอมพิวเตอร์ แบบบันทึกกำรสังเกต กำรสนทนำกลุ่ม และกล้องถ่ำยรูป  เป็นต้น โดยมีขั้นตอนเก็บ
ข้อมูลในพื้นท่ีวิจัย ดังต่อไปนี้  

๑) ส ำรวจพื้นทีว่ิจัย 
๒) ขออนุญำตเจ้ำของพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลท ำวิจัย 
๓) ก ำหนดประเด็นที่จะเก็บข้อมูลในพื้นท่ีวิจัย 
๔) สร้ำงเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ คือ สร้ำงแบบสัมภำษณ์ที่จะใช้เป็น

เครื่องมือในกำรวิจัย ก ำหนดประเด็นค ำถำมในแบบสัมภำษณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหำ โดยใช้ภำษำและ
เนื้อหำที่เหมำะกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย จำกนั้นจึงน ำแบบสัมภำษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชำญช่วยตรวจสอบ
ควำมถูกต้องและเหมำะสม แล้วจึงน ำมำปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

๕) ออกหนังสือนัดหมำยกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเก็บข้อมูลในกำรวิจัย 
๖) จัดเตรียมเครื่องมือที่จ ำเป็นต้องใช้ให้พร้อม เช่น แบบบันทึกกำรสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม แบบสัมภำษณ์ แบบส ำรวจ แบบบันทึกกำรประชุมกลุ่ม  และเครื่องมือเสริมอื่นๆ เช่น เครื่อง
บันทึกเสียง กล้องถ่ำยรูป เป็นต้น 

๗) ลงมือเก็บข้อมูลในพื้นท่ีวิจัยและประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
๘) กำรรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  
๙) ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเท่ียงตรงของข้อมูล   
๑๐) จัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้ง่ำยต่อกำรน ำไปใช้วิเครำะห์ข้อมูลต่อไป 

๑.๓ ขั้นตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของข้อมูลทั้งข้อมูลเอกสำรและข้อมูลภำคสนำม ส่วนข้อมูลใดที่

ขำดควำมชัดเจน ขำดควำมเท่ียงตรง และขำดควำมน่ำเชื่อถือ ก็กลับไปรวบรวมใหม่ รวมทั้งตรวจสอบ
ว่ำข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอต่อกำรตอบปัญหำกำรวิจัยหรือไม่ ส่วนที่ยังไม่พอส ำหรับตอบปัญหำกำรวิจัยก็
กลับไปรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จำกนั้นจึงน ำมำจัดระเบียบข้อมูลตำมวัตถุประสงค์และโครงสร้ำงของ
กำรวิจัย 
 

๓.๕ กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 หลังจำกศึกษำค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลแล้ว น ำข้อมูลวิเครำะห์ สังเครำะห์ และตีควำม
ข้อมูลที่รวบรวมมำทั้งหมดตำมวัตถุประสงค์และโครงสร้ำงของกำรวิจัย จัดควำมสัมพันธ์ของข้อมูลให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือตอบปัญหำในกำรวิจัยที่มีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกับประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลบนฐำนของควำมจริง มีหลักฐำนอ้ำงอิง และมีเหตุผลรองรับ โดยกำรวิเครำะห์
ข้อมูลในเชิงพรรณนำ 



๘๒ 
 

หลักจำกวิเครำะห์ข้อมูลแล้ว น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์มำจัดระเบียบและเรียบเรียง
ข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำรวบรวมมำแล้ว ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ภำคเอกสำร ต ำรำ 
งำนวิจัย หนังสือ บทควำม สื่ออินเทอร์เน็ต และข้อมูลภำคสนำม จำกนั้นจึงน ำมำวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลตำมโครงสร้ำงเนื้อหำ 

หลังจำกเรียบเรียงข้อมูลแล้วลงมือเขียนงำนวิจัย โดยน ำเสนอในลักษณะของกำรพรรณนำ
วิเครำะห์ (Analytical Description) เพ่ือตอบประเด็นปัญหำกำรวิจัยตำมโครงสร้ำงของเนื้อหำ 
รวมทั้งรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรวิจัย  

สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ และน ำเสนอผลกำรวิจัยในรูปแบบของรำยงำน
กำรวิจัยเชิงคุณภำพ แบบพรรณนำวิเครำะห์เสนอต่อหน่วยงำนที่สนับสนุนทุนวิจัย 

น ำรำยงำนวิจัยฉบับที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่สนับสนุนทุนวิจัยแล้วน ำมำ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ พร้อมจัดท ำบทควำมวิชำกำร จัดท ำตำรำงเปรียบเทียบวัตถุประสงค์กิจกรรมที่
วำงแผนไว้และกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรมำแล้วและผลที่ได้รับ สรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำผลจำก
โครงกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๕ ด้ำน คือ ๑) น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนวิชำกำร ๒) น ำ
ผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนสำธำรณะ/สังคม ๓) น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนศำสนำ 
๔) น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนนโยบำย และ ๕) น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำน
เศรษฐกิจ/พำณิชย์/อุตสำหกรรม จำกนั้นก็น ำฉบับสมบูรณ์ส่งหน่วยงำนที่สนับสนุนทุนวิจัย และ
เผยแพร่ผลกำรวิจัยต่อไป 
 



บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังจะเสนอรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 

๔.๑ ผลการศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๔.๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ประวัติความเป็นมาของพระสงฆ์สายวัดป่า 
ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่มีการสร้างอาคารสถานให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์

โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งถาวร  
ด้วยจะท าให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก จึงทรงก าหนดสถานที่ส าหรับใช้เป็นที่อาศัยพ้ืนฐานสุด 
คือ “รุกขมูลเสนาสนะ” อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้แล้วให้จาริกไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เพ่ือมิให้จิตมีสิ่ง
ผูกพัน เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกออกเผยแพร่พระศาสนา ปรากฏว่ามีผู้เลื่อมใสศรัทธาพากัน
บวชเป็นพระภิกษุจ านวนมากมาย ที่ไม่ได้บวชต่างก็ให้ความอุปถัมภ์เกื้อกูลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะพระ
เจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งนครราชคฤห์ ทรงประกาศตนเป็นองค์ศาสนูปถัมภกต่อพุทธศาสนา ทั้งทรง
ถวาย “เวฬุวัน” ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และเหล่าพุทธสาวก ซึ่งพระองค์ทรงรับไว้ ด้วย
เพราะวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มิใช่มุ่งเน้นให้บ าเพ็ญวิปัสสนาญาณเท่านั้น หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ก็คือการจาริกออกไป ณ ที่ต่างๆเพ่ือเผยแพร่พระธรรมค าสอนอีกด้วย และเป็นมูลเหตุให้ทรงมีพระ
พุทธานุญาตให้พระภิกษุสามารถรับวัดที่เหล่าทายกถวายได้ ซึ่งค าว่า “วตวา”ในภาษาบาลี แปลว่า 
เป็นที่สนทนาธรรม บ้างก็ว่ามาจาก”วัตร”อันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระภิกษุที่พึงกระท า 
หรือแปลอีกอย่างว่าการจ าศีล ภาวนา หรือสถานที่ ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบัติภารกิจที่พึงกระท านั่นเอง๑   

เพราะสมัยนั้นพระภิกษุสงฆ์มีเป้าหมายในการบวชเพ่ือมุ่งเน้นปฏิบัติท าให้แจ้งในทุกข์ และ
การดับทุกข์ เว้นห่างจากกาม จากกิเลส อีกส่วนหนึ่งบวชเข้ามาเพ่ือศึกษาในธรรมวินัยช่วยการเผยแผ่

 
๑ ฟื้น ดอกบัว, วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: ศิลปาบรรณา

คาร, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 



๘๔ 
 

ศาสนา รักษาพุทธวัจนะไม่ให้คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงก่อเกิดพระภิกษุ ๒  แบบ คือ๒ ๑) ฝ่ายที่ยังคงตั้ง
มั่นอยู่กับแนวปฏิบัติเดิมนั่นคือปลีกความวุ่นวายจากโลกออกสู่ป่า เพ่ือแสวงหาความวิเวก มุ่งเน้นทาง
“วิปัสสนาธุระ”  ๒) ฝ่ายที่นิยมการอยู่ชิดติดวัดภายในเขตชุมชน โดยมุ่งเน้นการศึกษา คือการมุ่งศึกษา
เพ่ือให้รู้ถึงพระพุทธพจน์ พระธรรมวินัย รวมทั้งพระอภิธรรมต่างๆ 

ซึ่งการแยกออกเป็น ๒  ลักษณะนี้มาแบ่งชัดเจนเป็น ๒  ฝ่ายในประเทศลังกา โดยเรียก
ฝ่ายที่อยู่ป่าว่า “พระอรัญวาสี” และเรียกฝ่ายที่อยู่ในเมืองว่า “พระคามวาสี”  โดยวัดฝ่ายคามวาสีนั้น
อยู่ภายในหรือรอบนอกเมืองที่มีชุมชนอาศัยอยู่ แต่วัดฝ่ายอรัญวาสีจะต้องถอยร่นให้ห่างไกลชุมชนให้
มากที่สุด แต่ความจ าเป็นในการพ่ึงพาอาศัยการแบ่งปันอาหารจากสังคมยังต้องมีอยู่ในพระวินัย
ก าหนดไว้ว่าวัดฝ่ายอรัญวาสีจะต้องตั้งไม่ห่างจากหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดจนเกินไป  คือให้อยู่ในระยะ
ประมาณ ๕๐๐ ชั่วคันธนู หรือประมาณ ๑  กิโลเมตร เพ่ือเอ้ือให้พระภิกษุสามารถเดินไปรับการ
บิณฑบาตและกลับมาทันฉันอาหารเพลก่อนเที่ยงวัน วัดอรัญวาสีนิยมตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นป่าเขา ส่วน
ใหญ่มีเพียงกุฏิและศาลาโถงอเนกประสงค์ ไม่มีอาคารและแบบแผนมากนัก พระสงฆ์ฝ่ายนี้จะอยู่จ าวัด
เฉพาะเพียงช่วงเข้าพรรษา และจะมุ่งธุดงค์เข้าป่าลึก ปักกลด ฝึกหัดกรรมฐานจิต และจาริกไปเรื่อยๆ 
ก่อนกลับออกมาจ าพรรษาที่วัดอีกครั้งเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาใหม่ ความต้องการท าสังฆกรรมใดๆ ก็เพียง
อาศัยการก าหนดขึ้นใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้น๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจดีย์ดูเหมือนจะไม่มีการสร้างใน
วัดอรัญวาสีหรือ“วัดป่า”แท้ๆเลย คงเป็นเพราะแนวความคิดของพระภิกษุสายนี้เน้นที่การปฏิบัติ
เพ่ือให้เห็น “ธรรม” มากกว่า “รูป” ที่แม้เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ก็เป็นเพียงภาพ
สัญลักษณ์ที่ไม่ใช่วิถีทางแห่งการหลุดพ้น  วัดคามวาสี สร้างขึ้นส าหรับเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเมือง
โดยตรง ภารกิจหลักของพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายนี้มุ่งไปในทางปฏิบัติด้านพิธีกรรมทางศาสนา และการเน้น
ศึกษาทางหนังสือเพ่ือแสวงหาความรู้ ส าหรับใช้ในการสั่งสอนฆราวาสมากกว่าฝึกปฏิบัติด้านวิปัสสนา
ธุระ พระสงฆ์ฝ่ายนี้จึงมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกตลอด  ท าให้แนวทางหลักด้าน
ปฏิบัติต้องเปลี่ยนไปจากการมุ่งหาหนทางเพ่ือให้ “ตนเอง” พ้นจากสังสารวัฏ มาเป็นเพ่ือช่วยให้ 
“ผู้อ่ืน” พ้นทุกข์แทน เป็นการปฏิบัติที่ไม่ใช่เพ่ือมุ่งผลตรัสรู้และนิพพาน หากแต่การเน้นผลทางปริยัติ
ธรรมทั้งคอยชี้แนะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เวไนยสัตว์ทั้งปวงได้ ก็เท่ากับเป็นการสั่งสมทานบารมีและ
ยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นในขณะเดียวกัน ถือเป็นหลักส าคัญในการฝึกจิตเพ่ือการ “ละวาง” วัด

 
๒ พระมหาสมชาย เจริญกิจ, วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและ

กิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยในปัจจุบัน ,
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐. 

๓ กรมการศาสนา, ประวัติพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
กรมการศาสนาจัดพิมพ์ , ๒๕๒๕), หน้า ๒๐๘ – ๒๐๙. 



๘๕ 
 

ประเภทนี้จะมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารมากกว่าวัดอรัญวาสี  ตามความต้องการใช้
งาน การก าหนดแบบแผนทั้งด้านรูปแบบและแผนผังรวมมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจน  

จึงท าให้ส่วนในประเทศไทยจากเอกสารด้านประวัติศาสตร์พบว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่
ดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ โดยดินแดนส่วนนี้ประกอบไปด้วย ๗ ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ไทย พม่า 
ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทยเนื่องจาก
ได้พบโบราณวัตถุที่ส าคัญ เช่นพระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐานส าคัญ แต่พม่า
ก็สันนิษฐานว่ามีในกลางอยู่ที่เมืองสะเทิม ภาคใต้ของพม่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้ 
โดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแถบนี้ จน
เจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ จากการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศต่างๆ  ถึง ๙ สาย โดยพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียเป็นผู้อุปถัมภ์ในขณะนั้น  โดย
คาดว่าคาดว่าในยุคต้นๆ ตั้งแต่สมัยสมัยทวาราวดี สมัยอาณาจักรอ้ายลาว สมัยอาณาจักรศรีวิชัย สมัย
ลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๕) หรือสมัยเถรวาทแบบพุกาม และสมัยกรุงสุโขทัย นั้นมีความผสมผสาน
ระหว่างพุทธศาสนาทั้งแบบมหายาน และเถรวาม พราหมณ์ ผี เข้าด้วยกันจนถึงสมัยพ่อขุนรามค าแหง
มีปรากฏหลักฐานได้อาราธนาพระมหาเถรสังฆราชจากนครศรีธรรมราช มาตั้งวัดอรัญญิก ในกรุง
สุโขทัย  โดยเชื่อว่ายังเป็นเถรวาทในฝ่ายคามวาสี คณะแบบลังกาวงศ์ มากกว่าที่จะเป็นเถรวาทแบบ
ดั้งเดิมที่อยู่ในกรุงสุโขทัย จนกระทั่งถึงยุคของพระมหาธรรมราชาลิไทย ได้อาราธนาพระมหาสามี
สังฆราชจากลังกาทวีปมายังกรุงสุโขทัยเข้ามาท าให้ฝ่ายเถรวาทแบบลังกาวงค์มีความมั่นคงและได้รับ
การยอมรับมากยิ่งขึ้นกว่าเถรวาทแบบดั้งเดิมอย่างยิ่ง โดยคระลังกาวงค์ชุดนี้มีความเป็นอยู่ที่น่าศรัทธา 
นิยมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ านักอยู่นอกเมืองในป่าอย่างสงบ จึงก่อเกิด “คณะอรัญวาสี” 
เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากพระสงฆ์ที่อยู่เดิมที่เป็นฝ่าย “คณะคามวาสี” นั้นเอง ดั้งนั้นต่อมาคณะสงฆ์จึง
ถูกเรียกแบ่งแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ในฝ่ายคามวาสี นิยมเรียกว่า “คณะฝ่ายขวา” ส่วนในคณะ
อรัญญวาสีนิยมเรียกว่า “ฝ่ายซ้าย” โดยทั้งสองฝ่ายมีสังฆประมุขแยกเป็นอิสระจากกันดังปรากฏว่าใน
เอกสารการแต่งตั้งในยุคนั้นว่า “พระบรมครูติโลกดิลกติรตนสีลคันธวน วาสีธรรมกิตติสังฆราชมหาสามี
เจ้า สถิต ณ วัดป่าแดงทรงเป็นพระสังฆราชคณะอรัญญวาสี ขณะเดียวกันพระสังฆราชญาณรุจีมหา
เถระทรงเป็นสังฆราชของคณะคามวาสี (พ.ศ. ๑๙๔๙) พระมหากษัตริย์ทรงเข้าไปช่วยดูแลการปกครอง
ของคณะสงฆ์ทั้งคณะคามวาสีและคณะอรัญวาสี”๔ 

ต่อมาเมื่อถึงยุคสมัยอยุธยา ถึง กรุงธนบุรี  ก็ยังคงมีคณะสงฆ์ ๒ คณะเรื่อยมา แต่มีเป็น
ภิกษุในฝ่ายคามวาสีที่แยกออกจากกันเป็น ๒ คณะ คือ คามวาสีเดิม และ คณะป่าแก้ว ที่ถือก าเนิดจาก
เหตุการณ์ที่มีพระภิกษุในสมัยนั้นได้เดินทางเข้าไปประเทศศรีลังกาและได้บวชแปลงนิกายใหม่เป็น
สิงหลนิกาย โดยมีพระวันรัตนมหาเถระเป็นอุปัชชฌาย์(พ.ศ. ๑๙๖๗) พอส าเร็จการศึกษาในพระธรรม

 
๔ อ้างแล้ว, กรมการศาสนา,ประวัติพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒,หน้า ๑๒๗-๑๒๙. 



๘๖ 
 

วินัย ก็ได้เดินทางกลับพร้อมกับพระมหาเถระชาวลังกา  ๒ รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุ และ พระอุตม
ปัญญา กลับมาด้วย และได้มีผู้ศรัทธาในสมัยนั้นเข้ามาขออุปสมบทจ านวนมาก จนในที่สุดได้แยก
ออกไปตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายคามวาสีใหม่เรียกว่า “คณะป่าแก้ว” ตามนามอุปัชฌาย์ชาวลังกาคือ “วันรัตน์”  
และอีกประการหนึ่งในสมัยยุคอยุธยามีการแต่งตั้งพระสงฆ์เพียงรูปเดียวเท่านั้นเป็นสมเด็จสังฆราช
ด ารงค์ต าแหน่งทั่วราชอาณาจักร และมีพระสงฆ์คามวาสี ๒ ฝ่าย คือ คณะคามวาสีเดิม และคณะป่า
แก้ว  เป็นสงฆ์ฝ่ายขวา ส่วนฝ่ายอรัญญวาสี เป็นสงฆ์ฝ่ายซ้าย  เช่นเดิม๕  

พอถึงยุคสมัยกรุงธนบุรีด้วยปลายสมัยอยุธยานั้นมีสงคราม พอพระเจ้าตากสินกอบกู้ได้เอก
ราชคืนมาก็ทรงฟ้ืนฟูด้วยการสืบเสาะหาพระสงฆ์เถระผู้มีภูมิธรรมรู้ในอรรถธรรมว่ายังมีอยู่ที่ใดบ้างให้
นิมนต์มาประชุมกัน ณ วัดบางหว้าใหญ่ และแต่งตั้งขึ้นเป็นราชาคณะตามควรแก่คุณานุรูป ทั้งยัง
ด าเนินการตั้งคระนิกายตามอย่างสมัยอยุธยาคือ ให้มีคณะสงฆ์สามคณะได้แก่  คณะคามวาสี คณะป่า
แก้ว และคณะอรัญญวาสี เช่นเดิม๖  

และประการณ์สุดท้ายก่อนการก าเนิดพระสงฆ์สายวัดป่าดังในปัจจุบัน ในยุคต้น
รัตนโกสินทร์มีการปรับเปลี่ยนชื่อคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย ออกเป็น ๒ คณะ คือ คณะฝ่ายเหนือ และ
คณะฝ่ายใต้ ส่วนในเมืองหลวงตั้งเป็น คณะกลาง และให้ยุบคณะอรัญญวาสี แต่คงต าแหน่งเจ้าคณะไว้ 
อย่างไรก็ตามความเป็นคามวาสี และอรัญญวาสี ก็ยังคงได้รับการน ามาเรียกประเภทวัดที่สืบทอดธุระ
ทั้งสองคือ คันธะธุระ “วัดบ้าน” เป็นคามวาสี และ “วัดป่า” เป็นประเภทอรัญญวาสี อยู่นั้นเอง  จะ
อย่างไรก็ดีในยุครัตนโกสินทร์ความเป็นพระสงฆ์สายวัดป่าได้รับความสนใจ และศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง
จากประชาชนทั่วทุกภาครวมทั้งจากบุคคลชั้นสูงอย่างกว้างขวางโดยพบว่าความรุ่งเรื่องนั้นเกิดจาก
พระสงฆ์สองรูปที่เป็นฐานเริ่มต้นในความแจ่มชัดของวิถีแห่งภาพพระสงฆ์สายวัดป่า คือพระเสาร์ กนฺต
สีโล และพระปัญญาพิศาลเถระ(หนู ฐิตปญฺโญ) แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดกับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ 
คือ พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต พอสรุปได้เป็น ๔ ยุค ดังนี้  

๑) ยุคต้นก าเนิดพระสงฆ์สายวัดป่า โดยยุคเริ่มต้นนี้เริ่มทีเดียวเกิดจาการการจาริก
ธุดงค์ การแสวงหาทางเลือกแห่งวิถีทางปฎิบัติที่เป็นประสบการณ์ในด้านวิปัสนากรรมฐาน ซึ่งในยุคนั้น
ในภาคอีสานมีพระสงฆ์จ านวนหนึ่งคือ พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และ
คณะศิษย์ได้ท าการเดินธุดงค์จาริกไปในที่ต่างๆ ทั้งตามป่าเขา ถ้ า เพ่ือการปฎิบัติกรรมฐาน โดยในยุค
นั้นถือเป็นสิ่งที่แปลกตากับการเห็นคณะพระสงฆ์เช่นนี้เที่ยวธุดงค์ ดังนั้นจึงมีการเรียกกลุ่มพระส่วนนี้

 
๕ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประชุมเกี่ยวกับต านานทางพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ : คณะ

สงฆ์วัดพระพิเรนทร์, ๒๕๑๔), หน้า ๑๖๙ – ๑๗๐. 
๖ พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺ โต) ,  การปกครองคณะสงฆ์ ไทย,  พิมพ์ครั้ งที่  ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒. 



๘๗ 
 

ในยุคนั้นว่า “พระป่า” เกิดขึ้น  โดยช่วงแรก (พศ.๒๔๔๒ – ๒๔๔๓) นั้นมีการธุดงค์โดยมีพระอาจารย์
เสาร์ กนฺตสีโล และพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นผู้น าเคลื่อนจากภาคอีสานไปทางเหนือเรื่อยไปจนถึง
หลวงพระบาง ย้อนลงมาแขวนค าม่วน ประเทศลาว (สปป ลาว) สู้พ้ืนที่นครพนม ในช่วงยุคท้ายการ
จาริกไปสู้พ้ืนที่นครพนมก็ได้พบกับพระอาจารย์หนู ฐิตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใต้ ร่วมจาริกธุดงค์มาด้วย 
ซึ่งในการปฏิบัติธรรมในยุคนั้นจังหวัดนครพนมถือเป็นที่นิยมเป็นส าคัญ และเริ่มปรากฏมีประชาชนนับ
ถือมากขึ้นพร้อมมีศิษย์เข้าปฏิบัติธรรมแบบธุดงคกรรมเพ่ิมข้ึน๗ 

ในยุคนี้ (๒๔๔๑) พระสงฆ์จากส่วนกลางได้จัดการศึกษาพระปริยัติขยายมาสู่หัวเมือง
มากขึ้น โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นประธานให้จัดตั้งวัดเป็น
โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร โดยในมลฑลอีสานนั้นมอกให้พระญาณรกขิต (จันทร์ สิริจันโท) เป็น
ผู้อ านวยการศึกษามณฑล และในขณะเดียวกันเริ่มมีเค้าลางแห่งความเชื่อในค าท านายจากคติความ
เชื่อเรื่องพุทธท านายของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยว่าสังคมที่จะเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นนี้ ท าให้เกิด
ความละส่ าละสายในภาคอีสาน (พศ. ๒๔๔๔ – ๒๔๔๕) เกิดขบถผีบาปผีบุญเกิดขึ้นในภาคอีสานโดย
พระสงฆ์ส่วนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการเป็นหัวหน้าเห็นได้จากหนังสือแผนการที่ร่วมประชุมตกลง
โดยให้องค์มั่น ปกครองเวียงจันทร์ ส าเร็จลุน วัดบ้านเวินไชย แขวนจ าปาศักดิ์ ปกครองเมือง
อุบลราชธานี ให้องค์เล็ก บ้านหนองซ า ปกครองหนองโสมและให้องค์พระบาทกับองค์ขุดปกครองธาตุ
พนม และ ยุคนี้เองที่พระศาสนดิลก (อ้วน ติสโส)เป็นเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามและเริ่มขยายการศึกษา
ปริยัติธรรมไปยังวัดต่าง ๆ ในภูมิภาค ดังนั้น แนวทางพระธุดงคกรรมฐานจึงน่าจะเริ่มเป็นทางเลือก
หนึ่งของพระสงฆ์อีสานในการปฏิบัติแนวพุทธ และยังน่าจะเป็นศรัทธาทางเลือกส าหรับประชาชนส่วน
หนึ่งที่มีผลเกี่ยวเนื่องมาจากความเชื่อในอภินิหารอันมีฐานคิดธรรมิกราชจากขบวนการผู้มีบุญซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ร่วมสมัย ดังนั้นท่านจึงได้เลือกพระสงฆ์ ๒ รูปในการช่วยงาน คือพระอาจารย์เสาร์ กนฺต
สีโล และพระอาจารย์หนู ฐิตปฺญโญ เป็นก าลังส าคัญในการน าสู่ฝ่ายวิปัสสนา โดยได้จัดตั้งส านักอบรม
สั่งสอนขึ้นที่วัดเลียบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่แรกในภาคอีสาน๘  

ดังนั้นวัดเลียบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของการ
ปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานในยุคนั้น แต่เดิมเป็นวัดในสังกัดนิกายเดิม ภายหลังเจ้าอาวาสได้เกิดความ
เลื่อมใสในนิกายธรรมยุตจึงได้บัญญัติใหม่เป็นธรรมยุต เมื่อพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ตั้งส านักอบรม
ธุดงค์กรรมฐาน ณ วัดนี้จึงจัดว่าเป็นแหล่งก าเนิดของพระสงฆ์ธรรมยุตฝ่ายการปฏิบัติซึ่งได้แยกตัวออก
จากฝ่ายปริยัติอย่างจริงจัง โดยมุ่งสอนการปฏิบัติโดยตรง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การปฏิบัติวิปัสสนา

 
๗ อตฺตปวตฺติ ของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์), (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตการพิมพ์, 

๒๕๓๑), หน้า ๑๗.  
๘ ไพฑูรย์ มีกุศล, การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร : เฟื่องอักษร, ๒๕๑๗), หน้า ๑๗๒. 



