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จังหวัดลาพูนและสร้างชื่อเสียงกับจังหวัดไปพร้อมๆกับอารยธรรมคาสอนมากมาย
นับเป็นพื้นที่แห่งบุญเขตสถานที่มิมีวันจางหายไป
หลั ก คาสอนและการปฏิบั ติ ของครู บ าทั้ งหลายได้ ยึด แนวทางคาสอน
ของสัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักการใหญ่น้อมนาไปสู่ ภาคการปฏิบัติตน
อย่างเคร่งครัดตามแนววิถีทางที่ถูกต้องจนสร้างกระแสแห่งธรรมไปสู่ประชาชน
ด้วยผลงานเชิงประจักษ์แก่คาว่า พระสังฆรัตนะในบวรพระพุทธศาสนา เพราะ
ท่านเหล่านั้นได้สร้างที่เรียกว่า “อารยธรรม” ฝังไว้ในแผ่นดินแห่งหริภุญชัยนครมา
อย่างยาวนานจนประชาชนในจังหวัดลาพูนยังคงน้อมใจรับคาสอนไปสู่การปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดสืบมาจนจวบปัจจุบัน
คณะผู้วิจัย
มกราคม 2564
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บทนา
อารยธรรมวิถี เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นอารยทางธรรมและวิถี
แห่งการปฏิบัติของพระสงฆ์ในล้านนา โดยศัพท์แล้ว อารยธรรม หมายถึง ความ
เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า1409) ธรรมอันดี
งาม(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551,หน้า 547)อารยธรรมในทางโลก
เป็นอารยธรรมที่ได้รับการสั่งสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการ
ทางสังคมที่มีอิทธิพลทั้งประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต วิถีสังคม ส่วนอารยธรรม
ในทางธรรมนั้นเป็นอารยธรรมที่เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นวิถีปฏิบัติที่
สืบต่อกัน มา อารยธรรมวิถีจึ งเป็ นรูป แบบหรื อแนวทางในการปฏิบัติธ รรมของ
พระสงฆ์ ซึ่งมีทั้งการปฏิบัติวิปั ส สนากรรมฐานและการสั งคมสงเคราะห์ ต่างๆ
ควบคู่กันไป ซึ่งส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติในรูปแบบลักษณะนี้จะถูกนิยามว่า
“ครูบา”หมายถึงคําใช้เรียกพระเถระผู้เป็นที่ เคารพนับถือซึ่งมักจะมีอายุ 50 ปีขึ้น
ไป(ราชบัณฑิตยสถาน,2554,หน้า 235) ตําแหน่งครูบาเป็นชื่อปรากฏในทําเนียบ
ของอาณาจั ก รล้ า นนาโบราณ เริ่ ม ตั้ง แต่ สาธุ สิ ทธิ ครู บาสวามี สมเด็จ และ
อาชญาธรรม ครู บ านิ ย มเรี ย กพระเถระที่เ คร่ งศีล เคร่งธรรมและมีอ ายุพรรษา
บางครั้งเรียกพระภิกษุหนุ่มที่ประชาชนนับถือว่า ครูบา ก็มีแล้วแต่ความนิยมของ
สาธุชน(ภิกษุอานันท์ พุทธธัมโม,2554, หน้า ช)ดังนั้น ครูบา จึงเป็นคํายกย่อง
อย่างสูงสุด ด้วยความเคารพนับถือที่ประชาชนมอบให้หรือใช้เรียกพระภิกษุสงฆ์
เถระผู้ทรงคุณ ทรงพระไตรปิ ฎ กเชี่ย วชาญทั้งในด้านคันธุระและวิปัส สนาธุระ
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีสีลาจารวัตรอันงดงามไม่ด่างพร้อยในพระธรรมวินัย วัตร
ปฏิ บั ติ มี ภู มิรู้ ภู มิ ธ รรม และภู มิฐ าน มี ป ระสบการณ์ ทํา หน้ า ที่ ใ นการสั่ ง สอน
กุลบุ ตรและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปั จจุ บันตําแหน่งดังกล่ าวยังคงมีการใช้อยู่
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โดยทั่วไป เช่น ครูบาวงศ์ วัดพระบาทห้วยต้ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ครูบาดวงดี
วัดท่าจําปี อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ครูบาคําปาน วัดหัวขัว ตําบลทุ่งหัว
ช้าง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เป็นต้น และ นอกจากนี้ ความเป็นครูบาจะได้รับการ
เคารพนับถือจากประชาชนทั่วไปและยึดถือคําสั่งสอนจนนําไปสู่การประพฤติการ
ปฏิบัติตามคําสอนเหล่านั้น เช่น การรักษาศีลห้าของชมชุนห้วยต้นซึ่งเป็นชนเผ่า
ชาวกะเหรี่ยงที่ยังคงปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูบาชัยวงศาพัฒนาอย่างเหนียวแน่
ไม่เสื่อมคลาย หรือครูบาศรีวิชัยที่สร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทุกกิจกรรมทางสังคมได้อย่างมากมาย เป็นต้น ซึ่งการทํางานด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์หรือครูบาอันเป็นสถานะทางสัญลักษณ์แห่งความเคารพและปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนจึงกลายเป็นอารยธรรมที่ควรให้ความสําคัญและสร้างความตระหนักแก่
อนุชนรุ่นหลัง
ครูบาได้รับการยกย่องในฐานะ พระสงฆ์ เป็นหมู่สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่ง
ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตรปฏิบัติ ตาม
พระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกําหนดไว้พระสงฆ์ จัดเป็นหนึ่งในพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์ในพระรัตนตรัย
หมายถึงเฉพาะพระอริ ยสงฆ์ (ราชบั ณฑิตยสถาน,2558,หน้า496)พระสงฆ์คือผู้
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นประพฤติดีประพฤติชอบตามอย่างบ้าง
จัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชน(พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, 2558,
หน้า 28) พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พระอริยสงฆ์
และพระสมมติสงฆ์ ซึ่งพระสงฆ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสมมติสงฆ์ คือพระสงฆ์
โดยทั่วไป พระสงฆ์มีหน้าที่สําคัญในการเป็นกําลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจร
ขจายไปในสารทิศต่างๆ การเผยแผ่ถือได้ ว่าเป็นกิจหนึ่งที่พระสงฆ์จักต้องปฏิบัติ
อันถือได้ว่าเป็นการสงเคราะห์หนึ่งเช่นกัน การสงเคราะห์ของพระสงฆ์สามารถทํา
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ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งการเผยแผ่ธรรมะ การช่ว ยเหลือสังคม การสงเคราะห์
ผู้ อื่น เป็ น ต้ น อัน เป็ น ต้น กํา เนิ ดแนวคิ ดการพัฒ นาสั งคมยุคใหม่ เพราะฉะนั้ น
บทบาทในการพั ฒ นาสั ง คมจึ ง เป็ น บทบาทสํ า คั ญ ของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง
หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่เป็นนักพัฒนา
ซึ่งได้แก่ครู บ า ที่ถือได้ว่าเป็ น ผู้ มีบ ทบาทสํ าคัญหนึ่งในการพัฒ นาสั งคมซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว แต่ยังไม่มีใครรู้ว่านั่นเป็นกระบวนการ
ในการพัฒนาสังคม ซึ่งกระบวนการพัฒนาสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจั ง หวั ด ลํ า พู น ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ข องกํ า เนิ ด สี่ ค รู บ า ได้ นํ า อารยธรรมวิ ถี ข องครู บ า
ดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ผ่านกลไก โครงการ กิจกรรมทาง
สังคมต่างๆ ที่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมให้กับชุมชนสังคมในพื้นที่จังหวัดลําพูน
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนที่ได้นําเอาหลักอารยธรรมวิถีของครู
บาศรีวิชัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมผ่านโครงการ “วิถีครูบา งานหน้า
หมู่ ” ซึ่ ง เป็ น การรวมตั ว กั น ของชาวบ้ า นในการร่ ว มลงมื อ ลงแรงเพื่ อ พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ ซึ่งมีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําพูนทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้กระบวนการดังกล่าวสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งบทบาทในการพัฒนาสังคมภายใต้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในปั จ จุ บั น นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั บได้ ว่ ามี บ ทบาทสํ าคั ญ ที่ จะช่ ว ย
เสริมสร้างการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด กอปรกับหากมีการนําเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยแล้วนั้น ก็จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได้
เพราะฉะนั้ น พระสงฆ์ จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารความรู้
ความสามารถมีการพัฒนาตนเอง เสริมคุณค่าตนเองอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่าง
3

อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูน

ในด้านการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในด้านการเผยแผ่คําสอนถึงพุทธศาสนิกชนให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง
ในจังหวัด
ลําพูนมีพระอริยสงฆ์อยู่มากมายที่มีบทบาทด้านการเผยแผ่ และมีจริยา
วัตรที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธศาสนิกชนในลําพูนหลายรูป หลักคําสอน
หลั ก ปฏิบั ติของพระสงฆ์นั้ น จนชาวลํ าพูน เลื่ อ มใสศรั ทธา และนํ ามาเป็น วัต ร
ปฏิ บั ติเ ป็ น จารี ตประเพณี สื บ เนื่ อ งมานาน พระอริย สงฆ์เ หล่ า นั้ น ชาวลํ า พู น
เรียกว่า “ครูบา”ซึ่งได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ,ครูบาวงค์ษาพัฒนา,ครูบาพรหมา,
ครูบาอภิชัยขาวปี เป็นต้น วัตรปฏิบัติและบทบาทด้านการเผยแผ่นั้นเป็นที่ประ
จักรแก่พุทธศาสนิกชนสังคมในลําพูน และล้านนามาช้านาน
จะเห็นได้ว่า หลักคิด หลักปฏิบัติและคําสอนล้วนก่อรูปเป็น อารยธรรมวิถี
ของครู บาทั้งหลายเป็นสิ่ งที่ตกทอดมาเป็ นองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาตนเอง แนวทางสําหรับการดําเนินกิจกรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงการจัดการศึกษาในโรงเรียนของจังหวัดลําพูนจึงทําให้ผู้วิจัย
สนใจใคร่ที่ศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีเพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้รับมา
เป็นแบบแผนและแนวทางในการพัฒนาสังคม และการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์
ในจังหวัดลําพูน เพื่อให้เป็น ประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมแบบอย่างของวัตร
ปฏิบัติที่ดีงามของพระสงฆ์ที่มีลักษณะของกระบวนการพัฒนาสังคมจึงควรอาศัย
กระบวนการของอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาเป็นแนวทางที่พระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน
ควรนํามาเป็นวิถี แบบอย่างในการปฏิบัติพัฒนาตนเพื่อเสริมคุณค่า เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชน และนําไปสู่การเผยแผ่ที่เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งการบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบากับการจัด
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การศึกษาในโรงเรี ย น จั งหวัดลํ าพูน อัน จะนํ าไปสู่ การพัฒ นารูปแบบการจัด
การศึกษาตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาให้กับโรงเรียนจังหวัดลําพูน

วัตถุประสงค์การศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาแนวคิดและหลักปฏิบัติ
อารยธรรมวิถีสี่ครู บา กระบวนการพัฒนาสั งคม การเสริมสร้างคุณค่าและการ
พัฒนาตนเองของพระสงฆ์ และเพื่อบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัด
การศึกษาในโรงเรียนจังหวัดลําพูน

ระเบียบวิธีวิทยา
ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร (Document Research) โดยได้คัดเลือกเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด และหลักปฏิบัติของอารยธรรมวิถีสี่ครูตามแนว
พระพุทธศาสนา รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ (In-Depth Interview)
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ การ
พัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา และนโยบาย และกลไกการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ตามกรอบแนวคิดอารยธรรมวิถีสี่ ครูบาในจังหวั ด
ลําพูน รูปแบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยเฉพาะ
การตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยภายหลังจากการวิเคราะห์
ข้อมูล เนื้อหาเป็ นที่เรี ย บร้ อยแล้ ว และรูป แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) ซึ่งเป็นนํากลุ่มเปูาหมายลงพื้นที่การวิจัยเพื่อการวางกรอบการปฏิบัติ
สําหรับพระสงฆ์ในจังหวัดลําพูนที่จะใช้ในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาสังคม
การวิเคราะห์ วิจ ารณ์ข้อมูล ในประเด็นที่เกี่ย วข้องเพื่อให้มีผ ลการวิจัยมีความ
5

อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูน

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิคการจําแนก จัดระเบี ยบข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบพรรณนาตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ์และการสนทนา
จากนั้นทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis
Technique) พร้อมทั้งนําเสนอโดยวิธีการพรรณนาอ้างอิงคําพูดบุคคล

อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคม
ประวัตินครหริภุญชัย
จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,346
ปี ตามพงศาวดารโยนก เล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญชัย โดยฤาษีวาสุเทพ
เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือชนเชื้อชามอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้นในพื้นที่ระหว่าง
แม่น้ําสองสาย คือ แม่น้ํากวง และแม่น้ําปิง เมื่อมาสร้ างเสร็จ ได้ส่งทูตไปเชิญรา
ธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริ
ภุญชัย สืบราชวงศ์ กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึง
ได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งราย มหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือ
เข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลําพูนถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครอง ของ
อาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่
เข้ามาปกครอง ดังปรากฏ หลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่ และเชียงราย
เมืองลําพูนจึงยังคงคามสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรม ของอาณาจักกรล้านนา
จนกระทั่ ง สมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า ตํ า กสิ น มหาราช เมื อ งลํ า พู น จึ ง ได้ เ ข้ า มาอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมา
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้า ย
คือ พลตรีเจ้าจักรคํา ขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย เมืองลํา พูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มี
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด,2560, หน้า 2)
“ เมืองโบราณหริภุญไชย” อาณาจักรอันรุ่งเรืองและเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ
แบ่งเป็น 5 ยุค(กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดลําพูน ,
ออนไลน์) คือ
“ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ” ประมาณ 2,000-3,000 ปี แหล่งโบราณคดีบ้าน
วังไฮ เป็ น ชุมชนโบราณยุ คแรก ที่ป รากฏหลั กฐาน ตั้งอยู่ริมฝั่ งตะวันออกของ
แม่น้ํากวง ในเขต ต.เวีย งยองอ.เมืองลํ าพูน กลุ่มชนที่นี่คือเผ่ าพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่
อาศัยในดินแดนแถบนี้ก่อนที่จะรับวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ที่แผ่ขยายเข้ามาและ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม
“ยุคประวัติศาสตร์แรกเริ่ม ” พุทธศตวรรษที่ 13-19 อาณาจักรหริภุญไชย
ก่อตั้งขึ้นโดยได้รั บแบบอย่าง วัฒนธรรมทวารวดี จากลุ่มน้ําเจ้าพระยาในภาค
กลางที่มีระเบียบแบบแผน ทั้งการปกครองศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รุ่งเรืองในด้าน
การค้าเศรษฐกิจ มีกษัตริย์ปกครอง ที่ต้องทํานุบํารุงศาสนา และประชาชนศรัทธา
พุทธศาสนาอย่างยิ่งมีปฐมกษัตรีย์ คือ พระนางจามเทวี
“ยุคล้านนา” พุทธศตวรรษที่ 19-21 พญามังรายได้ย้าย ศูนย์กลางการ
ปกครองไปเชียงใหม่และให้เมืองหริภุญไชยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา ทําให้
พุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในดินแดนหริภุญไชย
“ยุคต้นรัตนโกสินทร์” พุทธศตวรรษที่ 24-25 เป็นยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่
เมือง ในช่วงที่พม่าครอบครอง ดินแดนล้านนา เกิดสงครามขึ้นบ่อยครั้ง ชาวเมือง
พากันหลบหนีเข้าปุา ปล่อยบ้านเมืองร้างพญากาวิละ เจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้แต่งตั้ง
น้องชาย คือ พระยาบุรีรัตน์ (คําฝั้น)มาครองเมืองลําพูนและได้อพยพผู้คนชาวยอง
มาสร้างบ้าน แปงเมืองใหม่โดยตั้งถิ่นฐานที่อยู่แถบ ริมน้ํา กวง น้ําปิง และน้ําทา
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ชาวยองได้นําวัฒนธรรม ศิลปกรรม และงานช่างต่างๆ มาด้วย ยุคนี้บ้านเมืองสงบ
สุข ร่มเย็น
“ยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ” เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดย
ยกเลิ กการปกครองแบบ เจ้าผู้ครองนครมีการแต่งตั้งข้าหลวงประจําเมือง มา
ปกครองเมืองลํ าพูน รวมหั ว เมืองที่ อยู่ ใกล้ เคียงตั้งเป็น มณฑล มีข้าหลวงใหญ่
ปกครองขึ้นตรงต่อสยามมีการสร้างทางรถไฟสายเหนือ

ประวัติ แนวคิด หลักปฏิบัติ
และคาสอนครูบาในจังหวัดลาพูน
คําว่า "ครูบา" เป็นภาษาบาลี มาจากคําว่า "ครุปิ อาจาริโย " แปลว่า เป็นทั้ง
ครูและอาจารย์ มาจากคําว่า "ครุปา" และเพี้ยนเป็น "ครูบา" ในที่สุด เป็นคําที่
พบว่า ใช้กันเฉพาะในวัฒนธรรมล้านนาเท่านั้น เป็นตําแหน่งทางสังคมของสงฆ์
หมายถึง การยกย่องเชิดชูพระสงฆ์ผู้ได้รับ การยกย่องและ นับถือศรัทธา จาก
ประชาชน หรือมีผลงานปรากฏแก่ชุมชน(สัมภาษณ์ พระครูพุทธิธรรมสุนทร,15
กรกฎาคม 2560)โดยจะใช้คําว่า ครูบานี้ เป็นสรรพนามนําหน้า ภิกษุสงฆ์รูปนั้นๆ
พระสงฆ์ทั่วๆไปไม่มีสิทธิ์แต่งตั้งตัวเองเป็นครูบาหรือต้องมีผลงานปรากฏแก่ชุชน
ในด้ า นการก่ อ สร้ า งบู ร ณาปฏิ สั ง ขรณ์ สร้ า งวั ด วาอาราม หรื อ สิ่ ง สาธารณะ
ประโยชน์ ครู บา หมายถึง พระที่บ วชนานๆ ตั้ง แต่ส ามเณร จนถึงบวชเป็ น
พระภิกษุ มีการปฏิบัติตนที่น่ าเคารพนับถือ ไม่ด่างพร้อย มีผู้ ให้ ความเคารพ
ศรัทธาเป็นจํานวนมาก มีบทบาด้านการเผยแผ่ และการปฏิบัติที่ดีงาม(สัมภาษณ์
พระโสภณกิตติธาดา, 12 กรกฎาคม 2560) ลักษณะบทบาทนักบุญซึ่งแตกต่าง
จากการให้ทานทั่วไป อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของบทบาทแต่ละท่าน นั่นก็คือ
ลักษณะของการบําเพ็ญบารมี คือ การสร้างประโยชน์ให้แก่คนหรือสัตว์ ให้ด้วย
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จิตใจที่เสียสละแท้จริงโดยไม่หวังผลตอบแทน การให้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการก้าว
ไปในกระบวนการฝึ กฝนพัฒนาตนเองให้มีปัญญาเจริญสมบูรณ์เพื่อจะได้บําเพ็ญ
ประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ได้บริบูรณ์ ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเรียกพระสงฆ์ที่ท่านบวช
นานๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บางครั้งเรียกว่า “นักบุญ”ส่วนใหญ่จะเรียกกันทาง
ภาคเหนือ(สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ ,14 กรกฎาคม 2560) ซึ่งจะกล่าวถึง
ประวัติของครูบาทั้ง 4 ครูบา ดังนี้
ครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านได้รับการยกย่องอย่างในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนา
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนาการมองไปที่จุดศูนย์แห่งการพัฒนาได้แก่ คน ซึ่ง
รูปแบบการพัฒนาสังคมของท่านจะมีกิจกรรมหลักอยู่ 3 ลักษณะใหญ่ ได้แก่ 1.
การเทศนาสั่งสอน พร้อมกับเผยแพร่พุทธศาสนาด้วยการจาริกธุดงค์วัตร 2.การ
จารคัดลอกพระไตรปิฎกและพระธรรมวินัย ตลอดจนชาดกต่างๆ ลงในคัมภีร์ใบ
ลาน และ3.การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่
สําคัญที่สุดในกระบวนการครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยพุทธสถาปัต ยกรรมทั้งหมด กอปร
ด้ว ย พระธาตุเจดีย์ วิหาร โบสถ์ หอธรรม(หอไตร) มณฑปรอยพระบาทและ
เสนาสนะอื่ น ๆ รวมถึ ง สาธารณะประโยชน์ เช่ น ถนน สะพาน โรงพยาบาล
โรงเรียน เปรียบเสมือนการสร้างทานให้ผู้คนมากราบไหว้บูชา ได้มาใช้สอย ถือ
เป็นตัวแทนของผลบุญที่ใช้ในการบําเพ็ญเพียรบารมีอย่ างหนึ่งของครูบาเจ้าศรี
วิชัย
ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านได้กล่าวสอนไว้ก่อนมรณภาพว่า "ขอให้ศิษย์ทั้งหลาย
ให้ถือปฏิบัติบําเพ็ญความดีดังรูปปั้นนี้ให้ยึดมั่นในพระวินัย ให้มีเมตตากรุณาต่อ
ประชาชนโดยเสมอหน้ ากัน อย่ าเลื อกที่รั กมักที่ชัง จงบําเพ็ญประโยชน์ให้ แก่
สาธารณะอบรมศรัทธาประชาชนให้อยู่ ในศีล กินในธรรม ปกติประชาชนนั้นมี
ความดีอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้างไม่เสมอกัน กิเลสตัณหาสิ่งแวดล้อมทําให้พวกเขา
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หลงผิดคิดทําบาปอกุศลต่าง ๆ จงพยายามสั่งสอนอบรมศรัทธาประชาชนให้เข้าใจ
ถึงธรรมะความเป็นจริงของชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าเถิด" อันเป็นหลัก เกี่ยวกับ
ปริศนาธรรมในทางพระพุทธศาสนา สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่ง
กันและกัน ซึ่งหลักธรรมในข้อนี้ครูบ าศรีวิชัยจะเน้น ท่านจะสอนให้คนรักและ
สามัคคีกันเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย การเสียสละ พูดด้วยความจริงใจ การ
ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และการเป็นผู้มีความสม่ําเสมอ
ครู บ าอภิ ชั ย ขาวปี ท่ า นยึ ด แนวปฏิ บั ติ ต ามแนวทางและได้ แ กะรอย
เส้นทางจาริกบุญของครูบาเจ้าศรีวิชัย และสานต่อแนวทางที่ได้วางไว้ทุกประการ
นับแต่ยุคเริ่มบวชใหม่ ๆ หรือแม้กระทั่งการถูกบังคับให้สึกหลายครั้งหลายครา แต่
ครูบ าอภิชัย ขาวปี ก็มิเคยย่อท้อหยุดงานก่อสร้ างด้าน "ศาสนกุศล" ซึ่งต่อมาได้
พัฒ นาเป็ น งาน "สาธารณกุ ศล" รวมผลงานก่ อ สร้ างทั้ง สองด้ า นที่ เกิ ดขึ้ นจาก
กระบวนการครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยมีครูบาอภิชัยขาวปีเป็นเสมือ นศิษย์เอกมือขวา
ในการฟื้นฟูบูรณะนั้น มีจํานวนมากเกินกว่า 300 แห่ง ผลงานที่โดดเด่น อันควร
ค่าแก่การกล่าวถึง ได้แก่ มณฑปครอบรอยพระบาทวัดพระบาทตะเมาะ อ.ดอย
เต่า เชียงใหม่ วิหารครอบรอยพระบาท และวิหารเปื๋อยวัดพระพุทธบาทสามยอด
อ.บ้ านโฮ่ง ลํ าพูน วิ ห ารประดิษฐานเสาอิ น ทขีล ณ วัดเจดีย์ห ลวง กลางเวีย ง
เชียงใหม่ อนุสาวรี ย์ของพระญากาวิละ โรงพยาบาลลําพูน และสิ่งก่อสร้างชิ้น
สําคัญที่สุดที่เปรียบเสมือนอนุสรณ์หรือตัวแทนของท่านก็คือ เสนาสนะภายในวัด
พระพุทธบาทผาหนาม ต.ปุาไผ่ อ.ลี้ จ.ลําพูน
หลักคําสอนของท่านก็เจริญรอยตามอาจารย์ คือ ครูบาศรีวิจัยทุกๆ ประการ
แนวคิดของครูบาอภิชัยขาวปี มองว่าอิทธิพลทางความคิดที่ครูบาอภิชัยขาวปีได้
รับมาโดยตรง ได้สืบทอด แนวคิดจากครูบาศรีวิชัย ซึ่งครูบาศรีวิชัยถือได้ว่าเป็น
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ต้ น แบบแห่ ง พระนั ก พั ฒ นา
ในยุ ค ดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ ที่ ยึ ด การปฏิ บั ติ ท าง
พระพุทธศาสนาแบบจารีตดั้งเดิม และ ครูบาอภิชัยขาวปีก็ได้รับมาโดยตรง สังเกต
ได้จากการจาริกไปสร้างศาสนสถาน สงเคราะห์สังคมและการปฏิบัติตน หลักขันติ
ธรรม หมายถึงหลักคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ หมายถึง ความอดทนออ
กลั้น อันเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นแนวในการที่ครู บาขาวปีได้นํามาปฏิบัติและ
อบรมสั่งสอนประชาชน ในบ้านผาหนาม แนวปฏิบัติของท่านคือ หลักขันติธรรม
ท่านจะสั่งสอนศรัทธาประชาชนเกี่ยวกับหลักขันติธรรมมาโดยตลอดให้มีความ
อดทน อดกลั้น ต่อการทํางาน การใช้ชีวิต การระงับสติอารมณ์ ให้ดําเนินชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างปกติสุข
ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ชาวเรียนท่านว่าเป็น "พระพุทธเจ้าน้อยของชาว
กะเหรี่ยง" พระผู้เป็นที่พึ่งของ "ชาวกะเหรี่ยง" เมื่อครั้งที่ชาวบ้านได้ขุดพบศิลา
จารึก ที่มีตัวอักษรล้านนาไทยเขียนไว้ด้วยประโยคสั้นๆว่า "ผู้ที่จะสร้างวัดนี้คือ
พระพุทธเจ้าน้อย ท่านได้ใช้กุศโลบาย ค่อยๆ ตะล่อมสอนชาวเขาเหล่านี้ ให้เลิก
ยึดถือประเพณีบูชาผีสางนางไม้ ให้หันมาเลื่อมใสในข้อธรรมคําสั่งสอนขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยปูพื้นและวางหลักเกณฑ์ในการยึดถือพระพุทธศาสนา
ให้ถึงแก่นและกระพี้ให้เลิกละการเบียดเบียนรังแกสัตว์ เพียงเพื่อสนองความสุข
ของตัว ซึ่งท่านเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประพฤติพรหมจรรย์ มี
ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกชําระจิตใจ ไม่เบียดเบียนผู้ใด จึงต้องนุ่งห่มผ้า
ย้อมฝาด ปฏิบัติตัวอยู่ในพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดากําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
พระผู้ทําให้ชาวกะเหรี่ยงกินอาหาร "มังสวิรัติ" ทั้งหมู่บ้าน
ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา พยายามที่จะสอนชาวเขาให้เข้าใจในหลักธรรมคําสั่ง
สอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้กุศโลบายต่างๆ เช่น ความเชื่อการนับถือ
ผีปูุย่า ความเชื่อเรื่องใจบ้าน ความเชื่อเรื่องการแต่งกาย เป็นความเชื่อที่ท่านเป็นผู้
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แสดงธรรมะ เพื่อให้ชาวกะเหรี่ ยงเข้าใจหลักธรรมและน้อมนํามาปฏิบัติตาม คือ
หลังจากฟังธรรมะแล้ว ทําให้ชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิตก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด มีการรักษาศีล 5 มีความเชื่อ ความศรัทธาและรู้จัก
เสียสละ ในการพัฒนาชุมชน วางตนเสมอต้นเสมอปลาย สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน การใช้หลักศีล 5 ในการพัฒนาด้านความเชื่อ คือ ละเว้นจากการฆ่าชีวิต
สัตว์ทุกชนิด ไม่มีการลักทรัพย์ การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การละเว้น
จากการพูดปดงดเท็จ การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมา
ทุกชนิด
ครูบาพรหมจักร ประวัติของท่านได้เดินธุดงค์ไปตามปุาและตามนิคม
หลายที่หลายแห่ง เป็นเวลานานหลายสิบปี ก็ได้มาพักอยู่วัดปุาหนองเจดีย์ ตําบล
ท่าตุ้ม อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ท่านพร่ําสอนลูกศิษย์ลูกหาให้อยู่ในศีลธรรม
จัดตั้งสํานักโรงเรียนพระปริยัติ นักธรรมบาลี จัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน พัฒนาวัดพระพุทธบาทตากผ้าให้เจริญรุ่งเรืองจนได้รับการยกย่องว่า
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีความสําคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งของจังหวัดลําพูน และ
ด้วยการสั่งสมบุญบารมี คุณงามความดีของท่านนี้เองทําให้ ท่านได้รับความเคารพ
ศรัทธาจากพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาประชาชนทุกเพศทุก
วัยทั้งในประเทศ และนานาประเทศ
ครูบาพรหมา พรหมจักรโก ครูบาท่านจะเน้นด้านการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน และสั่งสอนลูกศิษย์ ตั้งสํานักปฏิบัติและควบคู่กับสํานักเรียนปริยัติ
สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษาไปด้วย ครูบาพรหมมาพรหมจักโก ได้นํา หลักพรหม
วิหาร 4 มาเป็นแนวคําสอนและหลักปฏิบัติมาโดยตลอด ได้แก่ เป็นผู้มีความ
เมตตาต่อสรรพสิ่งในโลก ท่านเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนคิดถึงผู้อื่นก่อนเสมอ มีความ
ยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ท่านมีความวางใจเป็นกลางพิจารณาเห็นด้วยปัญญา
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นั่ น เอง รวมทั้ ง รู้ จั ก วางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่ อ ไม่ มี กิ จ ที่ ค วรทํ า เพราะเขา
รับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับ
ความรับผิดชอบของตน
จะเห็นได้ว่า ปฏิปทาและการประพฤติการปฏิบัติของครูบาทั้ง 4 ที่อาศัยใน
จังหวัดลําพูนได้มีส่วนสําคัญในการสร้างอารยธรรมมากมายในแง่ของความสงบสุข
ของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งศีลธรรม ความเจริญทางด้านสังคม ความเจริญ
ทางด้านวัตถุ รวมทั้งการสร้างรากฐานการประพฤติปฏิบัติของอนุชนรุ่นหลังที่
ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ของครูบา และความศรัทธาอย่างเหนียวแน่นในการหลัก
คําสอนของครูบา 4 มาเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาสังคมแบบล้านนาซึ่ง
ปรากฏโครงการและกิจกรรมมากมาย เช่น โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน โครงการ ถนน คลองสวยน้ําใส ตามวิถีครูบา
งานหน้าหมู่ของเทศบาลตําบลทากาศ จังหวัดลําพูน โครงการ "วิถีครูบา วิถีหน้า
หมู่" วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยการก่อสร้างถนน
คอนกรีต คสม.ของเทศบาลทาทุ่งหลวง จังหวัดลําพูน "วิถีครูบา งานหน้าหมู่"
สร้างทางขึ้นสู่ดอยงุ้ม อําเภอบ้านธิ จ.ลําพูน เป็นต้น เพราะหน่วยงานของรัฐได้มี
ความสนใจอย่างมากต่อแนวคิดของครูบาเพื่อนํามาส่งเสริมความสามัคคีการมีส่วน
ร่ว มของประชาชนในพื้น อย่ างจริ งจั งซึ่งปรากฏผลในการลงนามความร่ว มมือ
บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนกับท้องถิ่นอื่นที่เน้นการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด แนวทาง "วิถีครูบา งานหน้าหมู่โดยสาระสําคัญ
ระบุ ถึงการร่ ว มกัน ฟื้น ฟูวัฒ นธรรมวิถีชีวิต การเอามื้อ เอาวัน ตามวิถีคนเมือง
(หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ,วันที่ 4 กันยายน 2559)จนโครงการต่าง ๆ สําเร็จ
ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี หลายสิ บ หลายร้ อ ยโครงการทํ า ให้ วิ ถี ชี วิ ต และความเป็ น อยู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง”ทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น”เป็นสิ่งที่คงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
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เพียงนําเข้ามาอยู่ในโครงการส่งเสริมกันไป ปัดเปุากันขึ้นมาใหม่ ให้เข้ากับยุคสมัย
ผลงานที่ออกมาจึงสําเร็จที่สําคัญอย่างยิ่ง คือได้ความสามัคคีในหมู่คณะกลับคืนมา
และการดู แ ลรั ก ษาที่ ทุ ก คนทุ ก ฝุ า ยร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น ทํ า และมี ก ารร่ ว มกั น
รับผิดชอบนั้น คือหั วใจหลัก”วิถีครูบา งานหน้าหมู่ ”ซึ่งเป็นแนวทางที่ส ามารถ
แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและประชาชนมีส่ วนร่ วม (ชาลิส า วัฒนะโชติ ,วันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2558)
ครู บ าทั้ง 4 ครู บ ามีห ลั กสํ าคัญที่ใช้ยึ ดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการสร้า ง
สังคมที่ดี ให้ผู้คนเกิดศีลธรรม มีเครื่องยึดเหนี่ย วจิตใจให้ปฏิบัติดี ในที่นี้ขอกล่าว
อ้างถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาอภิชัยขาวปี พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)
และครูบาพรหมมาพรรมจักโก ครูบานับเป็นพระอริยสงฆ์ของ พระคุณท่านทั้งสี่
รูปได้เจริญรอยตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และได้ทุมเทเสียสละให้กับงาน
พระพุทธศาสนา สงเคราะห์ชุมชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ปรากฏผลงาน
ให้เห็นเป็นประจักษ์จํานวนมาก ด้านต่างๆ เช่น ด้านคําสอน ด้านการปฏิบัติ
การเผยแพร่ และการพัฒนา สี่ครูบานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นคําสอนที่คล้ายกัน
กล่าวคือ หลักศีลห้า หลักสัง คหวัตถุ 4 พรหมวิหารธรรม 4 หลักขันติธรรม เป็น
แนวทางอบรมสั่งสอนควบคู่ไปการในการปฏิบัติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็น
ดั่ง เข็มทิศ นําทางชีวิตสู่ความเจริญ อันเป็นแนวทางในการสั่งสอนและปฏิบัติของ
สี่ครูบา
แนวการปฏิบัติ ระเบียบวิธีแบบดั้งเดิมโดยผ่านการปฏิบัติเช่น การนุ่งห่ม
การเคร่ ง ครั ด ในการ เจริ ญ สมาธิ ภ าวนา การไม่ ฉั น เนื้ อ สั ต ว์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหลายด้านได้แก่ ด้านการเผยแผ่ ศาสนธรรม การส่งเสริมเด็กชน
เผ่าและชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ได้รับการศึกษา การสร้างโรงเรียน การสร้าง ศาสน
สถานและบูรณะศาสนสถานในเขตบริเวณ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และงาน
14

อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูน

สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆ สามารถจะแยก
ออกเป็นประเด็นได้ดังนี้
1) พระสงฆ์ เป็นผู้ ซึ่งสละแล้วซึ่งสภาวะความเป็นปัจเจกภาวะ แต่มีชีวิต
เพื่อสังคะภาวะ เพื่อชุมชน มีจิตวิญญาณเพื่อชุมชน ต้องมีความรู้สึกที่เป็นชุมชน
เพราะชีวิตต้องมีความเกี่ย วข้อ ง มีการติดต่อสื่ อสารกันตลอดเวลา ยิ่งในสมั ย
โบราณด้วยแล้ว วัดหรือพระสงฆ์กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน วัดเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งทําให้เกิดหลักปฏิบัติ ประกอบไปด้วย เผยแผ่พุทธ
ศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัทและพระเณรทั่วไป
2) วัด วัดจะต้องดํารงรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาสาระสําคัญของความเป็นวัดอย่าง
แท้จ ริ ง แม้ จ ะต้อ งมี การเปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพตามยุค สมั ยวั ตถุ นิย มแต่วั ด
จะต้องคงไว้ซึ่ง จิตนิยมบนหลักการสะอาดสว่า งสงบของไตรสิกขาวัดนอกจากจะ
ทําดํารงรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาสาระสําคัญของความเป็นวัดอย่างแท้จริง การทํานุ
บํารุงรักษาและดูแลถาวรวัตถุพุทธสถานต่างๆก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธด้วยแนว
ทางการปลูกจิตสํานึกในด้านการบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง
หลักปฏิบัติของครูบาทั้ ง 4 ท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดมีดังนี้ การดําเนินการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และสร้างคุณค่าให้ศาสนสถาน
3) ชุมชน วัดเป็ นแหล่ งการเรีย นรู้ ของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ชาวไทยได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดี เป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาชาติไทย คําสั่งสอนด้านการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนก็เป็น
เรื่องที่สําคัญมากในปัจจุบัน เพราะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่
ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้คือ การมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติปัญญาพิจารณาสิ่งที่เข้ามา
กระทบจากสิ่งยั่วยวนภายนอก ครูบาทั้ง 4 ท่านจึงได้ให้หลักปฏิบัติเพื่อปูองกัน
ภยันตรายให้กับชุมชน ด้วยหลักธรรมในการดําเนินชีวิต ซึ่งทําให้เกิดหลักปฏิบัติ
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ประกอบไปด้วย สร้างความสามัคคีในชุมชน เปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิต และการ
สร้างสาธารณะประโยชน์ให้ชุมชน

