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ชื่อรายงานการวิจัย อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัด
ล าพูน 

ผู้วิจัย    ดร.สามารถ บุญรัตน์  
ส่วนงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ๑.เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน  
๒. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดล าพูน ๓. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารย
ธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน  และ๔.เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัด
การศึกษาในโรงเรียนจังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ได้แก่  การวิเคราะห์เอกสาร รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก รูปแบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
และรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาตามสาระส าคัญของประเด็น
การสัมภาษณ์และการสนทนา จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา พร้อมทั้ง
น าเสนอโดยวิธีการพรรณนา 
  ผลการวิจัย พบว่า  
  แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน  พบว่า แนวการปฏิบัติระเบียบ
วิธีแบบดั้งเดิมโดยผ่านการปฏิบัติเช่น การนุ่งห่ม การเคร่งครัดในการ  เจริญสมาธิภาวนา การไม่ฉัน
เนื้อสัตว์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายด้านได้แก่ ด้านการเผยแผ่ ศาสนธรรม การส่งเสริมเด็กชน
เผ่าและชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ได้รับการศึกษา การสร้างโรงเรียน การสร้าง ศาสนสถานและบูรณะศาสน
สถานในเขตบริเวณ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านต่างๆ ส าหรับหลักปฏิบัติซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ พระสงฆ์ มีชีวิตเพ่ือสัง
คะภาวะ เพื่อชุมชน มีจิตวิญญาณเพ่ือชุมชน ต้องมีความรู้สึกที่เป็นชุมชน วัด  วัดจะต้องด ารงรักษาไว้
ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญของความเป็นวัดอย่างแท้จริงแม้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตามยุค
สมัยวัตถุนิยม และชุมชน วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยได้
บวชเรียนในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดี เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติไทย 
ค าสั่งสอนด้านการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนก็เป็นเรื่องที่ส าคัญมากในปัจจุบัน 
  กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดล าพูน พบว่า การสร้างการเรียนรู้ในอารยธรรมวิถีสี่ครูบานั้นได้มีการเรียนรู้และยึดถือปฏิบัติ
สืบเนื่องกันตลอดมาจน จากการวิจัยพบว่ามีการสร้างการเรียนรู้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ ๑) การสร้างการ
เรียนรู้ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา ๒) การสร้างการเรียนรู้ด้วยหลักภูมิปัญญา และ๓) ภูมิธรรม ภูมิ
ปัญญา สู่วิถีปฏิบัติ  ส่วนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถี
ของสี่ครูบา พบว่า ๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน ๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล และ๔) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์หรือรับผลประโยชน์ 
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กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน พบว่า เริ่มต้นจากการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร 
๔ หลักสามัคคีธรรม เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าเอาแนววิถีครูบา โดยเฉพาะหลักสามัคคี
ธรรม มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ซึ่งแนววิถีครูบาที่ส าคัญคือ การใช้รูปแบบของ “งานหน้า
หมู่” มาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคส่วนราชการ รวมทั้ง
คณะสงฆ ์
  การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาใน
จังหวัดล าพูน  พบว่า แนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ของสี่ครูบาอันจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติ 
แนวคิดและหลักค าสอนของสี่ครูบานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นวิธีการที่คล้ายกัน ส าหรับการพัฒนา
ศักยภาพของพระสงฆ์ของครูบาแต่ละท่านสามารถสรุปได้ว่ามี ๕ ข้อ ๑) การพัฒนาทางกาย ๒) การ
พัฒนาศาสนสถาน ๓) การพัฒนาสาธารณประโยชน์ได้น าหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ ๔) การ
พัฒนาความรู้ใช้หลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้  ๕)การพัฒนาจิตใจได้น าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ 
ส่วนรูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบาในจังหวัด
ล าพูน พบว่า รูปแบบการปฏิบัติดีเป็นวิธีสร้างศรัทธาที่ดีท่ีสุดก็คือการสอนด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย
การที่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ งดงามไปด้วยศีล  เป็นผู้มีปัญญาการศึกษาทั้งทางโลกและทาง
ธรรม หมั่นขัดเกลาจิตใจหากตัวพระสงฆ์เองยังยึดว่าตัวพระสงฆ์เองจะต้องช่วยสัตว์ ช่วยทุกคนให้พ้น
จากการเบียดเบียน สร้างพ้ืนที่เรียนรู้การจัดสถานที่นั้นวัดเป็นสถานที่ที่มีศาสนวัตถุและสถานที่กว้าง
ใหญ่ ท าเพ่ือส่วนรวมต้องเข้ามามีบทบาทในการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับบุคคล  การ
ปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สิ่งเหล่านี้จะท าให้พระสงฆ์ได้พัฒนา
ตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง 
  การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดล าพูน  พบว่า 
ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย ๗ ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ ๑ สร้าง
ศรัทธา  ขั้นที่ ๒ ขั้นสังเกต  ขั้นที่ ๓ ขั้นสัมผัส  ขั้นที่ ๔ ขั้นส ารวจ  ขั้นที่ ๕ ขั้นสืบค้น  ขั้นที่ ๖ สั่งสม
ปัญญา และขั้นที่  ๗ ประเมินผลและประยุกต์ใช้  หลักการตามแนวอารยธรรมวิถีสี่ครูบา 
ประกอบด้วย ๑) การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม  ๒)การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ๓)การ
ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕  ๔)การจาริกธุดงควัตร  ๕)พัฒนาเป็นงานสาธารณกุศล ๖) การเคารพนับถือ
พระพุทธศาสนา ๗)การปฏิบัติธรรมให้ดูเป็นตัวอย่าง  ๘)สร้างอาชีพให้ชาวกะเหรี่ยง  ๙)หลักธรรม
สังคหะวัตถุ ๔ ๑๐) การฉนัมังสวิรัติ และ ๑๑) อภัยทาน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดหลักการตามแนวพุทธ คือ ๑)เบญจศีล  ๒)เบญจธรรม ๓) วิปัสสนากัมมัฎฐาน  
๔)ธุดงควัตร ๕)สังคหวัตุ และ ๖) บุญกิริยวัตถุ ๓ 
ค าส าคัญ :  อารยธรรมวิถี , ๔ ครูบา แนวคิด , กระบวนการพัฒนาสังคม ,จังหวัดล าพูน. 
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Abstract 

 . The research has objectives 1. To study the concepts and practices of the 
Kruba Four Civilization in Lamphun 2. To study the social development process 
according to the Four Kruba Civilization of the Local Administrative Organization in 
Lamphun Province 3. To study the enhancement and self-development of monks 
According to the Four Civilization Ways of Kruba in Lamphun And 4. to study the 
integration of the Four Civilization Principles of Kruba with school management in 
Lamphun Province The researcher used the qualitative research methodology, 
including document analysis In-depth interview format Specific group discussion 
styles And the action research model And the descriptive data analysis based on the 
essence of the interview and discussion issues. Then the data was analyzed by 
content analysis method. As well as presenting them using the descriptive method 
  The research found that  
  Concepts and practices of the Four Rabbi Civilization in Lamphun Province, 
found that the traditional practices through practices such as clothing, strict in 
Meditative meditation Not meat me The propagation of Buddhism in many areas, 
including Propagation of religion, promotion of children, tribes and ethnic groups To 
be educated The construction of schools, the construction of religious sites and the 
rebuilding of religious sites in the area Public welfare And various public benefits 
Which is related to various factors For the practice which is related to various factors 
such as the monks live for the condition, for the community, the spirit for the 
community There must be a sense of being a temple community, the temple must 
maintain the true essence of the temple even though it has changed according to 
the state according to the era of materialism and the temple community has been a 
learning source of Thai society since the past Up until now Thai people are ordained 
in Buddhism. Has trained himself to be a good person Is an important force in the 
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development of the Thai nation Teachings about the mental development of people 
in the community are very important today. 
  Social development process in accordance with the principles of the 
Civilization of the Kruba four ways of local government organizations in Lamphun 
Province found that the creation of learning in the Civilization of the Kruba Way has 
been learned and practiced continuously throughout. From the research, it was 
found that there are 3 forms of learning as follows: 1) Creating learning by Buddhist 
principles, 2) Creating knowledge by wisdom, and 3) Landscape, wisdom, to practice. 
As for the process of creating participation in social development according to the 
civilization of the four teachers, it is found that 1) participation in planning 2) 
participation in the operation Participation in monitoring and evaluation, and 4) 
participation in the use or benefit of Social development process according to the 
principles of civilization of the four Kruba in Lamphun Province, found that beginning 
from the creation of learning process by the Buddhist principles such as the four 
Sangha objects 4, Brahmavihara, 4 principles of unity, local government organizations 
adopted the Kruba way Especially the principles of fellowship To be a tool for social 
development Which the Kruba Method is important Using the form of "Group work" 
as a tool to create a process for participation of people in the community and 
government. Including the Sangha 
  Strengthening values and self-development of monks according to the Four 
Ways of Kruba civilization in Lamphun Province, it is found that the concepts and 
methods of monks' development of the Four Kruba will lead to practice guidelines. 
The concepts and doctrines of the four teachers are mostly focused on similar 
methods. For the potential development of each monk's teacher, it can be 
concluded that there are 5 items: 1) physical development 2) religious development 
3) public benefit development, 4 Sangahavatthu principles apply 4) knowledge 
development Use the power of the 4th baht to apply 5) Mind development uses 
threefold principles. As for the form of value enhancement and self-development of 
monks according to the 4 civilizations of Kruba in Lamphun, it is found that the best 
practice is the way to build the best faith, which is teaching by being a good example 
by the monks. Buddhist monks who practice well, like beautiful precepts Who are 
intellectual, both secular and religious education If the monks themselves still 
believe that the monks themselves must help the animals Save everyone from 
encroachment Create a learning area to organize the place. The temple is a place 
with many artifacts and places. To do for the public, must play a role in instilling and 
creating public awareness for people. Cultivating the mind to make people 
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responsible for themselves and society. These things will allow the monks to 
develop themselves and see their own value. 
  The integration of the four civilization principles of Teacher Rabbi and 
educational management in schools in Lamphun Province found that there are 7 
steps of teaching and learning, consisting of Step 1: Building Faith, Step 2, Step 3, 
Step 3 Step 4, survey step, step 5, search step, step 6, build up wisdom and step 7, 
evaluate and apply Principles according to the four civilization ways of the Kruba, 
consisting of 1) the creation and reconstruction of temples 2) Meditation practice 3) 
Adherence to the 5 precepts 4) The pilgrimage 5) Develop as a public charity event 6) 
Respect for Buddhism 7) Practice Dhamma as an example 8) Build a career for Karen 
9) Sangkhahavuthhamma principles 4) Vegetarianism and 11) Apologies and the 
teaching and learning styles are consistent with the Buddhist principles, namely 1) 
Benjasil 2) Benjamatham 3) Vipassana Gamma Maha 4) 5) Sanghakhawatu and 6) 
Boonkhiriya object 3 
Keywords: Way of Civilization, 4 Khru Ba Concepts, Social Development Process, 
Lamphun Province. 
 
 



 

 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้ เรื่อง  “รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ได้กรุณาให้งบประมาณในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ขอกราบขอบพระคุณ 
พระเทพปัญญาสุธี. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ได้ตรวจสอบ และเป็นที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าในงานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะที่ให้ค าเสนอแนะ และ
ตรวจทานแก้ไข ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกรูป/ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณคณะผู้วิจัย ดร.สามารถ บุญรัตน์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ล าพูนที่ได้เป็นผู้ร่วม
วิจัยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ที่ได้ช่วยเหลืองานวิจัยฉบับนี้จึงแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้ 
และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้มีส่วนช่วยให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และขอ
กราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชที่เป็นก าลังใจในการ
ศึกษาวิจัยจนส าเร็จไปด้วยดี และผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามทั้งหมดท่ีได้มีส่วนในการวิจัย  
 บุญกุศลคุณงามความดีและคุณประโยชน์อันใดอันพึงมี ในงานวิจัยเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชา
คุณแด่พระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นแสงสว่างแห่งความพ้นทุกข์ของมนุษยชาติต่อไป และขอบูชาคุณ
อุปัชฌาย์ อาจารย์ และปูชนียบุคคลทั้งหลายที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจด้วยดี ข้าพเจ้า
ขอขอบคุณด้วยความจริงใจและด้วยความเคารพอย่างสูง 

 
 

สามารถ บุญรัตน์ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

การใช้อักษรย่อ 
  อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยได้ใช้คัมภีร์พระไตรปิฎกมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการศึกษาค้นคว้า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้  ผู้วิจัยใช้ชื่อย่อและค าเต็ม ชื่อของพระคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถาพระ
สุตตันตปิฎก และอรรถกถาธรรมบท ดังต่อไปนี้. 

คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยในวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยใช้อ้างอิงแบบ ๔ ตอนคือ ชื่อ
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(ภาษาไทย) ข้อที่ ๑๘๔ หน้าที่ ๒๒๕ เป็นต้น  
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๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  อารยธรรม หมายถึง คุณลักษณะความสงบสุขของสังคมท่ีตั้งอยู่บนรากฐานแห่งศีลธรรม และ
กฎหมาย ความเจริญเนื่องด้วยองค์การของสังคม เช่น การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอุตสาหกรรม ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี๑จากความหมายของ อารยธรรมจะเห็นได้ว่า 
อารยธรรมโดยทั่วไปมักหมายถึงประเด็นของความเจริญหรือดีในแง่ต่างๆของสังคม โดยเฉพาะด้าน
วัฒนธรรมต่าง ๆ ส่วนลักษณะความไม่เจริญหรือไม่พัฒนาทางวัฒนธรรม จะเรียกในทางกลับกันว่า 
อนารยธรรม อันแปลว่า ไม่มีอารยธรรม แต่ส าหรับทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรมจะศึกษาความ
ซับซ้อนของระบบสังคม กล่าวคือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างในสังคมแม้ว่าจะท าให้สังคมดีขึ้น
หรือแย่ลงก็ตาม โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงเหตุปัจจัยการเกิดและการล่มสลายของอารยธรรมนั้น รวมถึง
อิทธิพลของอารยธรรมนั้นต่ออารยธรรมอ่ืน ๆ ส าหรับค าว่า อารยธรรม นั้น โดยปกติแล้วจะมี
ความหมายโดยนัยถึง อารยธรรมมนุษย์ ดังนั้น องค์ประกอบต่างๆในสังคมมนุษย์ ก็คือ วัฒนธรรม แต่
ค าว่า อารยธรรม อาจน าไปใช้ในด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ อาทิ อารยธรรมต่างดาว ซึ่งเป็น
การศึกษาค้นคว้าหาความซับซ้อนของระบบสังคมของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลก เป็นต้น๒ 
  จากค านิยาม อารยธรรม เป็นหนึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่สังคมมนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐาน 
นอกจากความต้องการภายนอกในด้านต่างๆ มนุษย์ยังคงต้องการความมั่นคงทางจิตใจ  เพ่ือจะได้
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและอยู่รอดปลอดภัย  มนุษย์จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความผูกพันกับอ านาจ
เหนือธรรมชาติ  หรือสิ่งที่ปราศจากตัวตนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้  แต่เชื่อว่าสามารถปกป้องคุ้มครอง
ตนเองได้  การแสดงออกในการแสวงหาความมั่นคงทางจิตใจนี้มีลักษณะต่างกันตั้งแต่สมัยโบราณถึง
สมัยปัจจุบัน ซึ่งในช่วงเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา  มนุษย์ค้นพบว่า  ศาสนาและความเชื่อเป็นแนวทาง
ที่จะน าไปสู่ความมั่นคงทางจิตใจ เพราะฉะนั้น ศาสนาจึงเป็นผลของความต้องการทางจิตใจการ
แสดงออกซ่ึงความคิด  และความเชื่อของมนุษย์ ขณะเดียวกันมนุษย์จะมีความอ่อนแอในตนเองท าให้
ศาสนาและความเชื่อเป็นสิ่งที่สนองความต้องการที่มนุษย์จะขาดเสียมิได้ มนุษย์ต้องการที่พ่ึง  
ต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวเพ่ือให้ชีวิตมั่นคง  เมื่อมนุษย์เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติก็พยายาม
แสวงหาเหตุผลที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านั้น เมื่อได้ค าตอบที่ตนพอใจ  ก็มักจะยึดถือเชื่อมั่นในขั้น

                                                 

  ๑พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๒. 
 ๒สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย, อารยธรรม, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/อารย
ธรรม [ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/อารยธรรม
https://th.wikipedia.org/wiki/อารยธรรม
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แรกนี้อาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล  ต่อมาเม่ือผู้อื่นเห็นว่าดีก็น ามาปฏิบัติเป็นหลักการเดียวกันมากขึ้น
จนเกิดเป็นลัทธิศาสนามีกฎข้อบังคับ  พิธีกรรม  เกิดประเพณีต่างๆ ขึ้นมา  เช่น  เกิดการบูชาเทพเจ้า
บทสวดสถานที่บูชาเทพเจ้า  เกิดพิธีกรรมต่างๆ  เกิดเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธี  
และเกิดงานศิลปะที่เกี่ยวกับเทพเจ้าที่นับถือเพ่ือเป็นการบูชาและแสดงความเคารพในสิ่งที่มนุษย์จิต
นาการขึ้น  โดยแสดงวามรู้สึกนึกคิดของตนออกมาในลักษณะรูปธรรมต่างๆ  เช่น  ศิ ลปกรรม  
สถาปัตยกรรม  วรรณคดี  และดนตรี  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ให้หลุดพ้น
จากความกลัว๓ ดังนั้น พระพุทธศาสนากับสังคมเป็นสถาบันที่อยู่คู่กันยาวนานท าให้เป็นส่วนส าคัญใน
การก่อก าเนิดอารยธรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาจวบจนมาถึงปัจจุบันอันเป็นสิ่งที่ตกทอดมาสู่ชาว
พุทธที่นับถือและปฏิบัติค าสั่งสอนของผู้ที่ถ่ายทอดก็คือ พระสงฆ์ที่มีบทบาทส าคัญในการวางรากฐาน
และแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตลอดมา 
  อารยธรรมวิถี เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นอารยทางธรรมและวิถีแห่งการปฏิบัติของ
พระสงฆใ์นล้านนา โดยศัพท์แล้ว อารยธรรม หมายถึง ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี๔ ธรรมอัน
ดีงาม๕อารยธรรมในทางโลกเป็นอารยธรรมที่ได้รับการสั่งสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็น
พัฒนาการทางสังคมที่มีอิทธิพลทั้งประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต วิถีสังคม ส่วนอารยธรรมในทางธรรม
นั้นเป็นอารยธรรมที่เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นวิถีปฏิบัติที่สืบต่อกันมา อารยธรรมวิถีจึงเป็น
รูปแบบหรือแนวทางในการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ซึ่งมีทั้งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการ
สังคมสงเคราะห์ต่างๆ ควบคู่กันไป ซึ่งส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติในรูปแบบลักษณะนี้จะถูกนิยาม
ว่า “ครูบา” ครูบา หมายถึง ค าใช้เรียกพระเถระผู้เป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งมักจะมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป๖

ต าแหน่งครูบาเป็นชื่อปรากฏในท าเนียบของอาณาจักรล้านนาโบราณ เริ่มตั้งแต่ สาธุ สิทธิ ครูบาสวามี 
สมเด็จ และอาชญาธรรม ครูบานิยมเรียกพระเถระท่ีเคร่งศีลเคร่งธรรมและมีอายุพรรษา บางครั้งเรียก
พระภิกษุหนุ่มที่ประชาชนนับถือว่า ครูบา ก็มีแล้วแต่ความนิยมของสาธุชน๗ดังนั้น ครูบา จึงเป็นค ายก
ย่องอย่างสูงสุด ด้วยความเคารพนับถือที่ประชาชนมอบให้หรือใช้เรียกพระภิกษุสงฆ์เถระผู้ทรงคุณ 
ทรงพระไตรปิฎกเชี่ยวชาญทั้งในด้านคันธุระและวิปัสสนาธุระ ประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีสีลาจารวัตรอัน

                                                 

  ๓ ไม่ปรากฏช่ือผู้ เขียน , ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดอารยธรรม , [ออนไลน์] , แหล่งข้อมูล : 
http://civilizationwe.blogspot.com/2012/06/blog-post_20.html [ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
 ๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริ
วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๑๔๐๙. 
 ๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๑),  หน้า ๕๔๗.  
 ๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๒๓๕. 
 ๗ ภิกษุอานันท์ พุทธธัมโม, มหัศจรรย์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย, ค านิยม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พะยอม
ยงค์, พิมพ์ครั้งท่ี ๘, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์นันทพันธ์, ๒๕๕๔), หน้า ช. 
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งดงามไม่ด่างพร้อยในพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน มีประสบการณ์ท าหน้าที่
ในการสั่งสอนกุลบุตรและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัจจุบันต าแหน่งดังกล่าวยังคงมีการใช้อยู่โดยทั่วไป 
เช่น ครูบาวงศ์ วัดพระบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ครูบาดวงดี วัดท่าจ าปี อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ครูบาค าปาน วัดหัวขัว ต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน เป็นต้น และ  
นอกจากนี้ ความเป็นครูบาจะได้รับการเคารพนับถือจากประชาชนทั่วไปและยึดถือค าสั่งสอนจน
น าไปสู่การประพฤติการปฏิบัติตามค าสอนเหล่านั้น เช่น การรักษาศีลห้าของชมชุนห้วยต้นซึ่งเป็นชน
เผ่าชาวกะเหรี่ยงที่ยังคงปฏิบัติตามค าสั่งสอนของครูบาชัยวงศาพัฒนาอย่างเหนียวแน่ไม่เสื่อมคลาย 
หรือครูบาศรีวิชัยที่สร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกิจกรรมทางสังคมได้อย่าง
มากมาย เป็นต้น ซึ่งการท างานด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์หรือครูบาอันเป็นสถานะทางสัญลักษณ์
แห่งความเคารพและปฏิบัติตามค าสั่งสอนจึงกลายเป็นอารยธรรมที่ควรให้ความส าคัญและสร้างความ
ตระหนักแก่อนุชนรุ่นหลัง เพราะฉะนั้น พระสงฆ์ที่เรียกว่า ครูบาในภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะใน
จังหวัดล าพูนจะมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติของประชาชนในจังหวัดล าพูนจ านวน ๔ รูป 
ประกอบด้วย 
 ครูบาศรีวิชัย ท่านได้รับการยกย่องอย่างในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนาสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนาการมองไปที่จุดศูนย์แห่งการพัฒนาได้แก่ คน ซึ่งรูปแบบการพัฒนาสังคมของท่านจะ
มีกิจกรรมหลักอยู่ ๓ ลักษณะใหญ่ ได้แก่ ๑.การเทศนาสั่งสอน พร้อมกับเผยแพร่พุทธศาสนาด้วยการ
จาริกธุดงค์วัตร     ๒.การจารคัดลอกพระไตรปิฎกและพระธรรมวินัย ตลอดจนชาดกต่างๆ ลงใน
คัมภีร์ใบลาน และ๓.การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญที่สุดใน
กระบวนการครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยพุทธสถาปัตยกรรมทั้งหมด กอปรด้วย พระธาตุเจดีย์ วิหาร โบสถ์  
หอธรรม(หอไตร) มณฑปรอยพระบาทและเสนาสนะอ่ืนๆ รวมถึงสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน 
สะพาน โรงพยาบาล โรงเรียน เปรียบเสมือนการสร้างทานให้ผู้คนมากราบไหว้บูชา ได้มาใช้สอย ถือ
เป็นตัวแทนของผลบุญที่ใช้ในการบ าเพ็ญเพียรบารมีอย่างหนึ่งของครูบาเจ้าศรีวิชัย 
 ครูบาขาวปี ท่านยึดแนวปฏิบัติตามแนวทางและได้แกะรอยเส้นทางจาริกบุญของครูบาเจ้า
ศรีวิชัย และสานต่อแนวทางที่ได้วางไว้ทุกประการ นับแต่ยุคเริ่มบวชใหม่ ๆ หรือแม้กระทั่งการถูก
บังคับให้สึกหลายครั้งหลายครา แต่ครูบาอภิชัยขาวปีก็มิเคยย่อท้อหยุดงานก่อสร้างด้าน "ศาสนกุศล" 
ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นงาน "สาธารณกุศล" รวมผลงานก่อสร้างทั้งสองด้านที่เกิดขึ้นจากกระบวนการครู
บาเจ้าศรีวิชัย โดยมีครูบาอภิชัยขาวปีเป็นเสมือนศิษย์เอกมือขวาในการฟ้ืนฟูบูรณะนั้น มีจ านวนมาก
เกินกว่า ๓๐๐ แห่ง ผลงานที่โดดเด่น อันควรค่าแก่การกล่าวถึง ได้แก่ มณฑปครอบรอยพระบาทวัด
พระบาทตะเมาะ อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ วิหารครอบรอยพระบาท และวิหารเปื๋อยวัดพระพุทธบาทสาม
ยอด อ.บ้านโฮ่ง ล าพูน วิหารประดิษฐานเสาอินทขีล ณ วัดเจดีย์หลวง กลางเวียงเชียงใหม่ อนุสาวรีย์



 
๔ 

 

ของพระญากาวิละ โรงพยาบาลล าพูน และสิ่งก่อสร้างชิ้นส าคัญที่สุดที่เปรียบเสมือนอนุสรณ์หรือ
ตัวแทนของท่านก็คือ เสนาสนะภายในวัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ล าพูน 
 ครูชัยวงศาพัฒนา ชาวเรียนท่านว่าเป็น "พระพุทธเจ้าน้อยของชาวกะเหรี่ยง" พระผู้เป็นที่พ่ึง
ของ "ชาวกะเหรี่ยง" เมื่อครั้งที่ชาวบ้านได้ขุดพบศิลาจารึก ที่มีตัวอักษรล้านนาไทยเขียนไว้ด้วย
ประโยคสั้นๆว่า "ผู้ที่จะสร้างวัดนี้คือพระพุทธเจ้าน้อย ท่านได้ใช้กุศโลบาย ค่อยๆ ตะล่อมสอนชาวเขา
เหล่านี้ ให้เลิกยึดถือประเพณีบูชาผีสางนางไม้ ให้หันมาเลื่อมใสในข้อธรรมค าสั่งสอนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยปูพื้นและวางหลักเกณฑ์ในการยึดถือพระพุทธศาสนาให้ถึงแก่นและกระพ้ีให้เลิก
ละการเบียดเบียนรังแกสัตว์ เพียงเพ่ือสนองความสุขของตัว ซึ่งท่านเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกช าระจิตใจ ไม่เบียดเบียนผู้ใด จึง
ต้องนุ่งห่มผ้าย้อมฝาด ปฏิบัติตัวอยู่ในพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดพระ
ผู้ท าให้ชาวกะเหรี่ยงกินอาหาร "มังสวิรัติ" ทั้งหมู่บ้าน 
 ครูบาพรหมจักร ประวัติของท่านได้เดินธุดงค์ไปตามป่าและตามนิคมหลายที่หลายแห่ง 
เป็นเวลานานหลายสิบปี ก็ได้มาพักอยู่วัดป่าหนองเจดีย์ ต าบลท่าตุ้ม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  
ท่านพร่ าสอนลูกศิษย์ลูกหาให้อยู่ในศีลธรรม จัดตั้งส านักโรงเรียนพระปริยัติ นักธรรมบาลี จัดตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน พัฒนาวัดพระพุทธบาทตากผ้าให้เจริญรุ่งเรืองจนได้รับการยกย่องว่า
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีความส าคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งของจังหวัดล าพูน และด้วยการสั่งสมบุญ
บารมี คุณงามความดีของท่านนี้เองท าให้ ท่านได้รับความเคารพศรัทธาจากพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 
อุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาประชาชนทุกเพศทุกวัยทั้งในประเทศ และนานาประเทศ  
  จะเห็นได้ว่า ปฏิปทาและการประพฤติการปฏิบัติของครูบาทั้ง ๔ ที่อาศัยในจังหวัดล าพูนได้มี
ส่วนส าคัญในการสร้างอารยธรรมมากมายในแง่ของความสงบสุขของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่ง
ศีลธรรม ความเจริญทางด้านสังคม ความเจริญทางด้านวัตถุ รวมทั้งการสร้างรากฐานการประพฤติ
ปฏิบัติของอนุชนรุ่นหลังที่ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ของครูบา และความศรัทธาอย่างเหนียวแน่นใน
การหลักค าสอนของครูบา ๔ มาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาสังคมแบบล้านนาซึ่งปรากฏ
โครงการและกิจกรรมมากมาย เช่น โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน โครงการ ถนน คลองสวยน้ าใส ตามวิถีครูบา งานหน้าหมู่ของเทศบาลต าบลทากาศ จังหวัด
ล าพูน โครงการ "วิถีครูบา วิถีหน้าหมู่" วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ โดยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสม.ของเทศบาลทาทุ่งหลวง จังหวัดล าพูน "วิถีครูบา งานหน้าหมู่" สร้างทาง
ขึ้นสู่ดอยงุ้ม อ าเภอบ้านธิ จ.ล าพูน เป็นต้น เพราะหน่วยงานของรัฐได้มีความสนใจอย่างมากต่อ
แนวคิดของครูบาเพ่ือน ามาส่งเสริมความสามัคคีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนอย่างจริงจังซึ่ง
ปรากฏผลในการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนกับ
ท้องถิ่นอ่ืนที่เน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด แนวทาง "วิถีครูบา งานหน้าหมู่โดย



 
๕ 

 

สาระส าคัญระบุถึงการร่วมกันฟ้ืนฟูวัฒนธรรมวิถีชีวิต การเอามื้อ เอาวัน ตามวิถีคนเมือง๘ ฯลฯ จน
โครงการต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หลายสิบหลายร้อยโครงการท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง”ทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น”เป็นสิ่งที่คงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เพียงน าเข้ามาอยู่
ในโครงการส่งเสริมกันไป ปัดเป่ากันขึ้นมาใหม่ ให้เข้ากับยุคสมัย ผลงานที่ออกมาจึงส าเร็จที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง คือได้ความสามัคคีในหมู่คณะกลับคืนมา และการดูแลรักษาที่ทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า และมีการร่วมกันรับผิดชอบนั้น คือหัวใจหลัก”วิถีครูบา งานหน้าหมู่”ซึ่งเป็นแนวทางที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและประชาชนมีส่วนร่วม๙  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความตระหนักในพันธกิจต่อสังคมและประเทศชาติและ
สถาบันหลักของสังคม รวมทั้งสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่จะต้องร่วมด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาคน การพัฒนาตนสู่กระบวนการพัฒนาสังคมและชุมชนในจังหวัดล าพูนพร้อมทั้งการน าแนวคิด
อารยธรรมไปสู่การบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในจังหวัดล าพูนที่ส าคัญเร่งด่วนด้าน
การรักษาอัตลักษณะ และด ารงตนเองให้อยู่ในกรอบของอารยธรรมวิถีที่ครูบาได้สั่งสอนไว้ตามหลัก
ศีลธรรม เมตตาธรรม ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวกับตัวบุคคลและสมาชิกทั้งหมดในสังคม เพ่ือสร้างสังคมให้เกิด
ความเข้มแข็งตามอารยธรรมที่ดีงาม พร้อมทั้งความยั่งยืนให้มีความเข้มแข็งทางสังคมของไทย จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมไทย ซึ่งจะเกิดความรักต่อ 
สมัครสมาน สามัคคี จนถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ด ารงตนอยู่ตามหลักอารธรรมที่ดีต่อกัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้ง พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันหลักทางสังคม เช่น 
องค์กรท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชน และสถาบันทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งองค์กรของรัฐและสังคม
ประเทศชาติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) และฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
  เพราะฉะนั้น อารยธรรมวิถีของครูบาทั้ง ๔ รูปเป็นสิ่งที่ตกทอดมาเป็นองค์ความรู้ แนว
ทางการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาตนเอง แนวทางส าหรับการด าเนินกิจกรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงการจัดการศึกษาในโรงเรียนของจังหวัดล าพูนจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจใคร่ที่ ศึกษา
แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแบบแผนและแนวทางในการ
พัฒนาสังคม และการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ในจังหวัดล าพูน เพ่ือให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

                                                 

  ๘ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์,  อบจ.ล าพูนจัดเต็ม”วิถีครูบา”ได้ผลเกินคาด “น้ าไหล ไฟสว่าง ทาง
สะดวก”, ฉบับวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๙ ชาลิสา วัฒนะโชติ, อบจ.ล าพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ อปท. เน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนา
จังหวัด แนวทาง "วิถีครูบา งานหน้าหมู่", ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักประชาสัมพันธ์เขต ๓ 
จังหวัดเชียงใหม่, ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 



 
๖ 

 

ส่งเสริมแบบอย่างของวัตรปฏิบัติที่ดีงามของพระสงฆ์ที่มีลักษณะของกระบวนการพัฒนาสังคมจึงควร
อาศัยกระบวนการของอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาเป็นแนวทางที่พระสงฆ์ในยุคปัจจุบันควรน ามาเป็นวิถี 
แบบอย่างในการปฏิบัติพัฒนาตนเพ่ือเสริมคุณค่า เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชน  
และน าไปสู่การเผยแผ่ที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการบูรณาการหลักอารยธรรมวิถี
ของสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียน  จังหวัดล าพูน  อันจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาให้กับโรงเรียนจังหวัดล าพูน 

๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย  

  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน   
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
  ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรม
วิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน   
  ๑.๒.๔ เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
จังหวัดล าพูน 
 

 ๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ เชี่ยวชาญ(In-Depth 
Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ซึ่งขอบเขตดังต่อไปนี้ 

๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยทบทวนเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความ
วิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับแนวคิด
และกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูนดังนี้ 
   ๑. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านบทบาทพระสงฆ ์ประกอบด้วย ๖ ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้าน
การศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการและ และด้านสาธารณะ
สงเคราะห ์
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  ๒. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านพระสงฆ์ท่ีด ารงตนเองเป็นครูบามีปฏิปทา หลักปฏิบัติและค าสอน
ต่างๆ ประกอบด้วย ๔ รูป ได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย  ครูบาวงค์ศาพัฒนา ครูบาพรหมจักรสังวร และครู
บาอภิชัยขาวปี 
  ๓. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคม ได้แก่ ๑.สังคห
วัตถธุรรม ๒.หลักขันติธรรม ๓.หลักพรหมวิหารธรรม และ๔.หลักศีลธรรม  
  ๔. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านการพัฒนาตนเองประกอบด้วย  
 ๕. ขอบเขตเนื้อหาทางด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดล าพูนที่เป็นความรู้ ๓ 
ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

 ๑.๓.๒  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key information) 

  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งในส่วนของ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์จ านวน ๓๕ รูป กลุ่มผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑๖ ท่าน กลุ่มผู้น าชุมชนจ านวน ๘ ท่าน และกลุ่มการศึกษา
จ านวน ๒๖ ท่าน รวมทั้งหมด ๘๕ รูป/คน 

 ๑.๓.๓  ขอบเขตด้านสถานที่  

 มุ่งศึกษาบริบทในเขตพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ได้แก่ โครงการย่อยชุดที่ ๑ เน้นการวิเคราะห์คัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือ ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โครงการย่อยชุดที่ ๒ เน้น
พ้ืนที่ของวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน และวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โครงการย่อยชุดที่ ๓ เน้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน และโครงการย่อยชุดที่ ๔ เน้นพ้ืนที่สถาบันการศึกษาใน
จังหวัดล าพูน ได้แก่ โรงเรียนชัยยะวงศ์ษาพัฒนา  โรงเรียนบ้านผาหนาม  โรงเรียนวัดบ้านปาง  และ
โรงเรียนพรหมจักรสังวรในจังหวัดล าพูน 

 ๑.๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา  

   ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ –ตุลาคม ๒๕๖๐ 

  ๑.๓.๕ ขอบเขตด้านโครงการย่อย 

 โครงการย่อยชุดที่ ๑ วิจัยเรื่อง “แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัด
ล าพูน”  การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) โดยก าหนดเอกสารประเภทต่าง ๆ คัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือ ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา และการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้านอริยธรรมวิถีสี่ครูบา จ านวน ๒๐ รูป/คน 
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  โครงการย่อยชุดที่ ๒ เรื่อง “กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน” การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) แบ่งประชากรออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 
พระสงฆ์ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ จ านวน ๑๐ รูป/คน และการสนทนา
กลุ่ม ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านการพัฒนาสังคมตามโครงการวิถี  ครูบา งานหน้าหมู่ 
ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ จ านวน ๗ คน 
 โครงการย่อยชุดที่ ๓ วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตาม
หลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน” การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้แก่ นิสิต
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนผู้ให้ข้อมูล ที่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ จ านวน ๒๐ รูป มีการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและ
เรียนรู้ผลงานของสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 
  โครงการย่อยชุดที่ ๔ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนจังหวัดล าพูน” การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ได้แก่ พระสงฆ์  ผู้บริหาร  
ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  โรงเรียนพระชัยยะวงศ์ษาพัฒนา  โรงเรียนบ้านห้วย
ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  โรงเรียนบ้างดงสักงาม โรงเรียนบ้านปาง  และโรงเรียนพรหมจักรสังวร 
จังหวัดล าพูน  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) รวมทั้งหมด  ๓๐ รูป/คน 

 ๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

  อารยธรรมวิถี หมายถึง วัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เคยปฏิบัติและมีการปฏิบัติ
และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบัน โดยความมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสงบสุขและ
การพัฒนาให้เกิดขึ้นในสังคม 
  กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่มีระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม 
  นโยบาย หมายถึง ข้อเสนอส าหรับแนวทางการด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล ในท้องถิ่น
ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบหนึ่งซึ่งจะมีทั้งอุปสรรค และโอกาสบางประการ ซึ่งเป็นตัวก าหนดให้มีการ
เสนอนโยบายขึ้นเพือ่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
  กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน เพ่ือสนองตอบตามนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาสังคม 
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  กระบวนการพัฒนาสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่กระท าเพ่ือมุ่งปรับปรุงส่งเสริม
ให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจด้วยการมีปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ดี
พอสมควร เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
   ครูบา หมายถึง พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติธรรมตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน และ
ท างานในด้านสังคมสงเคราะห์เพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์โดยทั่วไป ซึ่งได้รับการยอมรับซึ่งจะเป็นค า
ที่ใช้เรียกขานพระเถระผู้เป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งมักจะมีอายุประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไป ครูบา ไม่ใช่ค าที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือเรียกขานตัวเอง ผู้ที่จะเป็นครูบานั้นมีเงื่อนไขอยู่ ๓ ข้อ คือ ๑. เป็นพระสงฆ์ที่มีอายุ
พรรษามาก (ทั้งอายุและอายุการบวช) ๒. ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ (ตลอดอายุการบวช) และ ๓. สร้าง
สิ่งดีสิ่งงามกับพระศาสนาซึ่งอาจหมายถึงศาสนสถานหรือ หรืออ่ืน ๆ  ในที่นี้ หมายถึง ครูบา เจ้าศรี
วิชัย ครูบาวงค์ศาพัฒนา,ครูบาพรหมจักรสังวร, ครูบาอภิชัยขาวปี,ที่ใช้กันในจังหวัดล าพูนและ
ใกล้เคียง 
  พระสงฆ ์หมายถึง พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดล าพูน      
  ผู้น า หมายถึง ผู้น าทางการ ได้แก่ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้น าไม่
เป็นทางการ ได้แก่ พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาลต าบลป่าไผ่ เทศบาลต าบลศรีวิชัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอลี้ เทศบาลต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 
  การเสริมสร้างคุณค่า (Self-Enhancing) หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า 
น าไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง และการยอมรับนับถือตนเอง ซึ่งเป็นผลจากการประเมินตนเองโดย
ภาพรวมในด้านความสามารถ ความส าคัญ และความส าเร็จของตนเอง และแสดงออกมาในรูปแบบ
ของทัศนคติในแง่บวกท่ีมีต่อตนเอง  
           การพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง การน าเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในร่างกาย 
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ  
      ชุมชน  คือ แหล่งอาศัยขนาดเล็กของคนที่มีความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ปฏิบัติ ความรู้สึกและทัศนคติที่ผูกพันปัจเจกบุคคลให้รวมเข้าเป็นกลุ่มในจังหวัดล าพูน 
     วัด  หมายถึง ศานสถานที่ส าคัญและเป็นแหล่งบ าเพ็ญบุญกุศลของศรัทธาประชาชนทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านวัฒนธรรม และเป็นแหล่งปลูกฝัง
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคม  
  การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ทุกชนิดเป็นการเชื่อมโยงการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นความรู้ ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  



 
๑๐ 

 

  การจัดการศึกษา  หมายถึง การพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างสติปัญญา
เป็นแนวทางในการเลี้ยงชีพที่สุจริต และเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติ การจัดการ
ศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๓ ประกอบหลัก ได้แก่ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียน ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน 

๑.๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๕.๑ ได้ทราบแนวคดิและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน   
๑.๕.๒ ได้มีกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีขอสี่ครูบาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
๑.๕.๓ ได้เสริมสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาใน

จังหวัดล าพูน   
๑.๕.๔ ได้นวัตกรรมการบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบากับการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนจังหวัดล าพูน 



บทท่ี ๒ 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   
  อารยธรรมวิถีครูบาในจังหวัดลําพูนเป็นลักษณะของวัตรปฏิบัติ รวมทั้งหลักพุทธธรรมที่เกิดจาก
การถํายทอดของครูบาอาจารย๑ที่ทํานได๎เคยปฏิบัติและมีการปฏิบัติและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบทอดตํอกัน
มาจนป๓จจุบัน โดยความมุํงหมายเพ่ือสร๎างความสงบสุขและการพัฒนาให๎เกิดขึ้นในสังคมที่พระสงฆ๑ผู๎ปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติธรรมตามหลักวิป๓สสนากรรมฐาน และทํางานในด๎านสังคมสงเคราะห๑เพ่ือเป็น
สาธารณะประโยชน๑โดยทั่วไป ซึ่งได๎รับการยอมรับซึ่งจะเป็นคําที่ใช๎เรียกขานพระเถระผู๎เป็นที่เคารพนับถือ 
ซึ่งมกัจะมีอายุประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไป ครูบา ไมํใชํคําที่กําหนดขึ้นเพ่ือเรียกขานตัวเอง ผู๎ที่จะเป็นครูบานั้นมี
เงื่อนไขอยูํ ๓ ข๎อ คือ ๑. เป็นพระสงฆ๑ที่มีอายุพรรษามาก (ทั้งอายุและอายุการบวช) ๒. ต๎องปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ (ตลอดอายุการบวช) และ ๓. สร๎างสิ่งดีสิ่งงามกับพระศาสนาซึ่งอาจหมายถึงศาสนสถานหรือ หรือสิ่ง
อ่ืน ๆ  ในที่นี้ หมายถึง ครูบาเจ๎าศรีวิชัย ครูบาวงค๑ศาพัฒนา,ครูบาพรหมจักรสังวร, ครูบาอภิชัยขาวปี ที่ใช๎
กันในจังหวัดลําพูนและใกล๎เคียง ซึ่งจะได๎นําเสนอตามลําดับดังตํอไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวครูบา 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน 
๒.๓ แนวคิดการพัฒนาสังคม 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการเสริมคุณคําความเป็นมนุษย๑ 
๒.๕ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ 
๒.๖ ทฤษฎีเกี่ยวการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
๒.๗ หลักพุทธธรรมในการจัดการศึกษา 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
๒.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

 

 



 
๑๒ 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวครูบา 
  พจนานุกรมภาษาถ่ิน ภาคเหนือ ได๎ให๎ความหมายของคําวํา ครูบา ไว๎วํา เป็นคําที่ใช๎เรียกพระภิกษุ
ผู๎ที่เป็นที่เคารพอยํางยิ่ง๑  และพจนานุกรมล๎านนาไทย ฉบับแมํฟูาหลวง  ได๎ให๎ความหมายไว๎ในทํานอง
เดียวกันวํา  ครูบา  เป็นคําที่ใช๎เรียกพระเถระผู๎เป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งมักจะมีอายุ  ๕๐ ปีขึ้นไป๒  ในเชียง
ตุงคําวํา ครูบา ถูกจัดให๎เป็นสมณะศักดิ์ตามระบบพ้ืนเมืองของเชียงตุง ซึ่งต่ํากวําชั้นสมเด็จอาชญาธรรม
และสูงกวําชั้นสวามี โดยปกติการถวายสมณะศักดิ์ระดับ ครูบา จะถวายให๎สําหรับพระเถระที่มีเกียรติคุณ 
มีอายุตั้งแตํ ๔๐ ปี พรรษา ๒๐ ขึ้นไป เชํน ครูบาแสงหล๎า วัดพระธาตุสายเมือง ครูบาวัดหัวขํวง เจ๎าคณะ
เมืองยอง เป็นต๎น๓ 
  ครูบา  หมายถึง  พระสงฆ๑ผู๎มีศีลอันงดงามไมํดํางพร๎อย มีจริยาวัตรเป็นที่เคารพ แกํคนทั่วไป เป็นผู๎
ปฏิบัติดี สันโดษ บวชตั้งแตํเป็นเณร และเป็นพระ ไมํเคยสึก และมีครอบครัวมากํอน และถึงเวลาอัน
สมควรแล๎วชาวบ๎านทั้งหมดจะพร๎อมใจกัน ยกยอเอา พระรูปนั้นเป็นครูบา  แตํพระรูปนั้นต๎องมีอายุพรรษา
แกํพอสมควร ถึงเป็นครูบาได๎ครูบา คือคําที่ใช๎เรียกขานพระเถระผู๎เป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งมักจะมีอายุ
ประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไป ครูบา ไมํใชํคําที่กําหนดขึ้นเพ่ือเรียกขานตัวเอง ผู๎ที่จะเป็นครูบานั้นมีเงื่อนไขอยูํ  ๓  
ข๎อ  คือ  ๑. เป็นพระสงฆ๑ที่มีอายุพรรษามาก  ๒. ต๎องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการประพฤติตน  ๓. สร๎างสิ่งดี
สิ่งงามกับพระศาสนาซึ่งอาจหมายถึง ศาสนสถานหรืออ่ืนๆ 
  คําวํา "ครูบา" เป็นภาษาบาลี  มาจากคําวํา "ครุปิ อาจาริโย " แปลวํา เป็นทั้งครูและอาจารย๑ มา
จากคําวํา"ครุปา" และเพ้ียนเป็น "ครูบา" ในที่สุด เป็นคําที่พบวํา ใช๎กันเฉพาะในวัฒนธรรมล๎านนาเทํานั้น  
เป็นตําแหนํงทางสังคมของสงฆ๑ หมายถึง การยกยํองเชิดชูพระสงฆ๑ผู๎ได๎รับ การยกยํองและ นับถือศรัทธา 
จากประชาชน หรือมีผลงานปรากฏแกํชุมชน โดยจะใช๎คําวํา ครูบานี้ เป็นสรรพนามนําหน๎า ภิกษุสงฆ๑รูป
นั้นๆ พระสงฆ๑ท่ัวๆไปไมํมีสิทธิ์แตํงตั้งตัวเองเป็นครูบา หรือต๎องมีผลงานปรากฏแกํชุชน ในด๎านการกํอสร๎าง
บูรณะปฏิสังขรณ๑ สร๎างวัดวาอาราม หรือสิ่งสาธารณะประโยชน๑ หรือมีคุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ เชํน เป็นผู๎อุทิศ
ชีวิตเพ่ือพระพุทธศาสนา เป็นที่พ่ึงของประชาชน เชี่ยวชาญในการจารและรวบรวมคัมภีร๑ใบลาน๔ 

                                                        
๑ อุดม รุํงเรืองศรี,พจนานุกรมล้านนาไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ( เชียงใหมํ : มรดกล๎านนา, ๒๕๔๗),  หน๎า ๑๕๔. 
๒ ถาวร เสาร๑ศรีจันทร๑, วิถีไทเขิน เชียงตุง ครูบากับสมณศักด์ิสงฆ์ในเชียงตุง , ( เชียงใหมํ : มรดกล๎านนา, 

๒๕๕๐), หน๎า ๑๐๔. 
๓ จิรชาติ สันต๏ะยศ,ครูบาศรีวิชัยกับคตินิยมแบบครูบาใหม่ ,(กรุงเทพหานคร: บริษัทงานดีจํากัด, ๒๕๕๓), หน๎า 

๘๒.  
๔ พระมหาสงํา ธีรวฺโส, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง เถราภิเษก : พิธียกยอสมณศักด์ิ

พระสงฆ์ในล้านนา, ( เชียงใหมํ : สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต, ๒๕๕๓), หน๎า ๙๗.  



 
๑๓ 

 

  คําเรียกขานวํา ครูบา ไมํใชํพระภิกษุที่ครองผ๎าคล๎ายครูบา หรือมีเครื่องประกอบให๎ดูเหมือนครูบา
เพราะการสร๎างรูปลักษณ๑หรือ อัตลักษณ๑ภายนอก อาจจะดูเหมือนแตํโดยเนื้อแท๎แล๎วขนบธรรมเนียมการ
ประพฤติปฏิบัติไมํเหมือน๕ ป๓จจุบันตําแหนํงดังกลําวยังคงมีการใช๎อยูํโดยทั่วไป เชํน ครูบาวงศ๑ วัดพระบาท
ห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ครูบาดวงดี วัดทําจําปี อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ ครูบาคําปาน วัด
หัวขัว ตําบลทุํงหัวช๎าง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เป็นต๎น ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับครูบานั้นเอกสารทางวิชาการ 
และนักวิชาการทางศาสนา ได๎วิเคราะห๑และได๎ให๎แนวคิดไว๎ดังนี้ 
 พจนานุกรมล้านนาไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง  ได๎ให๎ความหมายไว๎ในทํานองเดียวกันวํา ครูบาเป็นคํา
ที่ใช๎เรียกพระเถระผู๎เป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งมักจะมีอายุ  ๕๐ ปีขึ้นไป 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน๖ ได๎ให๎ความหมายของนักบุญไว๎วํา บุญ หมายถึง การบําเพ็ญ 
หรือสิ่งที่สร๎างให๎แกํคนทุกชนชั้น ไมํวําจะเป็นให๎เพื่อบูชาคุณ เพ่ือตอบแทนอุปาระ หรือเพ่ือสงเคราะห๑ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๗ กลําววํา ลักษณะบทบาทนักบุญซึ่งแตกตํางจากการให๎ทานทั่วไป 
อันเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของบทบาทแตํละทําน นั่นก็คือ ลักษณะของการบําเพ็ญบารมี คือ ให๎แกํคนหรือ
สัตว๑เพ่ือประโยชน๑แกํชีวิตที่เป็นจริง ให๎ด๎วยจิตใจที่เสียสละแท๎จริงโดยไมํหวังผลตอบแทน การให๎นั้นเป็น
สํวนหนึ่งของการก๎าวไปในกระบวนการฝึกฝนพัฒนาตนเองให๎มีป๓ญญาเจริญสมบูรณ๑เพ่ือจะได๎บําเพ็ญ
ประโยชน๑สุขแกํสรรพสัตว๑ได๎บริบูรณ๑ 
 จิรชาติ สันต๊ะยศ๘ กลําววํา ในเชียงตุงคําวํา ครูบา ถูกจัดให๎เป็นสณศักดิ์ตามระบบพ้ืนเมืองของ
เชียงตุง ซึ่งต่ํากวําชั้นสมเด็จอาชญาธรรมและสูงกวําชั้นสวามี โดยปกติการถวายสมณศักดิ์ระดับ ครูบา จะ
ถวายให๎สําหรับพระเถระที่มีเกียรติคุณ มีอายุตั้งแตํ ๔๐ ปี พรรษา ๒๐ ขึ้นไป เชํน ครูบาแสงหล๎า วัดพระ
ธาตุสายเมือง ครูบาวัดหัวขํวง เจ๎าคณะเมืองยอง เป็นต๎น 

                                                        
  ๕ วิลักษณ๑  ศรีปุาซาง, ตนบุญล้านนา,(เชียงใหมํ : บริษัท วิทอินดีไซด๑ จํากัด, ๒๕๕๓), หน๎า ๑๕  

๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕, พิมพ๑ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : 
อักษรเจริญทัศน๑, ๒๕๓๘), หน๎า ๓๙๕. 

๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ก้าวไปในบุญ, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๒), หน๎า ๘๑. 
๘ จิรชาติ สันต๏ะยศ, ครูบาศรีวิชัยกับคตินิยมแบบครูบาใหม่, (กรุงเทพหานคร : บริษัท งานดี จํากัด, ๒๕๕๓), 

หน๎า ๘๒. 



 
๑๔ 

 

 พระมหาสง่า ธีรวํโส๙ ได๎ให๎ทัศนะไว๎วํา คําวํา "ครูบา" เป็นภาษาบาลี  มาจากคําวํา "ครุปิ  อาจาริ
โย " แปลวํา เป็นทั้งครูและอาจารย๑ มาจากคําวํา "ครุปา" และเพ้ียนเป็น "ครูบา" ในที่สุด เป็นคําที่พบวํา ใช๎
กันเฉพาะในวัฒนธรรมล๎านนาเทํานั้น  เป็นตําแหนํงทางสังคมของสงฆ๑ หมายถึง การยกยํองเชิดชูพระสงฆ๑ผู๎
ได๎รับ การยกยํองและ นับถือศรัทธา จากประชาชน หรือมีผลงานปรากฏแกํชุมชน โดยจะใช๎คําวํา ครูบานี้ 
เป็นสรรพนามนําหน๎า ภิกษุสงฆ๑รูปนั้นๆ พระสงฆ๑ทั่วๆไปไมํมีสิทธิ์แตํงตั้งตัวเองเป็นครูบาหรือต๎องมีผลงาน
ปรากฏแกํชุชน ในด๎านการกํอสร๎างบูรณาปฏิสังขรณ๑ สร๎างวัดวาอาราม หรือสิ่งสาธารณะประโยชน๑ หรือมี
คุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ เชํน เป็นผู๎อุทิศชีวิตเพ่ือพระพุทธศาสนา เป็นที่พ่ึงของประชาชน เชี่ยวชาญในการจาร
และรวบรวมคัมภีร๑ใบลาน 
 วิลักษณ์ ศรีป่าซาง๑๐ ได๎กลําววํา คําเรียกขานวํา ครูบา ไมํใชํพระภิกษุที่ครองผ๎าคล๎ายครูบา หรือ
มีเครื่องประกอบให๎ดูเหมือนครูบาเพราะการสร๎างรูปลักษณ๑หรือ อัตลักษณ๑ภายนอก อาจจะดูเหมือนแตํ
โดยเนื้อแท๎แล๎วขนบธรรมเนียมการประพฤติปฏิบัติไมํเหมือน 
  รวมความวํา คําวํา ครูบา เป็นคําเรียก พระสงฆ๑ทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งครูบามักจะมี
อายุและกาลพรรษาคํอยข๎างมาก มีการยกยํองเชิดชูพระสงฆ๑ผู๎ได๎รับ การยกยํองและ นับถือศรัทธา จาก
ประชาชน หรือมีผลงานปรากฏแกํชุมชน อีกทั้งยังมีปฏิปทา มีศีลธรรม จรรยาวัตรอันนําเลื่อมใสอยํางมาก 
ที่ชํวยจรรโลงพระพุทธศาสนาไมํวําจะเป็นการพัฒนาวัด การพัฒนาคน การพัฒนาชุมชน สามารถ
เสริมสร๎างสัททาปสาทตํอประชาชนทั่วไป มีความสามารถทรงพระไตรปิฎกเชี่ยวชาญทั้งในด๎านคันธุระและ
วิป๓สสนาธุระ รวมทั้งสั่งสอนลูกศิษย๑และประชาชนทั่วให๎ตั้งมั่นอยูํในคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับครูบา 

ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

อุดม รุํงเรืองศรี, (๒๕๔๗),  หน๎า 
๑๕๔. 

ครูบา ไว๎วํา เป็นคําท่ีใช๎เรียกพระภิกษุผู๎ที่เป็นที่เคารพอยํางยิ่ง 

ถาวร เสาร๑ศรีจันทร๑, (๒๕๕๐), 
หน๎า ๑๐๔. 

ครูบา  เป็นคําที่ใช๎เรียกพระเถระผู๎เป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งมักจะ
มีอายุ  ๕๐ ปีขึ้นไป 

จิรชาติ  สันต๏ะยศ, (๒๕๕๓), 
หน๎า ๘๒. 

ครูบา ถูกจัดให๎เป็นสมณะศักดิ์ตามระบบพ้ืนเมืองของเชียงตุง 
ซ่ึงตํ่ากวาํชัน้สมเด็จอาชญาธรรมและสูงกวําชั้นสวามี 

                                                        
๙ พระมหาสงํา ธีรวํโส, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง เถราภิเษก : พิธียกยอสมณศักด์ิ

พระสงฆ์ในล้านนา, (เชียงใหมํ : สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมํ , ๒๕๕๓), 
หน๎า ๙๗. 
 ๑๐ วิลักษณ๑ ศรีปุาซาง, ตนบุญล้านนา, พิมพ๑ครั้งท่ี ๑,(เชียงใหมํ : บริษัท วิทอินดีไซด๑ จํากัด, ๒๕๕๓), หน๎า ๑๕ 



 
๑๕ 

 

ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

พระครูพุฒิธรรมสุนทร(โสดา ทา
ป๓น). (๒๕๕๒), หน๎า ๑๒๓. 

ครูบา  เป็นพระภิกษุสงฆ๑  ได๎ศึกษาเลําเรียนพระธรรมวินัย  
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ  รักษาตนอยูํตามคลองวัตร ไมํประพฤติ
นอกสิกขาบทวินัย 

พระมหาสงํา ธีรวฺโส, (๒๕๕๓),  
หน๎า ๙๗.  

ครูบา เป็นตําแหนํงที่ยกยํองเชิดชูพระสงฆ๑และการนับถือ
ศรัทธา จากประชาชน หรือมีผลงานปรากฏแกํชุมชน 

พ ร ะ ค รู วิ สุ ท ธิ ธ ร ร ม โ ฆ สิ ต 
(สัมพันธ๑ สิริธมฺโม), (๒๕๕๒ ),   
หน๎า ๒๐. 

ครูบา เป็นผู๎มีสีลาจารวัตรอันงดงามไมํดํางพร๎อยในพระธรรม
วินัย วัตรปฏิบัติ มีภูมิรู๎ ภูมิธรรม และภูมิฐาน 

จิรชาติ  สันต๏ะยศ , (๒๕๕๓) , 
หน๎า ๘๒. 

ครูบา ถูกจัดให๎เป็นสณศักดิ์ตามระบบพ้ืนเมืองของเชียงตุง จะ
ถวายให๎สําหรับพระเถระที่มีเกียรติคุณ มีอายุตั้งแตํ ๔๐ ปี 
พรรษา ๒๐ ขึ้นไป 

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน 
  พระสงฆ์นั้นมีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมเป็นอย่างยิ่งเริ่มแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สังคมไทยนั้นเป็น
สังคมเมืองพุทธ พระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การพัฒนาด้าน
จิต คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาสังคมเพ่ือให้สังคมสงบสุข ร่มเย็น ในส่วนของจังหวัด
ล าพูนมีพระสงฆ์อยู่หลายรูปที่มีบทบาทด้านการพัฒนาสังคม การเผยแผ่  และมีจริยาวัตรที่เป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในล าพูนหลายรูป ซึ่งชาวจังหวัดล าพูนจะใช้นามเรียกขานพระสงฆ์เหล่านี้ว่า 
“ครูบา” ซึ่งหมายถึงพระสงฆ์ท่ีมีอายุพรรษามาก และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านโดยทั่วไป วัตรปฏิบัติ
ของครูบาหลายรูปในจังหวัดล าพูนได้ถูกน ามาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้น าเอาวิถีปฏิบัติของครูบาบางรูปมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสังคมด้วย ปรากฏการณ์เหล่านี้เรียกว่า “อารยธรรมวิถีครูบา”  ซึ่งครูบาที่มีชื่อเสียงในอดีตของ
จังหวัดล าพูน ได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย , ครูบาวงค์ศาพัฒนา, ครูบาพรหมจักรสังวร และ ครูบาอภิชัยขาวปี 
ครูบาทั้งสี่รูปนี้นับได้ว่าเป็นครูบาที่มีวัตรปฏิบัติทั้งในด้านวัตรส่วนตัวและการปฏิบัติเพ่ือส่วนรวม  ผ่าน
กระบวนการต่างๆ ที่ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถใช้เป็น
สาธารณประโยชน์ได้อย่างดี บทบาทดังกล่าวอาทิ การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ซึ่งถือเป็น
กิจกรรมหลักท่ีส าคัญที่สุดในกระบวนการครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยพุทธสถาปัตยกรรมทั้งหมด กอปรด้วย พระ
ธาตุเจดีย์ วิหาร โบสถ์ หอธรรม มณฑปรอยพระบาทและเสนาสนะอ่ืนๆ รวมถึงสาธารณะประโยชน์ เช่น 



 
๑๖ 

 

ถนน สะพาน โรงพยาบาล โรงเรียน เปรียบเสมือนการสร้างทานให้ผู้คนมากราบไหว้บูชา ได้มาใช้สอย ถือ
เป็นตัวแทนของผลบุญที่ใช้ในการบ าเพ็ญเพียรบารมีอย่างหนึ่งของครูบาเจ้าศรีวิชัย  โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน หรือท่ีเรียกว่า “หน้าหมู่” การอบรมสั่งสอนศรัทธาประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ 
การสร้างอาชีพให้ชาวกะเหรี่ยง (ผ้าทอ เครื่องเงิน) พร้อมที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรและที่อยู่
อาศัย การสร้างผังเมืองของชุมชนอย่างเป็นระเบียบ ทั้งระบบน้ า ระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภคเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ชุมชน เป็นต้น บทบาทส าคัญของครูบาดังกล่าวในฐานะที่เป็นนักพัฒนานั้นได้สร้างความ
เลื่อมใสศรัทธาขึ้นในหมู่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมที่จะเรียกวําเป็นอารยธรรม
ได๎ก็ตํอเมื่อวัฒนธรรมนั้นได๎มีการพัฒนาให๎เจริญถึงขั้นสูงสุดแล๎วต๎องมีการบันทึกเรื่องราวตํางๆ วัฒนธรรม
ด๎านอื่นต๎องได๎รับการปรับปรุง กระบวนการปลูกฝ๓งความรู๎และประสบการณ๑ของมนุษย๑ยุคหนึ่งสูํอีกยุค จน
เกิดเป็นความเจริญทางด๎านวัตถุ และความเจริญทางจิตใจหรือป๓ญญา ซึ่งวัฒนธรรม หมายถึง อุปกรณ๑ วิถี
ชีวิต หรือแบบอยํางของการดํารงชีวิตที่สังคมหนึ่งกําหนดขึ้นและยึดถือรํวมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได๎นั้นต๎องผําน
การเรียนรู๎ ประสบการณ๑ และการปลูกฝ๓งทางสังคมอยํางยาวนานซึ่งควรแกํการศึกษาดังตํอไปนี้ 
 ๒.๒.๑ อารยธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัย 
  ครูบาศรีวิชัย เกิดที่บ๎านปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีนามเดิมวํา อ๎ายฟูาร๎อง เพราะในขณะที่ทําน
เกิด อากาศวิปริต มีลมฝน ฟูาแลบ ฟูาร๎อง ฟูาผํา จึงถือเอานิมิตนั้นมาตั้งชื่อ ทํานเกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๑ 
ค่ํา เดือน ๙ เหนือ (เดือน ๗ ใต๎) ตรงกับวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๑ ปีขาล เวลาพลบค่ํา บิดาชื่อ นาย
ควาย มารดา ชื่อ นางอุสา ทํานได๎เริ่มบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๘ ปี ณ วัดบ๎านปาง อําเภอลี้ ซึ่งเป็น
อารามเล็กๆ ประจําหมูํบ๎าน มี ครูบาขัติยะ วัดบ๎านปาง เป็นพระอุป๓ชฌาย๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ อายุครบ ๒๐ 
ปี ก็อุปสมบท มี พระครูสุมโณ วัดบ๎านโฮํงหลวง เป็นพระอุป๓ชฌาย๑ ได๎รับฉายาวํา สิริวิชโย ตํอมาได๎เดินทาง
ไปศึกษาวิป๓สสนากัมมัฏฐานจาก ครูบาอุปละ วัดดอยแต อําเภอแมํทา (ป๓จจุบันอยูํในตําบลเหมืองจี้ อําเภอ
เมืองลําพูน) ด๎วยเหตุที่มีอุปนิสัยชอบสงบเสงี่ยม เจียมตัว พูดน๎อย กินน๎อย และรู๎แนวทางปฏิบัติธรรมบ๎าง
แล๎ว จึงถือโอกาศขึ้นไปอยูํปฏิบัติกัมมัฏฐานบนดอยทิศใต๎ของหมูํบ๎าน (ที่ทํานสร๎างเป็นวัดบ๎านปางเดี๋ยวนี้) 
เมื่อทํานได๎วิเวกทางกาย จิตใจก็หยั่งรู๎เข๎าสูํสมาธิหยั่งลงสูํวิป๓สสนาญาณ ทํานก็ยิ่งมีความพากเพียรในการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานมากขึ้นเครํงครัดในวินัย ไมํแตะต๎องลาภสักการะป๓จจัย ฉันอาหารมังสะวิรัติ ประชาชนจึง
เกิดความเลื่อมใส ชื่อเสียงของทํานก็ยิ่งโดํงดังไกลออกไป ชาวบ๎านหลั่งไหลเข๎ามาเคารพบูชาทํานมากขึ้น 
ตํอมา ครูบาขัติยะย๎ายไปจําพรรษาที่อ่ืน ทํานจึงรับตําแหนํงเจ๎าอาวาสวัดบ๎านปาง และบุกเบิกปุานั้นสร๎าง
เป็นวัดขึ้น ไมํนานก็สร๎างเสร็จมีงานฉลอง   (ปอยหลวง) ถึง ๗ วัน ๗ คืน และได๎ตั้งชื่อวัดใหมํแหํงนี้วํา วัด
ศรีดอนชัยทรายมูลบุญเรืองบ๎านปาง ชาวบ๎านเรียกวํา วัดบ๎านปาง สํวนวัดเดิมที่มีอยูํในหมูํบ๎านก็หมดสภาพ
ไป นับเป็นวัดแรกท่ีทํานได๎สร๎างข้ึนมา (พ.ศ. ๒๔๔๔) ตํอมาระหวํางปี พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๔๖๓ ต๎องอธิกรณ๑ถูก



 
๑๗ 

 

กลําวหาในหลายกรณี    เชํน เป็นพระอุป๓ชฌาย๑เถื่อน ไมํประพฤติตนให๎ เป็นไปตามคําสั่งของคณะสงฆ๑ ไมํ
อยูํในบังคับบัญชาของพระครูมหารัตนากร เจ๎าคณะแขวงลี้ ที่เพ่ิงตั้งข้ึนมาใหมํตามพ.ร.บ.ปกครองคณะสงฆ๑ 
ฯลฯ ครูบาศรีวิชัยถูกกักบริเวณให๎อยูํในวัดพระธาตุหริภุญชัย ๑ ปี (พ.ศ.๒๔๕๔) ถูกกักบริเวณอยูํใน       
วัดศรีดอนชัยเชียงใหมํ ๓ เดือน สุดท๎ายจึงถูกนิมนต๑ให๎เข๎าไปสอบสวนที่กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๔๖๓)  แตํทุกคดี
ก็ได๎รับการวินิจฉัยจากสมเด็จพระมหาสมณะเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชในสมัย
นั้นวําไมํมีความผิด ครูบาศรีวิชัยจึงเดินทางกลับจังหวัดลําพูน บรรดาสานุศิษย๑จัดขบวนต๎อนรับ ทําพิธี
บายศรีสูํขวัญ ประชาชนก็เพ่ิมความเคารพเลื่อมใสยิ่งขึ้น (ถูกอธิกรณ๑ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๗๘) จึงทําให๎
ศรัทธาสาธุชนทั่วสารทิศมาเฝูาชื่นชมบารมี รํวมทําบุญกับครูบาศรีวิชัยที่ถือวําเป็นพระอริยสงฆ๑มาโปรด
สัตว๑โลกในยุคกึ่งพุทธกาล ทํานมักจะรับนิมนต๑ไปเป็นประธาน(นั่งหนัก) ในการบูรณะศาสนสถานทั่ว
ภาคเหนือไมํต่ํากวํา ๑๐๘ แหํง 
  ผลงานชิ้นสุดท๎ายของทํานคือ การสร๎างสะพานข๎ามลําน้ําปิง ระหวํางบ๎านริมปิง จังหวัดลําพูน กับ
อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหมํ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ สะพานยังไมํทันเสร็จ โรคริดสีดวงทวารของทํานกําเริบ จึง
ต๎องไปพักที่วัดจามเทวี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เจ๎าจักรคําขจรศักดิ์ ก็รับสั่งให๎หาหมอดีๆ มารักษา แตํ
อาการก็ไมํทุเลา ทํานจึงกลับวัดบ๎านปาง อําเภอลี้ อาการของทํานมีแตํทรงกับทรุด จนถึงวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๔๘๑ เวลา ๐๐.๐๕ นาฬิกา กับ ๓๐ วินาที ทํานก็ถึงแกํมรณภาพด๎วยอาการสงบ ศพของ
ทํานได๎เก็บไว๎ที่วัดบ๎านปางเป็นเวลา ๑ ปี เมื่อวิหารที่วัดบ๎านปางเสร็จเรียบร๎อยแล๎วก็นําศพของทํานแหํเป็น
ขบวนใหญํกลับเข๎าสูํวัดจามเทวี จังหวัดลําพูน เป็นเวลา ๗ ปี เพ่ือให๎ลูกศิษย๑ได๎พ่ึงบารมีของทําน ทําการ
สร๎างสะพานข๎ามแมํน๎าปิงให๎เสร็จตามคําสั่งของทําน 
  ตํอมาเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๙ ทางจังหวัดลําพูนจึงได๎บําเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพของทําน
อยํางใหญํโตถึง ๑๕ วัน ๑๕ คืน ตํารวจ ทหาร เข๎ารักษาการณ๑อยํางเข๎มแข็ง เพ่ือมิให๎ใครเข๎ายื้อแยํงอัฐิของ
ทําน และได๎มีการตกลงแบํงอัฐิของทํานออกเป็น ๖ สํวน คือ  
  - บรรจุไว๎ที่วัดบ๎านปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สํวนหนึ่ง  
  - บรรจุไว๎ที่วัดจามเทวี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สํวนหนึ่ง  
  - บรรจุไว๎ที่วัดสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํสํวนหนึ่ง  
  - บรรจุไว๎ที่วัดพระแก๎วดอนเต๎า จังหวัดลําปางสํวนหนึ่ง  
  - บรรจุไว๎ที่วัดพระเจ๎าตนหลวง จังหวัดเชียงราย (ป๓จจุบันจังหวัดพะเยา) สํวนหนึ่ง  
  - บรรจุไว๎ที่วัดพระธาตุชํอแฮ จังหวัดแพรํสํวนหนึ่ง 
  เพ่ือให๎ประชาชนผู๎มีจิตศรัทธา และเคารพนับถือทํานจะได๎กราบไหว๎สักการบูชาตํอไป 



 
๑๘ 

 

  ครูบาศรีวิชัย คือนักบุญในกึ่งยุคพุทธกาล ที่ได๎สร๎างคุณประโยชน๑ตํอเพ่ือนมนุษย๑ สรรพสัตว๑ และ
พุทธศาสนาด๎วยความเมตตากรุณาอันเปี่ยมล๎นด๎วยความศรัทธาอันแนํวแนํ ทํานจึงได๎รับการขนานนามวํา 
นักบุญแหํงล๎านนาไทย คําสอนของครูบานั้นถือเป็นแนวอารยวิถีของชาวพุทธทางภาคเหนือมาช๎านานเมื่อ
เอํย นามครูบาเจ๎าศรีวิชัยแล๎ว น๎อยคนนักที่ไมํรู๎จักทําน ทํานเป็นทั้งนักปฏิบัติ นักพัฒนานักเผยแผํคําสอน
ทางศาสนา สํวนแนวคําสอนของทํานนั้นมีหลายประการ  ดังนี้ ๑. ให๎เว๎นการฉันเนื้อสัตว๑   ๒. สังคหวัตถุ ๔ 
และ๓. ป๋ารมี ๓๐ ตัสน๑  อันเป็นหลักเกี่ยวกับปริศนาธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ครูบาเจ๎าพยายาม
เชื่อมโยงให๎เป็นคาถา ให๎พุทธศาสนานิชนได๎เห็นความสําคัญของพระรัตนตรัย  นั้นคือ การให๎ทํองจําคาถา  
ซึ่งก็เป็นเรื่องของการทํองจําให๎ขึ้นใจเกี่ยวกับบารมีของพระพุทธเจ๎านั้นเอง พูดงําย ๆ วําให๎เห็นความสําคัญ
ของ คุณของ พระพุทธเจ๎า พระธรรมพระสงฆ๑  ซึ่งเมื่อใครได๎ยึดถือปฏิบัติ ทํองจําก็อาจจะทําให๎แคล๎วคลาด
จากสิ่งชั่วร๎ายทั้งหลาย โดยยึดเอาคุณ พระรัตนตรัยมาเป็นแนวทางยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  ก็เลยโยงมาเป็น
รูปแบบ คาถา  
 ๒.๒.๒ อารยธรรมของครูบาขาวปี   
  ครูบาเจ๎าอภิชัย (ขาวปี) เดิมชื่อ "จําปี" เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ บ๎านแมํเทย 
อําเภอลี้ เป็นบุตรของพํอเมํา และแมํจันตา ทํานกําพร๎าบิดาตั้งแตํอายุ ๘ ขวบ ตํอมาเมื่ออายุได๎ ๑๖ ปี 
มารดาได๎นําไปฝากให๎เป็นศิษย๑ของครูบาเจ๎าศรีวิชัย ณ วัดบ๎านปาง ทํานจึงได๎เริ่มเรียนหนังสือ โดยทํานเป็น
ผู๎มีนิสัยขยัน เลําเรียนอยํางจริงจัง อํอนโยน วํานอนสอนงําย นอบน๎อม ทํานครูบาเจ๎าศรีวิชัยจึงมักใช๎เวลาที่
ทํานรับใช๎ใกล๎ชิดอบรมกลํอมเกลา ถํายทอดความรู๎ให๎ด๎วยความเมตตา จนทํานครูบาอภิชัยมีความรู๎เป็น
ลําดับ สามารถอํานออกเขียนได๎ และมีทักษะในการสวดมนต๑ได๎ดี นอกจากนี้ในงานกํอสร๎าง ทํานก็มิได๎นิ่งดู
ดาย ได๎หมั่นสังเกตพิจารณาในการชํางและเข๎าไปชํวยทํางานนั้นๆ อยํางตั้งอกตั้งใจ จนมีความรู๎ ความ
ชํานาญในการชําง เมื่อถึงเวลาอันสมควร ทํานจึงได๎บรรพชาเป็นสามเณร และได๎อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อ
อายุได๎ ๒๒ ปี ได๎รับฉายาวํา “อภิชัยขาวปี” 
 เมื่อครูบาเจ๎าศรีวิชัยได๎สร๎างถนนขึ้นวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ทํานได๎พาชาวกะเหรี่ยง ๕๐๐ คน 
ไปชํวยทําถนนจนแล๎วเสร็จ และได๎กลับมาพํานักกับครูบาเจ๎าศรีวิชัย ณ วัดพระสิงห๑ ตํอมาได๎มีผู๎ขอร๎องให๎
ครูบาเจ๎าศรีวิชัยทําการอุปสมบทให๎แกํทํานเพ่ือเป็นภิกษุอีกครั้งหนึ่ง ครูบาเจ๎าศรีวิชัยจึงยินยอมอุปสมบท
ให๎ ณ วัดศรีโสดา ซึ่งในการอุปสมบทครั้งนี้เป็นเหตุให๎ครูบาเจ๎าศรีวิชัยต๎องอธิกรณ๑อีกครั้ง ครูบาเจ๎าอภิชัย
จึงต๎องสึกนุํงผ๎าขาวอีกครั้ง และได๎กลับไปที่วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ถึงแม๎ครูบาเจ๎าอภิชัยจะนุํงผ๎าขาว แตํ
ทํานก็มีวัตรปฏิบัติและถือศีลเหมือนพระภิกษุทุกประการ วัตรปฏิบัติอันเครํงครัดของทํานทําให๎มีศรัทธา
สาธุชนเลื่อมใส เมื่อครูบาเจ๎าศรีวิชัยมรณภาพแล๎ว ทํานจึงเปรียบเสมือนทายาทธรรมที่มีผู๎มาขอความ
เมตตาไปเป็นประธานในการบูรณะวัดวาอารามตํางๆ ตํอมาครูบาเจ๎าอภิชัยได๎ไปบูรณะวัดพระพุทธบาทผา



 
๑๙ 

 

หนาม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และได๎จําพรรษาอยูํที่นั่นมาโดยตลอด ขณะเดียวกันทํานก็ได๎เป็นประธานใน
การบูรณะวัดวาอารามสร๎างโรงเรียน และโรงพยาบาล อีกหลายแหํง อาทิเชํน โรงเรียนบ๎านสามหลัง  
(อภิชัยบูรณะ) อ.ดอยหลํอ   จ.เชียงใหมํ ตํอมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ คณะศรัทธาวัดสันทุํงแฮํม จังหวัดลําปาง 
ได๎มานิมนต๑ทํานไปนั่งเป็นประธานในการกํอสร๎างจนแล๎วเสร็จ ตํอมาคณะศรัทธาวัดต๎นธงชัย จังหวัดสุโขทัย 
มานิมนต๑ทํานเพ่ือขอความเมตตาไปเป็นประธานในการสร๎างพระวิหาร ทํานเดินทางไปเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๐ และเมื่อไปถึงวัดทําต๎นธงชัยได๎เพียงวันเดียว ทํานก็ได๎มรณภาพในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๒๐โดยอาการสงบ 
  ทํานเป็นลูกศิษย๑เอกของครูบาเจ๎าศรีวิชัย ซึ่งกลําวกันวํา ครูบาเจ๎าอภิชัย (ขาวปี) จะเป็นผู๎สืบตํอ
งานพัฒนาจากครูบาศรีวิชัย ซึ่งหลังจากที่ครูบาศรีวิชัยได๎มรณภาพลงแล๎ว ครูบาเจ๎าอภิชัยก็ได๎สร๎างสรรค๑
งานตํางๆ ในรูปถาวรวัตถุ ทั้งด๎านพุทธจักรและอาณาจักรไว๎มากมาย รวมถึงในด๎านการเผยแพรํธรรมะ อัน
เป็นคําสั่งสอนขององค๑พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ซึ่งทํานได๎ปฏิบัติงานกํอสร๎างในสถานที่ตําง ๆ ตั้งแตํอายุ ๒๔ 
ปีจนถึงอายุ ๓๕ ปีชีวิตของครูบาเจ๎าอภิชัย (ขาวปี) ในชํวงนี้ คงมุํงอยูํกับงานกํอสร๎างไมํหยุดหยํอน 
จนกระท่ังเมือ่ครูบาเจ๎าศรีวิชัยอาพาธหนักแล๎วถึงแกํมรณภาพ ในฐานะที่ครูบาอภิชัยขาวปีเป็นลูกศิษย๑ที่ครู
บาศรีวิชัยได๎พร่ําสอนตั้งแตํยังเล็ก ทํานก็มีความโศกเศร๎าไมํน๎อย แตํก็ปลงด๎วยธรรมสังเวชโดยอารมณ๑
กัมมัฏฐาน แล๎วทําทุกอยํางในฐานะของศิษย๑จะพึงมีแกํอาจารย๑ด๎วยกตเวทิตาธรรม ทํ านจึงสร๎างเมรุหลัง
หนึ่งกับปราสาทอีกหลังพร๎อมหีบบรรจุศพเพ่ือเก็บศพของครูบาศรีวิชัยวันคืนยังคงหมุนไปพร๎อม ๆ กับ
ความเป็นพระนักกํอสร๎าง พระนักพัฒนาของทํานก็ยิ่งลือกระฉํอนยิ่งขึ้น เมื่อสิ้นบุญของครูบาเจ๎าศรีวิชัย 
ผู๎คนก็หลั่งไหลกันมาหาทํานในฐานะทายาททางธรรมของครูบาเจ๎าศรีวิชัย จนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ สังขาร
ของทํานเริ่มชราลง แตํทํานยังคงแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ เป็นเวลากวํา ๓๐ ปีที่ทํานจากไป ทวํา
ผลงานและคุณความดีตําง ๆ ที่ทํานได๎สร๎างขึ้น ยังย้ําเตือนอยูํในความทรงจําของบรรดาสาธุชนลูกศิษย๑ลูก
หา ด๎วยผลบุญแหํงการบําเพ็ญมาอยํางใหญํหลวงเหลือคณานับ คงเหลือแตํผลงานและประวัติชีวิตอัน
บริสุทธิ์ของทํานทิ้งไว๎แดํอนุชนรุํนหลังได๎ชื่นชม๑๑ คําสอน ซึ่งสอดคล๎องในแนวปฏิบัติของทํานคือ หลักขันติ
ธรรม  ทํานจะสั่งสอนศรัทธาประชาชนเกี่ยวกับหลักขันติธรรมมาโดยตลอดให๎มีความอดทน อดกลั้น ตํอ
การทํางาน  การใช๎ชีวิต การระงับสติอารมณ๑  ให๎ดําเนินชีวิตอยูํในสังคมอยํางปกติสุขซึ่งคณะศรัทธาในวัด
พระบาทผาหนาม  และ ประชาชนทั่วอําเภอลี้จะรู๎จักกันดี 
 

                                                        
  ๑๑ จักรพงษ๑ คําบุญเรือง, ครูบาอภิชัยขาวปี, [ออนไลน๑] : แหลํงข๎อมูล jakrapong@chiangmainews. co.th 
ค๎นคว๎า ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐. 
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๒.๒.๓ อารยธรรมของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา  
  ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หรือพระครูพัฒนกิจจานุรักษ๑๑๒ นามเดิมมีชื่อวํา ด.ช.ชัยวงศ๑ ต๏ะแหงม 
เกิดเม่ือ วันอังคาร ที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๕๖ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ํา เดือน ๗ เหนือ ปีฉลู ณ บ๎านก๎อหนอง ม.
๒ ต.ก๎อ อ.ลี้ จ.ลําพูน บิดาชื่อ พํอน๎อยจันทะ มารดาชื่อ แมํบํอแก๎ว เป็นบุตรคนที่ ๓ เจริญอายุขึ้นมาถึง 
๑๒ ปี ก็ได๎ไปอยูํวัดแมํปิงเหนือ (วัดก๎อทํา) ขณะนั้นมีพระภิกษุนามวํา พุทธิมา ซึ่งมีศักดิ์เป็นน๎าเป็นเจ๎า
อาวาสอยูํ ได๎ไปอยูํกับหลวงน๎าพุทธิมาราว ๔ เดือน หลวงน๎าพุทธิมาก็ได๎พาไปชํวยสร๎างพระธาตุเกศสร๎อย 
(แกํงสร๎อย) ซึ่งทํานครูบาเจ๎าศรีวิชัยได๎ไปทําการกํอสร๎างบูรณะอยูํ ด.ช.ชัยวงศ๑ ได๎ชํวยแรงย่ําดินป๓้นดินจี่ 
(อิฐดินเผา) อยูํเป็นเวลา ๓ เดือน ระหวํางนั้นก็ได๎พบกับพระครูบาชัยลังก๐า ซึ่งไปนั่งหนักเป็นประธานสร๎าง
พระธาตุเกศสร๎อยด๎วยและได๎มอบตัวเป็นศิษย๑ พระครูบาชัยลังก๐าจึงได๎ให๎ ด.ช.ชัยวงศ๑ บรรพชาเป็น
สามเณร เมื่อวันพุธที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๘ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ เหนือ ณ วัดแกํง
สร๎อย ต.มืดกา อ.ฮอด จ.เชียงใหมํ พระครูบาชัยลังก๐าเป็นอุป๓ชฌาย๑ ตั้งชื่อให๎วํา “ชัยยะลังก๐าสามเณร”เมื่อ
งานกํอสร๎างวัดพระธาตุเกศสร๎อยเสร็จแล๎วไปสํวนใหญํ ทํานพระครูบาชัยลังก๐าได๎พาสามเณรชัยยะลังก๐า
ออกเดินธุดงค๑ไปเรื่อยๆ จนถึงเมืองตื๋น ระหวํางทางก็ได๎แวะไปกราบรอยพระพุทธบาทห๎วยข๎าวต๎มด๎วย 
ขณะนั้นยังรกร๎างอยูํ เดินธุดงค๑มาถึงวัดจอมหมอก ก็ได๎พบกับทํานพระครูบาเจ๎าพรหมจักร จึงได๎พํานักอยูํ
จําพรรษากับครุบาพรหมจักรได๎ ๑ พรรษา พอออกพรรษาแล๎วอยูํถึงเดือน ๕ เหนือ ขึ้น ๒ ค่ํา พระครูบา
ชัยลังก๐าก็ได๎มอบสามเณรชัยยะลังก๐าให๎อยูํอุป๓ฏฐากและศึกษาเลําเรียนกับทํานครูบาเจ๎าพรหมจักรที่วัด
จอมหมอก จากนั้นมาก็ได๎ติดตามครูบาเจ๎าพรหมจักรออกเดินธุดงค๑ไปเรื่อยๆ จนถึงเขตอังกฤษ (ประเทศ
พมํา) ที่บ๎านกะเหรี่ยงยางแปง ต.บ๎านใหมํ อ.เล็งปอย จ.ผาอําง และอยูํจําพรรษาที่บ๎านยางแปงได๎ ๑ 
พรรษา อยูํมาถึงเดือน ๕ เหนือ ขึ้น ๘ ค่ํา ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๔๗๕ ปีวอก 
สามเณรชัยยะลังก๐ามีอายุครบ ๒๐ ปี ก็อุปสมบทที่นั่น โดยมีทํานครูบาเจ๎าพรหมจักรโกเป็นพระอุป๓ชฌาย๑ 
พระจันทร๑กับพระจัยยา เป็นพระคูํสวด ตั้งฉายาวํา “พระชัยยะวงศาภิกขุ”ครั้นถึงเดือน ๕ เหนือ แรม ๑ 
ค่ํา ตรงกับวันศุกร๑ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๔๗๕ พระชัยยะวงศาก็กราบลาทํานครูบาเจ๎าพรหมจักร
กลับมาอยูํวัดจอมหมอก และได๎อยูํจําพรรษาที่นั่นได๎๒ พรรษา พอถึงเดือนยี่เหนือ ขึ้น ๓ ค่ํา ตรงกับวันศุกร๑ 
ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๗ ก็ออกจากวัดจอมหมอกไปชํวยครูบาเจ๎าศรีวิชัยสร๎างถนนขึ้นดอยสุเทพที่
เชียงใหมํ ได๎ ๗ เดือนก็สําเร็จ แล๎วก็ลา   ครูบาเจ๎าศรีวิชัยกลับไปจําพรรษาที่วัดจอมหมอกตามเดิม 

                                                        
  ๑๒ พระอํอนแก๎ว ชัยยเสโน, พระชัยวงศาปูชะนียาลัย, (กรุงเทพมหานคร : ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ป.สัมพันธ๑พาณิชย๑
, ๒๕๔๔), หน๎า ๓ – ๑๐. 
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  ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ รวมเวลาที่ทําการบูรณปฏิสังขรณ๑ขึ้นมาใหมํเป็นเวลาถึง ๕๓ ปี ตามคําบอกกลําว
ของทํานครูบาเจ๎าวํา “พระวิหารหลังนี้ตัวของทํานเองจะไมํได๎ฉลอง จะมีเจ๎าของมาฉลองเอง” พอถึง
ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๔๓ ทํานก็ได๎ปรารภวําอยากจะฉลองพระวิหารหลังนี้ ก็มีกะเหรี่ยงชายนายหนึ่ง
เข๎ามากราบทําน ครูบาเจ๎าก็บอกกับกะเหรี่ยงผู๎นั้นวํา “ให๎ไปหาหัวปลีกล๎วยที่ต๎นเดียวมีหัวปลี ๓ หัวมาเพ่ือ
จะเอามาฉลองพระวิหารหลังนี้” แล๎วกะเหรี่ยงชายผู๎นั้นก็ไปหาราวหนึ่งอาทิตย๑ก็กลับมาพร๎อมหัวปลีมา
ถวายครูบาเจ๎า กะเหรี่ยงผู๎นั้นพูดขึ้นวํา “ตอนที่ทํานครูบาเจ๎าได๎บอกกับข๎าพเจ๎าให๎ไปเอานั้น ข๎าพเจ๎าก็นึก
วําครูบาเจ๎าพูดเลํน ไอได๎หาก็ได๎เจอจริงๆ เสมอเหมือนกับวําเทพยดานําไป” เมื่อทํานครูบาเจ๎าได๎รับหัวปลี
มาแล๎วก็ได๎หันไปสั่งพระที่อยูํใกล๎ชิดทํานวํา “ตํอไปภายหน๎าถ๎าได๎ฉลองวิหารหลังนี้ก็ให๎หัวปลีต๎นเดียวมี ๓ 
หัวนี้ไปฉลองพร๎อมวิหารหลังนี้ด๎วย” ตํอมาหลังจากนั้นไมํนานทํานครูบาเจ๎าก็ไดอาพาธด๎วยโรคชรา 
คณะศิษยานุศิษย๑ก็ได๎นิมนต๑ทํานครูบาเจ๎าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหมํ ถึงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๓ อาการอาพาธของทํานก็ไมํดีขึ้นทางคณะแพทยืก็มีความเห็นวําควรนิมนต๑ให๎ทํานครูบา
เจ๎าไปทําการรักษาตํอที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมํ ตํอมาเมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ทํานครูบาเจ๎าชัยยะวงศาพัฒนาได๎มรณภาพด๎วยอาการสงบ สิริอายุได๎ ๘๗ ปี ๖๗ 
พรรษา 
  หลักศีล ๕ คือ ศีลพ้ืนฐานที่องค๑พระสัมมา สัมพุทธเจ๎าทรงสั่งสอนให๎ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติ
เป็นหลักของชีวิต ซึ่งชาวกะเหรี่ยงหลังจากที่ได๎รับฟ๓งการบรรยายธรรมะของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา จึงได๎
เปลี่ยนแนวคิดและวิถีการดํารงชีวิต ด๎วยหลักปฏิบัติ ๕ ข๎อ ดังนี้ ศีลข๎อที ๑ ปาณาติปาตา  ศีลข๎อที่ ๒ 
อทินนาทานาเวรมณี  ศีลข๎อที่ ๓ กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี  ศีลข๎อที่ ๔ มุสาวาทาเวรมณี และศีลข๎อที่ ๕ 
สุราเมรัยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี  
 ๒.๒.๔ อารยธรรมของครูบาพรหมา พรหมจักโก   
 การปฏิบัติธรรมของทํานครูบาพอสรุปได๎คือ ขั้นแรกได๎อธิษฐานองค๑ธุดงควัตรและธุดงคธรรมเทําที่
จะปฏิบัติได๎ ฝึกหัดเป็นคนมักน๎อยสันโดษ อยูํอยํางงํายๆ ฉันอยํางงํายๆ ปรับปรุงจิตใจให๎เข๎ากับสภาพ
ธรรมชาติ ทําใจให๎อาจหาญเป็นสมธิด๎วยสมถภาวนา มีพุทธานุสสติและอภิณหป๓จจเวกขณะเป็นต๎น แล๎ว
พิจารณาสังขาร รูปนาม ให๎เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทํานเป็นนักปฏิบัติที่เสมอต๎นเสมอปลายตํอข๎อ
วัตรปฏิบัติเสมอมา เชํน การบิณฑบาตเป็นวัตร การฉันภัตตาหารมื้อเดียวเป็นวัตร การอยูํปุาเป็นวัตร และ
การอยูํโคนต๎นไม๎เป็นวัตร เป็นต๎น 
 ทํานเป็นผู๎ใฝุใจทั้งด๎านปริยัติและปฏิบัติเป็นอยํางยิ่ง เห็นได๎จากเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ ได๎จัดตั้งสํานักศา
สนศึกษา เปิดสอนนักธรรม รุํงขึ้นอีกปีได๎เปิดสอนบาลี ในปีตํอมาได๎จัดตั้งสํานักวิป๓สสนากัมมัฏฐาน
ตามลําดับ ทําให๎วัดพระพุทธบาทตากผ๎าตั้งอยูํในฐานะเป็นผู๎ให๎ทั้งการศึกษา เป็นผู๎นําในการปฏิบัติวิป๓สสนา
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กัมมัฏฐาน เป็นแหลํงทํองเที่ยว และเป็นแหลํงการเรียนรู๎ที่สําคัญแหํงหนึ่งในภูมิภาคนี้ ทําให๎ได๎รับการยก
ฐานะเป็นวัดพัฒนาตัวอยํางจากกรมการศาสนา เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑และได๎รับการยกฐานะจากวัดราษฎร๑ให๎
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ 
  หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจําใจเพ่ือให๎ตนดํารงชีวิตได๎อยํางประเสริฐและบริสุทธิ์
เฉกเชํน พรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู๎ที่ผู๎ปกครอง และการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน ประกอบด๎วยหลักปฏิบัติ ๔ 
ประการ ได๎แกํ ๑) เมตตา  ๒) กรุณา ๓) มุทิตา และ๔) อุเบกขา  จะเห็นได๎วําอารยธรรมเป็นวัฒนธรรมที่
ได๎มีการพัฒนาให๎เจริญ เป็นกระบวนการปลูกฝ๓งความรู๎และประสบการณ๑ของมนุษย๑ยุคหนึ่งสูํอีกยุค ซึ่ง
อารยธรรมของครูบาทั้ง ๔ ครูบานั้น แตํละครูบามีแนวคําสอนที่ผํานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งครูบาแตํละ
ทํานมีลักษณะคําสอนที่มีความตํางกัน แตํก็มีเปูาหมายเดียวกันที่จะให๎สํวนรวมเกิดความสุข  ครูบาเจ๎าศรี
วิชัยแนวคําสอนของทํานคือ การเสียสละ การพูดจาด๎วยถ๎อยคําที่ไพเราะอํอนหวาน พูดด๎วยความจริงใจ 
การประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน๑แกํผู๎อ่ืน ต๎องมีความประพฤติเสมอต๎นเสมอปลาย  ครูบาชัยยะวงศา
พัฒนาแนวคําสอนของทํานคือ หลักศีล ๕ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ๑) จะเน๎นสอนอบรม
พุทธศาสนิกชนให๎ปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด ทํานจะสั่งสอนศรัทธาประชาชนเกี่ยวกับหลักขันติธรรมมาโดย
ตลอดให๎มีความอดทน อดกลั้น ตํอการทํางาน การใช๎ชีวิต การระงับสติอารมณ๑  ให๎ดําเนินชีวิตอยูํในสังคม
อยํางปกติสุข ครูบาพรหมมา พรหมจักโก แนวคําสอนของทํานคือมีความเมตตา มีจิตใจอํอนโยน ยินดีเมื่อ
ผู๎อื่นอยูํดีมีสุข วางใจเป็นกลาง เป็นต๎น  

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมสี่ครูบา 

ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

พระสมชาย ธมฺมสาโร(พรมมา), 
๒๕๕๖,  

อารยธรรมของครูบาศรีวิชัย ทํานมีปฏิปทาบํงบอกปณิธานใน
การอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา และถือมั่นอยูํในวิถีแหํงธรรม
อยํางแนํวแนํมั่นคงโดยเฉพาะการงดเว๎นการฉันเนื้อสัตว๑  บารมี 
๓๐ ทัศ   และการดําเนินกิจกรรมตามหลักสังคหวัตถุธรรม 

จักรพงษ๑ คําบุญเรือง (ออนไลน๑) 

อารยธรรมของครูบาขาวปี  ทํานเป็นลูกศิษย๑เอกของครูบาเจ๎า
ศรีวิชัย ซึ่งกลําวกันวํา ครูบาเจ๎าอภิชัย (ขาวปี)เป็นผู๎สืบตํองาน
พัฒนาจากครูบาศรีวิชัยทํานจะสั่งสอนศรัทธาประชาชน
เกี่ยวกับหลักขันติธรรมมาโดยตลอดให๎มีความอดทน อดกลั้น 
ตํอการทํางาน  การใช๎ชีวิต การระงับสติอารมณ๑  ให๎ดําเนินชีวิต
อยูํในสังคมอยํางปกติสุข 



 
๒๓ 

 

ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

จักรพงษ๑ คําบุญเรือง (ออนไลน๑) 

อารยธรรมของครูบาชัยยะวงศาพัฒนาชาวกะเหรี่ยง หลังจาก
เลิกนับถือเรื่องผี ไมํมีการฆําสัตว๑ เพ่ือใช๎เป็นเครื่องสังเวยเซํน
ไหว๎ ได๎ละเว๎นจากการฆําชีวิตสัตว๑ทุกชนิด โดยการปรับตัวกลับ
ใจมาเจริญภาวนา รักษาศีล กินเจหรืออาหารมังสวิรัติ แทนการ
กินและลําเนื้อสัตว๑ 

จักรพงษ๑ คําบุญเรือง (ออนไลน๑) 

อารยธรรมของครูบาพรหมา พรหมจักโก  หลักธรรมพรหม
วิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจําใจเพ่ือให๎ตนดํารงชีวิตได๎อยําง
ประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเชํน พรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู๎
ที่ผู๎ปกครอง และการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
ประเทศ คือการท าสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดี

ยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” เป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่
สภาพที่น่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนามีความสัมพันธ์
โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
วางแผนไว้แล้ว คือการท าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่า
ลักษณะเก่า สภาพเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดปัญหาในตัวมันเอง เพียงแต่ว่าจะมี
ปัญหามาก หรือปัญหาน้อย ถ้าหากตีความหมายการพัฒนา จะสามารถตีความหมายได้ ๒ นัย คือ ๑. 
“การพัฒนา” ในความเข้าใจแบบสมัยใหม่ หมายถึงการท าให้เจริญในด้านวัตถุ รูปแบบ และในเชิงปริมาณ 
เช่น ถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ๒. “การพัฒนา” ในแง่ของพุทธศาสนา 
หมายถึง การพัฒนาคนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ โดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้อง
พอดี ซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด ความกลมกลืน และความเกื้อกูลแก่สรรพชีวิตโดยไม่เบียดเบียน ท าลาย
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของบุคคล กลุ่ม/องค์กรชุมชน และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระดับพ้ืนฐานที่สุด คือ หมู่บ้านหรือชุมชนใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่มารวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวกัน เช่น ชุมชนลุ่มน้ า ชุมชนวัฒนธรรม เป็นต้น 

   การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวะการณ์ของกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ (self-reliance) 



 
๒๔ 

 

หรือช่วยตนเองได้ (self-help) ในการคิดตัดสินใจและด าเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและส่วนรวม 
      การพัฒนาชุมชนจึงเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมตามไปด้วย การพัฒนาสังคม
เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคมอันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืน มี
นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้  การพัฒนาสังคม คาว่า 
“สังคม” (Society) เมื่อวิเคราะห์โดยรูปศัพท์มาจากค าในภาษาบาลีสองค ามารวมกันคือ ค าว่า “สัง” (ส ) 
แปลว่า ด้วยกัน พร้อมกัน (ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Together) กับค าว่า “คม” (อ่านว่า คะมะ) แปลว่า ไป 
ด าเนินไป เมื่อรวมเข้าด้วยกันเป็น “สังคม”(สงฺคม)๑๓ แปลว่า การเกี่ยวข้อง การเป็นไปรวมกัน การรวมกัน 
การอยู่รวมกัน การคบค้าสมาคมกัน ความสามัคคี๑๔ ส าหรับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของสังคมไว้
ว่าหมายถึง คนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
ร่วมกัน เช่น สังคมชนบท วงการหรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคมชาวบ้านที่เกี่ยวกับการ
พบปะสังสรรค์หรือชุมนุมชน เช่น วงสังคม งานสังคม๑๕ ส่วนปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ กล่าวว่า การพัฒนา
สังคมคือการเปลี่ยนแปลงสังคมจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง จากขัน้ต่ าไปสู่ขั้นสูง จากสถานการณ์ที่
ไม่มีคุณภาพไปสู่สถานการณ์ที่มีคุณภาพ จากสภาพที่ปราศจากมนุษยธรรมไปสู่สภาพที่มีมนุษยธรรม การ
พัฒนาสังคมเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของชีวิตในสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่า 
พลิกฟูพลิกแผ่นดินในขั้นสุดท้ายแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวตนเองด้วย๑๖นอกจากนี้อุทัย หิรัญโต ได้
อธิบายวิธีการพัฒนาสังคมไว้ ดังนี้๑๗ 
     ๑. ต้องพัฒนาให้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า “ดุลยภาพแห่งการพัฒนา” กล่าวคือพัฒนาระบบ
สังคมตา่งๆ ให้เทา่เทียมกัน ไมม่ากไมน่้อยไปกว่ากัน 

                                                        
  ๑๓ จํานงค๑ อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพ๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, ๒๕๔๘), หน๎า ๔๕. 
  ๑๔ ประยุทธ๑ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จํากัด, 
๒๕๔๖), หน๎า ๖๘๕. 
  ๑๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑นาน
มีบุ๏ค, ๒๕๔๖), หน๎า ๑๑๕๙. 
  ๑๖ ปรีชา เปี่ยมพงศ๑สาน, “บทวิเคราะห๑เศรษฐศาสตร๑การเมือง : การพัฒนาสังคม,” วารสารสังคมศาสตร์ (๑ 
มิถุนายน ๒๕๒๒) : ๑. 
  ๑๗ อุทัย หิรัญโต, หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ๑โอเดียนสโตร๑, ๒๕๒๒), หน๎า ๑๓๙. 