๘๘ 
 

กรรมฐานหรือกรรมฐาน ซึ่งอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล มีลูกศิษย์ที่ส าคัญอยู่รูปหนึ่ง คือพระอาจารย์มั่น ภู
ริทตฺโต ท าให้มีก าลังเผยแพร่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสสนาธุระมากขึ้น และมีลูกศิษย์ส าคัญรูปหนึ่ง คือ 
พระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม) 

พระเถรทั้ง ๓ รูปได้ร่วมกันด าเนินงานทางด้านวิปัสสนาธุรอย่างเต็มที่ จนเกิดเป็น
พระสงฆ์ฝ่ายธุดงค์กรรมฐานหรือฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศมีบรรดาสานุศิษย์มากมาย
กระจายกันอยู่ในภาคอีสานและภาคต่าง ๆ ของประเทศ พระสงฆ์สายดังกล่าวคือเรียกว่าพระธุดงค์
กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เพราะพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าฝ่ายนี้ คือพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบูรพาจารย์ของพระกรรมฐานทั้งหลายในสายนี้ (เนื่องในงานยกช่อฟ้าและ
ผูกพันธสีมาพระอุโบสถวัดอรัญญวาสี อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย,๒๕๒๙) คณะสงฆ์เหล่านี้ได้
ธุดงค์ไปพักแรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมในการบ าเพ็ญสมณธรรม เป็นต้นว่า ป่า เขา ถ้ า  
เงื่อมผา ฯลฯ พร้อมกันนั้นได้สร้างวัดต่าง ๆ ขึ้นมาในภาคอีสานเป็นจ านวนมากมายหลายร้อยวัด
นอกจากนี้แล้วยังได้แยกย้ายกันออกไปเผยแพร่ธรรมยุติกนิกายทั่วทุกภาคของประเทศตามค าสั่งของ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) และพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต จึงอาจกล่าวได้ว่า ยุคนี้เป็นยุคท่ีเริ่ม
ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาทางด้านการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานครั้งส าคัญในประเทศไทยสืบเนื่องมาจนทุก
วันนี้๙  

การแยกตัวออกจากฝ่ายปกครองมาเป็นฝ่ายธุดงค์กรรมฐานโดยตรง ในเบื้องต้นไม่
เป็นที่ชอบใจของทางหัวหน้าฝ่ายปกครองเท่าใดนัก พ.ศ.๒๔๕๘ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลและพระปัญญา 
พิศาลเถร (หลวงปู่หนู ฐิตปญฺโญ) พ านักอยู่ที่วัดประทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้รับ
ข่าวว่าทางคณะสงฆ์จะแต่งตั้งให้หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นเจ้าอาวาส วัดปทุมวนารามท่านไม่ประสงค์
จะรับต าแหน่งบริหาร ท่านมุ่งธุดงค์แวงหาโมกข์ธรรมมากกว่าจึงหนีออกจากวัดตอนกลางคืนในทันทีที่
ทราบข่าว แล้วออกธุดงค์ไปตามป่าเขาห่างไกลผู้คนไปเรื่อย ๆ  มาจนพักจ าพรรษาอยู่ที่ถ้ าภูผากูด ส่วน
หลวงปู่หนู ฐิตปญฺโญ ท่านหนีไม่ทัน จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม การที่หลวงปู่
เสาร์ กนฺตสีโล ปฏิเสธการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสนั้น ท าให้พระผู้ใหญ่ คือสามเด็จพระมหาวีรวงศ์ 
(อ้วน ติสฺโส) ขัดเคืองใจจึงรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และคณะพระธุดงค์กรรมฐาน 
เพราะสมเด็จฯ ท่านไม่เห็นด้วยกับแนวทางพระกรรมฐานที่ท าตัว “เป็นพระจรจัดไม่มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่ง ไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าพงไพร จะรู้ธรรมได้อย่างไร ขนาดผู้ที่เรียนจากต ารับต ารา จากครู
บาอาจารย์ที่เป็นนักปราชญ์ ยังไม่ค่อยจะรู้เลย...” (ปฐม – ภัทรา นิคมานนท์,๒๕๕๔, น. ๕๒-๕๓) 

 
๙ ประจวบ แสนกลาง, บทบาทของพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีต่อสังคมอีสานเหนือ : ศึกษากรณี

สายพระอาจารย์มั่น ภูริทตโต พ.ศ. ๒๔๓๖ – ๒๕๒๙, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  (ส านักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๓๑),  หน้า ๖๑. 



๘๙ 
 

ต่อมาภายหลังเมื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ท่านได้ศึกษาวิปัสสนา
กรรมฐานกับพระอาจารย์ลี ธัมมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภู
ริทตฺโต แล้วท่านจึงได้ให้การสนับสนุนคณะพระธุดงค์กรรมฐานอย่างเต็มที่ เหตุที่พระอาจารย์ลี ธมฺมธ
โร ได้ถวายกรรมฐานแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์นั้น เพราะในเวลานั้นพระมหาสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเพ่ือนกับ
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร ป่วงเป็นโรคมะเร็ง ได้รับทุกขเวทนามาก พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร ได้แนะน าวิธี
ก าหนดอานาปานสติและช่วงแพ่งกระแสจิตระงับทุกขเวทนา ท าให้พระมหาสมบูรณ์มีจิตใจกระปี้
ประเปร่า จิตสงบไม่หวั่นต่อความตาย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้ทราบเรื่องนั้นจึงเรียกตัว พระอาจารย์
ลี ธมฺมธโร เข้าไปพบ เมื่อครั้งที่สมเด็จฯ ท่านอาพาธหนักมีอาการ ไม่สามารถผ่อนคลายทุกขเวทนาได้ 
ท่านรับสั่งให้อาจารย์ลีฯ สอนสมาธิอานาปานสติแล้ว ปรากฏว่าท่านได้รับความสงบ เกิดปีติปราโมทย์
แก่องค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง๑๐  

ปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้คณะพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺ
โต สามารถเผยแผ่ขยายวงกว้างออกไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากมีอิทธิพลจากคณะธรรมยุติกนิกายที่
เกิดข้ึนมาใหม่แล้ว เงื่อนไขหรือบริบทของความแร้นแค้นของภาคอีสานเช่นเดียวกับบริบทแห่งการเกิด
กบฏชาวนาอีสานในการต่อต้านอ านารัฐ ในราวปี พ.ศ.๒๔๔๒ – ๒๔๔๕ ที่อาศัยอุดมการณ์พระศรี
อารย์ต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยความยากล าบากของชีวิตชาวนา ก็เป็นแรงผลักดันให้พระสงฆ์ชาวอีสาน หัน
มารับเอาแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือความพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและมีจ านวน
มาก   

๒) ยุคการวางรากฐานพระธุดงค์กรรมฐานจนถึงปลายอายุของพระอาจารย์ม่ัน ภู
ริทตฺโต ใน พ.ศ.๒๔๖๕ พระธุดงค์กรรมฐานได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้น พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้จัด
ระเบียบการเดินธุดงค์ให้พระเณรได้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ตรงกัน ตามในบันทึกของพรอาจารย์สิงห์ ขนฺ
ตยาคโม กล่าวว่า “ออกพรรษา ปี พ.ศ.๒๔๖๕ แล้วได้อาราธนาพระครูอดิสัยคุณาธาร (ค า อารโก) เจ้า
คณะจังหวัดเลย มาเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ๑๘ รูป เสร็จแล้วได้จัดระเบียบการเดิน
ธุดงค์ไปเป็นหมู่ ๆ ละ ๗ องค์ ถึง ๑๕ องค์ และได้จาริกธุดงค์ไปทางจังหวัดอุดรธานี จนถึงจังหวัด
หนองคาย” การจัดระเบียบการเดินธุดงค์ส าหรับพระเณรลูกศิษย์ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือ (๑) เพ่ือ
ประโยชน์ผู้อ่ืน มุ่งเผยแผ่ธรรมไปสู่ประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก (๒) เพ่ือประโยชน์ตน มุ่งฝึกจิตใจพระ
เณรโดยตรง เรื่องการสอนเป็นเป้าหมายรอง๑๑  

 
๑๐ พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร} หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นด่ังผ้าขี้ร้ิวห่อทอง. กรุงเทพมหานคร : 

ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, ๒๕๔๗),หน้า ๒๖๙. 
๑๑ ปฐม – ภัทรา นิคมานนท์, พระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอนที่ ๑) ; ที่ระลึกงานสมโภชพระมหาธาตุ

มณฑปบูรพาจารย ์๑๐-๑๑-๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖ (โครงการหนังสือบูรพาจารย ์เล่ม ๖) (กรุงเทพใมหานคร : 
พี.เอ.ลีฟว่ิง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๒. 



๙๐ 
 

การธุดงค์ที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ด าเนิน
ขึ้นในปีนั้น (หลังออกพรรษาปี ๒๔๕๖) เป็นการวางแผนแบบใหม่ขึ้น คือ เมื่อคราวที่จะท าประโยชน์แก่
ผู้อื่น ท่านจัดผู้ทรงคุณธรรมภายในและมีปฏิภานเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมเป็นหัวหน้า ชุดละ ๓-๔ 
รูป พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นหัวหน้าไปพักบ้านใด อาจจะเป็น ๗ วัน ๑๐ วัน ๑ เดือน สุดแล้วแต่
ความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ได้ และหัวหน้าตามหลังมา ก็พักอยู่ตามทางตามบ้านที่ท่านพักตาม
ก าหนดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พักและท าการสอนกรรมฐานภาวนาตามท่านมาตลอดแห่งหนทาง
การไปธุดงค์ และการที่จะตัดสินใจไปท่ีใดนั้น เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่านจะพิจารณา
อย่างรอบคอบแล้วจะพึงเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง คือ ชาวบ้านเหล่านั้นและกุลบุตรในแถบถิ่นนั้น จะ
พึงมีบุญวาสนาพอจะรับธรรมปฏิบัติจากท่านได้ท่านก็จะพาคณะไปยังประเทศต าบลนั้น ต าบลนี้ (พระ
ราชธรรมเจติยาจารย์,๒๕๔๘, น.๒๐๙-๒๑๐) ได้มีลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ปฏิบัติตามวิธี
ธุดงค์นี้ คือ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม ใน พ.ศ.๒๔๗๑ ได้เดินทางมาจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
นครราชสีมา ปรากฏว่าได้มีวัดเสนาสนะป่า เป็นแหล่งสถานที่บ าเพ็ญสมณะธรรมแก่ภิกษุสามเณร 
อุบาสกอุบาสิกา เกิดข้ึนนับเป็นจ านวนพัน ๆ แห่งดีเดียว 

อีกวิธีการหนึ่งการธุดงค์นั้น ท่านจัดให้ไปแสวงหาความสงบโดยเฉพาะ วิธีนี้ได้จัดขึ้น
ให้เป็นประโยชน์เฉพาะภิกษุสามเณรคือผู้ที่บวชใหม่หรือบวชเก่า แต่ยังปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะได้ก็
ต้องไปธุดงค์ คือจะต้องแสวงหาสถานที่ไกลจากบ้านพอสมควร อาจจะเป็นป่าไม้ ภูเขา เป็นถ้ า หรือ
เป็นป่าช้า พักอยู่บ าเพ็ญสมณะธรรมโดยเฉพาะ ไม่สอนอุบาสกอุบาสิกา แนะน ากันในระหว่างพระภิกษุ
สามเณร อบรมกันให้ยิ่งด้วยการก าหนดจิต พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ความสงสัยที่เกิดขึ้น
จากการบ าเพ็ญภาวนา ถ้าหากว่าแก้กันไม่ไหวก็จะไปหาท่านพระอาจารย์ใหญ่ เพ่ือแก้ไขความสงสัย
ทั้งหลาย (พระราชธรรมเจติยาจารย์, น.๒๑๐) 

หลังจากพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้วางหลังการไว้ให้แก่คณะศิษย์แล้วท่านก็ได้
ธุดงค์จากภาคอีสานขึ้นมาบ าเพ็ญเพียรต่อทางภาคเหนือ ใน พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๘๒ เป็นเวลา ๑๒ ปี ท่าน
จึงกลับสู่ภาคอีสานตามค าอาราธนาของพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี
และพระอาจารย์เทสก์ เทสร สี ครั้งท่านกลับสู่ภาคอีสาน จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ ท่านได้มีโอกาส พัก
อยู่ประจ าที่เป็นเวลานาน ๆ ท าให้พระภิกษุที่มีความปราถนาอยากจะศึกษาธรรมกับท่านได้โอกาสเข้า
ถวายตัวเป็นศิษย์เป็นจ านวนมาก 

ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๙๒ นับเป็นช่วงเวลา สุดท้ายในบั้นปลายชีวิตของพระ
อาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่านได้จ าพรรษาอยู่ ณ เสนาสนะป่าบ้านหนองผือ ต าบลนาใน อ าเภอพรรณนา
นิคม จังหวัดสกลนคร ท่านได้ใช้ระยะเวลานี้ ในการวางรากฐานธุดงค์วัตร ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของพระ
ธุดงค์กรรมฐาน ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ยานุศิษย์ดั้งเดิมที่ท่านได้อบรมมาก่อนที่จะขึ้นไปภาคเหนือก็ได้แวะ
เวียนมานมัสการท่าน เพ่ือรายงานผลแห่งการปฏิบัติ และเยี่ยมเยือนครูบาอาจารย์ 



๙๑ 
 

๓) ยุคสานต่อปฏิปทา หลังพระอาจารย์ม่ัน ภูริทตฺโต มรณภาพแล้ว ในปี พ.ศ.
๒๔๙๒ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้มรณภาพลง ท าให้วงศ์พระธุดงค์กรรมฐานเกิดความระส่ าระสาย 
เพราะขาดพระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้า ซึ่งลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต มีศิษย์ส าคัญอยู่หลายรูป 
หลายรุ่น ทั้งรุ่นอายุ พรรษา และคุณธรรม รองกันมาเป็นล าดับเมื่อท่านพระอาจารย์ได้มรณภาพ ไป
แล้ว ลูกศิษย์ของท่านองค์ส าคัญ ๆ ก็เริ่มกระจายกันออกไปอยู่เป็นส านัก หรือเป็นแห่ง ๆ เช่น หลวงปู่
เทสก์ เทสฺร สี ท่านได้ธุดงค์ลงไปบุกเบิกทางภาคไต้ จังหวัดภูเก็ต พังงา แล้วจึงย้อนกลับมาอยู่ที่วัดหิน
หมากแป้ง จังหวัดหนองคาย หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านพาหมู่คณะลูกศิษย์มาตั้งหลักอยู่วัดถ้ ากลอง
เพล จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวล าภู) , หลวงปู่แหวน สุจินฺโณ ตั้งหลักอยู่วัดดอยแม่
ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ , หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ อยู่วัดป่าบ้านดงเย็น จังหวัดอุดรธานี , พระราชวุฒา
จารย์ (ดูลย์ อตุโล) อยู่วัดบูรพาราม จังหวัดสุริทร์, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม อยู่วัดป่าสัมมานุสรณ์ จังหวัด
เลย,หลวงปู่ค าดี ปภาโส อยู่วัดถ้ าผาปู่ จังหวัดเลย, หลวงปู่ฟ่ัน อาจาโร อยู่วัดป่าถ้ าขาม จังหวัด
สกลนคร, ท่านพ่อลี ธมฺมธโร อยู่วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ๑๒  

พระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโ ในยุคนี้ยังคงมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด
โดยรักษาข้อวัตรปฏิบัติที่พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ให้กรอบอบรมมา แต่ละท่านก็ได้แยกย้ายกัน
ออกไปตั้งส านัก ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ได้มีกุลบุตรมีผู้ศรัทธาออกบวชและฝึกหัดปฏิบัติตาม
แนวทางธุดงค์กรรมฐานสายอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นจ านวนมาก 

๔) ยุคปัจจุบัน ในยุคปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ พระธุดงค์กรรมฐานสายอาจารย์มั่น ภูริทตฺ
โต รูปที่ทันได้พบเห็นและได้รับโอวาทธรรมจากพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดยตรง แทบจะไม่เหลืออยู่
แล้ว เท่าที่ทราบมีพระอาจารย์แตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม วัดป่าโชคไพศาล อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร , พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ที่ยังครอง
ธาตุขันธ์อยู่ ส่วนรูปอื่น ๆ ได้มรณภาพลงไปตามกาลเวลาของสังขารขันธ์ ที่ยังสืบอยู่ก็นับเป็นพระธุดงค์
กรรมฐานรุ่น ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ หรือ รุ่นที่เป็นศิษย์หลาน ศิษย์เหลน ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 
ข้อธุดงค์วัตรรักษาไว้ก็มีความจืดจางลงไปเป็นบางส่วน 

บางส านักก็ยังคงความเข้มงวดในข้อวัตรปฏิบัติตามพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ไว้ อาทิ 
ส านักปฏิบัติวัดถ้ าสหายจันทรนิมิต อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี, ส านักวัดป่าดานวิเวก อ าเภอ
โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ, ส านักปฏิบัติวัดดอยธรรมเจดีย์ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทั้งสาม
ส านักนี้ถือว่าเป็นส านักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงในการรักษาธุดงค์วัตรข้อปฏิบัติของบูรพาจารย์ไว้ได้มั่นคง
เหนียวแน่นที่สุด ส่วนส านักอ่ืน ๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นส านักปฏิบัติธรรมตามสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ก็
ได้รักษาข้อวัตรปฏิบัติไว้ได้เช่นกัน หากแต่ไม่ได้มีชื่อเสียง ข้อปฏิบัติบางอย่างก็ได้มีการอนุโลมไปตาม

 
๑๒ พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร, พระป่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์, (หนองคาย : ด่านสุทธาการพิมพ์, 

๒๕๔๒), หน้า ๒๑. 



๙๒ 
 

ยุคสมัยถึงแม้ว่าพระธุดงค์กรรมฐานผู้ได้รับการอบรมมาจากพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดยตรงจะ
มรณภาพไปเป็นจ านวนมากแล้ว ปัจจุบันยังมีพระธุดงค์กรรมฐานผู้สืบทอดปฏิปทาของพระอาจารย์มั่น 
ภูริทตฺโต อยู่จ านวนมากทั่วประเทศไทย จึงยังคงมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมฝึกฝนปฏิบัติธุดงค์วัตรตาม
สายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต อยู่ไม่ขาดนั้นเพราะนอกจากการปฏิบัติที่แตกต่างเป็นที่ดึงดูดใจ การ
แสดงธรรมก็เน้นแบบปาฐกถาเข้ากับสถานการณ์จริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงจากเศษส่วนร่างกาย เช่น 
เส้นผม กระดูก เล็บ ฟัน หนัง กลายเป็นพระธาตุบริสทธิ์ของคณะพระธุดงคกรรมฐานมี พระอาจารย์
เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม พระอาจารย์ฟ่ัน อาจาโร พระ
อาจารย์ขาว อนาลโย พระอาจารย์แหวน สุจินฺโณ เป็นต้น หรือแม้แต่พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว 
ญาณสมฺปนฺโน) ศิษย์รุ่นสุดท้าย ที่ได้มรณภาพไปเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๔ เศษกายของท่านได้แปรสภาพ
เป็นพระธาตุจ านวนมาก จึงยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนได้หันมาปฏิบัติตาม 

๔.๒ จากการสัมภาษณ์เรื่องกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัด
ป่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดดังนี้ 

พระครูใบฎีกาเกษม ปณฺฑิโต๑๓ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ากระบวนการส่งเสริมด้านสิ่งดึงดูดใจ
ส่วนที่เป็นจุดแข็งพบว่า คุณสมบัติด้านกายภาพของวัดป่าต่างมีความร่มรื่น สงบ สะอาด พระภิกษุสงฆ์
ฉันอาหารวันละครั้งและฉันในบาตร เป้าหมายของวัดป่า พระภิกษุสงฆ์จะเน้นการปฏิบัติจริงจังในเรื่อง
การปฏิบัติสมาธิภาวนา ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาคนในด้านจิตใจ ให้เข้าใจโลก รู้จักตัวเอง รู้จักความ
ทุกข์ ยอมรับความจริง และปรับแนวทางการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุข ด้วยการพัฒนาจิตใจ
ของตน และเก้ือกูลสังคม วัดป่าเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นที่ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา และเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจ 

พระราชวิสุทธินายก๑๔ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าวัดป่ามีกระบวนการในการพัฒนาคนที่
เหมือนกันคือ การใช้การปฏิบัติสมาธิภาวนาไปพร้อมๆกับการแทรกซึมขัดเกลาหลักธรรมค าสอนที่
ถูกต้องในการพัฒนาคนโดยเน้นการพัฒนาคนที่จิตใจก่อน ด้วยการควบคุมจิตใจภายในด้วยศีล สมาธิ 
และปัญญาซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าอบรมสมาธิภาวนา การอ่านหนังสือธรรมะ การ
สวดมนต์ หรือการฟังสื่อธรรมะ สามารถเปลี่ยนแปลงบุคคลในด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาได้ ทาง
ภาครัฐยังไม่ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร 

นางจันทร์เพ็ญ ศิริบุตร. ๑๕ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็ง
พบว่า วัดป่ามีการบริหารและการจัดการด้วยการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้ง่ายต่อ
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เช่น การจัด
สถานที่ การอ านวยความสะดวก การบริการผู้ที่มาท าบุญหรือท่องเที่ยววัดป่ามีป้ายบอกทางที่จะเข้าถึง

 
๑๓ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส. สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๔ เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสและเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต),สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๕ นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด. สัมภาษณ์, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๙๓ 
 

แหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนน้อย  ถนนที่ใช้ในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังมีความคับแคบ ในบาง
เส้นทาง และสถานที่จอดรถของแหล่งท่องเที่ยวเป็นแบบกลางแจ้ง ท าให้เวลาฝนตก ก็ท าให้ไม่สะดวก
กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเทีย่ว ทางรัฐบาลจะมีการขยายถนนเพิ่มเติมเพ่ือความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

นายประสิทธิ์ แก้วพิบูลย์. ๑๖ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในการพัฒนายังน้อยอยู่ กระบวนการ
ส่งเสริมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกกระบวนการส่งเสริมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนที่เป็นจุดแข็ง
พบว่า ทางวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวมีห้องน้ าเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวและมีการแยกเพศของ นักท่องเที่ยว
ยังขาดการปฏิบัติตามกติกาของวัดป่าไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาทรัพย์สินภายในสถานที่ท่องเที่ยว
ตลอดจนส่งเสียงดังเกินควรกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งพบว่า วัดป่ามีการฝึกอบรมสมาธิภาวนา 
การบรรพชาอุปสมบท การเผยแพร่ธรรมะ โดยมีป้ายค าสอนธรรมะภายในวัด การแจกหนังสือธรรมะ 
การสวดมนต์ การเทศนาฟังธรรม มีการจัดเตรียมอาหารและที่พักส าหรับผู้มาท าสมาธินอกจากนั้นยังมี
การเผยแพร่ธรรมะทางวิทยุ โทรทัศน์ ทางเว็บไซต์ หนังสือธรรมะ และแผ่นซีดีนักท่องเที่ยวอย่าชัดเจน 
เช่นผู้หญิง ผู้ชาย และพระสงฆ์ ส่วนด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธมีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามอยู่เสมอวัดป่าส่วนมากไม่มี
ร้านอาหารไม่มีบริการในแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องออกมารับประทานภายนอกบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว จะมีการปรับปรุงด้านจัดบริการร้านอาหารเพ่ิมขึ้นนักท่องเที่ยวไม่ให้ความร่วมมือในการ
รักษาความสะอาด  

นายเจริญ ปราณีวัตร๑๗ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพ้ืนที่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่
เกินไปจะมีโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์เจ้าอาวาสขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติ โดยจะมีการปั้นรูปปั้นเจ้าอาวาสแต่
ละรูปไว้ และจะมีการบอกประวัติเล็กน้อย และมีโครงการสร้างหอสมุด เพ่ือรวบรวมแหล่งความรู้ให้กับ
พระและเณรที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมการยึดติดกับการปฏิบัติงานแบบเดิมขาดการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะน ามาพัฒนาการท่องเที่ยว ประชาชนส่วนใหญ่ให้การ
สนับสนุนทางวัดป่าไม่ว่าทางวัดจะจัดงานหรือมีกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงพุทธให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้นขาดการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้รับทราบการท่องเที่ยวในเชิงพุทธ สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีฤดูฝนจะมีนักท่องเที่ยว
น้อยกว่าฤดูอ่ืนวัดป่ามีการปกครองภายในโดยมีองค์กรในการดูแลปกครอง โดยจะเรียงจากเจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาส เรื่อยไป ตามล าดับ มีการพัฒนาและส่งเสริมด้านนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่วัดให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายบอกทางไปห้องน้ า ห้องสุขา หรือกุฏิต่างๆสถานที่ทิ้งขยะมีป้ายบอกอย่าง
ชัดเจน 

 
๑๖ นักท่องเที่ยววัดหนองป่าพง. สัมภาษณ์, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๗ นักท่องเที่ยววัดหนองป่าพง. สัมภาษณ์, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๙๔ 
 

พระครูสถิตปัญญาคุณ๑๘ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า นักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมทางศาสนาหรือ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธมีจ านวนน้อยซึ่งมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมด้านอ่ืนๆที่เป็นจุดแข็งพบว่า 
วัดป่าได้ให้การบริการนักท่องเที่ยวของวัดท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของวัด บอกกล่าวเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลต่างๆแนะน าศาสนสถานต่างๆและเส้นทางการท่องเที่ยวภายในวัดซึ่ง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของวัดนี้  ถือเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการการท่องเที่ยวของวัด  
กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมด้านอ่ืนๆ และพระภิกษุและสามเณรขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
การแนะน าการท่องเที่ยวภายในวัดป่าส่งผลท าให้ ไม่สามารถบรรยายแนะน าให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ จัดให้มีการอบรม/โครงการให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมอันจะเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ต่อไป 

นางสาวแอนณา อุทัย๑๙ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า วัดกับการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่เดินคู่กันส าหรับ
สังคมในปัจจุบันกล่าว ด้วยเหตุที่ว่าวัดเป็นที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามและมีคุณค่า  ท าให้วัด
กลายเป็นสถานที่เรียนรู้และศึกษาของสิ่งต่างๆภายในวัด เพ่ือท าให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป และที่ส าคัญสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบริเวณวัด และประเทศต่อไป 
แต่การพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เราต้องไม่ลืมแก่นแท้ของความเป็นวัดในพระพุทธศาสนา 
คือ วัดเป็น สถานที่ส าหรับพระสงฆ์ที่ใช้ศึกษาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่
ส าหรับขัดเกลา ฝึกฝนจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาทุกยุคทุกสมัย  การจัดบรรยากาศภายในวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว จึงควรท าให้บรรยากาศร่มรื่น มีความสะอาดและสวยงาม โดยใช้พุทธศิลป์ภายในวัดให้
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ใช้แสวงหาความรู้ เพ่ือท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์สูงสุด
จากการมาทอ่งเที่ยวภายในวัด 

นางส าลี โยธา๒๐ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ทางวัดถือว่าวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการช่วย
เผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม วัดจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในสังคม ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรมีการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัด ให้เป็นไปในรูปแบบที่น่าสนใจและมีคงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมเอาไว้ เพ่ือท าให้ประชาชนเกิด
ความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยววัดให้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนไทย เพ่ือให้
เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของวัดที่จะช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามแก่
เยาวชนต่อไป ส าหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ควรปลูกฝังให้มีจิตส านึกที่ดีต่อการท่องเที่ยว
วัด เพื่อท าให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าต่อไป   

 
๑๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้เป็นผู้ให้ ข้อมูล. สัมภาษณ์, ๑๗ 

มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๙ นักท่องเที่ยววัดบูรพาราม. สัมภาษณ์, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๐ นักท่องเที่ยววัดอรัญบรรพต. สัมภาษณ์, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๙๕ 
 

นางหนา พิมพ์ดี๒๑ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในเบื้องต้นนั้นบทบาทของวัดและพระสงฆ์และ
พระสงฆ์เป็นสิ่งส าคัญในอันดับต้นๆของการพัฒนาด้านอ่ืนๆ บทบาทพระสงฆ์ควรเป็นไปในรูปแบบของ
การส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว โดย
ผ่านศิลปกรรมพุทธศิลป์และกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดจัดขึ้น ส่วนบทบาทของพระสงฆ์ส าหรับการพัฒนา
วัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว คือ ส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่นักท่องเที่ยวทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับถึงหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนพระสงฆ์ควร
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 

