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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วยการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ วิจั ย ใช้กระบวนการวิจัย ใช้ รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) คือ วิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
พระสงฆ์ ประชาชนจ านวน ๙ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี , อ านาจเจริญ , นครพนม , ขอนแก่น , 
หนองคาย , นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ และร้อยเอ็ด ผู้วิจัยเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง ๓๒๕ รูป/คน และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal  Interview) กลุ่ม
ตัวอย่าง ๒๐ รูป/คน 
 ผลวิจัยบทบาทการมีส่ วนร่ วมขับเคลื่ อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ลักษณะบทบาทของพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงพอสรุป
ได้ดังนี้ คือ ๑) บทบาทตามหลักการของพระพุทธศาสนา เช่น การอบรมสั่งสอน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  การเป็นผู้น าทางพิธีกรรมทางศาสนา  ๒) บทบาทตามที่สังคมคาดหวัง เช่น การ
ส่งเสริมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาของเยาวชน  ประเพณีวัฒนธรรม สุขภาพ เป็นต้น  ๓) บทบาท
ตามความสนใจหรือความถนัดของพระสงฆ์เอง ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทัศนคติ ประสบการณ์ท าให้เกิด
แรงบันดาลใจ เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม เกษตร เป็นต้น ส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า พระสงฆ์ที่เป็นพระ
นักพัฒนาส่วนใหญ่มีแนวคิดในการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐอยู่แล้ว โดย
เน้นการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาวัตถุไปพร้อมกัน ส่วนลักษณะการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจากการวิจัย พบว่าเป็นไปตามความพร้อมของพระสงฆ์ทั้ง ๓ 
ลักษณะ  ดังนี้ ๑) การมีส่วนร่วมแบบพระสงฆ์ กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก เช่น สภาพแวดล้อม ความพร้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น จากนั้นจึง
ได้น าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาแนะน าและประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ๒) การเข้าไปมี
ส่วนร่วมแบบพระสงฆ์ ชาวบ้าน และผู้น าชุมชน ๓) การเข้าไปมีส่วนร่วมแบบ พระสงฆ์ ชาวบ้าน ผู้น า
ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการ ซึ่งในท้องถิ่นจะมีหน่วยงานที่เป็นทั้งของรัฐและเอกชน ดังนั้น
พระสงฆ์ที่มีความต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานนั้นๆ จะต้องสามารถประสาน
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ความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น สถาบันการศึกษา  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา คือ การท าให้ประชาชนพออยู่พอกิน และมีส่วนน าพาประเทศชาติ
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT 

 The research objective of this study include the economic sufficiency 
driven participation and the present the form of the sufficiency economy participated 
movement of  the northeast Buddhist monks. The researcher used the research 
process, mixed method is a qualitative research and quantitative research. The study 
sample consisted of Buddhist monks and people in nine provinces, including 325 
person in UbonRatchathani .Amnat Charoen, NakhonPhanom, KhonKaen, NongKhai, 
NakhonRatchasima, Buri Ram, Surin and RoiEt  data were collected by using 
questionnaires and informal interviews 20 person. 
 The role of sufficiency economy participated movement of the northeast 
Buddhist monks found that Nature of the role of monks with the sufficiency 
economy participated movement, it is concluded that: 1) the principles role of 
Buddhism as taught, evangelism Buddhism and being the leader of the cult.2) the 
role that social expectations such as promoting youth education. tradition, culture, 
health, etc. 3) the interest or aptitude of the monk which is based on attitude, 
experience, inspiration, such as environment saving, economic, social, agricultural, 
etc. The model the form of the sufficiency economy participated movement of  the 
northeast Buddhist  monks found that the Buddhist  monks who is the developer, 
most has the concept in the application of the principles of Buddhism to the 
concepts theory and principles of the sufficiency economy. It is the policy of the 
government. By focusing on the mental development in parallel with the 
development of objects along the way. The involvement of the Buddhist monks in 
the sufficiency economy participated movement  just enough from the research. 
Found that according to the availability of priests and three following criteria: 1) 
engaging a priest to the house, which is the way of life of local residents, such as the 
environment and the availability of local culture. Then have the sufficiency economy 
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was introduced and applied in accordance with the context of the community, 2) 
involved a priest villagers and community leaders, 3) involved a priest villagers 
leaders and locals. Government Agencies The local authorities will have both public 
and private. The monks are demand-driven economic entities in it. Must be able to 
coordinate the cooperation of local authorities, such as educational institutions. 
Local government, etc., to achieve the goal of development was to make the people 
enough to eat. And bring the nation to a prosperous and sustainable. 
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               ผู้น าชุมชนและหน่วยงานราชการ”.............................................................................. ๕๒ 
         ๔.๔ รูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................... ๕๓ 
 
 



 ญ 

อักษรย่อช่ือคัมภีร ์
 

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

พระวินัยปิฎก 
 
 วิ.มหา.  (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์ (ภาษาไทย) 
 วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 
 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 
 ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
 ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย  ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
 



 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสมัยโบราณสังคมไทยพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน
พระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการยอมรับและศรัทธาจากประชาชนคนไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะ
พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อวิถีการด ารงชีวิตของชาวบ้าน หากมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า
ชาวบ้าน เมื่อประสบปัญหาหรือเกิดความทุกข์ร้อนใด ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจ ก็จะพากัน
ไปวัดพบพระสงฆ์ เพ่ือขอค าปรึกษาและระบายความทุกข์ หน้าที่บทบาทของพระสงฆ์ ในส่วนนี้
สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้แทบทุกอย่าง เพราะฉะนั้นวัดและพระสงฆ์ในอดีต จึงมีบทบาทมาก 
พระสงฆ์เป็นทั้งครูสอนหนังสือ อบรมศีลธรรม ศิลปะ วิชาชีพ รักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยไม่สบาย 
ประนีประนอมความให้กับชาวบ้านที่เกิดกรณีพิพาทกัน สงเคราะห์คนชราและเด็กก าพร้าที่ไม่มีใคร
เลี้ยงดู นอกจากนั้นยังท าหน้าที่เป็นนักวิชาการเกษตร ที่คอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปลูกพืช และ
เลี้ยงสัตว์และฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับชาวบ้านภาระหน้าที่เหล่านี้แม้จะไม่ปรากฏในพุทธบัญญัติ
โดยตรงแต่ก็มีความส าคัญในการช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชนที่พระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ตลอดระยะเวลา
อันยาวนาน 

ต่อมาความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุจากประเทศตะวันตก ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อจิตใจและ
การด าเนินชีวิตของคนไทย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ชาวบ้านยึดติดในวัตถุสิ่งของ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเป็นการเห็นแก่ตัวมากขึ้น และมีค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ยอมท าทุกวิถีทางเพ่ือจะได้มาซึ่งวัตถุ โดย
ไม่ค านึงถึงบาปบุญคุณโทษและผลเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวม นอกจากนั้นแล้วระบบเศรษฐกิจที่
พัฒนามาจากอารยธรรมตะวันตก ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารประเทศ ปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษาจากวัดไปสู่โรงเรียน ดังนั้นการเกื้อกูล การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันที่ชาวบ้านเคยได้รับการ
อบรมจากวัด จึงเริ่มลดน้อยลง เพราะสภาพสังคมไม่เอ้ือให้พระสงฆ์มีความสัมพันธ์อย่างในอดีต ท าให้
เกิดช่องว่างระหว่างวัดกับชุมชนจากสภาการณ์ดังกล่าวท าให้พระสงฆ์ผู้ซึ่งเคยมีบทบาทเป็นผู้น าทาง
จิตวิญญาณและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงเป็นเพียงที่พ่ึงทางพิธีกรรม และเป็นแหล่งมอม
เมาชาวบ้าน ให้ยึดติดในไสยศาสตร์เป็นการซ้ าเติมชาวบ้านเข้าไปอีกจากปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องหาแนวทางพ้ืนฟูบทบาทพระสงฆ์ให้เหมือนครั้งอดีตที่ผ่านมา 

 แนวทางส าคัญที่จะช่วยให้ทั้งวัดและพระสงฆ์สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็ง 
คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่
                                                           

 บุญทิพย์  สิริธรังศรี, บทบำทพระสงฆ์ในกำรส่งเสริมให้ประชำชนดูแลตนเอง, ใบลาน, ปีที่  ๔ ฉบับ
ที่ ๗ (ธันวาคม  ๕๕๖) : หน้า ๓๖. 

 กมล รอดคล้าย, พระสงฆ์กับกำรพัฒนำเด็ก, ใบลาน, ปีท่ี  ๕ ฉบับท่ี ๘ (ธันวาคม  ๕๕๗): หน้า  ๗. 



              
 

ปวงชนชาวไทยไว้ในฐานะที่เป็นเสมือนเข็มทิศของการด าเนินชีวิต๓ ซึ่งเป็นทางหนึ่งของการบริหาร
และการพัฒนาของสังคมในระยะยาวที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในที่สุด ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกของทุนนิยม ซึ่งมีลักษณะที่
มุ่งหวังแต่ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  นิยมที่จะแสวงหาความร่ ารวยจากการลงทุนและการ
บริโภค ซึ่งเป็นด้านที่อันตรายของระบบทุนนิยม จึงเกิดสภาวะของการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 
ประชาชนถูกกระตุ้นให้เกิดการบริโภคอยู่ตลอดเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จึงทรง
พระราชทานเกษตรทฤษฏีใหม่แก่ประชาชนไทยในปี พ.ศ.  ๕๓๗ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของ
เกษตรรายย่อยของประเทศ ต่อมาหลังจากภาวะเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๕๔๐ พระองค์ได้พระราชทาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้พระราชทานค าอธิบายต่อมาในภายหลัง โดยมีความหมายใน
แนวทางนี ้

 “…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติถึงประชาชนทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ทันต่อโลกในยุคของโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมไปถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบคุ้มกัน
ที่ดีในตัวพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งในภายนอกและภายใน
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ 
มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกันก็จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ
คนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส านึกในคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริตและรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ในทางด้านวัตถสุังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี…”๔ 

 กล่าวคือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส าหรับพสกนิกรชาวไทยทุก
ระดับในสังคม น้อมน าสู่แนวทางพุทธธรรมเน้นการเดินทางสายกลาง ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน เน้นการปฏิบัติเพ่ือการสร้างความสามารถในการพ่ึงตนเอง แต่ไม่ต้องเคร่งครัดถึงกับ
จะต้องพ่ึงตนเองได้ทั้งหมดแม้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพ้ืนที่ แต่เศษ
หนึ่งส่วนสี่ของการกระท า ถ้าหากพิจารณาถึงสาระส าคัญที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ( ๕๔๕– ๕๔๙) และต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่    ( ๕๕๕– ๕๕๙) จะพบว่าประเด็นส าคัญคือ การกล่าวถึงการน าเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาสังคมเพ่ือท าให้สังคมไทยได้มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)”  

                                                           
๓เกษม วัฒนชัย, กำรเรียนรู้แท้และพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, ๕๕ ), หน้า  ๓. 
๔สมพร เทพสิทธา,เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ , (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อริยมรรค

, ๕๕ ),หน้า๙– ๐. 
๕คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร,(กรุงเทพมหานคร : 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๕๕๐), หน้า  ๗. 



            ๓ 
 

 ด้วยเหตุผลนี้เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ถูกก าหนดเป็นวาระส าคัญของชาติในระดับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาในท้องถิ่น เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะวัดให้ได้มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน๖ 
เช่น ด้านอุดมการณ์ การรวมกลุ่ม การผลิต การแปรรูป การตลาด การลงทุน การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในชุมชน น ามาสู่การสร้างวัฒนธรรม
แห่งความพอเพียงให้สามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชน วัดและพระสงฆ์จึงมีความส าคัญเนื่องจากเป็นหน่วย
กิจกรรมทางศาสนาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น
จึงมีวัดและพระสงฆเ์ข้ามามีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อม 

 ด้วยเหตุนี้  การประยุกต์ใช้และบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวความคิดของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าวจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าหาก
พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเพ่ิมระดับความความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงและ
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่าย 
บ้าน-วัด-โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศใน
โอกาสต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการด าเนินชีวิตที่ดีให้แก่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานติดตามผลการประยุกต์ใช้และบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวความคิดของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวัด ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญในทางศาสนาและเป็นเบ้าหลอมรวมศรัทธามหาชนได้ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่หรือภูมิสังคม อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคม
และประเทศชาติต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  . .  เพ่ือศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  . .  เพ่ือเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑.๓ ขอบเขตกำรวิจัย 

กำรวิจัยเรื่อง “บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” มีขอบเขต ดังนี้ 
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  มุ่งเน้นการศึกษาในมิติต่างๆ คือ   
  ) หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง  

                                                           
๖ประเวศ วะสี ,ประชำคมต ำบลยุทธศำสตร์เ พ่ือเศรษฐกิจพอเ พียงธรรมและสุขภำพ ,

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, ๕๕ ), หน้า ๓ . 
 



            ๔ 
 

  ) วัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม คือ ความเชื่อ ประเพณี ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เสริมสร้างความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) ความสัมพันธ์ทางสังคมและบทบาทพระสงฆ์ท่ีมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔) การวิเคราะห์ถึงกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕) วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  ที่เก็บรวบรวมข้อมูล ๙ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่ผสมผสาน
กันระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ  เพ่ือให้ได้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น กระบวนการจัดการของคณะสงฆ์ การประยุกต์ใช้และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยดังนี้ 
 ประชำกร 
  .ผู้ปกครองคณะสงฆ์  พระสังฆาธิการ 
  .พระสงฆ์ท่ัวไป 
 ๓.พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 
  ๓.  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 
  ๓.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๓.๓ ประชาชนทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
  .พระสังฆาธิการ     จ านวน  ๙  รูป 
  .พระสงฆ ์   จ านวน   ๕๐ รูป 
 ๓.พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาจ าแนกเป็น  
  ๓.  นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ านวน   ๕๐ คน 
  ๓.  ผู้แทนส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือวัฒนธรรมจังหวัด จ านวน ๙   คน 
  ๓.๓ ประชาชนทั่วไป  จ านวน   ๕๐  คน 
    รวมทั้งหมด  จ านวน  ๓๖๘  รูป/คน 
 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Area or Cluster Sampling) กลุ่มตัวอย่างกระจายตามพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๙ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี , อ านาจเจริญ , นครพนม , ขอนแก่น , 
หนองคาย , นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ และร้อยเอ็ด 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
 มีก าหนด    ปี  เริ่มจากเดือน   ตุลาคม   ๕๕๗ – ๓๐  กันยายน  ๕๕๘ 
 
 
 



            ๕ 
 

๑.๔ กรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยสามารถน าแนวคิดที่ได้มาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย  ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๑   กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

 

๑.๕ นิยำมศัพท์ทั่วไป 

 นิยาม / ค าส าคัญ (Key words) ของโครงการวิจัย 
 บทบำทกำรมีส่วนร่วมพระสงฆ์หมายถึงการแสดงพฤติกรรมตามหน้าที่ตามฐานะ
ต าแหน่งที่ตนครองอยู่ของพระสงฆ์ท่ีมีต่อชุมชนโดยไม่ขัดกับพระธรรมวินัยในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง
บทบาทของพระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กำรขับเคลื่อนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง การสร้างขบวนการที่มี
เป้าหมายหลักเพ่ือสร้างกระแสสังคมให้มีการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เป็นกรอบความคิด หรือส่วน
หนึ่งของชีวิตในหมู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 
 
 

บริบทและศักยภำพของ
พ ร ะ ส ง ฆ์ ใ น ภ ำ ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปั จ จั ย เ ส ริ ม แ ล ะ
อุปสรรคกำรมีส่วน
ร่ ว ม ขั บ เ ค ลื่ อ น
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระสงฆ์ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บทบำทกำรมีส่วนร่วมของ
พระสงฆใ์นกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง 

รูปแบบกำรมีส่วน
ร่วมในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระสงฆ์ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



            ๖ 
 

๑.๖ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 .๖.  ได้พัฒนากระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 .๖ . ได้ ฐ านข้ อมู ลพระส งฆ์ที่ มี ส่ ว นขั บ เคลื่ อน เศรษฐกิ จพอ เ พีย ง ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 .๖.๓ ใช้ข้อมูลในข้อ  .๖.  เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเพ่ือก าหนดว่ามีวัด/พระสงฆ์และ

โรงเรียนที่ใดบ้างที่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จะได้เริ่มสร้างเครือข่าย บ้าน วัด 
โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 .๖.๔ ได้รับทราบกระบวนการท างานของวัด/พระสงฆ์กลุ่มเป้าหมาย และสามารถ
น าไปใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่วัด/พระสงฆ์ท่ัวประเทศ 

 .๖.๕ ช่วยผลักดันให้เกิดพลังขับเคลื่อนและการยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาคมทุกภาคส่วน  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินตามแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
 

 

 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการศึกษาไว้สองประเด็น คือ เพ่ือศึกษาบทบาท
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ แนวคิด 
ทฤษฏีที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการศึกษา ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑ ความหมายและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒ เศรษฐกิจตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
 ๒.๓ บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน 
 
๒.๑ ความหมายและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๑.๑ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงริเริ่มรับสั่ง
ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของแนวคิดนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชน
ชาวไทยในปี ๒๕๔๐ อย่างเป็นทางการภายหลังที่เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในสังคมไทย โดยก่อนหน้า
นี้พระองค์ได้เสนอแนวทางปฏิบัติเพ่ือการอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่๑ ซึ่ง
ต่อมามีชื่อเรียกว่า “เกษตรทฤษฏีใหม่” ทรงพระราชทานพร้อมทั้งยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแก่
ประชาชนชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยในขณะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นปรัชญาที่เป็น
นามธรรม ส่วนที่เป็นรูปธรรมได้มีการทดลองและปฏิบัติก่อนหน้านี้  ในรูปของการพัฒนาประเทศโดย
ให้ประชาชนนั้นได้ด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียงหรือพอประมาณ อยู่บนทางสายกลางหรือความ
พอประมาณ คือ ไม่ความฟุ่มเฟือยและความกระเบียดกระเสียรจนอยู่ได้อย่างยากล าบาก โดยยึดเอา
ค่านิยมทางพุทธธรรมหรือจริยธรรมของศาสนามาเป็นเหตุผลในการด าเนินชีวิต ได้แก่ การไม่โลภ ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน และซื่อสัตย์สุจริต ในกรณีของตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็น
คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นตัวอย่างโดยมีจุดเริ่มด้วยการผลิตทุกชนิดเพ่ือการบริโภค ให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ท าให้เกษตรกรดังกล่าวสามารถด ารงชีวิตได้ในระดับพอมีพอกิน และพอใช้ เป็น
เบื้องต้น 
 จากแนวพระราชด าริดังกล่าวท าให้มีนักวิชาการเป็นจ านวนมากให้ความสนใจและ
พยายามให้ความหมายตามความเข้าใจของตนเองเพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจน าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ได้ในชีวิตประจ าได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น  
                                                           

 
๑

 ประเวศ วะสี,ยุทธศาสตร์เพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,(กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน,๒๕๕๔), หน้า ๒๒. 



๘ 
 

 เสรี พงศ์พิศ๒ กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด ารงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม่ 
คือ หวนกลับมาใช้แบบวิถีชีวิตไทย อันเป็นสิ่งที่จะท าให้ชาติบ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์
และมีความสุขในที่สุด โดยทุกชุมชนและประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จ าเป็นที่
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อที่ประชาชนจะได้น ามาประยุกต์ใช้ในครอบครัวต่อไป 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย๓ ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง 
วิธีการด าเนินชีวิตของคน โดยการพ่ึงตนเอง มีความประหยัด พัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้ มีภูมิปัญญา
ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน มี
จิตส านึกที่ดีต่อตนเองและสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถือเป็นแนวทางที่คนไทยจะต้องรู้แล้ว น าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นก าลังของประเทศในอนาคต ครูควรที่จะ
น าความรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริมในให้เด็กได้เข้าใจทั้งในชั้นเรียน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของทั้งครูและตัวนักเรียนเอง 
 จรัญ  จันทลักขณา๔ ให้ความหมาย เศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง การด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงนั้น จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเอง การคิดพ่ึงตนเอง และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
อย่างเ อ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผ่  และที่ส าคัญคือ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ต้องมีความสอดคล้องกับ
พระพุทธศาสนาที่สอนให้คนเราด ารงชีวิตแบบทางสายกลาง ไม่ท าการใดๆ ที่เบียดเบียนตนเอง หรือ
ผู้อ่ืน ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือท าอะไรเกินตัว รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อ่ืนตามความเหมาะสมและก าลัง
สามารถของตน เชื่อในผลของการกระท า หรือเรียกว่ากฎแห่งกรรม ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุและ
ปัจจัย รวมทั้งการด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง ค านึงถึงความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป  
 สุเมธ  ตันติเวชกุล๕ ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริไว้ว่า 
หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง สามารถอยู่ได้อย่างไม่
เดือดร้อน ซึ่งจะต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตนเองสามารถอยู่ได้อย่าง
พอกินพอใช้ และเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจนถ้าหากพิจารณาอย่างถ่อง
แท้จะไม่ยากต่อการรับรู้และการน าไปปฏิบัติ 
 จากความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้นที่นักวิชาการแสดงแนวคิดอย่างกว้างขวาง 
พอสามารถสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงวิธีการด าเนินชีวิตที่อยู่บนทางสายกลางตามหลักการ
ในทางพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐาน ด้วยการพ่ึงตนเอง ไม่ท าการใดๆ ที่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  ไม่
ฟุ้งเฟ้อ หรือท าอะไรเกินตัว รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อ่ืนตามความเหมาะสมและก าลังสามารถของ
ตน เชื่อในผลของการกระท า หรือเรียกว่ากฎแห่งกรรม ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุและปัจจัย รวมทั้ง

                                                           

 ๒ เสรี พงศ์พิศ, เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนายั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : พลังปัญญา,๒๕๕๐), หน้า ๑๐. 
 ๓ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,ส านักงานภาค,การเรียนรู้สู่สมดุล ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงกับ
งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น,(เชียงใหม่ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.ส านักงานภาค,๒๕๕๑), หน้า ๑๔. 
 ๔ จรัญ จันทลักขณา,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกษตรยั่งยืน ,
(กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๕๒), หน้า ๒๕. 
 

๕
 สุเมธ  ตันติเวชกุล,หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬา

ลงกรณ,๒๕๕๓), หน้า ๔๕.  



๙ 
 

การด าเนินชีวิตที่ค านึงถึงความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนั่นเองจากหลักการดังกล่าวสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้  
  ๒.๑.๒  การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องจากพระราชด าริ  กล่าวได้ว่า
สามารถน าไปสู่หลักการที่เป็นรูปธรรมและเป็นหลักในการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ต้องยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน เพ่ือลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารง
ชีพอย่างจริงจัง ดังพระราชด ารัสที่ว่า “ความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง” 
 ๒) ต้องยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนใน
การด ารงชีพก็ตาม ดังพระราชด ารัสที่ว่า “ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติ
ชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นส าคัญ”  
 ๓) ต้องละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพ
แบบต่อสู้รุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชด ารัสเรื่องนี้ว่า “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง 
ความสุขความเจริญที่บุคคลหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระท า ไม่ใช่ได้มาด้วย
ความบังเอิญ หรือด้วยการเบียดบังมาจากผู้อื่น” 
 ๔) ต้องไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก โดยต้องขวนขวายใฝ่หา
ความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ พระราชด ารัสตอนหนึ่งที่ให้
ความชัดเจนว่า “การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพ่ือตนเอง 
เพ่ือที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไปก็คือ ให้มี
เกียรติว่า ยืนได้ด้วยตนเอง” 
 ๕) ต้องปฏิบัติตนในทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่อาจจะล่ม
สลายลงในครั้งนี้ เพราะยังมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยที่ด าเนินการโดยปราศจากความละอายต่อแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า “พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็น
เครื่องท าลายตัวท าลายผู้อ่ืน พยายามลดลง พยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่
ตัวเองอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพ่ิมพูนความดีที่มีอยู่นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น” 
 จากแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท าให้เห็นได้ว่า เป็นแนวทางที่ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงของประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่
จ าเป็นต้องเน้นเป้าหมายตายตัว คงที่ หากแต่เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยการศึกษาชั่วชีวิต 
เรียนรู้โดยใช้วิธีวิทยาบูรณการ และเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตบนฐานคิด ที่เป็นระบบ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นวิถีชีวิตที่ประชาชนน าไปปฏิบัติได้
ตามฐานะของแต่ละบุคคลท าให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งผลจากการที่มีครอบครัวเข้มแข็ง
ดังกล่าวก็จะเป็นเหตุให้ชุมชนมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่เป็นไปอย่างสมดุลท่ามกลาง

                                                           

   สมพร เทพสิทธา,เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อริยมรรค
,๒๕๔๙), หน้า ๕. 
 



๑๐ 
 

ความผันผวนทางเศรษฐกิจสามารถวางแนวทางในการด าเนินชีวิต ได้อย่างรัดกุมเพ่ือสร้างความคุ้มกัน
ให้กับชีวิตและครอบครัวนั่นเอง      
 ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๗ เพ่ือให้เกิดการพัฒนานั้นอยู่บน
พ้ืนฐานของความสมดุล และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เพ่ือจะน าไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมและการเมือง ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก มีการศึกษา
และรู้จักการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นคนดีมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
ด ารงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าของสังคมไทยที่มีความสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน อันจะเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ดังแสดงไว้ในแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                          
                                 เงื่อนไขความรู้                        เงื่อนไขคุณธรรม 
                             (ปัญญา สติ)              (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) 
 
 
                              
                                    

แผนภาพที่ ๒.๑ สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๘ 
 จากแผนภาพที่ ๒.๑ จะเห็นได้ว่าในการปรับตัวของสังคมทุกภาคส่วนให้เตรียมพร้อม
รองรับบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น องค์กรทุกองค์กรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ าเป็น
จะต้องหันมาทบทวนกระบวนทรรศนะการพัฒนาใหม่ในทิศทางที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยให้ความส าคัญกับการน า
ทุนของประเทศท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนทรัพยากรมนุษย์ 
ทุนสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทุนที่เป็นวัตถุสิ่งของและตัวเงินให้สามารถเป็น
เสมือนเสาเข็มหลักของการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไปได้อย่างสมดุล ใช้ความรอบรู้ คุณธรรม ซึ่ง
ประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความเพียร ในกระบวนการพัฒนาที่ มีอยู่บนหลักความ

                                                           

 ๗ อุดมพร อมรธรรม, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระเจ้าอยู่หัวฯ, (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์แสง
ดาว.๒๕๔๙), หน้า ๔๐. 
 ๘ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร,(กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,๒๕๕๐), หน้า ๒๑. 
 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดล้อม 

                                                           
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน 

ทางสายกลาง 

น ำสู่ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

พอประมาณ 



๑๑ 
 

พอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันประเทศ ให้สามารถปรับตัวและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์ ส าหรับกระบวนการสร้างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเป็นผู้ปฏิบัติและทดลองด้วยพระองค์เองมาเป็น
เวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท าเกษตรนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงาน
อย่างเป็นขั้นตอน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าประสงค์มุ่งให้ประชาชนในภาคการผลิต คือ ภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมนั้นสามารถพ่ึงตนเองได้ก่อนเป็นล าดับแรก โดยยึดหลักธรรมทางศาสนาคือ
การไม่เอาความโลภเป็นที่ตั้ง รู้จักประมาณตนอย่างมีเหตุมีผลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน เมื่อหน่วย
การผลิตในระดับย่อยมีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการผลิตและขยาย
การจัดการจ าหน่ายออกไปภายนอกทั้งระดับจังหวัด ประเทศและต่างประเทศในที่สุด เป็นแนวคิดของ
การพัฒนาที่มีปรัชญาตรงกันข้ามกับการพัฒนาแบบทุนนิยมซึ่งเน้นการขยายการผลิตด้วยการกระตุ้น
ให้เกิดการบริโภคให้มากที่สุด โดยใช้ความโลภของมนุษย์เป็นเครื่องมือ เมื่อมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคท าให้ประชาชนเป็นหนี้ในที่สุด 
 จากแนวคิดคิดดังกล่าว ส่งผลกระทบให้กลไกของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับแนวทางการด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล มีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีอยู่ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถน ามาเป็นตัวอย่างดังนี้ 
 ตัวอย่างเช่น แนวคิดการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในทัศนะของ ศ.น.พ. ประเวศ วะสี๙ ที่
กล่าวว่า เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีจุดเด่นในด้านความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการของการผลิต ครอบคลุมถึงศีลธรรมและจิตใจไปใน
ตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถมีได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น 
 ๑)  การท าเกษตรผสมผสาน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เช่น ถ้ามีพ้ืนที่อยู่ ๑๐ – ๑๕ ไร่ 
หรือน้อยกว่าควรที่จะมีสระน้ าที่เก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี ควบคู่ไปกับการปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกผลไม้ 
ปลูกสมุนไพร ปลูกไม้ยืนต้น เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็นต้น โดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ต้องใช้สารพิษหรือยา
ฆ่าแมลง เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และฐานทรัพยากร 
 ๒)  หัตถกรรมและศิลปกรรม เช่น การทอผ้า การท าเครื่องจักรสาน แกะสลักและอ่ืนๆ 
จะท าให้เกิดอาชีพที่พ่อ – แม่ – ลูกได้อยู่ด้วยกัน ครอบครัวอบอุ่นและมีอาชีพเลี้ยงตัวเอง 
 ๓)  อุตสาหกรรมชุมชน ควรมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน เช่น แปรรูปอาหาร ท าน้ า
ผลไม้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถส่งไปขายทั่วโลกได้ 
 ๔)  ธุรกิจชุมชน ชาวบ้านควรรวมตัวกันตั้งบริษัทชุมชน ซึ่งสามารถท าธุรกิจได้หลายชนิด 
เช่น จัดตั้งปั้มน้ ามัน ตั้งร้านขายอาหาร ขายอาหารปลอดสารเคมี ขายอาหารแปรรูป ขายผัก ผลไม้ 
สมุนไพร จัดธุรกิจท่องเที่ยว ถ้ามีการเชื่อมต่อกับภายนอก ชุมชนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น 
 ๕)  ศูนย์การแพทย์แผนไทย แต่ละต าบลควรมีศูนย์การแพทย์แผนไทย ที่ชุมชนเป็น
เจ้าของให้บริการนวดแผนไทย จะช่วยให้ชุมชนประหยัดเงินและสร้างรายได้ 

                                                           

 ๙ ประเวศ  วะสี,ประชาคมต าบล เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม: แนวทางพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ
สังคม,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน,๒๕๕๒), หน้า ๒๗. 



๑๒ 
 

  )  กองทุนชุมชน๑๐  กองทุนที่มีชื่อต่าง ๆ เช่น ธนาคารหมู่บ้าน เครดิตยูเนียน กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์เป็นกลไกทางการเงินที่ท าให้การออม การกู้ไปลงทุนเลี้ยงชีพ สวัสดิการ กองทุนชุมชน 
ท าให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและธรรมะ  
 จากแนวคิดการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักวิชาการจะเห็นว่า
กระบวนการด าเนินการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ รวมทั้งตัวชุมชนสามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวของชุมชนเอง โดยมีการกระจายงบประมาณลงไป
ในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ 
และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก โดยท าเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
และชุมชนในรูปแบบของหมู่บ้านสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุผลและเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ใน
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานนั่นเอง 
 ถ้าหากมองตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว นับได้ว่าเป็นวิธีที่สามารถน ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทุกระดับได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้แก้ปัญหาได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่ง
เป็นการแก้ปัญหาที่จุดเริ่มต้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันได้แก่กระบวนการพัฒนาความคิด ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการด ารงชีวิตของชาวบ้านในชนบท โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนความคิดในการ
พ่ึงตนเอง การเปลี่ยนระบบการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม การร่วมท าธุรกิจกับภาคเอกชนภายใต้ความ
เท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน ช่วยเหลือค้ าจุนซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ม ระหว่างชุมชน ก่อให้เกิด
ความพอเพียงอันเป็นเกราะท่ีเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับครอบครัว ชุมชน และประเทศได้  
 ด้วยความตระหนักถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน/หมู่บ้านในลักษณะ
บูรณาการกับภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน สร้างเครือข่ายของกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
น าสู่การขยายผลสู่พ้ืนที่เป้าหมายอย่างเหมาะสมต่อไป 
 ๒.๑.๒  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
  นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ได้
อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็น
ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท ค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระท า ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกระดับน าหลักปรัชญาฯ ไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สังคมมีความเข้มแข็ง และประเทศชาติ
มั่นคง  
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนและมีการตีความที่หลากหลายเกี่ยวกับปรัชญาของ
                                                           

 
๑๐

 ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบลยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียงธรรมและสุขภาพ, หน้า ๑๒ – 
๑๕. 



๑๓ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเสนอให้ริเริ่ม
การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสานต่อ ความคิดและเชื่อมต่อการขยายผล แนว
ทางการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน รวมทั้งเพ่ือจุดประกายให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่การน าหลักปรัชญาพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)๑๑ได้เสนอการ
สร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณา และคณะกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ ดังกล่าว ว่าเป็นเรื่องที่ดี ควรสนับสนุน โดยมี
ข้อเสนอแนะให้เน้นการมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม วิธีการที่หลากหลายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การวัดผลส าเร็จเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือเป็น
แกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไปดังนี้ 
 การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างกระแสสังคมให้
มีการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิดหรือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ในหมู่ ประชาชนทุกภาค
ส่วน และทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนฯ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับให้สามารถน าหลัก
ปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะที่สอดคล้องกับหน้าที่และบทบาทของแต่ละบุคคลได้ อย่าง
เหมาะสม และท้ายที่สุดน าไปสู่การปลูกฝังปรับเปลี่ยนจิตส านึกและกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิตตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน าไปสู่การปรับระบบ และโครงสร้างการพัฒนาให้อยู่บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนจะมีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและ
ชัดเจน  
 แผนงานดังกล่าวจะเชื่อมโยงเครือข่ายเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้าง
แกนกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท าหน้าที่ขยาย เชื่อมโยง และพัฒนาเครือข่ายแห่ง
การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ น า
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ และขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง  
 แผนงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษาวิจัย ซึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นแนวทาง วิธีการ ตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต การพัฒนาวิชาการจะเน้นการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือให้มีแนว
ทางเลือกในการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่ และการสร้างระบบเตือนภัยเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในสังคม แผนงานสร้าง
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยสร้างรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน วิทยากรกระบวนการ ครู ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ 
                                                           

 
๑๑

 ประเวส  วสี ,ยุทธศาสตร์เพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิสังคมและวัฒนธรรม,(กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน,๒๕๕๔), หน้า ๓๔. 



๑๔ 
 

นักการเมือง เป็นต้น ให้มีโอกาสไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติ จนสามารถตระหนักถึงประโยชน์ที่
จะได้รับจากการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ แล้วเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ น้อมน าเอา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ การสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้นี้ โดยจะเน้น
การร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือหารูปแบบ การหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และเหมาะสม ตลอดจนสร้างความ
พร้อมของแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สามารถน าไปด าเนินการต่อได้เองอย่างต่อเนื่อง แผนงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพ่ือสร้างกระแสสังคม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้าง ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนค านึงถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่๑๒จะต้องมีวิธีการและ
รูปแบบในการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสอดคล้องกับเนื้อหาและแนวคิดของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบดังนี ้
 กลไกการด าเนินการ  
 การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจ าเป็นต้องมีแกนกลางในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การจัดการควรจะอยู่ในรูปแบบมูลนิธิ
เพ่ือความมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการระดมพลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน โครงสร้าง
การบริหารจัดการจะเป็นกลไก ๓ ระดับ ดังนี้  
 ระดับที่ ๑ คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียง ท าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ เชิง
แนวทาง และข้อพึงพิจารณาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 ระดับที่ ๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ประสานเครือข่ายทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติให้เกิดการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆของสังคม ก าหนดกลยุทธ์และ
กิจกรรมหลักๆของการด าเนินงาน ตลอดจนจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมภายใต้แผนงานในการ
สร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้
สามารถน านโยบายไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
 ระดับที่ ๓ ส่วนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งภายในส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเบื้องต้นของเครือข่าย ด าเนินการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ให้ความเห็นชอบ และรับผิดชอบการด าเนินงานในภาคปฏิบัติ ตลอดจนการบริหารจัดการทั่วไป  
 สรุปว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้เข้มแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน และน าไปสู่ความเอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทย 

                                                           

 
๑๒

 สุเมธ ตันตเิวชกุล, ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์มตชิน, ๒๕๕๒), หน้า ๑๔. 
 



๑๕ 
 

 การขับเคลื่อนจะเป็นลักษณะเครือข่ายและระดมพลังจากทุกภาคส่วน๑๓ แบ่งเป็น ๒ 
เครือข่ายสนับสนุนตามกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น ได้แก่ 
 - เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน 
 - เครือข่ายธุรกิจเอกชน 
นอกจากนี้แล้วยังมีเครือข่ายสนับสนุนตามภารกิจ ได้แก่ 
 - เครือข่ายวิชาการ 
 - เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
 - เครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 กระบวนการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง นั้นมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างเครือข่าย
เรียนรู้ ให้มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจน
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทึกคนสามารถน าหลักปรัชญาฯ ไป
ประยุกต์ให้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิตให้อยู่บนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน าไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนาให้อยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะเป็นการเสริมพลังในการด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพ่ึงตนเอง และการอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก เพราะ
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่ให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมในระดับรากหญ้าให้เข้มแข็ง ในขณะที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้
มีเสถียรภาพในระดับระหว่างประเทศ สามารถปรับตัว เลือกรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆจากทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ และน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งเนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนั้น หลักธรรม
หรือแนวทางปฏิบัติมีความสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามาเพ่ือ
การศึกษาต่อไปนี้ 
 
๒.๒ เศรษฐกิจตามหลักการของพระพุทธศาสนา  
 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ องค์ความรู้ที่สามารถอธิบาย
กฎของธรรมชาติและสรรพสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ที่มีอยู่ก่อนการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ซึ่ง
พระองค์นั้นได้ค้นพบและน ามาเผยแผ่ให้ศาสนิกได้รู้และปฏิบัติตาม ในความเป็นศาสตร์ของ
พระพุทธศาสนายังสามารถท าให้เราศึกษาได้หลายศาสตร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจในศาสตร์นั้น  ๆ 
เพราะองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาก็เพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาตามแบบแผนวิถีพุทธ  ซึ่งเป็นที่สนใจ
ของผู้แสวงหาทางเลือกใหม่ในการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ว่า
ตนเองจะมีชีวิตรอดอย่างมี คุณภาพหรือไม่ พระพุทธศาสนามีข้อมูลความรู้ทางศาสตร์ต่าง ๆ 

                                                           

 ๑๓ อภิชัย พันธเสน สรวิชญ์ เปรมช่ืน พิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา, การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ,(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
,๒๕๕๒).หน้า  ๕๔. 
 