 
๒๕ 

 

     ๒. ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการในหลายสาขา และอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีความรู้ในหลักวิชาและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างลึกซึ้ง 
     ๓. ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมในด้านต่างๆ กอ่นที่จะด าเนินการพัฒนาสังคม 
     กระบวนการในการพัฒนาสังคม เป็นวิธีการหรือขั้นตอนในการพัฒนาสังคมให้เป็นไปตามความ
ต้องการ กล่าวคือ เพื่อให้สังคมได้รับการพัฒนาและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
ได้กล่าวถึงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้๑๘ 
     ๑. ควรเริ่มต้นจากสภาพที่ประชาชนเป็นอยู่ 
     ๒. สิ่งที่จะต้องพัฒนาเป็นล าดับแรกอาจเป็นด้านเศรษฐกิจ 
     ๓. ทุกสังคมมีความเป็นอยู่และความเป็นมาของตนอยู่แล้ว การที่เราจะเปลี่ยนแปลงควรต้อง
ด าเนินการจาก (๑) การละลายก้อนน้ าแข็ง (unfreezing) คือขั้นสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
หลักท่ีต้องท าในขั้นนี้ คือ ผ่อนคลายสถานการณ์ที่จะยืนยันความเชื่อของเขา    ต่อด้วยการสร้างความรู้สึก
ส านึกผิด ความรู้สึกไม่เพียงพอหรือความล้มเหลวในตัวเขา และสร้างความปลอดภัยทางจิตวิทยาด้วยการ
ก าจัดเครื่องขัดขวางหรือภัยต่าง ๆ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น (๒) ท าการเปลี่ยนแปลง 
(changing) เป็นขั้นสร้างแนวทางใหม่ กิจกรรมที่จะต้องท าในช่วงนี้  คือ การเสนอความรู้ ความคิด 
แนวทาง ให้เป็นการน าเอาสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่สิ่งเก่า และ (๓) ท าให้เป็นก้อนน้ าแข็งใหม่ (refreezing) 
สร้างความมั่นคงและผสมผสานสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วเข้าด้วยกัน กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติขั้นนี้ ได้แก่ การ
ผสมผสานของใหม่ต่าง ๆ คือ ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ     เข้ามาเป็นบุคลิกภาพของบุคคลที่พัฒนากร
ต้องการพัฒนา ท าสิ่งใหม่ฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 
     ๔. จะต้องพยายามสร้างวงใน คือ การพึ่งตนเอง (self-reliance) ขึ้นมาก่อน แล้วจึงค่อยสร้างวง
นอก คือ การพัฒนา (development) ขึ้นมาทีหลัง 
     ๕. กระบวนการด าเนินการจะเป็นกระบวนการทั้งสร้างความเจริญไปพร้อม ๆ กับการวิจัย โดย
มีทั้งนักพัฒนาและชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม หรือร่วมกันท างาน เรียกว่า กระบวนการ PAR 
     ๖. การสร้างความเจริญจะต้องเป็นกระบวนการ BAN (Balance Ability and Networking) 
คือ สร้างความสามารถของชุมชนในการพ่ึงตนเอง ๕ ด้าน (TERMS) และความสามารถในการจัดการชุมชน 
การสร้างความสมดุลในแต่ละปัจจัยและความสมดุลระหว่าง ๕ ปัจจัยนั้นและการสร้างเครือข่ายไว้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

                                                        
  ๑๘ สัญญา สัญญาวิวัฒน๑, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, พิมพ๑ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา๎ ๑๑๗ – ๑๑๘. 



 
๒๖ 

 

     ๗. วิธีให้การศึกษาและการจัดระเบียบชุมชน (education and community organization) 
นั่นคือ การเน้นวิธีการให้การศึกษาอบรมแก่ชุมชนในทุกเรื่องที่จะท าการพัฒนา และการส่งเสริมการรู้จัก
ตัวเองของชุมชน การรวมตัวกันของประชากรในชุมชนเพ่ือรับผิดชอบงานของชุมชน การวางแผน
ด าเนินงาน การด าเนินการตอบแทน การประเมินการท างาน ตลอดจนการตั้งกลุ่มคนหรือคณะกรรมการมา
ดูแลผลงานการพัฒนาที่ได้สร้างข้ึนมาแล้วของชุมชน เพ่ือให้การพัฒนามีความยั่งยืน 
     กล่าวโดยสรุปแล้ว การพัฒนาสังคมเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนให้กับสังคมชุมชน ในการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดความสงบสุข เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
อาศัยหลักการ แนวคิด วิถีปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ 
  การพัฒนาสังคมเป็นกระบวนการในการสร้างความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจให้เกิด
ขึ้นกับชุมชนสังคมโดยรวม วิถีการพัฒนาสังคมก่อเกิดจากแบบแผน ระเบียบปฏิบัติประเพณี วัฒนธรรม 
รวมไปถึงกฎหมายที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดวิถีการพัฒนาสังคม หลักใหญ่ใจความส าคัญของการ
น าเสนอในหัวข้อนี้คือ นโยบายการพัฒนาสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นนโยบายส าคัญใน
แผนพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ซึ่งนโยบายในการพัฒนาสังคมต่างๆ นั้น
จะต้องมีวามสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของคนในสังคมด้วย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ในจังหวัดล าพูน 
ในหัวข้อนโยบายและกลไกการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ในจังหวัดล าพูน ได้มุ่งเน้น
ศึกษานโยบายและกลไกการพัฒนาสังคมของจังหวัดล าพูน ที่ได้มีการน าเอาแนวคิดของสี่ครูบามาประยุกต์
เป็นนโยบายในการพัฒนาสังคม ส่วนหนึ่งอาจไม่ได้เป็นการน าเอาแนวคิดของสี่ครูบามาทั้งหมด เพียงแต่ว่า
ส่วนหนึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาสังคมเช่นเดียวกันกับวิถีของสี่ครูบา โดยเฉพาะการด าเนินงานตาม
โครงการ “วิถีครูบา งานหน้าหมู่” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเองซึ่งแยกออกจากรัฐ โดยทั่วไป
แล้วอ านาจหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบเดียวกัน คือการจั ดท า “บริการ
สาธารณะ”  ส าหรับการจัดท าบริการสาธารณะที่ถือเป็นอ านาจหน้าที่ของระดับชาติ (รัฐ) และระดับ
ท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) นั้น เป็นการจัดท าภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป โดยสามารถแยกได้เป็น ๒ ประเภทได้แก่๑๙ 

                                                        
  ๑๙ สมคิด  เลิศไพฑูรย๑, กฎหมายการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา, ๒๕๔๗), หน๎า ๓๘. 



 
๒๗ 

 

          ๑.บริการสาธารณะระดับชาติ (National Affairs) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่จัดท าขึ้นโดยรัฐที่มุ่งเน้น
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมภายในรัฐ มีลักษณะเกี่ยวกับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน กระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของรัฐโดยรวม และ
รวมไปถึงกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อาทิ กองทัพ กิจการต ารวจ ศาลยุติธรรม 
กิจกรรมทางการทูต ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น 
          ๒. บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น (Local Affairs) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับท้องถิ่นโดยเฉพาะ และ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองคนในท้องถิ่น ซึ่ง
แต่ละท้องถิ่นอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของคนใน
ท้องถิ่น ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การอ านวยความสะดวก รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้คนใน
ท้องถิ่นโดยตรง 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูนที่นับได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาสังคม โดยยึดเอาหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบามาเป็นหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย นั่นก็คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
ซึ่งได้น าเอาแนวคิดของวัตรปฏิบัติของสี่ครูบามาเป็นแนวทางหนึ่งในการก าหนดและขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาสังคมทั่วทั้งจังหวัดล าพูน โดยเฉพาะวัตรปฏิบัติของครูบาศรีวิชัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
กระบวนการพัฒนาสังคมอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังมีวัตรปฏิบัติของครูบาอภิชัยขาวปีที่เป็นศิษย์เอกของครู
บาศรีวิชัย ก็ได้น าเอาวัตรดังกล่าวมาประพฤติปฏิบัติตามด้วย    ยิ่งไปกว่านั้นยังมีครูบาชัยยะวงษาพัฒนา 
ที่เป็นศิษย์ของครูบาอภิชัยขาวปี ก็ได้เจริญรอยตามครูบาอาจารย์ในการเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนา
สังคม โดยเฉพาะในหมู่บ้านห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน และได้มีครูบาพรหมา พรฺหมฺจกฺโก แห่งวัดพระ
พุทธบาทตากผ้า อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เป็นผู้ที่พัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ 
ของครูบาในจังหวัดล าพูน เพียงแต่ว่า บทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมของครูบาศรีวิชัยนั้นจะมีความโดด
เด่นกว่าครูบารูปอ่ืนๆ และยังถือว่า ครูบาศรีวิชัยนั้นเป็นครูบาต้นแบบแห่งการพัฒนาสังคมของครูบารุ่น
ต่อมา และแม้กระท่ังพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
  โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ เป็นโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมโดยอาศัย
แนวคิดของวิถีครูบามาเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายการพัฒนาสังคม โครงการดังกล่าวเป็นความ
ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูนที่น าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้มี
แนวคิดในการน าเอาวัตรปฏิบัติของครูบาในจังหวัดล าพูนมาเป็นต้นแนวคิด โดยเริ่มจาก “การสืบค้นทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชน พบว่าเรามีรากของครูบาเจ้าศรีวิชัย เรามีของดีที่เป็นวิถีปฏิบัติของครูบาที่เวลาจะ
ท างานพัฒนาที่ไหน ครูบาจะใช้ศรัทธาน าในการให้คนมาหลอมกัน นี่คือหลัก วิธีจะหลอมใจคนล าพูนเรามี



 
๒๘ 

 

วิถีครูบาก็เลยมาปรึกษาหารือกัน ก็เลยศึกษาวิถีของครูบาเบื้องต้น พบว่า อย่างเช่นที่ท่านได้เรียกศรัทธา
ตอนที่เริ่มสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ โดยไม่ใช้งบประมาณหลวง ๑๑ กิโลเมตร ใช้เวลาแค่ ๕ เดือนกว่า ครูบา
ได้ระดมคน มีครูบาอภิชัยขาวปีช่วยกันระดมคนมาช่วย ครูบานั่งหนัก ชาวบ้านมาช่วย ก็เลยเอาตัวนี้มา
คิด”๒๐ และ “ท่านนายกได้เอาแนวคิดครูบา เอาแรงศรัทธาชาวบ้านมาเป็นหลักในการก าหนดนโยบาย”๒๑ 
 โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าเอาหลักปฏิบัติของครูบา ศรี
วิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาสังคม ด้วยการอาศัยความ
ร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีได้ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาสังคม  
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดล าพูนโดยให้ทุก
ภาคส่วนได้มีการร่วมแรง ร่วมใจกันท างานด้วยแรงศรัทธาตามแนวทางรอยวิถีแห่งศรัทธาของครูบาเจ้าศรี
วิชัย นักบุญแห่งล้านนา แบบ “หน้าหมู”่ จนงานประสบความส าเร็จ สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ดั่งเช่น
การร่วมแรงกันสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพตามแนวทางรอยวิถีแห่งศรัทธาของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่ง
ล้านนาแบบ “หน้าหมู่” เพ่ือพัฒนาล าพูน 
  กระบวนการจัดโครงการ/จัดกิจกรรม 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
และประธานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดล าพูน ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น
ทุกๆ ด้าน ในภาพรวมครอบคลุมทุกพ้ืนที่และประชาชนทั้งจังหวัด และสนับสนุนองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นแบบการมี
ส่วนร่วมกับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ในฐานะผู้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้น าท้องที่ใน
ฐานะผู้แทนประชาชนในระดับพ้ืนที่ตามแนวทางรอยวิถีแห่งศรัทธาของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา 
แบบ “หน้าหมู่” ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ ร่วมกันคิด ร่วมทุน ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรสรรพก าลังเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และทันต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดล าพูนให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยมีรายละเอียดของความร่วมมือดังนี้ 
                                                        
  ๒๐ สัมภาษณ๑ ดร.นิรันดร๑ ดํานไพบูลย๑, นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดลําพูน, วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๑ สัมภาษณ๑ นายนรวัตม๑ ตํอพิทักษ๑พงษ๑, ผู๎อํานวยการกองชําง องค๑การบริหารสํวนจังหวัดลําพูน, วันที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑.  



 
๒๙ 

 

     ๑. บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
   ๑.๑) ก าหนดกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการร้องขอ/ร้องเรียนจากประชาชนผ่านทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และ
มีข้อมูลรายละเอียดรบถ้วนตามที่ก าหนด 
   ๑.๒) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่จ าเป็นในการก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ตมรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
   ๑.๓) ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนบุคลากรเครื่องจักรกลในกรณีที่การด าเนินงาน
ตามโครงการมีปัญหาอุปสรรคหรือต้องการความช่วยเหลือ และติดตมตรวจสอบผลการด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุตมเป้าหมายที่วางไว้ และรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ต่อไป 
     ๒. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒.๑) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในพ้ืนที่ในการส ารวจตรวจสอบสถานที่ด าเนิน
โครงการ การส ารวจออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ และการควบคุมงาน ซึ่ง
เป็นโครงการที่เกินศักยภาพและไม่มีงบประมาณเพียงพอ เป็นความเดือดร้อนของประชาชน     และการ
จัดท ารายละเอียดแจ้งประสานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนทราบ 
   ๒.๒) การสมทบวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน การวบคุมการก่อสร้างหรือการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนทราบ 
     ๓. บทบาทของผู้น าท้องที่ในจังหวัดล าพูน 
   ๓.๑) เป็นแกนหลักในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กับ
ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการในการร่วมกันคิด ร่วมจัดการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนและแจ้ง
ประสานข้อมูลปัญหาความต้องการให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ทราบ 
   ๓.๒) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับประชาชนในการด าเนินโครงการ การร่วมกันคิด 
ร่วมกันวางแผน ร่วมสมทบทุน ร่วมแรงงาน ร่วมใจ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามตรวจสอบจน
โครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  ผลจากการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงานตามโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วม
รับผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ตามแนวทางรอย



 
๓๐ 

 

วิถีแห่งศรัทธา ของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา แบบ “หน้าหมู่” ตามข้อตกลงร่วมกันขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้รับ
การตอบรับต่อการสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง 
     โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ตามแนวทางรอยวิถีแห่งศรัทธาของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา 
แบบ “หน้าหมู่” นั้น เป็นการด าเนินงานที่ค านึงถึงความถูกต้อง ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาความ
ต้องการของประชาชนส่วนรวม สามารถกระจายการพัฒนาไปได้ทุกพ้ืนที่ของจังหวัดล าพูน บนข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณที่มีน้อย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ไม่มีการตกหล่นของงบประมาณ
ที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ หรือมีก็เป็นส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างตามปกติที่มีการประกวดแข่งขันกันอย่างสูง ซึ่งท าให้บางโครงการมีงบประมาณด าเนินการเพียง
ประมาณ ๕๐% ของงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ท าให้ประชาชนและท้องถิ่นเสียโอกาสเป็นอย่างมาก แต่การ
ด าเนินการตามโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ฯ เป็นการตัดวงจรการประกวดแข่งขัน ท าให้มีการใช้
งบประมาณตามสัดส่วนของแต่ละพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและประชาชนได้
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ จึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในกระบวนการท างานพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางวิถีแห่งศรัทธาของครูบาเจ้า
ศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา แบบ “หน้าหมู่” เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ในจังหวัด
ล าพูน ให้ความส าคัญกับกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน โดยภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งนี้ เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของ
จังหวัดล าพูน มาสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนในจังหวัดล าพูน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่เกิดขึ้นและมุ่งมั่นที่จะด าเนินกิจกรรมให้
เกิดผลอย่างจริงจัง เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม 

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 

 ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

จํ า น งค๑  อดิ วั ฒนสิ ท ธิ์ , 
(๒๕๔๘), หน๎า ๔๕. 

การพัฒนาสังคม คําวํา “สังคม” (Society) แปลวํา ไป ดําเนินไป 
เมื่อรวมเข๎าด๎วยกันเป็น “สังคม”(สงฺคม) 

ประยุ ทธ๑  หล งสมบุญ , สังคม เป็นการเกี่ยวข๎อง การเป็นไปรวมกัน การรวมกัน การอยูํ



 
๓๑ 

 

 ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

(๒๕๔๖), หน๎า ๖๘๕. รวมกัน การคบค๎าสมาคมกัน ความสามัคคี 
ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น , 
(๒๕๔๖), หน๎า ๑๑๕๙. 

สังคม คนจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ๑ตํอเนื่องกันตามระเบียบ
กฎเกณฑ๑ โดยมีวัตถุประสงค๑สําคัญรํวมกัน 

ปรี ช า  เปี่ ย มพงศ๑ ส าน , 
(๒๕๒๒) : ๑. 

การพัฒนาสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงสังคมจากรูปแบบหนึ่งไปสูํอีก
รปูแบบหนึ่ง จากขั้นต่ําไปสูํขั้นสูง จากสถานการณ๑ที่ไมํมีคุณภาพไปสูํ
สถานการณ๑ท่ีมีคุณภาพ จากสภาพที่ปราศจากมนุษยธรรมไปสูํสภาพ
ที่มีมนุษยธรรม 

พระมหาอนุชิต อนุจารี 
(ถนัดเลื่อย), (๒๕๕๖), 
หน๎า ๗๖. 

การนําแนวคิดการพัฒนาสังคมมาใช๎อยํางเป็นระบบในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๒ จากนั้นแนวคิดการพัฒนา
สังคมก็ได๎มีการนําไปปฏิบัติ มีการศึกษาวิจัย และมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนามาโดยตลอด 

อุทัย หิรัญโต, หลักสังคม
วิทยา, (๒๕๒๒), หน๎า 
๑๓๙. 

๑. ต๎องพัฒนาให๎เกิดดุลยภาพแหํงการพัฒนา  
๒. ต๎องใช๎ความรู๎ทางวิชาการในหลายสาขา  
๓. ต๎องแสวงหาข๎อเท็จจริงทางสังคมในด๎านตํางๆ 

สั ญญา  สั ญ ญาวิ วั ฒน๑ , 
(๒๕๕๑), หน๎า ๑๑๗ – 
๑๑๘. 

๑. ควรเริ่มต๎นจากสภาพที่ประชาชนเป็นอยูํ 
๒. สิ่งที่จะต๎องพัฒนาเป็นลําดับแรกอาจเป็นด๎านเศรษฐกิจ 
๓. ทุกสังคมมีความเป็นอยูํและความเป็นมาของตนอยูํแล๎ว 
๔. จะต๎องพยายามสร๎างวงใน คือ การพ่ึงตนเอง  
๕. กระบวนการดําเนินการไปพร๎อม ๆ  
๖. การสร๎างความเจริญจะต๎องเป็นกระบวนการ BAN  
๗. วิธีให๎การศึกษาและการจัดระเบียบชุมชน 

ส ม คิ ด   เ ลิ ศ ไ พ ฑู ร ย๑ , 
(๒๕๔๗), หน๎า ๓๘. 

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนับได๎วําเป็นองค๑กรที่มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาสังคม ๒ ประการ ได๎แกํ ๑.บริการสาธารณะระดับท๎องถิ่น 
(Local Affairs) ๒.บริการสาธารณะระดับชาติ (National Affairs) 

 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
  การเห็นคุณคําในตนเอง (Self-esteem) เป็นการตัดสินคุณคําของตนเอง แตํจะแสดงออกมา ใน
รูปของทัศนคติที่คนคนนั้นมีตํอตนเอง ซึ่ งเป็นผลมาจากการที่บุคคลได๎มีปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อม 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องปฏิสัมพันธ๑เชิงประเมินกับผู๎อ่ืน ทําให๎บุคคลมีมโนภาพหรือความคิดตํอ ตนเอง
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และเมินมโนภาพเหลํานั้น โดยอาศัยกระบวนการตัดสินคุณคําของตนจากผลงาน ความสามารถ  
คุณลักษณะตํางๆ ตามาตรฐานของคํานิยมสํวนตน ในที่จึงพัฒนามาเป็นการเห็นคุณคําในตนเอง ได๎มี
การศึกษาและให๎ทัศนะเกี่ยวกับการเห็นคุณคําในตนเองไว๎ดังนี้ คือ Coopersmith ได๎กลําวไว๎วํา การเห็น
คุณคําในตนเอง เป็นการประเมินคุณคําในตนเอง แสดงทัศนคติทั้งทางบวกหรือลบเป็นการตัดสินคุณคํา
แหํงตน ทําให๎บุคคลนั้นรู๎สึกวําตนมีความสามารถ ความสําคัญ ประสบความสําเร็จและมีคุณคํา สังเกตได๎
จากคําพูดและพฤติกรรมที่แสดงออก๒๒ 
 Taft ได๎กลําววํา การเห็นคุณคําในตนเอง เป็นการประเมินหรือตัดสินคุณคําของตนเอง โดยอาศัย
กระบวนการรับรู๎ความรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง ๒ขั้นตอน คือ  
 ๑) การรับรู๎คุณคําของตนเองจากภายใน (Inner Self-esteem) เป็นการรับรู๎คุณคําของ ตนเอง
โดยประเมินจากความสามารถ และการกระทําตํางๆ แล๎วผลที่ได๎รับตรงตามที่ตนปรารถนาหรือ คาดหวัง 
ซึ่งการเห็นคุณคําในตนเองลักษณะนี้ถูกสร๎างข้ึนอยํางถาวรจากประสบการณ๑ตั้งแตํชํวงแรก ของชีวิต  
 ๒) การรับรู๎คุณคําของตนเองจากภายนอก (Outer Self-esteem) เป็นการรับรู๎คุณคําของ ตนเอง 
โดยประเมินเจตคติและการยอมรับของบุคคลอ่ืนที่มีตํอตนเอง ซึ่งการเห็นคุณคําในตนเอง  ลักษณะนี้ 
สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามบทบาททางสังคมและความสามารถในการเผชิญป๓ญหาของ บุคคลนั้นๆ 
  ทฤษฎีของมาสโลว๑ แนวคิดนี้มีทัศนคติในการมองธรรมชาติของมนุษย๑ด๎านดีงาม โดยอธิบายวํา 
มนุษย๑มีธรรมชาติที่ใฝุ ดี สร๎างสรรค๑ความดี ปรารถนาความเจริญแหํงตน รู๎คุณคําในตนเอง รู๎จักรับผิดชอบ
ชั่วดี มีความ รับผิดชอบในชีวิตและการกระทําของตน สุข ทุกข๑ ชั่ว ดี เกิดจากการเลือกของตนและที่
สําคัญที่สุด คือ มนุษย๑ทุกคนมีความต๎องการที่จะรู๎จักตนเองและรู๎จักความสามารถของตนเอง เพ่ือใช๎พลัง
ความรู๎ ความสามารถของตนอยํางเต็มที่ ถ๎ามนุษย๑อยูํในสิ่งแวดล๎อมที่เจริญแล๎ว เขาจะพัฒนาไปสูํความมุํงดี 
ความเจริญของบุคลิกภาพและวุฒิภาวะเสมอ Maslow ได๎จัดลําดับความต๎องการของมนุษย๑ออกเป็น ๕ ขั้น 
โดยที่แรงจูงใจในลําดับต๎นต๎อง ได๎รับการตอบสนองกํอนแรงจูงใจลําดับสูงจึงพัฒนามาตามลําดับ ดังนี้ ๒๓ 
  แรงจูงใจลําดับที่ ๑ มนุษย๑ต๎องได๎รับการตอบสนองทางสรีระกํอน ได๎แกํ ป๓จจัย ๔ คือ อาหาร ที่
อยูํอาศัย เครื่องนุํงหํม ยารักษาโรคและอ่ืนๆ จึงจะพัฒนาความต๎องการประเภทอ่ืนๆ ตามมาได๎ ถ๎าความ
ต๎องการแรกยังไมํได๎รับการตอบสนองอยํางเพียงพอ แรงจูงใจประเภทอื่นก็ยากท่ีเกิดได๎  

                                                        
๒๒ อนุรักษ๑ บัณฑิตย๑ชาติ, ความตระหนักในคุณคําของตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย,วารสาร

สุขภาพจิตแห่งประเทศไทยปีที่ ๗  ฉบับท่ี ๒, กรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข, ๒๕๔๒, หน๎า ๖. 
 ๒๓ ศรีเรือน แก๎วกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการ : พฤติกรรมศาสตร์ตลอดช่วงชีวิต, กรุงเทพมหานคร : สาขา
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, ๒๕๓๖, หน๎า ๕๘ – ๖๓.  
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  แรงจูงที่ลําดับที่ ๒ เป็นความต๎องการความปลอดภัยแหํงตนเองและทรัพย๑สิน ถ๎าไมํได๎การ
ตอบสนอง ก็จะเกิดอาการผวา กํอให๎เกิดความกลัวในสิ่งอื่นๆ ตามมาทั้งรํางกานและจิตใจ  
  แรงจูงในลําดับที่ ๓ เป็นความต๎องการความเป็นเจ๎าของ เชํน มีความรู๎สึกวําตนมีชาติตระกูล 
มีครอบครัว มีครู มีโรงเรียน มีสถานบัน เป็นต๎น กับความต๎องการที่จะได๎รับความรักจากผู๎อ่ืนด๎วยการ  
หํวงใยดูแลผู๎อื่นเชํนเดียวกัน อาทิ การเลี้ยงดูบุตร การเลี้ยงสัตว๑ เป็นต๎น 
  แรงจูงใจลําดับที่ ๔ เป็นการแสวงหาและรักษาศักดิ์ศรีและเกียรติยศ ทั้งโดยตนเองสํานึกและ 
ผู๎อ่ืนกลําวยกยํอง เชํน การมีเกียรติ มีชื่อเสียง นับถือตนเอง ซึ่งมีผลทําให๎สุขภาพจิตดี เกิดความนับถือ 
และเคารพตนเอง กับการได๎รับความนับถือจากผู๎อื่นอยํางจริงใจ  
  แรงจูงใจลําดับที่ ๕ เป็นการตระหนักรู๎ในความสามารถของตน และประพฤติตาม 
ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ โดยคํานึกถึงประโยชน๑ของผู๎อ่ืน สังคมและสํวนรวมเป็นสําคัญ อันนําไปสูํ
การเป็นมนุษย๑โดยสมบูรณ๑  
 ลําดับที่ ๓ และลําดับที่ ๔ จัดเป็นคํานิยมพ้ืนฐานของความรักและการเห็นคุณคําในตนเองเมื่อ 
บุคคลได๎รับความพึงพอใจใน ๒ ลําดับนี้แล๎วจึงจะพัฒนาไปสูํลําดับที่ ๕ คือการพัฒนาไปสูํการตระหนัก รู๎ใน
ความสามารถของตน และการมีสุขภาพจิตที่ดีสมบูรณ๑ มีความภาคภูมิในเอกลักษณ๑ของตนมี ความมั่นใจใน
การกระทําสิ่งตํางๆ อันจะนําไปสูํการเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ความต๎องการที่จะเห็นความสามารถของ
ตนเองได๎ด๎วยตนเอง ความต๎องการนี้เป็นความ ต๎องการที่มีจิตใจละเอียดอํอนลึกซึ้ง มีการพัฒนาการทาง
จิตใจที่สูงขึ้น รู๎จักศึกจิตใจของตนเองควบคุม ตนเอง รู๎จักใช๎ชีวิตให๎อยูํเหนืออิทธิพลของความต๎องการขั้น
ต่ํากวําได๎ สามารถเห็นได๎วําตนเองมีคุณคํา มีความสามารถ มีความภาคภูมิใจความเป็นเอกลักษณ๑ของ
ตนเอง มั่นใจในการที่จะกระทําสิ่งตํางๆ ของตนเองได๎โดยไมํต๎องรอพ่ึงผู๎อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนๆ การเห็นคุณคําใน
ตนเองเป็นความรู๎สึกที่บุคคลเข๎าใจ ตนเอง รู๎สึกวําตัวเองมีคํามีความสามารถที่แตกตํางไปจากผู๎อ่ืน เปูนค
วามรู๎สึกสร๎างสรรค๑อยากจะคิด ด๎วยตนเองและทําด๎วยตนเอง ความรู๎สึกเหลํานี้จะนําไปสูํความเป็นตัวของ
ตัวเอง 
 ความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง  
 การเห็นคุณคําในตนเองมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอมนุษย๑ เนื่องจากเป็นความต๎องการขั้นพ้ืนฐานของ
จิตใจ ทําให๎มนุษย๑สามารถดํารงชีวิตอยูํอยํางมีคุณคําและสามารถบํงชี้คุณภาพชีวิตของบุคคลได๎วําเป็น
อยํางไร การเห็นคุณคําใน ตนเองเป็นสิ่งสําคัญที่กํอให๎เกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ บุคคลจะแสดงระดับ
ของการเห็นคุณคําใน ตนเองที่แตกตํางกันออกมาโดยรู๎ตัวหรือไมํรู๎ตัว ด๎วยลักษณะทําทาง น้ําเสียง คําพูด
และการกระทําบุคคลที่มีการเห็นคุณคําในตนเองในระดับสูงพอจะสามารถสร๎างสรรค๑ความคิดหรือการ
กระทําที่จะ เผชิญความเครียดตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเห็นคุณคําในตนเอง ยังเป็น
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ป๓จจัย สําคัญในการปรับตัวทางอารมณ๑ ทางสังคมและทางการเรียนรู๎ เป็นจุดเริ่มต๎นของการรับรู๎ชีวิตที่มีผล 
ตํอความคิด ความปรารถนาคํานิยม อารมณ๑ และการตั้งเปูาหมายในชีวิตของแตํละบุคคลอันมีผลตํอ  การ
แสดงพฤติกรรมของเขา จนกระทั่งกลายเป็นลักษณะของบุคลิกภาพตามมา และการประสบ  ความสําเร็จ
หรือความล๎มเหลวทั้งในชีวิตสํวนตัว การศึกษาเลําเรียนหรืการท างานในชีวิต สํวนหนึ่งก็ ขึ้นอยูํกับการเห็น
คุณคําในตนเองด๎วยเชํนกัน ผู๎ที่มีการเห็นคุณคําในตนเองสูงจึงมีความเชื่อมั่นใน ตนเอง และความคาดหวัง
อยํางเป็นจริงและเป็นไปได๎ในความสําเร็จที่จะได๎รับ ดังนั้นการเห็นคุณคําใน ตนเอง จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะ
พัฒนาบุคคลไปสูํการเป็นบุคคลที่สมบูรณ๑ได๎ในที่สุด๒๔ 
 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง  
 การเห็นคุณคําในตนเองถือได๎วําเป็นสํวนที่มีความสําคัญตํอการทําหน๎าที่ ในการเผยแผํ
พระพุทธศาสนาอยํางมีประสิทธิภาพ และทําให๎พระสงฆ๑สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุเปูาหมายที่
ตนเองได๎กําหนดไว๎ เพราะการเห็นคุณคําในตนเองเป็นสํวนที่ทําให๎พระสงฆ๑ได๎ประเมินและรับรู๎ถึงคุณคําใน
ตนเอง ทั้งในเรื่องของความรู๎ ความสามารถ และการศึกษาหลักพุทธธรรม ที่จะสํงผลทําให๎เกิดผลที่ดีมีตํอ
คณะสงฆ๑ ดังนั้นการเห็นคุณคําในตนเองของพระสงฆ๑ในการพัฒนานั้น จึงถือได๎วําเป็นสํวนประกอบอีกสํวน
ที่มีความสําคัญตํอการเผยแผํหลักพุทธธรรม Maslow กลําววํา ทุกคนในสังคมต๎องการความมั่นคงและ
มักจะประเมิน ตนเองสูง เพ่ือความรู๎สึกเคารพนับถือตนเองและคุณคําที่ได๎รับจากคนอ่ืน ซึ่งความต๎องการนี้
แบํง ออกเป็น ๒ สํวนคือ๒๕  
  ๑. ความรู๎สึกมีคุณคําที่เกิดจากตนเอง ได๎แกํ ความเข๎มแข็ง (Strength) การประสบ ความสําเร็จ 
(Acheivement) การมีความสามารถ (Adequacy) การมีศักยภาพและอํานาจควบคุม (Mastery and 
Competence) มีความเชื่อม่ันในการเผชิญกับสิ่งตํางๆ และมีอิสระพ่ึงตนเองได๎  
  ๒. การรู๎สึกมีคุณคําที่เกิดจากการยอมรับของผู๎อ่ืน ได๎แกํ ความมีชื่อเสียงและเกียรติยศ มีบารมี
อํานาจเหนือผู๎อ่ืน เป็นที่รู๎จักและได๎รับความสนใจจากผู๎อ่ืน โดยให๎ความสําคัญละเห็นคุณคํา แบํงการเห็น
คุณคําในตนเองออกเป็น ๒ องค๑ประกอบ คือ  
   ๒.๑) ความรู๎สึกของบุคคลตํอความสามารถในการตอบสนองตํอสภาวะแวดล๎อมเป็น
ความรู๎สึก ภายใน (Inner Self-esteem) ของตัวตนตามความสามารถที่ปฏิบัติการควบคุมสิ่งตํางๆ ที่เกิด
ขึ้นกับ ตนเอง  

                                                        
 ๒๔ พรรณราย ทรัพยะประภา, จิตวิทยาประยุกต์ในชีวิตและการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑จุฬาลง
กรณ ๒๕๔๘), หน๎า ๒๙๓ – ๒๙๔. 
 ๒๕ Maslow, A. H. Motivation and Personality, (New York : Harper and Row1970), p. 45. 



 
๓๕ 

 

   ๒.๒) ความรู๎สึกของบุคคลที่เกิดจากการประเมินทัศนคติและการกระทําของสังคมที่มีตํอตน 
เป็นความรู๎สึกภายนอก (Outer Self-esteem) ตํอคุณคําของตนเอง ซึ่งบุคคลสามารถรู๎จักตนเองได๎ โดย
อาศัยกระจกมองตน นั่นคือเป็นการรับรู๎คุณคําของตนเองจากการประเมินและยอมรับของผู๎อ่ืน   
  จะเห็นได๎วํา การเห็นคุณคําในตนเองถือได๎วําเป็นสํวนที่มีความสําคัญตํอการทําหน๎าที่ในการเผยแผํ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ๑เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และทําให๎พระสงฆ๑สามารถพัฒนาตนเองจน
สามารถบรรลุเปูาหมายที่ตนเองได๎กําหนดไว๎ ซึ่งการเห็นคุณคําจะเกิดได๎ทั้งท่ีเกิดจากตนเองและผู๎อ่ืนมาจาก
ป๓จจัยสําคัญคือ ความสามารถ คุณความดี การยอมรับ เป็นต๎น  

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

 ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

อนุรักษ๑ บัณฑิตย๑ชาติ, ๒, 
(๒๕๔๒, หน๎า ๖. 

การเห็นคุณคําในตนเอง เป็นการประเมินคุณคําในตนเอง แสดง
ทัศนคติทั้งทางบวกหรือลบเป็นการตัดสินคุณคําแหํงตน ทําให๎บุคคล
นั้นรู๎สึกวําตนมีความสามารถ ความสําคัญ ประสบความสําเร็จและมี
คุณคํา สังเกตได๎จากคําพูดและพฤติกรรมที่แสดงออก 

ส า วิ ต รี  ท ย า น ศิ ล ป์ , 
(๒๕๔๑, หน๎า ๙. 

การเห็นคุณคําในเองโดยใช๎คําวํา ความนับถือตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลมีความรู๎ที่ดีตํอตนเอง เมื่อรู๎สึกวําตนมีความสําคัญ มีความ
ดีเดํนเป็นพิเศษเหนือผู๎ อ่ืน เชื่อมั่นวําสามารถจัดการกับทุกสิ่งที่
ต๎องการกระทําได๎สําเร็จ และรู๎สึกวําสามารถกระทําได๎อยํางมี
จุดหมาย 

ศรี เ รื อ น  แก๎ ว กั ง ว า ล , 
(๒๕๓๖, หน๎า ๕๘ – ๖๓. 

การเห็นคุณคําในตนเองเป็นความรู๎สึกที่บุคคลเข๎าใจ ตนเอง รู๎สึกวํา
ตัวเองมีคํามีความสามารถท่ีแตกตํางไปจากผู๎อ่ืน 

พรรณราย ทรัพยะประภา, 
(๒๕๔๘), หน๎า ๒๙๓ – 
๒๙๔. 

การเห็นคุณคําในตนเองมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอมนุษย๑ เนื่องจากเป็น
ความต๎องการขั้นพ้ืนฐานของจิตใจ ทําให๎มนุษย๑สามารถดํารงชีวิตอยูํ
อยํางมีคุณคําและสามารถบํงชี้คุณภาพชีวิตของบุคคล 

Coopersmith อ๎ า ง ใ น 
สุ ริ น ท ร๑  มี ล า ภ ล๎ น , 
(๒๕๓๙), หน๎า ๓๗. 

๑) การมีอํานาจ (Power)  
๒) การมีความสําคัญ (Significance)  
๓) การมีคุณความดี (Virtue)  
๔) การมีความสามารถ (Competence) 

Maslow, A. H. (1970), ๑. ความรู๎สึกมีคุณคําท่ีเกิดจากตนเอง  
๒. การรู๎สึกมีคุณคําที่เกิดจากการยอมรับของผู๎อื่น 



 
๓๖ 

 

๒.๕ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.๕.๑ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
  ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ (Learning Management) การจัดการเรียนรู๎นั้นได๎มีนักการ
ศึกษาได๎ให๎ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ ไว๎ดังนี้ 
  การจัดการเรียนรู๎คือสถานการณ๑อยํางหนึ่งที่มีสิ่งตํอไปนี้ เกิดขึ้น ได๎แกํ มีความสัมพันธ๑และมี
ปฏิสัมพันธ๑เกิดขึ้น  ระหวํางผู๎สอนกับ ผู๎เรียน ผู๎เรียนกับผู๎เรียน  ผู๎เรียนกับสิ่งแวดล๎อม และผู๎สอนกับ
สิ่งแวดล๎อมความสัมพันธ๑และการมีปฏิสัมพันธ๑กํอให๎เกิดการเรียนรู๎และประสบการณ๑ใหมํผู๎เรียนสามารถนํา
ประสบการณ๑ใหมํนั้นไปใช๎ได๎๒๖ 
  การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบคลอบคลุมการคําเนินการ ตั้งแตํการวางแผน 
การจัดการเรียนรู๎ จนถึงการประเมินผล ความหมายของการจัดการเรียนรู๎วําหมายถึง กิจกรรมที่บุคคลได๎ใช๎
ความรู๎ของตนเองอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนเกิดการเรียนรู๎ และมีความผาสุก  ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู๎จึงเป็นกิจกรรมในแงํมุมตํางๆ ๔ ด๎านดังนี้ 

๑) การจัดการหลักสูตร(Curriculum) 
๒) การจัดการเรียนการสอน(Instruction) 
๓) การวัดผล(Measuring) 
๔) การประเมินผลการเรียนรู๎(Evaluation)หลังการเรียนการสอน๒๗ 

  การเรียนรู้ยังเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งหลายที่ส าคัญที่สุดคือต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้
ตัดสินใจเอง ผู้เรียนจะต้องก าหนดเอง ตัดสินใจว่าเขาจะไปทางไหน ไปอย่างไร เพราะฉะนั้น ตรงนี้จึงเป็น
ที่มาของการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกระบวนการทั้งหลายที่ส าคัญที่สุด คือ ผู้สอนต้อง
รู้จักการจัดเงื่อนไข๒๘ 
  สุมณฑา พรหมบุญ ได้กล่าวอัญเชิญพระราชด ารัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ดังนี้ “ แนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้าอีกอย่างหนึ่งที่มักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวัน
คือ การศึกษาที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใน ๒-๓ วันนี้ไปที่ไหนรู้ว่าเป็นอย่างไร ก็ต้องแต่งเอาเอง เข้าใจว่า 

                                                        
  ๒๖ สุมน อมรวิวัฒน๑ , สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓),
หน๎า ๔๖๐. 
  ๒๗ วิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช๑ , การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น: สานต่อท่ีท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเซ็นเตอร๑
ดิสคัฟเวอรี่ จํากัด,๒๕๔๒), หน๎า ๒๕๕. 
  ๒๘ โกวิท ประวาลพฤกษ๑ ,การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร , ๒๕๔๓), 
หน๎า ๔. 



 
๓๗ 

 

วิธีการส่วนหนึ่งของการศึกษาท่ีนักเรียนหรือเด็กเป็นศูนย์กลางนี้ เป็นสิ่งที่สอนกันมานานแล้ว ตอนข้าพเจ้า
เด็ก ๆ ก็เคยได้รับการศึกษาแบบนี้ คือครูเอาใจใส่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการใช้ สุ จิ ปุ ลิ 
และการศึกษา ๔ อย่าง คือพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา”๒๙ 
  การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดต้องเริ่มจาก ความต้องการและมีส่วนร่วมของผู้เรียนทุก
ขั้นตอน โดยเฉพาะในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ อย่าให้ผิดธรรมชาติของความเป็นจริงต้องเป็นไป
ตามชีวิตของผู้เรียน ให้ผู้เรียนร่วมกันเลือกสรร จัดสร้างความพอใจไม่จ ากัดพ้ืนที่การเรียนรู้เพียงแค่
ห้องเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง๓๐ จากแนวคิด
ของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  ที่จะได้ผลมากที่สุด  คือ
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน 
โดยเน้นให้ความส าคัญกับผู้เรียน ได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด มีส่วนร่วมและรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  
  ๒.๕.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
  กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้เล็งเห็นว่าการเรียนการสอนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนในสังคมข้อมูลข่าวสารนั้น ต้องมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
อันหลากหลาย และเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ เพราะผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ตลอดเวลา 
ทั้งการรู้จักใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ แต่อดีตจนถึงปัจจุบันการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของไทยยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ “มองกว้าง มองไกล ใฝ่รู้” 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจึงน าเสนอหลักการแนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ทฤษฎี และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข ให้โรงเรียนเป็นแหล่งค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ด้วย

ตัวเองของเด็กเอง ลักษณะการจัดการเรียนรู้ มีสภาพผ่อนคลาย มีอิสระ และยอมรับความแตกต่างของ
บุคคลมีหลากหลายในวิธีการเรียนรู้ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างมีความสุขนั้น มี ๖ ด้าน ด้วยกันคือ 

                                                        
  ๒๙ สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ , ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ,(กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ,๒๕๔๓ ) ,หน๎า ๑๑ 
  ๓๐ สุภาภรณ๑ มั่นเกตุวิทย๑ , ร่วมคิดร่วมเขียนปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญท่ีสุด, (กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน
กราฟฟิก, ๒๕๔๓ ), หน๎า ๑๒๒. 



 
๓๘ 

 

(๑) เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจและสมอง 
(๒) ครูมีความเมตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึง 
(๓) เด็กเกิดความรัก และภูมิใจในตนเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกเวลา 
(๔) เด็กแต่ละคน ได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
(๕) บทเรียนสนุก แปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและเร้าใจให้อยากค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย

ตนเองในสิ่งที่สนใจ 
(๖) สิ่งที่เรียนรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้อย่างมีความสุข ๓๑ 
ทฤษฎีและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนต้องให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เอาใจเข้าไปร่วมหรือ
ร่วมใจด้วย ใจต้องไปจดจ่อในสิ่งที่เขาเรียน และการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นั้นมิได้เน้นเฉพาะ
ผู้เรียนกับครูเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นในชุมชน สังคม พ่อแม่ 
เพ่ือน และคนด้อยโอกาสกว่า ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งการเรียนรู้แบบส่วนรวมนั้นช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง  ได้รับการ
ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การแสวงหาความรู้ การคิดการจัดการกับความรู้การแสดงออก การสร้างความรู้ใหม่ 
และการท างานกลุ่ม ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน “เก่ง ดี มีความสุข” ซึ่งได้เสนอเป็น ๓ แนวคิด ดังนี้๓๒ 

๑) การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม (group process / group activity / group 
dynamic)การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน ตั้งแต่ ๒ คนขึ้น
ไปผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมีแรงจูงใจร่วมกันในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยที่แต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลต่อกัน
และกันหลักการส าคัญของกระบวนการกลุ่ม คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จากกลุ่มมากที่สุด 
ผู้เรียน ได้ค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดยครูเป็นผู้จัดกระบวนการให้แก่ผู้เรียนแสวงหาค าตอบ 
เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม ได้แก่เกม บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง 
การอภิปรายกลุ่ม 

๒) การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (cooperative learning)การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ 
เป็นวิธีการเรียนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิก

                                                        
  ๓๑ กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ,  ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข , (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหํงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๐) ,หน๎า ๔๓ 
  ๓๒สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ, ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม , (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, ๒๕๔๐) , หน๎า ๗๐ 



 
๓๙ 

 

แต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ  
(multidisciplinary team)ซึ่งจะมีนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ นักแนะแนว ครู และผู้ปกครองทุกคน รวมทั้ง
ผู้บริหารด้วยหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจจะจัดกลุ่มผู้เรียน  ให้คละกันทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนน าศักยภาพของตนมาเสริมสร้าง
ความส าเร็จของกลุ่ม โดยผู้เรียนช่วยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธ์ทางบวก ไว้วางใจกันและยอมรับในบทบาทและ
ผลงานของเพ่ือน เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ ได้แก่ การเล่าเรื่องรอบวงกลม 
มุมสนทนา คู่ตรวจสอบ คู่คิด เป็นต้น 

๓) การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (constructivism) การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ 
เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องแสวงหาความรู้และสร้างความเข้าใจขึ้นด้วยตัวเอง ความเจริญงอกงามใน
ความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอ่ืน ๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ 
ๆ แล้วน าความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงตรวจสอบกับสิ่งใหม่ ๆหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ความรู้ คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ ความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการสร้างสรรค์
ความรู้ใหม ่และคุณภาพของการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับบริบทที่เกิดขึ้นบทบาทของครู คือ เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ ความเข้าใจตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอดให้สมบูรณ์
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของความคิดรวบยอด และช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้มาจัดท าแผนผังความคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
  ๒.๕.๓ องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 

ในการจัดการเรียนรู๎นั้นตัวผู๎สอน จําเป็นจะต๎องศึกษาจากข๎อมูลหลายประการ เพ่ือนํามาชํวย
เสริมสร๎างการจัดการเรียนรู๎ของตน และการเรียนรู๎ของผู๎เรียน การจัดการเรียนรู๎ไมํวําระดับใด จะขึ้นอยูํกับ
องค๑ประกอบ ๓ ประการดังตํอไปนี้ 

๑) ผู้เรียน 
ธรรมชาติของผู๎เรียนเป็นสิ่งที่ครูผู๎สอนจะต๎องคํานึงถึงเป็นอันดับแรก เกี่ยวกับความสามารถ

ของสมอง ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางรํางกาย อารมณ๑และจิตใจ ความต๎องการพ้ืนฐานหรือเรียก
อีกอยํางหนึ่งวํา ศักยภาพผู๎เรียน 

๒) บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 บรรยากาศใฝุรู๎ใฝุเรียนถือเป็นบรรยากาศทางจิตวิทยาที่สําคัญที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

ครูผู๎สอนต๎องมีทักษะ ประสบการณ๑และจิตวิทยาในการสร๎างบรรยากาศดังกลําวได๎โดยเลือก รูปแบบ 



 
๔๐ 

 

(Model) วิธีการ (Innovation) เครื่องมือ (Media) ตลอดจนเทคโนโลยี(Technology) เพ่ิมเสริมสร๎าง
บรรยากาศที่เร๎าให๎ผู๎เรียน ใฝุรู๎ใฝุเรียน มากยิ่งข้ึน 

๓) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน บรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน 
การปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในห๎องเรียน ครูผู๎สอนควรสร๎าง

ปฏิสัมพันธ๑กับผู๎เรียนทุกกลุํมที่มีศักยภาพแตกตํางกัน ด๎วยความเอ้ืออาทรเพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นและความ
มั่นใจที่จะเรียนรู๎ของผู๎เรียน ที่จะก๎าวอยํางมั่นคงเต็มศักยภาพของผู๎เรียนแตํละบุคคลให๎สูงยิ่งขึ้น และอยํา
ลืมวํา ผู๎เรียนที่มีศักยภาพต่ําต๎องการความชํวยเหลือจากครูผู๎สอนและเพ่ือนนักเรียนในการเรียนรู๎ให๎ประสพ
ผลสําเร็จผู๎เรียนที่มีศักยภาพปานกลาง ต๎องการเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองภายใต๎การประคับประคองและให๎
กําลังใจของครูผู๎เรียนที่มีศักยภาพสูงต๎องการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ภายใต๎การให๎กําลังใจและอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู๎จากครูผู๎สอน ให๎โอกาส ผู๎เรียนใช๎ความฝ๓น จินตนาการ ความคิดริ เริ่มสร๎างสรรค๑
ประกอบการเรียนรู๎ 

๒.๖.๔ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ จําแนกตามวิธีการจัดการเรียนรู๎ได๎ ๓ รูปแบบดังนี้ 
๑)การถํายทอดความรู๎ (Transmission Approach) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช๎กันมา

นานเปูาหมายเพ่ือสืบทอดความรู๎ อารยะธรรม วัฒนธรรมประเพณี ทักษะฝีมือเพ่ือให๎คงอยูํตํอไป ประกอบ
กับต๎องการกําลังคนในระบบอุตสาหกรรมจึงเน๎นความเกํง คนเกํง การถํายทอดใช๎รูปแบบวิธีสอน 
(Teaching) การฝึกฝน (train) การกลํอมเกลาให๎เกิดศรัทธาและเชื่อฟ๓ง(Tame) ครูจะเป็นศูนย๑กลางการ
จัดการเรียนรู๎ (Teacher Centered Development) สํานักไหน โรงเรียนไหน หรือครูคนไหนเกํง นักเรียน
จะหลั่งไหลไปเรียน เกิดการแขํงขันการเข๎าเรียนในโรงเรียนดัง เป็นคํานิยมของสังคมมานาน 

๒)การสร๎างองค๑ความรู๎ (Trans formational Approach) หรือ (Constructionist) เป็นการ
จัดการเรียนรู๎ที่คาดหวังวําจะยกระดับศักยภาพของประชาชนให๎พ่ึงพาตนเองได๎หลังจากที่พ่ึงพาผู๎อ่ืน
โดยเฉพาะเจ๎าของกิจการ รัฐบาล ฯลฯ มานานจนเกิดป๓ญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจน การวํางงาน 
เกิดป๓ญหาสุขภาพ ฯลฯ โดยพยายามจะให๎ผู๎เรียนลดการเรียนรู๎ที่ต๎องพึงพาครู โรงเรียน หรือสถาบันไปสูํ
การพ่ึงพาตนเองในการแสวงหาความรู๎ โดยเน๎นการเรียนรู๎ผําน สื่อ (Media) นวัตกรรม(Innovation)และ
เทคโนโลยี ( Technology)การเรียนรู๎จะเน๎นการเรียนรู๎ด๎วยตัวผู๎เรียนเอง ภายใต๎การอํานวยความสะดวก
ของครูผํานสื่อและนวัตกรรมแตํอํานาจการจัดการยังเป็นอํานาจของครูแตํเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีบทบาท
และสํวนรํวมมากข้ึน 

๓)การพัฒนาองค๑ความรู๎ใหมํสูํป๓ญญาภิวัฒน๑ด๎วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
(Transactional Approach) ผลการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลทําให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ๑และวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นอยํางยิ่งและรวดเร็ว ศักยภาพของประชาชน



 
๔๑ 

 

ต๎องได๎รับการพัฒนาทักษะและวิถีการดําเนินชีวิตใหมํ ในสังคมแหํงชีวะคุณธรรม (Bio-Ethic) การศึกษาถึง
เวลาต๎องปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด รูปแบบการให๎การศึกษาแนวใหมํ ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนา
ศักยภาพของตนสูํขีดจํากัดของแตํละบุคคล โดยเฉพาะผู๎เรียนที่มีศักยภาพสูงเ พ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมให๎มี
โอกาสเรียนรู๎เต็มศักยภาพ โดยรูปแบบที่พัฒนาเน๎นการใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีสูํสังคม ๔.๐ 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

 ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

สุมน อมรวิวัฒน๑ , สมบัติ , 
(๒๕๓๓),หน๎า ๔๖๐. 

การจัดการเรียนรู๎คือสถานการณ๑อยํางหนึ่งที่มีสิ่งตํอไปนี้เกิดขึ้น ได๎แกํ 
มีความสัมพันธ๑และมีปฏิสัมพันธ๑เกิดขึ้น  ระหวํางผู๎สอนกับ ผู๎เรียน 
ผู๎เรียนกับผู๎เรียน  ผู๎เรียนกับสิ่งแวดล๎อม และผู๎สอนกับสิ่งแวดล๎อม
ความสัมพันธ๑และการมีปฏิสัมพันธ๑กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ 

วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช๑,(๒๕๔๒), 
หน๎า ๒๕๕. 

การจัดการเรียนรู๎จึงเป็นกิจกรรมในแงํมุมตํางๆ ๔ ด๎าน 
๑) การจัดการหลักสูตร(Curriculum) 
๒) การจัดการเรียนการสอน(Instruction) 
๓) การวัดผล(Measuring) 
๔) การประเมินผลการเรียนรู๎(Evaluation) หลังการเรียนการสอน 

ทิศนา แขมมณี , (๒๕๔๐),หน๎า 
๕ 

การสอนโดยให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ (participation) กับ
ปรัชญาเบื้องต๎นของการจัดการศึกษาที่วําต๎องจัดให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนา
ครบทั้ง ๔ ด๎าน คือ ด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ๑ ด๎านสังคม และด๎าน
สติป๓ญญา 

ประเวศ วะสี,(๒๕๔๓), หน๎า ก. 
การเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนสําคัญที่สุด หมายถึงการเรียนรู๎ในสถานการณ๑
จริง สถานการณ๑ของแตํละคนไมํเหมือนกัน 

โกวิท ประวาลพฤกษ๑, (๒๕๔๓), 
หน๎า ๔. 

การเรียนรู๎ยังเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งหลายที่สําคัญ
ที่สุดคือต๎องให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ตัดสินใจเอง 

สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ ,
(๒๕๔๓ ) ,หน๎า ๑๑ 

การค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยการใช๎ สุ จิ ปุ ลิ และการศึกษา ๔ อยําง 
คือพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา 

สุภาภรณ๑ มั่นเกตุวิทย๑, (๒๕๔๓ ), 
หน๎า ๑๒๒. 

การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญท่ีสุดต๎องเริ่มจาก ความต๎องการและ
มีสํวนรํวมของผู๎เรียนทุกข้ันตอน 

กิ ติ ย ว ดี  บุ ญ ซื่ อ  แ ล ะค ณ ะ ,  การเรียนรู๎อยํางมีความสุขนั้น มี ๖ ด๎าน ด๎วยกันคือ 
๑) เด็กแตํละคนได๎รับการยอมรับวําเป็นมนุษย๑ที่มีหัวใจและสมอง 



 
๔๒ 

 

 ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

(๒๕๔๐) ,หน๎า ๔๓ ๒) ครูมีความเมตา จริงใจ และอํอนโยนตํอเด็กทุกคนโดยทั่วถึง 
๓) เด็กเกิดความรัก และภูมิใจในตนเอง รู๎จักปรับตัวได๎ทุกเวลา 
๔) เด็กแตํละคน ได๎มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
๕) บทเรียนสนุก แปลกใหมํ จูงใจให๎ติดตามและเร๎าใจ 
๖) สิ่งที่เรียนรู๎สามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน 

 

๒.๖ ทฤษฎีเกี่ยวการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
  ๒.๖.๑ แนวคิดการบูรณาการ  
  แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการ ( Integration ) เกิดขึ้นจากความคิดของ จอร๑น ล็อค 
(John Locks ) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ที่ได๎ชี้ให๎เห็นความจริงวํา เด็กสนใจเฉพาะสิ่งจําเป็น และใช๎ได๎บํอย
ในชีวิต เพราะเด็กไมํมีเวลา และกําลังพอที่จะเรียนรู๎ทุกสิ่งทุกอยํางได๎หมด จะต๎องเลือกสอนเฉ พาะ
สิ่งจําเป็นที่จะสามารถใช๎ประโยชน๑ในการดํารงชีวิตได๎ ตํอมา จอร๑น ดิวอ้ี ( John Dewey ) นักปรัชญาชาว
อเมริกัน เป็นผู๎เสนอวําการให๎การศึกษาแกํเยาวชนนั้น ควรให๎ความสนใจตํอกิจกรรมที่นําไปสูํความเข๎าใจ
กิจกรรมพ้ืนฐานตํางๆ ของมนุษย๑ที่ใช๎ในการดํารงชีวิต ซึ่งจะทําให๎เยาชนเกิดความต๎องการที่จะเรียนรู๎ขึ้น
โดยธรรมชาติ และมีความเชื่อวํา เราสามารถเชื่อมโยง มโนทัศน๑ของวิชาตํางๆ ที่มีในหลักสูตร ได๎อยํางน๎อง 
๒ วิชาขึ้นไป และด๎วยวิธีการเชื่อมโยงจะสํงผลให๎ผู๎เรียนสามารถนําประสบการณ๑ตํางๆ ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎
ในสถานการณ๑ใหมํหรือเรื่องที่จะเรียนรู๎ตํอไป ซึ่งแนวคิดของจอร๑น ดิวอ้ี นําไปสูํหลักการบูรณาการในเวลา
ตํอมา๓๓ 
  การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ เหตุผลสําคัญที่จําเป็นที่จะต๎องทําความเข๎าใจในการจัดการ
เรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน ประกอบด๎วยกัน ๓ ด๎านใหญํๆ ดังนี้ 

๑) ด้านจิตวิทยา เรามักจะมองวํา การเรียนรู๎จะเป็นไปได๎ด๎วยดี ก็ตํอเมื่อผู๎เรียนได๎มีโอกาสที่จะ
สัมผัสกับองค๑ประกอบของการเรียนรู๎ที่หลากหลาย และการเรียนรู๎ที่หลากหลายเหลํานั้นจะต๎องเชื่อมโยง
เข๎ากับชีวิตจริงของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี 

                                                        
  ๓๓ กิตติชัย  สุธาสิโนบล, การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน , (สาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ๒๕๕๕), หน๎า ๑๑ 



 
๔๓ 

 

๒) ด้านสังคมวิทยา ซึ่งเรา คงจะต๎องมีความเชื่อรํวมกันวํา ความรู๎จะมีคุณคําก็ตํอเมื่อความรู๎นั้น
สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน และสามารถแก๎ป๓ญหาตํางๆในชีวิตจริง โดยใช๎การผสมผสาน
ทักษะตํางๆ จากหลากหลาย วิชารํวมกัน ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญในมุมมองทางด๎านสังคมวิทยา 

๓) ด้านการบริหาร การบริหารถือเป็นเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่เราไมํควรที่จะมองข๎าม 
เพราะวํา การบริหารจะชํวยแก๎ป๓ญหาด๎านการขาดแคลนบุคลากร และสามารถลดความซ้ําซ๎อนของ
เนื้อหาวิชา ซึ่งทําให๎ผู๎เรียนสามารถมีเวลาเรียนรู๎สิ่งอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งนับวําจะมีมากมายในโลกยุคป๓จจุบัน 

๑. ความหมายของการบูรณาการ การบูรณาการมีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายที่สอดคล๎องกัน
ดังนี้ 

บัณฑิตยสถาน คําวําบูรณาการของราชบัณฑิตยสถาน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ ไมํมีคํา วํา “บูรณาการ” โดยตรง แตํมีคํา วํา “บูรณ-, บูรณ๑” ซึ่งเป็นคํา กริยาวิเศษณ๑ หมายถึง 
เต็ม อาทิ บูรณาการรวมหนํวย เป็นคํา นาม หมายถึง การนํา หนํวยที่แยกๆกันมารวมเข๎าเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและ บูรณะ เป็นคํา กริยา หมายถึง ซํอมแซมทํา ให๎กลับคืนดีเหมือนเดิม เชํนบูรณะวัด การบูรณา
การยังหมายถึง การนําเอาศาสตร๑สาขาวิชา ตํางๆ ที่มีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกันมาผสมผสานเข๎าด๎วยกัน 
เพ่ือประโยชน๑ในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ ( Integrated Curriculum ) คือหลักสูตรที่นําเอาเนื้อหา
ของวิชาตําง ๆ มาหลอมรวมเข๎าด๎วยกันทําให๎เอกลักษณ๑ของแตํละรายวิชาหมดไป เชํนเดียวกัน การเรียน
การสอนที่ดํ า เนินการด๎วยวิธีบูรณาการเราเรียกวํา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ                    
( Integrated  Instruction ) คือเน๎นที่องค๑รวมของเนื้อหามากกวําองค๑ความรู๎ของแตํละรายวิชา  และเน๎น
ที่การเรียนของผู๎เรียนเป็นสําคัญยิ่งกวําการบอกเนื้อหาของครู๓๔สอดคล๎องกับความหมายของบูรณาการวํา 
“ การนําศาสตร๑ตํางๆมาผสมผสานกันเพ่ือประโยชน๑อยํางใดอยํางหนึ่ง๓๕ 
  ยังมีความหมายของคําวําบูรณาการคือ “การเชื่อมโยงความรู๎และประสบการณ๑ทุกชนิด  ที่บรรจุ
อยูํในแผนของหลักสูตร  เป็นการเชื่อมโยงแนวนอนระหวํางหัวข๎อและเนื้อหาตํางๆที่เป็นความรู๎ทั้ง ๓ 
ด๎าน  ได๎แกํ  พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  การบูรณาการทําให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  และรู๎ในเรื่องนั้นอยํางลึกซึ้งการบูรณาการความรู๎เป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะในยุคที่มีความรู๎  ข๎อมูล
ขําวสารมาก  จึงเกิดเป็นหลักสูตรที่เรียกวํา  หลักสูตรบูรณาการ  (Integrated  curricula)  ซึ่งพยายาม
สร๎างหัวเรื่อง  (Themes)  ใน  โปรแกรมวิชาโดยนําความคิดหลักในวิชามาสัมพันธ๑กัน  และสัมพันธ๑กับวิชา

                                                        
๓๔ สุวิทย๑  มูลคําและคณะ,  Child center  :  Storyline method  :  การบูรณาการหลักสูตรและการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, (กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พริ้น จํากัด ,๒๕๔๒), หน๎า ๖๗ 
๓๕ วัฒนา ระงับทุกข๑, แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง,(กรุงเทพมหานคร : แอลทีเพรสจํากัด, ๒๕๔๒),

หน๎า ๔๓ 



 
๔๔ 

 

อ่ืนด๎วย”ด๎าน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ๑ศักดิ์  ได๎ให๎ความหมายวําการบูรณาการ  วําคือการผนวก การประสาน 
การเติมเต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน รํวมกัน ฯอกจากนี้เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. (อ๎างถึงในนที เนียมศรีจันทร๑
,นักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ,๒๕๔๗)  บูรณาการในความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ ผู๎เขียนเห็นวํามี
คํา ในภาษาอังกฤษบางคํา มีความหมายทํา นองเดียวกันกับคํา วํา “บูรณาการ” ดังนี้ Integration เป็น
คํา นาม หมายถึง  ๑.การทํา ให๎รวมเป็นหนํวยเดียวกัน, การผสมกัน, การรวมกัน และ  ๒.วิธีการของ
จํานวนเต็ม  ซึ่ง Integrate เป็นคํา กริยา หมายถึง ๑.เชื่อมผนึกเป็นสํวนเดียวกัน, ทํา ให๎…สมบูรณ๑ (หรือ
ครบถ๎วนบริบูรณ๑) ๒.รวม,รวมเป็นสํวนเดียวกัน และ ๓.จํานวนเต็มจากข๎อมูลข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา
ความหมายของการบูรณาการนั้น  หมายถึงการเชื่อมผสมประสานให๎เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   ๒. รูปแบบของการบูรณาการ ( Model of integration ) การเรียนการสอนแบบบูรณาการมี
รูปแบบสําคัญๆ ดังนี้  

๑) แบบวิทยากรพ้ืนฐาน ( Discipline based )เป็นรูปแบบที่ผู๎สอนในวิชาหนึ่งสอดแทรก
เนื้อหาของวิชาอ่ืนๆ เข๎าไปในการสอนของตน เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดยผู๎สอนเพียงคนเดียว 

๒) แบบคูํขนาน ( Parallel ) เป็นรูปแบบที่ผู๎สอนตั้งแตํ ๒ คนขึ้นไป สอนตํางวิชากันแตํวาง
แผนการสอนรํวมกันโดยระบุสิ่งที่รํวมกันและตัดสินใจวํา หัวเรื่อง/มโนทัศน๑/ป๓ญหาเดียวกันนั้นจะสอน
อยํางไรในวิชาของแตํละคน งานที่มอบหมายให๎ผู๎เรียนทําจะแตกตํางกันไปในแตํละวิชา 

๓) แบบพหุวิทยาการ ( Multidisciplinary ) เป็นรูปแบบที่ผู๎สอนตํางวิชารํวมกันสอนเป็นทีม 
รํวมวางแผนและกําหนดหัวเรื่อง/ป๓ญหารํวมกัน และดําเนินการสอนผู๎เรียนกลุํมเดียวกันมอบหมายงานหรือ
โครงการให๎ผู๎เรียนทํารํวมกันเป็นงานชิ้นเดียว 

๔) แบบสหวิทยา ( Interdisciplinary) เป็นการสอนที่ผู๎สอนแตํละคนตํางสอนวิชาของ
ตนเอง ไมํได๎ออกแบบให๎ผู๎เรียนทํางานรํวมกันทํางานระหวํางตํางวิชา แตํจะมีการสอนแบบบูรณาการ
เฉพาะที่ระบุไว๎ในแตํละวิชาเทํานั้น ผู๎สอนแตํละคนในตํางวิชาไมํได๎มีสํวนแบํงการทํากิจกรรมของผู๎เรียน
ด๎วยกนัเพียงแตํให๎เวลาและมอบหมายงาน หรือป๓ญหาให๎ผู๎เรียนกลับไปดําเนินการกันเอง 

๕) แบบบูรณาการ ( Integrated ) เป็นการบูรณาการทั้งมโนทัศน๑ ทักษะเจตคติและความ
เชื่อ ตลอดจนเนื้อหา ทําให๎เป็นการสอนที่ต๎องอาศัยความหลากหลายวิธีที่สามารถเป็นไปได๎ ผู๎เรียนสามารถ
เลือกที่จะฝึกในสิ่งที่ต๎องการจะเรียนรู๎ ตามความถนัดและความสนใจของตนเองอยํางอิสระ 

นอกจากนี้ ฟอร๑กาที นักการศึกษาชาวอเมริกัน ได๎เสนอรูปแบบบูรณาการไว๎ ๑๐ รูปแบบ ซึ่ง
สามารถจัดเป็นกลุํมได๎ ๓ กลุํม คือ กลุํมบูรณาการภายในสาขาวิชาเดียวกัน (Within single disciplines)  
กลุํม บูรณาการข๎ามวิชา (Across several disciplines) และ และบูรณาการภายในตัวผู๎เรียน ( Inside 
the mind of the learner ) กับระหวํางผู๎เรียน (Between the learners) ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
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     ก. กลุ่มบูรณาการภายในสาขาวิชาเดียวกัน 
๑) แบบแยกออกจากกันเป็นส่วน (Fragmented model) เป็นรูปแบบดั้งเดิมที่แยกเป็น

วิชาเดี่ยวๆ มีลักษณะเฉพาะตัว ผู๎เรียนเรียนรู๎แตํละวิชาแตํไมํนําความรู๎ไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ แม๎วําจะมี
มโนทัศน๑ที่เกี่ยวข๎องกันอยูํ ทําให๎ผู๎เรียนขาดความเชื่อมโยงที่ชัดเจน และเกิดการถํายโยงการเรียนรู๎น๎อย แตํ
ผู๎สอนสามารถเลือกสอนเนื้อหาสําคัญๆ ของแตํละวิชาที่ตนรับผิดชอบให๎ลึกและกว๎างได๎ตามความ
เหมาะสม และความจําเป็น 

๒) แบบเชื่อมโยง (Connected model) เป็นการบูรณาการภายในวิชา โดยเชื่อมโยง
เนื้อหาวิชาเข๎าด๎วยกันภายในขอบเขตของแตํละวิชา อาจเชื่อมโยงหัวข๎อ (Topic) ทักษะ (Skill) เจตคติ 
(Attitude) และมโนทัศน๑ (Concept) ไปยังเรื่องตํอไปนี้ ซึ่งผู๎สอนจะมั่นใจในการที่จะเชื่อมโยงเนื้อหา
ภายในวิชาของตนเอง และทําให๎ผู๎อื่นมองเห็นความสัมพันธ๑ของมโนทัศน๑และทักษะได๎ชัดเจนขึ้น 

๓) แบบซ้อนกัน (Nested model) เป็นการบูรณาการภายในวิชาเดียวกันแตํมีการนํา
ทักษาการคิด ทักษะทางสังคม และทักษะด๎านเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเข๎ามาบูรณาการเป็นหัวข๎อหรือหนํวย
การเรียนรู๎ เป็นรูปแบบที่ผู๎สอนคนเดียวสามารถบูรณาการด๎วยตนเอง การบูรณาการแบบซ๎อนกันนี้ถ๎า
จัดทําอยํางไมํรอบคอบ การบูรณาการที่ละหลายเปูาหมายในบทเรียนเดียว อาจทําให๎ผู๎เรี ยนสับสน และ
ละเลยการเรียนรู๎มโนทัศน๑หลักของกิจกรรม เพราะได๎รับงานเกี่ยวกับการเรียนรู๎หลายอยํางพร๎อมกัน แตํ
ในทางตรงกันข๎ามการนําทักษะหลายทักษะมาบูรณาการในเนื้อหาที่จะสอนเป็นการเสริมการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนให๎สมบูรณ๑ยิ่งข้ึน 

ข.กลุ่มบูรณาการข้ามวิชา 
        ๑)แบบเรียงลําดับ (Sequenced model) เป็นการบูรณาการการสอนข๎ามวิชาโดยนํา
หนํวยการเรียนรู๎ที่สอนตํางวิชากัน มาพิจารณาความใกล๎เคียงของเนื้อหาแล๎วนํามาเชื่อมโยง ปรับกิจกรรม
การเรียนการสอนให๎ชัดเจน และจัดสอนในชํวงเวลาเดียวกันซึ่งแตํละวิชายังคงสอนตามแผนการสอนของ
ตนเพียงแตํเชื่อมโยงบางหัวข๎อ และจัดเรียงลําดับหนํวยการเรียนรู๎ใหมํให๎เหมาะสม ทําให๎แนวทางความรู๎
ของสิ่งที่ผู๎เรียนเรียนจะมุํงไปในทิศทางเดียวกันอยํางตํอเนื่องลดความสับสน และความนําเบื่อซึ่งต๎องมี
ความยืดหยุํนของเวลาที่ใช๎ในการวางแผน และทําตารางสอนรํวมกันโดยอาศัยการประนีประนอมความ
คิดเห็นและความต๎องการของผู๎สอนทุกคน 

๒) แบบมีส่วนร่วม (Shared model) เป็นการบูรณาการที่เชื่อมโยงระหวํางวิชาผู๎สอนวาง
แผนการสอนรํวมกัน ในสํวนที่มีมโนทัศน๑ ทักษะ หรือเจตคติคาบเกี่ยวกัน ต๎องการความยืดหยุํนเรื่องเวลา 
การประสานความคิด และทักษะการทํางานกลุํมของผู๎สอนทุกวิชา โดยอาจจัดเป็นหัวข๎อ หรือ โครงงาน
รํวมกัน ที่ทําให๎ผู๎เรียนถํายโยงมโนทัศน๑งํายขึ้น ผู๎สอนแตํละวิชาจะสอนไปตามปกติในหัวข๎ออ่ืน 
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๓) แบบโยงใย (Webbed model) เป็นการบูรณาการที่กําหนดประเด็น (Theme) ขึ้นจาก
การวิเคราะห๑หลักสูตรหรือบริบททางสังคม แล๎วเชื่อมโยงไปสูํวิชาตํางๆ วําแตํละวิชามีมโนทัศน๑ใดบ๎างที่
สอดคล๎องกับมโนทัศน๑ในประเด็นที่ตั้งไว๎ หลังจากนั้นจะกําหนดเนื้อหาเพ่ือให๎สอดคล๎องกับประเด็นที่ตั้งไว๎ 
แล๎วผู๎สอนแตํละคนก็ทําการสอนเรื่องนั้นๆ ซึ่งต๎องใช๎เวลาในการดําเนินงานรํวมกันและการเลือกประเด็นที่
เหมาะสม ซึ่งการเลือกประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับป๓ญหาทางสังคมทําให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย และ
สร๎างแรงจูงใจให๎แกํผู๎เรียน 

๔)แบบเส้นด้าย (Threaded model) เป็นการบูรณาการที่ใช๎ทักษะเป็นตัวหลักในการ
กําหนดเนื้อหา ตลอดจนการเรียนการสอนในแตํละวิชาให๎สัมพันธ๑กับทักษะที่กําหนด เชํน ทักษะการคิด 
ทักษะแก๎ป๓ญหา ทักษะความคิดสร๎างสรรค๑ เป็นต๎น แตํละวิชายังคงแยกกันในเนื้อหา ผู๎สอนทุกคนใน
โรงเรียนได๎รํวมวางแผน รับรู๎ และลงมือปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาผู๎เรียนจะได๎ทักษะที่สามารถนําไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน 

๕)แบบบูรณาการ (Integrated model) เป็นการบูรณาการความหลากหลายของหัวข๎อ
ทางวิชาการท่ีสัมพันธ๑กันของวิชาหลัก ๔ วิชา หลอมรวมโดยมีทักษะ มโนทัศน๑ และเจตคติที่เหมือนกันเป็น
หลักในการบูรณาการ จึงต๎องการการระดมความคิดในการวางแผนและกําหนดเวลาสอนรํวมกันของผู๎สอน 
ผู๎เรียนได๎เห็นความสัมพันธ๑ระหวํางวิชาและสร๎างแรงจูงใจให๎เรียนตํอเนื่องไป 

ค.กลุ่มบูรณาการภายในตัวผู้เรียนและระหว่างผู้เรียน 
๑)แบบใฝ่ใจ (Immersed model) เป็นการบูรณาการที่ยึดความสนใจของผู๎เรียนเป็น

หลักในการบูรณาการไปยังสาขาอ่ืนๆ ผู๎เรียนชี้นําตนเอง เนื่องจากผู๎เรียนมีความสนใจที่หลากหลาย อาจทํา
ให๎เน๎นความสนใจผู๎เรียนได๎เพียงบางกลุํม ซึ่งผู๎เรียนเหลํานั้นจะเกิดแรงจูงใจตํอการเรียน และได๎รับความรู๎
กว๎างขวาง 

 ๒)แบบเครือข่าย (Networked model) เป็นการบูรณาการที่ผู๎เรียนเป็นผู๎ดําเนินการ
บูรณาการโดยเลือกเครือขํายผู๎เชี่ยวชาญ และแหลํงเรียนรู๎ที่จําเป็นด๎วยตนเอง ผู๎ เรียนเทํานั้นที่จะรู๎ถึงความ
ซ้ําซ๎อนและมิติตํางๆ ในขอบเขตที่ตนสนใจ เป็นการผลักดันให๎ผู๎เรียนรู๎ในเรื่องที่ตนสนใจมากข้ึน 
  ๒.๖.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยการบูรณาการ 
  ภาษาอังกฤษ การศึกษาตรงกับคําวํา Education มีรากศัพท๑จากภาษาละตินคือ Educare ซึ่ง
แปลวํา บํารุง เลี้ยง อบรม รักษา ทําให๎งอกงาม (to nurture, to rear, to raise) มีความหมายตรงกับคํา
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วํา “Bring up” หมายถึงการดึงออก การศึกษามิใชํการใสํเข๎าไป (put in) แตํหมายถึงการดึงเอาความรู๎ 
หรือสิ่งที่มีอยูํในผู๎เรียนออกมาใช๎ประโยชน๑ให๎มากที่สุด๓๖ 
  การศึกษา ในภาษาบาลีใช๎คําวํา “สิกขา” แปลวํา ทําให๎แห๎ง หมายถึงการทํากิเลส สิ่งชั่วร๎ายให๎
หายไป แตํเมื่อพิจารณาตามรูปศัพท๑อาจแยกออกพิจารณาได๎ ๒ ความหมาย คือ 
  ๑) หมายถึง เครื่องมือให๎มองเห็นตัวเอง (สยํ เตน อิกฺขตีติ สิกฺขา : Self evidence) คือการเข๎าใจ
คุณภาพของตัวเอง รู๎วําตัวเองมีพลัง มีศักยภาพแคํไหนเพียงไร มีความสามารถอยํางไร และควรใช๎อยํางไร 
เป็นต๎นพูดให๎สั้นคือ รู๎วําตัวเองในทุก ๆ ด๎าน เชํน ในการประกอบอาชีพ ต๎องรู๎วําตัวเองมีความรู๎ ความถนัด 
ความสามารถในด๎านใดก็ประกอบอาชีพในด๎านนั้น เป็นต๎น การมองเห็นตัวเองนี้ จะทําให๎มนุษย๑รู๎จักตัวเอง 
และสามารถนําตัวเองเข๎าไปสัมพันธ๑กับสิ่งตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม หน๎าที่ของการศึกษาตามความหมายนี้
คือ การชํวยให๎ค๎นพบตัวเอง 
  ๒) หมายถึง เครื่องมือทําให๎มองเห็นความจริง (สจฺจํ เตน อิกฺขตีติ สิกฺขา: Self– realization) คือมี
ความเข๎าใจในสภาพของตนและสิ่งตําง ๆ อยํางแจํมแจ๎งชัดเจน หรือการมองเห็นความจริงตามเป็นจริง 
  ดังนั้นการศึกษาตามแนวความคิดท้ังสองความหมายนี้ จึงมุํง มาที่ตัวผู๎เรียน คือ สอนให๎ผู๎เรียนรู๎จัก
ตัวเองและสภาพแวดล๎อมอยํางถูกต๎อง การศึกษาในยุคใหมํจึงใช๎ระบบยึดผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง (Student 
Center) การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนให๎เข๎าใจตัวเองมากที่สุดเทําที่จะทําได๎ตามความเห็นของ 
Aristotle วํา “การศึกษา คือ การอบรมคนให๎เป็นพลเมืองดีและดําเนินชีวิตด๎วยการกระทําดี” 
 นอกจากนั้น คําวํา ศึกษา มาจากคําภาษาสันสกฤตวํา “ศิกษา”หมายถึงการเลําเรียน ฝึกฝนและ
อบรม ภาษาบาลีวํา สิกฺขา หมายถึงข๎อที่ต๎องศึกษา ข๎อที่จะต๎องปฏิบัติมี  รูปวิเคราะห๑ตามหลักบาลี
ไวยากรณ๑ ๕ รูปดังตํอไปนี้.- 
  ๑. สห ป๒ฺญาย อิกฺขตีติ สิกฺขา ธรรมชาติใดยํอมเห็นพร๎อมด๎วยป๓ญญา ธรรมชาตินั้น ชื่อวํา 
การศึกษา  
  ๑) สยํ อิกฺขตีติ สิกฺขา ธรรมชาติใดยํอมเห็นเอง ธรรมชาตินั้น ชื่อวํา การศึกษา 
  ๒) สกํ อิกฺขตีติ สิกฺขา ธรรมชาติใดยํอมเห็นซึ่งตนเอง ธรรมชาตินั้น ชื่อวํา การศึกษา 
  ๓) สมํ อิกฺขตีติ สิกฺขา ธรรมชาติใดยํอมเห็นเทําทัน ธรรมชาตินั้น ชื่อวํา การศึกษา 
  ๔) สนฺตํ อิกฺขติ สิกฺขา ธรรมชาติใดยํอมเห็นซึ่งสิ่งที่มีอยูํ ธรรมชาตินั้น ชื่อวํา การศึกษาจากรูป
วิเคราะห๑ของคําวํา สิกขา ทั้ง ๕ ประการ ดังกลําวนี้ ชี้ให๎เห็นชัดเจนวํา การศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา 

                                                        
๓๖  สนิท ศรีสําแดง, พระพุทธศาสนากับกการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย , ๒๕๓๔ ), หน๎า ๑๕๒ – ๑๕๓. 



 
๔๘ 

 

หมายถึง “การเห็น” มาจาก อิกฺข ธาตุเป็นไปในความเห็น เพราะฉะนั้น การเห็นจึงเป็น “ธาตุแท๎ของ
การศึกษา” ได๎แกํ การเห็นดังตํอไปนี้. 

๑. การเห็นด๎วยป๓ญญา 
การศึกษา คือ การเห็นด๎วยตาป๓ญญา (ป๓ญญาจักษุ) ไมํใชํการเห็นด๎วยตาเนื้อ (มังสจักษุ) 

เพราะการเห็นด๎วยตาเนื้อหรือ “ตานอก” ยํอมถูกหลอกลวงได๎งําย ต๎องมองเห็นได๎ด๎วย “ตาใจ” คือตา
ป๓ญญา จึงจะเป็นการศึกษาท่ีแท๎จริง  

๒. การเห็นเอง 
การศึกษา คือ การเห็นเอง เห็นด๎วยตัวผู๎ศึกษาเอง ผู๎ปฏิบัติเอง และผู๎ประสบผลสําเร็จเอง 

ไมํใชํให๎คนอ่ืนเห็นแทน ปฏิบัติแทน และสําเร็จแทน 
๓. การเห็นตนเอง 
การศึกษา คือ การเห็นตนเอง มุํงเน๎นการเรียนรู๎ตนเอง จนอํานตัวเองออก บอกตนเองได๎ ใช๎

ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด และจัดตนเองถูก ไมํได๎มุํงเน๎นการเรียนรู๎คนอื่น อํานคนอ่ืนออก บอกคนอ่ืนได๎ ใช๎
คนอ่ืนเป็น เห็นคนอื่นชัด และจัดคนอ่ืนถูก 

๔. การเห็นเทําทัน 
การศึกษา คือ การเห็นเทําทัน มุํงหมายเอาการเห็นโลกเทําทัน ทั้ง ๓ โลก คือ สัตว๑โลก ได๎แกํ 

คน สัตว๑ และสิ่งมีชีวิตตามกําเนิด ๔ โอกาสโลก ได๎แกํ ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ อวกาศ 
และสังขารโลกได๎แกํ กายกับใจ  

๕. การเห็นสิ่งทีมีอยูํ 
การศึกษา คือ การเห็นสิ่งที่มีอยูํ หมายเอาการเห็นความจริง การเห็นตามความเป็นจริง ซึ่งสิ่ง

ที่มีอยูํไมํใชํไมํมี ซึ่งสิ่งที่ปรากฏอยูํไมํใชํไมํปรากฏ ได๎แกํ การเห็นอริยสัจ ๔ ดังนั้น ตามหลักพระพุทธศาสนา
ในพระปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธองค๑จึงทรงตรัสถึงลักษณะอาการแหํงการตรัสรู๎ของ
พระองค๑วํา “เห็นแจ๎งแทงตลอด” ด๎วยลักษณะอาการ ๕ อยํางดังนี้.- 

๑)  ดวงตาเกิดขึ้นแล๎ว (จักขุง  อุทปาทิ) 
๒)  ญาณเกิดขึ้นแล๎ว (ญาณัง  อุทปาทิ) 
๓)  ป๓ญญาเกิดข้ึนแล๎ว (ป๓ญญา  อุทปาทิ) 
๔)  วิชชาเกิดข้ึนแล๎ว (วิชชา  อุทปาทิ) 
๕)  แสงสวํางเกิดขึ้นแล๎ว  (อาโลโก  อุทปาทิ) 

    การเห็นในลักษณะอาการ ๕ อยํางดังกลําวนี้ พระพุทธองค๑ทรงเรียกวํา “ธรรมจักษุ” คือ 
ดวงตาเห็นธรรม อันเป็นการเห็นที่ชัดเจน (วิรชัง) แจํมใส (วีตมลัง) เป็นการเห็นแบบสัมมาทิฐิ ได๎แกํ 



 
๔๙ 

 

เห็นชอบ เห็นดี เห็นถูกเห็นตรงตามแนวความคิดนี้ถือวํา ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ทุกสิ่งทุกอยํางอยูํแล๎ว 
การศึกษาจึงเป็นเพียงการพัฒนาสิ่งที่มีอยูํแล๎วนั้นให๎เจริญงอกงามขึ้นเทํานั้น ตามแนวความคิดนี้ผู๎สอนจึงมี
ฐานเป็นเพียง Guide คือผู๎ชี้แนะแนวทางเทํานั้น ตรงกับที่พระพุทธเจ๎าตรัสวํา ตถาคตเป็นเพียงผู๎บอก
เทํานั้น เรื่องปฏิบัติหรือไมํนั้นเป็นเรื่องของทําน (อกฺขาตาโร ตถาคตา)  

๑ ความหมายของการศึกษาตามทัศนะของนักการศึกษาไทย 
นักการศึกษาไทยหลายทํานได๎แนวคิดให๎แนวคิดหรือทัศนะเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา

ไทยไว๎ดังนี้ คือพุทธทาสภิกขุ ได๎ให๎ความหมายของการศึกษาไว๎วํา การศึกษาเพ่ือมนุษย๑จะมีโอกาสได๎สิ่งที่ดี
ที่สุดที่มนุษย๑ควรจะได๎ โดยทําลายเสียซึ่งสัญชาตญาณอยํางสัตว๑๓๗ 

พระราชวรมุนี ได๎กลําววํา การศึกษา คือ กระบวนการสร๎างป๓ญญาและคุณธรรมอันเป็น
สํวนประกอบอยํางอ่ืนๆ ที่จะชํวยให๎มนุษย๑สามารถเเก๎ไขป๓ญหาลํวงพ๎นสิ่งบีบคั้นขัดข๎อง นําชีวิตให๎เจริญงอก
งามไปสูํความเป็นอยูํดีที่สุด และเสวยผลแหํงความมีชีวิตได๎โดยสมบูรณ๑๓๘ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ “การศึกษา” หมายความวํา 
กระบวนการเรียนรู๎เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถํายทอดความรู๎ การฝึก การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร๎างสรรค๑จรรโลงความก๎าวหน๎าทางวิชาการ การสร๎างองค๑ความรู๎อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล๎อมสังคม การเรียนรู๎และป๓จจัยเกื้อหนุนให๎บุคคลเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต๓๙ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕  ได๎ให๎ความหมายของคําวําศึกษา สันสกฤต มา
จากคําวํา “ศิกษา” หมายถึงการเลําเรียน ฝึกฝนและอบรม ภาษาบาลีใช๎คําวํา  “สิกขา” หมายถึงข๎อที่ต๎อง
ศึกษา ข๎อที่จะต๎องปฏิบัติ๔๐จากคําจํากัดความของนักปราชญ๑เหลํานี้พอจะอธิบายความหมายของ 
การศึกษาได๎วํา “การศึกษา คือ การสํงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลในทางรํางกาย สติป๓ญญา  ความ
ประพฤติ และสังคม เพ่ือให๎เขาสามารถปรับตัวให๎เหมาะสมกับ สิ่งแวดล๎อมและดํารงอยูํได๎ด๎วยดี”ฉะนั้น
การศึกษาจึงมิใชํหมายความถึงเฉพาะการเรียนจบจากโรงเรียน เทํานั้น แตํยังมีความหมายกว๎างขวาง

                                                        
๓๗ พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาคืออะไร?,(กรุงเทพมหานครฯ:สํานักพิมพ๑ธรรมบูชา,ม.ป.ป), หน๎า ๑๙๙ 
๓๘ พระราชวรมุนี(ประยุทธ๑  ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา ๒๕๒๘), 

หน๎า ๙๖.  
 ๓๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ สํานกันายกรัฐมนตรี , ๒๕๔๖), 
หน๎า ๑. 

๔๐ ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ,  (กรุงเทพมหานคร :  นานมีบุ๏คส๑
พับพลิเคช่ันส๑, ๒๕๔๖), หน๎า ๗๒๒ และ ๘๒๐ 



 
๕๐ 

 

ครอบคลุมไปถึงการขจัดป๓ญหาที่อาจบังเกิดขึ้น ในชีวิต เพ่ือให๎ตนสามารถดํารงชีวิตอยูํได๎ในสังคมด๎วย
ความสุข การศึกษาจึงมีอยูํ ในทุกสถานที่และทุกกาล บุคคลที่มีการศึกษาดีนั้น ยํอมหมายถึง บุคคลที่
สามารถแก๎ไขป๓ญหาตําง ๆ และประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตในสังคม  
  ๒.การบูรณาการการจัดการศึกษา 

 ก. ลักษณะสําคัญของการบูรณาการ 
ลักษณะสําคัญโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ดี ( Integrated 

curriculum & instruction ) ประกอบด๎วย ๕ ลักษณะ ดังนี้ ( UNESCO. ๑๙๘๑ ) 
๑) เป็นการบูรณาการระหวํางความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎ ( Integration of knowledge 

and learning process )  
๒) เป็นการบูรณาการระหวํางพัฒนาการทางความรู๎และพัฒนาจิตใจ ( Integration of 

cognition and affection )  
๓) เป็นการบูรณาการระหวํางความรู๎และการกระทํา ( Integration of knowledge and 

conduct ) 
๔) เป็นการบูรณาการระหวํางสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยูํในชีวิตประจําวันของผู๎เรียน ( 

Integration of school learning with the actual life of the learners ) 
๕) เป็นการบูรณาการระหวํางวิชาตํางๆ ( Integration of subject areas ) 
ข. ความสําคัญของการสอนแบบบูรณาการ 
ในชีวิตมนุษย๑นั้น ป๓ญหา อุปสรรค รวมทั้งประสบการณ๑ตํางๆ จะผสมผสานกัน มิได๎แยก

ออกเป็นสํวนๆ มนุษย๑จําเป็นต๎องใช๎ทักษะหลายประการในการเรียนรู๎และแก๎ป๓ญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต 
การสอนแบบบูรณาการจะชํวยให๎ผู๎เยนเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่เป็นไปในชีวิตจริง ชํวยลด
ความซ้ําซ๎อนของเนื้อหาวิชา รวมทั้งสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีโอกาสใช๎ความคิด ประสบการณ๑ ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะตํางๆ อยํางหลากหลายกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร๎อมกัน
อกจากนี้ ความสําคัญของการบูรณาการ สามารถเชื่อมโยงวิชาตํางๆ เข๎าด๎วยกันในการสอนด๎วยเหตุผล 
ดังนี้ 

๑) สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไมํได๎จํากัดวําจะเกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง การเรียนรู๎
เนื้อหาวิชาตํางๆ ในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ๑กัน จะชํวยให๎เห็นความสัมพันธ๑ระหวํางวิชา และความสัมพันธ๑
ของวิชาตํางๆ เหลํานั้นกับชีวิตจริง 

๒) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะชํวยให๎เกิดความสัมพันธ๑เชื่อมโยงระหวํางมโน
ทัศน๑ในศาสตร๑ตํางๆ ทําให๎เกิดการเรียนรู๎ที่มีความหมาย 



 
๕๑ 

 

๓) ชํวยให๎เกิดการถํายโอนการเรียนรู๎ ( Transfer of learning ) 
๔) ขจัดความซ้ําซ๎อนของเนื้อหาตํางๆ ในหลักสูตร 
๕)สามารถตอบสนองตํอความสามารถทางพหุป๓ญญาของผู๎เรียน ( Multiple intelligence ) 
๖) กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สอดคล๎องกับทฤษฎีการสร๎างเสริมความรู๎ด๎วย

ตนเอง 
นอกจากนี้ การใช๎หนํวยบูรณาการทางการสอนยังชํวยให๎ผู๎สอนได๎รับความสะดวกในการจัดการ

เรียนการสอนที่จะนําไปปฏิบัติการสอนได๎อยํางผสมกลมกลืนตํอเนื่อง จัดเรียงลําดับตามเหตุการณ๑ของ
กิจกรรมที่มุํงเสริมการเรียนการสอนทุกรูปแบบไว๎อยํางครบถ๎วน เป็นการลดภาระให๎แกํผู๎สอนให๎สอนอยําง
ได๎ผล อาจกลําวโดยสรุป การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการทําให๎เกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นความรู๎กั บ
เหตุการณ๑รอบๆตัว หรือเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งมีผลทําให๎ความรู๎ไมํถูกเก็บไว๎ในสมองแตํเพียงลําพัง แตํถูกเชื่อมโยง
ไปใช๎จนเกิดความหมาย เป็นความรู๎ใหมํที่ซับซ๎อนกวําเดิม 
  ๓. รูปแบบการจัดการศึกษา เราอาจจะสรุปรูปแบบของการศึกษาออกได๎เป็น ๒ ประการ 
ดังตํอไปนี้   
     ๑) การศึกษาแบบอรูปนัย (Informal Education) ได๎แกํ การเรียนรู๎จาก การอบรมสั่งสอน
ของบิดามารดาและญาติพ่ีน๎องในครอบครัว หรือการเลียนแบบจากเพ่ือเลํนที่โตกวําในกลุํมเดียวกันจน
กลายเป็นความรู๎ความชํานาญถํายทอดสืบตํอกันมาแบบอรูปนัยและโดยมิได๎ตั้งใจ  เชํน เด็กเล็ก ๆ ทั่วไป
ยํอมมีความใกล๎ชิดกับมารดา มากกวําบุคคลอื่น มารดาจึงเป็นบุคคลแรกที่เลี้ยงดูและบํารุงรักษาบุตรตั้งแตํ
ยังเป็นทารก เป็นผู๎สอนให๎บุตรรู๎จักการเดิน การพูด ตลอดจนอบรมความประพฤติและมรรยาทตําง ๆ  ใน
สังคมที่ไมํมีผู๎รู๎หนังสือ หน๎าที่การอบรมสั่งสอนและถํายทอดวิชาความรู๎ตกเป็นภาระกิจของครอบครัว 
สถานฝึกอาชีพและสถาบันทางศาสนา สํวนแนว การอบรมสั่งสอนนั้นก็สุดแตํผู๎ใหญํจะเห็นสมควรวํา 
เหมาะสมประการใด โดยคํานึงถึงความนิยมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท๎องถิ่นเป็นสําคัญ   
       ๒) การศึกษารูปนัย (Formal Education) ได๎แกํ การศึกษาซึ่งตกเป็นหน๎าที่ของกลุํมบุคคล
หรือตัวแทนของสังคม การศึกษาแบบนี้ได๎เกิดขึ้นในสมัยที่มนุษย๑รู๎จักประดิษฐ๑ตัวอักษร คิดค๎นวิชาคํานวณ 
มีความก๎าวหน๎าทางเกษตรกรรม รู๎จักใช๎แรํธาตุให๎เป็นประโยชน๑ ดังปรากฏในอารยธรรมโบราณอียิปต๑ บา
บิโลเนีย กรีก อินเดีย จีน และโรมัน แตํในระยะเริ่มแรก การศึกษาแบบนี้มักจะจํากัดอยูํในกลุํมอภิสิทธิ์ชน
หรือชนชั้นที่มั่งคั่งร่ํารวยเทํานั้น และการศึกษาก็เน๎นถึงปรัชญา จริยศาสตร๑ ศิลปะ วาทศิลป์ คณิตศาสตร๑ 
พลศึกษา และการทหาร ซึ่งวิชาเหลํานี้ เห็นวําเหมาะสมและเป็นประโยชน๑ตํอชนชั้นปกครอง    
 
 



 
๕๒ 

 

๔.ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
  ก. ความหมายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

กู๊ด (Good) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา หมายถึง การใช๎แผนการ
จัดการศึกษาหรือวิธีสอนซึ่งทําให๎ผู๎เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ต๎องการ๔๑ 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาที่ประกอบด๎วยตัวประกอบที่สําคัญ
ที่อํานวยให๎คุณภาพของการจัดการเรียนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูง เชํนความสามารถในการเสนอ
บทเรียนให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจ มีความอยากรู๎ การให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนอยําง
เหมาะสม การให๎สิ่งเสริมแรงที่สอดคล๎องกับผู๎เรียน การค๎นหาข๎อมูลย๎อนกลับและการแก๎ไขข๎อบกพรํอง 
การให๎การค๎นคว๎าเพ่ิมเติมจากการเรียนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง  ดังนั้นพฤติกรรมการจัด
การศึกษาของครูจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง๔๒ลักษณะเดียวกันอีกวํา การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คือ การ
จัดการศึกษาที่รู๎จุดมุํงหมายของการจัดการศึกษาและสอนตามหลักการจัดการศึกษาแล๎วทําให๎ผู๎เรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนตามจุดมุํงหมายของการจัดการศึกษาทั้งที่เป็นวัตถุประสงค๑เฉพาะการจัด
การศึกษาแล๎วทําให๎ผู๎เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนตามจุดมุํงหมายของการจัดการศึกษาทั้งที่เป็น
วัตถุประสงค๑ทั่วไปและวัตถุประสงค๑เฉพาะของการจัดการศึกษา๔๓ 
  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาที่ผสมผสานด๎วยป๓จจัยตําง ๆ ที่สามารถ
ทําให๎เป็นผลสําเร็จตามจุดหมายของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว๎อยํางสมบูรณ๑๔๔อีกทั้งประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา หมายถึงความสามารถในการจัดการศึกษาของผู๎สอนในด๎านตําง ๆ ที่มีผลตํอการพัฒนาผู๎เรียนใน
ทุกด๎าน๔๕ ทางด๎าน เมดเลย์ (Medley) ได๎กลําวไว๎วํา การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหมายถึงการที่ครู

                                                        
๔๑ Carter V Good, Dictionary of Education, (New York: McGraw-Hill Book, ๑๙๕๙), P.๑๙๕. 
๔๒ บุญชม ศรีสะอาด, รูปแบบของผลการเรียน ,(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส๑น, ๒๕๒๔),หน๎า ๒๖. 
๔๓ ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล , การจัดการศึกษาและตรงวิจัยที่ตรงประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาการวิจัยการศึกษาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : กองวิจัยการศึกษากรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๘), หน๎า ๘๔. 

๔๔ กําพล ธนะนิมิต, “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา”, วารสารการวัดผลและการวิจัยศึกษา, 
(คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ วิทยาเขตป๓ตตานี, ประจําปี ๒๕๔๘), หน๎า ๓. 
  ๔๕ณัฐติยา จตุรนาคากุล, “ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครวิทยาเขตพระนครเหนือ”, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตพระนครเหนือ, ๒๕๔๙), หน๎า ๒๐.  