นางเหลือง สิงห์กันยา๒๒ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการท่องเที่ยววัดเป็นประโยชน์อย่างมาก 
เพราะท าให้เห็นว่า วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถให้ประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งแก่นักท่องเที่ยว เช่น 
ด้านจิตใจ ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อก้าวเข้ามาภายในบริเวณวัด จะสัมผัสถึงสถานที่ที่มีความสงบ ร่มเย็ น มี
เอกลักษณ์ต่างเป็นของตนเอง ไม่มีความวุ่นวายเหมือนกับสถานที่ภายนอก  พุทธศิลป์ภายในวัดเป็น
เสมือนอาหารตาให้กับนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาเที่ยวชม อีกทั้ง เมื่อนักท่องเที่ยวที่นับถือ
พระพุทธศาสนาเกิดความไม่สบายใจ กิจกรรมการท าบุญท่ีทางวัดได้จัดขึ้น เช่น การท าทานหรือการให้ 
รวมถึงกิจกรรมการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความผ่อน
คลายทั้งทางด้านทางกาย และเกิดความสบายใจ กล่าวคือเมื่อ ภายในวัดมีบริเวณท่ีมีความสงบ ร่มเย็น 
เหมาะแก่การนั่งพักผ่อน เพ่ือการผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้น บริเวณวัดทั้งสองมีเก้าอ้ีที่
นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเพ่ือชมบรรยากาศภายในวัด นักท่องเที่ยวบางคนที่เดินทางมาท่องเที่ยววัด 
เดินทางมาเพ่ือการพักผ่อนทางกายโดยเฉพาะ เช่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในวัด
เดินทางมาเพ่ือการอ่านหนังสือโดยเฉพาะ เป็นต้น   

นายเจริญ ก้อนทอง๒๓ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าห้องน้ าห้องสุขามีรับรองให้นักท่องเที่ยวได้
เพียงพออยู่แล้ว และมีหลายแห่งไว้รองรับนักท่องเที่ยวเพ่ือความสะดวกสบาย  และมีการท าความ
สะอาดทุกวันด้านร้านอาหาร ภายในวัดจะไม่มีบริการแต่ภายนอกด้านรอบวัดก็จะมีรับรองให้
นักท่องเที่ยวบ้าง เพราะเวลามีงานเทศกาลจะเป็นการยากในการบอกยกเลิก  และทางวัดต้องการ
กระจายรายได้ออกไปทั่วๆบริเวณด้วย 

นายเจริญ ปราณีวัตร๒๔ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าที่ทางวัดได้จัดขึ้น ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถ
ช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มาวัดมิใช่เพียงเพ่ือการท าบุญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มาวัดเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ หรือร่วม

 
๒๑ นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด. สัมภาษณ์, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๒ นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด. สัมภาษณ์, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๓ นักท่องเที่ยววัดบูรพาราม. สัมภาษณ์, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๔ นักท่องเที่ยววัดหนองป่าพง. สัมภาษณ์, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๙๖ 
 

กิจกรรมต่างๆที่ทางวัดได้จัดขึ้น  หากวัดสามารถจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวได้  
โดยเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆใน
พระพุทธศาสนา จะเป็นการช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวตาม
หลักพระพุทธศาสนาโดยมี การท าบุญตักบาตร การฟังเทศน์ การเวียนเทียน และการปฏิบัติธรรมใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการน าพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ยังต่างประเทศ การอบรม
ภาวนาและการฟังเทศน์ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การท าบุญตักบาตรในวัดส าคัญของวัด  

นายชูชาติ ฉลองชัยพัทธ์. ๒๕ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการจดับริเวณวัดตลอดจนภูมิทัศน์ของวัดให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เรียบง่าย มีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ มีความสะอาดร่มรื่นและงดงาม
ตามธรรมชาติ โดยอาจปรับสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของวัด  เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้มี
ความสามารถ“เข้าถึง”และ “ใช้ประโยชน์ได้” อย่างเข้าใจ ด้วยความสะดวก ปลอดภัย รวมทั้งให้มีสิ่ง
อานวยความสะดวกและการบริการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกลมกลืนกับทรัพยากร โดยคงรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน รักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและสังคมของ
พ้ืนที่ และมีบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ให้ความมั่นใจและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

นายเชาว์ ช่อเพ็ชร์. ๒๖ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของ
พระสงฆ์สายวัดป่านั้นมีความสัมพันธ์กับมิติอ่ืนของสังคม เช่น เป็นการสืบสานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ด ารงอยู่คู่ชาติไทย โดยมีรูปแบบการส่งเสริมที่มีเป้าหมายชัดเจนและ
ส่งเสริมให้เครือข่ายในทุกพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น
ประโยชน์กับประเทศชาติ บ่มเพาะปลูกจิตสานึกและเผยแผ่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ กระตุ้นให้คนในชุมชนรัก ผูกพันในบ้านเกิดและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
มีศรัทธาและยึดมั่นในพระศาสนา โดยมีวัดที่เป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
กิจกรรมทางศาสนาที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาจิตใจของคนทุกวัยทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ดังนั้น การ
สร้างเสริมให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นการใช้ทรัพยากรที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อคนในชุมชนและยังสามารถด ารงรักษาไว้ซึ่งบทบาทส าคัญของวัดในอดีตให้คงอยู่ตลอดไป โดย
ยึดความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 

นายณัชนนท์ พิลาทอง๒๗ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็น 
“เมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี” เนื่องจากมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มี
วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดกันรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณ ที่หล่อหลอม
และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานจนมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น กลายเป็น เมืองที่

 
๒๕ นักท่องเที่ยววัดหนองป่าพง. สัมภาษณ์, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๖ นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยววัดหนองป่าพง. สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๗ นักท่องเที่ยววัดป่าสุทธาวาส. สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๙๗ 
 

เต็ม ไปด้ วยบรรยากาศแห่ งศาสนาและอารยธรรม อันน่ าสนใจสกลนครยั ง อุดมไปด้ วย
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ พืชพรรณ สัตว์ป่านานาชนิด และแหล่งน้ าขนาดใหญ่
น้อยหลายแห่ง ที่ท าให้จังหวัดสกลนครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวไม่แพ้จังหวัดอ่ืนๆ โดยมีสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น พระธาตุเชิงชุมพระธาตุดุม  หนองหาร ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง   อุทยาน
แห่งชาติภูพาน เป็นต้นล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต่อการพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาของพระสงฆ์
สายวัดป่าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ พอสรุปได้ตามรูปแบบ ดังนี้  
 

ภาพที่ ๔.๑ รูปแบบกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาที่ ๑ 
 

 
 

ภาพอ้างอิง https://1th.me/559k สืบค้นวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒. 
 

กระบวนการ พัฒนาจิ ต ในรู ปแบบที่  ๑  มีองค์ประกอบในการปฏิบั ติ  ดั งนี้  ๑
กระบวนการพัฒนาจิตที่เกิดจากภายใน ได้แก่  จิตใจ  สุขเป็น ปัญญา และคิดเป็น ๒. กระบวนการที่
เกิดจากภายนอก ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับความพอใจในโลกวัตถุ และความสัมพันธ์ระ
กว่างตนเองกับเพ่ือมนุษย์นั้นเอง 

หลังจากได้ปฏิบัติในรูปแบบที่ ๑ และก็สามารถขยายผลมาสู่กกระบวนการพัฒนาจิตและ
ปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับที่ ๒ ดังนี้ 

 
 

https://1th.me/559kสืบค้นวันที่%20๑๔%20กรกฎาคม%20พ.ศ.๒๕๖๒


๙๘ 
 

ภาพที่ ๔.๒ รูปแบบกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาที่ ๒ 
 

 
 

ภาพอ้างอิง https://1th.me/559kสืบค้นวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒. 
 

สรุปกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
เป็นกิจกรรมที่ส าคัญจะมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างจิตส า นึกสาธารณะจากภายในจิตใจ โดยจากการศึกษา
พบว่ากิจกรรมที่ส าคัญประกอบด้วยกิจกรรมการนั่งสมาธิการเดินจงกรม การเจริญสติภาวนาการ
ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการจัดการท่องเที่ยวสายบุญ รูปแบบและการจัดการท่องเที่ยว
โดยวัดที่ประกอบด้วยการนั่ งสมาธิการเดินจงกรม และปฏิบัติธรรม นการท่องเที่ยวแบบ 
Voluntourism เป็นการท่องเที่ยวเรียนรู้สู่ชุมชน ที่ทั้งผู้ ให้และผู้รับได้มีโอกาสเรียนรู้แบ่งปัน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดรอยยิ้มและมิตรภาพที่น่าจดจ า ขณะเดียวกันพัฒนาจิตใจ
สติปัญญาและสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาจิตใจให้เกิดความเสียสละ การท า เพ่ือส่วนรวม 
และส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุขจากการท่องเที่ยวและความสุขเกิดภายในจิตใจในการท า
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับสาธารณะเช่น”โครงการท่องเที่ยวเรียนรู้สู่ชุมชนวัดที่ท ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงรวมทั้งองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาจิตส า นึกสาธารณะผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในการเสริมสร้างจิตส า นึกสาธารณะของนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้โดยจาก
การศึ กษาจะ เห็ นว่ า  ประการหนึ่ ง  ปั จจุ บั นการจั ดการท่ อง เที่ ย ว เชิ ง พุทธของวั ดภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรูปแบบการส่งเสริมจิตส า นึกผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือมุ่งเน้นการจัดการท่องเที่ยวโดยกิจกรรม
อบรมให้ความรู้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ผิดชอบต่อสังคม (CSR) และส่งเสริมจิตอาสาเพ่ือรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน ผ่านการเข้ามาท ากิจกรรมภายในวัดเพ่ือยกระดับจิตส า นึกของบุคลากรในหน่วยงาน

https://1th.me/559kสืบค้นวันที่%20๑๔%20กรกฎาคม%20พ.ศ.๒๕๖๒


๙๙ 
 

อย่างยั่งยืนท่องเที่ยวแบบ Voluntourism เป็นการท่องเที่ยวเรียนรู้สู่ชุมชน ที่ทั้งผู้ให้และผู้รับได้มี
โอกาสเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ซึ่ งกันและกัน ก่อให้เกิดรอยยิ้มและมิตรภาพที่น่าจดจ า 
ขณะเดียวกันได้พัฒนาจิตใจสติปัญญาและสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาจิตใจให้เกิดความ
เสียสละการท า เพ่ือส่วนรวม และส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุขจากการท่องเที่ยวและความสุข
เกิดภายในจิตใจในการท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับสาธารณะ ประการต่อมาส า หรับองค์ประกอบ
และกระบวนการพัฒนาจิตส า นึกสาธารณะผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม มี
ด้วยกันสี่มิติที่ส าคัญกล่าวคือการพัฒนาสถานที่เครือข่ายการท างานพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและ
วิสัยทัศน์ของผู้น า และท้ายที่สุดคือแนวทางการพัฒนากิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในการ
เสริมสร้างจิตส า นึกสาธารณะของนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความจ า เป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ระดับโรงเรียน ตลอดจนภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการพัฒนากิจกรรมที่ต่อเนื่องในการด า เนินการพัฒนา
จิตส า นึกสาธารณะให้เกิดผ่านการเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาภายในวัดให้มากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญคือวัดต้องมีความพร้อมด้านการอ า นวยความสะดวก และการส่งเสริม
กิจกรรมที่สามารถยกระดับการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งข้ึนเช่นกัน 
 

๔.๓  ผลการการสัมภาษณ์การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวพระสงฆ์สายวัด
ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนี้ 

พระครูใบฎีกาเกษม ปณฺฑิโต๒๘ ท าให้การที่จะท าให้วัดเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน
ทั่วไปได้นั้น ทางกรมศาสนาตระหนักถึงความสะอาด และด้านสุขอนามัย เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างเพียงพอ และทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีนโยบายในการส่งเสริมด้านความสะอาดด้วย และ
นอกจากนั้นตามอ าเภอต่างๆก็จะมีวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเช่นกันท่านเจ้าอาวาสมี
ข้อจ ากัดในด้านความรู้ ความสามารถ ควรมีการจัดโครงการเสริมทักษะและความรู้ให้คณะสงฆ์ได้
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม ท าให้ท่านเจ้าอาวาสมี
ความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น และนักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยในเบื้องต้นคณะสงฆ์ควรจัดและพัฒนาวัดเป็นสถานที่ที่
สะอาดร่มลื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมตามหลักของ ๓ ส. คือ “สะอาด สว่าง และ สงบ”ยังสามารถ
ดึงดูดประชาชนชาวพุทธเข้ามาศึกษาธรรมและมาปฏิบัติธรรมในวัดได้เป็นอย่างดีที่ประชาชนสามารถ
เที่ยวชมและสามารถพักผ่อนได้ สามารถน ามาพัฒนาวัดได้ดียิ่งขึ้นงบประมาณ ในการพัฒนาวัดในแต่
ละปีได้ค่อนข้างน้อย เพราะการที่จะพัฒนาวัดต้องใช้งบประมาณมาก แต่ทางเจ้าอาวาสก็มีศักยภาพใน

 
๒๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส. สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๐ 
 

การพัฒนาวัดของตนเองตามศักยภาพของวัดนั้นๆ เช่นก็ท าบุญกฐิน หรือขอรับบริจาคจากภาคเอกชน
ทั่วไป หรือผู้มีจิตศรัทธาต่างๆ  

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. ๒๙ กล่าวถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ เพราะบางวัดยังขาดองค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น การคมนาคม อาคารและ
สถานที่ เป็นต้น ท าให้การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่ามีข้อจ ากัด
บางประการ ที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร ทางวัดได้มีนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สาย
วัดป่าเพ่ือจะท าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงแหล่งการท่องเที่ยวพร้อมกับการได้ปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นๆไป 

พระครูสถิตปัญญาคุณ๓๐ กล่าวว่าวัดมีสถานที่จอดรถและสิ่งอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆภายในวัดอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ทางวัดได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กันนักท่องเที่ยวอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะทางวัดได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น สถานที่ปฏิบัติธรรม 
สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่พักอาศัย ห้องน้ า ที่จอดรถ ร้านขายของต่าง ๆ ก็มีการ
พัฒนาและ ส่งเสริมอยู่เสมอ ห้องน้ าของสถานที่ท่องเที่ยวจะมีการแบ่ง เพศของนักท่อง เที่ยวอย่าง
ชัดเจน เช่น ผู้หญิง ผู้ชาย หรือ พระภิกษุ อีกมากมาย 

พระบัณฑิต ธีรธมฺโม. ๓๑กล่าวว่าพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ
ในส่วนของวัดหนองป่าพงนั้นได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมต่างๆ เป็นการปฏิบัติ
ธรรม การไหว้พระ และการสวดมนต์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาภายในวัดอันเป็นสถานที่เอ้ือต่อการได้
พักผ่อนหย่อนใจท าให้จิตใจมีความสงบสุขเยือกเย็นเพราะเกิดจากการกระท าความดีทางกาย วาจา
และจิตใจ  

พระราชภาวนาวิกรม. ๓๒กล่าวว่าการการควบคุม ก ากับ ดูแลและอบรมสถานที่ที่จะให้
พุทธศาสนิกชนได้มาอบรมหรือศึกษาธรรมมะต้องการปฏิบัติตนอย่างไร ทางด้านส านักพุทธจะมีการท า
โครงการส่งเสริมความรู้ในภาพรวม หรือมีการออกนิเทศ หรือถวายความรู้ให้เจ้าอาวาสหรือคณะสงฆ์ 
ตามโอกาสที่ส าคัญ 

 
๒๙ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์. สัมภาษณ์, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้เป็นผู้ให้ ข้อมูล. สัมภาษณ์, ๑๗ 

มิถุนายน ๒๕๖๐. 

๓๑ พระสงฆ์วัดป่าบ้านตาดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูล. สัมภาษณ์,๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๒ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง. สัมภาษณ์, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๑ 
 

พระราชวิสุทธินายก. ๓๓กล่าวถึงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์
วัดหนองป่าพงนั้น โดยเฉพาะการเข้ามาปฏิบัติธรรม ในวัดหนองป่าพง ในช่วงปกติ สามารถเข้ามาถือ
ศีล ๕ ศีล ๘ ได้ในโกน คือก่อนวันพระ ๑ วัน ซึ่งที่วัดหนองป่าพงเอง เปิดให้ชาวบ้านมานอนกันที่
อุโบสถได้ สังเกตได้จากจะมีแม่ออก หรือพ่อออก แต่งชุดขาว มาอยู่วัดกัน โดยที่พ่อออก (ผู้ชายที่มา
ปฏิบัติธรรมอยู่วัด) จะสามารถนอนได้ที่โรงนอน ที่ทางวัดหนองป่าพง จัดให้ และแม่ออก (ผู้หญิงที่มา
ปฏิบัติธรรม) สามารถพักรวมกันได้ที่อุโบสถภายในวัดหรือผู้หญิงท่านใด ต้องการมาปฏิบัติธร รมใน
ระยะเวลานานๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสมุด ของทางวัดหนองป่าพง โดยจะมีท่านพระให้ค า
ชี้แนะ อีกที ส่วนการมาพักค้างคืนของแม่ชี ทางวัดหนองป่าพงจะมีเขตส าหรับแม่ชีโดยเฉพาะซึ่งจะอยู่
บริเวณด้านหลังของทางวัดหนองป่าพง เป็นต้น  

พระอรุณ อนุตฺตโร๓๔กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ที่เหมาะสมกับประเพณ ีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ดั้งเดิมของพระสงฆ์
ที่มีอยู่แล้ว เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามมี
เอกลักษณ์โดดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชื่นชมและอยากกลับมาเยือนวัดอีกโดยวัดร่วมกับ
คนในชุมชนที่เห็นคุณค่าและความส าคัญในมรดกภูมิปัญญาของตนเอง และมีความประสงค์ที่จะคงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ในวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่นให้ดารงอยู่ ในส่วนของการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมบุญที่เรียบง่ายซึ่งจัดเป็นประจ าอยู่แล้วโดยมีพระคุณเจ้าน า
สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เทศนาธรรม ให้ศีลให้พรเป็นการสร้างบุญกุศลให้เกิด
ขึ้นกับตนเอง  

นางจันได รัตนสิงหา๓๕ ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาด้านกลยุทธ์สร้างทางวัดหนองป่าพง
มองว่า ควรมีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธระหว่างหน่วยงานของรัฐ บ้าน วัด และโรงเรียน
ได้ร่วมมือกับทางวัด โดยนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการอบรมและได้รับความรู้แล้วเป็นมัคคุเทศก์
ประจ าวัดเพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาและ
ท าบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลืองานทางวัดประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

นางนิชาภา เสริมอ้วน๓๖ กล่าวถึงว่าทางวัดได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดในวัน
ส าคัญหรือเทศกาลส าคัญต่างๆ อาทิ แผ่นพับแนะน ากิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัดแบบ

 
๓๓ เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสและเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต).สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๔ เลขานุการวัดอรัญบรรพต ได้รับมองหมายจากเจ้าอาวาสให้เป็นผู้ให้ข้อมูล.สัมภาษณ์, ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๐. 
๓๕ นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด. สัมภาษณ์, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๖ นักท่องเที่ยววัดโพธิ์. สัมภาษณ์, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๒ 
 

ง่ายๆ อาจบอกกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวัด ลักษณะทางกายภาพของวัด ประเพณีที่ส าคัญของ
วัด สถานที่ท่องเที่ยวในวัดและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนคู่มือในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามหลักของสติปัฏฐาน ๔ ประการ คือ กาย เวทนา จิต และธรรมอันแนวทางและเป็นองค์ความรู้ที่
นักท่องเที่ยวควรได้มีความรู้และความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป  

นางสาคร ซาธรรม๓๗ กล่าวว่าส าหรับการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัด
ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งของวัด คือแรงความศรัทธาต่อการกระท าความดี
โดยนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในหลักของการกระท ากรรมในพระพุทธศาสนาว่า “การท าความดีย่อมได้รับ
ผลดี การท าความชั่วย่อมได้รับผลชั่ว” การท่องเที่ยวตามวัดต่างๆที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนได้
ปฏิบัติธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนา เช่น การไหว้พระ การท าบุญ การปฏิบัติธรรม 
เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมท าให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพของจิตใจมีความประณีต มี
ความสุขุมมากยิ่งขั้น เพราะมนุษย์เกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได้
ต้องมีความสุขเกิดขึ้นก่อน วามสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากความรู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า 
มีความหมาย ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นมนุษย์ต้องรู้จักพัฒนาตนเองทั้ง ๔ ด้านคือ กาย ศีล จิต และ
ปัญญา การที่มนุษย์มีสุขภาพจิตใจที่ดีท าให้เกิดความสบายใจไม่ บั่นทอนต่อการท ากิจกรรมต่างๆ 
ส่งผลที่ดีทั้งทางกายและใจ  

นางสาวขนิษฐา ศรีพรหม๓๘ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศได้
ส่งเสริมกิจกรรมของทางวัด สถานที่ตั้งของวัดจะอยู่ไม่ใกล้กับจากตัวจังหวัดอุดรธานีโดยมีมีความ
สะดวกในการเดินทางสู่วัดบ้านตาดเช่น สถานีขนส่ง รถไฟ และสายการบิน เป็นต้นและสถานที่ของวัด
ก็อยู่ในเขตอ าเภอเมืองด้วย ท าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวัดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ทางวัดมีเวบไซต์และได้
ประสานติดต่อกับสถานีวิทยุในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานต่างของทางวัดให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้ทราบกันอย่างทั่วถึง หรือนักท่องเที่ยวสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางการเดินทางก็
สามารถโทรติดต่อสอบถามได้เสมอ  

นางสาวสกาล เพ็ชรรัตน์. ๓๙ให้ความคิดเห็นในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ
ธรรมแก่นักท่องเที่ยวโดยสถานที่ภายในวัดมีศาลาการเปรียญซึ่งเป็นศาลาไม้หลังใหญ่ เดิมทีเป็นศาลา
ชั้นเดียวยกพ้ืนเตี้ยแต่ภายหลังถูกยกให้สูงขึ้น ๒ ชั้น เพ่ือจะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ด้านบนศาลานั้น ให้
เป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัด ใช้เป็นที่แสดงธรรมอบรมแก่
พระภิกษุสามเณรในวัด ตลอดจนเป็นที่ประชุมท าสังฆกรรมร่วมกัน เช่น สวดพระปาฏิโมกข์ อธิษฐาน
เข้าพรรษา สวดปวารณา และกรานกฐิน เป็นต้น  

 
๓๗ นักท่องเที่ยววัดโพธิ์. สัมภาษณ์, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๘ นักท่องเที่ยววัดบูรพาราม. สัมภาษณ์, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๙ นักท่องเที่ยววัดอรัญบรรพต. สัมภาษณ์, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๓ 
 

นางสาวสุปราณี ปัสสาร.๔๐ ได้กล่าวถึงว่าส าหรับอยู่เพียงองค์เดียว ฝาผนังส่วนใหญ่ใช้จีวร
เก่าขึงแทน เพ่ือกันลม กันฝน ใช้มุ้งกลดกันยุง ภายในกุฏิจะมีเพียงกลด เสื่อปูนอน ผ้าห่ม เครื่องอัฏฐ
บริขาร ตะเกียงหรือเทียนไข และของใช้ ที่จ าเป็นอ่ืนๆ ด้านหัวนอนจะมีพระพุทธรูปหรือรูปครูบา
อาจารย์ติดไว้ เพ่ือกราบไหว้บูชาเป็น ก าลังใจในการบ าเพ็ญภาวนา ทุกกุฏิจะมีทางเดินจงกรมอย่างน้อย 
๑ เส้น ยาวประมาณ ๒๕ ก้าว อยู่ใต้ร่มไม้ดูร่มเย็น ในยามค่ าคืนการเดินจงกรม จะใช้โคมเทียนจุดสว่าง
พอให้เห็นทาง กุฏิแต่ละหลังจะมองไม่เห็นกันประหนึ่งว่า อยู่ท่ามกลางป่าเพียงองค์เดียวเพ่ือให้สัปปายะ
สะดวกในการบ าเพ็ญสมณธรรม 

นางสาวสุฤดี ครวญดี. ๔๑ได้กล่าวถึงแนวทางด้านกิจกรรมการท่องเทียวนั้น เมื่อ
นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวิถีชีวิตของพระสงฆ์ ที่มีการด ารงอยู่อย่างเรียบง่าย สมถะและมีความพอเพียง
กับการอยู่อาศัยภายในวัด นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ได้จากแนวทางเหล่านี้ เพ่ือน าไปประยุกต์ ใช้ใน
การด าเนินชีวิตปัจจุบันของตน ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสได้กราบนมัสการพระสงฆ์ และได้
ฟังการบรรยายธรรม หรือให้ค าแนะน าหลักธรรมในการปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่
นักท่องเที่ยว และหากนักท่องเที่ยวมีความเชื่ออันเป็นอกุศลหรือความคิดท่ีไม่ถูกต้อง  

นางสาวอมราวดี สามลา๔๒ ได้กล่าวถึงแนวทางส าหรับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร วัด
บ้านตาดนั้นจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความเพียบพร้อมในการปฏิบัติธรรม เพราะวัดป่าบ้านตาด
นั้นเต็มไปด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติ เงียบ สงบ บริเวณรอบ ๆ มีทั้งต้นไม้เขียวชอุ่ม ล้อมรอบด้วย
ก าแพงคอนกรีต มีประตูเข้า-ออกเป็นประตูใหญ่ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าของวัด
ออกมาท าร้ายชาวบ้าน เพราะที่ วัดป่าบ้านตาด มีสัตว์ป่านานาชนิด ภายในบริเวณวัดมีศาลาการ
เปรียญ ด้านบนศาลานั้น คือ ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานของวัด ทั้งยัง
ใช้เป็นที่แสดงธรรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัด และตู้ซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านขวาขององค์พระประธานนั้น ก็
คือ ที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหา
บัวรวมทั้งอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์องค์อ่ืน ๆ ส่วนด้านล่างศาลานั้น ถูกใช้เป็นที่ส าหรับฉันภัตตาหาร
เช้า อันเป็นสถานที่ท่ีหลวงตามหาบัวใช้ในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสันถารกับศรัทธาฆราวาสญาติ
โยม ที่มาจากทุกสารทิศอย่างไม่ขาดสายไม่เว้นในแต่ละวัน 

นายปรมัตถ์ มาลินันท์๔๓ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าส าหรับวัดบูรพาราม เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้น
สมัยกรุงธนบุรี มีอายุประมาณ ๒๐๐ ปี เท่า ๆ กับอายุของ จ.สุรินทร์ โดย "พระยาสุรินทร์ภักดีศรี
ณรงค์ จางวาง" หรือ (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก ร่วมมือกันสร้างกับชาวบ้าน เมื่อประมาณ พ.ศ. 