กระบวนการพัฒนาสังคม
ตามหลักอารยธรรมวิถี
กระแสทุนนิ ยมโลภาภิวัตน์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อวิถีชุมชน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบเกษตรกรรมไปสู่สังคมกึ่งอุตสาหกรรมกึ่ง
เกษตรกรรม การที่จะทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
กระแสต่ างๆ เหล่ านี้ จึ งจํ าเป็ น ต้อ งสร้ างกระบวนการพั ฒ นาชุมชนให้ เข้ม แข็ ง
เพราะความเคลื่อนไหวของการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการดํารงชีพที่ดี
ของชาวชนบท โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและให้ความสําคัญกับทรัพยากรในท้องถิ่น
และภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นสิ่งที่นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนา
ชนบทจํานวนหนึ่งให้ความสนใจในการค้าหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ
ของประเทศไทย ด้ ว ยการให้ ค วามสนใจชุ มชนที่ ส ามารถพัฒ นาในแนวทางที่
สามารถปรับปรุงการดํารงชีพของสมาชิกด้วยการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ควบคู่กับ
การอนุรักษ์
อีกทั้งคนในชุมชนสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
ได้ดีพอสมควร(อาแว มะแส, 2558, หน้า 102) บทบาทในการพัฒนาสังคมจึงเป็น
บทบาทสําคัญของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่เป็นนักพัฒนา ซึ่งได้แก่ครูบาที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาท
สําคัญหนึ่งในการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
แต่ยังไม่มีใครรู้ว่านั่นเป็นกระบวนการในการพัฒนาสังคม ซึ่งกระบวนการพัฒนา
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูนที่เป็นพื้นที่ของกําเนิดสี่ครู
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บา ได้นําอารยธรรมวิถีของครูบาดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ผ่าน
กลไก โครงการ กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ที่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมให้กับชุมชน
สังคมในพื้นที่จังหวัดลําพูน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนที่ได้นําเอา
หลั กอารยธรรมวิถี ข องครู บ าศรี วิ ชัย มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาสั ง คมผ่ า น
โครงการ “วิถีครูบา งานหน้าหมู่” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านในการร่วมลง
มือลงแรงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จิ ต ใจ ซึ่ ง มี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ลํ า พู น ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งเพื่ อ ให้
กระบวนการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งบทบาทในการพัฒนาสังคมภายใต้
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในปัจจุบันนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนับได้ว่ามี
บทบาทสํ าคัญที่จ ะช่ว ยเสริ มสร้ างการพัฒ นาสั งคมได้อย่างยั่งยืน ด้ว ยความที่
องค์ กรปกครองท้ องถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มีความใกล้ ชิ ดกับ ประชาชนมากที่สุ ด
กอปรกั บ หากมี ก ารนํ า เอาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เข้ า มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
กระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยแล้วนั้น ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได้ซึ่ง
เห็นภาพได้ดังต่อไปนี้
1.ภาพการสร้างการเรียนรู้
การสร้ างการเรีย นรู้ ในอารยธรรมวิถีสี่ครู บานั้นได้มีการเรียนรู้และยึดถือ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันตลอดมาจนปัจจุบัน ถึงแม้ว่าแนวคิดและวิธีการจะปรับเปลี่ยน
ไปบ้างตามกาลเวลา แต่ยังคงยึดถือวิถีครูบาแบบดั้งเดิมมาปฏิบัติกันอยู่ ซึ่งในการ
กระบวนการพัฒนาสังคมที่มีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติของคนในชุมชนอยู่แล้ว ดัง
ตัวอย่างกรณีของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หรือครูบาวงศ์ ซึ่งเป็นการแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการสร้างการเรียนรู้ของวิถีครูบาวงศ์ให้เกิดขึ้น ทั้งในขณะที่ครูบา
วงศ์มีชีวิตอยู่และมรณภาพไปแล้ว เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนทั้งในเรื่องของ
การบริหารจัดการชุมชน การแบ่งความรับผิดชอบในชุมชน การไม่ทานเนื้อสัตว์
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ตามแนวปฏิบัติของครูบาวงศ์ การสร้างตัวแทนครูบา หรือที่เรียกว่า ต๊ะก๊ะ เพื่อ
เป็ น ผู้ นํ าด้านจิ ตวิญญาณแทนครู บ าวงศ์ เป็ น ต้น สิ่ ง ต่างๆ เหล่ า นี้ล้ ว นแล้ ว แต่
เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มที่ทุกคนในชุมชน
จะต้ อ งรั บ รู้ แ ละร่ ว มใจกั น ปฏิ บั ติ ต าม นํ า มาสู่ ก ารพั ฒ นาสั ง คมของผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชนใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ที่มีการสร้าง
การเรียนรู้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. การสร้างการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดย
การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ หลักสังคหวัตถุธรรม หลักพรหม
วิห ารธรรม และหลั กสามัคคีธ รรม มาเป็ น เครื่ องมือในการสร้างการเรียนรู้ใ ห้
เกิดขึ้น โดยเฉพาะการสั่งสอนของสี่ครูบาจะมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดย
วิธีการต่างๆ อาทิ การแสดงธรรม การปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง การใช้นิทานเรื่อง
เล่า เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมต่างๆ นั้นก็มีการสอดแทรกเนื้อหาในการสั่งสอนของสี่ครู
บาอยู่เสมอ ซึ่งการสร้างวิธีการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาของสี่ครูบา
นั้น ปรากฏให้เห็นจากคําสั่งสอนต่างๆ การใช้ปฏิภาณโวหารประเภทนิทาน เป็น
ต้น ซึ่งพบว่าทั้ง 4 ครูบานั้นต่างก็มีเทคนิควิธีการในการสร้างการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กันไป แต่ส่วนใหญ่นั้นได้มุ่งเน้นในเรื่องของหลักสามัคคีธรรม เพราะหลักสามัคคี
ธรรมนั้นเป็นหลักธรรมสําคัญของการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ครู
บาทั้งสี่รูปได้เน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน 4 เป็นสําคัญ เพื่อ
เน้นการพัฒนาจิตใจของตนให้สูงก่อนที่จะไปสั่งสอนผู้อื่น
2. การสร้างการเรียนรู้ด้วยหลักภูมิปัญญา อารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัด
ลําพูน นับ ได้ว่าเป็ นภูมิปัญญาอย่างหนึ่ งที่มีการปฏิบัติ เรียนรู้ และสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาต่างๆ ของสี่ครูบานั้นต่างก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป
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ตามความถนั ด และภู มิ รู้ ข องแต่ ล ะท่า น ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะเน้ นในเรื่ อ งของการ
ก่อสร้ าง การพัฒ นาสั ง คม การพัฒ นาจิ ต ใจ ซึ่ งครูบ าแต่ล ะท่านนั้นต่า งก็มีภู มิ
ปัญญาที่เน้นไปตามความรู้ความสามรรถของท่านเอง ซึ่งอาจไม่ได้มีทั้งหมดก็ตาม
อย่างเช่น ครูบาศรีวิชัย ก็จะมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้าง ครูบาขาวปีจะมุ่งเน้นไปที่การ
ก่อสร้างและการศึกษา ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต และครูบาพรหมา จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจิตใจเป็นสําคัญ ภูมิ
ปัญญาหรือวิถีปฏิบัติที่ครูบาแต่ละท่านได้ยึดถือปฏิบัตินั้นต่างก็มีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง การสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนนั้นก็คือการปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างและ
อาศัยพลังศรัทธาสามัคคีในการช่วยกันทํา ช่วยกันปฏิบัติ และร่วมกันเป็นเจ้าของ
ซึ่งหลักการต่างๆ นั้นต่างก็มีความสําคัญในการพัฒนาสังคมแทบทั้งสิ้น
3. ภูมิธรรม ภูมิปั ญญา สู่ วิถีป ฏิบั ติ วิถีครูบาจากการนําภูมิธ รรม ภูมิ
ปัญญา ไปสู่วิถีการปฏิบัตินั้น เป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิด
ขึ้น กับ สังคมชุมชน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็ น การเรี ยนรู้ที่มีรูปแบบหรือแบบแผนที่
ชัดเจนมากนัก แต่ก็สามารถที่จะสังเกตและเรียนรู้เอาหลักปฏิบัติต่างๆ ของครู
บามาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาสั ง คมได้ การนํ า เอาความรู้ ท างพุ ทธศาสนา
(หลักธรรม) มาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคมของสี่ครูบานั้นนับ
ได้ว่าเป็นกุศโลบายสําคัญในการพัฒนาสังคมโดยที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยกฎระเบียบ
ใดๆ ของทางราชการมาบั งคับ ทุกสิ่ งทุกอย่างล้ ว นเกิดขึ้นด้ว ยแรงศรัทธาเป็น
สําคัญ อันเกิดจากความเชื่อ ความเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของสี่รูบาที่ท่านได้ปฏิบัติ
ให้เห็นเป็น แบบอย่ าง และที่สํ าคัญ เป็น การสืบสานปณิธานของครูบาอาจารย์
ทั้งหลายในอดีตที่มุ่งหวังให้เกิดพลังศรัทธานําพาพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งใน
ยุคสมัยนั้นความสามารถในการพัฒนาสังคมก็ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
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ชัดเจน ทั้งวัดวาอาราม โรงเรี ย น โรงพยาบาล ชุมชนต่างๆ รวมถึงการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตและจิตใจควบคู่กันไป
2. ภาพการสร้างการมีส่วนร่วม
กระบวนสร้างการมีส่ วนร่วมเป็ นความสําคัญและจําเป็นอย่างหนึ่งในการ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมขึ้นในสังคม ซึ่งจากการศึกษาวิจัยโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่ ง
พบว่ า ทั้ ง 5 แห่ ง ได้ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในขั้ น ตอนการมี ส่ ว นร่ ว ม 4 อย่ า ง
ดังต่อไปนี้
1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการ
ร่วมกับชุมชน ชาวบ้านในการดําเนินการในส่วนของการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้
ทุกแห่งจะมีการประชุมหมู่บ้ านหรื อการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการพูดคุย
หารือเบื้องต้นเพื่อสอบถามความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งการประชาคมนั้นจะ
มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการแสดงความคิดเห็นของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ พบว่า การดําเนินการสวนใหญ่จะเป็นไป
ในรูปแบบของการดําเนินการของทางราชการมากกว่าที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วน
ร่วม เว้นเสียแต่ว่าเป็นโครงการที่ถูกบรรจุเข้าไว้ในโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการดําเนินการจากทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของวัสดุ
อุปกรณ์ ส่วนเทศบาล องค์การบริหารส่วนตํา บล และชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ จะ
เป็นกําลังหลักในเรื่องของแรงงานเป็นสําคัญ
3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ดตามประเมิ น ผล พบว่า องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งนั้น ได้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลคือ
ชาวบ้านได้มีการติดตามการดําเนินการโครงการของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ รวมทั้งการ
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เข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินการนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการติดตามประเมินผลด้วย
และที่สําคัญคือ ทุกหมู่บ้านจะมีช่างฝีมือประจําหมู่บ้านอยู่แล้ว ก็จะอาศัยช่างฝีมือ
ในชุ ม ชนเหล่ า นี้ เ ป็ น ผู้ ติ ด ตามประเมิ น ผลด้ ว ย แต่ อ าจไม่ ไ ด้ เ ป็ น การติ ด ตาม
ประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น ทางการมากนั ก เพราะการตรวจสอบหรื อ การติ ด ตาม
ประเมิ น ผลต่ างๆ นั้ น จะเป็ น หน้ าที่ ของผู้ เ กี่ย วข้ อง เช่น กองช่ างขององค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล เป็นต้น แต่ชาวบ้านในชุมชนจะทําหน้าที่ในการ
"ตรวจสอบ" ว่าเป็ นไปตามความต้องการของชุมชนหรือไม่ หรือความต้องการ
ต่ า งๆ ที่ เ สนอไว้ ใ นคราวทํ า ประชาคมหมู่ บ้ า นนั้ น ได้ รั บ การตอบสนองผ่ า น
โครงการต่างๆ ที่ดําเนินการในหมู่บ้านหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการติดตาม
ประเมิ น ผลในส่ ว นนี้ ม ากกว่ า ที่ จ ะไปติ ด ตามประเมิ น ผลในส่ ว นของผลการ
ดําเนินงานของโครงการ
4) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์หรือรับผลประโยชน์ พบว่า ชาวบ้าน
มีส่วนร่วมในด้านนี้เป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ
และชาวบ้านยังคงมีความรับรู้ในเรื่องของการเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งจากการลง
พื้นที่ในการสังเกตการณ์การใช้ประโยชน์จากสาธารณูปการต่างๆ ที่ดําเนินการ
ตามโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ พบว่าชาวบ้านได้มีการร่วมใช้ประโยชน์กันทุก
ฝุาย เช่น ถนน อาคารเอนกประสงค์ ฌาปนสถาน ซึ่งมีการแผ้ ว ถาง ทําความ
สะอาด และร่วมกันดูแลรักษาอยู่เสมอ โดยพบว่าในหมู่บ้านต่างๆ ของตําบลนา
ทรายนั้นได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์
ต่างๆ ของหมู่บ้านอยู่เสมอ โดยยึดถือคติที่ว่า “ร่วมสร้าง ร่วมใช้ ร่วมดูแล” ซึ่ง
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์นั้นก็คือร่วมกันใช้ประโยชน์
และร่วมกันดูแลรักษา
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กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถี
กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบานั้นเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานกันอย่างลงตัวของกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผนวกกับกระบวนการมี
ส่วนร่วม จนกลายมาเป็นกระบวนการพัฒนาสังคมในที่สุด สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็น
อารยธรรมวิถีที่สี่ครูบาได้มีการประพฤติปฏิบัติมาก่อนและมีการยึดถือปฏิบัติสืบ
ทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
กระบวนการพัฒนาสังคมนั้นได้เริ่มต้นจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4 หลัก
สามัคคีธรรม เป็นต้น ซึ่งหลั กธรรมทางพุทธศาสนานั้นทั้งสี่ครูบาได้เน้นในการ
ประยุกต์ใช้ในการสั่งสอนญาติโยม พร้อมทั้งการปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง อีกทั้งมี
การเรียนรู้ผ่านการแสดงธรรม การเล่านิทานเปรียบเทียบ อีกทั้งยังมีการใช้หลัก
ภูมิปัญญามาสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้เกิดขึ้น จนนําไปสู่การมีส่วนร่วมใน
ที่สุด ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นการมีส่วนร่วมในการทํางาน การบู รณปฏิสังขรณ์
ถาวรวัตถุ วัดวาอาราม โรงพยาบาล โรงเรียน และสาธารณประโยชน์อื่นๆและใน
ปัจจุบันนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําเอาแนววิถีครูบา โดยเฉพาะหลัก
สามัคคีธรรม มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ซึ่งแนววิถีครูบาที่สําคัญคือ การ
ใช้รูปแบบของ “งานหน้าหมู่” มาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนและภาคส่วนราชการ รวมทั้งคณะสงฆ์ ผ่านโครงการวิถีครูบา งาน
หน้าหมู่ ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ 1) ร่วมวางแผน ได้แก่ การ
ประชุม/ประชาคม เพื่อเสนอความต้องการ/ปัญหาและสรุปเป็นโครงการเสนอกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ 2) ร่วมดําเนินการ ในขั้นตอนนี้นับได้ว่ามีความสําคัญมากตามอารยธรรม
วิถีสี่ครูบา เพราะเปูาหมายสําคัญคือให้ชาวบ้านได้ร่วมกัน ลงแรง ลงทุน ลงงาน
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ร่วมกัน ซึ่งในการมีส่วนร่วมขั้นตอนนี้จึงได้เกิดสิ่งสํา คัญอย่างหนึ่งขึ้นคือ จิตสานึก
สาธารณะ หรือจิตอาสา ขึ้นภายใต้กระบวนการนี้ ซึ่งความมีจิตสาธารณะหรือจิต
อาสานี้มิได้เป็นเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันใดๆ แต่เกิดขึ้นภายใต้แรงศรัทธาที่มีต่อครู
บา ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานร่วมกันจนเป็นผลสําเร็จในหลายๆ
ประการ 3) ร่วมติดตามประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะเป็นการร่วมกันของทั้งชุมชน
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการร่ ว มกันตรวจสอบผลการดําเนินการว่า
เป็ น ไปตามที่ ค าดหวั ง หรื อ ไม่ ในส่ ว นของชาวบ้ า นจะคอยตรวจสอบว่ า การ
ดําเนินงานโครงการนั้นเป็นไปตามที่เสนอไว้ในคราวประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ และ
อปท. ในพื้นที่จะตรวจสอบในเรื่องของการก่อสร้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
แบบแปลนหรือไม่ และ 4) ร่วมใช้และรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้
จะเป็นการร่วมกันใช้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ รวมทั้งการร่วมกัน
ดู แ ลรั ก ษาภายใต้ ค วามรู้ สึ ก ว่ า ทุ ก คนในชุ ม ชนเป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น ซึ่ ง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่ อบจ. ก็จะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า จิตสานึกความ
เป็นเจ้าของร่วม ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อที่ทุกคนจะได้ช่วยกันใช้สอย ช่วยกันดูแล
รักษา เสมือนหนึ่งว่าเป็นสมบัติของตนเอง