 
๕๓ 

 

สามารถทําการจัดการศึกษาให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎มากน๎อยเพียงใด ๔๖ ซึ่งแอ็ลเซียเตอร๑ 
(Alciatore ) ได๎กลําวถึงประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของอาจารย๑มัธยมศึกษาไว๎ ๙  ประการ คือ 

๑. การยั้วยุและพัฒนาความสนใจของผู๎เรียน 
๒. การวางโครงการจัดการศึกษา 
๓. การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษา 
๔. การแก๎ป๓ญหาในการเรียนการจัดการศึกษา 
๕. การประเมินผลผู๎เรียน 
๖. สอนโดยคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 
๗. การแก๎ป๓ญหาทางวินัยของผู๎สอน 
๘. การชํวยเหลือให๎คําปรึกษาแก๎ผู๎เรียน 
๙. การรวบรวมวัสดุอุปกรณ๑ท่ีจะนํามาใช๎ในการจัดการศึกษา 
ข.  การประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของครู การรวบรวมข๎อมูลเพ่ือการประเมินประ

สิทธิการจัดการศึกษานั้นจะต๎องทําอยํางมีระบบ และให๎ได๎ข๎อมูลที่มีความตรง ความเที่ยงให๎มากที่สุดเทําที่
จะมากได๎ การที่จะให๎ได๎ข๎อมูลที่มีความตรง ความเที่ยงนั้น ขึ้นอยูํที่วิธีการรวบรวมข๎อมูลและคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช๎เป็นสําคัญ วิธีการแตํละวิธีจะมีข๎อจํากัดในการรวบรวมข๎อมูล ฉะนั้นควรใช๎หลายวิธีผสมกันจะ
ทําให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎มากยิ่งข้ึน วิธีการที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลอาจแบํงได๎เป็น ๓ วิธีดังนี้ 

๑. การสังเกต 
๒. การสัมภาษณ๑ 
๓. การใช๎แบบสอบถาม การรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามเป็นวิธีที่นิยมกันทั่วไป งําย

และสะดวกในการใช๎ ลักษณะแบบสอบถามที่ใชํสํวนมากเป็นแบบประเมินคําที่เป็นแบบตรวจรายการ
(Check list) และแบบให๎เติมคําหรือเลือกตอบก็มีบ๎าง 

การใช๎แบบสอบถามรวบรวมข๎อมูลในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษานั้น  สิ่งที่
สําคัญที่ต๎องพิจารณาเป็นพิเศษคือ ประเด็นที่ใช๎ถาม นอกจากต๎องครอบคลุมเนื้อหาครบถ๎วนทุกประเด็นที่
ใช๎วัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแล๎ว ยังต๎องมีความเป็นปรนัยได๎ใจความชัดเจน มีอํานาจจําแนกแยก
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพกับไมํมีประสิทธิภาพออกจากกันได๎ และต๎องให๎ความสะดวก งํายตํอการ

                                                        
  ๔๖ B.Donald, Medley, Information Resource Monagomcnt, (Cinnati. Ohlo.:South-
Western.,1987), P.159. 



 
๕๔ 

 

ตอบด๎วย การที่จะให๎ได๎แบบสอบถามที่มีคุณภาพดังกลําว ผู๎สร๎างจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในการสร๎าง
แบบสอบถาม และเข๎าใจเนื้อหาที่เป็นประเด็นวัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษามากพอสมควร ป๓จจุบัน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการจัดการศึกษา มุํงเน๎นนักเรียนเป็นสําคัญ  ครูอาศัยสื่อนวัตกรรมพัฒนาการ
เรียนรู๎ของนักเรียน การวัดและการประเมินผลอาศัยวิธีวัดจากสภาพจริง ซึ่งเป็นการวัดและประเมินผล
กระบวนการ การทํางานด๎านสมองหรือการคิดและจิตใจของผู๎เรียนอยํางตรงไปตรงมาตามที่ผู๎เรียนกระทํา  
ศึกษาในแนวลึก ถึงการระทําที่ปรากฏ การจัดกิจกรรมที่กําหนดไว๎ในแผนการเรียนรู๎ หรือแผนการจัด
การศึกษา วิธีการและสื่อตําง ๆ เหลํานี้เรียกวํานวัตกรรม เมื่อใช๎กับนักเรียนแล๎วเป็นหน๎าที่ของผู๎สอนที่จะ
ประเมินการจัดการศึกษาของตนเองเพ่ือนําไปพัฒนา และหาทางเลือกอ่ืนๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของตนเอง การประเมินการจัดการศึกษา หรือท่ีเรียกวําการหาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 

ค.วิธีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของครู  
ผู๎ประเมินหรือผู๎ให๎ข๎อมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษานั้น เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่

ต๎องพิจารณา เพราะข๎อมูลที่ใช๎ประเมิน ถ๎ามาจากผู๎ให๎ข๎อมูลตํางกันก็จะให๎ผลแตกตํางกัน ฉะนั้นในการ
ประเมินจึงควรใช๎ผู๎ประเมินจากหลายกลุํมเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลประกอบกัน โดยทั่วไปมี ๒ ลักษณะดังนี้ 

๑. การประเมินตนเอง 
๒. การประเมินจากผู๎อื่น 

 แฟลนเดอร์ (Flander) ได๎กลําวไว๎วํา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา หมายถึงความสัมพันธ๑
ระหวํางพฤติกรรมการจัดการศึกษาของครูและความเจริญงอกงามด๎านพัฒนาการของนักเรียนที่เกิดจากผล
การจัดการศึกษานั้น ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจึงเกี่ยวข๎องกับลักษณะการจัดการศึกษา ที่ครูเป็นผู๎
ปฏิบัติโดยตรงในชั้นเรียน โดยพิจารณาจากการจัดเนื้อหาให๎เป็นระบบและเป็นประโยชน๑ตํอนักเรียน มีการ
ใช๎สื่อวัสดุ อุปกรณ๑ประกอบการจัดการศึกษา ตลอดจนความสัมพันธ๑ของครูที่มีตํอนักเรียน๔๗ ประสิทธิภาพ
ของการเรียนเพื่อให๎การเรียนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด ครูควรปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. วางจุดมุํงหมายในการจัดการศึกษาไว๎วํา เมื่อสอนวิชานั้นไปแล๎วต๎องการให๎เกิดอะไรหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปอยํางไรบ๎าง 

๒. สํารวจตรวจสอบกํอนสอนเพ่ือทราบพ้ืนฐานอันเป็นสิ่งจําเป็น  เชํน ทักษะความรู๎ใน
เนื้อหาวิชา 

๓. ทําการจัดการศึกษาโดยใช๎วิธีการจัดการศึกษา อุปกรณ๑การจัดการศึกษาและประสบการณ๑
ที่ครูคาดวําจะกํอให๎เกิดผลสําเร็จ 

                                                        
  ๔๗ Flander, F.E., Eeromal the Job to Fit Manager, (Harvard Business Preview.,1965), P.376. 



 
๕๕ 

 

๔. ประเมินผล การจะให๎การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงได๎นั้น ต๎องดูลักษณะตํางๆ อยําง
น๎อย ๓ ประการ ด๎วยกันดังนี้ ๑) เป็นผู๎มีความรู๎ กลําวคือมีทั้งความรู๎ในเนื้อหาวิชา ลักษณะวิชาที่ตนสอน
เป็นอยํางดี มีการสร๎างเสริมเพ่ิมพูนอยูํเสมอ มีความสามารถในการถํายทอด มีความเข๎าใจในพัฒนาการ
ของผู๎เรียน มีเทคนิควิธีสอนตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได๎ ๒) เป็นผู๎มีทักษะ ต๎องมีทักษะในการใช๎ภาษา 
การเขียนและการพูดเพ่ือให๎เด็กเข๎าใจงําย มีทักษะในการเข๎าสมาคมและมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี มีทักษะในการ
ค๎นคว๎าวิจัยและหาความรู๎เพิ่มเติมหาทางแก๎ไขป๓ญหาอยํางถูกหลักตรงกับข๎อเท็จจริง และมีนิสัยรักการเป็น
คร ู๓) ควรเป็นผู๎เปี่ยมไปด๎วยคุณธรรมและวัฒนธรรมสามารถอบรมชักนําเด็กไปสูํทางอันดีงาม 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี จะเห็นได๎วําประสิทธิภาพการจัดการศึกษาควรเนื่องมาจากครูผู๎สอน 
ซึ่งครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ควรประกอบด๎วยลักษณะสําคัญๆ ที่ตํางจากบุคคลในอาชีพอ่ืนๆ 
ดังนี้ ๑. การมีความรู๎ดี คือมีความรู๎ในเนื้อหาวิชาที่สอนและวิชาอ่ืนๆ ที่นํามาสัมพันธ๑กับการจัดการศึกษา
ของตน ๒. มีการดําเนินการจัดการศึกษาดี กลําวคือมีวิธีการถํายทอดเทคนิคการจัดการศึกษาเพ่ือทําให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ในวิชาที่สอน ๓. มีบุคลิกภาพดี รู๎จักปรับปรุงตนเองอยูํเสมอเพ่ือทําให๎ผู๎เรียนเกิดความ
ศรัทธาแกํผู๎สอน ทําให๎การเรียนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ๔. มีความสัมพันธ๑ระหวําง
ผู๎เรียนและผู๎สอนซึ่งจะชํวยทําให๎ผู๎เรียนและผู๎สอนมีความเข๎าใจตํอกัน  และชํวยให๎การเรียนของนักเรียน
ได๎ผลดี 

 ตารางท่ี ๒.๖ สรุปทฤษฎีเกี่ยวการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 

 ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

กิตติชัย  สุธาสิโนบล, (๒๕๕๕), 
หน๎า ๑๑ 

การบูรณาการ ( Integration ) เกิดขึ้นจากความคิดของ จอร๑น ล็อค 
(John Locks ) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ที่ได๎ชี้ให๎เห็นความจริงวํา เด็ก
สนใจเฉพาะสิ่งจําเป็น และใช๎ได๎บํอยในชีวิต 

สุวิทย๑  มูลคําและคณะ, (๒๕๔๒), 
หน๎า ๖๗ 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคือเน๎นที่องค๑รวมของเนื้อหา
มากกวําองค๑ความรู๎ของแตํละรายวิชา  และเน๎นที่การเรียนของ
ผู๎เรียนเป็นสําคัญยิ่งกวําการบอกเนื้อหาของครู 

วัฒนา ระงับทุกข๑, (๒๕๔๒),หน๎า 
๔๓ 

การนําศาสตร๑ตํางๆมาผสมผสานกันเพ่ือประโยชน๑อยํางใดอยํางหนึ่ง 

สนิท ศรีสําแดง, (๒๕๓๔ ), หน๎า 
๑๕๒ – ๑๕๓. 

การดึงเอาความรู๎ หรือสิ่งที่มีอยูํในผู๎เรียนออกมาใช๎ประโยชน๑ให๎มาก
ที่สุด 

พุทธทาสภิกขุ, (ม.ป.ป), หน๎า การศึกษาเพ่ือมนุษย๑จะมีโอกาสได๎สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย๑ควรจะได๎ โดย



 
๕๖ 

 

 ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

๑๙๙ ทําลายเสียซึ่งสัญชาตญาณอยํางสัตว๑ 
พระราชวรมุนี(ประยุทธ๑  ปยุตฺ
โต), (๒๕๒๘), หน๎า ๙๖. 

กระบวนการสร๎างป๓ญญาและคุณธรรมอันเป็นสํวนประกอบอยําง
อ่ืนๆ ที่จะชํวยให๎มนุษย๑สามารถเเก๎ไขป๓ญหาลํวงพ๎นสิ่งบีบคั้นขัดข๎อง 

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาแหํงชาติ. (๒๕๔๖), 
หน๎า ๑. 

กระบวนการเรียนรู๎เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถํายทอดความรู๎ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสร๎างสรรค๑จรรโลงความก๎าวหน๎าทางวิชาการ 

ราชบัณฑิตยสถาน , (๒๕๔๖) , 
หน๎า ๗๒๒ และ ๘๒๐ 

การเลําเรียน ฝึกฝนและอบรม ภาษาบาลีใช๎คําวํา  “สิกขา” หมายถึง
ข๎อที่ต๎องศึกษา ข๎อที่จะต๎องปฏิบัติ 

สาโรช  บัวศรี, (๒๕๒๕ ) , หน๎า  
๗๑ 

ปรัชญาการศึกษาซึ่งประกอบด๎วย (๑) ความหมายและจุดมุํงหมาย
ของการศึกษา (๒) แนวนโยบายของการศึกษา หรือแนวทางที่จะให๎
ถึงจุดหมาย และ (๓) วิธีการของการศึกษา 

Carter V Good, (1995), 
P.195. 

การใช๎แผนการจัดการศึกษาหรือวิธีสอนซึ่งทําให๎ผู๎เรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ต๎องการ 

บุญชม ศรีสะอาด, (๒๕๒๔),หน๎า 
๒๖. 

การจัดการศึกษาที่ประกอบด๎วยตัวประกอบที่สําคัญที่อํานวยให๎
คุณภาพของการจัดการเรียนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูง 

ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล, (๒๕๑๘), 
หน๎า ๘๔. 

การจัดการศึกษาที่รู๎จุดมุํงหมายของการจัดการศึกษาและสอนตาม
หลักการจัดการศึกษาแล๎วทําให๎ผู๎เรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนตามจุดมุํงหมาย 

กําพล ธนะนิมิต, (๒๕๔๘), หน๎า 
๓. 

การจัดการศึกษาที่ผสมผสานด๎วยป๓จจัยตําง ๆ ที่สามารถทําให๎เป็น
ผลสําเร็จตามจุดหมายของการจัดการศึกษาท่ีตั้งไว๎อยํางสมบูรณ๑ 

ณัฐติยา จตุรนาคากุล, (๒๕๔๙), 
หน๎า ๒๐. 

ความสามารถในการจัดการศึกษาของผู๎สอนในด๎านตําง ๆ ที่มีผลตํอ
การพัฒนาผู๎เรียนในทุกด๎าน 

B.Donald, Medley, ( 1 9 8 7 ) , 
P.159. 

การที่ครูสามารถทําการจัดการศึกษาให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่กําหนด
ไว๎มากน๎อยเพียงใด 

Flander, F.E., (1965), P.376. ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมการจัดการศึกษาของครูและความ
เจริญงอกงามด๎านพัฒนาการของนักเรียน 

 
 



 
๕๗ 

 

๒.๗ หลักพุทธธรรมในการจัดการศึกษา 
  แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมคําสอนของสี่ครูบาในจังหวัดลําพูนสํวนใหญํซึ่งสํวนใหญํจะเกี่ยวกับการ
ดําเนินในสังคมโดยเฉพาะเรื่องคําสอนศีลธรรมที่พยายามมุํงให๎ผลการดําเนินชีวิตอยํางปกติสุขมากที่สุดแตํ
ถึงอยํางไรก็ตามคําสอนอ่ืนๆ ก็ยังปรากฏอีกมากมายซึ่งจะได๎นําเสนอดังตํอไปนี้ 

๒.๗.๑ คําสอนเรื่องหลักการปฏิบัติตนตามศีล ๕ 
เบญจศีล หรือ ป๓ญจสีล แปลวํา ศีล ๕ เป็นศีลหรือข๎อห๎ามในลําดับเบื้องต๎นตามพระโอวาทของ

พระโคตมพุทธเจ๎า พระศาสดาพระองค๑ป๓จจุบันแหํงศาสนาพุทธ แตํทั้งนี้เบญจศีลเป็นหลักการที่มีมาและ
เป็นที่สั่งสอนทั่วไปกํอนพระพุทธโคดมอุบัติแล๎ว๔๘จัดเป็นศีลขั้นต่ําของพระโสดาบันเบญจศีลเป็นหลักธรรม
ประจําสังคมมนุษย๑ ในพิธีกรรมทั้งปวงแหํงพุทธศาสนา ภิกษุจึงนิยมกลําวเป็นภาษาบาลีมอบศีลที่ตนมีให๎
บุคคลรํวมรักษาด๎วย เรียกวํา "ให๎ศีล" และพุทธศาสนิกจักกลําวรับปากวําจะรักษาศีลหรือที่เรียกวํากลําว 
“รับศีล” ทั้งนี้ ไมํเพียงแตํภิกษุเทํานั้นที่ให๎ศีล ฆราวาสผู๎รักษาศีลอยูํแล๎วก็สามารถให๎ศีลแกํบุคคลอ่ืนได๎
ด๎วย๔๙ บญจศีลเป็นข๎อไมํพึงปฏิบัติ คูํกับ “เบญจธรรม” อันเป็นข๎อพึงปฏิบัติ การรักษาเบญจศีลให๎บริบูรณ๑
ควรกระทําพร๎อมกับรักษาเบญจธรรมด๎วย แตํการรักษาเบญจศีลนี้มิใชํข๎อบังคับของพุทธศาสนิก เป็น
คําแนะนําให๎พึงยึดถือด๎วยความสมัครใจเทํานั้น๕๐ 
  ๑. ประวัติเบญจศีล 
  เบญจศีลเป็นหลักธรรมประจําสังคมที่มีมากํอนพุทธกาลแล๎ว ปรากฏในจักกวัตติสูตร (บาลี: 
จกฺกวตฺติสุตฺต) อันกลําวถึงเรื่องพระเจ๎าจักรพรรดิตรัสสอนประชาชนวํา ทํานทั้งหลายต๎องไมํฆําสัตว๑ (บาลี: 
ปาโณ น หนฺตพฺโพ), ต๎องไมํถือเอาของที่เขามิได๎ให๎ (บาลี: อทินฺนํ น อาทาตพฺพํ) , ต๎องไมํประพฤติไมํ
เหมาะสมทางเพศ (บาลี: กาเมสุ มิจฺฉา น จริตพฺพา), ต๎องไมํกลําวเท็จ พูดจาโกหกมดเท็จ(บาลี: มุสา น ภา
สิตพฺพา) และต๎องไมํบริโภคสุรายาเมา (บาลี: มชฺชํ น ปาตพฺพํ) ตํอมา เมื่อมีผู๎ประพฤติผิดจากที่พระเจ๎า
จักรพรรดิสอน จึงมีการลงโทษด๎วยวิธีจับแขนไพลํหลังแล๎วเอาเชือกเหนียวมัดอยํางมั่นคง โกนผม และ
ประโคมบัณเฑาะว๑เสียงกร๎าว แหํประจานไปตามถนนและตรอกซอกซอย พาออกไปทางประตูเมืองทิศใต๎ 
กํอนประหารชีวิตด๎วยการตัดศีรษะ เบญจศีลมีอิทธิพลมากในสังคมอินเดียโบราณ จากคําสอนที่ปรากฏใน
คัมภีร๑จักวัตติสูตร เมื่อกาลผํานไปก็กลายเป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานสําหรับนักบวชทั่วไปในสังคมอินเดีย แตํ
ปรับปรุงเหลือเพียงสี่ข๎อเทํานั้น ประกอบด๎วย ไมํฆําสัตว๑ ๑ ไมํถือเอาของที่เขาไมํได๎ให๎ ๑ ไมํมีเพศสัมพันธ๑ 
                                                        
 ๔๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน,๒๕๔๘), หน๎า ๓๖๓. 
 ๔๙ เรื่องเดียวกัน, หน๎าเดียวกัน. 
 ๕๐ Stewart McFarlane, Buddhism, Peter Harvey, editor, (USA : Continuum,2001), p. 187. 



 
๕๘ 

 

๑ และไมํอวด อุตริมนุษยธรรม ๑ ตํอมาพระโคตมพุทธเจ๎าอุบัติขึ้นและประกาศศาสนาพุทธก็ทรงยอมรับ
เอาข๎อห๎าม ห๎าประการตามจักวัตติสูตรมาสั่งสอนในพุทธศาสนาอยํางแพรํหลาย เรียกวํา “ศีล” บ๎าง 
“สิกขาบท” บ๎าง แตํในทางปฏิบัติหมายถึง เจตนางดเว๎นจากการกระทําความชั่วห๎าประการข๎างต๎น ไมํ
เพียงเทํานี้ ครั้งเสด็จออกบรรพชาก็ทรงถือปฏิบัติตามคุณธรรมนักบวชสี่ประการดังกลําว โดยทรงขนานชื่อ
วํา “อกรณียกิจ ๔”แปลวํา เรื่องที่นักบวชไมํพึงทําสี่ประการ และทรงนําไปเป็นเกณฑ๑บัญญัติพระวินัยอีก
ด๎วย ที่เห็นได๎ชัดคือ ปาราชิก ๔ โดยเหตุที่เบญจศีลเป็นหลักธรรมสําหรับอ๎ุมชูโลก จึงได๎รับสมญาตําง ๆ 
อาทิ สมญาวํา “มนุษยธรรม” คือ ธรรมของมนุษย๑ กลําวคือ เมื่อมนุษย๑รักษาธรรมะห๎าประการนี้แล๎ว โลก
หรือสังคมก็จะสงบสุข วํา “นิจศีล” หรือ “นิตยศีล” คือ ศีลที่บุคคลทั้งนักบวชและฆราวาสพึงรักษาเป็น
นิตย๑,    วํา “คิหิศีล” คือ ศีลของคฤหัสถ๑, วํา “อาคาริยวินัย” คือ วินัยของผู๎ครองเรือน เป็นต๎นแสดง
ความเห็นวํา “...นําจะถือได๎วํา ศีล ๕ เป็นรากฐานของศีลทั้งปวง...”ตํอมา ได๎มีผู๎นําทางการเมืองของบาง
ประเทศนําคําวํา “ป๓ญจสีล” ไปใช๎ในทางการเมืองโดยเรียกวํา “ป๓ญจสีละ” และได๎ให๎นิยามตามความ
คิดเห็นของตนเอง ได๎ความวําคือการไมํฝ๓กใฝุฝุายใด๕๑ 

๒.ความหมายของศีล ๕ 
  คําวํา ศีล นั้น มีคําแปล และความหมายหลายนัย ดังตํอไปนี้ คือ 
  ๑. ศีล มาจากคําวํา “ สิระ ” ซึ่งแปลวํา ศีรษะ หรือ ยอด เพราะผู๎ที่ได๎ชื่อวําเป็นยอดคนนั้น แท๎จริง 
ไมํได๎อยูํที่การมีทรัพย๑สิน อํานาจ ความรู๎ หรือความสามารถเหนือกวําผู๎อ่ืน หากแตํอยูํที่ความบริสุทธิ์ของ
ศีล ซึ่งเป็นที่ยอมรับยกยํองของเหลําบัณฑิตวํา ผู๎มีศีลยํอมประเสริฐที่สุด 

  ๒. ศีล มาจากคําวํา �“ สีละ ” ซึ่งแปลวํา ปกติ เพราะปกติของคนเรานั้นยํอมรักชีวิตของตน และ

เห็นคุณคําชีวิตของคนอ่ืน เมื่อมีความรู๎สึกเชํนนี้ จึงยินดีในการรักษาศีล เพราะไมํปรารถนาจะเบียดเบียน 
ซึ่งกันและกัน การรักษาศีลจึงเป็นการนําไปสูํความเป็นคนที่ปกติสมบูรณ๑ 
  ๓. ศีล มาจากคําวํา �“ สีตะละ ” ซึ่งแปลวํา เย็น เพราะผู๎ที่รักษาศีล จะมีความเย็นกาย เย็นใจ ดุจ

ดัง บุคคลผู๎อาบน้ําชําระกายหมดจดดีแล๎ว นั่งพักอยูํ ณ รํมไม๎ใหญํ ความสงบเยือกเย็นนี้แม๎ผู๎ที่อยูํใกล๎ ก็จะ
รู๎สึกปลอดภัย เย็นใจไปด๎วย 
  ๔. ศีล มาจากคําวํา “ สิวะ ” ซึ่งแปลวํา ปลอดโปรํง เพราะผู๎ที่รักษาศีลยํอมเป็นผู๎บริสุทธิ์ ไมํวําจะ
นึกถึงการกระทําของตนเรื่องใด ก็ไมํมีสิ่งใดเป็นโทษ ไมํมีสิ่งใดเดือดร๎อนกังวลใจ จึงมีชีวิตที่ปลอดโปรํง โลํง
ใจ และปลอดจากเวรภัยทั้งหลาย 

                                                        
 ๕๑ ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ๑ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘) ,หน๎า ๓๖๕. 



 
๕๙ 

 

 ๓. การรักษาศีล การรักษาเบญจศีลสามารถกระทําได้สองวิธี ดังนี้๕๒ 
  ๑. สมาทานวิรัติ คือ สมาทานหรือขอรับศีลจากภิกษุ ซึ่งตํอมามีการพัฒนารูปแบบให๎เป็นการ
กลําวคําขอและคํารับศีล รวมทั้งมีคําสรุปอานิสงส๑ของศีลด๎วย ในอรรถกถาชาดกปรากฏตอนหนึ่งวํา พระ
โพธิสัตว๑เคยให๎เบญจศีลแกํยักษ๑ด๎วย นี้หมายความวํา มิใชํแตํภิกษุเทํานั้น แม๎คฤหัสถ๑ที่มีศีลก็สามารถให๎ศีล
ตามท่ีมีผู๎ขอได ๎
  ๒. สัมปัตวิรัติ (บาลี: สมฺปตฺตวิรติ) คือ งดเว๎นไมํทําบาปขณะประสบกับสถานการณ๑ที่กระตุ๎นให๎ทํา
บาป 
  ๔. องค์ประกอบของศีล ๕ หรือ เบญจศีล 
  ความประพฤติชอบทางกายและวาจา , การรักษากายวาจาให๎เรียบร๎อย , การรักษาปกติตาม
ระเบียบวินัย , ข๎อปฏิบัติในการเว๎นจากความชั่ว , การควบคุมตนให๎ตั้งอยูํในความไมํเบียดเบียน 
  ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี  เว๎นจากการปลงชีวิต , เว๎นจากการฆําการประทุษร๎ายกันการฆําสัตว๑
ต๎องประกอบด๎วยองค๑ ๕ คือ ๑. สัตว๑นั้นมีชีวิต ๒. รู๎วําสัตว๑นั้นมีชีวิต ๓. มีจิตคิดจะฆําสัตว๑นั้น ๔. มีความ
พยายามฆําสัตว๑นั้น และ๕. สัตว๑ตายด๎วยความพยายามนั้น 
  ๒. อทินนาทานา เวรมณี  เว๎นจากการถือเอาของที่เขามิได๎ให๎ , เว๎นจากการลัก โกง ละเมิด
กรรมสิทธิ์ ทําลายทรัพย๑สินการลักทรัพย๑ต๎องประกอบด๎วยองค๑ ๕ คือ  ๑. ทรัพย๑หรือสิ่งของนั้นมีเจ๎าของ
หวงแหน ๒. รู๎วําทรัพย๑นั้นมีเจ๎าหวงแหน ๓. มีจิตคิดจะลักทรัพย๑นั้น ๔. มีความพยายามจะลักทรัพย๑นั้น  
และ๕. ลักทรัพย๑ด๎วยความพยายามนั้น 
  ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณ ี เว๎นจากการประพฤติผิดในกาม , เว๎นจากการลํวงละเมิดสิ่งที่ผู๎อ่ืนรัก
ใครํหวงแหนการประพฤติผิดในกามต๎องประกอบด๎วยองค๑ ๔ คือ  ๑. หญิงหรือชายที่ไมํควรละเมิด ๒. มีจิต
คิดเสพเมถุน ๓. ประกอบกิจในการเสพเมถุนและ๔. ยังอวัยวะเพศให๎ถึงกัน 
  ๔. มุสาวาทา เวรมณี เว๎นจากการพูดเท็จ โกหก การพูดเท็จประกอบด๎วยองค๑ ๔ คือ  ๑. เรื่องไมํ
จริง ๒. มีจิตคิดจะพูดให๎ผิดความเป็นจริง ๓. พยายามคิดจะพูดให๎ผิดจากความเป็นจริง และ๔. คนฟ๓ง
เข๎าใจความหมายคนที่พูดนั้น 
 ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี  เว๎นจากน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแหํงความ
ประมาท , เว๎นจากสิ่งเสพติดให๎โทษ  การดื่มน้ําเมาต๎องประกอบด๎วยองค๑ ๔ คือ ๑. น้ําที่ดื่มเป็นน้ําเมา     
๒. มีจิตคิดจะดื่ม ๓. พยายามดื่ม ๔. น้ําเมาลํวงพ๎นลําคอลงไป 

                                                        
 ๕๒ ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อั งกฤษ -ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน )  , 
(กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘) , หน๎า ๓๖๔. 



 
๖๐ 

 

  ศีล ๕ ข๎อนี้ ในบาลีชั้นเดิมสํวนมากเรียกวํา สิกขาบท ๕ ข๎อปฏิบัติในการฝึกตนบ๎าง    ธรรม ๕ 
บ๎าง เมื่อปฏิบัติได๎ตามนี้ ก็เชื่อวําเป็นผู๎มีศีล คือ เป็นเบื้องต๎นที่จัดวําเป็นผู๎มีศีล คําวํา เบญจศีล ที่มาใน
พระไตรปิฎก ปรากฏในคัมภีร๑ชั้นอปทาน และพุทธวงศ๑ ตํอมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพ่ิมขึ้นวําเป็น นิจศีล 
ศีลที่คฤหัสถ๑ ควรรักษาเป็นประจําบ๎าง วําเป็น มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษย๑ หรือธรรมที่ทําให๎เป็นมนุษย๑) 
  ๕. อานิสงส์ของศีล ๕ 
  อานิสงส๑ของศีล ๕ ประการพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงแสดงอานิสงส๑ของการรักษาศีลแกํชาวปาฏลิ
คามใน มหาปรินิพพานสูตรวํามี ๕ ประการ คือ 
  ๑. ยํอมได๎โภคทรัพย๑สมบัติมากมาย หมายความวํา ศีล ยํอมทําให๎ผู๎รักษาได๎โภคทรัพย๑ประการ 
หนึ่ง และใช๎ได๎อยํางเต็มที่อีกประการหนึ่ง ศีลทําให๎เกิดโภคทรัพย๑ได๎อยํางไร เราจะสังเกตเห็นได๎โดยทั่วไป 
จากหนํวยงานตํางๆทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ล๎วนต๎องการบุคลากรที่มีคุณธรรมทั้งสิ้น ดังนั้นในการสมัคร
เข๎าทํางานหรือแตํงตั้งบุคลากร ประจําตําแหนํงตํางๆ ผู๎มีศีลสมบูรณ๑ยํอมได๎รับการพิจารณากํอน เพราะเหตุ
แหํงศีลในตัวเขา ทําให๎เป็นบุคคลที่มีความนําเชื่อถือไว๎วางใจ อันเนื่องจากความประพฤติ และการ
แสดงออกอันดีงาม สม่ําเสมอ จนเป็นที่ประจักษ๑แกํสายตาของผู๎พบเห็นหรือผู๎รํวมงาน บิดามารดาที่มีโภค
ทรัพย๑สมบัติ เมื่อถึงคราวที่จะมอบทรัพย๑ให๎แกํบุตรหลาน ยํอมต๎องพิจารณา เลือกสรร ผู๎ที่ประพฤติตัวดี มี
ศีล มีธรรม เพ่ือความมั่นใจวําผู๎นั้นจะสามารถรักษาทรัพย๑สมบัติที่มอบให๎ได๎ และสามารถใช๎ทรัพย๑นั้นไป
เพ่ือทําประโยชน๑ได๎อยํางเต็มที่ โดยเฉพาะถ๎าบิดามารดาเป็นชาวพุทธ ยํอม ปรารถนาให๎บุตรหลานนํา
ทรัพย๑นั้นไปสร๎างบุญกุศล เพ่ืออุทิศบุญกุศลนั้นแกํตนในโลกหน๎า เพราะศีลทําให๎ใช๎ทรัพย๑ได๎เต็มที่คือ
อยํางไร ทรัพย๑ที่เราได๎มาด๎วยความทุจริต ยํอมกํอให๎เกิดความไมํสบายใจ ทุกครั้งที่ได๎ใช๎ หรือเมื่อได๎นึกถึง 
คนโบราณมักกลําววํา สิ่งของที่ได๎มาโดยไมํชอบธรรมเปรียบเสมือนมีผีสิง ทั้งนี้เพราะเจ๎าของจะหวาดผวา
ทุกครั้งที่ได๎เห็นทรัพย๑สินที่ตนได๎มาโดยทุจริต สํวนผู๎ที่ได๎ทรัพย๑มาด๎วยความสุจริต ยํอมภาคภูมิใจในทรัพย๑ที่
ตนหามาได๎ เมื่อจะใช๎ทรัพย๑ยํอมใช๎โดยปราศจากความหวาดระแวง 
  ๒. กิตติศัพท๑อันดีงามยํอมขจรขจายไป หมายความวํา บุคคลรอบข๎างยํอมเห็นความประพฤติ อันดี
งามของคนมีศีล คนมีศีลจึงเป็นที่รัก ที่พอใจของบุคคลรอบข๎าง เขาเหลํานั้นกลําวถึง ยํอมกลําวแตํสิ่ง ดีงาม 
และความประทับใจที่ได๎รับ ความดีนี้เองยํอมเป็นที่แพรํหลายออกไป ดังที่   พระผู๎มีพระภาคเจ๎าตรัสวํา  
“กลิ่นกฤษณาและกลิ่นจันทน๑ ยังหอมน๎อยกวํา กลิ่นหอมของผู๎มีศีลซึ่งหอมฟูุงขจรไกล ถึงปวงเทพไทเทวา 
และมนุษย๑ทั้งหลาย ” 
  ๓. มีความองอาจเมื่อไปสูํชุมชนใดๆ หมายความวํา ผู๎มีศีลยํอมเป็นผู๎บริสุทธิ์ มีความภาคภูมิใจ ใน
ความดีของตน มีใจเป็นปกติ ไมํต๎องหวาดระแวงวําจะมีใครรู๎กรรมชั่วของตน เพราะรักษาศีลมาเป็นอยํางดี 
คนมีศีลใครๆ ก็ชอบ จะเข๎าไปสูํที่ชุมชนใดก็ตาม ยํอมมีความอาจหาญเข๎าไป 



 
๖๑ 

 

  ๔. ไมํเป็นผู๎หลงตาย หมายความวํา คนมีศีลยํอมมีสติสมบูรณ๑ อันเนื่องมาจากการได๎ฝึกสติอยูํ
เสมอๆ เพราะเมื่อจะกระทําสิ่งใดก็ตาม ต๎องคอยระมัดระวังไมํ ให๎ผิดศีล ครั้นเมื่อถึงคราวที่หมดบุญ หมด
อายุขัย กํอนที่จะลาจากโลกนี้ไป ยํอมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ๑เพราะได๎ฝึกมาอยํางดีแล๎ว ทั้งยังเห็นการ
กระทําอัน ดีงามจากการรักษาศีลของตน ยํอมปลื้มปีติใจ 
   ๕. เมื่อแตกกายทําลายขันธ๑ ยํอมมีสุคติเป็นที่ไป หมายความวํา เมื่อถึงคราวที่ต๎องลาจากโลกนี้ไป 
หลับตาลงครั้งใดก็จะเห็นคตินิมิต (ภาพที่เป็นเครื่องหมายของภพภูมิที่จะต๎องไปเกิดใหมํ) และกรรมที่ ดี
งามของตน ทําให๎จิตผํองใส ยํอมไปสูํโลกหน๎าในภพภูมิอันเป็นสุข คือ สุคติภูมิ ดังที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎า 
ตรัสไว๎ใน สีลวีมังสชาดกวํา �ศีลของตนทีบ่ริสุทธิ์ดีแล๎ว ยํอมนําความสุขในภพหน๎ามาให๎ได๎ นอกจากอานิสงส๑

หลัก ๕ ข๎อ ที่กลําวไว๎ข๎างต๎นแล๎ว ยังมีรายละเอียดของอานิสงส๑การรักษาศีลในแตํละข๎อ ดังนี้ 
 ๗. โทษของการละเมิดศีล 
  ขณะที่อานิสงส๑แหํงศีลนั้น พรั่งพร๎อมด๎วยความดีมากมาย ในทํานองเดียวกัน โทษทัณฑ๑แหํงการ 
ผิดศีล ก็สํงผลทําลายล๎างทุกสิ่งทุกอยํางได๎มากมายเชํนกันเมื่อผิดศีล ความผิดปกติยํอมจะเกิดขึ้นทันที ใจที่
เคยใสสะอาด จะเศร๎าหมองขุํนมัว ยิ่งผิดศีล มากเทําไร ใจจะยิ่งเสื่อมคุณภาพลงไปมากเทํานั้น ทุกข๑ภัย
ทั้งหลายก็จะเข๎ามาในชีวิตและติดตามล๎างผลาญ อยํางไมํยอมเลิกรา ไมํวําชาตินี้ ชาติหน๎า หรือชาติไหนๆ 
ก็ตาม 
  โทษของผู้ทุศีล ๕ ประการ 
  พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงแสดงโทษของการละเมิดแกํชาวปาฏลิคามใน มหาปรินิพพานสูตรวํามี ๕ 
ประการ คือ  
  ๑. ยํอมเข๎าถึงความเสื่อมโภคทรัพย๑อยํางมาก หมายความวํา ผู๎ทุศีลยํอมไมํมีใครเชื่อถือไว๎ วางใจ 
สํงผลให๎หน๎าที่การงานไมํเจริญรุํงเรือง ทรัพย๑มรดกตํางๆ บิดามารดาก็ไมํอยากมอบให๎ และทรัพย๑ที่เกิดขึ้น 
ยํอมฉิบหายหรือหมดโอกาสได๎ใช๎ อันเนื่องมาจากโทษภัยของการละเมิดศีล 
  ๒. กิตติศัพท๑ที่ชั่วของผู๎ทุศีลยํอมกระฉํอนไป หมายความวํา บุคคลผู๎ใกล๎ชิด หรือรํวมอยูํรํวมทํางาน 
ด๎วย ยํอมทราบพฤติกรรมดี เมื่อจะกลําวถึงผู๎ทุศีล ยํอมกลําวถึงพฤติกรรมที่ไมํดีตามที่ตนได๎เห็นมา 
  ๓. เป็นผู๎เก๎อเขินเข๎าไปสูํชุมชนใดๆ หมายความวํา คนทุศีลมักจะกลัวความผิดของตน ต๎องคอย
หลบๆ ซํอนๆ แม๎ความผิดนั้นจะไมํมีใครรู๎ก็ตาม แตํเพราะตนรู๎ จึงกลัววําความผิดของตนจะถูกเปิดเผย เกิด
ความแหนงใจขึ้นในตนเอง 
  ๔. ยํอมเป็นผู๎หลงทํากาละ หมายความวํา ผู๎ทุศีล เวลาทําความชั่วยํอมขาดสติยับยั้งชั่งใจ เมื่อ ทํา
บํอยๆ สติสัมปชัญญะที่มีก็ไมํสมบูรณ๑ ครั้นถึงเวลาตาย กรรมนิมิตที่นํากลัวมาปรากฏยํอมตายอยํางขาดสติ 



 
๖๒ 

 

  ๕. เมื่อตายไปยํอมเข๎าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต หมายความวํา ผู๎ทุศีล เมื่อตายก็ตายอยํางขาดสติ มี
จิตที่เศร๎าหมองเพราะกรรมที่ตนทําไว๎มาปรากฏเป็นกรรมนิมิตให๎เห็น เมื่อละโลกไปแล๎ว ยํอมไปสูํอบายภูมิ 

(ภพที่อยูํของสัตว๑นรก เปรต อสุรกาย สัตว๑เดรัจฉาน) ดังที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าตรั สไว๎วํา “�กรรมชั่วของ

ตนเอง ยํอมนําไปสูํทุคติ ” 
  โทษภัยของการผิดศีล ๕ ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาดูด๎วยใจที่เป็นธรรม ก็จะเห็นโทษของการผิด
ศีล ที่เกิดข้ึนกับคนในสังคมป๓จจุบัน ได๎อยํางชัดเจน คือ 
  โทษของการผิดศีลข้อ ๑ ฆ่าสัตว์ ทําให๎อายุสั้น เชํน บุคคลประเภทผู๎มีอิทธิพลหรือเจ๎าพํอ
ทั้งหลาย มีหลายคนที่ถูกฆําตาย เพราะเคยไปฆําคนอ่ืนเขาไว๎เหมือนกัน เนื่องจากญาติพ่ีน๎องของคนที่ถูก
ฆําเหลํานั้นยํอมโกรธแค๎นจึงหาทาง แก๎แค๎นคืนเอาบ๎าง 
  โทษของการผิดศีลข้อ ๒ ลักทรัพย์ ทําให๎เกิดโรคจิต เชํน โรคหวาดผวา เพราะได๎ลักขโมยสิ่งของ
ของผู๎อ่ืนมา จึงเกรงวําจะมีใครมา เห็น ทําให๎เกิดความกลัวคิดระแวงสงสัย ทั้งยังเกรงวําจะถูกเจ๎าของ
ทรัพย๑จับได๎ นานๆไปจึงกลาย เป็นโรคหวาดผวาไปเลย 
  โทษของการผิดศีลข้อ ๓ ประพฤติผิดในกาม ทําให๎เกิดกามโรค หรือโรคภูมิคุ๎มกันบกพรํอง 
(เอดส๑) เป็นต๎น 
  โทษของการผิดศีลข้อ ๔ พูดโกหก ทําให๎เกิดโรคความจําเสื่อม ผู๎ที่โกหกมากๆ ในที่สุด แม๎ตนเอง
จะพูดเรื่องจริงก็ยังสงสัยวําเรื่องที่ พูดนั้นเป็นความจริงหรือโกหกกันแนํ ครั้นนานเข๎าก็กลายเป็นคนไมํกล๎า
ตัดสินใจ บางคนเป็นโรคหลงไปเลยก็มี 
  โทษของการผิดศีลข้อ ๕ ดื่มน้ําเมา ทําให๎เกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง ตับแข็ง มะเร็ง ฯลฯ หรือได๎รับ
บาดเจ็บอันเกิดจากการทะเลาะวิวาทการทําผิดศีลมิเพียงแตํให๎ผลในป๓จจุบันชาตินี้เทํานั้น แตํยังสํงผลให๎
เกิดวิบากกรรมตํอไปในภพชาติ เบื้องหน๎า ดังที่ เราได๎พบเห็นวํา บางคนเกิดมาพร๎อมกับความไมํ
สมประกอบ บางคนเกิดเป็นโรคร๎ายที่แปลก ประหลาด ในขณะที่บางคนกลับมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ๑
แข็งแรงตลอดชีวิต สาเหตุของความแตกตําง กันนี้เกิดขึ้นได๎อยํางไร พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎ทรงแสดงเหตุ
ที่มาของความแตกตํางเหลํานี้ไว๎ในจูฬกัมมวิภังคสูตร วํา �กรรมยํอมจําแนกสัตว๑ คือ ให๎ทรามและประณีต   

  จึงสรุปได๎วําเป็นเพราะกรรมของสัตว๑ที่ได๎กระทําไว๎ในอดีตชาติ อันเกิดจากการกระทําในอดีตและ
ป๓จจุบัน ผู๎ประกอบกรรมชั่วหยาบยํอมมีวิบากผลที่ทราม ผู๎ประกอบกรรมดี ยํอมมีวิบากผลที่ประณีต ความ
แตกตํางของสัตว๑จึงแตกตํางกัน 
 
 
 



 
๖๓ 

 

 ๘. กรรมวิบากของผู้ละเมิดศีล 
๑. ผู๎ที่ละเมิดศีลข๎อที่ ๑ ฆําสัตว๑ ยํอมได๎รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ ๑. ยํอมเกิดในนรก ๒. ยํอม

เกิดในกําเนิดสัตว๑เดรัจฉาน ๓. ยํอมเกิดในกําเนิดเปรตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) ๔. ยํอมเป็นผู๎มีอวัยวะพิการ 
และ๕. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย๑อายุยํอมสั้น  บางคนก็ถูกทําแท๎งตั้งแตํอยูํในครรภ๑มารดา 
  ๒. ผู๎ที่ละเมิดศีลข๎อที่ ๒ ลักทรัพย๑ ยํอมได๎รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ ๑. ยํอมเกิดในนรก ๒. ยํอม
เกิดในกําเนิดสัตว๑เดรัจฉาน ๓. ยํอมเกิดในกําเนิดเปรตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) ๔. ยํอมเป็นผู๎ยากจนเข็ญใจไร๎ที่
พ่ึง ๕. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย๑ ทรัพย๑สมบัติยํอมพินาศเสียหาย ทั้งจากน้ําทํวม ไฟไหม๎ พายุพัด 
หรือเหตุร๎ายตํางๆ 
  ๓. ผู๎ที่ละเมิดศีลข๎อที่ ๓ ประพฤติผิดในกาม ยํอมได๎รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ ๑. ยํอมเกิดใน
นรก ๒. ยํอมเกิดในกําเนิดสัตว๑เดรัจฉาน ๓. ยํอมเกิดในกําเนิดเปรตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) ๔. ยํอมมีรํางกาย
ทุพพลภาพ ขี้เหรํ มากไปด๎วยโรค ๕. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย๑ ยํอมเป็นผู๎มีศัตรูรอบด๎าน 
 ๔. ผู๎ที่ละเมิดศีลข๎อที่ ๔ พูดโกหก ยํอมได๎รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ ๑. ยํอมเกิดในนรก ๒. ยํอม
เกิดในกําเนิดสัตว๑เดรัจฉาน ๓. ยํอมเกิดในกําเนิดเปรตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) ๔. ยํอมเป็นผู๎มีวาจาไมํเป็นที่
นําเชื่อถือ มีกลิ่นปากเหม็นจัด ๕. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย๑ จะถูกกลําวตูํด๎วยคําไมํเป็นจริงอยูํเสมอ 
  ๕. ผู๎ที่ละเมิดศีลข๎อที่ ๕ ดื่มน้ําเมา ยํอมได๎รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ ๑. ยํอมเกิดในนรก ๒. ยํอม
เกิดในกําเนิดสัตว๑เดรัจฉาน ๓. ยํอมเกิดในกําเนิดเปรตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) ๔. ยํอมเป็นผู๎มีสติไมํ
สมประกอบ เป็นคนโงํเขลา ป๓ญญาอํอน ๕. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย๑ ยํอมเป็นบ๎า  
  อานิสงส๑ของศีลมีคุณอยํางไมํอาจประมาณได๎ เชํนเดียวกัน การละเมิดศีลก็มีโทษภัยอยํางร๎ายแรง
ดังนั้นจึงไมํควรประมาท ให๎รีบรักษาศีลตั้งแตํวันนี้ อยําปลํอยเวลาที่เหลืออันน๎อยนิดของเราให๎ผํานไป 
อยํางไร๎คุณคํา ดังที่พระพุทธองค๑ตรัสไว๎วํา “ก็ผู๎ใดทุศีล มีใจไมํตั้งมั่น พึงเป็นอยูํ ๑๐๐ ปี ความเป็นอยูํวัน
เดียว ของผู๎มีศีล มีฌาน ประเสริฐกวํา (ความเป็นอยูํของผู๎นั้น) ” 
  ๙. บทสรุปอานิสงส์ของศีล 
  อานิสงส๑ของศีล สามารถกลําวโดยสรุปได๎เป็น ๓ ข๎อใหญํ ได๎ดังนี้ “สีเลนะ สุคะติงยันติ สีเลนะ
โภคะสัมปะทา สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมา สีลังวิโสธะเย ” มีความหมายดังตํอไปนี้ 
  ๑. สีเลนะ สุคะติง ยันติ แปลวํา ศีลทําให๎ไปสูํสุคติ 
 ๒. สีเลนะ โภคะสัมปะทา แปลวํา ศีลทําให๎มีโภคทรัพย๑ 
 ๓. สีเลนะ นิพพุติง ยันติ แปลวํา ศีลทําให๎ไปพระนิพพาน 
 โดยเฉพาะในข๎อ ๓ นี้  หมายความวํา  ศีลมีสํวนทําให๎ไปถึงพระนิพพานได๎  ถ๎าไมํมีศีลก็ไปพระ
นิพพานไมํได๎ และพระนิพพานมีความหมายเป็น ๒ นัย ด๎วยกัน คือ ๑. พระนิพพานขั้นต๎น หมายถึง คนที่มี



 
๖๔ 

 

ศีลยํอมเกิดความสบายใจ จะอยูํที่ใดก็สงบรํมเย็น   เป็นสุข ๒. พระนิพพานขั้นสูง  หมายถึง  ศีลทําให๎
ผู๎รักษาหมดกิเลส เป็นผู๎ที่หมดกิเลส ยํอมได๎ไป  พระนิพพานทั้งสิ้น พระนิพพานเป็นเปูาหมายสูงสุดของ
ชาวพุทธ แตํจะไปสูํเปูาหมายสูงสุดได๎ มีความจําเป็นต๎อง ปฏิบัติไปตามลําดับขั้นตอน คือ ศีล สมาธิ และ
ป๓ญญา เพราะศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิ สมาธิเป็นที่ตั้งของ ป๓ญญา ถ๎าไมํรักษาศีลให๎บริสุทธิ์แล๎ว สมาธิและ
ป๓ญญาก็เกิดขึ้นไมํได๎ ดังนั้น จึงต๎องรักษาศีลกํอนเป็นอันดับแรก เพ่ือปิดกั้นทุจริตทางกาย และวาจา เป็น
ผลให๎เกิด ความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจ อันเป็นที่ตั้งแหํงคุณความดีทั้งหลาย ดังมีภาษิตกลําวไว๎วํา “ศีล
เป็น เขตแดน เป็นเครื่องปิดกั้นทุจริต ทําจิตให๎รําเริงแจํมใส และเป็นทําหยั่งลงมหาสมุทร คือ นิพพานของ
พระพุทธเจ๎าทั้งปวง เพราะฉะนั้นบุคคลพึง รักษาศีลให๎บริสุทธิ์  
         ๒.๗.๒ สังคหวัตถุ ๔ 
 จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับหลักสังคหวัตถุ ๔ ได๎มีผู๎ให๎ ความหมายไว๎
หลายแนวทางที่สําคัญคือ พระพรหมคุณาภรณ๑(ป.อ.ปยุตฺโต)๕๓ได๎ให๎ความหมายของสังคหวัตถุ ๔ คือ
หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมูํชนไว๎ให๎มีความสามัคคีกัน ประกอบด๎วย  ๑. ทาน      
ให๎ป๓น คือ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผํ เสียสละ แบํงป๓น ชํวยเหลือสงเคราะห๑  ด๎วยป๓จจัยสี่ ทุน หรือ ทรัพย๑สิน 
สิ่งของ ตลอดจนให๎ความรู๎ ความเข๎าใจและศิลปวิทยา ๒. ปิยวาจา พูดอยํางรักกัน คือ กลําวคําสุภาพ 
ไพเราะ นําฟ๓ง ชี้แจง แนะนําสิ่งที่ เป็นประโยชน๑ มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงามหรือแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ ให๎ กําลังใจ รู๎จักพูดให๎เกิดความเข๎าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรีทําให๎รักใครํนับถือและ
ชํวยเหลือ เกื้อกูลกัน ๓. อัตถจริยา ท าประโยชน๑แกํกัน คือ ชํวยเหลือด๎วยแรงกายและขวนขวาย 
ชํวยเหลือกิจการตํางๆบําเพ็ญประโยชน๑ รวมทั้งชํวยแก๎ไขป๓ญหาและชํวยปรับปรุงสํงเสริมในด๎านจริยธรรม 
๔. สมานัตตตา เอาตัวเข๎าสมาน คือ ทําตัวให๎เข๎ากับเขาได๎ วางตนเสมอต๎นเสมอปลายให๎ความเสมอภาค 
ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตํอคนทั้งหลาย ไมํเอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข๑ คือ รํวมสุข รํวมทุกข๑ รํวมรับรู๎ รํวม
แก๎ไขป๓ญหาเพื่อให๎เกิดประโยชน๑สุขรํวมกัน ดังนั้น หลักสังคหวัตถุจึงเป็นหลักการบริหารคนวํา การบริหาร
คนนี้ยังมีสิ่งลึกลับอีก อยํางหนึ่ง คือ เครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ เราไว๎ใจเขา เรารักเขา เราหวังดีตํอเขา อยํางนี้
เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวน้ําใจ คงได๎ยินได๎ฟ๓งมาแล๎วจากหนังสือธรรมะทั่ว ๆ ไป เรื่อง สังหควัตถุ - การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ - การพูดจาไพเราะ - การบําเพ็ญประโยชน๑ – การทําตัวให๎เป็นเกลอ หรือ เป็นเพ่ือน
มากกวําที่จะเป็นนายหรือเรียกวําความ งดงามในความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน อันเป็นเครื่องหนํวงเหนี่ยวให๎
เกิดความรํวมมือกันได๎๒๖ ดังนั้น คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว๎ เสมือนหนึ่ง 

                                                        
 ๕๓  พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ๑ครั้งท่ี ๘๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท   พิมพ๑สวย 
จํากัด ๒๕๕๐.),  หน๎า ๒๕ 



 
๖๕ 

 

สลักเพลารถ ถ๎าหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจเหลํานี้ไมํมี บุคคลก็จะไมํเป็นที่นําเคารพ รักใครํ ยกยํองนับถือ 
เราจึงต๎องคอยศึกษาและหมั่นเตือนสติตนเองไว๎ตลอดวําในแตํละฐานะ ที่เราเป็นอยูํนั้น มีหน๎าที่อะไรบ๎าง 
เมื่อรู๎แล๎วก็ต๎องปฏิบัติตามหน๎าที่นั้นให๎สมบรูณ๑ นอกจากนี้ เราก็ต๎องทําตนให๎เสมอต๎นเสมอปลายด๎วยคือ 
เคยวางตัวกับคนอ่ืนในทางที่ดีอยํางไร แม๎วําเราจะได๎ดิบได๎ดีไปแล๎ว ก็ต๎องไมํลืมตัวยังคงปฏิบัติตัวเหมือน
เชํนเดิมนั้นไมํเปลี่ยนแปลง หรือวําเมื่อเราเห็นคนอ่ืนเขาได๎ดี ก็ต๎องแสดงออกให๎เขารับรู๎วําเรามีความยินดี
กับเขาอยํางจริงใจ ๒๖พุทธทาสภิกขุ, บริหารธุรกิจแบบพุทธ, ไมํคิดกลั่นแกล๎งใสํร๎ายปูายสีเขา ถ๎าทําได๎
อยํางนี้เราก็ยํอมจะเป็นที่รักที่พอใจของทุกคนรอบข๎าง๕๔ 
         ๒.๗.๓ พรหมวิหาร๔ 
   พรหมวิหาร ๔ ธรรมเครื่องอยูํอยํางประเสริฐ, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่
ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ต๎องมีไว๎เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อวําดําเนินชีวิตหมดจด และ
ปฏิบัติตนตํอมนุษย๑สัตว๑ทั้งหลายโดยชอบ๕๕  
  ๑)  เมตตา คือ ความรักใครํ ปรารถนาดีอยากให๎เขามีความสุข มีจิตอันแผํไมตรีและคิดทํา
ประโยชน๑แกํมนุษย๑สัตว๑ทั่วหน๎า 
   ๒) กรุณา คือ ความสงสาร คิดชํวยให๎พ๎นทุกข๑ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข๑ยาก
เดือดร๎อนของปวงสัตว๑ 
  ๓) มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู๎อ่ืนอยูํดีมีสุข มีจิตผํองใสบันเทิง กอปรด๎วยอาการแชํมชื่นเบิก
บานอยูํเสมอ ตํอสัตว๑ทั้งหลายผู๎ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีด๎วยเมื่อเขาได๎ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 
  ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให๎ดํารงอยูํในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด๎วยป๓ญญา คือ
มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไมํเอนเอียงด๎วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว๑ทั้งหลายกระทําแล๎ว 
อันควรได๎รับผลดีหรือชั่ว สมควรแกํเหตุอันตนประกอบ พร๎อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้ง
รู๎จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมํมีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนได๎ดีแล๎ว เขาสมควรรับผิดชอบ
ตนเอง หรือเขาควรได๎รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของผู๎ดํารงในพรหมวิหาร ยํอมชํวยเหลือมนุษย๑สัตว๑
ทั้งหลายด๎วยเมตตากรุณา และยํอมรักษาธรรมไว๎ได๎ด๎วยอุเบกขา ดังนั้น แม๎จะมีกรุณาที่จะชํวยเหลือปวง
สัตว๑แตํก็ต๎องมีอุเบกขาด๎วยที่จะมิให๎เสียธรรม 
  พรหมวิหารนี้ บางทีแปลวํา ธรรมเครื่องอยูํของพรหม, ธรรมเครื่องอยูํอยํางพรหม, ธรรมประจําใจ
ที่ทําให๎เป็นพรหมหรือให๎เสมอด๎วยพรหม, หรือธรรมเครื่องอยูํของทํานผู๎มีคุณยิ่งใหญํ เรียกอีกอยํางวํา อัปป

                                                        
๕๔ พุทธทาสภิกขุ, บริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : อตัมมโย, มปป.), หน๎า ๑๕. 
๕๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๕.  



 
๖๖ 

 

มัญญา ๔ เพราะแผํสม่ําเสมอโดยทั่วไปในมนุษย๑สัตว๑ทั้งหลาย ไมํมีประมาณ ไมํจํากัดขอบเขต พรหมวิหารมี
ในผู๎ใด ยํอมทําให๎ผู๎นั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแกํผู๎ อ่ืน ด๎วยสังคหวัตถุเป็นต๎น อนึ่ง ในการที่จะเข๎าใจและ
ปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ให๎ถูกต๎อง พึงทราบรายละเอียดบางอยําง โดยเฉพาะสมบัติและวิบัติของธรรม ๔ 
ประการนั้น  
  ๒.๗.๔ ขันติธรรม (ความอดทน) 
  ในเรื่องของความหมายของความอดทนนั้นมีผู๎ให๎ความหมายไวดังนี้ พระเทพเวที (ประยุทธ๑ ปยุต
โต. ๒๕๓๓ : ๒๖) ไดให๎ความหมายของขันติไว๎วํา “เป็นความอดทน คือ ทนลําบาก ทนตรากตรํา  ความ
หนักเอาเบาสูเพ่ือบรรลุจุดหมายที่ดีงาม” พระธรรมปิฎก   (ป.อ. ปยุตโต. ๒๕๔๓ : ๗๕) ไดให๎ความหมาย
ของความอดทน (ขันติวํา “เป็น ความอดไดทนได๎ เพ่ือบรรลุความดีงามและความมุํงหมายอันชอบ”สํวน
ราชบัณฑิตยสถาน  (๒๕๒๕ : ๘) ไดให๎ความหมายของความอดทนวํา “ความอดทนหมายถึง ความบึกบึน 
หรือความอดใจ” ทางด๎านสุวัฒน๑  วัฒนวงศ๑  และพัชนี  ศรีทองนาก ไดให๎ความหมายของขนติ วา 
“หมายถึงความอดทนเพ่ือที่จะพยายามสร๎างความดีโดยสามารถแยกออกพิจารณาได ๔ ลักษณะ คือ 
อดทนตํอความลําบากตรากตรํา อดทนตํอทุกขเวทนา อดทนตอการลํวงเกินของคนอ่ืน และความอดทน  
ตํออํานาจกิเลส” และพันเอกปิ่น มุทุกันต๑  ไดอธิบายลักษณะของขันติวํา “เป็นความอดทนซึ่งมี ลักษณะ
ความเข๎มแข็งของจิตใจในการพยายามทําความดี หลีกหนจากความชั่ว” สถานการณที่ทําให๎ต๎อง ใช๎ขันติ 
อยําง คือ ๑. ความอดทนตํอความลําบาก ซึ่งเกิดจากการทํางานจนเหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย หรือถูกแดด 
ลม ฝน กระทบ  ๒. ความอดทนตํอความทุกขเวทนาที่เกิดจากความเจ็บปุวยความไมํสบายกาย  ๓. อดทน
ตํอความเจ็บใจเมื่อถูกผู๎อื่นลวงเกินด๎วยคําดําหรือการสบประมาท และ๔. อดทนตํออํานาจกิเลส คือ อดทน
ตํออารมณ๑ ฝุายเพลิดเพลิน  เชํน ความสนุกสนาน การ เที่ยวเตรํ เป็นต๎น 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปหลักพุทธธรรมในการจัดการศึกษา 

 ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๘), 
หน๎า ๓๖๓. 

เบญจศีลเป็นหลักการที่มีมาและเป็นที่สั่งสอนทั่วไปกํอนพระพุทธโค
ดมอุบัติแล๎ว 

Stewart McFarlane, (2001 p. 
187. 

ศีลธรรมเป็นเจตนางดเว๎นจากการกระทําความชั่วห๎าประการ เบญจ
ศีลเป็นข๎อไมํพึงปฏิบัติ คูํกับ “เบญจธรรม” อันเป็นข๎อพึงปฏิบัติ การ
รักษาเบญจศีลให๎บริบูรณ๑ 

พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺ
โต (๒๕๕๐.),  หน๎า ๒๕ 

สังคหวัตถุ ๔ คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและ
ประสานหมูํชนไว๎ให๎มีความสามัคคีกัน 



 
๖๗ 

 

 ชื่อนักวิชาการ ความหมาย/แนวคิดหลัก 

พระมหาบุญเพียร ปุ๒ฺวิริโย (แก๎ว
วงศ๑น๎อย), (๒๕๔๔), หน๎า ๑๑๙ 

หลักสังคหวัตถุจึงเป็นหลักการบริหารคนวํา การบริหารคนนี้ยังมีสิ่ง
ลึกลับอีก อยํางหนึ่ง คือ เครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ เราไว๎ใจเขา เรารักเขา 
เราหวังดีตํอเขา อยํางนี้เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวน้ําใจ 

พุทธทาสภิกขุ, (มปป.), หน๎า ๑๕. 
พรหมวิหาร ๔ ธรรมเครื่องอยูํอยํางประเสริฐ, ธรรมประจําใจอัน
ประเสริฐ, หลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ต๎องมีไว๎เป็น
หลักใจและกํากับความประพฤติ 

พระพรหมคุณาภรณ๑ (ประยุทธ๑ 
ปยุตโต). (๒๕๓๓ : ๒๖) 

ขันติ“เป็นความอดทน คือ ทนลําบาก ทนตรากตรํา  ความหนักเอา
เบาสูเพ่ือบรรลุจุดหมายที่ดีงาม” 

ราชบัณฑิตยสถาน  (๒๕๒๕ : ๘) ความอดทน หมายถึง ความบึกบึน หรือความอดใจ 
 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับอารยธรรมวิถีครูบาคํอยข๎างจะมีน๎อยมากซึ่งจากการค๎นคว๎าเอกสารตํางๆจะ
พบมากที่สุดของบัณฑิตในระดับปริญญาโทเป็นสํวนมากในระดับของงานวิจัยไมํพบนักวิจัยอ่ืนได๎เคยศึกษา
ไว๎ แตํถึงอยํางไรก็ตามหากมองถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับคําสอนจะพบอยูํมากมายโดยเฉพาะหลักพุทธธรรม
จะมีนักวิจัยได๎ค๎นคว๎าไว๎มากมายซึ่งจะได๎นํามาเสนอไว๎ในที่นี้ 
  ๒.๘.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ 
  โสภา ชานะมูล๕๖  ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ครูบาศรีวิชัยตนบุญ แหํงล๎านนา พ.ศ ๒๔๒๑-๒๔๕๑ มี
ความมุํงหมายที่จะศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดกรณีครู บาศรีวิชัย ซึ่งเป็นความขัดแย๎งในวงการคณะสงฆ๑ 
ชํวงระหวําง พ.ศ ๒๔๕๑ จนกระทั่งถึง พ.ศ ๒๔๗๘ ที่ครูบาศรีวิชัยถูกอธิกรณ๑จากคณะสงฆ๑กรุงเทพฯ ครั้ง 
แล๎วครั้งเลําเป็นระยะเวลานานเกือบ ๓๐ ปี จากการศึกษาพบวํา การอธิบายถึงมูลเหตุการเกิดกรณีครูบาศ
รีวิชัยมี ประเด็นหลักประเด็นแรกคือ สภาพพ้ืนฐานทางสังคมของล๎านนา ประเด็นที่ สองคือ ผลของการ
จัดการปฏิรูปองค๑กรสงฆ๑ของรัฐบาลสยามนับตั้งแตํ การตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ 
๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๖) ประเด็นแรก สภาพพ้ืนฐานทางสังคมอันหมายถึงคดีความเชื่อของราษฎร และจารีต
ของสงฆ๑ล๎านนา มีความเกี่ยวพันถึงฐานะและบทบาทของครูบาศรีวิชัย ในระยะแรกคือ คติความเชื่อของ
ชาวบ๎านที่ผูกพันอยูํกับความเชื่อเรื่องบุญกรรม และอํานาจเหนือธรรมชาติ การประกอบพิธีกรรมและ

                                                        
 ๕๖โสภา ชานะมูล,ครูบาศรีวิชัย 'ตนบุญ 'แห่งล้านนา(พ.ศ.๒๔๒๑ -๒๔๘๑ ), (กรุงเทพมหานคร  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, ๒๕๓๔). 

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2+%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5+-
http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2+%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5+-


 
๖๘ 

 

ประเพณี จึงเป็นไปเพ่ือให๎ ตัวเองหลุดพ๎นจากเคราะห๑กรรมและความทุกข๑ตําง ๆ โดยมีพระสงฆ๑เป็นผู๎ทํา
หน๎าที่ ประกอบพิธีกรรมและเป็นสื่อกลางในการชํวยให๎ราษฎรเหลํานี้พ๎นจากเคราะห๑ภัย และสะสมบุญไว๎
ภายในชาติหน๎า นอกเหนือจากนี้ยังมีคติความเชื่อเรื่อง ตนบุญ อันหมายถึงพระสงฆ๑ที่ได๎รับการยกยํองและ
ศรัทธาในบุญบารมี ที่พิเศษวําสงฆ๑ทั่วไป ครูบาศรีวิชัยซึ่งมีฐานะเป็น ตนบุญ จึงเป็นศูนย๑กลางความนับถือ
ของผู๎คนในสังคม ประเด็นที่สอง เมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองสงฆ๑แบบใหมํ โดย ระเบียบนี้สํงผล
กระทบถึงจารีตดั้งเดิมของสงฆ๑ล๎านนา ที่แตํเดิมเคยปกครองกัน คํอนข๎างจะเป็นเอกเทศภายใต๎ระบบ หัว
หมวดวัด ต๎องถูกเปลี่ยนมาขึ้นอยูํ กับสงฆ๑ฝุายปกครองตามลําดับชั้น นับตั้งแตํเจ๎าคณะแขวง จนถึงเจ๎าคณะ
มณฑล ด๎วยเหตุดังนี้ฐานะของครูบาศรีวิชัยจึงต๎องถูกจัดการด๎วยกลไกอํานาจรัฐ  กํอ ให๎เกิดกระแสตํอต๎าน
ขึ้นในหมูํสงฆ๑และชาวล๎านนา โดยมีครูบาศรีวิชัยในฐานะ ตนบุญ เป็นสัญญาลักษณ๑ของการตํอสู๎ครั้งนี้ ผล
การศึกษานอกจากจะชี้ให๎เห็นถึงความขัดแย๎งในวงการคณะสงฆ๑กรณี หนึ่ง ขณะเดียวกันยังชํวยให๎เห็นถึง
ความสัมพันธ๑ของคนในสังคม ที่เคยดํา รงอยูํทํามกลางจารีตที่สั่งสมสืบทอดมาในอดีต 
  สมบูรณ์  สุขสําราญ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง“การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา กรณีศึกษา  พระสงฆ๑
นักพัฒนา” สรุปได๎วํา  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย พระสงฆ๑ในกระบวนการพัฒนาแนวคิด หลักการ และ
ประสบการณ๑ในการพัฒนากิจกรรม พัฒนาและกลยุทธ๑การพัฒนา พระสงฆ๑มีฐานะที่เป็นป๓จจัยหนึ่ง ใน
กระบวนการพัฒนาสถาบันสงฆ๑ เป็นองค๑กรเอกชนองค๑กรหนึ่ง ที่ได๎เสนอรูปแบบและแนวทางพัฒนาใหมํ
ขึ้นมา โดยยึดถือรูปแบบรากเหง๎าของวัฒนธรรมดั้งเดิมตามแนวของพุทธธรรม และความเชื่อทางศาสนา
พุทธเป็นสําคัญ  แม๎ในป๓จจุบันสถาบันสงฆ๑เข๎ามามีสํวนรํวมใน  บทบาทการพัฒนายังไมํกระจายอยําง
กว๎างขวาง  แตํก็พอมีให๎เห็นบ๎างในทุกๆ ภาคของประเทศไทย สํวนใหญํจะเป็นพระสงฆ๑ ในชนบทมากกวํา
ในเขตเมือง๕๗ 
 พรชัย พันธุ์ธาดาพร ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง�บทบาทพระสงฆ๑ตํอการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวํา ๑.บทบาทของพระสงฆ๑ในการพัฒนาชุมชนตามความคิดเห็นของ พระสงฆ๑ 

โดยรวมอยูํในระดับมาก เรียงลําดับคําเฉลี่ย ดังนี้ คือ ด๎านการศึกษา ด๎านสังคมและวัฒนธรรม ด๎านพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านเศรษฐกิจ และ ด๎านการปูองกันป๓ญหายาเสพติดในชุมชน ๒.
บทบาทของพระสงฆ๑ในการพัฒนาชุมชนตามความคิดเห็นของ ผู๎นําชุมชน โดยรวมอยูํในระดับมาก 
เรียงลําดับคําเฉลี่ย ดังนี้ คือ ด๎านการศึกษา ด๎านสังคมและวัฒนธรรม ด๎านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ด๎านเศรษฐกิจ และ ด๎านการปูองกันป๓ญหายาเสพติดในชุมชน และ๓.เปรียบเทียบ ความ

                                                        
 ๕๗ สมบูรณ๑  สุขสําราญ, “การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา  กรณีศึกษา  พระสงฆ๑นักพัฒนา”, งานวิจัยด้าน
ศาสนาและการเมือง,พิมพ๑ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ๑สวย), ๒๕๓๐. 



 
๖๙ 

 

คิดเห็นของ พระสงฆ๑ กับ ผู๎นําชุมชน ที่มีตํอบทบาทของพระสงฆ๑ในการพัฒนาชุมชน โดยรวมไมํแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๕๘ 
  สืบพงษ ์ธรรมชาติ และพระครูอรุณสิงหธรรม ได๎ศึกษาเรื่อง ศึกษาบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนา
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาพระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร)  พบวํา แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเน๎นที่การพัฒนาคน เพ่ือให๎คนมีความเข๎มแข็งทั้งรํางกาย 
จิตใจ และป๓ญญา โดยการประพฤติปฏิบัติอยูํในศีลธรรมอันดีงาม ดํารงชีวิตอยูํบนรากฐานแหํงสัจจะหรือ
ความจริง ไมหลงงมงาย มีความพอเพียง รู๎จักชํวยเหลือตนเอง ให๎สามารถพ่ึงตนเองได๎ และดํารงชีวิตอยําง
มีความสุข หลักธรรมที่นํามาใช๎ในการพัฒนาสังคม ไดแก หลักกรรม คือ ความเพียรหรือความพยายาม 
หลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และป๓ญญาให๎ดียิ่งขึ้น หลัก อัปปมาทะ คือ การไมรอเวลา
และไมประมาท และหลักอิสรภาพแหํงการพ่ึงตนได คือ การพ่ึงตนเองและเป็นอิสระ โดยใช๎หลัก ๘ ส. 
ได๎แกํ ๑) ส. สงฆ๑คือ การพัฒนาพระสงฆ๑และสามเณรภายในวัดให๎มีปริมาณและมีคุณภาพ ๒) ส. สัตบุรุษ 
คือการระดมกําลังพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตบุรุษ ๓) ส. เสนาสนะ พัฒนาให๎วัดทั้งในสํวนศาสนสถาน 
และศาสนวัตถุให๎เป็นวัดเป็นอาวาส มีเขตพุทธวาส ธรรมาวาส และสังฆาวาส เป็นต๎น ๔) ส. สมบัติวัด คือ 
การพัฒนาการเก็บรักษา การใช๎สอยและการจําหนํายทรัพย๑สินตําง ๆ ๕) ส. สมณธรรม คือ การจัดให๎วัดมี
กิจวัตร กิจกรรม และพิธีกรรมที่เกื้อหนุนในการประพฤติวัตรปฏิบัติ ๖) ส. สังฆาธิการ คือการพัฒนางาน
คณะสงฆ๑โดยชํวยกันรับทราบและรับผิดชอบ ๗) ส. สวัสดิการ คือ การจัดให๎วัดระดมทุน จัดตั้งกองทุนหรือ
มูลนิธิสงเคราะห๑พระสงฆ๑สามเณรภายในวัด และ ๘)ส. สาธารณสงเคราะห๑คือ การพัฒนาการสงคม
สงเคราะห๑ในสํวนของพระสงฆ๑และรํวมรับสนองนโยบายของรัฐบาล๕๙ 
  ชรินทร์ ห่วงมิตร นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ และอมรรัตน์ กล่ําทัพวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
สร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเครือขํายพระภิกษุสงฆ๑ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค๑ พบวํา การนําหลัก ๖ร. 
๒ส.และ๑๐ อ. มาใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างเสริมสุขภาพให๎กับพระภิกษุสงฆ๑ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค๑ ควบคูํไปกับการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมซึ่งไมํขัดตํอหลักพระธรรมวินัย 
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน พุทธศาสนิกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทําให๎

                                                        
� ๕๘ พรชัย พันธุ๑ธาดาพร, บทบาทพระสงฆ๑ตํอการพัฒนาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ, ครั้งที่ ๓ ก๎าวสูํทศวรรษที่ ๒: บูรณาการงานวิจัย ใช๎องค๑ความรู๎ สูํความยั่งยืน” ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ (วิทยาลัยนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, หน๎า ๖๒๑. 
� ๕๙ สืบพงษ๑ ธรรมชาติ และพระครูอรุณสิงหธรรม ได๎ศึกษาเรื่อง ศึกษาบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาพระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร), วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์, ปีท่ี ๒, ฉบับ
ที่ ๒, (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๙๑. 



 
๗๐ 

 

พระภิกษุสงฆ๑ได๎รับการพัฒนายกระดับสภาวะสุขภาพให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันจะเป็นกําลังสําคัญในการเผย
แผํพระพุทธศาสนาให๎เกิดความม่ันคงยั่งยืนคูํกับสังคมไทยสืบตํอไป๖๐ 
  สุชาติ พิมพ์พันธ์ วิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ๑ในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมตําบลพุดซา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวํา มีงานศิลปกรรมสําคัญที่มี คุณคําทางประวัติศาสตร๑ โบราณคดี 
และศิลปะ ที่สําคัญไดแก ปรางค๑ ใบเสมา ทับหลัง รอยพระพุทธ บาท พระพุทธรูปหินทรายอีกจํานวนมาก 
งานศิลปกรรมเหลํานี้จาการศึกษาพบวํามีประวัติการที่ยาวนาน ตั้งแตํสมัยทวารวดี พระสงฆ๑เป็นผู๎มี
บทบาทสําคัญในการเก็บรักษาและอนุรักษ๑ไว ผํานพิธีกรรมทางศาสนา เชํน การทําบุญอุทิศให๎บรรพบุรุษ 
การกราบไหวบูชา การปิดทองตามความเชื่อศรัทธา และผํานกิจกรรม ทางสังคม เชํน การจัดกิจกรรมทํา
ความสะอาดโบราณสถานในวันแมํ วันพอํ วันเข๎าพรรษา เป็นต๎น การเก็บรักษาและการอนุรักษ๑ไดรับความ
รํวมมือและสนับสนุนจากชุมชน โดยพระสงฆ๑ที่มีบทบาทอํานาจ หน๎าที่ในการปกครองทางคณะสงฆ๑จะใช๎
อํานาจหน๎าที่นั้นไดดีในการชักจูงให๎ชุมชนเห็นดีด๎วยงํายกวําพระสงฆ๑ ทั่วไป แนวทางในการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมโดยกระบวนการการมีสํวนรํวมของพระสงฆ๑และชุมชนที่ สอดคลองเหมาะสมด๎วยภูมิ
ป๓ญญาของท๎องถิ่น คือ ควรใช๎พิธีกรรมทางศาสนาชักจูงให๎เห็นความสําคัญของ ศิลปกรรม หนวยงานทาง
วิชาการตองเขาไปใหความรูทบทวนแกไขกิจกรรมที่เปนการอนุรักษไมถูกตองตาม หลักวิชาการ เชน การป
ดทองบนงานศิลปกรรม แตตองไมละเมิดความเชื่อของชาวบาน องคกรชุมชนททํางานแบบอาสาสมัคร 
ควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเขมแข็ง ทํางานชวยหนุนเสริมพระสงฆเนื่องจากมี ความคลองตัวกวาหน
วยงานภาครัฐและทองถิ่น ซึ่งหนวยงานสวนนี้ควรดูแลเรื่องนโยบาย งบประมาณ สนับสนุน๖๑ 
  พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์ ศึกษาเรื่อง พระสงฆ๑กับบทบาทการพัฒนาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย พบวํา ในสภาวะป๓จจุบันการดําเนินชีวิตของประชาชนได๎มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมาก
เนื่องจากความซับซ๎อนทางเหตุป๓จจัยของสังคม ทําให๎การดํารงชีวิตต๎องตํอสู๎ดิ้นรนมากยิ่งขึ้น จึงควรมีผู๎มี
บทบาทรับผิดชอบและหาทางเยียวยาป๓ญหาที่เกิดขึ้น พระสงฆ๑ในฐานะที่เป็นสํวนหนึ่งของสังคม เป็น
ศูนย๑กลางของชุมชน และเป็นที่ยอมรับของชุมชน จึงต๎องนําวิกฤตนี้มาเป็นโอกาสเพ่ือพัฒนาสังคม ให๎เป็นที่

                                                        
� ๖๐ ชรินทร๑ หํวงมิตร นเรศน๑ ฐิตินันทิวัฒน๑ และอมรรัตน๑ กล่ําทัพ, การพัฒนารูปแบบการสร๎างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพเครือขํายพระภิกษุสงฆ๑ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค๑, รายงายการวิจัย, สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัด
นครสวรรค๑, ๒๕๖๐), หน๎า ก. 
 ๖๑ สุชาติ พิมพ๑พันธ๑, บทบาทพระสงฆ๑ในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา, รายงานการวิจัย, คณะมนุษยศาสตร๑สังคมศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,๒๕๕๔), หน๎า ก. 



 
๗๑ 

 

พ่ึงทางใจของประชาชน ชํวยอบรมศีลธรรมให๎สังคมอยูํอยํางรํมเย็นเป็นสุข มีความสามัคคีเป็นที่ตั้งดังนั้น
การพัฒนาสังคมให๎มีความเจริญอยํางยั่งยืน๖๒ 
  พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท/ราชดี) ศึกษาเรื่อง บทบาทพระสงฆ๑กับการพัฒนาชุมชน พบวํา 
บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนา เริ่มขึ้นเมื่อพระพุทธองค๑ได๎สํงสาวกไปประกาศ
พระศาสนาครั้งแรกจํานวน ๖๐ รูป การเผยแผํพระพุทธศาสนาจึงได๎เริ่มขึ้นซึ่งถือวําเป็นบทบาทที่สําคัญ
ของพระสงฆ๑ ตํอมาเม่ือพระภิกษุสงฆ๑ในพระพุทธศาสนามีจํานวนมากขึ้น จึงจําเป็นอยํางยิ่งที่พระภิกษุสงฆ๑
จะต๎องมีที่อยูํอาศัยเป็นสถานที่พักพิงอยํางเหมาะสมดังที่ปรากฏหลักฐานวํา พระเจ๎าพิมพิสารแหํงแคว๎น
มคธ ได๎ถวายพระเวฬุวันให๎เป็นวัดแหํงแรกในพระพุทธศาสนา วัดจึงเป็นทั้งที่อยูํอาศัยและเป็นสถานที่
ประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ๑และเป็นที่พําเพ็ญบุญในทางพระพุทธศาสนา วัดยังเป็นศูนย๑รวมจิตใจ
เป็นสถานที่พัฒนาจิตใจเป็นศูนย๑กลางวัฒนธรรม เป็นสถานที่สงเคราะห๑ เพ่ือประโยชน๑ที่เกื้อกูลแกํ
ประชาชนตามหลักในทางพระพุทธศาสนา ที่เรียกวําบุญสถานของชุมชน ตามด๎วยความรู๎ความสามารถของ
พระภิกษุสงฆ๑ผู๎ทําหน๎าที่ในการเผยแผํธรรมะ และได๎นําหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาปรับใช๎ในการ
พัฒนาชุมชนให๎เกิดประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชาวบ๎านในเขตชุมชนนั้นๆ๖๓ 
 พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวฺเมธี) ศึกษาเรื่อง พระสงฆ๑กับการมีสํวนรํวมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน พบวํา ป๓จจุบันพระสงฆ๑เป็นผู๎ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตํอวิธีชาวบ๎าน หรือคนใน
ชุมชนนั้น ๆ เนื่องด๎วยพระสงฆ๑ถือวําเป็นผู๎นําทางด๎านจิตวิญญาณที่สําคัญที่จะชักนําให๎ประชาชนหรือ
ชาวบ๎าน เจริญรอยไปด๎วยความเจริญมีความสุข ทั้งนี้สืบเนื่องมากจากการที่พระสงฆ๑นั้น เป็นได๎ทั้งนัก
ปฏิบัติ นักสอน และนักพัฒนาอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ๑ ทั้งความรู๎ทางคดีทางธรรม และคดีทาง
โลก จนอาจกลําวได๎วําเป็นผู๎นําชุมชนเชิงสัญลักษณ๑ที่เป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพยิ่ง สามารถสรุปได๎จาก
บทบาทของพระสงฆ๑ที่มีมาแตํในอดีตจนถึงป๓จจุบัน ได๎แกํบทบาทที่เกี่ยวข๎องกับชาวบ๎านและท๎องถิ่น ๕ 
ด๎าน คือ ๑) บทบาทของพระสงฆ๑ด๎านการศึกษา ๒) บทบาทของพระสงฆ๑ด๎านการเผยแผํธรรม ๓) บทบาท
ของพระสงฆ๑ด๎านสังคมสงเคราะห๑ ๔) บทบาทของพระสงฆ๑ด๎านพัฒนาจิตวิญญาณ และ ๕) บทบาทของ
พระสงฆ๑ด๎านการสํงเสริมอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นหน๎าที่ของพระสงฆ๑ที่จะต๎องเข๎าไป
เกี่ยวข๎องกับประชาชน เชํน การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาหมูํบ๎านการพัฒนาตําบล การชํวย
จัดหาทุนการสงเคราะห๑ การชํวยเหลือสถานที่เป็นสาธารณสมบัติ การชํวยเหลือประชาชนในโอกาสที่ควร

                                                        
  ๖๒ พระครูนนทมงคลวิศิษฐ๑, พระสงฆ๑กับบทบาทการพัฒนาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย , วารสาร มจร 
การพัฒนา, สังคมปีที่ ๑, ฉบับท่ี ๒, (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๐. 
  ๖๓ พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท/ราชดี), บทบาทพระสงฆ๑กับการพัฒนาชุมชน, วารสาร มจร การพัฒนา, 
สังคมปีที่ ๑, ฉบับท่ี ๒, (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙): ๕๗. 



 
๗๒ 

 

ชํวย การจัดกิจกรรมตํางๆ เป็นต๎น จึงทําให๎พระสงฆ๑เองซึ่งเดิมเป็นผู๎ที่ชาวบ๎านเคารพนับถือแล๎ว ยิ่งเพ่ิม
ความเคารพยําเกรง ยกยํองให๎เป็นผู๎นําจิตวิญญาณขึ้นไปอีก และเป็นปูชนียบุคคลที่ดีของผู๎คน ชุมชน และ
สังคมสืบไป๖๔ 
  พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก วิจัยเรื่อง พระสงฆ๑กับการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนวัดสามชุกฝงตะวันตก และฝงตะวันออก พบวํา ความเข๎มแข็งของชุมชน มีพ้ืนฐานของ
ความมีจิตสํานึกที่ต๎องการจะมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ด๎วยความสามัคคีชุมชนสามารถที่จะวิเคราะห๑ป๓ญหา และตัดสินทางเลือกนําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาได๎สําเร็จ
พัฒนาไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน ทําให๎ชุมชนมีความสามารถที่พ่ึงตนเองได๎และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนสามชุกฝ๓่งตะวันตก และฝ๓่งตะวันออกนั้น นับวํามีความเข๎มแข็งเป็นอยํางยิ่งคนในชุมชนมี
ความรักสามัคคีในการอนุรักษ๑ตลาดร๎อยปี ซึ่งเป็นศูนย๑รวมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแตํอดีตถึงป๓จจุบัน 
โดยมีพระสงฆ๑เป็นศูนย๑รวมของความศรัทธา ทําหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุน กิจการตํางๆ ทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให๎คนในชุมชน เกิดปฏิสัมพันธ๑ตํอกัน อีกทั้งยังทําหน๎าที่ในการสํงเสริมพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให๎
เข๎มแข็ง และได๎พัฒนาต๎นกล๎า หรือเยาวชนของชุมชนเป็นคนดีศรีสุพรรณ ซึ่งนับวําพระสงฆ๑นอกจะสํงเสริม
ความเข๎มแข็งของคนในชุมชนแล๎วยังได๎บํมเพาะปูพ้ืนฐานให๎กับเยาวชนคนรุํนใหมํ มีความเข๎มแข็งทางจิต
วิญญาณสามารถสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนให๎เข๎มแข็งสืบตํอไป๖๕ 
 พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี) ศึกษาเรื่อง บทบาทพระสงฆ๑กับการพัฒนาชุมชนตําบล
อุโมงค๑ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวํา ประการแรก ป๓ญหาการดําเนินงานของพระสงฆ๑ตํอการพัฒนา
ชุมชนตําบลอุโมงค๑ คือ การขาดความชัดเจนในการวางแผนและเตรียมงาน ความเข๎าใจไมํตรงกันของ
พระสงฆ๑ในการทํางาน ขาดการปฏิสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อง ขาดการมีสํวนรํวมอยํางจริงจัง และขาดการ
ติดตามประเมินผลการทํางาน นอกจากยังพบป๓ญหาด๎านความคิดที่แตกตํางระหวํางวัดกับชุมชน ความ
ศรัทธาที่มีตํอพระสงฆ๑ การดําเนินงานแทนบทบาทคณะสงฆ๑ขององค๑กรตําง ๆ และการไมํดําเนินงานเชิงรุก 
ประการที่สอง แนวคิดและนโยบายของพระสงฆ๑ในการดําเนินงาน พระสงฆ๑มีความพร๎อมและมุํงมั่นในการ
สร๎างบทบาทตํอการพัฒนาชุมชน แตํการวางแผนและกําหนดนโยบายไมํได๎เกิดจากการมีสํวนรํวมของคณะ
สงฆ๑ตําบลอุโมงค๑ แตํเกิดจากกรอบนโยบายของมหาเถรสมาคม 8 ด๎าน และเป็นการดําเนินงานชํวงเทศกาล
ประจําปี การดําเนินงานจึงไมํมีความชัดเจน สํงผลตํอการมีสํวนรํวมในการดําเนินงานของพระสงฆ๑ 

                                                        
�� ๖๔ พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวฺเมธี), พระสงฆ๑กับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน, 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีท่ี ๑๔, ฉบับท่ี ๓, (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑) ;  ๑๒๗. 
�� ๖๕ พระครูสมุห๑วรวิทย๑ ผาสุโก. พระสงฆ๑กับการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน :กรณีศึกษาชุมชนวัดสามชุกฝ
งตะวันตก และฝงตะวันออก, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๔, (ฉบับพิเศษ ๒๕๕๙) : ๒๗๑. 



 
๗๓ 

 

ประการที่สาม บทบาทการดําเนินงานของพระสงฆ๑ได๎สอดคล๎องกับนโยบายมหาเถรสมาคม ๘ ด๎านมาโดย
ตลอด เพียงแตํการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมีเพียงบางด๎าน เพราะชุมชนและองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีนโยบายการพัฒนาชุมชนที่สอดคล๎องกับนโยบายมหาเถรสมาคมครบทั้ง ๘ ด๎าน ชุมชนและ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงทําหน๎าที่แทนบทบาทของพระสงฆ๑ พระสงฆ๑จึงแสดงบทบาทเพียงการมีสํวน
รํวมการดําเนินงานในชุมชนและเป็นเพียงผู๎สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนเทํานั้น๖๖ 
  พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) และปริวุฒิ ภิญโญสินวัฒน์ วิจัยเรื่อง พระธรรมทายาท: 
เครือขํายพระสงฆ๑นักพัฒนาเพ่ือการพัฒนาสังคม พบวํา แนวทางการทํางานของเครือขํายอดีตพระธรรม
ทายาทวํา สํวนหนึ่งมีบทบาทสําคัญเป็นพระสงฆ๑นักพัฒนาสังคม โดยมุํงเน๎นการทํางานที่เผยแผํ
พระพุทธศาสนาควบคูํกับการใช๎หลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือการประยุกต๑ให๎ชุมชนท๎องถิ่น และประชาชนใน
พ้ืนที่ตํางๆ ของสังคมไทยสามารถดํารงชีวิตอยูํได๎บนหลักการของการพัฒนาอยํางยั่งยืน แนวทางการ
ทํางานดังกลําวมีการรวบรวมและแบํงแยก การจัดการพัฒนาหลักสูตรออกเป็นหลักสูตรสําหรับการอบรม
พระสงฆ๑ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรอบรม
สําหรับสามเณร หลักสูตรอบรมสําหรับพระสงฆ๑ทั่วไป และหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการทํางานอยํางเป็นสุข
สําหรับประชาชน โดยแตํละหลักสูตรได๎ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการสําคัญสําหรับการตํอ
ยอดองค๑ความรู๎ เพ่ือวัตถุประสงค๑หลักของแตํละหลักสูตรตํอไป๖๗ 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ 

 ชื่อนักวิจัย ข้อค้นพบ 

โสภา ชานะมูล, (๒๕๓๔). 

 พบวํา การอธิบายถึงมูลเหตุการณ๑เกิดกรณีครูบาศรีวิชัยมี 
ประเด็นหลักประเด็นแรกคือ สภาพพ้ืนฐานทางสังคมของล๎านนา 
ประเด็นที่ สองคือ ผลของการจัดการปฏิรูปองค๑กรสงฆ๑ของรัฐบาล
สยามนับตั้งแตํ การตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ. 
๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๖ 

สมบูรณ๑  สุขสําราญ (๒๕๓๐). 
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย พระสงฆ๑ในกระบวนการพัฒนาแนวคิด 
หลักการ และประสบการณ๑ในการพัฒนากิจกรรม พัฒนาและกลยุทธ๑

                                                        
� ๖๖ พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี), บทบาทพระสงฆ๑กับการพัฒนาชุมชนตําบลอุโมงค๑ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน, วารสารบัณฑิตแสงโคมคํา, ปีท่ี ๑, ฉบับที ๑, (มกราคม – มิถุนายน-๒๕๕๙) : ๑-๒.  
� ๖๗ พระราชวรมุนี (พล อาภากโรและปริวุฒิ ภิญโญสินวัฒน๑, พระธรรมทายาท: เครือขํายพระสงฆ๑นักพัฒนาเพื่อ
การพัฒนาสังคม, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีท่ี ๑๘, (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๑๖. 



 
๗๔ 

 

 ชื่อนักวิจัย ข้อค้นพบ 

การพัฒนา พระสงฆ๑มีฐานะที่เป็นป๓จจัยหนึ่ง ในกระบวนการพัฒนา
สถาบันสงฆ๑ 

พรชัย พันธุ๑ธาดาพร , (๒๕๕๙ 
หน๎า ๖๒๑) 

บทบาทของพระสงฆ๑ในการพัฒนาชุมชนตามความคิดเห็นของ 
พระสงฆ๑ โดยรวมอยูํในระดับมาก เรียงลําดับคําเฉลี่ย ดังนี้ คือ ด๎าน
การศึกษา ด๎านสังคมและวัฒนธรรม ด๎านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านเศรษฐกิจ และ ด๎านการปูองกันป๓ญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

สืบพงษ๑ ธรรมชาติ และพระครู
อรุณสิงหธรรม , (๒๕๕๘ หน๎า 
๙๑)  

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเน๎นที่การ
พัฒนาคน เพ่ือให๎คนมีความเข๎มแข็งทั้งรํางกาย จิตใจ และป๓ญญา 
โดยการประพฤติปฏิบัติอยูํในศีลธรรมอันดีงาม 

ชรินทร๑ หํวงมิตร นเรศน๑ ฐิตินันทิ
วัฒน๑  และอมรรั ตน๑  กล่ํ าทัพ
(๒๕๖๐, หน๎า ก). 

การนําหลัก ๖ ร. ๒ส.และ๑๐ อ. มาใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างเสริม
สุขภาพให๎กับพระภิกษุสงฆ๑ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค๑ ควบคูํไป
กับการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมซึ่งไมํขัดตํอ
หลักพระธรรมวินัย โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 

สุชาติ พิมพ๑พันธ๑ (๒๕๕๔,หน๎า ก) 

พระสงฆ๑เป็นผู๎มีบทบาทสําคัญในการเก็บรักษาและอนุรักษ๑ไว ผําน
พิธีกรรมทางศาสนา เชํน การทําบุญอุทิศให๎บรรพบุรุษ การกราบไหว
บูชา การปิดทองตามความเชื่อศรัทธา และผํานกิจกรรม ทางสังคม 
เชํน การจัดกิจกรรมทําความสะอาดโบราณสถานในวันแมํ วันพํอ วัน
เข๎าพรรษา เป็นต๎น 

พระครูนนทมงคลวิศิษฐ๑, (๒๕๕๙ 
หน๎า ๒๐) 

สภาวะป๓จจุบันการดําเนินชีวิตของประชาชนได๎มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตเป็นอันมากเนื่องจากความซับซ๎อนทางเหตุป๓จจัยของสังคม 
ทําให๎การดํารงชีวิตต๎องตํอสู๎ดิ้นรนมากยิ่งข้ึน 

พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท/
ราชดี) (๒๕๕๙, หน๎า ๕๗) 

บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนา เริ่มขึ้นเมื่อ
พระพุทธองค๑ได๎สํงสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกจํานวน ๖๐ 
รูป การเผยแผํพระพุทธศาสนาจึงได๎เริ่มขึ้นซึ่งถือวําเป็นบทบาทที
สําคัญ 

พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุ เทพ    
สุเทวฺเมธี) (๒๕๖๑ หน๎า ๑๒๗) 

ป๓จจุบันพระสงฆ๑เป็นผู๎ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตํอวิธีชาวบ๎าน หรือคนใน
ชุมชนนั้น ๆ เนื่องด๎วยพระสงฆ๑ถือวําเป็นผู๎นําทางด๎านจิตวิญญาณที่



 
๗๕ 

 

 ชื่อนักวิจัย ข้อค้นพบ 

สําคัญที่จะชักนําให๎ประชาชนหรือชาวบ๎าน เจริญรอยไปด๎วยความ
เจริญมีความสุข 

พระครู ส มุ ห๑ ว ร วิ ท ย๑  ผ า สุ โ ก
(๒๕๕๙ หน๎า ๒๗๑) 

พระสงฆ๑นอกจะสํงเสริมความเข๎มแข็งของคนในชุมชนแล๎วยังได๎บํม
เพาะปูพ้ืนฐานให๎กับเยาวชนคนรุํนใหมํ มีความเข๎มแข็งทางจิต
วิญญาณสามารถสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนให๎
เข๎มแข็งสืบตํอไป 

พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํ
สี) (๒๕๕๙ หน๎า ๑-๒) 

แนวคิดและนโยบายของพระสงฆ๑ในการดําเนินงาน พระสงฆ๑มีความ
พร๎อมและมุํงมั่นในการสร๎างบทบาทตํอการพัฒนาชุมชน แตํการ
วางแผนและกําหนดนโยบายไมํได๎เกิดจากการมีสํวนรํวมของคณะ
สงฆ๑ตําบลอุโมงค๑ 

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) 
และปริวุฒิ ภิญโญสินวัฒน๑ 

แนวทางการทํางานของเครือขํายอดีตพระธรรมทายาทวํา สํวนหนึ่งมี
บทบาทสําคัญเป็นพระสงฆ๑นักพัฒนาสังคม โดยมุํงเน๎นการทํางานที่
เผยแผํพระพุทธศาสนาควบคูํกับการใช๎หลักการพัฒนาชุมชน 

 
 ๒.๘.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
  วันฮารงค์ บินอิสริส วิจัยเรื่อง ป๓ญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของรัฐในพ้ืนที่ชาวไทยมุสลิม
เชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ระหวําง พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๗ พบวํา คําความเป็นไปได๎มากสุดสูํ
ป๓จจัยที่ลําดับคําความเป็นไปได๎น๎อยสุดมีดังนี้คือ ลําดับที่ ๑) การปฏิบัติการทางทหารและตํารวจมีคําความ
เป็นไปได๎ร๎อยละ ๖๑.๗ ลําดับที่ ๒)อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน๑คําความเป็นไปได๎ร๎อยละ ๕๙.๖ ลําดับที่ 
๓) ความเครํงครัดในศาสนาคําความเป็นไปได๎ร๎อยละ ๕๙.๖ ลําดับที่ ๔) การหวงแหนในอัตลักษณ๑คําความ
เป็นไปได๎ร๎อยละ ๕๘.๐ ลําดับที่ ๕) สถานภาพด๎อยทางการศึกษา คําความเป็นไปได๎ร๎อยละ ๕๗.๔ ลําดับที่ 
๖) การเลือกปฏิบัติในการพัฒนาพ้ืนที่ คําความเป็นไปได๎ร๎อยละ ๕๓.๒ และลําดับที่ ๗) ทัศนคติ
เปลี่ยนแปลงด๎านลบ คําความเป็นไปได๎ร๎อยละ ๔๙.๐๖๘ 
  ขวัญกมล ดอนขวา และคณะ วิจัยเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบวํา ป๓จจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑มี ผลกระทบทางตรงตํอกิจกรรมใน

                                                        
  

๖๘ วันฮารงค๑ บินอิสริส, ป๓ญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของรัฐในพื้นที่ชาวไทยมุสลิมเช้ือสายมลายูใน
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ระหวําง พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๗, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา), ๒๕๕๙. 



 
๗๖ 

 

กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด๎านการขายมากที่สุดโดยมีขนาด ของผลกระทบเทากับ ๐.๕๑๓ สวน
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการขาย มี ผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกิน
ของชุมชนในดานการใหความอนุเคราะหชุมชนมาก ที่สุดโดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ ๐.๔๑๗ ทาง
ด๎านปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนดานการพัฒนา พ้ืนฐานทางกายภาพมีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรร
กําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 
๐.๔๓๔ นอกจากนี้ปจจัยผลักดัน เศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีผลกระทบทางออมต
อการจัดสรรกําไร สวนเกินของชุมชนในดานการใหการศึกษามากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 
๐.๓๐๒ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานการพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสมาชิกกลุํม 
และการพัฒนาเจาหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีผลตํอการเพ่ิมยอดขายจากการ ขาย
สินคาภายในชุมชน โดยรายไดจากการขายจะมีผลตํอขนาดของการจัดสรรกําไรไปชํวยเหลือ กิจกรรมตํางๆ 
ทางสังคมในชุมชนทีเ่ป็นทีต้ั่งของกลุํมอาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะ อยํางยิ่งชํวยในด๎านการ
ให๎การศึกษามากที่สุด๖๙ 
  ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทุนทางสังคมสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวํา แนวทางการพัฒนาของตนเองเป็นเงื่อนไขสําคัญของการดํารงอยูํตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ๓ ประการ คือ ๑. การสร๎างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาอาศัยกันที่ตั้งอยูํบน
พ้ืนฐานและกฎเกณฑ๑กติกาของความสัมพันธ๑แบบเทําเทียมกัน พร๎อมทั้งพัฒนากระบวนการบังคับทาง
สังคมและการขัดเกลาทางสังคม ๒. การสร๎างเครือขํายที่ทําให๎บุคคลมาสัมพันธ๑กันในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน 
รวมทั้งปลูกฝ๓งให๎เกิดจิตสํานึกสาธารณะและความไว๎วางใจกันจนในที่สุดสามารถพัฒนาไปสูํความเป็นชุมชน
แบบประชาสังคมและเป็นชุมชนที่พัฒนาอยํางยั่งยืน และ๓. การสร๎างเงื่อนไขสําคัญของการดํารงอยูํภายใต๎
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปสูํความทันสมัยและความสัมพันธ๑ทางการผลิตแบบทุนนิยม คือศักยภาพของชุมชน
ในการจัดระเบียบทางสังคมใหมํที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน๑๗๐ 
  ขวัญกมล ดอนขวา วิจัยเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวํา 
ป๓จจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑มี ผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด๎านการขายมากที่สุดโดยมีขนาด ของผลกระทบเทํากับ ๐.๕๑๓ สวน
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด๎านการขาย มี ผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกิน

                                                        
� ๖๙ ขวัญกมล ดอนขวา และคณะ, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , รายงานการวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี), ๒๕๕๕. 
� ๗๐ ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, การพัฒนาทุนทางสังคมสูํการพัฒนาท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี ๑๑, ฉบับท่ี ๓, (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) ; ๓๐๕. 