 
๔๐ นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด. สัมภาษณ์, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔๑ นักท่องเที่ยววัดบูรพาราม. สัมภาษณ์, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๔๒ นักท่องเที่ยววัดบูรพาราม. สัมภาษณ์, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔๓ นักท่องเที่ยววัดป่าสุทธาวาส. สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๔ 
 

๒๓๐๐-๒๓๓๐ ซึ่งตั้งชื่อในตอนนั้นว่า "วัดบูรพ์"   แรกเริ่มเดิมที วัดนี้เป็นวัดมหานิกาย แต่ต่อมาใน ปี 
พ.ศ. ๒๔๗๖ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโสอ้วน) ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะมณฑล ได้อนุมัติให้วัดบูรพ์เป็น
วัดในสังกัดคณะธรรมยุตและได้นิมนต์ พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ซึ่งปฏิบัติธุดงค์กรรมฐาน
อยู่ ให้มาประจ าอยู่ที่วัดบูรพาราม ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส และร่วมเป็นคณะพระสังฆาธิการ   วัด
บูรพาราม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๒๐ และเป็นวัดส าคัญของจังหวัดสุรินทร์  เนื่องมากจากเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระชีว์ (หลวง
พ่อประจี) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสุรินทร์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไม่ปรากฏ
หลักฐานว่าสร้างข้ึนเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนมาพร้อมกับวัดบูรพาราม ประดิษฐานอยู่ในมณฑป
จัตุรมุข นับเป็นปูชนียวัตถุที่ชาวสุรินทร์เคารพบูชาอย่างมาก   นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่พระราชวุฒา
จารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) พระเถระสายพระกัมมัฏฐานด้านการภาวนาจิต ที่มีชื่อเสียงในหมู่ผู้ปฏิบัติ
ธรรม สายพระกัมมัฏฐาน ท่านได้เคยจ าพรรษาอยู่ ณ วัดบูรพาราม ตั้ งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ จนกระทั่ง
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๒๖ ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลย์ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่
ดุลย์ อตุโล พร้อมทั้งภาพประวัติพระเถระด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน อันประกอบด้วยพระอาจารย์เสาร์ 
พระอาจารย์มั่นและลูกศิษย์ 

นายพิสิษฏ์ อนันต์รักษ์. ๔๔ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าวัดบูรพาราม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ๑๐ ไร่ ๖๕ ตาราง
วา  ตั้งอยู่ที่ ถ.จิตรบ ารุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  โดยเส้นทางเข้าสู่วัดบูรพารามวัดบูรพา
รามตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงมีเส้นทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนกรุงศรีใน ถนน
ธนสาร และถนนจิตรบ ารุง วัดบูรพารามตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  นอกจากนี้ทางวัดยังได้
สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวของวัดที่จะเกิดจากความร่วมมือของพระสงฆ์ภายในวัด ความร่วมมือของ
คนในชุมชนและความพร้อมของวัดแล้ว การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับวัดอ่ืนๆ และการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกันในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึน้ 

นายมงคล ศรีพุทธา. ๔๕ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า การปฏิบัติธรรมของนักท่องเที่ยวนั้นทางวัด
บูรพานั้นมีศาสนสถานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติธรรม เช่น พระอุโบสถหลังใหญ่ กว้าง ๑๕ เมตร  ยาว ๓๒ 
เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ปัจจุบันปรับปรุงโครงสร้างใหม่และมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติที่งดงาม และยังมีวิหารจตุรมุข ประดิษฐานพระคู่เมือง (หลวงพ่อพระชีว์) 
แบบทรงไทย สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
โดยปรับปรุงให้มีความวิจิตรมากข้ึน มีบันไดทางข้ึนวิหาร ๒ ทาง มีรูปปั้นหุ่นพญานาคลักษณะศิลปไทย
เลื้อยลงตามระเบียงบันไดทั้งสองข้าง พระปฏิมากร หลวงพ่อพระชีว์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ ชาวเมือง

 
๔๔ นักท่องเที่ยววัดโพธิ์. สัมภาษณ์, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔๕ นักท่องเที่ยววัดโพธิ์. สัมภาษณ์, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๕ 
 

นับถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองสุรินทร์ ประดิษฐานในวิหารจตุรมุข หน้าตักกว้าง ๒ เมตร ๙ 
เซนติเมตร สูง ๓ เมตร ๔๙ เซนติเมตร โดยประมาณ  ลักษณะปางสะดุ้งมาร มีพุทธลักษณ์ละม้ายไป
ทางศิลปะแบบขอมในยุคขอมเรืองอ านาจ สร้างเมื่อ พ.ศ. ไหนไม่แน่นอน และยังมีพระปฏิมากร พระ
พุทธชินราชจ าลอง พระประธานประจ าวัด หน้าตักกว้าง ๑ เมตร ๔๙ เซนติเมตร สูง ๒ เมตร ๑๙ 
เซนติเมตร โดยประมาน ลักษณะปางสะดุ้งมาร ประดิษฐานในพระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ ตอ
ลดจนพระปฏิมากรหลวงพ่อพระชีว์จ าลอง องค์เล็ก หน้าตักกว้าง ๘๙ เซนติเมตร สูง ๑ เมตร ๔๙ 
เซนติเมตร ประดิษฐานในวิหารหลวงพ่อพระชีว์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ และยังมี ศาลาอตุลเถระ 
ลักษณะทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ส าหรับใช้เป็นสถานที่บ าเพ็ญกุศลทั่วไป และใช้เป็น
สถานที่อบรม ปฏิบัติธรรม สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ยังมีพิพิธภัณฑสถาน อตุลเถระลักษณะทรง
ไทยประยุกต์ ส าหรับเก็บอัฐิธาตุ และบริขาร พระราชวุฒาจารย์(หลวงปู่ดูลย์  อตุโล) และประดิษฐาน
รูปเหมือน หลวงปู่ดูลย์  อตุโล สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ และศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน (เบญจวรรณ) 
ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ส าหรับใช้ปฏิบัติธรรม ท าวัตรเย็น ของพระภิกษุสามเณรและ
อุบาสกอุบาสิกา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตลอดจนมีกุฏิสงฆ์ซ่ึงเป็นที่พักของพระภิกษุมีจ านวน ๑๗ หลัง 
เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบทรงไทยทั้งหมดที่
กล่าวมาจัดเป็นศาสนสถานที่เอ้ือต่การปฏิบัติธรรมของนักท่องเที่ยว 

นางสาคร ซาธรรม๔๖  ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัดได้จัดกิจกรรมให้การ
อบรมเจริญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มุ่งอบรมปัญญาเป็นหลักหรือสมถกรรมฐานซึ่งมุ่ง
บริหารจิตเป็นหลัก การปฏิบัติธรรมนี้ย่อมมีประโยชน์มาก ท าคนให้ฉลาด เพราะจะรู้จักท้ังบัญญัติและ
ปรมัตถ์เป็นอย่างดี ละเอียดรอบคอบมากขึ้น ท าคนให้มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม  

นายเล็ก ศรียะอาจ. ๔๗ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทางวัดจัดให้มีห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ 
เนื่องจากเป็นสถานที่ๆ ใช้ร่วมกันของนักท่องเที่ยวสิ่งส าคัญคือความสะอาดจะต้องมีการดูแลรักษาและ
ท าความสะอาดอยู่เป็นประจาและสม่ าเสมอ และจัดหาถังขยะและจัดระเบียบสถานที่ทิ้งขยะให้
เพียงพอและเหมาะสม จัดสิ่งอานวยความสะดวกพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพของวัดและการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ห้องอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ห้องรับแขก ห้องสนทนาธรรม
ตลอดจนจัดให้ มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์เหล่านี้ต้องให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของวัดที่เก่าแก่ หรือบรรยากาศแบบโบราณ  

นายสมศักดิ์ อ่อนสุนทร๔๘ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการพัฒนาด้านการจัดการนั้นทางวัดได้จัดแบ่ง
พ้ืนที่ใช้สอยของวัดตามบทบาทหน้าที่ เป็น ๓ เขต คือ ๑.เขตพุทธาวาส เป็นพ้ืนที่ตั้งของศาสนสถาน

 
๔๖ นักท่องเที่ยววัดโพธิ์. สัมภาษณ์, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔๗ นักท่องเที่ยววัดอรัญบรรพต. สัมภาษณ์, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔๘ นักท่องเที่ยวชมรมจักรยานแสวงบุญวัดหนองป่าพง. สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๖ 
 

สาคัญ ๒.เขตสังฆาวาส เป็นพ้ืนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และ ๓. เขตธรณีสงฆ์หรือเขต
สาธารณะไว้บริการชุมชน เป็นพ้ืนที่ที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งของอาคาร สิ่งก่อสร้างและกิจกรรมที่ให้บริการ
แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้แสวงบุญ ส าหรับ
แนวทางการพัฒนาด้านกลยุทธ์นั้นทางวัดได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาการท่องเที่ยวแสวงบุญประจ าวัด 
เพ่ือให้ง่ายต่อการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เช่น 
การจัดสถานที่ การอ านวยความสะดวก การบริการผู้ที่เข้ามาท าบุญหรือท่องเที่ยว  การจัดวาง
โปรแกรมต่างๆส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งกลยุทธ์ในแต่ละด้านท าให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง  

นายปรมัตถ์ มาลินันท์. ๔๙ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ทางวัดจัดให้มีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวประจ าของวัด เป็นพ้ืนที่สาหรับเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่
ชัดเจนแก่นักท่องเที่ยว โดยจัดให้มีพระสงฆ์หรือบุคลากรของวัดอยู่ประจาไว้บริการชี้แนะนักท่องเที่ยว
ที่มาวัด ในลักษณะเป็นจุดศูนย์กลางของวัด เพ่ือดาเนินการต้อนรับ การให้ข้อมูลท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความรู้สึกอบอุ่นและมีความประทับใจในการบริการของทางวัดเป็นอย่างดี  

นายเอกพัฒน์ สารีค า๕๐ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า วัดอรัญญบรรพต บนเส้นทางทางหลวง
หมายเลข ๒๑๑ เขื่อมต่อระหว่างจังหวัดเลยและหนองคาย เส้นทางเลียบแม่น้ าโขงสายนี้ มีวัดส าคัญๆ 
ตั้งอยู่หลายแห่งด้วยกัน หลักๆ ก็จะมีวัดพระธาตุบังพวน วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ที่อ าเภอท่าบ่อ วัดอรัญญ
บรรพต วัดหินหมากเป้ง ที่อ าเภอศรีเชียงใหม่ วัดผาตากเสื้อ ที่อ าเภอสังคม ความส าคัญของวัดเหล่านี้
ก็แตกต่างกันออกไป วัดหินหมากเป้งก็เป็นสถานที่ที่มีอนุสรณ์สถานเพ่ือระลึกถึงหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
วัดอรัญญบรรพตแห่งนี้ก็มีหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประชาทั้งใกล้และ
ไกล จวบจนท่านมรณภาพลง ก็มีการสร้างเสนาสนะต่างๆ มีความสวยงาม ในพ้ืนที่ วัดที่
กว้างขวาง ภายในวัดมีศาสนสถานที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวและการปฏิบัติธรรม เช่น มณฑปหลวงปู่
เหรียญ วรลาโภ มณฑปทรงจตุรมุขมีทางขึ้นลงรอบด้าน ทั้งหมดสร้างด้วยกระจกใสมองเห็นภายในได้
ชัดเจน ซึ่งจะมีรูปเหมือนขณะยืนของหลวงปู่เหรียญอยู่ภายใน และ พระสุธรรมเจดีย์วัดอรัญญ
บรรพต เมื่อเก็บภาพมุมสระบัวเรียบร้อยเดินเข้ามาใกล้พระสุธรรมเจดีย์ที่ด้านหน้ามีบันไดช่วงสุดท้าย
ขึ้นสู่ประตูเจดีย์ รอบๆ องค์เจดีย์มีสระบัวรอบด้าน ดูเหมือนกับเป็นเจดีย์ตั้งอยู่กลางน้ า พระสุธรรม
เจดีย์วัดอรัญญบรรพต เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ลักษณะเดียวกันกับเจดีย์
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีของวัดหินหมากเป้ง 

 
๔๙ นักท่องเที่ยววัดป่าสุทธาวาส. สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๕๐ นักท่องเที่ยววัดป่าสุทธาวาส. สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๗ 
 

นายเชาว์ ช่อเพ็ชร์ ๕๑ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทางวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์หรือ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของวัด โดยมีพระสงฆ์หรือบุคลากรภายในวัดอยู่ประจ า ๑-๒ รูป/คน เพ่ือท า
หน้าที่เป็นโฆษกพูดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาของวัด ส่งผลท าให้นักท่องเที่ยว ได้
พัฒนาคุณภาพชีวิต คือ รู้จักใช้ชีวิตและทรัพย์สินอย่างถูกต้องและคุ้มค่า พอเพียง รู้จักพัฒนาตัวเอง มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดีงาม มีความสามัคคี รักครอบครัวและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง
แสวงบุญของกรมการศาสนาที่ร่วมกับวัด ทางเครื่องกระจายเสียงของวัด ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วง
เวลาที่วัดมีการจัดงานเทศกาลประจ าปี ตลอดจนมีความตระหนักในรักประเทศชาติ 

นางจันทร์เพ็ญ ศิริบุตร. ๕๒ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทางวัดถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นแหล่งบ่มเพาะคนดีให้สังคม จากการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่คู่ขนานไปกับการ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสวงบุญเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้แสวงบุญได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เป็นกิจกรรมบุญที่เรียบง่าย ซึ่งจัดเป็นประจ าอยู่แล้ว โดยมี พระคุณเจ้าน าสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 
เจริญจิตภาวนา เทศนาธรรม ให้ศีลให้พร เป็นการสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเอง ตลอดจนสามารถแผ่
เมตตาให้กับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดเส้นทางท่องเที่ยวภายใน
วัด โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น าชมศาสนสถาน หรือ โบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด 
โดยมีการสอดแทรกหลักธรรมในระหว่างการน าชมวัด 

นายประสิทธิ์ แก้วพิบูลย์๕๓ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการพัฒนาทรัพยากรเพ่ือให้ผู้แสวงบุญหรือ
นักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมบาเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เกิดความรู้สึกสงบร่มรื่น มี
ความสุข ประทับใจ ภายในวัดจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ว่าพระหรือเณรแต่ละรูปต้องท า
อะไรบ้าง ทุกรูปจะมีหน้าที่รับผิดแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคล  จัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพของวัดและการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  เช่น 
ห้องอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ห้องรับแขก ห้องสนทนาธรรม มีการเจริญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็น
กรรมฐานที่มุ่งอบรมปัญญาเป็นหลักหรือสมถกรรมฐานซึ่งมุ่งบริหารจิตเป็นหลัก การปฏิบัติธรรมนี้ย่อม
มีประโยชน์มาก  

พระราชวิสุทธินายก๕๔ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าวัดได้มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตเป็นพิเศษที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่
เหมาะสมและมีความสอดรับกับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นกิจกรรมที่
สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่นสามารถ

 
๕๑ นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยววัดหนองป่าพง. สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๕๒ นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด. สัมภาษณ์, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๕๓ นักท่องเที่ยววัดหนองป่าพง. สัมภาษณ์, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๕๔ เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสและเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต).สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๘ 
 

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชื่นชมและอยากกลับมาเยือนวัดอีกโดยวัดร่วมกับคนในชุมชนที่เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญในมรดกภูมิปัญญาของตนเอง และมีความประสงค์ที่จะคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่นให้ดารงอยู่ 

นายเจริญ ปราณีวัตร๕๕ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบล่วงหน้าและมี
โอกาสเลือกตัดสินใจที่จะมาท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่มี  มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญของวัดหรือของกรมการศาสนาหรือกิจกรรมของวัดในวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา หรือเทศกาลส าคัญ ทางเสียงตามสาย เพ่ือเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่ร่วมเป็น
เจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการช่วยทางวัดจัดกิจกรรมทางศาสนาและน านักท่องเที่ยวเดินชม 
ศาสนสถานภายในวัดตลอดจนการปฏิบัติตามหลักวิปัสสนากรรมฐานวัดได้จัดท าเป็นปฏิทินการ
ท่องเที่ยวหรือปฏิทินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดตลอดปี  
 

สรุปองค์ความรู้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้พอได้ข้อสรุปองความรู้ของการท่องเที่ยวสายวัดป่าซึ่งดินแดนภาค
อีสานตอนใต้ อันประกอบด้วยพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี นอกจาก
จะเป็นศูนย์รวมแม่น้ าสายหลักของภาคอีสาน (โขง-ชี-มูล) และเป็นอู่อารยธรรมหลายยุค หลายสมัย
แล้ว ดินแดนแห่งนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
โดยเฉพาะหลักธรรมในสายวิปัสสนาธุระ ซึ่งดินแดนแถบนี้คือ ถิ่นก าเนิดและแหล่งปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญ
เพียรของพระเถระสายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงมากมายหลายองค์ อาทิเช่น หลวงปู่เสาร์  กันตสีโล (วัด
เลียบ จ.อุบลราชธานี) ถือก าเนิดที่บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หลวงปู่มั่น ภูริทัต
โต (วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร) ถือก าเนิดท่ีบ้านค าบง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี หลวงปู่
ชา สุภัทโท (วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี) ถือก าเนิดที่บ้านจิกก่อ ต.ธาตุ อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธานี หลวงปู่ขาว อนาลโย (วัดถ้ ากลองเพล จ.อุดรธานี) ถือก าเนิดที่ ต.หนองแก้ว จ.
อ านาจเจริญ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล (วัดบูรพา จ.สุรินทร์) เคยศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดสุทัศน์ จ.
อุบลราชธานี ต่อมาได้พบหลวงปู่มั่น จึงได้เริ่มฝึกปฏิบัติวิปปัสสนากัมมัฏฐาน หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
(วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย) ในช่วงเป็นสามเณร เคยศึกษาธรรมที่วัดสุทัศน์และวัดศรีทอง จ.
อุบลราชธานี และได้อุปสมบท ณ วัดสุทัศน์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา) ในช่วง
เป็นสามเณร ได้เริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งแรกที่วัดบูรพา จ.อุบลราชธานี โดยเป็นลูกศิษย์
ของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล 

ซึ่งในปัจจุบัน ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสายวิปัสสนาธุระ ยังคงด าเนินสืบทอดอยู่
ในดินแดนแห่งนี้อย่างเหนียวแน่น ดังปรากฎอยู่ในวัดป่าที่สงบร่มเย็นด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ และ

 
๕๕ นักท่องเที่ยววัดหนองป่าพง. สัมภาษณ์, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๙ 
 

อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งธรรมจ านวนมากมายในถิ่นแถบนี้ การได้มีโอกาสไปสัมผัสธรรมชาติและ
บรรยากาศแห่งธรรม ณ วัดป่าต่างๆ ในดินแดนอีสานใต้ จึงถือได้ว่าเป็นก าไรแห่งชีวิตยิ่งนัก 

กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมนั้น  เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชนชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต และเทคโนโลยีการจัดการของผู้คนในสังคมเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่างๆ ทั้งในด้าน
โบราณคดี วัฒนธรรม จารีตประเพณี  สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ ทรัพยากรการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดนั้น นับว่ามีคุณค่าและมีบทบาทที่ส าคัญยิ่ง เพราะวัดเป็นแหล่งที่
เชื่อมโยงเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและเป็นสถานที่รวบรวมมรดกศิลปวัฒนธรรม 
และศิลปกรรมอันวิจิตรงดงามเพียบพร้อมด้วยคุณค่าทางศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความ
เป็นอัจฉริยะของบรรพบุรุษ อันเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงสายใยของอดีตกับปัจจุบันไม่ให้ขาดออก
จากกัน นอกจากนี้ วัดบางแห่งยังประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั้งทางภูมิสถาปัตยกรรมและทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม วัดจึงเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีคุณค่า
ทางศิลปะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ที่มีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งให้ความสนใจต่อการท่องเที่ยวเชิง
พุทธและการเรียนรู้ที่เป็นการเดินทางเพ่ือการศึกษาและแสวงหาคุณค่าทางด้านคุณธรรม/จริยธรรม 
และคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม อันน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องทั้งแก่เพ่ือนมนุษย์
และต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อกันและกัน กอปรในช่วงที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวไหว้พระ ๙ วัด การไหว้พระ
ประจ าวันเกิดปีเกิด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเน้นการฝึกสมาธิทางพุทธศาสนา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และพุทธศาสนาอันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวแนวดังกล่าว ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการขยายตัวของการท่องเที่ยวใน
ประเทศ ท าให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวมีความเสื่อมโทรมลง ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
ตามมา ทั้งผลกระทบทางกายภาพ เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว  และผลกระทบ
ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ปัญหาค่าครองชีพ เพศพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีให้เห็นในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ และได้ส่งผลกระทบถึงวัด  โดยเฉพาะวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อันได้แก่  
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในวัด และการละเลยด้านการให้คุณค่าทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าอยู่ในตัวเองของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดถึงการสร้างคุณค่าทางจริยธรรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มีค่าในการท่องเที่ยววัด  



๑๑๐ 
 

ดังนั้นวัดที่เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือภาคอีสานนั้น จะมีรูปแบบหรือมีความสัมพันธ์กับ “เส้นทางบุญ” คือ การเดินทางเพ่ือไปไหว้พระ
สวดมนต์ ถวายผ้าป่า กฐิน ของพุทธศาสนิกชน กับการศึกษาปฏิบัติใน “เส้นทางธรรม” คือ การเรียนรู้
ด้านการปฏิบัติธรรมตามพระเกจิอาจารย์สายวัดป่า เช่น วัดป่านานาชาติ ที่จังหวัดอุบลราชธานี วัด
หนองหมากเป้ง ที่จังหวัดหนองคาย เป็นต้น  ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนของการเรียนรู้ การพัฒนาการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานอันเป็น
สมบัติของชาติได้  และถ้าหากวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มีการด าเนินการในลักษณะของการ
เสริมสร้างคุณค่าของการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพในการจัดการและการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน 
และผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และการจัดรูปแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทวัดเข้าด้วยกัน ก็นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ และ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่มีความ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติอันจะเป็นการ
พัฒนาจิตใจและปัญญาสืบต่อไป 

เพราะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในภาคอีสานที่มีความส าคัญทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์ มรดกศิลปวัฒนธรรม และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยจะศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงรูปแบบ กระบวนการจัดการท่องเที่ยวของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา จะท าให้
ทราบถึงแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
และการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาในลักษณะที่ว่า “เที่ยวไทยให้ถึงธรรม” 

การส่ ง เ สริ มการปฏิบั ติ ธ ร รมแก่ นั กท่ อ ง เที่ ย วพระสงฆ์ ส าย วัดป่ า ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นถีชีวิตและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่าพระสงฆ์มีการตื่นตัวและปรับปรุงวัดเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เกิดการสร้างงาน การพัฒนา
สาธารณูปโภคภายในวัด ในขณะเดียวกันภาระของพระสงฆ์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น
รบกวนการปฏิบัติธรรมและบางวัดยังไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ระหว่างนักท่องเที่ยวและที่พักพระสงฆ์ แม้ว่า
การท่องเที่ยวจะน ามาซึ่งรายได้จ านวนมากถึงกระนั้นวัดก็ได้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในรูปแบบการ
บ าเพ็ญประโยชน์ เช่นมอบทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนท้องถิ่นไม่แสดงอัตลักษณ์ทาง
ท่องเที่ยว ยกเว้นงานเทศกาลประจ าปีเป็นการประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า
วัดกลุ่มต านานองค์พระธาตุและกลุ่มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีความพร้อมในทางกายภาพมากที่สุดวัด
กลุ่มพระอริยสงฆ์และวัดกลุ่มปฏิบัติธรรมมีความพร้อมทางกายภาพ นส่วนศาสนสถานนั้นรูปแบบของ
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พระธาตุมีลักษณะคล้ายคลึงกันกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคส่วนใหญ่จ าลองแบบจากพระธาตุพนม      ศาสน
วัตถุคือพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีชื่อเสียงในความศักด์สิทธิ์ วัดพระอริยสงฆ์ส่วนใหญ่นิยมสร้างเจดีย์
พิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขาร ในขณะที่วัดปฏิบัติธรรมมีสภาพป่าที่สมบูรณ์  บางท้องถิ่นชุมชนเป็นผู้ก่อตั้ง
ชมรมในวัดให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและสุขภาพ มีรูปแบบการสื่อธรรมผ่านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรมหรือสื่อพุทธธรรมและคติธรรมตามต้นไม้ ยิ่งไปกว่านั้น วัดเหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมแรงงานในท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดแผนการจัดงาน มีส่วนร่วมจัดงาน 
มีร่วมในการจัดเก็บรายได้ของวัดประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธ ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา 
และเป็นเมืองอย่างที่ฝรั่งจ านวนมากเรียกกันว่าเป็น Homeland of Buddhism ไม่ใช่เพราะฝรั่งไม่รู้ว่า
พระพุทธเจ้าของเราเป็นชาวอินเดียหรอก แต่เพราะที่อินเดียวันนี้ ศาสนาพุทธไม่รุ่ง หาอะไรก็แทบไม่
เจอแล้ว และประเทศไทยเรานี่แหละที่ไปที่ไหนก็สัมผัสได้ถึงความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา มี
ประชากรนับถือพุทธศาสนามากที่สุดในโลก มีแนวทางการศึกษาธรรมะ การพัฒนาพระศาสนา การ
ปฏิบัติบูชาพระศาสนา สถานที่ปฏิบัติบูชา วัตถุมงคลสืบพระศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนการที่พระศาสนา
ได้ซึมลึกลงจนกลายเป็นประเพณีวิถีปฏิบัติของผู้คน ประเทศไทยเรามีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อยู่อย่าง
มากมายครบถ้วน 

กล่าวว่าหากในค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาสอนให้แบ่งคนออกเป็นสี่เหล่า เป็นบัวในตม 
บัวในน้ า บัวเรี่ยน้ า และบัวที่โผล่พ้นน้ าอย่างนี้แล้ว ประเทศไทยเราก็มีพุทธศาสนาส าหรับรองรับบัวทั้ง
สี่เหล่านี้อยู่อย่างครบครัน และแม้ถึงขนาดจะเป็นบัวเสียบัวเน่าส่งกลิ่นเหม็น พลอยท าให้บัวทั้งหลาย
อาจเสื่อมเสียติดเชื้อโรคร้าย ประเทศไทยเราก็ยังมีพุทธศาสนาส าหรับรองรับบัวเหล่านี้อยู่ และถึงแม้
จะมีคนพูดกันว่า พุทธแบบที่ว่าจะไม่ใช่พุทธที่แท้ แต่ทุกภาคส่วนวันนี้ก็ยังอยู่กันอย่างครบครันถ้วน
หน้า และยังคงช่วยกันสร้างสีสันจรรโลงพระพุทธศาสนาแบบไทย ๆ นี้กันต่อไปไม่สิ้นสุด 

เป็นเรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่ที่จะไม่เอ่ยอ้างถึงไม่ได้เลยก็คือ ภาคอีสาน 
เพราะภูมิภาคนี้เป็นอีกท่ีหนึ่งที่พระพุทธศาสนาได้ลงหลักปักฐานอย่างแน่นแฟ้น ทั้งยังมีชื่อเสียงว่าเป็น
พ้ืนที่ส าคัญของพระภิกษุสายปฏิบัติที่เคร่งครัด ตั้งแต่ "หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" วัดป่าสุทธาวาส , "พระ
อาจารย์ฝัน อาจาโร" วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร จากนั้นจึงค่อยแผ่ขยายออกไป โดยบรรดา
เพ่ือนธรรมและสานุศิษย์อย่าง หลวงปู่แหวน สุจิณโณ , หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ , หลวงตามหาบัว 
ญาณสัมปันโน, หลวงปู่ขาว อนาลโย และพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภัทโท เป็นต้น 