๑  
 

โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ให้ความกระจ่างส าหรับการด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจให้รอดอย่างมี
คุณภาพที่น่าจะเป็นทางเลือกให้สังคมท่ีก าลังเป็นอยู่  
 ๒.๒.๑ ความหมายของพุทธเศรษฐศาสตร์  
 พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) คือ การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการด าเนิน
ธุรกิจของมนุษย์ในการผลิต จ าหน่าย จ่ายแจก บริโภค และการใช้สอยสิ่งของต่างๆ ที่มีอยู่จ ากัดเพ่ือ
สนองความต้องการที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตเพราะเป็นการน าเอาพุทธธรรมมา
ประยุกต์ให้เข้ากับแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีการพัฒนามาจากอารยธรรมตะวันตกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสภาวะ ความเป็นจริงของตัวมนุษย์ หรือความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ  
 พระพรหมคุณาภรณ์๑๔ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า "เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ”นั้นต้องสอดคล้องกับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างครบวงจร  การที่จะสอดคล้องกับ
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างครบวงจรก็ต้องเป็นไปโดยสัมพันธ์ด้วยดีกับองค์ประกอบทุกอย่างใน
ระบบการด ารงอยู่ของมนุษย์ องค์ประกอบเหล่านี้ประสานกันด้วย และเกื้อกูลกันด้วย ในการด ารงอยู่
ร่วมกัน และก็เดินไปด้วยกัน ฉะนั้นพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ก็จะต้องเป็นไปในทางที่ไม่
เบียดเบียนตน คือ ไม่ท าให้เสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ให้เป็นไปในทางที่พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริม
คุณภาพชีวิตนั้น นี้เป็นการไม่เบียดเบียนตน และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน คือ ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม 
และไม่ท าให้เสียคุณภาพของ eco systems หรือระบบธรรมชาติแวดล้อม"  
 อภิชัย พันธเสน๑  ได้แสดงทัศนะไว้ว่า "พุทธเศรษฐศาสตร์หมายถึงการน าเอาค าสอน
ของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์เข้ากับแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่พัฒนามาจากอารยธรรมตะวันตก 
กล่าวโดยสรุป ก็คือวิชาที่ว่าด้วยการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะท าให้ปัจเจกบุคคล  และสังคม
บรรลุซึ่งศานติสุข จากการมีชีวิตอยู่ในโลกวัตถุภายใต้เงื่อนไขของการมีทรัพยากรที่จ ากัด" 
 ๒.๒.๒ พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ  
 พระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างความสุขให้แก่มนุษย์เช่นเดียวกันกับเศรษฐกิจตาม
หลักเศรษฐศาสตร์ แต่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาจะแตกต่างจาก จุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจ 
เพราะเศรษฐกิจมีจุดหมาย เพ่ือบ าบัดหรือสนองความต้องการของมนุษย์ให้เกิดความสุขมั่งคั่งสมบูรณ์
ด้วยโภคทรัพย์ทั้งปวง มีความต้องการให้มนุษย์มีการเป็นอยู่ที่ดี มีอาหารที่ดี มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่
หลากหลาย ในทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นมาตรฐานในการครองชีพที่สูง เพราะจะท าให้ชีวิตมีความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น ก็จะท าให้สินค้าที่ผลิตขึ้นมีการใช้บริการมากขึ้น จึงเน้นเป้าหมายสร้างความสุขให้
มนุษย์ที่วัตถุนั้นเอง๑  

                                                           

 ๑๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ปยุตโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีม
ทอง,๒๕๔๕), หน้า ๔๒. 
 ๑๕ 

 
อภิชัย พันธเสน,พุทธเศรษฐศาสตรวิวัฒนาการและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ,

พิมพ์ครั้งท่ี ๓,(กรุงเทพมหานคร:อมรินทร์,๒๕๕๔), หน้า ๔.  
 ๑  คูณ โทขันธ์, ฺพุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน,พิมพ์ครั้งที่ ๒.(กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร์,๒๕๕๒),
หน้า ๙๑.  
 



๑๗ 
 

 ส่วนพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายของความสุข ๒ ประการคือ โลกิยสุข และโลกุตตรสุข 
โลกิยสุข เป็นความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผู้ครองเรือน เป็นสุขที่พัวพันกับทรัพย์สินสมบัติและวัตถุ
กามต่าง ๆ เป็นประเภทอามิสสุข (กาม กิน เกียรติ) ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยู่ในความสุขประเภท
นี้ เพราะเป็นความสุขของการแสวงและการที่จะให้ได้สิ่งของมาบ าบัดความต้องการของตนเองตาม
ความปรารถนา ส่วนโลกุตตรสุข เป็นความสุขของผู้สิ้นกิเลสาสวะและส าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว เป็น
ความสุขที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน ไม่พัวพันอยู่กับสิ่งวัตถุกามใด ๆ ที่เป็นเครื่องสนองอารมณ์ปรารถนา เพราะ
เป็นความสุขที่ได้มาจากการตัด ลด ละ เลิก ความต้องการ หรือทะยานอยาก แทนที่เราจะพยายาม
แสวงสิ่งของมาสนองความต้องการที่ไม่รู้จักอ่ิม ไม่รู้จักพอ ของเราอย่างเดียว เราอาจจะหาความสุข
จากการดับความต้องการที่ท าให้จิตร้อนรนหรือแทนที่จะหาความสุขจากการแสวงหาหรือสะสมทรัพย์
อย่างเดียว เราอาจจะหาความสุขจากการเสียสละทรัพย์เพ่ือประโยชน์สาธารณหรือช่วยเหลือมนุษย์
โลกด้วยกันก็ได้ เพราะว่าถ้าเรารู้จักให้ แบ่งปัน เอ้ืออารีย์ มากเท่าใด เราก็จะออกจากกิเลสอารมณ์ 
โลภ โกรธ หลง ได้ง่ายขึ้นและในที่สุดก็จะพบกับความสุขที่เป็นโลกุตตรหรือที่เรียกว่าเป็นบรมสุขอย่าง
แท้จริงในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาได้สอนเกี่ยวกับความสุขของบุคคลไว้ว่าทุกคนสามารถ
แสวงหาความสุขได้เท่าเทียมกันหากแต่ว่ารู้จักควบคุมจิตใจและความทะยานอยากของตนได้ ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวว่าผู้ที่มีทรัพย์เท่านั้นที่จะมีความสุข  
 ดังนั้น พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ ต่างก็มีจุดมุ่งหมาย คือให้ความสุขเหมือนกัน แต่
พระพุทธศาสนาได้ให้ความสุขที่กว้างขวางกว่าเศรษฐศาสตร์มากมาย แม้จะสอนเรื่องความสุขที่สูงกว่า
วิชาเศรษฐศาสตร์ก็ตาม แต่พระพุทธศาสนาไม่เคยมองข้ามโลกิยสุข ที่ถือว่าเป็นความสุขของฆราวาส
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ เพราะทั้งสองมีวิธีการที่แตกต่าง กัน อุปมาเหมือนคนที่เดินด้วยเท้าเปล่าและ
คนนั่งรถยนต์เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือที่ต้องการ จะต่างกันที่ประสิทธิภาพในการด าเนินไป 
คนเดินก็จะช้า เปรียบเหมือนโลกิยสุข แต่คนนั่งรถยนต์ ก็จะสามารถไปได้เร็ว เปรียบเหมือน โลกุตตร
สุข ที่เป็นความสุขที่เป็นอมตะ เศรษฐศาสตร์อุปมาเหมือนคนเดินด้วยเท้าเปล่า ส่วนพระพุทธศาสนา
อุปมาเหมือนคนนั่งรถยนต์ ที่เหมือนกันก็คือเพ่ือไปสู่ความต้องการ ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเน้นที่ 
โลกุตตรสุข มากกว่า โลกิยสุข ก็ตามแต่ พระพุทธศาสนาไม่เคยมองข้าม โลกิยสุข เพราะถือว่า โลกิย
สุขเป็นจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจทั่วไป จึงพยายามสอนหลักศีลธรรม เพ่ือให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ของ
สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาตระหนักดีว่า ศีลธรรมจะดีได้ยากถ้ามนุษย์ยังทุกข์ยาก ดังที่พระ
พุทธองค์ทรงตรัสไว้ในธรรมบทภาคที่   โดยทรงปรารภถึงบุคคลเลี้ยงโค ที่มีความหิว พระพุทธองค์ก็
ไม่ทรงแสดงธรรมโปรด เพราะว่าปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของสังคมมีความส าคัญยิ่งการที่จะ
ปลูกฝั งศีลธรรมให้มี ในใจของบุคคลได้นั้นย่อมตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนมากมายก็เพ่ือให้มนุษย์ตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้ในทางเศรษฐกิจ  โดยพยายาม
ยกฐานะของตนให้สูงขึ้นด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยยึดหลักธรรมควบคู่ด าเนินกันไป จะเห็นได้ว่า
หลักธรรมเหล่านั้นจะเก่ียวกับชีวิตทางเศรษฐกิจและไม่มีข้อใดที่ขัดแย้งกับระบบทางเศรษฐกิจสมัยใหม่
เลย ตรงกันข้ามกับค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างได้ผลดีอีกด้วยนั่นเอง ซึ่งถ้าหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าถ้าหากการน า
หลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์เพ่ือการผลิตอย่างมีคุณธรรมแล้ว เชื่อได้ว่ามีส่วนช่วยให้สังคม
มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้เป็นอย่างดีทีเดียว  



๑๘ 
 

 ๒.๒.๓ การผลิตตามแนวพุทธ  
 การผลิตตามแนวพุทธ๑๗ หรือ เศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจที่ท าให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้
ตามสมควรแก่อัตภาพ มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นการเบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน 
ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ผลิตให้พอเพียงที่จะเลี้ยงตน และครอบครัวให้มีอยู่ มีกิน ความสุขตาม
ฐานะแห่งตน หากผลผลิตเหลือก็จัดแบ่งเพ่ือจ าหน่าย จ่ายแจกต่อไป รู้ประมาณในฐานะของตน ผลิต
โดยชอบธรรมไม่มีอคติและใช้สอยบริโภคตามสมควรแก่ฐานะ และภาวะไม่มีความโลภจนเกินไป ชีวิตก็
จะประสบความสุขตามอัตภาพของตน เช่น  
 องค์ประกอบในการผลิตแนวพุทธประกอบด้วย ๔ อย่างคือ  
 ๑. คน เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการผลิตโดยวางแผนว่าจะผลิตอย่างไร  เพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่พอเพียงกับการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว  
 ๒. เป้าหมาย คือ จะผลิตในปริมาณเท่าใด ผลิตเพ่ือใคร  
 ๓. วิธีการ คือ การด าเนินการผลิตที่ไม่เบียดเบียนตน ผู้อื่น และท าลายสิ่งแวดล้อม  
 ๔. ปัญญา คือ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต เพ่ือให้การผลิตด าเนินไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ ในทางพระพุทธศาสนาก็เน้นที่ปัญญานิยม มากกว่า บริโภคนิยม เพ่ือให้มนุษย์รู้จักคิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และน าพาชีวิตของตนให้อยู่รอดด้วยตนเองให้ได้  
 วัตถุประสงค์ในการผลิตเชิงพุทธนั้นก็เพ่ือให้มนุษย์รู้จักพิจารณาปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก เพ่ือให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง รู้จักประมาณตนเองว่ามีก าลัง วัย 
สติปัญญา เพศ ความสามารถ ความถนัด ในการผลิต (อัตตัญญุตา) และจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับ
ปัจจัยภายนอกเสมอ โดยพิจารณาตามหลักการ กฎเกณฑ์ และธรรมชาติของมนุษย์ว่ามีความต้องการ
อะไรเป็นหลัก อะไรเป็นปัจจัยรอง จะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมว่าด้วยการไม่ท าลาย เพ่ือให้เกิด
ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง และผู้อ่ืน พิจารณาจุดมุ่งหมาย หรือรู้ผล รู้ประโยชน์ที่ตนประสงค์ และสิ่ง
ที่ไม่ควรผลิต คือ อาวุธ เมรัย และยาพิษ พิจารณา กาลเวลา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมตามฤดูกาล (กาลัญญุตา) รู้จักบริโภคของชุมชนว่า จะผลิตอะไร เพ่ือใคร เพ่ือให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะว่าธรรมดาของบุคคลในแต่ละสังคมจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน  มี
ความชอบต่างกัน ความพอใจต่างกัน (ปริสัญญุตา) นั่นเอง 
 พระพรหมคุณาภรณ์๑  (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในเศรษฐศาสตร์แนวพุทธว่า "การผลิต
เป็นเรื่องใหญ ่เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ แต่เป็นการพัฒนาธรรมชาติทั้งหมด
ในวงกว้าง (ธัมมัญญุตา) ในทางเศรษฐศาสตร์การผลิต เราคิดว่าเราท าอะไรให้เกิดใหม่ แต่แท้จริงนั้น 
มันเป็นการแปรสภาพ คือแปรสภาพอย่างหนึ่งไปเป็นอย่างหนึ่งจากวัตถุหนึ่งไปเป็นวัตถุอีกอย่างหนึ่ง 
จากแรงงานอย่างหนึ่ง การแปรสภาพนี้เป็นการท าให้เกิดสภาพใหม่ โดยไม่ท าลายสภาพเก่า 
เพราะฉะนั้นในการผลิตนั้นตามปกติจะมีการท าลายด้วยเสมอไป ถ้าเศรษฐศาสตร์จะเป็นวิทยาศาสตร์
ที่แท้จริงแล้ว จะคิดถึงแต่การผลิตอย่างเดียวไม่ได้การผลิตทุกครั้งก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้  ฉะนั้น จึงมี
                                                           

 ๑๗ อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตรวิวัฒนาการและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ, 
หน้า ๑๒ - ๑๕. 
 

 ๑๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ปยุตโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๒๓ - ๒๕. 
 
 



๑๙ 
 

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตในทางเศรษฐกิจนี้ เช่นว่าการผลิตบางอย่างเป็นการผลิตที่มีค่าเท่ากับการ
ท าลาย ซึ่งเราจะมีปัญหาว่าควรจะผลิตดีหรือไม่ในบางกรณี เราอาจจะมีการงดเว้นการผลิต และการ
งดเว้นการผลิตนั้น ก็เป็นกิจกรรมที่เสริมคุณภาพชีวิตได้ด้วย เราต้องพิจารณาเรื่องการผลิตโดยแยก
ออกอย่างน้อยเป็น ๒ ประเภท คือ การผลิตที่มีค่าเท่ากับการท าลาย เช่น การผลิตที่เป็นการท าลาย
ทรัพยากร และท าให้สภาพแวดล้อมเสีย กับการผลิต เพ่ือการท าลาย เช่น ผลิตอาวุธ ยุทโธปกรณ์ มีทั้ง
ผลผลิตที่มีในทางบวก และการผลิตที่มีผลในทางลบ มีผลในทางเสริมคุณภาพชีวิต และในทางท าลาย
คุณภาพชีวิต    
 สุรพงษ์ วิบูลย์เศรษฐ ได้กล่าวไว้ใน เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการ
ผลิตแนวพุทธ ว่า "สิ่งที่จูงใจให้ผู้ผลิตท าการผลิตจะเป็นหลักพุทธธรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ผลิต
ควรน าหลักพุทธธรรมดังกล่าวมาใช้ในเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลิต 
หลักธรรมที่น ามาใช้อาจได้แก่ หลักที่ว่าด้วยสัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจ 
ผลิตสินค้าท่ีให้คุณแก่มนุษย์ ไม่ผลิตสินค้า ที่เป็นโทษต่อมนุษย์ เช่น การผลิตยาพิษ หรือ อาวุธ ใช้หลัก
ไม่เบียดเบียนคือ ผู้ผลิตจะเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตและเลือกน าเอาหลักทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
อย่างระมัดระวัง ไม่น าเอาทรัพยากรมาใช้ในปริมาณมากเกินไป จนท าลายสภาพแวดล้อมให้เสียความ
สมดุลซึ่งเป็นการเบียดเบียนธรรมชาติ และเบียดเบียนตนเองด้วย   
 การผลิต หมายถึง การผลิตสินค้าเพ่ือที่จะให้บริการแก่มนุษย์ในสังคมตามความต้องการ 
รสนิยม ความพอใจของแต่ละบุคคล ในการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้น โดยฝ่ายที่ผลิตจะต้อง
ประกอบด้วย นายจ้าง และ ลูกจ้าง ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ท าตามหน้าที่ของตนเอง ดังปรากฎใน
พระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  พึงกระท าต่อกัน ใน
สิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค๒๑ดังนี้  
 หน้าที่ของนายจ้างพึงปฏิบัติต่อลูกจ้าง  
 ๑. ด้วยการจัดการงานให้ท าสมควรแก่ก าลัง ไม่มีอคติต่อลูกจ้างคนใด คนหนึ่ง  
 ๒. ด้วยให้อาหารและรางวัล ให้สวัสดิการ แก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสม  
 ๓. ด้วยรักษาพยาบาลในคราวเจ็บไข้  
 ๔. ด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กิน เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจในการท างาน  
 ๕. ด้วยปล่อยให้สมัย และให้มีโอกาสพักผ่อนตามสมควร (ให้มีอิสระในโอกาสงานบุญ
ประเพณีต่างๆ)  
 เมื่อรวมความจากค ากล่าวข้างบนนี้ สรุปได้ว่า การผลิต คือ การผลิตสินค้าขึ้นมา เพ่ือ
สนองความต้องการของตนเอง และบุคคลอ่ืนในส่วนของพระพุทธศาสนามองว่าการผลิต คือ การ
ประกอบอาชีพในทางที่ชอบ ไม่เบียดเบียนบุคคลอ่ืน สิ่งที่ได้มาสนองความต้องการของตนเองจะต้อง
ได้มาโดยชอบ โดยสุจริต ไม่ฉ้อโกงคนอ่ืนมา ไม่ลักขโมย ประกอบอาชีพตามสภาวะที่ตนเองมี 
ประกอบการที่สุจริตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เน้นความไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน ด้วย
                                                           

 ๑๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘ – ๓๙. 
 ๒๐ 

สุรพงษ์  วิบูลเศรษฐ, เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: พลังปัญญา, ๒๕๕๔), 
หน้า ๓.  
 

๒๑
 
 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๕๑.  



๒๐ 
 

ความขยันหมั่นเพียรจนสามารถด ารงชีวิต จากรากฐานของรากหญ้า จนพัฒนาชีวิตให้พออยู่พอกิน 
ดังนั้น การผลิตในเชิงพุทธจึงมุ่งเน้นไปที่คุณค่าที่ตอบสนองความต้องการคุณภาพชีวิต  และเอ้ือ
ประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแน่นอน 
 ๒.๒.๔ แนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
 พระพุทธศาสนามีแนวคิดและหลักธรรมที่เกี่ยวกับความพอเพียงหลายประการ   ทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม  ในที่นี้จะได้สรุปในลักษณะแนวคิดเชิงประยุกต์ใช้มาน าเสนอไว้เพียงบางประการ
ที่เป็นหลักส าคัญและมีส่วนสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง  ดังนี้ 
 ๑)แนวคิดเรื่ องทางสายกลาง  ค าว่า  “ทางสายกลาง”นี้  ตรงกับภาษาบาลีว่ า 
“มัชฌิมาปฏิปทา”  เป็นแนวทางการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ตั้งแต่การแสดงธรรมครั้ง
แรก  คือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” มีใจความว่าด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงชี้แนะว่า 
เป็นทางด าเนินชีวิตที่ไม่ข้องแวะที่สุดสองอย่าง  ได้แก่  การหมกหมุ่นในกามสุขและการทรมาน
ตนเอง  เป็นทางที่น ามาซึ่งความรู้  ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในสรรพสิ่ง  มุ่งสู่ความสงบและความรู้
ยิ่ ง  จนถึงขั้นตรัสรู้และบรรลุนิพพาน  ทางสายกลางที่ว่ านั้นคืออริยมรรคอันประกอบด้วย
อ ง ค์  ๘  ป ร ะ ก า ร ไ ด้ แ ก่  สั ม ม า ทิ ฏ ฐิ สั ม ม า สั ง กั ป ป ะ สั ม ม า ว า จ า 
สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ๒๒  จากแนวคิดนี้  อาจจะสรุป
ลักษณะของทางสายกลางในเชิงประยุกต์ใช้ส าหรับชีวิตฆราวาสทั่วไปได้ว่า   เป็นหนทางที่มุ่งตรงสู่
จุดหมายที่ดีงาม  โดยไม่ข้องแวะในทางสุดโต่ง  ๒  อย่าง ได้แก่  วัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม  ที่ยึดเอา
ความสะดวก สบาย ความสวงาม  ความหรูหราฟุ่มเฟือย  ความอร่อยหรือเปลือกนอกของวัตถุต่าง ๆ 
ที่น่าชอบใจ มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในลักษณะที่หย่อนเกินไป คือ ปล่อยให้ตนเป็นทาสของวัตถุ
เกินไป  และไม่ท าตัวให้ล าบาก  เช่น ตระหนี่ไม่ยอมกิน ไม่ยอมจ่าย ไม่ยอมใช้   ไม่ยอม
แบ่งปัน  ปฏิบัติตัวในสิ่งที่ก่อให้เกิดความล าบากโดยไม่มีเหตุผล  ซึ่งเป็นทางที่ตึงเกินไป  เป็นลักษณะ
ของความไม่พอดี   แต่ให้ด าเนินชีวิตสายกลาง  คือ ถือหลักความพอดี  พอเหมาะ  ถูกต้อง  ตรงกับ
เป้าหมาย  โดยมีองค์ประกอบแห่งความพอดี  ๘  ประการ  คือ  ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
(สัมมาทิฏฐิ)  ความคิดที่ถูกต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่ดีงาม (สัมมาสังกัปปะ)  การสื่อสารกับผู้อ่ืน
อย่างถูกต้อง(สัมมาวาจา)  การปฏิบัติตัวกับผู้อ่ืนในทางไม่เบียดเบียน (สัมมากัมมันตะ)  การเลี้ยงชีพ
ตนในทางสุจริต (สัมมาอาชีวะ)  ความเพียรพยายามเพ่ือพัฒนาตนเอง ละชั่วสร้างเสริมความดี 
(สัมมาวายามะ)  ความระมัดระวังยั้งคิด(สัมมาสติ) และความสงบใจ (สัมมาสมาธิ)  
 กล่าวโดยสรุป คือ การด าเนินชีวิตอย่างพอดี   โดยมีความรู้ความเข้าใจเป็นแกน
น า   สร้างสรรค์พฤติกรรมและจิตใจให้ดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและตนเองนั่นเอง    สามารถส่งเสริม
และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี    เพราะมี
ความสอดคล้องกันทั้งในฐานะที่เป็นทางสายกลาง   แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและ
องค์ประกอบของทางสายกลางในพุทธศาสนา คุณธรรมทั้ง ๘  ประการนั้น (มรรค ๘)  ก็เป็นองค์รวม
แห่งธรรมที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล  พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งด้าน
ความรู้  ความคิด พฤติกรรมและจิตวิญญาณ  ให้สามารถพ่ึงตนเองได้  มีความเข้มแข็ง  ยอมรับกับส
ถาพความเป็นจริงหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดดุลยภาพทางสังคม
                                                           

 ๒๒ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๓/๑๘. 



๒๑ 
 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามความมุ่งหมายของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่าง
ดี   เพราะหัวใจส าคัญขององค์คุณธรรมทั้ง ๘  ประการนั้นอยู่ที่ ความพอดี  ความถูกต้อง  ความ
เหมาะสม (สัมมา) 
 ๒) แนวคิดเรื่องความสันโดษ  ความสันโดษในทางพระพุทธศาสนานี้ หลายคนในสังคม
ยังไม่มีความเข้าใจถึงความหมายหรือลักษณะดีเท่าที่ควร มีไม่น้อยคนเลยที่เข้าใจว่าความสันโดษ คือ 
ความขี้เกียจ การไม่ขวนขวายดิ้นรน ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา  ซึ่งเป็นเหตุให้ชีวิตตกต่ า  สังคม
และประเทศชาติก็ไม่ได้รับการพัฒนา  เพราะว่าหลักค าสอนเรื่องสันโดษ ท าให้คนงอมืองอเท้า เป็นคน
เกียจคร้าน ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างานหรือการประกอบอาชีพ เป็นต้น   ถือว่าเป็นความ
เข้าใจผิดจากหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมาก  เพราะฉะนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เราควร
จะท าความเข้าใจให้กระจ่างเรื่องความสันโดษ  อันนับได้ว่าเป็นรากฐานส าคัญของชีวิตที่พอเพียง  
 ค าว่า “สันโดษ”  ตรงกับภาษาบาลีว่า “สนฺตุฏฺฐิ”  มีความหมายดังที่ปรากฏในมังคลัตถ
ทีปนี   ๓  นัย๒๓  ได้แก่                           
 ๑) สันโดษ  แปลว่า  ยินดีสิ่งที่เป็นของตน  กล่าวคือ ความพอใจของซึ่งเป็นส่วนของตน 
ไม่แสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกปัจจัยสิ่งของต่าง ๆ ที่ตนเองหามาได้จากการท าหน้าที่การงานต่าง ๆ 
โดยชอบธรรม  ทั้งในเวลารับ ทั้งในเวลาใช้สอย  ไม่ว่าสิ่งที่ตนได้มาเป็นของตนนั้น จะเป็นสิ่งที่
ดี  ประณีตสวยงามหรือไม่ก็ตาม  ก็ยินดีด้วยสิ่งนั้น  ด้วยความรู้สึกท่ีว่า  เราได้มันมาเป็นสมบัติของเรา
โดยถูกต้อง  ไม่ผิดศีลธรรม กฏหมายบ้านเมืองและจารีตประเพณีต่าง ๆ  
 ๒) สันโดษ  แปลว่า  ยินดีในสิ่งที่มีอยู่  กล่าวคือ มีความพอใจยินดีในปัจจัยสิ่งของ
ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาแล้ว  โดยปราศจากความรู้สึกมักมาก เสียใจ  มีอยู่เท่าใด  ก็พอใจ
เท่านั้น  ไม่ทะยานอยากได้ในสิ่งที่มีไม่ได้และไม่ได้มี  ไม่ปรารถนามากเกินก าลังความสามารถของ
ตน  และไม่มีความทะยานอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน   ซึ่งหมายถึง  รู้จักพอประมาณนั่นเอง   
 ๓) สันโดษ แปลว่า ยินดีด้วยใจที่เสมอ  กล่าวคือ  การละจากความรู้สึกยินดียินร้ายในสิ่ง
ที่น่าชอบใจน่าปรารถนา และในสิ่งที่ไม่น่าชอบใจไม่น่าปรารถนาซึ่งในทางพระเรียกว่า  อิฏฐารมณ์และ
อนิฏฐารมณ์    ความสันโดษตามความหมายนัยนี้  มุ่งถึงการวางใจเป็นกลาง  ไม่เอนเอียง  ไม่หวั่นไหว
ไปตามอารมณ์ต่าง ๆที่มากระทบ  อันเป็นเรื่องของโลกธรรม  ทั้ง  ๘  ประการ  คือ  ได้ลาภ  เสื่อม
ลาภ  ได้ยศ  เสื่อมยศ   สรรเสริญ  นินทา  สุข และทุกข์   ความไม่เอนเอียงในจิตใจนี้  เกิดจากการ
พิจารณาด้วยปัญญาเพ่ือให้เข้าใจทุกสิ่งตามความเป็นจริงตามกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ   เช่นที่ว่า  “ทุก
สิ่งทุกอย่างที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งล้วนไม่แน่นอน(อนิจจัง) มีความเกิดขึ้น(อุปปาทะ) ในเบื้องต้น  มี
ความตั้งอยู่ (ฐิติ) ในท่ามกลางและมีความดับสลายไป (ภังคะ) ในที่สุด  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากปัจจัย
ปรุงแต่ง ไม่มีสิ่งใดคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้(ทุกขัง)และทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง  ไม่ใช่สัตว์
บุคคล  ไม่ใช่ตัวตนเราเขา  เราไม่สามารถบังคับให้เป็นไปดังใจเราปรารถนาได้ทุกอย่างไป 
(อนัตตา)”  ดังนี้  เมื่อเรามีความเข้าใจอย่างนี้  ก็จะท าให้มีจิตใจที่สม่ าเสมอในทุกอารมณ์ที่มากระทบ
จิต  มีทัศนคติเห็นภาพรวมของสรรพสิ่งเสมอกัน   ไม่เดือดร้อนใจกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา  ไม่ลิงโลดใจ
กับสิ่งที่น่าปรารถนา  ลักษณะนี้เรียกว่า  ผู้สันโดษด้วยใจที่เสมอ 

                                                           

 ๒๓ วิ.ม. (ไทย) ๔/๘๗/๑๐ . 



๒๒ 
 

 จากความหมายของ “สันโดษ” ทั้ง ๓ นัยนี้  สรุปได้ว่า  ความสันโดษ  หมายถึง  ความ
พอใจยินดีในสิ่งที่ตนมี ตนได้ ด้วยจิตใจมั่นคง  ความสันโดษในทางพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของการ
วางใจไม่ให้เป็นทุกข์  ยอมรับสภาพความเป็นจริงเก่ียวกับการมีการได้นั่นเอง  หากท าได้อย่างนี้ก็ถือว่า 
มีจิตใจที่ดีงามและถือว่ามีทรัพย์ภายในอันส าคัญทีเดียว  ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า  “ทรัพย์มีความสันโดษ
เป็นอย่างยิ่ง๒๔”   
 ในยุคปัจจุบันนี้  มีปัญหาทางสังคมมากมายที่เกิดขึ้นเพราะขาดความสันโดษ  แต่กลับมี
ธรรมที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสันโดษเข้าแทนที่  คือ  ตัณหา  ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญของการด าเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   การพยายามท าความเข้าใจเรื่องสันโดษในสังคมไทย  ให้เห็นว่า ความ
สันโดษเป็นเรื่องของสภาพจิตใจที่ยอมรับความเป็นจริงอย่างมีเหตุผล  ไม่ใช่การงอมืองอเท้า   เกียจ
คร้านอย่างที่เข้าใจกันโดยมากนั้น  เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น  และท่ีส าคัญต้องตระหนักเสมอว่า  ความ
สันโดษมิใช่เป็นหลักธรรมที่จะปฏิบัติเพียงอย่างเดียวแล้วจะบรรลุคุณความดีได้   เพราะเวลาที่
พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องสันโดษ พระองค์จะตรัสย้ าว่าให้มีความสันโดษในวัตถุที่เกินความจ าเป็นแต่
ไม่ให้สันโดษในธรรมและให้มีความเพียรพยายามก ากับในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ เสมอ๒๕  หลัก
สันโดษจึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งสามารถส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี   
 ๓)  แนวทางการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน  
 แนวคิดเรื่องความสันโดษ  จัดเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญของชีวิตที่พอเพียง และเป็น
เสมือนธรรมฝ่ายรับ คือ เป็นคุณธรรมที่มีไว้ส าหรับรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต  เพ่ือให้ชีวิตด ารง
อยู่ได้ด้วยภาวะจิตที่เป็นสุข   ซึ่งควรเชื่อมโยงกับหลักธรรมฝ่ายรุกอีกประการหนึ่ง  อันเป็นหลักที่จะ
อ านวยสุขในชีวิตปัจจุบัน กล่าวคือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ  ๔  (ประโยชน์ในภพปัจจุบัน)  พระพุทธองค์
ได้ตรัสสอนแก่อุชชัยพราหมณ์  ในขณะที่เข้าไปเฝ้า  เพ่ือกราบทูลขอให้พระองค์แสดงธรรมที่เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบันและธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขภายหน้าให้ฟัง  เนื่องจากตนจะย้ายไป
อยู่ในต่างถิ่น  พระพุทธองค์จึงตรัสสอน ดังความปรากฏในพระไตรปิฎกตอนหนึ่งว่า 
  “ดูก่อนพราหมณ์  ธรรม  ๔ ประการนี้  เป็นไปเพ่ือประโยชน์  เพ่ือความสุขใน
ปัจจุบัน  กล่าวคือ  อุฏฐานสัมปทา  อารักขสัมปทา  กัลยาณมิตตตา  และสมชีวิตา 
 (๑)อุฏฐานสัมปทา   คือ กุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงาน…เธอเป็นผู้ขยัน
ช านิช านาญ  ไม่เกียจคร้านในงานนั้น  ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอบสวน  ตรวจตรา รู้จักวิธีปฏิบัติ
ในเรื่องนั้น ๆ  สามารถท า  สามารถจัดการ นี้เรียกว่า  อุฏฐานสัมปทา 
 (๒) อารักขสัมปทา    คือ  กุลบุตรมีโภคทรัพย์มาก  ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร
แล้ว…เธอจัดการคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้โดยพิจารณาว่าท าอย่างไร  พระราชาทั้งหลายจะไม่พึง
ริบโภคทรัพย์เหล่านั้นเสีย  พวกโจรไม่พึงลักไปเสีย  ไฟไม่พึงไหม้ไปเสีย  น้ าไม่พึงพัดพาไปเสีย  นี้
เรียกว่า  อารักขสัมปทา 
 (๓)  กัลยาณมิตตตา  คือ กุลบุตรเข้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือต าบลใดก็ตาม  เธอเข้า
สนิทสนมสนทนาปราศัย  ถกถ้อยปรึกษากับท่านที่เป็นคหบดีบ้าง  บุตรคหบดีบ้าง  พวกคนหนุ่มที่มี
ความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้าง  คนสูงอายุที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้าง  ผู้ประกอบด้วยศรัทธา…
                                                           

 
๒๔

 ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๒๕/๒๙.   
 

๒๕
 ที.ม. (ไทย) ๑๒/๒๕/๒๕๔. 



๒๓ 
 

ศีล…จาคะ…และ(ปัญญา)เธอศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศรัทธา…ศีล…จาคะ…(และ)ปัญญา
ของเขา…นี้เรียกว่า  กัลยามิตตตา 
 (๔)  สมชีวิตา  คือ  กุลบุตรเป็นผู้เลี้ยงชีวิตเหมาะสม  ไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไป  ไม่ให้
ฝืดเคืองเกินไป  โดยรู้เข้าใจทางเพิ่มพูนและทางเสื่อมถอยแห่งโภคทรัพย์ ว่าท าอย่างนี้รายได้ของเรา
จึงจะเหนือรายจ่าย  และรายจ่ายของเราจึงจักไม่เหนือรายได้  เปรียบเหมือนคนชั่งหรือลูกมือคน
ชั่ง  ยกตราชั่งขึ้นแล้วย่อมรู้ว่าหย่อนไปเท่านั้น หรือเกินไปเท่านี้  ถ้าหากกุลบุตรนี้มีรายได้น้อย  แต่
เลี้ยงชีวิตอยู่อย่างฟุ่มเฟือย  ก็จะมีผู้กล่าวหาเอาได้ว่า กุลบุตรผู้นี้ใช้สมบัติเหมือนกินมะเดื่อ  ถ้ากุลบุตร
นี้มีรายได้มาก  แต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคือง  ก็จะมีผู้กล่าวหาได้ว่า กุลบุตรผู้นี้คงจะตายอย่างคน
อนาถา  แต่ด้วยเหตุที่กุลบุตรเลี้ยงชีวิตเหมาะสม…จึงเรียกว่า  สมชีวิตา 
 ดูก่อนพราหมณ์  โภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมมีช่องทางเสื่อม(อบายมุข) 
๔  ประการ คือ  

- เป็นนักเลงเที่ยวผู้หญิง  
- เป็นนักเลงดื่มสุรา  
- เป็นนักเลงเล่นการพนัน 
- คบคนชั่วเป็นมิตร ”     

 ต่อจากนั้น พระองค์ก็ได้ตรัสประโยชน์ที่ควรบ าเพ็ญเพ่ือผลในภพหน้าที่เรียกว่า สัมปรายิ
กัตถะ  ๔  ประการ  คือ  สัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา) สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วย
ศีล)  จาคะสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยความเสียสละ)และปัญญาสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยปัญญา) 
แก่พราหมณ ์       
 จากพระพุทธพจน์ดังกล่าวนี้  ย่อมท าให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องประโยชน์สุขในปัจจุบัน
ว่า  การจะด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สุข  มีฐานะมั่นคง  สมบูรณ์ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
ธรรม  ๔  ประการ  ซึ่งโบราณท่านเรียกว่า  หัวใจเศรษฐี (อุ   อา  ก  ส)  โดยสรุปคือ  
 (๑)  ขยันสรรหา (อุฏฐานสัมปทา) ได้แก่ ขยัน มานะ บากบั่น ต่อสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่เกียจ
คร้าน ในการท ากิจหน้าที่การงาน โดยท างานต่าง ๆ ด้วยความช านิช านาญ ด้วยความรู้ความเข้าใจ 
 (๒)  รักษาดี (อารักขสัมปทา) ได้แก่ รู้จักเก็บออม คุ้มครองรักษาทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้
สูญหายหรือเสียหาย ด้วยกรณีต่าง ๆ  
 (๓) มีกัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตตา) ได้แก่ สมาคมกับมิตรที่ดี เพราะมิตรดีย่อมไม่ชักน า
ในทางเสื่อมเสีย และสามารถชี้แนะ ให้คติในการด าเนินชีวิตแก่ผู้อื่น 
 (๔)  เลี้ยงชีวิตพอเพียง (สมชีวิตา) ได้แก่ รู้จักจับจ่าย ใช้สอยให้เหมาะสมกับฐานะและ
ความจ าเป็น โดยมีหลักสันโดษเป็นพ้ืนฐาน   
 นอกจากนี้  การที่จะให้ฐานะชีวิตมั่นคง และมีชีวิตที่เป็นสุขได้นั้น  ก็ต้องเลี่ยงอบายมุขให้
ได้  ดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในตอนท้ายของพระพุทธพจน์ข้างต้น  เพราะอบายมุขนั้น  ล้วนเป็น
ส่วนเกินของชีวิตและน าพาชีวิตให้มัวเมา  จนต้องเสียหาย  เสียศูนย์และสูญเสียในที่สุด  ด้วยว่า  การ
เป็นนักเลงเที่ยวผู้หญิงก็ดี   เป็นนักเลงดื่มสุราก็ดี  เป็นนักเลงเล่นการพนันก็ดี  คบคนชั่วเป็นมิตรก็
ดี   ล้วนเกินมาจากตัณหา  ซึ่งมีอวิชชาเป็นมูลรากและมีความทุกข์เป็นดอกผล   ทุกท่านผู้หวังความ
เจริญจึงควรหลีกเว้นให้ไกล  ดุจหลีกหนีอสรพิษที่มีพิษร้าย  ไม่ควรเข้าใกล้  ไม่ควรส้องเสพโดย
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เด็ดขาด เราควรหันมาท าความศึกษาพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้ชัดเจน  เพ่ือหาทาง
แก้ปัญหาและน าไปประพฤติปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์   โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราได้ยินค า
ว่า  “เศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ชีวิตพอเพียง”  กันอยู่นี้  ถือเป็นช่วงโอกาสส าคัญ  ที่เราจะได้เลือก
ด าเนินชีวิตให้ถูกต้องเพ่ือวิกฤติทางเศษฐกิจและสังคมจะได้ลดลง   ที่ส าคัญหากทุกคนจับประเด็น
ส าคัญของการด าเนินชีวิตทั้งในแง่เป้าหมาย และวิธีการได้ คือ มีความสันติสุขเป็นเป้าหมาย มีหลักการ
ด าเนินชีวิตที่พอเพียงตามแนวพุทธศาสนา เป็นวิธีการที่อาศัยสันโดษเป็นพ้ืนฐาน อาศัยทิฏฐธัมมิกัตถะ 
๔ เป็นกระบวนการและอาศัยการเว้นจากอบายมุขทุกชนิดเป็นก าแพงกั้นความเสื่อม    เชื่อแน่
ว่า  ความสันติสุขของบุคคลและสังคมอยู่จะเป็นจริงได้อย่างยั่งยืน  
 สรุป วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาในสังคมโลกและสังคมไทย  ถือ
เป็นบทเรียนอันล้ าค่าที่ชาวไทยทุกคน ควรท าความเข้าใจ  เพ่ือสืบเสาะหาสาเหตุแห่งปัญหานั้น ๆ แล้ว
ด าเนินการหาวิธีแก้ไขปัญหา  ตามหลักอริยสัจ ๔  ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ  มรรค  โดยมุ่งแก้ปัญหาที่
สาเหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ ตัณหา กล่าวคือ ความทะยานอยากหรือความต้องการที่ไม่รู้จักพอของ
มนุษย ์ เพราะหากบรรเทาหรือหยุดอ านาจของตัณหาภายในบุคคลเสียได้ก็สามารถแก้ไขปัญหาทั้งมวล
ของมนุษย์ได ้  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้มรรควิธี คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวคิดเศรษฐกิจที่อยู่บน
ฐานของความรู้และคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมุ่งหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พ่ึงตนเองได้  โดยพระองค์ได้ทรงมีพระราชกระแส
รับสั่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑   จากนั้น  พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างใน
แนวทางของความพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับ “ทฤษฎีใหม่”  เพ่ือส่งเสริม
ให้พสกนิกรในภาคเกษตรมีชีวิตที่พอเพียงอย่างประสบผลส าเร็จ  ถึงแม้ว่าในระยะแรกภาครัฐยังไม่ได้
สนใจทุ่มเทกับแนวพระราชด าริอย่างจริงจังมากนัก  จนกระทั่งเกิดปัญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐  แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้ถูกน าเสนออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจุบันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เติบโตและขยายผลออกไปจากภาวะที่เป็นปัญหา  จน
สามารถด ารงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก  เพราะเป็นแนวคิดที่ได้
อาศัยพ้ืนฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยและแนวธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นแกน
ส าคัญ  คือ ทางสายกลาง และความสันโดษ  ซึ่งเป็นที่มาของความพอเพียง อันหมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ
ทุกขัน้ตอน  ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีส านึกในคุณธรรม  ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีซึ่งจะท าให้บรรลุ
เป้าหมาย คือ ศักยภาพในการพ่ึงตนเองและดุลยภาพแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน ามาวิเคราะห์หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาประกอบกัน  พบว่า  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหลาย ๆ ประการ  จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  เ พ ร า ะ มี ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ป ร า ก ฏ ใ น แ น ว คิ ด  ช่ ว ย
ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี 
 เมื่อเป็นเช่นนี้  การส่งเสริมให้มีการเผยแผ่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง  พุทธศาสนิกชนก็จะ
ได้รับประโยชน์จากการนับถือศาสนาได้อย่างเต็มที่   ในอีกด้านหนึ่ง  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
ก าลังเป็นที่แพร่หลายอยู่นี้ก็จะมีความชัดเจนในเชิงนโยบายมากขึ้น   และในทางปฏิบัติเมื่อน า
พระพุทธศาสนามาควบคู่กันด้วยก็ยิ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นด้วย 
 ๒.๒.  แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน  
 เศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ เชื่อว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน
โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนได้แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจในชุมชน เชื่อว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ
ชุมชนต้องใช้พลังชุมชนแก้ปัญหาของชุมชน คือพลังทุน พลังการผลิต พลังการตลาด และพลังในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีพลังคนที่มีสุขภาพและคุณธรรมเป็นตัวจักรส าคัญในการ
ด าเนินการรวมทั้งอาจจะต้องมีแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนซึ่งจะต้องปรับ
บทบาทกระตุ้นสนับสนุนให้การแก้ปัญหาของชุมชนบรรลุผล โดยปราศจากอุปสรรคเหนี่ยวรั้งด้วย
เงื่อนไข กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ เศรษฐกิจชุมชนจึงเป็นเรื่องของการท ามาหากิน๒  การ
หารายได้ สะสมทรัพย์การผลิต การจ าหน่ายและบริโภคในชุมชน การด าเนินงานของชุมชนที่ระดม
พลังความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ความรู้ภูมิปัญญาของคนในชุมชน ทุนของชุมชน การ
ผลิตของชุมชน ตลาดของชุมชน และการบริหารจัดการของคนในชุมชนมาผลักดันโครงการกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชน เช่น กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกิจกรรมเครือข่าย เป็นต้น 
ให้มีความเคลื่อนไหวและมีพลังในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจขอชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองและด าเนินธุรกิจกับชุมชนภายนอกได้โดยไม่เสียเปรียบ  
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยวิธีการพัฒนาชุมชนมีปรัชญาความเชื่อในพลังความสามรถ
ของประชาชนว่าจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของตนเองและชุมชนได้โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนา ๓ ระดับคือ  
 ระดับพ้ืนฐาน คือ การพัฒนาให้ชุมชน พออยู่พอกิน หมายถึง มีการผลิตให้พอเพียงต่อ
การบริโภคในครอบครัว ส่วนที่เหลือก็น าไปขาย มีรายได้จุนเจือครอบครัว  
 ระดับปานกลาง คือ การพัฒนาให้ชุมชน อยู่ดีกินดี หมายถึง การผลิตให้เกินพอ เพ่ือน า
ผลผลิตส่วนเกินไปขายเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ ครอบครัวผ่านเกณฑ ์จปฐ. และมีเงินออม  

                                                           

 ๒  ประเวศ วะสี,ประชาคมต าบล เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม: แนวทางพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ
สังคม, หน้า ๓๔ – ๓๕. 