 
๗๗ 

 

ของชุมชนในด๎านการใหความอนุเคราะห๑ชุมชนมาก ที่สุดโดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ ๐.๔๑๗ ทาง
ด๎านปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนด๎านการพัฒนาพ้ืนฐานทางกายภาพมีผลกระทบทางตรงตํอการจัดสรร
กําไรสํวนเกินของชุมชนในด๎านการอนุรักษ๑ ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 
๐.๔๓๔ นอกจากนี้ป๓จจัยผลักดัน เศรษฐกิจชุมชนในด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑มีผลกระทบทางออม
ตํอการจัดสรรกําไร สวนเกินของชุมชนในด๎านการให๎การศึกษามากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทํากับ 
๐.๓๐๒ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ทางด๎านการพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสมาชิกกลุม 
และการพัฒนาเจ๎าหน๎าที่ ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีผลตํอการเพ่ิมยอดขายจากการ ขาย
สินคาภายในชุมชน โดยรายไดจากการขายจะมีผลตํอขนาดของการจัดสรรกําไรไปชํวยเหลือ กิจกรรมตํางๆ 
ทางสังคมในชุมชนที่เป็นที่ต้ังของกลุํมอาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะอยํางยิ่งชวยในด๎านการ
ใหก๎ารศึกษามากที่สุด๗๑ 
  สุปราณี จันทร์ส่ง บุญทัน ดอกไธสง  สอาด บรรเจิดฤทธิ์  และบุญเรือง ศรีเหรัญ ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง พบวํา ๑. สภาพทั่วไปการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร๎าง
ชุมชนเข๎มแข็ง พบวํา โดยรวมอยูํระดับมาก โดยที่ด๎านภูมิคุ๎มกันให๎ชุมชนของการพัฒนาทุนทางสังคมที่อยูํ
ในระดับสูงสุดนั้นเนื่องจาก ผู๎นําทางสังคมมีบทบาทสําคัญที่สุดในการดําเนินการทุนทางสังคมทุกกิจกรรม
ทางสาธารณะและกระตุ๎นให๎ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการพ่ึงพาตนเองรํวมคิดรํวมตัดสินใจรํวมทํา
และรํวมรับผิดชอบในชุมชนของตนเอง สํวนด๎านระบบการเรียนรู๎ของชุมชนที่อยูํในระดับตํ่าสุดนั้นเนื่องจาก
เจ๎าหน๎าที่ที่ทําหน๎าที่ในศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนยังขาดความรู๎ที่จะอบรมสร๎างเสริมความรู๎ความเข๎าใจให๎
ประชาชนได๎อยํางเหมาะสม ๒. ป๓จจัยที่มีผลตํอการพัฒนาทุนทางสังคมที่สร๎างชุมชนเข๎มแข็ง ภาพรวมตัว
แปรสํวนใหญํอยูํระดับมาก ๓. แนวทางการปรับปรุงป๓จจัยที่มีผลตํอการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร๎างชุมชน
เข๎มแข็ง ซึ่งสรุปจากข๎อค๎นพบประกอบด๎วยป๓จจัย ๖ ประการที่สําคัญ คือ ๑.การดําเนินงานต๎องเป็นไปใน
ลักษณะแบบองค๑รวมโดยมีเปูาหมายหลักคือการเน๎นการพัฒนาอยํางยั่งยืนให๎ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎ ๒. 
การดําเนินงานมีลักษณะการสร๎างเครือขํายต๎องสร๎างและพัฒนาเครือขํายของสมาชิกให๎เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ๓. ทุกกระบวนการควรมีการมีสํวนรํวมของชุมชน ในการดําเนินการพัฒนาชุมชนในทุกขั้นตอน ๔. 
กระบวนการสร๎างการเรียนรู๎ควรมีการศึกษาดูงานชุมชนที่เป็นต๎นแบบและมีการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง
อยํางเข๎มแข็ง ๕. การพัฒนาชุมชนควรมีคณะกรรมการบริหารหรือผู๎นําชุมชนที่เข๎มแข็ง มีวิสัยทัศน๑ในการ

                                                        
� ๗๑ขวัญกมล ดอนขวา, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๔).  



 
๗๘ 

 

มุงํพัฒนาชุมชนอยํางบูรณาการ และ ๖. ชุมชนควรได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอกที่มีสํวนชํวย
ตั้งแตํข้ันกํอตั้ง และการพัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชนอยํางยั่งยืน๗๒ 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 

 ชื่อนักวิจัย ข้อค้นพบ 

วันฮารงค๑ บินอิสริส, (๒๕๕๙). 

คําความเป็นไปได๎มากสุดสูํป๓จจัยที่ลําดับคําความเป็นไปได๎น๎อยสุดมี
ดังนี้คือ การปฏิบัติการทางทหารและตํารวจมีคําความเป็นไปได๎ร๎อย
ละ ๖๑.๗ และทัศนคติเปลี่ยนแปลงด๎านลบ คําความเป็นไปได๎ร๎อยละ 
๔๙.๐ 

ขวัญกมล ดอนขวา และคณะ , 
(๒๕๕๕). 

ป๓จจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑มี 
ผลกระทบทางตรงตํอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด๎าน
การขายมากที่สุดโดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ ๐.๕๑๓ 

ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร(๒๕๕๙ หน๎า
๓๐๕) 

แนวทางการพัฒนาของตนเองเป็นเงื่อนไขสําคัญของการดํารงอยูํตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ๓ ประการ คือ 
๑. การสร๎างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน๒. การสร๎างเครือขํายที่
ทําให๎บุคคลมาสัมพันธ๑กันในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน และ๓. การสร๎าง
เงื่อนไขสําคัญของการดํารงอยูํภายใต๎บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ขวัญกมล ดอนขวา(๒๕๕๔). 

การพัฒนาสมาชิกกลุม และการพัฒนาเจ๎าหน๎าที่ ที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีผลตํอการเพ่ิมยอดขายจากการ ขายสินคา
ภายในชุมชน โดยรายไดจากการขายจะมีผลตํอขนาดของการจัดสรร
กําไรไปชํวยเหลือ กิจกรรมตํางๆ 

สุปราณี จันทร๑สํง บุญทัน ดอกไธ
สง  สอาด บรรเจิดฤทธิ์  และบุญ
เรือง ศรี เหรัญ (๒๕๕๘ หน๎า
๒๗๓-๒๗๔) 

ผู๎นําทางสังคมมีบทบาทสําคัญที่สุดในการดําเนินการทุนทางสังคมทุก
กิจกรรมทางสาธารณะและกระตุ๎นให๎ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใน
การพ่ึงพาตนเองรํวมคิดรํวมตัดสินใจรํวมทําและรํวมรับผิดชอบใน
ชุมชนของตนเอง 

   

                                                        
� ๗๒ สุปราณี จันทร๑สํง บุญทัน ดอกไธสง  สอาด บรรเจิดฤทธิ์  และบุญเรือง ศรีเหรัญ , การพัฒนาทุนทางสังคม
เพื่อสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ปีที่ ๑๐, ฉบับที่ ๓, (เดือน
กันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) : ๒๗๓-๒๗๔. 



 
๗๙ 

 

  ๒.๘.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 ประจวบ หนูเลี่ยง เด่น ชะเนติยัง และนวลพรรณ วรรณสุธ วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาแบบมีสํวนรํวมของจังหวัดพัทลุง พบวํา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาองค๑ประกอบของ
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ มีสํวนรํวมและเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวมของจังหวัด
พัทลุง ดํา เนิน การวิจัย ๓ ขั้นตอน คือ ๑) ศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นเพ่ือกําหนด เป็นกรอบการวิจัย ๒) การ
พัฒนา รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวมโดยใช๎เทคนิคเดลฟาย ๓) ประเมินรูปแบบที่พัฒนา จาก
การศึกษาความคิดเห็นของผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง และ ผู๎ทรงคุณวุฒิ โดยใช๎
เทคนิคการสนทนากลุํมและแบบสอบถาม สรุปผลการวิจัย พบวํา ผู๎เชี่ยวชาญ มีความเห็นตรงกันวําการจัด
การศึกษาแบบมีสํวนรํวมควรมีองค๑ประกอบ ๖ องค๑ประกอบ คือ ๑) การรํวมคิด ๒) การรํวมวางแผน ๓) 
การรํวมดํา เนินงาน ๔) การรํวมติดตาม ๕) การรํวมประเมินผล และ ๖) การรํวมในผลประโยชน๑ ผลของ
การพัฒนารูปแบบเป็นรูปแบบ ที่ต๎องดํา เนินการเป็นกระบวนการขั้นตอนตาม องค๑ประกอบ ๖ ด๎าน แตํละ
ด๎านมีขั้นตอน กระบวนการ ด๎านละ ๖ ขั้นตอนยํอย การประเมินรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้นจากผลการสนทนา 
กลุํมของผู๎เชี่ยวชาญ มีความเห็นด๎วยกับองค๑ประกอบของการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม ทุกองค๑ประกอบ 
และจากผลการประเมินความคิดเห็นผู๎ที่เกี่ยวข๎องด๎วยแบบสอบถาม  พบวํา มีระดับความคิดเห็นด๎วยกับ
องค๑ประกอบในรูปแบบอยูํในระดับมากที่สุด๗๓ 
  พิณสุดา สิริธรังศร วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวํา รูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับขนาดและความพร๎อม แบํงออกเป็น ๓ กลุํม มีจํานวน 
๑๐ รูปแบบ ดังนี้ (๑) กลุํมบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้นจากการบริหารจัดการที่มีอยูํเดิม แบํงเป็น ๒ กลุํมยํอย 
คือ (๑.๑) กลุํมรูปแบบมีสํวนรํวมและเครือขําย มี ๔ รูปแบบ ได๎แกํรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสํวน
รํวมของชุมชน รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือขําย รูปแบบการบริหารจัดการแบบพ่ีเลี้ยง และรูปแบบ
การบริหารจัดการแบบแมํขํายและลูกขําย (๑.๒) กลุํมรูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระและในกํากับ
ของรัฐ มี ๒ รูปแบบ ได๎แกํ รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ และรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในกํากับของรัฐ (๒) กลุํมบริหารจัดการที่กําหนดขึ้นใหมํมี ๓ รูปแบบ ได๎แกํ รูปแบบการบริหาร
จัดการแบบหุ๎นสํวน รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ๎างองค๑กรภายนอก และรูปแบบการบริหารจัดการ
แบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (๓) กลุํมรูปแบบบริหารจัดการแบบผสมผสาน มี ๑ รูปแบบ คือ รูปแบบการบริหาร

                                                        
  ๗๓ ประจวบ หนูเลี่ยง เดํน ชะเนติยัง และนวลพรรณ วรรณสุธ, การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสํวน
รํวมของจังหวัดพัทลุง, วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘–มีนาคม ๒๕๕๙ ) : 
๒๓๓. 



 
๘๐ 

 

จัดการแบบผสมผสานที่ใช๎การบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมเป็นฐานในการบริหารจัดการในทุกรูปแบบ ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใช๎กับสถานศึกษาทุกขนาดตามความพร๎อม๗๔ 
  คมกฤช จันทรขจร วิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต พบวํา แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่ผู
เชี่ยวชาญเห็นวําสอดคลองและผู๎บริหารเห็นวํานําไปปฏิบัติไดประกอบไปด๎วย ๔ องค๑ประกอบ คือ ๑) 
หลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด๎วย ปรัชญา นิยาม ความหมาย การเรียนรูลักษณะ การจัด 
และผู๎จัด ๒) การจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรูประกอบด๎วยโปรแกรมสํงเสริมการเรียนรูและ กิจกรรม
สํงเสริมการเรียนรู ๓) การจัดป๓จจยัสํงเสริมการเรียนรูประกอบด๎วย การพัฒนาแหลํงการ เรียนรูการจัดการ
ความรูสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และการพัฒนาเครือขํายการเรียนรู ๔) การ เรียนรูจากประสบการณ
ประกอบด๎วย ประเภทของประสบการณวิธีการ หลักการ และจุดมุํงหมาย ของการประเมินความรูจาก
ประสบการณ๗๕ 
  ณรงค์ อภัยใจ๗๖ วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือสํงเสริมอาชีพสําหรับเด็กด๎อย
โอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ พบวํา สภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือ
สํงเสริมอาชีพสําหรับเด็กด๎อยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ประกอบด๎วย ๔ องค๑ประกอบ 
ได๎แกํป๓จจัยนําเข๎า กระบวนการ ผลผลิตและสภาพแวดล๎อม ผลการสร๎างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ประกอบด๎วย๓ องค๑ประกอบ ได๎แกํ๑) ป๓จจัยนําเข๎า ประกอบด๎วยการบริหารสถานศึกษา ๔ ด๎าน คือด๎าน
วิชาการ ด๎านบริหารงานบุคคล ด๎านงบประมาณ และด๎านบริหารทั่ว ไป ๒) ด๎านกระบวนการประกอบด๎วย 
๕ ขั้นตอน คือการวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงและการรายงานผลมีการ
ประสานงานเป็นกลไกการขับเคลื่อน ๓) ด๎านผลผลิต ได๎แกํคุณภาพผู๎เรียน และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ เงื่อนไขความสําเร็จ ๒ เงื่อนไขได๎แกํ๑) หนํวยงานต๎น สังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยํางตํอเนื่องและ

                                                        
  ๗๔ พิณสุดา สิริธรังศร, รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานการวิจัย, (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๖). 
  ๗๕ คมกฤช จันทร๑ขจร, การพัฒนาแนวทางการจดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต , 
หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ, 
๒๕๖๑). 
  ๗๖ ณรงค๑ อภัยใจ, รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อสํงเสริมอาชีพสําหรับเด็กด๎อยโอกาสโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดําริ, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ, ๒๕๖๐). 
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๒) มีองค๑กรภายนอกให๎การสนับสนุนอยํางสม่ํา เสมอและผลการประเมินรูปแบบมีความเป็นไปได๎ในการนํา 
ไปปฏิบัติอยูํในระดับมากและมีประโยชน๑อยูํในระดับมากที่สุด 

ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

 ชื่อนักวิจัย ข้อค้นพบ 

ประจวบ หนูเลี่ยง เดํน ชะเนติยัง 
และนวลพรรณ วรรณสุธ 
(๒๕๕๙ ) 

ผู๎เชี่ยวชาญ มีความเห็นตรงกันวําการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม
ควรมีองค๑ประกอบ ๖ องค๑ประกอบ คือ ๑) การรํวมคิด ๒) การรํวม
วางแผน ๓) การรํวมดํา เนินงาน ๔) การรํวมติดตาม ๕) การรํวม
ประเมินผล และ ๖) การรํวมในผลประโยชน๑ 

พิณสุดา สิริธรังศร (๒๕๕๖). 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับขนาด
และความพร๎อม แบํงออกเป็น ๓ กลุํม กลุํมบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น
จากการบริหารจัดการที่มีอยูํเดิม กลุํมบริหารจัดการที่กําหนดขึ้นใหมํ
และกลุํมรูปแบบบริหารจัดการแบบผสมผสาน 

คมกฤช จันทรขจร(๒๕๖๑). 

แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตที่ผูเชี่ยวชาญเห็นวําสอดคลองและผู๎บริหารเห็นวํานําไปปฏิบัติได
ประกอบไปด๎วย ๔ องค๑ประกอบ คือ ๑) หลักการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ๒) การจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู ๓) การจัดป๓จจัย
สํงเสริมการเรียนรูและ ๔) การ เรียนรูจากประสบการณ 

ณรงค๑ อภัยใจ (๒๕๖๐). 

สภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือสํงเสริมอาชีพ
สําหรับเด็กด๎อยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ 
ประกอบด๎วย ๔ องค๑ประกอบ ได๎แกํป๓จจัยนําเข๎า กระบวนการ 
ผลผลิตและสภาพแวดล๎อม 

 
  ๒.๘.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมคุณค่าของมนุษย์ 
  ปรีชา รัตนบุรี ได๎ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนคติในการทํางานและ ความรู๎สึกการเห็น
คุณคําในตนเองกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุกํอสร๎าง  โดยใช๎กลุํมตัวอยําง 
จํานวน ๓๘๙ คน พบวํา พนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุกํอสร๎างมีระดับ ทัศนคติในการทํางานอยูํใน
ระดับมาก ระดับความรู๎สึกเห็นคุณคําในตนเองอยูํในระดับมาก และผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมกํอสร๎าง มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ความสัมพันธ๑ ระหวํางทัศนคติในการทํางานกับผล
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การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ๑เชิงบวก และความรู๎สึกเห็นคุณคําในตนเอง
กับผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ๑เชิงบวก๗๗ 
  Mihaela ได๎ศึกษาเรื่อง การเห็นคุณคําในตนเองและความฉลาดทางอารมณ๑มีผลกระทบตํอ
สภาพแวดล๎อมในการเจริญเติบโตของวัยรุํน (The Effects of the Growth Environment on The 
Adolescents’ Self-Esteem, General Intelligence and Emotional Intelligence) มีวัตถุประสงค๑
เพ่ือศึกษาการเห็นคุณคําในตนเองและความฉลาดทางอารมณ๑ของวัยรุํน  ที่เติบโตจากการอุปการะเลี้ยงดู
เมื่อเทียบกับกลุํมวัยรุํนที่เติบโตมาจากครอบครัวปกติ โดยกลุํม ตัวอยํางมี ๗๐ คน โดย ๓๕ คน มาจาก
ครอบครัวปกติ และ ๓๕ คน มาจากสถาบันการอุปการะเลี้ยงดู เพ่ือทดสอบความแตกตํางระหวําง ๒ กลุํม 
สําหรับการทดสอบความฉลาดทางอารมณ๑และสติป๓ญญาทั่วไป ผลการวิจัยพบวํา ความแตกตํางระหวําง ๒ 
ประเภท วัยรุํนที่มาจากครอบครัวปกติมีการเห็น คุณคําในตนเองและความฉลาดทางอารมณ๑สูงกวําวัยรุํน
ที่มาจากสถาบันการอุปการะเลี้ยงดู๗๘ 
  ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ สกล วรเจริญศรีและปริญญา มีสุข วิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ๑
ของความภาคภูมิใจในตนเองและความหยุํนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวํา ระดับความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และความหยุํนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยูํในระดับมาก การเปรียบเทียบความแตกตํา ง
พบวํา นักศึกษาระดับปริญญาตรีจําแนกตามเพศ มีความภาคภูมิใจในตนเองและความหยุํนตัวแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เปรียบเทียบตามระดับชั้นปี พบวํา นักศึกษาระดับชั้นปีตํางกันมี
ความภาคภูมิใจและความหยุํนตัวแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีความสัมพันธ๑กันในระดับปานกลางกับความหยุํนตัว อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คิดเป็น
ร๎อยละ ๓๕.๗๖๗๙ 
 ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ สกล วรเจริญศรีและปริญญา มีสุข วิจัยเรื่อง ความภาคภูมิใจใน
ตนเองและความหยุํนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวํา การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของความภูมิใจ

                                                        
 ๗๗ ปรีชา รัตนบุรี, ความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนคติในการทํางานและความรู๎สึกการเห็นคุณคําใน ตนเองกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุกํอสร๎าง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีท่ี ๖. ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน
, ๒๕๕๖) : ๔๓-๔๙. 
 ๗๘ Mihaela, S, The Effects of the growth environment on the adolescents’ Selfesteem,  
general intelligence and emotional intelligence, Retrieved from www.sciencedirect.com, ๒๐๑๔. 
� ๗๙ ธัญญภัสร๑ ศิรธัชนราโรจน๑ สกล วรเจริญศรีและปริญญา มีสุข, การศึกษาความสัมพันธ๑ของความภาคภูมิใจใน
ตนเองและความหยุํนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี , Veridian E-Journal, Silpakorn University,ปีที่ ๙, ฉบับที่ 
๒, (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) ; ๗๑๖. 
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ในตนเองและความหยุํนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวํา โดยรวมมีความสัมพันธ๑กันทางบวกระดับ
มากที่สุดอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .๐๑ เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ความภูมิใจในตนเองและความ
หยุํนตัวมีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ทุกด๎าน ความภาคภูมิใจในตนเองและความ
หยุํนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสัมพันธ๑กันทางบวกคิดเป็นร๎อยละ ๖๗.๕๖๘๐ 
  ดวงพร ภาคาหาญวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการเห็นคุณคําในตนเองกับระดับ
สุขภาพจิตของผู๎สูงอายุในโรงเรียนผู๎สูงอายุ เขตรับผิดชอบศูนย๑สุขภาพชุมชนเขตเมือง รพ.แพรํ (รํองซ๎อ)  
พบวํา จากการศึกษาผู๎สูงอายุจํานวน ๖๐ ราย พบวํา ผู๎สูงอายุมีการเห็นคุณคําในตนเองภาพรวม อยูํใน
ระดับมาก โดยผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลพบวํากลุํมตัวอยํางมีการเห็นคุณคําในตนเองจากองค๑ประกอบภายใน
ภาพรวม อยูํในระดับมาก และการเห็นคุณคําในตนเองจากองค๑ประกอบภายนอกภาพรวมอยูํระดับมาก ผล
การวัดระดับสุขภาพจิตพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับสุขภาพจิตเทํากับคนทั่ วไป (Fair) มีคําเฉลี่ย 
๔๖.๖๔ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๘๒ รองลงมาระดับสุขภาพจิตมากกวําคนทั่วไปมีคําเฉลี่ย ๕๖.๔๓ สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๙๓ และระดับสุขภาพจิตต่ํากวําคนทั่วไปมีคําเฉลี่ย ๔๑.๑๕ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๒.๑๙ และผลการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางการเห็นคุณคําในตนเองกับระดับสุขภาพจิตของผู๎สูงอายุ
ในโรงเรียนผู๎สูงอายุ พบวํา การเห็นคุณคําในตนเองจากทังองค๑ประกอบภายในองค๑ประกอบภายนอก และ
การเห็นคุณคําในตนเองภาพรวม มีความสัมพันธ๑ทางบวกกับระดับสุขภาพจิตอยํ างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .๐๕ การดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผู๎สูงอายุ ควรดําเนินกิจกรรมตํอเนืองและสร๎างความยังยืนของการ
ดําเนินกิจกรรมด๎วยการมีสํวนรํวมของชุมชนเพ่ือให๎ผู๎สูงอายุมีการเห็นคุณคําในตนเองมากขึ้นและมี
สุขภาพจิตทีดีมากขึ้นตามไปด๎วย๘๑ 
  ธนารัฐ มีสวย อ้อมเดือน สดมณี และสุภาพร ธนะชานันท์ วิจัยเรื่อง การศึกษาการเห็นคุณคํา
แท๎ในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล:กรณีศึกษาวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พบวํา ลักษณะของนักศึกษาที่มีการเห็นคุณคําแท๎ในตนเอง มี
ทั้งหมด ๗ ลักษณะ ได๎แกํ1) ให๎ความเคารพในตัวบุคคลที่มีความหลากหลายแตกตํางกัน ๒) ยอมรับใน
ความสามารถและสถานภาพของตนตามความเป็นจริง ๓) กล๎าคิดกล๎าทําในสิ่งที่ถูกต๎อง ๔) สามารถพูดถึง

                                                        
  

๘๐ ธัญญภัสร๑ ศิรธัชนราโรจน๑ สกล วรเจริญศรีและปริญญา มีสุข,ความภาคภูมิใจในตนเองและความหยุํนตัวของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี, Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ ๑๐, ฉบับที่ ๓, (กันยายน – ธันวาคม 
๒๕๖๐) ; ๕๑๓. 
� ๘๑ ดวงพร ภาคาหาญ, การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการเห็นคุณคําในตนเองกับระดับสุขภาพจิตของผู๎สูงอายุ
ในโรงเรียนผู๎สูงอายุ เขตรับผิดชอบศูนย๑สุขภาพชุมชนเขตเมือง รพ.แพรํ (รํองซ๎อ), Journal of the Phrae Hospital, ปี
ที่ ๒๕,  ฉบับท่ี ๑, (กรกฎาคม – ธันวาคม, ๒๕๕๙) : ๑๓. 



 
๘๔ 

 

ข๎อผิดพลาดหรือปมด๎อยของตนเองได๎อยํางตรงไปตรงมา ๕) ชอบสั่ งสมประสบการณ๑ที่ท๎าทาย
ความสามารถ ๖) พยายามพิสูจน๑ความ สามารถของตนเมื่อถูกตําหนิ ๗) สามารถประนีประนอมเอาความ
ต๎องการของผู๎อื่นและของตนเองไว๎รํวมกันได๎ ในสํวนของลักษณะสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เป็นสาเหตุของ
การเห็นคุณคําแท๎ในตนเองของนักศึกษา พบวํา มี ๓ สาเหตุหลัก ได๎แกํ ๑)การถํายทอดทางสังคม ๒) 
อิทธิพลกลุํมอ๎างอิง ๓) การสนับสนุนทางสังคม กลําวคือ ในการถํายทอดทางสังคม สามารถแบํงได๎เป็น ๓ 
ลักษณะ ได๎แกํ ๑)การถํายทอดทางสังคมจากสถาบันครอบครัว ๒)การถํายทอดทางสังคมจากสถาบัน
ศาสนา ๓) การถํายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษา โดยในการถํายทอดทางสังคมจากสถาบัน
ครอบครัว คือ การได๎รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช๎เหตุผลและรักสนับสนุนมาก และมีความสัมพันธ๑ที่ดีใน
ครอบครัว๘๒ 
  สุมาลี ขําอิน วิจัยเรื่อง ผลของการใช๎โปรแกรมการเห็นคุณคําในตนเองของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิ
สั้นระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการศึกษา  พบวํา
๑. นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น ระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑ ศูนย๑วิจัย
และพัฒนาการศึกษา ที่เข๎ารํวมโปรแกรมการเห็นคุณคําในตนเอง มีการเห็นคุณคําในตนเองสูงขึ้นกวํากํอน
เข๎ารํวมโปรแกรมการเห็นคุณคําในตนเองอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ๒. นักเรียนที่มีภาวะ
สมาธิสั้น ระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑ ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ที่เข๎ารํวมโปรแกรมการเห็นคุณคําในตนเอง มีการเห็นคุณคําในตนเองสูงกวํากลุํมควบคุมที่ ไมํได๎เข๎ารํวม
โปรแกรมการเห็นคุณคําในตนเองอยํางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๑.๐๑ ๘๓ 
  สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ มารุต พัฒผล วิชัย วงษ์ใหญ่ และจิตรา ดุษฎีเมธา วิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบเสริมสร๎างการเห็นคุณคําในตนเองของผู๎สูงอายุโดยใช๎กิจกรรมเป็นฐาน พบวํา ๑) รูปแบบ
เสริมสร๎างการเห็นคุณคําในตนเองของผู๎สูงอายุโดยใช๎กิจกรรมเป็นฐานมีความสอดคล๎องและมีความ
เหมาะสมอยูํในระดับมาก ๒) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบเสริมสร๎างการเห็นคุณคําในตนเองของ
ผู๎สูงอายุโดยใช๎กิจกรรมเป็นฐาน พบวํา คําเฉลี่ยคะแนนการเห็นคุณคําในตนเองภายหลังการทดลองสูงกวํา
กํอนการทดลองอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และความแตกตํางของความแปรปรวนของคําเฉลี่ย

                                                        
� ๘๒ ธนารัฐ มีสวย อ๎อมเดือน สดมณี และสุภาพร ธนะชานันท๑ , การศึกษาการเห็นคุณคําแท๎ในตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล:กรณีศึกษาวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, ปีท่ี ๒, ฉบับท่ี ๑, (มกราคม ๒๕๕๓) : ๖๕-๖๖. 
  

๘๓สุมาลี ขําอิน , ผลของการใช๎โปรแกรมการเห็นคุณคําในตนเองของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการศึกษา, วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 
ปีท่ี ๓๐, ฉบับท่ี ๓, (กันยายน – ธันวาคม, ๒๕๖๒) : ๑. 



 
๘๕ 

 

คะแนนการเห็นคุณคําในตนเองของผู๎สูงอายุในชํวงเวลา(Period) ที่ตํางกัน มีความแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ อยํางน๎อย ๑ คูํ๘๔ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมคุณค่าของมนุษย์ 

 ชื่อนักวิจัย ข้อค้นพบ 

ปรีชา รัตนบุรี (๒๕๕๖), 

พนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุกํอสร๎างมีระดับ ทัศนคติในการ
ทํางานอยูํในระดับมาก ระดับความรู๎สึกเห็นคุณคําในตนเองอยูํใน
ระดับมาก 

Mihaela (2014). 
ความแตกตํางระหวําง ๒ ประเภท วัยรุํนที่มาจากครอบครัวปกติมี
การเห็น คุณคําในตนเองและความฉลาดทางอารมณ๑สูงกวําวัยรุํนที่มา
จากสถาบันการอุปการะเลี้ยงดู 

ธัญญภัสร๑ ศิรธัชนราโรจน๑ สกล 
วรเจริญศรีและปริญญา มีสุข
(๒๕๕๙ หน๎า ๗๑๖) 

การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของความภูมิใจในตนเองและความหยุํนตัว
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวมมีความสัมพันธ๑กันทางบวก
ระดับมากท่ีสุดอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  

ดวงพร ภาคาหาญ (๒๕๕๙ หน๎า
๑๓) 

การเห็นคุณคําในตนเองจากทังองค๑ประกอบภายในองค๑ประกอบ
ภายนอก และการเห็นคุณคําในตนเองภาพรวม มีความสัมพันธ๑
ทางบวกกับระดับสุขภาพจิตอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

ธนารัฐ มีสวย อ๎อมเดือน สดมณี 
และสุภาพร ธนะชานันท๑ (๒๕๕๓ 
หน๎า ๖๕-๖๖) 

การเห็นคุณคําแท๎ในตนเองของนักศึกษา พบวํา มี ๓ สาเหตุหลัก 
ได๎แกํ ๑)การถํายทอดทางสังคม ๒) อิทธิพลกลุํมอ๎างอิง ๓) การ
สนับสนุนทางสังคม 

สุมาลี ขําอิน (๒๕๖๒ หน๎า ๑) 

นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น ระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตแหํง
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑ ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่เข๎ารํวม
โปรแกรมการเห็นคุณคําในตนเอง มีการเห็นคุณคําในตนเองสูงขึ้น
กวํากํอนเข๎ารํวมโปรแกรมการเห็นคุณคําในตนเองอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

สิริกาญจน๑ กระจํางโพธิ์ มารุต รูปแบบเสริมสร๎างการเห็นคุณคําในตนเองของผู๎สูงอายุโดยใช๎

                                                        
  ๘๔ สิริกาญจน๑ กระจํางโพธ์ิ มารุต พัฒผล วิชัย วงษ๑ใหญํ และจิตรา ดุษฎีเมธา,  การพัฒนารูปแบบเสริมสร๎างการ
เห็นคุณคําในตนเองของผู๎สูงอายุโดยใช๎กิจกรรมเป็นฐาน, วารสารแพทย์นาวี, ปีที่ ๔๖, ฉบับที่ ๒, (พฤษภาคม-สิงหาคม, 
๒๕๖๑) : ๓๔๙. 



 
๘๖ 

 

 ชื่อนักวิจัย ข้อค้นพบ 

พัฒผล วิชัย วงษ๑ใหญํ และจิตรา 
ดุษฎีเมธา (๒๕๖๑ หน๎า ๓๔๙) 

กิจกรรมเป็นฐานมีความสอดคล๎องและมีความเหมาะสมอยูํในระดับ
มาก 

 
๒.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ คณะผู๎วิจัยใช๎เป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมใน
จังหวัดลําพูน เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและองค๑กรในฐานะที่เป็นระบบสังคม เชื่อวํา
กระบวนการพัฒนาถือเป็นระบบ ๆ หนึ่งของสังคมประกอบด๎วยระบบยํอยตําง ๆ ที่ทําหน๎าที่แตกตํางกัน มี
ความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน ทําให๎บรรลุวัตถุประสงค๑รวมระบบใหญํ และระบบนี้จะอยูํในสิ่งแวดล๎อมภายใน 
มีสภาพเป็นพลวัตรคือมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ โดยถือวํากระบวนการพัฒนาตนเองและ
สังคมเป็นระบบหลักของทุกสังคมยํอมมีความสําคัญตํอชีวิตมนุษย๑ และมีความสัมพันธ๑กับระบบยํอยอ่ืน ๆ 
ของสังคมอยํางใกล๎ชิด ดังนั้นการพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาจําเป็นอยํางยิ่งต๎องตระหนักเกี่ยวกับ
อารยธรรมวิถีสี่ครูบาที่มีอิทธิพลตํอประชาชนและสังคมในจังหวัดและใกล๎เคียงทั้งในระดับบุคคล สถาบัน
และสังคม ประเทศชาติให๎สามารถดํารงตนภายใต๎เงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งตกทอดมาสูํชาวพุทธใน
ยุคป๓จจุบัน 

ดังนั้น  อารยธรรมวิถีสี่ครูบา คณะผู๎วิจัยจึงนําประวัติ แนวคิดและหลักปฏิบัติของสี่ครูบา ได๎แกํ 
ครูบาศรีวิชัย ครูบาขาวปี ครูบาชัยวงศาพัฒนา และครูบาพรหมจักร มาเป็นแนวคิดหลักเพ่ือ กําหนด
กระบวนการพัฒนาสังคม เสริมสร๎างคุณคําและการพัฒนาตนเอง รวมทั้งบูรณาการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนจังหวัดลําพูน ทั้งนี้โดยได๎คํานึงถึงบริบทตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องไมํวําจะเป็นนโยบายและหลักการพัฒนา
ตนเองและสังคมที่เกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาชุมชน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม, 
ความต๎องการทางการของประชาชน องค๑กรท๎องถิ่น โรงเรียน คณะสงฆ๑ ตลอดจนองค๑กรและหนํวยงานตําง 
ๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาตนเองและสังคม เป็นแนวคิดในการบูรณาการการพัฒนาเข๎าด๎วยกัน
กับกรอบคิดทางด๎านหลักปฏิบัติและอารยธรรมที่ตกทอดมาสูํพระสงฆ๑ในจังหวัดลําพูน อารยธรรมที่เป็น
ป๓จจัยเกื้อกูลตํอกระบวนการพัฒนาสังคมของหนํวยงานรัฐ การเสริมสร๎างคุณคําและการพัฒนาตนเองของ
ประชาชน และการบูรณาหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนโดยมีจุดมุํงหมาย
เพ่ือพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  คณะผู๎วิจัยเชื่อวํา จะเป็นแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับประชาชน 
องค๑กรระดับท๎องถิ่น คณะสงฆ๑ โรงเรียนที่สอดคล๎องกับเจตนารมณ๑ของการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนให๎
สามารถดํารงตนภายใต๎อัตลักษณ๑ของวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ดัง
กรอบแนวคิดการพัฒนาตนเองและสังคมและเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 



 
๘๗ 

 

๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) และฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการบูรณาการอารยธรรมวิถีสี่
ครูบากับโรงเรียนที่สังกัดในจังหวัดลําพูนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งสามารถ
อธิบายตามแผนภาพดังตํอไปนี้ 
 อารยธรรมวิถีสี่ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูน 

แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง อารยธรรมวิถีสี่ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคม
ในจังหวัดลําพูน 
 
 

แนวคิดและหลักปฏิบัติตน 
ด้านเนื้อหาสาระ 

- อารยธรรมวิถีปฏิบัติครูบาศรีวิชัย 
- อารยธรรมวิถีปฏิบัติครูบาขาวปี 
- อารยธรรมวิถีปฏิบัติครูบา ชัยวงศา
พัฒนา 
- อารยธรรมวิถีปฏิบัติครูบาพรหมจักร 

ปัจจัยการพัฒนาสังคม 
- อารยธรรมจังหวัดลําพูน 
- การพัฒนาเครือขํายความรํวมมือ 
- พลังการมีสํวนรํวมภาคประชาชนและ
พระสงฆ๑ 
- การพัฒนาหลักสูตรอารยธรรมระดับ
ท๎องถิ่น 
- การเห็นคุณคํากับการพัฒนตนเอง 

พ้ืนที่เปูาหมายในจังหวัดลําพูน 

 
กระบวนการพัฒนาสังคม

ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครู
บาในจังหวัดลําพูน 

 
หนํวยงานภาครัฐ องค๑กร
ท๎องถิ่น สถาบันการศึกษา 

คณะสงฆ๑ 

 
ภาคประชาสังคม 

 
 
 

แนวคิดและหลักปฏิบัติ
ที่มีผลการเสริมสร๎าง
คุณคําทางอารยธรรม

และกระบวนการพัฒนา
ตนเอง สังคมในจังหวัด

ลําพูน ได๎แกํ 
-พฤติกรรม 

-จิตใจ 
-ป๓ญญา 

-การพัฒนาตนเอง 
-วัฒนธรรม 



บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

  การวิจัยในครั้งเรื่อง “อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัด
ลําพูน” ซึ่งหัวหน้าแผนวิจัยได้กําหนดกระบวนวิธีการวิจัย(Methodology)โดยการใช้กระบวนวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไปตามกรอบชุดแต่ละโครงการที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทเนื้อหา ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary 
Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนของระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๖ สรุปขัน้ตอนการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ได้แก่  การวิเคราะห์เอกสาร (Document Research) โดยได้คัดเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิด และหลักปฏิบัติของอารยธรรมวิถีสี่ครูตามแนวพระพุทธศาสนา รูปแบบการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้เชี่ยวชาญ (In-Depth Interview) โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ  การพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา และนโยบาย และกลไกการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบแนวคิดอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน รูปแบบการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ
งานวิจัยภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ซึ่งเป็นนํากลุ่มเป้าหมายลงพ้ืนที่การวิจัยเพ่ือการวางกรอบการปฏิบัติสําหรับ
พระสงฆ์ในจังหวัดลําพูนที่จะใช้ในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาสังคมซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑.๑ รูปการวิจัยแบบวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ การศึกษา
วิเคราะห์ในเชิงเอกสาร ( Documentary Study)  ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากพระไตรปิฎก หนังสือ รายงานการวิจัย ตํารา เอกสารประกอบการสอน ที่



๘๙ 
 

ปรากฏในรูปของหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมสี่ครูบา และหลักธรรมคําสอนของสี่ครูบาทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติธรรมตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน และ
ทํางานในด้านสังคมสงเคราะห์เพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์โดยทั่วไปซึ่งได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง
ในจังหวัดลําพูน ได้แก่ ครูบาศรีวิชัย ครูบาขาวปี ครูบาพรหมา (พระสุพรหมยานเถร) และครูบาวงศ์ 
(พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์) 
 ๓.๑.๒ รูปแบบการวิจัยแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ (In-Depth Interview) และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในประเด็นที่ต้องการจะศึกษา ได้แก่ แนวคิด
และหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน  กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถี
สี่ครูบาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของ
พระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน  และการบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา
กับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดลําพูนการคัดเลือกผู้ทรงเชี่ยวชาญต้องมีความตรงต่อความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแบบที่ไม่มีโครงสร้างคําถาม อีกทั้งการกระตุ้นการตอบคําถามในลักษณะเป็น
ธรรมชาติมากที่สุดซึ่งไม่พยายามกดดันผู้ตอบให้ฝืนความรู้สึกต่อประเด็นคําถามนั้นๆ และการ
สัมภาษณ์ดังกล่าวจะอาศัยการสนทนาตัวต่อตัวเป็นหลักซึ่งอาศัยความเป็นกันเองและใช้ทักษะของ
นักวิจัยเข้าร่วมรับรู้ถึงเป้าหมายของการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้คําตอบอย่างสมบูรณ์มากที่สุดโดยมีลําดับ
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ดังนี้ ๑.การสร้างบรรยากาศการสนทนากลุ่มให้รู้เป็นกันเองก่อนลงเนื้อหาคําถาม 
๒.การแนะนําตัวที่มาที่ไปของวัตถุประสงค์และแนวคําถามการวิจัย ๓.การตั้งคําถามที่ผู้ตอบสามารถจะ
ให้คําตอบได้ไม่ยากจนเกินไป ๔.การให้ความสําคัญกับผู้ตอบอย่างเข้าใจในคําตอบดังกล่าว ๕.หากยังไม่
เข้าใจในประเด็นใดจึงขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติม ๖.หากผู้ตอบไม่สามารถจะตอบได้หรือมีความรู้ไม่
ปลอดภัยในการตอบผู้วิจัยจะหลักเลี่ยงคําถามดังกล่าว ๗.ในขณะสัมภาษณ์มีการกระตุ้นความรู้เป็น
กันเองตลอดเวลาเพ่ือลดกระแสต้านของผู้ตอบให้มากและแสดงการยอมรับในการสนทนา และ๘.จบ
การสัมภาษณ์ซึ่งสามารถสร้างความรู้เป็นมิตรและความปลอดภัยในข้อมูลทั้งหมดเพ่ือให้สร้างความไว้
วางให้กับผู้เชี่ยวชาญในการปกปิดข้อมูลไว้เฉพาะการวิจัยเท่านั้น 
   ๓.๑.๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้กําหนดผู้ทรงคุณวุฒิ
การสนทนากลุ่ม ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
งานด้านการพัฒนาสังคมตามโครงการวิถี ครูบา งานหน้าหมู่ และประเมินผล ตรวจสอบกระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ในจังหวัดล าพูน 

๓.๑.๔ รูปแบบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ได้แก่ โดยมีเครื่องมือในการวิจัย
คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มเป็นการถอดบทเรียนกับพระนิสิตเพ่ือสรุปองค์ความรู้ที่ได้ จาก
การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ และรูปแบบการเสริมคุณค่า
และการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบาในจังหวัดลําพูน   
 



๙๐ 
 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

   ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งในส่วนของ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์จํานวน ๓๕ รูป กลุ่มผู้นํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน ๑๖ ท่าน กลุ่มผู้นําชุมชนจํานวน ๘ ท่าน และกลุ่มการศึกษา
จํานวน ๒๖ ท่าน รวมทั้งหมด ๘๕ รูป/คนดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
ล าดับที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ต าแหน่ง-สังกัด 

กลุ่มพระสงฆ์จ านวน ๓๕ รูป 
๑ พระเทพสิทธินายก(จํารัส ทตฺตสิริ) เจ้าคณะจังหวัดลําพูน 
๒ พระโสภณกิตติธาดา   รองเจ้าคณะจังหวัดลําพูน 
๓ พระครูสิริสุตาภิมณฑ์  เจ้าคณะอําเภอทุ่งหัวช้าง 
๔ พระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอําเภอลี้ 
๕ พระพุทธบาทพิทักษ์   เจ้าคณะอําเภอป่าซาง 
๖ พระครูพินิจสารธรรม (หลวงปู่ครูบาพรรณ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทห้วยต้ม 
๗ พระครูสิริสุตานุยุต ผศ. ดร. ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
๘ .พระครูพุทธิธรรมสุนทร     รองเจ้าคณะอําเภอลี้ 
๙ พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์   เลขาเจ้าคณะจังหวัดลําพูน 
๑๐ พระครูอุปถัมภ์สังฆกิจ  เจ้าคณะตําบลนาทรายเขต ๒  อําเภอลี้ 
๑๑ พระครูอุดมคุณวัฒน์   เจ้าคณะตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี้ 
๑๒ พระครูสาทรธรรมพิเนต ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมจักรสังวร  

อําเภอป่าซาง 
๑๓ พระอธิการอารักษ์ ญาณธัมโม เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดอยถ้ํา 

อําเภอลี้ 
๑๔ พระสงกรานต์  ปญฺญาวชิโร ผู้อํานวยการโรงเรียนพระชัยยะวงศ์ษา

พัฒนา 
๑๕ พระพิทักษ์ พิทักษ์ชลธี พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย

สงฆ์ลําพูน 
๑๖ พระชนสรณ์ ใจดี       พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย

สงฆ์ลําพูน 

http://www.phrabat.net/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=4


๙๑ 
 

๑๗ พระมหาอติชาต มะคะวรรณ์   พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๑๘ พระยงยทุธ์ สุขแก้ว  พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๑๙ พระกัมพล อินต๊ะนน   พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๒๐ พระสุวัฒน์ คําด ี พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๒๑ พระภานุทัต โปทาศรี พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๒๒ พระดารัณ  สมส่งกุล พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๒๓ พระจาย ลุงตา พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๒๔ พระเตชะนะ เรทะ พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๒๕ พระวีระทะ พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๒๖ พระติร ิตุวัณณะ พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๒๗ พระนันตอ บาทะ พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๒๘ พระโซน ฮุกวิระเดช พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๒๙ พระนาลิงตะ พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๓๐ พระหนั่นตาสิริ แสงดี พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๓๑ พระจักตราวุฒิ จันทะวัง พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน 

๓๒ พระอิทธิกร  ปรางนอก พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย



๙๒ 
 

สงฆ์ลําพูน 
๓๓ พระทิระวาระ พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย

สงฆ์ลําพูน 
๓๔ พระทิระวาระ พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย

สงฆ์ลําพูน 
๓๕ พระสุพจน์ ครองเมือง พระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย

สงฆ์ลําพูน 
กลุ่มผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑๖ ท่าน 

๑ ดร.นิรันดร์  ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน 
๒ นายกอาชัญ  นาทรายกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย 
๓ นายสมยศ  กันทะวัง     นายกเทศมนตรีตําบลศรีวิชัย 
๔ นายธวัชชัย นาทรายกานต์   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย 

อําเภอลี้  
๕ นายอัครเดช คัมภีระมนต์    นายกเทศมนตรีต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ 
๖ ดร.มัชการ ยะอนันต์    รักษาการในต าแหน่ ง  หั วหน้าฝ่ าย

งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

๗ นายสมพร เตชะอุ๊ด    ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

๘ นายนรวัตม์ ต่อพิทักษ์พงษ์    ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 

๙ นางสาวดาวเรือง อินตากาศ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  เทศบาลต าบลมะกอก 
อ าเภอป่าซาง 

๑๐ นายประยุทธ เงาส่อง  
  

ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลศรี
วิชัย อ าเภอลี้ 

๑๑ นางเกษร แก้วรัตน์    ผู้ อ า นวยการกองสวั สดิ ก ารสั ง คม  
เทศบาลต าบลป่าไผ่ 

๑๒ นางสาวนฤนันท์  เคลื่อนแก้ว   
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนา



๙๓ 
 

ทราย 
๑๓ นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง    

 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

๑๔ นายศุภวิชญ์ แสนค ามูล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย 

๑๕ นางสาวมาลัยวรรณ จันทร์ผง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

๑๖ นายกฤษฎา ประไพพานิช หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามแผนงานและ
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

กลุ่มผู้น าชุมชนจ านวน ๘ ท่าน 
๑ นายนคร  แก้วอ้าย         กํานันตําบลศรีวิชัย หมู่ที่ ๑๓ อ.ลี้ 
๒ นายสถิตธนากร  เมืองคํา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ 
๓ นายณัฐพล  สุภาธง   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙  ต.ศรีวิชัย 
๔ นายพงษ์ศักดิ์ ก่อเกื้อตระกูล ผู้นําชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ ๘ 
๕ นายสุพจน์ เมธีล้ําเลิศ ผู้นําชุมชนบ้านหนองบอน หมู่ ๑๑ 
๖ นายมนตรี คงคารื่นฤดี    ผู้นําชุมชนบ้านพระบาทพัฒนา หมู่ ๒๓ 
๗ นายสมคิด  บัวตอง       กํานันตําบลนาทราย อ.ลี้ 
๘ นายนิมิต มือผอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านห้วยต้ม 

   กลุ่มฝ่ายการจัดการศึกษาจ านวน ๒๖ ท่าน 
๑ นางสาวอาภากร  ปัญโญ        ดุษฎีบัณฑิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๒ นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ

วงศาอุปถัมภ์อําเภอลี้ 
๓ นายณัฐวุฒิ  หลวงธิจา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปาง อําเภอลี้ 
๔ นายสงบ พุทธพฤกษ์ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ

วงศาอุปถัมภ์ อําเภอลี้ 
๕ นางสุภาพร นพบุรี   ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านดงสักงาม 

อําเภอลี้ 
๖ นางสมศรี  ทองขาว ครูโรงเรียนบ้านปาง อําเภอลี้ 
๗ นางพรรณี  ธรรมหมื่นยอง ครูโรงเรียนบ้านปาง อําเภอลี้ 
๘ นายเสรี ซอเฟีย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา



๙๔ 
 

อุปถัมภ์ อําเภอลี้ 
๙ นายสงบ พุทธพฤษ์ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ

วงศาอุปถัมภ์ อําเภอลี้ 
๑๐ นางสาวจินดานุช  คําภีระ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา

อุปถัมภ์ อําเภอลี้ 
๑๑ นางสาวพรธิดา  อินใจ   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา

อุปถัมภ์ อําเภอลี้ 
๑๒ นางสาวสายหยุด  หล้าแปง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปาง อําเภอลี้ 
๑๓ นายกฤษดา  ยะกาวิน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปาง อําเภอลี้ 
๑๔ นายคมกฤษ  บุญป้อ   มัคคทายกวัดพระพุทธบาทผาหนาม  

อําเภอลี้ 
๑๕ นางพรวีนัส  วัชระกาวิน ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ

วงศาอุปถัมภ์ อําเภอลี้ 
๑๖ นายอุทาน ประสงค์ทรัพย์ ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ

วงศาอุปถัมภ์ อําเภอลี้ 
๑๗ นางตวงพร  คงเมือง  

  
ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ
วงศาอุปถัมภ์ อําเภอลี้ 

๑๘ นางสาวอัจฉราภรณ์  รินทา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดงสักงาม อําเภอลี้ 
๑๙ นางทานตะวัน  กามะแพ ครโูรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา อําเภอลี้ 
๒๐ นางสาวชมพูนุช  เส้าเสนา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดงสักงาม อําเภอลี้ 
๒๒ นายเกรียงศักดิ์ วงษ์จี๋ ครูสอนโรงเรียนพรหมจักรสังวร  อําเภอ

ป่าซาง 
๒๓ เด็กชายอนุวัตน์ นาทรายกนก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒๔ เด็กหญิงชญาณี ทะนุอัครศิลป์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ๖ 
๒๕ นายอดุลย์  มโนรมณ์ชื่น กรรมการสถานศึกษา 
๒๖ นายจันทร์ดี  กิจวิทยาวรกุล กรรมการสถานศึกษา 

 

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย (Research Instrument)  

  การวิจัยชุดโครงการ “แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบาใน
จังหวัดลําพูน” ทางคณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพ่ือค้นหาคําตอบตามวัตถุประสงค์แต่ละ

http://www.phrabat.net/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=6
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โครงการย่อยทั้ง ๔ โครงการผ่านการร่วมกันวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจารณ์เครื่องมือแต่ละโครงการ
เพ่ือให้มีคุณภาพตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๓.๑ เครื่องมือการรวบรวมและวิเคราะห์เอกสาร 
  การศึกษาในเชิงเอกสาร ( Documentary Study)  ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จาก
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากพระไตรปิฎก หนังสือ รายงานการวิจัย ตาราง หลักการ แนวคิด
และกระบวนการพัฒนาสังคมตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูนดังนี้   

๑. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากประไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาอ่ืนๆในประเด็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบาใน
จังหวัดลําพูน 

๒. การศึกษาวิเคราะห์เอกสารจากตํารา หนังสือ รายงานการวิจัย วารสารทางวิชาการและ
เอกสารอ่ืนๆ ในประเด็นแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบา กระบวนการพัฒนาสังคมตาม
หลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเอง
ของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา และการบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัด
การศึกษาในโรงเรียน 

๓. ลักษณะประเด็นการศึกษาจะมุ่งสร้างความชัดเจนในกรอบการศึกษาสามารถจําแนกได้ ๓ 
ตอน ได้แก่ ตอนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไปของชนิดเอกสารแต่ละประเภทที่ เกี่ยวข้องกับแนวคิดและ
กระบวนการพัฒนาสังคมตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูนตอนที่ ๒ คําถามการวิเคราะห์
เอกสาร ได้แก่ วิเคราะห์แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบา วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา
สังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์การเสริมสร้างคุณค่าและ
การพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา และบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา
กับการจัดการศึกษาในโรงเรียนในจังหวัดลําพูนเป็นอย่างไรตอนที่ ๓ ประเด็นการวิเคราะห์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา 

๔. การตรวจสอบเครื่องมือการวิเคราะห์จะอาศัยประธานที่ปรึกษาโครงการวิจัย และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจํานวน ๓ รูป/คน ได้แก่ ๑.พระครูสิริสุตตานุยุต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน ๒.พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานศูนย์วิจัย
หริภุญชัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน และ๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ ประธานแผนโครงการวิจัย 
ให้ช่วยตรวจสอบประเด็นที่ศึกษาว่ามีความสอดคล้องกับกรอบการวิจัยหรือ อย่างไร พร้อมทั้งการ
ปรับแก้ไขตามคําแนะนํา พร้อมกับลงพ้ืนที่วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ต่อไป 
 ๓.๓.๒ เครื่องมือแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การดําเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย ซึ่งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีก ารแสวงหา
ความรู้ จากการตั้งประเด็นหลักในการศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมตามอารยธรรมวิถีสี่



๙๖ 
 

ครูบาในจังหวัดลําพูนโดยดําเนินการและใช้เครื่องมือที่สําคัญ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ๘๕ รูป/คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยมีพ้ืนที่ ครอบคลุมทั้งจังหวัดลําพูน ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอป่าซาง 
อําเภอแม่ทา อําเภอบ้านธิ อําเภอเวียงหนองล่อง อําเภอทุ่งหัวช้าง อําเภอลี้ และอําเภอบ้านโฮ่ง โดยมี
กระบวนการสร้างเครื่องมือการวิจัยดังนี้  
 ๑. การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๑) การศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหา
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน 
  ๒) ร่างคําถามการวิจัยที่สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือวิจัยตามประเด็น
แนวคดิและกระบวนการพัฒนาสังคมตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน 
  ๓) นําร่างเครื่องมือการวิจัยไปขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน ๓ รูป/คน พร้อมกับ
ปรับแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับโจทย์การวิจัยที่ชัดเจน 
 ๔) สร้างเครื่องมือวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Non -Structured interview) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ ๑) แนวคิดและหลักการปฏิบัติตามหลักอารย
ธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูนเป็นอย่างไร ๒) กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร ๓) การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของ
พระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาควรเป็นอย่างไรและ๔) การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา
กับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดลําพูนควรเป็นอย่างไร 
 การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยจะอาศัยประธานที่ปรึกษาโครงการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยจํานวน ๓ รูป/คน ได้แก่ ๑.พระครูสิริสุตตานุยุต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้อํานวยการวิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน ๒.พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานศูนย์วิจัยหริภุญชัย วิทยาลัยสงฆ์
ลําพูน และ๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ ประธานแผนโครงการวิจัยให้ช่วยตรวจสอบ
ประเด็นที่ศึกษาว่ามีความสอดคล้องกับกรอบการวิจัยหรือ อย่างไร  พร้อมทั้งการรายงานการวิจัย
ก้าวหน้าเพ่ือขอคําแนะนําต่อ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ให้ช่วย
ในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยอีกครั้ง พร้อมนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือนํามาใช้ในการ
สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญต่อไป 
  ลักษณะเครื่องมือการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยทั้งแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจัยเชิงปฏิบัติโดยมี
ลักษณะเครื่องมือแต่ละชนิดเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเด็นกรอบการวิจัย
ประกอบด้วย ๓ ตอนดังต่อไปนี้ 
 



๙๗ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
  ตอนที่ ๒ คําถามการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ๑) วิเคราะห์แนวคิดและหลักการปฏิบัติตามหลัก
อารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน ประกอบด้วยค าถาม ได้แก่ แนวคิดและหลักปฏิบัติของสี่ครูบาใน
จังหวัดลําพูนเป็นอย่างไร ๒) กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูนประกอบด้วยคําถาม ได้แก่ (๑)แนวคิดและหลักการพัฒนาสังคม
ของสี่ครูบา เป็นอย่างไร (2) กระบวนการในการน าเอาแนวคิดและหลักการพัฒนาสังคมของสี่ครูบา 
มาก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาสังคม มีวิธีการอย่างไร (3) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
ตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา เป็นอย่างไรและ(4) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา เป็นอย่างไร ๓) การเสริมสร้างคุณค่าและ
การพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน ประกอบด้วยคําถาม 
ได้แก่  แนวคิดและวิธีการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ และรูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของ
พระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบาในจังหวัดลําพูน เป็นอย่างไร และ๔) การบูรณาการหลักอารย
ธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดลําพูนประกอบด้วยคําถาม ได้แก่ (๑)โรงเรียน มี
การจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตร หรือ เนื้อหาสาระรายวิชาเกี่ยวกับวิถีครูบาเจ้าศรีวิชัย อย่างไรบ้าง (๒)
โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน โดยนําแนวทางปฏิบัติที่ดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย มา
เสริมนักเรียนอย่างไรบ้าง (๓)ท่านมีการวางแผนการเรียนการสอน โดยมีการน าเอาแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของครูบาเจ้าศรีวิชัย มาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง (๔)ท่านมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุ 
อุปกรณ์การศึกษาทีเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัย อย่างไรบ้าง (๕)ท่านมีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้
โดยมีการน าเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย มาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง 

ตอนที่ ๓ ประเด็นการวิเคราะห์อื่นๆ ที่เก่ียวกับประเด็นที่ศึกษา 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) 

  การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาแนวความคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิธีการศึกษา รวมทั้งข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ โดย
แบ่งแหล่งข้อมูล ดังนี้ (๑) แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช ๒๕๓๙ และ(๒) แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) 
ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย หนังสือ เอกสารและตําราทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
  ระยะที่ ๑. การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากพระไตรปิฎก 
หนังสือ รายงานการวิจัย ตาราง หลักการ แนวคิด และทฤษฎีแนวคิด หลักคําสอน หลักปฏิบัติและ
กระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูนของสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน 



๙๘ 
 

 ระยะที่ ๒ นําแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่างๆมาบูรณาการเพ่ือกําหนดและสร้างเครื่องมือ
การวิจัยสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสร้างและตรวจสอบแบบสอบถาม และการ
กําหนดเป้าหมายการลงพ้ืนที่สําหรับการจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในพ้ืนที่จังหวัดลําพูน 
 ระยะที่ ๓ การตรวจสอบ ปรับปรุงและประเมินเครื่องมือการวิจัยทุกรูปแบบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๓ รูป/คน พร้อมทั้งการประชุมคณะผู้วิจัยทั้งหมดเพ่ือการเตรียมการวางแผนลงพ้ืนที่เป้าหมาย
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ระยะที่ ๔ การลงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งการถอด
รายละเอียดข้อมูลจัดข้อมูลไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการย่อยแต่ละโครงการเพ่ือตรวจความถูกต้อง 
ความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมดพร้อมทั้งนํามาร่างเป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัด
ลําพูน   
  ระยะที่ ๕ นําร่างแนวคิด หลักปฏิบัติ และกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูนมา
วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และนํามากําหนดเป็นอารยธรรมวิถี ๔ ครูบาสําหรับการ
พัฒนาสังคมในจังหวัดลําพูนแต่ละองค์ประกอบพร้อมกําหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการตรวจสอบ 
การประเมินผล และรายละเอียดตามกระบวนการของรูปแบบด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มของ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามจํานวนที่กําหนด 
  ระยะที่ ๖ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมวิถี ๔ ครูบาเพ่ือการพัฒนาสังคม
ในจังหวัดลําพูน 
  ระยะที่ ๗  คืนความรู้ลงไปสู่ชุมชนตามพ้ืนที่เป้าหมาย และสรุปผลและการจัดทํารายงานการ
วิจัยนําไปสู่กระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่อง “อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคม
ในจังหวัดลําพูน” ซึ่งหัวหน้าแผนวิจัยได้กําหนดกระบวนวิธีการวิจัย(Methodology)โดยการใช้
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไปตามกรอบชุดแต่ละโครงการที่แตกต่าง
กันออกไปเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทเนื้อหาซึ่งเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทําการ 
สรุปประเด็นไปนําไปแยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูลตามวัตถุประสงค์ว่าตรงกับความเป็นจริงมีความสอดคล้อง
มากน้อยเพียงใด รวมทั้งการวิเคราะห์ วิจารณ์ในประเด็นที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีผลการวิจัยมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิคการจําแนก จัดระเบียบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาตาม
สาระส าคัญของประเด็นการสัมภาษณ์และการสนทนา จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) พร้อมทั้งน าเสนอโดยวิธีการพรรณนาอ้างอิง
ค าพูดบุคคล 



๓.๖ สรุปขั้นตอนการวจัิย 
สรุปขั้นตอนการวิจัย 

เร่ือง 
“อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดล าพูน” 

Four Ways of Kruba Civilization : Concept and Social Development Process in Lamphun Province 
 
ตารางท่ี ๓.๒ สรุปขั้นตอนการวิจัย 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้ 
๑. ศึกษาแนวคิดและ
หลักปฏิบัติอารยธรรม
วิถีสี่ครูบาในจังหวัด
ลําพูน   

มี ๒ ขั้นตอน ดังนี ้
๑. ศึกษาเอกสาร 
๒. การสัมภาษณ ์
 

๑. วิเคราะห์เอกสาร
เ กี่ ย ว กั บ หลั กพุ ท ธ
ธรรมที่เกี่ยวกับอารย
ธรรมวิถีการปฏิบัติตน
ของครูบา 

พระไตรปิฎก,หนังสือ, 
ตํารา, บทความ , 
วารสาร, งานวิจัย, 
ข้อมูลสารสนเทศ 

ออนไลน ์ 

แบบการศึกษา 
เอกสาร  
(Document 
Study) 

-การวิเคราะห ์
เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 

- กรอบแนวคิดการ
วิจัย 
-ได้หลักธรรมเกี่ยวกับ
อ า ร ย ธ ร ร ม วิ ถี  ๔     
ครูบา 

๒. วิเคราะห์เอกสาร
เกี่ยวกับหลักคําสอน 
หลักธรรมและแนว
ทางการปฏิบัติตนของ
ครูบาในจังหวัดลําพูน 

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดย

การคัดเลือกแบบ
เจาะจง ด้วยการออก
สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ 

(In-depth 
Interview) 

กลุ่มพระสงฆ์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดลําพูนและ

เชียงใหม่จํานวน ๒๐

แบบสัมภาษณ ์
แบบไม่มโีครงสร้าง 
(Semi structural 
interview) 

-การวิเคราะห ์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
 -พรรณนาความ 

ไ ด้ ห ลั ก คํ า ส อ น 
หลักธรรมและแนว
ทางการปฏิบัติตนของ
ครูบาในจังหวัดลําพูน 

๓ .  วิ เ ค ร า ะห์ ห ลั ก
แนวคิดหลักคําสอน
และหลักปฏิบัติของสี่
ครูบาในจังหวัดลําพูน 

การวิเคราะห ์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ได้หลักแนวคิดหลัก
และคําสอนและหลัก
ปฏิบัติของสี่ครูบาใน
จังหวัดลําพูน 



๑๐๐ 
 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้ 
รูป/คน 

๒ . เ พื่ อ ศึ ก ษ า
กระบวนการพัฒนา
สังคมตามหลักอารย
ธรรมวิถีสี่ครูบาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น จั ง ห วั ด
ลําพูน 

มี ๒ ขั้นตอน ดังนี ้
๑. ศึกษาเอกสาร 
๒. การสัมภาษณ ์
๓. สนทนากลุ่ม 

๑.วิเคราะห์นโยบาย
และกลไกการพัฒนา
สังคมตามหลักอารย
ธรรมวิถีของสี่ครูบา       
ในจังหวัดลําพูน 
 

๑.การรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับอารยธรรมวิถี
ของสี่ ค รู บ า  ข้ อมู ล
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนา ๓ 
ปี ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ลําพูน 
๒.ผู้ ให้ข้อมูลสํ าคัญ
การสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ด้วยการออก
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน ๑๐ รูป/คน 
ไ ด้ แ ก่  ผู้ นํ า อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้นําชุมชน พระสงฆ์ 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
๓.การสนทนากลุ่ ม
เพื่อตรวจสอบและให้
คําเสนอแนะจ านวน 
7 รูป/คน 

-แ บ บ วิ เ ค ร า ะ ห์ -
เอกสาร 
-แบบสัมภาษณ์ 
แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Semi structural 
interview) 
-แบบการสนทนากลุ่ม 

การวิเคราะห ์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ได้ทราบนโยบายและ
กลไกการพัฒนาสังคม
ตามหลักอารยธรรม
วิ ถี ข อ ง สี่ ค รู บ า       
ในจังหวัดล าพูน 

๒ . วิ เ ค ร า ะ ห์
กระบวนการพัฒนา
สังคมตามหลักอารย
ธรรมวิถีของสี่ครูบา 
ในจังหวัดล าพูน 

การวิเคราะห ์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ได้กระบวนการพัฒนา
สังคมตามหลักอารย
ธรรมวิถีของสี่ครูบา 
ในจังหวัดล าพูน 

๓ . วิ เ ค ร า ะ ห์
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคมตามหลักอารย
ธรรมวิถีของสี่ครูบา 
ในจังหวัดลําพูน 

การวิเคราะห ์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ได้องค์ความรู้ ด้ าน
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคมตามหลักอารย
ธรรมวิถีของสี่ครูบา 
ในจังหวัดล าพูน 



๑๐๑ 
 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้ 
๓ . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร
เสริมสร้างคุณค่าและ
การพัฒนาตนเองของ
พระส งฆ์ ต ามหลั ก
อารยธรรมวิถีสี่ครูบา
ในจังหวัดลําพูน   

มี ๒ ขั้นตอน ดังนี ้
๑. ศึกษาเอกสาร 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

๑.แนวคิดและวิธีการ
พัฒนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดลําพูน 

๑.วิเคราะห์ เอกสาร
เกี่ ยวกับคุณค่ าและ
การพัฒนาตนเองตาม
หลักพระพุทธศาสนา 
๒.วิธีการประชุมเชิง
ปฏิบั ติการ  (Action 
Research) กับนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์ลํ าพูน
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  ที่ มี
ตําแหน่งทางคณะสงฆ์ 
จํานวน ๒๐ รูป  

-วิเคราะหเ์อกสาร 
-ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ (Action 
Research) 
 

- การวิเคราะห ์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ได้ทราบแนวคิดและ
วิ ธี ก า ร พั ฒนา ข อ ง
พระสงฆ์ ในจั งหวัด
ลําพูน 

๒.การพัฒนาศักยภาพ
ของพระสงฆ์ตามหลัก
อารยธรรมวิถีสี่ครูบา
ในจังหวัดลําพูน 
 

 ได้พัฒนาศักยภาพ
ของพระสงฆ์ตามหลัก
อารยธรรมวิถีสี่ครูบา
ในจังหวัดลําพูน 

๓.รูปแบบการเสริม
คุณค่าและการพัฒนา
ตนของพระสงฆ์ตาม
หลักอารยธรรมวิถีสี่
ครูบาในจังหวัดลําพูน   
 

 ได้รูปแบบการเสริม
คุณค่าและการพัฒนา
ตนของพระสงฆ์ตาม
หลักอารยธรรมวิถีสี่
ครูบาในจังหวัดลําพูน   

๔.เพื่อศึกษาการบูร
ณาก า ร หลั กอ า ร ย
ธรรมวิถีสี่ครูบากับ
การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนจังหวัดลําพูน 
 

มี ๔ ขั้นตอน ดังนี ้
๑. ศึกษาเอกสาร 
๒.การสัมภาษณเ์ชิง
ลึก 
 

๑.บูรณาการหลักพุทธ
ธ ร ร ม กั บ ก า ร จั ด
การศึกษาในโรงเรียน 

๑.ศึ กษาวิจั ยศึ กษา
เ อ ก ส า ร   ตํ า ร า  
งานวิจัย และเอกสาร
ข่าวสารต่ าง  ๆ  ที่ มี
เนื้อหาเกี่ยวข้อง  เพื่อ
ทํ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ปรากฏการณ์  และ

แบบสัมภาษณ์ทีม่ี
โครงสร้าง 
(Structured In-
tervews )   

- การวิเคราะห ์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ได้บูรณาการหลัก
พุทธธรรมกับการจดั
การศึกษาในโรงเรียน 

๒.พัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาตามหลัก
อารยธรรมวิถีสี่ครูบา

 
 

ไ ด้ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
การศึกษาตามหลัก
อารยธรรมวิถีสี่ครูบา



๑๐๒ 
 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้ 
ในโรงเรียน จังหวัด
ลําพูน 

อธิบายหรือวิเคราะห์
ผลการศึกษาวิจัย 
๒.พระสงฆ์  ผู้บริหาร  
ครูผู้สอน นักเรียนและ
ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
การศึกษา  โรงเรียน
พ ร ะ ชั ย ย ะ ว ง ศ์ ษ า
พัฒนา  โรงเรียนบ้าน
ห้วยต้ ม ชัยยะวงศา
อุปถัมภ์  โรงเรียนบ้าง
ดงสักงาม โรงเรียน
บ้ า น ป า ง   แ ล ะ
โรงเรียนพรหมจักร
สังวร จั งหวัดลําพูน  
โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก  กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
สํ าคัญ รวมทั้ งหมด  
๓๐ รูป/คน 

ในโรงเรียน จังหวัด
ลําพูน 
 
 

วิเคราะห์การบูรณา
การหลักอารยธรรม
วิถีของสี่ครูบากับการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
โรงเรียนจังหวัดลําพูน 

ไ ด้ บู รณ าก า ร หลั ก
อารยธรรมวิถีของสี่ครู
บ า กั บ ก า ร จั ด
การศึกษาในโรงเรียน
จังหวัดลําพูน 

 



 
๑๐๓ 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

  บทนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน  
ศึกษากระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลําพูน ศึกษาการเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่
ครูบาในจังหวัดลําพูน  และศึกษาการบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนจังหวัดลําพูนโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร ( Documentary Study)  การสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้เชี่ยวชาญ (In-Depth Interview)และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งเอกสาร และบุคคลสําคัญในจังหวัดลําพูนที่สามารถตอบโจทย์ต่อ
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูนซึ่งผู้วิจัยจะได้
ลําดับประเด็นนําเสนอดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน   
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน  
  ๔.๓ ผลวิเคราะห์การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรม
วิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน   
 ๔.๔ ผลการบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดลําพูน
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย 

 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน   
  คําว่า "ครูบา" เป็นภาษาบาลี  มาจากคําว่า "ครุปิ อาจาริโย " แปลว่า เป็นทั้งครูและอาจารย์ 
มาจากคําว่า "ครุปา" และเพ้ียนเป็น "ครูบา" ในที่สุด เป็นคําที่พบว่า ใช้กันเฉพาะในวัฒนธรรมล้านนา
เท่านั้น  เป็นตําแหน่งทางสังคมของสงฆ์ หมายถึง การยกย่องเชิดชูพระสงฆ์ผู้ได้รับ การยกย่องและ 
นับถือศรัทธา จากประชาชน หรือมีผลงานปรากฏแก่ชุมชน๑ โดยจะใช้คําว่า ครูบานี้ เป็นสรรพนาม
นําหน้า ภิกษุสงฆ์รูปนั้นๆ พระสงฆ์ทั่วๆไปไม่มีสิทธิ์แต่งตั้งตัวเองเป็นครูบาหรือต้องมีผลงานปรากฏแก่
ชุชน ในด้านการก่อสร้างบูรณาปฏิสังขรณ์ สร้างวัดวาอาราม หรือสิ่งสาธารณะประโยชน์ ครูบา  
หมายถึง  พระที่บวชนานๆ ตั้งแต่สามเณร จนถึงบวชเป็นพระภิกษุ  มีการปฏิบัติตนที่น่าเคารพนับถือ 
ไม่ด่างพร้อย  มีผู้ให้ความเคารพศรัทธาเป็นจํานวนมาก  มีบทบาด้านการเผยแผ่ และการปฏิบัติที่ดี
                                                 

 ๑ สัมภาษณ์ พระครูพุทธิธรรมสุนทร,  รองเจ้าคณะอําเภอลี้, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๐๔ 

 

งาม ๒  ลักษณะบทบาทนักบุญซึ่งแตกต่างจากการให้ทานทั่วไป อันเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของบทบาท
แต่ละท่าน นั่นก็คือ ลักษณะของการบําเพ็ญบารมี คือ การสร้างประโยชน์ให้แก่คนหรือสัตว์ ให้ด้วย
จิตใจที่เสียสละแท้จริงโดยไม่หวังผลตอบแทน การให้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปในกระบวนการ
ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีป๎ญญาเจริญสมบูรณ์เพ่ือจะได้บําเพ็ญประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ได้บริบูรณ์ 
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียกพระสงฆ์ท่ีท่านบวชนานๆ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  บางครั้งเรียกว่า“นักบุญ” ส่วน
ใหญ่จะเรียกกันทางภาคเหนือ๓   
 แนวคิดแหละหลักคําสอนของสี่ครูบา ซึ่งแต่ละครูบาก็มีหลักคําสอนและการปฏิบัติที่มี
เอกลักษณ์ แต่มีเปูาหมายเดียวกันคือการอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา และถือมั่นอยู่ในวิถีแห่งธรรม
อย่างแน่วแน่มั่นคง ได้สร้างศรัทธาจากธรรมะปฏิบัติของท่าน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัทและ 
พระเณรทั่วไป ด้วยความมั่นคงในการบําเพ็ญสมถะวิป๎สสนากัมมัฏฐาน จนเป็นที่เลื่องลือสักการะ
ทั่วไปในหมู่ชาวล้านนา 
  ๔.๑.๑ แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาเจ้าศรีวิชัย 
  แนวคิดของอารยธรรมของครูบาทั้ง ๔ ที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงป๎จจุบันเราทักจะได้ยินและ 
เป็นที่รู้จักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็น "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" อันมีความหมายเชิงยกย่อง
ว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาจพบว่ามีการเรียกอีกว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระครูบา ศรีวิชัย ครู
บาศีลธรรม หรือ ทุเจ้าสิริ (อ่าน"ตุ๊เจ้าสิลิ") แต่พบว่าท่านมักเรียกตนเองเป็น พระชัยยาภิกขุ หรือ พระ
ศรีวิชัยชนะภิกขุ ซึ่งในสมัยที่ครูบาศรีวิชัยหรือนายอินท์เฟือนยังเป็นเด็กอยู่นั้น หมู่บ้านดังกล่าวยัง
กันดารมากมีชน กลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะชาว ปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ในช่วงนั้นบ้านปางยัง
ไม่มีวัดประจําหมู่บ้าน 
  ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงามและเคร่งครัด โดยที่ท่านงดการเสพ หมาก เมี่ยง 
บุหรี่ โดยสิ้นเชิง ท่านงดฉันเนื้อสัตว์ตั้งแต่เม่ืออายุได้ ๒๖ ปี และฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ซึ่งมักเป็นผัก
ต้มใส่เกลือกับพริกไทเล็กน้อย บางทีก็ไม่ฉันข้าวทั้ง ๕ เดือน คงฉันเฉพาะลูกไม้หัวมันเท่านั้น 
นอกจากนี้ท่านยังงดฉันผักตามวันทั้ง ๗ คือ วันอาทิตย์ ไม่ฉันฟ๎กแฟง, วันจันทร์ ไม่ฉันแตงโมและ
แตงกวา, วันอังคาร ไม่ฉันมะเขือ, วันพุธ ไม่ฉันใบแมงลัก, วันพฤหัสบดี ไม่ฉันกล้วย, วันศุกร์ ไม่ฉันเทา 
(อ่าน"เตา"-สาหร่ายน้ําจืดคล้ายเส้นผมสีเขียวชนิดหนึ่ง), วันเสาร์ ไม่ฉันบอน นอกจากนี้ผักที่ท่านจะไม่
ฉันเลยคือ ผักบุ้ง ผักปลอด ผักเปลว ผักหมากขี้กา ผักจิก และผักเฮือด-ผักฮ้ี(ใบไม้เลียบอ่อน) โดยท่าน
ให้เหตุผลว่า ถ้าพระภิกษุสามเณรรูปใดงดได้ การบําเพ็ญกัมมัฏฐานจะเจริญก้าวหน้า ผิวพรรณจะเปล่ง
ปลั่ง ธาตุทั้ง ๔ จะเป็นปกติ ถ้าชาวบ้านงดเว้นแล้วจะทําให้การถือคาถาอาคมดีนัก ครูบาศรีวิชัยมี

                                                 
๒ สัมภาษณ์ พระโสภณกิตติธาดา,  รองเจ้าคณะจังหวัดลําพูน, ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐.    
๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตาภิมณฑ์, เจ้าคณะอําเภอทุ่งหัวช้าง, ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐.  



 
๑๐๕ 

 

ความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังปรากฏจากคําอธิษฐานบารมีที่ท่านอธิษฐานไว้ว่า “...ตั้ง
ปรารถนาขอหื้อได้ถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียว...” 
 หลักคําสอนที่ปรากฏของครูบาเจ้าศรีวิชัยมีมากมายแต่ท่านจะเน้นย้ําให้ชาวบ้านได้ระลึกไว้
ตลอดเวลาในการถอนความลุ่มในกลุ่มของโลกธรรมแปดประการที่เด่นชัดท่านสอนว่า “เครื่องประดับ
ขัตติยะนารีทั้งหลาย มีแก้วแหวนเงินทอง เป็นตัณหากามคุณ เหมือนดั่งน้้าผึ้ง แช่ยาพิษ ส้าหรับน้า
ความทุกข์มาใส่ตัวบ่มีประโยชน์สิ่งใดเลย” นอกจากนี้ยังมีคําสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุที่ชาวบ้านสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายที่เน้นว่า “เมื่อเวลายังอยู่สบายนี้ ไม่ควรจะถือว่ายังเป็นเด็กหนุ่มน้อย ถ้าแก่มาแล้วจึงค่อย
ทําบุญนั้น เป็นผู้มีความประมาทคิดผิด” และท่านเตือนอีกว่า "ขอให้ศิษย์ทั้งหลาย ให้ถือปฏิบัติ
บ้าเพ็ญความดีดังรูปปั้นนี้ให้ยึดมั่นในพระวินัย ให้มีเมตตากรุณาต่อประชาชนโดยเสมอหน้ากัน อย่า
เลือกที่รักมักที่ชัง จงบ้าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณะอบรมศรัทธาประชาชนให้อยู่ในศีลกินในธรรม 
ปกติประชาชนนั้นมีความดีอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้างไม่เสมอกัน กิเลสตัณหาสิ่งแวดล้อม ท้าให้พวก
เขาหลงผิดคิดท้าบาปอกุศลต่าง ๆ นานาไปตามอารมณ์อันรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จงพยายามสั่งสอนอบรม
ศรัทธาประชาชนให้เข้าใจถึงธรรมะความเป็นจริงของชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าเถิด" ๔ อันเป็นหลัก
เกี่ยวกับปริศนาธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ครูบาเจ้าพยายามเชื่อมโยงให้เป็นคาถา ให้พุทธศาสนานิ
ชนได้เห็นความสําคัญของพระรัตนตรัย นอกจากนี้ยังมีคําสอนที่เกี่ยวกับสังคม เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ 
คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  ซึ่งหลักธรรมในข้อนี้ครูบาศรีวิชัยจะเน้น  ท่านจะสอนให้คนรักและสามัคคี
กันเป็นอย่างมาก  ซึ่งจะเห็นจากที่ท่านได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพมีผู้คนจากหลายองค์การเข้ามา
ช่วยเหลือท่านอย่างพร้อมเพรียงกัน  แสดงถึงมีความกลมเกลียวกัน  หลักศีลธรรม คือ หลักแห่งการ
งดด้วยจากการสร้างความเดือดร้อนและขัดแย้งให้แก่ผู้ อ่ืน พร้อมทั้งสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
มากมาย และหลักการระลึกถึงบารมี ๓๐ ทัศโดยให้ชาวบ้านได้จดจําและท่องจําคาถา ซึ่งก็เป็นเรื่อง
ของการท่องจําให้ขึ้นใจเกี่ยวกับบารมีของพระพุทธเจ้านั้นเอง พูดง่าย ๆ ว่าให้เห็นความสําคัญของ 
คุณของ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ซึ่งเมื่อใครได้ยึดถือปฏิบัติ  ท่องจําก็อาจจะทําให้แคล้วคลาด
จากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย โดยยึดเอาคุณ พระรัตนตรัยมาเป็นแนวทางยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

เพราะฉะนั้น แนวคิด หลักการ และคําสอนของครูบาเจ้าศรีวิชัยอันเป็นต้นแบบของการทํา
ตนเองและพัฒนาให้เป็นภาชนะแห่งบุญอย่างแท้จริงที่มองว่า หากพระสงฆ์สามารถพัฒนาตนเองและ
สร้างคุณค่าในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านจะช่วยให้เกิดเป็นอารยธรรมวิถีที่ถ่ายทอดไปยังสังคมใน
ภาพรวมที่ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาและสังคมให้เกิดความสุขดังที่ เป็นเปูาหมายของ
พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคําสอนเรื่องศีลธรรม คําสอนเรื่องสังคหวัตถุ คําสอนเรื่องการละโลกธรรม 
คําสอนเรื่องบุญบาป คําสอนเรื่องความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซ่ึงเมื่อสรุปโดยภาพรวมเกี่ยวกับ

                                                 
๔ สัมภาษณ์ พระครูอินทวุฒิคุณ, เจ้าคณะอําเภอลี้, ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐. 



 
๑๐๖ 

 

คําสอนและหลักปฏิบัติจะพบว่าอารยธรรมที่เด่นชัดมากที่สุดกล่าวคือ ความมีจิตสาธารณะ (Public 
Mind) เป็นผู้ที่มีจิตอาสาพัฒนาทุกพ้ืนที่ที่ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือและมีความทุกข์อย่างไม่
เลือกปฏิบัติอันนับเนื่องจนมาถึงป๎จจุบันจนกลายเป็นอารยธรรมหลักของครูบาเจ้าศรีวิชัย 
  ๔.๑.๒ แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาอภิชัยขาวปี 
  อิทธิพลที่มีต่อแนวคิดครูบาอภิชัยขาวปีในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถ
จําแนกออกเป็น ๓ แนวคิด คือ ๑. แนวคิดจาก ครูบาศรีวิชัย ๒. แนวคิดการครองผ้าขาว ๓. แนวคิด
ต้นบุญพระโพธิสัตว์ จากทั้งสามแนวคิดได้สร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนรูปแบบใหม่ให้กับครูบาภาย 
ใต้กรอบพระพุทธศาสนาฐานะนักเคลื่อนไหวทางสังคมในล้านนาที่ยังยึดการ  ปฏิบัติจารีตดั้งเดิมโดย 
ในทางกลับกันเสมือนครูบาอภิชัยขาวปีมีลักษณะทวิ ลักษณ์เป็นทั้งนักอนุรักษ์นิยมและนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนา กระบวนการ โครงสร้างแนวคิดที่มีความซับซ้อนทําให้ครูบาอภิชัยขาวปีมีความ
แตกต่างจาก นักเผยแผ่ศาสนาทั่วไป การทํางานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ตัวบุคคลเป็นสําคัญกับ  ประโยชน์ที่
พ่ึงจะได้รับ ด้วยการมองข้ามความห่างของชนชั้นทางชาติพันธุ์และ ทางศาสนาของครูบาอภิชัยขาวปี 
การเข้าถึงตัวบุคคลได้กลายเป็นรูปแบบการ เผยแผ่ที่ได้รับอิทธิพลทางแนวคิดดังกล่าว และรูปแบบ
การครองผ้าขาวกับภาพ ลักษณ์ทางสังคมที่ให้ค่าสงฆ์ผู้นําทางศาสนาจํากัดไว้แต่เพียงชายผ้าเหลือง
เท่านั้น ขณะเดียวกันภาพลักษณ์ผ้าขาวได้ถูกขึ้นมาแทนที่ทางสังคมได้สร้างมิติใหม่ฐานะ ผู้นําทางจิต
วิญญาณทางศาสนา ประโยชน์ที่เกิดกับสังคมได้เป็นเครื่องสนับสนุน แนวคิดที่สืบทอดมา หากมอง
ประวัติและหลักคําสอน รวมทั้งปฏิบัติของท่านก็เจริญรอยตามอาจารย์ คือ ครูบาศรีวิจัยทุกๆ ประการ 
เท่าท่ีได้ศึกษาประวัติมา คือ จะเน้นในด้านการรักษาศีล ๕ เน้นหลักปฏิบัติ๕ซึ่งท่านโดยกระทําให้ต้อง
ลาสิกขาทั้งท่ีโดยบังคับและในที่สุดท่านก็มองว่า "ไม่ว่าจะห่มเหลืองหรือห่มขาว ขอให้ยึดมั่นต่อคุณงาม
ความดีเท่านั้น ความเป็นพระอยู่ที่ใจมิใช่อยู่ที่สีของจีวร" จากนั้นท่านได้ตั้งสัจจะวาจาว่าไม่ขอกลับคืนสู่
ผ้าเหลืองชั่วนิรันดร์๖ 
  การทํางานเพ่ือสังคมและศาสนาของครูบาอภิชัยขาวปี เป็นขบวนการ โดยมีครูบาอภิชัยขาวปี
อยู่ในฐานะผู้นําเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนพลังศรัทธาของ พหุชนในการทํางานโดยเฉพาะการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ อนึ่ง ความศรัทธาของพหุชนที่มอบให้ย่อมมาจากการยอมรับ
อุดมการณ์อันเป็น แนวคิดที่สืบมาผ่านทางการปฏิบัติ ซึ่งอิทธิพลที่มีต่อ แนวคิดของครูบาอภิชัยขาวปี 
มองว่าอิทธิพลทางความคิดที่ครูบาอภิชัยขาวปีได้รับมาโดยตรง ได้สืบทอด  แนวคิดจากครูบาศรีวิชัย 
ซึ่งครูบาศรีวิชัยถือได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งพระนักพัฒนา ในยุคดังกล่าวเป็นผู้ที่ยึดการปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนาแบบจารีตดั้งเดิม และ ครูบาอภิชัยขาวปีก็ได้รับมาโดยตรง สังเกตได้จากการจาริกไป
สร้างศาสนสถาน สงเคราะห์สังคมและการปฏิบัติตนโดยมี หลักขันติธรรม หมายถึงหลักคําสอนที่

                                                 

           ๕  สัมภาษณ์พระครูสิริสุตาภิมณฑ์, เจ้าคณะอําเภอทุ่งหัวช้าง, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
           ๖  สัมภาษณ์พระครูสิริสุตาภิมณฑ์, เจ้าคณะอําเภอทุ่งหัวช้าง, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๐๗ 

 

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ หมายถึง ความอดทนออกลั้น ท่านจะสั่งสอนศรัทธาประชาชนเกี่ยวกับ
หลักขันติธรรมมาโดยตลอดให้มีความอดทน อดกลั้น  ต่อการทํางาน  การใช้ชีวิต  การระงับสติ
อารมณ์  ให้ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข   ซึ่งคณะศรัทธาในวัดพระบาทผาหนาม  และ 
ประชาชนทั่วอําเภอลี้จะรู้จักกันดี 
  เพราะฉะนั้น แนวคิด หลักการ และคําสอนของครูบาอภิชัยขาวปีที่ได้อิทธิพลอย่างน้อย ๓ 
เรื่องที่สร้างอัตตลักษณ์ที่โดดเด่นในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่   
๑. มากจากแนวคิดจากครูบาศรีวิชัยในฐานะลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาอย่างสูงต่อผู้มีคุณต่อตนเองอีกทั้ง
ได้รับกระแสทางความคิดในการพัฒนาสังคมที่ท่านเฝูาติดตามครูอาจารย์อย่างใกล้ชิด ๒. แนวคิดการ
ครองผ้าขาวด้วยความรักและความกตัญํูในครูบาอาจารย์จนต้องสละเพศบรรพชิตแต่ไม่ละเว้นการ
ออกบวชด้วยใจของตนเองเพราะมองว่าการนุ่มห่มผ้าเหลือเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น หากนุ่งห่มด้วย
อย่างอ่ืนก็สามารถบรรลุเปูาหมายได้ด้วยเช่นกันจึงไม่ยึดติดต่อผ้าเหลืองจนกลายเป็นอารยธรรมจนถึง
ป๎จจุบันว่าหากพระสงฆ์ไม่ยินยอมหรือโดนบังคับให้สละเพศบรรพชิตจะไม่ยอมกล่าวคําลาสิกขาด้วยใจ
และจะกลายเป็นการเปลี่ยนสัญลักษณ์เท่านั้นแต่ได้หาลาสิกขาไม่ ๓. แนวคิดต้นบุญพระโพธิสัตว์ ด้วย
ความที่ท่านมีเจตจํานงอย่างชัดเจนว่าในเรื่องของต้นบุญที่ชาวบ้านจะได้อาศัยภาชนะใบนี้เป็นสะพาน
บุญไปยังเปูาหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาและเห็นความทุกข์ของประชาราษฎร์จะสละตนเองเพ่ือ
ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างสูงสุดด้วยการอธิฐานจิตเพ่ือการเป็นพระโพธิสัตว์หนึ่งในบวรพระพุทธศาสนา
ถึงแม้จะไม่บรรลุเปูาหมายในป๎จจุบันชาติก็ตาม ดังนั้น อารยธรรมที่เด่นชัดของครูบาอภิชัยขาวปีจึงถูก
จารึกในฐานะผู้ที่มีความศรัทธาอย่างสูงสุดต่อครูบาอาจารย์  ต่อพระพุทธศาสนา และต่อตนเองในการ
เป็นพระโพธิสัตว์ในอนาคตกาลอย่างผู้มีความอดทนออกลั้น 
  ๔.๑.๓ แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 
  ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ท่านเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้ารับการศึกษามาตั้งแต่ครั้ง
ยังเป็นเด็กวัดบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามประวัติกล่าวไว้ว่าเมื่อท่านยังเป็น
เด็กวัดอยู่นั้นได้รับการศึกษาอบรมจากสํานักของพระอาจารย์พุทธิมา ผู้มีศักดิ์เป็นน้าของท่าน  เมื่อ
บรรพชาเป็นสามเณรนั้น  ได้รับการศึกษาอบรมจากสํานักของครูบาชัยลังกาผู้เป็นพระอุป๎ชฌาย์  และ
เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้งแรกก็มีพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา  พรฺหมจกฺโก) วัดพระพุทธ
บาทตากผ้า  เป็นพระอุป๎ชฌาย์อาจารย์สอนข้อวัตรปฏิบัติตามแนวของพระสงฆ์ฝุาย  อรัญญวาสี  ที่
ยึดถือการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานมาโดยตลอด๗เป็นเหตุให้พระคุณท่านประพฤติปฏิบัติตาม
แนวที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาต่อมาเมื่อท่านเจริญด้วยอาวุโสพรรษามีกุลบุตรที่บรรพชา
อุปสมบทเข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่าน  ก็ยึดหลักปฏิบัติตามท่านมาตลอด  โดยเฉพาะการสมาทาน

                                                 

 ๗ สัมภาษณ์ พระครูพินิจสารธรรม (หลวงปูุครูบาพรรณ), เจ้าอาวาสวัดพระบาทห้วยต้ม,  ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๐. 