ในบรรดาพระสงฆ์ผู้ใหญ่จ านวนหลากหลายนี้แหละ ที่ได้ช่วยกันท าให้ภาคอีสานกลายเป็น
พ้ืนที่ส าคัญ ที่พระศาสนาจะลงรากปักฐานสร้างป้อมค่ายแห่งการเผยแผ่พุทธธรรม ฝ่ากระแสความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไปในอนาคต และในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเข้า
ร่วมเป็นประชาคมอาเซียนหนึ่งเดียวในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อกังวลหนึ่งส าหรับการนี้ก็คือ ประเทศไทยจะ
กลายเป็นประเทศที่มีแต่ส่งออกนักท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะแหล่งท่องเที่ยวในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็น



๑๑๒ 
 

ปราสาทหินขอม หรือธรรมชาติอันสวยงามของไทยก็ดูจะเป็นรองเพ่ือนบ้านอยู่มิใช่น้อย ประเทศเราจะ
มีอะไรดีส าหรับให้นักท่องเที่ยวจากอาเซียนเข้ามาท่องเที่ยวได้บ้าง  

 

ภาพที่ ๔.๓ สรุปกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

 
และทั้งหมดนี้แหละ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมของอีสานเป็นเมืองซึ่งเป็นปากประตู

ของประเทศไทยในการก้าวออกไปสู่ประชาคมอาเซียนอีกประตูหนึ่ง ประตูแห่งนี้แน่นอนที่ว่ามีชาวไทย
เดินทางผ่านออกไปเพ่ือท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก และในขณะเดียวกันก็มีพ่ีน้องชาวลาวสมัยใหม่ที่
จ านวนมากมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเดินทางเข้ามาช้อปปิ้ง พักผ่อนวันหยุดอยู่แล้วในสถานที่บันเทิงต่าง 
ๆ มากมาย หากนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รับข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพ่ิมเติมว่ามีแหล่งจรรโลงใจทาง
พระพุทธศาสนาเช่นนี้ น่าสงสัยว่าด้วยความเป็นชาวพุทธเช่นเดียวกับชาวไทย และชาวลาวเหล่านี้จ ะ
พากันออกไปท่องเที่ยวด้วยมาท าบุญประจ าทุกปี 



บทท่ี ๕ 
 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุป 
การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผลสรุปการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

๕.๑.๑ ผลการศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ประวัติความเป็นมาของพระสงฆ์สายวัดป่า 

ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่มีการสร้างอาคารสถานให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์
โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งถาวร 
ด้วยจะท าให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก จึงทรงก าหนดสถานที่ส าหรับใช้เป็นที่อาศัยพ้ืนฐานสุด 
คือ “รุกขมูลเสนาสนะ” อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้แล้วให้จาริกไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เพ่ือมิให้จิตมีสิ่ง
ผูกพัน เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกออกเผยแพร่พระศาสนา ปรากฏว่ามีผู้เลื่อมใสศรัทธาพากัน
บวชเป็นพระภิกษุจ านวนมากมาย ที่ไม่ได้บวชต่างก็ให้ความอุปถัมภ์เกื้อกูลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะพระ
เจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งนครราชคฤห์ ทรงประกาศตนเป็นองค์ศาสนูปถัมภกต่อพุทธศาสนา ทั้งทรง
ถวาย “เวฬุวัน” ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และเหล่าพุทธสาวก ซึ่งพระองค์ทรงรับไว้  ด้วย
เพราะวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มิใช่มุ่งเน้นให้บ าเพ็ญวิปัสสนาญาณเท่านั้น หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ก็คือการจาริกออกไป ณ ที่ต่างๆเพ่ือเผยแพร่พระธรรมค าสอนอีกด้วย และเป็นมูลเหตุให้ทรงมีพระ
พุทธานุญาตให้พระภิกษุสามารถรับวัดที่เหล่าทายกถวายได้ ซึ่งค าว่า “วตวา”ในภาษาบาลี แปลว่า 
เป็นที่สนทนาธรรม บ้างก็ว่ามาจาก”วัตร”อันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระภิกษุที่พึงกระท า 
หรือแปลอีกอย่างว่าการจ าศีล ภาวนา หรือสถานที่ ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบัติภารกิจที่พึงกระท านั่นเอง๑ 
เพราะสมัยนั้นพระภิกษุสงฆ์มีเป้าหมายในการบวชเพ่ือมุ่งเน้นปฏิบัติท าให้แจ้งในทุกข์ และการดับทุกข์ 
เว้นห่างจากกาม จากกิเลส อีกส่วนหนึ่งบวชเข้ามาเพ่ือศึกษาในธรรมวินัยช่วยการเผยแผ่ศาสนา รักษา
พุทธวัจนะไม่ให้คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงก่อเกิดพระภิกษุ ๒  แบบ คือ๒ ๑) ฝ่ายที่ยังคงตั้งมั่นอยู่กับแนว

 
๑ ฟื้น ดอกบัว, วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: ศิลปาบรรณา

คาร, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 
๒ พระมหาสมชาย เจริญกิจ, วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและ

กิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยในปัจจุบัน ,
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐. 



๑๑๔ 
 

ปฏิบัติเดิมนั่นคือปลีกความวุ่นวายจากโลกออกสู่ป่า เพ่ือแสวงหาความวิเวก มุ่งเน้นทาง“วิปัสสนาธุระ”  
๒) ฝ่ายที่นิยมการอยู่ชิดติดวัดภายในเขตชุมชน โดยมุ่งเน้นการศึกษา คือการมุ่งศึกษาเพ่ือให้รู้ถึงพระ
พุทธพจน์ พระธรรมวินัย รวมทั้งพระอภิธรรมต่างๆ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยในประเด็นเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
พระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคอีสาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ
ก าหนดนโยบายได้อย่างชัดเจน ขณะที่ภาคเอกชนและชุมชนมีความสนใจและเห็นถึงศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ แต่ทุกภาคส่วนยังไม่เคยมีการวางแผนและร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบ
เชิงพุทธอย่างเป็นระบบ และเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงพุทธซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในศาสนสถานผู้ที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรตระหนักถึงคุณค่าของศาสนสถาน ซึ่งมีแนว
ทางการปฏิบัติในรูปแบบเฉพาะ คือการเดินทางไปยังวัดซึ่งเป็นศาสนาสถานส าคัญของพุทธศาสนา 
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระพุทธองค์ ด้วยความศรัทธาตั้งมั่นที่จะศึกษาสถานที่และพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงสัจ
ธรรมแห่งชีวิตด้วยจิตที่สงบมั่นคง มีความอดทนตั้งใจจริง หากตั้งจิตอยู่ที่การปล่อยวางให้ทุกอย่าง
เกิดข้ึนและดับไปมีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมเดินทาง มีไมตรีจิตต่อกันฉันกัลยาณมิตรแบ่งปันผลบุญ
สู่มวลมนุษยชาติการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพุทธจึงมีความหมายและอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนอย่าง
เปี่ยมสุขตลอดเวลาและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเดินทางท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ควรค านึงถึงหลักส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง คือ การศึกษาวัดอย่างละเอียด รอบคอบ 
เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และประการที่สอง คือ การใช้หลักคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยว
ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตการปฏิบัติต่อผู้รับและตนเองอย่างมีเมตตา (ชมรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมคธ. ประเทศอินเดีย ๒๕๔๙:บทน า) ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ เห็นได้ว่าความต้องการนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า
จังหวัดอุบลราชธานีควรมีการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธนั้นพบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการพัฒนาด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานด้าน การจัดการสถานที่จอดรถภายในวัดความสะดวกของรถโดยสาร
สาธารณะเพ่ือเดินทางมาวัดสภาพการจราจรระหว่างเดินทางมาวัด ความชัดเจนของป้ายบอกทางมา
วัด ซึ่งสอดคล้องกับ (สายรุ้ง วงษาไชย,๒๕๕๔) กล่าวไว้ว่า แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตลาดน้ าวัดเชิงท่า จังหวัดลพบุรี ต้องมี สิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการ
ท่องเที่ยว ด้านกจิกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวย ความสะดวกและบริการทางการ
ท่องเที่ยวและด้านบริการอื่นๆ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ด้าน
สิ่งดึงดูดใจ พบว่า จุดเด่นทางศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดมีเอกลักษณ์ชัดเจน และนักท่องเที่ยวความ
ต้องการในระดับมากด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยในวัด  ซึ่งสอดคล้อง



๑๑๕ 
 

กับ กฤษณะ เดชาสุรักษ์ชน (๒๕๕๒). กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวอิสระ
ชาวต่างชาติที่มีต่อวัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีวัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยววัดโพธิ์ คือสนใจในศิลปะและประวัติศาสตร์
ตะวันออก ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ในระดับมาก คือ 
การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาส่งเสริมการวิปัสสนากิจกรรมการสนทนาธรรมกับพระสงฆ์การ
สะเดาะเคราะห์ แก้กรรม ดูดวง มีความต้องการพัฒนาในระดับมากส่วนความต้องการในด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งดึงดูดใจมีระดับความต้องการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับมาก ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีระดับความต้องการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ บุญพิเชษฐ์จันทร์เมือง (๒๕๕๓). 
กล่าวไว้ว่าการจัดการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เน้น ๑) การชื่นชมศิลปกรรมต่าง ๆ ๒) การนมัสการไหว้พระและสิ่งศักด์สิทธิ์ ๓) 
การฝึกสมาธิภาวนาในวันหยุดและวันพักผ่อน ๔) สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรได้รับในการมา ท่องเที่ยวคือ
ความเพลิดเพลิน คติธรรม เกร็ดความรู้ทางศาสนาที่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ที่ละเอียดลึกซึ้ง และ 
๕) ควรปรับปรุงด้าน การบริการท่องเที่ยวของวัดที่ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจเพ่ือมาตรฐานแรงจูงใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการสาธารณูปโภค 

ศักยภาพการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และมีศักยภาพ
ด้าน การดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เนื่องจากเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน 
พร้อมทั้งสถาปัตยกรรมและงานเทศกาลประเพณีที่โดดเด่น เช่น แห่เทียนพรรษา การน าจุดเด่นเหล่านี้
มาพัฒนาให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างเป็นรูปธรรมและน าเสนอแก่นักท่องเที่ยวจึงเป็น
เรื่องที่ได้รับ ความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด อุบลราชธานี โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ต้องการให้มีการบูรณาการ
และประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชน เนื่องจากชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม มลภาวะ ความแออัด อีกทั้งคนในชุมชน
ยังเป็นผู้อุปถัมภ์ ดูแลประกอบศาสนกิจ มีความผูกพันกับศาสนสถานมาก่อน ดังนั้น การเป ิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา พัฒนา และเสนอแนะในการวางแผนและรับรู้ ทั้งในระยะวางแผนและ
ระยะด าเนินการจึงเป็นเรื่องส าคัญ อีกทั้งเป็นการแสดงถึงการเคารพสิทธิของคนในชุมชน ศาสนิกชน 
และศาสนิกสถาน (สินชัย กระบวนศิลป์ ๒๕๕๐) 

 



๑๑๖ 
 

๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
พระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ าเป็นต้องให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบายร่วมกัน โดย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธควรเป็นไปในลักษณะ “ศาสนาน าการท่องเที่ยว” และนโยบาย
ดังกล่าวควรอยู่ในกรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เสนอส านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นในการพิจารณา คือ ๑) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธตามบริบทของแต่
ละแหล่งเพ่ือไม่ให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป
กระทบต่อวิถีพุทธ และให้ความส าคัญกับการเข้าถึงหลักค าสอนและหลักศาสนาในวัดใดวันหนึ่ง
มากกว่าหลายวัดในหนึ่งวัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ  (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในกลยุทธ์ที่ ๑.๒ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอุปทานการท่องเที่ยวไทย ในแนวทางที่ ๑.๓.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการตลาด
ที่วางอยูบ่นฐานอัตลักษณ์ (ท้องถิ่น) (ภาพลักษณ์) และศักยภาพของประเทศ แนวทางท่ี๑.๓.๔ ส่งเสริม
การวิจัยเพื่อสร้าง (อัตลักษณ์ท้องถิ่น) ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไทย ผลการวิจัยที่ได้นั้นจะสามารถ
แสดงถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ ๒) การ
พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทั้งป้ ายบอกทางวัดในจังหวัด และป้ ายชี้แนะ การปฏิบัติ
ศาสนกิจภายในวัด และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยวเชิงพุทธของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านการรวบรวมข้อมูลทั้งประเภทศูนย์ข้อมูล หรือคู่มือ
น าชมที่จะอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ๓) การพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว
ประเภทการคมนาคมขนส่งมวลชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านการบริการพ้ืนฐานตามความมุ่งหมายของศาสนสถานที่ต้องการให้เป็น
ที่สงบใช้ประกอบศาสนกิจแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จ าเข้ามาเพ่ือเที่ยวชม
หรือท านุบ ารุงศาสนาด้วย ๔) การจัดการระบบที่เอ้ือต่อความเชื่อมั่นความปลอดภัยในทรัพย์ภายในวัด
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกับความปลอดภัย
ของศาสนสถานที่ต้องด าเนินควบคู่กันไป โดยเฉพาะปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่
คณะผู้วิจัยมองว่าควรให้ความส าคัญมากที่สุดเพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นขณะการท่องเที่ยวเชิงพุทธจะส่งผลต่อทัศนคติและการแนะน าการท่องเที่ยวต่อ
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ของนักท่องเที่ยวได้ ๕) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
ค านึงถึงบริบททางศาสนาประจ าชาติและก าลังซื้อของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนประเทศสมาชิกมากขึ้น  แต่ลักษณะการ
เคลื่อนย้ายดังกล่าวอาจเป็นการเคลื่อนย้ายโดยวัตถุประสงค์การท างาน มิใช่การท่องเที่ยวก็เป็นได ้และ
ขนาดเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศสมาชิกยังมีระดับที่ต่างกันอยู่  ดังนั้น การวางแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยพ่ึงพาตลาดต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะหากประเทศ
สมาชิกเป้ าหมายมีก าลังซื้อสูงและสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ควรส่งเสริม
เอกชน แต่หากมิได้เป็นเช่นนั้นก็ควรทบทวน ออกมาตรการหรือให้ค าแนะน าแก่เอกชน ๖) การส่งเสริม
ภาคการศึกษาให้ เข้ ามา เป็นส่ วนหนึ่ งขอ งการท่อง เที่ ยวของพระสงฆ์สายวัดป่ า ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีการให้ความส าคัญกับการร่วมมือกับชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือช่วยกัน
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรม
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า การด าเนินชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร้ขีดจ ากัด ไร้กรอบ มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ มากมายหาได้ง่ายมีบริการอยู่แทบทุกหนทุกแห่ง ระบบการแข่งขันต่างๆ ก็มากขึ้น ท าให้ชีวิต
ผู้คนในยุคนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบกับหน้าที่การงานและการด าเนินชีวิต คนส่วนมากมักจะตามความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ทัน จึงมักจะตกเป็นเหยื่อต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว
ในทางพุทธจริยศาสตร์ถือว่า สังคมในยุคปัจจุบันขาดการพัฒนาปัญญาในทางที่ถูกต้องดีงามจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจของคนในสังคมเพ่ือให้
รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์นั้นมี
เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ท้ังปวงบรรลุถึงความจริงสูงสุด นั่นคือ “พระนิพพาน”และการที่
เข้าถึงความจริงสูงสุดนั้นได้จะต้องอาศัยปัญญา ในระบบจริยธรรมทางพุทธศาสนาเรียกว่า“ไตรสิกขา” 
หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา และปัญญานี้ถือว่าเป็นแกนหลักของระบบจริยธรรมทั้งหมด ทั้งในแง่ที่ท าหน้าที่
ในการน าทางหรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีและจุดมุ่งหมายของชีวิตท าหน้าที่แก้ไขหรือ
คลี่คลายปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเดินทางของชีวิตในวิถีจริยธรรมและท าหน้าที่ประจักษ์
แจ้งสัจจะ หรือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต (ปัญญาวิมุติ)ผลที่ได้จากการพัฒนาปัญญาของส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นผลที่เกิดจากการน าเอาวิธีการปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐาน ๔ มาใช้
เป็นรูปแบบในการพัฒนาปัญญา และได้น าหลักสัปปายะ ๔ มาปรับใช้ในการพัฒนา จนท าให้ส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์ได้รับการพัฒนาทั้ง ๒ ด้านไปพร้อมๆ กัน คือด้านจิตภาพและด้านกายภาพ ผลท า 
ให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมเกิดการพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาทั้งสามด้าน คือ ด้านศีล ด้านสมาธิ 



๑๑๘ 
 

และด้านปัญญา โดยด้านศีล ท าให้ผู้ที่รักษาศีลเป็นปกติไม่วิตกกังวลกับการกระท าความชั่วใดๆใช้ชีวิต
แบบพอเพียงไม่ทะเยอทะยานอยากได้ในสิ่งที่เกินความจ าเป็นของชีวิต จิตใจมุ่งท าแต่กุศลกรรม ด้าน
สมาธิ ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถยกระดับจิตให้สูงขึ้น คือสามารถพัฒนาจิตให้อยู่ในระดับสงบและอารมณ์
ผ่องใส ไม่เครียด ไม่บีบคั้น มีความปลอดโปร่งเบาสบาย ส่วนด้านปัญญานั้น ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมรู้เท่า
ทันสภาวะของอารมณ์กับสิ่งภายนอกที่มากระทบจิตได้ดีขึ้น ท าให้รู้เข้าใจสภาวะของความเป็นจริงใน
ชีวิตมากขึ้น จึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จะเห็นได้หลักพระพุทธศาสนาจะเน้นถึงการยอมรับ
ศักยภาพของมนุษย์พระพุทธองค์ทรงเน้นให้เห็นถึงความ ส าคัญในการพัฒนาชีวิตให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ดี ว่าด้วยหลักการพัฒนาชีวิตมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ในห้ามพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) 
และด้านปัญญา(ปัญญา) จึงจะถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้เยาวชนเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ 

จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาในเทศกาล และวันส าคัญทางพุทธศาสนา
ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามากที่สุดคือ เดินทางมาวัดคือ การตักบาตร ถวายทาน เวียน
เทียนในวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ส าหรับสิ่งที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนาคือ การได้รับความ
เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ และการได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของศิลปะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
วัชราภรณ์ ระยับศรี (๒๕๕๑) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ว่าประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทาง
ท่องเที่ยววัด คือ การได้ผ่อนคลายความเครียด เกิดความสบายใจและได้พัฒนาจิตใจ ท าให้จิตใจสงบ 
ส่วนทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในวัดต่างๆ มีความน่าสนใจ มีความงดงามและโดดเด่นเป็น
อย่างมาก บางวัดมีศิลปะและสถาปัตยกรรมในวัดมีคุณค่าสูงยิ่งที่ได้สืบทอดรักษากันมาอย่างยาวนาน 
บางส่วนยังได้ผสมผสานศิลปะยุโรปหรือจีนเข้าไปด้วยอย่างกลมกลืน ทุกวัดต่างก็มีทรัพยากรท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่ได้ด้อยกว่ากัน มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และ
ภูมิทัศน์ และเพียงพออย่างไรก็ตาม วัดที่ยังไม่มีการจัดการที่ดีพอสาเหตุเกิดจากข้อจ ากัดต่างๆ เช่น 
ความรู้ รวมถึงค่านิยม และที่ส าคัญที่สุด คือ แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวในวัดที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันของผู้ที่เกี่ยวข้องและยังไม่สามารถหาจุดที่เหมาะสมลงตัวได้ซึ่งควรมีการประชุมเพ่ือ
หาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ โดยต้องยอมรับว่าทางวัดไม่ควรหลีกเหลี่ยงการให้บริการทางการท่องเที่ยว 
เนื่องจากวัดเหล่านี้ตั้งอยู่ในกลางเมืองหลวงมีความส าคัญโดดเด่นเป็นแรงดึงดูด มีความงามทาง
สถาปัตยกรรมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สามารถย้อนรอยอารยธรรมของชาติและศาสนาได้ จึงมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ เพื่อขานรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 

 
 
 
 



๑๑๙ 
 

๕.๒ ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
๕.๒.๑ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน

พระพุทธศาสนา แห่งชาติ ควรมีการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และท่องเที่ยวของวัด โดยด าเนินการ
ตามรูปแบบการ ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เช่น การฝึกอบรมสมาธิ
วิปัสสนาแก่ นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจตามที่กล่าวแล้ว โดยมีส่วนร่วมในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนทั้ง
ความรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยววัด ๑)  กิจกรรมการเรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม ๒) กิจกรรม
การเรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-วิถี ชีวิต ๓)กิจกรรมการเรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงการ
พัฒนา จิตใจและปัญญา ๔) กิจกรรมการเรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงการบ าเพ็ญ ประโยชน์เพ่ือชีวิต
และ สังคม รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ ๑. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการทัศนศึกษา (Learning By 
Seeing)  ๒. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning By Doing) ๓. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการ
สร้าง เครือข่าย (Learning By Networking) กระบวนการสื่อสารคุณค่าและการพัฒนาจิตใจ การใช้
สื่อและกระบวนการที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม  กระบวนการเสริมสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรม การสร้างเครือข่าย การสานต่อความสัมพันธ์ ความรู้และ การพัฒนา 
บุคคล/สังคม เชิงสร้างสรรค์ กระบวนการ และงบประมาณที่สอดคล้องกัน เช่น จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็น
ศูนย์รวมในการแสดงข้อมูล เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในประเทศไทย 

๕.๒.๒ จากผลการศึกษาที่พบว่า มีนักท่องเที่ยวสนใจการเรียนรู้และการปฏิบัติตาม
หลักการทาง พระพุทธศาสนาที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
กลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือ เสนอเป็นทางเลือกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และวัดควรม ีการส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมระยะสั้นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศร่วมกันตาม
สถานที่ เหมาะสม เนื่องจากวัดบางวัดหรือวัดอ่ืนๆ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา หรือ
อาจมี การฝึกอบรมทักษะด้านภาษาแก่พระสงฆ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  

๕.๒.๓ วัดที่เน้นการปฏิบัติธรรมหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดของประเทศไทย 
ส่วนใหญ่มี ความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวไทยเป็นอย่างดี 
แต่ยังขาด ทักษะและกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ดังนั้น 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา ควรมีส่วนร่วมในการเสริ
สร้างศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและการให้ข้อมูลความรู้ในมิติการจัดการ 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจัยกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
๑. จากการศึกษา พบว่า วัดในภาคอีสานมีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาในการพัฒนา

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา โดยท าการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คือ 
ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม 

๒. ควรมีการติดตามและกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน ภายหลังสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

๓. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติส านักงานจังหวัด ควรน าแผนกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
พระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพ่ือเป็นทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยว 

๔. ควรจัดให้วัดและชุมชนมีความรู้ในกระบวนการจัดท ากระบวนการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในวัดและชุมชนของตน พร้อมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนศึกษาดงูานระหว่างวัดที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยว 

๕. ควรมีองค์กรการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาระดับชาติขึ้นเฉพาะ เพ่ือเป็นหน่วยงานใน
การเผยแผ่พุทธศาสนา มีการประสานงานระหว่างไทยและต่างประเทศ  และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
สินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่มีมาตรฐานและครบวงจร 

 
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
๑.๑ เอกสารปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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๑.๒. ข้อมูลทุติยภูมิ 
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จัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน. (กรุงเทพมหานคร: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช). ๒๕๔๘. 

ธนัญชัย รัตนปัญญา. อนุสรณ์ผูกพันธสีมาวัดโพธิ์. (ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์). ๒๕๓๒. 
นิเวศน์ ธรรมะ. การจัดการการตลาด. (กรุงเทพมหานคร : แมคกริ-ฮิล) .๒๕๒๕. 
บริษัทบางจากปิโตรเลียมจ ากัด (มหาชน). เที่ยวอยุธยา วัดวัง พลังงาน  SUNNYBANGCHAK. 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัททวีวัฒน์การพิมพ์จ ากัด). ๒๕๕๕. 
บุญเลิศ  ตั้งจิตวัฒนา. รศ.. การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

เพรส  แอนด์  ดีไซน์  จ ากัด). ๒๕๔๙. 



๑๒๒ 
 

บุญเลิศ  ตั้งจิตวัฒนา.รศ.. และเพ็ญศิริ  ศรีค าภา. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จ ากัด). ๒๕๕๗. 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. ผศ,. ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร :บริษัท 
ธรรมสาร จ ากัด). ๒๕๕๑. 

ปฐม – ภัทรา นิคมานนท์. พระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอนที่ ๑) ; ที่ระลึกงานสมโภชพระมหาธาตุ
มณฑปบูรพาจารย์ ๑๐-๑๑-๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ 
เล่ม ๖).(กรุงเทพใมหานคร : พี.เอ.ลีฟวิ่ง). ๒๕๔๖. 

พระครูภาวนาโพธิคุณ. ไขปริศนาธรรมภาพศาลาโพธิสาร  ๗๒.  พิมพ์ครั้งที่  ๓. (ขอนแก่น : หจก.โรง
พิมพ์คลังนานาวิทยา). ๒๕๕๔.  

_________.ธรรมทายาท  ชุดที่  ๘.  (ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา). ๒๕๕๓. 
พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร. หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง. กรุงเทพมหานคร : ศิลป์

สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์). ๒๕๔๗. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๙. (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม). ๒๕๓๙. 
พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ. จุลสารใต้ร่มโพธิสารเล่ม ๒. (ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา). 

๒๕๕๓. 
_________. ย้อนรอยประวัติหลวงปู่พระครูโพธิสารคุณ. (ขอนแก่น : หจก.คลังนานาวิทยา). ๒๕๕๖. 
_________. เอกสารสรุปโครงการอุปสมบทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างศาสนทายาท  ถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ๒๕๕๗.  
พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร. พระป่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. (หนองคาย : ด่านสุทธาการพิมพ์). ๒๕๔๒. 
พิบูล ทีปะปาล. การบริหารการตลาดยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑. (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์นการ

พิมพ์). ๒๕๔๓. 
พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์. ผศ.ดร,. การท่องเที่ยวชุมชน. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์). ๒๕๕๓. 
ไพฑูรย์ มีกุศล. การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว .

(กรุงเทพมหานคร : เฟื่องอักษร). ๒๕๑๗. 
ฟ้ืน ดอกบัว. วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย . (กรุงเทพมหานคร:ศิลปาบรรณา

คาร). ๒๕๕๐. 
ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์. มนุษย์กับสังคม : ทฤษฎีและหลักประยุกต์. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์). 

๒๕๕๐.  
 



๑๒๓ 
 

รวีวรรณ  โปรยรุ่งโรจน์. ดร,. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์). 
๒๕๕๘. 

รสิกา  อังกูร .  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ ยวเชิ ง วัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้องถิ่น . 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง). ๒๕๔๗. 

เลิศพร  ภาระสกุล. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.พริ้นท์ (๑๙๙๑) จ ากัด.). 
๒๕๕๕. 