๒  
 

 ระดับก้าวหน้า คือ การพัฒนาให้ชุมชนมั่งมีสีสุข หมายถึง มีการด าเนินธุรกิจ โดย
ผู้ประกอบการในระดับครอบครัว กลุ่ม และชุมชนมีความสามารถในการค้าขายเพ่ือหวังผลก าไร น า
ส่วนที่เป็นก าไร ดอกผล มาแบ่งปันสมาชิกมีรายได ้มีทุนหมุนเวียนในชุมชน  
 จากหนังสือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ๒๗  สรุปได้ว่าเมื่อวิเคราะห์ดูหลักการของระบบ
เศรษฐกิจสังคมแบบพุทธแล้ว เราก็คงจะพอมองออกว่าพฤติกรรมของปัจเจกชนที่อยู่ในระบบนี้ ควรจะ
มีลักษณะเช่นใด เราก็เห็นแล้วว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเน้นนั้น เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนการ
จัดระบบเศรษฐกิจสังคมให้เป็นไปในแนวทางของความเสมอภาคและความยุติธรรม  ดังนั้นใน
ชีวิตประจ าวันหลักการนี้จึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในสังคมระหว่างมนุษย์
ด้วยกัน  
 ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะพบว่ามีค าแนะน ามากมายที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ
ประจ าวันนั้น พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ล้มเหลวในการแสวงหาวัตถุเงินทอง สอนให้ประหยัดเพ่ือ
อนาคต ไม่ส่งเสริมให้มีการสะสมทรัพย์สมบัติเกินความจ าเป็น นั่นคือ ไมส่ะสมส่วนเกิน นอกจากนั้นยัง
สอนให้คนมีใจกว้าง ให้บริจาคหรือให้ทานแก่ผู้ยากไร้ตลอดเวลา “คน” ในเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไม่ใช่
เป็นคนที่คอยแต่จะแสวงหาอรรถประโยชน์ หากแต่เป็นคนรักสัจจะธรรมและรักความเป็นธรรม รัก
เพ่ือนมนุษย์และรักสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ เราจึงอาจกล่าวได้ว่า  เศรษฐศาสตร์
ชาวพุทธ๒๘ คือ “เศรษฐศาสตร์แห่งความรัก” นั่นเอง 
 สรุปประเด็นการศึกษาบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
การท างานบนฐานแนวคิดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว เพียงแต่เพ่ิมกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกบัเรื่องการมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๙ เพ่ือให้มีส่วนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลาย 
 
๒.๓ บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน 
 ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการมีส่วน
ร่วมการพัฒนาชุมชนมีปรากฏในคัมภีร์ ต ารา และแหล่งข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ จ านวนมาก ผู้วิจัยได้
น ามาประกอบเพื่อให้มีเนื้อหาสาระเป็นหลักในการศึกษาดังต่อไปนี้  
 ๒.๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมในงานพัฒนา  
 แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมในงานพัฒนานี้มีผู้ให้ทัศนะท่ีแตกต่างกันไปท่ีน่าสนใจ คือ  
 ภัทรพร สิริกาญจน์๓  กล่าวถึงกิจกรรมที่พระสงฆ์ได้ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาไป
ประยุกต์กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน และเสนอสาระสังเขปไว้ว่า  

                                                           

 ๒๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต),เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ,พิมพ์ครั้งที่ ๕,(กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๓), หน้า  ๘. 
 ๒๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๒.  
 ๒๙ เสน่ห์  จามริก,“เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน”แหล่งที่มา 
http://www.sufficiencyeconomy.org สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 
 ๓๐ ภัทรพร สิริกาญจน์,หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ แนวคิดและบทบาทของพระค าเขียน 
สุวณฺโณ ในการพัฒนาชุมชน,(กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๐),หน้า ๕  – ๕๗.  



๒๗ 
 

 ๑. การปลูกฝังธรรมะในจิตใจ หมายถึง การหล่อหลอมความคิด ทัศนคติ ตลอดจน
อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยหลักธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต หลักธรรมสอนให้เห็นว่าสิ่ง
ทั้งหลายไม่อยู่โดดเดี่ยว แต่มีความสัมพันธ์สอดคล้องเป็นเหตุปัจจัยต่อกัน เมื่อต้องการผลเช่นใดก็ต้อง
สร้างเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยเช่นนั้น เช่น เมื่อต้องการพ้นจากความยากจนก็ต้องขยันหมั่นเพียรและต้อง
แก้ไขสาเหตุของความยากจน เมื่อต้องการให้พืชผลเจริญงอกงามก็ต้องทะนุบ ารุงและขจัดภัยของพืช
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมข้ออ่ืน ๆ ที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพุทธธรรมคือ หลักอิทธิ
บาท ๔ ว่าด้วย ฉันทะ พอใจ, วิริยะ ความพากเพียร, จิตตะ ความเอาใจใส่, วิมังสะ หมั่นไตร่ตรองงาน
ที่ท า อันเป็นผลให้การท างานมีผลดี ท าให้การงานมีความรอบคอบถี่ถ้วน และเกิดประโยชน์มากที่สุดมี
คุณภาพที่สุด  
 ๒. การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและการเดินทางสายกลาง หมายถึง การลงมือ
ประกอบการท ามาหากินด้วยตนเองโดยท าเกษตรแบบผสมผสาน เช่น ท านาและเลี้ยงปลาร่องนาไป
ด้วย หรือท าไร่แบบผสมผสาน ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ถั่วสลับกับพืชอย่างอ่ืน ในการพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจแบบผสมผสานนี้จะได้ผลดีต่อเมื่อผู้ประกอบการใช้วิธี เดินทางสายกลางตามหลัก
พระพุทธศาสนาคือ มีเป้าหมายในการเลี้ยงตนเท่านั้นตามหลักกินดีอยู่แต่พอดี ไม่ใช่เพ่ือกินดีอยู่ดี จึง
ไม่มีความจ าเป็นที่จะขยายงานให้มีขนาดใหญ่โตเกินความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ไม่หวังผลทางการค้า 
และก าไรธุรกิจ ผู้ท าสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข มีชีวิตที่เรียบง่าย และสันโดษ(ความพอใจใน
อัตภาพ) ผู้ที่ประกอบอาชีพโดยพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจจึงเป็นผู้เดินทางสายกลางพวกเขาไม่ร่ ารวยล้น
ฟ้า แต่ก็ไม่ล าบากยากจน สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข"  
 พระพรหมคุณาภรณ์๓๑ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวถึง การพัฒนาตามหลักพุทธบัญญัติว่า 
"หลักการพัฒนาตามพุทธบัญญัติค านึงถึงการพัฒนาทั้งทางความคิดจิตใจและทางวัตถุ  โดยให้
พัฒนาการทางจิตใจน าพัฒนาการทางวัตถุ และให้พระสงฆ์มีบทบาทในการอนุเคราะห์ชาวบ้าน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ให้รักษาพระธรรมวินัย ไม่ช่วยเหลือชาวบ้านโดยฝ่าฝืนวินัย และไม่คลุกคลีกับชาวบ้าน
จนเกิดอุปสรรคในการแสวงหาความรู้พ้นทุกข์ของตน หลักการพัฒนาตามพุทธอาจสรุปได้ดังนี้ ก. การ
พัฒนาจิตใจเป็นพ้ืนฐาน ข. การพัฒนาเพ่ือพ้นทุกข์ ค. การท าลายกิเลสตัณหา ง. การส่งเสริมการท า
หน้าที่และ จ. การส่งเสริมการพึ่งตนเอง หลักธรรมพุทธศาสนาถือว่าการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตทุกระดับต้องเริ่มที่จิตใจเป็นพ้ืนฐาน หากจิตใจยังไม่พัฒนายังมีความหลงผิด และยังเป็น
อกุศล ย่อมไม่อาจน าไปสู่การพัฒนาทางวัตถุและการสร้างสรรค์งานภายนอกให้บรรลุเป้าหมายได้  ใน
ฐานะที่พระสงฆ์เป็นที่ยอมรับนับถือทั่วไปว่าเป็นผู้น าชุมชน พระสงฆ์จึงควรพัฒนาให้ได้ก่อนเข้าไป
พัฒนาชุมชน มีจิตใจที่พัฒนาที่อิสระจากกิเลสตัณหา ท าให้สามารถน าคุณธรรมและแนวทางอันดีงาม
มาสู่ชุมชนได้ และสามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้" 
 พุทธทาสภิกขุ๓๒ ได้เสนอแนวคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยมเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ว่าคือ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความยากจน และปัญหายาเสพติด เกิดจากความเห็นแก่ตัวของ
                                                           

 ๓๑ 
 
พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต),พระกับป่ามีปัญหาอะไร,พิมพ์ครั้งที่ ๔,(นนทบุรี:ส านักพิมพ์

ภาพพิมพ์,๒๕๕๓), หน้า ๔๘.  
 ๓๒ พุทธทาส  ภิกข,ุ รากฐานที่มั่นคงแห่งความเป็นมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร:ธรรมสภา, ๒๕๔๙), หน้า 
๔๕. 



๒๘ 
 

มนุษย์เป็นพ้ืนฐาน ความเห็นแก่ตัวท าให้คนเราต้องสนองความยากของตนเองจนปราศจากการ
ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อ่ืน และปฏิเสธหน้าที่อันพึงปฏิบัติของตนเอง เช่น ความเห็นแก่ตัวของ
พ่อค้าท่ีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง ท่านพุทธทาสได้เสนอแนวคิดธัมมิก
สังคมนี้ อันเป็นหลักการในการสร้างความเจริญแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ บนพ้ืนฐานของพุทธ
ธรรม ในธรรมนี้สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเพ่ือส่วนรวมเพ่ือขจัดความเห็นแก่
ตัว ให้ใช้ส่วนเกินให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้ทุกคนเจียดประโยชน์ของตนเพ่ือประโยชน์แก่
ส่วนรวม ไม่หวงกับสิ่งที่เกินมา ควรแบ่งปันแก่ส่วนรวมให้เป็นประโยชน์มากที่สุด" 
 พระพรหมคุณาภรณ์๓๓ ได้กล่าวถึงหลักการที่พระสงฆ์ควรปฏิบัติ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนอาจจะแยกแยะโดยยึดหลักส าคัญ ๕ ประการ คือ  
 ๑. ด้านจิตใจ ท าตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเอง มีจิตใจส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติ
โดยรวม มีจิตเอ้ืออาทร ประนีประนอมเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
 ๒. ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็ง เป็นอิสระ  
 ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด พร้อมทั้งหาทาง
เพ่ิมมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน  
 ๔. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่
มีทั้งดีและไม่ด ีจึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องความ
ต้องการ และสภาพแวดล้อม  
 ๕. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได ้และไม่มีการลดรายจ่ายในเวลา
เช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือจะต้องมุง่ลดรายจ่ายก่อนเป็นส าคัญและยืดหลัก พออยู่ พอกิน  
 พระพรหมคุณาภรณ์๓๔ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงแนวทางที่พระสงฆ์สามารถน า
หลักธรรมการพัฒนาชุมชน ไว้ดังนี้  
 ๑. การพัฒนาทางกาย ได้แก่ การพัฒนาคนให้มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ดี มีปัจจัย ๔ พอเพียงที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม  
 ๒. การพัฒนาด้านศีล ได้แก่ การพัฒนาด้านการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ท าให้คนใน
สังคมมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน 
ตลอดจนมีความสุจริตทั้งทางกาย วาจา ใจ และอาชีพ  
 ๓. การพัฒนาด้านจิต ได้แก่ การพัฒนาด้านการฝึกอบรมจิตตนเอง พัฒนาตนเองให้เจริญ
ขึ้นมีคุณธรรมเพ่ือให้มีคุณภาพจิตที่ดี มีจิตใจที่ม่ันคงไม่ปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่าง ๆ เมื่อ
สุขภาพจิตดีจะก่อให้เกิดมีสุขภาพดีไปด้วย  
 ๔. พัฒนาปัญญา ได้แก่ การพัฒนาการฝึกอบรมปัญญาให้รู้และเข้าใจ มองเห็นสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง จะต้องฝึกปัญญาทั้งในแง่ที่ท าให้ขบวนความคิด การรับรู้ที่ไม่ถูกกิเลส อาทิ 

                                                           

 ๓๓ 
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๙), หน้า ๒๗.  
 ๓๔ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๑๔.  



๒๙ 
 

ความโลภ ความโกรธ และความหลงเข้าครอบง าท าให้การคิดที่ไม่มีอคติด้วยการใช้โยนิโสมนสิการ
พิจารณาให้เห็นจริงด้วยปัญญาตามหลักทางพุทธศาสนา  
 ในงานพัฒนาชุมชนความจ าเป็นที่จะต้องรู้ถึงปัญหาของชาวบ้านเพ่ือท าการพัฒนาให้ถูก
จุดซึ่งสามารถน าเอาหลักอริยสัจ ๔ ประการมาใช้แก้ปัญหาได้ดังนี้  
 ๑. ทุกข ์คือ การท าให้รู้จักตัวความทุกข์หรือตัวปัญหาที่เกิด สามารถค้นหาสิ่งที่ทุกข์นั้นได้  
 ๒. สมุทัย คือ รู้จักต้นเหตุของปัญหาว่าปัญหาอย่างไรที่เกิด คนโดยมากอยากจะดับที่
ปลายเหตุ แต่แทนที่จะแก้ท่ีต้นเหตุกลับไปวุ่นวายอยู่ท่ีตัวความทุกข์อันเป็นผลจึงแก้ไม่ได้  
 ๓.นิโรธ คือ ให้รู้จักความดับทุกข์ แก้ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา ซึ่งทาง
พระพุทธศาสนาชี้แจงว่าการดับทุกข์นั้นไม่ใช่ดับผล ต้องดับเหตุจึงจะดับไปด้วย ถ้าดับแต่ผลเหตุยังอยู่ 
ทุกข์ก็จะต้องเกิดอีก  
 ๔. มรรค คือ ให้รู้จักว่าความดับทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นลอย ๆ ไม่ได้ จะต้องมีข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข ์หรือถึงจุดหมายของงานที่ได้ตั้งเอาไว้  
 พระพุทธศาสนาเน้นให้มนุษย์พัฒนาปัญญาจนสามารถหลุดพ้นความทุกข์ได้และเน้นการ
ฝึกฝนพัฒนามนุษย์ เพราะมนุษย์มีศักยภาพและธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาชีวิตได้อย่างดียิ่งผู้วิจัยจะ
แนะน าเสนอกระบวนการพัฒนาชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยระบบไตรสิกขา  คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา กระบวนการที่จะพัฒนาชีวิตด้วยหลักไตรสิกขานี้ พระพรหมคุณาภรณ์๓๕ ให้ได้แนวทางไว้ดังนี้"
มรรคมีองค ์๘ หรือทางสายกลาง คือกระบวนการของไตรสิกขา ในแง่วิถีชีวิตสิกขา คือการศึกษา หรือ
ฝึกฝนพัฒนาคน พัฒนาเพื่อให้เขาด าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ไตรสิกขาเป็นองค์สรุปของมรรคมีองค์ ๘ 
และถือว่าเป็นระบบการปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีขอบเขตครอบคลุมมรรคมีองค์ ๘ มีดังนี ้ 
 ๑. สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้อง  
 ๒. สัมมาสังกัปปะ คิดด ี 
 ๓. สัมมาวาจา วาจาดี  
 ๔. สัมมากัมมันตะ การกระท าดี  
 ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพถูกทาง  
  . สัมมาวายามะ เพียรพยายาม  
 ๗. สัมมาสติ ระลึกถูกทาง  
 ๘. สัมมาสมาธิ จิตตั้งใจในสิ่งนั้น  
 เพ่ือให้มองเห็นเป็นหมวดหมู่ช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นท่านจัดมรรคมีองค์  ๘ ลงใน
ไตรสิกขาโดยจัด สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เข้าในหมวดศีล จัดสัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เข้าใน หมวดสมาธิ และจัดสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เข้าเป็นหมวด
ปัญญา   
 ในการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องมีคือ ความเชื่อมั่นใน
โพธิ เรียกว่าโพธิศรัทธา ซึ่งถือว่าเป็นศรัทธาพ้ืนฐาน เมื่อมนุษย์เชื่อในปัญญาที่ท าให้มนุษย์เป็นผู้รู้ได้
แล้ว เขาก็พร้อมที่จะฝึกฝนตนเอง ส่วนการที่บุคคลจะแจ้งประจักษ์ได้หรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องของความ
แตกต่ างระหว่างบุคคล ดังเช่นในหลักบุคคล ๔ ประเภท และขึ้นอยู่กับการพัฒนาศักยภาพของเขา
                                                           

 ๓๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, หน้า ๓๓. 



๓๐ 
 

ตามที่สั่งสมเอาไว้ ตามที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าค าว่า โพธิ นั้นให้จุดเน้นทั้งในด้านศักยภาพที่มนุษย์ฝึก
ได้จนถึงที่สุด และในด้านของปัญญา ให้เห็นว่าเป็นแกนน าของการพัฒนาปัญญา แต่เพ่ือจะให้โพธินี้
ปรากฏขึ้นมาท าบุคคลให้กลายมาเป็นผู้รู้ที่พัฒนาแล้ว มนุษย์ต้องมีกระบวนการพัฒนาที่เรียกว่า สิกขา 
ซึ่งก็คือ การศึกษา สิกขาคือกระบวนการพัฒนามนุษย์ หรือฝึกมนุษย์ให้โพธิปรากฏท าให้มนุษย์นั้น
กลายเป็นผู้รู้ได ้ 
 พระพรหมคุณาภรณ์๓  (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้แนวความคิดในการด ารงชีวิตของมนุษย์ตาม
หลักพระพุทธศาสนาดังนี้ การที่พระพุทธศาสนาเคยมีอิทธิพล และมีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างลึกซึ้ง
กว้างขวางนั้น เป็นเพราะสถาบันพุทธศาสนาสามารถท าหน้าที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคมที่
เกิดจากความกลัวของมนุษย์ในมิติต่าง ๆ ทั้ง ๕ มิต ิคือ  
 ก. ความกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยการด ารงชีวิต (อาชีวิตภัย) ในแง่นี้พุทธศาสนาได้กระท า
หน้าที่ช่วยยึดโยงจิตใจของผู้คนในชุมชนให้เป็นปึกแผ่นและเกิดความสามัคคี  ในอดีตวัดได้กระท า
หน้าที่เป็นศูนย์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่ก่อให้เกิดการพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนที่มีฐานะ
ร่ ารวยก็จะกระจายผลผลิตให้กับชุมชนโดยผ่านทางวัด เช่น การท าบุญ ท าทาน การสร้างถาวรวัตถุต่าง 
ๆ ภายในวัด เพ่ือให้คนได้ใช้สอยร่วมกัน  
 ข. ความกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยการถูกสังคมติเตียน (อสิโสกภัย) ในแง่นี้สถาบัน
พระพุทธศาสนาได้ท าหน้าที่ให้การศึกษาแก่ชุมชน วัดจะท าหน้าที่เป็นโรงเรียน อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้
รู้จักหนังสือและวัฒนธรรมทางสังคมที่ดีงาม เพ่ือเตรียมคนเข้าสู่ระบบสังคม ตลอดจนเป็นบ่อเกิดของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่จะช่วยยึดโยงให้ผู้คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 ค. ความกลัวต่อการถูกเหยียดหยามดูหมิ่นและสะทกสะท้านในบริษัท (ปริสสารัชภัย) ใน
แง่นี้ ความภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรมทางจิตใจที่งดงามสูงส่ง ซึ่งคลี่คลายจากหลักธรรมอันลุ่มลึกของ
พระพุทธศาสนา จะช่วยอบรมกล่อมเกลาให้พุทธศาสนิกชนมีชีวิตอยู่อย่างรู้สึกมีศักดิ์ศรีและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง บนพ้ืนฐานของความภาคภูมิใจแบบวิถีการด าเนินชีวิตตามหลัก  ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ  
 ง. ความกลัวต่อภัยคือความตาย (มรณภัย) ในแง่นี้พระพุทธศาสนาจะท าหน้าที่เป็นที่พ่ึง
ทางใจในระดับต่าง ๆ ส าหรับคนที่ไม่เข้าถึงหลักธรรมอะไรมาก ก็อาจยึดเหนี่ยวพิธีกรรม หรือสิ่งที่ตน
ศรัทธาเชื่อถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาอันมีพระพุทธรูปเป็นต้น  เพ่ือเป็นที่พ่ึงและ
ก่อให้เกิดความรู้สึกมีหลักธรรมประกันที่มั่นคงในชีวิต แต่ส าหรับผู้ที่เข้าถึงธรรมในขั้นสูงกว่านั้นก็อาจ
พ่ึงคุณธรรมซึ่งมีอยู่ในตนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพราะความกลัวนั้นเป็นความหลงที่ยึดติดใน 
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ถ้าขัดเกลาจิตใจจนลดละหลงติด
ในกามคุณให้เบาลงได้ ความกลัวต่อความตายก็ค่อย ๆ หมดไปเองโดยปริยาย และจะเกิดความรู้สึก
มั่นคงในชีวิต  
 จ. ความกลัวต่อภัยที่เกิดจากการไม่สามารถประจักษ์ชัดถึงสัจจะของชีวิต และสิ่งที่เผชิญ
ข้างหน้า (ทุติภัย) ในแง่นี้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะช่วยให้ค าอธิบายเกี่ยวกับสถานภาพของชีวิต 
โลก และจักรวาล ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงต าแหน่งแห่งหนของชีวิตแต่ละชีวิตที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้  แม้แต่
ที่จะเผชิญในอนาคตข้างหน้าอย่างประจักษ์จึงมั่งใจ เมื่อสถาบันพระพุทธศาสนาท าหน้าที่สนองตอบต่อ
                                                           

 
๓ 

 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, หน้า ๔๗. 



๓๑ 
 

ความต้องการของสังคมที่เกิดจากความกลัวในมิติต่าง ๆ ทั้ง ๕ มิติ ที่กล่าวมา ผู้ปกครองรัฐจึงสามารถ
ใช้สถาบันศาสนาเป็นแหล่งอ้างอิงสิทธิธรรมในการใช้อ านาจทางการเมืองด้วย  ท าให้สถาบันศาสนามี
บทบาทต่อสังคมเพ่ิมมากข้ึนไปอีก  
 นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังมีลักษณะเป็นสากล๓๗  ชนทุกหมู่เหล่าต่างมีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  นับตั้งแต่โบราณ  มนุษย์ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนกับสิ่งที่ไม่รู้ท าให้เกิด
ความกลัว  มนุษย์จึงต้องพ่ึงศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว บทบาทหน้าที่ศาสนาที่มีความส าคัญต่อสังคม  
และการเมือง  มนุษย์มีความสงสัยว่าตัวเองเกิดมาท าไม และตายแล้วจะไปไหน ศาสนาจึงเข้ามา
เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยสอนให้มนุษย์ใช้ความดี  ความสามารถ และคุณธรรม ในการด าเนินชีวิต 
ทั้งค าสอนยังมีส่วนลดความขัดแย้งของปัญหาต่างๆ  เป็นตัวประสานประโยชน์ในสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนเศรษฐกิจวัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองด้วย ซึ่งพระพุทธศาสนาก็มีคุณลักษณะครบถ้วนทุก
ประการ  
 นอกจากนี้ สังคมยังคาดหวังในบทบาทของพระสงฆ์ไว้ว่า พระสงฆ์นั้นจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย  ดังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระภิกษุสงฆ์ไว้ว่า  “ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก  
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” ๓๘ นั่นคือพระสงฆ์ควรจะเข้าไปมี
บทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนาสังคมด้วยเพราะตามสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตและการบ าเพ็ญสมณะ
ธรรมของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย  สภาวะและเหตุการณ์ทางสังคมย่อมมีผล
เกี่ยวข้องกับการบ าเพ็ญสมณะธรรม  และโดยคุณธรรม คือความเมตตาธรรม พระสงฆ์ต้องช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ บทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทบาทตามอุดมคติหรือบทบาทจากความคาดหวัง  
(Expected Role) ที่มีต่อพระสงฆ์ ดังนั้นเมื่อสังคมได้เปลี่ยนไปตามกาลสมัย วัตถุนิยมได้เข้ามามีบาท
บาทในชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น พระสงฆ์บางกลุ่มได้ให้ความสนใจต่อปรากฏการณ์เหล่านี้ และ
ได้แสดงบทบาทให้ปรากฏในสังคม (Actual Role) มากขึ้น เพ่ือเข้าไปแก้ปัญหาของสังคม อัน
เนื่องมาจากความเสื่อมถอยด้านศีลธรรม จริยธรรม โดยจะพยายามช่วยให้บุคคลปรับตัวให้สามารถอยู่
ในสังคมท่ีเปลี่ยนไปได้ 
 ๒.๓.๒ พันธกิจของคณะสงฆ์ท่ีมีต่อสังคมไทย 
 พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นสากลซึ่งมีนักวิชาการ เช่น  ปกรณ์  กงเพชร๓๙ ได้กล่าวว่า 
ชนทุกหมู่เหล่าต่างมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  นับตั้งแต่โบราณ  มนุษย์ต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนกับสิ่งที่ไม่รู้ท าให้เกิดความกลัว  มนุษย์จึงต้องพ่ึงศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว  บทบาทหน้าที่ศาสนา
ที่มีต่อสังคม  และการเมือง  มนุษย์มีความสงสัยว่าตัวเองเกิดมาท าไม  และตายแล้วจะไปไหน  ศาสนา
จึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยค าสอนที่ให้มนุษย์ใช้ความดี  ความสามารถคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิต  ทั้งค าสอนยังมีส่วนลดความขัดแย้งของปัญหาต่าง ๆ  เป็นตัวประสานประโยชน์ในสังคม รวมทั้ง
                                                           

         
๓๗ ปกรณ์  กงเพชร,พันต ารวจตรี, พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ศึกษา

เฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,๒๕๔๔), หน้า ๑๘.  
         ๓๘ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๓๓. 
 

๓๙
 ปกรณ์  กงเพชร,พันต ารวจตรี,พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ศึกษา

เฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม, หน้า ๑๘. 



๓๒ 
 

สนับสนุนเศรษฐกิจวัฒนธรรม  ตลอดจนการเมืองด้วย ซึ่งพระพุทธศาสนาก็มีคุณลักษณะครบถ้วนทุก
ประการดังกล่าวแล้ว ยังมีสงฆ์เป็นผู้สืบต่อและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่และให้การอบรบสั่ง
สอนแก่ประชาชนทั่วไปสามารถแยกภารกิจตามบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ได้ดังนี้บทบาท
พระสงฆ์จึงมีความส าคัญต่อสังคม ดังนี้ 
 บทบาท  แบบแผนของพฤติกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับอ านาจหน้าที่
และสิทธิ  ซึ่งจะอยู่ในขอบเขตของสถานภาพ  หรือฐานะของต าแหน่งทางสังคมที่บุคคลนั้นด ารงอยู่  
นอกจากนั้น สมคิด  เพ็งอุดม๔๐  กล่าวถึงงานของคณะสงฆ์เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติไทยในสังคม
ปัจจุบันแบ่งได้เป็น  ๓  ประเภทคือ  การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง  การสงเคราะห์ประชาชน  และ
การช่วยเหลืองานของทางราชการ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง  คุณภาพของพลเมืองโดยเฉพาะด้านคุณธรรม
จริยธรรมมีความส าคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างยิ่ง  งานของพระสงฆ์ในด้านนี้  ได้แก่ 
 ๑.๑ การให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรของชาติทุกระดับอายุให้เข้ามาอยู่ในพระ
ธรรมวินัย  ศึกษาปฏิบัติและพระธรรมวินัย 
 ๑.๒ การเทศนา อบรม  สั่งสอนประชาชนที่มาท าบุญที่วัดในวันธรรมะสวนะ  และ
จัดให้มีงานท าบุญบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ  ตามประเพณีหรือในงานเทศกาลต่าง ๆ  การเทศน์ทางวิทยุ  
โทรทัศน์  การบรรยายธรรม  การสนทนาธรรม  การปาฐกถาธรรม  การเขียนบทความเผยแผ่ทาง
หนังสือพิมพ์  การเรียบเรียบหนังสือธรรมะเผยแผ่ในงานและโอกาสต่าง ๆ  ตลอดจนกิจกรรมเผยแผ่
พุทธศาสนาทั้งปวง  เช่น  งานพระธรรมทูต  งานพระธรรมจาริก  งานตามโครงการอบรมประจ าต าบล 
 ๑.๓ การจัดสอนศาสนาศึกษาแก่เด็กและประชาชน 
 ๑.๔ การด าเนินกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาของวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 ๒. การสงเคราะห์ประชาชน  เป็นหน้าที่ส าคัญของพระสงฆ์ พระสงฆ์ได้สงเคราะห์
ประชาชนทั้งทางด้านขวัญและก าลังใจและวัตถุอีกด้วย  ดังนี้ 
 ๒.๑ การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลแก่ประชาชนตามประเพณีเกี่ยวกับชีวิต
และตามประเพณีเก่ียวกับส่วนรวม 
 ๒.๒ การช่วยประกอบศาสนพิธีในงานท าบุญ บ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ   
 ๒.๓ การให้ที่พักอาศัยแก่นักเรียน  นิสิต นักศึกษาต่างท้องถิ่นที่มาศึกษาเล่าเรียนอยู่
ในเมือง  การให้ที่พักอาศัยแก่บุคลที่มารักษาศีล   การให้ที่ดินหรือให้เช่าที่ดินในราคาถูกให้ประชาชน
ที่ขัดสนปลูกบ้านอาศัย 
 ๒.๔ การดูโชคชะตาราศี  การประพรมน้ าพระพุทธมนต์  การให้ฤกษ์ยาม 
 ๒.๕ การให้ทางราชการหรือส่วนรวมใช้สถานที่ของวัดประชุมราษฎร์  เป็นหน่วย
เลือกตั้ง  จัดงานหารายได้  เพ่ือสารธารณกุศลตลอดจนการให้ใช้ที่ดินของวัด  สร้างสาธารณะสถาน
ต่าง ๆ   

                                                           

 
๔๐

 สมคิด  เพ็งอุดม,การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามทัศนะของพระสงฆ์
และเจ้าหน้าที่กระทรวงหลักระดับต าบลในจังหวัดสมุทรสงคราม,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, ๒๕๕๐, หน้า ๑๐. 



๓๓ 
 

 ๒.  การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  การให้ค าปรึกษาในหน้าที่การงาน  การเป็นผู้น าในการ
ก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่น 
 ๒.๗ การให้ที่พักพิงแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณะภัยและภัยจากธรรมชาติ  การ
รวบรวมสิ่งของจากผู้บริจาคไปให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างถิ่น 
 ๓. การช่วยเหลืองานของทางราชการ  พระสงฆ์พยายามที่จะช่วยเหลืองานทางราชการ
ทั้งในด้านการปกครอง การสงเคราะห์ประชาชน  และการรักษาความปลอดภัยของชาติ  เช่น   
 ๓.๑ ช่วยในการอบรมชี้แจงราษฎรให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี  การปฏิบัติตามค าแนะน า
ชักชวนของรัฐบาลหรือผู้ปกครองบ้านเมืองระดับต่าง ๆ  
 ๓.๒  ช่วยกิจการบริหารตามปกติของเจ้าหน้าที่รัฐบาล 
 ๓.๓ ช่วยสงเคราะห์ประชาชน โดยรับช่วงงานจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลให้การสงเคราะห์
ในท้องถิ่นกันดารที่วัดตั้งอยู่ 
 ๓.๔ การช่วยทางราชการเก่ียวกับกิจการอันเกี่ยวกับความมั่นคง 
 โครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันศาสนา  พอสรุปได้ว่า  ศาสนาท าหน้าที่ส าคัญแยกได้
ดังนี้๔๑   
 ๑. ศาสนาให้ค าอธิบายความกระจ่างชัดต่อค าถามที่ว่ามนุษย์เกิดมากจากไหน แล้วจะไป
ไหนท าให้มนุษย์เข้าใจยอมรับสถานภาพที่ตนต้องเผชิญที่ว่า แก่ เจ็บ และก็มีตาย เป็นการเวียนว่าย
ตายเกิด 
 ๒. ศาสนาช่วยสนับสนุนสถาบันพ้ืนฐานต่างๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทาง
ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม โดยศาสนาต่างๆ มักจะมีค าสอนบัญญัติแนวทาง
เศรษฐกิจที่ยังประโยชน์ แก่มวลมนุษย์  กล่าวคือ ศาสนาเป็นพ้ืนฐานของอุคทมการณ์ทางการเมืองที่
ย้ าคุณค่ามนุษย ์ศาสนาจึงเป็นสื่อที่อบรมมนุษย์ให้ดูจักระเบียบสังคม ปรับตัวอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น 
 ๓. ศาสนาช่วยเป็นก าลังใจหรือพลังใจแก่บุคคล เมื่อเกิดวิกฤตการณ์กับความเกี่ยวข้องใจ
ที่ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ได้หรือขาดหลักที่พ่ึงพาทางใจ 
 ๔.ศาสนาช่วยประสานสังคมให้เป็นเอกภพภาพมาเชื่อมความเชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้เป็นอันหนึ่งเดียวอันเดียวกัน อันน าสู่การบูรณาการภายในชาติ 
 บรรพต วีรสัย  และอร  วีรสัย  ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์และ
ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์มีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้๔๒ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน  มีบทบาทในการสอนงานอาชีพฝีมือ  เช่น  การนวดแผนโบราณ  ยาสมุนไพร  
ศีลธรรม  การก่อสร้าง เป็นต้น 

                                                           

    ๔๑ ปกรณ์  กงเพชร,พันต ารวจตรี,พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ศึกษา
เฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม, หน้า ๒๐. 
     

๔๒ บรรพต วีรสัย และคณะ, พระสงฆ์กับสังคมไทยโดยพิจารณาในเชิงสังคัมเศรษฐกิจ  การเมืองและ
การปกครอง : กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา ,  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๓, หน้า ๑. 



๓๔ 
 

 ๒. ด้านสังคม  บทบาทพระสงฆ์ด้านนี้ก็คือ  การอบรมจริยธรรม  การลดการติดยาเสพ
ติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอนุเคราะห์ผู้มีปัญหาทางใจ  การช่วยเหลือกิจกรรมของประชาชน  
เช่น  การให้วัดเป็นสถานที่เก็บวัสดุ  ให้ยืมเครื่องใช้เป็นต้น  และบทบาทในการพัฒนาชุมชนอีกด้วย 
 ๓. ด้านการศึกษา  พระสงฆ์มีบทบาทในด้านการศึกษาหลายประการ  ได้แก่การให้
ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนทั้งหลายภายในวัดและนอกวัด  การสร้างโรงเรียนในวัด 
 ๔. ด้านการเมืองการปกครอง พระสงฆ์มีบทบาทโดยอ้อมต่อการเมืองการปกครองในเชิง
เหนี่ยวรั้งการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับธรรมะ 
 นอกจากนี้  บทบาทที่คาดหวังไว้ในสังคมของพระสงฆ์ยังคาดหวังไว้ว่า  พระสงฆ์ยังมี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย  ดังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน
พระภิกษุสงฆ์ไว้ว่า  “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของชนหมู่มาก  
เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก  เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพ  และมนุษย์ทั้งหลาย๔๓” นั่น
พระสงฆ์ควรจะเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนาสังคมด้วยเพราะตามสภาพแวดล้อมการด าเนิน
ชีวิตและการบ าเพ็ญสมณะธรรมของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย  สภาวะและเหตุการณ์
ทางสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบ าเพ็ญสมณะธรรม  และโดยคุณธรรม  คือความเมตตาธรรม  
พระสงฆ์ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์๔๔ บทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทบาทตามอุดมคติหรือบท
การคาดหวัง  (Expected  Role)  ของพระสงฆ์  คือบทบาทที่อยู่นับความคิดส่วนบุคคลว่าควรจะ
กระท าหรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร  แต่ยังไม่ได้กระท าจริง ๆ  ดังนั้นเมื่อสังคมได้
เปลี่ยนไปตามกาลสมัย  วัตถุนิยมได้เข้ามามีบาทบาทในชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น  พระสงฆ์บาง
กลุ่มได้ให้ความสนใจต่อปรากฏการณ์เหล่านี้  และได้แสดงบทบาทให้ปรากฏในสังคม  (Actual  Role)  
มากขึ้น  เพ่ือเข้าไปแก้ปัญหาของสังคม  ส่วนของการเสื่อถอยด้ านศีลธรรม  จริยธรรม  โดยจะ
พยายามปรับตัว  ให้สามารถอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนไปได้ 
 ๒.๓.๓ บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อชุมชน 
 สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันจารีตประเพณีท่ีมีความส าคัญยิ่ง  พระสงฆ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  และมีบทบาทที่ส าคัญในการชี้น าสังคม  ซึ่งถึงแม้บทบาทในด้านการเป็นผู้น า
จะลดน้อยลงไปในปัจจุบัน  แต่บทบาทด้านการเป็นผู้น าทางศีลธรรมชีวิตประจ าวันของชาวชนบทส่วน
ใหญ่  ซึ่งนอกจากเป็นที่พ่ึงทางใจแล้วยังเป็นสถานที่เอ้ืออ านวยในด้านการบริการสังคมอ่ืน ๆ  ที่กลไก
ของรัฐบาลเข้าไปให้บริหารไม่ทั่วถึง  เพ่ือเป็นการสร้างบูรณาการภายในชุมชน  ดังที่พระพรหมคุณา
ภรณ์  ได้กล่าวถึงบทบาทของวัดและพระสงฆ์ไว้ดังนี้ 
 ๑. เป็นสถานศึกษา  ส าหรับชาวบ้านสู่กุลบุตรมาอยู่รับใช้พระสงฆ์รับการฝึกอบรมทาง
ศีลธรรม และเล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ ตามที่สอนในแต่ละยุคสมัย 
 ๒. เป็นสถานสงเคราะห์ที่บุตรหลานชาวบ้านยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษาเล่า
เรียนด้วยตลอดจนผู้ใหญ่ที่ยากจนมาอาศัยเลี้ยงชีพ 
 ๓. เป็นสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยตามภูมิปัญญาความรู้ของพระสงฆ์ 
                                                           

         ๔๓ วิ.มหา(ไทย) ๔/๓๒/๓๓. 
 ๔๔

 วิสมัญญา ทุยไธสงค์, บทบาทพระสงฆ์การส่งเสริมองค์กรชุมชน  เพ่ือสร้างทุนชุมชนศึกษาเฉพาะ
กรณี :กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๕๐, หน้า ๒๐. 