 
๑๐๘ 

 

มังสวิรัติ งดเว้นจากการฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิด บรรดาศิษย์ทั้งที่เป็นบรรพชิต และคฤหัสถ์  ถือปฏิบัติตาม
ท่านด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับ๘  แม้จนกระทั่งป๎จจุบันนี้ พระภิกษุสามเณรวัดพระพุทธบาทห้วย
ต้ม และประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ  ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบวัด พระพุทธบาทห้วยต้มจํานวน ๑๐  
หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยต้ม บ้านเด่นยางมูล  บ้านหนอง บ้านหนองนา  บ้านเด่นทราย  บ้านหนองเกี๋ยง 
บ้านชัยวงศา บ้านพระบาทพัฒนา บ้านศรีเวียงชัย  และบ้านหนองปู  ก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์มา
จนถึงบัดนี้ โดยเฉพาะบริเวณพระเจดีย์ศรีเวียงชัย วัดหนองวัวเฒ่า เมื่อเราเดินทางจะเข้าไปนมัสการ
พระเจดีย์ จะมีปูอมยามของเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านคอยสอบถามและตรวจตราดู ยานพาหนะของเรา 
เพ่ือปูองกันการนําเนื้อสัตว์เข้าไปภายในบริเวณดังกล่าว ซึ่งชาวกระเหรี่ยง ถือเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ
ของเขามาโดยตลอด๙    

การปฏิบัติธรรมให้ดูเป็นตัวอย่างการปฏิบัติธรรมของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา นั้นท่านเจริญ
รอยตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้ารับการศึกษามาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กวัด บรรพชาเป็นสามเณร และ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเมื่อท่านยังเป็นเด็กวัดอยู่นั้น ได้รับการศึกษาอบรมจาก
สํานักของพระอาจารย์พุทธิมา ผู้มีศักดิ์เป็นน้าของท่าน เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรนั้น ได้รับการศึกษา
อบรมจากสํานักของครูบาชัยลังกา ผู้เป็นพระอุป๎ชฌาย์ และเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้งแรกก็มี 
พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรฺหมจกฺโก) วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นพระอุป๎ชฌาย์อาจารย์
สอนข้อวัตรปฏิบัติตามแนวของพระสงฆ์ฝุายอรัญญวาสี ที่ยึดถือการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐาน
มาโดยตลอด เป็นเหตุให้พระคุณท่านประพฤติปฏิบัติตามแนวที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมา ต่อมา
เมื่อท่านเจริญด้วยอาวุโสพรรษา  มีกุลบุตรที่บรรพชาอุปสมบทเข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่าน ก็ยึด
หลักปฏิบัติตามท่านมาตลอด  โดยเฉพาะการสมาทานมังสวิรัติ  งดเว้นจากการฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิด 
บรรดาศิษย์ทั้งที่เป็นบรรพชิต และคฤหัสถ์ ถือปฏิบัติตามท่านด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับ แม้
จนกระทั่งป๎จจุบันนี้ พระภิกษุสามเณรวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม และประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ที่ตั้ง
บ้านเรือนอยู่รอบวัดพระพุทธบาทห้วยต้มจํานวน ๑๐ หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยต้ม บ้านเด่นยางมูล บ้าน
หนอง บ้านหนองนา บ้านเด่นทราย บ้านหนองเกี๋ยง บ้านชัยวงศา บ้านพระบาทพัฒนา บ้านศรีเวียง
ชัย และบ้านหนองปู เพราะฉะนั้น ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา พยายามที่จะสอนชาวเขาให้เข้าใจใน
หลักธรรมคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้กุศโลบายต่างๆ เช่น ความเชื่อการนับถือผี
ปูุย่า ความเชื่อเรื่องใจบ้าน ความเชื่อเรื่องการแต่งกาย เป็นความเชื่อที่ท่านเป็นผู้แสดงธรรมะ เพ่ือให้
ชาวกะเหรี่ยงเข้าใจหลักธรรมและน้อมนํามาปฏิบัติตาม คือ หลังจากฟ๎งธรรมะแล้ว ทําให้ชาวกะเหรี่ยง
เปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด มีการรักษาศีล ๕ มีความเชื่อ ความ
ศรัทธาและรู้จักเสียสละ  ในการพัฒนาชุมชน วางตนเสมอต้นเสมอปลาย สร้างความสามัคคีในชุมชน  

                                                 

 ๘ สัมภาษณ์ พระครูอินทวุฒิคุณ,  เจ้าคณะอําเภอลี้, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
 ๙ สัมภาษณ์ พระครูพุทธิธรรมสุนทร,  รองเจ้าคณะอําเภอลี้, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๐๙ 

 

การใช้หลักศีล ๕ ในการพัฒนาด้านความเชื่อโดยเฉพาะหลักศีลธรรมที่ท่านเน้นย้ําจนทําให้ชาวกระเห
รี่ยงยึดถือการปฏิบัติหลักศีลธรรมอย่างเคร่งครัดตลอดมาจนถึงป๎จจุบัน 

 เพราะฉะนั้น แนวคิด หลักการ และคําสอนของครูบาชัยยะวงศาพัฒนาแม้ว่าท่านจะสอน
ชาวบ้านไปตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เช่น การรักษาศีลธรรม การงดการบริโภคเนื้อ และข้อ
วัตรปฏิบัติของท่านเป็นที่ยอมรับของชนชาวกระเหรี่ยงอย่างมากจนได้รับฉายาว่า “เทพเจ้าแห่งชาว
กระเหรี่ยง” เป็นเพราะท่านเน้นการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาก แม้ว่าจะ
พัฒนาอารามมากมายก็ตามแต่จะไม่ทิ้งเรื่องการพัฒนาจิตใจให้กับชาวบ้านที่เป็นอารยธรรมหลักให้กับ
ชุมชนเกิดความสามัคคีกันให้กลุ่มชนเผ่ากระเหรี่ยง นอกจากนี้การถ่ายทอดและเผยแผ่ธรรมะทาง
พระพุทธศาสนาจากที่ชนเผ่าเหรี่ยงนับถือเรื่องผีสาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ ท่านสามารถชี้นําให้ชาวบ้านหัน
กลับมาใช้ป๎ญญาของตนเองในการครองตนเพ่ือการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย ดังนั้น ครูบาชัยยะวงศา
พัฒนาจึงได้รับการยกย่องจากสังคมเป็นอย่างในฐานะนักการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาสังคมใน
พ้ืนที่แห่งบ้านห้วยต้มไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาจิตใจ การพัฒนาถาวรวัตถุ การพัฒนาศักยภาพของคน 
การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาตนเอง เป็นต้น พร้อมที่จะเป็นภาชนะแห่งบุญตามแนวทางวัฒนธรรม
ของคําว่ า ต้นบุญแห่งล้านนาตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย อันเป็นต้นกําเนิดอารยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ป๎จจุบันพระสงฆ์ในภาคเหนือต่างก็ยึดค่านิยมไว้เป็นรูปแบบของการปฏิบัติตน
สําหรับการเดินตามรอยแห่งครูบาอาจารย์ดังสมัยก่อน 
  ๔.๑.๔ แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาพรหมา พรหมจกฺโก   
  คําสอนหลักของครูบาพรหมา พรหมจกฺโก ท่านเน้นย้ําว่า "ทุกๆคน จึงควรรีบขวนขวาย ซึ่ง
ความงามความดี ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นเด็กก็อย่าได้เกียจคร้านในการเรียนหนังสือ จงตั้งจิตตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน ให้มีความรู้ ความเฉลียวฉลาดความสามารถ เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จงตั้งตัวตั้งตนให้ดี ให้มี
ความขยัน มีความประหยัด ให้คบแต่คนดี ให้รู้จักประมาณในการใช้จ่าย ถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้ว ก็
เตรียมตัวเพ่ือคุณงามวามดีให้ยิ่งๆกว่าเด็กและคนหนุ่มทั้งหลาย"... คนเราทุกคนมีความปรารถนาดี 
ปรารถนาหาความสุข ความปรารถนาหาที่ผึ่งในวัฏฏะสงสาร ท่านเปรียบเหมือนเราที่ตกอยู่ในกลาง
ทะเลอันเวิ้งว้างกว้างไกล ทุกคนก็มีความใฝุฝ๎นหาที่พ่ึง เพ่ือที่จะได้อาศัยพักพิงไปยังฝ๎่งเบื้ องหน้า ..." 
และ"... การทําบาปหรือการทําบุญ จะทําในที่ลับหรือในที่แจ้ง หรือใครไม่รู้ไม่เห็น ก็ตัวของเรา ใจของ
เรารู้เห็นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็กล่าวได้ว่าที่ลับไม่มีในโลกนี้ แม้ว่าจะลับตาลับหูคนอื่น แต่เราก็รู้ เราก็เห็น
คนเดียว ..."นอกจากนี้ท่านยังสอนเรื่องของหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจําใจเพ่ือให้
ตนดํารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่น พรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้ปกครอง และ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน    
  เพราะฉะนั้น แนวคิด หลักการ และคําสอนของครูบาพรหมา พรหมจกฺโก เป็นพระสงฆ์ที่ยึด
แนวทางการพัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาวัดและการพัฒนาชาวพุทธให้ดํารงตนเป็นคนดีของสังคมเป็น
คนดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา ท่านเตือนพุทธศาสนิกชนอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตให้ถูกต้อง ไม่
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ผิดไปจากหลักธรรม การพัฒนาวัดจํานวนมากมายให้เกิดแรงศรัทธาจากประชาชนจนกลาย เป็น
ประเพณีของการทําบุญอันเป็นแบบอย่างของชาวพุทธที่ดี การส่งเสริมเรื่องการศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาซึ่งตลอดชีวิตของท่านได้มีคําสอนมากมายเกิดจากการศึกษาจากครูอาจารย์รุ่นก่อนไม่
ว่าทั้งสายปริยัติและสายปฏิบัติ รวมทั้งการผลิตหนังสือต่างๆไว้จํานวนมาก อีกทั้งการ ส่งเสริม
การศึกษาให้กับพระภิกษุและสามเณรภายในวัดและในพระพุทธศาสนาให้ได้รับการศึกษาทั้งทางโลก
และทางธรรมไปพร้อมๆกันนับเป็นตัวของพระสงฆ์ท่ีมีคุณค่าอนันต์ในฐานะต้นบุญแห่งล้านนาสมัยใหม่ 
ดังนั้น ครูพรหมาจึงเป็นพระสงฆ์ที่มีศักยภาพรอบด้วยไม่ว่าจะการเผยแผ่ การศึกษา การปฏิบัติธรรม 
และการพัฒนาชุมชนได้อย่างน่าอัศจรรย์ต่อคนจังหวัดลําพูนจนกลายเป็นอารยธรรมน้อมนําเป็น
แบบอย่างให้กับพระสงฆ์ในยุคป๎จจุบัน 
  กล่าวได้ว่า แนวคิดและหลักปฏิบัติตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูนได้สะท้อนมุมมอง
ของความเป็นพระสงฆ์ในขั้นอารยะที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งของต้นบุญหรือแหล่งสําหรับ
การทําบุญได้อย่างน่าชื่นชมยินดีทั้งข้อวัตรปฏิบัติหรือปฏิปทาในฐานะพระสงฆ์ไดปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์และเป็นต้นแบบแห่งความเลื่อมใสในหมู่ชนที่ยังไม่เลื่อมใสด้วยการเผยแผ่หลักธรรมคําสั่งสอน
ตามแนวพระพุทธศาสนาได้น่าอัศจรรย์ใจจนชนบ้านเลื่อมใสศรัทธาก็เพราะทั้งคําสอนและการปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพระสงฆ์ในยุคหลังได้ยึดแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้และช่วยกันสืบทอด
เจตนารมณ์ร่วมสมัยจวบจนป๎จจุบัน เพราะอารยธรรมวิถีที่เริ่มต้นด้วยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัท
และพระเณรทั่วไป ด้วยความมั่นคงในการบําเพ็ญสมถะวิป๎สสนากัมมัฏฐาน จนเป็นที่เลื่องลือสักกะลา
ทั่วไปในหมู่ชาวล้านนา ทรงพระไตรปิฎกเชี่ยวชาญทั้งในด้านคันธุระและวิป๎สสนาธุระ ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ มีสีลาจารวัตรอันงดงามไม่ด่างพร้อยในพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิ
ฐาน มีประสบการณ์ทําหน้าที่ในการสั่งสอนกุลบุตรและเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกทั้งการปฏิบัติธรรม
ให้ดูเป็นตัวอย่างการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน และสั่งสอนลูกศิษย์ ครูบาจะครองผ้าอยู่ตลอดเวลาจะ
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความเมตตา และคอยช่วยเหลืองานบุญต่างๆของชาวบ้านท่านไม่เคยปฏิเสธ และ
ท่านไม่เคยเรียกร้องอะไร เวลาจากการว่างงานท่านจะนั่งสมาธิ เมื่อชุมชนเห็นการประพฤติปฏิบัติของ
ครูบาจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า และการเผยแผ่ธรรมะของครูบา  พระสงฆ์ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีของการดําเนินชีวิต สังคมสงฆ์ต้องเป็นสังคมลําลอง สังคมแบบอย่างหรือสั งคมต้นแบบ
ของสังคม 
  ในส่วนของชุมชนและสังคมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่
มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ใช้คุณธรรมและสติป๎ญญาในการดําเนินชีวิตเพ่ือพัฒนา
ตนเองและร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชน  พัฒนาสังคม  และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่ง
ครูบาทั้ง ๔ ท่านมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้นําชุมชนพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน ชาวไทยได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็น
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คนดี เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติไทย คําสั่งสอนด้านการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนก็เป็นเรื่อง
ที่สําคัญมากในป๎จจุบัน เพราะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้
คือ การมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติป๎ญญาพิจารณาสิ่งที่เข้ามากระทบจากสิ่งยั่วยวนภายนอก ครูบาทั้ง ๔ 
ท่านจึงได้ให้หลักปฏิบัติเพื่อปูองกันภยันตรายให้กับชุมชน ด้วยหลักธรรมในการดําเนินชีวิตซึ่งสามารถ
ที่จะสร้างความสามัคคีในชุมชน  หลักการปฏิบัติของทั้ง ๔ ครูบา ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการปลูกฝ๎งให้
คนในชุมชนมีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนบ้านและของ
ชุมชน ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามที่ต้องการ เปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิต เป็นหลักปฏิบัติที่ครูบาทําให้ชาวบ้านหันมาให้
ความสําคัญกับการดําเนินชีวิตที่ยึดหลักพุทธธรรมเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวัน และการสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ให้ชุมชน คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความสมัครใจ  กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้มีจิต
สาธารณะคือผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืนแบ่งป๎นความสุขส่วนตนเพ่ือทําประโยชน์แก่
ส่วนรวม  เข้าใจ  เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม ด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือแก้ป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  การ
สงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เช่น ครูบาศรีวิชัยได้พัฒนาและสร้าง
วัดมากมายสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น ซึ่งครูบาทั้ง ๔ ท่านปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เมตตา และคอยช่วยเหลืองานบุญต่างๆของชาวบ้านท่านไม่เคยปฏิเสธ และท่านไม่เคยเรียกร้องอะไร 
เพราะฉะนั้นครูบาทั้ง ๔ ครูบามีหลักสําคัญที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการสร้างสังคมที่ดี ให้ผู้คน
เกิดศีลธรรม มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติดี ในที่นี้ขอกล่าวอ้างถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย  ครูบาอภิชัย
ขาวปี พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)  และครูบาพรหมมาพรรมจักโก ครูบานับเป็นพระอริย
สงฆ์ของ พระคุณท่านทั้งสี่รูปได้เจริญรอยตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และได้ทุมเทเสียสละให้กับ
งานพระพุทธศาสนา  สงเคราะห์ชุมชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ปรากฏผลงานให้เห็นเป็น
ประจักษ์จํานวนมาก  ด้านต่างๆ เช่น ด้านคําสอน  ด้านการปฏิบัติ การเผยแพร่ และการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ  
  กลา่วได้ว่า คําว่า ครูบาในทางภาคเหนือหรืออาณาจักรล้านนาจะมีความหมายที่เน้นไปในเรื่อง
ของบุญเป็นสาระสําคัญของการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นภารกิจใดๆจะเกี่ยวกับข้องบุญเป็นหลัก ทั้ง
ระดับการพัฒนาตนเอง การพัฒนาสังคม รวมไปถึงการพัฒนาประเทศจะมีแนวคิดที่ไม่แตกต่างกันมาก
นักสําหรับครูบาในทางสังคมภาคเหนือ อีกทั้งการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคําว่า พระสงฆ์อย่าง
สมบูรณ์แบบมากที่สุดสําหรับเป็นภาชนะรองรับไว้ซึ่งคนมาทําบุญหรือที่เรียกตนบุญนั่นเอง แต่ถึง
อย่างไรก็ตาม เอกลักษณ์ของคําสั่งสอนและการปฏิบัติตนของครูบาที่เห็นประจักษ์สายตาของคนทั่วไป
คือ การไม่ฉันเนื้อหรือฉันมังสวิรัติ งดเว้นจากการฉันเนื้อทุกประเภทมิใช่ว่าจะทําตัวให้มีข้อแม้แต่เป็น
ตัวอย่างในการงดเว้นและสั่งสอนชาวบ้านไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันเป็นการรักษาศีลข้อที่หนึ่งไปในตัว



 
๑๑๒ 

 

เพราะคําสั่งสอนนอกจากเรื่องบุญยังเน้นหนักไปในส่วนของการรักษาศีลห้าให้ครบถ้วนบริบูรณ์อีกด้วย 
เพราะฉะนั้น ครูบาทั้ง ๔ ครูบามีหลักสําคัญที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการสร้างสังคมที่ดี ให้ผู้คน
เกิดศีลธรรม มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติดี ในที่นี้ขอกล่าวอ้างถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย  ครูบาอภิชัยขาว
ปี พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)  และครูบาพรหมมาพรรมจักโก ครูบานับเป็นพระอริยสงฆ์ของ 
พระคุณท่านทั้งสี่รูปได้เจริญรอยตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และได้ทุมเทเสียสละให้กับงาน
พระพุทธศาสนา  สงเคราะห์ชุมชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ปรากฏผลงานให้เห็นเป็นประจักษ์
จํานวนมาก  ด้านต่างๆ เช่น ด้านคําสอน  ด้านการปฏิบัติ การเผยแพร่ และการพัฒนา สี่ครูบานั้นส่วน
ใหญ่แล้วจะเน้นคําสอนที่คล้ายกัน กล่าวคือ หลักศีลห้า หลักสังคหวัตถุ ๔  พรหมวิหารธรรม๔ หลัก
ขันติธรรม เป็นแนวทางอบรมสั่งสอนควบคู่ไปการในการปฏิบัติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นดั่ง 
เข็มทิศ นําทางชีวิตสู่ความเจริญ อันเป็นแนวทางในการสั่งสอนและปฏิบัติของสี่ครูบาซึ่งสามารถสรุป
ดังตารางดังต่อไปนี้ 
 
 



 
๑๑๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะห์แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน 
ผลการวิเคราะห์แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 

ชื่อครูบา แนวคิด หลักค าสอน หลักปฏิบัติตน 
ครูบาศรีวิชัย -ต้นบุญหรือนักบุญ 

-นักสร้างคน/สร้างวัด/สร้างสังคมแห่งสุข 
-ดํารงตนให้น่าเลื่อมใสศรัทธา 

-หลักบุญกิริยาวัตถุ 
-ยึดมั่นในพระธรรมวินัย 
-หลักไตรสิกขา 
-หลักสังคหวัตถุ 
-บารมี ๓๐ ทัศ 
-ไม่ประมาทในชีวิต 

-งดการฉันเนื้อ 
-งดหมาก เมี่ยง บุหรี่ 
-งดฉันผักตามกําลังวัน 
-ยึดพระนิพพานเป็นหลักชัย 

ครูบาอภิชัยขาวปี -แนวคิดจาก ครูบาศรีวิชัย  
-แนวคิดการครองผ้าขาว  
-แนวคิดต้นบุญพระโพธิสัตว์ 

-ศีลธรรม 
-หลักขันติธรรม 

-นุ่มขาวห่มขาว 
-กตเวทิตาธรรม 
-พ ร ะ นั ก ก่ อ ส ร้ า ง  พ ร ะ
นักพัฒนา 
-หลักปฏิบัติแบบจารีตนิยม 
-การสงเคราะห์สังคม 

ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา -รูปแบบการเผยแผ่ธรรมแบบบูรณาการ 
-การพัฒนาจิตใจ 
-เป็นที่รักของชาวบ้าน 

-ศีลธรรม -ยึดถือการปฏิบัติธรรมเจริญ
สมาธิกรรมฐาน 
-งดการฉันเนื้อ 



 
๑๑๘ 

 

ผลการวิเคราะห์แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 

ชื่อครูบา แนวคิด หลักค าสอน หลักปฏิบัติตน 
-เปลี่ยนกระเหรี่ยงที่นับถือผีมานับถือพุทธ 
-พระนักพัฒนา 

-งดเว้นจากการฉันเนื้อสัตว์ทุก
ชนิด 
-ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

ครูบาพรหมา พรหมจกฺโก   -การจัดการศึกษา 
-การปฏิบัติธรรม 
-นักเทศน์ 
-นักเขียน 
-นักสร้าง 

-เร่งสร้างความดี  
-อดทน-ขยัน 
-ปาฏิโมกข์สังวรศีล 
-หลักบุญกิริยาวัตถุ 
-หลักพรหมวิหารธรรม 

-ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ยู่
ตลอดเวลา 
-การปฏิบัติที่บริสุทธิ์ทั้งกาย ใจ 
และท้ังต่อและลับหลัง 
-การศึกษาตลอดชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงอารยธรรมวิถีและแนวทางในการปฏิบัติตน 
ครูบา อารยธรรมวิถี(แนวทางในการปฏิบัติตน) 

ครูบาเจ้าศรีวิชัย 
 

๑) การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่
สําคัญที่สุดในกระบวนการครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยพุทธสถาป๎ตยกรรม
ทั้งหมด กอปรด้วย พระธาตุเจดีย์ วิหาร โบสถ์ หอธรรม มณฑปรอยพระ
บาทและเสนาสนะอ่ืนๆ รวมถึงสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน สะพาน 
โรงพยาบาล โรงเรียน เปรียบเสมือนการสร้างทานให้ผู้คนมากราบไหว้
บูชา ได้มาใช้สอย ถือเป็นตัวแทนของผลบุญที่ใช้ในการบําเพ็ญเพียรบารมี
อย่างหนึ่งของครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน หรือท่ีเรียกว่า “หน้าหมู่”  
๒) การปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฏฐาน 

๓) การอบรมสั่งสอนศรัทธาประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ซึ่งเป็นเป็น
อริยทรัพย์ เป็นต้นเหตุแห่งความบริสุทธิ์ 
๔) การเทศนาสั่งสอน พร้อมกับเผยแพร่พุทธศาสนาด้วยการจาริกธุดงค
วัตร ไปตามพ้ืนที่ปุาเขาทุรกันดาร คือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการบวช
ให้แก่กุลบุตรตามเส้นทางท่ีท่านได้จาริกผ่านไป 

ครูบาอภิชัยขาวปี 
 

๑) ครูบาอภิชัยขาวปีได้แกะรอยเส้นทางจาริกบุญของครูบาเจ้าศรีวิชัย 
และสานต่อแนวทางที่ได้วางไว้ทุกประการ นับแต่ยุคเริ่มบวชใหม่ๆ หรือ
แม้กระทั่งการถูกจับสึกหลายครั้งหลายครา แต่ครูบาอภิชัยขาวปีก็มิเคย
ย่อท้อหยุดงานก่อสร้างด้าน "สาธารณกุศล" 
๒) การปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฏฐาน 

๓) การเทศนาสั่งสอน พร้อมกับเผยแพร่พุทธศาสนาด้วยการจาริกธุดงค
วัตร ไปตามพ้ืนที่ปุาเขาทุรกันดาร  

ครูบาวงศ์ษาพัฒนา 
 

๑. อบรมสั่งสอนให้ชาวเขาเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามแนว
คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดยให้ยึดถือการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
๒. การปฏิบัติธรรมให้ดูเป็นตัวอย่าง  
๓. สร้างอาชีพให้ชาวกะเหรี่ยง (ผ้าทอ เครื่องเงิน) พร้อมที่ดินในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรและท่ีอยู่อาศัย  
๔. สร้างผังเมืองของชุมชนอย่างเป็นระเบียบ ทั้งระบบน้ํา ระบบไฟฟูา 
สาธารณูปโภคเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ชุมชน  



 
๑๒๐ 

 

๕. พัฒนาองค์กร โดยใช้หลักธรรมสังคหะวัตถุ ๔ เป็นบรรทัดฐาน เช่น 
สร้างโรงเรียน บูรณปฏิสังขรณ์วัดวา อาราม สถานีอนามัย โรงพยาบาล 
และสาธารณูปการต่างๆ ให้แต่ละองค์กร เกิดการพัฒนา ปรับปรุงและ
เสริมสร้างในองค์กรให้มีการพัฒนาให้ทันสมัยในทุกๆ ด้าน 
๖. การฉันมื้อเดียวและการฉันมังสวิรัติ 

ครูบาพรหมา  
(พระสุพรหมยานเถร) 

 

๑. การอบรมสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฏฐาน การเจริญจิต
ภาวนา และการถือสมาทานธุดงควัตร เช่น การบิณฑบาตเป็นวัตร การ
ฉันมื้อเดียวเป็นวัตร (ฉันตามป๎จจัยบังเกิด คือถ้าเป็นอาหารที่บริสุทธิ์
สะอาด ชอบธาตุ ชอบธรรม ไม่ผิดวินัย ท่านก็ฉันไปอย่างนั้น ไม่เรื่องมาก) 
การอยู่ปุาเป็นวัตร เป็นต้น  
๒. การอบรมสั่งสอนศรัทธาประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕  
๓. การศึกษาและการเผยแผ่ จัดตั้งสํานักศาสนศึกษา เปิดสอนนักธรรม 
บาลี จัดตั้งสํานักวิป๎สสนากรรมฐาน รวมทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ
แจกจ่ายเป็นธรรมทานอีกจํานวนมาก 
๔. การสาธารณสงเคราะห์ ครูบาพรหมาได้มีเมตตาไปช่วยก่อสร้าง 
บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม โรงเรียน หรือช่วยเหลือชุมชนต่างๆ จัด
ประปาบาดาล ไฟฟูาให้กับชุมชนชาวพระบาทด้วย 

๕. การเป็นผู้ที่มีนิสัยใจคอเยือกเย็น ชอบความสงบสงัด ไม่เคยทะเลาะ
เบาะแว้งกับใครและไม่เคยติฉินนินทาใคร แม้ใครจะติฉินนินทาว่าร้าย
อย่างไร ท่านก็เฉยไม่โกรธ ยิ่งกว่านั้น ท่านยังอํานายอวยพรให้แก่ผู้ที่ติฉิน
นินทาท่าน อันเป็นการให้อภัยทาน 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
   อารยธรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ครูบาทั้งสี่มิได้ทอดทิ้งภาวะกิจที่จําเป็นสําหรับตนเองและ
ชาวบ้าน ก็คือ การพัฒนาจิตใจก็จําเป็นที่จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านวัตถุด้วย 
แบบอย่างแห่งวิถีปฏิบัติคือ การปฏิบัติกรรมฐานของครูบาพรหมา ซึ่งท่านได้มีวัตรปฏิบัติที่เรียบง่าย
และสมถะจนแทบไม่มีผลงานในด้านการก่อสร้างปรากฏมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม อารยธรรมวิถีของสี่
ครูบากจ็ะมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสังคมของคนในทุกภาคส่วน ใช้ทั้งหลักธรรม ภูมิ
ป๎ญญา และวิถีปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชน จนในที่สุด ภาคราชการก็ได้
เล็งเห็นความสําคัญของวิถีครูบาดังกล่าว จึงนํามาเป็นนโยบายหนึ่งในการพัฒนาสังคมภายใต้โครงการ 



 
๑๒๑ 

 

“วิถีครูบา งานหน้าหมู่” ซึ่งดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน ผู้นําชุมชน และประชาชนชาวลําพูนทุกหมู่เหล่า ในการร่วมแรงร่วมใจ
เพ่ือที่จะพัฒนาสังคมจังหวัดลําพูนให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “อารยธรรมวิถีสี่ครูบา” 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผนวกกับกระบวนการมี
ส่วนร่วม จนกลายมาเป็นกระบวนการพัฒนาสังคมในที่สุด สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นอารยธรรมวิถีที่สี่ครู
บาได้มีการประพฤติปฏิบัติมาก่อนและมีการยึดถือปฏิบัติสืบทอดเรื่อยมาจนถึงป๎จจุบัน ถึงแม้ว่าจะใน
บางพ้ืนที่จะมีความหย่อนยานในเรื่องของวิถีปฏิบัติอยู่บ้าง แต่ก็ยังเชื่อได้ว่ามีการยึดถือปฏิบัติกันอย่าง
เข้มแข็งในบางหมู่บ้านของอําเภอลี้ เช่น หมู่บ้านห้วยต้ม หมู่บ้านศรีเวียงชัย เป็นต้น ที่ยังคงยึดถือแนว
ปฏิบัติในเรื่องของการรักษาศีล ๕ ตั้งแต่สมัยที่ครูบายังมีชีวิตอยู่เรื่อยมาจนถึงป๎จจุบัน จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา มีจุดเริ่มต้นจากกระบวนการ
สร้างการเรียนรู้และการสร้างการมีส่วนร่วม และนําไปสู่กระบวนการพัฒนาสังคมในที่สุด ดังที่จะสรุป
ต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
   เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของสี่ครูบาในการปฏิบัติตน ซึ่งการเรียนรู้เกิดขึ้นจาก
การสังเกต การปฏิบัติตาม และการทําความเข้าใจเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม รวมทั้งยังมีการ
ประยุกต์ใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิน่ในการสร้างการเรียนรู้ด้วย อาทิ การใช้นิทานเรื่องเล่า การเทศนาธรรมะ 
การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ต่างๆ นั้นเกิดขึ้นทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน 
อีกท้ังยังเกิดพลังศรัทธาอันนํามาสู่การร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแนวทางของสี่ครูบา
ให้เป็นผลสําเร็จ ผลงานต่างๆ ของทั้งสี่ครูบาเกิดขึ้นเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อความศรัทธาในตัว
ของสี่ครูบา จนเกิดเป็นการเรียนรู้ในวัตรปฏิบัติของท่านและมีการปฏิบัติเลียนแบบเรื่อยมาจนป๎จจุบัน 
ประการสําคัญคือ “ความสามัคคี” ที่นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีการเรียนรู้จากวิถีปฏิบัติและกุศโลบาย
ของสี่ครูบา ซึ่งนับได้ว่าเป็นอารยธรรมวิถีท่ีเกิดข้ึนจากสี่ครูบานั่นเอง 
  ๔.๒.๒ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
  กระบวนการที่เกิดขึ้นจากความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อตัวตนของสี่ครูบา ถึงแม้ว่าครูบาบาง
รูปจะต้องอธิกรณ์นานัปการก็ตาม แต่นั่นกลับเป็นแรงผลักดันให้เกิดความศรัทธาที่ล้นหลามมากยิ่งขึ้น 
ยกตัวอย่างกรณีของครูบาศรีวิชัยและครูบาอภิชัยขาวปี ที่ถึงแม้ว่าจะถูกจับกุมคุมขังหลายครั้งหลาย
ครา และครูบาอภิชัยขาวปีก็ถึงข้ันถูกจับสึกจนต้องนุ่งห่มผ้าขาวก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความศรัทธา
ที่มีต่อตัวครูบาทั้งสองรูปหาได้ลดลงไม่ กลับยิ่งเพ่ิมความศรัทธาให้เกิดขึ้นมากกว่าเดิม จากรณี
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนจึงกลายเป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ “สามัคคีธรรม” ขึ้น ครูบาได้ไป
เป็นประธานในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ก็ได้รับความร่ วมมือร่วม
แรง ร่วมใจจากผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ แม้แต่ข้าราชการเองก็ยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคม
ร่วมกับครูบา ผลงานสําคัญคือการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ที่แรกเริ่มนั้นมีผู้คนเพียงหลักร้อยมาร่วมกัน
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สร้าง เมื่อข่าวการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพได้แพร่สะพัดไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ชาวพุทธผู้
เลื่อมใสในครูบาศรีวิชัย ต่างทยอยกันมาจากทั่วสารทิศจนเต็มบริเวณเชิงดอยหมด เพ่ือมาร่วมสละ
แรงงานช่วยสร้างถนน โดยไม่มีค่าจ้างใดๆ ทั้งสิ้น วันๆ หนึ่งจะมีประชาชนมาร่วมสร้างถนนประมาณ 
๓-๔ พันคนจากทั่วทุกจังหวัดในภาคเหนือ รวมไปถึงอุตรดิตถ์-พิษณุโลก ปริมาณคนงานที่มาช่วยมีมาก
เกินความต้องการ ครูบาศรีวิชัยจึงได้กําหนดให้สร้างถนนหมู่บ้านละ ๑๐ วาเท่านั้น และต่อมายังได้
ลดลงอีกเหลือประมาณหมู่บ้านละ ๒ วา ๓ วา เพราะมีคนมาขอร่วมแรงงานสร้างมากขึ้นเรื่อยๆช
นับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่การสร้างถนนบนภูเขายาวถึง ๑๑ กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง ๕ เดือนกับอีก 
๒๒ วัน ทั้งๆ ที่อุปกรณ์การสร้างทางมีเพียงจอบ และเสียมเท่านั้น ไม่ได้มีอุปกรณ์ทันสมัยเช่นใน
ป๎จจุบัน ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วย “การมีส่วนร่วม” ของทุกภาคส่วน และได้กลายเป็น
อารยธรรมวิถีที่นํามาสู่กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา ภายใต้โครงการ “วิถี
ครูบา งานหน้าหมู่” ของจังหวัดลําพูน   
  กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน  เป็นกระบวนการ
ที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อสี่ครูบา คือ ครูบาศรีวิชัย 
ครูบาขาวปี ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา และครูบาพรหมา ซึ่งทั้งสี่ครูบานั้นได้มีร่องรอยทางอารยธรรมใน
การพัฒนาสังคมอยู่มากมายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจนป๎จจุบัน 
  การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบานั้นมุ่งเน้นการใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะหลักสามัคคีธรรมที่ครูบาได้นํามาเป็น
ตัวช่วยในการดําเนินการต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ ทั้งสี่ครูบาจะเน้นในเรื่องของการสร้างความ
สามัคคีเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เช่นในป๎จจุบัน แต่
จะใช้การบอกต่อแบบปากต่อปากในการกระจายข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้และเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ซึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นก็มีหลักวิถีพุทธอยู่ด้วย ซึ่งหมายถึง การ
ดําเนินชีวิต การทํากิจกรรมใดๆ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการดําเนินการ 
ซึ่งการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมโดยวิถีพุทธนั้นก็คือการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
เป็นตัวช่วยในขับเคลื่อน ในกรณีของกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบานั้น
มุ่งเน้นที่การใช้หลักสังคหวัตถุธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสามัคคีธรรม คือการมีส่วนร่วม
จากทุกฝุายในการพัฒนาสังคม ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโดยวิถีพุทธนั้นได้มีการขับเคลื่อนมา
ตั้งแต่สมัยที่ครูบายังมีชีวิตอยู่ แต่อาจไม่ได้เป็นกิจจะลักษณะเท่าที่ควร เพราะครูบามิได้มุ่งเน้นในการ
สั่งสอนหลักธรรมเป็นสําคัญ แต่เน้นในการปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างมากกว่า ซึ่งในกระบวนการพัฒนา
สังคมก็ปรากฏมีหลักธรรมเหล่านี้อยู่ในตัวของกระบวนการหรือการดําเนินงานอยู่แล้ว ดังคําสัมภาษณ์
ที่ว่า 



 
๑๒๓ 

 

  “ครูบาท่านได้ใช้ความเป็นวิถีพุทธเข้ามาจับกับการพัฒนาของท่าน คือท่านใช้หลักธรรมทั่วไป
คือ สังคหวัตถุธรรม พรหมวิหารธรรม ให้มีความเมตตาต่อกันเป็นหลัก โดยมีหลักสามัคคีธรรมเป็น
ต้นแบบ”๑๐ 
  จากคําสัมภาษณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมของสี่ครูบานั้นได้
มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการขับเคลื่อน อันได้แก่  
  ๑) หลักสังคหวัตถุธรรม โดยเฉพาะในข้อการให้ทาน ที่มุ่งเน้นให้ผู้คนรู้จักการให้ทานโดยการ
สละทรัพย์สินส่วนตัวเพ่ือการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดวาอาราม สาธารณประโยชน์ต่างๆ จะเห็น
ได้จากการก่อสร้างต่างๆ ของครูบานั้นจะมีการสละทั้งกําลังกาย กําลังทรัพย์ กําลังสติป๎ญญา ซึ่งก็นับ
ได้ว่าเป็นการให้ทานประเภทหนึ่งเช่นกัน หากผู้ใดไม่มีกําลังทรัพย์ก็จะช่วยเป็นกําลังกาย กําลังแรงงาน
ในการก่อสร้าง หากเป็นคหบดี ก็จะบริจาคทรัพย์เพ่ือซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่แล้วการดําเนินการก่อสร้างของครูบาจะไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ แต่จะเป็นงบประมาณที่มา
จากการบริจาคทั้งเงินทอง สิ่งของ ข้าวปลาอาหาร รวมทั้งไม่ได้มีการจ่ายสินจ้างรางวัลใดๆ ให้แก่ผู้
ที่มาร่วมทํางาน เพราะทุกคนล้วนมาด้วยจิตอันเป็นความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่มีต่อตัวครูบา  
  ๒) หลักพรหมวิหารธรรม ครูบาได้ใช้หลักพรหมวิหารธรรมอย่างมากในการดํารงชีพในสมณ
เพศ โดยเฉพาะครูบาศรีวิชัยและครูบาขาวปี ครูบาทั้งสองรูปถือได้ว่าเป็น “ต๋นเมตต๋า” (พระผู้เมตตา) 
อย่างแท้จริง ครูบาท่านได้เสียสละกําลังแรงกายแรงใจต่างๆ ในการเป็นประธานก่อสร้างเสนาสนะ
ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังก่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ มากมายใน
ดินแดนล้านนา แต่ด้วยเคราะห์กรรมหรือสิ่งใดมิทราบได้ ครูบาทั้งสองรูปกลับถูกกลั่นแกล้งจากทั้ง
คณะสงฆ์ด้วยกันเองและจากภาคราชการที่กลั่นแกล้งโดยการใส่ร้ายข้อหาต่างๆ การจับกุมคุมขัง และ
ที่ร้ายที่สุดคือการ “จับสึก” พระอภิชัยขาวปี จนต้องนุ่งผ้าขาว และได้กลายมาเป็นสมัญญานามของ
ครูบาอภิชัยว่า “ครูบาอภิชัยขาวปี” ด้วยเหตุที่ต้องนุ่งผ้าขาวนั่นเอง แต่ครูบาทั้งสองรูปก็มิได้หวั่นไหว
ต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวท่าน ปรากฏการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้ครูบาจะถูกกลั่นแกล้งด้วยเหตุ
ใดๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้โกรธเคือง กลับปฏิบัติตนด้วยความสงบ ไม่เดือดร้อนโวยวาย ไม่กล่าวว่าร้ายผู้ที่
คิดร้ายต่อท่าน แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตากรุณาเป็นล้นพ้น และยังเป็นผู้ที่มีความอุเบกขาเป็นอย่าง
ยิ่ง คือวางเฉยต่อโลกธรรมที่เกิดขึ้น วางเฉยต่อการกลั่นแกล้งใส่ร้ายปูายสี ไม่ยินดียินร้ายในคําครหา
ต่างๆ นับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความอุเบกขาเป็นอย่างยิ่ง  
  กระบวนการในการก าหนดและประกาศใช้นโยบายแล้วนั้น จึงน ามาสู่กระบวนการในการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้วยการด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ   ในส่วนนี้จะเป็น
บทบาทส าคัญของท้องถิ่น อันได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถี่ของสี่ครูบา ผ่านโครงการ

                                                 

  ๑๐ สัมภาษณ์ พระครูพุฒิธรรมสุนทร, รองเจ้าคณะอําเภอลี้ วัดแม่ตืน, วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๒๔ 

 

วิถีครูบา งานหน้าหมู่ นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากกระบวนการในการคิดของชาวบ้านในชุมชน ที่จะต้อง
ช่วยกันคิดหาความต้องการเร่งด่วนของชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่นับ
ได้ว่ามีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในชุมชน “ชาวบ้านจะต้องคิดว่าในหมู่บ้านของตนเองมีปัญหา
อะไรบ้างที่เป็นกรณีเร่งด่วนที่สามารถใช้งบเล็กๆ น้อยๆ ท า ซ่อม จากนั้นเสนอโครงการผ่านไปทาง 
อปท. ในพื้นที่ ให้เขาส่งช่างมาเขียนแบบ ออกแบบ หลังจากนั้นก็ส่งให้ทาง อบจ. อบจ.ก็จะตรวจดูว่าที่
เขาออกแบบมามันเป็นไปตามหลักวิชาช่างหรือไม่ มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ จะใช้เงินเท่าไร อบจ. ก็จะ
จัดซื้อวัสดุให้ แล้วน าไปมอบให้กับหมู่บ้าน หลังจากนัดหมายมอบวัสดุเสร็จ     ทางหมู่บ้านก็จะต้องหา
แรงงานมาด าเนินการก่อสร้าง หลังจากนั้นก็จะต้องช่วยกันดูแล เพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของ 3 
ประสาน คือ ชาวบ้านคิด ชาวบ้านใช้ประโยชน์ ชาวบ้านดูแลรักษา อปท. ในพื้นที่ก็จะเป็นคนออกแบบ 
ควบคุมงาน อบจ. ในฐานะหน่วยงานที่อยู่ด้านบนก็จะเป็นผู้จัดหาวัสดุให้ ส่วนใหญ่วิถีครูบาจะเน้นใน
เรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน เช่น ถนน อาคาร...”๑๑  
  จากค ากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงภาพการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมในเบื้องต้นว่า 
ชาวบ้านจะต้องเป็นผู้ที่ริเริ่มคิดหาความต้องการเร่งด่วนของชุมชนเป็นอันดับแรก ซึ่งสามารถที่จะใช้
งบประมาณไม่สูงมากนักในการด าเนินการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่การซ่อมแซมมากกว่าการ
ก่อสร้างข้ึนมาใหม่ เพราะงบประมาณของโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ นั้นมีจ านวนที่จ ากัด (หมู่บ้าน
ละ 100,000 บาท) ซึ่งเป้าหมายของโครงการดังกล่าวนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่จ านวนงบประมาณแต่มุ่งเน้น
ไปที่การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีความสามัคคีกัน ซึ่งหากงบประมาณที่ อบจ. 
จัดสรรให้ไม่เพียงพอ ก็สามารถที่จะน างบประมาณจากกองทุนต่างๆ ในชุมชนมาสมทบเพ่ิมเติมได้ 
จากนั้นจึงเสนอผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เพ่ือให้ส่งช่างมาออกแบบ
แปลนเบื้องต้น และส่งแบบแปลนดังกล่าวให้กับ อบจ. เพ่ือพิจารณาว่าถูกต้องเป็นไปตมหลักของงาน
ช่างและการโยธา หรืองานวิศวกรหรือไม่ และเพ่ือระเมินงบประมาณเบื้องต้นที่จะใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ จากนั้น อบจ. จะเป็นผู้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และน าไปมอบให้กับหมู่บ้าน ซึ่งทางหมู่บ้าน
หรือชุมชนจะเป็นผู้นัดหมายกันเองว่าจะลงมือท าเมื่อใด โดยทาง อบจ. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนใน
เรื่องของการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและการโยธา เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็น
หน้าที่ของคนในชุมชนในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาต่อไป 
  กระบวนการในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนใน
การก าหนดนโยบาย ในการก าหนดนโยบายส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการที่จะน าเอานโยบายต่างๆ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหรือเทศบัญญัติ รวมถึงข้อบัญญัติ
ต่างๆ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนไปได้ และน าไปสู่ผลส าเร็จหรือผลลัพธ์ของการด าเนิน

                                                 

  ๑๑  สัมภาษณ์ นายนรวัตม์ ต่อพิทักษ์พงษ์, ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน , วันที่    
5 มีนาคม 2561. 



 
๑๒๕ 

 

นโยบายในที่สุด ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายวิถีครูบา งานหน้าหมู่นั้น “จะเป็นลักษณะของการกระตุ้น
ภาคีของ อบจ. (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) คือ เทศบาล อบต. (องค์การบริหารส่วนต าบล) ใช้รูปแบบ
ภาคีความร่วมมือผ่าน อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพราะล าพังเพียง อบจ. ท าเองไม่ได้ทั้งหมด
... เริ่มจากความต้องการของประชาชน เขียนเป็นโครงการผ่าน อปท. เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา 4 ปี 
ของ อบจ. หากมีเพ่ิมเติมเข้ามาจะเป็นในเรื่องของเงินอุดหนุนตามระเบียบและอ านาจหน้าที่ของ อบจ. 
ต้องเข้าเงื่อนไขก่อนถึงจะให้เงินอุดหนุนได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ คุณได้เข้ามาบรรจุในแผน ประกาศเป็น
ข้อบัญญัติ จะผ่านได้ก็ต่อเมื่อมีการประชุมสภา อบจ. ยกมือว่าโครงการนี้ผ่าน/ไม่ ผ่าน เมื่อผ่านการ
พิจารณาเรียบร้อยก็จะผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรองจากกองแผนเพ่ือเสนอโครงการ...”๑๒ 
  จากค ากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการในการพิจารณาเพ่ือท าให้นโยบายการพัฒนา
สังคมสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนหลายๆ ขั้นตอน อันดับแรกได้แก่ 
การค้นหาความต้องการของประชาชนหรือชุมชน ผ่านการจัดท าเวทีประชาคม ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ “โดยให้ชาวบ้านร่วมกันคิด จะมีคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน
จ านวน 10 คน มีผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.หมู่บ้าน แกนน าชุมชน พระสงฆ์ ร่วมกันคิดว่าปัญหาความ
ต้องการเร่งด่วนในชุมชนคืออะไร แล้วจึงเสนอผ่าน อปท.”๑๓ จากนั้นจึงน าไปบรรจุในแผนพัฒนา 4 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อที่จะสามารถน าเข้าสู่ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาของสภา อบจ. และเมื่อ
ได้บรรจุในแผนพัฒนา 4 ปีแล้วก็จะประกาศเป็นข้อบัญญัติเพ่ิมเติม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการด้วย และจะผ่านการพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมสภา อบจ. มีมติให้อุดหนุน
โครงการดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถก าหนดกระบวนการต่างๆ ตามแผนภาพที่ 4.2 ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

  ๑๒ สัมภาษณ์ ดร.มัชการ ยะอนันต์, รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน, วันท่ี 5 มีนาคม 2561. 
  ๑๓  สัมภาษณ์ นายนรวัตม์ ต่อพิทักษ์พงษ์, ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน , วันที่   
5 มีนาคม 2561. 



 
๑๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.๑ กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสังคม (โครงการวิถีครูบา) 
  จากแผนภาพที่ ๔.๑ สามารถอธิบายได้ว่า กระบวนการในการประกาศใช้ข้อบัญญัติเพ่ือ
สนับสนุนโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ต่างๆ นั้น เบื้องต้นเป็นหน้าที่ของชุมชนในการสะท้อนปัญหา 
อันเป็นการร่วมกันคิดเป็นล าดับแรก ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สะท้อนปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน จากนั้นคณะกรรมการประชาคมของหมู่บ้านจ านวน 
10 คน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.หมู่บ้าน แกนน าชุมชน พระสงฆ์ เป็นต้น ก็จะ

ความต้องการของ
ประชาชน  

คณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน เขียน
โครงการเสนอผ่าน อปท. ในพ้ืนที่ 

โครงการ / แผนงาน 
/ กิจกรรม 

เสนอสภา อบจ. พิจารณาอนุมัติ 

กองแผนและงบประมาณ 

ผู้บริหาร อบจ. (รวมนายก อบจ.) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

กลั่นกรอง 

เห็นชอบ 

พิจารณาเสนอ 

ด าเนินโครงการในพ้ืนที่ 



 
๑๒๗ 

 

เขียนเป็นโครงการเพื่อเสนอผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือเสนอต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน จากนั้น กองแผนและงบประมาณจะเป็นหน่วยในการท าหน้าที่คัดกรองและ
พิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆ เพื่อเสนอให้กับผู้บริหารของ อบจ. ในการพิจารณาเพ่ือเสนอต่อสภา 
อบจ. จากนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของสภา อบจ. ในการพิจารณาและเสนอญัตติเพ่ือประกอบการ
พิจารณาโครงการต่างๆ ก่อนที่จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามเห็นชอบโครงการ จากนั้นจึง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ซึ่งโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่อยู่ในข้อบัญญัติของ อบจ. ด้วย อันเป็นการ
เสร็จสิ้นกระบวนการในการประกาศใช้ข้อบัญญัติเพ่ือให้สามารถน าโครงการต่างๆ ไปปฏิบัติต่อไป 
  กล่าวโดยสรุปแล้ว กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา 
ผ่านโครงสร้างของท้องถิ่นนั้น จะเป็นลักษณะการกระตุ้นภาคีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมกับภาคประชาชน หลายโครงการที่ปรากฏในร่มใหญ่คือ “วิถีครูบา งานหน้าหมู่” นั้น    
จะมาจากความต้องการของประชาชน แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยงใหญ่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่างๆ ก็มีข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่อยู่บ้าง สิ่งไหนที่สามารถท าได้ 
สิ่งไหนที่ไม่สามารถท าได้ ก็จ าเป็นที่จะต้องยึดกฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ของทางราชการไว้ก่อน 
แต่ในขณะเดียวกัน โครงการต่างๆ ก็ได้ส่งผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ (เทศบาล, อบต.)      
ที่ร้องขอรับการอุดหนุนมาท่ี อบจ. ซึ่ง อบจ. ก็ให้การสนับสนุนไปตามกรอบของโครงการวิถีครูบา งาน
หน้าหมู่ ซึ่งพอจะสรุปการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของวิถีครูบา งานหน้าหมู่ ได้ดังแผนภาพที่ 4.3 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

ความต้องการ/การเสนอขอ
โครงการ 

- ผ่าน อบต./เทศบาล 
- ผ่านผู้น าชุมชน 
- ผ่านสมาชิกสภาจังหวัด 
(สจ.) 

อปท. 
 - เทศบาล 
 - อบต. 
 - องค์กร/หน่วยงาน ใน
ชุมชน 

อบจ. ล าพูน 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   
- เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่ 
- ส นั บ สนุ น ด้ า น วิ ช า ก า ร /น้ า มั น /
เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ  

แผนภาพที่ 4.๒  การไหลของกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมฯ 
 



 
๑๒๘ 

 

 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา 
มีกระบวนการขับเคลื่อนโดยใช้หลักวิถีพุทธ หลักภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และโครงสร้างของ
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถสรุปเป็นกระบวนการได้ดังนี้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 4.๓  กระบวนการขับเคลื่อนกลุ่มการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา 
 

การขับเคลื่อนโดยวิถีพุทธ 

การขับเคลื่อนโดยหลักภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

การขับเคลื่อนโดย
โครงสร้างของท้องถิ่น 

กระบวนกลุ่มการเรียนรู้หลักพุทธ
ธรรม 

(สังคหวัตถุธรรม, พรหมวิหารธรรม, 
สามัคคีธรรม 

ร่วมกันคิด ร่วมทุน 
ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ 

 

1. ชุมชนท าประชาคมเพ่ือทราบข้อมูล
ความต้องการ และเสนอขอโครงการ 
2.  เสนอโครงการผ่ านผู้ น าชุ มชน/
เทศบาล/อบต. ไปยัง อบจ. 
3. อบจ. รับทราบและพิจารณาเพ่ือบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติของ อบจ. 
4. อนุมัติโครงการและสนับสนุนโครงการ 
อาทิ ด้านวิชาการ/น้ ามัน/เครื่องจักร/
อุปกรณ์ต่างๆ 
 

ด าเนินโครงการตามวิถีครูบา 
งานหน้าหมู่ 



 
๑๒๙ 

 

 
  จากแผนภาพดังกล่าวสามารถสรุปกระบวนการขับเคลื่อนได้ดังนี้ 
  1. การขับเคลื่อนโดยวิถีพุทธ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรม         
หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสามัคคีธรรม 
  2. การขับเคลื่อนโดยหลักภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งขับเคลื่อนโดยการอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ 
  3. การขับเคลื่อนผ่านโครงสร้างของท้องถิ่น เป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และชาวบ้าน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมคือ ร่วมคิด ร่วมทุน     
ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ 
  เพราะฉะนั้น แนวคิดหนึ่งที่นํามาเป็นหลักคิดในการกําหนดนโยบายการพัฒนาสังคมตามหลัก
อารยธรรมวิถีคือ หลักความศรัทธา ความศรัทธาเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่มีต่อบุคคล สถานที่ หรือ
พิธีกรรม ความศรัทธาตามหลักอารยธรรมวิถีของครูบานี้เป็นความศรัทธาที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากตัว
บุคคล ส่งผลให้เกิดกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับความศรัทธาขึ้น โดยเฉพาะความศรัทธาในตัวของ “ครู
บา” ที่ยุคสมัยก่อนหน้าครูบาศรีวิชัยนั้นกลับไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีความศรัทธาเกี่ยวกับครู
บาเกิดขึ้น ความศรัทธาในตัวครูบาศรีวิชัยจึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของความศรัทธาในตัวพระสงฆ์ที่
ชาวบ้านยกย่องว่าเป็นผู้มีบุญ หรือ “ต๋นบุญ” ตามคําเรียกของชาวล้านนาภาคเหนือ ความศรัทธา
ดังกล่าวส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมโดยภาคประชาชนให้เกิดขึ้น หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนคือการ
สร้างทางขึ้นดอยสุเทพของครูบาศรีวิชัยและคณะ เป็นปรากฏการณ์ความศรัทธาที่แม้กระทั่งทางการ
เองก็ยังให้การยอมรับและแทบจะไม่เชื่อด้วยซ้ําไปว่าครูบาศรีวิชัยจะทําได้สําเร็จ แต่ครูบาศรีวิชัยก็
อาศัยความศรัทธาของชาวบ้านในการใช้เป็นใบเบิกทางการสร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ และกลาย
มาเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการพัฒนาศาสนสถาน สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ต่อมา อีกทั้งยังมีการ
ประพฤติซ้ําของผู้ที่นับถือในตัวครูบาศรีวิชัยอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ครูบาขาวปี ที่ถือได้ว่าเป็นศิษย์
เอกรูปหนึ่งของครูบาศรีวิชัยที่ได้เจริญรอยตามอารยวิถีของครูบาศรีวิชัยในการพัฒนาสังคมตาม
แบบอย่างของครูบา แนวคิดดังกล่าวเป็นการอาศัยความศรัทธาของชาวบ้านเป็นตัวขับเคลื่อนให้
กระบวนการพัฒนาสังคมของครูบาต่างๆ ประสบความสําเร็จ จากแนวคิดดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําพูนจึงได้นําแนวคิดนี้มาเป็นหลักคิดในการกําหนดนโยบายการพัฒนาสังคมตามหลัก
อารยธรรมวิถีของครูบาศรีวิชัย โดยประยุกต์เข้ากับหลักพุทธธรรมคือ หลักสามัคคีธรรม อันเป็นหลัก
ชัยสําคัญท่ีทําให้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ประสบความสําเร็จ
ใจการพัฒนาสังคมโดยยึดตามหลักอารยธรรมวิถีของครูบาศรีวิชัยเป็นต้นแบบ พร้อมกันนั้นก็ยึดเอา
หลักคิดของครูบาขาวปี ที่เจริญรอบตามครูบาศรีวิชัย และครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ที่ได้เจริญรอยตาม
ครูบาอภิชัยขาวปี และครูบาพรหมา ที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจด้วยหลักกรรมฐานเพ่ือพัฒนาจิตใจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม จึงเกิดเป็นกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา



 
๑๓๐ 

 

ขึ้น พร้อมกับนําหลักสามัคคีธรรมมาประยุกต์ใช้ ดังคํากล่าวที่ว่า “หลักคิดของ อบจ. คนก็พอจะรู้บ้าง
ว่ามันต้องร่วมแบบวิถีครูบา ก็คือใช้ศรัทธาน้า ใช้หลักสามัคคีธรรมของครูบา หลักสามัคคีธรรมของครู
บาใครก็ไม่กล้าปฏิเสธ ครูบาท่านใช้มาแบบนี้แล้วส้าเร็จ เราก็เอามาใช้บ้าง สมัยก่อนเขาท้าแล้วมัน
โอเคหมด ท้าอะไรก็ส้าเร็จ”๑๔ และ “ครูบาจะท้าอะไรก็จะเอาศรัทธามาก่อน ครูบาเป็นตัวกลาง ทุก
คนก็ออกมาช่วยกันออกหัวคิด ช่วยกันวางแผน ช่วยกันลงมือท้า...”๑๕ 
  จากหลักคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับวิถีครูบา งานหน้าหมู่นั้น 
จะมุ่งเน้นในเรื่องของการอาศัยหลักศรัทธามาเป็นต้นคิด แล้วจึงนําไปสู่กระบวนการในการกําหนด
นโยบายโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นแกนหลักสําคัญใน
การกําหนดนโยบาย พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสําเร็จ เพราะลําพังเพียงนโยบายวิถีครูบา 
งานหน้าหมู่ ไม่อาจจะสําเร็จได้ด้วยตัวของนโยบายเองหากปราศจากการขับเคลื่อน 
  กล่าวโดยสรุปแล้ว การกําหนดนโยบายการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา    
มีจุดเริ่มต้นมาจาก Policy Makers (ผู้บริหารของ อบจ.) ที่ได้เริ่มนําเอานโยบายทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนเพ่ือค้นหาแหล่งวัฒนธรรม ของดีของชุมชน เพ่ือให้ชนรุ่นหลังได้ศึ กษา สืบสาน ต่อยอด         
โดย “ทุน” ซึ่งทุนวัฒนธรรมดังกล่าวมีหลายรูปแบบ เช่น วัฒนธรรมประเพณี หัตถกรรม เกษตรกรรม 
ความเชื่อความศรัทธาที่สืบๆ กันมา และทาง อบจ.ลําพูน ได้นําเอาความเชื่อความศรัทธาของคน
ลําพูนมาเป็นฐานและนําความต้องการของประชาชนชาวลําพูน เสนอป๎ญหาในรูปแบบของวิธีร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมแรง ร่วมทุน ฯ ตามวิถีของครูบา ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการต่างๆ ได้ตามแผนภาพ
ที่ ๔.๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ๑๔ สัมภาษณ์ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน, วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๕ สัมภาษณ์ นายสมพร เตชะอุ๊ด, ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําพูน, วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ กระบวนการกาํหนดนโยบาย “วิถีครูบา”  
  การพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา เป็นกระบวนการหนึ่งในการที่จะนําเอา
นโยบาย “วิถีครูบา งานหน้าหมู่” ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยอาศัยการขับเคลื่อนของทุกภาค
ส่วนในการที่จะประสานความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถท่ีจะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ ผลสําเร็จของการพัฒนาสังคมนั้น ผู้วิจัยมองว่า
ไม่ได้วัดค่าที่การมีความเจริญของวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ แต่เป็นความพึงพอใจของประชาชน
มากกว่าว่าเขามีความพึงพอใจหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ซึ่งหากประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการพัฒนาสังคมดังกล่าวแล้วก็นับได้ว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมนั้นประสบความสําเร็จ 
ในเรื่องของกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบานั้นมีจุดเริ่มต้น
มาจาก “เราประกาศแนวทางการท้างานโดยใช้วิถีครูบา งานหน้าหมู่ต่อสภา เอาวิถีนี้มาปฏิบัติเป็น
หมู่บ้านละแสน มีกระบวนการท้างานโดยให้ อปท. เป็นผู้ประสาน ชาวบ้านคิด อบจ. เป็นสิ่งของมีการ
ท้า MOU ร่วมกัน... วิถีครูบา งานหน้าหมู่นี้จะเริ่มด้วยค้าว่า ร่วมคิด ร่วมใจ(ร่วมศรัทธา) ร่วมแรง ร่วม
ทุน ร่วมรับผลระโยชน์ ร่วมดูแลรักษา นี้เป็นหลักวิถีครูบา”๑๖เพราะฉะนั้น การทํางานจะลักษณะของ
เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการศึกษา องค์กรเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาสังคมโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งหมดที่เป็นปณิธานร่วมกันซึ่ง
สามารถเขียนเป็นแผนภาพดังต่อไปนี้ 
 
 
 

                                                 

  ๑๖ สัมภาษณ์ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน, วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑. 

ฐานความคิดความศรัทธา 

ก าหนดนโยบาย “วิถีครูบา” 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ 
- ด้านการพัฒนาสังคม 
- ด้านการพัฒนาจิตใจ 

(ร่วมคิด, ร่วมวางแผน) 

ร่วมแรง 

+ 

ร่วมทุน 

Outcome 
ประโยชน์สุขของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของ
การก าหนดนโยบาย และการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 



 
๑๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๕ เครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา 
  แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบานั้นมุ่งเน้นไปที่การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะต้องเป็นผู้ที่เริ่มในการคิด คือการคิดหาป๎ญหา
และความต้องการของคนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาและค้นหาสิ่งต่างๆ    
ที่มีอยู่ในชุมชน แล้วจึงสะท้อนให้กับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ จากนั้นจึง

เครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา 

MOU หน่วยงาน
รัฐ 

ภาคประชา
สังคม สถาบัน

ศาสนาและ
การศึกษา 

องค์กร
เอกชน 

ชุมชนใน
จังหวัด
ลําพูน 

บทบาทการขับเคลื่อนงานการพัฒนาสังคมแต่ละภาค
ส่วน 

การ
ประสานงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดลําพูน 

ร่วมคิด ร่วมใจ(ร่วมศรัทธา) ร่วมแรง ร่วมทุน ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมดูแลรักษา 

มิติการขับเคลื่อน 
สังคม ศาสนา 
วัฒนธรรม 
การศึกษา 

เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม  

การเมือง การ
ปกครอง 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

อื่นๆ 



 
๑๓๓ 

 

เป็นการร่วมใจ หรือร่วมศรัทธา อันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในกระบวนการขับเคลื่อนนี้ เพราะความ
ศรัทธาจะเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นและนําไปสู่ผลสําเร็จในที่สุด จากนั้นจึง
เป็นการร่วมแรง โดยชาวบ้านจะเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของแรงงาน เพราะโครงการวิถีครูบานี้จะอาศัย
กําลังแรงงานหลักจากชาวบ้านในชุมชน จะไม่มีการจ้างผู้รับเหมาหรือแม้แต่กําลังคนจาก อบจ. แต่จะ
ให้คนในชุมชนได้เป็นผู้ร่วมทํา คือร่วมลงมือก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมเอง โดยมี อปท. ในพ้ืนที่        
และ อบจ. เป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงคอยควบคุมดูแล กระบวนการในการร่วมแรงนี้เป็นลักษณะเด่นตาม
แนวคิดวิถีครูบา เพราะเป็นการอาศัยแรงงานจากคนในชุมชนเป็นแรงงานสําคัญ เฉกเช่นเดียวกับอารย
วิถีปฏิบัติของครูบาทั้งสี่รูปในการอาศัยกําลังแรงงานจากชาวบ้านผู้ที่เลื่อมใสศรัทเป็นเป็นกําลังหลัก
สําคัญ จากนั้นจึงเป็นการร่วมรับผลประโยชน์ คือการร่วมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลการร่วมแรงดังกล่าว 
ซึ่งก็คือได้อาคารสถานที่ ถนนหนทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ได้ร่วมแรงกันทํา และท้ายที่สุดคือการร่วม
ดูแลรักษา เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนเองที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งสาธารณะประโยชน์
ต่างๆ ของชุมชน จะเห็นได้ว่า กระบวนการต่างๆ เหล่านี้มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด และเป็นการ
ขับเคลื่อนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมใจ(ร่วมศรัทธา) ร่วมแรง 
ร่วมทุน ร่วมรับผลระโยชน์ และร่วมดูแลรักษา สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดวิถีครูบาที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของทกุภาคส่วนในการช่วยกันพัฒนาสังคม 
  ๓) หลักสามัคคีธรรม ครูบาได้ใช้หลักสามัคคีธรรมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคมของท่าน ซึ่งกระบวนการต่างๆ เกิดขึ้นจากความศรัทธาในตัวของครูบาแทบทั้งสิ้น เมื่อความเชื่อ
ความศรัทธาเกิดขึ้น ผู้คนก็พร้อมที่จะสามัคคีกันในการดําเนินการใดๆ ก็ตามที่ครูบาได้ดําริไว้ ซึ่ง
ผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์พยานแห่งความสําเร็จของการดําเนินการด้วยหลักสามัคคีธรรม
แทบทั้งสิ้น อาทิ การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นจากความสามัคคีธรรมเป็นสําคัญ 
หากไม่มีความสามัคคีเกิดข้ึนแล้วนั้น การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพในสมัยนั้นคงไม่สําเร็จลงในระยะเวลา
เพียง ๕ เดือน กับ ๒๒ วัน  
  ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาเป็นตัวนํา คอยเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนวิถีครูบาตามแบบอย่างของครูบาวงศ์ให้กลายเป็นอารยธรรมวิถีที่ชาวบ้านยังคงยึดถือ
ปฏิบัติเรื่อยมา แม้จะสิ้นครูบาไปแล้วหลายปี แต่วิถีดังกล่าวก็ยังคงอยู่และได้รับการปฏิบัติสืบทอดกัน
ต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่นเดียวกับกระบวนการพัฒนาสังคมที่นําเอาวิถีครูบามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สังคมให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งแนวคิดส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปที่ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นต้นแบบของครูบายุค
ต่อมา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมก็มีการ
นําเอาแนวคิดดังกล่าวมาเป็นตัวกําหนดนโยบาย และกําหนดกระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่ความสําเร็จ กลไกหนึ่งที่จะสร้างความสําเร็จได้ก็คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสังคม โดยอาศัยวิถีครูบา งานหน้าหมู่เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน “วิถีครูบา งาน
หน้าหมู่ อธิบายว่า วิถีครูบาเป็นวิถีที่ใช้ศรัทธาน้า ใช้หลักสามัคคีธรรมในการหลอมใจหลักสามัคคี



 
๑๓๔ 

 

ธรรมของครูบานี่แหละ หน้าหมู่ก็คือ ท้าให้คนรู้จัก เป็นเจ้าของร่วมกัน มีส่วนร่วม ไม่ใช่ร่วมเฉยๆ แต่
ร่วมแบบเป็นเจ้าของด้วย นี่แหละแบบหน้าหมู่ พอเราเอามาบวก ก็เลยกลายเป็นพลัง”๑๗ 
   แนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมได้คือ      
การประสานความร่วมมือกับทุกฝุายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน 
เพราะถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมในท้องถิ่นนั้นๆ “นายกเอาแนวคิดนี้ไปพูดคุย
กับ อปท. ในพ้ืนที่ มีการประชุมปรึกษาหารือและท้า MOU ร่วมกัน ระหว่างนายก อบจ. นายก อปท. 
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เอามาตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อน...”๑๘ ซึ่งแนวทางนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะ
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสังคมนี้ได้ ทั้ งนี้เพราะความ
ร่วมมือจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงผู้นําชุมชนต่างๆ จะเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การที่จะไปสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ให้รับรู้และเข้าใจว่า วิถีครูบา งานหน้าหมู่คืออะไร 
ใครคือผู้รับผิดชอบหลัก ใครคือผู้รับผิดชอบรอง มีกระบวนการในการดําเนินการอย่างไรบ้าง และ
ผลลัพธ์สุดท้าย ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ ซึ่งแน่นอนว่า กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ย่อมที่จะต้อง
อาศัยผู้ที่มีบทบาทสําคัญในพ้ืนที่ในการสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ป๎ญหาหนึ่งที่พบได้จากการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มพบว่า ชาวบ้านยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง
โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่นี้ จะสามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้หมู่บ้าน ๑ แสนบาทเท่านั้น หาก
โครงการใดที่จําเป็นจะต้องใช้งบประมาณที่มากกว่านี้ ชุมชนเองก็จะต้องจัดสรรงบที่มีอยู่ในชุมชนมา
บวกเพ่ิมในโครงการ ซึ่งความเข้าใจของชาวบ้านส่วนใหญ่คิดว่า โครงการต่างๆ ที่รัฐจัดสรรมานั้นเป็น
โครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการดําเนินการอยู่แล้ว แต่ว่าโครงการวิถีครูบา งานหน้า
หมู่นี้ ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่งบประมาณในการดําเนินการ วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการสร้างการมี
ส่วนร่วมด้วยหลักศรัทธา โดยนําเอาแนวคิดของครูบาศรีวิชัยที่กลายเป็นอารยธรรมวิถีนั้นมาเป็น
แนวคิดในการดําเนินนโยบาย จากป๎ญหาดังกล่าวนี้จึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการประสานความเข้าใจระหว่างชาวบ้าน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ
ให้รับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว “เบื้องต้นก็จะให้ชาวบ้านรู้ว่าการท้างานให้ส้าเร็จ
ก็ต้องมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมกับ อบจ. เนี่ย ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมร่วมกัน เพราะฉะนั้น ๖ ข้อนั้น 
(ร่วมคิด ร่วมใจ(ร่วมศรัทธา) ร่วมแรง ร่วมทุน ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมดูแลรักษา) จะต้องมีอันใด
อันหนึ่ง ถ้าเริ่มต้นก็ร่วมคิดด้วยกัน มาประชุมร่วมกัน คิดกันเองแล้วท้าหนังสือมา หรือไม่ก็ต้องมาร่วม
แรง ร่วมทุน เขาก็ต้องเป็นค่าอาหาร ค่าก่อสร้างเพ่ิมเติม บางทีเงินไม่พอ จะเอากองทุนหมู่บ้านมาเพ่ิม

                                                 

  ๑๗ สัมภาษณ์ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน, วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๘ สัมภาษณ์ นายนรวัตม์ ต่อพิทักษ์พงษ์, ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน , วันที่    
๕ มีนาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๓๕ 

 

ก็ได้... ...ใช้หลักการเผยแผ่เรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ 
ภาคส่วนต่างๆ มาร่วมขับเคลื่อน มาร่วมกันคิด”๑๙ 
  จากคํากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า การสร้างการมีส่วนร่วมนั้นเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการขับเคลื่อนได้ เพราะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะเป็นแรงขับสําคัญที่จะ
ช่วยกันผลักดันให้วิถีครูบา งานหน้าหมู่ประสบความสําเร็จได้ “ผลลัพธ์สุดท้ายคือ ความเข้มแข็งของ
พหุภาคี คือ ๑. มีหลายหน่วยงานมาเกี่ยวข้อง ๒.หลากหลายช่วงอายุ หลากหลายเจเนอเรชั่น             
๓. เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น”๒๐ ซึ่งจากผลการดําเนินงานวิถีครูบา งานหน้าหมู่ในหลายๆ โครงการพบว่า
ส่วนใหญ่แล้วประสบผลสําเร็จ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๙) และขอยกตัวอย่างโครงการที่ดําเนินการตามหลักวิถีครูบางานหน้า
หมู่ที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุก หมู่ ๓ บ้านขี้เหล็ก ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา   
  กล่าวโดยสรุปแล้ว แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตาม
หลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา จะเป็นการให้เสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันโดย
การเข้ามามีส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมทํา เพื่อให้เกิดความหวงแหนในสิ่งที่ได้มาเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกันของคนในชุมชน เพราะเมืองลําพูนเป็นเมืองเอกลักษณ์ของนักบุญแห่งล้านนา การ
น้อมนําเอาวิถีครูบามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งเชิง
วัฒนธรรมทางสังคมให้กับเมืองลําพูนได้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งดังกล่าวจะเป็นการให้ประชาชน
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ดังนั้น ความเข้มแข็งจึงจะเกิดเป็นวงกว้างภายในชุมชน และขยายไป
ยังชุมชนอ่ืนๆ เกิดการต่อยอดในเรื่องของรายได้ อาชีพ การพัฒนาสินค้า และการซึมซับเอาความ
ศรัทธา ความเชื่อเข้าไปแบ่งป๎นจากชุมชนสู่ชุมชน เป็นการขยายฐานความศรัทธาต่อไปอย่างยั่งยืน ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 

                                                 

  ๑๙ สัมภาษณ์ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน, วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๐ สัมภาษณ์ ดร.มัชการ ยะอนันต์, รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าฝุายงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําพูน, วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑. 



 
๑๓๖ 

 

 
 

  แผนภาพที่ ๔.๖ กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน 
  สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน เป็นการกระตุ้นความเคารพรักในอารยธรรมของครูบาจังหวัดลําพูนที่
สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมไปทุกๆด้านพร้อมๆกันผ่านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมไปถึงเครือข่าย สถาบัน องค์กรภาคประชาสังคมให้ร่วมกันคิดและทําเพ่ือพัฒนาสังคม
ในจังหวัดลําพูนซึ่งกระบวนมีส่วนร่วมดังกล่าวประกอบด้วย ๖ ร่วม ได้แก่ 
  ๑. การร่วมคิด สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นํามาสร้างเป็นตัวแบบในการพัฒนาสังคม
ในจังหวัดลําพูนที่สอดคล้องกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนั่นก็คือ การส่งเสริมความคิดเห็นหรือ
การวางแผนการทํางานร่วมกันในทุกๆ พ้ืนทีอันเป็นอารยธรรมหลักของชุมชนในจังหวัดลําพูนอันเป็น

อารยธรรมวิถี 

บทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ความร่วมมือจาก
ภาคประชาสงัคม 

งานหน้าหมู ่

ระบบการพึง่พาซึง่
กนัและกนั 

ความเข้มแข็งเชิง
โครงสร้าง 

ความไว้ใจจาก
ประชาชน 

การมีส่วนร่วม ๖ ด้าน 
๑. ร่วมคิด 
๒. ร่วมใจ(ศรัทธา) 
๓. ร่วมแรง 
๔. ร่วมทุน 
๕. ร่วมรับผลประโยชน์ 
๖. ร่วมดูแลรักษา 

ภาคนโยบาย 

อปท มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนเชื่อใน
ศักยภาพ 



 
๑๓๗ 

 

ตัวแบบที่โดดเด่นอย่างมากหากมีกิจกรรม โครงการพัฒนา จิตอาสาทําความดีหรือประเพณีนิยมต่างๆ
ในจังหวัดลําพูนจะเห็นมิติของความคิดเห็นเพ่ือการวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถเปิดการรับฟ๎งความคิดเห็นเพ่ือนําไปประกอบเป็นเปูาหมายหลักของ
โครงการต่างๆ สําหรับการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เพราะฉะนั้น 
ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความใกล้ชิดในฐานะผู้ที่ได้รับ
อารยธรรมจากครูบาร่วมกัน 
  ๒. การร่วมใจ (ศรัทธา) เป็นจุดเน้นที่สําคัญในการลงมือปฏิบัติงานซึ่งอารยธรรมหลักของครู
บาทั้งสี่สามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็นต้นแบบแห่งความศรัทธาให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนเมื่อ
ได้สัมผัสกับสิ่งที่เห็นในฐานะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแบบอย่างองค์พระศาสดาทําให้
ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาต่อแนวปฏิบัติตนจนกลายเป็นไว้ใจอย่างสนิทจนเป็นความเคารพรัก
ร่วมกันในครูบาทั้งหลาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริงแล้วก็จะสามารถสร้างความไว้ใจ สร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่นในการดําเนินอย่างโปร่งใส่ 
ยุติธรรม คุ้มค่า รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดอ่านสิ่งใดก็จะสามารถ
สําเร็จได้โดยง่ายก็เพราะความรัก ความเคารพ และเชื่อในศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องว่าจะ
ทํางานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดลําพูนโดยไม่เลือกข้างปฏิบัติสําหรับผลประโยชน์
ของตนเองและพวกพ้องจึงจะสามารถทําให้ประชาชนเกิดความศรัทธาได้ 
  ๓. การร่วมแรง เป็นอารยธรรมตามความคิดของครูบาทั้งสี่ที่ส่งเสริมการทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน
แม้ผู้อ่ืนจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตามแต่ด้วยอารยธรรมการเสียสละแรงกายเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนก็เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตนเองได้จึงเรียกว่า ผู้นั้นได้ร่วมแรงในการสร้างประโยชน์ที่
ยิ่งใหญ่เพ่ือประชาชนดังที่ครูบาศรีวิจัยได้อาศัยแรงกายจากประชาชนในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพก็
เพราะแรงกายจากความศรัทธาจากประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนจากการลงแรงกายไปทําให้การ
ทํางานลดการสูญเสียงบประมาณได้อย่างมหาศาล เพราะฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ลําพูนในบางพ้ืนที่จะมีงบประมาณเพียงน้อยนิดซึ่งยากต่อการคิดค้นโครงการพัฒนาได้อย่างสําเร็จแต่
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองเห็นคุณค่าของประชาชน คิดทํางานเพ่ือประชาชน นําเสนอสิ่งที่
ประชาชนต้องการได้ตรงเปูาหมายจะสามารถลดงบประมาณตามโครงการได้อย่างมากต้องไม่สร้าง
ความคิด ความรู้ให้กับประชาชนว่ากําลังโดนหลอกจากโครงการต่างๆ ซึ่งเมื่อความรู้สูญเสียไปแล้วจะ
เรียกว่าความเคารพรักนั่นยากกว่ามาก ดังนั้น อารยธรรมการร่วมแรงเคยบรรลุวัตถุประสงค์มาแล้วดัง
อดีตที่ผ่านมาหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่การปฏิบัติตนของ
ผู้นําและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะสามารถเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาสังคมได้
หรือไม่ อย่างไร 
  ๔. การร่วมทุน ภายใต้แนวคิดอารยธรรมวิถีครูบาในจังหวัดลําพูนที่ระบุไว้ว่า หากท่านไม่เงิน
ท่าจงใช้แรงกายเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม หากท่านมีทุนจงใช้ทุนเพ่ือสร้างประโยชน์
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สุขให้เกิดข้ึนซึ่งทําให้ทุกๆคนสามารถสร้างประโยชน์สุขได้เท่าๆกัน ซึ่งแนวคิดนี้ใช้กันโดยทั่วไปในกลุ่ม
ชาวพุทธที่รักเคารพพระสงฆ์องค์พระศาสนามาจนถึงป๎จจุบัน แต่ด้วยข้อจํากัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรัฐทําให้การคิดโครงการต่างๆ ย่อมมีข้อคิดต่างและข้อคิดเห็นในเชิงงบประมาณ
เข้ามาเกี่ยวข้องหากท้องถิ่นใดไม่มีงบประมาณและสามารถแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่
สร้างประโยชน์การพัฒนาชุมชนและสังคมก็ต้องอารยธรรมนี้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงการ
บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพผ่านการร่วมทุนจากภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มากที่สุดซึ่งในบาง
โครงการอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณสักบาทก็เป็นไปได้ก็เพราะประชาชนที่มีกําลังทรัพย์อาจจะเข้ามา
ช่วยในลักษณะการกุศลก็ได้แต่ข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือ การสร้างความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส่ และ
ความคุ้มของงบประมาณที่ได้รับไปว่าคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมหรือไม่อย่างไร 
เพราะฉะนั้น การร่วมทุนจึงเป็นแนวคิดการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝุายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติว่าใครจะได้รับประโยชน์มากกว่ากันแต่ทุกคนมีสิทธิ์เพ่ือการรับประโยชน์ที่ปราศจากข้อยกเว้น
ใดๆ  
  ๕. การร่วมรับผลประโยชน์ ในจังหวัดลําพูนได้รับประโยชน์อย่างยิ่งต่ออารยธรรมที่เกี่ยวกับ
แนวคิดครูบาเพราะการร่วมกันสร้างความสุข และวิถีการดําเนินชีวิตอย่างปกติ รวมไปถึงผู้บริหาร 
ผู้นําทางการเมืองเล็งเห็นความสําคัญต่อแนวคิดดังกล่าวทําให้การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาต่างๆ 
บรรลุผลไปด้วยดีเสมอมา ซึ่งนั่นก็คือ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นประชาชนจะได้รับด้วยกันทั้งหมด เพราะ
ร่วมกันรับผลประโยชน์ที่เกิดองคาพยพการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายย่อมทําให้สังคมและชุมชนมีระบบ
การปูองกันตนเองจากการดําเนินชีวิตที่ผิดไปจากความถูกต้องทําให้สังคมในจังหวัดลําพูนจะมีความ
ปลอดอยู่มากหากเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ก็เพราะความจริงของหน่วยงานรัฐที่พยายามใช้แนวคิด
ของครูบาทั้งหลาย 
  ๖. การร่วมดูแลรักษา กระบวนการสุดท้ายที่เห็นภาพของอนุรักษ์และต่อยอดความรู้ที่สืบ
เนื่องมาจากครูบาในจังหวัดลําพูนทําให้คนในจังหวัดลําพูนปฏิบัติตามคําสั่งสอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคํา
สอนเรื่อง ศีลธรรม พรหมวิหารธรรม ขันติธรรม สังคมวัตถุธรรม และเกี่ยวกับงดเว้นมังสวิรัติไม่ทาน
เนื้อในบางชุมชนตลอดชีวิต เพราะฉะนั้น การร่วมกันดูแลรักษาจึงเป็นการสืบทอดแนวคิดครูบา
ทั้งหลาย การร่วมกันปฏิบัติตามคําสั่งสอน และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับคนในชุมชนอย่างพร้อม
เพรียงกัน นอกจากนี้ในส่วนของชุมชนคนในจังหวัดลําพูนจะมีลักษณะของจิตอาสาทําความดีซึ่ง
สามารถประจักษ์ในสายตาแก่ตนทั่วไปในการร่วมกันเป็นยามเฝูาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด 
หากสิ่งใดที่ต้องแก้ไข ซ่อมแซมเก่ียวเนื่องกับกายภาพทั่วไปจะเห็นมิติของความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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๔.๓ ผลวิเคราะห์การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารย
ธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน   
  จากการลงพ้ืนที่การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตน
ของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูน” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม 
๒๕๖๒  โดยมีกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย 
5.30 - 7.30 น.  เดินทาง/รับเอกสารประกอบการถอดบทเรียน/เดินทางถึง....... 
7.30 – 8.00 น.  ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร 
8.00 – 8.10 น.  กล่าวรายงาน/ชี้แจงเหตุผลต่อเจ้าอาวาสหรือบุคคลสําคัญ 
    โดย นายภราดล สุขพันธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 
8.10 - 8.40 น.  ฟ๎งบรรยายเรื่องแนวคิดและวิธีการพัฒนาตนเองและวัดของครูบาชัยย 
    วังศา(วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม) โดยนายวิมล สุขแดง, หัวหน้านําท่องเที่ยว 
    วัดพระพุทธบาทห้วยต้มและพระสงกรานต์ ป๎ญญาวชิโร, ผู้อํานวยการ 
    โรงเรียนปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 
8.40 – 9.00 น. เยี่ยมชมวัด/เก็บถ่ายภาพร่วมกัน 
9.00 - 9.30 น. เดินทางไปวัดพระพุทธบาทผ่าหนาม อ.ลี้ 
9.30 – 9.40 น. กล่าวรายงาน/ชี้แจงเหตุผลต่อพระครูสุนทรอรรถการ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท

ผาหนาม โดย นายภราดล สุขพันธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 
9.40 – 10.10 น. ฟ๎งบรรยายเรื่องแนวคิดและวิธีการพัฒนาตนเองภายในวัดของครูขาวปี(วัดผ่า

หนาม อ.ลี้ โดยพระครูสุนทรอรรถการ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม 
10.10 – 10.30 น. เยี่ยมชมวัด/เก็บถ่ายภาพร่วมกัน 
10.30 – 12.30 น. เดินทาง/ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร  
12.30 -  12.40 น. กล่าวรายงาน/ชี้แจงเหตุผลต่อเจ้าอาวาสวัดบ้านปาง  
12.40 – 13.10 น. ฟ๎งบรรยายเรื่องแนวคิดและวิธีการพัฒนาตนเองและวัดของครูบาศรีวิชัย อ.ลี้ 
    โดยมีพระอธิการสกล ฐานวโรและ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครู 
    บาศรีวิชัยนางบุญเนือง เตขะอุ๊บ, หลานสาวครูบาศรีวิขัย 
13.10 – 13.30 น. เยี่ยมชมวัด/เก็บถ่ายภาพร่วมกัน 
13.30 – 15.30 น. เดินทาง  
15.30 – 15.40 น. กล่าวรายงาน/ชี้แจงเหตุผลต่อเจ้าอาวาสหรือบุคคลสําคัญในวัดวัดพระพุทธบาท

ตากผ้าโดย นายภราดล สุขพันธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 
15.40 – 16.10 น. ฟ๎งบรรยายเรื่องแนวคิดและวิธีการพัฒนาตนเอง โดยวัดของพระพุทธบาทพิทักษ์ 

(พระมหาชวลิต จารุวณฺโณ) 
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16.10 – 16.30 น. เยี่ยมชมวัด/เก็บถ่ายภาพร่วมกัน 
16.30 – 17.30 น. เดินทางกลับ/วิทยาลัย/วัด 
   จากการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบ รับฟ๎งข้อมูลผู้วิจัยได้นํามาสังเคราะห์ร่วมกันคณะผู้เข้าร่วมเรียนรู้
และศึกษาทั้งหมดซึ่งพระนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ลําพูน จํานวน ๒๐ รูป ได้รับความรู้ แนวคิด และหลักปฏิบัติของครูบาในจังหวัดลําพูนสามารถสรุป 
ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๓.๑ แนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา 
  อารยธรรมวิถี เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นอารยทางธรรมและวิถีแห่งการปฏิบัติของ
พระสงฆ์ในล้านนา ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่ ๔ ครูบาในจังหวัดลําพูน วิถีแห่งการปฏิบัติของทั้งสี่ครู
บานั้นเป็นวิธีธรรมที่ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างด้านการสังคมสงเคราะห์ กล่าวคือ การช่วยเหลือสังคมใน
ด้านต่างๆ ที่ปรากฏเป็นผลงานเด่นชัดคือการก่อสร้างและการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน โดยทั้งสี่ครูบา
นั้นต่างมีแนววัตรปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกัน โดยได้เป็นครูอาจารย์และศิษย์ต่อกัน วัตรปฏิบัติของ
ทั้งสี่ครูบาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นอารยธรรมวิถีที่ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนมาจนถึงป๎จจุบัน ซึ่งจะได้
กล่าวถึงแนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา มีประเด็นสําคัญดังนี้ 
  ๑. แนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ครูบาศรีวิชัย 
  ครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็น "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" อันมี
ความหมายเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาจพบว่ามีการเรียกอีกว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัย 
พระครูบาศรีวิชัย ครูบาศีลธรรม หรือ ทุเจ้าสิริ (อ่าน"ตุ๊เจ้าสิลิ") ซึ่งแต่ละครูบาก็มีแนวคิดในการสอน
และการปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์ แต่มีเปูาหมายเดียวกันคือการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และถือมั่นอยู่
ในวิถีแห่งธรรมอย่างแน่วแน่มั่นคง ได้สร้างศรัทธาจากธรรมะปฏิบัติของท่าน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธ
บริษัทและพระเณรทั่วไป ด้วยความมั่นคงในการบําเพ็ญสมถะวิป๎สสนากัมมัฏฐาน จนเป็นที่เลื่องลือสัก
กะลาทั่วไปในหมู่ชาวล้านนา ดังนี้ผลการศึกษาเรื่องแนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ครูบา ศรีวิชัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ที่เคารพและศรัทธาใน
ตัวของครูบาศรีวิชัย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับครูบาศรีวิชัยโดยเป็นทายาททางธรรมของครูบานั่นเองผู้
ศึกษาวิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาในประเด็นแนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ครูบาศรีวิชัยสามารถ
แยกเป็นวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

๑) การรักษาศีล ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้มีจริยวัตรที่งดงามและเคร่งครัด โดยที่ท่านงดการ
เสพ หมาก เมี่ยง ท่านมีคําสอนที่ขอให้ศิษย์ทั้งหลาย ให้ถือปฏิบัติบําเพ็ญความดียึดมั่นในพระวินัย ให้
มีเมตตากรุณาต่อประชาชน๒๑ โดยเสมอหน้ากัน อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง จงบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่
สาธารณะอบรมศรัทธาประชาชนให้อยู่ในศีลกินในธรรม ปกติประชาชนนั้นมีความดีอยู่ในตัวมากบ้าง 

                                                 

 ๒๑ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๑ 

 

 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๗ แสดงภาพ

การดูงานภายในวัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลําพูน 
 
 

 
น้อยบ้างไม่เสมอกัน กิเลสตัณหาสิ่งแวดล้อม ทําให้พวกเขาหลงผิดคิดทําบาปอกุศลต่าง 

ๆ นานาไปตามอารมณ์อันรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ควรจะพากันรักษาศีล ทําบุญให้ทานเป็นที่พ่ึงแก่ตนไว้เสีย
เมื่อก่อนเฒ่า เพ่ือไม่ให้เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาที่ดีแล้ว๒๒ ข้อปฏิบัติที่จะให้พ้นทุกข์ได้ ก็
คือรักษาศีลบริสุทธิ์เสียก่อน ความตั้งมั่นก็จะมีขึ้น  

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ แสดงภาพการรับฟ๎งบรรยาย
ภายในวัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลําพูน  

 
 

 
เพราะฉะนั้น ปุถุชนทั้งหลาย ผู้แสวงหาความสุขใส่ตัว จงพากันรักษาศีลให้บริสุทธิ์เถิด 

เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้ว สมาธิความตั้งมั่นก็จักเกิดมีมาแล้ว ให้ปลูกป๎ญญาๆ ก็หากจักเกิดมีขึ้น ให้หมั่น
ระลึกถึงตนอยู่บ่อยๆ ว่ามิใช่ตัวตน ครูบาศรีวิชัยท่านยังได้ย้ําบอกพระสงฆ์ท่ีเป็นลูกศิษย์ของท่านว่า จง
พยายามสั่งสอนอบรมศรัทธาประชาชนให้เข้าใจถึงธรรมะความเป็นจริงของชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า
เถิด๒๓  อันเป็นหลักเกี่ยวกับปริศนาธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ครูบาเจ้าพยายามเชื่อมโยงให้เป็น
คาถา ให้พุทธศาสนานิชนได้เห็นความสําคัญของพระรัตนตรัย 
  ๒) ความอดทน ท่านมีความอดกลั้นต่อความทุกข์ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ อดทนต่อ
ความทุกข์ อดทนต่อคําด่า คําดูหมิ่น และอดทนต่อความโลภ ความโกรธ ความหลง นั่นคือ ความ
อดทน อดกลั่น ต่อความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การที่ท่านมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ  

                                                 

 ๒๒ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๓ สัมภาษณ์ นางบุญเนือง เตขะอุ๊บ, หลานสาวครูบาศรีวิขัย, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๒ 

 

 
 
 
แผนภาพที่  ๔.๙  แสดงภาพการดูงาน
ภายในวันบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลําพูน 
 
 
 

  จะเห็นได้จากการที่ ท่านต้องอธิกรณ์ท่านต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในระหว่างที่ครูบาศ
รีวิชัยถูกควบคุมอยู่ที่วัดปุากล้วย ซึ่งในระหว่างนั้นผู้คนทั้งในเชียงใหม่และใกล้เคียงต่างก็เดินทางมา
นมัสการครูบาศรีวิชัยเป็นจํานวนมาก ทางฝุายผู้ดูแลต่างเกรงว่าเรื่องจะลุกลามไปกันใหญ่เนื่องจากแรง
ศรัทธาของชาวเมืองเหล่านี้ เจ้าคณะเมืองเชียงใหม่และเจ้าคณะมณฑลพายัพจึงส่งครูบาศรีวิชัยไปรับ
การไต่สวนพิจารณาท่ีกรุงเทพมหานคร จนถึงเวลาที่มีผลการพิจารณาไม่พบว่าครูบาศรีวิชัยมีความผิด 
และให้ครูบาศรีวิชัยเลือกเป็นเจ้าอาวาสหรืออาศัยอยู่ในวัดอ่ืนก็ได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านได้พ้น
จากข้อกล่าวหานั่นเอง 
  ๓) ความมุ่งม่ัน ครูบาศรีวิชัยมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังปรากฏจากคํา
อธิษฐานบารมีที่ท่านอธิษฐานไว้ว่า "ตั้งปรารถนาขอหื้อได้ถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่ง
เดียว"๒๔ ท่านจึงปฏิบัติตามหลักพระวินัยอย่างเคร่งครัด อีกอย่างที่ท่านมีความมุ่งมั่นคือการสร้างและ
บู รณะศาสนสถาน การปฏิ สั งขรณ์วั ดและปูชนี ยวั ตถุทาง พุทธศาสนากับการสร้ า งสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ ครูบาศรีวิชัยได้ชื่อว่าเป็นผู้ถือปฏิบัติเคร่งมาตั้งแต่เป็นสามเณร๒๕ ดังเห็นว่าท่าน
เป็นผู้ที่มักน้อย ถือสันโดษ และเว้นอาหารที่มีเนื้อสัตว์เจือปน ตลอดจนงดกระทั่งหมาก เมี่ยง และบุหรี่ 
ทําให้คนทั่วไปเห็นว่าครูบาเป็นผู้บริสุทธิ์ที่มีลักษณะเป็น "ตนบุญ" คนทั้งปวงต่างก็ประสงค์จะทําบุญ
กับครูบาเพราะเชื่อว่าการถวายทานกับภิกษุผู้บริสุทธิ์เช่นนั้นจะทําให้ผู้ถวายทานได้รับอานิสงส์มาก 
เงินที่ประชาชนนํามาทําบุญก็นําไปใช้ในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์และบูรณะศาสนสถานและศา
สนวัตถ ุ

๔) การวางเฉย ครูบาศรีวิชัยท่านเป็นผู้ที่วางใจเป็นกลางๆ โดยไม่เอนเอียงเข้าข้าง
เพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลงและเพราะกลัว ไม่ได้ฝ๎กใฝุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นคนหนักแน่นมีสติอยู่

                                                 

 ๒๔ สัมภาษณ์ พระสงกรานต์ ปญ๎ญาวชิโร, ผู้อํานวยการโรงเรียนปรยิัตธิรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา, ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๕ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๓ 

 

เสมอ๒๖  ไม่ดีใจไม่เสียใจจนเกินเหตุ เป็นคนยุติธรรม ยึดหลักความถูกต้อง รักษาความเป็นกลางไว้ได้
มั่นคงไม่เอนเอียงเข้าข้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุผลถูกต้องคลองธรรม และเป็นผู้วางเฉย  ครูบาศรีวิชัย
ยังตั้งอยู่ในปณิธานเดิม ไม่ว่าจะเกินอะไรขึ้นก็ไม่เอาใจไปผูกติดจนทําให้เสียความตั้งใจเดิม๒๗ คือมุ่งที่
จะดํารงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาแบบดั้งเดิมอยู่ แม้จะเป็นในเฉพาะด้านธรรมวินัยของพุทธ
ศาสนาเท่านั้น แม้ท่านจะต้องอธิกรณ์หลายครั้ง
จากการตีความตามวินัยสงฆ์ของภาคกลาง และ
ถึงแม้ว่ า อิทธิพลของส่วนกลางจะเข้ามามี
อํานาจควบคุมสงฆ์ในล้านนา จนเกิดการแบ่ง
ก๊กแบ่งเหล่าในหมู่สงฆ์ล้านนา ก็ไม่ทําให้ท่าน
สะทกสะท้านต่ออํานาจรัฐจากส่วนกลาง 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ แสดงภาพการดูงานภายในวัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลําพูน 
 

 ๕) การปฏิบัติภาวนา ครูบาศรีวิชัยท่านเป็นนักปฏิบัติภาวนาอยู่เสมอ ซึ่งในการปฏิบัติ
ของท่านมีทั้งการธุดงค์เพ่ือขจัดกิเลสของตน การสวดมนต์เพ่ือเป็นการเข้าถึงความเพียร การทําสมาธิ
เพ่ือพิจารณาจนเกิดเป็นป๎ญญา๒๘ ท่านได้เดินเข้าไปดู ท่านได้พบกระดาษสาแผ่นหนึ่งซึ่งเขียนเป็น
ภาษาล้านนา เขียนว่า คาถาบารมีเก้าจั้นท่านจึงเกิดอัศจรรย์ใจ ท่านจึงได้นํามาใช้กับตัวท่านตลอดมา
คาถาบารมีเก้าชั้นหรือคาถาเรียกบารมี ๓๐ ทัศ ปกป๎กรักษาเวลากลางค่ํากลางคืนรวมถึงเรียกคุณพระ
แม่ธรณีและคุณทั้งปวงมาปกป๎กรักษาให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง๒๙  นี่ก็เป็นคาถาอีกบท
หนึ่งที่นิยมใช้กันทางภาคเหนือ ป๎จจุบันค่อยเลือนหายไปน้อยคนนักที่จะรู้จัก ส่วนมากจะพากันไปสวด
ไปท่อง คาถาบารมี ๓๐ ทัศซึ่งเป็นคาถาประจําท่านครูบาศรวีิชัยเจ้าอีกบทหนึ่งเช่นกัน  
 จะเห็นได้ว่าครูบาศรีวิชัยท่านมีแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาพระสงฆ์ที่มีความโดดเด่นใน
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นพระอริยะสงฆ์ที่พัฒนาตนเองอยู่ตลอด ท่านมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฟ้ืนฟูและสร้างวัดอันเป็น
พุทธสถานที่สําคัญเพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 
 
                                                 

 ๒๖ สัมภาษณ์ นางบุญเนือง เตขะอุ๊บ, หลานสาวครูบาศรีวิขัย, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๙ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๔ 

 

  
แผนภาพที่ ๔.๑๑ แสดงภาพการดูงาน
ภายในวัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.
ลําพูน 
 
 
 
 
๒.แนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ของครูบาอภิชัยขาวปี 
  ครูบาอภิชัยขาวปี เป็นบุตรของนายเม่า และนางจันตา หล้าแก้ว เป็นชาวบ้านเชื้อสายลัวะ 
ชาวแม่เทย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ถือกําเนิดเมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ เหนือ ปีกัดเปูา (ปีฉลู) ซึ่งตรงกับ
วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๓๑ อันเป็นวันมหาสงกรานต์ หรือวันปากปี เพ่ือให้เป็นมงคลตามวัน
จึงมีชื่อว่า "จําปี"๓๐ ท่านเป็นลูกศิษย์เอกของครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งกล่าวกันว่า ครูบาเจ้าอภิชัย (ขาวปี) 
จะเป็นผู้สืบต่องานพัฒนาจากครูบาศรีวิชัย อิทธิพลที่มีต่อแนวคิดครูบาอภิชัยขาวปีในการขับเคลื่อน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถจําแนกออกเป็น ๓ แนวคิด คือ ๑. แนวคิดจากครูบาศรีวิชัย  ๒. 
แนวคิดการครองผ้าขาว  ๓. แนวคิดต้นบุญพระโพธิสัตว์ จากทั้งสามแนวคิดได้สร้างอัตลักษณ์ความ
เป็นตัวตนรูปแบบใหม่ให้กับครูบาภายใต้กรอบพระพุทธศาสนาฐานะนักเคลื่อนไหวทางสังคมใน
ล้านนาที่ยังยึดการปฏิบัติจารีตดั้งเดิม เป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีแนวคิดที่มีความซับซ้อนทําให้
ครูบาอภิชัยขาวปีมีความแตกต่างจากนักเผยแผ่ศาสนาทั่วไป ซึ่งมีวิธีการในการพัฒนาพระสงฆ์ตาม
แนวทางครูบาขาวปีดังนี้ 
  ๑) การถือสัจจะ ท่านเป็นผู้ที่ยึดถือคําพูดหรือสัจจะเป็นใหญ่ เมื่อได้ลั่นวาจาคําใดออกไป
ท่านก็จะปฏิบัติตามนั้น๓๑ อย่างตอนที่ครูบาศรีวิชัยเดินทางไปต่อสู้คดีที่กรุงเทพมหานครท่านก็โดนคู่
ว่าถ้าไม่สึกทางการจะเอาเรื่องครูบาศรีวิชัย ด้วยจิตใจที่เป็นห่วงในตัวอาจารย์ ท่านจึงเสียสละผ้ากา
สาวพัสตร์ ยอมสึกเป็นชีปะขาวอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือตัดวงจรแห่งมารผจญ นับเป็นครั้งสุดท้ายแห่งการ
ครองผ้าไตรจีวร ในที่สุดครูบาอภิชัยขาวปีก็มองเห็นสัจธรรมว่า "ไม่ว่าจะห่มเหลืองหรือห่มขาว ขอให้
ยึดมั่นต่อคุณงามความดีเท่านั้น ความเป็นพระอยู่ที่ใจมิใช่อยู่ที่สีของจีวร" จากนั้นท่านได้ตั้งสัจจะวาจา
ว่าไม่ขอกลับคืนสู่ผ้าเหลืองชั่วนิรันดร์ 
 
 

                                                 
๓๐ สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๕ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๒ แสดงภาพการดู
งานภายในวัดพระพุทธบาทผา
หนาม อ.ลี้ จ.ลําพูน 
 
๒) การสร้างสาธารณะประโยชน์ 
การทํางานเพ่ือสังคมและศาสนา
ของครูบาอภิชัยขาวปี เป็นการ
เคลื่ อ นพลั ง ศรั ท ธ าของคน ใน

ชุมชน๓๒ ความศรัทธาของชาวบ้านที่มอบให้ย่อมมาจากการยอมรับอุดมการณ์อันเป็นแนวคิดที่สืบมา
ผ่านทางการปฏิบัติ ซึ่งอิทธิพลที่มีต่อแนวคิดของครูบาอภิชัยขาวปี มองว่าอิทธิพลทางความคิดที่ได้รับ

สืบทอดมาโดยตรงจากแนวคิดของ
ครูบาศรีวิชัย ซึ่งครูบาศรีวิชัยถือได้
ว่าเป็นต้นแบบแห่งพระนักพัฒนา 
ในยุคดังกล่าวเป็นผู้ที่ยึดการปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนาแบบจารีต
ดั้งเดิม และครูบาอภิชัยขาวปีก็ได้
รับมาโดยตรง สังเกตได้จากการไป
สร้างศาสนสถาน สงเคราะห์สังคม
และการปฏิบัติตน  
 

แผนภาพที่ ๔.๑๓ แสดงภาพการดูงานภายในวัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลําพูน 
 
๓) การเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นการสร้างพ้ืนที่สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของครูบาอภิชัยขาวปีได้ 
เป็นวิธีการที่ทําให้ผู้คนเกิดความศรัทธาได้ง่ายมากขึ้น อาจเนื่องด้วยมีสิ่งการจับต้องได้และทรงคุณค่า
ต่อการพบเห็น สร้างความเชื่อ การเดินทางไปสร้างศาสนสถานในแต่ละถิ่นจะมีผู้คน หลั่งไหลกันมา
ทําบุญ การช่วยเหลือผ่านการรับนิมนต์ไปในสถานที่ห่างไกลความ เจริญทําให้บทบาทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงสัญลักษณ์มีการขยายเป็น วงกว้างมากยิ่ง นอกจากศาสนสถานอันเป็นสัญลักษณ์ 
ผู้คนในถิ่นห่างไกลความ เจริญต่างมองถึงการให้ความสําคัญการเอาใจใส่ของครูบาอภิชัยขาวปีที่มีต่อ
เขา ในทางกลับกันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวพุทธศาสนาสู่ตัวสังคม การสร้างเครือข่ายชาวพุทธของ

                                                 
๓๒ สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๖ 

 

ครูบาอภิชัยขาวปี มีการโยกย้ายถิ่นฐาน มา
ขออาศัยอยู่กับครูบาอภิชัยขาวปีและการ
เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาช่วยครูบาใน
การก่อสร้าง๓๓ 
 
แผนภาพที่ ๔.๑๔ แสดงภาพการดูงาน
ภายในวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้  จ.
ลําพูน 
 ๔) ความอดทนออกลั้น อันเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นแนวในการที่ครูบาขาวปีได้
นํามาปฏิบัติและอบรมสั่งสอนประชาชน ในบ้านผาหนาม เพราะท่านได้จําพรรษาอยู่ที่นั้น ท่านเคยมี
คดีในทางราชการ ที่เอาผิดท่าน จากการเล่าขานมันมานานทั้งคณะสงฆ์  ศรัทธาประชาชน ได้ทราบ
กันดี จนท่านต้องออกมานุ่งขาว ห่มขาว จึงเรียกชื่อท่านว่า “ครูบาขาวปี” แต่ ไม่ว่าพระสงฆ์ และ
ศรัทธาประชาชนนั้นได้ให้ความเคารพนับถือท่าน  ยังมีความศรัทธาในคําสั่งสอน และวัตรปฏิบัติที่ดี
งามของท่าน จนถึงป๎จจุบัน ซึ่งสอดคล้องในแนวปฏิบัติของท่านคือ หลักขันติธรรม ท่านจะสั่งสอน
ศรัทธาประชาชนเกี่ยวกับหลักขันติธรรมมาโดยตลอดให้มีความอดทน อดกลั้น ต่อการทํางาน การใช้
ชีวิตการระงับสติอารมณ์  ให้ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข๓๔  ซึ่งคณะศรัทธาในวัดพระบาทผา
หนาม และ ประชาชนทั่วอําเภอลี้จะรู้จักกันดี 
 จะเห็นได้ว่า ครูบาเจ้าอภิชัย เป็นผู้สืบต่องานพัฒนาจากครูบาศรีวิชัย อิทธิพลที่มีต่อแนวคิดครู
บาอภิชัยขาวปีในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีวิธีการหลักในการเชื่อมโยงเครือข่ายของ
สังคมพุทธศาสนาที่มีการแผ่ขยายขึ้น ในแถบภาคเหนือตอนบนของขบวนการครูบาอภิชัยขาวปี จาก
การนิมนต์เดิน ทางไปนั่งหนัก เทศนาสั่งสอนและการสร้างศาสนสถานงานสาธารณประโยชน์ ให้กับ
สังคม ท่านเป็นผู้ที่ยึดถือคําพูดหรือสัจจะเป็นใหญ่ ท่านจะสั่งสอนศรัทธาประชาชนเกี่ยวกับหลักขันติ
ธรรมมาโดยตลอดให้มีความอดทน อดกลั้น ต่อการทํางาน การใช้ชีวิต การระงับสติอารมณ์ให้ดําเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
  ๓. แนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 
 ครูบาชัยยะวงศาพัฒนานั้น ท่านเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้ารับการศึกษามาตั้งแต่
ครั้งยังเป็นเด็กวัด บรรพชาเป็นสามเณร และอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามประวัติกล่าวไว้ว่าเมื่อท่านยัง
เป็นเด็กวัดอยู่นั้น ได้รับการศึกษาอบรมจากสํานักของพระอาจารย์พุทธิมา ผู้มีศักดิ์เป็นน้าของท่าน   

                                                 
๓๓ สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๓๔  สัมภาษณ์ พระสงกรานต์ ป๎ญญาวชิโร, ผู้อํานวยการโรงเรียนปริยตัิธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา, ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๗ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๕ แสดงภาพการดูงานภายใน
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลําพูน 
 
 
  เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรนั้น ได้รับ
การศึกษาอบรมจากสํานักของครูบาชัยลังกา     

ผู้เป็นพระอุป๎ชฌาย์  และเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้งแรกก็มีพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา 
พรฺหมจกฺโก) วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นพระอุป๎ชฌาย์อาจารย์สอนข้อวัตรปฏิบัติตามแนวของ
พระสงฆ์ฝุายอรัญญวาสี   ที่ยึดถือการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานมาโดยตลอด๓๕ ท่านมีแนวคิด
ในการยึดถือปฏิบัติตามหลักปาริสุทธิศีล๔  ศีล๕ การปฏิบัติธรรมของครูบาชัยยะวงศาพัฒนานั้นท่าน
เจริญรอยตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้ารับการศึกษา โดยมีวิธีการในการพัฒนาดังนี้ 
  ๑) การเดินธุดงค์ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งที่
ท่านอุปสมบทใหม่ๆ โดยการเดินธุดงค์ไปตามปุาเขาผ่านหมู่ชาวกระเหรี่ยง๓๖ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องที่จังหวัดลําพูน เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และชายแดนประเทศพม่า 
ท่านได้อบรมสั่งสอนให้ชาวเขาเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามแนวคําสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจ้า จนกระทั่งท่านได้มาจําพรรษาเป็นการถาวร ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ท่านก็
ได้ดําเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดย ทั้งในด้านการเทศนา การอบรมศีลธรรม๓๗  
  ๒) การเล่านิทานสอน ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ท่านจึงได้เล่านิทานให้ชาวบ้านฟ๎งในวัน
พระ เพราะชาวบ้านหยุดการทํางานเพ่ือเข้าวัดฟ๎งธรรม เป็นการมารวมตัวทําบุญพร้อมกันอย่างพร้อม
เพรียง รวมไปถึงในวันนั้นจะเป็นวันตักบาตรผัก ไม่กินเนื้อสัตว์ นี่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของชุมชนบ้าน
ห้วยต้ม ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวไว้ว่า งานด้านการเผยแผ่ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาท่านไม่พูดมาก ท่าน
เผยแผ่ธรรมะโดยการเล่านิทาน ปฏิบัติตนให้ดูเป็นแบบอย่างจึงทําให้ชาวบ้าน เกิดความศรัทธา๓๘  
นิทานเรื่อง “สี่หูห้าตา”๓๙  ห้าตา คือ จุดรับรู้การมองเห็นของตัวพระสงฆ์เอง มันจะสอดคล้องกับศีล 
๕ ศีลข้อ ๑-๕ เปรียบเสมือนดวงตาทั้งห้าดวง  หู คือ พรหมวิหาร ๔ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นอาหารของศีล 
การที่ได้ยินอะไรมา แล้วนํามาประสมกับตา คนตัวพระสงฆ์เองจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะมีหูกับตา ถ้ามีแต่
                                                 

 ๓๕ สัมภาษณ์ นายวิมล สุขแดง, หัวหน้านําท่องเที่ยววัดพระพุทธบาทหว้ยต้ม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ์ พระสงกรานต์ ปญ๎ญาวชิโร, ผู้อํานวยการโรงเรียนปรยิัตธิรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา, ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๓๗ สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒.  
๓๘ สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๓๙  สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๘ 

 

หูไม่มีตาก็เหมือนคนที่ ได้ยินมาแต่ไม่รู้ไม่ชี้ ได้ยินได้รู้แต่จับประเด็นไม่ได้ก็เหมือนคนพิการ คนตัว
พระสงฆ์เองต้องมีท้ังหูและตา ดังนั้น ดวงตาทั้งห้า อยู่ในศีล๕ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการแสดงออกของตัว
พระสงฆ์เองเพ่ือให้คนอ่ืนเขาเห็นว่า ตัวพระสงฆ์เองอยู่ในศีล และคนตัวพระสงฆ์เองควรปฏิบัติอยู่ใน
ศีล ๕ ตลอดเวลา ส่วนหู คือ พรหมวิหาร ๔ ตัวพระสงฆ์เองได้ยินอะไรมา ควรมีความเมตตา 
กลั่นกรอง ทั้งศีล ๕ และพรหมวิหาร ๔ ต้องใช้ประกอบพิจารณาคู่กันจะแยกจากกันไม่ได้ 
  ๓) การพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน ให้เป็นผู้นําชุมชนในการ
พัฒนาในด้านต่างๆ คําสั่งสอนด้านการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากในป๎จจุบัน 
เพราะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้คือ การมีจิตใจที่
เข้มแข็ง มีสติป๎ญญาพิจารณาสิ่งที่เข้ามากระทบจากสิ่งยั่วยวนภายนอก ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา จึงได้
ฉีดวัคซีนปูองกันภยันตรายให้กับชุมชนบ้านห้วยต้ม ด้วยหลักธรรมในการดําเนินชีวิต อยู่อย่างไรให้มี
สุข ไม่สร้างทุกข์ให้ผู้อ่ืน๔๐  
  ๔) การปฏิบัติเป็นแบบอย่าง แม้ว่าท่านจะไม่เป็นนักเทศน์ที่มีความชํานาญเรื่องการ
เทศนาวิธี แต่พระคุณท่านก็ใช้วิธีการเผยแผ่แบบบูรณาการ คือการแสดงออกทางข้อวัตรปฏิบัติที่สงบ
เรียบร้อย ตามหลักของพระสงฆ์ผู้เป็นสุปฏิป๎นโนบุคคล คือ พระผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อากัปกิริยาที่
สงบเรียบร้อยของท่าน เจริญรอยตามพระอริยบุคคลผู้เป็นครูบาอาจารย์ คือ ครูบาชัยลังกา ครูบา
พรหมา ผู้เป็นพระอุป๎ชฌาย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาอภิชัยขาวปีผู้เป็นอาจารย์ ก็ทําให้ผู้ที่ได้พบเห็น
ท่านเกิดความศรัทธาเลื่อมใส ถวายความเคารพนับถือท่าน๔๑ โดยเฉพาะชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่ยก
ย่องท่านว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งชาวกระเหรี่ยง”  ซึ่งก็ไม่ผิดไปจากความเป็นจริงนัก เพราะบ่อยครั้ง ที่ตัว
พระสงฆ์เองได้เห็นภาพชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงนอนราบลงกับพ้ืน ให้ท่านเดินไปบนหลังของเขาด้วยมี
ความเชื่อว่าการกระทําดังกล่าว จะส่งผลให้
เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และเป็นสิริ
มงคลแก่ตัวเขาด้วย อาศัยความศรัทธาของ
หมู่ชน และกิตติศัพท์แห่งการประพฤติดี
ปฏิบัติชอบของท่าน  
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๖ แสดงภาพการดูงานภายในวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลําพูน 

                                                 
๔๐ สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๔๑  สัมภาษณ์ พระสงกรานต์ ป๎ญญาวชิโร, ผู้อํานวยการโรงเรียนปริยตัิธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา, ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๔๙ 

 

  แผนภาพที่ ๔.๑๗ แสดงภาพ
การดูงานภายในวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม 
อ.ลี้ จ.ลําพูน 
 
  ๕) การพัฒนาด้านความเชื่อ ครู
บาชัยยะวงศาพัฒนา พยายามที่จะสอน
ชาวเขาให้เข้าใจในหลักธรรมคําสั่งสอน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้กุศโล
บายต่างๆ เช่น ความเชื่อการนับถือผีปูุย่า ความเชื่อเรื่องใจบ้าน ความเชื่อเรื่องการแต่งกาย เป็นความ
เชื่อที่ท่านเป็นผู้แสดงธรรมะ เพ่ือให้ชาวกะเหรี่ยงเข้าใจหลักธรรมและน้อมนํามาปฏิบัติตาม คือ 
หลังจากฟ๎งธรรมะแล้ว ทําให้ชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัด มีการรักษาศีล ๕ มีความเชื่อ ความศรัทธาและรู้จักเสียสละ ในการพัฒนาชุมชน วางตนเสมอ
ต้นเสมอปลาย สร้างความสามัคคีในชุมชน การใช้หลักศีล ๕ ในการพัฒนาด้านความเชื่อ 
 สรุปได้ว่าครูบาชัยยะวงศาพัฒนานั้น ท่านมีแนวคิดในการยึดถือปฏิบัติตามหลักปาริสุทธิศีล๔  
ศีล๕ การปฏิบัติธรรมของครูบาชัยยะวงศาพัฒนานั้นท่านเจริญรอยตามครูบาอาจารย์  ท่านมีการเผย
แผ่หลักพุทธธรรมให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านวิธีการมากมายดังนี้ การเดินธุดงค์  การเล่านิทาน พัฒนา
จิตใจ ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และการพัฒนาความเชื่อ ซึ่งทําให้ชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนความคิดและวิถี
ชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด มีการรักษาศีล ๕ มีความเชื่อ ความศรัทธาและรู้จักเสียสละ
ในการพัฒนาชุมชน วางตนเสมอต้นเสมอปลาย 
 ๓. แนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ของครูบาพรหมา พรหมจกฺโก   
  ครูบาพรหมานั้นท่านเป็นนักปฏิบัติ ที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักดี และคําสอนของท่านก็เป็นแนวทาง
ให้พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตาม ซึ่งจากแนวคิดส่งผลให้เกิดการปฏิบัติของครูบาพรหมามี
วิธีการดังต่อไปนี้ 
  ๑) การปฏิบัติธรรม ท่านออกไปอยู่ปุาบําเพ็ญสมณธรรมเพ่ือดําเนินตามครรลองแห่ง
พระสาวกทั้งหลายที่เป็นมาแล้วแต่ในอดีต เมื่อคิดพิจารณาแล้วก็ได้เดินทางตรงไปดอยน้อย ซึ่งตั้งอยู่
ฟากแม่น้ําปิง เขตอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่๔๒ ท่านครูบาได้อยู่พักจําพรรษาที่นี่ ๑ พรรษา 
ออกพรรษาแล้วก็เดินทางต่อไปในสาระทิศต่างๆ ตามปุาเขาลําเนาปุาจนทะลุถึงเขตแดนพม่า -ลาว-
อีสาน และบริเวณเขตไทยตามหมู่บ้านยางกะเหรี่ยง จนพูดภาษาชาวเขาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ระหว่าง
ที่จําพรรษาอยู่แต่ละแห่งท่านครูบาจะประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ นาๆ เช่น อาหารการกินบ้าง ผจญ

                                                 

 ๔๒ สัมภาษณ์ พระสงกรานต์ ป๎ญญาวชิโร, ผู้อํานวยการโรงเรียนปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๕๐ 

 

กับเสือ ช้างปุา มาร ยักษ์ ผีสางนางไม้ สารพัดอย่าง อยู่อาศัยตามปุาเป็นเวลานานปี จนกระทั่งชีวิต
ของท่านได้ย่างเข้าสู่วัยชรา จึงได้ย้อนมาพักอยู่ที่วัดปุาหนองเจดีย์ ตําบลท่าตุ้ม อําเภอปุาซาง จังหวัด
ลําพูน ได้อยู่จําพรรษาที่นี่ ๔ พรรษา และได้ย้ายไปอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า ๑ พรรษา แล้ว
ย้อนกลับไปที่วัดปุาหนองเจดีย์อีก ๒ พรรษา ท่านได้พบพระแก้วมรกตกับพระบรมธาตุที่นี่ ท่านกลัว

จะมีเหตุภัยในอนาคตจึงได้นําพระแก้ว
มรกตและพระบรมธาตุไปบรรจุไว้ที่วัด
หนองเงือก๔๓ 
   
แผนภาพที่ ๔.๑๘ แสดงภาพการดูงาน
ภายในวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ปุา
ซาง จ.ลําพูน 
 
 
 

  ๒) ส่งเสริมการศึกษา ท่านครูบาก็ได้เริ่มบูรณะสิ่งต่างๆ ในบริเวณวัดทีละนิดทีละหน่อยไป
เรื่อยๆ จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนมากขึ้นทุกวัน๔๔  ท่านครุบาก็ได้เริ่มบทบาทจัดตั้ง
โรงเรียนปริยัติธรรม-บาลีที่วัดพระพุทธบาทฯ เกือบทุกปีท่านครูบาตั้งใจพัฒนาด้านธรรมะและ
ถาวรวัตถุควบคู่กันไป จนเป็นที่โด่งดังท่ัวฟากฟูาเมืองไทย ท่านครูบาสนับสนุนการศึกษานักธรรม-บาลี
อย่างเต็มที่๔๕ ครูบาท่านจะเน้นด้านการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน และสั่งสอนลูกศิษย์  ตั้งสํานัก
ปฏิบัติและควบคู่กับสํานักเรียนปริยัติสามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาไปด้วย ครูบาพรหมา เป็นพระนัก
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ๔๖ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ครูบาพรหมาได้กลับมาจําพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทตาก
ผ้า และได้จําพรรษาอยู่วัดนี้เรื่อยมาจนมรณภาพ ท่านได้เป็นประธานอํานวยการบูรณะวัดพระพุทธ
บาทตากผ้า เช่น ต่อเติมยอดมณฑปวิหารครอบรอยพระพุทธบาทที่ครูบาศรีวิชัยได้มาบูรณะไว้ สร้าง
พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาพระปริยัติธรรม นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม “พรหมจักรสังวรกิตติขจรประชาสรรค์” 
  ๓) การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และสั่งสอนลูกศิษย์ ตั้งสํานักปฏิบัติและควบคู่กับสํานัก
เรียนปริยัติสามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาไปด้วย ครูบาพรหมา เป็นพระนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ๔๗  
                                                 

 ๔๓ สัมภาษณ์ พระพุทธบาทพิทักษ์, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๔ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๕ สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒.  
 ๔๖ สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒.  