การเสริมสร้างคุณค่าของพระสงฆ์
ในจังหวัดลาพูน
การเสริ ม สร้ า งคุ ณค่ า ของพระสงฆ์ ต ามหลั กอารยธรรมวิ ถี สี่ ครู บ าใน
จังหวัดลําพูนที่เป็นแก่นสาระสําคัญของแนวคิดยังถูกนํามาเสริมสร้างคุณค่าให้กับ
สังคมปัจจุบันเพราะผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาและ
ภาคประชาสังคมยังคงตระหนักถึงความจําเป็นของการนําแนวคิดและอารยธรรม
มาผนวกกับศาสตร์สมัยใหม่จนกลายเป็นอัตลักษณ์สําหรับจังหวัดลําพูนที่เป็น
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ดังนั้นก็เพราะอารยธรรมดังกล่าวได้ปรากฏวิถีการปฏิบัติของประชาชนในหลาย
พื้นที่มาถึงปัจ จุบั นอันเป็น สิ่งที่ตนทั่ว ไปสามารถพิสู จน์ประจักษ์ส ายตาได้และ
ก่อให้เกิดความมั่นใจต่อแนวทางการพัฒนาสังคมในภาครวมของการนําอารย
ธรรมสี่ครูมาประกอบเป็นรูปของนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมีชุมชน
เป็นฐานสําคัญที่สุด เพราะฉะนั้น การเสริมสร้าง
คุณค่าและการพัฒนาตนเองตามหลักอารยธรรม
วิถีสี่ครูสามารถมองมิติดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ 1 แสดงแนวคิด วิธีการปฏิบัติและ
คุณค่าการพัฒนาตนเอง

1. คุณค่า การพัฒ นาตนเองของพระสงฆ์ ใน
ระดับปัจเจกบุคคล จากต้นแบบของการประพฤติ
ดีปฏิบัติชอบ มีสีลาจารวัตรอันงดงามไม่ด่างพร้อย
ในพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และ
ภู มิ ฐ าน มี ป ระสบการณ์ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการสั่ ง สอนกุ ล บุ ต รและเผยแผ่
พระพุทธศาสนานํ ามาสู่ ก ารร่ างต้น แบบการพัฒ นาตนเองของพระสงฆ์ใ นยุ ค
ปัจจุบันในหลากหลายมิติโดยมิติที่เรียกว่าขาดนามว่า ครูบายังคงมีคุณค่าในเชิง
ความเคารพนับถืออย่างมาก อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติตนเยี่ยงครูสมัยก่อนยังมี
เห็ น อยู่ เนื องด้วยความดีและความเคารพรั กในครูบาทั้งสี่ รูปทําให้ กระแสการ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ สื บ ทอดทั้ ง อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะและพฤติ ก รรมต่ า งๆ พระสงฆ์ ใ นแถบ
ภาคเหนื อยั งคงเพิ่ม พูน และประยุ ก ต์ใ ห้ เข้ ากั บยุ คสมัย ใหม่ม ากยิ่ง ขึ้น ซึ่ งเมื่ อ
พระสงฆ์หรือครูบาในปัจจุบันได้ปฏิบัติเฉกเช่นดังกล่าวก็ได้รับความเคารพศรัทธา
ดังปรากฏในหลายๆรูป เช่น ะครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง
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เมืองพง รัฐฉาน ประเทศพม่า ครูบาบุญทอง แห่งวัดน้ําพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ครู
บาบุญตั๋น เตชธมฺโม วัดย่าปาย ต.บวกค้าง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ครูบาน้อย
เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ครูบาอินแก้ว กาวิโร
(พระครูวิจิตรวัฒนวิธาน)วัดดอนมูล อ.แม่ระมาด จ.ตาก ครูบาอริยชาติ อริยจิต
โต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ครูบา
วัง พรหมเสโน วัดบ้านเด่น จ.ตาก ครูบาสร้อย ขันติสาโร” หรือ “พระครูนิมมาน
การโสภณ” วัดมงคลคีรีเขตร์ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นต้น
ครูบาทั้งหลายเหล่านี้ได้รับอิทธิพลแนวการปฏิบัติตนจากครูบาทั้งสี่ในจังหวัด
แทบทั้งสิ้น แต่กระนั้นมิติของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการประยุกต์
แนวปฏิบัติร่วมสมัยใหม่ที่แตกต่างไปจากก่อนบ้างแต่ทั้งนี้คุณค่าของการปฏิบัติ
ตนตามแบบบุรพจารย์ยังคงสืบทอดและสืบสานกันต่อไปโดยเฉพาะการยึดถือ
ความเคร่งครัดในศีลธรรม การฉันอาหารมังสวิรัติ การช่วยเหลือสั งคม การบูรณะ
วัด อารามและสร้างสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ทั้งในระดับของสมถะกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐานอันเป็นจุดกําเนิดการปฏิบัติตนอย่างเข้มแข็งจนกลายเป็นอารย
ธรรมวิถีของครูในสังคมภาคเหนือเสมอมา
แผนภาพที่ 2 แสดงการพั ฒนาศั กยภาพของคณะสงฆ์
จังหวัดลําพูนตามวิถีครูบา

2. คุ ณ ค่ า การพั ฒ นาชุ ม ชน องค์ ก ร และ
สถาบันหลักทางสังคม จากภาพของครูบาทั้งสี่รูป
ทําให้ สั งคมภาคเหนือได้ตระหนักถึงภารกิจตาม
หลั ก พระพุ ท ธศาสนาโดยเฉพาะจุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
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หลักธรรมทั้งปวงนั้นก็คือ การให้และการเสียสละความเห็นแก่ตัวเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ อื่น ให้ มากที่ สุ ด ดัง สั งเกตได้จ ากหากมีกิจ กรรมหรื อโครงการใดๆที่เ กี่ยวกั บ
ก่อสร้าง การช่วยเหลือสั งคม ชุมชนไม่ว่าจะด้วยแรงหรือด้วยทรัพย์สินจะเกิด
ความสําเร็จได้โดยง่าย อีกทั้งระดับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปที่มาพร้อม
กั บ ความเคารพศรั ท ธาจากผู้ นํ า ทางศาสนาที่ ค อยให้ แ นวทางและกํ า ลั ง ใจ
ตลอดเวลานั บ ได้ว่า สังคมภาคเหนื อหากมีครู บาเป็นผู้ริเริ่มหรือผู้ส านต่ องาน
มักจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างกรณีการสร้างถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพของครู
บาเข้าศรีวิชัยก็สําเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้เหตุผลหนึ่งที่อารย
ธรรมการร่ วมกันสร้างร่ว มกัน ต่อยอดผลงานก็เพราะหวังถึงสภาพทางสังคมที่
ต้อ งการให้ เ กิด ความสามั คคี กั น ในหมู่ ค ณะของชุ ม ชนภาคเหนือ อั น เป็ น การ
ปลูกฝังให้คนในชุมชนมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ของเพื่อนบ้านและของชุมชน ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน
ค ว า ม ป ร อ ง ด อ ง กั น ร่ ว ม ใ จ กั น
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ
แผนภาพที่ 3 แสดงอารยธรรมทางแนวคิด
วิธีการและคุณค่าของครูบาอภิชัยขาวปี

นอกจากนี้ อารยธรรมยั ง มองไปถึ ง
กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ อื่น ชุมชน และสั งคม
ด้วยความสมัครใจ กระตือรือร้นโดย
ไม่หวังผลตอบแทน ผู้มีจิตสาธารณะ
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คือผู้ ที่มีลั กษณะเป็ น ผู้ ให้ และช่ว ยเหลื อผู้ อื่น แบ่งปันความสุ ขส่ วนตนเพื่อทํา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม
สํ า หรั บ การพั ฒ นาสถาบั น ต่ า งๆ เช่ น สถาบั น ครอบครั ว สถาบั น ศาสนา
สถาบั นการศึกษาได้ปรากฏในเชิงชุมชนต้น แบบของการใช้ชีวิตอย่างปกติสุ ข
ยึดถือแนวปฏิบัติภายใต้แนวคิดของครูบาทั้งหลาย เช่น ชุมชนห้วยต้มจะยึดถือ
และปฏิบัติศีลธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ทานเนื้อ เข้าวัดในทุกๆวันพระทั้งเด็กผู้ใหญ่
คนชราก็ป ฏิบัติแนวเดียวกันทั้งหมดทําให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นและ
เข้มแข็งอย่ างมาก สํ าหรับสถาบันศาสนาภายใต้
การหลั ก ปฏิ บั ติ ข องครู บ าทั้ ง สี่ ที่ ไ ด้ ว างรากฐาน
สํ า คั ญ ที่ แ นวทางการปฏิ บั ติ ทั้ ง ตนเองและการ
ปฏิบั ติต่อสังคมชุมชนรอบข้างจะสามารถพัฒ นา
ตนเองได้ และสถาบันการศึกษาอันเป็นผลในเชิง
ปัจจุบันที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างมาก
แผนภาพที่ 4 แสดงภาพเปรี ยบเที ย มอารยธรรม
ระหว่างครูขาวปีกับครูบาพรหมมา

นอกจากนี้การสร้างถาวรวัตถุไว้จํานวนมากแล้ว ยังสามารถศาสนบุคคลที่เป็น
ทายาทให้กับพระพุทธศาสนาโดยการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา อาคารสถานที่ที่
ใช้สําหรับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป
โดยเฉพาะวัดพระพุทธบาทห้ ว ยต้น วัดพระพุทธบาทตากผ้ า เป็นต้น ที่ได้รับ
อานิ สงส์จ ากแนวคิดการพัฒนาของครู บาที่เล็ งเห็นความสําคัญของการศึกษา
ให้กับศาสนทายาทจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งการสร้างคุณประโยชน์สาธารณะอื่นๆ อีก
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มากมาย เช่ น สร้ า งโรงเรี ย น สร้ า งถนน สร้ า ง
สะพาน สร้างฝาย ศาลาริมทาง เป็นต้น นับเป็น
คุณค่าของอารยธรรมวิถี
แผนภาพที่ 5 แสดงภาพการนําเสนออารยธรรมวิถีครูบา
ของนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษ

3. คุณค่าการพัฒนาระดับนโยบายการพัฒนาภาคจังหวัด ผ่านอารยธรรมวิถีสี่ครู
บาได้สะท้อนมุมมองเชิงสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์ต่อสังคมตลอดมาโดยการ
ขับเคลื่อนขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดที่ได้นํา โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ มา
ใช้ในการพัฒนาสังคมระดับจังหวัดจัดเป็นนโยบายร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กร
ท้องถิ่นต่างๆ และภาคเอกชน รวมทั้ งสถาบันการศึกษาซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ
ร่วมกันคิด ร่วมทุน ร่วมทํา และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเปูาหมายเพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรสรรพกําลังเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และทันต่อปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น ที่มีบทบาทหลัก ๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําพูน จะทําหน้าที่คอยกําหนดกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการร้องขอ/ร้องเรียน
จากประชาชน สนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งที่ จํ า เป็ น ในการก่ อ สร้ า งตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือ สนับสนุนบุคลากรเครื่องจักรกล
ในกรณีที่การดําเนินงานตามโครงการมีปัญหาอุปสรรคหรือต้องการความ
ช่วยเหลือ และติดตมตรวจสอบผลการดําเนินการเพื่อให้บรรลุตมเปูาหมายที่วาง
ไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นๆ รับผิดชอบในพื้นที่ในการสํารวจตรวจสอบ
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สถานที่ดําเนินโครงการ การสํารวจออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการ การสมทบวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับใช้กับเครื่องจักรกลของ
องค์การบริหารส่ว นจังหวัดลํ าพูน และบทบาทของผู้นําท้องที่ในจังหวัดลําพูน
เป็นแกนหลักในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กับ
ประชาชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับประชาชนในการดําเนินโครงการ การ
ร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น วางแผน ร่ ว มสมทบทุ น ร่ ว มแรงงาน ร่ ว มใจ ร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ และร่ ว มติด ตามตรวจสอบจนโครงการนั้น บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จตาม
เปูาหมาย
แผนภาพที่ 6 แสดงภาพการเปรีย บเทีย บ
อารยธรรมของ 4 ครูบาในจังหวัดลําพูน