๓๕ 
 

 ๔. เป็นที่พักของคนเดินทาง 
 ๕. เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์  พักผ่อนหย่อนใจให้ความรู้เพิ่มเติม 
  . เป็นสถานบันเทิง  ที่จัดงานเทศกาลและมหรสพต่าง ๆ  ส าหรับชาวบ้าน 
 ๗. เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวและความทุกข์ต่าง ๆ   
 ๘. เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมต่าง ๆ  ของชาติเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่
เก็บรวบรวมศิลปวัตถุท่ีเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 ๙. เป็นคลังพัสดุส าหรับเก็บของใช้ต่าง ๆ  ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงานที่วัดหรือยืม
ไปใช้เมื่อตนจัดงานขึ้น 
 ๑๐. เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง  ที่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียกลูกบ้านมา
ประชุมกัน  เพื่อแจ้งข่าวทางราชการต่าง ๆ  
 ๑๑. เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือบริการด้านพิธีกรรมต่าง ๆ อันเป็นเรื่องผูกพันกับวิถีชีวิต 
และความเชื่อของคนในท้องถิ่น 
 นอกจากบทบาทเหล่านี้  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมขึ้นในช่วง  ๓  
ทศวรรษที่ผ่านมาท าให้พระสงฆ์ถูกชักน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนามากขึ้น๔๕  ซึ่งมีทั้งท างานโดยอิสระ
และร่วมกับรัฐบาล  ที่เห็นได้ชัดก็มีอยู่หลายท่านดังกล่าวมา  แต่บทบาทการพัฒนาที่เน้นการสร้างทุน
ชุมชน หรือการส่งเสริมกลุ่ม/องค์การชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือการพ่ึงตนเองได้ของชุมชนเอง  โดยผ่าน
กระบวนการด าเนินกิจกรรมนั้น  สัจจะสะสมทรัพย์ถือว่าเป็นการแสดงบทบาทที่เข้าไปส่งเสริมการ
สร้างทุนของพระสงฆ์ได้อย่างชัดเจนผ่านกระบวนการเหล่านี้          
 ๑. ใช้หลักธรรมทางศาสนาที่เน้นในเรื่องบุญ  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความสันโดษ  เป็น
หัวใจส าคัญ  โดยการเชื่อมโยง  บุญ-ใจ-เงิน  ให้เกิดเป็นกิจกรรมสะสมทรัพย์  ที่ปราศจากความคิดเป็น
โลภจริต  โดยการใช้หลักธรรมสอดแทรกไปในการแนะน าเรื่องการสร้าง 
 ๒. พัฒนากิจกรรมออมทรัพย์ให้เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมของชุมชน  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ของคนในชุมชนให้หันมาร่วมมือพ่ึงพากันแทนการแก่งแย่งตัวใครตัวมัน 
 ๓. ใช้วิธีคิด  “จิตส านึกร่วมชุมชน”  ทดแทนชีวิตแบบปัจเจกชน  โดยอาศัยระบบการ
บริหารจัดการ  สวัสดิการ  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของสมาชิก และการใช้กลไกของชุมชนในการ
ตรวจสอบ เพื่อสร้างจิตส านึกร่วมของชุมชน 
 ๔. อาศัยระบบการจัดการที่โปร่งใส  มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้  อีกทั้ง
คณะกรรมการ  รวมไปถึงท่ีปรึกษาก็มีความโปร่งใส 
 ๕. การบริหารมีความยืดหยุ่น  สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมของชุมชน  เช่น  
การให้เงินกู้  การระดมเงินฝากที่ละเล็กละน้อย  การจัดการเรื่องปันผล  สวัสดิการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชาวบ้าน 
  . อาศัยบทบาทผู้น าและเป็นผู้น าที่ชาวบ้านในท้องถิ่นมีความศรัทธาเชื่อมั่นตลอดไป
จนถึงคณะกรรมการที่มาดูแลเรื่องกองทุน  ก็ถูกคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์ด้านคุณธรรม  และบารมี 
 ๗. อาศัยบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน  โดยการให้ข้อปฏิบัติดังนี้  คือ 

                                                           

 
๔๕

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต),การพัฒนาที่ย่ังยืน, หน้า ๕๐. 



๓  
 

  - ให้สถานที่สาธารณะของชุมชน  คือ  วัดอันเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมีโอกาสมา
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว  ซึ่งหากไปจัดการที่บ้านใคร หรือหน่วยงานใด  ความรู้สึกเป็น
เจ้าของ  หรือการเข้าถึงคงจะไม่เหมาะสมเท่าวัด 
  - สร้างเงื่อนไขให้ผู้คนต้องมาพบปะแลกเปลี่ยนทุกข์สุกันอยู่เสมอ  เช่น  การต้องมา
ออมทุกเดือน 
  - ใช้ระบบการจัดการที่รวดเร็ว  เช่น  การจัดการเรื่องสินค้าที่สามารถบริหารได้
ภายในวันเดียว  ไม่ต้องมีคลังสินค้า  เช่น  สหกรณ์ที่ต้องเพ่ิมการจัดการ 
  - ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร  ทั้งการตั้งคณะกรรมการ   การตัดสินใจวาง
กฎเกณฑ์ของกองทุน  การติดตามประเมินผล  ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 
 สิ่งเหล่านี้  เป็นการแสดงบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมกลุ่ม/องค์กรชุมชน  เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยผ่านกระบวนการด าเนินกิจกรรรมของกลุ่ม/องค์กรในชุมชนนั้น  ๆ   
 บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์โดยท่ัวไป 
 พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา  และเป็นผู้น าธรรมะของพระพุทธเจ้าออกแนะน า
สั่งสอนให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ  กล่าวคือ  หน้าที่โดยตรง  พระสงฆ์เป็นผู้ให้ธรรมทานหรือการ
พยายามชี้แนะในเรื่องแห่งความดีงามเพ่ือให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์  พ้นจากปัญหา 
 พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์  ปยุตโต)๔   ได้สรุปบทบาทของพระสงฆ์และวัดไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นสถานที่ศึกษาส าหรับชาวบ้านส่งบุตรมาอยู่รับใช้พระ  เพ่ือรับการศึกษาอบรม
ศีลธรรม  และเล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ  ตามที่สอนในสมัยนั้น  รวมทั้งศูนย์รวมเยาวชนด้วย 
 ๒. เป็นสถานสงเคราะห์บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจน  ได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษาเล่า
เรียนตลอดจนถึงผู้ใหญ่ที่ยากจนอาศัยเลี้ยงชีพ 
 ๓. เป็นสถานพยาบาลที่รักษาผู้เจ็บป่วยตามภูมิรู้ของคนสมัยนั้น 
 ๔. เป็นที่พักคนเดินทาง 
 ๕. เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์หย่อนใจ  หาความรู้เพิ่มเติม 
  . เป็นสถานบันเทิง  ที่จัดงานเทศกาล  และมหรสพต่าง ๆ   ส าหรับชาวบ้านเป็นไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวและความทุกข์ต่าง ๆ 
 ๗. เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมต่าง ๆ  ตลอดจนเป็นเสมือน
พิพิธภัณฑ์ 
 ๘. เป็นคลังพัสดุส าหรับเก็บของใช้ต่าง ๆ  ที่ชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงานวัดหรือยืม
ไปใช้เมื่อมีงาน 
 ๙. เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครองที่ก านัน  หรือผู้ใหญ่ใช้ประชุมลูกบ้านเพ่ือการ
กิจการ 
 ๑๐. เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม  อันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิตของ
ทุกคนในระยะเวลาต่าง ๆ ของชีวิต 
                                                           

          
๔  พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๕, หน้า ๓ . 



๓๗ 
 

 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์๔๗  กล่าวว่าพุทธศาสนาเป็นสถาบันสังคมหนึ่งซึ่งประกอบด้วยองค์ 
๔ คือ 
 ๑) ต าแหน่งทางสังคมพุทธศาสนา  คือ  พระ  เณร  ชี  และฆราวาส 
 ๒) หน้าที่ทางสังคมของพระพุทธศาสนา  คือ  สร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคมเป็น
มาตรฐานความดี  ความชั่ว  ให้ก าลังใจ  ปลอบใจ  และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ 
 ๓) แบบแผนความประพฤติ  ได้แก่  ศีล-ธรรมข้อต่าง ๆ  ทั่วไป  เช่น  ท าดีได้ดีท าชั่ว
ได้ชั่ว  ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง และเฉพาะต าแหน่ง  เช่น  เป็น  พ่อ แม่ ลูก ครู  ลูกน้อง  เจ้านาย  
เป็นพระ  หรือชี  ก็จะมีแบบปฏิบัติตัวแตกต่างกัน 
 ๔) องค์วัตถุในพระพุทธศาสนา  เช่นวัด  โบสถ์  วิหาร เจดีย์  เครื่องอัฐบริขารของ
พระสงฆ์เป็นต้น 
 พระพุทธศาสนาจึงเข้าข่ายเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมเพราะเป็นระบบความเชื่อที่ทุกคน
ในโลกจะต้องมีรูปใดรูปหนึ่ง  แต่พุทธศาสนาก็เป็นสถาบันสังคมเฉพาะสังคม  หรือเฉพาะกลุ่มที่นับถือ
พุทธศาสนา  ดังนั้น จึงไม่ได้บังคับหรือแผ่อิทธิพลไปถึงคนนอกศาสนาให้ต้องปฏิบัติเหมือนกันอันเป็น
การฝืนใจและอาจน าไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกได ้
 ดังนั้นสถาบันสงฆจ์ึงเป็นสถาบันจารีตประเพณีที่มีความส าคัญยิ่ง พระสงฆ์จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีบทบาทที่ส าคัญในการชี้น าสังคม ซึ่งถึงแม้บทบาทในด้านการเป็น
ผู้น าจะลดน้อยลงไปในปัจจุบัน แต่บทบาทด้านการเป็นผู้น าทางศีลธรรมชีวิตประจ าวันของชาวชนบท
ส่วนใหญ่ยังคงด ารงอยู่ถึงในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากเป็นที่พ่ึงทางใจแล้วยังเป็นสถานที่เอ้ืออ านวยในด้าน
การบริการสังคมอ่ืนๆ  ที่กลไกของรัฐบาลเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึง  เพ่ือก่อให้เกิดการบูรณาการภายใน
ชุมชนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงพระสงฆ์จึงมีบทบาทที่ส าคัญอย่างในการขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้อย่างครอบคลุมนั่นเอง    

                                                           

        ๔๗ สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา  เนื้อหาและแนวทางการใช้เบื้องต้น , พิมพ์ครั้งที่  ๔  
(กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์,๒๕๕๓), หน้า ๙๕ - ๙๙. 



 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเสนอ
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓ เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือ วิจัย
เชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ  
 
๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชาการและกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Area 
or Cluster Sampling) กลุ่มตัวอย่างกระจายตามพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี  ,
บุรีรัมย์, สุรินทร์ , นครราชสีมา ,หนองคาย, ขอนแก่น, นครพนม, อ านาจเจริญ และ ร้อยเอ็ด  ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ วิจัยเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการก าหนด กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลึก
ดังนี้ 
  ๑) พระสงฆ ์  จ านวน  ๕ รูป 
            ๒) พุทธศาสนิกชน  ได้แก่  
               - นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ านวน  ๕ คน 
               - ข้าราชการประชาชนทั่วไป จ านวน  ๑๐ คน 
    รวมทั้งหมด    จ านวน ๒๐ รูป/คน 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ตารางที่ ๓.๑ กลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์เพ่ือการสัมภาษณ์ 
ที ่ ชื่อนามสกุล/ฉายา อายุ การศึกษา อาชีพ/สถานะภาพ 
๑ พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ ๕๐ ปริญญาเอก บรรพชิต 
๒ พระครูสารกิจโกศล ๖๕ ปริญญาเอก บรรพชิต 

๓ พระมหาวรรณชัย  ชยวณฺโณ ๔๘ ปริญญาเอก บรรพชิต 

๔ พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ ๕๑ ปริญญาโท บรรพชิต 

๕ พระครูรัตนวุฒิธรรม ๖๓ ปริญญาเอก บรรพชิต 

 
ตารางที่ ๓.๒  กลุ่มตัวอย่างนิสิต ,นักศึกษาเพ่ือการสัมภาษณ์ 
ที ่ ชื่อ                 นามสกุล/ฉายา อายุ การศึกษา อาชีพ/สถานะภาพ 
๑ พระมหารุ่งระวี   รวิวณฺโณ ๒๕ ชั้นปีที่ ๔ นิสิต 
๒ พระทศพร    บุญอุ้ย ๒๓ ชั้นปีที่ ๔ นิสิต 
๓ พระกฤษฎา   พุทธวโร ๓๐ ชั้นปีที่ ๓ นิสิต 
๔ นายประยูรวริสาร ๓๔ ชั้นปีที่ ๓ นิสิต 
๕ นางสาววิไลวรรณถานันดร ๒๓ ชั้นปีที่ ๓ นิสิต 

 
ตารางที่ ๓.๓ กลุ่มตัวอย่างข้าราชการ ประชาชนทั่วไปเพ่ือการสัมภาษณ์ 
ที ่ ชื่อ                 นามสกุล/

ฉายา 
อายุ การศึกษา อาชีพ/สถานะภาพ 

๑ นายสมพงษ ์การะเกต ุ ๕๐ ปริญญาตรี พนักงาน 
๒ นายประทีป โสระเวช ๒๗ ปริญญาตรี ข้าราชการ 
๓ นายจตุพงษ ์โสระเวช ๓๑ ปริญญาตรี พนักงาน 
๔ นายไพศักดิ์ บรรเทา ๔๗ ปริญญาตรี ข้าราชการ 
๕ นางสาวปวีณา จันทะนัด ๒๑ ปริญญาตรี พนักงาน 
๖ จ่าสิบตรียุทธนา เพ็งพา ๓๐ อนุปริญญา ข้าราชการ 
๗ นางสาวสุชัญญา แสนโคตร ๒๗ ปริญญาตรี ข้าราชการ 
๘ นายธีระพงษ ์สดสูง ๓๑ ปริญญาตรี พนักงาน 
๙ สิบเอกสันต์ พรมประเทศ ๓๗ อนุปริญญา ข้าราชการ 
๑๐ นางสาวปานทอง  กอแก้ว ๒๑ ปริญญาตรี พนักงาน 

 
  
 

 
 
 



๔๐ 
 

 ๓.๒.๒ วิจัยเชิงปริมำณ  ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
  ๑) พระสงฆ ์  จ านวน    ๕๐ รูป 
            ๒) พุทธศาสนิกชน  ได้แก่  
               - นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ านวน  ๑๕๐ คน 
               - ข้าราชการประชาชนทั่วไป จ านวน  ๑๕๐ คน 
    รวมทั้งหมด    จ านวน  ๓๕๐ รูป/คน 
 
 ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ส่ งและรวบรวมด้ วยตน เอง กลุ่ มตั วอย่ า งกระจายตาม พ้ืนที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี   ,บุรีรัมย์, สุรินทร์ , นครราชสีมา ,หนองคาย, ขอนแก่น, 
นครพนม, อ านาจเจริญ และ ร้อยเอ็ด  ได้รับแบบสอบถามกลับคืน ๓๒๕  ชุด  คิดเป็น ร้อยละ 
๙๒.๘๕ 
 
๓.๓ เครื่องที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยแบบผสม ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ วิจัยเชิงคุณภำพใช้แบบสัมภาษณ์หรือแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
(Interview guideline) 
 ๓.๓.๒ วิจัยเชิงปริมำณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบ
ของบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งศึกษาปัญหาและแนวทางเพ่ือใช้เก็บข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น ๓  ตอนดังนี้ 
 ตอนที ่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ บทบาทของพระสงฆ์การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
  ๕ หมายถึง    ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ๔ หมายถึง    ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ๓ หมายถึง    ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๒ หมายถึง    ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ๑ หมายถึง    ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๓.๔.๑ การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  บทความ  งานวิจัยและ
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบทบาทของพระสงฆ์การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๔.๒  สร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๓  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐ 
รูป/คน  และแจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๕๐ รูป/คน  ซึ่งในการสัมภาษณ์และแจก
แบบสอบถามผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ ๑งานวิจัยเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พรรณา (descriptive statistics) และน าเสนอในลักษณะการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content 
analysis)  ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ ๒ วิเคราะห์เพื่อเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นอกจากนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการตามข้ันตอนไปนี้เพื่อน าเสนอให้เป็นรูปธรรมดังนี้ 
  ๑) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการศึกษาวิจัย 
  ๒) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนามโดย
น ามาวิ เคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญคือ บทบาทพระสงฆ์  วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจการทาง
พระพุทธศาสนา และรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
มิติต่าง ๆ ทั้งนี้ เน้นการน าผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้รัฐบาล คณะสงฆ์ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องของในระดับประเทศได้รับทราบ 
  ๓) วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้สามารถใช้ความสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างเกณฑ์การปฏิบัติ (Benchmark) ที่สามารถน าไปสู่การเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในระดับประชาคมได้ 
  ๔) สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 ๓.๕.๒ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือ 
 ๑) ค่าความถ่ี  
 ๒) อัตราส่วนร้อยละ 
 



๔๒ 
 

 ส่วนการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง และอธิบายข้อมูลทางสถิติมาพรรณนาและ
ประเมินผลความคิดเห็น ซึ่งผู้วิจัยได้แปลความหมายตามหลักสถิติ แบ่งเป็น ๕  ระดับ  ดังนี้ 
 
   คะแนนเฉลี่ย                ระดับความคิดเห็น 

 ๔.๕๐   -   ๕.๐๐    มากที่สุด 

 ๓.๕๐   -   ๔.๔๙    มาก 

 ๒.๕๐   -   ๓.๔๙    ปานกลาง 

 ๑.๕๐   -   ๒.๔๙    น้อย 

 ๐.๐๑   -   ๑.๔๙    น้อยที่สุด 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ซึ่งประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการน าเสนอข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และน าเสนอ ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย คือ 
 ๔.๑.๑ บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๔.๑.๒ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๔.๑.๑ บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันจารีตประเพณีที่มีความส าคัญยิ่ง พระสงฆ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีบทบาทที่ส าคัญในการชี้น าสังคม ซึ่งถึงแม้บทบาทในด้านการเป็นผู้น าจะ
ลดน้อยลงไปในปัจจุบัน แต่บทบาทด้านการเป็นผู้น าทางศีลธรรมชีวิตประจ าวันของชาวชนบทส่วน
ใหญ่ยังคงด ารงอยู่ถึงในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากเป็นที่พ่ึงทางใจแล้วยังเป็นสถานที่เอ้ืออ านวยในด้านการ
บริการสังคมอ่ืนๆ  ที่กลไกของรัฐบาลเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึง  เพ่ือก่อให้เกิดการบูรณาการภายใน
ชุมชนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงพระสงฆ์จึงมีบทบาทที่ส าคัญอย่างในการขับเคลื่ อนให้เป็นไป
ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การเข้ามามีส่วนร่วมของพระสงฆ์จึงถือได้ว่า
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เห็นการด าเนินการ
ของพระสงฆ์ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นบ้าน วัด 
โรงเรียน โดยที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนและคอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆดังนั้น
ต้องใช้ทฤษฏีการมีส่วนร่วมเป็นกรอบในการอธิบาย ดังนี้ 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมในการให้ความหมายของการมีส่วนร่วม (People’s 
Participation) นั้นมีผู้ให้ความหมายในหลายลักษณะแตกต่างกันออกไปตามเนื้อหา และวัตถุประสงค์
ในการศึกษาของแต่ละบุคคลซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ด้วยกัน
ดังนี้ 



๔๔ 
 

 อานันท์  กาญจนพันธ์๑กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การที่ประชาชนเป็น
ผู้กระท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานนั้น  
 ไชยณรงค์  เศรษฐเชื้อ๒ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหมายถึง การมีส่ วนร่วมในการตัดสินใจ และยังใช้ควบคู่ ไปกับการด าเนินงาน 
(Implementation) ด้วยในขณะที่ทวี ทองสว่างและทัศนีย์ ทองสว่าง  ได้อธิบายไว้ว่า “การมีส่วน
คือ การที่ประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้ และ
กระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทาวเศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็นอย่าง
สมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม ในการมีส่วนร่วมประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้ และภูมิปัญญา ซึ่ง
แสดงออกมาในรูปแบบการตัดสินใจ ในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตังเอง  
 ธนาทิพย์ แหลมคม๔ กล่าวว่า การทีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้โอกาสประชาชน
เข้าร่วมในการด าเนินงานตั้งแต่กระบวนการเบื้องต้น จนถึงกระบวนการสิ้นสุดโดยที่การเข้าร่วมใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือครบวงจรก็ได้ การเข้าร่วมมีทั้งรายบุคคล กลุ่มหรือ องค์กร ซึ่งมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน การรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือนด าเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ต้องการโดยกระท าผ่านกลุ่มหรือองค์กร เพ่ือให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ 
 นอกจากนี้จันทนา สุทธิจารี  ได้แบ่งขอบเขตของการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ ๔ ลักษณะ
คือ 
 ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือปฏิบัติการ 
  . การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
ในขณะที่ ทวี ทองสว่างและทัศนีย์ ทองสว่าง ได้แบ่งวิธีการวัดการมีส่วนร่วมออกเป็น ๔แบบ คือ  
 ๑. วัดตามประเภทของขั้นตอนการมีส่วนร่วม ในขั้นตอนเริ่มการพัฒนา การค้นหาปัญหา
และสาเหตุ การก าหนดความต้องการ และการจัดล าดับความส าคัญของความต้องกาขั้นตอนการ
วางแผน ขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นตอนการรับผลประโยชน์ และข้ันตอนประเมินผล 

                                                           
๑อานันท์  กาญจนพันธ์, พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์และนโยบาย, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒   ), หน้า ๑๗. 
๒ไชยณรงค์  เศรษฐเช้ือ , ภัยพิบัติเขื่อนปากมูล : บทสรุปผลการศึกษากรณีเขื่อนปากมูลโดย

คณะกรรมการเขื่อนโลก (WCD),(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒  ๐), หน้า  ๒. 
 ทวี  ทองสว่ างและทัศนีย์  ทองสว่ าง ,  การอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม , 

(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์,๒  ๑), หน้า ๑๐ . 
๔ธนาทิพย์  แหลมคม, การศึกษาความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและระบบการเกษตรบริเวณเขื่อน

ปากมูล, (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒  ๒), หน้า ๑๐๐. 
 จันทนา สุทธิจารี, กระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐด้านสาธารณูปการ: ศึกษาการสร้างเขื่อนเพ่ือ

การผลิตกระแสไฟฟ้า, รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒  ๐), หน้า ๔ . 
 ทวี ทองสว่างและทัศนีย์ ทองสว่าง, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หน้า๔๑. 



๔  
 

 ๒. วัดตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วม โดยแบ่งระดับการตัดสินใจ ระดับความ
ร่วมมือ และระดับการใช้ประโยชน์ 
  . จ าแนกตามประเภทของผู้มีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งได้เป็น ๔ประเภท คือ บุคคลในท้องถิ่น 
ผู้น าท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ต่างชาติ 
 ๔. จ าแนกตามรูปแบบการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วน
ร่วมทางอ้อม 
 จากความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนของนักวิชาการแต่ละท่าน รวมทั้งสาเหตุ
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน นั้นได้แสดงให้เห็นว่า ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง๗ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ผู้ท าการศึกษาได้น ามาเป็น
ตัวอย่างนั้น จะต้องอาศัยการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมาก เพราะ
นอกจากที่ประชาชนจะเป็นผู้ปฏิบัติเองแล้ว ยังจะต้องท าหน้าที่ในการควบคุมดูแล รักษา และใช้
ประโยชน์จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวด้วย และที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งนั่นคือการที่
ประชาชนในชุมชนนั้นจะเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาต่างๆเกิดจากการด าเนินชีวิต จึง
ท าให้ความส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย แต่บทบาทการ
พัฒนาที่เน้นการสร้างทุนชุมชน หรือการส่งเสริมกลุ่ม/องค์การชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือการพ่ึงตนเองได้
ของชุมชนเอง  โดยผ่านกระบวนการด าเนินกิจกรรมนั้น  สัจจะสะสมทรัพย์ถือว่าเป็นการแสดงบทบาท
ที่เข้าไปส่งเสริมการสร้างทุนของพระสงฆ์ได้อย่างชัดเจนผ่านกระบวนการเหล่านี้          
 ๑. ใช้หลักธรรมทางศาสนาที่เน้นในเรื่องบุญ  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความสันโดษ  เป็น
หัวใจส าคัญ  โดยการเชื่อมโยง  บุญ-ใจ-เงิน  ให้เกิดเป็นกิจกรรมสะสมทรัพย์  ที่ปราศจากความคิดเป็น
โลภจริต  โดยการใช้หลักธรรมสอดแทรกไปในการแนะน าเรื่องการสร้าง 
 ๒. พัฒนากิจกรรมออมทรัพย์ให้เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมของชุมชน  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ของคนในชุมชนให้หันมาร่วมมือพ่ึงพากันแทนการแก่งแย่งตัวใครตัวมัน 
  . ใช้วิธีคิด  “จิตส านึกร่วมชุมชน”  ทดแทนชีวิตแบบปัจเจกชน  โดยอาศัยระบบการ
บริหารจัดการ  สวัสดิการ  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของสมาชิก และการใช้กลไกของชุมชนในการ
ตรวจสอบ เพื่อสร้างจิตส านึกร่วมของชุมชน 
 ๔. อาศัยระบบการจัดการที่โปร่งใส  มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้  อีกทั้ง
คณะกรรมการ  รวมไปถึงท่ีปรึกษาก็มีความโปร่งใส 
  . การบริหารมีความยืดหยุ่น  สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมของชุมชน  เช่น  
การให้เงินกู้  การระดมเงินฝากที่ละเล็กละน้อย  การจัดการเรื่องปันผล  สวัสดิการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชาวบ้าน 
  . อาศัยบทบาทผู้น าและเป็นผู้น าที่ชาวบ้านในท้องถิ่นมีความศรัทธาเชื่อมั่นตลอดไป
จนถึงคณะกรรมการที่มาดูแลเรื่องกองทุน  ก็ถูกคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์ด้านคุณธรรม  และบารมี 
 ๗. อาศัยบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน  โดยการให้ข้อปฏิบัติดังนี้  คือ 
                                                           

๗สัมภาษณ์ พระครสูารกิจโกศล,กลุม่ตัวอย่างพระสงฆ์,๑๒ มิถุนายน ๒  ๘. 



๔  
 

 -  ให้สถานที่สาธารณะของชุมชน  คือ  วัดอันเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมีโอกาสมา
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว  ซึ่งหากไปจัดการที่บ้านใคร หรือหน่วยงานใด  ความรู้สึกเป็น
เจ้าของ  หรือการเข้าถึงคงจะไม่เหมาะสมเท่าวัด 
 -  สร้างเงื่อนไขให้ผู้คนต้องมาพบปะแลกเปลี่ยนทุกข์สุขกันอยู่เสมอ  เช่น  การต้องมา
ออมทุกเดือน 
 -  ใช้ระบบการจัดการที่รวดเร็ว  เช่น  การจัดการเรื่องสินค้าที่สามารถบริหารได้
ภายในวันเดียว  ไม่ต้องมีคลังสินค้า  เช่น  สหกรณ์ที่ต้องเพ่ิมการจัดการ 
 -  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร  ทั้งการตั้งคณะกรรมการ   การตัดสินใจวาง
กฎเกณฑ์ของกองทุน  การติดตามประเมินผล  ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 
 สิ่งเหล่านี้  เป็นการแสดงบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมกลุ่ม/องค์กรชุมชน  เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยผ่านกระบวนการด าเนินกิจกรรรมของกลุ่ม/องค์กรในชุมชนนั้น  ๆ   
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์๘  กล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันสังคมหนึ่งซึ่งประกอบด้วย
องค์  ๔  คือ 
 ๑. ต าแหน่งทางสังคมพระพุทธศาสนา  คือ  พระ  เณร  ชี  และฆราวาส 
 ๒. หน้าที่ทางสังคมของพระพุทธศาสนา  คือ  สร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคมเป็น
มาตรฐานความดี  ความชั่ว  ให้ก าลังใจ  ปลอบใจ  และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ 
  . แบบแผนความประพฤติ  ได้แก่  ศีล-ธรรมข้อต่าง ๆ  ทั่วไป  เช่น  ท าดีได้ดีท าชั่ว
ได้ชั่ว  ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง และเฉพาะต าแหน่ง  เช่น  เป็น  พ่อ แม่ ลูก ครู  ลูกน้อง  เจ้านาย  
เป็นพระ  หรือชี  ก็จะมีแบบปฏิบัติตัวแตกต่างกัน 
 ๔. องค์วัตถุในพระพุทธศาสนา  เช่นวัด  โบสถ์  วิหาร เจดีย์  เครื่องอัฐบริขารของ
พระสงฆ์เป็นต้น 
 พระพุทธศาสนาจึงเข้าข่ายเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมเพราะเป็นระบบความเชื่อที่ มีผู้
เคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของ
พระพุทธศาสนา การที่พระสงฆ์ด าเนินการพัฒนาประชาชนในชนบทร่วมกับชุมชน  โดยเน้นการพัฒนา
จิตใจเป็นหลักโดยการจัดตั้งโครงการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุข  และโครงการเสริมเพ่ือการพัฒนา
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน   ได้แก่  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการสหกรณ์ร้านค้า  และ
โครงการออมทรัพย์ประชาชนให้ความร่วมมือทุกโครงการเนื่องจากเห็นว่า  โครงการมีประโยชน์ต่อ
ตนเองและหมู่บ้านโดยพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ  แต่
ลักษณะการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ยังเป็นการรับประโยชน์เท่านั้น๑๐  การเข้าร่วมวางแผนและด าเนินงาน
มีน้อยมาก  ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาของประชาชน
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังจากที่พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาพบว่า  ประชาชนมีการปฏิบัติ
ตนดีขึ้น  ทั้งด้านการปฏิบัติกิจทางศาสนา  การลดอบายมุขและการพัฒนาจิตใจ  โดยยอมรับว่า
พระสงฆ์มีบทบาทต่อการปฏิบัติในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
                                                           

๘สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา  เนื้อหาและแนวทางการใช้เบ้ืองต้น, หน้า    –   . 
 สัมภาษณ์ พระครูวิรยิธรรมานุศาสก,์กลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์,๗ กรกฎาคม ๒  ๘. 
๑๐สัมภาษณ์ นายจตุพงษ์  โสระเวช,กลุ่มตัวอย่างประชาชน,๑๐ กรกฎาคม ๒  ๘. 



๔๗ 
 

ประยุกต์ในกิจกรรมต่างอย่างมีการบูรณาการ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม
นั่นเอง 
 
 ๔.๑.๒รูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถแสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมในแทบ
กิจกรรมกับชาวบ้านได้๑๑ เนื่องจากชาวชนบทมองพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์  เป็น
ผู้เสียสละ  บ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ของประชนโดยบริสุทธิ์ใจ  และที่ส าคัญที่สุด  คือ  ความรู้สึกว่า  
พระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญา  รอบรู้วิชาการต่าง ๆ เหนือกว่าชาวบ้านทั่วไป  สามารถให้ค าแนะน าศึกษา
แนะน าแก่ชาวบ้านในปัญหาต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี  จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับชาวบ้านเป็นเสมือนอาจารย์กับศิษย์  หรือเป็นพ่อกับลูก  หรือญาติผู้ใหญ่กับ
หลาน  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมั่นคงเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับสัญญา  สัญญาวิวัฒน์๑๒ที่
กล่าวถึงงานของคณะสงฆ์เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติไทยในสังคมปัจจุบันแบ่งได้เป็น     ประเภทคือ  
การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง  การสงเคราะห์ประชาชน  และการช่วยเหลืองานของทางราชการ  
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง  คุณภาพของพลเมืองโดยเฉพาะด้านคุณธรรม
จริยธรรมมีความส าคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างยิ่ง  งานของพระสงฆ์ในด้านนี้  ได้แก่ 
 ๑.๑ การให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรของชาติทุกระดับอายุให้เข้ามาอยู่ในพระ
ธรรมวินัย  ศึกษาปฏิบัติและพระธรรมวินัย 
 ๑.๒ การเทศนา อบรม  สั่งสอนประชาชนที่มาท าบุญที่วัดในวันธรรมะสวนะ  และ
จัดให้มีงานท าบุญบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ  ตามประเพณีหรือในงานเทศกาลต่าง ๆ  การเทศน์ทางวิทยุ  
โทรทัศน์  การบรรยายธรรม  การสนทนาธรรม  การปาฐกถาธรรม  การเขียนบทความเผยแผ่ทาง
หนังสือพิมพ์  การเรียบเรียบหนังสือธรรมะเผยแผ่ในงานและโอกาสต่าง ๆ  ตลอดจนกิจกรรมเผยแผ่
พุทธศาสนาทั้งปวง  เช่น  งานพระธรรมทูต  งานพระธรรมจาริก  งานตามโครงการอบรมประจ าต าบล 
 ๑.  การจัดสอนศาสนาศึกษาแก่เด็กและประชาชน 
 ๑.๔ การด าเนินกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาของวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 ๒. การสงเคราะห์ประชาชน  เป็นหน้าที่ส าคัญของพระสงฆ์ พระสงฆ์ได้สงเคราะห์
ประชาชนทั้งทางด้านขวัญและก าลังใจและวัตถุอีกด้วย  ดังนี้ 
 ๒.๑ การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลแก่ประชาชนตามประเพณีเกี่ยวกับชีวิต
และตามประเพณีเก่ียวกับส่วนรวม 
 ๒.๒ การช่วยประกอบศาสนพิธีในงานท าบุญ บ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ   

                                                           
๑๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์,กลุ่มตัวอย่างพระสงฆ,์๒๐ กรกฎาคม ๒  ๘. 
๑๒สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา เนื้อหาและแนวทางการใช้เบื้องต้น , พิมพ์ครั้งที่ ๔ 

(กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒   ), หน้า ๒  – ๒๔. 



๔๘ 
 

 ๒.  การให้ที่พักอาศัยแก่นักเรียน  นิสิต นักศึกษาต่างท้องถิ่นที่มาศึกษาเล่าเรียนอยู่
ในเมือง  การให้ที่พักอาศัยแก่บุคลที่มารักษาศีล   การให้ที่ดินหรือให้เช่าที่ดินในราคาถูกให้ประชาชน
ที่ขัดสนปลูกบ้านอาศัย 
 ๒.๔ การดูโชคชะตาราศี  การประพรมน้ าพระพุทธมนต์  การให้ฤกษ์ยาม 
 ๒.  การให้ทางราชการหรือส่วนรวมใช้สถานที่ของวัดประชุมราษฎร์  เป็นหน่วย
เลือกตั้ง  จัดงานหารายได้  เพ่ือสารธารณกุศลตลอดจนการให้ใช้ที่ดินของวัด  สร้างสาธารณะสถาน
ต่าง ๆ   
 ๒.  การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  การให้ค าปรึกษาในหน้าที่การงาน  การเป็นผู้น าในการ
ก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่น 
 ๒.๗ การให้ที่พักพิงแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณะภัยและภัยจากธรรมชาติ  การ
รวบรวมสิ่งของจากผู้บริจาคไปให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างถิ่น 
  . การช่วยเหลืองานของทางราชการ  พระสงฆ์พยายามที่จะช่วยเหลืองานทางราชการ
ทั้งในด้านการปกครอง การสงเคราะห์ประชาชน  และการรักษาความปลอดภัยของชาติ  เช่น   
  .๑ ช่วยในการอบรมชี้แจงราษฎรให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี  การปฏิบัติตามค าแนะน า
ชักชวนของรัฐบาลหรือผู้ปกครองบ้านเมืองระดับต่าง ๆ  
  .๒  ช่วยกิจการบริหารตามปกติของเจ้าหน้าที่รัฐบาล 
  .  ช่วยสงเคราะห์ประชาชน โดยรับช่วงงานจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลให้การสงเคราะห์
ในท้องถิ่นกันดารที่วัดตั้งอยู่ 
  .๔ การช่วยทางราชการเก่ียวกับกิจการอันเกี่ยวกับความมั่นคง 
 โครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันศาสนา  พอสรุปได้ว่า  ศาสนาท าหน้าที่ส าคัญแยกได้
ดังนี้๑  
 ๑. ศาสนาให้ค าอธิบายความกระจ่างชัดต่อค าถามที่ว่ามนุษย์เกิดมากจากไหน แล้วจะไป
ไหนท าให้มนุษย์เข้าใจยอมรับสถานภาพที่ตนต้องเผชิญที่ว่า แก่ เจ็บ และก็มีตาย เป็นการเวียนว่าย
ตายเกิด 
 ๒. ศาสนาช่วยสนับสนุนสถาบันพ้ืนฐานต่างๆ ของสั งคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทาง
ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม โดยศาสนาต่างๆ มักจะมีค าสอนบัญญัติแนวทาง
เศรษฐกิจที่ยังประโยชน์ แก่มวลมนุษย์ กล่าวคือ ศาสนาเป็นพ้ืนฐานของอุคทมการณ์ทางการเมืองที่ย้ า
คุณค่ามนุษย์ ศาสนาจึงเป็นสื่อที่อบรมมนุษย์ให้ดูจักระเบียบสังคม ปรับตัวอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น 
  . ศาสนาช่วยเป็นก าลังใจหรือพลังใจแก่บุคคล เมื่อเกิดวิกฤตการณ์กับความเกี่ยวข้องใจ
ที่ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ได้หรือขาดหลักที่พ่ึงพาทางใจ 
 ๔.ศาสนาช่วยประสานสังคมให้เป็นเอกภพภาพมาเชื่อมความเชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้เป็นอันหนึ่งเดียวอันเดียวกัน อันน าสู่การบูรณาการภายในชาติ 
 บรรพต วีรสัย  และอร  วีรสัย  ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์และ
ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์มีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้๑๔ 
                                                           

๑ ปกรณ์  กงเพชร,พันต ารวจตรี, พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ศึกษา
เฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม, หน้า ๒๐. 