วิชัย  เทียนน้อย.ผศ,. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์). ๒๕๒๘. 
ว ร ร ณ า  ว ง ษ์ ว า นิ ช .  ร ศ , .  ภู มิ ศ า ส ต ร์ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว .  ( ก รุ ง เ ท พม ห า น ค ร  :โ ร ง พิ ม พ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). ๒๕๓๙. 
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. พฤติกรรมผู้บริโภค. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). ๒๕๔๖. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. พฤติกรรมผู้บริโภค. (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช). ๒๕๓๘. 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. ประชุมเกี่ยวกับต านานทางพระพุทธศาสนา. (กรุงเทพฯ : คณะ

สงฆ์วัดพระพิเรนทร์). ๒๕๑๔. 
สุภาภรณ์ พลนิกร.พฤติกรรมผู้บริโภค. ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โฮลิสติกพับลิชชิ่ง). ๒๕๔๘. 
สุรชัย พิศาลบุตร และนฤมล สมิตินันทน์. การวิจัยตลาด (Market Research).  กรุงเทพมหานคร : 

วิทยพัฒน์). ๒๕๕๒. 
โสภา ชูพิกุลชัย. จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย์). ๒๕๒๑. 
อตฺตปวตฺติ ของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์). (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตการพิมพ์). 

๒๕๓๑. 
เอกชัย แสงโสดา. การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในเขต

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ์. (คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ). 
๒๕๕๖. 
 

๒) งานวิจัย 
ฉกาจ ราชบุรี. ผศ. และคณะ. ความรู้และจิตคติของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการ

ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร). ๒๕๔๙. 
ฉัตยาพร เสมอใจ. พฤติกรรมผู้บริโภค. (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น). ๒๕๕๐. 
ชัชวัลย์ พรพิรานนท์. การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอหัวหิน

โ ดย วิ ธี แบ่ ง ส่ วนทา งกา รตลาด .  ป ริญญามหาบัณฑิ ต . ( บัณฑิ ต วิ ทย าลั ย  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). ๒๕๕๐. 



๑๒๔ 
 

ชุมพล รอดแจ่ม. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. รายงาน
การวิจัย. รายงานการวิจัย. (วิทยาลัยราชพฤกษ์. ๒๕๕๕) 

ธนวัฒน์  แสนค าวงษ์. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนารอบบึงแก่นนคร อ าเภอเมือง
จั งห วั ดขอนแก่ น .  ป ริ ญญาบริ ห า ร ธุ ร กิ จ มห าบัณฑิ ต .  ( บัณฑิ ต วิ ท ย าลั ย  : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น).๒๕๕๓. 

นาวาอากาศตรี เถกิ งศักดิ์  ชัยชาญ.  การพัฒนาคุณภาพการท่อง เที่ ยว เชิ งนิ เวศในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานการวิจัย. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร). ๒๕๕๖. 

เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ. พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย . 
รายงานการวิจัยเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (นครปฐม : โรงพิมพส์ถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา). ๒๕๓๘. 

ประจวบ แสนกลาง. บทบาทของพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีต่อสังคมอีสานเหนือ : ศึกษากรณีสาย
พระอาจารย์ม่ัน ภูริทตโต พ.ศ. ๒๔๓๖ – ๒๕๒๙. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
(ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม). ๒๕๓๑. 

ประดิษฐ์  ดีเลิศ. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย). 
๒๕๕๕. 

พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล. การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ). ๒๕๕๓. 

พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธนปญฺโญ) และคณะ. การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย. รายงานการวิจัย. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย). ๒๕๕๕. 

พระไพศาล พหุสฺสุโต. วิธีการสร้างศาสนทายาทของพระสายปฏิบัติในจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวิชาพุทธศาสนศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยใหม่). 
๒๕๕๖. 

พระมหาบุญพิเชษฐ์  จันทร์เมือง. การจัดการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชั้นเอกในเกาะ
รัตนโกสินทร์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ). ๒๕๕๓. 

พระมหาสมชาย เจริญกิจ. วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและ
กิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดใน



๑๒๕ 
 

สังคมไทยในปัจจุบัน . วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต . (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล). ๒๕๔๐. 

รสิกา อังกูร. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญญาท้องถิ่น. รายงาน
การวิจัย. (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช). ๒๕๔๙. 

วัชราภรณ์  ระยับศรี. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต.(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ). ๒๕๕๑. 

วีระพล ทองมา และคณะ. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนชาวจีนใน
พื้นที่ลุ่มน้ าแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. รายงานการวิจัย. (มหาวิทยาลัยแม่โจ้). 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ ยว เชิ ง พุทธในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  โดยมีวัตถุประสงค์  ดั งนี้  ๑ )  ศึกษา
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) วิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์
สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ท าวิจัยโดย
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews) 
กับเจ้าอาวาส พระสงฆ์ และท่องเที่ยว เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การใช้แบบส ารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยการท่องเที่ยว กลุ่มของนักท่องเที่ยว ความ
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดถึงปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเอ้ือต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละแห่ง และ การจัดประชุมกลุ่มใช้เทคนิคการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์  
หรือกระบวนการ A-I-C  ซึ่งเป็นเทคนิคการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ เป็น
กระบวนการที่ช่วยให้มีการระดมพลังสมองในการศึกษา วิเคราะห์พัฒนาทางเลือก เพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา ซึ่งจะท าให้เกิดการตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลังของการสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์เขียนบรรยายพรรณนาตอบตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน  
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ABSTRACT 

A research study on the mental and intellectual development process of 
monks in the forest temple group to promote Buddhist tourism in the northeast With 
the following objectives: 1) study the mental and intellectual development process of 
the monastery of wat Pa To promote Buddhist tourism in the northeast region Have 
conducted research by participatory observation (Participant Observations) In-depth 
Interviews with Monks and Travel Abbots About promoting tourism activities Use of 
surveys to collect basic information about tourist sites Tourism factor Group of tourists 
Availability for tourists As well as problems, obstacles and factors contributing to 
tourism in each tourist destination and group meetings, using techniques for engaging 
and constructive action meetings Or the A-I-C process, which is a creative, participatory 
planning technique Is a process that helps to mobilize brain power in education 
Analyze, develop alternatives For use in problem solving and development Which will 
make the decision together The power of creation and responsibility for tourism 
development And summarize, analyze, synthesize, write descriptive explanations, 
respond in accordance with the objectives set in its entirety 
 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมมุ่งพัฒนาทางด้านวัตถุและค่านิยมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้ลักษณะการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากสังคมแบบเกษตรกรรมตามชนบทที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
แน่นแฟ้น มาเป็นสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบและแข่งขันกันสูง มีวัฒนธรรมใหม่ๆ ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคม 
ก่อให้เกิดท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และความขัดแย้งทางวัฒนธรรมข้ึน “ท าให้เผชิญกับ
ความยุ่งยากในการด าเนินชีวิต อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป การท างานแข่งกับเวลา แข่งกับการเกินทาง แข่งกับคนอ่ืน และมีเศรษฐกิจที่รัดตัว จน
ท าให้เกิดปัญหาสังคมในที่สุด”๒ นอกจากความเปลี่ยนแปลงจะท าให้เกิดการพัฒนาแล้ว ยังก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น “ปัญหาสังคม คือ กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเกิดอุปสรรคหรือ
ขัดข้อง จนน าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์หรือความวิตกกังวล เพราะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมีมากมาย แต่ปัญหาที่จัดว่าเป็นปัญหาสังคมนั้น จะต้อง

 
๒ ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์, มนุษย์กับสังคม : ทฤษฎีและหลักประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๑. 
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เป็นปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม"๓ ปัญหาทางสังคมสะท้อน
ออกมาในรูปของปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือ ง ปัญหาสิ่งเสพติด อบายมุข และ
อาชญากรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งยั่วยุและสิ่งมอมเมาสังคมที่เกิดขึ้นจ านวนมากในแต่ละวัน เป็นสังคม
แห่งข้อมูลข่าวสารที่มีเครือข่ายกว้างใหญ่ ข้อดีของเครือข่ายสังคมข่าวสาร คือ ท าให้การติดต่อสื่อสาร
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ส่วนข้อเสีย คือ ท าให้รู้ไม่เท่าทันในการเสพข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี ถูกกระตุ้นและปลุกเร้าจากข้อมูลข่าวสารและมีความหลงใหลในเทคโนโลยี 
โดยถูกมอมเมาด้วยค่านิยมบริโภคนิยม รวมทั้งอาจถูกยั่วยุให้มีพฤติกรรมขัดแย้งและพฤติกรรมรุนแรง
ได้ง่ายขึ้น 

ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ แต่เกิดความเสื่อมทางด้าน
จิตใจ โดยค่านิยมและความประพฤติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนหลายประการ 
เช่น นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย ยกย่องคนรวย โดยไม่ค านึงถึงว่าจะร่ ารวยมาได้โดยวิธีใด 
เกิดการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบนี้
นอกจากจะเบียดเบียนกันเองแล้ว ยังเบียดเบียนรุกรานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และคน
จ านวนไม่น้อยที่เลือกใช้วิธีการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น บางกลุ่มชอบท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง
เริงรมย์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งจะท าให้รู้สึกเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากสภาพปัญหาที่บีบคั้น ท าให้ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวได้รับความนิยมมาก ในแต่ละปีมีเม็ดเงินจากธุรกิจการท่องเที่ยวจ านวนมาก และธุร กิจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง   

พระพุทธศาสนาเห็นว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคน
มีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือท าชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุน
ตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป”๔ เมื่อมีปัญหาทางด้านร่างกายคนส่วนใหญ่ก็จะไปหาหมอให้ช่วยดูแล
รักษา แต่เมื่อมีปัญหาทางด้านจิตใจ ทุกคนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพียงแต่มีกระบวนการ
จัดการกับปัญหาทางด้านจิตใจอย่างถูกต้อง ชาวพุทธส่วนใหญ่เชื่อว่าเมื่อมีปัญหาทางด้านจิตใจ 
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการหันหน้าเข้าหาศาสนา ด้วยการศึกษาธรรมะ การฟังธรรม และการปฏิบัติ
ธรรมกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์สายวัดป่าที่ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย จึงเป็นที่พ่ึง
ทางด้านจิตใจของประชาชน และยังพบว่า นอกจากประชาชนจะเลื่อมใสในศีลาจารวัตรและหลักธรรม
ค าสอนของท่านแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งเลือกวิธีการท่องเที่ยวตามวัดที่พระสงฆ์สายวัดป่า

 
๓ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มนุษย์กับสังคม , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๑. 
๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓ 



๑๓๒ 
 

ท่านได้พ านักอยู่ ถึงแม้ว่าบางรูปท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตาม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะไปเยี่ยมชม
บริขาร สิ่งของเครื่องใช้ ล่องลอยวิถีชีวิต รวมทั้งหลักธรรมค าสอนและแนวทางด าเนินชีวิตของท่าน
ด้วย ก่อให้เกิดกระบวนการกล่อมเกลาจิตใจ ความเลื่อมใส ศรัทธา ผ่อนคลาย และเข้าใจชีวิตได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในเชิงพุทธที่ควรค่าแก่การส่งเสริม โดยมีความแตกต่างจากการท่องเที่ยว
รูปแบบอ่ืน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบสนองกิเลสของตนเอง แม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกสนุกสนาน แต่ก็เป็น
เพียงความรู้สึกท่ีกลบทุกข์ไว้ชั่วคราวเท่านั้นเอง พอกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีก
อีก ในขณะที่การท่องเที่ยวตามวัดที่พระสงฆ์สายวัดป่าพ านักอยู่ นอกจากจะท าให้เกิดความศรัทธา
ลึกซึ้ง เกิดความอัศจรรย์ใจแล้ว ยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้สงบ มีเมตตา มีสัมมาทิฏฐิ เข้าใจชีวิต
และโลกได้ดียิ่งขึ้น ตลอดถึงการได้แนวทางในการด าเนินชีวิตอันดีงามด้วย  และยังพบว่าพระสงฆ์สาย
วัดป่าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในภาคอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเป็นจ านวนมาก จึงสมควรที่จะ
ศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการต่อยอดไปสู่การ
ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วย  

ดังนั้น จากความเป็นมา สภาพปัญหา และความส าคัญดังกล่าว พบว่า การท่องเที่ยวก็เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาชีวิต รูปแบบการท่องเที่ยวบางอย่างแม้ว่าจะท าให้มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินก็ตาม แต่ก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาชีวิตที่แท้จริง อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนมากในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงพุทธก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส าหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดงบประมาณและได้รับคุณค่าแท้จากการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
กับพุทธศาสนา สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาจิตใจและปัญญาได้ จึงท าให้คณะวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษา เรื่อง “กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธ และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
๑. ศึกษากระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. วิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยภาคสนาม
ในพ้ืนที่วิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้ 



๑๓๓ 
 

  
 ๑. ขอบเขตด้านเอกสาร 

ในงานวิจัยนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการวิจัยด้านเอกสาร (Documentary Research) ออกเป็น ๒ ส่วน 
ดังต่อไปนี้  

๑) เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

๒) เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ เอกสาร หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาที่ศึกษา เช่น ต าราทางพระพุทธศาสนา เอกสารวิชาการ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย รวมทั้งข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  เป็นต้น 

โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติ,หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  

๒. ขอบเขตของเน้ือหา 
เนื้อหาในงานวิจัยนี้จ าแนกเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ หลักการและแนว

ปฏิบัติของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนที่ ๒ กระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนที่ ๓ วิเคราะห์ผล
การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ น
ประเด็นหลักในการวิจัย ส่วนประเด็นที่นอกเหนือจากนี้ถือเป็นประเด็นเสริมเท่านั้น     

๓. ขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัย  
การวิจัยครั้งนี้  ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาค

อีสาน ๒) เป็นวัดที่มีปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธที่มีลักษณะความโดดเด่น ๓) เป็นวัดที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ๔) เป็นวัดที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่าง
เป็นรูปธรรม ๕) เป็นวัดที่มีพระสงฆ์สายวัดป่าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป 
๖) เป็นวัดที่ยังไม่มีการท าวิจัยในประเด็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่ามาก่อน 
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวพบว่า มีพ้ืนที่ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการท างานวิจัย จ านวน ๖ แห่ง 
จึงได้ก าหนดเป็นพ้ืนที่วิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑) จังหวัดขอนแก่น : พระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่โพธิ์) วัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 
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๒) จังหวัดอุดรธานี : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ต าบลบ้านตาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

๓) จังหวัดสกลนคร : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร 

๔) จังหวัดสุรินทร์ : หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
๕) จังหวัดหนองคาย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ าเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย 
๖) จังหวัดอุบลราชธานี : หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
๔. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

เฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย ที่อยู่ในพ้ืนที่การวิจัย โดยจ าแนกออกเป็น 
๖ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

๑) เจ้าอาวาสวัดทั้ง ๖ แห่ง   รวมจ านวน   ๖  รูป  
  ๒) พระสงฆ์วัดละ ๒ รูป   รวมจ านวน ๑๒  รูป 
  ๓) นักท่องเที่ยววัดละ ๕ รูป/คน   รวมจ านวน ๓๐  รูป/คน 

รวมประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  จ านวน      ๔๘  รูป/คน 
 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญา หมายถึง วิธีการเข้าถึงสภาพธรรมอันเป็นกิจงาน

หน้าที่ทางธรรมในหลักพระพุทธศาสนา ในที่นี้มุ่งหมายถึงการปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบเพ่ือลดกิเลสหรือ
ขัดเกลาจิตใจให้พ้นจกทุกข์เห็นสภาพความจริงแท้ของจิตได้  

การท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้
ให้บริการ แหล่งท่องเที่ยว โดยในงานวิจัยนี้ หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าใน
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 

แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่หรืออาณาบริเวณที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมแล้วรู้สึก
ผ่อนคลาย บันเทิงใจ อัศจรรย์ใจ และซาบซึ้งใจ หรือเกิดองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตและสังคม โดยใน
งานวิจัยนี้ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัยทั้ง ๖ แห่ง    

นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่เดินทางจากท้องถิ่นที่อยู่โดยปกติของตน ไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ แต่ด้วย
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เหตุผลด้านการท่องเที่ยว โดยในงานวิจัยนี้ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่เข้ามาท่องเที่ยวในวัดที่เป็น
พ้ืนที่วิจัยทั้ง ๖ แห่ง     

การท่องเที่ยวเชิงพุทธ หมายถึง  การที่บุคคลหรือกลุ่มคนเดินทางมาท่องเที่ยวตาม
สถานที่และบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยในงานวิจัยนี้ หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในวัดที่เป็นพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๖ แห่ง ดังต่อไปนี้ ๑) จังหวัดขอนแก่น : พระครูโพธิสารคุณ 
(หลวงปู่โพธิ์) วัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒) จังหวัดอุดรธานี : หลวงตามหา
บัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๓) จังหวัดสกลนคร : 
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔) จังหวัดสุรินทร์ 
: หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๕) จังหวัดหนองคาย : หลวงปู่เหรียญ 
วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๖) จังหวัดอุบลราชธานี : หลวงปู่ชา 
สุภทฺโธ วัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง กลุ่มจังหวัดของประเทศไทยที่อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เรียกอีกอย่างว่าภาคอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคในการท าวิจัย โดย
งานวิจัยนี้ หมายถึง พ้ืนที่วิจัย ๖ จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัด
อุบลราชธานี หนองคาย จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น 
 

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
- หลักการและแนวปฏิบัติธรรม 
- แนวการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สาย
วัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- แนวทางการปฏิบัติ ธรรมส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

ข้อมูลทุติยภมู ิ

- ข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร
งานวิ จั ย  ร ายงานการวิ จั ย 
หนังสือ บทความในวารสาร 
รายงานการประชุม สัมมนาวิขา
การ บทความออนไลน์ บทความ
วิชาการ เป็นต้น  

ข้อมูลปฐมภูมิ 
- แบบสอบถามนักท่องเที่ยว 
- แบบสัมภาษณ์พระภิกษุ
สงฆ์ สายวั ดป่ าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 

กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 



๑๓๖ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑ .  ได้ ศึ กษา เส้ นทา งการท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง พุทธของพระสงฆ์ ส ายวั ดป่ า ในภา ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถเดินทางไปได้ ปลอดภัย 
๒. เพ่ือศึกษาสภาพของวัดป่าของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี

ความร่มรื่น เป็นแหล่งศึกษาหลักธรรม แหล่งการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรม ตามกาลอันเหมาะสม  
๓.  เ พ่ือศึกษากิจกรรมการท่อง เที่ ยว เชิ ง พุทธของพระสงฆ์สายวัดป่ า ในภา ค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกิจกรรมส่งเสริมทางปัญญา การฝึกสมาธิ และการเทศนาธรรม เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรม
ของพระสอนศีลธรรม 

ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผลสรุปการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๑.  ผลการศึ กษาหลั กการและแนวปฏิบั ติ ของพระสงฆ์สาย วัดป่ า ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ประวัติความเป็นมาของพระสงฆ์สายวัดป่า 
ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่มีการสร้างอาคารสถานให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์

โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งถาวร  
ด้วยจะท าให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก จึงทรงก าหนดสถานที่ส าหรับใช้เป็นที่อาศัยพ้ืนฐานสุด 
คือ “รุกขมูลเสนาสนะ” อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้แล้วให้จาริกไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เพ่ือมิให้จิตมีสิ่ง
ผูกพัน เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกออกเผยแพร่พระศาสนา ปรากฏว่ามีผู้เลื่อมใสศรัทธาพากัน
บวชเป็นพระภิกษุจ านวนมากมาย ที่ไม่ได้บวชต่างก็ให้ความอุปถัมภ์เกื้อกูลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะพระ
เจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งนครราชคฤห์ ทรงประกาศตนเป็นองค์ศาสนูปถัมภกต่อพุทธศาสนา ทั้งทรง
ถวาย “เวฬุวัน” ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และเหล่าพุทธสาวก ซึ่งพระองค์ทรงรับไว้ ด้วย
เพราะวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มิใช่มุ่งเน้นให้บ าเพ็ญวิปัสสนาญาณเท่านั้น หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ก็คือการจาริกออกไป ณ ที่ต่างๆเพ่ือเผยแพร่พระธรรมค าสอนอีกด้วย และเป็นมูลเหตุให้ทรงมีพระ
พุทธานุญาตให้พระภิกษุสามารถรับวัดที่ เหล่าทายกถวายได้ ซึ่งค าว่า “วตวา”ในภาษาบาลี แปลว่า 
เป็นที่สนทนาธรรม บ้างก็ว่ามาจาก”วัตร”อันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระภิกษุที่พึงกระท า 
หรือแปลอีกอย่างว่าการจ าศีล ภาวนา หรือสถานที่ ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบัติภารกิจที่พึงกระท านั่นเอง๕ 
เพราะสมัยนั้นพระภิกษุสงฆ์มีเป้าหมายในการบวชเพ่ือมุ่งเน้นปฏิบัติท าให้แจ้งในทุกข์ และการดับทุกข์ 
เว้นห่างจากกาม จากกิเลส อีกส่วนหนึ่งบวชเข้ามาเพ่ือศึกษาในธรรมวินัยช่วยการเผยแผ่ศาสนา รักษา

 
๕ ฟื้น ดอกบัว, วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, หน้า ๑. 



๑๓๗ 
 

พุทธวัจนะไม่ให้คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงก่อเกิดพระภิกษุ ๒  แบบ คือ๖ ๑) ฝ่ายที่ยังคงตั้งมั่นอยู่กับแนว
ปฏิบัติเดิมนั่นคือปลีกความวุ่นวายจากโลกออกสู่ป่า เพ่ือแสวงหาความวิเวก มุ่งเน้นทาง“วิปัสสนาธุระ”  
๒) ฝ่ายที่นิยมการอยู่ชิดติดวัดภายในเขตชุมชน โดยมุ่งเน้นการศึกษา คือการมุ่งศึกษาเพ่ือให้รู้ถึงพระ
พุทธพจน์ พระธรรมวินัย รวมทั้งพระอภิธรรมต่างๆ 

๒. สรุปผลการวิจัยในประเด็นเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์
สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคอีสาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ
ก าหนดนโยบายได้อย่างชัดเจน ขณะที่ภาคเอกชนและชุมชนมีความสนใจและเห็นถึงศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ แต่ทุกภาคส่วนยังไม่เคยมีการวางแผนและร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบ
เชิงพุทธอย่างเป็นระบบ และเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงพุทธซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในศาสนสถานผู้ที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรตระหนักถึงคุณค่าของศาสนสถาน ซึ่งมีแนว
ทางการปฏิบัติในรูปแบบเฉพาะ คือการเดินทางไปยังวัดซึ่งเป็นศาสนาสถานส าคัญของพุทธศาสนา 
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระพุทธองค์ ด้วยความศรัทธาตั้งมั่นที่จะศึกษาสถานที่และพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงสัจ
ธรรมแห่งชีวิตด้วยจิตที่สงบมั่นคง มีความอดทนตั้งใจจริง หากตั้งจิตอยู่ที่การปล่อยวางให้ทุกอย่าง
เกิดข้ึนและดับไปมีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมเดินทาง มีไมตรีจิตต่อกันฉันกัลยาณมิตรแบ่งปันผลบุญ
สู่มวลมนุษยชาติการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพุทธจึงมีความหมายและอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนอย่าง
เปี่ยมสุขตลอดเวลาและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเดินทางท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ควรค านึงถึงหลักส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง คือ การศึกษาวัดอย่างละเอียด รอบคอบ 
เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และประการที่สอง คือ การใช้หลักคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยว
ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตการปฏิบัติต่อผู้รับและตนเองอย่างมีเมตตา (ชมรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมคธ. ประเทศอินเดีย ๒๕๔๙:บทน า) ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ เห็นได้ว่าความต้องการนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า
จังหวัดอุบลราชธานีควรมีการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธนั้นพบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการพัฒนาด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานด้าน การจัดการสถานที่จอดรถภายในวัดความสะดวกของรถโดยสาร
สาธารณะเพ่ือเดินทางมาวัดสภาพการจราจรระหว่างเดินทางมาวัด ความชัดเจนของป้ายบอกทางมา
วัด ซึ่งสอดคล้องกับ (สายรุ้ง วงษาไชย,๒๕๕๔) กล่าวไว้ว่า แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตลาดน้ าวัดเชิงท่า จังหวัดลพบุรี ต้องมี สิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการ

 
๖ พระมหาสมชาย เจริญกิจ, วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและ

กิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยในปัจจุบัน ,
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐. 