ซึ่งโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่นี้จะเห็นได้
ว่ า เป็ น การร่ ว มมื อ กั น ของทุ ก ภาคส่ ว นใน
สังคมในการมีส่ว นร่ว มในการพัฒนาสังคม
ในทุ ก ขั้ น ตอนนั้ น จะเน้ น ในเรื่ อ งของการมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนเป็ น
ผู้ดาเนินการเอง โดยที่ภาครัฐจะเป็นเพี ยงผู้สนับสนุนเท่านั้น เช่น สนับสนุนใน
เรื่องของงบประมาณ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพราะฉะนั้น กระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบานั้นมีจุดเริ่มต้นมา
จาก “เราประกาศแนวทางการทํางานโดยใช้วิถีครูบา งานหน้าหมู่ต่อสภา เอาวิถี
นี้มาปฏิบัติเป็นหมู่บ้านละแสน มีกระบวนการทํางานโดยให้ อปท. เป็นผู้ประสาน
ชาวบ้านคิด อบจ. เป็นสิ่งของมีการทํา MOU ร่วมกัน... วิถีครูบา งานหน้าหมู่นี้
จะเริ่มด้วยคําว่า ร่วมคิด ร่วมใจ(ร่วมศรัทธา) ร่วมแรง ร่วมทุน ร่วมรับผลระโยชน์
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ร่วมดูแลรักษา นี้เป็นหลักวิถีครูบา ดังนั้น คุณค่าการพัฒนาระดับนโยบายการ
พัฒนาภาคจังหวัดจะเป็นมองถึงองคาพยพระดับความต้องการของพื้นที่อย่างมี
ส่วนร่วมมากที่สุดทําให้จังหวัดลําพูนเป็นอีกจังหวัดที่มีผลคะแนนการมีส่วนร่วม
จากประชาชนในการบริ ห ารและการพัฒ นาพื้นที่มากที่สุ ดเป็นผลมาจากการ
ประกาศนโยบายตามโครงการวิถี ค รู บ า งานหน้า หมู่ ขององค์ ก รบริ ห ารส่ ว น
จั งหวั ด จะเป็ น ลั กษณะของการกระตุ้น ภาคี ของ อบจ. (องค์ก ารบริห ารส่ ว น
จังหวัด) คือ เทศบาล อบต. (องค์การบริหารส่วนตําบล) ใช้รูปแบบภาคีความ
ร่วมมือผ่าน อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพราะลําพังเพียง อบจ. ทําเอง
ไม่ได้ทั้งหมด... เริ่ มจากความต้องการของประชาชน เขียนเป็นโครงการผ่ าน
อปท. เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา 4 ปีตามแผนการพัฒนาของท้องถิ่นนั้นๆ

ต้นแบบการพัฒนาตนเองตามอารยธรรมวิถี
ของพระสงฆ์ในจังหวัดลาพูน
จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ รับฟังข้อมูลผู้วิจัยได้นํามาสังเคราะห์ร่วมกัน
คณะผู้เข้าร่วมเรียนรู้และศึกษาทั้งหมดซึ่งพระนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน จํานวน 20 รูป ได้รับความรู้ แนวคิด และ
หลักการพัฒนาตนเองของครูบาในจังหวัดลําพูนสามารถสรุป ดังต่อไปนี้
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ครูบาเจ้าศรีวิชัย
การปฏิ บั ติ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ แต่ มี เ ปู า หมายเดี ย วกั น คื อ การอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ
พระพุทธศาสนา และถือมั่นอยู่ในวิถีแห่งธรรมอย่างแน่วแน่มั่นคง ได้สร้างศรัทธา
จากธรรมะปฏิบัติของท่าน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัทและพระเณรทั่วไป
ด้วยความมั่น คงในการบําเพ็ญสมถะ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน จนเป็นที่เลื่องลือ
สักกะลาทั่ว ไปในหมู่ช าวล้ านนาด้ว ย
การพัฒนาดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ 7 แสดงภาพการสนทนาคณะ
หลานของครูบาศรีวิ ชัย แห่งวั ดบ้า นปาง
จังหวัดลําพูน

แผนภาพที่ 8 แสดงภาพหมู่ของ
คณะผู้วิจัยและนิสิตลงพื้นที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จังหวัด
ลําพูน

1) การเน้นการรักษาด้านศีลธรรม ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้มีจริยวัตรที่งดงาม
และเคร่ ง ครั ด โดยที่ท่ านงดการเสพ หมาก เมี่ย ง ท่ านมีคํ า สอนที่ ข อให้ ศิ ษ ย์
ทั้งหลาย ให้ ถือปฏิบั ติ บํ าเพ็ ญความดียึ ด มั่น ในพระวินั ย ให้ มีเ มตตากรุ ณาต่ อ
ประชาชน(สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, 24 สิงหาคม 2562)
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2) การฝึกความอดทน ท่านมีความอดกลั้นต่อความทุกข์ทั้งทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ อดทนต่อความทุกข์ อดทนต่อคําด่า คําดูหมิ่น และอดทนต่อ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง นั่ น คือ ความอดทน อดกลั่ น ต่ อความทุก ข์
ทรมานทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การที่ท่านมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ
3) การเสริมความมุ่งมั่น ครูบาศรีวิชัยมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอัน
สูงสุดดังปรากฏจากคําอธิษฐานบารมีที่ท่านอธิษฐานไว้ว่า "ตั้งปรารถนาขอหื้อได้
ถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียว"(สัมภาษณ์ พระสงกรานต์ ปัญญาวชิ
โร, 24 สิงหาคม 2562)
4) การวางเฉย ครูบาศรีวิชัยท่านเป็ นผู้ที่วางใจเป็นกลางๆ โดยไม่เอนเอียง
เข้าข้างเพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลงและเพราะกลัว ไม่ได้ฝักใฝุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เป็นคนหนักแน่นมีสติอยู่เสมอ (สัมภาษณ์ นางบุญเนือง เตขะอุ๊บ , 24 สิงหาคม
2562)
5) การปฏิบัติภาวนา ครูบาศรีวิชัยท่านเป็นนักปฏิบัติภาวนาอยู่เสมอ ซึ่งใน
การปฏิบัติของท่านมีทั้งการธุดงค์เพื่อขจัดกิเลสของตน การสวดมนต์เพื่อเป็นการ
เข้าถึงความเพียร การทําสมาธิเพื่อพิจารณาจนเกิดเป็นปัญญา(สัมภาษณ์ นางเมฆ
ขลา ชมพูกาวิน,24 สิงหาคม 2562)
ครูบาอภิชัยขาวปี
ด้ว ยอัต ลั กษณ์ความเป็ น ตัว ตนรู ป แบบใหม่ให้ กับครูบาภายใต้กรอบ
พระพุทธศาสนาฐานะนักเคลื่อนไหวทางสังคมในล้านนาที่ยังยึดการปฏิบัติจารีต
ดั้งเดิม เป็ นนั กเผยแผ่ พระพุทธศาสนา มีแนวคิดที่มีความซับซ้อนทําให้ ครูบา
อภิชัยขาวปีมีความแตกต่างจากนักเผยแผ่ศาสนาทั่วไป ซึ่งมีวิธีการในการพั ฒนา
พระสงฆ์ตามแนวทางครูบาขาวปีดังนี้
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1) การถือสัจจะ ท่านเป็นผู้ที่ยึดถือคําพูดหรือสัจจะเป็นใหญ่ เมื่อได้ลั่นวาจา
คํา ใดออกไปท่ านก็จ ะปฏิบั ติต ามนั้ น (สั มภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูก าวิ น ,24
สิงหาคม 2562)
2) การสร้างสาธารณะประโยชน์ การทํางานเพื่อสังคมและศาสนาของครูบา
อภิชัยขาวปี เป็นการเคลื่อนพลังศรัทธาของคนในชุมชน(สัมภาษณ์ พระครูสุนทร
อรรถการ, 20 สิงหาคม 2562)
3) การ เผย แ ผ่ พุ ท ธ ศ าส น า เป็ นกา รสร้ างพื้ นที่ สั ญ ลั กษณ์ ทา ง
พระพุทธศาสนาของครูบาอภิชัยขาวปีได้ เป็นวิธีการที่ทําให้ผู้คนเกิดความศรัทธา
ได้ง่ายมากขึ้น อาจเนื่องด้ว ยมีสิ่ งการจั บต้องได้และทรงคุณค่าต่อการพบเห็ น
สร้างความเชื่อ การเดินทางไปสร้างศาสนสถานในแต่ละถิ่นจะมีผู้คน หลั่งไหลกัน
มาทําบุญ การช่วยเหลือผ่านการรับนิมนต์ไปในสถานที่ห่างไกลความ เจริญทําให้
บทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงสัญลักษณ์มีการขยายเป็น วงกว้างมาก
ยิ่งขึ้น
4) ความอดทนออกลั้น อันเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นแนวในการที่ครูบา
ขาวปีได้นํามาปฏิบัติและอบรมสั่งสอนประชาชน ในบ้านผาหนาม เพราะท่านได้
จําพรรษาอยู่ที่นั้น ท่านเคยมีคดีในทางราชการ ที่เอาผิดท่าน จากการเล่าขานมัน
มานานทั้งคณะสงฆ์ ศรัทธาประชาชน ได้ทราบกันดี จนท่านต้องออกมานุ่งขาว
ห่มขาว จึงเรียกชื่อท่านว่า “ครูบาขาวปี”
ครู บ าเจ้ าอภิชัย เป็ น ผู้ สื บ ต่องานพัฒ นาจากครูบ าศรี วิชั ย อิ ทธิ พลที่ มีต่ อ
แนวคิดครูบาอภิชัยขาวปีในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี วิธีการ
หลักในการเชื่อมโยงเครือข่ายของสังคมพุทธศาสนาที่มีการแผ่ขยายขึ้น ในแถบ
ภาคเหนือตอนบนของขบวนการครูบาอภิชัยขาวปี จากการนิมนต์เดิน ทางไปนั่ง
หนัก เทศนาสั่งสอนและการสร้างศาสนสถานงานสาธารณประโยชน์ ให้กับสังคม
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ท่านเป็นผู้ที่ยึดถือคําพูดหรือสัจจะเป็นใหญ่
ท่ า นจะสั่ ง สอนศรั ท ธาประชาชนเกี่ ย วกั บ
หลักขันติธรรมมาโดยตลอดให้มีความอดทน
อดกลั้ น ต่ อ การทํ า งาน การใช้ ชี วิ ต การ
ระงับ สติอารมณ์ให้ ดําเนินชีวิตอยู่ในสั งคม
อย่างปกติสุข
แผนภาพที่ 9 แสดงภาพหมู่ของคณะผู้วิจัยและนิสิตลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ณ
วัดชัยวงศ์พัฒนา อ.ลี้ จังหวัดลําพูน

ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
ท่านได้รับการศึกษาอบรมจากสํานักของครูบาชัยลังกา ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์
และเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้งแรกก็มีพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา
พรฺ ห มจกฺ โก) วัดพระพุทธบาทตากผ้ า เป็ น พระอุปัช ฌาย์อาจารย์สอนข้อวัตร
ปฏิบัติตามแนวของพระสงฆ์ฝุายอรัญญวาสี ที่ยึดถือการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ
กรรมฐานมาโดยตลอดท่านมีแนวคิดในการยึดถือปฏิบัติตามหลักปาริสุทธิศีล 4
ศีล5 การปฏิบัติธรรมของครูบาชัยยะวงศาพัฒนานั้นท่านเจริญรอยตามครูบา
อาจารย์ที่ท่านเข้ารับการศึกษา โดยมีวิธีการในการพัฒนาดังนี้
1) การเดินธุดงค์ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามา
ตั้งแต่ครั้งที่ท่านอุปสมบทใหม่ๆ โดยการเดินธุดงค์ไปตามปุาเขาผ่านหมู่ชาวกระ
เหรี่ยง ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องที่จังหวัดลําพูน
เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และชายแดนประเทศพม่า ท่านได้อบรมสั่งสอนให้
ชาวเขาเคารพนับถือพระพุทธศาสนา
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2) การเล่ า นิ ท านสอน ครู บ าชั ย ยะวงศาพั ฒ นา ท่ า นจึ ง ได้ เ ล่ า นิ ท านให้
ชาวบ้านฟังในวันพระ เพราะชาวบ้านหยุดการทํางานเพื่อเข้าวัดฟังธรรม เป็นการ
มารวมตัว ทําบุ ญพร้ อมกัน อย่ างพร้ อมเพรี ย ง รวมไปถึงในวันนั้นจะเป็นวันตัก
บาตรผัก ไม่กินเนื้อสัตว์ นี่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของชุมชนบ้านห้วยต้ม ดังผู้ให้
ข้อมูลหลักกล่าวไว้ว่า งานด้านการเผยแผ่ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาท่านไม่พูดมาก
ท่ า นเผยแผ่ ธ รรมะโดยการเล่ า นิ ท าน ปฏิ บั ติ ต นให้ ดู เ ป็ น แบบอย่ า งจึ ง ทํ า ให้
ชาวบ้าน เกิดความศรัทธา (สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ, 20 สิงหาคม
2562)
3) การพัฒนาจิต ใจของคนในชุมชน การพัฒ นาผู้ นําชุมชน ให้เป็นผู้ นํา
ชุมชนในการพัฒนาในด้านต่างๆ คําสั่งสอนด้านการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนก็
เป็นเรื่องที่สําคัญมากในปัจจุบัน
แผนภาพที่ 10 แสดงแผนภาพ
การสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ณ วั ด ชั ย
วงษา อ.ลี้ จังหวัดลําพูน

เพราะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาแต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ม่ อ าจ
เปลี่ ย นแปลงไปได้คื อ การมี จิ ต ใจที่เ ข้ม แข็ ง มีส ติปั ญญาพิ จารณาสิ่ งที่ เข้ ามา
กระทบจากสิ่งยั่วยวนภายนอก ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา จึงได้ฉีดวัคซีนปูองกัน
ภยันตรายให้กับชุมชนบ้านห้วยต้ม ด้วยหลักธรรมในการดําเนินชีวิต อยู่อย่างไร
ให้มีสุข ไม่สร้างทุกข์ให้ผู้อื่น (สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ,20 สิงหาคม
2562)
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4) การปฏิบัติ เ ป็ น แบบอย่า ง แม้ ว่าท่ านจะไม่เ ป็น นัก เทศน์ที่ มีค วาม
ชํานาญเรื่องการเทศนาวิธี แต่พระคุณท่านก็ใช้วิธีการเผยแผ่แบบบูรณาการ คือ
การแสดงออกทางข้อวัตรปฏิบัติที่สงบเรียบร้อย ตามหลักของพระสงฆ์ผู้เป็นสุ
ปฏิปันโนบุคคล คือ พระผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อากัปกิริยาที่สงบเรียบร้อยของ
ท่าน เจริญรอยตามพระอริยบุคคลผู้เป็นครูบาอาจารย์ คือ ครูบาชัยลังกา
ครูบาพรหมา พรหมจกฺโก
ครูบาพรหมานั้นท่านเป็ นนักปฏิบัติ ที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักดี และคําสอนของ
ท่านก็เป็นแนวทางให้พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตาม ซึ่งจากแนวคิด
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ข องครู บ า
พรหมามีวิธีการดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ 11 แสดงแผนภาพการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ณ พระพุทธบาทตาก
ผ้า อ.ปุาซาง จังหวัดลําพูน

1) การปฏิบัติ ธ รรม ท่านออกไปอยู่ ปุาบํ าเพ็ญสมณธรรมเพื่อดําเนินตาม
ครรลองแห่งพระสาวกทั้งหลายที่เป็นมาแล้วแต่ในอดีต เมื่อคิดพิจารณาแล้วก็ได้
เดิ น ทางตรงไปดอยน้ อย ซึ่ งตั้ ง อยู่ ฟากแม่น้ํ าปิ ง เขตอํา เภอจอมทอง จั งหวั ด
เชียงใหม่(สัมภาษณ์ พระสงกรานต์ ปัญญาวชิโร,20 สิงหาคม 2562) ท่านครูบา
ได้อยู่พักจําพรรษาที่นี่ 1 พรรษา ออกพรรษาแล้วก็เดินทางต่อไปในสาระทิศต่างๆ
ตามปุาเขาลําเนาปุาจนทะลุถึงเขตแดนพม่า -ลาว-อีสาน และบริเวณเขตไทยตาม
หมู่บ้านยางกะเหรี่ยง จนพูดภาษาชาวเขาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
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2) ส่งเสริมการศึกษา ท่านครูบาก็ได้เริ่มบูรณะสิ่งต่างๆ ในบริเวณวัดทีละนิด
ที ล ะหน่ อ ยไปเรื่ อ ยๆ จนเป็ น ที่ เ ลื่ อ มใสศรั ท ธาของประชาชนมากขึ้ น ทุ ก วั น
(สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน , 24 สิงหาคม 2562) ท่านครุบาก็ได้เริ่ม
บทบาทจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม-บาลีที่วัดพระพุทธบาทฯ เกือบทุกปีท่านครูบ า
ตั้งใจพัฒ นาด้านธรรมะและถาวรวัตถุควบคู่กันไป จนเป็นที่โ ด่งดังทั่ว ฟากฟูา
เมืองไทย ท่านครูบ าสนับ สนุ นการศึกษานั กธรรม-บาลี อย่างเต็มที่ (สัมภาษณ์
พระครูสุนทรอรรถการ, 20 สิงหาคม 2562)
3) การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และสั่งสอนลูกศิษย์ ตั้งสํานักปฏิบัติ
และควบคู่กับสํานักเรียนปริยัติสามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษาไปด้วย ครูบาพรหมา
เป็นพระนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ(สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน ,24 สิงหาคม
2562)ในปีพ.ศ. 2491 ครูบาพรหมาได้กลับมาจําพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทตาก
ผ้า และได้จําพรรษาอยู่วัดนี้เรื่อยมาจนมรณภาพ ท่านได้เป็นประธานอํานวยการ
บูรณะวัดพระพุทธบาทตากผ้า
4) มีเมตตา คือ ครูบ าพรหมมา หลวงพ่อมีความเมตตากรุณาและพรหม
วิหารสี่มาแต่เยาว์วัยอย่างหาที่เปรียบมิได้ (สัมภาษณ์ พระพุทธบาทพิทักษ์ ,20
สิงหาคม 2562) ท่านเป็นผู้มีความเมตตาต่อสรรพสิ่งในโลก มีความรักใคร่ สั่ง
สอนผู้นําชุมชน ให้ธรรมะแก่ชาวบ้านด้วยความเตตา ปรารถนาดีอยากให้ชุมชนมี
ความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทําประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์โลกทั่วหน้า
5) การวางเฉย ครูบาพรหมมา พรหมจักโก ท่านมีความวางใจเป็นกลาง
อันจะให้ดํารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยง
ธรรมดุจตราชั่ง เช่น ในการเลือกผู้นําเพื่อพัฒนาชุมชน ท่านไม่เข้าข้างใคร แต่จะ
ชี้แนะให้ชุมชนรู้จักการพิจารณา การเลือกผู้นําชุมชน ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง
(สัมภาษณ์ พระสงกรานต์ ปัญญาวชิโร,20 สิงหาคม 2562)
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สรุปได้ว่า การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลัก
อารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน สามารถจัดระดับของการเสริมสร้างคุณค่า
และการพั ฒ นาตนเองของพระสงฆ์ รวมไปถึงองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่นใน
จังหวัดลําพูนได้ 3 ระดับ ได้แก่ คุณค่าการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคลอันเป็นผลมา
จากต้นแบบตามอารยธรรมวิถีของครูบาทั้งสี่ที่ได้วางแนวทางการปฏิบัติให้กับลูก
ศิษย์และประชาชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน คุณค่าการพัฒนาระดับของ
ชุมชน องค์กรและสถาบันต่างๆ ภายในจังหวัดลําพูนและใกล้ เคียงโดยเฉพาะ
ความสามารถในการสร้ างความสามัคคีกัน ระดับครอบครัว ชุมชนจนสามารถ
นําไปความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่จะทํางานเพื่อส่วนรวมกันทั้งหมดอีกทั้งการ
ปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีงามตามอารยธรรมของครูบาอันประจักษ์แก่สายตา
ของบุคคลทั้งหลาย และคุณค่าการพัฒนาระดับเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่ น้ อ มนํ า เอาหลั ก คํ า สอนไปผนวกบู ร ณาการกั บ นโยบายและ
แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและตรงต่อความต้องการของประชาชนได้
ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 12 แสดง
ภาพการสั ง เคราะห์ คุ ณ ค่ า
ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ค รู
บางในจังหวัดลําพูน
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การบูรณาการหลักอารยธรรม
เพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา
การบู ร ณาการหลั ก อารยวิ ถี สี่ ค รู บ ากับ ด้ านการจัด การศึ กษาในโรงเรี ย น
การศึกษาถือว่าเป็น หั วใจของการพัฒนา เพราะเป็นการยกระดับความรู้ และ
พัฒนาแนวความคิดของมนุษย์ให้ทันยุคทันสมัย ท่านจึงได้สืบสานปณิธานโดยได้
เป็นประธานดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนต่างๆ และครูบาแต่ละ
ท่าน ก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งสิ้น
การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับหลักการจัดการศึกษาด้านเนื้อหา
สาระที่เรียนการจัดการศึกษามีหลักสูตรที่เกี่ยวกับครูบา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึก ษา และระดั บ มั ธ ยมศึ กษา มีก ารจั ด กิจ กรรมที่เ กี่ ยวกั บคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครูบา ทั้งในโรงเรียนและร่วมกับชุมชน
หลักสูตรที่เรียนมีการนําเอาวิถีชีวิต คุณธรรม ความเสียสละของครูบามาจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน
การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับด้านการวางแผนการเรียนการสอน
ครูผู้สอนมีการจัดการศึกษาด้านการวางแผนการเรียนการสอน โดยได้ทําแผนการ
สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติของครูบา ผลงานจากการปฏิบัติตนของครูบา
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของครูบา เพื่อนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งของครู
และของนักเรียน
การบู ร ณาการหลั ก อารยวิ ถี สี่ ค รู บ ากั บ การจั ด การศึ ก ษาด้ า นสื่ อ วั ส ดุ
อุปกรณ์การศึกษา การจัดการศึกษาด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทางโรงเรียนเป็นถิ่น
กําเนิดของครูบามีการให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของครูบาผ่านทางสื่อวี
ดีทัศน์ และมีการพานั กเรีย นไปเรีย นรู้แหล่ งเรียนรู้ในชุมชน มีการพัฒ นาการ
39

อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูน

จัดการเรียนการสอนของคณะครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่
เป็นกลุ่มเปูาหมาย โดยจัดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาด้านกิจกรรมเสริม
การเรียนการสอน โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติตนของครูบา โดยมีการสวดบทบารมี 30 ทัศ ทุกวันจันทร์
สวดมนต์แปลทุกวันพุธ และคณะครู นักเรียนได้ทําบุญตักบาตรทุกวันศุกร์เป็น
ประจํา มีการนิมนต์พระมารับบิณฑบาต เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ เผื่อแผ่
การรู้จักทําบุญด้วยการให้ทาน อีกทั้งทางโรงเรียนยังให้ความสําคัญในการนําเอา
เรื่องราวของครูบามาเสริ มในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาทุก
ท่านก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมเสริม และสนับสนุนงบประมาณมา
ช่วยในการดําเนินการ ผู้ป กครองส่ว นมากก็อ ยู่ใ นศีล อยู่แ ล้ว เพราะฉะนั้น ไม่
ว่า จะเป็น การเรีย น การสอนในโรงเรีย น กิจ กรรมต่า งๆ หรือ การดํา รงชีวิต
ของครอบครั ว ที่มีวิถีชีวิตแบบเรีย บง่า ย พ่อแม่ ผู้ปครองของนักเรียนมีความ
เชื่อ เลื่อ มใสศรัท ธา และสิ่ง ที่ค รูบ าแนะนํา ล้ว นเป็น เรื่อ งของศีล ห้า ที่เ อามา
ปฎิบัติ
การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับหลักการจัดการศึกษาด้านการวัดผล
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ครู มี ก ารวั ด ผลประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ มี ก ารนํ า เอา
แนวทางปฏิบัติที่ดีของครูบามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเที่ยงตรง และโปร่งใสเจริญตามรอยของครูบา คณะ
ครูนําข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตมาจัดกิจกรรมเพิ่มเติม และการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อ
การนํามาวางแผนทําโครงการ หรือจัดทําแฟูมสะสมงานแต่ละวิชาได้ จากการ
ดําเนินการดังกล่าวทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนกสามัญศึกษา คะแนนจาก
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จิต อาสาพัฒ นาสั ง คม คะแนนจากความประพฤติ เ หมาะสมกับ การเป็น ศาสน
ทายาท ตามวัตถุประสงค์ของครูบา
วิเคราะห์การบูรณาการการรักษาศีลห้าในโรงเรียน ในการพัฒนาพฤติกรรม
ของนักเรียน เป็นการประยุกต์ใช้หลักศีลห้าเพื่อให้พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
ครูอาจารย์สอนศีลห้าหน้าเสาธงในช่วงเช้า อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ครั้งละ 4-5
นาทีเป็นอย่างน้อยและเชิญหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาสอนเรื่องศีลห้า นักเรียนได้
เรี ย นรู้ เ รื่ องศีล ห้ าบ่ อยๆก็จ ะทําให้ ซึม ซับ และเข้า ใจเพิ่มมากขึ้นจนนํา ไปสู่ การ
พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
การบูรณาการแบบโยงใย (Webbed model) เป็นการบูรณาการที่
กําหนดประเด็นขึ้นจากการวิเคราะห์บริบททางสังคม และชุมชน ของโรงเรียนที่
อยู่ใกล้ครูบา แล้วโยงไปสู่การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ละส่วนมี
มโนทัศน์ใดบ้างที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ในประเด็นที่ตั้งไว้ จากนั้นกําหนดเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับประเด็นที่ที่ตั้งไว้ แล้วคณะครูก็ทําการสอนเรื่องนั้น ๆ โดยต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินงานร่วมกัน และเลือกประเด็นที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับชุมชน
และแนวทางการปฏิบัติตนของครูบา จากภาพรวมของนักเรียน ค่อนข้างจะเข้าใจ
เรื่องศีลห้า โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมตอนต้นและชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –
6 สังเกตจากเป็นโรงเรียนเดียวที่ในวันพระ พ่อแม่ของเด็กจะเข้าวัดและชวนลูกไป
ด้วย และส่วนใหญ่จะรับเอาศีลห้า ทําให้เด็กได้ซึมซับโดยอัตโนมัติ และการได้เข้า
มาทําบุญในวันพระถือว่าเป็นการปฏิบัติตามศีลห้าไปในตัวอยู่แล้ว เด็กนักเรียน ครู
ได้ ม าทํ า กิ จ กรรม ในวั น พระ ทํ า หน้ า ที่ ข องชาวพุ ท ธ ครู อ าจารย์ ที่ ส อนวิ ช า
พระพุทธศาสนา สอนเรื่องของคุณและโทษของการไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลห้า
และถ้าปฏิบัติศีลห้าแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จะเห็นว่าเด็กนักเรียน มีความรู้
ความเข้าใจว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรทําหรือไม่ควรทํา ซึ่ งสิ่งเหล่านี้เกิด
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เนื่องจากพื้นฐานของครอบครัว ชุมชน มีการประพฤติปฎิบัติและการสั่งสอน ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากพ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ที่ได้สั่งสอนเกี่ยวกับคํา
สอนของครูบา ในการ ถือศีล กินเจ ซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่น