๔  
 

 ๑. ด้านเศรษฐกิจ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน  มีบทบาทในการสอนงานอาชีพฝีมือ  เช่น  การนวดแผนโบราณ  ยาสมุนไพร  
ศีลธรรม  การก่อสร้าง เป็นต้น 
 ๒. ด้านสังคม  บทบาทพระสงฆ์ด้านนี้ก็คือ  การอบรมจริยธรรม  การลดการติดยาเสพ
ติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอนุเคราะห์ผู้มีปัญหาทางใจ  การช่วยเหลือกิจกรรมของประชาชน  
เช่น  การให้วัดเป็นสถานที่เก็บวัสดุ  ให้ยืมเครื่องใช้เป็นต้น  และบทบาทในการพัฒนาชุมชนอีกด้วย 
  . ด้านการศึกษา  พระสงฆ์มีบทบาทในด้านการศึกษาหลายประการ  ได้แก่การให้
ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนทั้งหลายภายในวัดและนอกวัด  การสร้างโรงเรียนในวัด 
 ๔. ด้านการเมืองการปกครอง พระสงฆ์มีบทบาทโดยอ้อมต่อการเมืองการปกครองในเชิง
เหนี่ยวรั้งการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับธรรมะ 
 นอกจากนี้  บทบาทที่คาดหวังไว้ในสังคมของพระสงฆ์ยังคาดหวังไว้ว่า  พระสงฆ์ยังมี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย  ดังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน
พระภิกษุสงฆ์ไว้ว่า  “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของชนหมู่มาก  
เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก  เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพ  และมนุษย์ทั้งหลาย๑ ” นั่น
พระสงฆ์ควรจะเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนาสังคมด้วยเพราะตามสภาพแวดล้อมการด าเนิน
ชีวิตและการบ าเพ็ญสมณะธรรมของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย  สภาวะและเหตุการณ์
ทางสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบ าเพ็ญสมณะธรรม  และโดยคุณธรรม  คือความเมตตาธรรม  
พระสงฆต์้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์๑  บทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทบาทตามอุดมคติหรือบท
การคาดหวัง  (Expected  Role)  ของพระสงฆ์  คือบทบาทที่อยู่นับความคิดส่วนบุคคลว่าควรจะ
กระท าหรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร  แต่ยังไม่ได้กระท าจริง ๆ  ดังนั้นเมื่อสังคมไ ด้
เปลี่ยนไปตามกาลสมัย  วัตถุนิยมได้เข้ามามีบาทบาทในชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น  จากการศึกษา
ทฤษฎี และการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามท าให้ผู้วิจัยวิเคราะห์บทบาท
พระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น     รูปแบบดังจะขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบที่ ๑ การมีส่วนร่วมแบบ “พระสงฆ์กับชาวบ้าน”คือพระสงฆ์จะเข้าไปร่วมกับ
ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่อาศัยกลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ ใหญ่บ้านก านันหรือหน่วย
ข้าราชการอ่ืนๆ ซึ่งการที่พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของของประชาชนใน
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนา๑๗ ซึ่งมี

                                                                                                                                                                       
๑๔บรรพต  วีรสัย  และคณะ, พระสงฆ์กับสังคมไทยโดยพิจารณาในเชิงสังคัมเศรษฐกิจ  การเมืองและ

การปกครอง : กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา, หน้า ๑. 
๑ วิ.มหา, (ไทย) ๔/ ๒/  . 
๑ วิสมัญญา ทุยไธสงค์, บทบาทพระสงฆ์การส่งเสริมองค์กรชุมชน  เพ่ือสร้างทุนชุมชนศึกษาเฉพาะ

กรณี :กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด, หน้า ๒๐. 
 

๑๗ สัมภาษณ์ พระมหาวรรณชัย  ชยวณฺโณ,กลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์,๒  กรกฎาคม ๒  ๘. 



 ๐ 
 

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการ
ต่างๆ ของวัดและชุมชนนั่นคือ พระสงฆ์ร่วมกับประชาชนร่วมกันปรับปรุง พัฒนาวัดโดยให้ประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมเสมอ และด้านการสนับสนุน ส่งเสริม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซ่ึงผู้วิจัย
จะน าเสนอในแผนภาพที่ ๔.๑  

 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
แผนภาพที่ ๔.๑ รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แบบ “พระสงฆ์กับ

ชาวบ้าน” 
 

 รูปแบบที่ ๒ รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง “พระสงฆ์ชาวบ้านและ
ผู้น าชุมชนระดับหมู่บ้าน”การพัฒนาชุมชนรูปแบบนี้เกิดขึ้นจาก ๒ ลักษณะคือลักษณะแรกเกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่ผู้น าชุมชนระดับหมู่บ้าน๑๘ นั่นคือผู้ใหญ่บ้านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับพระสงฆ์ใน
การพัฒนาชุมชนจึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ลักษณะที่สองเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผู้ใหญ่บ้านมี
ความคิดเห็นต่อต้านการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์เพราะตนเองต้องเสียผลประโยชน์ต่อเมื่อท าใจได้ว่า
เหตุการณ์ภายในชุมชนย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาหรือมีความเข้าใจพระสงฆ์ในฐานะผู้น าชุมชน
มากขึ้นก็จะอาสาเข้ามาช่วยเหลือพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงใจ ซ่ึงผู้วิจัยจะน าเสนอใน
แผนภาพที่ ๔.๒รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบ “พระสงฆ์ ชาวบ้านและผู้น าชุมชน” 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๑๘ สัมภาษณ์ นายประยูร วริสาร, กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา, ๒๔ กรกฎาคม ๒  ๘. 

พระสงฆ์ 

 

กิจกรรมการ
พัฒนาร่วมกัน 

รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แบบที่ ๑  

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

ชาวบ้าน 
 



 ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 รูปแบบที่   เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง “พระสงฆ์ชาวบ้าน 
ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยราชการ”การพัฒนารูปแบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าในระยะแรกพระสงฆ์ได้
ร่วมมือกับชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนโดยที่ผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้าน,ต าบล และหน่วยราชการจะ
คอยดูอยู่ห่างๆเพราะไม่แน่ใจว่างานพัฒนาจะส าเร็จหรือไม่ต่อเมื่อพระสงฆ์กับชาวบ้านสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว๑  ผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้าน,ต าบล และหน่วยราชการจึงเข้าร่วมโครงการ
พัฒนากับพระสงฆ์เพราะไม่เช่นนั้น ผู้น าชุมชนเหล่านั้นที่ไม่ท าอะไรจะดูเหมือนถูกพระสงฆ์แย่งชิง
บทบาทช่วยเหลือชุมชนไปท าให้การท างานร่วมกันของผู้น าชุมชนกับพระสงฆ์จะไม่มีความสมดุลซึ่ง
ผู้วิจัยจะน าเสนอในแผนภาพที่ ๔.  รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบ “ พระสงฆ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และ
หน่วยราชการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๑  สัมภาษณ์นายไพศักดิ์  บรรเทา, กลุ่มตัวอย่างประชาชน, ๑ กรกฎาคม ๒  ๘. 

รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แบบที่ ๒ 

วัด ,พระสงฆ์ 

ผู้น าชุมชน

ชาวบ้าน 

ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง 



 ๒ 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดั ง นั้ น รู ป แบบของก าร ขั บ เ คลื่ อน เ ศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง ขอ งพระสงฆ์ ใ นภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น พอสรุปได้ว่าควรเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
ของชุมชนทั้งที่เป็นทางการคือจะผูกพันกับระบบราชการก็ได้และไม่เป็นทางการคือจะไม่ผูกพันกับ
ระบบราชการก็ได้เพราะข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเป็นปัจจัยรองของการพัฒนาชุมชนที่มีพระสงฆ์
เป็นผู้น าปัจจัยหลักของการพัฒนา๒๐คือตัวพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนที่มีความสามารถในการแสวงหา
แหล่งเงินทุนมาสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง ทินพันธ์นาคะตะ๒๑กล่าวว่า
พระสงฆ์เป็นตัวแทนของสถาบันพระศาสนาที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอดมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นหรือ
แนะน าให้เกิดกิจกรรมในสังคมและก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงต่างๆได้มากดังนั้นพระสงฆ์จึงมี
ความส าคัญยิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบได้ว่าพระสงฆ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้านมีหน้าที่
ส าคัญในการชี้น าการด าเนินชีวิตของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ทั้งทางด้านศีลธรรมจรรยากิจกรรมทางโลก
จึงอาจกล่าวได้ว่าพระสงฆ์เป็นสถาบันที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวันของพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในชนบท
นอกจากจะเป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจและเป็นสถาบันที่เอ้ืออ านวยบริการทางศาสนาแล้วยังท าหน้าที่
ให้บริการอ่ืนๆที่กลไกของรัฐเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึงเพ่ือสร้างบูรณาการในชุมชนพระสงฆ์นับเป็น
สถาบันที่ได้รับความเคารพเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและร่างกายของชาวชนบทที่ยากไร้และห่างไกลการ
พัฒนาของหน่วยราชการ๒๒ เนื่องจากพระสงฆ์ในชนบทเป็นที่เคารพของชาวบ้านถ้าพระสงฆ์เป็นแกน
น าในการพัฒนาจิตใจและวัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นมักได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
ชาวบ้านอย่างมีจิตศรัทธาและสามารถประสบความส าเร็จได้โดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย และ
                                                           

๒๐สัมภาษณ์ พระมหารุ่งระวี  รวิวณโฺณ,กลุ่มตัวอย่างพระสงฆ,์๒ กรกฎาคม ๒  ๘. 
๒๑ทินพันธ์  นาคะตะ , พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมมิก,๒  ๐), หน้า  . 
๒๒สัมภาษณ์ พระกฤษฎา พุทธวโร,กลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์, ๑ สิงหาคม ๒  ๘. 

วัด, พระสงฆ์ ชาวบ้าน 

หน่วยงานในท้องถิ่น ส่วนราชการ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง แบบที่ ๓ 

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 



   
 

ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชน
ได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนซึ่งจาการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยผสมผสาน ท าให้
ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์และสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมโยงกับหลัก“บวร” ดังที่ผู้วิจัยจะน าเสนอด้วยแผนภาพ ๔.๔ 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพที่ ๔.๔ ที่ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือให้ผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละ
ท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขออธิบายขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑.สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในทุก
วัดทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ โดยเฉพาะในมิติ
ของการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลักของทาง
สายกลาง การเสริมสร้างพ้ืนฐานทางจิตใจ ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ ไม่ประมาท รู้จัก
แบ่งปัน พ่ึงตนเองและเอ้ือเฟ้ือเมตตา กรุณาช่วยเหลือกันและกันเป็นต้น 
 ๒.พระภิกษุ สามเณร มีบทบาทในการเทศนาสั่งสอนในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ชาวบ้านมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ การ
ด ารงชีวิตของแต่ละคน  ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานที่เน้น
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว 

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจ
พอเพียง 



 ๔ 
 

  .เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ (บวร) ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ถือเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบความพอเพียงเป็นระดับกลุ่ม มีการรวมตัว ทั้งความคิด 
ความร่วมมือ ความช่วยเหลือส่วนรวม รักษาผลประโยชน์ภายในชุมชน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยน การ
จัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน มุ่งเน้นความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 ๔.เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ (บวร) ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน กับชุมชน/หมู่บ้าน
อ่ืนๆ ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ระหว่างจังหวัด เพ่ือการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางออกไป ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล ระดับสร้างเครือข่าย 
เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน กลุ่ม องค์กร ฯลฯ โดยประสานงานให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 
 นอกจากนั้นลักษณะของวัดควรเป็นสถานที่สงบ๒  เป็นป่าหรือสวนที่จะให้ความรื่นรมย์ใจ
มีการจัดสัดส่วนภายในวัดได้เหมาะสมและลงตัวเอ้ืออ านวยต่อการใช้ประโยชน์ส่วนกิจกรรมของวัด
ต้องเป็นกิจกรรมท่ีเป็นไปตามมติและอุดมการณ์ของสงฆ์การท าสังฆกรรมต่างๆให้ถูกต้องตามพระวินัย
แสดงออกมาจากจิตใจตามท่ีพระพุทธองค์ได้วางไว้และกิจกรรมของวัดจะต้องสัมพันธ์กับชาวบ้านหรือ
ชุมชนเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านและชุมชนสามารถสงเคราะห์อนุเคราะห์ชาวบ้านและ
ชุมชนด้วยน้ าใจอันงามโดยเฉพาะการสงเคราะห์ด้วยการเผยแผ่ธรรมะ ความสอดคล้องกับหลักพระ
ธรรมวินัย และพระสงฆ์ควรเรียนรู้และวิจัยสังคม๒๔ โดยการแสวงหาความรู้ในวิชาการทางโลก สร้าง
ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและชุมชน ปลุกจิตส านึกและสอนศีลธรรมแก่
ประชาชนทุกระดับทั้งในวัดและนอกวัด ให้ค าปรึกษาในปัญหาชีวิตต่างๆ แก่ประชาชน ให้การศึกษาใน
วิชาการต่างๆ ตามความต้องการของคนในชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
สงเคราะห์คนด้วยโอกาสในชุมชน ประสานงานกับคนระดับต่าง  ๆ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา
ชาวบ้านอันเป็นบทบาทที่ส าคัญในการผลักดันแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนในสังคมไทย
ตลอดไป 
 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก พระสงฆ์นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาข้าราชการ ประชาชนทั่วไปจ านวน   ๐ รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยได้ส่งและรวบรวมด้วยตนเองกลุ่ม
ตัวอย่างกระจายตามพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี   ,บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , 
นครราชสีมา,หนองคาย, ขอนแก่น, นครพนม, อ านาจเจริญ, และ ร้อยเอ็ด  ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืน  ๒   ชุด  คิดเป็น ร้อยละ  ๒.๘  
 
 
 
 

                                                           
๒  สัมภาษณ์ พระมหาวรรณชัย  ชยวณฺโณ,กลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์,๒  กรกฎาคม ๒  ๘. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายธีระพงษ์  สดสูง,กลุ่มตัวอย่างประชาชน,  สิงหาคม ๒  ๘. 



   
 

 ตอนที่ ๑ ผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามพระสงฆ์ 
ตารางที่ ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของพระสงฆ์ 

ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน (รูป) ร้อยละ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม 

 นักธรรมชั้นตรี 
 นักธรรมชั้นโท 

           นักธรรมชั้นเอก 

 

๑๑ 

๑  

๒๑ 

 

 . ๘ 

๔. ๒ 

 .๔  

วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
 ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 

   ประโยค ๑ – ๒ ถึง  ป.ธ.  

 ป.ธ.๔  ถึง ป.ธ.  

 ป.ธ.๗  ถึง  ป.ธ.   

 

   

  

  

- 

 

๑๐.๑  

๒.๗  

๑. ๔ 

- 

วุฒิการศึกษาสายสามัญ 
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 อนุปริญญา 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
- 
- 
- 

   
๑๐ 
๒ 

 
- 
- 
- 

๑๐.๗๗ 
 .๐๗ 
๐. ๒ 

พรรษา 
 ๑ – ๑๐  พรรษา 
 ๑๑ – ๒๐  พรรษา 
 ๒๑ –   ๐  พรรษา 
 มากกว่า   ๐  
พรรษา 

 
๑  
๑  
๑๒ 
๗ 

 
๔. ๒ 
๔.๐๐ 
 .   
๒.๑  

ระยะเวลาที่จ าพรรษา ณ ที่อยู่
ปัจจุบัน 
 ๑ –    ป ี
   – ๑๐  ป ี
 ๑๑ – ๑   ป ี
 ๑  – ๒๐  ป ี
 มากกว่า  ๒๐  ปี 

 
  

๑๐ 
๑  
  
๗ 

 
๒.๗๗ 
 .๐๗ 
๔. ๒ 
๑.๘  
๒.๑  

 
 
 



   
 

ตารางที่ ๔.๑ข้อมูลทั่วไปของพระสงฆ์ (ต่อ) 
ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน (รูป) ร้อยละ 

ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 
 เจ้าอาวาส 
 เจ้าคณะต าบล 
 เจ้าคณะอ าเภอ 
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
 รองเจ้าอาวาส 
 รองเจ้าคณะอ าเภอ 
 เลขานุการเจ้าคณะต าบล 
 เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ 
          ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 

 
๑๑ 
๔ 
- 
๗ 
๑ 
๑ 
  
๔ 

๑  

 
 . ๘ 
๑.๒  

- 
๒.๑  
๐. ๑ 
๐. ๑ 
๐. ๒ 
๑.๒  
๔. ๒ 

รวม ๔๗ ๑๔.๔  
 

 จากตารางที่ ๔.๑ แสดงว่าพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด  ๔๗ 
รูป คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๔  เมื่อมีการจ าแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม , บาลี , สามัญ , อายุ , 
พรรษา และ ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ได้ดังนี้ 
 วุฒิการศึกษาทางธรรม โดยพระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม มีวุฒินักธรรมชั้นเอกมากที่สุด 
ร้อยละ  .๔  รองลงมา วุฒินักธรรมชั้นโท ร้อยละ ๔. ๒  และอันดับสุดท้าย มีวุฒินักธรรมชั้นตรี 
ร้อยละ  . ๘ 

 วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญ ร้อยละ 
๑๐.๑   รองลงมา วุฒิประโยค ๑ – ๒ ถึง เปรียญธรรม    ประโยค ร้อยละ ๒.๗   และ  เปรียญ
ธรรม ๔  -   ร้อยละ ๑. ๔ ไม่มีรูปใดที่มีวุฒิเปรียญธรรม   ประโยค 

 วุฒิการศึกษาสายสามัญ พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ
อนุปริญญามากที่สุด  ร้อยละ ๑๐.๗๗ รองลงมา มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ  .๐๗ และ มีวุฒิการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๐. ๒ เป็นอันดับสุดท้าย 

 พรรษา  พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพรรษา ๑ – ๑๐  พรรษา ร้อยละ ๔. ๒ 
รองลงมา ได้แก่ มีพรรษา ๑๑ – ๒๐  พรรษา  ร้อยละ ๔.๐๐ , มีพรรษา ๒๑ –   ๐  พรรษา ร้อยละ 
 .   และ มากกว่า   ๐  พรรษา ร้อยละ ๒.๑   เป็นอันดับสุดท้าย 

 ระยะเวลาที่จ าพรรษา ณ ที่อยู่ปัจจุบันพบว่า พระสงฆ์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้อาศัย
อยู่ในพื้นท่ี ๑๑ – ๑   ปี ร้อยละ ๔. ๒  รองลงมา   – ๑๐  ปี ร้อยละ  .๐๗  และ ล าดับสุดท้าย ๑ 
–    ปี ร้อยละ ๒.๗๗ 

 ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์มาก
ที่สุด ร้อยละ ๔. ๒  รองลงมาได้แก่ ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ร้อยละ  . ๘ และ ด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ร้อยละ ๒.๑  
 



 ๗ 
 

 ตอนที่ ๒ บทบาทพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางที่ ๔.๒ บทบาทพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
๑.จัดพื้นที่ให้ความรู้ด้านธรรมะและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในวัดได้อย่างเหมาะสม 

๔.๐๒ มาก 

๒.ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต 
ประจ าวันแก่ประชาชนเป็นประจ า 

 .๘๑ มาก 

 .ร่วมกับชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง 

 . ๘ มาก 

๔.มีการเทศนาสั่งสอนธรรมะและมีการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงให้
ชุมชนทราบ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็นประจ า 

 .๘๔ มาก 

 .รณรงค์การปลอดเหล้า ยาเสพติด เล่นการพนันภายในวัดและชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ 

 .๗๗ มาก 

 .เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ท าปุ๋ยชีวภาพ อย่างเป็นรูปธรรม 

 .๘  มาก 

๗.มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและ
เยาวชนเป็นประจ า 

 .   มาก 

๘.จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น สงกรานต์ ,ลอย
กระทง,จักสาน,แพทย์แผนไทย อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๔.๒๔ มาก 

 .การออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านบริหารจิต วิปัสสนา กรรมฐาน 
แก่ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่เสมอ 

๔.๐๗ มาก 

๑๐.พัฒนาวัดจนได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ส านักปฏิบัติธรรม 
หรือรางวัลอื่น ๆ  

 .๗๘ มาก 

รวมค่าเฉลี่ย  .๘  มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่าความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาท
พระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกข้ออยู่ในระดับมาก  (  = 

 .๘ ) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดความคิดเห็นผู้วิจัยจึงน าเสนอเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ 
 พระสงฆ์สามารถจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น สงกรานต์ ,ลอย
กระทง,จักสาน,แพทย์แผนไทย อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก  
(  = ๔.๒๔) ล าดับต่อมาได้แก่ การที่พระสงฆ์ออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านบริหารจิต วิปัสสนา 
กรรมฐาน แก่ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่เสมออยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๗)ล าดับต่อมาคือทาง
วัดจัดพ้ืนที่ให้ความรู้ด้านธรรมะและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในวัดได้อย่างเหมาะสมอยู่ใน



 ๘ 
 

ระดับมาก (  = ๔.๐๒)การจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนเป็น
ประจ า อยู่ในระดับมาก (  =  .  ) พระสงฆ์สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ ท าปุ๋ยชีวภาพ อย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมาก (  =  .๘ ) และ การ
เทศนาสั่งสอนธรรมะและมีการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนทราบ เช่น หอกระจายข่าว 
วิทยุชุมชน เป็นประจ า อยู่ในระดับมาก (  =  .๘๔) ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิต ประจ าวันแก่ประชาชนเป็นประจ าอยู่ในระดับมาก (  =  .๘๑)ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงกันคือ การพัฒนาวัดจนได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ส านักปฏิบัติธรรมหรือรางวัลอ่ืน 
ๆ อยู่ในระดับมาก (  =  .๗๘)รณรงค์การปลอดเหล้า ยาเสพติด เล่นการพนันภายในวัดและชุมชน
อย่างสม่ าเสมออยู่ในระดับมาก (  =  .๗๗) และล าดับสุดท้ายได้แก่การร่วมกับชุมชนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่าง
กว้างขวาง อยู่ในระดับมาก (  =  . ๘) 
 ตอนที่ ๓ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการ ประชาชน นิสิต นักศึกษา 
 

ตารางที่ ๔.  ข้อมูลทั่วไปข้าราชการ ประชาชนนิสิต นักศึกษา 
ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 

๑   

๑๒  

 

๔๗.๐๘ 

 ๘.๔  

อายุ 
 ๑  – ๑   ป ี
 ๒๐  - ๒๔  ป ี
 ๒   -   ๐  ป ี
  ๑  -      ป ี
     -  ๔๐  ป ี
 มากกว่า  ๔๐  ปี 

 

๘๑ 

๔  

   

   

๒  

๒๔ 

 

๒๔. ๒ 

๑ .๘  

๑๐.๑  

๒๑.๒  

๘.๐๐ 

๗. ๘ 

อาชีพ 
 นักเรียน 
 นิสิต,นักศึกษา 
 ข้าราชการ 
 ประชาชนทั่วไป 

 

๗๘ 

๑๐๒ 

๑  

๘  

 

๒๔.๐๐ 

 ๑. ๘ 

๔. ๒ 

๒ . ๔ 

 จากตารางที่ ๔.  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการ ประชาชนนิสิต นักศึกษา ที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๒๗๘ คิดเป็นร้อยละ ๘ . ๔  มีข้อมูลพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
 เพศ  เป็นเพศชาย ร้อยละ ๔๗.๐๘  เพศหญิง ร้อยละ  ๘.๔  
 อายุ  มีอายุ ๑ -๑  ร้อยละ ๒๔. ๒ รองลงมา  ๑-    ปี  ร้อยละ ๒๑.๒  และ ๒๐-
๒๔ ปี ร้อยละ ๑ .๘  
 อาชีพเป็นนิสิต,นักศึกษา ร้อยละ  ๑. ๘ รองลงมา ประชาชน ที่ประกอบอาชีพทั่วไป 
เช่น พ่อค้า รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น  ร้อยละ ๒ . ๔ 



   
 

ตารางที่ ๔.๔ ความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
รายการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

๑.จัดพื้นที่ให้ความรู้ด้านธรรมะและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในวัดได้อย่างเหมาะสม 

 .๘๔ มาก 

๒.ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต 
ประจ าวันแก่ประชาชนเป็นประจ า 

 .๘๒ มาก 

 .ร่วมกับชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง 

 .๘  มาก 

๔.มีการเทศนาสั่งสอนธรรมะและมีการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงให้
ชุมชนทราบ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็นประจ า 

 .๗  มาก 

 .รณรงค์การปลอดเหล้า ยาเสพติด เล่นการพนันภายในวัดและชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ 

 .   มาก 

 .เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ท าปุ๋ยชีวภาพ อย่างเป็นรูปธรรม 

 .๘๒ มาก 

๗.มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและ
เยาวชนเป็นประจ า 

 .๘  มาก 

๘.จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น สงกรานต์ ,ลอย
กระทง,จักสาน,แพทย์แผนไทย อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๔.๐๔ มาก 

 .การออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านบริหารจิต วิปัสสนา กรรมฐาน 
แก่ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่เสมอ 

 .๗  มาก 

๑๐.พัฒนาวัดจนได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ส านักปฏิบัติธรรม 
หรือรางวัลอื่น ๆ  

 .๗  มาก 

รวมค่าเฉลี่ย  .๘๑ มาก 
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่าความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก  (  =  .๘๑) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดความคิดเห็นผู้วิจัยจึงน าเสนอเรียงจาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 พระสงฆ์สามารถจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น สงกรานต์ ,ลอย
กระทง,จักสาน,แพทย์แผนไทย อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก  
(  = ๔.๐๔) ล าดับต่อมาได้แก่ การที่พระสงฆ์ออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านบริหารจิต วิปัสสนา 
กรรมฐาน แก่ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ อยู่เสมออยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๗)ล าดับต่อมามีจ านวน
ใกล้เคียงกันคือร่วมกับชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง อยู่ในระดับมาก (  =  .๘ )ทางวัดจัดพ้ืนที่ให้ความรู้ด้าน
ธรรมะและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในวัดได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  =  .๘๔)
ล าดับต่อมา ได้แก่ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนเป็น



 ๐ 
 

ประจ า อยู่ในระดับมาก (  =  .  ) อันดับต่อมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน นั่นคือ มีความเห็นว่าพระสงฆ์
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ ท าปุ๋ยชีวภาพ อย่าง
เป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมาก (  =  .๘๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิต ประจ าวันแก่ประชาชนเป็นประจ า อยู่ในระดับมาก (  =  .๘๒) อันดับต่อมาคือพัฒนาวัดจนได้รับ
คัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ส านักปฏิบัติธรรมหรือรางวัลอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก (  =  .๗ ) และ
อันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือการเทศนาสั่งสอนธรรมะและมีการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง
ให้ชุมชนทราบ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็นประจ า อยู่ในระดับมาก (  =  .๗ ) และ การ
ออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านบริหารจิต วิปัสสนา กรรมฐาน แก่ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก (  =  .๗ ) 
 นอกจากนั้นจากแบบสอบถามมีข้อมูลจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยมีบทบาทที่ได้
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยที่รวบรวมและน าเสนอต่อไปนี้ 
 บทบาทของพระสงฆ์ที่ประชาชนมีความคาดหวัง 

 ๑. ประชาชนต้องการ ตัวอย่างมองความดีงาม และผู้น าทางคุณธรรม โดยเฉพาะความ
เคร่งครัดทางวินัย และความเป็นผู้สันโดษมักน้อย 
 ๒. ประชาชนต้องการ วัดเป็นที่พ่ึงพักพิงทางจิตใจของผู้มีทุกข์ ต้องการเห็นวัดเป็นที่สงบ 
เยือกเย็น สะอาดร่มรื่น มีระเบียบ 
  . ประชาชนต้องการ เห็นพระภิกษุเข้าหาประชาชนปลอบขวัญ ให้ก าลังใจ แนะแนวทาง
แก้ปัญหาชีวิตให้ 
 ๔. ประชาชนต้องการ ให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชนบท ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้
เกิดการรวมพลัง แก้ปัญหาต่าง ๆ 
  . ประชาชนต้องการ ให้วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านหลักธรรมของ
พระศาสนา และการอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชน ควรริเริ่มที่วัด 
  . การสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ขัดต่อสมณวิสัย  
 ๗.เพ่ือเป็นที่บ าเพ็ญบุญที่มีเหตุผลของประชาชนทั่วไป 
 ๘. พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งของการศึกษา และเป็นที่ก่อก าเนิดของคุณธรรมทั้งหลาย โดย
เฉพาะที่เป็นส าคัญ ก็คือ สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย ซึ่งเป็นหัวใจของชุมชนทั่วไปเพ่ือเป็นศูนย์แห่ง
วัฒนธรรมประจ าหมู่บ้าน 
  .การจัดการศึกษาแก่ชาวบ้าน (ทั้งมหาวิทยาลัย และระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนศูนย์
อบรมเด็กเล็ก) 
 ๑๐.การเป็นครูผู้สอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ 
   ๑๑.การช่วยเหลือสังคมด้านการบริจาคทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่างๆ  
   ๑๒.การช่วยเหลือด้านการรักษาโรคพยาบาลแก่ผู้ยากจน 
 ๑ .การเป็นผู้น าชุมชนในการพัฒนาชุมชน  
 ๑๔.การเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ๑ .การช่วยเหลือด้านการสร้างสถานที่ราชการ 



 ๑ 
 

 ๑ .การเผยแผ่หลักธรรมผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โดยการเป็นผู้แสดงธรรม ปาฐกถา
ธรรม และการประพฤติปฏิบัติธรรม 
 ๑๗. การปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อพระภิกษุประพฤติปฏิบัติชอบตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมน ามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและบุคคล
ผู้พบเห็นโดยทั่วไป 
 ๑๘. การสั่งสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเทศนา ปาฐกถาธรรม หรือเผยแผ่ธรรมทาง
สื่อมวลชน 
 ๑ . การท ากิจกรรมอันเป็นการสงเคราะห์ชาวบ้าน เช่น ช่วยสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ 
เป็นผู้น าชาวบ้านในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่นรักษาป่า ขุดลอกหนองบึง ส่งเสริมอาชีพสุจริต ตั้ง
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ เป็นต้น 
 ๒๐. จัดกิจกรรมอันเป็นประเพณีและศาสนพิธีในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้ชาวบ้านได้ท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน อันจะท าให้เกิดความรัก
สามัคคีในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม รวมทั้งการถือโอกาสเทศนาธรรมสั่งสอนให้งดเว้นจากอบายมุข ให้
ประพฤติดี หลีกหนีความชั่ว 
 ๒๑. การเป็นผู้น าในการปฏิบัติธรรม เช่น ฝึกสมาธิ เ พ่ือให้ ประชาชนได้ เข้าถึง
พระพุทธศาสนาจากการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 สรุปพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันส าคัญสถาบันหนึ่งของ
สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติปัญหาและความเป็นอยู่ทั้งปัจเจกชนและสังคมโดย
ส่วนรวมกล่าวคือท าหน้าที่เป็นพลังสร้างสรรค์บูรณาการของสังคมเป็นสถาบันที่ถ่ายทอดและปลูกฝัง
วัฒนธรรมและจริยธรรมทางสังคมก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมและ
ความรู้สึกเป็นชาติพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อทัศนคติและค่านิยมและมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
แนวทางความสัมพันธ์และการกระท าต่อกันระหว่างสมาชิกในสังคมท าหน้าที่เป็นกลไกลคอยควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมอีกด้วยพุทธศาสนาไม่เพียงจะมีหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติและปัญหา
ทางศีลธรรมเท่านั้นยงเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันในโอกาสทางสังคมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
พระสงฆ์ในฐานะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจเป็นกลุ่มพลังทางสังคมที่ส าคัญในการสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันภายในชาติพระสงฆ์สามารถเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและร่างกายของชาวชนบทที่ยากไร้และที่
ห่างไกลจากการพัฒนาของรัฐนอกจากนั้นวัดยังเป็นศูนย์พิธีกรรมทางประเพณีที่ส าคัญของหมู่บ้านจึง
ไม่เป็นเพียงแต่ศูนย์รวมทางจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมด้านนันทนาการและความบันเทิงอีกด้วย
พระสงฆ์ในชนบทเป็นที่เคารพของชาวบ้านถ้าพระสงฆ์เป็นแกนน าในการพัฒนาจิตใจ  ในปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวของพระสงฆ์ยังคงมี
ส่วนส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่าบทบาทในอดีตแต่อย่างใด 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ซึ่งประกอบด้วย การ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ เพ่ือศึกษาบทบาทการมีส่วน
ร่ วม และเสนอรูปแบบการมีส่ วนร่ วมขับเคลื่ อน เศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนเพื่อความชัดเจนดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒ สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

 ๑.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  จ าแนกได้ดังนี้ 
 ๑.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น  ๒๐  รูป/คน ประกอบไป
ด้วย พระสงฆ์ ประชาชน ข้าราชการ นิสิต  นักศึกษา โดยการใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)   
 ๑.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น  ๓๕๐  รูป/คน ประกอบไป
ด้วย พระสงฆ์ ประชาชน ข้าราชการ นิสิต  นักศึกษา โดยการใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม 
(Area or Cluster Sampling)   
 โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างกระจายตามพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี  ,
บุรีรัมย์, สุรินทร์ , นครราชสีมา ,หนองคาย, ขอนแก่น, นครพนม, อ านาจเจริญ และ ร้อยเอ็ด   
 ๒.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ชุด คือ 

 ๒.๑ แบบสัมภาษณ์ 

 ๒.๒ แบบสอบถาม 

 ๓. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 ๓.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์พระสงฆ์ ประชาชน ข้าราชการ นิสิต  
นักศึกษา ที่อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน ๒๐  รูป/คน 

 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ ประชาชน 
ข้าราชการ นิสิต  นักศึกษา ที่อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน ๓๕๐  รูป/คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
สามารถรวบรวมได้ ๓๒๕ ชุด คิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๘๕ 

 ๔.การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ ๒ วิธีการ คือ 
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 ๔.๑ การวิเคราะห์เชิงการบรรยายเนื้อหาตามที่ปรากฏในข้อความส าหรับแบบ
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ๔.๒ การวิ เคราะห์ โดยใช้สถิติ พ้ืนฐาน คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  ส าหรับ
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

ตอนที่ ๑ สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ 
 ๑. บทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน 
 ผลสรุปที่ได้รวบรวมจากสัมภาษณ์ พระสงฆ์ ประชาชนและนิสิต นักศึกษา เกี่ยวกับ
บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถสรุป
เป็นประเด็นตามแบบสัมภาษณ์พบว่าพระสงฆ์โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็น บทบาทพระสงฆ์ในการ
เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงในช่วงนี้รู้สึกลดน้อยถอยลงไปมาก ในความรู้สึกส่วนตัวตามวัดต่าง ๆ ไม่
ค่อยจะมีการส่งเสริม คือปล่อยเลยตามเลย ใครมาวัดก็ได้รับการอบรม ไม่ได้ออกเผยแพร่ตามที่ต่าง ๆ 
เพราะการเดินทางออกไปออกไปเผยแพร่ข้างนอกต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก บทบาทพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
ไม่เหมือนเมื่อก่อน บทบาทพระสงฆ์ได้ถูกลดทอนลงไปมาก  เพ่ือสมัยก่อนโรงเรียนอยู่ในวัด  การ
จัดการเรียนการสอนก็มีพระสงฆ์เป็นหลัก ปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ย้ายออกจากวัด  มีบุคลากรที่
เป็นฆราวาสเป็นครูผู้สอน พระสงฆ์จึงถูกลดบทบาทลงไป วัดเพียงแต่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือ
เป็นที่พ่ึงทางใจเป็นหลัก ส่วนมากมุ่งเน้นไปในทางปลุกเสก เน้นพิธีกรรมพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในด้านการ
เผยแพร่หลักธรรมจึงลดลงไปมากไม่เหมือนอดีตถึงกระนั้นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา กับเศรษฐกิจ
พอเพียงไปด้วยกันได้ โดยการยึดหลักการอดออม การเสียสละ  ความสามัคคี ซึ่งหลักการเหล่านี้
พระสงฆ์สามารถน าไปอบรมประชาชนได้ รวมทั้งการพ่ึงพาตนเองแล้วค่อยช่วยเหลือคนอ่ืน ซึ่งเป็น
แนวคิดส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเหล่านี้อยู่วิถีการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนได้ ซึ่ง
ถือเป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของชุมชนในท้องถิ่นนั่นเอง 

 ๒. ความคาดหวังท่ีมีต่อบทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 พระสงฆ์ ประชาชนและนิสิต นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านความคาดหวังที่
มีต่อบทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้แสดงความคาดหวังว่าสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่นมีความส าคัญมากที่พระสงฆ์น่าอาศัยความร่วมมือระหว่างวัดและสถาบันการศึกษา เพ่ือให้
พระสงฆ์ได้มีบทบาทเข้ามีส่วนร่วมในการปลูกฝังแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กๆ และ
เยาวชน เนื่องจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นจะต้องเป็นสถาบันที่จะต้องพัฒนาเป็นหลักกว่าสถาบัน
อ่ืนและสถาบันนี้ต้องเป็นแกนหลักในสังคมให้การศึกษานั่นเอง พระสงฆ์ท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า 
การเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นที่จะต้องประยุกต์หลักธรรมในพระพุทธศาสนาควบคู่กัน
ไป ก็จะท าให้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพราะเมื่ อเด็กได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวแล้วจะท าให้การเผยแพร่มีความยั่งยืน นอกจากนั้นยังมีความคาดหวังว่ามีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าดูแลอย่างจริงจัง คณะสงฆ์ หน่วยงานในท้องถิ่น มีความร่วมมือในน าเอาหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักค าสอนพระพุทธศาสนา ไปใช้อย่างจริงจัง ซึ่งควรเป็นไปอย่างรูปธรรมเป็น
อย่างยิ่งว่า ควรน าบุคคลที่เป็นตัวอย่างในท้องถิ่นที่มีผลงานด้านนี้มาเป็นแบบอย่างในชุมชน ซึ่งท าให้
คนในหมู่บ้านสามารถน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
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 ๓. สิ่งที่ช่วยเสริมบทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบ
ผลส าเร็จ  
 พระสงฆ์ ประชาชน และนิสิต นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิ่งที่ช่วยเสริมบทบาท
พระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลส าเร็จพบว่าพระสงฆ์ควรเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่ด้วยความพอเพียง รวมทั้งการสร้างแนวร่วมที่มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนใน
การเผยแพร่แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้สามารถเชิญชวนพระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์
เดียวกันมาร่วมงาน สามารถก่อให้เกิดพลังที่มหาศาลในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างชัดเจน และ
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้นรัฐบาล หน่วยราชการควรส่งเสริม
สถาบันศาสนา โดยให้พระสงฆ์ออกมาช่วยสั่งสอนประชาชน ประยุกต์การใช้หลักธรรมและแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโรงเรียนหรือสถาบันต่าง ๆ ควรมีการอบรมให้ความรู้พระสงฆ์เพราะสถาบัน
สงฆ์เองก็ไม่ค่อยสนับสนุนส่งเสริม ส่วนใหญ่พระสงฆ์ต้องพัฒนาตนเอง และต้องการให้สถาบันศาสนามี
ความแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม ให้พระภิกษุ – สามเณรมีการศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึงแล้วก็เปิดโอกาสใน
การศึกษาเล่าเรียนเพ่ือเป็นก าลังในการเผยแพร่ต่อไปโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์ที่เป็นพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว อบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมหรือศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพ่ือจะได้ให้พระสงฆ์เหล่านั้นน าความรู้ถ่ายทอดที่ได้รับ
จากการอบรมถ่ายทอดต่อนักเรียน เยาวชนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ต่อไป 