 ๔๗ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๒. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 
๑๕๑ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๙ แสดงภาพการดู
งานภายในวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.
ปุาซาง จ.ลําพูน 
 
  ในปีพ.ศ. ๒๔๙๑ ครูบา
พรหมาได้กลับมาจําพรรษา ณ  วัด
พระ พุทธบาทตากผ้ า  และได้ จํ า
พรรษาอยู่วัดนี้เรื่อยมาจนมรณภาพ 
ท่านได้เป็นประธานอํานวยการบูรณะ

วัดพระพุทธบาทตากผ้า เช่น ต่อเติมยอดมณฑปวิหารครอบรอยพระพุทธบาทที่ครูบาศรีวิชัยได้มา
บูรณะไว้ สร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาพระปริยัติธรรม นอกจากนี้ท่านยังได้สร้าง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม “พรหมจักรสังวรกิตติขจรประชาสรรค์” ชีวิตของตัวพระสงฆ์เองทั้งหลายนั้น
มันไหลไปตามกระแสแห่งความอยาก คือ ตัณหา มันจึงดิ้นรน วุ่นวาย เป็นทุกข์ทรมาน เพราะว่าตัว
พระสงฆ์เอง ไม่มีสติมากันกระแสแห่งตัณหา คือ ความอยาก ตัวพระสงฆ์เองมาปฏิบัติ วิป๎สสนา
กัมมัฏฐานจุดมุ่งหมายก็เพ่ือที่จะชําระจิตใจของตัวพระสงฆ์เอง ให้บริสุทธิ์ ให้สะอาด หรือมาปิดกั้นเสีย 
ซึ่งกระแสแห่งตัณหา คือ ความอยาก จําเป็นที่จะต้องปลูกสติ สร้างสติขึ้นให้แก่กล้าจึงจะสามารถปิด
กั้นเสีย ซึ่งกระแสแห่งตัณหาได้ 
  ๔) มีเมตตา คือ ครูบาพรหมมา หลวงพ่อมีความเมตตากรุณาและพรหมวิหารสี่มาแต่
เยาว์วัยอย่างหาที่เปรียบมิได้๔๘ ท่านเป็นผู้มีความเมตตาต่อสรรพสิ่งในโลก มีความรักใคร่ สั่งสอนผู้นํา
ชุมชน ให้ธรรมะแก่ชาวบ้านด้วยความเตตา ปรารถนาดีอยากให้ชุมชนมีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและ
คิดทําประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์โลกทั่วหน้า 
  ๕) การวางเฉย ครูบาพรหมมา พรหมจักโก  ท่านมีความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดํารง
อยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยป๎ญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง เช่น ในการเลือกผู้นํา
เพ่ือพัฒนาชุมชน ท่านไม่เข้าข้างใคร แต่จะชี้แนะให้ชุมชนรู้จักการพิจารณา การเลื อกผู้นําชุมชน      
ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง๔๙ พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทําแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว 
สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจ
มองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขา

                                                 
๔๘ สัมภาษณ์ พระพุทธบาทพิทักษ์, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผา้, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๔๙สัมภาษณ์ พระสงกรานต์ ป๎ญญาวชิโร, ผู้อํานวยการโรงเรียนปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา,  ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๒. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 
๑๕๒ 

 

ควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน จะเห็นได้ว่าครูบาพรหมาในระหว่างที่เป็นพระภิกษุท่าน
ครูบาก็ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามพระอาจารย์ตามวัดต่างๆ เช่นวัดฉางข้าวน้อยเหนือ ก็ได้มาอยู่
ศึกษาเล่าเรียน ต่อมาท่านครูบาก็รู้สึกสังเวชในชีวิตของตนเองเนื่องด้วยชีวิตเป็นของไม่แน่นอน ความ
ตายเป็นของแน่นอน ก่อนยังไม่ถึงความตายนี้ขอให้ได้บําเพ็ญสมณะธรรมไว้ให้เต็มความสามารถ 
  เมื่อกิจกรรมการถอดบทเรียนของพระนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน จํานวน ๒๐ รูป ได้แก่ ๑) พระพิทักษ์ พิทักษ์ชลธี ๒) พระชนสรณ์ 
ใจด ี๓) พระมหาอติชาต มะคะวรรณ์ ๔) พระยงยุทธ์ สุขแก้ว  ๕) พระกัมพล อินต๊ะนน ๖) พระสุวัฒน์  
คําด ี๗) พระภานุทัต  โปทาศรี ๘) พระดารัณ  สมส่งกุล ๙) พระจาย ลุงตา ๑๐) พระเตชะนะเรทะ
๑๑) พระวีระทะ ๑๒) พระติริตุวัณณะ ๑๓) พระนันตอบาทะ ๑๔) พระโซน ฮุกวิระเดช ๑๕) พระนา
ลิงตะ ๑๖) พระสัตตะวะนะ ๑๗) พระหนั่นตาสิริ แสงดี ๑๘) พระจักตราวุฒิ จันทะวัง ๑๙) พระอิทธิ
กร  ปรางนอก และ๒๐) พระสุพจน์ ครองเมือง โดยมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดม
สมองการพัฒนาศักยภาพ การเสริมคุณค่า และการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครู
บาในจังหวัดลําพูนโดยกําหนดวันอาทิตยท์ี ่๑๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูนซึ่งกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
7.00 – 8.00 น.  ลงทะเบียน 
8.00 – 8.30 น.  ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์การวิจัย/สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
8.30 – 9.30 น.  จัดกลุ่ม/ละ 4 (ร่วมรูปถอดบทเรียนจากท่ีไปฟ๎งและศึกษาทั้ง 4 แห่ง) 
     -แนวคิดการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดควรเป็นอย่างไร 
    -วิธีการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดควรเป็นอย่างไร 
     ถอดบทเรียนให้ได้แนวคิดแต่ละแห่งอย่างน้อย ๑ หลักและวิธีการพัฒนาอย่าง 
     น้อยในรูปแบบของวิธีการพัฒนาอย่างไร 
9.30 – 11.00 น.  จัดกลุ่ม/ละ 4 (ร่วมรูปถอดบทเรียนและเสนอความคิดจากที่ไปฟ๎งและศึกษาทั้ง 4  
     แห่ง) การเสริมคุณค่าของบทบาทพระสงฆต์ามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาใน 
     จังหวัดลําพูนควรเป็นอย่างไร การพัฒนาตนของพระสงฆ์ของพระสงฆ์ตามหลัก 
     อารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดลําพูนควร เป็นอย่างไรและการปรับบทบาทและ 
     วิธีการพัฒนาตนเองในป๎จจุบันต่อการพัฒนาสังคมในอนาคตควรเป็นอย่างไร 
11.00 - 12.30 น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร  
12.30 – 15.30 น. นําเสนอแต่ละกลุ่มได้อะไรจากการระดมความคิด 
15.30 – 15.40 น. กล่าวสรุปรายงาน/กราบขอบพระคุณพระนิสิต/ถ่ายภาพร่วมกัน 
15.40 น. เดินทางกลับ 



 
๑๕๓ 

 

 
 

 
 
 
   
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๐ แสดงภาพการระดมความคิดของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายด้านได้แก่ ด้านการเผยแผ่ ศาสนธรรม การส่งเสริมเด็กชน
เผ่าและชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ได้รับการศึกษา การสร้างโรงเรียน การสร้าง ศาสนสถานและบูรณะศาสน
สถานในเขตบริเวณ ภาคเหนือและในเขตพม่าบางส่วน ด้านสาธารณสงเคราะห์ สงเคราะห์สร้าง
โรงพยาบาล สถานีอนามัย ที่ว่าการอําเภอ และงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะแยกออกเป็น
ประเด็นได้ดังนี้ 

๑. การพัฒนาทางกาย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัทและพระเณรทั่วไป ด้วยความมั่นคง
ในการบําเพ็ญสมถะวิป๎สสนากัมมัฏฐาน จนเป็นที่เลื่องลือสักกะลาทั่วไปในหมู่ชาวล้านนาทรง
พระไตรปิฎกเชี่ยวชาญทั้งในด้านคันธุระและวิป๎สสนาธุระ ประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีสีลาจารวัตรอัน
งดงามไม่ด่างพร้อยในพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน มีประสบการณ์ทําหน้าที่
ใ น ก า ร สั่ ง ส อนกุ ลบุ ต ร แล ะ เ ผ ยแ ผ่
พระพุทธศาสนา๕๐  การปฏิบัติธรรมให้ดู
เป็นตัวอย่างการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน 
และสั่งสอนลูกศิษย์ ครูบาจะครองผ้าอยู่
ตลอดเวลาจะปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เมตตา และคอยช่วยเหลืองานบุญต่างๆ
ของชาวบ้านท่านไม่เคยปฏิเสธ และท่าน
ไม่เคยเรียกร้องอะไร  

แผนภาพที่ ๔.๒๑ แสดงภาพการระดมความคิดของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 

                                                 

 ๕๐ สัมภาษณ์ พระสงกรานต์ ป๎ญญาวชิโร, ผู้อํานวยการโรงเรียนปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา,  ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๕๔ 

 

เวลาจากการว่างงานท่านจะนั่งสมาธิ เมื่อชุมชนเห็นการประพฤติปฏิบัติของครูบาจึงเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า และการเผยแผ่ธรรมะของครูบา พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของการ
ดําเนินชีวิต สังคมสงฆ์ต้องเป็นสังคมลําลอง สังคมแบบอย่างหรือสังคมต้นแบบของสังคมชาวบ้านที่ดี
ให้ได้ สังคมสงฆ์ต้องเป็นระเบียบ ต้องมีการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ให้ดี๕๑ โดยทั้ง ๔ ครูบาได้นําหลัก
พุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาทางกายที่จะเป็นต้นแบบให้กับพระสงฆ์ในการปฏิบัติหลักพุทธธรรม
ดังกล่าวได้แก่ หลักพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจําใจเพ่ือให้ตนดํารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและ
บริสุทธิ์เฉกเช่น พรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้ปกครอง และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   

   
แผนภาพที่ ๔.๒๒ แสดงภาพการสังเคราะห์หลังจาก
การระดมความคิดของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 
  ๒. การพัฒนาศาสนสถาน การดําเนินการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และส่งเสริมการเผยแพร่
ศาสนาเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึง
คุณค่าของสิ่งที่ตัวพระสงฆ์เองมีอยู่ ครูบาทั้ง ๔ ครูบา
จะมีปฏิปทาจริยาวัตรเป็นที่ศรัทธาของมหาชนใน
มณฑลพายั พ  ค รู บ าทั้ ง  ๔  ครู บ า ได้ ส ร้ า ง แล ะ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานสําคัญเป็นที่เคารพสักการะ
ของพุทธศาสนิกชนในภาคเหนือและผู้คนทั่วประเทศ 
ตลอดจนเป็นสถานที่อันน่าภาคภูมิใจและเป็นมรดกทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมาตราบจนทุกวันนี้๕๒ 

จึงเป็นสิ่งสําคัญมากในสังคมยุคป๎จจุบัน ท้ายที่สุดแล้วคงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่คนไทยเห็นคุณค่า
ของสิ่งที่มีอยู่ พระสงฆ์ควรร่วมมือกันพัฒนาสภาพวัดให้เกิดศรัทธาทางรูปธรรม ชาวพุทธได้ร่วมกัน
ปลูกจิตสํานึกในด้านการบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวแล้ว วัดก็จะได้ชื่อว่าได้
ดํารงรักษาไว้ซึ่งเนื้อหา สาระสําคัญของความเป็นอย่างอย่างแท้จริง ได้แก่ สะอาด สงบ และสว่าง ร่ม
รื่น ร่มเย็น สร้างความรู้สึกเป็นที่ประทับใจแก่พุทธศาสนิกชน  การบูรณะพุทธสถานเป็นการปฏิบัติ
อย่างหนึ่งที่จะทําให้พระสงฆ์เกิดการพัฒนาในด้านของการพัฒนาศาสนสถานให้มีความสวยงามเหมาะ
แก่การปฏิบัติธรรมและเรียนรู้หลักพุทธธรรม  
   

                                                 

 ๕๑ สัมภาษณ์ พระพุทธบาทพิทักษ์, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๒ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๕๕ 

 

 
แผนภาพที่  ๔.๒๓ แสดงภาพการสังเคราะห์
หลังจากการระดมความคิดของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์
ลําพูน 
 
  ๓.  การพัฒนาสาธารณประ โยชน์ 
คุณลักษณะที่ แสดงออกถึงการมีส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความสมัครใจ 
กระตือรือร้นโดยไม่หวั งผลตอบแทน ผู้ มีจิ ต
สาธารณะคือผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน  แบ่งป๎นความสุขส่วนตนเพ่ือทําประโยชน์แก่
ส่วนรวม  เข้าใจ  เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสา
ช่วยเหลือสังคม ด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือแก้ป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่ืน เช่น ครูบาศรีวิชัยได้พัฒนาและสร้างวัดมากมายสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น 
ซึ่งครูบาทั้ง ๔ ท่านปฏิบัติศาสนกิจด้วยความเมตตา และคอยช่วยเหลืองานบุญต่างๆของชาวบ้านท่าน
ไม่เคยปฏิเสธ และท่านไม่เคยเรียกร้องอะไร ในการสร้างสาธารณะประโยชน์ก็ได้นําหลักพุทธธรรมมา
ใช้ในการเป็นพื้นฐานที่พระสงฆ์  
  ๔. การพัฒนาจิตใจ ข้อปฏิบัติที่จะให้พ้นทุกข์ได้ ก็คือรักษาศีลบริสุทธิ์เสียก่อน๕๓ ความตั้ง
มั่นก็จะมีขึ้น เพราะฉะนั้น ปุถุชนทั้งหลาย ผู้แสวงหาความสุขใส่ตัว จงพากันรักษาศีลให้บริสุทธิ์เถิด 
เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้ว สมาธิความตั้งมั่นก็จักเกิดมีมาแล้วให้ปลูกป๎ญญา พระคุณท่านทั้งสี่รูปได้เจริญรอย
ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และได้ทุมเทเสียสละให้กับงานพระพุทธศาสนา สงเคราะห์ชุมชนมา
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน๕๔ ปรากฏผลงานให้เห็นเป็นประจักษ์จํานวนมาก ด้านต่างๆ เช่น ด้านคํา
สอน ด้านการปฏิบัติ การเผยแพร่ และการพัฒนา สี่ครูบานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นคําสอนที่คล้ายกัน 
เป็นผู้มีความเมตตาต่อสรรพสิ่งในโลก ท่านเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนคิดถึงผู้อ่ืนก่อนเสมอ มีความยินดีใน
เมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข๕๕ ท่านมีความวางใจเป็นกลางพิจารณาเห็นด้วยป๎ญญา นั่นเอง รวมทั้งรู้จักวางเฉย

                                                 
๕๓ สัมภาษณ์ นางเมฆขลา ชมพูกาวิน, หลานสาวครูบาศรีวิชัย, ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๒. 

 ๕๔ สัมภาษณ์ นายวิมล สุขแดง, หัวหน้านําท่องเที่ยววัดพระพุทธบาทหว้ยต้ม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์ พระครูสุนทรอรรถการ, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒.  



 
๑๕๖ 

 

สงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง 
หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน การฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ  มีความสําคัญอย่าง
ยิ่งเพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา  

และเป็นไปตามเจตจํานงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้อหลัง ถ้าจิตใจ
ได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแล และนํา
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ใน
ที่สุดก็อยู่ที่ใจยิ่งกว่านั้น ป๎ญญา จะเจริญงอกงามได้ ต้อง
อาศัยจิตใจที่ เข้มแข็งสู้ป๎ญหา เอาใจใส่   มีความเพียร
พยายามที่จะคิดค้น ไม่ท้อถอย  ยิ่งเรื่องที่คิดหรือพิจารณา
นั้นยาก  หรือละเอียดลึกซ้ึง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่
ฟูุงซ่านไม่พลุ่งพล่านกระวนกระวาย  คือ ต้องมีสมาธิจึงจะ
คิดได้ชัดเจน  เจาะลึกทะลุได้และมองเห็นทั่วตลอด  จิตที่ฝึก
ดีแล้ว  จึงเป็นฐานที่จะให้ป๎ญญาทํางานและพัฒนาอย่าง
ได้ผล  
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๔ แสดงภาพการสังเคราะห์หลังจากการระดมความคิดของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 
  ดังที่ครูบาแต่ละท่านได้นําเอาหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการฝึกจิต ซึ่งหลักพุทธธรรม
ดังกล่าวก็คือหลักไตรสิกขาเป็นฐานในการฝึกจิตเพ่ือให้เกิดเป็นป๎ญญาประกอบไปด้วย 
  ขั้นศีล  ได้แก่ การเว้นชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพื่อความปกติสงบเรียบร้อยไม่ทําให้ตนและผู้อ่ืน
เดือนร้อน  ข้อปฏิบัติเหล่านี้เรียกว่า ศีลสิกขา แปลว่า สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เป็นขั้นศีล 
    ขั้นสมาธิ (จิต) ได้แก่  การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจให้เหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่พร้อมจะ
ปฏิบัติงานคือ  พิจารณาความเป็นจริง  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการเจริญป๎ญญา  การฝึกบังคับจิตใจให้ตั้ง
มั่นโดยระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม ดังนี้เรียกว่า  จิตตสิกขา  เป็นขั้นจิต 
  ขั้นป๎ญญา  ได้แก่  การฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องตามความเป็นจริง หมายถึง การฝึกฝนอบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงถึ งกับเกิด
ความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาได้จริง ๆ การฝึกฝนเช่นนี้เรียกว่า  
ป๎ญญาสิกขา  เป็นขั้นป๎ญญา๕๖

  

                                                 
๕๖ สัมภาษณ์ พระพุทธบาทพิทักษ์, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผา้, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



 
๑๕๗ 

 

 สรุปได้ว่าจากการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี  ๔ ครูบา 
พบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ของครูบาแต่ละท่านสามารถสรุปได้ว่ามี หลัก
สําคัญอยู่ ๕ ข้อหลัก โดยแต่ละข้อครูบาท่านก็ได้นําเอาหลักพุทธธรรมมาเป็นพ้ืนฐานในการฝึกดังนี้    
๑) การพัฒนาทางกายใช้หลักหลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือให้เกิดจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส  ๒) การพัฒนาศา
สนสถาน  ๓) การพัฒนาสาธารณประโยชน์ได้นําหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้  ๔) การพัฒนา
ความรู้ใช้หลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้  ๕)การพัฒนาจิตใจได้นําหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ ดังที่

กล่าวมาทุกข้อเป็นป๎จจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา 
   
แผนภาพที่ ๔.๒๕ แสดงภาพการสังเคราะห์หลังจาก
การระดมความคิดของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 
 

๔.๓.๓ รูปแบบการเสริมคุณค่าและการ
พัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครู
บา 
   พระสงฆ์ เป็นกลุ่ มคนที่ บทบาทสํ าคัญ 
ทางด้านการศึกษานับมาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะใน
ส่วนของการพัฒนาการศึกษาด้านธรรม และต่อมายังมี
ส่วนสําคัญในการพัฒนา การศึกษาครอบคลุมไปจนถึง
การศึกษาในระดับ โรงเรียนที่ขยายโอกาสให้กับชุมชน

โดยรอบที่ เรียกว่า บวร คือ บ้าน วัด และโรงเรียน จึงเห็นได้ว่าบ้านมีความเชื่อมโยงกับวัด และ
โรงเรียน โดยที่วัดเป็นจุดศูนย์กลางของการศึกษา จะเห็น ได้ว่าพระพุทธศาสนามีความสําคัญต่อการมี
อยู่ ของชุมชนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนในเชิง เครือญาติ และชุมชนแห่งการศึกษาเรียนรู้ ซึ่ง 
พระสังฆาธิการถือได้ว่าเป็นผู้นําในการเรียนรู้ สําหรับชุมชนเป็นเวลานาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
รูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา มีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 
   ๑. การปฏิบัติดี วิธีสร้างศรัทธาที่ดีที่สุดก็คือการสอนด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดี พระสงฆ์ที่
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ งดงามไปด้วยศีล สมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรม มีสติป๎ญญาเฉลียวฉลาด ศรัทธาใน
ความหมายโดยทั่วไปไว้ว่า เป็นความเชื่อในเรื่องความสามารถของบุคคล สําคัญ ในการสร้างศรัทธา
ของพระสงฆ์ในป๎จจุบันแต่ละรูปจะแตกต่างกันตามบริบทของการ เผยแผ่โดยการให้การอบรมการ
สอนการแสดงธรรมและการเขียนตําราและการปฏิบัติธรรมผ่าน สื่อต่างๆ ในยุคสมัยป๎จจุบันนี้มีความ



 
๑๕๘ 

 

เกี่ยวเนื่องทางด้านสังคมเป็นอย่างมาก ด้วยป๎จจัยหลายๆ ด้านโดยเฉพาะความเกี่ยวเนื่องทางด้านจิต
วิญญาณ ฉะนั้น การบริหารวัดจึงต้องปรับเปลี่ยน ระบบ รูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัย ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แม้แต่การนําเสนอหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้อง
เปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะนําไปสู่
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน การร่วมกันทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา การมีศาสนทายาทเพ่ือสืบทอดคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการนําหลักธรรมคํา
สอนทาง พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน การเป็นผู้นําแห่งจิตวิญาณของพระสงฆ์จะใช้
วิธีการแสดงธรรมสั่งสอนพุทธบริษัทโดย ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหยิบยกประวัติในสมัย
พุทธกาลที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ขึ้นมาบรรยายแสดงให้เห็นชัดถึงหลักธรรมที่สามารถนําไปใช้กับ
การดําเนินชีวิตประจําวันให้แก่ เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้นําไปใช้ ดังนั้นพระสงฆ์จึงมี
บทบาทสําคัญในฐานะเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่สืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง การสร้าง
บุคลากรไว้สืบทอดพระพุทธศาสนานั้นเปรียบได้ดั่งตระกูลที่ไม่มีทายาทสืบทอด แม้จะมั่งคั่งมั่นคง
เพียงใดในเบือ้งต้น ที่สุดก็จะอยู่ไม่ได้ เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนา แม้จะมีคําสอนที่ดีวิเศษเพียงใด ถ้า
ขาดผู้สืบทอดต่อๆกันมา ก็สูญสลายไปเช่นกัน จึงต้องพยายามสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ไว้สืบทอด
พระพุทธศาสนาให้มั่งคงต่อไป 
  ๒. เป็นผู้มีปัญญา การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เดิมพระสงฆ์เรียนเฉพาะภาษาบาลี 
เปรียญธรรม และพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือสู่โลกุตรธรรม จากเดิมพระสงฆ์จะเรียนแต่
ภาษาบาลี พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในป๎จจุบันเปรียบเสมือนดอกบัวสัตตบงกชที่มีก้านใบ 
ดอกชูช่อเบ่งบานอยู่เหนือน้ํา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ที่แตกฉานในพระ
ธรรม และความสามารถในการสื่อสาร ต้องมีวิสัยทัศน์ รู้วิธีการสร้างแรงบันดาลใจ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม และมีอุดมคติที่ถูกต้อง พร้อมกันนั้นก็มีหลักการในการเผยแผ่ด้วยจะทําให้คณะสงฆ์สามารถ
ประกาศหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ไม่ได้เจาะจง
เฉพาะการศึกษาเล่าเรียนในตํารับตําราเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างครบถ้วนกระบวน
ความทั้งด้านกาย วาจา ใจ โดยผ่านกระบวนการศึกษาพัฒนา มีการเล่าเรียนเป็นจุดเริ่มต้น แล้วนํามา
ลงมือปฏิบัติ จนเกิดเป็นผลของการปฏิบัตินั่นเอง แล้วผลที่ได้รับจากการศึกษาพัฒนาตนก็จะเป็นผล
ย้อนกลับเป็นข้อมูลอันเป็นป๎จจัยสําคัญเพ่ือเป็นกัลยาณมิตรในการศึกษาพัฒนาต่อไป  ให้ความสําคัญ
กับการฝึกฝนตนเอง อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการเรียนรู้ต่อไป เพราะมนุษย์นั้นจัดว่าเป็นผู้ที่
สามารถฝึกฝนอบรมตนได้ดีกว่าสัตว์ประเภทอ่ืน ๆ พระสงฆ์ไทยในยุค ๔.๐ นั้นจึงต้องเป็นผู้ถ่ายทอด
การศึกษาเรียนรู้ในระบบการฝึกอบรมจากภายนอกเข้าไปหาภายใน จากส่วนที่หยาบเข้าไปหาส่วนที่
ละเอียดและจากส่วนที่ง่ายกว่าเข้าไปหาส่วนที่ยากและลึกซึ้งกว่า เมื่อแรกเริ่มการฝึก การฝึกส่วน
หยาบภายนอกในขั้นศีล ช่วยเป็นฐานแก่การฝึกส่วนละเอียดภายใน ทําให้พร้อมและสะดวกที่จะฝึกใน
ขั้นจิตและป๎ญญาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อฝึกขั้นละเอียดภายในคือขั้นจิตและป๎ญญา ผลก็ส่งกลับออกมา
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ช่วยการดําเนินชีวิตด้านนอก เช่น มีความประพฤติสุจริตมั่นคง คิดแก้ป๎ญหาและทํากิจต่างๆ ด้วย
ป๎ญญา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง วิธีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
การประกอบอาชีพที่สุดจริตไม่มีการเบียดเบียนผู้อ่ืน เลี้ยงชีพบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 
บทบาทของพระสงฆ์จึงมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชํานาญ 
เช่น เรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู้ ฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชํานาญ เรียนรู้จึงมี
ความหมายคือการเข้าใจความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยประสบการณ์ที่ได้รับการเรียนรู้จนเกิดความรู้
ความเข้าใจมีความชํานาญที่ได้จากการฝึกฝนนั่นเอง 
   
แผนภาพที่  ๔ .๒๖ แสดงภาพการนํา เสนอ
หลังจากการระดมความคิดของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์
ลําพูน 
 
  ๓. หม่ันขัดเกลาจิตใจ การที่คนเห็น
ต่างเข้ามาแนะนํา ติชม ด่า ว่า เหน็บแนม ประชด 
ดูถูก ฯลฯ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการปฏิบัติ
ธรรมเ พ่ือขัดเกลาจิตใจให้ เป็นคนดียิ่ งขึ้นได้ 
เพ่ือให้ตัวพระสงฆ์เองได้นําสิ่งกระทบเหล่านั้นเข้า
มาตรวจสอบว่า ตัวพระสงฆ์เองโกรธหรือไม่ ตัว
พระสงฆ์เองไม่ชอบใจหรือไม่ ตัวพระสงฆ์เองขุ่นใจ
หรือไม่ ใจตัวพระสงฆ์เองสั่นไหวหรือไม่ ที่เป็น
เช่นนั้นเพราะอะไร แล้วจะกําจัดอาการเหล่านั้น
ได้อย่างไร การชมเชย และการให้กําลังใจก็เช่นกัน 
ตัวพระสงฆ์ เอง อ่ิมใจ ฟูขึ้นในใจหรือไม่  ตั ว
พระสงฆ์เองลอยหรือไม่ ตัวพระสงฆ์เองเหลิงหรือไม่ ตัวพระสงฆ์เองหลงไปในคําชมเหล่านั้นหรือไม่ ทั้ง
นินทาและสรรเสริญนี้เองจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเป็นวัตถุดิบในการขัดเกลาจิตใจของตัวพระสงฆ์เอง  
เปูาหมายของการขัดเกลาจิตใจคือการทําดีด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเกิดผลดี ซึ่งจะต้องเกิด
จากการทําดีอย่างเต็มที่เท่าที่จะมีกําลังพอจะทําได้ แล้ววางผลที่จะเกิดขึ้นนั้นให้ได้ ตัวพระสงฆ์เอง
มุ่งเน้นการทําดี แต่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผล เพราะผลเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก การปล่อยวางความยึดมั่ น
ถือมั่นที่ยากที่สุดคือการปล่อยวางการยึดในบทบาทและหน้าที่ เพราะตัวพระสงฆ์เองนั้นไม่ได้อยู่ค้ําฟูา 
ตัวพระสงฆ์เองช่วยทุกคนไม่ได้ หากตัวพระสงฆ์เองยังยึดว่าตัวพระสงฆ์เองจะต้องช่วยสัตว์ ช่วยทุกคน
ให้พ้นจากการเบียดเบียน ตัวพระสงฆ์เองเองจะเป็นคนที่ไม่พ้นไปจากทุกข์   
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  ๔. สร้างพ้ืนที่เรียนรู้ การจัดสถานที่นั้นวัดเป็นสถานที่ที่มีศาสนวัตถุและสถานที่กว้างใหญ่ มี
ทั้งศาลา ห้องสมุด กุฏิ วิหารต่างๆ ถ้าตัวพระสงฆ์เองสามารถจัดสถานที่ที่จะรวบรวมเอกสารต่างๆไว้ 
อย่างเช่น รวบรวมหนังสือ เอกสาร รูปภาพจัดเป็นสัดส่วนเพ่ือเอาไว้ให้ประชาชนทุกคนได้ศึกษา การ
สร้างแรงบันดาลใจที่ให้เกิดผลที่ดีนั้น คือ การจัดให้มีการส่งเสริมความรู้การพูดจูงใจเพ่ือให้การงาน
สําเร็จ ฝึกอบรมถวายความรู้ในการแสดงพระธรรมเทศนา โดยจัดเป็นรูปแบบโครงการเพ่ือให้เกิด
ความเป็นรูปธรรมของการทํางาน จะช่วยให้การดําเนินงานด้านการเผยแผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นการจัดเตรียมบุคลากรด้านการเผยแผ่อย่างเป็นระบบ เพราะในสภาพการณ์
ป๎จจุบัน บริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อน ความต้องการของสังคม
ที่จะให้พระสงฆ์เป็นผู้ชี้แนะอบรมสั่งสอน เช่น การสอนศีลธรรม การเผยแผ่โดยการแสดงพระธรรม
เทศนาในสถานที่ภายนอกวัด เป็นต้น จึงเป็นความสอดคล้องที่ลงตัว ในการที่จะเตรียมบุคลากรไว้
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ การจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ได้ผล จําเป็นต้องมีการเตรียมบุคลากรให้
เหมาะสมทั้งในส่วนป๎จจุบันและอนาคต และวิธีการสร้างแรงบันดาลใจโดยวิธีการพูดเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงวิธีการและลีลาในการพูดซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายจึงต้องอาศัยเครื่องมือและวิธีการที่แตกต่างกัน คณะสงฆ์ต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงวิธีการ
นําธรรมะเพ่ือให้เข้าถึงบุคคล และในชุมชนที่มีคุณภาพต่างกัน ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้งาน

ด้ า น เผ ยแผ่ เ ป็ น ไป ได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
   
แผนภาพที่ ๔.๒๗ แสดงภาพการ
สั ง เคราะห์หลั งจากการระดม
ความคิดของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์
ลําพูน 
 
๕. ท าเพื่อส่วนรวม การศึกษาทั้ง

ทางโลกและทางธรรม เดิมพระสงฆ์เรียนเฉพาะภาษาบาลี เปรียญธรรม และพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าเพ่ือสู่โลกุตรธรรม จากเดิมพระสงฆ์จะเรียนแต่ภาษาบาลี พระธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ในป๎จจุบันเปรียบเสมือนดอกบัวสัตตบงกชที่มีก้านใบดอกชูช่อเบ่งบานอยู่เหนือน้ํา ความ
เจริญทางด้านวัตถุป๎จจุบัน ทําให้สังคมมีค่านิยม ให้ความสําคัญและแสวงหาเงินทองอํานาจ มากกว่า
ให้ความสําคัญด้านจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรมลง ป๎ญหามากมาย การปลูกฝ๎งจิตใจให้บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงควรเกิดขึ้นในสังคมจิตสาธารณะเป็นความรับผิดชอบที่เกิดจาก
ภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิด จิตใต้สํานึกตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งอยู่ในจิตใจและส่งผลมาสู่การ
กระทําภายนอก ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ 
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หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง 
คือส่วนหนึ่งของสังคมท่ีต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อ
ประเทศชาติ และโลกใบนี้ ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมีบทบาทที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งในการปลูกฝ๎งให้เกิดจิต
สาธารณะกับบุคคลมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ที่จะเป็นแนวคิดต่อตนเอง อันจะสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิด
การพัฒนาแก่สังคม ดังนั้นป๎จจุบันพระสงฆ์จึงต้องเข้ามามีบทบาทในการปลูกฝ๎งและสร้างจิตสํานึก
สาธารณะให้กับบุคคล การปลูกฝ๎งจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน  จิตสาธารณะ เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการปลูก
จิตสํานึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยลด
ป๎ญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักในการดําเนินชีวิต ช่วยแก้ป๎ญหาและ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม การสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทยให้เจริญงอกงามต้องอาศัย
ระยะเวลาและความต่อเนื่องในการดําเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุก
ภาคส่วนในสังคม เพ่ือร่วมกันผลักดันให้มีผลเกิดขึ้นทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
สังคมไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมที่มีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง เป็นผู้ซึ่งสละแล้วซึ่งสภาวะความเป็น
ป๎จเจกภาวะ แต่มีชีวิตเพ่ือสังคะภาวะ เพื่อชุมชน มีจิตวิญญาณเพ่ือชุมชน ต้องมีความรู้สึกที่เป็นชุมชน 
เพราะชีวิตต้องมีความเกี่ยวข้อง มีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา ยิ่งในสมัยโบราณด้วยแล้ว วัดหรือ

พระสงฆ์กลายเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน วัดเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ของชุมชน ซึ่งทําให้เกิด
หลักปฏิบัติประกอบไปด้วย เผย
แ ผ่ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัทและ
พระเณรทั่วไป 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๘ แสดงภาพการสังเคราะห์หลังจากการระดมความคิดของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 
  เพราะฉะนั้น การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่
ครูบาในจังหวัดลําพูนที่เป็นแก่นสาระสําคัญของแนวคิดยังถูกนํามาเสริมสร้างคุณค่าให้กับสังคม
ป๎จจุบันเพราะผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมยังคง
ตระหนักถึงความจําเป็นของการนําแนวคิดและอารยธรรมมาผนวกกับศาสตร์สมัยใหม่จนกลายเป็นอัต
ลักษณ์สําหรับจังหวัดลําพูนที่เป็นดังนั้นก็เพราะอารยธรรมดังกล่าวได้ปรากฏวิถีการปฏิบัติของ
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ประชาชนในหลายพ้ืนที่มาถึงป๎จจุบันอันเป็นสิ่งที่ตนทั่วไปสามารถพิสูจน์ประจักษ์สายตาได้และ
ก่อให้เกิดความมั่นใจต่อแนวทางการพัฒนาสังคมในภาครวมของการนําอารยธรรมสี่ครูมาประกอบ
เป็นรูปของนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมีชุมชนเป็นฐานสําคัญที่สุด เพราะฉะนั้น การ
เสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูสามารถมองมิติดังต่อไปนี้ 
  ๑. คุณค่าการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ในระดับป๎จเจกบุคคล จากต้นแบบของการประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ มีสีลาจารวัตรอันงดงามไม่ด่างพร้อยในพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิ
ฐาน มีประสบการณ์ทําหน้าที่ในการสั่งสอนกุลบุตรและเผยแผ่พระพุทธศาสนานํามาสู่การร่างต้นแบบ
การพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ในยุคป๎จจุบันในหลากหลายมิติโดยมิติที่เรียกว่าขาดนามว่า ครูบายังคง
มีคุณค่าในเชิงความเคารพนับถืออย่างมาก อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติตนเยี่ยงครูสมัยก่อนยังมีเห็ นอยู่
เนืองด้วยความดีและความเคารพรักในครูบาทั้งสี่รูปทําให้กระแสการปฏิบัติได้สืบทอดทั้งอัตลักษณ์
เฉพาะและพฤติกรรมต่างๆ พระสงฆ์ในแถบภาคเหนือยังคงเพ่ิมพูนและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อพระสงฆ์หรือครูบาในป๎จจุบันได้ปฏิบัติเฉกเช่นดังกล่าวก็ได้รับความเคารพศรัทธาดัง
ปรากฏในหลายๆรูป เช่น ะครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐฉาน 
ประเทศพม่า ครูบาบุญทอง แห่งวัดน้ําพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ครูบาบุญตั๋น เตชธมฺโม วัดย่าปาย ต.
บวกค้าง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ครูบาน้อยเตชป๎ญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ครูบาอินแก้ว กาวิโร (พระครูวิจิตรวัฒนวิธาน)วัดดอนมูล อ.แม่ระมาด จ.ตาก ครูบาอริยชาติ อริยจิต
โต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ครูบาวัง พรหมเสโน วัดบ้าน
เด่น จ.ตาก ครูบาสร้อย ขันติสาโร” หรือ “พระครูนิมมานการโสภณ” วัดมงคลคีรีเขตร์ อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก เป็นต้น ซึ่งครูบาทั้งหลายเหล่านี้ได้รับอิทธิพลแนวการปฏิบัติตนจากครูบาทั้งสี่ในจังหวัดแทบ
ทั้งสิ้น แต่กระนั้นมิติของโลกป๎จจุบันที่เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการประยุกต์แนวปฏิบัติร่วมสมัยใหม่ที่
แตกต่างไปจากก่อนบ้างแต่ทั้งนี้คุณค่าของการปฏิบัติตนตามแบบบุรพจารย์ยังคงสืบทอดและสืบสาน
กันต่อไปโดยเฉพาะการยึดถือความเคร่งครัดในศีลธรรม การฉันอาหารมังสวิรัติ การช่วยเหลือสังคม 
การบูรณะวัด อารามและสร้างสาธารณะประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งในระดับของสมถะกรรมฐานและวิป๎สสนา
กรรมฐานอันเป็นจุดกําเนิดการปฏิบัติตนอย่างเข้มแข็งจนกลายเป็นอารยธรรมวิถีของครูในสังคม
ภาคเหนือเสมอมา 
 ๒. คุณค่าการพัฒนาชุมชน องค์กร และสถาบันหลักทางสังคม จากภาพของครูบาทั้งสี่รูปทํา
ให้สังคมภาคเหนือได้ตระหนักถึงภารกิจตามหลักพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของหลักธรรม
ทั้งปวงนั้นก็คือ การให้และการเสียสละความเห็นแก่ตัวเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มากที่สุด ดังสังเกตได้จาก
หากมีกิจกรรมหรือโครงการใดๆที่เกี่ยวกับก่อสร้าง การช่วยเหลือสังคม ชุมชนไม่ว่าจะด้วยแรงหรือ
ด้วยทรัพย์สินจะเกิดความสําเร็จได้โดยง่าย อีกท้ังระดับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปที่มาพร้อมกับ
ความเคารพศรัทธาจากผู้นําทางศาสนาที่คอยให้แนวทางและกําลังใจตลอดเวลานับได้ว่า สังคม
ภาคเหนือหากมีครูบาเป็นผู้ริเริ่มหรือผู้สานต่องานมักจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างกรณีการสร้างถนน
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ขึ้นพระธาตุดอยสุเทพของครูบาเข้าศรีวิชัยก็สําเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้เหตุผลหนึ่งที่
อารยธรรมการร่วมกันสร้างร่วมกันต่อยอดผลงานก็เพราะหวังถึงสภาพทางสังคมที่ต้องการให้เกิดความ
สามัคคีกันในหมู่คณะของชุมชนภาคเหนือ อันเป็นการปลูกฝ๎งให้คนในชุมชนมีความเอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนบ้านและของชุมชน ความพร้อมเพรียงกัน 
ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ  นอกจากนี้ 
อารยธรรมยังมองไปถึงกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วย
ความสมัครใจ  กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้มีจิตสาธารณะคือผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน  แบ่งป๎นความสุขส่วนตนเพ่ือทําประโยชน์แก่ส่วนรวม  เข้าใจ  เห็นใจผู้ที่มีความ
เดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม สําหรับการพัฒนาสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนา สถาบันการศกึษาได้ปรากฏในเชิงชุมชนต้นแบบของการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ยึดถือแนวปฏิบัติ
ภายใต้แนวคิดของครูบาทั้งหลาย เช่น ชุมชนห้วยต้มจะยึดถือและปฏิบัติศีลธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่
ทานเนื้อ เข้าวัดในทุกๆวันพระท้ังเด็กผู้ใหญ่คนชราก็ปฏิบัติแนวเดียวกันทั้งหมดทําให้สถาบันครอบครัว
มีความอบอุ่นและเข้มแข็งอย่างมาก สําหรับสถาบันศาสนาภายใต้การหลักปฏิบัติของครูบาทั้งสี่ที่ได้
วางรากฐานสําคัญที่แนวทางการปฏิบัติทั้งตนเองและการปฏิบัติต่อสังคมชุมชนรอบข้างจะสามารถ
พัฒนาตนเองได้ และสถาบันการศึกษาอันเป็นผลในเชิงป๎จจุบันที่ เห็นเป็นรูปธรรมอย่างมาก 
นอกจากนี้การสร้างถาวรวัตถุไว้จํานวนมากแล้ว ยังสามารถศาสนบุคคลที่เป็นทายาทให้กับ
พระพุทธศาสนาโดยการจัดตั้งมูลนิธิเพ่ือการศึกษา อาคารสถานที่ที่ใช้สําหรับการศึกษาของพระภิกษุ
สามเณรทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปโดยเฉพาะวัดพระพุทธบาทห้วยต้น วัดพระพุทธบาทตาก
ผ้า เป็นต้น ที่ได้รับอานิสงส์จากแนวคิดการพัฒนาของครูบาที่เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา
ให้กับศาสนทายาทจนถึงป๎จจุบัน อีกทั้งการสร้างคุณประโยชน์สาธารณะอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น สร้าง
โรงเรียน สร้างถนน สร้างสะพาน สร้างฝาย ศาลาริมทาง เป็นต้น นับเป็นคุณค่าของอารยธรรมวิถี 
 ๓. คุณค่าการพัฒนาระดับนโยบายการพัฒนาภาคจังหวัด ผ่านอารยธรรมวิถีสี่ครูบาได้สะท้อน
มุมมองเชิงสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์ต่อสังคมตลอดมาโดยการขับเคลื่อนขององค์กรบริหารส่วน
จังหวัดที่ได้นําโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่มาใช้ในการพัฒนาสังคมระดับจังหวัดจัดเป็นนโยบาย
ร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรท้องถิ่นต่างๆ และภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาซึ่งมีหลักการ
สําคัญ คือ ร่วมกันคิด ร่วมทุน ร่วมทํา และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและการระดมทรัพยากรสรรพกําลังเพ่ือแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และทันต่อป๎ญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่มีบทบาทหลัก ๆ 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน จะทําหน้าที่คอยกําหนดกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการร้องขอ/
ร้องเรียนจากประชาชน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่จําเป็นในการก่อสร้างตามโครงการที่ได้รั บ
อนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ สนับสนุนบุคลากร
เครื่องจักรกลในกรณีที่การดําเนินงานตามโครงการมีป๎ญหาอุปสรรคหรือต้องการความช่วยเหลือ และ
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ติดตมตรวจสอบผลการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตมเปูาหมายที่วางไว้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
รับผิดชอบในพ้ืนที่ในการสํารวจตรวจสอบสถานที่ดําเนินโครงการ การสํารวจออกแบบและประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ การสมทบวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับใช้กับเครื่องจักรกลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน และบทบาทของผู้นําท้องที่ในจังหวัดลําพูน เป็นแกนหลักในการ
ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กับประชาชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
ประชาชนในการดําเนินโครงการ การร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมสมทบทุน ร่วมแรงงาน ร่วมใจ 
ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามตรวจสอบจนโครงการนั้นบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย  ซึ่ง
โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่นี้จะเห็นได้ว่าเป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคมในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคม ในทุกขั้นตอนนั้นจะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็น
ผู้ด าเนินการเอง โดยที่ภาครัฐจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น เช่น สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ 
เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพราะฉะนั้น กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารย
ธรรมวิถีของสี่ครูบานั้นมีจุดเริ่มต้นมาจาก “เราประกาศแนวทางการทํางานโดยใช้วิถีครูบา งานหน้า
หมู่ต่อสภา เอาวิถีนี้มาปฏิบัติเป็นหมู่บ้านละแสน มีกระบวนการทํางานโดยให้ อปท. เป็นผู้ ประสาน 
ชาวบ้านคิด อบจ. เป็นสิ่งของมีการทํา MOU ร่วมกัน... วิถีครูบา งานหน้าหมู่นี้จะเริ่มด้วยคําว่า ร่วม
คิด ร่วมใจ(ร่วมศรัทธา) ร่วมแรง ร่วมทุน ร่วมรับผลระโยชน์ ร่วมดูแลรักษา นี้เป็นหลักวิถีครูบา ดังนั้น 
คุณค่าการพัฒนาระดับนโยบายการพัฒนาภาคจังหวัดจะเป็นมองถึงองคาพยพระดับความต้องการของ
พ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมมากที่สุดทําให้จังหวัดลําพูนเป็นอีกจังหวัดที่มีผลคะแนนการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในการบริหารและการพัฒนาพ้ืนที่มากที่สุดเป็นผลมาจากการประกาศนโยบายตามโครงการ
วิถีครูบา งานหน้าหมู่ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด จะเป็นลักษณะของการกระตุ้นภาคีของ อบจ. 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) คือ เทศบาล อบต. (องค์การบริหารส่วนตําบล) ใช้รูปแบบภาคีความ
ร่วมมือผ่าน อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพราะลําพังเพียง อบจ. ทําเองไม่ได้ทั้งหมด... เริ่ม
จากความต้องการของประชาชน เขียนเป็นโครงการผ่าน อปท. เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปีตาม
แผนการพัฒนาของท้องถิ่นนั้นๆ 
  สรุปได้ว่า  การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครู
บาในจังหวัดลําพูน สามารถจัดระดับของการเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ รวม
ไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูนได้ ๓ ระดับ ได้แก่ คุณค่าการพัฒนาระดับป๎จเจก
บุคคลอันเป็นผลมาจากต้นแบบตามอารยธรรมวิถีของครูบาทั้งสี่ที่ได้วางแนวทางการปฏิบัติให้กับลูก
ศิษย์และประชาชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงป๎จจุบัน คุณค่าการพัฒนาระดับของชุมชน องค์กรและ
สถาบันต่างๆ ภายในจังหวัดลําพูนและใกล้เคียงโดยเฉพาะความสามารถในการสร้างความสามัคคีกัน
ระดับครอบครัว ชุมชนจนสามารถนําไปความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่จะทํางานเพ่ือส่วนรวมกัน
ทั้งหมดอีกทั้งการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีงามตามอารยธรรมของครูบาอันประจักษ์แก่สายตาของ
บุคคลทั้งหลาย และคุณค่าการพัฒนาระดับเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่น้อมนําเอา
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หลักคําสอนไปผนวกบูรณาการกับนโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
แผนภาพที่ ๔.๒๙ แสดงคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา 
  

๔.๔ ผลการบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัด
ล าพูน 
  ๔.๔.๑ ผลบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการจัดการศึกษา 
  การบูรณาการหลักพุทธธรรม ที่จะนําไปสู่จุดหมายของการศึกษาดังกล่าวได้ก็คือ มรรค ๘ 
ซึ่งย่อได้เป็น ศีล สมาธิ และป๎ญญา นอกจากนั้น ควรให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ (๑) ตนเอง (๒) 
สิ่งแวดล้อม และ (๓) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม โดยให้เรียนวิชาต่าง ๆ เพ่ือจะได้
พบว่าตนเองถนัดอะไร มีศักยภาพไปในทางใดและต้องมีการเรียน “จริยธรรมศึกษา” เพ่ือควบคุม
ไม่ให้ปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทางเลวหรือไม่เหมาะไม่ควร ด้านกิตติพันธ์ รุจิรกุล ได้กล่าวว่าการจัด
การศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมายได้นั้น  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องดํา เนินการส่งเสริมการบริหารการจัดการงาน ๖  ด้าน คือ๕๗ 
 

                                                 

  ๕๗ กิตติพันธ์ รุจิรกุล, ทฤษฎีผู้น าทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๙), 
หน้า ๗๗. 

คุณค่าการพัฒนาระดับป๎จเจกบุคคล หลักปฏิบัติตน ปฏิปทา การเป็นต้นแบบ 
พระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐานตามแบบบุรพจารย์ 

คุณค่าการพัฒนาระดับองค์กร/ชุมชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษาได้ปรากฏในเชิงชุมชนต้นแบบของการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข 

ยึดถือแนวปฏิบัติภายใต้แนวคิดของครูบาทั้งหลาย 

คุณค่าการพัฒนาระดับนโยบาย โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่การทํา MOU 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ และผู้นําชุมชนภายในจังหวัดลําพูน 
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๑. ด้านวิชาการ 
ผู้บริหารจะต้องกําหนดนโยบาย เปูาหมาย วางแผน แบ่งกลุ่มนักเรียน จัดหลักสูตรการเรียน

การจัดการศึกษา จัดห้องเรียน จัดห้องสมุด จัดการวัดและการประเมินผลการเรียน พัฒนาการเรียน
การจัดการศึกษาด้วยการจัดทํา สื่อการเรียนการจัดการศึกษา จัดหาคู่มือครู บันทึกการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษาซ่อมเสริม การนิเทศการจัดการศึกษา การใช้ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการจัดการศึกษา การแนะแนว การจัดหาทุนการศึกษาท้ังหมดเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในด้านการเรียนการจัดการศึกษาจัดให้มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะและวัย
ของนักเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาบาลียกเว้นพุทธศาสน
สุภาษิตเท่านั้น ในด้านกระบวนการจัดการจัดการเรียนการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ใช้วิธีการจัด
การศึกษาตามแบบอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอน สอนให้เกิดศรัทธา ความนิยมชมชื่นใช้สื่อการเรียน
การจัดการศึกษาประกอบการจัดการศึกษา จัดหาสื่อ นวัตกรรม เช่น ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ เป็นต้นให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการประพฤติที่ดีงาม ฝึกการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องติดตามประเมินผล สนับสนุนให้กําลังใจครูผู้สอน อาราธนาพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถ
มาสอนหรือผู้ทรงคุณธรรมในชุมชนมาเป็นวิทยากรส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน  การประกวด
แข่งขันการตอบป๎ญหาธรรมะ การแข่งขันการสวดมนต์ทํานองสรภัญญะเป็นต้น 

๒. ด้านงบประมาณ 
งบประมาณ เป็นงานสนับสนุนให้งานของสถานศึกษาดําเนินไปสู่ความสําเร็จและบรรลุผล

สมความประสงค์แบ่งออกเป็นด้านงบประมาณ มีการวางแผนที่จะใช้เงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณในการจัดซื่อและจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างการจัดทําบัญชี 
งานพัสดุ งานทะเบียนและสถิติ งานสารบรรณ ซึ่งเป็นงานธุรการ ทําให้เกิดงานสําคัญขึ้น ๗ งานคือ 
การจัดทําแผนและบริหารงานงบประมาณการจัดทําแผนใช้เงินนอกงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง
โดยวิธีการต่าง ๆ ตามระเบียบ งานการจัดทํา บัญชี งานพัสดุ งานทะเบียนสถิติและงานสารบรรณ 

ในส่วนของการส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับด้านบริหาร
จัดการงบประมาณนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมได้ด้วยการจัดดําเดินการวางแผนงานใน
การจัดซื้อ จัดหาหรือจัดทําโดยใช้งบประมาณ เพ่ือผลิตสื่อและจัดอบรมการเรียนการจัดการศึกษาใน
วิชาพระพุทธสาสนา ซึ่งตามสภาพจริงผู้บริหารศึกษายังให้การส่งเสริมทางด้านนี้ในระดับน้อยบาง
สถานศึกษาอาจไม่มีเลยโดยนํางบประมาณไปพัฒนาทางด้านอ่ืน ทําให้การเรียนการจัดการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนาขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งควรวางแผนจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าตอบแทนแก่
พระภิกษุช่วยสอน ค่าตอบแทนวิทยากรที่มาสอน หรือค่าตอบแทนเป็นเงินล่วงเวลาให้กับครูจากการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
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๓. ด้านกิจกรรม 
กิจกรรมเป็นงานให้บริการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนในทุก ๆ ด้านนอกจาก

การจัดการเรียนการจัดการศึกษาตามปกติเพ่ือช่วยให้นักเรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์  ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ คือ กําหนดนโยบาย การจัดกิจกรรม ให้การสนับสนุน มอบหมายงานให้บุคลากรรับไป
ดําเนินการ ออกนิเทศให้คําปรึกษาและควบคุมงาน จัดหางบประมาณให้ จัดให้มีการประเมินผล ส่วน
ขอบข่ายของงานกิจกรรมนักเรียนนั้นประกอบไปด้วยการให้บริการด้านสวัสดิการแก่นักเรียน  จัดให้มี
กิจกรรมร่วมหลักสูตรและควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน  เป็น
บุคคลที่มีวินัยในตนเอง (Self-Disciplined) จากขอบข่ายงานดังกล่าว ทําให้เกิดงานสําคัญขึ้น ๓ งาน 
คือ การให้บริการหรือสวัสดิการ การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตรและการควบคุมด้านความประพฤติ ส่วน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาได้
ชัดเจน คือ การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันประกอบศาสนกิจโดย
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จัดปาฐกธรรมนิทรรศการ กิจกรรมประกวดส่งครูและนักเรียนเข้าประกวดใน
ระดับต่างๆ ไม่เฉพาะเพียงภายในโรงเรียนแต่ยังมีหน่วยงานส่วนราชการ สถาบันทางศาสนาและ
ภาคเอกชนที่ร่วมจัดการประกวดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การประกวดเรียงความ บทความ 
การตอบป๎ญหาธรรม เป็นต้น ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการสรรหางบประมาณดําเนินการ ให้ขวัญ
และกําลังใจ แสดงความชื่นชมยินดีประกาศเกียรติคุณยกย่อง เป็นแบบอย่างแก่ครูและนักเรียนได้
ดําเนินรอยตาม จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมและวัตร
ปฏิบัติกิจของบรรพชิตโดยตรงรวมทั้งทําการวิจัยการดําเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติงานวางแผนทํางาน
ร่วมกัน วางตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือเป็นต้นแบบแก่ครู ร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกครั้ง รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผลโดยใกล้ชิด 

๔. ด้านบุคลากร 
งานบุคลากรเป็นงานที่มีความสําคัญอย่างมากที่จะทําให้การบริหารการศึกษาประสบ

ความสําเร็จได้ ลักษณะการบริหารงานบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทุกอย่างเพ่ือให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
ขอบข่ายของงาน ได้แก่ การวางแผน การออกกฎระเบียบข้อบังคับ กําหนดตําแหน่ง วางแผนกําลังคน 
สรรหาบรรจุแต่งตั้งสับเปลี่ยน โยกย้ายหรือเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นจัดทําทะเบียนประวัติ พัฒนา
บุคลากร ประเมินผลการการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบให้มาตรการวินัย จัดสวัสดิการและ
ให้ประโยชน์เกื้อกูล (Fringe benefits) แก่บุคลากร รวมไปถึงการพิจารณาให้ออกจากงาน จาก
ขอบข่ายของงานดังกล่าวทํา ให้เกิดงานสําคัญ ๘ งาน คือ จัดประชุม พัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมในการบริหาร พิจารณาความดีความชอบ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา จัดสวัสดิการและ
สงเคราะห์ บํารุงขวัญและกําลังใจ ตลอดจนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในด้านการ
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พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีความศรัทธา มีทักษะและวิธีการในการถ่ายทอดคุณธรรมและ
จริยธรรมสู่นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมด้วยกระบวนการต่างๆ คือ จัดประชุมครูเพ่ือ
ปรึกษาหาแนวทางการจัดการเรียนการจัดการศึกษาที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นคนดีแก่นักเรียน  
โดยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นําเสนอแนวทางดําเนินงานแล้ววางแผนร่วมกันให้สามารถ
จัดแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม นําสู่ผลสําเร็จตามเปูาหมายส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยการส่ง
เข้ารับการอบรมความรู้ทางศาสนาเพ่ือให้เกิดศรัทธานับถืออย่างถูกต้อง มีเหตุผล สามารถอธิบายเหตุ
แห่งการกระทําและผลที่เกิดจากการกระทํา สร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรด้วยการพิจารณาความ
ดีความชอบเมื่อบุคลากรประกอบคุณงามความดีหรือประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา ตลอดจน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ติดตามสอบถามและประเมินผลตลอดเวลา 

๕. ด้านอาคารสถานที่ 
งานด้านนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตัวอาคาร และบริเวณภายในโรงเรียน ลักษณะงานแบ่ง

ออกเป็น ๕ ส่วน การวางแผนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ การบํารุงรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุง
ห้องเรียน การปลูกและตัดแต่งต้นไม้ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จากขอบข่ายของงาน
ดังกล่าว ทําให้เกิดงานสําคัญขึ้น ๕ งาน คือ การวางแผนด้านอาคารสถานที่โดยกําหนดว่าจะสร้าง
อาคารใด ไว้ที่ใดและใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือทําไห้
อาคารสถานที่อยู่ในสภาพคงทนถาวรสวยงามอยู่เสมอ งานปรับปรุงห้องเรียนห้องประกอบให้ใช้การได้
ดี มีอุปกรการเรียนการจัดการศึกษาครบครัน งานปลูกบํารุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามเหมาะสมกับภูมิส
ถาป๎ตย์ ร่มรื่น ใช้ประโยชน์ทั้งร่มเงาและเป็นสื่อการเรียนการจัดการศึกษาได้ด้วยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้สะอาด เป็นระเบียบสวยงาม และเป็นห้องเรียนภายใต้ร่มไม้ สร้างความ
สดชื้นเบิกบานให้กับผู้เรียน ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จะตามมา 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการอาคาร
สถานที่เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาพุทธสาสนาได้ดังนี้ ประชุมปรึกษาหารือบุคลากรเพ่ือวางแผน
ดําเนินการในการพัฒนาอาคารสถานที่ ที่จะเอ้ืออํานวยต่อการเรียนการจัดการศึกษารับฟ๎งความ
คิดเห็น การจัดดําเนินการสนับสนุน สรรหางบประมาณดํา เนินการพัฒนาห้องประกอบ การเรียนการ
จัดการศึกษา เป็นห้องพระพุทธศาสนา จัดหาจัดทําวัสดุอุปกรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
การศึกษาหาความรู้ของนักเรียน สร้างความภาคภูมิใจในภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ที่เกิดจากการสร้างสรรค์
ความรู้ด้วยลักษณะทางธรรมชาติและความงามจากศิลปวัฒนธรรม  ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบศาสนกิจ เช่น พระพุทธรูป ตู้พระธรรม ธรรมาสน์ ตาลป๎ตร คัมภีร์ใบลานหนังสือตํารา เป็น
ต้น สร้างบรรยากาศที่สงบ เป็นห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติสมาธิ สร้างสรรค์ป๎ญญาให้เกิดขึ้นหรืออาจ
จัดเป็นมุมพระพุทธศาสนาในห้องเรียน ระเบียงอาคารเรียน จัดสวนหย่อมพระพุทธศาสนา หาพรรณ
ไม้ที่ปรากฏในพุทธประวัติ เช่น ต้นจิก ต้นโพธิ์ เป็นต้นนํามาปลูกไว้ในบริเวณโรงเรียน เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ห้องเรียนภายใต้ร่มและสื่อการเรียนการจัดการศึกษาจากพรรณไม้ด้วย 
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๖. ด้านสัมพันธ์ชุมชน 
โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอดังนั้น 

จึงเป็นความจําเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความใกล้ชิดกับชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
ร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมตามความมุ่งหมายและนโยบายของโรงเรียนร่วมมือกันพัฒนา
การศึกษาให้กับโรงเรียน ขอบข่ายงานด้านนี้ประกอบด้วยการศึกษา รายละเอียดของชุมชน การเยี่ยม
เยือนชุมชน การประชาสัมพันธ์ การให้การศึกษาแก่ชุมชนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน การให้บริการแก่ชุมชนผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานในด้านโครงสร้าง
ทางวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ประชาสัมพันธ์การเคลื่อนไหวให้ชุมชนได้ทราบในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น เช่นการตั้งกรรมการโรงเรียนการจัดการศึกษานอกระบบ จัดสัปดาห์ทําความสะอาด 
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้
อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการในงานกิจกรรมของชุมชน เป็น
ต้น 

โรงเรียน มีความใกล้ชิดกับศาสนธรรมและศาสนวัตถุที่โรงเรียนพึงได้รับประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาโยชน์โดยใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างสมานฉันท์กับบุคลากรทางศาสนาเพ่ือนําพาพุทธธรรมเข้าสู่สถานศึกษา 
โดยอาราธนานิมนต์พระภิกษุมาเป็นที่ปรึกษาการจัดการเรียนการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา  
การกําหนดข้อธรรมการปรับหลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรมสามารถนําไปปฏิบัติได้
บังเกิดผลดีต่อนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนาให้คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมเป็นการจัดการ
เรียนการจัดการศึกษาโดยการปฏิบัติจริง นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงมีความเข้าใจขั้นตอน พิธีการ 
เกิดทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี เกิดเป็นความ
ศรัทธายึดมั่นในหลักปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนดี ประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า 
นอกจากนี้สามารถใช้ ศาสนวัตถุเป็นสื่อในการจัดการเรียนการจัดการศึกษา ใช้อุโบสถ ศาลาการ
เปรียญ วิหาร ร่มไม้ในบริเวณวัดเป็นห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่สงบร่มเย็นก่อเกิดสมาธิอย่างมั่นคง 
นิมนต์พระภิกษุมาเป็นพระอาจารย์สอน เป็นวิทยากรบรรยายธรรม รวมทั้งการร่วมพัฒนาวัดที่เป็น
ศูนย์รวมจริตใจของชนชาวไทยให้มีความมั่นคงถาวร เพ่ือสืบสารพระพุทธศาสนาให้ถ่ายถอดต่อกันไป 
รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นข้อมูลในส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง
การดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
  ๔.๔.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการศึกษา 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการจัดการศึกษานั้น  ผู้ที่มีบทบาทสําคัญคือพระสงฆ์ว่า 
เนื่องจากพระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่มิได้แยกตัวออกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวห่างจากชุมชน พระสงฆ์จึงต้อง
รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงป๎จจุบัน บทบาทดังกล่าวมิได้จํากัดอยู่เฉพาะในเรื่องการสั่งสอนศาสนธรรม การปฏิบัติธรรม



 
๑๗๐ 

 

เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนทั้งทางวัตถุและการแก้ป๎ญหาพัฒนาชีวิตอีกด้วย โดย    
ทินพันธ์ นาคะตะ กล่าวไว้ว่า พระสงฆ์เป็นตัวแทนของสถาบันพระศาสนาที่อยู่คู่กับคนไทยมาตลอด มี
อิทธิพลต่อการกระตุ้นหรือแนะนําให้เกิดกิจกรรมในทางสังคมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้
มาก ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันจะพบได้ว่าพระสงฆ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้าน มีหน้าที่สําคัญใน
การชี้นําการดําเนินชีวิตของชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ทั้งด้านศีลธรรม จริยธรรม กิจกรรมทางโลก จึงอาจ
กล่าวได้ว่าพระสงฆ์เป็นสถานที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันของพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในชนบทนอกจากจะ
เป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจและเป็นสถาบันที่เอ้ืออํานวยบริการทางศาสนาแล้ว ยังทําหน้าที่ให้บริการอ่ืนๆ 
ที่กลไกของรัฐเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึงเพ่ือสร้างบูรณาการในชุมชน นอกจากนั้นวัดยังเป็นศูนย์พิธีกรรม
ทางประเพณีที่สําคัญของหมู่บ้าน จึงไม่เป็นเพียงแต่ศูนย์รวมจิตใจเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมด้าน
นันทนาการและความบันเทิงอีกด้วย พระสงฆ์ในชนบทเป็นที่เคารพของชาวบ้าน ถ้าพระสงฆ์เป็นแกน
นําในการพัฒนาจิตใจและวัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นมักได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
ชาวบ้านอย่างมีจิตศรัทธา และสามารถประสบความสําเร็จได้โดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ดังนั้น
พระสงฆ์ท่ีได้รับการอบรม ความรู้ด้านการพัฒนา และการสุขอนามัย ได้แบ่งบทบาทของพระสงฆ์ ดังนี้    

๑. บทบาทในการให้ความรู้และพัฒนาจิตใจแต่คนในชุมชน   
พระสงฆ์ในชนบทมีพ้ืนฐานความศรัทธาเคารพของชาวบ้าน เป็นแกนนําในการเข้าไปมี

บทบาทการพัฒนา ซึ่งเมื่อพระสงฆ์นําพาชาวบ้านพัฒนาจิตใจหรือวัตถุในกิจกรรมใดกิจกรรมนั้นมักจะ
ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากชาวบ้านอย่างมีจิตศรัทธา และสามารถประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์นี้ยังจํากัดอยู่ใน
แวดวงเฉพาะพระสงฆ์ในบางพ้ืนที่ ยังไม่กว้าวขวางนัก และยังมีกิจกรรมในลักษณะต่างคนต่างทําไม่
ประสานกันอย่างเป็นขบวนการหรือองค์การ แนวทางดําเนินการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ยังไม่
เด่นชัดนัก แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าเราจะบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์ในพ้ืนฐานโครงสร้างสังคมแบบใด 
ถ้าเป็นเมืองพระสงฆ์ควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจเป็นสําคัญ เพราะในสังคมเมืองนั้น มีเหตุป๎จจัยแห่ง
การเปลี่ยนแปลงที่โน้มน้าวในการชักนําประชาชนไปสู่ความเสื่อมในด้านศีลธรรมจรรยา การลดป๎ญหา
อาชญากรรมและป๎ญหาสังคมอ่ืนๆ ส่วนในชนบทนั้นป๎ญหาที่ชุมชนประสบ คือ ป๎ญหาชีวิตความ
เป็นอยู่หรือป๎ญหาคุณภาพชีวิต การพัฒนาจิตใจอย่างเดียวจะไม่เกิดประโยชน์อย่างไรในชุมชน หากแต่
พระสงฆ์ต้องมีการพัฒนาความรู้สร้างความเข้าใจในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยต้อง
พัฒนาควบคู่ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ แต่จะเน้นในด้านใดมากกว่ากัน ควรพิจารณาให้เหมาะสมตาม
สภาพพ้ืนฐานของโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละชุมชนนั้นๆ เป็นสําคัญ 

  ๒. บทบาทในการส่งเสริมการศึกษา 
    ในสมัยที่การศึกษายังไม่แพร่หลาย การศึกษามีอยู่แต่ในวังกับวัดเท่านั้น แต่วัดกับพระสงฆ์

เป็นฝุายใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า จึงสามารถให้การศึกษาได้มากกว่าทั้งด้านความรู้ เช่น การอ่าน
เขียน การดําเนินชีวิต การครองเรือน เป็นต้น และด้านวิชาชีพ เช่น วิชาช่างต่างๆ และวิชาการต่อสู้มี
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วิชาดาบ เป็นต้น ถึงสมัยที่มีการปฏิรูปการศึกษาตามแบบชาติตะวันตก วัดและพระสงฆ์ก็เป็นผู้มีส่วน
ร่วมเป็นจํานวนมาก เพราะมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่ตกทอดมากพระสงฆ์จึงยังเป็นผู้ให้
การศึกษาแก่สังคม ตั้งแต่ชาวบ้านทั่วไปจนถึงเจ้านาย และพระมหากษัตริย์ 

   ๓. บทบาทในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
   พระสงฆ์เป็นสมาชิกของสังคมและอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากชาวบ้าน หากชาวบ้าน

ลําบาก พระก็ลําบากเช่นกัน เพราะฉะนั้นการที่พระสงฆ์ดําเนินบทบาทในการพัฒนาชุมชนจึงเป็น
บทบาทหนึ่งของพระสงฆ์ในการช่วยชาวบ้าน เป็นการนําชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ พระสงฆ์เอง
ก็ผูกพันกับชุมชนจึงไม่สามารถเพิกเฉยกับป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้ ดําเนินการไปตามวิจารณญาณที่สามารถ
ทําได้ตามพระธรรมวินัย และความต้องการของชุมชน 

    ๔. บทบาททางการเผยแผ่ธรรม 
    จากการที่พระสงฆ์เป็นผู้งามด้วยศีลาจารวัตร ทําให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไปในการ

ดําเนินชีวิต ด้วยการยอมรับเช่นนั้น บทบาทในการเผยแผ่ธรรมจึงเป็นไปโดยง่าย บางครั้งก็ผ่านทาง
ระบบการศึกษาท่ีให้แก่ผู้เข้าศึกษาในวัดโดยตรง บางครั้งก็ผ่านทางประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาที่
ประชาชนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ จนถึงผ่านทางการพูดคุยและสนทนา เช่น ในโอกาสทําบุญ      
ตักบาตรตอนเช้า แม้เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป บทบาทด้านนี้ก็ยังคงมีอยู่ แต่อาจเปลี่ยนไปหรือเพ่ิมขึ้นตาม
วิธีการ เช่น การใช้สื่อ ในการเผยแผ่ธรรมะให้เข้ากับยุคสมัย 

   ๕. บทบาทการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้าน 
   โดยช่วยขจัดความขัดแย้งของประชาชนในหมู่บ้านได้ เพราะคนโดยส่วนมากเชื่อฟ๎งผู้ทรง

ศีลอยู่แล้ว เพราะพุทธศาสนิกชนชาวไทยนับถือพระสงฆ์เป็นอย่างสูง ชาวบ้านมองพระสงฆ์เป็นบุคคล
ตัวอย่างชาวบ้านจึงเต็มใจที่จะกราบไหว้พระ หากเกิดความไม่ดีเกิดขึ้นพระก็เป็นผู้ประสานความเข้าใจ
ให้กับชุมชนได ้

    ๖.บทบาทที่เป็นผู้น าไม่เป็นทางการ 
    ในชุมชนหรือหมู่บ้าน พระก็ทําหน้าที่ช่วยแนะนําสั่งสอนและสนับสนุนงานของชาวบ้าน 

โครงการพัฒนาต่างๆ ในเมืองไทยที่สําเร็จไปได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลขอความร่วมมือ
จากชาวบ้าน โดยผ่านพระสงฆ์ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาสังคมไทย ดังนี้ ๕๘  

๑) พระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องศีลธรรมและความประพฤติดีงาม เพ่ือเรียกความ
ศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่น 

                                                 

                  ๕๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , รายงานผลการเสวนาเร่ือง 
บทบาทที่พึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย  , (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี,๒๕๕๓ ),หน้า ๓๖ 
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๒) พระสงฆ์ควรเป็นนักเทศน์ที่ดีเพ่ือสามารถดึงดูดจิตใจของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก
คําสอนได้อย่างถูกต้อง 

๓) พระสงฆ์ควรพัฒนาตนเองในด้านความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพ่ือรู้เท่าทันต่อ
กระแสโลกอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมในป๎จจุบัน 

๔) พระสงฆ์ควรเอาใจใส่ในการพัฒนาจิตใจของประชาชนมากกว่าที่จ้ะเน้นการพัฒนาวัตถุ
ในวัดหรือมุ่งหารายได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งขณะนี้วัดต่างๆ ได้เดินหลงทางเข้าสู่ ระบบวัตถุนิยม หากวัด
ดําเนินการเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนความคิดของประชาชนที่จะเน้นทางด้านจิตใจ
มากกว่าวัตถ ุ

๕) พระสงฆ์ควรเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ในที่นี้มิได้หมายความว่าเป็นเงิน หรือวัตถุสิ่งของ 
แต่หมายถึงด้านคําสอนและหลักธรรมต่างๆ  

๖) พระสงฆ์ควรดําเนินโครงการต่างๆ เช่นเดียวกับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนซึ่งน่าเลื่อมใส 
อย่างไรก็ตามจะต้องแก้ป๎ญหาเรื่องการบริหารจัดการ การขาดป๎จจัยและความแตกต่างระหว่างสังคม
เมืองและสังคมชนบทให้ได้ 

๗) พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการศึกษาธรรมะให้ถึงแก่น แล้วนําสิ่งที่ศึกษามาถ่ายทอด
ให้กบัประชาชน ทําให้คนไม่ดีกลับเป็นคนดีและมีความรับผิดชอบได้ 

๘) ควรกําหนดได้มีตําแหน่งด้านความรู้และควรแสวงหาพระสงฆ์ที่มีความรู้มาเป็น
ตัวอย่างเพ่ือให้พระสงฆ์ตื่นตัวในการศึกษา หรือมองเห็นความสําคัญในการศึกษาจึงจะนําธรรมะมา
เผยแผ่ได ้

๙) พระสงฆ์ต้องมีความรู้สมภูมิสามารถรอบรู้ต่อการพัฒนาทั้งจิตใจและรูปแบบการ
บริหาร มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสงฆ์ ต้องเป็นผู้นําในการพัฒนาและผลิตบุคลากรของ
ศาสนาให้มีความเป็นผู้นํา 

๑๐) พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการสั่งสอนเยาวชนด้านศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ ของ
รัฐบาลและเอกชน 

๑๑)พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติของสมควร ที่จะไปให้การอบรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจําต่างๆ 
ด้านปฏิบัติและปฏิเวธ 

๑๒)พระสงฆ์ควรมีการรวมตัวหรือทํางานเป็นทีมและทํางานเชิงรุก ซึ่งต้องได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าอาวาสและรัฐบาลในเรื่องงบประมาณ 
 ๔.๔.๓ การจัดการศึกษาตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในโรงเรียน จังหวัดล าพูน 
  ๑. ครูบาเจ้าศรีวิชัย 

 ๑) การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่สําคัญที่สุดใน
กระบวนการครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยพุทธสถาป๎ตยกรรมทั้งหมด กอปรด้วย พระธาตุเจดีย์ วิหาร โบสถ์ 
หอธรรม มณฑปรอยพระบาทและเสนาสนะอ่ืนๆ รวมถึงสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน สะพาน 



 
๑๗๓ 

 

โรงพยาบาล โรงเรียน เปรียบเสมือนการสร้างทานให้ผู้คนมากราบไหว้บูชา ได้มาใช้สอย ถือเป็น
ตัวแทนของผลบุญที่ใช้ในการบําเพ็ญเพียรบารมีอย่างหนึ่งของครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน หรือที่เรียกว่า “หน้าหมู”่  

๒) การปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฏฐาน 

๓) การอบรมสั่งสอนศรัทธาประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ซึ่งเป็นเป็นอริยทรัพย์ เป็น
ต้นเหตุแห่งความบริสุทธิ์ 
  ๔) การเทศนาสั่งสอน พร้อมกับเผยแพร่พุทธศาสนาด้วยการจาริกธุดงควัตร ไปตามพ้ืนที่ปุา
เขาทุรกันดาร คือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการบวชให้แก่กุลบุตรตามเส้นทางที่ท่านได้จาริกผ่านไป 
  ๒. ครูบาอภิชัยขาวปี 
  ๑) ครูบาอภิชัยขาวปีได้แกะรอยเส้นทางจาริกบุญของครูบาเจ้าศรีวิชัย และสานต่อแนวทาง
ที่ได้วางไว้ทุกประการ นับแต่ยุคเริ่มบวชใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งการถูกจับสึกหลายครั้งหลายครา แต่ครู
บาอภิชัยขาวปีก็มิเคยย่อท้อหยุดงานก่อสร้างด้าน "สาธารณกุศล" 
  ๒) การปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฏฐาน 

  ๓) การเทศนาสั่งสอน พร้อมกับเผยแพร่พุทธศาสนาด้วยการจาริกธุดงควัตร ไปตามพ้ืนที่ปุา
เขาทุรกันดาร 
  ๓. ครูบาวงศ์ษาพัฒนา 

  ๑. อบรมสั่งสอนให้ชาวเขาเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามแนวคําสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดยให้ยึดถือการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ เป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต 
  ๒. การปฏิบัติธรรมให้ดูเป็นตัวอย่าง  
  ๓. สร้างอาชีพให้ชาวกะเหรี่ยง (ผ้าทอ เครื่องเงิน) พร้อมที่ดินในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรและท่ีอยู่อาศัย  
  ๔. สร้างผังเมืองของชุมชนอย่างเป็นระเบียบ ทั้งระบบน้ํา ระบบไฟฟูา สาธารณูปโภคเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่ชุมชน  
  ๕. พัฒนาองค์กร โดยใช้หลักธรรมสังคหะวัตถุ ๔ เป็นบรรทัดฐาน เช่น สร้างโรงเรียน 
บูรณปฏิสังขรณ์วัดวา อาราม สถานีอนามัย โรงพยาบาล และสาธารณูปการต่างๆ ให้แต่ละองค์กร 
เกิดการพัฒนา ปรับปรุงและเสริมสร้างในองค์กรให้มีการพัฒนาให้ทันสมัยในทุกๆ ด้าน 
 ๖. การฉันมื้อเดียวและการฉันมังสวิรัติ 
  ๔. ครูบาพรหมา (พระสุพรหมยานเถร) 
  ๑. การอบรมสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฏฐาน การเจริญจิตภาวนา และการถือ
สมาทานธุดงควัตร เช่น การบิณฑบาตเป็นวัตร การฉันมื้อเดียวเป็นวัตร (ฉันตามป๎จจัยบังเกิด คือถ้า



 
๑๗๔ 

 

เป็นอาหารที่บริสุทธิ์สะอาด ชอบธาตุ ชอบธรรม ไม่ผิดวินัย ท่านก็ฉันไปอย่างนั้น ไม่เรื่องมาก) การอยู่
ปุาเป็นวัตร เป็นต้น  
  ๒. การอบรมสั่งสอนศรัทธาประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕  
  ๓. การศึกษาและการเผยแผ่ จัดตั้งสํานักศาสนศึกษา เปิดสอนนักธรรม บาลี จัดตั้งสํานัก
วิป๎สสนากรรมฐาน รวมทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายเป็นธรรมทานอีกจํานวนมาก 
  ๔. การสาธารณสงเคราะห์ ครูบาพรหมาได้มีเมตตาไปช่วยก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์วัดวา
อาราม โรงเรียน หรือช่วยเหลือชุมชนต่างๆ จัดประปาบาดาล ไฟฟูาให้กับชุมชนชาวพระบาทด้วย 

  ๕. การเป็นผู้ที่มีนิสัยใจคอเยือกเย็น ชอบความสงบสงัด ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครและ
ไม่เคยติฉินนินทาใคร แม้ใครจะติฉินนินทาว่าร้ายอย่างไร ท่านก็เฉยไม่โกรธ ยิ่งกว่านั้น ท่านยังอํานาย
อวยพรให้แก่ผู้ที่ติฉินนินทาท่าน อันเป็นการให้อภัยทาน 
  ๔.๔.๔ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในโรงเรียน 
จังหวัดล าพูน 

  จากภาพรวมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ค่อนข้างจะเข้าใจ
เรื่องศีลห้า โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมตอนต้นและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สังเกตจากเป็น
โรงเรียนเดียวที่ในวันพระ พ่อแม่ของเด็กจะเข้าวัดและชวนลูกไปด้วย และส่วนใหญ่จะรับเอาศีลห้า ทํา
ให้เด็กได้ซึมซับโดยอัตโนมัติ และการได้เข้ามาทําบุญในวันพระถือว่าเป็นการปฏิบัติตามศีลห้าไปในตัว
อยู่แล้ว ถ้าไปดูความหมายของศีลแล้ว ศีลแปลว่าปกติ เด็กนักเรียน ครูได้มาทํากิจกรรม ในวันพระ ทํา
หน้าที่ของชาวพุทธ ซึ่งมีความหมาย ปกติ อยู่แล้ว และยังเป็นการได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วย๕๙  และ
อีกประการหนึ่งคือ ครูอาจารย์ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนา ควรสอนเรื่องของคุณและโทษของการไม่
ประพฤติปฏิบัติตามศีลห้า และถ้าปฏิบัติศีลห้าแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เช่น การรักษาศีลห้าจะ
ทําให้มีสตป๎ญญาดี๖๐ 

จากการสนทนากลุ่ม  ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาศีลห้า
ของนักเรียนโรงเรียน ว่าเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้ม  ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ มีความรู้เกี่ยวกับศีล
ห้า เป็นส่วนมาก จากการศึกษาถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่รู้ลึก  ในศีลแต่ละข้อ แต่ถ้าดูจากภาพรวมและ
วัตถุประสงค์ของการปฎิบัติศีลห้า  

ก็จะเห็นว่าเด็กนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรทํา
หรือไม่ควรทํา  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดเนื่องจากพ้ืนฐานของครอบครัว ชุมชน  มีการประพฤติปฎิบัติ      
และการสั่งสอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากพ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ที่ได้สั่งสอนเกี่ยวกับคํา

                                                 
๕๙ สัมภาษณ์ พระอธิการอารักษ์ ญาณธัมโม, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดอยถ้ํา, วันที่ ๑๙ มิถุนายน 

๒๕๖๐. 
๖๐ สัมภาษณ์ นายอดุลย์ มโนรมณ์ช่ืน,กรรมการสถานศึกษา วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๗๕ 

 

สอนของครูบาวงค์ (พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์) ในการ ถือศีล กินเจ ซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  
ไม่พูดโกหกหลอกลวงใคร ไม่ดื่มสุราของเมา กล่าวคือ ถ้าศีล คือความปกติ นักเรียนโรงเรียนบ้าน  
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จะมีศีลมากที่สุด เพราะการรู้จักปฎิบัติการให้ทาน การรักษาศีล และการ
ภาวนา ตั้งแต่เด็ก ทําให้เด็กนั้นบริสุทธิ์ทั้ง กาย ใจ ทั้งความรู้ และการกระทํา ผู้วิจัยสรุปอีกประการ
หนึ่งคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ รู้ว่าอะไรที่ไม่ดีจะไม่ทําโดยเด็ดขาด เพราะ
เกรง กลัวต่อบาปกรรม ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ครอบครัว จึงแสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีความรู้เกี่ยวกับศีล ๕ เป็นอย่างดี
เพราะได้เรียนในบทเรียนตั้งแต่เด็ก สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับศีล ๕ ได้ถูกต้อง ว่าศีล ๕ คือ ๑)ละ
เว้นการฆ่าสัตว์ ๒) ละเว้นจากการลักขโมยของคนอ่ืน ๓) การไม่ประพฤติผิดในกามผิดลูกผิดเมียคนอ่ืน 
๔) การละเว้นจากการพูดโกหกหรือพูดไม่อยู่กับร่องกับรอย ๕) การละเว้นจากการดื่มสุราและเครื่อง
ดองของมึนเมาทุกชนิดนอกจากนั้นยังเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามศีล ๕ ที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กมีความเชื่อ
เรื่องคุณและโทษของการไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลห้า และถ้าปฏิบัติศีลห้าแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร
บ้าง เช่น การรักษาศีลห้าจะทําให้มีสติป๎ญญาดี ฉลาด เป็นต้น 
       จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ และจากการสนทนากลุ่มของนักเรียน  ได้แสดง
ทัศนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ศีลห้า เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ ว่าการปลูกฝ๎งตั้งแต่ในวัยเยาว์สามารถทําให้ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็ก
นักเรียนออกไปได้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติศีลห้า 
ก็เป็นการทําให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติที่ดี ดั่งคํากล่าวที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่ง กว่าคํา
สอน”นอกจากนั้นสถาบันครอบครัว ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ใกล้ชิดกับนักเรียน ซึ่งการประยุกต์ใช้หลัก
ศีลห้า ในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ พฤติกรรมบาง
พฤติกรรมเป็นการกระทําตามปกติ การพัฒนาพฤติกรรมอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมากเนื่องจากมี
ความปกติท่ีดีอยู่แล้ว เพราะศีล คือ ปกติกาย วาจา ใจ และยังรวมถึงข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว   
     การบูรณาการแบบโยงใย (Webbed model) เป็นการบูรณาการที่กําหนดประเด็น 
(them) ขึ้นจากการวิเคราะห์บริบททางสังคม และชุมชน ของโรงเรียนที่อยู่ใกล้ครูบา  แล้วโยงไปสู่
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ละส่วนมีมโนทัศน์ใดบ้างที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ใน
ประเด็นที่ตั้งไว้ จากนั้นกําหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับประเด็นที่ที่ตั้งไว้ แล้วคณะครูก็ทําการสอนเรื่อง
นั้น ๆ โดยต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานร่วมกัน และเลือกประเด็นที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับชุมชน
และแนวทางการปฏิบัติตนของครูบาดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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การบูรณาการแบบโยงใย (Webbed model) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓๐ แสดงภาพการบูรณาการแบบโยงใย 
 

  การบูรณาการหลักสูตรอารยธรรมวิถีสี่ครูบาของสถานศึกษาในจังหวัดล าพูน 
  การศึกษา ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา เพราะเป็นการยกระดับความรู้ และพัฒนา
แนวความคิดของมนุษย์ให้ทันยุคทันสมัย เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ในป๎จจุบัน ข้าราชการที่
เกี่ยวเนื่องด้วยการศึกษาก็ได้ดําเนินงานพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่  แต่บางครั้งงบประมาณในการ
ก่อสร้างโรงเรียน อาคารเรียน พัฒนาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของครูอาจารย์ และเด็กนักเรียน ที่นับวันจะเพ่ิมข้ึนตามลําดับ นับเป็นงานหนึ่งที่คณะสงฆ์กําหนดไว้ใน
แนวทางการทํางาน และบางอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ท่านครูบาเจ้าอภิชัย(ขาวปี) ผู้เป็นอาจารย์
ของท่าน ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ได้ริเริ่มทํางานด้านนี้มาก่อนแล้ว  ท่านจึงได้สืบสานปณิธานต่อ โดย
ได้เป็นประธานดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนต่างๆ ตามปรากฏในประวัติของท่าน มี
โรงเรียนที่ท่านได้ไปเป็นประธานดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจํานวนมากถึง ๓๗ แห่ง และครู
บาแต่ละท่าน ก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งสิ้น   โรงเรียนพรหมจักรสังวร ก็เป็น
สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการประกันการจัดการบริหาร
โรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานของประเทศ และมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

การเรยีนการสอนในแต่
ละรายวิชา 

การเรยีนรู้รายวิชา
เพิ่มเตมิ 

กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมนอกห้องเรียน 
ประสบการณ์จริง 

บริบททางสังคม ชุมขน 
แนวทางปฏิบัติตามหลักอารยธรรมวิถี 
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นําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาท ร่วมพัฒนาการศึกษาจัดระบบการนิเทศติดตาม 
การสรุปรายงานและการจัดทําโครงการ/กิจกรรมให้มีความชัดเจน  

๑) เนื้อหาสาระท่ีเรียน 
โรงเรียนบ้านปางมีการจัดการศึกษา โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัย  ตั้งแต่