แผนภาพที่ 13 แสดงภาพการบูรณาการหลักอารยธรรมเพื่อการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาในจังหวัดลําพูน

องค์ความรู้จากการวิจัย
ครู บ าทั้ง 4 ครู บ ามีห ลั กสํ าคัญที่ใช้ยึ ดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการสร้า ง
สังคมที่ดี ให้ผู้คนเกิดศีลธรรม มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติดี ในที่นี้ขอกล่าว
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อ้างถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาอภิชัยขาวปี พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)
และครูบาพรหมมาพรรมจักโก ครูบานับเป็นพระอริยสงฆ์ของ พระคุณท่านทั้งสี่
รูปได้เจริญรอยตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และได้ทุมเทเสียสละให้กับงาน
พระพุทธศาสนา สงเคราะห์ชุมชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ปรากฏผลงาน
ให้เห็นเป็นประจักษ์จํานวนมาก ด้านต่างๆ เช่น ด้านคําสอน ด้านการปฏิบัติ
การเผยแพร่ และการพัฒนา สี่ ครูบานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นคําสอนที่คล้ายกัน
กล่าวคือ หลักศีลห้า หลักสังคหวัตถุ 4 พรหมวิหารธรรม4 หลักขันติธรรม เป็น
แนวทางอบรมสั่งสอนควบคู่ไปการในการปฏิบัติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็น
ดั่ง เข็มทิศ นําทางชีวิตสู่ความเจริญ อันเป็นแนวทางในการสั่งสอนและปฏิบัติของ
สี่ครูบา
แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตาม
หลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา จะเป็นการให้เสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
การอยู่ร่วมกันโดยการเข้ามามีส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมทํา เพื่อให้เกิด
ความหวงแหนในสิ่ งที่ได้ม าเกิดความรู้ สึ กเป็ น เจ้าของร่ว มกันของคนในชุมชน
เพราะเมืองลําพูนเป็นเมืองเอกลักษณ์ของนักบุญแห่งล้านนา การน้อมนําเอาวิถีครู
บามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็ง
เชิงวัฒนธรรมทางสังคมให้กับเมืองลําพูนได้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งดังกล่าว
จะเป็นการให้ประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเพิ่ มขี ดความสามารถของประชาชนบนรากฐานทุ นทางวัฒ นธรรมชุ มชน
ดังนั้น ความเข้มแข็งจึงจะเกิดเป็นวงกว้างภายในชุมชน และขยายไปยังชุมชนอื่นๆ
เกิดการต่อยอดในเรื่ องของรายได้ อาชีพ การพัฒ นาสิ นค้า และการซึมซับเอา
ความศรัทธา ความเชื่อเข้าไปแบ่งปันจากชุมชนสู่ชุมชน เป็นการขยายฐานความ
ศรัทธาต่อไปอย่างยั่งยืน
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รูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรม
วิถี 4 ครูบา มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ การเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นการสร้างคุณค่าที่
ทําให้เกิดความศรัทธาให้ความเคารพนับถือ การศึกษาและเรียนรู้อยู่เสมอเป็นการ
สร้างคุณค่าที่ทําให้เกิดการยอมรับในความสามารถ พัฒนาขัดเกลาจิตใจเป็นการ
สร้างคุณค่าที่จะก่อให้เกิดคุณความดีขึ้นภายในจิตใจที่จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติ
ตนตามมา พัฒนาพื้นที่เรียนรู้เป็นการสร้างคุณค่าที่เกิดการให้ความสําคัญกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ ประสานความร่วมมือเป็นการสร้างคุณค่า
ในการให้ ค วามสํ าคั ญ กับ ส่ ว นรวมมากว่ าส่ ว นตน ต้ อ งเข้ ามามีบ ทบาทในการ
ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกสาธารณะให้กับบุคคล การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สิ่งเหล่านี้จะทําให้ พระสงฆ์ได้พัฒนาตนเองและ
เห็นคุณค่าของตนเอง
การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
จังหวัดลําพูน โรงเรียนที่มีบริบทอยู่ใกล้ชิดกับครูบามีการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมมาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หลักพุทธธรรมที่มีการนํามาบูรณาการกับ
การจัดการศึกษา ประกอบไปด้วย หลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฎฐาน หลักสังคหวัตถุ 4 หลักอิทธิบาท 4 และหลักบุญ กิริยวัตถุ
3 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ครูบาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปฎิบัติตนจนเป็น
อาจารยวัตร ในการจัดการเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยน ทางคณะครูมีการจัดกิจกรรม
แทรกเพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของหลักพุทธธรรม ในรูปแบบต่างๆ
เช่น การอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันหน้าเสาธง แทรกเรื่องของบุคคลหรือ
นักเรียนผู้ประสบผลสําเร็จในการเรียน ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม ได้รับรางวัลการ
แข่งขันต่างๆ นอกจากนี้ในการสอน ครู ก็แทรกคุณธรรมในโอกาสต่างๆ เช่นค่าย
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
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การปฏิบัติตนของครูบา ครูบาไม่ใช่พระภิกษุที่ครองผ้าคล้ายครูบา หรือมี
เครื่องประกอบให้ดูเหมือนครูบาเพราะการสร้างรูปลักษณ์หรืออัตลักษณ์ภายนอก
อาจจะดู เ หมื อ นแต่ โ ดยเนื้ อ แท้ แ ล้ ว ขนบธรรมเนี ย มการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ไ ม่
เหมือนกันอารยธรรมวิถีของครูบา เป็นคํายกย่องอย่างสูงสุด ด้วยความเคารพนับ
ถือที่ประชาชนมอบให้หรือใช้เรียกพระภิกษุสงฆ์เถระผู้ทรงคุณ ทรงพระไตรปิฎก
เชี่ยวชาญทั้งในด้านคันธุระและวิปัสสนาธุระ ประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีสีลาจารวัตร
อันงดงามไม่ด่างพร้อยในพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน
มีป ระสบการณ์ทําหน้าที่ในการ สั่ งสอนกุลบุ ตรและเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จั ง หวั ด ลํ า พู น อารยธรรมวิ ถี ข องครู บ าก็ เ กิ ด จากการศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย ใน
พระพุทธศาสนาแล้วยึดถือเป็นวิถีปฏิบัติของครูบาในแต่ละรูป
อารยธรรมวิ ถีสี่ ครู บ าสู่ ก ารจั ดการศึ กษาโรงเรี ย นจั งหวัด ลํ า พู น เป็ นการ
ยกระดับความรู้ และพัฒนาแนวความคิดของมนุษย์ให้ทันยุคทันสมัย เหมาะสม
กับสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน ได้ดําเนินงานพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่ มีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม นําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาท ร่วม
พั ฒ นาการศึ ก ษาจั ด ระบบการนิ เ ทศติ ด ตาม การสรุ ป รายงานและการจั ด ทํ า
โครงการ/กิ จ กรรมให้ มี ค วามชั ด เจนการบู ร ณาการด้ า นการจั ด การศึ ก ษาใน
โรงเรียน การนําแนวคิดอารยธรรมวิถีของครูบามาใช้ในการจัดการศึกษาถือว่าเป็น
หัวใจของการพัฒนา เพราะเป็นการยกระดับความรู้ และพัฒนาแนวความคิดของ
มนุษย์ให้ทันยุคทันสมัย เพราะเน้นในด้านคุณธรรมจริยธรรม จึงมีความเหมาะสม
กับสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านเนื้อหาสาระที่เรียน มีการจัดการศึกษาโดยมี
หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วกั บ ครู บ า ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา และระดั บ
มัธยมศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
45

อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูน

การจั ดการเรี ย นตามหลั กสู ต รอารยวิถี สี่ ครู บาของสถานศึ กษาในจั งหวั ด
ลําพูนได้ถูกนํา มาใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนทําให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองจนเกิด การพัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอก และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้
เกิดโทษ ให้มีกุศลธรรมงอกงามในชีวิต การพัฒนาทางด้านสังคม ความประพฤติ
การตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลช่วยเหลือกันและกันการพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้มีความ
เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร
อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน และการ พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา
ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิ ตตามสภาวะ สามารถ
ทําจิ ตใจให้ เ ป็ น อิส ระ ทํา ตนให้ บ ริ สุ ท ธิ์จ ากกิ เลสและปลอดพ้นจากความทุก ข์
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา
สรุ ป ได้ ว่ า งานวิ จั ย เรื่ อ ง อารยธ รรมวิ ถี 4 ครู บ า : แนว คิ ด และ
กระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูนเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่ยังมีคงมีชีวิตบน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นแต่กระนั้น แนวคิด
หลักปฏิบัติ รวมทั้งคําสอนยังคงมีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมตาม
แบบฉบับของจังหวัดลําพูนโดยโครงการวิถีครู งานหน้าหมู่ที่ขับเคลื่อนการมีส่วน
ร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเสมอมาให้ขยายฐานความร่วมไปยังประชาชน
องค์ ก รท้ องถิ่ น อื่ น ๆ สถาบั น การศึ ก ษาภายในจัง หวั ด เพื่ อตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการที่สอดคล้องกับบริบทอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระดับปัจเจก
บุคคล การพัฒ นาระดับชุมชน องค์กรและสถาบันต่างๆ และการพัฒนาระดับ
นโยบายของหน่วยงานรัฐและองค์กรท้องถิ่นก็ให้ ความร่วมมือเพราะเชื่อมั่นและ
ศรัทธาต่อครูบ าทั้งหลายโดยมีสถาบั นการศึกษาหลายแห่ งได้ใช้หลักสูตรอารย
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ธรรมไปประกอบการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาตนเองจน
กลายเป็นกระแสการพัฒนาหลักทางสังคมในจังหวัดลําพูนที่เห็นเป็นรูปธรรมจน
จังหวัดลําพูนได้รับการยอมรับและสร้างชื่ อเสียงในเรื่องความเข้มแข็งทางการมี
ส่วนร่วมของจังหวัดลําพูนและความโปร่งใส่ในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งผู้วิจัย สามารถเขียนแนวคิดและหลักปฏิบัติที่มีผลการ
เสริมสร้างคุณค่าทางอารยธรรมและกระบวนการพัฒนาตนเอง สังคมในจังหวัด
ลําพูน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ ด้านปัญญา ด้านการพัฒนาตนเอง และ
ด้านวัฒนธรรมดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 14 แสดงองค์ ความรู้ ใหม่ เรื่อ งอารยธรรมวิ ถี 4 ครูบา : แนวคิด และ
กระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูน
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สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการได้มาซึ่งองค์
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ซึ่งจาก
การวิจัย พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว บทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคมนั้นจะเป็นของ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ดล าพู น โดยการมี ส่ ว นร่ ว มกับ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดลาพูน ข้อจากัดหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้คือ การรับรู้อารย
ธรรมวิถีของสี่ครูบา พบว่า แม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่ทราบถึงองค์
ความรู้นี้ผู้วิจัยและคณะจาเป็นที่จะต้องสกัดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอารยธรรมวิถี
ของสี่ ครู บ าออกมา เพื่ อที่ จ ะน าไปอภิป ราย พู ดคุ ย และทาความเข้า ใจให้ กั บ
ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาสังคม ซึ่งใน
ท้ายที่สุดก็เกิดการเรี ยนรู้และเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการในการ
กาหนดนโยบาย จนกระทั่งนาไปสู่การอนุมัติโครงการการพัฒนาสังคมที่ มีส่ว น
เกี่ย วข้องกับอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของแนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลัก
อารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลาพูน
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ควรมีการสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของสี่ครูบา และสกัดเป็นองค์ความรู้ที่แท้จริงออกมา
เพราะการศึกษาอัตชีวประวัติของสี่ครูบานั้นส่วนมากจะเป็นการศึกษาในแง่เชิง
ประวัติบุคคลมากกว่า ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ถึงวิถีปฏิบัติที่แท้จริงของสี่ครูบา
ได้อย่างชัดเจน
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2) สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นต่ า งๆ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการนาเอาอารยธรรมวิถีของรูบาที่อยู่ในแต่ละอาเภอมา
ประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างจริงจัง สร้างจิตสานึกให้บุคลากรภายในโรงเรียน
แล้ ว ก าหนดเป็ น นโยบายในการน ามาใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการดาเนินงานตามอารยธรรมวิถีองครูบาแต่ละท่านให้เห็นเป็น
รูปธรรม และนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควรมีการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักอารยธรรมวิถี โดยการนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นและให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน
ให้มากขึ้น
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธา
ในกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลั กอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่า
ค้นหาว่าทาไมผู้คนจึงมีความศรัทธาและพร้อมที่จะออกมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมตามวิถีปฏิบัติของครูบา และในปัจจุบัน จะมีปัจจัยหนุนเสริมใดบ้างที่จะทา
ให้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมโดยยึดเอาแนวคิดของวิถีครูบามาเป็น
หลัก จะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ อีกทั้ง ควรมีการวิจัย
ต่อเนื่องเกี่ยวกับการนาเอาอารยธรรมวิถีของครูบามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเฉพาะด้าน เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตนของบุคลากรในโรงเรียน
หรื อ ความสํ า เร็ จ ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อารยธรรมวิ ถี ของครู บ าเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลการวิจัยที่จะนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน และควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบการนําเอาหลักอารยธรรมวิถีของครูบามาใช้ในการการ
เรียนสอน ก่อนและหลังใช้ เพื่อให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
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