๑๓๘ 
 

ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวย ความสะดวกและบริการทางการ
ท่องเที่ยวและด้านบริการอื่นๆ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ด้าน
สิ่งดึงดูดใจ พบว่า จุดเด่นทางศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดมีเอกลักษณ์ชัดเจน และนักท่องเที่ยวความ
ต้องการในระดับมากด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยในวัด ซึ่งสอดคล้อง
กับ กฤษณะ เดชาสุรักษ์ชน (๒๕๕๒). กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวอิสระ
ชาวต่างชาติที่มีต่อวัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีวัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยววัดโพธิ์ คือสนใจในศิลปะและประวัติศาสตร์
ตะวันออก ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ในระดับมาก คือ 
การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาส่งเสริมการวิปัสสนากิจกรรมการสนทนาธรรมกับพระสงฆ์การ
สะเดาะเคราะห์ แก้กรรม ดูดวง มีความต้องการพัฒนาในระดับมากส่วนความต้องการในด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งดึงดูดใจมีระดับความต้องการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับมาก ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีระดับความต้องการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ บุญพิเชษฐ์จันทร์เมือง (๒๕๕๓). 
กล่าวไว้ว่าการจัดการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชั้นเอก  ในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เน้น ๑) การชื่นชมศิลปกรรมต่าง ๆ ๒) การนมัสการไหว้พระและสิ่งศักด์สิทธิ์ ๓) 
การฝึกสมาธิภาวนาในวันหยุดและวันพักผ่อน ๔) สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรได้รับในการมา ท่องเที่ยวคือ
ความเพลิดเพลิน คติธรรม เกร็ดความรู้ทางศาสนาที่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ที่ละเอียดลึกซึ้ง และ 
๕) ควรปรับปรุงด้าน การบริการท่องเที่ยวของวัดที่ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจเพ่ือมาตรฐานแรงจูงใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการสาธารณูปโภค 

ศักยภาพการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และมีศักยภาพ
ด้าน การดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เนื่องจากเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน 
พร้อมทั้งสถาปัตยกรรมและงานเทศกาลประเพณีที่โดดเด่น เช่น แห่เทยีนพรรษา การน าจุดเด่นเหล่านี้
มาพัฒนาให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างเป็นรูปธรรมและน าเสนอแก่นักท่องเที่ยวจึงเป็น
เรื่องที่ได้รับ ความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด อุบลราชธานี โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ต้องการให้มีการบูรณาการ
และประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชน เนื่องจากชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม มลภาวะ ความแออัด อีกทั้งคนในชุมชน
ยังเป็นผู้อุปถัมภ์ ดูแลประกอบศาสนกิจ มีความผูกพันกับศาสนสถานมาก่อน ดังนั้น การเป ิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา พัฒนา และเสนอแนะในการวางแผนและรับรู้ ทั้งในระยะวางแผนและ
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ระยะด าเนินการจึงเป็นเรื่องส าคัญ อีกทั้งเป็นการแสดงถึงการเคารพสิทธิของคนในชุมชน ศาสนิกชน 
และศาสนิกสถาน (สินชัย กระบวนศิลป์ ๒๕๕๐) 

๓. สรุปผลการวิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
พระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ าเป็นต้องให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบายร่วมกัน โดย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธควรเป็นไปในลักษณะ “ศาสนาน าการท่องเที่ยว” และนโยบาย
ดังกล่าวควรอยู่ในกรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เสนอส านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นในการพิจารณา คือ ๑) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธตามบริบทของแต่
ละแหล่งเพ่ือไม่ให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป
กระทบต่อวิถีพุทธ และให้ความส าคัญกับการเข้าถึงหลักค าสอนและหลักศาสนาในวัดใดวันหนึ่ง
มากกว่าหลายวัดในหนึ่งวัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ  (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในกลยุทธ์ที่ ๑.๒ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอุปทานการท่องเที่ยวไทย ในแนวทางที่ ๑.๓.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการตลาด
ที่วางอยู่บนฐานอัตลักษณ์ (ท้องถิ่น) (ภาพลักษณ์) และศักยภาพของประเทศ แนวทางท่ี๑.๓.๔ ส่งเสริม
การวิจัยเพื่อสร้าง (อัตลักษณ์ท้องถิ่น) ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไทย ผลการวิจัยที่ได้นั้นจะสามารถ
แสดงถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ ๒) การ
พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทั้งป้ ายบอกทางวัดในจังหวัด และป้ ายชี้แนะ การปฏิบัติ
ศาสนกิจภายในวัด และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยวเชิงพุทธของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านการรวบรวมข้อมูลทั้งประเภทศูนย์ข้อมูล หรือคู่มือ
น าชมที่จะอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ๓) การพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว
ประเภทการคมนาคมขนส่งมวลชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านการบริการพ้ืนฐานตามความมุ่งหมายของศาสนสถานที่ต้องการให้เป็น
ที่สงบใช้ประกอบศาสนกิจแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จ าเข้ามาเพ่ือเที่ยวชม
หรือท านุบ ารุงศาสนาด้วย ๔) การจัดการระบบที่เอ้ือต่อความเชื่อมั่นความปลอดภัยในทรัพย์ภายในวัด
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกับความปลอดภัย
ของศาสนสถานที่ต้องด าเนินควบคู่กันไป โดยเฉพาะปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่
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คณะผู้วิจัยมองว่าควรให้ความส าคัญมากที่สุดเพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นขณะการท่องเที่ยวเชิงพุทธจะส่งผลต่อทัศนคติและการแนะน าการท่องเที่ยวต่อ
ของนักท่องเที่ยวได้ ๕) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
ค านึงถึงบริบททางศาสนาประจ าชาติและก าลังซื้อของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนประเทศสมาชิกมากขึ้น แต่ลักษณะการ
เคลื่อนย้ายดังกล่าวอาจเป็นการเคลื่อนย้ายโดยวัตถุประสงค์การท างาน มิใช่การท่องเที่ยวก็เป็นได ้และ
ขนาดเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศสมาชิกยังมีระดับที่ต่างกันอยู่  ดังนั้น การวางแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยพ่ึงพาตลาดต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะหากประเทศ
สมาชิกเป้ าหมายมีก าลังซื้อสูงและสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ควรส่งเสริม
เอกชน แต่หากมิได้เป็นเช่นนั้นก็ควรทบทวน ออกมาตรการหรือให้ค าแนะน าแก่เอกชน ๖) การส่งเสริม
ภาคการศึกษาให้ เข้ ามา เป็นส่ วนหนึ่ ง ของการท่อง เที่ ยวของพระสงฆ์สายวัดป่ า ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีการให้ความส าคัญกับการร่วมมือกับชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือช่วยกัน
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรม
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า การด าเนินชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร้ขีดจ ากัด ไร้กรอบ มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ มากมายหาได้ง่ายมีบริการอยู่แทบทุกหนทุกแห่ง ระบบการแข่งขันต่างๆ ก็มากขึ้น ท าให้ชีวิต
ผู้คนในยุคนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบกับหน้าที่การงานและการด าเนินชีวิต คนส่วนมากมักจะตามความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ทัน จึงมักจะตกเป็นเหยื่อต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว
ในทางพุทธจริยศาสตร์ถือว่า สังคมในยุคปัจจุบันขาดการพัฒนาปัญญาในทางที่ถูกต้องดีงามจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจของคนในสังคมเพ่ือให้
รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์นั้นมี
เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ท้ังปวงบรรลุถึงความจริงสูงสุด นั่นคือ “พระนิพพาน”และการที่
เข้าถึงความจริงสูงสุดนั้นได้จะต้องอาศัยปัญญา ในระบบจริยธรรมทางพุทธศาสนาเรียกว่า“ไตรสิกขา” 
หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา และปัญญานี้ถือว่าเป็นแกนหลักของระบบจริยธรรมทั้งหมด ทั้งในแง่ที่ท าหน้าที่
ในการน าทางหรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีและจุดมุ่งหมายของชีวิตท าหน้าที่แก้ไขหรือ
คลี่คลายปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเดินทางของชีวิตในวิถีจริยธรรมและท าหน้าที่ประจักษ์
แจ้งสัจจะ หรือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต (ปัญญาวิมุติ)ผลที่ได้จากการพัฒนาปัญญาของส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นผลที่เกิดจากการน าเอาวิธีการปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐาน ๔ มาใช้
เป็นรูปแบบในการพัฒนาปัญญา และได้น าหลักสัปปายะ ๔ มาปรับใช้ในการพัฒนา จนท าให้ส านัก



๑๔๑ 
 

ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์ได้รับการพัฒนาทั้ง ๒ ด้านไปพร้อมๆ กัน คือด้านจิตภาพและด้านกายภาพ ผลท า 
ให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมเกิดการพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาทั้งสามด้าน คือ ด้านศีล ด้านสมาธิ 
และด้านปัญญา โดยด้านศีล ท าให้ผู้ที่รักษาศีลเป็นปกติไม่วิตกกังวลกับการกระท าความชั่วใดๆใช้ชีวิต
แบบพอเพียงไม่ทะเยอทะยานอยากได้ในสิ่งที่เกินความจ าเป็นของชีวิต จิตใจมุ่งท าแต่กุศลกรรม ด้าน
สมาธิ ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถยกระดับจิตให้สูงขึ้น คือสามารถพัฒนาจิตให้อยู่ในระดับสงบและอารมณ์
ผ่องใส ไม่เครียด ไม่บีบคั้น มีความปลอดโปร่งเบาสบาย ส่วนด้านปัญญานั้น ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมรู้เท่า
ทันสภาวะของอารมณ์กับสิ่งภายนอกที่มากระทบจิตได้ดีขึ้น ท าให้รู้เข้าใจสภาวะของความเป็นจริงใน
ชีวิตมากขึ้น จึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จะเห็นได้หลักพระพุทธศาสนาจะเน้นถึงการยอมรับ
ศักยภาพของมนุษย์พระพุทธองค์ทรงเน้นให้เห็นถึงความ ส าคัญในการพัฒนาชีวิตให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ดี ว่าด้วยหลักการพัฒนาชีวิตมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ในห้ามพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) 
และด้านปัญญา(ปัญญา) จึงจะถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้เยาวชนเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ 

จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาในเทศกาล และวันส าคัญทางพุทธศาสนา
ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามากที่สุดคือ เดินทางมาวัดคือ การตักบาตร ถวายทาน เวียน
เทียนในวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ส าหรับสิ่งที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนาคือ การได้รับความ
เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ และการได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของศิลปะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
วัชราภรณ์ ระยับศรี (๒๕๕๑) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ว่าประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทาง
ท่องเที่ยววัด คือ การได้ผ่อนคลายความเครียด เกิดความสบายใจและได้พัฒนาจิตใจ ท าให้จิตใจสงบ 
ส่วนทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในวัดต่างๆ มีความน่าสนใจ มีความงดงามและโดดเด่นเป็น
อย่างมาก บางวัดมีศิลปะและสถาปัตยกรรมในวัดมีคุณค่าสูงยิ่งที่ได้สืบทอดรักษากันมาอย่างยาวนาน 
บางส่วนยังได้ผสมผสานศิลปะยุโรปหรือจีนเข้าไปด้วยอย่างกลมกลืน ทุกวัดต่างก็มีทรัพยากรท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่ได้ด้อยกว่ากัน มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และ
ภูมิทัศน์ และเพียงพออย่างไรก็ตาม วัดที่ยังไม่มีการจัดการที่ดีพอสาเหตุเกิดจากข้อจ ากัดต่างๆ เช่น 
ความรู้ รวมถึงค่านิยม และที่ส าคัญที่สุด คือ แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวในวัดที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันของผู้ที่เกี่ยวข้องและยังไม่สามารถหาจุดที่เหมาะสมลงตัวได้ซึ่งควรมีการประชุมเพ่ือ
หาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ โดยต้องยอมรับว่าทางวัดไม่ควรหลีกเหลี่ยงการให้บริการทางการท่องเที่ยว 
เนื่องจากวัดเหล่านี้ตั้งอยู่ในกลางเมืองหลวงมีความส าคัญโดดเด่นเป็นแรงดึงดูด มีความงามทาง
สถาปัตยกรรมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สามารถย้อนรอยอารยธรรมของชาติและศาสนาได้ จึงมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ เพ่ือขานรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของ 

 



๑๔๒ 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติ ควรมีการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และท่องเที่ยวของวัด โดยด าเนินการตามรูปแบบการ 
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เช่น การฝึกอบรมสมาธิวิปัสสนาแก่  
นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจตามที่กล่าวแล้ว โดยมีส่วนร่วมในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนทั้งความรู้  
กิจกรรมการท่องเที่ยววัด ๑)  กิจกรรมการเรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม ๒) กิจกรรมการ
เรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-วิถี ชีวิต ๓)กิจกรรมการเรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงการ
พัฒนา จิตใจและปัญญา ๔) กิจกรรมการเรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงการบ าเพ็ญ ประโยชน์เพ่ือชีวิต
และ สังคม รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ ๑. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการทัศนศึกษา (Learning By 
Seeing)  ๒. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning By Doing) ๓. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการ
สร้าง เครือข่าย (Learning By Networking) กระบวนการสื่อสารคุณค่าและการพัฒนาจิตใจ การใช้
สื่อและกระบวนการที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม  กระบวนการเสริมสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรม การสร้างเครือข่าย การสานต่อความสัมพันธ์ ความรู้และ การพัฒนา 
บุคคล/สังคม เชิงสร้างสรรค์ กระบวนการ และงบประมาณที่สอดคล้องกัน เช่น จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็น
ศูนย์รวมในการแสดงข้อมูล เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในประเทศไทย 

๒. จากผลการศึกษาที่พบว่า มีนักท่องเที่ยวสนใจการเรียนรู้และการปฏิบัติตามหลักการ
ทาง พระพุทธศาสนาที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ 
เพ่ือ เสนอเป็นทางเลือกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวัด
ควรมี การส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมระยะสั้นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศร่วมกันตาม
สถานที่ เหมาะสม เนื่องจากวัดบางวัดหรือวัดอ่ืนๆ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา หรือ
อาจมี การฝึกอบรมทักษะด้านภาษาแก่พระสงฆ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  

๓. วัดที่เน้นการปฏิบัติธรรมหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดของประเทศไทย ส่วน
ใหญ่มี ความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวไทยเป็นอย่างดี แต่
ยังขาด ทักษะและกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ดังนั้น 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา ควรมีส่วนร่วมในการเสริ
สร้างศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและการให้ข้อมูลความรู้ในมิติการจัดการ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 



๑๔๓ 
 

๑. จากการศึกษา พบว่า วัดในภาคอีสานมีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาในการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา โดยท าการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คือ 
ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม 

๒. ควรมีการติดตามและกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน ภายหลังสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

๓. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติส านักงานจังหวัด ควรน าแผนกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
พระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพ่ือเป็นทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยว 

๔. ควรจัดให้วัดและชุมชนมีความรู้ในกระบวนการจัดท ากระบวนการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในวัดและชุมชนของตน พร้อมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานระหว่างวัดที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยว 

๕. ควรมีองค์กรการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาระดับชาติขึ้นเฉพาะ เพ่ือเป็นหน่วยงานใน
การเผยแผ่พุทธศาสนา มีการประสานงานระหว่างไทยและต่างประเทศ  และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
สินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่มีมาตรฐานและครบวงจร 
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คาร). ๒๕๕๐. 

ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์. มนุษย์กับสังคม : ทฤษฎีและหลักประยุกต์. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส
โตร์). ๒๕๕๐. 

 



๑๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๕ 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
- น ำกระบวนกำรวิธีวิจัยแบบ mix ไปประยุกต์ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำ

สังคมศึกษำ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป เช่น วิชำเทคนิคกำรศึกษำ หมวดวิชำชีพครูเช่น หลักกำรและ
ปรัชญำกำรศึกษำ ,กำรจัดกำรเรียนรู้,กำรวิจัยทำงสังคมศึกษำ เป็นต้น  

- น ำผลกำรวิจัยเกี่ยวกับหลักกำรวำงแผน หลักยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ เพ่ือไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรฝึกประสบกำรณ์ในกำร
สอนของนิสิต  

- น ำผลกำรศึกษำไปวิเครำะห์ร่วมกับนักวิชำกำรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
น ำเสนอทิศทำง นโยบำย และวำงยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำ และกำรสอนในโรงเรียน
ของพระสงฆ์  
 

๒. กิจกรรมด้านวิชาการ 
- มีกำรพัฒนำทักษะในกำรวิจัยในมิติที่หลำกหลำย เพ่ือกำรเรียนรู้ เช่นกำรเก็บข้อมูลเชิง

ปริมำณ เชิงคุณภำพแลกำรประชุมกลุ่ม และกำรสังเครำะห์ข้อมูล ให้กับทีมงำนวิจัย คณะผู้บริหำร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม และนิสิตในระดับปริญญำโทของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

- มีกำรระดมควำมคิดเกี่ยวกับ กระบวนกำร  กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ กำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรกระบวนกำรพัฒนำจิตใจและปัญญำของพระสงฆ์สำยวัดป่ำเพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือหำแนวทำงท่ีเหมำะสม อันเป็นกำรปิดจุดอ่อน เสริม
จุดแข็ง เติมเต็มศักยภำพของพระสงฆ์ในกำรสอน 

- มีกำรศึกษำร่ วมกับหน่วยงำนที่ เ กี่ ยวข้อง เช่น มหำวิทยำลัยสงฆ์  ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เพ่ือวิเครำะห์กระบวนกำร กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์  
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรกระบวนกำรพัฒนำจิตใจและปัญญำของพระสงฆ์สำยวัดป่ำเพ่ือส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมแนวยุทธศำสตร์ชำติ  ยุทธศำสตร์จังหวัด และ
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย และแผนกำรศึกษำคณะสงฆ์ ให้สำมำรถด ำเนินกำรไปได้อย่ำงมั่นคง 



๑๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  

และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์  ผลสะท้อน  
๑.ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จาก
เอกสาร วารสาร หนังสือต ารา 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงสถานภาพศึกษากระบวนการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิเคราะห์องค์
ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
พระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์
สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ข้อที่ ๑ - ๒ ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์
สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สาย
วัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒.ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและ
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลกระบวนการพัฒนาจิตใจ
และปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
วิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อที่ ๑ - ๒ ท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์
สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และวิเคราะห์องค์ความรู้และ
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์
สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สาย
วัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓.การเก็บข้อมูลด้วย 
แบบสอบถามและสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง  

ทราบถึงข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
จิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
วิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและ 

 
ข้อที่ ๑-๒-๓ 

ท า ให้ ส ามารถวิ เคราะห์ถึ งความคิ ด เห็ นของ
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนากระบวนการพัฒนาจิตใจ
และปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 



๑๔๙ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ (ต่อ) 

 ปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 วิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจ
และปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๔.ข้อเสนอแนะอ่ืน ทราบถึงประเด็นกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
พระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิเคราะห์องค์ความรู้และ
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อที่ ๑-๒-๓ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
การท่องเที่ยวจังหวัด กรมวัฒนธรรม กรมศาสนา 
หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๕.รายงานฉบับสมบูรณ์  
 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์
โครงการทั้ง ๒ ข้อ คือ 
๑.ศึกษากระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์
สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒. วิ เคราะห์องค์ความรู้ และ
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อที ่๑-๒ ได้รายงานวิจัยที่สมบูรณ์มีคุณค่าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีความชัดเจนในศึกษา
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สาย
วัดป่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และวิเคราะห์องค์ความรู้และ
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สาย
วัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัด
ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



๑๕๐ 
 

 



๑๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

พุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................................ต าแหน่ง....................... ...........
อายุ.................ปี ประสบการณ์สอน.............ปสีถานศึกษา..................................................................  
วัน เดือน ปีที่เข้าสัมภาษณ์.................................................................................................. ................. 
 
ข้อค าสัมภาษณ์  

๑. ๑ กระบวนการ และ บริบทพ้ืนที่วิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่า
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.......................................................................................................................................................... ....... 

๒. สภาพ ปัญหา และการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่า อะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................... .................................................................................. 

๓. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่า ควรเป็นอย่างไร
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.......................................................................................................................................................... ....... 

๔. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่า อย่างไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
....................................................................................... .......................................................................... 

(....................................................) 
ผู้จดบันทึก 

 



๑๕๒ 
 

รายชื่อผู้ให้การสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

พุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
****************************************** 

๑. พระครูใบฎีกาเกษม ปณฺฑิโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส 
๒. พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ 
๓. พระครูสถิตปัญญาคุณ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม  
     ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้เป็นผู้ให้ข้อมูล 
๔. พระบัณฑิต ธีรธมฺโม  พระสงฆ์วัดป่าบ้านตาดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูล  
๕. พระราชภาวนาวิกรม  เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง 
๖. พระราชวิสุทธินายก  เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสและเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ธ.  
๗. พระอรุณ อนตฺุตโร  เลขานุการวัดอรัญบรรพต  
     ได้รับมองหมายจากเจ้าอาวาสให้เป็นผู้ให้ข้อมูล 
๘. นางจันได รัตนสิงหา  นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด 
๙. นางนิชาภา เสริมอ้วน  นักท่องเที่ยววัดโพธิ์ 
๑๐. นางสาคร ซาธรรม  นักท่องเที่ยววัดโพธิ์ 
๑๑. นางสาวขนิษฐา ศรีพรหม นักท่องเที่ยววัดบูรพาราม 
๑๒. นางสาวสกาล เพ็ชรรัตน์ นักท่องเที่ยววัดอรัญบรรพต  
๑๓. นางสาวสุปราณี ปัสสาร นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด 
๑๔. นางสาวสุฤดี ครวญดี  นักท่องเที่ยววัดบูรพาราม 
๑๕. นางสาวอมราวดี สามลา นักท่องเที่ยววัดบูรพาราม 
๑๖. นางสาวแอนณา อุทัย  นักท่องเที่ยววัดบูรพาราม 
๑๗. นางส าลี โยธา   นักท่องเที่ยววัดอรัญบรรพต 
๑๘. นางหนา พิมพ์ดี  นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด 
๑๙. นางเหลือง สิงห์กันยา  นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด 
๒๐. นายเจริญ ก้อนทอง  นักท่องเที่ยววัดบูรพาราม 
๒๑. นายเจริญ ปราณีวัตร  นักท่องเที่ยววัดหนองป่าพง 
๒๒. นายชูชาติ ฉลองชัยพัทธ์ นักท่องเที่ยววัดหนองป่าพง 
๒๓. นายเชาว์ ช่อเพ็ชร์  นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดหนองป่าพง 
๒๔. นายณัชนนท์ พิลาทอง  นักท่องเที่ยววัดป่าสุทธาวาส 
๒๕. นายปรมัตถ์ มาลินันท์  นักท่องเที่ยววัดป่าสุทธาวาส.  
 



๑๕๓ 
 

 
 
๒๖. นายพิสิษฏ์ อนันต์รักษ์  นักท่องเที่ยววัดโพธิ์ 
๒๗. นายมงคล ศรีพุทธา  นักท่องเที่ยววัดโพธิ์ 
๒๘. นายเล็ก ศรียะอาจ  นักท่องเที่ยววัดอรัญบรรพต 
๒๙. นายสมศักดิ์ อ่อนสุนทร นักท่องเที่ยวชมรมจักรยานแสวงบุญวัดหนองป่าพง  
๓๐. นายเอกพัฒน์ สารีค า  นักท่องเที่ยววัดป่าสุทธาวาส 
๓๑. นางจันทร์เพ็ญ ศิริบุตร  นักท่องเที่ยววัดป่าบ้านตาด 
๓๒. นายประสิทธิ์ แก้วพิบูลย์ นักท่องเที่ยววัดหนองป่าพง 

 
************************************** 

 



๑๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รูปภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

ภาพประกอบการเก็บข้อมูลการวิจัยเร่ืองกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ

พระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แบบสรุปโครงการวิจัย 
สัญญาเลขที ่       ว ๑๔๘/๒๕๖๐ 
ชื่อโครงการ        การพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Mental and Wisdom Development of Forest’s Monk for Buddhists 
Tourism Encouragement in The Northeastern  

หัวหน้าโครงการ   พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี, ดร., พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 
ดร.เอกชัย  ศรีบุรินทร์, นายเกียรติศักดิ์  บุตรราช และ 
นายไชยสิทธิ์  อุดมโชคนามอ่อน 

                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี  
                       โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๗๖๗๕๘๔   
๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 

การวิจัยเรื่อง "การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สาย
วัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้      
๑) ศึกษากระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
พุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) วิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญา
ของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ได้ท าวิจัยโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant)การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–
depth Interviews) กับเจ้าอาวาส พระสงฆ์ และท่องเที่ยว เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การใช้แบบส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยการท่องเที่ยว 
กลุ่มของนักท่องเที่ยว ความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดถึงปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเอ้ือต่อ
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง และ การจัดประชุมกลุ่มใช้เทคนิคการประชุมปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ หรือกระบวนการ A-I-C  ซึ่งเป็นเทคนิคการประชุมวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้มีการระดมพลังสมองในการศึกษา วิเคราะห์
พัฒนาทางเลือก เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ซึ่งจะท าให้เกิดการตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลัง
ของการสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์เขียน
บรรยายพรรณนาตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างครบถ้วน  
 



๑๗๐ 
 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. ศึกษากระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. วิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัด

ป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓. ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผลสรุปการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๑.ผลการศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติของพระสงฆ์สายวัดป่ า ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ประวัติความเป็นมาของพระสงฆ์สายวัดป่า 
ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่มีการสร้างอาคารสถานให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ

สงฆ์โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
ถาวร ด้วยจะท าให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก จึงทรงก าหนดสถานที่ส าหรับใช้เป็นที่อาศัย
พ้ืนฐานสุด คือ “รุกขมูลเสนาสนะ” อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้แล้วให้จาริกไปเรื่อยๆ ทั้งนี้
เพ่ือมิให้จิตมีสิ่งผูกพัน เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกออกเผยแพร่พระศาสนา ปรากฏว่ามีผู้
เลื่อมใสศรัทธาพากันบวชเป็นพระภิกษุจ านวนมากมาย ที่ไม่ได้บวชต่างก็ให้ความอุปถัมภ์เกื้อกูลเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะพระเจ้าพิมพิสาร  กษัตริย์แห่งนครราชคฤห์ ทรงประกาศตนเป็นองค์
ศาสนูปถัมภกต่อพุทธศาสนา ทั้งทรงถวาย “เวฬุวัน” ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และเหล่า
พุทธสาวก ซึ่งพระองค์ทรงรับไว้ ด้วยเพราะวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มิใช่มุ่งเน้นให้บ าเพ็ญวิปัสสนา
ญาณเท่านั้น หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการจาริกออกไป ณ ที่ต่างๆเพ่ือเผยแพร่พระธรรมค า
สอนอีกด้วย และเป็นมูลเหตุให้ทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุสามารถรับวัดที่เหล่าทายกถวาย
ได ้ซึ่งค าว่า “วตวา”ในภาษาบาลี แปลว่า เป็นที่สนทนาธรรม บ้างก็ว่ามาจาก”วัตร”อันหมายถึงกิจ
ปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระภิกษุที่พึงกระท า หรือแปลอีกอย่างว่าการจ าศีล ภาวนา หรือสถานที่ ที่
พระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบัติภารกิจที่พึงกระท านั่นเอง๑ เพราะสมัยนั้นพระภิกษุสงฆ์มีเป้าหมายในการ
บวชเพ่ือมุ่งเน้นปฏิบัติท าให้แจ้งในทุกข์ และการดับทุกข์ เว้นห่างจากกาม จากกิเลส อีกส่วนหนึ่ง
บวชเข้ามาเพ่ือศึกษาในธรรมวินัยช่วยการเผยแผ่ศาสนา รักษาพุทธวัจนะไม่ให้คลาดเคลื่อน ดังนั้น

 
๑ ฟื้น ดอกบัว, วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร:ศิลปาบรรณา

คาร, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 



๑๗๑ 
 

จึงก่อเกิดพระภิกษุ ๒  แบบ คือ๒ ๑) ฝ่ายที่ยังคงตั้งม่ันอยู่กับแนวปฏิบัติเดิมนั่นคือปลีกความวุ่นวาย
จากโลกออกสู่ป่า เพ่ือแสวงหาความวิเวก มุ่งเน้นทาง“วิปัสสนาธุระ”  ๒) ฝ่ายที่นิยมการอยู่ชิดติด
วัดภายในเขตชุมชน โดยมุ่งเน้นการศึกษา คือการมุ่งศึกษาเพ่ือให้รู้ถึงพระพุทธพจน์ พระธรรมวินัย 
รวมทั้งพระอภิธรรมต่างๆ 

๒. สรุปผลการวิจัยในประเด็นเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
พระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคอีสาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการก าหนดนโยบายได้อย่าง
ชัดเจน ขณะที่ภาคเอกชนและชุมชนมีความสนใจและเห็นถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธ แต่
ทุกภาคส่วนยังไม่เคยมีการวางแผนและร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบเชิงพุทธอย่างเป็น
ระบบ และเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงพุทธซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในศาสนสถานผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรตระหนักถึงคุณค่าของศาสนสถาน ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติใน
รูปแบบเฉพาะ คือการเดินทางไปยังวัดซึ่งเป็นศาสนาสถานส าคัญของพุทธศาสนา เพ่ือน้อมร าลึกถึง
พระพุทธองค์ ด้วยความศรัทธาตั้งมั่นที่จะศึกษาสถานที่และพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิต
ด้วยจิตที่สงบมั่นคง มีความอดทนตั้งใจจริง หากตั้งจิตอยู่ที่การปล่อยวางให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและดับ
ไปมีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมเดินทาง มีไมตรีจิตต่อกันฉันกัลยาณมิตรแบ่งปันผลบุญสู่มวล
มนุษยชาติการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพุทธจึงมีความหมายและอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนอย่างเปี่ยม
สุขตลอดเวลาและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเดินทางท่องเที่ยวเชิงพุทธควร
ค านึงถึงหลักส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง คือ การศึกษาวัดอย่างละเอียด รอบคอบ 
เรียนรู้สิ่งที่ เกิดขึ้น และประการที่สอง คือ การใช้หลักคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งจะท าให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตการปฏิบัติต่อผู้รับและตนเองอย่างมีเมตตา 
(ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยมคธ. ประเทศอินเดีย ๒๕๔๙:บทน า) ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  เห็นได้ว่าความต้องการนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่  พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีควรมีการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนความต้องการของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธนั้นพบว่า
นักท่องเที่ยวมีความต้องการพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานด้าน  การจัดการสถานที่
จอดรถภายในวัดความสะดวกของรถโดยสารสาธารณะเพ่ือเดินทางมาวัดสภาพการจราจรระหว่าง
เดินทางมาวัด ความชัดเจนของป้ายบอกทางมาวัด ซึ่งสอดคล้องกับ (สายรุ้ง วงษาไชย,๒๕๕๔) 
กล่าวไว้ว่า แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้ าวัดเชิงท่า จังหวัดลพบุรี ต้องมี 

 
๒ พระมหาสมชาย เจริญกิจ, วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและ

กิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยในปัจจุบัน ,
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐. 