 
ตอนที่ ๒ ผลสรุปจากแบบสอบถาม 

 ในการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก พระสงฆ์นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาข้าราชการ ประชาชนทั่วไปจ านวน ๓๕๐ รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยได้ส่งและรวบรวมด้วยตนเองกลุ่ม
ตัวอย่างกระจายตามพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี   ,บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , 
นครราชสีมา ,หนองคาย, ขอนแก่น, นครพนม, อ านาจเจริญ และ ร้อยเอ็ด  ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืน ๓๒๕  ชุด  คิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๘๕ 
 ๑.ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พระสงฆ์มีวุฒิการศึกษาทางธรรม โดย
พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม มีวุฒินักธรรมชั้นเอกมากที่สุด ร้อยละ ๖.๔๖ รองลงมา วุฒินักธรรมชั้น
โท ร้อยละ ๔.๖๒  และอันดับสุดท้าย มีวุฒินักธรรมชั้นตรี ร้อยละ ๓.๓๘ วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
ไม่มีวุฒิเปรียญ ร้อยละ ๑๐.๑๕  รองลงมา วุฒิประโยค ๑ – ๒ ถึง เปรียญธรรม ๓  ประโยค ร้อยละ 
๒.๗๖  และ  เปรียญธรรม ๔  - ๖ ร้อยละ ๑.๕๔ ไม่มีรูปใดที่มีวุฒิเปรียญธรรม ๙ ประโยค วุฒิ
การศึกษาสายสามัญ มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญามากที่สุด  ร้อยละ ๑๐.๗๗ รองลงมา มีวุฒิ
ปริญญาตรี ร้อยละ ๓.๐๗ และ มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๐.๖๒ เป็นอันดับสุดท้าย 
พรรษา  พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพรรษา ๑ – ๑๐  พรรษา ร้อยละ ๔.๖๒ รองลงมา 
ได้แก่ มีพรรษา ๑๑ – ๒๐  พรรษา  ร้อยละ ๔.๐๐ , มีพรรษา ๒๑ –  ๓๐  พรรษา ร้อยละ ๓.๖๙ 
และ มากกว่า  ๓๐  พรรษา ร้อยละ ๒.๑๕  เป็นอันดับสุดท้าย ระยะเวลาที่จ าพรรษา ณ ที่อยู่ปัจจุบัน
พบว่า พระสงฆ์ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ๑๑ – ๑๕  ปี ร้อยละ ๔.๖๒  
รองลงมา ๖ – ๑๐  ปี ร้อยละ ๓.๐๗  และ ล าดับสุดท้าย ๑ – ๕  ปี ร้อยละ ๒.๗๗ ต าแหน่งทางคณะ
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สงฆ์ พบว่า พระสงฆ์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์มากที่สุด ร้อยละ ๔.๙๒  รองลงมา
ได้แก่ ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ร้อยละ ๓.๓๘ และ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ร้อยละ 
๒.๑๕ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน นิสิต นักศึกษา พบว่ามีข้อมูลพ้ืนฐานต่อไปนี้ เพศ  เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ ๔๗.๐๘  เพศหญิง ร้อยละ ๓๘.๔๖ มีอายุ ๑๕ – ๑๙ ร้อยละ ๒๔.๙๒ รองลงมา ๓๑  -  
๓๕  ปี  ร้อยละ ๒๑.๒๓ และ ๒๐  - ๒๔  ปี ร้อยละ ๑๓.๘๕ อาชีพเป็นนิสิต,นักศึกษา ร้อยละ 
๓๑.๓๘ รองลงมา ประชาชน ที่ประกอบอาชีพทั่วไป เช่น พ่อค้า รับจ้าง เกษตรกรเป็นต้น   ร้อยละ 
๒๕.๕๔ 
 ๒.ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า พระสงฆ์สามารถจัดกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น สงกรานต์ ,ลอยกระทง,จักสาน,แพทย์แผนไทย อย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก  (  = ๔.๒๔) ล าดับต่อมาได้แก่ การที่พระสงฆ์
ออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านบริหารจิต วิปัสสนา กรรมฐาน แก่ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน 
ๆ อยู่เสมออยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๗)ล าดับต่อมาคือทางวัดจัดพ้ืนที่ให้ความรู้ด้านธรรมะและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในวัดได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๒)การจัดกิจกรรมเข้าค่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนเป็นประจ า อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๓) พระสงฆ์
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ ท าปุ๋ยชีวภาพ อย่าง
เป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๖) และ การเทศนาสั่งสอนธรรมะและมีการประชาสัมพันธ์
เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนทราบ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็นประจ า อยู่ในระดับมาก (  = 

๓.๘๔) ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต ประจ าวันแก่ประชาชนเป็น
ประจ า อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๑) ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ การพัฒนาวัดจนได้รับ
คัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ส านักปฏิบัติธรรมหรือรางวัลอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๘)รณรงค์
การปลอดเหล้า ยาเสพติด เล่นการพนันภายในวัดและชุมชนอย่างสม่ าเสมออยู่ในระดับมาก (  = 

๓.๗๗)   และล าดับสุดท้ายได้แก่การร่วมกับชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๘) 

 ๒.ความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า พระสงฆ์สามารถจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น สงกรานต์ ,ลอยกระทง,จัก
สาน,แพทย์แผนไทย อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก  (  = ๔.๐๔) 
ล าดับต่อมาได้แก่ การที่พระสงฆ์ออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านบริหารจิต วิปัสสนา กรรมฐาน 
แก่ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่เสมออยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๗)ล าดับต่อมามีจ านวนใกล้เคียง
กันคือร่วมกับชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๙)ทางวัดจัดพ้ืนที่ให้ความรู้ด้าน
ธรรมะและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในวัดได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๔)



๖๖ 
 

ล าดับต่อมา ได้แก่ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนเป็น
ประจ า อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๓) อันดับต่อมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน นั่นคือ มีความเห็นว่าพระสงฆ์
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ ท าปุ๋ยชีวภาพ อย่าง
เป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิต ประจ าวันแก่ประชาชนเป็นประจ า อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๒) อันดับต่อมาคือการพัฒนาวัดจน
ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ส านักปฏิบัติธรรมหรือรางวัลอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๙) 
และอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ การเทศนาสั่งสอนธรรมะและมีการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชุมชนทราบ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็นประจ า อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๖) และ 
การออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านบริหารจิต วิปัสสนา กรรมฐาน แก่ประชาชน และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๖) 
 
๕.๒ อภิปรายผล 
         ผลการวิจัยที่ได้จากวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑.บทบาทการ มีส่วนร่ วมขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 บทบาทของพระสงฆ์นอกจากเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นผู้น าธรรมะของ
พระพุทธเจ้าออกแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ใน
ฐานะที่เป็นผู้ให้ธรรมหรือธรรมทานเป็นการพยายามชี้แนะในเรื่องแห่งความดีงามเพ่ือให้มนุษย์ได้พ้น
จากความทุกข์  พ้นจากปัญหาแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ส าคัญดังที่พระพรหมคุณาภรณ์๑ได้กล่าวถึง
หลักการที่พระสงฆ์ควรปฏิบัติเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอาจจะแยกแยะโดยยึดหลักส าคัญ ๕ 
ประการคือ 
 ๑. ด้านจิตใจท าตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเองมีจิตใจส านึกที่ดีสร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติ
โดยรวมมีจิตเอื้ออาทรประนีประนอมเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 ๒. ด้านสังคมแต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็งเป็นอิสระ 
 ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งหาทาง
เพ่ิมมูลค่าโดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 
 ๔. ด้านเทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่
มีทั้งดีและไม่ดีจึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องความ
ต้องการและสภาพแวดล้อม 
 ๕. ด้านเศรษฐกิจแต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้และไม่มีการลดรายจ่ายในเวลา
เช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่คือจะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส าคัญและยืดหลักพออยู่พอกิน 

                                                           
๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, หน้า๒๗.  



๖๗ 
 

 ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่แสดง
ความคิดเห็นว่า บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเชื่อมโยงและให้การ
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง พระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น 
การจัดค่ายคุณธรรมเพ่ือฝึกอบรมให้กับเยาวชนในสถาบันการศึกษา ท าให้เกิดความคุ้นเคยระหว่าง
พระสงฆ์กับเยาวชนมีการสนทนาเกี่ยวกับการใช้ธรรมะและเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปใช้ในกา ร
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งท าให้เห็นถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา ที่มีส่วนส าคัญในการเชื่อม
พระสงฆ์กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความคิดเห็นของสัญญา  สัญญาวิวัฒน์๒ กล่าวว่า
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันสังคมหนึ่งเพราะเป็นระบบความเชื่อที่ทุกคนในโลกจะต้องมีในสังคม
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  แต่พระพุทธศาสนาก็เป็นสถาบันสังคมเฉพาะสังคมหรือกลุ่มที่นับถือ
พระพุทธศาสนา  ดังนั้นจึงไม่ได้บังคับหรือแผ่อิทธิพลไปถึงคนนอกศาสนาให้ต้องปฏิบัติเหมือนกันอัน
เป็นการฝืนใจและอาจน าไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกได้ถึงแม้ว่าหลักการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการ
แสดงถึงบทบาทและความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมก็ตาม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบทบาท
พระสงฆ์ไม่สามารถจะเป็นผู้น าทางทางสังคมเหมือนสมัยโบราณ โดยเฉพาะบทบาททางการการจัด
การศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับอภิชัย  พันธเสน๓  กล่าวถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
พระสงฆ์ไว้ว่า  พระสงฆ์ถูกลดบทบาทลงจากการเป็นผู้น าในด้านต่างๆ  มาเป็นเพียงผู้ประสาน
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชน  วัดและพระสงฆ์ถูกลดบทบาทที่มีต่อการด ารงชีวิต
และการพัฒนาของชาวชนบทลงมากมาย  จนกระทั่งเหลือเพียงบทบาทที่ ส าคัญเพียงผู้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  และเป็นคลังพัสดุเท่านั้น  นอกจากปัจจัยภายนอกจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ยังมีมูลเหตุจากปัจจัยภายในอีก  ๓  ประการ  คือ 
 ประการแรก  พระสงฆ์ไม่พยายามปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป  ไม่
พยายามประยุกต์ความเจริญต่างๆ  เหล่านั้นมาเสริมสร้างบทบาทของตนเองขึ้นใหม่ 
 ประการที่สอง คือ การสูญเสียภาวะผู้น าทางปัญญาของพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่
สนใจศึกษาความรู้และเทคนิควิทยาการสมัยใหม่  การปฏิเสธความรู้เช่นนี้เป็นผลให้พระสงฆ์ไม่
สามารถเข้าใจถึงสภาพปัญหาและโครงสร้างของสังคมท่ีเปลี่ยนไปได้ 
 ประการที่สาม พระสงฆ์มิได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนสามารถเข้าถึงความเป็นจริงของชีวิต
ตามหลักไตรสิกขาได้ทั้งหมดทุกองค์ ในการน าไปเผยแพร่จึงท าให้มหาชนบางส่วนไม่สามรถเกิดความ
เข้าใจเลื่อมใสในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ จึงเป็นสภาวการณ์ที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาบทบาท
พระสงฆ์ ซึ่งนอกจากจะความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้
เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับสมณเพศ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงพระธรรมญาณมุนี๔ ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ควรเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์ ปรับปรุง 

                                                           
๒สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา  เนื้อหาและแนวทางการใช้เบ้ืองต้น, หน้า ๙๕ –๙๙. 
๓อภิชัย  พันธเสน, เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาชนบท  หน่วยที่ ๑ – ๗,(สาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตร และสหกรณ์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หน้า  ๒๐๗. 
๔พระธรรมญาณมุนี,การพัฒนาเป็นวิธีการสร้างสรรค์ปรับปรุง,(กรุงเทพมหานคร : วารสารกองทุน

สงเคราะห์การศึกษาเอกชน, ๒๕๕๑), หน้า  ๑๔ – ๑๕. 



๖๘ 
 

แก้ไขสิ่งที่ควรจะมีแต่ยังไม่มีให้มีขึ้น  สิ่งที่มีแล้วไม่เหมาะสมให้เหมาะสม สิ่งที่ผิดพลาด บกพร่องหรือ
พ้นกาลเทศะให้ถูกต้องตามสภาพที่ต้องการในปัจจุบัน  การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์จึงเป็นวิธีการ
จัดการ  สิ่งทั้งหลายให้มีภาพเป็นปัจจุบันตามที่ต้องการ อีกทั้งเป็นทางอยู่รอดของสิ่งทั้งหลายและเป็น
ทางชีวิตของคนและสังคม     ดังนั้นพระภิกษุก็เช่นกันอย่าท าตนเองเพียงพ่ึงศาสนาฝ่ายเดียว  ต้องให้
พระศาสนาได้พ่ึงตนบ้าง  โดยการพัฒนาตนในการบูชาพระศาสนาทั้งด้วยอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา 
การพัฒนาคุณธรรมจะส าเร็จด้วยการกระท าด้วยการเลื่อมใส สามารถท าให้คนอ่ืนมีจริยธรรมเช่นว่านี้
ได ้
 ดังนั้นพระสงฆ ์ต้องมีความรู้สึกว่า ตนได้กระท ากิจอันพึงท าในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดี
แก่บุคคลผู้มีคุณ ดังพระสารีบุตรที่นึกถึงคุณของโยมผู้ถวายข้าวเพียงก้อนเดียวด้วยการให้ธรรมที่ดีที่สุด
แก่โยมผู้ถวายนั้นเป็นการตอบแทน เช่นเดียวที่พระสงฆ์จะต้องพัฒนาตนเองเพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์
เพ่ือเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชน  เป็นการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีสภาพดี
ขึ้นเพ่ือสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนและป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม  โดยการเพ่ิมพูน
ความสามารถให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้การจัดการกับปัญหาของตนเองได้  โดยถือหลักการ
ประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมด าเนินงานของประชาชน  คือการพ่ึงพาตนเอง ของประชาชน  การ
พัฒนาชุมชน  การให้การศึกษาแก่ชุมชนและการผสมผสานระหว่างกลุ่มประโยชน์ต่างๆ  ในชุมชน
นั่นเอง 
 พระสงฆ์จึงควรเรียนรู้ที่จะก าหนดบทบาทและประยุกต์หลักธรรม และแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาชุมชนในฐานะวิธีการ (Method) คือ การพิจารณาว่า การพัฒนาชุมชนนั้น
น าไปสู่จุดหมายของการพัฒนาคนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม เป็นการมุ่งพิจารณาถึงวิธีการท างาน
มากกว่าสิ่งอ่ืนใด กล่าวคือ    มุ่งถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนของประชาชนซึ่งการ
พัฒนาชุมชนในรูปลักษณ์นี้เป็นการริเริ่มจากปัจเจกชนจากนั้นได้มีการเผยแพร่ไปทั่วโลก เช่น
ขบวนการสรรค์โวทัยในประเทศศรีลังกา หรือแซแมเอล  อุนดอง  ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น๕ 
 
 ๒.รู ปแบบการ มีส่ วนร่ วมขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันส าคัญสถาบันหนึ่งของสังคม
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติปัญหาและความเป็นอยู่ทั้งปัจเจกชนและสังคมโดยส่วนรวม
กล่าวคือท าหน้าที่เป็นพลังสร้างสรรค์บูรณาการของสังคมเป็นสถาบันที่ถ่ายทอดและปลูกฝังวัฒนธรรม
และจริยธรรมทางสังคมก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกถึง
ความเป็นชาติ พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อทัศนคติและค่านิยมและมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
แนวทางความสัมพันธ์และการกระท าต่อกันระหว่างสมาชิกในสังคมท าหน้าที่เป็นกลไกลคอยควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมอีกด้วยพุทธศาสนาไม่เพียงจะมีหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติและปัญหา
ทางศีลธรรมเท่านั้นยังเก่ียวข้องกับความเท่าเทียมกันในโอกาสทางสังคมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง

                                                           
๕ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช, การสังคมสงเคราะห์ชุมชน, พิมพ์ครั้งที่  ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๙๐. 



๖๙ 
 

พระสงฆ์ในฐานะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจเป็นกลุ่มพลังทางสังคมที่ส าคัญในการสร้างความเป็นอันหนึ่ ง
อันเดียวกันภายในชาติพระสงฆ์สามารถเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและร่างกายของชาวชนบทที่ยากไร้และที่
ห่างไกลจากการพัฒนาของรัฐนอกจากนั้นวัดยังเป็นศูนย์พิธีกรรมทางประเพณีที่ส าคัญของหมู่บ้านจึง
ไม่เป็นเพียงแต่ศูนย์รวมทางจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมด้านนันทนาการและความบันเทิงอีกด้วย
พระสงฆ์ในชนบทเป็นที่เคารพของชาวบ้านถ้าพระสงฆ์เป็นแกนน าในการพัฒนาจิตใจและวัตถุเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเรื่องนั้นมักได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชาวบ้านอย่างมีจิตศรัทธาและสามารถ
ประสบความส าเร็จได้โดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย๖ดังนั้นพระสงฆ์จึงควรได้รับการอบรมความรู้ด้าน
เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพ่ือการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพพระสงฆ์
เป็นผู้น าชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งมีล าดับขั้นตอน
ดังนี้คือ 
 ก. กิจกรรมพัฒนาสามารถยกระดับรายได้ของชาวบ้านได้ 
 ข. เมื่อชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึนพอเพียงกับค่าใช้จ่ายสามารถน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในด้านต่างๆได้ 
 ค. เมื่อชาวบ้านมีคุณภาพก็จะมีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
ต่อไป 
 ง. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมน่าจะน าไปสู่การมีความสามัคคีในหมู่คณะได้และ
ก่อให้เกิดความมีเสถียรภาพในระดับต าบลและถ้าทุกต าบลสามารถมีเสถียรภาพได้จะน าไปสู่การมี
ความมั่นคงในระดับชาติได้ในที่สุด 
 จ. ในกระบวนการพัฒนานั้นประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือตนเองและชุมชนของตน
เท่ากับเป็นการพัฒนาส านึกการเป็นพลเมืองและส านึกของสังคมด้วย 
 ซึ่งมีพระสงฆ์ผู้น าทางจิตวิญญาณที่ประสบผลส าเร็จในการน าพาชาวบ้านที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ประสบผลส าเร็จเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ และทั่วโลกนั่นคือ หลวงพ่อนาน  วิสุทธ
สีโลแห่งวัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์๗ได้ใช้หลักธรรมขัดเกลาสั่งสอนชาวบ้านเพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะ
ร่วมกันท างานเพ่ือพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและชุมชนโดยใช้หลักอริยสัจ ๔ มาอธิบายว่า 
 - ทุกข์คือการที่ชาวบ้านมีหนี้สินความยากจนเกิดอบายมุขฟุ่มเฟือยโดยกดข่ีขูดรีด 
  - สมุทัยคือสาเหตุแห่งทุกข์เพราะไม่ได้เก็บรักษาทรัพย์การเสียเปรียบนายทุนการโดนเอา
รัดเอาเปรียบในชีวิตประจ าวัน 
  - นิโรธคือความดับทุกข์โดยจะมีการบริหารจัดการชีวิตและชุมชนให้มีความสุขขึ้นมีจิตใจ
ที่สูงขึ้นโดยใช้หลักกรรมฐานเป็นตัวพ้ืนฐานที่ท าให้จิตใจยอมรับต่อปัญหาและสามารถต่อสู้กับปัญหา
ได ้
  - มรรคคือวิธีการโดยมีกิจกรรมสหบาลข้าวร้านค้าชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ทั้ง  ๓ กิจกรรม
น าไปสู่มรรคควบคู่กับกิจกรรมอ่ืนๆนอกจากนี้หลวงพ่อนานยังค่อยๆสอนคนเป็นกลุ่มเล็กๆและใช้

                                                           
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐.  
๗สัมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ,ศักยภาพและเครือข่ายผู้น าท้องถิ่น,พิมพ์ครั้งท่ี๕, (กรุงเทพมหานคร:เจริญ

วิทย์การพิมพ,์ ๒๕๔๙), หน้า ๒๔. 



๗๐ 
 

วิธีการซึมซับตามธรรมชาติของคนแต่ละระดับบางคนรับได้เร็วบางคนช้าจึงต้องอดทนไม่ใจร้อนเน้นให้
ชาวบ้านรู้จักตัวเองรู้จักปัญหารู้จักลดอบายมุขอยากพ่ึงตนเองจนน าไปสู่การเข้าร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาซึ่งปรีชาเปี่ยมพงศ์สานต์  กล่าวว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางความคิดและความอับจนของการ
พัฒนาตามแบบจ าลองของตะวันตกผลักดันให้หลายกลุ่มหวนไปหาปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพุทธปรัชญาในบางประเทศได้มีการน าเอาแนวความคิดบางอย่างของพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสังคมที่ต้องเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมหลายมิติคือ 
 ๑. การพัฒนาต้องอาศัยวัฒนธรรมพ้ืนฐานของตนเองโดยน าเอาพุทธปรัชญามาปรับปรุง
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในชนบท 
 ๒. การพัฒนาโดยการปฏิวัติวัฒนธรรมหมายถึงการปฏิเสธวัฒนธรรมแบบทุนนิยมเช่น
การบูชาวัตถุการลุ่มหลงความเจริญในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรวมทั้งวัฒนธรรมแห่งการบริโภค
ทั่วๆไปเป็นต้นวัฒนธรรมแบบนี้ท าให้มนุษย์หลงลืมความหมายของชีวิตอย่างสิ้นเชิง 
 ๓. ความหลากหลายของภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการพัฒนาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 ๔. สิ่งที่เราได้จากความหมายใหญ่ของการพัฒนาแบบพุทธคือ “จริยธรรมในการพัฒนา” 
จริยธรรมเป็นเรื่องที่จะบอกเราว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามอะไรเป็นสิ่งชั่วร้ายนอกจากนี้จริยธรรมยังบอกเรา
อีกด้วยว่าอะไรควรท าและเราควรท าอย่างไรเพ่ือที่จะให้สังคมและชีวิตของมนุษย์อยู่ในสภาพที่ดีงาม
อย่างไรก็ตามการพัฒนาตามเชิงพุทธนี้ถึงแม้จะมิได้เป็นการแก้ปัญหาในยุคหลังสังคมอุตสาหกรรมได้
อย่างสิ้นเชิงแต่ก็เป็นทางออกหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาในระดับหนึ่งคือการพัฒนาที่มีรากฐาน
ทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือที่จะได้ปรับตัวให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมในปัจจุบัน
การพัฒนาเชิงพุทธศาสตร์นี้จึงเป็นการพัฒนาที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของการพัฒนาที่เน้นทางด้านวัตถุ
โดยขาดการพัฒนาด้านจิตใจซึ่งการพัฒนาเชิงพุทธนี้จะต้องพัฒนาทั้งด้านวัตถุกับจิตใจให้มีความสมดุล
และสัมพันธ์กันดังที่ทางคณะสงฆ์ออกระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมที่มีทั้งการ
พัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ ซ่ึงสอดคล้องกับนักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทพระสงฆ์ว่า ภัทรพร สิริ
กาญจน์๙เนื่องจากพระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่มิได้แยกตัวออกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวห่างจากชุมชนพระสงฆ์จึง
ต้องรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในด้านต่างๆตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันบทบาทดังกล่าวมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะในเรื่องการสั่งสอนศาสนธรรม และการปฏิบัติ
ธรรมเท่านั่นแต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนทั้งทางด้านวัตถุและการแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตอีกด้วย
และการเป็นผู้น าชุมชนพระสงฆ์ยังคงท าหน้าที่พัฒนาศีลธรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันพระสงฆ์หลายรูปได้รับการยอมรับนับถือและยกย่องจากคนทั่วไปว่ามีคุณูปการกล่อมเกลา
ผู้คนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษและเป็นคนดีของสังคมซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมและขจัดอุปสรรคการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี 

                                                           
๘ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคณะ,วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทยวิถีใหม่แห่งการพัฒนา, หน้า ๒๑.  
 
๙ภัทรพร  สิริกาญจน์,หน้าที่พระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ:แนวคิดและบทบาทพระค าเขียน สุวณฺโณ ใน

การพัฒนาชุมชน, หน้า ๒. 



๗๑ 
 

 ส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่พบเห็นนั่น
คือการที่พระสงฆ์นักพัฒนาหรือพระสงฆ์จ าเป็นต้องพยายามสร้างการยอมรับจากประชาชนนั้นก็เพ่ือ
ใช้เป็นสื่อในการชักจูงประชาชนเข้าร่วมในงานพัฒนาชุมชนด้วยความเต็มใจมิใช่เข้าร่วมเพราะความ
เกรงใจหรือถูกบีบบังคับถ้าพระสงฆ์ประสบความส าเร็จในการสร้างความยอมรับความศรัทธาเชื่อถือที่
มีอยู่เป็นพื้นฐานแล้วพระสงฆ์จะสามารถชักน าชาวบ้านให้เข้าร่วมงานพัฒนาของท่านไม่ว่าจะเป็นงาน
พัฒนาด้วยวัตถุหรือจิตใจแต่จะประสบผลส าเร็จเพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจในหลักการพัฒนา
และแนวทางการด าเนินการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์แต่ละท่านทั้งจากประชาชนในชุมชนและ
ข้าราชการจากภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งการยอมรับและการเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนาอันเป็นกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน ซึ่ง
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนามีหลายๆด้านด้านหนึ่งคือกิจกรรมพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ช่วยให้
พระสงฆ์รักษาสถานภาพและบทบาทของตนในสภาพการณ์ที่สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้กิจกรรมพัฒนาชุมชนเหล่านั้นยังท าให้มีการพัฒนาความรู้สึก
นึกคิดที่มีความผูกพันต่อสังคมของประชาชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาและความรู้สึกในการมี
ส่วนร่วมทางการพัฒนาชนบทของประชาชน 
 ประการส าคัญกิจกรรมหรือบทบาทการพัฒนาชุมชนที่พระสงฆ์พัฒนาด าเนินการจะต้อง
เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมเรื่องราวทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่พัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชนเป็น
ส าคัญทั้งในด้านเกษตรกรรมการยกระดับรายได้สุขภาพอนามัยการศึกษาในขณะเดียวกันก็ได้พยายาม
สอดแทรกการพัฒนาจิตใจเพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการท างานและเกิดความส านึกในประโยชน์สุข
ของส่วนรวมกิจกรรมต่างๆที่พระสงฆ์จะต้องพยายามท าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามทัศนะที่มีต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งสิ้นและก่อก าเนิดมาจากความพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบันของพระสงฆ์นั่นเอง 
จาการศึกษาพบว่าบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอนาคตจะเป็นความส าเร็จในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องอาศัยคุณสมบัติของวัดและพระสงฆ์ในฐานะเป็น
ศูนย์รวมความศรัทธานับถือของประชาชนมาประยุกต์ใช้ในการชักน าประชาชนร่วมกันพัฒนา
สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแต่เรื่องน่าวิตกคือพระสงฆ์จะมีทัศนะที่ดีต่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างไรจึงเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาของชุมชนในปัจจุบันหรือไม่และจะบริหารโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ได้หรือไม่เพราะสภาพงานของพระสงฆ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังมีลักษณะที่ต่างคนต่าง
ด าเนินงานจะมีการประสานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้างภายกลุ่มเล็กๆ
ดังนั้นทิศทางและแนวทางของงานพัฒนาของพระสงฆ์จึงไม่ชัดเจนนักต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพความรู้
ความสามารถทัศนะคติและอุดมการณ์การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์แต่ละท่านเป็นส าคัญ๑๐จากเหตุผล
ข้างต้นจึงสามารถจ าแนกการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ  
 ๑.แบบที่เป็นทางการคือ การร่วมมือกับหน่วยงานราชการบางหน่วย 

                                                           
๑๐สมบูรณ์  สุขส าราญ,การพัฒนาชนบทแนวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสงฆ์นักพัฒนา ,

(กรุงเทพมหานคร : บริบัทพิมพ์สวยจ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๗.   



๗๒ 
 

 ๒.แบบที่ไม่เป็นทางการคือ การไม่ยึดติดรูปแบบของทางราชการ หรือแบบแผนดั้งเดิม
ของวัด แต่จะพัฒนาชุมชนไปตามสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เป็นจริง จึงท าให้การพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบขึ้น๑๑ 
 จากสภาพความเป็นจริงและเงื่อนไขของการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใน
ชนบทในปัจจุบันบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ควรเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของ
ชุมชน๑๒  ทั้งที่เป็นทางการ  คือจะผูกพันกับระบบราชการก็ได้  และไม่เป็นทางการ คือ จะไม่ผูกพัน
กับระบบราชการก็ได้ ปัจจัยหลักของการพัฒนาคือ  ตัวพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าชุมชน  มีความสามารถใน
การน าชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเองได้มากน้อยเพียงใด และจะมีชาวบ้านเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา
ของพระสงฆ์จ านวนเท่าใดบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้น าในงานพัฒนาในปัจจุบันได้เกิด
ยุทธวิธีใหม่ในแวดวงพระสงฆ์เพ่ือด าเนินกิจกรรมการลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงโดยการน ากิจกรรม
นันทนาการเข้ามาทดแทนสิ่งที่หายไปมีกิจกรรมให้ท าตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เวลาว่างให้พระสงฆ์เป็น
ผู้น าพัฒนาจิตใจและผู้น าโครงการต่างๆเนื่องจากชาวบ้านจะให้ความไว้วางใจได้มากกว่าให้ฆราวาส
เป็นผู้น าส่วนในระดับล่างนั้นให้พระสงฆ์คัดเลือกบุคคลที่อยากจะลดอบายมุขมาฝึกหัดให้ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักธรรมและด้านที่สองฝึกหัดให้มีลักษณะเป็นผู้น าและมีอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวมอย่าง
แน่นอนจนสามารถเป็นผู้น าชาวบ้านในดานการพัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบต่างๆเป็นต้นว่าการสหกรณ์
การสุขาภิบาลการโภชนาการถ้าชาวบ้านมีผู้น าที่เสียสละและสามารถจัดการแก้ปัญหาความยากจนได้
บ้างชาวบ้านจะเชื่อใจหรือไว้วางใจผู้น าชุมชนที่เป็นพระสงฆ์และเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ต่างๆที่มีพระสงฆ์เป็นผู้อ านวยการให้เกิดขึ้นและยังหวังกันว่าผู้น าพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมดีแล้วไม่
เพียงแต่สามารถช่วยฝึกอาชีพและผู้น าชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยเหลือในการปรับปรุงโครงการ
พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะล าพังฝ่ายบรรพชิตอาจจะท างานพัฒนาไม่สะดวกและความต้องการของ
ชาวบ้านการหาลูกมือให้พระสงฆ์เป็นการเพ่ิมศักยภาพของการพัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์๑๓

กล่าวถึงแนวทางกิจกรรมที่เหมาะสมของงานพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันการ
น าหลักธรรมมาใช้กับงานพัฒนาเริ่มมีปรากฏเห็นเด่นชัดมากขึ้นแต่เมื่อพิจารณาหลักธรรมจะพบว่ามี
หลักการและปรัชญาการพัฒนาชนบทแฝงอยู่ด้วยดังที่ได้สรุปหลักการดังกล่าวไว้ดังนี้ 
 ๑. ศาสนามุ่งที่จะขจัดทุกข์ของมนุษย์หรือให้มนุษย์ได้รู้จักขจัดทุกข์ของตนให้มากที่สุด
ดังนั้นในการพัฒนาจะมุ่งไปที่การมองให้เห็นปัญหาของตนเองในแต่ละท้องถิ่นในชุมชน  (ทุกข์)มองหา
เหตุปัจจัยของปัญหา (สมุทัย) ตั้งเป้าหมายที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ (นิโรธ) และร่วมกันหาทางออกของ
ปัญหานั้น (มรรค)  

                                                           
๑๑สมบูรณ์  สุขส าราญ, พุทธศาสนา  พระสงฆ์กับวิถีชีวิตสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ประชาชน, ๒๕๕๗), หน้า ๑๔๕. 
๑๒นิรันดร์  จงวุฒิเวศน์,กลวิธี-แนวทาง-วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา

ชุมชน,(กรุงเทพมหานคร:ศักดิ์โสภา, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗๗ – ๑๗๘. 
๑๓ สุเทพ  เชาวลิต, หลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์,๒๕๕๔), หน้า

๑๘. 



๗๓ 
 

 ๒. เป้าหมายของการพัฒนาควรเน้นที่หลักการพ่ึงตนเอง (อัตตาหิอัตตะโนนาโถ) มิใช่
หลักการพัฒนาที่ต้องอาศัยทรัพยากรจากที่อ่ืนผู้เชี่ยวชาญจากที่อ่ืนความช่วยเหลือจากภายนอกควร
จะเป็นเรื่องรองที่จะช่วยเสริมให้การพ่ึงตนเองของชุมชนเป็นไปได้ 
 ๓. การพัฒนาควรแก้ไขปัญหาความยากจนและขาดปัจจัยในการด ารงชีพให้เกิดความอยู่
ดีกินดีเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด้านอื่นๆท้ังทางร่างกายและจิตใจต่อไป 
 ๔. การพัฒนาควรเน้นที่ความค่อยเป็นค่อยไปหรือวิวัฒนาการอย่างเป็นล าดับมากกว่าที่
จะเป็นการกระโดดจากสภาพหนึ่งโดยทันทีหรือหลุดจากสภาพเก่าสู่สภาพใหม่โดยทันที  
 ๕. การพัฒนาจักต้องไม่เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติหากรู้จักความพอดีในการเอา
ทรัพยากรมาใช้อย่างรอบคอบ 
 ๖. การพัฒนาไม่ควรเน้นระบบการพัฒนาที่ใหญ่โตแต่ควรเน้นที่จุดเล็กๆควรเน้นให้แต่ละ
ชุมชนมองให้เห็นปัญหาของตนแก้ปัญหาของตนด้วยความพยายามของตนเองให้มากที่สุด 
 ๗. การพัฒนาควรปรับการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนให้มากที่สุดหลักสูตร
การศึกษาควรเป็นหลักสูตรที่เกิดจากสภาพความเป็นจริงในหมู่บ้านแต่ละแห่ง 
 ๘. การพัฒนาไม่ควรปฏิเสธวิทยาการสมัยใหม่แต่ก็ควรน ามาใช้ในระดับกลางให้เครื่องมือ
เครื่องจักรเหล่านั้นเกื้อกูลการท างานของมนุษย์มิใช่ท าลายคุณค่าของมนุษย์ 
 ๙. การพัฒนามิใช่มุ่งผลทางวัตถุแต่ควรมุ่งที่ผลทางจิตใจเพ่ือการพัฒนาความเป็นมนุษย์
ให้สูงขึ้นก่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันและกันและระหว่างท้องถิ่นให้มากขึ้นรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนของพระสงฆ์๑๔จะมีทั้งที่เป็นทางการคือการร่วมมือกับหน่วยงานราชการบางหน่วยและ
ทั้งท่ีไม่เป็นทางการคือการไม่ยึดติดรูปแบบของราชการคือแบบแผนดั้งเดิมของวัดนั่นเอง 
 จากข้อมูลที่น าเสนอมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าจะมีการพัฒนาชุมชนไปตามสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนที่เป็นอยู่จริงเท่านั้น จึงท าให้การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงสามารถ
ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ดังนี ้
 รูปแบบที่ ๑ การมีส่วนร่วมแบบ “พระสงฆ์กับชาวบ้าน”คือพระสงฆ์จะเข้าไปร่วมกับ
ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่อาศัยกลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ ใหญ่บ้านก านันหรือหน่วย
ข้าราชการอ่ืนๆ ซึ่งการที่พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของของประชาชนใน
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นพระสงฆ์
นักพัฒนา ซึ่งมีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินกิจการต่างๆ ของวัดและชุมชนนั่นคือ พระสงฆ์ร่วมกับประชาชนร่วมกันปรับปรุง พัฒนาวัดโดย
ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเสมอ และด้านการสนับสนุน ส่งเสริม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ซ่ึงผู้วิจัยได้เสนอในแผนภาพที่ ๔.๑ หน้า ๖๐ 
 รูปแบบที่ ๒ รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง “พระสงฆ์ชาวบ้านและ
ผู้น าชุมชน”การพัฒนาชุมชนรูปแบบนี้เกิดขึ้นจาก ๒ ลักษณะคือลักษณะแรกเกิดจากสภาพแวดล้อม
ที่ผู้น าชุมชนระดับหมู่บ้าน นั่นคือผู้ใหญ่บ้านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน

                                                           
๑๔สุเทพ  เชาวลิต, หลักการพัฒนาชุมชน, หน้า ๑๗๕. 



๗๔ 
 

จึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ลักษณะที่สองเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผู้ใหญ่บ้านมีความคิดเห็นต่อต้าน
การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์เพราะตนเองต้องเสียผลประโยชน์ต่อเมื่อท าใจได้ว่าเหตุการณ์ภายใน
ชุมชนย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาหรือมีความเข้าใจพระสงฆ์ในฐานะผู้น าชุมชนมากขึ้นก็จะอาสา
เข้ามาช่วยเหลือพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงใจซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอในแผนภาพที่ ๔.๒ หน้า 
๖๑ 
 รูปแบบที่ ๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง “พระสงฆ์ชาวบ้าน 
ผู้น าชุมชน และหน่วยราชการ”การพัฒนารูปแบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าในระยะแรกพระสงฆ์ได้
ร่วมมือกับชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนโดยที่ผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้าน,ต าบล และหน่วยราชการจะ
คอยดูอยู่ห่างๆเพราะไม่แน่ใจว่างานพัฒนาจะส าเร็จหรือไม่ต่อเมื่อพระสงฆ์กับชาวบ้านสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้าน,ต าบล และหน่วยราชการจึงเข้าร่วมโครงการ
พัฒนากับพระสงฆ์เพราะไม่เช่นนั้น ผู้น าชุมชนเหล่านั้นที่ไม่ท าอะไรจะดูเหมือนถูกพระสงฆ์แย่งชิง
บทบาทช่วยเหลือชุมชนไปท าให้การท างานร่วมกันของผู้น าชุมชนกับพระสงฆ์จะไม่มีความสมดุลซึ่ง
ผู้วิจัยได้น าเสนอในแผนภาพที่ ๔.๓ หน้า ๖๒ 
 ดั ง นั้ น รู ปแบบของก า ร ขั บ เ คลื่ อ น เศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง ของพระส งฆ์ ใ นภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น พอสรุปได้ว่าควรเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
ของชุมชนทั้งที่เป็นทางการคือจะผูกพันกับระบบราชการก็ได้และไม่เป็นทางการคือจะไม่ผูกพันกับ
ระบบราชการก็ได้เพราะข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเป็นปัจจัยรองของการพัฒนาชุมชนที่มีพระสงฆ์
เป็นผู้น าปัจจัยหลักของการพัฒนาคือตัวพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนที่มีความสามารถในการแสวงหา
แหล่งเงินทุนมาสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง ทินพันธ์ นาคะตะ๑๕กล่าวว่า
พระสงฆ์เป็นตัวแทนของสถาบันพระศาสนาที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอดมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นหรือ
แนะน าให้เกิดกิจกรรมในสังคมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้มากดังนั้นพระสงฆ์จึงมี
ความส าคัญยิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบได้ว่าพระสงฆ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้านมีหน้าที่
ส าคัญในการชี้น าการด าเนินชีวิตของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ทั้งทางด้านศีลธรรมจรรยากิจกรรมทางโลก
จึงอาจกล่าวได้ว่าพระสงฆ์เป็นสถาบันที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวันของพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในชนบท
นอกจากจะเป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจและเป็นสถาบันที่เอ้ืออ านวยบริการทางศาสนาแล้วยังท าหน้าที่
ให้บริการอ่ืนๆที่กลไกของรัฐเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึงเพ่ือสร้างบูรณาการในชุมชนพระสงฆ์นับเป็น
สถาบันที่ได้รับความเคารพเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและร่างกายของชาวชนบทที่ยากไร้และห่างไกลการ
พัฒนาของหน่วยราชการ เนื่องจากพระสงฆ์ในชนบทเป็นที่เคารพของชาวบ้านถ้าพระสงฆ์เป็นแกนน า
ในการพัฒนาจิตใจและวัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นมักได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
ชาวบ้านอย่างมีจิตศรัทธาและสามารถประสบความส าเร็จได้โดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย  และ
ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชน
ได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนซึ่งจาการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยผสมผสาน ท าให้
ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์และสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมโยงกับหลัก“บวร” ดังที่ผู้วิจัยจะน าเสนอด้วยแผนภาพ ๔.๔ หน้า ๖๓ 

                                                           
๑๕ทินพันธ์ นาคะตะ , พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, หน้า ๕. 