ระดับชั้นอนุบาล  ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครูบาเจ้าศรีวิชัย  ทั้งในโรงเรียนและร่วมกับชุมชน๖๑ หลักสูตร
ที่เรียนมีการนําเอาวิถีชีวิต คุณธรรม ความเสียสละของครูบาศรีวิชัยมาจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนทุกชั้นเรียน๖๒ 

๒) การวางแผนการเรียนการสอน 
     โรงเรียนบ้านปาง ครูผู้สอนมีการจัดการศึกษาด้านการวางแผนการเรียนการสอน โดยได้ทํา
แผนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัย  ผลงานจากการปฏิบัติตนของครูบาเจ้า
ศรีวิชัย  ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของครูบาเจ้าศรีวิชัย เพ่ือนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งของครู
และของนักเรียน 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา ตั้งอยู่ ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม โดย
พระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา  เป็นองค์ประธานการก่อตั้ง ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในชื่อว่า “โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา” เปิดทําการสอน
ในหลักสูตรต่างๆ ของคณะสงฆ์ไทยทําการสอนและเรียนควบคู่กันไป๖๓  คือ ๑. หลักสูตรพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม เปิดสอนในระดับนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก  เมื่อแรกสร้าง
มีอาคารเรียน ๑ หลัง ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ คณะศิษย์ของท่านครูบาวงศ์ได้ร่วมกันสร้าง
อาคารเรียน “โลกะวิทู” ขึ้นอีก ๑ หลัง ขนาด ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน จัดหารอุปกรณ์การเรียนการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบอินเตอร์เนต พร้อมทั้งโสตทัศนูปกรณ์อ่ืนๆที่จําเป็น  
และได้รับอนุญาตให้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปจนกระทั่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี
การศึกษา  ๒๕๕๐  

พัฒนาระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  
ถ่วงดุล เมื่อแรกก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นสาขาของโรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัดพระธาตุ หริภุญชัย
วรมหาวิหาร  มีพระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ  ปุํฺญโชติ ป.ธ.๙, พธ.ม.)  เป็นครูใหญ่  ป๎จจุบันโรงเรียน
พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา มีพระสงกรานต์  ปํฺญาวชิโร เป็นรักษาการผู้อํานวยการ    
                                                 

๖๑ สัมภาษณ์นางสมศรี  ทองขาว, ครูโรงเรียนบ้านปาง อําเภอลี,้ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
๖๒ สัมภาษณ์นางพรรณี  ธรรมหมื่นยอง,ครูโรงเรียนบ้านปาง อําเภอลี,้ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
๖๓ อาภากร ป๎ญโญ. “การถือมังสวิรัติของประชาชนในชุมชนห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน”,   อ้าง

แล้ว หน้า ๒๓. 
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โรงเรียนบ้านห้วยต้ม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชนบทขนาดใหญ่  โรงเรียน
หนึ่งซึ่งสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลําพูน เขต ๒  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนกล่าวไว้ว่า  
เมื่อวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดําเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนะ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจา้ฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ณ วัดพระพุทธบาท
ห้วยต้ม ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน   

ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภ เรื่องการศึกษาของเยาวชน
ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงในหมู่บ้านต่างๆ ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ครูบาชัยยะวงศา
พัฒนา พร้อมด้วยหม่อมหลวงภัคศุ  กําภู  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําพูน ได้กราบบังคมทูลพระราชทานพระบรมราชานุญาติ จัดตั้งโรงเรียนประชาชา
บาลขึ้น ณ บ้านห้วยต้ม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนแนวคิดนี้  ท่านครูบาวงศ์พร้อมด้วย
คณะกรรมการหมู่บ้าน  จึงได้จัดหาที่ดินสําหรับสร้างโรงเรียนขึ้นมา  โดยการสนับสนุนของผู้ว่า
ราชการจังหวัดลําพูน  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน  ได้ที่ดินบริเวณติดกับ ศาสนสถานหนอง
วัวเฒ่า  จึงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงศาอุปถัมภ์)” ทั้งนี้ก็เพ่ือต้องการ
ถวายเกียรติคุณในครั้งนี้แด่ท่านครูบาวงศ์  องค์ปฐมผู้ก่อตั้งโรงเรียน  พัฒนาการของโรงเรียนบ้านห้วย
ต้ม  (ชัยวงศาอุปถัมภ์) ได้รับความเมตตาจาก ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา  มาโดยตลอด จนกระทั่ง
พระคุณท่านถึงแก่มรณภาพลงไป จากนั้น พระครูพินิจสารธรรม (ครูบาพรรณ  พรฺหมฺเสโน) เจ้า
อาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  เจ้าคณะตําบลนาทราย เขต ๒  ผู้เป็นหลานของท่านครูบาชัยยะวงศา
พัฒนาก็ให้ความเมตตานุเคราะห์ต่อโรงเรียนมาด้วยดีโดยตลอด ทั้งนี้มีองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ทรายให้การสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาในบางส่วน โรงเรียนแห่งนี้ก็เหมือน กับโรงเรียน
พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คือมีการจัดการศึกษาโดยชุมชน มีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับความรู้ และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาสืบสานประเพณี  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาตามลําดับ รับกุลบุตรลูกหลานชาวบ้านทั้งที่เป็นกระ
เหรี่ยงและชาวพ้ืนเมืองเข้ามาเรียน เมื่อจบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้แล้วก็สามารถนําเอาวิชาความรู้
ไปรับการศึกษา ต่อในระดับสูงต่อไป หรือนําเอาวิชาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี  
นับเป็นการสงเคราะห์ชุมชนด้านการศึกษาของท่านครูบาวงศ์ที่โดดเด่นอีกงานหนึ่ง งานศึกษาพัฒนา
ของท่านครูบาวงศ์ในส่วนอ่ืนๆ จากการศึกษาข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของผู้เขียน จากการศึกษา
เอกสารประวัติของท่าน  และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่า  นอกเหนือจากการสร้าง
โรงเรียน  และให้การอุปถัมภ์โรงเรียนต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วยังมีงานศึกษาพัฒนาอีกหลายด้าน เช่น 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญพบว่า การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในแต่ละ
ปีนั้น ท่านครูบาวงศ์จัดให้มีพร้อมกับงานทําบุญอายุของพระคุณท่านเป็นประจําในวันที่  ๒๒ เมษายน 



 
๑๗๙ 

 

ของทุกปี ซึ่งผู้วิจัยเองก็มีโอกาสไปร่วมงานนี้เป็นประจําทุกปี  มีพระภิกษุสามเณร  และนักเรียนเข้ารับ
ทุนการศึกษาทุนละ ๑,๐๐๐  บาทประมาณปีละ ๑๐๐ กว่าคน  

การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานั้น  ท่านครูบาวงศ์จะทํา
การมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่มาขอรับเมตตาจิตจากพระคุณท่าน สิ่งที่มอบให้ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้าชุดนักเรียน สมุด หนังสือปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด อุปกรณ์การกีฬา ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ปิงปอง ตะกร้อ ตาข่ายประกอบการเล่นกีฬา ยาสามัญประจําโรงเรียน  
โต๊ะทํางานของครู กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ีของนักเรียน หนังสือประจําห้องสมุด กองทุนอาหารกลางวัน 
กองทุนนมดื่มเพ่ือสุขภาพ อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกชนิด ฯลฯ  

๓) ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 
     การจัดการศึกษาด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทางโรงเรียนบ้านปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนถิ่นกําเนิด
ของครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของครูบาผ่านทางสื่อวีดีทัศน์  และมี
การพานักเรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่นในวัดบ้านปาง  บ้านของครูบาเจ้าศรีวิชัย สถานที่
เกิดของครูบา  พิพิธภัณฑ์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการนํานักเรียนไปร่วมกิจกรรมใน
วันสําคัญของครูบาศรีวิชัย เช่นวันครบรอบชาตกาลของครูบาศรีวิชัย  
              โรงเรียนพรหมจักรสังวรเป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะ
ครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย   โดยจัดพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสรรหางบปรับปรุงห้องสมุด การให้คณะครูนําข้อมูลจากระบบ
อินเตอร์เน็ตมาจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนสามารถกําหนด
วัตถุประสงค์ สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพ่ือการนํามาวางแผนทําโครงการ หรือจัดทําแฟูมสะสม
งานแต่ละวิชาได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถวิพากษ์วิจารณ์การจัดการเรียนการสอนของคณะครูได้อย่างมี
เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์  

๔) ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 
โรงเรียนบ้านปางอําเภอลี้  มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับแนว

ทางการปฏิบัติตนของครูบาศรีวิชัย  โดยมีการสวดบทบารมี  ๓๐ ทัศ ทุกวันจันทร์ สวดมนต์แปลทุก
วันพุธ และคณะครู นักเรียนได้ทําบุญตักบาตรทุกวันศุกร์เป็นประจํา  มีการนิมนต์พระจากวัดบ้านปาง
มารับบิณฑบาต  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ เผื่อแผ่ การรู้จักทําบุญด้วยการให้ทาน๖๔ อีกทั้งทาง
โรงเรียนยังให้ความสําคัญในการนําเอาเรื่องราวของครูบาเจ้าศรีวิชัยมาเสริมในการจัดการเรียนการ

                                                 
๖๔ สัมภาษณ์นางสมศรี  ทองขาว, ครูโรงเรียนบ้านปาง อําเภอลี้, วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 



 
๑๘๐ 

 

สอน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมเสริม และสนับสนุน
งบประมาณมาช่วยในการดําเนินการ๖๕ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม  เน้นให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนั้นยังมุ่งสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปพร้อมกัน โรงเรียนนี้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาตามลําดับ  
รับกุลบุตรลูกหลานชาวบ้านในเขตอําเภอลี้ อําเภอทุ่งหัวช้าง อําเภอบ้านโฮ่ง อําเภอแม่ทา จั งหวัด
ลําพูน  และจากจังหวัดใกล้เคียง  ทั้งที่เป็นกระเหรี่ยงและชาวพ้ืนเมืองเข้ามาบวชเรียนปีละประมาณ  
๕๐  รูป เมื่อจบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้แล้วพระภิกษุสามเณรดังกล่าว ก็สามารถนําเอาวิชาความรู้
ไปรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้  หรือหากมีโอกาสบวชอยู่ต่อไปก็เป็นศาสนทายาทที่ดีสืบ
ทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ตามกําลังความรู้ความสารมารถ  หากลาสิกขาบทก็สามารถนําเอา
วิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและไปประกอบสัมมาอาชีพได้ตามอัตภาพ การเข้ารับการศึกษาจาก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้มนี้  เป็นการรับนักเรียน
พระภิกษุสามเณรมาอยู่ประจําที่วัดโดยทางวัดจะเป็นผู้สงเคราะห์ด้วยป๎จจัย ๔ คือ อาหาร  
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแต่ประการใด จึงนับเป็นการสงเคราะห์
ชุมชนด้านการศึกษาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของเมตตาธรรมมาจนกระทั่งถึงป๎จจุบัน  
     ด้วยบริบทของโรงเรียนห้วยต้ม ซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยต้มที่มีกิจกรรมทางศาสนาตลอดทั้ง
ปี ทําให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดพระพุทธบาท
ห้วยต้ม เช่น ประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบา งานกฐินประจําปีของวัด ที่มีการแห่ต้นครัวทานที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยแห่รอบชุมชนชุม ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมแห่
ขบวนและมีเด็ก เยาวชนที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ร่วมด้วยจํานวน
มากทุกปี ซึ่งสังเกตจากการร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ และมีทํากิจกรรมร่วมกันกับเพ่ือนๆและ
ผู้ปกครอง ทําให้เด็กทํากิจกรรมอย่างมีความสุข อิ่มบุญได้อานิสงส์ในการทํากิจกรรมดังกล่าวจะเห็นว่า
เด็กนักเรียนจะให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และยังมีเด็กนักเรียนอีกจํานวนหนึ่งจะรอบริการน้ําดื่ม
ระหว่างร่วมกับเพ่ือนๆและผู้ปกครองเป็นจุดๆตลอดทาง ซึ่งแสดงออกถึงการมีน้ําใจ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้บุคคลอ่ืน รู้จักการให้ และการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของชุมชน และจากการ
ลงพ้ืนที่วิจัย พบว่า โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ๖๖และมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

                                                 
๖๕ สัมภาษณ์นางพรรณี  ธรรมหมื่นยอง,ครูโรงเรียนบ้านปาง อําเภอลี้, วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
๖๖ สัมภาษณ์ นายสงบ พุทธพฤกษ์, ครูโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์, วันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 



 
๑๘๑ 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3๖๗ ซึ่งในการเรียนการสอนนั้น มีการสอน เรื่องในวิชาพระพุทธศาสนา นั้น นอกจาก
จะสอนเรื่องประวัติ และความเป็นมาของพระพุทธเจ้า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีการ
สอนเรื่องศีลห้ารวมอยู่ด้วย และการเรียนการสอนก็มีการให้เด็กนักเรียนได้ท่องศีลห้าด้วย๖๘ 

ประกอบกับทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม
ของวัดในวันพระ๖๙ สอดคล้องกับ นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ที่ให้ข้อมูลว่า บ้าน วัด โรงเรียน 
พ่ึงพาอาศัยกัน โดยใช้นักเรียนเป็นสื่อ เช่น วัดมีกิจกรรมต้องการกําลังในการจัดศาสนกิจพิธีต่างๆ 
โรงเรียนก็จะจัดเด็กลงไป๗๐ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้ซึมซับไปในตัว และเมื่อถามเด็กนักเรียนเกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้าใจ เด็กนักเรียนส่วนมากก็จะรู้ เช่น ถามว่าศีลคืออะไร เด็กก็จะตอบว่า ศีล คือการไม่
ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติในการ ไม่ดื่มสุราไม่โกหก๗๑ ซึ่งสอดคล้องกับพระครูอุปถัมภ์สังฆกิจ 
ที่ให้ข้อมูลไว้ว่า ศีลห้าส่วนมากเด็กจะรู้เช่น ห้ามฆ่าสัตว์ แต่ลึกๆอาจ ไม่รู้ ว่าเจตนาหรือไม่เจตนา๗๒ 
แต่อย่างไรก็ตาม การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามย่อมหมายถึง ความเข้าใจที่ดีพอในเรื่องของศีลธรรม  

ความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียนและในการตอบของผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบแน่ว่าถูกหรือผิด 
ซึ่งก็อาจถือได้ว่ามีความเข้าใจ ในระดับหนึ่ง พอสมควร และเมื่อถามว่าถ้าไม่ปฎิบัติแล้วจะเกิดผล
อย่างไร เด็กก็ตอบว่าทําให้ขาดสติ  ขาดความเมตตา๗๓ ในการตอบอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียน
มีความเข้าใจศีลมาก ศีล  คือ แนวทางในการปฏิบัติที่ชอบ เป็นสภาวะความประพฤติท่ีถูกต้องทางกาย
วาจาและใจ การมีระเบียบวินัยข้อปฏิบัติสําหรับตนเองและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน ด้วยดีเป็นกระบวนการ
เริ่มต้นสร้างป๎ญญาเพ่ือกําจัดอาสวะกิเลสศีลจึงเป็นเบื้องต้นการปฏิบัติสมาธิเป็นไปในท่ามกลาง 
นอกจากนี้ยังตอบว่า ถ้าไม่ปฎิบัติศีลห้าแล้วทําให้ครอบครัว ชุมชน สังคมไม่สงบ เช่น ขโมยของผู้อ่ืน๗๔ 

                                                 
๖๗ สัมภาษณ์ นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์, วันที่ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๖๘ สัมภาษณ์ นายเสรี ซอเฟีย, ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์, วันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๖๙ สัมภาษณ์ พระอธิการอารักษ์ ญาณธัมโม, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดอยถ้ํา, วันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๗๐ สัมภาษณ์ นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์, วันที่ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๗๑ สนทนากลุ่มเด็กชายอนุวัตน์ นาทรายกนก, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๗๒ สัมภาษณ์ พระครูอุปถัมภ์สังฆกิจ, เจ้าคณะตําบลนาทรายเขต ๒, วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๗๓ สนทนากลุ่มเด็กหญิงชญาณี ทะนุอัครศิลป์, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖, วันที่ ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๗๔ สนทนากลุ่มเด็กชายอนุวัตน์ นาทรายกนก, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖, วันที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 



 
๑๘๒ 

 

และจากพ้ืนฐาน ของชุมชนพระบาทห้วยต้ม ซึ่งพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของเด็กจะเข้าวัด ซึ่งเป็นวิถีชีวิต ชิวิ
ตจะผูกพันกับการเข้าวัด๗๕ ตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน สอดคล้องกับ พระอธิการอารักษ์ ญาณธัมโม ที่ให้
ข้อมูลไว้ว่า วิถีชีวิตของผู้ปกครองอยู่ในศีลอยู่แล้ว๗๖ นั่นก็คือหมายความว่า ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต 
การอยู่การกินของผู้ปกครองส่วนมากก็อยู่ในศีลอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอนใน
โรงเรียน กิจกรรมต่างๆ หรือการดํารงชีวิตของครอบครัว ที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย พ่อแม่ ผู้ปครอง
ของนักเรียนมีความเชื่อ เลื่อมใสศรัทธาหลวงปูุครูบาวงค์อยู่แล้ว และสิ่งที่ครูบาแนะนําล้วนเป็นเรื่อง
ของศีลห้าที่เอามาปฎิบัติ สอดคล้องกับนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ที่ให้ข้อมูลไว้ว่าชุมชนนี้ มีหลัก
ในการพ่ึงบารมีหลวงปูุครูบาวงค์ ครูบาวงค์ได้ให้คําสอนที่ดี๗๗ ให้รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ให้มีความ
กตัญํูต่อพ่อ แม่ ครูอาจารย์๗๘ หากไม่มีรู้จักกตัญํูต่อผู้มีพระคุณก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรกระทํา
อย่างยิ่ง  แต่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้ปลูกฝ๎งเรื่องความกตัญํู การมีสัมมาคารวะ  
การเคารพผู้ใหญ่และการรู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณตั้งแต่เด็ก แม้แต่โรงเรียนก็มีการ
ประกาศประชาสัมพันธ์ ว่าโรงเรียนนี้ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่า ครูบาให้ความสําคัญจะเห็นว่า  ชื่อ
โรงเรียนก็มีชื่อครูบาวงศ์ต่อท้าย คือโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เพราะฉะนั้นครูบาก็มีส่วน
ในการสร้างโรงเรียนและมีส่วนในการพัฒนาโรงเรียน๗๙ และการเรียนรู้ที่ดี พ่อ แม่ ควรเป็นแบบอย่าง 
ปลูกฝ๎งตั้งแต่เด็กซึ่งสอดคล้องกับ ข้อมูลที่ว่าควรฝึกฝนตั้งแต่เด็ก เช่น เข้าวัด ฟ๎งธรรม ถ้าใหญ่แล้ว 
สมองไม่ให้ นั่นหมายถึง การที่จะทําให้เด็กเชื่อฟ๎ง เข้าใจและปฏิบัติ ควรเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อเด็กได้
เห็น ได้สัมผัส ได้รับรู้ก็ได้เป็นการสอนที่ดี โดยไม่ต้องบังคับ หรือขู่เข็ญและครูก็เป็นบุคคลสําคัญอีกคน
หนึ่งที่จะสั่งสอนให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้  ความเข้าใจมากขึ้น และที่สําคัญครู อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน
มากกว่าผู้ปกครอง ครูควรต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี หรือมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างให้
นักเรียน เนื่องจากความผูกพัน ความเคารพ   ที่ศิษย์มีต่ออาจารย์  

 
 
 

                                                 
๗๕ สัมภาษณ์ นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์, วันที่ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๗๖ สัมภาษณ์ พระอธิการอารักษ์ ญาณธัมโม, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดอยถ้ํา, วันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๗๗ สัมภาษณ์ นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์, วันที่ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายอดุลย์ มโนรมณ์ช่ืน, กรรมการสถานศึกษา,วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๗๙ สัมภาษณ์ พระอธิการอารักษ์ ญาณธัมโม, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดอยถ้ํา, วันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 



 
๑๘๓ 

 

๕) ด้านการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ 
     ด้านการวัดผล ประเมินผล โรงเรียนบ้านปางครูมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มีการ
นําเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้  โดยมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเที่ยงตรง และโปร่งใสเจริญตามรอยของครูบาเจ้าศรีวิชัย๘๐ 
                โรงเรียนพรหมจักรสังวรยังเป็นสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
คณะครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย  โดยจัดพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรหางบปรับปรุงห้องสมุด การให้คณะครูนําข้อมูลจากระบบ
อินเตอร์เน็ตมาจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนสามารถกําหนด
วัตถุประสงค์ สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพ่ือการนํามาวางแผนทําโครงการ หรือจัดทําแฟูมสะสม
งานแต่ละวิชาได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้ น 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถวิพากษ์วิจารณ์การจัดการเรียนการสอนของคณะครูได้อย่างมี
เหตุผล  และมีความคิดสร้างสรรค์  จากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนก
สามัญศึกษา + คะแนนจากจิตอาสาพัฒนาสังคม + คะแนนจากความประพฤติเหมาะสมกับการ
เป็นศาสนทายาท ตามวัตถุประสงค์ของครูบาพรหมจักรสังวร 
  กล่าวได้ว่า การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
จังหวัดลําพูน โรงเรียนที่มีบริบทอยู่ใกล้ชิดกับครูบามีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมมาเก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษา หลักพุทธธรรมที่มีการนํามาบูรณาการกับการจัดการศึกษา ประกอบไปด้วย หลักเบญจ
ศีล เบญจธรรม  หลักการปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฎฐาน  หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักบุญ   
กิริยวัตถุ ๓  ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ครูบาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปฎิบัติตนจนเป็นอาจารย
วัตร  ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ทางคณะครูมีการจัดกิจกรรมแทรกเพ่ือให้นักเรียนเห็น
ประโยชน์และคุณค่าของหลักพุทธธรรม ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวัน
หน้าเสาธง แทรกเรื่องของบุคคลหรือนักเรียนผู้ประสบผลสําเร็จในการเรียน ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม 
ได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆ นอกจากนี้ ในการสอน ครู ก็แทรกคุณธรรมในโอกาสต่างๆ เช่นค่าย
อบรมคุณธรรม จริยธรรม  

การปฏิบัติตนของครูบา ครูบาไม่ใช่พระภิกษุที่ครองผ้าคล้ายครูบา หรือมีเครื่องประกอบ
ให้ดูเหมือนครูบาเพราะการสร้างรูปลักษณ์หรืออัตลักษณ์ภายนอก อาจจะดูเหมือนแต่โดยเนื้อแท้แล้ว
ขนบธรรมเนียมการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนกันอารยธรรมวิถีของครูบา เป็นคํายกย่องอย่างสูงสุด 
ด้วยความเคารพนับถือที่ประชาชนมอบให้หรือใช้เรียกพระภิกษุสงฆ์เถระผู้ทรงคุณ ทรงพระไตรปิฎก
เชี่ยวชาญทั้งในด้านคันธุระและวิป๎สสนาธุระ ประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีสีลาจารวัตรอันงดงามไม่ด่าง
พร้อยในพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน มีประสบการณ์ทําหน้าที่ในการสั่ง

                                                 
๘๐ สัมภาษณ์นางสมศรี  ทองขาว, ครูโรงเรียนบ้านปาง อําเภอลี,้ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 



 
๑๘๔ 

 

สอนกุลบุตรและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดลําพูนอารยธรรมวิถีของครูบาก็เกิดจากการศึกษา
พระธรรมวินัย ในพระพุทธศาสนาแล้วยึดถือเป็นวิถีปฏิบัติของครูบาในแต่ละรูป  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมี ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑) สร้างศรัทธาเป็นการ
เตรียมนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา เกิดจากความมั่นใจในเหตุและผล เห็นคุณค่าคุณค่า 
สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ในกระบวนการเรียนรู้   ๒) ขั้นสังเกต นักเรียนจะต้องศึกษา เก็บ
รายละเอียดของสิ่งที่ตนเองสงสัย  และนักเรียนร่วมกันอภิปราย และกําหนดหลักการวิธีการ กฎเกณฑ์
ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมกิจกรรม  การแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
การจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ ในการเรียนการสอน ๓) ขั้นสัมผัสเป็นขั้นที่
นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้เกิดความรู้จริงแก่ตนเอง ๔) ขั้นสํารวจ ใช้กระบวนการ
คิดเพ่ือมองหาความเชื่อมโยง  ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการเรียนรู้ที่อยู่
รอบตัวเรา เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไปสู่การเรียนรู้แบบองค์รวม ๕) ขั้นสืบค้น ใช้กระบวนการคิด
โดยแยบคาย  ในการพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ การค้นคว้า การทดลอง การสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ ๖) สั่งสมป๎ญญา เป็นขั้นที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้
ชํานาญใช้กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติเพ่ือสั่งสมประสบการณ์และป๎ญญา  นําไปสู่การสรุป  
องค์ความรู้เพ่ือสะท้อนความเป็นจริงตามธรรมชาติ  และ ๗) ประเมินผลและประยุกต์ใช้  นักเรียนได้
ประเมินชิ้นงาน  การทําแบบฝึก แบบทดสอบ หรือจัดเก็บผลงานในแฟูมสะสมผลงาน และปรับปรุง
พัฒนางาน เพ่ือนําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ป๎ญหาในสถานการณ์จําลอง หรือ
สถานการณ์จริง  

อารยธรรมวิถีสี่ครูบาสู่การจัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดลําพูน เป็นการยกระดับความรู้ 
และพัฒนาแนวความคิดของมนุษย์ให้ทันยุคทันสมัย เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ในป๎จจุบัน ได้
ดําเนินงานพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่  มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม นําชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามีบทบาท ร่วมพัฒนาการศึกษาจัดระบบการนิเทศติดตาม การสรุปรายงานและการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมให้มีความชัดเจนการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาในโรงเรียน การนํา
แนวคิดอารยธรรมวิถีของครูบามาใช้ในการจัดการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา เพราะเป็นการ
ยกระดับความรู้ และพัฒนาแนวความคิดของมนุษย์ให้ทันยุคทันสมัย เพราะเน้นในด้านคุณธรรม
จริยธรรม จึงมีความเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ในป๎จจุบัน ด้านเนื้อหาสาระที่เรียน มีการจัด
การศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับครูบา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านการวางแผนการเรียนการสอน  ครูผู้สอนมีการจัดการศึกษาโดยวางแผนการเรียน
การสอน ได้ทําแผนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติของครูบา ผลงานจากการปฏิบัติตนของครูบา 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของครูบา เพ่ือนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งของครูและของนักเรียน



 
๑๘๕ 

 

ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา  การจัดการศึกษาด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทางโรงเรียนให้นักเรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับชีวประวัติของครูบาผ่านทางสื่อ วีดีทัศน์  และมีการพานักเรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
พิพิธภัณฑ์ของครูบา เป็นต้น ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน  มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน
การสอน ที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนของครูบา โดยมีการสวดบทบารมี  ๓๐ ทัศ ทุกวันจันทร์ 
สวดมนต์แปลทุกวันพุธ และคณะครู นักเรียนได้ทําบุญตักบาตรทุกวันศุกร์เป็นประจํา เพ่ือให้นักเรียน
รู้จักการเสียสละ เผื่อแผ่ และด้านการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้  มีการนําเอาแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของครูบามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้  โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเที่ยงตรง 
และโปร่งใสเจริญตามรอยของครูบา 

หลังจากการบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบามาใช้ในการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการโรงเรียนทําให้ นักเรียนได้พัฒนาตนเองจนเกิดการพัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอก  และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้มีกุศล
ธรรมงอกงามในชีวิตการพัฒนาทางด้านสังคม ความประพฤติ การตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน
หรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี  เกื้อกูลช่วยเหลือกันและกันการพัฒนา
ทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย มี เมตตากรุณา 
ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน  และการ พัฒนาป๎ญญา การฝึกอบรมป๎ญญา ให้รู้
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทํา
ตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยป๎ญญา ทางโรงเรียน
เกิดการพัฒนาการวิสัยทัศน์ด้วยใช้หลักอารยธรรมวิถีมาช่วยกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  เกิดการ
พัฒนาการการศึกษา พัฒนาการครูบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียน และพัฒนาการทางกายภาพซึ่งประกอบ
ไปด้วยอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๘๖ 

 

จากการศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนจังหวัดลําพูน สามารถสรุปวิเคราะห์เป็นขั้นตอนนําเสนอในรูปแบบ  ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๔.๓๑  สรุปวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอารยธรรมวิถีสี่ครูบาของ
สถานศึกษาในจังหวัดลําพูน 

 
 
 

แนวคิด หลักการ 
ตามแนวอารยธรรมวิถี 

แนวคิด หลักการ 
ตามแนวพุทธ 

อารยธรรมวิถีสี่ครูบา 
1. การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์
วัดวาอาราม  
 2. การปฏิบัติวิปสัสนากัมมัฏฐาน 

 3. การตั้งมั่นอยู่ในศีล 5  
4. การจาริกธุดงควัตร  
๕. พัฒนาเปน็งาน "สาธารณกุศล" 
๖. การเคารพนับถือ
พระพุทธศาสนา  
๗. การปฏิบัติธรรมให้ดูเป็น
ตัวอย่าง  
๘. สร้างอาชีพให้ชาวกะเหรี่ยง  
๙. หลักธรรมสังคหะวัตถุ ๔  
๑๐. การฉันมังสวิรัติ 
๑๑. อภัยทาน 

- เบญจศีล 
- เบญจธรรม 
- วิปัสสนากัมมัฎฐาน 
- สังคหวัตุ 
- อิทธิบาท ๔ 
- บุญกิริยวัตถุ ๓ 
 

ขั้นตอนการจัด 
การเรียนรู ้

 

ขั้นที่ ๑ สร้างศรัทธา 
ขั้นที่ ๒ ขั้นสังเกต 
ขั้นที่ ๓ ขั้นสัมผัส 
ขั้นที่ ๔ ขั้นส ารวจ 
ขั้นที่ ๕ ขั้นสืบค้น 
ขั้นที่ ๖ สั่งสมปัญญา 
ขั้นที่ ๗ ประเมินผลและ 
          ประยุกต์ใช้ 
 
 
 
 

หลักสูตรอารยธรรมวิถี
สี่ครูบา 
ของ 

โรงเรียนจังหวัดล าพูน 
 

๑.เนื้อหาสาระที่เรียน 
๒.การวางแผนการเรียน
การสอน 
๓.สื่อวัสดุ อุปกรณ์
การศึกษา 
๔.กิจกรรมเสริมการ
เรียนการสอน 
๕.การวัดผล ประเมินผล
การเรียนรู้ 
 
 



 
๑๘๗ 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอารยธรรมวิถีสี่ครูบาของสถานศึกษาในจังหวัด
ล าพูนประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ ๑ สร้างศรัทธา 
ขั้นนี้เป็นการเตรียมนักเรียนเพื่อให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา และความรู้สึกซาบซึ้ง ที่เกิด

จากความมั่นใจในเหตุและผล เท่าที่รู้เห็น  มั่นใจว่าเป็นไปได้ มีคุณค่า และมั่นใจว่าสามารถพิสจน์ให้
เห็นจริงได้ในกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งประกอบไปด้วยการฝึกสมาธิเบื้องต้น การสวดมนต์ และการทํา
กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้ทดลองปฏิบัติจนเกิดความรู้จริง 
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การสนทนา การอภิปราย การใช้คําถาม กิจกรรมบทบาทสมมุติ เพ่ือ
นําเข้าสู่บทเรียน พร้อมทั้งเตรียมความเป็นกันเอง การเป็นกัลยาณมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียน 

ขั้นที่ ๒ ขั้นสังเกต 
เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องศึกษา เก็บรายละเอียดของสิ่งที่ตนเองสงสัย  และนักเรียนร่วมกัน

อภิปราย และกําหนดหลักการวิธีการ กฎเกณฑ์ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมกิจกรรม  
การแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรม การจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน 

ขั้นที่ ๓ ขั้นสัมผัส 
เป็นขั้นที่นักเรียนใช้ประสารทสัมผัสทั้ง ๕ อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเรียนรู้และ

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้
เกิดความรู้จริงแก่ตนเอง 

ขั้นที่ ๔ ขั้นส ารวจ 
เป็นขั้นที่นักเรียนใช้กระบวนการคิดเพ่ือมองหาความเชื่อมโยง  ความสัมพันธ์ ความ

เกี่ยวข้องของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวเรา เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไปสู่การเรียนรู้
แบบองค์รวม 

ขั้นที่ ๕ ขั้นสืบค้น 
เป็นขั้นที่นักเรียนใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย  ในการพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 

การค้นคว้า การทดลอง การสืบเสาะแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ การใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่  การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดบันทึกข้อมูล การ
แก้ป๎ญหาตามแนวทางอริยสัจสี่  การเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย  พร้อมทั้งอภิปรายกลุ่ม
เกี่ยวกับความรู้ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนนําเสนอผลงานที่เกิดจากการทํา
กิจกรรม 

 
 



 
๑๘๘ 

 

ขั้นที่ ๖ สั่งสมปัญญา 
เป็นขั้นที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้ชํานาญใช้กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ

เพ่ือสั่งสมประสบการณ์และป๎ญญา  นําไปสู่การสรุป  องค์ความรู้เพ่ือสะท้อนความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน  และปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในเชิง
เนื้อหาที่เรียน และในเชิงของการเชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรม  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แล้วสรุปบทเรียน 
อภิปราย สรุปผล หรือจัดทําแผนผังความคิด หรือทําโครงงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

ขั้นที่ ๗ ประเมินผลและประยุกต์ใช้ 
เป็นขั้นที่นักเรียนได้ประเมินชิ้นงาน  การทําแบบฝึก แบบทดสอบ หรือจัดเก็บผลงานใน

แฟูมสะสมผลงาน และปรับปรุงพัฒนางาน เพ่ือนําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
แก้ป๎ญหาในสถานการณ์จําลอง หรือสถานการณ์จริง เพื่อประเมินความสําเร็จด้วยความพึงพอใจ โดยมี
ความเพียรพยายาม การกระตือรือร้น จิตใจจดจ่อ และใช้ป๎ญญาพิจารณาใคร่อย่างรอบคอบจนเกิด
ความรู้ ความจริง  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมี ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑) สร้างศรัทธาเป็นการ
เตรียมนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา เกิดจากความมั่นใจในเหตุและผล เห็นคุณค่าคุณค่า 
สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ในกระบวนการเรียนรู้   ๒) ขั้นสังเกต นักเรียนจะต้องศึกษา เก็บ
รายละเอียดของสิ่งที่ตนเองสงสัย  และนักเรียนร่วมกันอภิปราย และกําหนดหลักการวิธีการ กฎเกณฑ์
ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมกิจกรรม  การแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
การจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน ๓) ขั้นสัมผัสเป็นขั้นที่
นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้เกิดความรู้จริงแก่ตนเอง ๔) ขั้นสํารวจ ใช้กระบวนการ
คิดเพ่ือมองหาความเชื่อมโยง  ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการเรียนรู้ที่อยู่
รอบตัวเรา เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดไปสู่การเรียนรู้แบบองค์รวม ๕) ขั้นสืบค้น ใช้กระบวนการคิดโดย
แยบคาย  ในการพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ การค้นคว้า การทดลอง การสืบเสาะแสวงหาความรู้ 
โดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ ๖) สั่งสมป๎ญญา เป็นขั้นที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้ชํานาญใช้
กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติเพื่อสั่งสมประสบการณ์และป๎ญญา  นําไปสู่การสรุป  องค์ความรู้
เพ่ือสะท้อนความเป็นจริงตามธรรมชาติ  และ ๗) ประเมินผลและประยุกต์ใช้  นักเรียนได้ประเมิน
ชิ้นงาน  การทําแบบฝึก แบบทดสอบ หรือจัดเก็บผลงานในแฟูมสะสมผลงาน และปรับปรุงพัฒนางาน 
เพ่ือนําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ป๎ญหาในสถานการณ์จําลอง หรือสถานการณ์
จริง  

ด้านการวางแผนการเรียนการสอน  ครูผู้สอนมีการจัดการศึกษาโดยวางแผนการเรียนการ
สอน ได้ทําแผนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติของครูบา ผลงานจากการปฏิบัติตนของครูบา 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของครูบา เพื่อนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งของครูและของนักเรียนด้าน



 
๑๘๙ 

 

สื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา  การจัดการศึกษาด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทางโรงเรียนให้นักเรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับชีวประวัติของครูบาผ่านทางสื่อ วีดีทัศน์  และมีการพานักเรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
พิพิธภัณฑ์ของครูบา เป็นต้น ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน  มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการ
สอน ที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนของครูบา โดยมีการสวดบทบารมี  ๓๐ ทัศ ทุกวันจันทร์ สวด
มนต์แปลทุกวันพุธ และคณะครู นักเรียนได้ทําบุญตักบาตรทุกวันศุกร์เป็นประจํา เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
การเสียสละ เผื่อแผ่ และด้านการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้  มีการนําเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีของครู
บามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้  โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเที่ยงตรง และ
โปร่งใสเจริญตามรอยของครูบา 

 

๔.๕ องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย 
  ครูบาทั้ง ๔ ครูบามีหลักสําคัญที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการสร้างสังคมที่ดี ให้ผู้คนเกิด
ศีลธรรม มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติดี ในที่นี้ขอกล่าวอ้างถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย  ครูบาอภิชัยขาวปี 
พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)  และครูบาพรหมมาพรรมจักโก ครูบานับเป็นพระอริยสงฆ์ของ 
พระคุณท่านทั้งสี่รูปได้เจริญรอยตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และได้ทุมเทเสียสละให้กับงาน
พระพุทธศาสนา  สงเคราะห์ชุมชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ปรากฏผลงานให้เห็นเป็นประจักษ์
จํานวนมาก  ด้านต่างๆ เช่น ด้านคําสอน  ด้านการปฏิบัติ การเผยแพร่ และการพัฒนา สี่ครูบานั้นส่วน
ใหญ่แล้วจะเน้นคําสอนที่คล้ายกัน กล่าวคือ หลักศีลห้า หลักสังคหวัตถุ ๔  พรหมวิหารธรรม๔ หลัก
ขันติธรรม เป็นแนวทางอบรมสั่งสอนควบคู่ไปการในการปฏิบัติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นดั่ง 
เข็มทิศ นําทางชีวิตสู่ความเจริญ อันเป็นแนวทางในการสั่งสอนและปฏิบัติของสี่ครูบา 
  แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถี
ของสี่ครูบา จะเป็นการให้เสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันโดยการเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมทํา เพ่ือให้เกิดความหวงแหนในสิ่งที่ได้มาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
ของคนในชุมชน เพราะเมืองลําพูนเป็นเมืองเอกลักษณ์ของนักบุญแห่งล้านนา การน้อมนําเอาวิถีครู
บามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมทางสังคม
ให้กับเมืองลําพูนได้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งดังกล่าวจะเป็นการให้ประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน ดังนั้น ความเข้มแข็งจึงจะเกิดเป็นวงกว้างภายในชุมชน และขยายไปยังชุมชนอ่ืนๆ เกิดการต่อ
ยอดในเรื่องของรายได้ อาชีพ การพัฒนาสินค้า และการซึมซับเอาความศรัทธา ความเชื่อเข้าไปแบ่งป๎น
จากชุมชนสู่ชุมชน เป็นการขยายฐานความศรัทธาต่อไปอย่างยั่งยืน 
  รูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา มี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ การเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นการสร้างคุณค่าที่ทําให้เกิดความศรัทธาให้ความ
เคารพนับถือ การศึกษาและเรียนรู้อยู่เสมอเป็นการสร้างคุณค่าที่ทําให้เกิดการยอมรับในความสามารถ 



 
๑๙๐ 

 

พัฒนาขัดเกลาจิตใจเป็นการสร้างคุณค่าที่จะก่อให้เกิดคุณความดีขึ้นภายในจิตใจที่จะส่งผลให้เกิดการ
ปฏิบัติตนตามมา พัฒนาพ้ืนที่เรียนรู้เป็นการสร้างคุณค่าที่เกิดการให้ความสําคัญกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ ประสานความร่วมมือเป็นการสร้างคุณค่าในการให้ความสําคัญกับ
ส่วนรวมมากว่าส่วนตน ต้องเข้ามามีบทบาทในการปลูกฝ๎งและสร้างจิตสํานึกสาธารณะให้กับบุคคล 
การปลูกฝ๎งจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สิ่งเหล่านี้จะทําให้พระสงฆ์ได้พัฒนา
ตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง 
  การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดลําพูน 
โรงเรียนที่มีบริบทอยู่ใกล้ชิดกับครูบามีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมมาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
หลักพุทธธรรมที่มีการนํามาบูรณาการกับการจัดการศึกษา ประกอบไปด้วย หลักเบญจศีล เบญจธรรม  
หลักการปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฎฐาน  หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักบุญ   กิริยวัตถุ ๓  ซึ่ง
เป็นหลักธรรมที่ครูบาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปฎิบัติตนจนเป็นอาจารยวัตร  ในการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน ทางคณะครูมีการจัดกิจกรรมแทรกเพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของ
หลักพุทธธรรม ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันหน้าเสาธง แทรกเรื่องของ
บุคคลหรือนักเรียนผู้ประสบผลสําเร็จในการเรียน ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม ได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆ 
นอกจากนี้ในการสอน ครู ก็แทรกคุณธรรมในโอกาสต่างๆ เช่นค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
  การปฏิบัติตนของครูบา ครูบาไม่ใช่พระภิกษุที่ครองผ้าคล้ายครูบา หรือมีเครื่องประกอบให้ดู
เหมือนครูบาเพราะการสร้างรูปลักษณ์หรืออัตลักษณ์ภายนอก อาจจะดู เหมือนแต่โดยเนื้อแท้แล้ว
ขนบธรรมเนียมการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนกันอารยธรรมวิถีของครูบา เป็นคํายกย่องอย่างสูงสุด 
ด้วยความเคารพนับถือที่ประชาชนมอบให้หรือใช้เรียกพระภิกษุสงฆ์เถระผู้ทรงคุณ ทรงพระไตรปิฎก
เชี่ยวชาญทั้งในด้านคันธุระและวิป๎สสนาธุระ ประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีสีลาจารวัตรอันงดงามไม่ด่าง
พร้อยในพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน มีประสบการณ์ทําหน้าที่ในการ สั่ง
สอนกุลบุตรและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดลําพูนอารยธรรมวิถีของครูบาก็เกิดจากการศึกษา
พระธรรมวินัย ในพระพุทธศาสนาแล้วยึดถือเป็นวิถีปฏิบัติของครูบาในแต่ละรูป  
  อารยธรรมวิถีสี่ครูบาสู่การจัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดลําพูน เป็นการยกระดับความรู้ และ
พัฒนาแนวความคิดของมนุษย์ให้ทันยุคทันสมัย เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ในป๎จจุบัน ได้ดําเนินงาน
พัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่  มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม นําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามี
บทบาท ร่วมพัฒนาการศึกษาจัดระบบการนิเทศติดตาม การสรุปรายงานและการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมให้มีความชัดเจนการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาในโรงเรียน การนําแนวคิดอารยธรรมวิถี
ของครูบามาใช้ในการจัดการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา เพราะเป็นการยกระดับความรู้ และ
พัฒนาแนวความคิดของมนุษย์ให้ทันยุคทันสมัย เพราะเน้นในด้านคุณธรรมจริยธรรม จึงมีความ
เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ในป๎จจุบัน ด้านเนื้อหาสาระที่เรียน มีการจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่



 
๑๙๑ 

 

เกี่ยวกับครูบา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม  
  การจัดการเรียนตามหลักสูตรอารยวิถีสี่ครูบาของสถานศึกษาในจังหวัดลําพูนได้ถูกนํามาใช้
ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนทําให้ นักเรียนได้พัฒนาตนเองจนเกิดการพัฒนา
กาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอก  และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทาง
ที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้มีกุศลธรรมงอกงามในชีวิต การพัฒนาทางด้านสังคม ความประพฤติ การ
ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี  เกื้อกูล
ช่วยเหลือกันและกันการพัฒนาทางด้านจิตใจ  ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรม
ทั้งหลาย มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน  และการ  พัฒนาป๎ญญา 
การฝึกอบรมป๎ญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถ
ทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้
ด้วยป๎ญญา 
  สรุปได้ว่า งานวิจัยเรื่องอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมใน
จังหวัดลําพูนเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่ยังมีคงมีชีวิตบนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบ
สมัยใหม่มากยิ่งขึ้นแต่กระนั้น แนวคิด หลักปฏิบัติ รวมทั้งคําสอนยังคงมีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน 
พัฒนาสังคมตามแบบฉบับของจังหวัดลําพูนโดยโครงการวิถีครู งานหน้าหมู่ที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเสมอมาให้ขยายฐานความร่วมไปยังประชาชน องค์กรท้องถิ่นอ่ืนๆ 
สถาบันการศึกษาภายในจังหวัดเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่สอดคล้องกับบริบทอย่างแท้จริงไม่ว่า
จะเป็นการพัฒนาระดับป๎จเจกบุคคล การพัฒนาระดับชุมชน องค์กรและสถาบันต่างๆ และการพัฒนา
ระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐและองค์กรท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือเพราะเชื่อมั่นและศรัทธาต่อครูบา
ทั้งหลายโดยมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ใช้หลักสูตรอารยธรรมไปประกอบการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการพัฒนาตนเองจนกลายเป็นกระแสการพัฒนาหลักทางสังคมในจังหวัดลําพูนที่เห็น
เป็นรูปธรรมจนจังหวัดลําพูนได้รับการยอมรับและสร้างชื่อเสียงในเรื่องความเข้มแข็งทางการมีส่วนร่วม
ของจังหวัดลําพูนและความโปร่งใส่ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในป๎จจุบันซึ่งผู้วิจัย
สามารถเขียนแนวคิดและหลักปฏิบัติที่มีผลการเสริมสร้างคุณค่าทางอารยธรรมและกระบวนการพัฒนา
ตนเอง สังคมในจังหวัดลําพูน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ ด้านป๎ญญา ด้านการพัฒนาตนเอง และ
ด้านวัฒนธรรมดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 



 
๑๙๒ 

 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมใน
จังหวัดลําพูนสามารถสรุปเป็น   องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๓๓ แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนา
สังคมในจังหวัดลําพูน 

เบญจศีลเบญจธรรม 

หลักวิปัสสนากัมมัฎฐาน 

หลักธุดงควัตร 

หลักสังคหวัตถุ 

หลักบุญกิริยาวัตถุ 

หลักอิทธิบาท 

พฤติกรรม 

อารย
ธรรม
วิถ ี

สี่ครูบา 

อารย
ธรรม
วิถี 

สี่ครูบา 

จิตใจ 

วัฒนธรรม 

การพัฒนาตนเอง ปัญญา 

ชุมชน/หมู่บ้าน/ภาคประชาสังคม 
๑. ร่วมคิด ๒. ร่วมใจ(ศรัทธา) ๓. ร่วมแรง ๔. ร่วมทุน 
๕. ร่วมรับผลประโยชน์ และ๖. ร่วมดูแลรักษา 

สถาบันการศึกษา 
-พัฒนาการวิสัยทัศน์    -พัฒนาการการศึกษา 
-พัฒนาการครูบุคลากร  -พัฒนาการทางกายภาพ 

สังคม 

หน่วยงานรัฐ/
องค์กรท้องถิ่น 

-วิถีครูบางานหน้า
หมู่ 
- MOU ชุ ม ช น /
ท้องถิ่นในจังหวัด 
 

ภาคเอกชน 
-ส นั บ ส นุ น
ภาครัฐ 
-งบประมาณ 
-กําลังคน 
-ความรู้ 



  บทท่ี ๕  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑.เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาใน
จังหวัดล าพูน  ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน ๓. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของ
พระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน  และ๔ เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักอารย
ธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่  การวิเคราะห์เอกสาร (Document Research) โดยได้
คัดเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด และหลักปฏิบัติของอารยธรรมวิถีสี่ครูตามแนว
พระพุทธศาสนา รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ( In-Depth Interview) โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ  การพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา 
และนโยบาย และกลไกการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบแนวคิดอารยธรรม
วิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน รูปแบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยเฉพาะ
การตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเป็นน ากลุ่มเปูาหมายลงพ้ืนที่
การวิจัยเพ่ือการวางกรอบการปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์ในจังหวัดล าพูนที่จะใช้ในการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาสังคม การวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีผลการวิจัยมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิคการจ าแนก จัดระเบียบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาตาม
สาระส าคัญของประเด็นการสัมภาษณ์และการสนทนา จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) พร้อมทั้งน าเสนอโดยวิธีการพรรณนาอ้างอิง
ค าพูดบุคคล 
 

  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
   ๕.๑.๑ แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 
  ๑.แนวคิดและหลักค าสอนสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 
   พบว่า จากการศึกษาวิจัยสามารถความได้ว่า หลักค าสอนและหลักปฏิบัติปฏิปทาของสี่
ครูบาในจังหวัดล าพูนนั้น  ถือเป็นอารยวิถีแห่งการที่ชาวพุทธในล าพูน รวมถึงล้านนาน ามาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตาม  เพ่ือเจริญรอยตามค าสั่งสอน และทางการปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนา  
ที่ถูกถ่ายทอด  และเจริญรอยตาม  จนเป็นอารยวิถีแห่งล้านนา ผ่านสี่ครูบาที่กล่าวมาแล้วนั้น  จึงนับได้



 
๑๘๙ 

 

ว่าเป็น  อารยวิถีที่ทรงคุณค่าอย่างหาประมาณไม่ได้ที่ถูกหล่อหลอมทั้งด้านค าสั่งสอน และ วัตรปฏิบัติ
ที่มีแก่พุทธศาสนิกชนในล าพูน และล้านนาจากอดีตจนตราบถึงปัจจุบัน  
  ๑) แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาศรีวิชัย ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านได้กล่าวสอนไว้ก่อน
มรณภาพว่า "ขอให้ศิษย์ทั้งหลาย ให้ถือปฏิบัติบ าเพ็ญความดีดังรูปปั้นนี้ให้ยึดมั่นในพระวินัย ให้มี
เมตตากรุณาต่อประชาชนโดยเสมอหน้ากัน อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง จงบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณะ
อบรมศรัทธาประชาชนให้อยู่ในศีลกินในธรรม ปกติประชาชนนั้นมีความดีอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้างไม่
เสมอกัน กิเลสตัณหาสิ่งแวดล้อมท าให้พวกเขาหลงผิดคิดท าบาปอกุศลต่าง ๆ จงพยายามสั่งสอนอบรม
ศรัทธาประชาชนให้เข้าใจถึงธรรมะความเป็นจริงของชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าเถิด" อันเป็นหลัก
เกี่ยวกับปริศนาธรรมในทางพระพุทธศาสนา สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ซึ่งหลักธรรมในข้อนี้
ครูบาศรีวิชัยจะเน้น ท่านจะสอนให้คนรักและสามัคคีกันเป็นอย่างมาก  ประกอบด้วย การเสียสละ พูด
ด้วยความจริงใจ การประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และการเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ 
  ๒) แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาอภิชัยขาวปี หลักค าสอนของท่านก็เจริญรอยตาม
อาจารย์ คือ ครูบาศรีวิจัยทุกๆ ประการ แนวคิดของครูบาอภิชัยขาวปี มองว่าอิทธิพลทางความคิดที่ครู
บาอภิชัยขาวปีได้รับมาโดยตรง ได้สืบทอด แนวคิดจากครูบาศรีวิชัย ซึ่งครูบาศรีวิชัยถือได้ว่าเป็น
ต้นแบบแห่งพระนักพัฒนา ในยุคดังกล่าวเป็นผู้ที่ยึดการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาแบบจารีตดั้งเดิม 
และ ครูบาอภิชัยขาวปีก็ได้รับมาโดยตรง สังเกตได้จากการจาริกไปสร้างศาสนสถาน  สงเคราะห์สังคม
และการปฏิบัติตน หลักขันติธรรม หมายถึงหลักค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ หมายถึง ความ
อดทนออกลั้น อันเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นแนวในการที่ครูบาขาวปีได้น ามาปฏิบัติและอบรมสั่ง
สอนประชาชน ในบ้านผาหนาม แนวปฏิบัติของท่านคือ หลักขันติธรรม ท่านจะสั่งสอนศรัทธา
ประชาชนเกี่ยวกับหลักขันติธรรมมาโดยตลอดให้มีความอดทน อดกลั้น ต่อการท างาน การใช้ชีวิต  
การระงับสติอารมณ์  ให้ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
  ๓) แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 
พยายามที่จะสอนชาวเขาให้เข้าใจในหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย ใช้กุศโล
บายต่างๆ เช่น ความเชื่อการนับถือผีปูุย่า ความเชื่อเรื่องใจบ้าน ความเชื่อเรื่องการแต่งกาย เป็นความ
เชื่อที่ท่านเป็นผู้แสดงธรรมะ เพ่ือให้ชาวกะเหรี่ยงเข้าใจหลักธรรมและน้อมน ามาปฏิบัติตาม คือ 
หลังจากฟังธรรมะแล้ว ท าให้ชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัด มีการรักษาศีล ๕ มีความเชื่อ ความศรัทธาและรู้จักเสียสละ ในการพัฒนาชุมชน วางตนเสมอต้น
เสมอปลาย สร้างความสามัคคีในชุมชน การใช้หลักศีล ๕ ในการพัฒนาด้านความเชื่อ คือ ละเว้นจาก
การฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด ไม่มีการลักทรัพย์ การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การละเว้นจากการ
พูดปดงดเท็จ การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด นั่นเอง  
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  ๔) แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาพรหมา พรหมจักรโก ครูบาท่านจะเน้นด้านการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และสั่งสอนลูกศิษย์  ตั้งส านักปฏิบัติและควบคู่กับส านักเรียนปริยัติสามัญ
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาไปด้วย ครูบาพรหมมาพรหมจักโก ได้น าหลักพรหมวิหาร ๔  มาเป็นแนวค าสอน
และหลักปฏิบัติมาโดยตลอด ได้แก่ เป็นผู้มีความเมตตาต่อสรรพสิ่งในโลก ท่านเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน
คิดถึงผู้อ่ืนก่อนเสมอ มีความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข ท่านมีความวางใจเป็นกลางพิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา นั่นเอง รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว 
เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 
   ๒.หลักการปฏิบัติของสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน  
   แนวการปฏิบัติ ระเบียบวิธีแบบดั้งเดิมโดยผ่านการปฏิบัติเช่น การนุ่งห่ม การเคร่งครัดใน
การ เจริญสมาธิภาวนา การไม่ฉันเนื้อสัตว์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายด้านได้แก่ ด้านการเผยแผ่ 
ศาสนธรรม การส่งเสริมเด็กชนเผ่าและชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ได้รับการศึกษา การสร้างโรงเรียน  การสร้าง 
ศาสนสถานและบูรณะศาสนสถานในเขตบริเวณ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และงานสาธารณะประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆ สามารถจะแยกออกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
  ๑) พระสงฆ์ เป็นผู้ซึ่งสละแล้วซึ่งสภาวะความเป็นปัจเจกภาวะ แต่มีชีวิตเพ่ือสังคะภาวะ 
เพ่ือชุมชน มีจิตวิญญาณเพ่ือชุมชน ต้องมีความรู้สึกที่เป็นชุมชน เพราะชีวิตต้องมีความเกี่ยวข้อง มีการ
ติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา ยิ่งในสมัยโบราณด้วยแล้ว วัดหรือพระสงฆ์กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
วัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งท าให้เกิดหลักปฏิบัติประกอบไปด้วย เผยแผ่พุทธศาสนา 
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัทและพระเณรทั่วไป 

 ๒) วัด  วัดจะต้องด ารงรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญของความเป็นวัดอย่างแท้จริงแม้
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตามยุคสมัยวัตถุนิยมแต่วัดจะต้องคงไว้ซึ่ง จิตนิยมบนหลักการ
สะอาดสว่างสงบของไตรสิกขาวัดนอกจากจะท าด ารงรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญของความเป็นวัด
อย่างแท้จริง การท านุบ ารุงรักษาและดูแลถาวรวัตถุพุทธสถานต่างๆก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธด้วยแนว
ทางการปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ ซึ่งหลักปฏิบัติของครูบา
ทั้ง ๔ ท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดมีดังนี้ การด าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และสร้างคุณค่า
ให้ศาสนสถาน 

 ๓) ชุมชน วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยได้บวช
เรียนในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดี เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติไทย  ค าสั่ง
สอนด้านการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนก็เป็นเรื่องที่ส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้คือ การมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติปัญญาพิจารณาสิ่ง
ที่เข้ามากระทบจากสิ่งยั่วยวนภายนอก ครูบาทั้ง ๔ ท่านจึงได้ให้หลักปฏิบัติเพื่อปูองกันภยันตรายให้กับ
ชุมชน ด้วยหลักธรรมในการด าเนินชีวิต ซึ่งท าให้เกิดหลักปฏิบัติประกอบไปด้วย สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน เปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิต และการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้ชุมชน 
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  ๕.๑.๒ กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในจังหวัดล าพูน 
   พบว่า จากการวิจัยพบว่า การสร้างการเรียนรู้ในอารยธรรมวิถีสี่ครูบานั้นได้มีการเรียนรู้
และยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันตลอดมาจนปัจจุบัน ถึงแม้ว่าแนวคิดและวิธีการจะปรับเปลี่ยนไปบ้างตาม
กาลเวลา แต่ยังคงยึดถือวิถีครูบาแบบดั้งเดิมมาปฏิบัติกันอยู่ ซึ่งในการกระบวนการพัฒนาสังคมที่มีการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติของคนในชุมชนอยู่แล้ว ดังตัวอย่างกรณีของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หรือครูบา
วงศ์    ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างการเรียนรู้ของวิถีครูบาวงศ์ให้เกิดขึ้น ทั้งในขณะที่
ครูบาวงศ์มีชีวิตอยู่และมรณภาพไปแล้ว เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนทั้งในเรื่องของการบริหาร
จัดการชุมชน การแบ่งความรับผิดชอบในชุมชน การไม่ทานเนื้อสัตว์ตามแนวปฏิบัติของครูบาวงศ์ การ
สร้างตัวแทนครูบา หรือที่เรียกว่า ต๊ะก๊ะ เพ่ือเป็นผู้น าด้านจิตวิญญาณแทนครูบาวงศ์ เป็นต้น สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มที่ทุกคนในชุมชน
จะต้องรับรู้และร่วมใจกันปฏิบัติตาม น ามาสู่การพัฒนาสังคมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และยึดถือ เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 
  ๑. กระบวนการสร้างการเรียนรู้อารยธรรมวิถีของสี่ครูบา จากการวิจัยพบว่ามีการ
สร้างการเรียนรู้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
   ๑) การสร้างการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ หลักสังคหวัตถุธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสามัคคี
ธรรม มาเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการสั่งสอนของสี่ครูบาจะมุ่งเน้นให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการต่างๆ อาทิ การแสดงธรรม การปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างการใช้นิทาน
เรื่องเล่า เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมต่างๆ นั้นก็มีการสอดแทรกเนื้อหาในการสั่งสอนของสี่ครูบาอยู่เสมอ ซึ่ง
การสร้างวิธีการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาของสี่ครูบานั้น ปรากฏให้เห็นจากค าสั่งสอนต่างๆ 
การใช้ปฏิภาณโวหารประเภทนิทาน เป็นต้น ซึ่งพบว่าทั้ง 4 ครูบานั้นต่างก็มีเทคนิควิธีการในการสร้าง
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่นั้นได้มุ่งเน้นในเรื่องของหลักสามัคคีธรรม เพราะหลักสามัคคี
ธรรมนั้นเป็นหลักธรรมส าคัญของการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ครูบาทั้งสี่รูปได้เน้นใน
เรื่องของการปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน 4 เป็นส าคัญ เพ่ือเน้นการพัฒนาจิตใจของตนให้สูงก่อนที่จะ
ไปสั่งสอนผู้อื่น  
   ๒) การสร้างการเรียนรู้ด้วยหลักภูมิปัญญา อารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน นับ
ได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่มีการปฏิบัติ เรียนรู้ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาต่างๆ ของ
สี่ครูบานั้นต่างก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามความถนัดและภูมิรู้ของแต่ละท่าน ส่วนใหญ่แล้วจะ
เน้นในเรื่องของการก่อสร้าง การพัฒนาสังคม การพัฒนาจิตใจ ซึ่งครูบาแต่ละท่านนั้นต่างก็มีภูมิปัญญา
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ที่เน้นไปตามความรู้ความสามรรถของท่านเอง ซึ่งอาจไม่ได้มีทั้งหมดก็ตาม อย่างเช่น ครูบาศรีวิชัย ก็จะ
มุ่งเน้นไปที่การก่อสร้าง ครูบาขาวปีจะมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างและการศึกษา ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 
จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และครูบาพรหมา จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจิตใจเป็น
ส าคัญ ภูมิปัญญาหรือวิถีปฏิบัติที่ครูบาแต่ละท่านได้ยึดถือปฏิบัตินั้นต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
การสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนนั้นก็คือการปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างและอาศัยพลังศรัทธาสามัคคีในการ
ช่วยกันท า ช่วยกันปฏิบัติ และร่วมกันเป็นเจ้าของ ซึ่งหลักการต่างๆ นั้นต่างก็มีความส าคัญในการ
พัฒนาสังคมแทบท้ังสิ้น 
   ๓) ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สู่วิถีปฏิบัติ  วิถีครูบาจากการน าภูมิธรรม ภูมิปัญญา ไปสู่วิถี
การปฏิบัตินั้น เป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับสังคมชุมชน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้
เป็นการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหรือแบบแผนที่ชัดเจนมากนัก แต่ก็สามารถที่จะสังเกตและเรียนรู้เอาหลัก
ปฏิบัติต่างๆ ของครูบามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมได้ การน าเอาความรู้ทางพุทธศาสนา 
(หลักธรรม) มาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาสังคมของสี่ครูบานั้นนับได้ว่าเป็นกุศโลบาย
ส าคัญในการพัฒนาสังคมโดยที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยกฎระเบียบใดๆ ของทางราชการมาบังคับ ทุกสิ่งทุก
อย่างล้วนเกดิขึ้นด้วยแรงศรัทธาเป็นส าคัญ อันเกิดจากความเชื่อ ความเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของสี่รูบา
ที่ท่านได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง และที่ส าคัญ เป็นการสืบสานปณิธานของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
ในอดีตที่มุ่งหวังให้เกิดพลังศรัทธาน าพาพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในยุคสมัยนั้นความสามารถใน
การพัฒนาสังคมก็ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งวัดวาอาราม โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน
ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจควบคู่กันไป 
  ๒. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่
ครูบา 
  จากการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนสร้างการมีส่วนร่วมเป็นความส าคัญและจ าเป็นอย่าง
หนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมขึ้นในสังคม ซึ่งจากการศึกษาวิจัยโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสังคมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๕ แห่ง พบว่า ทั้ง ๕ แห่งได้ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในข้ันตอนการมีส่วนร่วม ๔ อย่าง ดังต่อไปนี้  
   ๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการร่วมกับ
ชุมชน ชาวบ้านในการด าเนินการในส่วนของการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้ทุกแห่งจะมีการประชุม
หมู่บ้านหรือการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการพูดคุย หารือเบื้องต้นเพื่อสอบถามความต้องการของคน
ในชุมชน ซึ่งการประชาคมนั้นจะมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการแสดงความคิดเห็นของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
   ๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ พบว่า การด าเนินการสวนใหญ่จะเป็นไปใน
รูปแบบของการด าเนินการของทางราชการมากกว่าที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วม เว้นเสียแต่ว่าเป็น
โครงการที่ถูกบรรจุเข้าไว้ในโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็น
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เจ้าภาพในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ ส่วนเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ 
จะเป็นก าลังหลักในเรื่องของแรงงานเป็นส าคัญ 
   ๓) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ 
แห่งนั้น ได้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลคือ ชาวบ้านได้มีการติดตามการ
ด าเนินการโครงการของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการนั้นก็ถือได้ว่า
เป็นการติดตามประเมินผลด้วย และที่ส าคัญคือ ทุกหมู่บ้านจะมีช่างฝีมือประจ าหมู่บ้านอยู่แล้ว ก็จะ
อาศัยช่างฝีมือในชุมชนเหล่านี้เป็นผู้ติดตามประเมินผลด้วย แต่อาจไม่ได้เป็นการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นทางการมากนัก เพราะการตรวจสอบหรือการติดตามประเมินผลต่างๆ นั้นจะเป็นหน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล เป็นต้น แต่ชาวบ้านในชุมชนจะ
ท าหน้าที่ในการ "ตรวจสอบ" ว่าเป็นไปตามความต้องการของชุมชนหรือไม่ หรือความต้องการต่างๆ   
ที่เสนอไว้ในคราวท าประชาคมหมู่บ้านนั้นได้รับการตอบสนองผ่านโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการใน
หมู่บ้านหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการติดตามประเมินผลในส่วนนี้มากกว่าที่จะไปติดตาม
ประเมินผลในส่วนของผลการด าเนินงานของโครงการ 
   ๔) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์หรือรับผลประโยชน์ พบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ในด้านนี้เป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ และชาวบ้านยังคงมีความรับรู้
ในเรื่องของการเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ในการสังเกตการณ์การใช้ประโยชน์จาก
สาธารณูปการต่างๆ ที่ด าเนินการตามโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ พบว่าชาวบ้านได้มีการร่วมใช้
ประโยชน์กันทุกฝุาย เช่น ถนน อาคารเอนกประสงค์ ฌาปนสถาน ซึ่งมีการแผ้วถาง ท าความสะอาด 
และร่วมกันดูแลรักษาอยู่เสมอ โดยพบว่าในหมู่บ้านต่างๆ ของต าบลนาทรายนั้นได้มีการส่งเสริมให้
ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของหมู่บ้านอยู่เสมอ โดยยึดถือคติที่ว่า “ร่วม
สร้าง ร่วมใช้ ร่วมดูแล” ซึ่งการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์นั้นก็คือร่วมกันใช้
ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษา  
  ๓. กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 
  จากการศึกษาวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบานั้นเกิดขึ้น
จากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผนวกกับกระบวนการมีส่วนร่วม จน
กลายมาเป็นกระบวนการพัฒนาสังคมในที่สุด สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นอารยธรรมวิถีที่สี่ครูบาได้มีการ
ประพฤติปฏิบัติมาก่อนและมีการยึดถือปฏิบัติสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
   กระบวนการพัฒนาสังคมนั้นได้เริ่มต้นจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสามัคคีธรรม เป็นต้น ซึ่งหลักธรรม
ทางพุทธศาสนานั้นทั้งสี่ครูบาได้เน้นในการประยุกต์ใช้ในการสั่งสอนญาติโยม พร้อมทั้งการปฏิบัติให้
เห็นเป็นตัวอย่าง อีกทั้งมีการเรียนรู้ผ่านการแสดงธรรม การเล่านิทานเปรียบเทียบ อีกทั้งยังมีการใช้
หลักภูมิปัญญามาสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้เกิดขึ้น จนน าไปสู่การมีส่วนร่วมในที่สุด ซึ่งการมีส่วน
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ร่วมนั้นจะเป็นการมีส่วนร่วมในการท างาน การบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ วัดวาอาราม โรงพยาบาล 
โรงเรียน และสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ และในปัจจุบันนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าเอาแนววิถี
ครูบา โดยเฉพาะหลักสามัคคีธรรม มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ซึ่งแนววิถีครูบาที่ส าคัญคื อ 
การใช้รูปแบบของ “งานหน้าหมู่” มาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และภาคส่วนราชการ รวมทั้งคณะสงฆ์ ผ่านโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
๔ ด้าน คือ ๑) ร่วมวางแผน ได้แก่ การประชุม/ประชาคม เพื่อเสนอความต้องการ/ปัญหาและสรุปเป็น
โครงการเสนอกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ ๒) ร่วมด าเนินการ ในขั้นตอนนี้นับได้ว่ามีความส าคัญมากตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบา เพราะ
เปูาหมายส าคัญคือให้ชาวบ้านได้ร่วมกัน ลงแรง ลงทุน ลงงานร่วมกัน ซึ่งในการมีส่วนร่วมขั้นตอนนี้จึง
ได้เกิดสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งขึ้นคือ จิตส านึกสาธารณะ หรือจิตอาสา ขึ้นภายใต้กระบวนการนี้ ซึ่งความมี
จิตสาธารณะหรือจิตอาสานี้มิได้เป็นเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันใดๆ แต่เกิดขึ้นภายใต้แรงศรัทธาที่มีต่อครู
บา ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกันจนเป็นผลส าเร็จในหลายๆ ประการ ๓) ร่วม
ติดตามประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะเป็นการร่วมกันของทั้งชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ร่วมกันตรวจสอบผลการด าเนินการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ในส่วนของชาวบ้านจะคอย
ตรวจสอบว่าการด าเนินงานโครงการนั้นเป็นไปตามที่เสนอไว้ในคราวประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ และ 
อปท. ในพ้ืนที่จะตรวจสอบในเรื่องของการก่อสร้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือแบบแปลนหรือไม่ และ 
๔) ร่วมใช้และรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในข้ันตอนนี้จะเป็นการร่วมกันใช้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจาก
โครงการต่างๆ รวมทั้งการร่วมกันดูแลรักษาภายใต้ความรู้สึกว่าทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่ อบจ. ก็จะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า จิตส านึกความเป็นเจ้าของ
ร่วม ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือที่ทุกคนจะได้ช่วยกันใช้สอย ช่วยกันดูแลรักษา เสมือนหนึ่งว่าเป็นสมบัติ
ของตนเอง 
 ๕.๑.๓ การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรม
วิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน  พบว่า  
   ๑. แนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา พบว่า
แนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ของสี่ครูบาอันจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติ แนวคิดและหลักค าสอน
ของสี่ครูบานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นวิธีการที่คล้ายกันกล่าวคือ การรักษาศีล การเป็นแบบอย่าง  มี
เมตตา ความอดทน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน เป็นแนวทางอบรมสั่งสอนควบคู่ไปการในการ
ปฏิบัติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นการน าทางชีวิตสู่ความเจริญ  ซึ่งครูบาแต่ละท่านก็จะมี
เอกลักษณ์ในเรื่องของแนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ 

  ๒.พัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบาในจังหวัดล าพูน
พบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ของครูบาแต่ละท่านสามารถสรุปได้ว่ามี หลักส าคัญ
อยู่ ๕ ข้อหลัก โดยแต่ละข้อครูบาท่านก็ได้น าเอาหลักพุทธธรรมมาเป็นพ้ืนฐานในการฝึกดังนี้ ๑) การ



 
๑๙๕ 

 

พัฒนาทางกายใช้หลักหลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือให้เกิดจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส ๒) การพัฒนาศาสนสถาน 
๓) การพัฒนาสาธารณประโยชน์ได้น าหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ ๔) การพัฒนาความรู้ใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้  ๕)การพัฒนาจิตใจได้น าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ ดังที่กล่าวมาทุกข้อ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา 
   ๓. รูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี 
๔ ครูบาในจังหวัดล าพูน พบว่า รูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารย
ธรรมวิถี ๔ ครูบา มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ การปฏิบัติดีเป็นวิธีสร้างศรัทธาที่ดีที่สุดก็คือการสอนด้วย
การเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการที่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ งดงามไปด้วยศีล  เป็นผู้มีปัญญา
การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เดิมพระสงฆ์เรียนเฉพาะภาษาบาลี เปรียญธรรม และพระธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือสู่โลกุตรธรรม หม่ันขัดเกลาจิตใจหากตัวพระสงฆ์เองยังยึดว่าตัว
พระสงฆ์เองจะต้องช่วยสัตว์ ช่วยทุกคนให้พ้นจากการเบียดเบียน ตัวพระสงฆ์เองเองจะเป็นคนที่ไม่พ้น
ไปจากทุกข์ สร้างพื้นที่เรียนรู้การจัดสถานที่นั้นวัดเป็นสถานที่ที่มีศาสนวัตถุและสถานที่กว้างใหญ่ถ้า
ตัวพระสงฆ์เองสามารถจัดสถานที่ที่จะรวบรวมความรู้ต่างๆไว้ ท าเพื่อส่วนรวมต้องเข้ามามีบทบาทใน
การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับบุคคล การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม สิ่งเหล่านี้จะท าให้พระสงฆ์ได้พัฒนาตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง 

 ๕.๑.๔ การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
จังหวัดล าพูน พบว่า การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมาย
ได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องด าเนินการส่งเสริมการบริหารการจัดการงาน ๖  ด้าน ๑) ด้านวิชาการ
ผู้บริหารจะต้องก าหนดนโยบาย เปูาหมาย วางแผน แบ่งกลุ่มนักเรียน จัดหลักสูตรการเรียนการจัด
การศึกษา การใช้ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการจัดการศึกษา  ในด้าน
กระบวนการจัดการจัดการเรียนการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ใช้วิธีการจัดการศึกษาตามแบบอย่างที่
พระพุทธองค์ทรงสอนสอนให้เกิดศรัทธา อาราธนาพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถมาสอนหรือผู้ทรง
คุณธรรมในชุมชนมาเป็นวิทยากร ๒) ด้านงบประมาณ มีการวางแผนที่จะใช้เงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณในการจัดซื้อและจัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบ ในส่วนจัดการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับด้านบริหารจัดการงบประมาณ  การจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา 
ควรวางแผนจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องดีงาม  ๓) 
ด้านกิจกรรม เป็นงานให้บริการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนในทุก ๆ ด้าน สถานศึกษาควร
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันประกอบศาสนกิจโดยการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จัดปาฐกธรรมนิทรรศการ กิจกรรมประกวดส่งครูและนักเรียนเข้าประกวดใน
ระดับต่างๆ ในสถาบันทางศาสนาและภาคเอกชนที่ร่วมจัดการประกวดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๔) ด้านบุคลากร เป็นงานที่มีความส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การบริหารการศึกษาประสบความส าเร็จ
ได ้การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรท าให้เป็นบุคคลที่มีความศรัทธา มีทักษะและวิธีการใน



 
๑๙๖ 

 

การถ่ายทอดคุณธรรมและจริยธรรมสู่นักเรียน สถานศึกษาสามารถส่งเสริมด้วยกระบวนการจัด
การศึกษาที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นคนดีแก่นักเรียน โดยการเข้ารับการอบรมความรู้ทางศาสนา
เพ่ือให้เกิดศรัทธานับถืออย่างถูกต้อง มีเหตุผล สามารถอธิบายเหตุแห่งการกระท าและผลที่เกิดจากการ
กระท า สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรด้วยการพิจารณาความดีความชอบเมื่อบุคลากรประกอบคุณ
งามความดีหรือประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคลากร  ๕) ด้านอาคารสถานที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการอาคารสถานที่เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาพุทธศาสนาได้  ท าการจัดการศึกษาเป็นห้อง
พระพุทธศาสนา จัดหาจัดท าวัสดุอุปกรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการศึกษาหาความรู้ของ
นักเรียน สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยลักษณะทาง
ธรรมชาติและความงามจากศิลปวัฒนธรรม ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ท าให้การ
เรียนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจตรงวัตถุประสงค์เกิดสัมมาทิฐิและเกิด
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และ ๖. ด้านชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนต้อง
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอ การให้การศึกษาแก่ชุมชนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โรงเรียนมีความใกล้ชิดกับศาสนธรรมและศาสนวัตถุพึงได้รับประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้ทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพ  โดยอาราธนา
นิมนต์พระภิกษุมาเป็นที่ปรึกษาการจัดการเรียนการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ปรับหลักสูตร
และวิธีการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้บังเกิดผลดีต่อนักเรียน 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา 
ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย ๗ ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ ๑ สร้าง
ศรัทธา  ขั้นที่ ๒ ขั้นสังเกต  ขั้นที่ ๓ ขั้นสัมผัส  ขั้นที่ ๔ ขั้นส ารวจ  ขั้นที่ ๕ ขั้นสืบค้น  ขั้นที่ ๖ สั่งสม
ปัญญา และขั้นที่  ๗ ประเมินผลและประยุกต์ใช้   หลักการตามแนวอารยธรรมวิถีสี่ครูบา 
ประกอบด้วย ๑) การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม  ๒)การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ๓)การ
ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕  ๔)การจาริกธุดงควัตร  ๕)พัฒนาเป็นงานสาธารณกุศล ๖) การเคารพนับถือ
พระพุทธศาสนา ๗)การปฏิบัติธรรมให้ดูเป็นตัวอย่าง  ๘)สร้างอาชีพให้ชาวกะเหรี่ยง  ๙)หลักธรรม
สังคหะวัตถุ ๔ ๑๐) การฉันมังสวิรัติ และ ๑๑) อภัยทาน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดหลักการตามแนวพุทธ คือ ๑)เบญจศีล  ๒)เบญจธรรม ๓) วิปัสสนากัมมัฎฐาน  
๔)ธุดงควัตร ๕)สังคหวัตุ และ ๖) บุญกิริยวัตถุ ๓ 

  การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับด้านการจัดการศึกษาในโรงเรียน การศึกษาถือว่า
เป็นหัวใจของการพัฒนา เพราะเป็นการยกระดับความรู้ และพัฒนาแนวความคิดของมนุษย์ให้ทันยุค
ทันสมัย ท่านจึงได้สืบสานปณิธานโดยได้เป็นประธานด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนต่างๆ 
และครูบาแต่ละท่าน ก็ล้วนแต่มีความเก่ียวข้องกับโรงเรียนทั้งสิ้น 



 
๑๙๗ 

 

   การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับหลักการจัดการศึกษาด้านเนื้อหาสาระที่เรียน
การจัดการศึกษามีหลักสูตรที่เกี่ยวกับครูบา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษา  มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครูบา ทั้งใน
โรงเรียนและร่วมกับชุมชน หลักสูตรที่เรียนมีการน าเอาวิถีชีวิต คุณธรรม ความเสียสละของครูบามา
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน 

   การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับด้านการวางแผนการเรียนการสอนครูผู้สอนมี
การจัดการศึกษาด้านการวางแผนการเรียนการสอน โดยได้ท าแผนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ
ของครูบา ผลงานจากการปฏิบัติตนของครูบา ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของครูบา เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางปฏิบัติทั้งของครูและของนักเรียน 

  การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 
การจัดการศึกษาด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทางโรงเรียนเป็นถิ่นก าเนิดของครูบามีการให้นักเรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับชีวประวัติของครูบาผ่านทางสื่อวีดีทัศน์  และมีการพานักเรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย  โดยจัดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
         การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาด้านกิจกรรมเสริมการเรียน
การสอน โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนของครูบา  
โดยมีการสวดบทบารมี  ๓๐ ทัศ ทุกวันจันทร์ สวดมนต์แปลทุกวันพุธ และคณะครู นักเรียนได้ท าบุญ
ตักบาตรทุกวันศุกร์เป็นประจ า  มีการนิมนต์พระมารับบิณฑบาต  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ เผื่อ
แผ่ การรู้จักท าบุญด้วยการให้ทาน อีกทั้งทางโรงเรียนยังให้ความส าคัญในการน าเอาเรื่องราวของครู
บามาเสริมในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีในการจัด
กิจกรรมเสริม และสนับสนุนงบประมาณมาช่วยในการด าเนินการ  ผู้ปกครองส่วนมากก็อยู่ในศีลอยู่
แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอนในโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ หรือการด ารงชีวิต
ของครอบครัว ที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย พ่อแม่ ผู้ปครองของนักเรียนมีความเชื่อ เลื่อมใสศรัทธา 
และสิ่งที่ครูบาแนะน าล้วนเป็นเรื่องของศีลห้าที่เอามาปฎิบัติ  

  การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับหลักการจัดการศึกษาด้านการวัดผล 
ประเมินผลการเรียนรู้  ครูมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มีการน าเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีของครู
บามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้  โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเที่ยงตรง และ
โปร่งใสเจริญตามรอยของครูบา  คณะครูน าข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตมาจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม และ
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพ่ือ
การน ามาวางแผนท าโครงการ หรือจัดท าแฟูมสะสมงานแต่ละวิชาได้ จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนกสามัญศึกษา คะแนนจากจิตอาสาพัฒนาสังคม คะแนนจากความ
ประพฤติเหมาะสมกับการเป็นศาสนทายาท ตามวัตถุประสงค์ของครูบา 
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วิเคราะห์การบูรณาการการรักษาศีลห้าในโรงเรียน ในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 
เป็นการประยุกต์ใช้หลักศีลห้าเพ่ือให้พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ครูอาจารย์สอนศีลห้าหน้าเสาธง
ในช่วงเช้า อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ครั้งละ ๔-๕ นาทีเป็นอย่างน้อยและเชิญหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
มาสอนเรื่องศีลห้า นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องศีลห้าบ่อยๆก็จะท าให้ซึมซับและเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นจนน าไปสู่
การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน   
 

 ๕.๒. อภิปรายผลการวิจัย 

    ๕.๒.๑ แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน   
   พบว่า ครูบาทั้ง ๔ ครูบามีหลักส าคัญที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการสร้างสังคมที่ดี 
ให้ผู้คนเกิดศีลธรรม มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติดี ในที่นี้ขอกล่าวอ้างถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย  ครูบา
อภิชัยขาวปี พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)  และครูบาพรหมมาพรรมจักโก ครูบานับเป็นพระ
อริยสงฆ์ของ พระคุณท่านทั้งสี่รูปได้เจริญรอยตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และได้ทุมเทเสียสละ
ให้กับงานพระพุทธศาสนา  สงเคราะห์ชุมชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ปรากฏผลงานให้เห็นเป็น
ประจักษ์จ านวนมาก  ด้านต่างๆ เช่น ด้านค าสอน  ด้านการปฏิบัติ การเผยแพร่ และการพัฒนา  สี่ครู
บานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นค าสอนที่คล้ายกัน กล่าวคือ หลักศีลห้า หลักสังคหวัตถุ ๔  พรหมวิหารธรรม
๔ หลักขันติธรรม เป็นแนวทางอบรมสั่งสอนควบคู่ไปการในการปฏิบัติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
เป็นดั่ง เข็มทิศ น าทางชีวิตสู่ความเจริญ อันเป็นแนวทางในการสั่งสอนและปฏิบัติของสี่ครูบา  
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “ครูบาศรีวิชัย “ตนบุญ” แห่งล้านนา พ.ศ.๒๔๒๑ – ๒๔๘๑๑  
ผลการวิจัยพบว่า พระครูบาศรีวิชัย ตนบุญหรือนักบุญในล้านนา ในทางพระพุทธศาสนาเกิดจากความ
เชื่อว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมลงในรอบ ๕,๐๐๐ ปี ดังนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะปรากฏ “ตนบุญ” 
ขึ้น เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา “ตนบุญ” ในที่นี้จึงหมายถึงพระสงฆ์ท่ีมีบุคลิกลักษณะพิเศษ เช่น เป็น
บรรพชิตที่เคร่งครัดในศีลจริยวัตร ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่สาธุชนทั้งหลาย ฉะนั้น จะพบว่า
จารีตความเชื่อเหล่านี้ยังคงสืบเนื่องอยู่ในสังคมล้านนาเพ่ือเป็นการส่งเสริมแนวคิดการหลักค าสอนและ
หลักปฏิปทา แก่คณะสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชน หรือหน่วยงานองค์กรต่างสอดคล้องกับ การศึกษาวิจัย
เรื่อง “ศึกษาความสัมพันธ์ของขันติกับการรักษาศีล ๕ ในพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบว่า การ
รักษาศีล ๕ ในแง่ท่ีเป็นวินัย บุคคลสามารถน าขันติที่เป็นคุณธรรม สนับสนุนให้การด ารงชีวิตประจ าวัน
บรรลุเปูาหมายมาสนับสนุนการรักษาศีล ๕ เพ่ือเพียรระวังไม่ให้โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นภายในจิตใจ 
และขันติย่อมสกัดกั้นมิให้บุคคลล่วงละเมิดศีล ๕ อีกด้วย หลังจากนั้นบุคคลสามารถน าหลักธรรมอ่ืนมา
สนับสนุนเพ่ือเว้นจากการล่วงละเมิด ศีล ๕ เช่น ปัญญา สติสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขันติโสรัจจะ 
                                                           

          ๑  โสภา ชนะมูล “ครูบาศรีวิชัย “ตนบุญ” แห่งล้านนา พ.ศ.๒๔๒๑ – ๒๔๘๑”. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๓๔. 
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อนึ่งการรักษาศีล ๕ ในแง่ที่เป็นธรรม บุคคลสามารถน าขันติทั้งที่เป็นคุณธรรมสนับสนุนให้การ
ด ารงชีวิตประจ าวันบรรลุเปูาหมาย และคุณธรรมส่งเสริมความประพฤติเพ่ือการพัฒนาตนไปสู่ความดี
งามมาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ให้สมบูรณ์ทั้งวินัยและธรรม ยิ่งกว่านั้นบุคคลสามารถน าหลักธรรมอ่ืน
มาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ให้สมบูรณ์ เช่น เบญจธรรม ฆราวาสธรรม จนกระทั่งบุคคลสามารถน าขันติ
ที่เป็นคุณธรรมสงเสริมความประพฤติเพ่ือการพัฒนาตนไปสู่ความดีงามมาส่งเสริมหลักธรรมอ่ืน เช่น 
ทศบารมี ไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาศีล ๕ ไปสู่ความประพฤติอย่างสูงส าหรับผู้รักษาศีล ๕ ในแง่ที่เป็นวินัย
ในสังคมไทย บุคคลสามารถน าขันติมาประพฤติเพ่ืออดทนอดกลั้นต่อกระแสแห่งโลภะ โทสะ โมหะ ที่
เกิดข้ึนอันอาจท าให้ล่วงละเมิดศีล ๕ จากนั้นบุคคลจึงน าหลักธรรมอ่ืนมาสนับสนุนเพ่ือเว้นจากการล่วง
ละเมิดศีล ๕ และส าหรับผู้รักษาศีล ๕ ในแง่ท่ีเป็นธรรมในสังคมไทย บุคคลสามารถน าขันติมาประพฤติ
เพ่ืออดทนอดกลั้น ละท าลายโลภะ โทสะ โมหะ อันจะส่งผลให้บุคคลเว้นขาดจากการประพฤติล่วง
ละเมิด ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ พร้อมกับความดีงามของบุคคลที่เจริญขึ้นภายในจิตใจ ใน
ที่สุดการรักษาศีล ๕ ย่อมสมบูรณ์ท้ังวินัย และธรรม๒ 
  ส าหรับแนวการปฏิบัติ ระเบียบวิธีแบบดั้งเดิมโดยผ่านการปฏิบัติเช่น การนุ่งห่ม การเคร่งครัด
ในการ เจริญสมาธิภาวนา การไม่ฉันเนื้อสัตว์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายด้านได้แก่ ด้านการเผย
แผ่ ศาสนธรรม การส่งเสริมเด็กชนเผ่าและชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ได้รับการศึกษา การสร้างโรงเรียน การ
สร้าง ศาสนสถานและบูรณะศาสนสถานในเขตบริเวณ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และงานสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆสอดคล้องกับ การวิจัยเรื่อง “บทบาทของ
พระสงฆ์ ในการพัฒนาสังคม ศึกษาเฉพาะกรณี พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)” ผล
การศึกษา พบว่า พระธรรมวิสุทธิมงคลเป็นพระสงฆ์ที่เกิดในครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรรม แต่ฐานะ
ทาง การเงินของสกุลท่านอยู่ในสภาพค่อนข้างดีขณะเข้าสู่ความเป็นสมณเพศ สังกัดคณะสงฆ์ฝุาย  
ธรรมยุต ยึดถือธุดงควัตรเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติสมถกรรมฐานและ วิปัสสนา
กรรมฐาน พระธรรมวิสุทธิมงคลเป็นพระสงฆ์ที่เจริญด้วยปฏิปทา มีอาจาริยวัตร  อันงดงามอย่างเสมอ
ต้นเสมอปลายมาโดยตลอด เป็นผู้มีเอกลักษณ์ประจ าตัวคือการสอนธรรมะ ที่เข้มงวดและจริงจัง ข้อ
วัตรปฏิบัติในแต่ละวันเป็นไปเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา บทบาทการพัฒนาสังคมของ
ท่านในด้านการปกครอง การเผยแผ่  สาธารณ สงเคราะห์ การท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือ
สังคมและประเทศชาตินั้น ได้รับผลออกมา เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยสรุปการพัฒนาของท่านมี
อยู่ ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านจิตใจ ได้แก่ การอบรมสั่งสอนให้ประชาชนมีศีลธรรม คุณธรรม ความดีงาม 
ตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเน้นการน าไปปฏิบัติมากกว่าการสอนให้รู้เท่านั้น  ๒) 

                                                           

 ๒  ศิริวรรณ ค าบัว, “ศึกษาความสัมพันธ์ของขันติกับการรักษาศีล ๕ ในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔ . 



 
๒๐๐ 

 

ด้านวัตถุ ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ ตลอดจนการเป็นผู้น า
ในการตั้งกองทุนผ้าปุา  ช่วยชาติ” ๓ 
 สอดคล้องกับ การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในการน าหลักมาใช้ท า กิจกรรมงานพัฒนา
ชุมชนเพ่ือการลด ละ เลิก อบายมุข ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูศีลวราภรณ์ (เฉลิม ฐิติสีโล) วัดโนนเมือง 
ต าบลโนนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของพระครู
ศีลวราภรณ์ ในการน าเอาหลักธรรมมาพัฒนาชุมชน เพ่ือ ลด ละ เลิก อบายมุข โดยศึกษาเชิงคุณภาพ 
พ้ืนที่ในการศึกษา คือ ชุมชนวัดโนนเมือง ที่พระครูศีลวราภรณ์เป็นผู้น าชุมชนในการพัฒนากิจการ
ชุมชน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พระสงฆ์มี บทบาทในการเป็นผู้น าชุมชน ด้วยการกระตุ้นปลูกจิตส านึก น า
เทคนิควิธีการในการเข้าถึง ชุมชน การสื่อสารกับชุมชนผ่านการเทศนา บรรยาย ปูายข้อความชื่อด้วย  
ซึ่งตั้งหมายไว้คือ ชุมชนปลอดจากอบายมุข โดยขั้นตอนของกิจกรรมมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ให้ประชาชน
เข้ามาม ีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง การชี้ให้ประชาชนเห็นโทษของอบายมุข การแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมุ่งให้มีการปฏิบัติจริง ส่งเสริมขบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนได้  ด าเนินการ
ฝุายกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการศึกษาปรากฏว่า บทบาทของพระครูศีลวราภรณ์    ได้ส่งผลให้
ชุมชนได้ร่วมมือท ากิจกรรมด้วยกัน เพ่ือมุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนอยู่รอด
และพ่ึงพากันเองในชุมชน๔   
  ๕.๒.๒ กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
    พบว่า กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบานั้นเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานกันอย่างลงตัวของกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผนวกกับกระบวนการมีส่วนร่วม จนกลายมา
เป็นกระบวนการพัฒนาสังคมในที่สุด สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นอารยธรรมวิถีที่สี่ครูบาได้มีการประพฤติ
ปฏิบัติมาก่อนและมีการยึดถือปฏิบัติสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
     กระบวนการพัฒนาสังคมนั้นได้เริ่มต้นจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4 หลักสามัคคีธรรม เป็นต้น ซึ่งหลักธรรม
ทางพุทธศาสนานั้นทั้งสี่ครูบาได้เน้นในการประยุกต์ใช้ในการสั่งสอนญาติโยม พร้อมทั้งการปฏิบัติให้
เห็นเป็นตัวอย่าง อีกทั้งมีการเรียนรู้ผ่านการแสดงธรรม การเล่านิทานเปรียบเทียบ อีกทั้งยังมีการใช้
หลักภูมิปัญญามาสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้เกิดขึ้น จนน าไปสู่การมีส่วนร่วมในที่สุด ซึ่งการมีส่วน

                                                           
๓ พระมหาบุญมี อธิปุญฺโญ, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม ศึกษาเฉพาะกรณี : พระธรรม        

วิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาลัยมหามกุฏ       
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔, หน้า ๙-๑๔. 

๔ พระมหาวิเชียร ชาญณรงค์, บทบาทพระสงฆ์ในการน าหลักธรรมมาใช้ท ากิจกรรมงานพัฒนา ชุมชนเพื่อ 
ลด ละ เลิก อบายมุข ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูศีลวราภรณ์ (เฉลิม ฐิติสีโล) , วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต, 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔, หน้า ๒๑. 



 
๒๐๑ 

 

ร่วมนั้นจะเป็นการมีส่วนร่วมในการท างาน การบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ วัดวาอาราม โรงพยาบาล 
โรงเรียน และสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ และในปัจจุบันนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าเอาแนววิถี
ครูบา โดยเฉพาะหลักสามัคคีธรรม มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ซึ่งแนววิถีครูบาที่ส าคัญคือ 
การใช้รูปแบบของ “งานหน้าหมู่” มาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และภาคส่วนราชการ รวมทั้งคณะสงฆ ์ผ่านโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
4 ด้าน คือ 1) ร่วมวางแผน ได้แก่ การประชุม/ประชาคม เพื่อเสนอความต้องการ/ปัญหา      และสรุป
เป็นโครงการเสนอกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ 2) ร่วมด าเนินการ ในขั้นตอนนี้นับได้ว่ามีความส าคัญมากตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบา เพราะ
เปูาหมายส าคัญคือให้ชาวบ้านได้ร่วมกัน ลงแรง ลงทุน ลงงานร่วมกัน ซึ่งในการมีส่วนร่วมขั้นตอนนี้จึง
ได้เกิดสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งขึ้นคือ จิตส านึกสาธารณะ หรือจิตอาสา ขึ้นภายใต้กระบวนการนี้ ซึ่งความมี
จิตสาธารณะหรือจิตอาสานี้มิได้เป็นเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันใดๆ แต่เกิดขึ้นภายใต้แรงศรัทธาที่มีต่อครู
บา ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกันจนเป็นผลส าเร็จในหลายๆ ประการ 3) ร่วม
ติดตามประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะเป็นการร่วมกันของทั้งชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ร่วมกันตรวจสอบผลการด าเนินการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ในส่วนของชาวบ้านจะคอย
ตรวจสอบว่าการด าเนินงานโครงการนั้นเป็นไปตามที่เสนอไว้ในคราวประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ และ 
อปท. ในพ้ืนที่จะตรวจสอบในเรื่องของการก่อสร้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือแบบแปลนหรือไม่ และ 
4) ร่วมใช้และรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะเป็นการร่วมกันใช้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจาก
โครงการต่างๆ รวมทั้งการร่วมกันดูแลรักษาภายใต้ความรู้สึกว่าทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่ อบจ. ก็จะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า จิตส านึกความเป็นเจ้าของ
ร่วม ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือที่ทุกคนจะได้ช่วยกันใช้สอย ช่วยกันดูแลรักษา เสมือนหนึ่งว่าเป็นสมบัติ
ของตนเองและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของครูบาศรีวิชัยเมื่อครั้งที่ครูบาไปเป็นประธาน
บูรณปฏิสังขรณ์ หรือก่อสร้างพุทธสถานต่างๆ จะมีแรงงานจากชาวบ้านที่ศรัทธาเลื่อมใสในตัวครูบามา
ช่วยท าการก่อสร้าง ส่วนพ่อค้า คหบดีจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของทุนทรัพย์และอาหารการกิน
ต่างๆ ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น ามายึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ได้ให้ความส าคัญกับโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก และได้บรรจุไว้
เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูนด้วย 
   ๕.๒.๓ การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารย
ธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน   

  พบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ของครูบาแต่ละท่านสามารถสรุป
ได้ว่ามี หลักส าคัญอยู่ ๕ ข้อหลัก โดยแต่ละข้อครูบาท่านก็ได้น าเอาหลักพุทธธรรมมาเป็นพ้ืนฐานใน
การฝึกดังนี้ ๑) การพัฒนาทางกายใช้หลักหลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือให้เกิดจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส ๒) การ
พัฒนาศาสนสถาน ๓) การพัฒนาสาธารณประโยชน์ได้น าหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ ๔) การ



 
๒๐๒ 

 

พัฒนาความรู้ใช้หลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้  ๕)การพัฒนาจิตใจได้น าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ 
ดังที่กล่าวมาทุกข้อเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี 
๔ ครูบาสอดคล้องกับ การวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ ในการพัฒนาสังคม ศึกษาเฉพาะกรณี พระ
ธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)” ผลการศึกษา พบว่า พระธรรมวิสุทธิมงคลเป็นพระสงฆ์ที่เกิดใน
ครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรรม แต่ฐานะทาง การเงินของสกุลท่านอยู่ในสภาพค่อนข้างดีขณะเข้าสู่
ความเป็นสมณเพศ สังกัดคณะสงฆ์ฝุาย ธรรมยุต ยึดถือธุดงควัตรเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นพระสงฆ์
นักปฏิบัติสมถกรรมฐานและ วิปัสสนากรรมฐาน พระธรรมวิสุทธิมงคลเป็นพระสงฆ์ที่เจริญด้วยปฏิปทา 
มีอาจาริยวัตร อันงดงามอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอด เป็นผู้มีเอกลักษณ์ประจ าตัวคือการ
สอนธรรมะ ที่เข้มงวดและจริงจัง ข้อวัตรปฏิบัติในแต่ละวันเป็นไปเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่ง
พระพุทธศาสนา บทบาทการพัฒนาสังคมของท่านในด้านการปกครอง การเผยแผ่ สาธารณ สงเคราะห์ 
การท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคมและประเทศชาตินั้น ได้รับผลออกมา เป็นที่น่าพอใจเป็น
อย่างยิ่ง โดยสรุปการพัฒนาของท่านมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านจิตใจ ได้แก่ การอบรมสั่งสอนให้
ประชาชนมีศีลธรรม คุณธรรม ความดีงาม ตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเน้นการ
น าไปปฏิบัติมากกว่าการสอนให้รู้เท่านั้น ๒) ด้านวัตถุ ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และ
สาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ ตลอดจนการเป็นผู้น าในการตั้งกองทุนผ้าปุาช่วยชาติ” ๕สอดคล้องกับ บุญ
เพลิน ยาวิชัย๖ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีครูบากับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ในชุมชนบ้านห้วยต้ม 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน พบว่า วิถีครูบาในฐานะเป็นทุนทางวัฒนธรรมวิถีครูบา ในฐานะเป็นทุนทา ง
วัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า วิถีครูบาในฐานะเป็นทุนทางวัฒนธรรม เป็นพ้ืนฐานให้เกิด
แนวความคิดในการน าเอาวัฒนธรรมที่ดีงามมาพัฒนาให้เกิดคุณค่าและมูลค่า อันส่งผลต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีงาม ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านได้อบรมสั่งสอนให้ชาวเขาเคารพ
นับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามแนวค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การปฏิบัติธรรมให้
ดูเป็นตัวอย่าง สร้างอาชีพให้ชาวกะเหรี่ยง พร้อมที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรและที่อยู่อาศัย 
อยู่รวมกันเป็นชุมชน ท่านจึงได้สร้างผู้น าชุมชน เพ่ือให้ง่ายต่อปกครอง ท่านได้เมตตาสร้างผังเมืองของ
ชุมชนอย่างเป็นระเบียบ ทั้งระบบน้ า ระบบไฟฟูา สาธารณูปโภคเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ชุมชน     
มีการสนทนาธรรมกับผู้น าชุมชนและเผยแผ่ธรรมะให้แก่ชาวกะเหรี่ยงโดยการเล่านิทาน เพ่ือให้

                                                           
๕ พระมหาบุญมี อธิปุญฺโญ, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม ศึกษาเฉพาะกรณี : พระธรรมวิสุทธิ

มงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม , บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๔), หน้า ๙-๑๔. 

๖ บุญเพลิน ยาวิชัย, “วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ในชุมชนบ้านห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), บทคัดย่อ. 