๑๗๒ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวย ความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยวและด้านบริการอ่ืนๆ  ความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  ด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า จุดเด่นทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดมีเอกลักษณ์ชัดเจน และนักท่องเที่ยวความต้องการในระดับมากด้าน
ความปลอดภัยโดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยในวัด ซึ่งสอดคล้องกับ กฤษณะ เดชาสุรักษ์
ชน (๒๕๕๒). กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวอิสระชาวต่างชาติที่มีต่อวัพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี
วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยววัดโพธิ์ คือสนใจในศิลปะและประวัติศาสตร์ตะวันออก ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ในระดับมาก คือ การจัด
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาส่งเสริมการวิปัสสนากิจกรรมการสนทนาธรรมกับพระสงฆ์การ
สะเดาะเคราะห์ แก้กรรม ดูดวง มีความต้องการพัฒนาในระดับมากส่วนความต้องการในด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งดึงดูดใจมีระดับความต้องการ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับมาก ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีระดับความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ บุญพิเชษฐ์จันทร์
เมือง (๒๕๕๓). กล่าวไว้ว่าการจัดการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสินทร์
โดยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เน้น ๑) การชื่นชมศิลปกรรมต่าง ๆ ๒) การนมัสการไหว้พระและ
สิ่งศักดส์ิทธิ์ ๓) การฝึกสมาธิภาวนาในวันหยุดและวันพักผ่อน ๔) สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรได้รับในการ
มา ท่องเที่ยวคือความเพลิดเพลิน คติธรรม เกร็ดความรู้ทางศาสนาที่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ที่
ละเอียดลึกซึ้ง และ ๕) ควรปรับปรุงด้าน การบริการท่องเที่ยวของวัดที่ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจเพ่ือ
มาตรฐานแรงจูงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการสาธารณูปโภค 

ศักยภาพการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และมี
ศักยภาพด้าน การดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เนื่องจากเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และประวัติความเป็นมาที่
ยาวนาน พร้อมทั้งสถาปัตยกรรมและงานเทศกาลประเพณีที่โดดเด่น เช่น แห่เทียนพรรษา การน า
จุดเด่นเหล่านี้มาพัฒนาให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างเป็นรูปธรรมและน าเสนอแก่
นักท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่ได้รับ ความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมถึง
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด อุบลราชธานี โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วน
ใหญ่ต้องการให้มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชน 
เนื่องจากชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม 
มลภาวะ ความแออัด อีกทั้งคนในชุมชนยังเป็นผู้อุปถัมภ์ ดูแลประกอบศาสนกิจ มีความผูกพัน



๑๗๓ 
 

กับศาสนสถานมาก่อน ดังนั้น การเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา  พัฒนา และ
เสนอแนะในการวางแผนและรับรู้ ทั้งในระยะวางแผนและระยะด าเนินการจึงเป็นเรื่องส าคัญ อีกทั้ง
เป็นการแสดงถึงการเคารพสิทธิของคนในชุมชน ศาสนิกชน และศาสนิกสถาน (สินชัย  กระบวน
ศิลป์ ๒๕๕๐) 

๓. สรุปผลการวิเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของ
พระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จ าเป็นต้องให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบายร่วมกัน โดย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธควรเป็นไปในลักษณะ “ศาสนาน าการท่องเที่ยว” และนโยบาย
ดังกล่าวควรอยู่ในกรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เสนอ
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นในการพิจารณา คือ  

๑) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธตามบริบทของแต่ละแหล่งเพ่ือไม่ให้การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปกระทบต่อวิถีพุทธ และ
ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงหลักค าสอนและหลักศาสนาในวัดใดวันหนึ่งมากกว่าหลายวัดในหนึ่งวัน 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในกลยุทธ์ที่ ๑.๒ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุปทานการ
ท่องเที่ยวไทย ในแนวทางที่ ๑.๓.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อส่งเสริมการตลาดที่วางอยู่บนฐานอัตลักษณ์ 
(ท้องถิ่น) (ภาพลักษณ์) และศักยภาพของประเทศ แนวทางที่๑.๓.๔ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้าง (อัต
ลักษณ์ท้องถิ่น) ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไทย ผลการวิจัยที่ได้นั้นจะสามารถแสดงถึงอัตลักษณ์
การท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้  

๒) การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทั้งป้ ายบอกทางวัดในจังหวัด 
และป้ ายชี้แนะ การปฏิบัติศาสนกิจภายในวัด และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือสร้างเรื่องราวการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านการ
รวบรวมข้อมูลทั้งประเภทศูนย์ข้อมูล หรือคู่มือน าชมที่จะอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น  

๓) การพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวประเภทการคมนาคมขนส่งมวลชนซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านการ



๑๗๔ 
 

บริการพ้ืนฐานตามความมุ่งหมายของศาสนสถานที่ต้องการให้เป็นที่สงบใช้ประกอบศาสนกิจแต่
ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จ าเข้ามาเพ่ือเที่ยวชมหรือท านุบ ารุงศาสนาด้วย  

๔) การจัดการระบบที่เอ้ือต่อความเชื่อมั่นความปลอดภัยในทรัพย์ภายในวัดซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกับความปลอดภัย
ของศาสนสถานที่ต้องด าเนินควบคู่กันไป โดยเฉพาะปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่อง
ที่คณะผู้วิจัยมองว่าควรให้ความส าคัญมากที่สุดเพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นขณะการท่องเที่ยวเชิงพุทธจะส่งผลต่อทัศนคติและการแนะน าการท่องเที่ยว
ต่อของนักท่องเที่ยวได้  

๕) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
ค านึงถึงบริบททางศาสนาประจ าชาติและก าลังซื้อของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนประเทศสมาชิกมากขึ้น  แต่ลักษณะการ
เคลื่อนย้ายดังกล่าวอาจเป็นการเคลื่อนย้ายโดยวัตถุประสงค์การท างาน มิใช่การท่องเที่ยวก็เป็นได้ 
และขนาดเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศสมาชิกยังมีระดับที่ต่างกันอยู่  ดังนั้น การวางแผน
การท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยพ่ึงพาตลาดต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ  เพราะหาก
ประเทศสมาชิกเป้ าหมายมีก าลังซื้อสูงและสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธทางจังหวัดอุบลราชธานีก็
ควรส่งเสริมเอกชน แต่หากมิได้เป็นเช่นนั้นก็ควรทบทวน ออกมาตรการหรือให้ค าแนะน าแก่เอกชน 
๖) การส่งเสริมภาคการศึกษาให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีการให้ความส าคัญกับการร่วมมือกับชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือ
ช่วยกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า การด าเนินชีวิตของคน
ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร้ขีดจ ากัด ไร้กรอบ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ มากมายหาได้ง่ายมีบริการอยู่แทบทุกหนทุกแห่ง ระบบการแข่งขันต่างๆ ก็มาก
ขึ้น ท าให้ชีวิตผู้คนในยุคนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบกับหน้าที่การงานและการด าเนินชีวิต คนส่วนมาก
มักจะตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ทัน จึงมักจะตกเป็นเหยื่อต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวในทางพุทธจริยศาสตร์ถือว่า สังคมในยุคปัจจุบันขาดการพัฒนาปัญญาในทางที่
ถูกต้องดีงามจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจ
ของคนในสังคมเพ่ือให้รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกการพัฒนาปัญญาตามแนว
พุทธจริยศาสตร์นั้นมีเป้าหมายคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงบรรลุถึงความจริงสูงสุด นั่นคือ 
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“พระนิพพาน”และการที่เข้าถึงความจริงสูงสุดนั้นได้จะต้องอาศัยปัญญา ในระบบจริยธรรมทาง
พุทธศาสนาเรียกว่า“ไตรสิกขา” หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา และปัญญานี้ถือว่าเป็นแกนหลักของระบบ
จริยธรรมทั้งหมด ทั้งในแง่ที่ท าหน้าที่ในการน าทางหรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีและ
จุดมุ่งหมายของชีวิตท าหน้าที่แก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเดินทางของ
ชีวิตในวิถีจริยธรรมและท าหน้าที่ประจักษ์แจ้งสัจจะ หรือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต (ปัญญาวิ
มุติ)ผลที่ได้จากการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นผลที่เกิดจากการ
น าเอาวิธีการปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐาน ๔ มาใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาปัญญา และได้น า
หลักสัปปายะ ๔ มาปรับใช้ในการพัฒนา จนท าให้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์ได้รับการพัฒนาทั้ง ๒ 
ด้านไปพร้อมๆ กัน คือด้านจิตภาพและด้านกายภาพ ผลท า ให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมเกิดการ
พัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาทั้งสามด้าน คือ ด้านศีล ด้านสมาธิ และด้านปัญญา โดยด้านศีล ท า
ให้ผู้ที่ รักษาศีลเป็นปกติไม่วิตกกังวลกับการกระท าความชั่วใดๆใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่
ทะเยอทะยานอยากได้ในสิ่งที่เกินความจ าเป็นของชีวิต จิตใจมุ่งท าแต่กุศลกรรม ด้านสมาธิ ท าให้ผู้
ปฏิบัติสามารถยกระดับจิตให้สูงขึ้น คือสามารถพัฒนาจิตให้อยู่ในระดับสงบและอารมณ์ผ่องใส ไม่
เครียด ไม่บีบคั้น มีความปลอดโปร่งเบาสบาย ส่วนด้านปัญญานั้น ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมรู้เท่าทัน
สภาวะของอารมณ์กับสิ่งภายนอกที่มากระทบจิตได้ดีขึ้น ท าให้รู้เข้าใจสภาวะของความเป็นจริงใน
ชีวิตมากขึ้น จึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จะเห็นได้หลักพระพุทธศาสนาจะเน้นถึงการยอมรับ
ศักยภาพของมนุษย์พระพุทธองค์ทรงเน้นให้เห็นถึงความ ส าคัญในการพัฒนาชีวิตให้ก้าวไปสู่
เป้าหมายที่ดี ว่าด้วยหลักการพัฒนาชีวิตมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ในห้ามพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ 
(สมาธิ) และด้านปัญญา(ปัญญา) จึงจะถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้เยาวชนเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ 

จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาในเทศกาล และวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามากที่สุดคือ เดินทางมาวัดคือ การตักบาตร ถวาย
ทาน เวียนเทียนในวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ส าหรับสิ่งที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนาคือ การ
ได้รับความเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ และการได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของศิลปะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วัชราภรณ์ ระยับศรี (๒๕๕๑) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ว่าประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยววัด คือ การได้ผ่อนคลายความเครียด เกิดความสบาย
ใจและได้พัฒนาจิตใจ ท าให้จิตใจสงบ ส่วนทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในวัดต่างๆ มีความ
น่าสนใจ มีความงดงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก บางวัดมีศิลปะและสถาปัตยกรรมในวัดมีคุณค่า
สูงยิ่งที่ได้สืบทอดรักษากันมาอย่างยาวนาน บางส่วนยังได้ผสมผสานศิลปะยุโรปหรือจีนเข้าไปด้วย
อย่างกลมกลืน ทุกวัดต่างก็มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่ได้
ด้อยกว่ากัน มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และภูมิทัศน์ และเพียงพออย่างไรก็ตาม วัดที่ยังไม่
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มีการจัดการที่ดีพอสาเหตุเกิดจากข้อจ ากัดต่างๆ เช่น ความรู้ รวมถึงค่านิยม และที่ส าคัญที่สุด คือ 
แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวในวัดที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้ที่เกี่ยวข้องและยังไม่
สามารถหาจุดที่เหมาะสมลงตัวได้ซึ่งควรมีการประชุมเพ่ือหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ โดยต้องยอมรับ
ว่าทางวัดไม่ควรหลีกเหลี่ยงการให้บริการทางการท่องเที่ยว เนื่องจากวัดเหล่านี้ตั้งอยู่ในกลางเมือง
หลวงมีความส าคัญโดดเด่นเป็นแรงดึงดูด มีความงามทางสถาปัตยกรรมมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ที่สามารถย้อนรอยอารยธรรมของชาติและศาสนาได้ จึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ เพ่ือขานรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 
๔. ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ ควรมีการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และท่องเที่ยวของวัด โดยด าเนินการตามรูปแบบ
การ ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เช่น การฝึกอบรมสมาธิวิปัสสนาแก่  
นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจตามที่กล่าวแล้ว โดยมีส่วนร่วมในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนทั้งความรู้  
กิจกรรมการท่องเที่ยววัด ๑)  กิจกรรมการเรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม ๒) กิจกรรมการ
เรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-วิถี ชีวิต ๓)กิจกรรมการเรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงการ
พัฒนา จิตใจและปัญญา ๔) กิจกรรมการเรียนรู้และการ ท่องเที่ยวเชิงการบ าเพ็ญ ประโยชน์เพ่ือ
ชีวิตและ สังคม รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้  ๑. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการทัศนศึกษา 
(Learning By Seeing)  ๒. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning By Doing) ๓. รูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยการสร้าง เครือข่าย (Learning By Networking) กระบวนการสื่อสารคุณค่าและการ
พัฒนาจิตใจ การใช้สื่อและกระบวนการที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม กระบวนการ
เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรม การสร้างเครือข่าย การสานต่อความสัมพันธ์  
ความรู้และ การพัฒนา บุคคล/สังคม เชิงสร้างสรรค์ กระบวนการ และงบประมาณที่สอดคล้องกัน 
เช่น จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการแสดงข้อมูล เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในประเทศไทย 

๒. จากผลการศึกษาที่พบว่า มีนักท่องเที่ยวสนใจการเรียนรู้และการปฏิบัติตาม
หลักการทาง พระพุทธศาสนาที่เพ่ิมข้ึน ดังนั้น จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
กลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือ เสนอเป็นทางเลือกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและวัดควรมี การส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมระยะสั้นแก่นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศร่วมกันตามสถานที ่เหมาะสม เนื่องจากวัดบางวัดหรือวัดอื่นๆ ยังขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา หรืออาจมี การฝึกอบรมทักษะด้านภาษาแก่พระสงฆ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  

๓. วัดที่เน้นการปฏิบัติธรรมหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดของประเทศไทย ส่วน
ใหญ่มี ความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวไทยเป็นอย่างดี 
แต่ยังขาด ทักษะและกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ดังนั้น 
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หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา ควรมีส่วนร่วมในการ
เสริสร้างศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและการให้ข้อมูลความรู้ในมิติการจัดการ 
 

๕.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
๑. จากการศึกษา พบว่า วัดในภาคอีสานมีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาในการ

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา โดยท าการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน คือ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม 

๒. ควรมีการติดตามและกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน ภายหลังสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว และทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

๓. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส านักงานจังหวัด ควรน าแผนกระบวนการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพ่ือเป็นทิศทางของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

๔. ควรจัดให้วัดและชุมชนมีความรู้ในกระบวนการจัดท ากระบวนการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในวัดและชุมชนของตน พร้อมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานระหว่างวัดที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยว 

๕. ควรมีองค์กรการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาระดับชาติขึ้นเฉพาะ เพ่ือเป็นหน่วยงานใน
การเผยแผ่พุทธศาสนา มีการประสานงานระหว่างไทยและต่างประเทศ  และส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่มีมาตรฐานและครบวงจรสร้างสรรค์ ให้มี
ชีวิตอบอุ่นด้วยสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ ที่เป็นเครือข่ายทางสังคมของชุมชน แต่ละสถาบันต่างก็มี
ขั้นตอนและวิธีการสร้างเสริมจ าส านึกให้กับเยาวชน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือคนดีมีคุณธรรม เป็น
คนเก่งสามารถประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพของตน สามารถสร้างสรรค์ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข 
๖.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
- น ากระบวนการวิธีวิจัยแบบ mix ไปประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป เช่น วิชาเทคนิคการศึกษา หมวดวิชาชีพครูเช่น หลักการและปรัชญาการศึกษา,
การจัดการเรียนรู้,การวิจัยเพื่อการเรียนรู้เป็นต้น ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๑๗๘ 

- น าผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักการวางแผน หลักยุทธศาสตร์ แนวทางการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการของศูนย์พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน และสถาบันการศึกษาท่ัวไป  

- น าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
น าเสนอทิศทาง นโยบาย และวางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
วัดป่ า  ทั่ วประเทศเ พ่ือเข้ าสู่  ไทยแลนด์  ๔ .๐ ต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมด้านการบริหารและพัฒนาเครือข่าย 
- สามารถประยุกต์รูปแบบหรือแนวทางการการท่องเที่ยวที่ด าเนินการไดเ้ป็นผลส าเร็จไปใช้

- สามารถน าองค์ความรู้ที่เกิดจากผลการวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดเป็นกิจกรรมหรือ
โครงการ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายตามยุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยววัดป่า ให้เกิดความเข้มแข็งและ
มั่นคง 

- สามารถน าข้อมูลที่เกิดจากผลการวิจัย เผยแพร่เป็นข้อเสนอแนะเสนอเป็นแนวทาง
ให้แก่ ครอบครัว สถาบันการศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ  

กิจกรรมด้านวิชาการ 

- มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยในมิติที่หลากหลาย เพ่ือการเรียนรู้ เช่นการเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพแลการประชุมกลุ่ม และการสังเคราะห์ข้อมูล ให้กับทีมงานวิจัย และนิสิตใน
ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

- มีการระดมความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม อันเป็นการเสริมจุดแข็ง เติมเต็ม
จุดอ่อน 

- มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเช่นการท่องเที่ยว กรมวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เพ่ือวิเคราะห์หาแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการเครือข่าย ตามแนวยุทธศาสตร์ทางการศึกษาการท่องเที่ยวของวัด
ป่า เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมั่นคง 
การประชาสัมพันธ์ 

-ตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI
-ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต http://www.mcu.ac.th/  facbook

-จัดพิมพ์ จ านวน ๑๐๐ เล่ม ส่งเผยแพร่ในห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา

http://www.mcu.ac.th/


บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๒     วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เร่ือง   ส่งรายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์แก้ไข ปี งปม. ๖๐  

เรียน     ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์

 ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้เข้า
น าเสนอผลการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์ เรื่อง “การพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัด
ป่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ตามความทราบแล้วนั้น 

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดท ารายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์แก้ไข ตามที่ผู้ทร งคุณวุฒิ
แนะน าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์แก้ไข จ านวน ๑ ชุด พร้อม
ไฟล์ข้อมูล เพื่อให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

จึงเรียนมา เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

(พระมหาสิงหณ์รงค์ สิรนิฺทรเมธี, ดร.) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

โทร ๐๖๒-๑๔๕-๖๙๔๖ 
Mail. Sing2521252@gmail.com 



ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย

ชื่อ-นามสกุล :   พระมหาสิงห์ณรงค์ เสียมทอง, ดร. 
Phramaha Singnarong Seamthong 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน :  
ต าแหน่งในหน่วยงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
หมู่ที่ ๑ บ้านหมากมี่ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๒-๒๑๕๓-๙ 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก :  วัดเกาะแก้วคูณดี ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง 
จงัหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 

E-mail  :   Sing25211252@gmail.com 
โทร. : ๐๖๒๑๔๕๖๙๔๖ 

ประวัติการศึกษา :  
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้ น.ธ. เอก  จากส านักเรียนวัดโพธิพฤกษาราม ต าบลท่าตูม 

อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ)  

เอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตเชียงใหม่ รุ่นที่ ๔๘  

พ.ศ. ๒๕๕๐ จบการศึกษา M.A (English), University of Pune India 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จบการศึกษา Ph.D (English), University of Pune India 

ประวัติการท างาน :  
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เป็นอาจารย์พิเศษประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

************************* 

mailto:Sing25211252@gmail.com


๑๘๑ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๑)

ชื่อ-นามสกุล :   พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 
Phraviman   Gambhĩrapañño 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  :  

ต าแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ าศูนย์บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก : 
๑๗๑ หมู่ที่ ๒ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
โทร. ๐๔๓-๒๒๑๖๕๓, ๐๘๗-๒๓๘๔๓๒๒ 

ประวัติการศึกษา :  
พ.ศ. ๒๕๓๗  สอบได้ น.ธ. เอก จากส านักเรียนวัดโพธิ์  ต าบลในเมือง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๔๕ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.ว.ค.) 

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๔๖ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ)  

เอกปรัชญา  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น รุ่นที่ ๔๘  

พ.ศ. ๒๕๔๙ จบการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (ปริญญาโท)  
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๖ จบการศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)   
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน เป็นเลขานุการวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมพระนวกะประจ าอ าเภอเมืองขอนแก่น 
พ.ศ.๒๕๔๖-ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรอบรมประจ าค่ายคุณธรรมวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 



๑๘๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นเลขานุการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น 
แห่งที่ ๑ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรและเลขานุการหน่วยอบรมประชาชนประจ า 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเลขานุการโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา 
ประจ าวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นประธานโครงการไถ่ถอนชีวิตโคกระบือวัดโพธิ์  
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ขอนแก่นแห่งท่ี ๑  

พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน เป็นเลขานุการโครงการลานธรรมลานวิถีไทย ศาสนสถานวัดโพธิ์ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน เป็นเลขานุการโครงการพัฒนาวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตพุทธบริษัทสี่ (วัดโพธิ์) 

พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน เป็นพระวินยาธิการประจ าอ าเภอเมืองขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษประจ าศูนย์บัณฑิตศึกษา 

วิทยาเขตขอนแก่น 
หน้าที่พิเศษ : 

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่โพธิ์ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาสภาสามเณรวัดโพธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน เป็นรองประธานมูลนิธิหลวงปู่โพธิ์ 

การฝึกอบรม : 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ผ่านการอบรมประกาศวิชาชีพครู 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ่านการอบรมครูสอนนักธรรมอ าเภอเมืองขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่านการอบรมเป็นพระวิทยากรค่ายคุณธรรมโครงการอ่ิมบุญ 

ของวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการอบรมวิทยากรโครงการอบรมพระนวกะประจ าจังหวัด- 

ขอนแก่น 



๑๘๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการอบรมการเขียนบทความวิชาการ ที่ มจร.ขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  

โดย ศ.ประยงค์ แสนบุราณ ที่ มจร.ขอนแก่น 
ประวัติการสอน : 

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๔ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมประจ าส านักเรียนวัดโพธิ์ 
บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดตาลเรียง  
บ้านผือ ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในระดับปริญญาตรี รายวิชา 
“พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในระดับปริญญาเอก  
รายวิชา “วิปัสสนากรรมฐาน” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในระดับปริญญาเอก  
รายวิชา “พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์บรรยายประจ าหลักสูตรปริญญาโท 
รายวิชา “ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาจารย์บรรยายประจ าหลักสูตรปริญญาโท 
รายวิชา “พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

หนังสือ/ต ารา : 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เขียนต ารา เรื่อง “คู่มือการอบรมค่ายคุณธรรม” (อัดส าเนา) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดท าหนังสือ เรื่อง “คู่มือท าวัตรสวดมนต์ฉบับญาติธรรม”  
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นบรรณาธิการจุลสารใต้ร่มโพธิสาร 
พ.ศ. ๒๕๕๗   เขียนต าราเชิงวิชาการ เรื่อง “โคลนนิ่งกับสภาพความเป็นมนุษย์ 

ในมุมมองพระพุทธศาสนา” (อัดส าเนา) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เขียนต าราเชิงวิชาการ เรื่อง “ความรุนแรง : มายาคติของความ-

รุนแรงท่ามกลางสันติภาพโลก” (อัดส าเนา) 



๑๘๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เขียนต าราเชิงธรรมะ เรื่อง “เพียงเพ่ือประลองใจ”  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนต าราประกอบการสอนรายวิชา “พระพุทธศาสนากับศาสตร์ 

สมัยใหม่” (อัดส าเนา) 
งานวิจัย : 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นผู้ช่วยวิจัยพระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. 
เรื่อง “ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของส านัก
ปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัดขอนแก่น” โดยได้รับทุนการวิจัยจาก
จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นผู้วิจัยร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอีสาน เรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ 
: กรณีศึกษาพระกรรมฐาน ที่พักสงฆ์ป่าดงคล้อญาณสัมปันโน  
ต าบลวังกวาง อ าเภอน  าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์”   
(อยู่ในระหว่างการด าเนินการ) 

บทความทางวิชาการ : 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เขียนบทความเรื่อง “เปรียบเทียบการแสวงหาความรู้ของ 

ศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์” ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕  
ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ” ในระดับดุษฎีบัณฑิต  
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรับเชิญให้ร่วมใน
งานแถลงข่าว “เปิด ๕ งานวิจัยดีเด่นยอดมงกุฏ” ในหัวข้อ “ศึกษา
วิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”  
 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ 
กรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมใหญ่
วิชาการประจ าปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดุษฎีนิพนธ์ระดับดี  



๑๘๕ 

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เขียนบทความเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐาน
ของสันติภาพ” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เขียนบทความเรื่อง “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : วิเคราะห์เบญจ
ขันธ์กับการเปลี่ยนผ่านโลกทัศน์เชิงสังคม” ตีพิมพ์ในวารสาร
บัณฑิตศึกษา ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เขียนบทความเรื่อง “มายาคติของความรุนแรงท่ามกลางสันติภาพ
โลก” ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ฉบับพิเศษ  
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

************************************ 



๑๘๖ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๒) 

ชื่อผู้วิจัย : ดร.เอกชัย ศรีบุรินทร์ 
ต าแหน่งวิชาการ :  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี   ศน.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

ปริญญาโท   MA.(LingEng.) อินเดีย 
ปริญญาเอก  Ph.D. (LingEng.) อินเดีย 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๐๗๒๔-๗๖๕๘

ต าแหน่งในหน่วยงานปัจจุบัน : 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
หมู่ที่ ๑ บ้านหมากมี่ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๒-๒๑๕๓-๙ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ : 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power Point 
โปรแกรม SPSS 

************************************



๑๘๗ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๓) 

ชื่อผู้วิจัย : นายเกียรติศักดิ์ บุตรราช  
ต าแหน่งวิชาการ :  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา  : ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปริญญาโท MA.(LingEng.) อินเดีย 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก :  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๐๗๒๔-๗๖๕๘

ต าแหน่งปัจจุบัน : 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
หมู่ที่ ๑ บ้านหมากมี่ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๒-๒๑๕๓-๙ 

ความช านาญพิเศษ : 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power Point 
โปรแกรม SPSS 

************************************



๑๘๘ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๔) 

ชื่อผู้วิจัย:      นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 
Mr.chaiyasit Udomchokenamorn 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน : 
ต าแหน่งวิชาการ :    อาจารย์ 

หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๐๗๒๔-๗๖๕๘ 

ประวัติการศึกษา : 
ปริญญาตรี ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ความช านาญพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power 
Point, โปรแกรม SPSS 

งานวิจัย : 
- ชื่อเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อชาวพุทธที่มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ประจ า

หมู่บ้าน  จังหวัดอุบลราชธานี”  (ผู้ร่วมโครงการวิจัย : แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 
- ชื่อเรื่อง "ศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมอักษรธรรมอีสาน"  (ผู้ร่วมโครงการวิจัย : แหล่งทุน

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 
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