๗๕ 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๔ ที่ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือให้ผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่
ละท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขออธิบายขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑.สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน
ทุกวัดทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ โดยเฉพาะใน
มิติของการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลักของ
ทางสายกลาง การเสริมสร้างพ้ืนฐานทางจิตใจ ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ ไม่ประมาท รู้จัก
แบ่งปัน พ่ึงตนเองและเอ้ือเฟ้ือเมตตา กรุณาช่วยเหลือกันและกันเป็นต้น 
 ๒.พระภิกษุ สามเณร มีบทบาทในการเทศนาสั่งสอนในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ชาวบ้านมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ การ
ด ารงชีวิตของแต่ละคน  ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานที่เน้น
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว 
 ๓.เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ (บวร) ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ถือเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบความพอเพียงเป็นระดับกลุ่ม มีการรวมตัว ทั้งความคิด 
ความร่วมมือ ความช่วยเหลือส่วนรวม รักษาผลประโยชน์ภายในชุมชน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยน การ
จัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน มุ่งเน้นความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 ๔.เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ (บวร) ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน กับชุมชน/หมู่บ้าน
อ่ืนๆ ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ระหว่างจังหวัด เพ่ือการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางออกไป ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล ระดับสร้างเครือข่าย 
เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน กลุ่ม องค์กร ฯลฯ โดยประสานงานให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 
 นอกจากนั้นลักษณะของวัดควรเป็นสถานที่สงบ เป็นป่าหรือสวนที่จะให้ความรื่นรมย์ใจมี
การจัดสัดส่วนภายในวัดได้เหมาะสมและลงตัวเอ้ืออ านวยต่อการใช้ประโยชน์ส่วนกิจกรรมของวัดต้อง
เป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามมติและอุดมการณ์ของสงฆ์การท าสังฆกรรมต่างๆให้ถูกต้องตามพระวินัย
แสดงออกมาจากจิตใจตามท่ีพระพุทธองค์ได้วางไว้และกิจกรรมของวัดจะต้องสัมพันธ์กับชาวบ้านหรือ
ชุมชนเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านและชุมชนสามารถสงเคราะห์อนุเคราะห์ชาวบ้านและ
ชุมชนด้วยน้ าใจอันงามโดยเฉพาะการสงเคราะห์ด้วยการเผยแผ่ธรรมะ ความสอดคล้องกับหลักพระ
ธรรมวินัย และพระสงฆ์ควรเรียนรู้และวิจัยสังคม โดยการแสวงหาความรู้ในวิชาการทางโลก สร้าง
ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและชุมชน ปลุกจิตส านึกและสอนศีลธรรมแก่
ประชาชนทุกระดับทั้งในวัดและนอกวัด ให้ค าปรึกษาในปัญหาชีวิตต่างๆ แก่ประชาชน ให้การศึกษา
ในวิชาการต่างๆ ตามความต้องการของคนในชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
สงเคราะห์คนด้วยโอกาสในชุมชน ประสานงานกับคนระดับต่าง  ๆ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา
ชาวบ้านอันเป็นบทบาทที่ส าคัญในการผลักดันแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนในสังคมไทย
ตลอดไป 
 
 



๗๖ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ๑.ควรจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้พระสงฆ์ได้
เข้าใจและสามารถเผยแพร่ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.ควรมีการศึกษาติดตามการด าเนินการโครงการของพระสงฆ์ ที่สอดคล้องกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของพระสงฆ์ที่สนใจการจัดกิจกรรมด้านการ
เผยแพร่แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓.ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแพร่แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางในการให้การศึกษาและฝึกอบรมพระสงฆ์ ได้ครบคลุมและตรง
ประเด็นมากขึ้น 

 ๔.ปัญหาที่ส าคัญของพระสงฆ์ คือ พระสงฆ์ส่วนใหญ่มาจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ยากจน 
ท าให้ไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควร ส่งผลต่อความสามารถในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนต่าง ๆ จึง
สมควรให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพระสงฆ์อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

 ๕.การเผยแพร่แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ อาจจะยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น 

 ๕.๑ พระสงฆ์ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และขาดการด าเนินการ
อย่างจริงจัง หรือท้อแท้หมดก าลังใจเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองที่ดี  
 ๕.๒ ไม่มีการก าหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ที่
ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ๑.ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกในแต่ละเรื่อง เช่น ศึกษาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติความ
เป็นผู้น าชุมชนของพระสงฆ์ กับการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน หรือ  ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมด้าน
การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน 

 ๒.ควรศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคผนวก ก 
บทความวิจัย 

 

บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

The Participatory Roles of Monks in Driving TheSufficiency Economy  
in the Northeastern Region. 

 
พระใบฏีกาสุพจน์  ตปสีโล (เกษนคร)  

PhrabaidegaSupot Tabaselo 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วยการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง และเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed 

Method) คือ วิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ ประชาชน
จ านวน ๙ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี , อ านาจเจริญ , นครพนม , ขอนแก่น , หนองคาย , 
นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ และร้อยเอ็ด ผู้วิจัยเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 
๓๒๕ รูป/คน และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal  Interview) กลุ่มตัวอย่าง ๒๐ รูป/
คน 
 ผลวิ จัยบทบาทการมีส่ วนร่ วมขับเคลื่ อน เศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ลักษณะบทบาทของพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงพอสรุปได้
ดังนี้  คือ ๑) บทบาทตามหลักการของพระพุทธศาสนา เช่น การอบรมสั่ งสอน การเผ ยแผ่
พระพุทธศาสนา  การเป็นผู้น าทางพิธีกรรมทางศาสนา  ๒) บทบาทตามที่สังคมคาดหวัง เช่น การ
ส่งเสริมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาของเยาวชน  ประเพณีวัฒนธรรม สุขภาพ เป็นต้น  ๓) บทบาท
ตามความสนใจหรือความถนัดของพระสงฆ์เอง ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทัศนคติ ประสบการณ์ท าให้เกิดแรง
บันดาลใจ เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม เกษตร เป็นต้น ส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า พระสงฆ์ที่เป็นพระ
นักพัฒนาส่วนใหญ่มีแนวคิดในการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐอยู่แล้ว โดย
เน้นการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาวัตถุไปพร้อมกัน ส่วนลักษณะการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจากการวิจัย พบว่าเป็นไปตามความพร้อมของพระสงฆ์ทั้ง ๓ 
ลักษณะ  ดังนี้ ๑) การมีส่วนร่วมแบบพระสงฆ์ กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก เช่น สภาพแวดล้อม ความพร้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น จากนั้นจึงได้

                                                           
๑อาจารย์ประจ าหลักสูตรสังคมศึกษา  วิทยาเขตอุบลราชธานี 
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น าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาแนะน าและประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ๒) การเข้าไปมีส่วน
ร่วมแบบพระสงฆ์ ชาวบ้าน และผู้น าชุมชน ๓) การเข้าไปมีส่วนร่วมแบบ พระสงฆ์ ชาวบ้าน ผู้น า
ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการ ซึ่งในท้องถิ่นจะมีหน่วยงานที่เป็นทั้งของรัฐและเอกชน ดังนั้นพระสงฆ์
ที่มีความต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานนั้นๆ จะต้องสามารถประสานความร่ วมมือ
จากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น สถาบันการศึกษา  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนา คือ การท าให้ประชาชนพออยู่พอกิน และมีส่วนน าพาประเทศชาติไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ : บทบาทพระสงฆ์ , เศรษฐกิจพอเพียง 
 
  

ABSTRSCT 

 The research objective of this study include the economic sufficiency 
driven participation and the present the form of the sufficiency economy participated 
movement of  the northeast Buddhist monks. The researcher used the research 
process, mixed method is a qualitative research and quantitative research. The study 
sample consisted of Buddhist monks and people in nine provinces, including 325 
person in UbonRatchathani .Amnat Charoen, NakhonPhanom, KhonKaen, NongKhai, 
NakhonRatchasima, Buri Ram, Surin and RoiEt  data were collected by using 
questionnaires and informal interviews 20 person. 
 The role of sufficiency economy participated movement of the northeast 
Buddhist monks found that Nature of the role of monks with the sufficiency economy 
participated movement, it is concluded that: 1) the principles role of Buddhism as 
taught, evangelism Buddhism and being the leader of the cult.2) the role that social 
expectations such as promoting youth education. tradition, culture, health, etc. 3) the 
interest or aptitude of the monk which is based on attitude, experience, inspiration, 
such as environment saving, economic, social, agricultural, etc. The model the form 
of the sufficiency economy participated movement of  the northeast Buddhist  
monks found that the Buddhist  monks who is the developer, most has the concept 
in the application of the principles of Buddhism to the concepts theory and principles 
of the sufficiency economy. It is the policy of the government. By focusing on the 
mental development in parallel with the development of objects along the way. The 
involvement of the Buddhist monks in the sufficiency economy participated 
movement  just enough from the research. Found that according to the availability of 
priests and three following criteria: 1) engaging a priest to the house, which is the way 
of life of local residents, such as the environment and the availability of local culture. 
Then have the sufficiency economy was introduced and applied in accordance with 
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the context of the community, 2) involved a priest villagers and community leaders, 
3) involved a priest villagers leaders and locals. Government Agencies The local 
authorities will have both public and private. The monks are demand-driven 
economic entities in it. Must be able to coordinate the cooperation of local 
authorities, such as educational institutions. Local government, etc., to achieve the 
goal of development was to make the people enough to eat. And bring the nation to 
a prosperous and sustainable. 
Key word :Roles of Monks , Sufficiency Economy 
 
 

บทน า 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส าหรับคนไทยทุกระดับในสังคม น าชีวิตสู่
แนวทางพุทธธรรมเน้นการด ารงชีวิตในทางสายกลาง ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
เน้นการปฏิบัติเพ่ือการสร้างความสามารถในการพ่ึงตนเอง แต่ไม่ต้องเคร่งครัดถึงกับจะต้องพ่ึงตนเอง
ได้ทั้งหมดแม้แต่เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพ้ืนที่ แต่เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่
ของการกระท า ถ้าหากพิจารณาถึงสาระส าคัญที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕–๒๕๔๙) และต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ 
(๒๕๕๕–๒๕๕๙) จะพบว่าประเด็นส าคัญคือ การน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางหลักในการพัฒนาสังคมเพ่ือท าให้สังคมไทยได้มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and 
Happiness Society)”  
 ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ถูกก าหนดเป็นวาระส าคัญของชาติในระดับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในท้องถิ่น เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้ได้การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน๓ เช่น ด้านอุดมการณ์ การรวมกลุ่ม การผลิต การแปรรูป การตลาด การลงทุน การอนุรักษ์
วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในชุมชน น ามาสู่การสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความพอเพียงให้สามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชน วัดและพระสงฆ์จึงมีความส าคัญเนื่องจาก
เป็นหน่วยกิจกรรมทางศาสนาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับท้องถิ่นจึงมีวัดและพระสงฆเ์ข้ามามีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเอง 
 ดังนั้น การประยุกต์ใช้และบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึ งมีความน่าสนใจมากยิ่ งขึ้น เพราะถ้าหากพระสงฆ์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการเพ่ิมระดับความความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการกระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่าย บ้าน -วัด-โรงเรียน 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในโอกาสต่อไป ซึ่งจะ
                                                           

๒คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร, หน้า ๑๗. 
๓ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบลยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียงธรรมและสุขภาพ, หน้า ๓๒. 

 



๘๕ 
 

เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการด าเนินชีวิตที่ดีให้แก่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ใน
การด าเนินงานติดตามผลการประยุกต์ใช้และบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวัด ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญในทาง
ศาสนาและเป็นเบ้าหลอมรวมศรัทธามหาชนได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการติดตามและประเมินผล
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่หรือ
ภูมิสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมและประเทศชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒. เพ่ือเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่ผสมผสานกันระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัย
เชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น กระบวนการจัดการของคณะสงฆ์ การ
ประยุกต์ใช้และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้สามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้ันตอนของการวิจัยประกอบไปด้วย 
 ๑. กลุ่มเป้าหมาย/วิธีด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดขั้นตอนของการวิจัยดังนี้ คือ 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  ก.การวิจัยเชิงเอกสาร ( Documentary Research) เป็นขั้นตอนแรกโดยการศึกษา
และค้นคว้าหนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การประยุกต์ใช้และมีส่วน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางใน
การศึกษาภาคสนามต่อไป 
  ข.ประชากร พระสงฆ์ ประชาชน ในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ค. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้  คือ แบบสอบถาม 
และ  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น สมุดบันทึก กล้องถ่ายรูป 
เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งเตรียมประเด็นต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า เพ่ือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน  นอกจากนั้นผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  ง. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชาการและกลุ่มตัวอย่าง โดย
การสุ่มแบบกลุ่ม(Area or Cluster Sampling) กลุ่มตัวอย่างกระจายตามพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี   ,บุรีรัมย์, สุรินทร์ , นครราชสีมา ,หนองคาย, ขอนแก่น, 
นครพนม, อ านาจเจริญ และ ร้อยเอ็ด  ดังนี้ 



๘๖ 
 

 
 
 
   กลุ่มที่ ๑ กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์  
    ๑) พระสงฆ์   จ านวน  ๕ รูป 
    ๒) พุทธศาสนิกชน  ได้แก่  
     - นักเรียน นิสิต นักศึกษา  จ านวน  ๕ คน 
     - ข้าราชการประชาชนทั่วไป จ านวน  ๑๐ คน 
      รวมทั้งหมด     จ านวน ๒๐ รูป/คน 
   กลุ่มที ่๒ กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
    ๑) พระสงฆ์   จ านวน  ๕๐ รูป 
    ๒) พุทธศาสนิกชน  ได้แก่ 
     - นักเรียน นิสิต นักศึกษา  จ านวน ๑๕๐ คน 
     - ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป จ านวน ๑๕๐ คน 
      รวมทั้งหมด     จ านวน ๓๕๐ รูป/คน 
 ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ส่ งและรวบรวมด้ วยตน เองกลุ่ มตั ว อย่ า งกระจายตาม พ้ืนที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน ๓๒๕  ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๘๕ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผสมผสาน
ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณา (descriptive statistics) และ
น าเสนอในลักษณะการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)  ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ
พ้ืนฐาน คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย วิเคราะห์เพ่ือเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒.ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการศึกษาวิจัย 
 ๓.สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนามโดย
น ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญคือ บทบาทพระสงฆ์และรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้ เน้นการน าผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้
รัฐบาล คณะสงฆ์ ผู้บริหารหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 
 

สรุปผลการศึกษา 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน จึงมีการรวบรวมข้อมูลทั้ง
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอจากการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ



๘๗ 
 

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถสรุปความคิดเห็นได้ดังนี ้
 ๑.บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง บทบาทพระสงฆ์ในปัจจุบัน ไม่
เหมือนเมื่อก่อน บทบาทพระสงฆ์ได้ถูกลดทอนลงไปมาก  สมัยก่อนโรงเรียนอยู่ในวัด  การจัดการเรียน
การสอนก็มีพระสงฆ์เป็นหลัก ปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ย้ายออกจากวัด  มีบุคลากรที่เป็นฆราวาส
เป็นครูผู้สอน พระสงฆ์จึงถูกลดบทบาทลงไป วัดเพียงแต่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นที่พ่ึง
ทางใจเป็นหลัก บางส่วนมุ่งเน้นไปในทางปลุกเสก เน้นพิธีกรรมพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนในด้านการ
เผยแพร่หลักธรรมจึงลดลงไปมากไม่เหมือนอดีตถึงอย่างไรก็ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีความ
สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การยึดหลักการอดออม การเสียสละ  ความสามัคคี ซึ่งหลักการ
เหล่านี้พระสงฆ์สามารถน าไปอบรมประชาชนได้ รวมทั้งการพ่ึงพาตนเองแล้วค่อยช่วยเหลือคนอ่ืน ซึ่ง
เป็นแนวคิดส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเหล่านี้อยู่วิถีการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนได้
อยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของชุมชนในท้องถิ่นนั่นเอง 

 ๒. ความคาดหวังต่อบทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง
ได้แสดงความคาดหวังที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงว่าสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่นมีความส าคัญมากที่พระสงฆ์น่าสร้างความร่วมมือระหว่างวัดและสถาบันการศึกษา เพ่ือให้
พระสงฆ์ได้มีบทบาทเข้ามีส่วนร่วมในการปลูกฝังแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน 
และเยาวชน เนื่องจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเป็นสถาบันที่หลักในสังคมชนบทให้การศึกษานั่นเอง 
นอกจากนั้น การเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องประยุกต์หลักธรรมในพระพุทธศาสนาควบคู่กันไป 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพราะเมื่อเด็กได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้ว
จะท าให้การเผยแพร่มีความยั่งยืน นอกจากนั้นยังมีความคาดหวังว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้า
ดูแลอย่างจริงจัง คณะสงฆ์ หน่วยงานในท้องถิ่น มีความร่วมมือในน าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักค าสอนพระพุทธศาสนา ไปใช้อย่างจริงจัง ซึ่งควรเป็นไปอย่างรูปธรรมเป็นอย่างยิ่งว่า ควรน า
บุคคลที่เป็นตัวอย่างในท้องถิ่นที่มีผลงานด้านนี้มาเป็นแบบอย่างในชุมชน ซึ่งท าให้คนในหมู่บ้าน
สามารถน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 ๓. สิ่งที่ช่วยเสริมบทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบ
ผลส าเร็จ พระสงฆ์ ประชาชนและนิสิต นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิ่งที่ช่วยเสริมบทบาท
พระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลส าเร็จพบว่าพระสงฆ์ควรเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่ด้วยความพอเพียง รวมทั้งการสร้างแนวร่วมที่มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนใน
การเผยแพร่พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะท าให้สามารถเชิญชวนพระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์
เดียวกันมาร่วมงาน สามารถก่อให้เกิดพลังที่มหาศาลในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างชัดเจน และ
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้นรัฐบาล หน่วยราชการควรส่งเสริม
สถาบันศาสนา โดยให้พระสงฆ์ออกมาช่วยสั่งสอนประชาชน ประยุกต์การใช้หลักธรรมและแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโรงเรียนหรือสถาบันต่าง ๆ ควรมีการมีการสนับสนุนให้สถาบันศาสนามี
บทบาทขึ้นกว่าเดิม โดยให้พระภิกษุ – สามเณรมีการศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึงแล้วก็เปิดโอกาสใน
การศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นก าลังในการเผยแพร่ต่อไป เช่น การส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์ที่เป็นพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว อบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมหรือศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
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สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพ่ือจะได้ให้พระสงฆ์เหล่านั้นน าความรู้ถ่ายทอดที่ได้รับ
จากการอบรมถ่ายทอดต่อนักเรียน เยาวชนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ต่อไป 

 การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งขอน าเสนอต่อไปนี้  

 ๑.ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พระสงฆ์มีวุฒิการศึกษาทางธรรม โดย
พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม มีวุฒินักธรรมชั้นเอกมากที่สุด ร้อยละ ๖.๔๖ รองลงมา วุฒินักธรรมชั้น
โท ร้อยละ ๔.๖๒  และอันดับสุดท้าย มีวุฒินักธรรมชั้นตรี ร้อยละ ๓.๓๘ วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
ไม่มีวุฒิเปรียญ ร้อยละ ๑๐.๑๕  รองลงมา วุฒิประโยค ๑ – ๒ ถึง เปรียญธรรม ๓  ประโยค ร้อยละ 
๒.๗๖  และ  เปรียญธรรม ๔  - ๖ ร้อยละ ๑.๕๔ ไม่มีรูปใดที่มีวุฒิเปรียญธรรม ๙ ประโยค วุฒิ
การศึกษาสายสามัญ มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญามากที่สุด  ร้อยละ ๑๐.๗๗ รองลงมา มีวุฒิ
ปริญญาตรี ร้อยละ ๓.๐๗ และ มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๐.๖๒ เป็นอันดับสุดท้าย 
พรรษา  พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพรรษา ๑ – ๑๐  พรรษา ร้อยละ ๔.๖๒ รองลงมา 
ได้แก่ มีพรรษา ๑๑ – ๒๐  พรรษา  ร้อยละ ๔.๐๐ , มีพรรษา ๒๑ –  ๓๐  พรรษา ร้อยละ ๓.๖๙ 
และ มากกว่า  ๓๐  พรรษา ร้อยละ ๒.๑๕  เป็นอันดับสุดท้าย ระยะเวลาที่จ าพรรษา ณ ที่อยู่ปัจจุบัน
พบว่า พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้อาศัยอยู่ในพื้นท่ี ๑๑ – ๑๕  ปี ร้อยละ ๔.๖๒  รองลงมา 
๖ – ๑๐  ปี ร้อยละ ๓.๐๗  และ ล าดับสุดท้าย ๑ – ๕  ปี ร้อยละ ๒.๗๗ ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ พบว่า 
พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์มากที่สุด ร้อยละ ๔.๙๒  รองลงมาได้แก่ ด ารง
ต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ร้อยละ ๓.๓๘ และ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ร้อยละ ๒.๑๕ ส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน นิสิต นักศึกษา พบว่ามีข้อมูลพ้ืนฐานต่อไปนี้ เพศ  เป็นเพศชาย ร้อยละ 
๔๗.๐๘  เพศหญิง ร้อยละ ๓๘.๔๖ มีอายุ ๑๕ – ๑๙ ร้อยละ ๒๔.๙๒ รองลงมา ๓๑  -  ๓๕  ปี  ร้อย
ละ ๒๑.๒๓ และ ๒๐  - ๒๔  ปี ร้อยละ ๑๓.๘๕ อาชีพเป็นนิสิต,นักศึกษา ร้อยละ ๓๑.๓๘ รองลงมา 
ประชาชน ที่ประกอบอาชีพทั่วไป เช่น พ่อค้า รับจ้าง เกษตรกรเป็นต้น   ร้อยละ ๒๕.๕๔ 

 ๒.ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า พระสงฆ์สามารถจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น 
สงกรานต์ ,ลอยกระทง,จักสาน,แพทย์แผนไทย อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง อยู่
ในระดับมาก  (  = ๔.๒๔) ส่วนการที่พระสงฆ์ออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านบริหารจิต วิปัสสนา 
กรรมฐาน แก่ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่เสมออยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๗)กิจกรรมทางวัดจัด
พ้ืนที่ให้ความรู้ด้านธรรมะและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในวัดได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (  = ๔.๐๒)การจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนเป็นประจ า 
อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๓) พระสงฆ์สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูก
ผักปลอดสารพิษ ท าปุ๋ยชีวภาพ อย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๖) และ การเทศนาสั่งสอน
ธรรมะและมีการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนทราบ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็น
ประจ า อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๔) ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต 
ประจ าวันแก่ประชาชนเป็นประจ า อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๑) ล าดับต่อมามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 
การพัฒนาวัดจนได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ส านักปฏิบัติธรรมหรือรางวัลอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ
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มาก (  = ๓.๗๘)รณรงค์การปลอดเหล้า ยาเสพติด เล่นการพนันภายในวัดและชุมชนอย่างสม่ าเสมออยู่
ในระดับมาก (  = ๓.๗๗)   และล าดับสุดท้ายคือการร่วมกับชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง อยู่ใน
ระดับมาก (  = ๓.๕๘) 
  

อภิปรายผลการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งข้อมูล
เชิงคุณภาพ ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยอภิปราย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑.บทบาทการ มีส่ วนร่ วมขับ เคลื่ อน เศรษฐกิ จพอเพี ย ง ของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พระสงฆ์นอกจากเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นผู้น าธรรมะของ
พระพุทธเจ้าออกแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ในฐานะ
ที่เป็นผู้ให้ธรรมหรือธรรมทานเป็นการพยายามชี้แนะในเรื่องแห่งความดีงามเพ่ือให้มนุษย์ได้พ้นจาก
ความทุกข์  พ้นจากปัญหาแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ส าคัญอีกหลายประการดังที่พระพรหมคุณาภรณ์๔ได้
กล่าวถึงหลักการปฏิบัติที่พระสงฆ์ควรปฏิบัติเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอาจจะแยกแยะโดยยึด
หลักส าคัญ๕ประการคือ 
  ๑. ด้านจิตใจท าตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเองมีจิตใจส านึกที่ดีสร้างสรรค์ให้ตนเองและ
ชาติโดยรวมมีจิตเอื้ออาทรประนีประนอมเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
  ๒. ด้านสังคมแต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็งเป็นอิสระ 
  ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้ง
หาทางเพ่ิมมูลค่าโดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 
  ๔. ด้านเทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามา
ใหม่มีทั้งดีและไม่ดีจึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้อง
ความต้องการและสภาพแวดล้อม 
  ๕. ด้านเศรษฐกิจแต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้และไม่มีการลดรายจ่ายใน
เวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่คือจะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส าคัญและยืดหลักพออยู่พอกิน 

 จากแนวคิดข้างต้นซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่แสดงความ
คิดเห็นว่า บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเชื่อมโยงและให้การสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือพระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
สังคมสังเคราะห์ เช่น การจัดค่ายคุณธรรมเพ่ือฝึกอบรมให้กับเยาวชนในสถาบันการศึกษา ท าให้เกิด
ความคุ้นเคยระหว่างพระสงฆ์กับเยาวชนมีการสนทนาเกี่ยวกับการใช้ธรรมะและเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งท าให้เห็นถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา ที่มีส่วนส าคัญใน
การเชื่อมพระสงฆ์กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของสัญญา  สัญญา

                                                           
๔พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตโต),การพัฒนาที่ย่ังยืน, หน้า๒๗.  



๙๐ 
 

วิวัฒน์๕ กล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันสังคมที่ส าคัญเพราะเป็นระบบความเชื่อที่ทุกคนในโลก
จะต้องมีในสังคมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  แต่พระพุทธศาสนาก็เป็นสถาบันสังคมเฉพาะสังคมหรือกลุ่ม
ที่นับถือพระพุทธศาสนา  ดังนั้นจึงไม่ได้บังคับหรือแผ่อิทธิพลไปถึงคนนอกศาสนาให้ต้องปฏิบัติ
เหมือนกันอันเป็นการฝืนใจและอาจน าไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกได้ถึงแม้ว่าหลักการดังกล่าวข้างต้นจะ
เป็นการแสดงถึงบทบาทและความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมก็ตาม จากการสะท้อน
ความคิดกลุ่มตัวอย่างว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันบทบาทพระสงฆ์ไม่สามารถจะเป็นผู้น าทางทางสังคม
เหมือนสมัยโบราณ โดยเฉพาะบทบาททางการการจัดการศึกษาแก่เยาวชนพบว่ามีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของอภิชัย  พันธเสน๖  กล่าวถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของพระสงฆ์ไว้ว่า  พระสงฆ์ถูก
ลดบทบาทลงจากการเป็นผู้น าในด้านต่างๆ  มาเป็นเพียงผู้ประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
และประชาชน  วัดและพระสงฆ์ถูกลดบทบาทที่มีต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนาของชาวชนบทลง
มากมาย  จนกระท่ังเหลือเพียงบทบาทท่ีส าคัญเพียงผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  และเป็นคลังพัสดุ
เท่านั้น  นอกจากปัจจัยภายนอกจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ยังมีมูลเหตุจากปัจจัย
ภายในอีก  ๓  ประการ  คือ 

 ประการแรก  พระสงฆ์ไม่พยายามปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป  ไม่พยายาม
ประยุกต์ความเจริญต่างๆ  เหล่านั้นมาเสริมสร้างบทบาทของตนเองขึ้นใหม่ 
 ประการที่สอง คือ การสูญเสียภาวะผู้น าทางปัญญาของพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่
สนใจศึกษาความรู้และเทคนิควิทยาการสมัยใหม่  การปฏิเสธความรู้เช่นนี้เป็นผลให้พระสงฆ์ไม่
สามารถเข้าใจถึงสภาพปัญหาและโครงสร้างของสังคมท่ีเปลี่ยนไปได้ 
 ประการที่สาม พระสงฆ์มิได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนสามารถเข้าถึงความเป็นจริงของชีวิต
ตามหลักไตรสิกขาได้ทั้งหมดทุกรูปดังนั้นในการน าไปเผยแพร่จึงท าให้มหาชนบางส่วนไม่สามารถเกิด
ความเข้าใจเลื่อมใสในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ จึงเป็นสภาวการณ์ที่จ าเป็นจะต้องพัฒนา
บทบาทพระสงฆ์ ซึ่งนอกจากจะความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เรียนรู้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับสมณเพศ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรม และเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งพระธรรมญาณมุนี๗ ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ควรเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์ 
ปรับปรุง แก้ไขสิ่งที่ควรจะมีแต่ยังไม่มีให้มีขึ้น  สิ่งที่มีแล้วไม่เหมาะสมให้เหมาะสม สิ่งที่ผิดพลาด 
บกพร่องหรือพ้นกาลเทศะให้ถูกต้องตามสภาพที่ต้องการในปัจจุบัน  การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์จึง
เป็นวิธีการจัดการ  สิ่งทั้งหลายให้มีภาพเป็นปัจจุบันตามที่ต้องการ อีกทั้งเป็นทางอยู่รอดของสิ่ง
ทั้งหลายและเป็นทางชีวิตของคนและสังคม  ดังนั้นพระภิกษุก็เช่นกันอย่าท าตนเองเพียงพ่ึงศาสนาฝ่าย
เดียว  ต้องให้พระศาสนาได้พ่ึงตนบ้าง  โดยการพัฒนาตนในการบูชาพระศาสนาทั้งด้วยอามิสบูชา 
และปฏิบัติบูชา การพัฒนาคุณธรรมจะส าเร็จด้วยการกระท าด้วยการเลื่อมใส สามารถท าให้คนอ่ืนมี
จริยธรรมเช่นว่านี้ไดพ้ระสงฆ ์ต้องมีความรู้สึกว่า ตนได้กระท ากิจอันพึงท าในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรที่
ดีแก่บุคคลผู้มีคุณ ดังพระสารีบุตรที่นึกถึงคุณของโยมผู้ถวายข้าวเพียงก้อนเดียวด้วยการให้ธรรมที่ดี
ที่สุดแก่โยมผู้ถวายนั้นเป็นการตอบแทน เช่นเดียวที่พระสงฆ์จะต้องพัฒนาตนเองเพ่ือน าความรู้ไป
                                                           

๕สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา  เนื้อหาและแนวทางการใช้เบ้ืองต้น, หน้า ๙๕ –๙๙. 
๖อภิชัย  พันธเสน, เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาชนบท  หน่วยที่ ๑ – ๗, หน้า  ๒๐๗. 
๗พระธรรมญาณมุนี, การพัฒนาเป็นวิธีการสร้างสรรค์ปรับปรุง, ๑๔ – ๑๕. 



๙๑ 
 

ประยุกต์เพ่ือเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชน  เป็นการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มี
สภาพดีขึ้นเพ่ือสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนและป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม  โดยการ
เพ่ิมพูนความสามารถให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้การจัดการกับปัญหาของตนเองได้  โดยถือหลักการ
ประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมด าเนินงานของประชาชน  คือการพ่ึงพาตนเอง ของประชาชน  การ
พัฒนาชุมชน  การให้การศึกษาแก่ชุมชนและการผสมผสานระหว่างกลุ่มประโยชน์ต่างๆ  ในชุมชน
นั่นเอง นอกจากนั้นพระสงฆ์จึงควรเรียนรู้ที่จะก าหนดบทบาทและประยุกต์หลักธรรม และแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาชุมชนในฐานะวิธีการ (Method) คือ การพิจารณาว่า การพัฒนา
ชุมชนนั้นน าไปสู่จุดหมายของการพัฒนาคนให้มีท้ังคุณภาพและคุณธรรม เป็นการมุ่งพิจารณาถึงวิธีการ
ท างานมากกว่าสิ่งอื่นใด กล่าวคือ    มุ่งถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนของประชาชนซึ่ง
การพัฒนาชุมชนในรูปลักษณ์นี้เป็นการริเริ่มจากปัจเจกชนจากนั้นได้มีการเผยแพร่ไปทั่วโลก เช่น 
ขบวนการสรรค์โวทัยในประเทศศรีลังกา หรือ แซแมเอล  อุนดอง  ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น๘

 

 ๒.รู ปแบบการ มีส่ วนร่ วมขับ เคลื่ อน เศรษฐกิ จพอเพี ยง ของพระสงฆ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันส าคัญสถาบันหนึ่ง
ของสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมโดยส่วนรวมกล่าวคือท าหน้าที่เป็นพลังสร้างสรรค์บูรณา
การของสังคมเป็นสถาบันที่ถ่ายทอดและปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมทางสังคมก่อให้เกิดความรู้สึก
ร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมรวมทั้งเสริมสร้างความรู้สึกถึงความเป็นชาติจะพบว่า
พระพุทธศาสนานั้นมีอิทธิพลต่อทัศนคติและค่านิยม รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวทาง
ความสัมพันธ์ที่ เป็นการกระท าต่อกันระหว่างสมาชิกในสังคมท าหน้าที่เป็นกลไกลคอยควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมอีกด้วยพระพุทธศาสนาไม่เพียงจะมีหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติและ
ปัญหาทางศีลธรรมเท่านั้นยังเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันในโอกาสทางสังคมทั้งทางเศรษฐกิจและ
การเมืองพระสงฆ์ในฐานะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจเป็นกลุ่มพลังทางสังคมที่ส าคัญในการสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติพระสงฆ์สามารถเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและร่างกายของชาวชนบทที่ยากไร้
และท่ีห่างไกลจากการพัฒนาของรัฐนอกจากนั้นวัดยังเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมทางประเพณีที่ส าคัญของ
หมู่บ้านจึงไม่เป็นเพียงแต่ศูนย์รวมทางจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมด้านนันทนาการและความบันเทิง
อีกด้วยพระสงฆ์ในชนบทจึงเป็นที่เคารพของชาวบ้าน ซ่ึงถ้าพระสงฆ์เป็นแกนน าในการพัฒนาจิตใจและ
วัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นมักได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชาวบ้านอย่างมีจิตศรัทธา
และสามารถประสบความส าเร็จได้โดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย๙ดังนั้นพระสงฆ์จึงควรได้รับการ
ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพ่ือการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นแนวทางยกระดับ
คุณภาพพระสงฆ์เป็นผู้น าชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่ง
มีล าดับขั้นตอนดังนี้คือ 
 ขั้นที่ ๑ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพให้สามารถยกระดับรายได้ของชาวบ้านได้ 
 ขั้นที่ ๒ เมื่อชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้นพอเพียงกับค่าใช้จ่ายสามารถน าไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆได้ 

                                                           
๘ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช, การสังคมสงเคราะห์ชุมชน, หน้า ๙๐. 
๙สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, ศักยภาพและเครือข่ายผู้น าท้องถิ่น, หน้า ๒๔. 



๙๒ 
 

 ขั้นที่ ๓ ผลส าเร็จจากขั้นที่ ๒ เมื่อชาวบ้านมีคุณภาพก็จะมีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางสังคมต่างๆต่อไป 
 ขั้นที่ ๔ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม พระสงฆ์และชุมชนจะน าไปสู่การมีความ
สามัคคีในหมู่คณะได้และก่อให้เกิดความมีเสถียรภาพในระดับต าบลและถ้าทุกต าบลสามารถมี
เสถียรภาพได้จะน าไปสู่การมีความม่ันคงในระดับชาติได้ในที่สุด 
 ประการส าคัญในกระบวนการพัฒนานั้นประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือตนเองและ
ชุมชนของตนเท่ากับเป็นการพัฒนาส านึกการเป็นพลเมืองและส านึกของสังคมด้วยซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
ตัวอย่างที่ควรยกเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมได้๑๐ เช่น พระสงฆ์ผู้น าทางจิตวิญญาณที่ประสบผลส าเร็จ
ในการน าพาชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประสบผลส าเร็จเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ และทั่ว
โลกนั่นคือ หลวงพ่อนาน  วิสุทธสีโล แห่งวัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ได้ใช้หลักธรรมขัดเกลาสั่งสอน
ชาวบ้านเพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะร่วมกันท างานเพ่ือพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตและชุมชนโดยใช้หลัก
อริยสัจ ๔ มาอธิบายว่า 
 ทุกข์คือการที่ชาวบ้านมีหนี้สินความยากจนเกิดอบายมุขฟุ่มเฟือยโดยกดข่ีขูดรีด 
 สมุทัยคือสาเหตุแห่งทุกข์เพราะไม่ได้เก็บรักษาทรัพย์การเสียเปรียบนายทุนการโดนเอารัด
เอาเปรียบในชีวิตประจ าวัน 
 นิโรธคือความดับทุกข์โดยจะมีการบริหารจัดการชีวิตและชุมชนให้มีความสุขขึ้นมีจิตใจที่
สูงขึ้นโดยใช้หลักกรรมฐานเป็นตัวพ้ืนฐานที่ท าให้จิตใจยอมรับต่อปัญหาและสามารถต่อสู้กับปัญหาได้ 
 มรรคคือวิธีการโดยมีกิจกรรมสหบาลข้าวร้านค้าชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ทั้ง  ๓ กิจกรรม
น าไปสู่มรรคควบคู่กับกิจกรรมอ่ืนๆนอกจากนี้หลวงพ่อนานยังค่อยๆสอนคนเป็นกลุ่มเล็กๆและใช้
วิธีการซึมซับตามธรรมชาติของคนแต่ละระดับบางคนรับได้เร็วบางคนช้าจึงต้องอดทนไม่ใจร้อนเน้นให้
ชาวบ้านรู้จักตัวเองรู้จักปัญหารู้จักลดอบายมุขอยากพ่ึงตนเองจนน าไปสู่การเข้าร่ วมในกิจกรรมการ
พัฒนาซึ่งปรีชาเปี่ยมพงศ์สานต์๑๑กล่าวว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางความคิดและความอับจนของการ
พัฒนาตามแบบจ าลองของตะวันตกผลักดันให้หลายกลุ่มหวนไปหาปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพุทธปรัชญาในบางประเทศได้มีการน าเอาแนวความคิดบางอย่างของพุทธปรัชญามาประยุกต์ ใช้ใน
การพัฒนาสังคมที่ต้องเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมหลายมิติคือ 
 ๑. การพัฒนาต้องอาศัยวัฒนธรรมพื้นฐานของตนเองโดยน าเอาพุทธปรัชญามาปรับปรุงใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในชนบท 
 ๒. การพัฒนาโดยการปฏิวัติวัฒนธรรมหมายถึงการปฏิเสธวัฒนธรรมแบบทุนนิยมเช่นการ
บูชาวัตถุการลุ่มหลงความเจริญในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรวมทั้งวัฒนธรรมแห่งการบริโภคทั่วๆไป
เป็นต้นวัฒนธรรมแบบนี้ท าให้มนุษย์หลงลืมความหมายของชีวิตอย่างสิ้นเชิง 
 ๓. ความหลากหลายของภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการพัฒนาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 ๔. สิ่งที่เราได้จากความหมายใหญ่ของการพัฒนาแบบพุทธคือ “จริยธรรมในการพัฒนา”  
                                                           

๑๐พระใบฎีกาสุพจน์  ตปสีโล,ขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทย ,(กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๕๑. 

๑๑ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคณะ, วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทยวิถีใหม่แห่งการพัฒนา, หน้า ๒๑.  



๙๓ 
 

 จริยธรรมเป็นเรื่องที่จะบอกเราว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามอะไรเป็นสิ่งชั่วร้ายนอกจากนี้
จริยธรรมยังบอกเราอีกด้วยว่าอะไรควรท าและเราควรท าอย่างไรเพ่ือที่จะให้สังคมและชีวิตของมนุษย์
อยู่ในสภาพที่ดีงามอย่างไรก็ตามการพัฒนาตามเชิงพุทธนี้ถึงแม้จะมิได้เป็นการแก้ปัญหาสังคมได้อย่าง
สิ้นเชิงแต่ก็เป็นทางออกหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาในระดับหนึ่งคือการพัฒนาที่มีรากฐานทางด้าน
วัฒนธรรมเพื่อที่จะได้ปรับตัวให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมในปัจจุบันการพัฒนา
เชิงพุทธศาสตร์นี้จึงเป็นการพัฒนาที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของการพัฒนาที่เน้นทางด้านวัตถุโดยขาด
การพัฒนาด้านจิตใจซึ่งการพัฒนาเชิงพุทธนี้จะต้องพัฒนาทั้งด้านวัตถุกับจิตใจให้มีความสมดุลและ
สัมพันธ์กันดังทีม่ีพระสงฆ์หลายรูปได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจตามชุมชนต่างๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทพระสงฆ์ว่าภัทรพรสิริกาญจน๑๒เนื่องจากพระสงฆ์ไทย
ส่วนใหญ่มิได้แยกตัวออกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวห่างจากชุมชนพระสงฆ์จึงต้องรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนที่
ตนเองอาศัยอยู่และมีบทบาทที่เก่ียวข้องกับชุมชนในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบทบาทดังกล่าว
มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะในเรื่องการสั่งสอนศาสนธรรมและการปฏิบัติธรรมเท่านั่นแต่ยังรวมถึงการ
ช่วยเหลือประชาชนทั้งทางด้านวัตถุและการแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตอีกด้วยและการเป็นผู้น าชุมชน
พระสงฆ์ยังคงท าหน้าที่พัฒนาศีลธรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์หลายรูป
ได้รับการยอมรับนับถือและยกย่องจากคนทั่วไปว่ามีคุณูปการกล่อมเกลาผู้คนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ
และเป็นคนดีของสังคมซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมและขจัดอุปสรรคการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
พระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นที่
พระสงฆ์นักพัฒนาหรือพระสงฆ์ที่สนใจงานพัฒนาชนบทจ าเป็นต้องพยายามสร้างการยอมรับจาก
ประชาชนนั้นก็เพ่ือใช้เป็นสื่อในการชักจูงประชาชนเข้าร่วมในงานพัฒนาชุมชนด้วยความเต็มใจมิใช่เข้า
ร่วมเพราะความเกรงใจหรือถูกบีบบังคับถ้าพระสงฆ์ประสบความส าเร็จในการสร้างความยอมรับความ
ศรัทธาเชื่อถือที่มีอยู่เป็นพ้ืนฐานแล้วพระสงฆ์จะสามารถชักน าชาวบ้านให้เข้าร่วมงานพัฒนาของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาด้วยวัตถุหรือจิตใจแต่จะประสบผลส าเร็จเพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจใน
หลักการพัฒนาและแนวทางการด าเนินการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์แต่ละท่านทั้งจากประชาชนใน
ชุมชนและข้าราชการจากภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งการยอมรับและการเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนาอันเป็นกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนามีหลายๆด้านด้านหนึ่งคือกิจกรรมพัฒนาชนบทของ
พระสงฆ์ช่วยให้พระสงฆ์รักษาสถานภาพและบทบาทของตนในสภาพการณ์ที่สังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้กิจกรรมพัฒนาชุมชนเหล่านั้นยังท าให้มีการพัฒนา
ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีความผูกพันต่อสังคมของประชาชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาและความรู้สึก
ในการมีส่วนร่วมทางการพัฒนาชนบทของประชาชน 
 เนื่องจากพระสงฆ์ในปัจจุบันยังมีลักษณะที่ต่างคนต่างด าเนินงานจะมีการประสาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้างภายกลุ่มเล็กๆดังนั้นทิศทางและแนวทางของ
งานพัฒนาของพระสงฆ์จึงไม่ชัดเจนนักต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพความรู้ความสามารถทัศนะคติและ
                                                           

๑๒ภัทรพร สิริกาญจน์,หน้าที่พระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ:แนวคิดและบทบาทพระค าเขียน สุวณฺโณ ใน
การพัฒนาชุมชน, หน้า ๒. 



๙๔ 
 

อุดมการณ์การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์แต่ละท่านเป็นส าคัญ๑๓จากสภาพความเป็นจริงและเงื่อนไข
ของการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในชนบทในปัจจุบันบทบาทการพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ์ควรเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของชุมชน๑๔  ทั้งที่เป็นทางการ  คือจะผูกพันกับ
ระบบราชการก็ได้  และไม่เป็นทางการ คือ จะไม่ผูกพันกับระบบราชการก็ได้ ปัจจัยหลักของการ
พัฒนาคือ  ตัวพระสงฆ์ซ่ึงเป็นผู้น าชุมชน  มีความสามารถในการน าชุมชนเพ่ือการพัฒนาตนเองได้มาก
น้อยเพียงใด และจะมีชาวบ้านเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาของพระสงฆ์จ านวนเท่าใดบทบาทของ
พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้น าในงานพัฒนาในปัจจุบันได้เกิดยุทธวิธีใหม่ในแวดวงพระสงฆ์เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมการลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงโดยการน ากิจกรรมนันทนาการเข้ามาทดแทนสิ่งที่หายไปมี
กิจกรรมให้ท าตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เวลาว่างให้พระสงฆ์เป็นผู้น าพัฒนาจิตใจและผู้น าโครงการต่างๆ
เนื่องจากชาวบ้านจะให้ความไว้วางใจได้มากกว่าให้ฆราวาสเป็นผู้น าส่วนในระดับล่างนั้นให้พระสงฆ์
คัดเลือกบุคคลที่อยากจะลดอบายมุขมาฝึกหัดให้ได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมและด้านที่สองฝึกหัดให้
มีลักษณะเป็นผู้น าและมีอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวมอย่างแน่นอนจนสามารถเป็นผู้น าชาวบ้านในดานการ
พัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบต่างๆเป็นต้นว่ารูปแบบการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์๑๕จะมีทั้งที่เป็นทางการ
คือการร่วมมือกับหน่วยงานราชการบางหน่วยและทั้งที่ไม่เป็นทางการคือการไม่ยึดติดรูปแบบของ
ราชการคือแบบแผนดั่งเดิมของวัดแต่จะพัฒนาชุมชนไปตามสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เป็นอยู่จริงจึง
ท าให้การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบซึ่งสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ดังนี ้
 รูปแบบที่  ๑ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 
“พระสงฆ์กับชาวบ้าน”เพ่ือให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจะน าเสนอโดยใช้แผนภาพที่ ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
๑๓สมบูรณ์  สุขส าราญ ,การพัฒนาชนบทแนวพุทธวิธี :ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์นักพัฒนา

,(กรุงเทพมหานคร:บริษัทพิมพ์สวยจ ากัด,๒๕๕๐), หน้า ๗.  
๑๔นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์,กลวิธี-แนวทาง-วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา

ชุมชน,(กรุงเทพมหานคร:ศักดิ์โสภา,๒๕๔๙),หน้า๑๗๗ – ๑๗๘. 
๑๕สุเทพ เชาวลิต,หลักการพัฒนาชุมชน,(กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์,๒๕๕๔), หน้า ๑๘. 

พระสงฆ์ 

ชาวบ้าน 

กิจกรรมการ
พัฒนาร่วมกัน 

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แบบที่ ๑ 



๙๕ 
 

 จากแผนภาพที่ ๑ ซึ่งจะมีเพียงพระสงฆ์จะเข้าไปร่วมกับชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ไม่อาศัยกลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก านันหรือหน่วยข้าราชการอื่นๆ 

 
 

 รูปแบบที่ ๒ การพัฒนาแบบ “พระสงฆ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชนระดับหมู่บ้าน” 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภาพที่ ๒  การมีส่วนร่วมขับเคลื่อน “พระสงฆ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชนระดับหมู่บ้าน” 
  
 
 การพัฒนาชุมชนรูปแบบนี้เกิดข้ึนจาก ๒ ลักษณะคือลักษณะแรกเกิดจากสภาพแวดล้อมที่
ผู้น าชุมชนระดับหมู่บ้าน นั่นคือผู้ใหญ่บ้านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนจึง
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ซึ่งในการเริ่มต้นของการพัฒนาบางที่ผู้ใหญ่บ้านบางแห่งมีความคิดเห็น
ต่อต้านการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์เพราะตนเองต้องเสียผลประโยชน์ต่อเมื่อท าใจได้ว่าเหตุการณ์
ภายในชุมชนย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาหรือมีความเข้าใจพระสงฆ์ในฐานะผู้น าชุมชนมากขึ้นก็จะ
อาสาเข้ามาช่วยเหลือพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงใจ 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แบบที่ ๒ 

วัด ,พระสงฆ์ 

ผู้น าชุมชน 

ชาวบ้าน 

ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง 



๙๖ 
 

รูปแบบที่ ๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบ “พระสงฆ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และหน่วยราชการ” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 การพัฒนารูปแบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าในระยะแรกพระสงฆ์ได้ร่วมมือกับชาวบ้านใน
การพัฒนาชุมชนโดยที่ผู้น าชุมชนจะคอยดูอยู่ห่างๆเพราะไม่แน่ใจว่างานพัฒนาจะส าเร็จหรือไม่ต่อเมื่อ
พระสงฆ์กับชาวบ้านสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วผู้น าชุมชนในทั้งระดับหมู่บ้าน , ต าบล , 
สถานศึกษาในชุมชน และส่วนราชการจึงเข้าร่วมโครงการพัฒนากับพระสงฆ์ 
 ดั ง นั้ น รู ป แ บบ ขอ ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ รษ ฐกิ จพอ เ พี ย ง ข อ ง พร ะส ง ฆ์ ใ นภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น พอสรุปได้ว่าควรเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
ของชุมชนทั้งที่เป็นทางการคือจะผูกพันกับระบบราชการก็ได้และไม่เป็นทางการคือจะไม่ผูกพันกับ
ระบบราชการก็ได้เพราะข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเป็นปัจจัยรองของการพัฒนาชุมชนที่มีพระสงฆ์
เป็นผู้น าปัจจัยหลักของการพัฒนาคือตัวพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนที่มีความสามารถในการแสวงหา
แหล่งเงินทุนมาสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง ทินพันธ์นาคะตะ๑๖กล่าวว่า
พระสงฆ์เป็นตัวแทนของสถาบันพระศาสนาที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอดมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นหรือ
แนะน าให้เกิดกิจกรรมในสังคมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้มากดังนั้นพระสงฆ์จึงมี
ความส าคัญยิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบได้ว่าพระสงฆ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้านมีหน้าที่
ส าคัญในการชี้น าการด าเนินชีวิตของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ทั้งทางด้านศีลธรรมจรรยากิจกรรมทางโลก
จึงอาจกล่าวได้ว่าพระสงฆ์เป็นสถาบันที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวันของพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในชนบท
นอกจากจะเป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจและเป็นสถาบันที่เอ้ืออ านวยบริการทางศาสนาแล้วยังท าหน้าที่
ให้บริการอ่ืนๆที่กลไกของรัฐเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึงเพ่ือสร้างบูรณาการในชุมชนพระสงฆ์นับเป็น
สถาบันที่ได้รับความเคารพเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและร่างกายของชาวชนบทที่ยากไร้และห่างไกลการ
พัฒนาของหน่วยราชการ เนื่องจากพระสงฆ์ในชนบทเป็นที่เคารพของชาวบ้านถ้าพระสงฆ์เป็นแกนน า
                                                           

๑๖ทินพันธ์  นาคะตะ , พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, หน้า ๕. 

วัด 
พระสงฆ์ ชาวบ้าน 

หน่วยงานในท้องถิ่น ส่วนราชการ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แบบที่ ๓ 

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 



๙๗ 
 

ในการพัฒนาจิตใจและวัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นมักได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
ชาวบ้านอย่างมีจิตศรัทธาและสามารถประสบความส าเร็จได้โดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย  และ
ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชน
ได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนซึ่งจาการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยผสมผสาน ท าให้
ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์และสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมโยงกับหลัก“บวร”น าเสนอเป็นแผนภาพ ที ่๔  ดังนี้ 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที ่๔ รูปแบบการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 จากแผนภาพที่ ๔ ที่ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือให้ผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละ
ท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขออธิบายขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 ๑.สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในทุกวัดทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ 
โดยเฉพาะในมิติของการเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งสถานที่แล้วแต่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น วัด , สถานศึกษา , หน่วยในท้องถิ่น ที่ประชาชนสะดวก
ในการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ซึ่งเนื้อหาสาระจะต้องครอบคลุมดังนี้  หลักของทางสายกลาง การ
เสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจ ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจ
พอเพียง 



๙๘ 
 

ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ ไม่ประมาท รู้จักแบ่งปัน พ่ึงตนเองและ
เอ้ือเฟ้ือเมตตา กรุณาช่วยเหลือกันและกันเป็นต้น 
 ๒.พระภิกษุ สามเณร ในชุมชนต้องมีบทบาทในการเทศนาสั่งสอนในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้
ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิตของแต่ละคน  ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พ้ืนฐานที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว 
 ๓.เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ (บวร) ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ถือเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบความพอเพียงเป็นระดับกลุ่ม มีการรวมตัว ทั้งความคิด 
ความร่วมมือ ความช่วยเหลือส่วนรวม รักษาผลประโยชน์ภายในชุมชน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยน การ
จัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน มุ่งเน้นความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 ๔.เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ (บวร) ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน กับชุมชน/หมู่บ้าน
อ่ืนๆ ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ระหว่างจังหวัด เพ่ือการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางออกไป ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล ระดับสร้างเครือข่าย 
เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน กลุ่ม องค์กร ฯลฯ โดยประสานงานให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 
 นอกจากนั้นลักษณะของวัดควรเป็นสถานที่สงบ เป็นป่าหรือสวนที่จะให้ความรื่นรมย์ใจมี
การจัดสัดส่วนภายในวัดได้เหมาะสมและลงตัวเอ้ืออ านวยต่อการใช้ประโยชน์ส่วนกิจกรรมของวัดต้อง
เป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามมติและอุดมการณ์ของสงฆ์การท าสังฆกรรมต่างๆให้ถูกต้องตามพระวินัย
แสดงออกมาจากจิตใจตามท่ีพระพุทธองค์ได้วางไว้และกิจกรรมของวัดจะต้องสัมพันธ์กับชาวบ้านหรือ
ชุมชนเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านและชุมชนสามารถสงเคราะห์อนุเคราะห์ชาวบ้านและ
ชุมชนด้วยน้ าใจอันงามโดยเฉพาะการสงเคราะห์ด้วยการเผยแผ่ธรรมะ ความสอดคล้องกับหลักพระ
ธรรมวินัย และพระสงฆ์ควรเรียนรู้และวิจัยสังคม โดยการแสวงหาความรู้ในวิชาการทางโลก สร้าง
ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและชุมชน ปลุกจิตส านึกและสอนศีลธรรมแก่
ประชาชนทุกระดับทั้งในวัดและนอกวัด ให้ค าปรึกษาในปัญหาชีวิตต่างๆ แก่ประชาชน ให้การศึกษาใน
วิชาการต่างๆ ตามความต้องการของคนในชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
สงเคราะห์คนด้วยโอกาสในชุมชน ประสานงานกับคนระดับต่าง  ๆ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา
ชาวบ้านอันเป็นบทบาทที่ส าคัญในการผลักดันแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนในสังคมไทย
ตลอดไป 
 
๕.๓ข้อเสนอแนะ 
 

 ๑.ควรจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้พระสงฆ์ได้
เข้าใจและสามารถเผยแพร่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.ควรมีการศึกษาติดตามการด าเนินการโครงการของพระสงฆ์ ที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของพระสงฆ์ที่สนใจการจัดกิจกรรมด้านการ
เผยแพร่แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 



๙๙ 
 

 ๓.ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแพร่แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางในการให้การศึกษาและฝึกอบรมพระสงฆ์ ได้ครบคลุมและตรง
ประเด็นมากขึ้น 

 ๔.ปัญหาที่ส าคัญของพระสงฆ์ คือ พระสงฆ์ส่วนใหญ่มาจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ยากจน ท า
ให้ไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควร ส่งผลต่อความสามารถในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนต่าง ๆ จึงสมควร
ให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพระสงฆ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 ๕.การเผยแพร่แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ อาจจะยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น 

  ๕.๑ พระสงฆ์ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และขาดการด าเนินการอย่าง
จริงจัง หรือท้อแท้หมดก าลังใจเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองที่ดี  

๕.๒ ไม่มีการก าหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ที่
ชัดเจน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ พระมหาสุทิตย์อาภากโร ,ดร. ผู้อ านวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการ
เผยแพร่งานวิจัยในครั้งนี้ด้วย 
 
(๑) หนังสือ : 
เกษม วัฒนชัย. การเรียนรู้แทแ้ละพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน,๒๕๕๑ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,๒๕๕๐. 
ประเวศ วะสี .ประชาคมต าบล ยุทธศาสตร์ เพื่ อ เศรษฐกิจพอเพียงธรรมและสุขภาพ .

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน,๒๕๕๑. 
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคณะ. วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทยวิถีใหม่แห่งการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร:

เอดิสันเพรสโปรดักส์การพิมพ์,๒๕๔๘. 
ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช. การสังคมสงเคราะห์ชุมชน. พิมพ์ครั้งที่  ๒, กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔. 
ทินพันธ์นาคะตะ. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมมิก, ๒๕๕๐. 
นิรันดร์จงวุฒิเวศน์. กลวิธี-แนวทาง-วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา

ชุมชน. กรุงเทพมหานคร :ศักดิ์โสภา,๒๕๔๙. 
พระธรรมญาณมุนี,การพัฒนาเป็นวิธีการสร้างสรรค์ปรับปรุง.กรุงเทพมหานคร : วารสารกองทุน

สงเคราะห์การศึกษาเอกชน,๒๕๕๑. 
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต).การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธรรม, ๒๕๓๙. 
สุเทพ เชาวลิต,หลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๔. 



๑๐๐ 
 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา  เนื้อหาและแนวทางการใช้เบื้องต้น . พิมพ์ครั้งที่  ๔ ,
กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์,๒๕๕๐. 

สัมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ,ศักยภาพและเครือข่ายผู้น าท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่๕, กรุงเทพมหานคร :
เจริญวิทย์การพิมพ์,๒๕๔๙. 

สมบูรณ์  สุขส าราญ, พุทธศาสนา พระสงฆ์กับวิถีชีวิตสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ประชาชน, ๒๕๕๗. 

อภิชัย พันธเสน.เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาชนบท หน่วยที่ ๑ – ๗ .สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตร และสหกรณ์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 

 
(๒) งานวิจัย : 
ภัทรพร สิริกาญจน. หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติแนวคิดและบทบาทของพระค าเขียน สุวณฺ

โณในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๐. 
พระใบฎีกาสุพจน์  ตปสีโล . ขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทย . สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๒. 
 
(๓) สื่ออิเลคทรอนิกส์ : 
เสน่ห์  จามริก.“เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน” (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา

http://www.sufficiencyeconomy.org  (๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 
 

  
 

http://www.sufficiencyeconomy.org/


๑๐๑ 

 

ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

 -  สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น 
รายวิชามนุษย์กับสังคม, รายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาและ
รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 -  สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เช่น กรมพัฒนาชุมชน , หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ต าบล และหมู่บ้าน เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 -  สามารถน าผลการศึกษาไปคิดวิเคราะห์ร่วมกับพระสงฆ์ ,นักวิชาการด้านการพัฒนาใน
ท้องถิ่น โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี องค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 
๒.  กิจกรรมด้านส่งเสริมการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 - สามารถพัฒนาการร่วมมือระหว่างพระสงฆ์กับองค์กรต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 -  สามารถน าผลการศึกษาไปช่วยเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 -  สามารถน าข้อมูลที่พบไปเผยแพร่ให้กับองค์กรชุมชนในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่สนใจขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น 

๓.  กิจกรรมด้านวิชาการ 

 -  ได้มีการพัฒนาทักษะในใช้กระบวนการวิจัยให้กับทีมวิจัย และนิสิตปริญญาตรี – โท  
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
เพ่ือการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 -  มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์แนวทางพัฒนาความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเป็น วัด สถานศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ 



๑๐๒ 

 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุ 
วัตถุประสงค์ 

โดยท าให้ 

๑. ศึกษา
ข้อมูลปฐม
ภูม/ิทุติยภูมิ
จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ทราบถึงข้อมูล เกี่ยวกับการ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น
เพ่ือการเผยแพร่เศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ 

ข้อที่ ๑ ท าให้วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
กิจกรรมการเผยแพร่และการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒. การ
ส ารวจพื้นที่
ชุมชน
กรณีศึกษา 
๓ แห่ง 

ทราบถึงข้อมูลการด าเนินการ 
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อที่ ๑ – ๒ ท าให้วิเคราะห์กิจกรรมการ
เผยแพร่และการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓. การเก็บ
ข้อมูลด้วย
การ
สัมภาษณ์
กลุ่ม
ตัวอย่าง 

- ทราบถึงสภาพปัญหาการจัด
กิจกรรมการเผยแพร่และการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ทราบถึงรูปแบบการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเผยแพร่และ
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ขั บ เ ค ลื่ อ น
เศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ทราบถึงแนวทางส่งเสริม
กิจกรรมการเผยแพร่และการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อที่ ๑ – ๒ ท าให้วิเคราะห์ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบไปด้วย 
พระสงฆ์ , นิสิต ,ประชาชนและ
ข้าราชการ เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เผยแพร่และการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระสงฆ์รวมถึงแนวทางส่งเสริม
กิจกรรมการเผยแพร่และการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 



๑๐๓ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๔. ข้อเสนอ 
แนะอ่ืน ๆ  

ทราบถึงข้อเสนอทั้งในเชิง
นโยบายและระดับปฏิบัติใน
ส่วนของกิจกรรมการเผยแพร่
และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระสงฆใ์นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อที่ ๑ – ๒ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะต่อองค์กร
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับกิจกรรมการเผยแพร่และการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕. รายงาน
ฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ี
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง ๒ ข้อ คือ  
๑. เพ่ือศึกษาบทบาทการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. เพ่ือเสนอรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อที่ ๑ – ๒ ได้รายงานที่มีคุณค่าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้
องค์กรชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมการเผยแพร่
และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 

 



๑๐๔ 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.บทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

................................................................................................................. ................................................ 

.............................................................................................. ................................................................... 

.............................................................................. ................................................................................... 
๒.ความคาดหวังที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอย่างไร 

............................................................................ ..................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

...................................................................... ........................................................................................... 
๓.สิ่งที่ช่วยเสริมบทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลส าเร็จ คืออะไร 

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. .................................... 

................................................................. ................................................................................................  
๔.สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ คืออะไร 

............................................................. ....................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
 

ผู้ให้ข้อมูล   (ชื่อ – ฉายา/นามสกุล)................................................................................................. 
   วัด................................................................ ................................................................. 
  ต าแหน่ง......................................................... .............................................................. 
  จังหวัด.......................................................................................................................... 
  อายุ........................ป ี พรรษา............................. 
  หมายเลขโทรศัพท์...................................................................  
ข้อมูลผู้สัมภาษณ์ (ชื่อ – ฉายา/นามสกุล)................................................................................................. 
  หมายเลขโทรศัพท์...................................................................  
  วันที่สัมภาษณ์......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย(ส าหรับประชาชน) 

เรื่อง   บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค าชี้แจง   แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น ๒  ตอน  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงหน้าข้อความที่ตรงกับ
ความเป็นจริงที่สุดและขอให้ตอบทุกข้อ 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑.  เพศ     ชาย     หญิง 

๒.  อายุ        ...........................ป ี   

๓.  อาชีพ  กรุณาเลือกข้อที่เห็นว่าตรงกับอาชีพท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

  นักเรียน        ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่.................................. 

  นิสิต,นักศึกษา        ก าลังศึกษาในชั้นอุดมศึกษาปีที่..................................... 

  ข้าราชการ  สังกัด.............................................................................  

             ประชาชนทั่วไป   

๔. ท่านคิดว่าพระสงฆ์ควรมีบทบาทในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด 

      ไม่ควรมี              ควรมีบ้าง              ควรมีมากที่สุด 

๕. จากประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมาเห็นพระสงฆ์มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ
ใดบ้าง 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

 



๑๐๖ 
 

๖.ในท้องถิ่นของท่านเห็นว่าพระสงฆ์รูปใดบ้างที่เป็นตัวอย่างหรือมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

............................................................................................................................. ................................... 

..................................................................................................................................................... ........... 

 

ตอนที่ ๒ ความคาดหวังที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ รายการ ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑ จัดพ้ืนที่ให้ความรู้ด้านธรรมะและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในวัดได้
อย่างเหมาะสม 

      

๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันแก่
ประชาชนประจ า 

      

๓ ร่วมกับชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง 

      

๔ มีการเทศน์สั่งสอนธรรมะและมีการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชน
ทราบ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน  เป็นประจ า 

      

๕ รณรงค์การปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด เล่นการพนันภายในวัดและชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ   

      

๖ เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงานอนุรักษ์ป่า ชุมชน  ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ท าปุ๋ยชีวภาพ อย่างเป็นรูปธรรม 

      

๗ มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายรอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน และ
เยาวชน  เป็นประจ า 

      

๘ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา  เช่น  งานสงกรานต์  ลอยกระทง 
, การจักสาน , แพทย์แผนไทย  เป็นต้น อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ

      



๑๐๗ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง 

๙ มีการออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านการบริหารจิต ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ อยู่เสมอ 

      

๑๐ พัฒนาวัดจนได้รับรางวัล การคัดเลือกให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่าง  สถานที่
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  หรือวัดส่งเสริมสุขภาพ หรือรางวัลอื่นๆ  

      

 

                                                               

 ขอขอบคุณท่ีกรอกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   

พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล 

ผู้ท าวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย(ส าหรับพระสงฆ์) 

เรื่อง   บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ค าชี้แจง   แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น ๓ ตอน  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงหน้าข้อความที่ตรงกับความ
เป็นจริงที่สุดและขอให้ตอบทุกข้อ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม 

๑. ระดับการศึกษา 

๑.๑ วุฒิการศึกษาทางธรรม 
        นักธรรรมชั้นตร ี          นักธรรรมชั้นโท 
    นักธรรรมชั้นเอก 
๑.๒ วุฒิการศึกษาทางเปรียญ 
       ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม             ป.ธ. ๑ – ๒  ถึง  ป.ธ. ๓ 
   
       ป.ธ. ๔  ถึง  ป.ธ. ๖    ป.ธ. ๗  ถึง  ป.ธ. ๙ 
๑.๓ สามัญศึกษา 
     ประถมศึกษา              มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย             อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 

๒. อายุพรรษา 
     ๑ – ๑๐  พรรษา              ๑๑ – ๒๐  พรรษา 
     ๒๑ – ๓๐  พรรษา    มากกว่า ๓๐ พรรษา 

๓. ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 
     เจ้าอาวาส     เจ้าคณะต าบล 
    เจ้าคณะอ าเภอ              อ่ืนๆ...................................... 

๔. ระยะเวลาที่จ าพรรษาภายในปัจจุบัน 
                     ๑ – ๕  ปี     ๖ – ๑๐ ป ี
                     ๑๑ – ๑๕ ปี     ๑๖ – ๒๐  ป ี
                     มากกกว่า  ๒๐  ป ี
๕.ในท้องถิ่นของท่านเห็นว่าพระสงฆ์รูปใดบ้างที่เป็นตัวอย่างหรือมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 



๑๐๙ 
 

 

ตอนที่ ๒ บทบาทพระสงฆใ์นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ รายการ ระดับการปฏิบัติ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑ จัดพ้ืนที่ให้ความรู้ด้านธรรมะและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในวัดได้
อย่างเหมาะสม 

      

๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันแก่
ประชาชนประจ า 

      

๓ ร่วมกับชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง 

      

๔ มีการเทศน์สั่งสอนธรรมะและมีการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชน
ทราบ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน  เป็นประจ า 

      

๕ รณรงค์การปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด เล่นการพนันภายในวัดและชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ   

      

๖ เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงานอนุรักษ์ป่า ชุมชน  ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ท าปุ๋ยชีวภาพ อย่างเป็นรูปธรรม 

      

๗ มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายรอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน และ
เยาวชน  เป็นประจ า 

      

๘ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา  เช่น  งานสงกรานต์  ลอยกระทง 
, การจักสาน , แพทย์แผนไทย  เป็นต้น อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

      

๙ มีการออกไปอบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านการบริหารจิต ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ อยู่เสมอ 

      

๑๐ พัฒนาวัดจนได้รับรางวัล การคัดเลือกให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่าง  สถานที่
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  หรือวัดส่งเสริมสุขภาพ หรือรางวัลอื่นๆ  

      

 

นอกจากนี้  ท่านคิดว่า พระสงฆ์ควรมีบทบาทอย่างไรบ้างในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
............................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ................................................................. 
                                                                   

ขอขอบคุณท่ีกรอกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล 

ผู้ท าวิจัย 
 



๑๑๐ 
 

ภาคผนวก จ 

ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

 

 



๑๑๖ 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

สัญญาเลขที่      ว.๐๒๐/๒๕๕๘ 
ชื่อโครงการ       บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค 
                      ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หัวหน้าโครงการ  พระใบฎีกาสุพจน์  ตปสีโล (เกษนคร) 
                      วิทยาเขตอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                      โทร ๐๘๐-๔๘๕ -๔๔๖๒  
ความเป็นมาและความส าคัญ 

       การวิจัยเรื่อง “บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” เกิดจากผู้วิจัยสนใจศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเ พียงของพระสงฆ์ ในภาคตะวันออก เฉีย ง เหนื อ  เพราะถ้ าหากพระสงฆ์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการเพ่ิมระดับความความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการ
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่าย บ้าน -วัด-
โรงเรียน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในโอกาส
ต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการด าเนินชีวิตที่ดีให้แก่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานติดตามบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวัด ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญ
ในทางศาสนาและเป็นเบ้าหลอมรวมศรัทธามหาชนได้ดี เพ่ือปรับปรุงให้มี ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่หรือภูมิสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมและ
ประเทศชาติต่อไปเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบต่อไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 

     ๑. เพ่ือศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ๒. เพ่ือเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

 

ผลการวิจัย 

         ประเด็นที่หนึ่ง : บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         บทบาทพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดังต่อไปนี้ 

๑) จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น สงกรานต์ ,ลอยกระทง,จักสาน,
แพทย์แผนไทย อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง  

๒) อบรมศีลธรรมโดยมุ่งเน้นด้านบริหารจิต วิปัสสนา กรรมฐาน แก่ประชาชน และ
หน่วยงานอื่น ๆ  

๓) จัดพ้ืนที่ให้ความรู้ด้านธรรมะและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในวัดได้อย่าง
เหมาะสม 

๔) จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนเป็นประจ า  
๕) พระสงฆ์สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูกผักปลอด

สารพิษ ท าปุ๋ยชีวภาพ อย่างเป็นรูปธรรม  
๖) การเทศนาสั่งสอนธรรมะและมีการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนทราบ เช่น 

หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็นประจ า  
๗) ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต ประจ าวันแก่ประชาชน

เป็นประจ า  
๘) การพัฒนาวัดจนได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ส านักปฏิบัติธรรมหรือรางวัลอื่น ๆ  
๙) รณรงค์การปลอดเหล้า ยาเสพติด เล่นการพนันภายในวัดและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

๑๐) การร่วมกับชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างกว้างขวาง  

 ประเด็นที่สอง: รูปแบบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงสามารถขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ดังนี ้

รูปแบบที่ ๑ การมีส่วนร่วมแบบ “พระสงฆ์กับชาวบ้าน”คือพระสงฆ์จะเข้าไปร่วมกับ
ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่อาศัยกลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ ใหญ่บ้านก านันหรือหน่วย
ข้าราชการอ่ืนๆ ซึ่งการที่พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของของประชาชนใน
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นพระสงฆ์
นักพัฒนา ซึ่งมีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินกิจการต่างๆ ของวัดและชุมชนนั่นคือ พระสงฆ์ร่วมกับประชาชนร่วมกันปรับปรุง พัฒนา



๑๑๘ 

 

วัดโดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเสมอ และด้านการสนับสนุน ส่งเสริม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน  

รูปแบบที่ ๒ รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง “พระสงฆ์ ชาวบ้านและ
ผู้น าชุมชน”การพัฒนาชุมชนรูปแบบนี้ เกิดขึ้นจาก  ๒ ลักษณะคือลักษณะแรกเกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่ผู้น าชุมชนระดับหมู่บ้าน นั่นคือผู้ใหญ่บ้านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับพระสงฆ์ใน
การพัฒนาชุมชนจึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ลักษณะที่สองเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผู้ใหญ่บ้านมี
ความคิดเห็นต่อต้านการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์เพราะตนเองต้องเสียผลประโยชน์ต่อเมื่อท าใจได้
ว่าเหตุการณ์ภายในชุมชนย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาหรือมีความเข้าใจพระสงฆ์ในฐานะผู้น า
ชุมชนมากขึ้นก็จะอาสาเข้ามาช่วยเหลือพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงใจ 

รูปแบบที่ ๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง “พระสงฆ์ชาวบ้าน ผู้น า
ชุมชน และหน่วยราชการ”การพัฒนารูปแบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าในระยะแรกพระสงฆ์ได้
ร่วมมือกับชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนโดยที่ผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้าน,ต าบล และหน่วยราชการ
จะคอยดูอยู่ห่างๆเพราะไม่แน่ใจว่างานพัฒนาจะส าเร็จหรือไม่ต่อเมื่อพระสงฆ์กับชาวบ้านสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้าน,ต าบล และหน่วยราชการจึงเข้าร่วม
โครงการพัฒนากับพระสงฆ์เพราะไม่เช่นนั้น ผู้น าชุมชนเหล่านั้นที่ไม่ท าอะไรจะดูเหมือนถูก
พระสงฆ์แย่งชิงบทบาทช่วยเหลือชุมชนไปท าให้การท างานร่วมกันของผู้น าชุมชนกับพระสงฆ์จะไม่
มีความสมดุล 

ดั ง นั้ น รู ป แบบ ของ ก า ร ขั บ เ คลื่ อ น เ ศ รษฐ กิ จพอ เ พี ย ง ข อ งพ ระส งฆ์ ใ นภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น พอสรุปได้ว่าควรเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริงของชุมชนทั้งที่เป็นทางการคือจะผูกพันกับระบบราชการก็ได้และไม่เป็นทางการคือจะไม่ผูกพัน
กับระบบราชการก็ได้เพราะข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเป็นปัจจัยรองของการพัฒนาชุมชนที่มี
พระสงฆ์เป็นผู้น าปัจจัยหลักของการพัฒนาคือตัวพระสงฆ์ซ่ึงเป็นผู้น าชุมชนที่มีความสามารถในการ
แสวงหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งพระสงฆ์เป็นตัวแทน
ของสถาบันพระศาสนาที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอดมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นหรือแนะน าให้เกิด
กิจกรรมในสังคมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้มากดังนั้นพระสงฆ์จึงมีความส าคัญยิ่ง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบได้ว่าพระสงฆ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้านมีหน้าที่ส าคัญในการ
ชี้น าการด าเนินชีวิตของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ทั้งทางด้านศีลธรรมจรรยากิจกรรมทางโลกจึงอาจ
กล่าวได้ว่าพระสงฆ์เป็นสถาบันที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวันของพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในชนบท
นอกจากจะเป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจและเป็นสถาบันที่เอ้ืออ านวยบริการทางศาสนาแล้วยังท าหน้าที่
ให้บริการอ่ืนๆที่กลไกของรัฐเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึงเพ่ือสร้างบูรณาการในชุมชนพระสงฆ์นับเป็น
สถาบันที่ได้รับความเคารพเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและร่างกายของชาวชนบทที่ยากไร้และห่างไกลการ
พัฒนาของหน่วยราชการ เนื่องจากพระสงฆ์ในชนบทเป็นที่เคารพของชาวบ้านถ้าพระสงฆ์เป็นแกน
น าในการพัฒนาจิตใจและวัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นมักได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากชาวบ้านอย่างมีจิตศรัทธาและสามารถประสบความส าเร็จได้โดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่ส าคัญในการ
พัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนซึ่งจาการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยซึ่งใช้รูปแบบการวิจัย



๑๑๙ 

 

ผสมผสาน ท าให้ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์และสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมโยงกับหลัก“บวร”  จึงขออธิบายขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

๑.สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในทุก
วัดทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เข้ามาศึกษาและเรียนรู้  โดยเฉพาะใน
มิติของการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลัก
ของทางสายกลาง การเสริมสร้างพ้ืนฐานทางจิตใจ ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ ไม่
ประมาท รู้จักแบ่งปัน พ่ึงตนเองและเอ้ือเฟ้ือเมตตา กรุณาช่วยเหลือกันและกันเป็นต้น 
 ๒.พระภิกษุ สามเณร มีบทบาทในการเทศนาสั่งสอนในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ชาวบ้านมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ การ
ด ารงชีวิตของแต่ละคน  ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานที่
เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว 
 ๓.เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ (บวร) ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ถือเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบความพอเพียงเป็นระดับกลุ่ม  มีการรวมตัว ทั้ง
ความคิด ความร่วมมือ ความช่วยเหลือส่วนรวม รักษาผลประโยชน์ภายในชุมชน มีการเรียนรู้
แลกเปลี่ยน การจัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน มุ่งเน้นความสามัคคีและสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน 
 ๔.เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ (บวร) ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน กับชุมชน/หมู่บ้าน
อ่ืนๆ ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ระหว่างจังหวัด เพ่ือการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางออกไป ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล ระดับสร้างเครือข่าย 
เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน กลุ่ม องค์กร ฯลฯ โดยประสานงานให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุก
ฝ่าย 
 นอกจากนั้นลักษณะของวัดควรเป็นสถานที่สงบ เป็นป่าหรือสวนที่จะให้ความรื่นรมย์ใจมี
การจัดสัดส่วนภายในวัดได้เหมาะสมและลงตัวเอ้ืออ านวยต่อการใช้ประโยชน์ส่วนกิจกรรมของวัด
ต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามมติและอุดมการณ์ของสงฆ์การท าสังฆกรรมต่างๆให้ถูกต้องตามพระ
วินัยแสดงออกมาจากจิตใจตามที่พระพุทธองค์ได้วางไว้และกิจกรรมของวัดจะต้องสัมพันธ์กับ
ชาวบ้านหรือชุมชนเพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับชาวบ้านและชุมชนสามารถสงเคราะห์อนุเคราะห์
ชาวบ้านและชุมชนด้วยน้ าใจอันงามโดยเฉพาะการสงเคราะห์ด้วยการเผยแผ่ธรรมะ ความ
สอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัย และพระสงฆ์ควรเรียนรู้และวิจัยสังคม โดยการแสวงหาความรู้ใน
วิชาการทางโลก สร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและชุมชน ปลุกจิตส านึกและ
สอนศีลธรรมแก่ประชาชนทุกระดับทั้งในวัดและนอกวัด ให้ค าปรึกษาในปัญหาชีวิตต่างๆ แก่
ประชาชน ให้การศึกษาในวิชาการต่างๆ ตามความต้องการของคนในชุมชน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สงเคราะห์คนด้วยโอกาสในชุมชน ประสานงานกับคนระดับ
ต่าง  ๆ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านอันเป็นบทบาทที่ส าคัญในการผลักดันแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนในสังคมไทยตลอดไป 

 



๑๒๐ 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     ๑. อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถน าเรื่องราวบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้  
    ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการพัฒนาชุมชน สามารถไปเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการ
และก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การประชาสัมพันธ์ 
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต  
http;//www.mcuubon.ac.th  , https://www.gotoknow.org/user/tabaseelo/profile 
ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างด าเนิน 

 

https://www.gotoknow.org/user/tabaseelo/profile


๑๒๑ 
 

ภาคผนวก ฉ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

๑. ชื่อ  พระใบฏีกาสุพจน์   ฉายา  ตปสีโล    นามสกุล  เกษนคร 
๒. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสังคมศึกษา  วิทยาเขตอุบลราชธานี 
๓. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
     วิทยาเขตอุบลราชธานี, โทรสาร ๐–๔๕๔๐–๕๓๓๖ มือถือ ๐๘–๐๔๘๕–๔๔๖๒ 
 E-Mail  bob2529@gmail.com 
๔. ประวัติการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)  น.ธ. เอก 
 ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  -ปริญญาตรี คณะ ครุศาสตร์ สาขาวิชา เอกการสอนสังคมศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
  -ปริญญาโท คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา เอกการสอนสังคมศึกษา 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๖. ผลงานด้านวิชาการ 
 ร่วมเขียนต าราเรียนรายวิชา พระวินัยปิฎก    
 ร่วมเขียนต าราเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สมาธิศึกษา 
๖. ผลงานด้านการวิจัย 

- ๒๕๕๐ ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สนับสนุนทุนวิจัย) 

- ๒๕๕๑ บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของอุบาสิกาบงกช  สิทธิพล  (สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ สนับสนุนทุนวิจัย) 

- ๒๕๕๒ ขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทย (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สนับสนุนทุนวิจัย) 
- ๒๕๕๓ ศึกษาวิธีการเผยแพร่แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในจังหวัด

อุบลราชธานี ยโสธรและนครพนม (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
- ๒๕๕๖ ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององค์กรชุมชน 

ในจังหวัดอุบลราชธานี 