 
๒๐๓ 

 

ชาวบ้านได้รู้จักพิจารณาด้วยตนเองและท าให้ชาวบ้านได้เข้าใจหลักธรรมโดย วิธีธรรมชาติ          
เพราะธรรมะ คือธรรมชาติ ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม ที่ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

 
   รูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครู
บา มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ การปฏิบัติดีเป็นวิธีสร้างศรัทธาที่ดีท่ีสุดก็คือการสอนด้วยการเป็นตัวอย่าง
ที่ดีด้วยการที่พระสงฆ์ท่ีปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ งดงามไปด้วยศีล  เป็นผู้มีปัญญาการศึกษาทั้งทางโลกและ
ทางธรรม เดิมพระสงฆ์เรียนเฉพาะภาษาบาลี เปรียญธรรม และพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เพ่ือสู่โลกุตรธรรม หมั่นขัดเกลาจิตใจหากตัวพระสงฆ์เองยังยึดว่าตัวพระสงฆ์เองจะต้องช่วยสัตว์ ช่วย
ทุกคนให้พ้นจากการเบียดเบียน ตัวพระสงฆ์เองเองจะเป็นคนที่ไม่พ้นไปจากทุกข์ สร้างพ้ืนที่เรียนรู้การ
จัดสถานที่นั้นวัดเป็นสถานที่ท่ีมีศาสนวัตถุและสถานที่กว้างใหญ่ถ้าตัวพระสงฆ์เองสามารถจัดสถานที่ที่
จะรวบรวมความรู้ต่างๆไว้ ท าเพ่ือส่วนรวมต้องเข้ามามีบทบาทในการปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
สาธารณะให้กับบุคคล การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สิ่งเหล่านี้จะท า
ให้พระสงฆ์ได้พัฒนาตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง สอดคล้องกับ  พระครูกัลยาณปริยัติกิจ (อ านาจ 
กลฺยาณธโร) ผลการศึกษาพบว่า พระสุพรหมยานเถร    เป็นพระนักปฏิบัติธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีความมักน้อยสันโดษ มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจริยวัตร  
ส ารวมเรียบร้อยสงบเสงี่ยม อิทธิพลการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวของพระสุพรหมยานเถร พบว่า ด้าน
การศึกษาของ สงฆ์ พระสุพรหมยานเถร เปิดสอนธรรมศึกษา พุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งส านักเรียน
นักธรรม จัดตั้งส านักเรียนบาลี จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมจักรสังวรกิตติขจรประชาสรรค์ 
เพ่ือส่งเสริม การศึกษาสงเคราะห์ทั้งพระภิกษุ สามเณร และนักเรียน มีลูกศิษย์ที่จบจากส านักเรียนวัด
พระบาทตากผ้า เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ช่วยงานคณะสงฆ์หลายรูป ส่วนคฤหัสถ์รับราชการ เป็น
คนดีของ สังคมช่วยท าอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา๗ 
   ๕.๒.๔ การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
จังหวัดล าพูน 

  พบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรม ที่จะน าไปสู่จุดหมายของการศึกษาได้ก็คือ มรรค 
๘ ซึ่งย่อได้เป็น ศีล สมาธิ และปัญญา ควรให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ ๑) ตนเอง ๒) สิ่งแวดล้อม 
และ ๓) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการตามหลักพุทธธรรมที่สามารถช่วย
ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเหมาะสม ได้แก่การสอนตามขั้นทั้ง  ๔ ของอริยสัจ ซึ่งได้แก่ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อันเป็นขั้นตอนที่คล้ายกันกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ      

                                                           

 ๗ พระครูกัลยาณปริยัติกิจ (อ านาจ กลฺยาณธโร), ศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวของพระสุ
พรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก), วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , 
๒๕๖๑, บทคัดย่อ. 



 
๒๐๔ 

 

สุวิทย์  มูลค าและคณะ๘  ที่ได้ความหมายของบูรณาการ คือการน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ ( 
Integrated Curriculum ) คือหลักสูตรที่น าเอาเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกันท าให้
เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมดไป เช่นเดียวกัน การเรียนการสอนที่ด าเนินการด้วยวิธีบูรณาการเรา
เรียกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ( Integrated  Instruction ) คือเน้นที่องค์รวมของ
เนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา  และเน้นที่การเรียนของผู้เรียนเป็นส าคัญยิ่งกว่าการบอก
เนื้อหาของคร ู

การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมายได้นั้น  
ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องด าเนินการส่งเสริมการบริหารการจัดการงาน ๖  ด้าน ๑) ด้านวิชาการ
ผู้บริหารจะต้องก าหนดนโยบาย เปูาหมาย วางแผน แบ่งกลุ่มนักเรียน จัดหลักสูตรการเรียนการจัด
การศึกษา ๒) ด้านงบประมาณ ในส่วนจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ควรวางแผนจัดสรรเงิน
งบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องดีงาม  ๓) ด้านกิจกรรม 
สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันประกอบ
ศาสนกิจโดยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จัดปาฐกธรรมนิทรรศการ กิจกรรมประกวดส่งครูและนักเรียน
เข้าประกวดในระดับต่างๆ ในสถาบันทางศาสนา ๔) ด้านบุคลากร สถานศึกษาสามารถส่งเสริมด้วย
กระบวนการจัดการศึกษาที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นคนดีแก่นักเรียน  โดยการเข้ารับการอบรม
ความรู้ทางศาสนาเพ่ือให้เกิดศรัทธานับถืออย่างถูกต้อง มีเหตุผล สามารถอธิบายเหตุแห่งการกระท า
และผลที่เกิดจากการกระท า ๕) ด้านอาคารสถานที่ เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาพุทธศาสนาได้ ท า
การจัดการศึกษาเป็นห้องพระพุทธศาสนา และ ๖. ด้านชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนมีความใกล้ชิดกับศาสน
ธรรมและศาสนวัตถุ  ในการจัดการเรียนการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้ทรัพยากรอย่างเต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับสมพร วงษ์ศรีแก้ว๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโพนทอง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒ พบว่าการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านโพนทอง ซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กก่อนการปรับปรุงพัฒนา มีปัญหาในการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 
กล่าวคือ ไม่มีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ไม่มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากการปรับปรุงพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การประชุม

                                                           

  ๘ สุวิทย์  มูลค าและคณะ,  Child center  :  Storyline method  :  การบูรณาการหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง,(กรุงเทพมหานคร:ที.พี.พริ้น จ ากัด ,๒๕๔๒) 
  ๙ สมพร วงษ์ศรีแก้ว, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโพนทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒”, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๕๑). 



 
๒๐๕ 

 

เชิงปฏิบัติการและการปฏิบัติการจริงแล้ว มีผลให้ได้กระบวนการปฏิบัติงานที่ท าให้การบริหารงาน
วิชาการมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น คือ กระบวนการส ารวจสภาพปัญหาและกระบวนการหากลยุทธ์ที่
ใช้ในการพัฒนาโดยยึดหลักความพอประมาณของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
สังเกต/ตรวจสอบ และกระบวนการประเมินผล จากการใช้กระบวนการพัฒนาดังกล่าว ท าให้การ
ปฏิบัต ิงานการปรับปรุงพัฒนาสื ่อและแหล่งเร ียนรู ้ให ้เหมาะสมกับผู ้เร ียนและท้องถิ ่น  จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัด
ล าพูน   การจัดการศึกษามีหลักสูตรที่เกี่ยวกับครูบา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษา  มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครูบา ทั้งใน
โรงเรียนและร่วมกับชุมชน หลักสูตรที่เรียนมีการน าเอาวิถีชีวิต คุณธรรม ความเสียสละของครูบามา
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน  สอดคล้องกับส านักงานวิจัยแห่งชาติ ๑๐  ที่ได้กล่าวถึง
การวิจัยการวิจัยแบบบูรณาการ งานวิจัยแบบบูรณาการ  ว่างานวิจัยแบบบูรณาการ  เป็นการวิจัยที่
ผนวกสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน มีการรายงานผลงานวิจัยแบบปฏิสัมพันธ์ ( interactive) 
กับหน่วยงานบริหารนโยบายระดับชาติเพ่ือน าไปสู่การด าเนินนโยบายที่เหมาะสมและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศการวิจัยแบบบูรณาการจะช่วยลดปัญหาความซ้ าซ้อนของ
งานวิจัย เนื่องจากมีการเชื่อมโยงหน่วยงานด้านการวิจัย เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน มีการก าหนดภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่ทันต่อปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ การหาความรู้   ความ
จริง  ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ในการศึกษาพ้ืนที่หรือเรื่องราวของกลุ่มคน  โดยมีข้อสงสัยว่าท าไมจึง
เป็นเช่นนั้น  เบื้องหลังเป็นอย่างไร  มีการก าหนดโจทย์ปัญหาไว้ล่วงหน้า แล้วจึงด าเนินการค้นหา
ค าตอบ  ซึ่งใช้กระบวนการในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ  ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ต้องมีการก าหนด
โจทย์ปัญหาที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  แต่ในงานวิจัยเชิงคุณภาพจะก าหนดโจทย์เป็นลายลักษณ์
อักษร ๑๑ 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับ
อารยธรรมวิถีของสี่ครูบาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ซึ่งจากการวิจัย พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว 
บทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมนั้นจะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยการมีส่วน

                                                           

  ๑๐ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ , การวิจัยการวิจัยแบบบูรณาการ เอกสารแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ,
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๙)  
  ๑๑ สัมพันธ์  เตชะอธิก และคณะ, การพัฒนาความเข็มแข็งขององค์กรชาวบ้าน , (ขอนแก่น : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,๒๕๔๘),หน้า ๒๓. 



 
๒๐๖ 

 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดล าพูน ข้อจ ากัดหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้คือ การรับรู้
อารยธรรมวิถีของสี่ครูบา พบว่า แม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่ทราบถึงองค์ความรู้นี้ ผู้วิจัย
และคณะจ าเป็นที่จะต้องสกัดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาออกมา เพ่ือที่จะน าไป
อภิปราย พูดคุย และท าความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาสังคม ซึ่งในท้ายที่สุดก็เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
ในการก าหนดนโยบาย จนกระท่ังน าไปสู่การอนุมัติโครงการการพัฒนาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอารย
ธรรมวิถีของสี่ครูบา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของแนวคิด
และกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ควรมีการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติ
ของสี่ครูบา และสกัดเป็นองค์ความรู้ที่แท้จริงออกมา เพราะการศึกษาอัตชีวประวัติของสี่ครูบานั้น
ส่วนมากจะเป็นการศึกษาในแง่เชิงประวัติบุคคลมากกว่า ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ถึงวิถีปฏิบัติที่
แท้จริงของสี่ครูบาได้อย่างชัดเจน 

 ๒) สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 
ควรมีการน าเอาอารยธรรมวิถีของรูบาที่อยู่ในแต่ละอ าเภอมาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างจริงจัง 
สร้างจิตส านึกให้บุคลากรภายในโรงเรียน แล้วก าหนดเป็นนโยบายในการน ามาใช้ในการจัดการศึกษา
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการด าเนินงานตามอารยธรรมวิถีองครูบาแต่ละท่านให้เห็นเป็นรูปธรรม 
และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควรมีการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักอารย
ธรรมวิถี โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นและ
ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนให้มากขึ้น 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   ๑) ควรบูรณาการแนวคิด และหลักปฏิบัตเพ่ือน าสู่การส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคคล 
เป็นการฝึกอบรม อันเป็นกระบวนการในการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ให้กับบุคคล 
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้เขาเหล่านั้นกลับมาพัฒนาองค์กร และส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการปกครอง เป็นการใช้อ านาจอธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาลในแนวอารยวิถี  เพ่ือเป็นอัต
ลักษณ์ และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรสืบไป 

  ๒) การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถี ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องเกิดมาจากวิถีแห่งความ
ศรัทธา เมื่อเกิดความศรัทธาแล้วก็จะเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจตามมา 
   ๓) การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิถีปฏิบัติของสี่ครูบา เป็นเรื่องที่จ าเป็นที่สุด 
การเรียนรู้เพ่ือรับรู้นั้นเป็นกระบวนการส าคัญที่จะสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นแนวนโยบาย



 
๒๐๗ 

 

พ้ืนฐานในการพัฒนาสังคมได้ เพราะจากการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาสังคมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไป
ที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นส าคัญ 
  ๔) บุคลากรโรงเรียนทั้งผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ควรน าหลักอารยธรรมวิถีของครูบาที่โรงเรียนเป็นถิ่นก าเนิดของครูบา มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้มากยิ่งขึ้น และควรพัฒนาพฤติกรรมตามหลักอารยธรรมวิถีให้เห็นเป็นรูปธรรม 
   ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
    การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาใน
กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าค้นหาว่าท าไมผู้คนจึงมี
ความศรัทธาและพร้อมที่จะออกมามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามวิถีปฏิบัติของครูบา และใน
ปัจจุบัน จะมีปัจจัยหนุนเสริมใดบ้างที่จะท าให้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมโดยยึดเอา
แนวคิดของวิถีครูบามาเป็นหลัก จะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้  อีกทั้ง ควรมี
การวิจัยต่อเนื่องเก่ียวกับการน าเอาอารยธรรมวิถีของครูบามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้าน 
เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตนของบุคลากรในโรงเรียน หรือความส าเร็จในการประยุกต์ใช้
หลักอารยธรรมวิถี ของครูบาเพ่ือให้เกิดผลการวิจัยที่จะน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและ
นักเรียน และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการน าเอาหลักอารยธรรมวิถีของครูบามาใช้ในการการเรียน
สอน ก่อนและหลังใช้ เพ่ือให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
 
 



  บทท่ี ๕  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑.เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาใน
จังหวัดล าพูน  ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน ๓. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของ
พระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน  และ๔ เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักอารย
ธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่  การวิเคราะห์เอกสาร (Document Research) โดยได้
คัดเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด และหลักปฏิบัติของอารยธรรมวิถีสี่ครูตามแนว
พระพุทธศาสนา รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ( In-Depth Interview) โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ  การพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา 
และนโยบาย และกลไกการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบแนวคิดอารยธรรม
วิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน รูปแบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยเฉพาะ
การตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเป็นน ากลุ่มเปูาหมายลงพ้ืนที่
การวิจัยเพ่ือการวางกรอบการปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์ในจังหวัดล าพูนที่จะใช้ในการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาสังคม การวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีผลการวิจัยมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิคการจ าแนก จัดระเบียบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาตาม
สาระส าคัญของประเด็นการสัมภาษณ์และการสนทนา จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) พร้อมทั้งน าเสนอโดยวิธีการพรรณนาอ้างอิง
ค าพูดบุคคล 
 

  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
   ๕.๑.๑ แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 
  ๑.แนวคิดและหลักค าสอนสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 
   พบว่า จากการศึกษาวิจัยสามารถความได้ว่า หลักค าสอนและหลักปฏิบัติปฏิปทาของสี่
ครูบาในจังหวัดล าพูนนั้น  ถือเป็นอารยวิถีแห่งการที่ชาวพุทธในล าพูน รวมถึงล้านนาน ามาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตาม  เพ่ือเจริญรอยตามค าสั่งสอน และทางการปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนา  
ที่ถูกถ่ายทอด  และเจริญรอยตาม  จนเป็นอารยวิถีแห่งล้านนา ผ่านสี่ครูบาที่กล่าวมาแล้วนั้น  จึงนับได้
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ว่าเป็น  อารยวิถีที่ทรงคุณค่าอย่างหาประมาณไม่ได้ที่ถูกหล่อหลอมทั้งด้านค าสั่งสอน และ วัตรปฏิบัติ
ที่มีแก่พุทธศาสนิกชนในล าพูน และล้านนาจากอดีตจนตราบถึงปัจจุบัน  
  ๑) แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาศรีวิชัย ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านได้กล่าวสอนไว้ก่อน
มรณภาพว่า "ขอให้ศิษย์ทั้งหลาย ให้ถือปฏิบัติบ าเพ็ญความดีดังรูปปั้นนี้ให้ยึดมั่นในพระวินัย ให้มี
เมตตากรุณาต่อประชาชนโดยเสมอหน้ากัน อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง จงบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณะ
อบรมศรัทธาประชาชนให้อยู่ในศีลกินในธรรม ปกติประชาชนนั้นมีความดีอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้างไม่
เสมอกัน กิเลสตัณหาสิ่งแวดล้อมท าให้พวกเขาหลงผิดคิดท าบาปอกุศลต่าง ๆ จงพยายามสั่งสอนอบรม
ศรัทธาประชาชนให้เข้าใจถึงธรรมะความเป็นจริงของชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าเถิด" อันเป็นหลัก
เกี่ยวกับปริศนาธรรมในทางพระพุทธศาสนา สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ซึ่งหลักธรรมในข้อนี้
ครูบาศรีวิชัยจะเน้น ท่านจะสอนให้คนรักและสามัคคีกันเป็นอย่างมาก  ประกอบด้วย การเสียสละ พูด
ด้วยความจริงใจ การประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และการเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ 
  ๒) แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาอภิชัยขาวปี หลักค าสอนของท่านก็เจริญรอยตาม
อาจารย์ คือ ครูบาศรีวิจัยทุกๆ ประการ แนวคิดของครูบาอภิชัยขาวปี มองว่าอิทธิพลทางความคิดที่ครู
บาอภิชัยขาวปีได้รับมาโดยตรง ได้สืบทอด แนวคิดจากครูบาศรีวิชัย ซึ่งครูบาศรีวิชัยถือได้ว่าเป็น
ต้นแบบแห่งพระนักพัฒนา ในยุคดังกล่าวเป็นผู้ที่ยึดการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาแบบจารีตดั้งเดิม 
และ ครูบาอภิชัยขาวปีก็ได้รับมาโดยตรง สังเกตได้จากการจาริกไปสร้างศาสนสถาน  สงเคราะห์สังคม
และการปฏิบัติตน หลักขันติธรรม หมายถึงหลักค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ หมายถึง ความ
อดทนออกลั้น อันเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นแนวในการที่ครูบาขาวปีได้น ามาปฏิบัติและอบรมสั่ง
สอนประชาชน ในบ้านผาหนาม แนวปฏิบัติของท่านคือ หลักขันติธรรม ท่านจะสั่งสอนศรัทธา
ประชาชนเกี่ยวกับหลักขันติธรรมมาโดยตลอดให้มีความอดทน อดกลั้น ต่อการท างาน การใช้ชีวิต  
การระงับสติอารมณ์  ให้ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
  ๓) แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 
พยายามที่จะสอนชาวเขาให้เข้าใจในหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย ใช้กุศโล
บายต่างๆ เช่น ความเชื่อการนับถือผีปูุย่า ความเชื่อเรื่องใจบ้าน ความเชื่อเรื่องการแต่งกาย เป็นความ
เชื่อที่ท่านเป็นผู้แสดงธรรมะ เพ่ือให้ชาวกะเหรี่ยงเข้าใจหลักธรรมและน้อมน ามาปฏิบัติตาม คือ 
หลังจากฟังธรรมะแล้ว ท าให้ชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัด มีการรักษาศีล ๕ มีความเชื่อ ความศรัทธาและรู้จักเสียสละ ในการพัฒนาชุมชน วางตนเสมอต้น
เสมอปลาย สร้างความสามัคคีในชุมชน การใช้หลักศีล ๕ ในการพัฒนาด้านความเชื่อ คือ ละเว้นจาก
การฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด ไม่มีการลักทรัพย์ การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การละเว้นจากการ
พูดปดงดเท็จ การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด 
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  ๔) แนวคิดและหลักค าสอนของครูบาพรหมา พรหมจักรโก ครูบาท่านจะเน้นด้านการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และสั่งสอนลูกศิษย์  ตั้งส านักปฏิบัติและควบคู่กับส านักเรี ยนปริยัติสามัญ
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาไปด้วย ครูบาพรหมมาพรหมจักโก ได้น าหลักพรหมวิหาร ๔  มาเป็นแนวค าสอน
และหลักปฏิบัติมาโดยตลอด ได้แก่ เป็นผู้มีความเมตตาต่อสรรพสิ่งในโลก ท่านเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน
คิดถึงผู้อ่ืนก่อนเสมอ มีความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข ท่านมีความวางใจเป็นกลางพิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา นั่นเอง รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว 
เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 
   ๒.หลักการปฏิบัติของสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน  
   แนวการปฏิบัติ ระเบียบวิธีแบบดั้งเดิมโดยผ่านการปฏิบัติเช่น การนุ่งห่ม การเคร่งครัดใน
การ เจริญสมาธิภาวนา การไม่ฉันเนื้อสัตว์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายด้านได้แก่ ด้านการเผยแผ่ 
ศาสนธรรม การส่งเสริมเด็กชนเผ่าและชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ได้รับการศึกษา การสร้างโรงเรียน  การสร้าง 
ศาสนสถานและบูรณะศาสนสถานในเขตบริเวณ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และงานสาธารณะประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆ สามารถจะแยกออกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
  ๑) พระสงฆ์ เป็นผู้ซึ่งสละแล้วซึ่งสภาวะความเป็นปัจเจกภาวะ แต่มีชีวิตเพ่ือสังคะภาวะ 
เพ่ือชุมชน มีจิตวิญญาณเพ่ือชุมชน ต้องมีความรู้สึกที่เป็นชุมชน เพราะชีวิตต้องมีความเกี่ยวข้อง มีการ
ติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา ยิ่งในสมัยโบราณด้วยแล้ว วัดหรือพระสงฆ์กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
วัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งท าให้เกิดหลักปฏิบัติประกอบไปด้วย เผยแผ่พุทธศาสนา 
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัทและพระเณรทั่วไป 

 ๒) วัด  วัดจะต้องด ารงรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญของความเป็นวัดอย่างแท้จริงแม้
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตามยุคสมัยวัตถุนิยมแต่วัดจะต้องคงไว้ซึ่ง จิตนิยมบนหลักการ
สะอาดสว่างสงบของไตรสิกขาวัดนอกจากจะท าด ารงรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญของความเป็นวัด
อย่างแท้จริง การท านุบ ารุงรักษาและดูแลถาวรวัตถุพุทธสถานต่างๆก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธด้วยแนว
ทางการปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ ซึ่งหลักปฏิบัติของครูบา
ทั้ง ๔ ท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดมีดังนี้ การด าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และสร้างคุณค่า
ให้ศาสนสถาน 

 ๓) ชุมชน วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยได้บวช
เรียนในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดี เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติไทย  ค าสั่ง
สอนด้านการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนก็เป็นเรื่องที่ส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้คือ การมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติปัญญาพิจารณาสิ่ง
ที่เข้ามากระทบจากสิ่งยั่วยวนภายนอก ครูบาทั้ง ๔ ท่านจึงได้ให้หลักปฏิบัติเพื่อปูองกันภยันตรายให้กับ
ชุมชน ด้วยหลักธรรมในการด าเนินชีวิต ซึ่งท าให้เกิดหลักปฏิบัติประกอบไปด้วย สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน เปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิต และการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้ชุมชน 
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  ๕.๑.๒ กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
   พบว่า จากการวิจัยพบว่า การสร้างการเรียนรู้ในอารยธรรมวิถีสี่ครูบานั้นได้มีการเรียนรู้
และยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันตลอดมาจนปัจจุบัน ถึงแม้ว่าแนวคิดและวิธีการจะปรับเปลี่ยนไปบ้างตาม
กาลเวลา แต่ยังคงยึดถือวิถีครูบาแบบดั้งเดิมมาปฏิบัติกันอยู่ ซึ่งในการกระบวนการพัฒนาสังคมที่มีการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติของคนในชุมชนอยู่แล้ว ดังตัวอย่างกรณีของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หรือครูบา
วงศ์    ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างการเรียนรู้ของวิถีครูบาวงศ์ให้เกิดขึ้น ทั้งในขณะที่
ครูบาวงศ์มีชีวิตอยู่และมรณภาพไปแล้ว เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนทั้งในเรื่องของการบริหาร
จัดการชุมชน การแบ่งความรับผิดชอบในชุมชน การไม่ทานเนื้อสัตว์ตามแนวปฏิบัติของครูบาวงศ์ การ
สร้างตัวแทนครูบา หรือที่เรียกว่า ต๊ะก๊ะ เพ่ือเป็นผู้น าด้านจิตวิญญาณแทนครูบาวงศ์ เป็นต้น สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มที่ทุกคนในชุมชน
จะต้องรับรู้และร่วมใจกันปฏิบัติตาม น ามาสู่การพัฒนาสังคมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และยึดถือเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 
  ๑. กระบวนการสร้างการเรียนรู้อารยธรรมวิถีของสี่ครูบา จากการวิจัยพบว่ามีการ
สร้างการเรียนรู้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
   ๑) การสร้างการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ หลักสังคหวัตถุธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสามัคคี
ธรรม มาเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการสั่งสอนของสี่ครูบาจะมุ่งเน้นให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการต่างๆ อาทิ การแสดงธรรม การปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างการใช้นิทาน
เรื่องเล่า เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมต่างๆ นั้นก็มีการสอดแทรกเนื้อหาในการสั่งสอนของสี่ครูบาอยู่เสมอ ซึ่ง
การสร้างวิธีการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาของสี่ครูบานั้น ปรากฏให้เห็นจากค าสั่งสอนต่างๆ 
การใช้ปฏิภาณโวหารประเภทนิทาน เป็นต้น ซึ่งพบว่าทั้ง ๔ ครูบานั้นต่างก็มีเทคนิควิธีการในการสร้าง
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่นั้นได้มุ่งเน้นในเรื่องของหลักสามัคคีธรรม เพราะหลักสามัคคี
ธรรมนั้นเป็นหลักธรรมส าคัญของการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ครูบาทั้งสี่รูปได้เน้นใน
เรื่องของการปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็นส าคัญ เพ่ือเน้นการพัฒนาจิตใจของตนให้สูงก่อนที่จะ
ไปสั่งสอนผู้อื่น  
   ๒) การสร้างการเรียนรู้ด้วยหลักภูมิปัญญา อารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน นับ
ได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่มีการปฏิบัติ เรียนรู้ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาต่างๆ ของ
สี่ครูบานั้นต่างก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามความถนัดและภูมิรู้ของแต่ละท่าน ส่วนใหญ่แล้วจะ
เน้นในเรื่องของการก่อสร้าง การพัฒนาสังคม การพัฒนาจิตใจ ซึ่งครูบาแต่ละท่านนั้นต่างก็มีภูมิปัญญา
ที่เน้นไปตามความรู้ความสามรรถของท่านเอง ซึ่งอาจไม่ได้มีทั้งหมดก็ตาม อย่างเช่น ครูบาศรีวิชัย ก็จะ
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มุ่งเน้นไปที่การก่อสร้าง ครูบาขาวปีจะมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างและการศึกษา ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 
จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และครูบาพรหมา จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจิตใจเป็น
ส าคัญ ภูมิปัญญาหรือวิถีปฏิบัติที่ครูบาแต่ละท่านได้ยึดถือปฏิบัตินั้นต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
การสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนนั้นก็คือการปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างและอาศัยพลังศรัทธาสามัคคีในการ
ช่วยกันท า ช่วยกันปฏิบัติ และร่วมกันเป็นเจ้าของ ซึ่งหลักการต่างๆ นั้นต่างก็มีความส าคัญในการ
พัฒนาสังคมแทบท้ังสิ้น 
   ๓) ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สู่วิถีปฏิบัติ  วิถีครูบาจากการน าภูมิธรรม ภูมิปัญญา ไปสู่วิถี
การปฏิบัตินั้น เป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับสังคมชุมชน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้
เป็นการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหรือแบบแผนที่ชัดเจนมากนัก แต่ก็สามารถที่จะสังเกตและเรียนรู้เอาหลัก
ปฏิบัติต่างๆ ของครูบามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมได้ การน าเอาความรู้ทางพุทธศาสนา 
(หลักธรรม) มาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาสังคมของสี่ครูบานั้นนับได้ว่าเป็นกุศโลบาย
ส าคัญในการพัฒนาสังคมโดยที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยกฎระเบียบใดๆ ของทางราชการมาบังคับ ทุกสิ่งทุก
อย่างล้วนเกิดข้ึนด้วยแรงศรัทธาเป็นส าคัญ อันเกิดจากความเชื่อ ความเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของสี่รูบา
ที่ท่านได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง และที่ส าคัญ เป็นการสืบสานปณิธานของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
ในอดีตที่มุ่งหวังให้เกิดพลังศรัทธาน าพาพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในยุคสมัยนั้นความสามารถใน
การพัฒนาสังคมก็ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งวัดวาอาราม โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน
ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจควบคู่กันไป 
  ๒. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่
ครูบา 
  จากการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนสร้างการมีส่วนร่วมเป็นความส าคัญและจ าเป็นอย่าง
หนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมขึ้นในสังคม ซึ่งจากการศึกษาวิจัยโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสังคมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๕ แห่ง พบว่า ทั้ง ๕ แห่งได้ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในข้ันตอนการมีส่วนร่วม ๔ อย่าง ดังต่อไปนี้  
   ๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการร่วมกับ
ชุมชน ชาวบ้านในการด าเนินการในส่วนของการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้ทุกแห่งจะมีการประชุม
หมู่บ้านหรือการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการพูดคุย หารือเบื้องต้นเพื่อสอบถามความต้องการของคน
ในชุมชน ซึ่งการประชาคมนั้นจะมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการแสดงความคิดเห็นของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
   ๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ พบว่า การด าเนินการสวนใหญ่จะเป็นไปใน
รูปแบบของการด าเนินการของทางราชการมากกว่าที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วม เว้นเสียแต่ว่าเป็น
โครงการที่ถูกบรรจุเข้าไว้ในโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็น
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เจ้าภาพในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ ส่วนเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ 
จะเป็นก าลังหลักในเรื่องของแรงงานเป็นส าคัญ 
   ๓) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ 
แห่งนั้น ได้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลคือ ชาวบ้านได้มีการติดตามการ
ด าเนินการโครงการของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการนั้นก็ถือได้ว่า
เป็นการติดตามประเมินผลด้วย และที่ส าคัญคือ ทุกหมู่บ้านจะมีช่างฝีมือประจ าหมู่บ้านอยู่แล้ว ก็จะ
อาศัยช่างฝีมือในชุมชนเหล่านี้เป็นผู้ติดตามประเมินผลด้วย แต่อาจไม่ได้เป็นการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นทางการมากนัก เพราะการตรวจสอบหรือการติดตามประเมินผลต่างๆ นั้นจะเป็นหน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล เป็นต้น แต่ชาวบ้านในชุมชนจะ
ท าหน้าที่ในการ "ตรวจสอบ" ว่าเป็นไปตามความต้องการของชุมชนหรือไม่ หรือความต้องการต่างๆ   
ที่เสนอไว้ในคราวท าประชาคมหมู่บ้านนั้นได้รับการตอบสนองผ่านโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการใน
หมู่บ้านหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการติดตามประเมินผลในส่วนนี้มากกว่าที่จะไปติดตาม
ประเมินผลในส่วนของผลการด าเนินงานของโครงการ 
   ๔) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์หรือรับผลประโยชน์ พบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ในด้านนี้เป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ และชาวบ้านยังคงมีความรับรู้
ในเรื่องของการเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ในการสังเกตการณ์การใช้ประโยชน์จาก
สาธารณูปการต่างๆ ที่ด าเนินการตามโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่  พบว่าชาวบ้านได้มีการร่วมใช้
ประโยชน์กันทุกฝุาย เช่น ถนน อาคารเอนกประสงค์ ฌาปนสถาน ซึ่งมีการแผ้วถาง ท าความสะอาด 
และร่วมกันดูแลรักษาอยู่เสมอ โดยพบว่าในหมู่บ้านต่างๆ ของต าบลนาทรายนั้นได้มีการส่งเสริมให้
ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของหมู่บ้านอยู่เสมอ โดยยึดถือคติที่ว่า “ร่วม
สร้าง ร่วมใช้ ร่วมดูแล” ซึ่งการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์นั้นก็คือร่วมกันใช้
ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษา  
  ๓. กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 
  จากการศึกษาวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบานั้นเกิดขึ้น
จากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผนวกกับกระบวนการมีส่วนร่วม จน
กลายมาเป็นกระบวนการพัฒนาสังคมในที่สุด สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นอารยธรรมวิถีที่สี่ครูบาได้มีการ
ประพฤติปฏิบัติมาก่อนและมกีารยึดถือปฏิบัติสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
   กระบวนการพัฒนาสังคมนั้นได้เริ่มต้นจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสามัคคีธรรม เป็นต้น ซึ่งหลักธรรม
ทางพุทธศาสนานั้นทั้งสี่ครูบาได้เน้นในการประยุกต์ใช้ในการสั่งสอนญาติโยม พร้อมทั้งการปฏิบัติให้
เห็นเป็นตัวอย่าง อีกทั้งมีการเรียนรู้ผ่านการแสดงธรรม การเล่านิทานเปรียบเทียบ อีกทั้งยังมีการใช้
หลักภูมิปัญญามาสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้เกิดขึ้น จนน าไปสู่การมีส่วนร่วมในที่สุด ซึ่งการมีส่วน



 
๑๙๙ 

 

ร่วมนั้นจะเป็นการมีส่วนร่วมในการท างาน การบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ วัดวาอาราม โรงพยาบาล 
โรงเรียน และสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ และในปัจจุบันนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าเอาแนววิถี
ครูบา โดยเฉพาะหลักสามัคคีธรรม มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ซึ่งแนววิถีครูบาที่ส าคัญคือ 
การใช้รูปแบบของ “งานหน้าหมู่” มาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และภาคส่วนราชการ รวมทั้งคณะสงฆ์ ผ่านโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
๔ ด้าน คือ ๑) ร่วมวางแผน ได้แก่ การประชุม/ประชาคม เพื่อเสนอความต้องการ/ปัญหาและสรุปเป็น
โครงการเสนอกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ ๒) ร่วมด าเนินการ ในขั้นตอนนี้นับได้ว่ามีความส าคัญมากตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบา เพราะ
เปูาหมายส าคัญคือให้ชาวบ้านได้ร่วมกัน ลงแรง ลงทุน ลงงานร่วมกัน ซึ่งในการมีส่วนร่วมขั้นตอนนี้จึง
ได้เกิดสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งขึ้นคือ จิตส านึกสาธารณะ หรือจิตอาสา ขึ้นภายใต้กระบวนการนี้ ซึ่งความมี
จิตสาธารณะหรือจิตอาสานี้มิได้เป็นเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันใดๆ แต่เกิดขึ้นภายใต้แรงศรัทธาที่มีต่อครู
บา ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกันจนเป็นผลส าเร็จในหลายๆ ประการ ๓) ร่วม
ติดตามประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะเป็นการร่วมกันของทั้งชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ร่วมกันตรวจสอบผลการด าเนินการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ในส่วนของชาวบ้านจะคอย
ตรวจสอบว่าการด าเนินงานโครงการนั้นเป็นไปตามที่เสนอไว้ในคราวประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ และ 
อปท. ในพ้ืนที่จะตรวจสอบในเรื่องของการก่อสร้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือแบบแปลนหรือไม่ และ 
๔) ร่วมใช้และรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในข้ันตอนนี้จะเป็นการร่วมกันใช้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจาก
โครงการต่างๆ รวมทั้งการร่วมกันดูแลรักษาภายใต้ความรู้สึกว่าทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่ อบจ. ก็จะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า จิตส านึกความเป็นเจ้าของ
ร่วม ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือที่ทุกคนจะได้ช่วยกันใช้สอย ช่วยกันดูแลรักษา เสมือนหนึ่งว่าเป็นสมบัติ
ของตนเอง 
 ๕.๑.๓ การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรม
วิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน  พบว่า  
   ๑. แนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา พบว่า
แนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ของสี่ครูบาอันจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติ แนวคิดและหลักค าสอน
ของสี่ครูบานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นวิธีการที่คล้ายกันกล่าวคือ การรักษาศีล การเป็นแบบอย่าง  มี
เมตตา ความอดทน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน เป็นแนวทางอบรมสั่งสอนควบคู่ไปการในการ
ปฏิบัติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นการน าทางชีวิตสู่ความเจริญ  ซึ่งครูบาแต่ละท่านก็จะมี
เอกลักษณ์ในเรื่องของแนวคิดและวิธีการพัฒนาพระสงฆ์ 

  ๒.พัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบาในจังหวัดล าพูน
พบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ของครูบาแต่ละท่านสามารถสรุปได้ว่ามี หลักส าคัญ
อยู่ ๕ ข้อหลัก โดยแต่ละข้อครูบาท่านก็ได้น าเอาหลักพุทธธรรมมาเป็นพ้ืนฐานในการฝึกดังนี้ ๑) การ



 
๒๐๐ 

 

พัฒนาทางกายใช้หลักหลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือให้เกิดจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส ๒) การพัฒนาศาสนสถาน 
๓) การพัฒนาสาธารณประโยชน์ได้น าหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ ๔) การพัฒนาความรู้ใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้  ๕)การพัฒนาจิตใจได้น าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ ดังที่กล่าวมาทุกข้อ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา 
   ๓. รูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี 
๔ ครูบาในจังหวัดล าพูน พบว่า รูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารย
ธรรมวิถี ๔ ครูบา มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ การปฏิบัติดีเป็นวิธีสร้างศรัทธาที่ดีที่สุดก็คือการสอนด้วย
การเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการที่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ งดงามไปด้วยศีล  เป็นผู้มีปัญญา
การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เดิมพระสงฆ์เรียนเฉพาะภาษาบาลี เปรียญธรรม และพระธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือสู่โลกุตรธรรม หม่ันขัดเกลาจิตใจหากตัวพระสงฆ์เองยังยึดว่าตัว
พระสงฆ์เองจะต้องช่วยสัตว์ ช่วยทุกคนให้พ้นจากการเบียดเบียน ตัวพระสงฆ์เองเองจะเป็นคนที่ไม่พ้น
ไปจากทุกข์ สร้างพื้นที่เรียนรู้การจัดสถานที่นั้นวัดเป็นสถานที่ที่มีศาสนวัตถุและสถานที่กว้างใหญ่ถ้า
ตัวพระสงฆ์เองสามารถจัดสถานที่ที่จะรวบรวมความรู้ต่างๆไว้ ท าเพื่อส่วนรวมต้องเข้ามามีบทบาทใน
การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับบุคคล การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม สิ่งเหล่านี้จะท าให้พระสงฆ์ได้พัฒนาตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง 

 ๕.๑.๔ การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
จังหวัดล าพูน พบว่า การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมาย
ได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องด าเนินการส่งเสริมการบริหารการจัดการงาน ๖  ด้าน ๑) ด้านวิชาการ
ผู้บริหารจะต้องก าหนดนโยบาย เปูาหมาย วางแผน แบ่งกลุ่มนักเรียน จัดหลักสูตรการเรียนการจัด
การศึกษา การใช้ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการจัดการศึกษา  ในด้าน
กระบวนการจัดการจัดการเรียนการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ใช้วิธีการจัดการศึกษาตามแบบอย่างที่
พระพุทธองค์ทรงสอนสอนให้เกิดศรัทธา อาราธนาพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถมาสอนหรือผู้ทรง
คุณธรรมในชุมชนมาเป็นวิทยากร ๒) ด้านงบประมาณ มีการวางแผนที่จะใช้เงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณในการจัดซื้อและจัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบ ในส่วนจัดการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับด้านบริหารจัดการงบประมาณ  การจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา 
ควรวางแผนจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องดีงาม  ๓) 
ด้านกิจกรรม เป็นงานให้บริการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนในทุก ๆ ด้าน สถานศึกษาควร
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันประกอบศาสนกิจโดยการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จัดปาฐกธรรมนิทรรศการ กิจกรรมประกวดส่งครูและนักเรียนเข้าประกวดใน
ระดับต่างๆ ในสถาบันทางศาสนาและภาคเอกชนที่ร่วมจัดการประกวดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๔) ด้านบุคลากร เป็นงานที่มีความส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การบริหารการศึกษาประสบความส าเร็จ
ได ้การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรท าให้เป็นบุคคลที่มีความศรัทธา มีทักษะและวิธีการใน



 
๒๐๑ 

 

การถ่ายทอดคุณธรรมและจริยธรรมสู่นักเรียน สถานศึกษาสามารถส่งเสริมด้วยกระบวนการจัด
การศึกษาที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นคนดีแก่นักเรียน โดยการเข้ารับการอบรมความรู้ทางศาสนา
เพ่ือให้เกิดศรัทธานับถืออย่างถูกต้อง มีเหตุผล สามารถอธิบายเหตุแห่งการกระท าและผลที่เกิดจากการ
กระท า สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรด้วยการพิจารณาความดีความชอบเมื่อบุคลากรประกอบคุณ
งามความดีหรือประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคลากร  ๕) ด้านอาคารสถานที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการอาคารสถานที่เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาพุทธศาสนาได้  ท าการจัดการศึกษาเป็นห้อง
พระพุทธศาสนา จัดหาจัดท าวัสดุอุปกรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการศึกษาหาความรู้ของ
นักเรียน สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยลักษณะทาง
ธรรมชาติและความงามจากศิลปวัฒนธรรม ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ท าให้การ
เรียนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจตรงวัตถุประสงค์เกิดสัมมาทิฐิและเกิด
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และ ๖. ด้านชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนต้อง
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอ การให้การศึกษาแก่ชุมชนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โรงเรียนมีความใกล้ชิดกับศาสนธรรมและศาสนวัตถุพึงได้รับประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้ทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพ  โดยอาราธนา
นิมนต์พระภิกษุมาเป็นที่ปรึกษาการจัดการเรียนการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ปรับหลักสูตร
และวิธีการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้บังเกิดผลดีต่อนักเรียน 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบา 
ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย ๗ ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ ๑ สร้าง
ศรัทธา  ขั้นที่ ๒ ขั้นสังเกต  ขั้นที่ ๓ ขั้นสัมผัส  ขั้นที่ ๔ ขั้นส ารวจ  ขั้นที่ ๕ ขั้นสืบค้น  ขั้นที่ ๖ สั่งสม
ปัญญา และขั้นที่  ๗ ประเมินผลและประยุกต์ใช้   หลักการตามแนวอารยธรรมวิถีสี่ครูบา 
ประกอบด้วย ๑) การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม  ๒)การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ๓)การ
ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕  ๔)การจาริกธุดงควัตร  ๕)พัฒนาเป็นงานสาธารณกุศล ๖) การเคารพนับถือ
พระพุทธศาสนา ๗)การปฏิบัติธรรมให้ดูเป็นตัวอย่าง  ๘)สร้างอาชีพให้ชาวกะเหรี่ยง  ๙)หลักธรรม
สังคหะวัตถุ ๔ ๑๐) การฉันมังสวิรัติ และ ๑๑) อภัยทาน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดหลักการตามแนวพุทธ คือ ๑)เบญจศีล  ๒)เบญจธรรม ๓) วิปัสสนากัมมัฎฐาน  
๔)ธุดงควัตร ๕)สังคหวัตุ และ ๖) บุญกิริยวัตถุ ๓ 

  การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับด้านการจัดการศึกษาในโรงเรียน การศึกษาถือว่า
เป็นหัวใจของการพัฒนา เพราะเป็นการยกระดับความรู้ และพัฒนาแนวความคิดของมนุษย์ให้ทันยุค
ทันสมัย ท่านจึงได้สืบสานปณิธานโดยได้เป็นประธานด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนต่างๆ 
และครูบาแต่ละท่าน ก็ล้วนแต่มีความเก่ียวข้องกับโรงเรียนทั้งสิ้น 



 
๒๐๒ 

 

   การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับหลักการจัดการศึกษาด้านเนื้อหาสาระที่เรียน
การจัดการศึกษามีหลักสูตรที่เกี่ยวกับครูบา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษา  มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครูบา ทั้งใน
โรงเรียนและร่วมกับชุมชน หลักสูตรที่เรียนมีการน าเอาวิถีชีวิต คุณธรรม ความเสียสละของครูบามา
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน 

   การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับด้านการวางแผนการเรียนการสอนครูผู้สอนมี
การจัดการศึกษาด้านการวางแผนการเรียนการสอน โดยได้ท าแผนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ
ของครูบา ผลงานจากการปฏิบัติตนของครูบา ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของครูบา เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางปฏิบัติทั้งของครูและของนักเรียน 

  การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 
การจัดการศึกษาด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทางโรงเรียนเป็นถิ่นก าเนิดของครูบามีการให้นักเรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับชีวประวัติของครูบาผ่านทางสื่อวีดีทัศน์  และมีการพานักเรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย  โดยจัดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
         การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาด้านกิจกรรมเสริมการเรียน
การสอน โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนของครูบา  
โดยมีการสวดบทบารมี  ๓๐ ทัศ ทุกวันจันทร์ สวดมนต์แปลทุกวันพุธ และคณะครู นักเรียนได้ท าบุญ
ตักบาตรทุกวันศุกร์เป็นประจ า  มีการนิมนต์พระมารับบิณฑบาต  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ เผื่อ
แผ่ การรู้จักท าบุญด้วยการให้ทาน อีกทั้งทางโรงเรียนยังให้ความส าคัญในการน าเอาเรื่องราวของครู
บามาเสริมในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีในการจัด
กิจกรรมเสริม และสนับสนุนงบประมาณมาช่วยในการด าเนินการ  ผู้ปกครองส่วนมากก็อยู่ในศีลอยู่
แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอนในโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ หรือการด ารงชีวิต
ของครอบครัว ที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย พ่อแม่ ผู้ปครองของนักเรียนมีความเชื่อ เลื่อมใสศรัทธา 
และสิ่งที่ครูบาแนะน าล้วนเป็นเรื่องของศีลห้าที่เอามาปฎิบัติ  

  การบูรณาการหลักอารยวิถีสี่ครูบากับหลักการจัดการศึกษาด้านการวัดผล 
ประเมินผลการเรียนรู้  ครูมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มีการน าเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีของครู
บามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้  โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเที่ยงตรง และ
โปร่งใสเจริญตามรอยของครูบา  คณะครูน าข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตมาจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม และ
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพ่ือ
การน ามาวางแผนท าโครงการ หรือจัดท าแฟูมสะสมงานแต่ละวิชาได้ จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนกสามัญศึกษา คะแนนจากจิตอาสาพัฒนาสังคม คะแนนจากความ
ประพฤติเหมาะสมกับการเป็นศาสนทายาท ตามวัตถุประสงค์ของครูบา 



 
๒๐๓ 

 

วิเคราะห์การบูรณาการการรักษาศีลห้าในโรงเรียน ในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 
เป็นการประยุกต์ใช้หลักศีลห้าเพ่ือให้พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ครูอาจารย์สอนศีลห้าหน้าเสาธง
ในช่วงเช้า อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ครั้งละ ๔-๕ นาทีเป็นอย่างน้อยและเชิญหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
มาสอนเรื่องศีลห้า นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องศีลห้าบ่อยๆก็จะท าให้ซึมซับและเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นจนน าไปสู่
การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน   
 

 ๕.๒. อภิปรายผลการวิจัย 

    ๕.๒.๑ แนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน   
   พบว่า ครูบาทั้ง ๔ ครูบามีหลักส าคัญที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการสร้างสังคมที่ดี 
ให้ผู้คนเกิดศีลธรรม มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติดี ในที่นี้ขอกล่าวอ้างถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย  ครูบา
อภิชัยขาวปี พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)  และครูบาพรหมมาพรรมจักโก ครูบานับเป็นพระ
อริยสงฆ์ของ พระคุณท่านทั้งสี่รูปได้เจริญรอยตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และได้ทุมเทเสียสละ
ให้กับงานพระพุทธศาสนา  สงเคราะห์ชุมชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ปรากฏผลงานให้เห็นเป็น
ประจักษ์จ านวนมาก  ด้านต่างๆ เช่น ด้านค าสอน  ด้านการปฏิบัติ การเผยแพร่ และการพัฒนา  สี่ครู
บานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นค าสอนที่คล้ายกัน กล่าวคือ หลักศีลห้า หลักสังคหวัตถุ ๔  พรหมวิหารธรรม
๔ หลักขันติธรรม เป็นแนวทางอบรมสั่งสอนควบคู่ไปการในการปฏิบัติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
เป็นดั่ง เข็มทิศ น าทางชีวิตสู่ความเจริญ อันเป็นแนวทางในการสั่งสอนและปฏิบัติของสี่ครูบา  

สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง โสภา ชานะมูล๑ พบว่า คติความเชื่อของชาวบ้านที่ผูกพันอยู่กับ
ความเชื่อเรื่องบุญกรรม และอ านาจเหนือธรรมชาติ การประกอบพิธีกรรมและประเพณี จึงเป็นไป
เพ่ือให้ ตัวเองหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมและความทุกข์ต่าง ๆ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ท าหน้าที่ ประกอบ
พิธีกรรมและเป็นสื่อกลางในการช่วยให้ราษฎรเหล่านี้พ้นจากเคราะห์ภัย  และสะสมบุญไว้ภายในชาติ
หนา้ นอกเหนือจากนี้ยังมีคติความเชื่อเรื่อง ตนบุญ อันหมายถึงพระสงฆ์ที่ได้รับการยกย่องและศรัทธา
ในบุญบารมี ที่พิเศษว่าสงฆ์ทั่วไป ครูบาศรีวิชัยซึ่งมีฐานะเป็น ตนบุญ จึงเป็นศูนย์กลางความนับถือของ
ผู้คนในสังคม ส าหรับแนวการปฏิบัติ ระเบียบวิธีแบบดั้งเดิมโดยผ่านการปฏิบัติเช่น การนุ่งห่ม การ
เคร่งครัดในการ เจริญสมาธิภาวนา การไม่ฉันเนื้อสัตว์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายด้านได้แก่ 
ด้านการเผยแผ่ ศาสนธรรม การส่งเสริมเด็กชนเผ่าและชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ได้รับการศึกษา การสร้าง
โรงเรียน การสร้าง ศาสนสถานและบูรณะศาสนสถานในเขตบริเวณ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และงาน
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆสอดคล้องกับ พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุ
โกพบว่า ความเข้มแข็งของชุมชน มีพ้ืนฐานของความมีจิตส านึกที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการ
                                                           

 ๑ โ ส ภ า  ช า น ะ มู ล ,  ค รู บ า ศ รี วิ ชั ย  'ต น บุ ญ 'แ ห่ ง ล้ า น น า  ( พ . ศ .  ๒ ๔ ๒ ๑ -๒ ๔ ๘ ๑ ). 
  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔). 
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๒๐๔ 

 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พระสงฆ์เป็นศูนย์รวมของความศรัทธา ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กิจการ
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้คนในชุมชน เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน อีกทั้งยังท าหน้าที่ในการส่งเสริม
พัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง และได้พัฒนาต้นกล้า หรือเยาวชนของชุมชนเป็นคนดีศรี
สุพรรณ ซึ่งนับว่าพระสงฆ์นอกจะส่งเสริมความเข้มแข็งของคนในชุมชนแล้วยังได้บ่มเพาะปูพ้ืนฐาน
ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณสามารถสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนให้เข้มแข็งสืบต่อไป๒และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทร สี)  ๓ 
พบว่า บทบาทการด าเนินงานของพระสงฆ์ได้สอดคล้องกับนโยบายมหาเถรสมาคมมาโดยตลอด 
เพียงแต่การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมีเพียงบางด้าน เพราะชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีนโยบายการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายมหาเถรสมาคม ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงท าหน้าที่แทนบทบาทของพระสงฆ์ พระสงฆ์จึงแสดงบทบาทเพียงการมีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานในชุมชนและเป็นเพียงผู้สนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนเท่านั้น 

 ๕.๒.๒ กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
   พบว่า กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบานั้นเกิดขึ้นจากการผสมผสาน
กันอย่างลงตัวของกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผนวกกับกระบวนการมีส่วนร่วม จนกลายมาเป็น
กระบวนการพัฒนาสังคมในที่สุด สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นอารยธรรมวิถีที่สี่ครูบาได้มีการประพฤติปฏิบัติ
มาก่อนและมีการยึดถือปฏิบัติสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสอดคล้องกับงานวิจัยของสุปราณี จันทร์ส่ง 
บุญทัน ดอกไธสง  สอาด บรรเจิดฤทธิ์  และบุญเรือง ศรีเหรัญพบว่า การพัฒนาชุมชนควรมี
คณะกรรมการบริหารหรือผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ และ 
๖. ชุมชนควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนช่วยตั้งแต่ขั้นก่อตั้ง และการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน๔ 
    กระบวนการพัฒนาสังคมนั้นได้เริ่มต้นจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสามัคคีธรรม เป็นต้น ซึ่งหลักธรรม
ทางพุทธศาสนานั้นทั้งสี่ครูบาได้เน้นในการประยุกต์ใช้ในการสั่งสอนญาติโยม พร้อมทั้งการปฏิบัติให้
                                                           

   ๒ พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก วิจัยเรื่อง พระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :กรณีศึกษา
ชุมชนวัดสามชุกฝงตะวันตก และฝงตะวันออก, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ ๔, (ฉบับพิเศษ ๒๕๕๙) : 
๒๗๑. 
  ๓ พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทร สี), บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน, วารสารบัณฑิตแสงโคมค า, ปีท่ี ๑, ฉบับที ๑, (มกราคม – มิถุนายน-๒๕๕๙) : ๑-๒.  
  ๔ สุปราณี จันทร์ส่ง บุญทัน ดอกไธสง  สอาด บรรเจิดฤทธิ์  และบุญเรือง ศรีเหรัญ , การพัฒนาทุนทาง
สังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ปีที่ ๑๐, ฉบับที่ ๓, 
(เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) : ๒๗๓-๒๗๔. 



 
๒๐๕ 

 

เห็นเป็นตัวอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าเอาแนววิถีครูบา โดยเฉพาะหลักสามัคคีธรรม มา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ซึ่งแนววิถีครูบาที่ส าคัญคือ การใช้รูปแบบของ “งานหน้าหมู่” มาเป็น
เครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคส่วนราชการ รวมทั้งคณะสงฆ์ ผ่าน
โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน คือ ๑) ร่วมวางแผน ได้แก่ การ
ประชุม/ประชาคม เพ่ือเสนอความต้องการ/ปัญหาและสรุปเป็นโครงการเสนอกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผ่านการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ๒) ร่วมด าเนินการ ในขั้นตอนนี้
นับได้ว่ามีความส าคัญมากตามอารยธรรมวิถีสี่ครูบา เพราะเปูาหมายส าคัญคือให้ชาวบ้านได้ร่วมกัน ลง
แรง ลงทุน ลงงานร่วมกัน ซึ่งในการมีส่วนร่วมขั้นตอนนี้จึงได้เกิดสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ งขึ้นคือ จิตส านึก
สาธารณะ หรือจิตอาสา ขึ้นภายใต้กระบวนการนี้ ซึ่งความมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสานี้มิได้เป็นเกิดขึ้น
ภายใต้แรงกดดันใดๆ แต่เกิดขึ้นภายใต้แรงศรัทธาที่มีต่อครูบา ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานร่วมกันจนเป็นผลส าเร็จในหลายๆ ประการ ๓) ร่วมติดตามประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะเป็น
การร่วมกันของทั้งชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันตรวจสอบผลการด าเนินการว่า
เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ในส่วนของชาวบ้านจะคอยตรวจสอบว่าการด าเนินงานโครงการนั้น
เป็นไปตามท่ีเสนอไว้ในคราวประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ และ อปท. ในพ้ืนที่จะตรวจสอบในเรื่องของการ
ก่อสร้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือแบบแปลนหรือไม่ และ ๔) ร่วมใช้และรับผลประโยชน์ การมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนนี้จะเป็นการร่วมกันใช้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ รวมทั้งการร่วมกันดูแล
รักษาภายใต้ความรู้สึกว่าทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่ 
อบจ. ก็จะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า จิตส านึกความเป็นเจ้าของร่วม ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือที่ทุกคนจะได้
ช่วยกันใช้สอย ช่วยกันดูแลรักษา เสมือนหนึ่งว่าเป็นสมบัติของตนเองและสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติของครูบาศรีวิชัยเมื่อครั้งที่ครูบาไปเป็นประธานบูรณปฏิสังขรณ์ หรือก่อสร้างพุทธสถานต่างๆ 
จะมีแรงงานจากชาวบ้านที่ศรัทธาเลื่อมใสในตัวครูบามาช่วยท าการก่อสร้าง ส่วนพ่อค้า คหบดีจะเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของทุนทรัพย์และอาหารการกินต่างๆ ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้น ามายึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ได้ให้
ความส าคัญกับโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก และได้บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด
ล าพูนด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของภิศักดิ์ กัลยาณมิตร พบว่า เงื่อนไขส าคัญ ๓ ประการ คือ ๑. การ
สร้างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาอาศัยกันที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานและกฎเกณฑ์กติกาของความสัมพันธ์แบบเท่า
เทียมกัน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการบังคับทางสังคมและการขัดเกลาทางสังคม ๒. การสร้างเครือข่าย
ที่ท าให้บุคคลมาสัมพันธ์กันในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกสาธารณะและความ
ไว้วางใจกันจนในที่สุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนแบบประชาสังคมและเป็นชุมชนที่พัฒนา
อย่างยั่งยืน และ๓. การสร้างเงื่อนไขส าคัญของการด ารงอยู่ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความ



 
๒๐๖ 

 

ทันสมัยและความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยม คือศักยภาพของชุมชนในการจัดระเบียบทางสังคม
ใหม่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์๕ 
  ๕.๒.๓ การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรม
วิถีสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน   

   พบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ของครูบาแต่ละท่านสามารถสรุปได้ว่า
มี หลักส าคัญอยู่ ๕ ข้อหลัก โดยแต่ละข้อครูบาท่านก็ได้น าเอาหลักพุทธธรรมมาเป็นพ้ืนฐานในการฝึก
ดังนี้ ๑) การพัฒนาทางกายใช้หลักหลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือให้เกิดจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส ๒) การ
พัฒนาศาสนสถาน ๓) การพัฒนาสาธารณประโยชน์ได้น าหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ ๔) การ
พัฒนาความรู้ใช้หลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้  ๕)การพัฒนาจิตใจได้น าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ 
ดังที่กล่าวมาทุกข้อเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี 
๔ ครูบาน าไปสู่การสร้างความสุขในตนเอง สังคม ชุมชนและประเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร 
ภาคาหาญ๖พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองจากทังองค์ประกอบภายในองค์ประกอบภายนอก และการ
เห็นคุณค่าในตนเองภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับสุขภาพจิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ควรด าเนินกิจกรรมต่อเนืองและสร้างความยังยืนของ
การด าเนินกิจกรรมด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นและมี
สุขภาพจิตทีดีมากขึ้นตามไปด้วย 
  รูปแบบการเสริมคุณค่าและการพัฒนาตนของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถี ๔ ครูบา มี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ การปฏิบัติดีเป็นวิธีสร้างศรัทธาที่ดีที่สุดก็คือการสอนด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดี
ด้วยการที่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ งดงามไปด้วยศีล  เป็นผู้มีปัญญาการศึกษาทั้งทางโลกและ
ทางธรรม เดิมพระสงฆ์เรียนเฉพาะภาษาบาลี เปรียญธรรม และพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เพ่ือสู่โลกุตรธรรม หมั่นขัดเกลาจิตใจหากตัวพระสงฆ์เองยังยึดว่าตัวพระสงฆ์เองจะต้องช่วยสัตว์ ช่วย
ทุกคนให้พ้นจากการเบียดเบียน ตัวพระสงฆ์เองเองจะเป็นคนที่ไม่พ้นไปจากทุกข์ สร้างพ้ืนที่เรียนรู้การ
จัดสถานที่นั้นวัดเป็นสถานที่ท่ีมีศาสนวัตถุและสถานที่กว้างใหญ่ถ้าตัวพระสงฆ์เองสามารถจัดสถานที่ที่
จะรวบรวมความรู้ต่างๆไว้ ท าเพ่ือส่วนรวมต้องเข้ามามีบทบาทในการปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
สาธารณะให้กับบุคคล การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สิ่งเหล่านี้จะท า
ให้พระสงฆ์ได้พัฒนาตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง สอดคล้องกับธนารัฐ มีสวย อ้อมเดือน สดมณี 

                                                           

  ๕ ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี ๑๑, ฉบับท่ี ๓, (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) ; 
๓๐๕. 
  ๖ ดวงพร ภาคาหาญ, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับระดับสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง รพ.แพร่ (ร่องซ้อ) , Journal of the Phrae 
Hospital, ปีท่ี ๒๕,  ฉบับท่ี ๑, (กรกฎาคม – ธันวาคม, ๒๕๕๙) : ๑๓. 



 
๒๐๗ 

 

และสุภาพร ธนะชานันท์๗ พบว่า การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง มีทั้งหมด ๗ ลักษณะ ได้แก่๑) ให้ความ
เคารพในตัวบุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ๒) ยอมรับในความสามารถและสถานภาพของตน
ตามความเป็นจริง ๓) กล้าคิดกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง ๔) สามารถพูดถึงข้อผิดพลาดหรือปมด้อยของ
ตนเองได้อย่างตรงไปตรงมา ๕) ชอบสั่งสมประสบการณ์ที่ท้าทายความสามารถ ๖) พยายามพิสูจน์
ความ สามารถของตนเมื่อถูกต าหนิ ๗) สามารถประนีประนอมเอาความต้องการของผู้อ่ืนและของ
ตนเองไว้ร่วมกันได้และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ มารุต พัฒผล วิชัย วงษ์ใหญ่ 
และจิตรา ดุษฎีเมธา๘ พบว่า รูปแบบเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรม
ฐานมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการเห็น
คุณค่าในตนเองภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  

 ๕.๒.๔ การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
จังหวัดล าพูน 

  พบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรม ที่จะน าไปสู่จุดหมายของการศึกษาได้ก็คือ มรรค ๘ ซึ่ง
ย่อได้เป็น ศีล สมาธิ และปัญญา ควรให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ ๑) ตนเอง ๒) สิ่งแวดล้อม และ 
๓) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการตามหลักพุทธธรรมที่สามารถช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเหมาะสม ได้แก่การสอนตามขั้นทั้ง  ๔ ของอริยสัจ ซึ่งได้แก่ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค อันเป็นขั้นตอนที่คล้ายกันกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ           
สุวิทย์  มูลค าและคณะ๙  ที่ได้ความหมายของบูรณาการ คือการน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ คือ
หลักสูตรที่น าเอาเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกันท าให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมด
ไป เช่นเดียวกัน การเรียนการสอนที่ด าเนินการด้วยวิธีบูรณาการเราเรียกว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ คือ เน้นที่องค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชาและเน้นที่การเรียน

                                                           

  ๗ ธนารัฐ มีสวย อ้อมเดือน สดมณี และสุภาพร ธนะชานันท์, การศึกษาการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล:กรณีศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, ปีท่ี ๒, ฉบับท่ี ๑, (มกราคม ๒๕๕๓) : ๖๕-๖๖. 
  ๘ สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ มารุต พัฒผล วิชัย วงษ์ใหญ่ และจิตรา ดุษฎีเมธา ,  การพัฒนารูปแบบ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน , วารสารแพทย์นาวี, ปีที่ ๔๖, ฉบับที่ ๒, 
(พฤษภาคม-สิงหาคม, ๒๕๖๑) : ๓๔๙. 
  ๙ สุวิทย์  มูลค าและคณะ,  Child center  :  Storyline method  :  การบูรณาการหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง,(กรุงเทพมหานคร:ที.พี.พริ้น จ ากัด ,๒๕๔๒) 



 
๒๐๘ 

 

ของผู้เรียนเป็นส าคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครูและสอดคล้องกับงานวิจัยของพิณสุดา สิริธรังศร๑๐ 
พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับขนาดและความพร้อม แบ่ง
ออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้นจากการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิม กลุ่มรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบอิสระและในก ากับของรัฐ มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ 
และรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในก ากับของรัฐ และกลุ่มบริหารจัดการที่ก าหนดขึ้นใหม่ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการน าไปใช้กับสถานศึกษาทุกขนาดตามความพร้อม 

การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมายได้นั้น  
ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องด าเนินการส่งเสริมการบริหารการจัดการงาน ๖  ด้าน ๑) ด้านวิชาการ
ผู้บริหารจะต้องก าหนดนโยบาย เปูาหมาย วางแผน แบ่งกลุ่มนักเรียน จัดหลักสูตรการเรียนการจัด
การศึกษา ๒) ด้านงบประมาณ ในส่วนจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ควรวางแผนจัดสรรเงิน
งบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องดีงาม๓)ด้านกิจกรรม 
สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันประกอบ
ศาสนกิจโดยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จัดปาฐกธรรมนิทรรศการ กิจกรรมประกวดส่งครูและนักเรียน
เข้าประกวดในระดับต่างๆ ในสถาบันทางศาสนา ๔) ด้านบุคลากร สถานศึกษาสามารถส่งเสริมด้วย
กระบวนการจัดการศึกษาที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นคนดีแก่นักเรียน  โดยการเข้ารับการอบรม
ความรู้ทางศาสนาเพ่ือให้เกิดศรัทธานับถืออย่างถูกต้อง มีเหตุผล สามารถอธิบายเหตุแห่งการกระท า
และผลที่เกิดจากการกระท า ๕) ด้านอาคารสถานที่ เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาพุทธศาสนาได้ ท า
การจัดการศึกษาเป็นห้องพระพุทธศาสนา และ ๖. ด้านชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนมีความใกล้ชิดกับศาสน
ธรรมและศาสนวัตถุ  ในการจัดการเรียนการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้ทรัพยากรอย่างเต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับสมพร วงษ์ศรีแก้ว๑๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโพนทอง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒ พบว่าการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านโพนทอง ซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กก่อนการปรับปรุงพัฒนา มีปัญหาในการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 
กล่าวคือ ไม่มีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ไม่มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากการปรับปรุงพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การประชุม
เชิงปฏิบัติการและการปฏิบัติการจริงแล้ว มีผลให้ได้กระบวนการปฏิบัติงานที่ท าให้การบริหารงาน

                                                           

  ๑๐ พิณสุดา สิริธรังศร, วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , รายงานการวิจัย, 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๖). 
  ๑๑ สมพร วงษ์ศรีแก้ว, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโพนทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒”, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๕๑). 



 
๒๐๙ 

 

วิชาการมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น คือ กระบวนการส ารวจสภาพปัญหาและกระบวนการหากลยุทธ์ที่
ใช้ในการพัฒนาโดยยึดหลักความพอประมาณของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
สังเกต/ตรวจสอบ และกระบวนการประเมินผล จากการใช้กระบวนการพัฒนาดังกล่าว ท าให้การ
ปฏิบัต ิงานการปรับปรุงพัฒนาสื ่อและแหล่งเร ียนรู ้ให ้เหมาะสมกับผู ้เร ียนและท้องถิ ่น  จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัด
ล าพูน   การจัดการศึกษามีหลักสูตรที่เกี่ยวกับครูบา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษา  มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครูบา ทั้งใน
โรงเรียนและร่วมกับชุมชน หลักสูตรที่เรียนมีการน าเอาวิถีชีวิต คุณธรรม ความเสียสละของครูบามา
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน  สอดคล้องกับส านักงานวิจัยแห่งชาติ ๑๒  ที่ได้กล่าวถึง
การวิจัยการวิจัยแบบบูรณาการ งานวิจัยแบบบูรณาการ  ว่างานวิจัยแบบบูรณาการ  เป็นการวิจัยที่
ผนวกสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน มีการรายงานผลงานวิจัยแบบปฏิสัมพันธ์ ( interactive) 
กับหน่วยงานบริหารนโยบายระดับชาติเพ่ือน าไปสู่การด าเนินนโยบายที่เหมาะสมและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศการวิจัยแบบบูรณาการจะช่วยลดปัญหาความซ้ าซ้อนของ
งานวิจัย เนื่องจากมีการเชื่อมโยงหน่วยงานด้านการวิจัย เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน มีการก าหนดภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่ทันต่อปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ การหาความรู้   ความ
จริง  ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ในการศึกษาพ้ืนที่หรือเรื่องราวของกลุ่มคน  โดยมีข้อสงสัยว่าท าไมจึง
เป็นเช่นนั้น  เบื้องหลังเป็นอย่างไร  มีการก าหนดโจทย์ปัญหาไว้ล่วงหน้า แล้วจึงด าเนินการค้นหา
ค าตอบ  ซึ่งใช้กระบวนการในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ  ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ต้องมีการก าหนด
โจทย์ปัญหาที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  แต่ในงานวิจัยเชิงคุณภาพจะก าหนดโจทย์เป็นลายลักษณ์
อักษร ๑๓ 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับ
อารยธรรมวิถีของสี่ครูบาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ซึ่งจากการวิจัย  พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว 
บทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมนั้นจะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยการมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดล าพูน ข้อจ ากัดหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้คือ การรับรู้

                                                           

  ๑๒ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ , การวิจัยการวิจัยแบบบูรณาการ เอกสารแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ,
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๙)  
  ๑๓ สัมพันธ์  เตชะอธิก และคณะ, การพัฒนาความเข็มแข็งขององค์กรชาวบ้าน , (ขอนแก่น : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,๒๕๔๘),หน้า ๒๓. 



 
๒๑๐ 

 

อารยธรรมวิถีของสี่ครูบา พบว่า แม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่ทราบถึงองค์ความรู้นี้  ผู้วิจัย
และคณะจ าเป็นที่จะต้องสกัดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาออกมา เพ่ือที่จะน าไป
อภิปราย พูดคุย และท าความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาสังคม ซึ่งในท้ายที่สุดก็เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
ในการก าหนดนโยบาย จนกระท่ังน าไปสู่การอนุมัติโครงการการพัฒนาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอารย
ธรรมวิถีของสี่ครูบา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของแนวคิด
และกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดล าพูน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ควรมีการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติ
ของสี่ครูบา และสกัดเป็นองค์ความรู้ที่แท้จริงออกมา เพราะการศึกษาอัตชีวประวัติของสี่ครูบานั้น
ส่วนมากจะเป็นการศึกษาในแง่เชิงประวัติบุคคลมากกว่า ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ถึงวิถีปฏิบัติที่
แท้จริงของสี่ครูบาได้อย่างชัดเจน 

 ๒) สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 
ควรมีการน าเอาอารยธรรมวิถีของรูบาที่อยู่ในแต่ละอ าเภอมาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างจริงจัง 
สร้างจิตส านึกให้บุคลากรภายในโรงเรียน แล้วก าหนดเป็นนโยบายในการน ามาใช้ในการจัดการศึกษา
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการด าเนินงานตามอารยธรรมวิถีองครูบาแต่ละท่านให้เห็นเป็นรูปธรรม 
และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควรมีการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักอารย
ธรรมวิถี โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นและ
ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนให้มากขึ้น 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   ๑) ควรบูรณาการแนวคิด และหลักปฏิบัตเพ่ือน าสู่การส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคคล 
เป็นการฝึกอบรม อันเป็นกระบวนการในการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ ให้กับบุคคล 
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้เขาเหล่านั้นกลับมาพัฒนาองค์กร และส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการปกครอง เป็นการใช้อ านาจอธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาลในแนวอารยวิถี  เพ่ือเป็นอัต
ลักษณ์ และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรสืบไป 

  ๒) การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถี ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องเกิดมาจากวิถีแห่งความ
ศรัทธา เมื่อเกิดความศรัทธาแล้วก็จะเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจตามมา 
   ๓) การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิถีปฏิบัติของสี่ครูบา เป็นเรื่องที่จ าเป็นที่สุด 
การเรียนรู้เพ่ือรับรู้นั้นเป็นกระบวนการส าคัญที่จะสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นแนวนโยบาย



 
๒๑๑ 

 

พ้ืนฐานในการพัฒนาสังคมได้ เพราะจากการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาสังคมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไป
ที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส าคัญ 
  ๔) บุคลากรโรงเรียนทั้งผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ควรน าหลักอารยธรรมวิถีของครูบาที่โรงเรียนเป็นถิ่นก าเนิดของครูบา มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้มากยิ่งขึ้น และควรพัฒนาพฤติกรรมตามหลักอารยธรรมวิถีให้เห็นเป็นรูปธรรม 
   ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
   การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาใน
กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าค้นหาว่าท าไมผู้คนจึงมี
ความศรัทธาและพร้อมที่จะออกมามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามวิถีปฏิบัติของครูบา และใน
ปัจจุบัน จะมีปัจจัยหนุนเสริมใดบ้างที่จะท าให้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมโดยยึดเอา
แนวคิดของวิถีครูบามาเป็นหลัก จะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้  อีกทั้ง ควรมี
การวิจัยต่อเนื่องเก่ียวกับการน าเอาอารยธรรมวิถีของครูบามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้าน 
เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตนของบุคลากรในโรงเรียน หรือความส าเร็จในการประยุกต์ใช้
หลักอารยธรรมวิถี ของครูบาเพ่ือให้เกิดผลการวิจัยที่จะน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและ
นักเรียน และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการน าเอาหลักอารยธรรมวิถีของครูบามาใช้ในการการเรียน
สอน ก่อนและหลังใช้ เพ่ือให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
 
 



 
 

๒๑๒ 
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_________. เยาวชนกับศีลธรรม. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมทาน, ๒๕๒๒. 
_________. มหาวิทยาลัยในตัวคน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๑๑. 
_________. ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมทาน, ๒๕๒๕. 



 
 

๒๑๓ 
 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ปธ. ๙. ราชบัณฑิต). พจนาตถ์เพื่อการเรียนรู้พุทธศาสตร์เบื้องต้น. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๔. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๑. 

_________.  สถานการณพระพุทธศาสนาพลิกหายนะเป็นพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๓๖. 

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ). นิเทศธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ธีรพงษ์การ
พิมพ์, ๒๕๓๗. 

พระครูอรุณธรรมรังษี (เอ่ียม สุวณฺโณ) . มนต์พิธี. ส าหรับภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป . 
กรุงเทพมหานคร :  อักษรสมัย, ๒๕๔๒. 

ไพบูลย์ ช่างเรียน. สารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : แพร่วิทยา, ๒๕๑๖. 
พัทยา สายหู. สถานภาพทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๙. 
พินิจ ลาภธนานนท์. การบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของ

พระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน. กรุงเทพมหานคร : กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พินิจ รักทอง.  ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรม เล่ม ๑ . กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๓๘. 

ภิกษุอานันท์ พุทธธัมโม. มหัศจรรย์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย. ค านิยม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี 
พะยอมยงค.์ พิมพ์ครั้งที่ ๘. (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์นันทพันธ์, ๒๕๕๔. 

ยนต์ ชุ่มจิต. ความเป็นครู. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. ๒๕๔๐ 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริ

วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 
วิจิตร  เกิดวิสิษฐ์.  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๓๓. 
ลือชา ธรรมวินัยสถิต. มนุษย์กับสังคม. เพชรบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม

สตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๔๐. 
สงวน วิรัชชัย. จิตวิทยาสังคมเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศึกษาพรสวัสดิ์, ๒๕๒๒. 
สมบูรณ์ สุขส าราญ. การพัฒนาชนบทตามแนวทางพุทธศาสนา :กรณีศึกษาพระสงฆ์กับนักพัฒนา. 

กรุงเทพมหานคร : พิมพ์สวย, ๒๕๓๐. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. กฎมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๕. 



 
 

๒๑๔ 
 

ส านักงานจังหวัดล าพูนกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด. แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน(พ.ศ.๒๕๕๗ 
– ๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.๒๕๖๐). ล าพูน : ส านักงานจังหวัดล าพูน, ๒๕๖๐. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. บทบาทหน้าที่ทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๗.   
สุลักษณ์  ศิวลักษณ์.  ศาสนากับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการศาสนาเพ่ือการพัฒนา, 

๒๕๓๔. 
อุทัย หิรัญโต. หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๒. 
 
 ๑.๒.๒ งานวิจัย/บทความวิชาการ/วารสาร 
ขวัญกมล ดอนขวา และคณะ. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . รายงานการ

วิจัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๕. 
ขวัญกมล ดอนขวา. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานการวิจัย. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๔. 
คมกฤช จันทร์ขจร. การพัฒนาแนวทางการจดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. 

หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ . บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ, ๒๕๖๑. 

จักรกฤษ  สุริโยปการ. “รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

จิรายุ ทรัพย์สิน. การพัฒนาประชาธิปไตย : ในมิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ . รายงานการวิจัย. สุรินทร์ : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๔๕. 

ชรินทร์ ห่วงมิตร นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ และอมรรัตน์ กล่ าทัพ . การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพเครือข่ายพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ . รายงายการวิจัย. 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๕๖๐. 

ณรงค์ อภัยใจ. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมอาชีพส าหรับเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริ. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาผู้น าทางการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๖๐. 

ดวงพร ภาคาหาญ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับระดับสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง รพ.แพร่ (ร่องซ้อ) . 
Journal of the Phrae Hospital. ปีที่ ๒๕.  ฉบับที่ ๑. (กรกฎาคม – ธันวาคม, ๒๕๕๙) : 
๑๓. 



 
 

๒๑๕ 
 

ธนารัฐ มีสวย อ้อมเดือน สดมณี และสุภาพร ธนะชานันท์. การศึกษาการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล:กรณีศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. ปีที่ ๒. 
ฉบับที่ ๑. (มกราคม ๒๕๕๓) : ๖๕-๖๖. 

ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ สกล วรเจริญศรีและปริญญา มีสุข. การศึกษาความสัมพันธ์ของความ
ภาคภูมิใจในตนเองและความหยุ่นตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี . Veridian E-Journal. 
Silpakorn University. ปีที่ ๙. ฉบับที่ ๒. (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) ; ๗๑๖. 

ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ สกล วรเจริญศรีและปริญญา มีสุข. ความภาคภูมิใจในตนเองและความหยุ่น
ตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ ๑๐. 
ฉบับที่ ๓. (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) ; ๕๑๓. 

เบญจ์ พรพลธรรม. “การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์). (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๓. 

ปรีชา เปี่ยมพงศ์สาน. “บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง : การพัฒนาสังคม.” วารสาร
สังคมศาสตร์ (๑ มิถุนายน ๒๕๒๒) : ๑. 

ปรีชา รัตนบุรี. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการท างานและความรู้สึกการเห็นคุณค่าใน ตนเองกับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. ปี
ที่ ๖. ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๖) : ๔๓-๔๙. 

ประจวบ หนูเลี่ยง เด่น ชะเนติยัง และนวลพรรณ วรรณสุธ. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมของจังหวัดพัทลุง. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ ๒๘. ฉบับที่ ๒. 
(ตุลาคม ๒๕๕๘–มีนาคม ๒๕๕๙ ) : ๒๓๓. 

พระมหาอาทิตย์ นามแก้ว. บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตยานนาวาสาธร, รายงานการวิจัย. กรมสามัญศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๒. 

พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์. พระสงฆ์กับบทบาทการพัฒนาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย . วารสาร 
มจร การพัฒนา. สังคมปีที่ ๑. ฉบับที่ ๒. (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๐. 

พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวฺเมธี) . พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีที่ ๑๔. ฉบับที่ ๓. (กันยายน - 
ธันวาคม ๒๕๖๑) ;  ๑๒๗. 

พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก. พระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :กรณีศึกษาชุมชนวัด
สามชุกฝงตะวันตก และฝงตะวันออก. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔. (ฉบับพิเศษ 
๒๕๕๙) : ๒๗๑. 



 
 

๒๑๖ 
 

พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทร สี). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน. วารสารบัณฑิตแสงโคมค า. ปีที่ ๑. ฉบับที ๑. (มกราคม – มิถุนายน-๒๕๕๙) : 
๑-๒. 

พระราชวรมุนี (พล อาภากโรและปริวุฒิ ภิญโญสินวัฒน์ . พระธรรมทายาท: เครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนาเพ่ือการพัฒนาสังคม. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 
๑๘. (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๑๖. 
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ภาคผนวก ก เครื่องมือการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ในจังหวัดล าพูน 

 
ค าชี้แจง 
    ๑. แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษานโยบายและกลไกการพัฒนาสังคมตาม
หลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา และ
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ในจังหวัดล าพูน         
  ๒. แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด ๒ ตอน 
    ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
     ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครู
บา ในจังหวัดล าพูน  
    ๓. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ จะใช้ส าหรับเก็บข้อมูลตามทัศนะของท่าน ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น 

    ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านที่
ตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    พระนฤพันธ์ ญาณิสฺสโร 

                          หัวหน้าโครงการวิจัยภายใต้ชุดการวิจัย 

 
 
 



๒๒๑ 
 
 
 

 

แบบสัมภาษณ์การวิจัย 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ในจังหวัดล าพูน 
 

ประเด็นที่สัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์....................................................................  
    ต าแหน่ง.................................................................................  
    สถานที่...................................................................................  
    วัน/เดือน/ปี..................................................... ....................... 
    ผู้สัมภาษณ์  พระนฤพันธ์ ญาณิสฺสโร 

ตอนที่ ๒  สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ใน
จังหวัดล าพูน 

  1. แนวคิดและหลักการพัฒนาสังคมของสี่ครูบา เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 2. กระบวนการในการน าเอาแนวคิดและหลักการพัฒนาสังคมของสี่ครูบา มาก าหนดเป็น
นโยบายการพัฒนาสังคม มีวิธีการอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 3. กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ .... 
 4. แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรม
วิถีของสี่ครูบา เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้  



๒๒๒ 
 

 

 
 
 
 

แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 
“กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลกัอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา ในจังหวัดล าพูน” 

วันพุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 
ณ  ห้องประชุมวัดพระพุทธบาทผาหนาม ต าบลปา่ไผ่ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
 
ค าถามข้อที่ 1  กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ เป็นอย่างไรบ้าง 
ค าถามข้อที่ 2  แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ เป็นอย่างไร
บ้าง 
 
ข้อย่อยประกอบค าถามข้อที่ 1 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
  1.1 ในพ้ืนที่ท าอะไร มีโครงการที่เก่ียวข้องกับวิถีครูบาอย่างไรบ้าง 
  1.2 ในพ้ืนที่มีวิธีคิดเก่ียวกับวิถีครูบา และน ามาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง 
  1.3 โครงการแต่ละโครงการ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไรบ้าง 
  1.4  แนวทางในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรเป็นอย่างไร 
 
ข้อย่อยประกอบค าถามข้อที่ 2 แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
  2.1 ท่านมีแนวคิดในการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีครูบาอย่างไรบ้าง 
  2.2 ท่านมีแนวคิดที่จะน าเอาวิถีครูบามาประยุกต์เข้ากับการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ 
อย่างไรบ้าง 
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แบบสัมภาษณ์ 
โครงการวิจัย เรื่อง 

การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบา 
กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน จังหวัดล าพูน 

The Integration According to Civilization Principle of Four Kruba Ways  
and Management of School Education in Lamphun  
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ภาคผนวก ค ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๒๘ 
 

ตารางแสดงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
 

ผลผลิต 
(Output) 

ตารางแสดงผลผลิตเร่ืองรูปแบบและกระบวนการทางพระพุทธศาสนาในการลดการฆ่าตัว
ตายของประชาชนจังหวัดล าพูน 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เวลา ต้นทุน 

โ ค ร ง ก า ร
ย่ อ ยที่  ๑  ศึ กษา
แนวคิดและหลัก
ปฏิบัติอารยธรรม
วิ ถี สี่ ค รู บ า ใ น
จังหวัดล าพูน   

โ ค ร ง ก า ร
ย่ อ ยที่  ๒  ศึ กษา
กระบวนการพัฒนา
สั ง ค ม ต า ม ห ลั ก
อารยธรรมวิถีสี่ครู
บ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในจังหวัด
ล าพูน 

โ ค ร ง ก า ร
ย่ อ ย ที่  ๓  เ พื่ อ
เสริมสร้างคุณค่า
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
ตนเองของพระสงฆ์
ต า ม ห ลั ก อ า ร ย
ธรรมวิถีสี่ครูบาใน
จังหวัดล าพูน   

โ ค ร ง ก า ร
ย่ อ ย ที่  ๔  เ พื่ อ
การบูรณาการหลัก
อารยธรรมวิถีสี่ครู
บ า กั บ ก า ร จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
โรง เ รี ยนจั งหวั ด
ล าพูน 

 
 

- ได้ข้อมูลสรุปที่ได้มา
จากข้อมูลสภาพจริงที่
ถูกต้องตามนโยบาย
แผน เศรษฐกิ จและ
สั งคมแห่ งชาติ และ
ต้ น แ บ บ ท า ง อ า ร ย
ธ ร ร ม วิ ถี เ พื่ อ ก า ร
พัฒนาสังคมส าหรับ
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ  ซึ่ ง
ประชาชนสามารถ
น า ไ ป ใ ช้ ก า รต่ อ ไ ป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
- ได้ข้อมูลสรุปได้มาซึ่ง
องค์ ค วามรู้ ใหม่ที่ มี
คุณค่าสามารถน าไปใช้
เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร
ด าเนินงานการพัฒนา
สั ง ค ม ส า ห รั บ
หน่วยงานรัฐได้อย่าง
แท้จริง 
- ได้องค์ความรู้ ใหม่
ด้านแนวคิดการพัฒนา
สังคมที่มีความชัดเจน 
-ได้ข้อมูลสรุปส าหรับ
การพัฒนาสั งคมใน
การบริหารจัดการที่
เ อื้ อ ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมส่งเสริมการ

- เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนกว้างและได้ฐานคติ
เชิงการพัฒนาสังคมที่
เหมาะสมกับองค์กรรัฐ
และประหยัดต้นทุนและ
เวลาในการวิจัยให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลสรุป 
- มี ค ว ามคร อบคลุ ม
ครบถ้วนทุกประเด็นใน
การได้มาซึ่งข้อมูลตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
 
-ได้ข้อมูลสรุปมีความ
คลุมผลดีในทุกมิติ เช่น 
การด า เนิน ชีวิต  การ
เรียนรู้  ความสุข และ
สั งคมการพัฒนา เ ชิ ง
ปัญญาให้สังคมทุกมิติ 
ทั้งประชาชน สังคมและ
หน่วยงานรัฐ 
- ไ ด้ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
พัฒนาสังคม การบริหาร
จัดการอย่างแท้จริงของ
ประชาชนในจั งหวั ด
ล า พู น , ป ร ะ ช า ช น
สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาตน เองพัฒนา
ชุ ม ช น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- ใช้
ระยะเวลา
ในการ
ด าเนินการ
วิจัย ๑๒ 
เดือน 
 

- ต้นทุนทางตรง คือ 
ส านักงาน คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติสนับสนุน
งบประมาณประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
- ต้นทุนทางอ้อม คือ 
คณะผู้วิจัย ฯ  
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
วิทยาลัยสงฆ์และคณะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสนับสนุน 
เพื่อผลิตงานวิจัย ส่งเสริม
พัฒนา  ซึ่ ง ต้ นทุ นทา ง
สั ง ค ม  ต้ น ทุ น ท า ง
วัฒนธรรม และต้นทุน
อารยธรรมที่ ส ามารถ
น าไปบูรณาการกับการ
พัฒนาสังคม 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย
แ ห่ ง ช า ติ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณประจ า ปี 
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
- ต้นทุน- ต้นทุนทางตรง 
คือ ส านักงานางอ้อม คือ 
คณะผู้วิจัย ฯ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ ,  วิทยาลัย
สงฆ์, คณะสังคมศาสตร์



๒๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕) ได้แนวคิดและ
ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ชุ ด
อ า รย ธ ร รม แล ะ
กระบวนการพัฒนา
สั ง คม ในจั งห วั ด
ล าพูนตามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนอย่ า ง
แท้จริง 
 
 
๖) ได้นักวิจัยรุ่น
ใหม่ และ
ผู้ปฏิบัติงานสนาม
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

พั ฒ น า สั ง ค ม ข อ ง
หน่วยงานรัฐซึ่งได้ผ่าน
ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
แท้จริง น าไปใช้ในการ
ส่ ง เส ริ มการพัฒนา
สังคมเป็นผลส าเร็ จ
ตามเป้าประสงค์ (G) 
- ได้ชุดแนวคิดและ
หลักปฏิบตัิตามอารย
ธรรมและ
กระบวนการพัฒนา
สังคมในจังหวัดล าพูน
ตามความต้องการของ
ประชาชนเป็น
ผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G) 
 
 
- เป็นผู้ที่ผ่านการเป็น
นักวิจัยใหม่และลงมือ
ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง
แท้จริงสามารถด าเนิน
งานวิจัยในอนาคตได้
อย่างมีคุณภาพเป็น
ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้าประสงค์ (G) 

 
 
 
 
 
 
- ได้พัฒนาสังคมเพื่อ
เรียนรูโ้ปรแกรมอารย
ธรรมและ
กระบวนการพัฒนา
สังคมในจังหวัดล าพูน
เพื่อให้น า แนวคิดและ
หลักปฏิบตัิไปพัฒนาสู่
สงัคมส่วนร่วมให้ได้มิติที่
หลากหลายเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดส าหรับ
หน่วยงานรัฐและ
ประชาชน 
- จ านวนผู้ผ่านงานทั้งที่
เป็นนักวิจัยใหม่  และ
กลุ่มเป้าหมายมากถึง 
๑,๐๐๐ คน 

ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส นั บ ส นุ น เ พื่ อ ผ ลิ ต
งานวิจัย ส่งเสริมพัฒนา
ซึ่ ง ต้ น ทุ น ท า ง สั ง ค ม 
ต้นทุนทางปัญญาและ
ต้ น ทุ น อ า ร ย ธ ร ร ม ที่
สามารถน าไปบูรณาการ
กับการพัฒนาสังคม 
- ต้นทุนทางตรง คือ 
ส านักงาน คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติสนับสนุน
งบประมาณประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
-ต้ น ทุ น ท า ง อ้ อ ม  คื อ 
คณะผู้วิจัยฯสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์,วิทยาลัยสงฆ์
และ คณะมนุษยศาสตร์
ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส นั บ ส นุ น  เ พื่ อ ผ ลิ ต
งานวิจัย ส่งเสริมพัฒนา 
และต้นทุนทางปัญญา
และต้นทุนอารยธรรมที่
สามารถน าไปบูรณาการ
กับการพัฒนาสังคม 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 
 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

รูปแบบและกระบวนการทางพระพุทธศาสนาในการลดการฆ่าตัวตายของประชาชน
จังหวัดล าพูน 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เวลา ต้นทุน 

โ ค ร ง ก า ร
ย่ อ ยที่  ๑  ศึ กษา
แนวคิดและหลัก
ปฏิบัติอารยธรรม
วิ ถี สี่ ค รู บ า ใ น
จังหวัดล าพูน   

โ ค ร ง ก า ร
ย่ อ ยที่  ๒  ศึ กษา
กระบวนการพัฒนา
สั ง ค ม ต า ม ห ลั ก
อารยธรรมวิถีสี่ครู
บ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในจังหวัด
ล าพูน 

โ ค ร ง ก า ร
ย่ อ ย ที่  ๓  เ พื่ อ
เสริมสร้างคุณค่า
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
ตนเองของพระสงฆ์
ต า ม ห ลั ก อ า ร ย
ธรรมวิถีสี่ครูบาใน
จังหวัดล าพูน   

โ ค ร ง ก า ร
ย่ อ ย ที่  ๔  เ พื่ อ
การบูรณาการหลัก
อารยธรรมวิถีสี่ครู
บ า กั บ ก า ร จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
โรง เ รี ยนจั งหวั ด
ล าพูน 
 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ข อ ง ม นุ ษ ย์ , 
กระทรวงศึกษาธิการ, 
กระทรวงมหาดไทย, 
กระทรวงสาธารณสุข, 
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง , 
กระทรวงวัฒนธรรม, 
ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรี ยน ชุมชนและ
คณ ะ ส งฆ์ ใ น จั ง ห วั ด
ล าพูน 
- เป็นผลส าเรจ็ตาม
เป้าประสงค์ (G) 

ส านักงานพัฒนา
สั ง คมและความ
มั่ นคงของมนุษย์
จังหวัดล าพูน, กรม
ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ
คุ้มครองแรงงาน, 
ก ร ม ก า ร พั ฒ น า
ชุ ม ช น ,  ก ร ม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น ,  ศู น ย์
พั ฒ น า สั ง ค ม , 
โ ร ง เ รี ย นของรั ฐ 
และเอกชน และ
คณะสงฆ์ในจังหวัด
ล าพูน 

ให้เป็นไปตามแผน
นโยบายและตาม
ยุ ทธศาสตร์ ขอ ง
แ ผ น ศึ ก ษ า แ ล ะ
แ ผ น พั ฒ น า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สังคมแห่งชาติฉบับ
ที่  ๑ ๐  ( พ . ศ . 
๒ ๕ ๕ ๐ -๒ ๕ ๕ ๔ ) 
แ ล ะ ฉ บั บ ที่  ๑ ๑ 
( พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๕ –
๒๕๕๙) 
   

- ประชาชน ชุมชน 
นักเรียนและเยาวชน 
 
- ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 
- คณะสงฆ์จังหวัด
ล าพูน 
-องค์ ก ร ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถิ่น 
-คณะผู้วจิัย 

-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 
กระทรวงศึกษาธิการ, 
กระทรวงมหาดไทย, 
กระทรวงสาธารณสุข, 
กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย, 
กระทรวงสาธารณสุข, 
ส า นั ก ง า น พระ พุ ท ธ 
ศาสนาแห่ งชาติ และ
คณะสงฆ์ 
-เ ป็ น ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้าประสงค์ (G) 

ก ร ม พัฒ น า ฝี มื อ
แรงงาน,กรมการ
พัฒนาชุมชน, กรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น, ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
อั ธ ย า ศั ย ,  ศู น ย์
พัฒนาสังคม 
ส า นั ก ง า น
วัฒนธรรมจังหวัด, 
ส านักงานพัฒนา
สั ง คมและความ

ให้เป็นไปตามแผน
นโยบายและเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์
ของแผนการศึกษา
แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ
แ ผ น พั ฒ น า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สังคมแห่งชาติฉบับ
ที่  ๑ ๐  ( พ . ศ . 
๒ ๕ ๕ ๐ -๒ ๕ ๕ ๔ ) 
แ ล ะ ฉ บั บ ที่  ๑ ๑ 
( พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๕ –
๒๕๕๙) 
 

-ประชากร ชุมชน 
นักเรียนและเยาวชน 
 
-ส า นั ก ง า น ค ณ ะ 
ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย
แห่งชาติ 
-แ ห ล่ ง เ ค รื อ ข่ า ย
สถานบันการศึกษา
ในจังหวัดล าพูนและ
ใกล้เคียง 
-องค์กรทางสังคม
และเครือข่ายระดับ
นานาชาติ 
-คณะผู้วจิัย 
-นักวิจัยรุ่นใหม ่



๒๓๑ 
 

มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด,  
ก ร ะ ท ร ว ง  ก ร ม 
กองและกรมการ
พัฒนาชุมชน,กรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น, ศูนย์เพื่อ
การพัฒนาสังคม 

 
 

ผลกระทบจากงานวจิัย 
ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ความคุ้มค่าของ

งบประมาณ 
๑.ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับศึกษา
วิ เ คราะห์ เอกสาร เกี่ ย วกับ
แนวคิด และหลักวิถีปฏิบัติ
ตนเองของสี่ครูบาในจังหวัด
ล าพูนซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง
และสังคม  
๒ .  ไ ด้ ส รุ ป ก า รศึ กษ าก า ร
ด า เนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการพัฒนา
ตนเอง และสังคม คือ องค์กร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจ า
จั งหวัด   กรมพัฒนาชุมชน 
คณะสงฆ์สงฆ์จั งหวัดล าพูน 
โรงเรียนในจังหวัดล าพูนตลอด
ถึงหน่วยงานกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ตามกลุ่ ม เป้ าหมายของ ชุด
โครงการวิจัย 

๑ . เ ป็ น ข้ อ ส รุ ป ที่
ไ ด้ ม า จ า ก ข้ อ มู ล
สภาพจริงที่ถูกต้อง
ตามนโยบายและ
มาตรการการจัดการ
พั ฒ น า ก า ร
เสริ มสร้ า งคุณค่ า
ทางอารยธรรมวิถี
และ กระบวนการ 
พัฒนาตนเอง สังคม
ในจังหวัดล าพูนซึ่ง
สามารถน าไปใช้การ
ต่ อ ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและ
เป็ นก า รพัฒนา ที่
ยั่งยืน 
๒ .  เป็ นข้ อสรุ ปที่
ได้มาจากการบูรณา
การองค์ความรู้ใหม่
ที่มีคุณค่าสามารถ
น า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องมือโปรแกรม
ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร

๑. ข้อสรุปและหลักการ
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  จ ะ
ตอบสนองแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์หลักของ
รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
๒ .  ข้ อ ส รุ ป มี ค ว า ม
ครอบคลุมครบถ้วนทุก
ประเด็นในการได้มาซึ่ ง
ข้อมูลตามเป้าหมายและ
สามารถแก้ปัญหาและ
ความต้องการส าหรับการ
พัฒนาตนเอง และสังคม
ได้อย่างแท้จริง 

๑. เป็นการพัฒนาตนเอง
และกระบวนการพัฒนา 
สั งคม ในจั งหวั ดล าพู น
อย่างมีโครงสร้างและครบ
วงจร 
๒.ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จะ
ช่วยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
เชิงแผนยุทธศาสตร์ 
๓.ประหยัดต้นทุนและ
เวลาในการให้ ได้มาซึ่ ง
ข้อสรุปจากผลการวิจัย 
๔. เป็นการสร้างนวัตกรรม
ใ ห ม่ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
อนาคต 
๕. เป็นการสร้างคุณค่า 
ความมีศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ส าหรับอารย
ธรรมวิถีสี่ครู  
๖ .  เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า
ตอบสนองความต้องการ
สูงสุดของมนุษย์  



๒๓๒ 
 

เสริ มสร้ า งคุณค่ า
ทางอารยธรรมวิถี
และกระบวนการ 
พัฒนาตนเอง สังคม
ในจังหวัดล าพูนได้ 

๓ .   ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ข อ ง ก ลุ่ ม 
เป้าหมายทั้งหมดของแต่ละ
หน่วยงานมาวิเคราะห์เนื้อหา 
ซึ่ ง จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการวิเคราะห์ โดยยึด
หลักเกณฑ์ความสอดคล้อง
ของข้อมูลเป็นหลักส าคัญ 
๔. ได้พัฒนารูปแบบโปรแกรม
การเสริมสร้างคุณค่าทางอารย
ธรรมวิถีและกระบวน การ
พัฒนาตนเอง สังคมในจังหวัด
ล าพูน เกี่ ย วกับกาย  สั งคม 
อารมณ์และด้านปัญญาในการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนา
สังคมในจังหวัดล าพูนต่อไป 

๓ .  เ ป็ น ก ร ะ บวน 
ก า ร คิ ด แ ล ะ
นวัตกรรมใหม่เพื่อ
การเสริมสร้างคุณค่า
ทางอารยธรรมวิถี
และกระบวนการ 
พัฒนาตนเอง สังคม
ในจังหวัดล าพูนให้มี
ความเข้มแข็งมั่นคง
มากขึ้น 
๔. เป็นข้อสรุปใน
การพัฒนารูปแบบ
โปรแกรม 
ทดลองการ เ ส ริ ม 
ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า ท า ง
อารยธรรมวิถีและ
กระบวนการพัฒนา
ต น เ อ ง  สั ง ค ม ใ น
จังหวัดล าพูนเพื่อ ให้
เ กิ ด ผ ล เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร อ ย่ า ง
แท้จริง 

 
-เป็นผลสรุปที่ครอบคลุม
ผลดี ในทุ กมิ ติ ของการ
พัฒนา เช่น ทางกายภาพ
ดี  สังคมดี อารมณ์ดีและ
เ กิ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการที่ดี 
-เป็นการตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาตนเองและ
กระบวนการพัฒนาสังคม
ในจังหวัดล าพูนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึงทุก
บ ริ บ ท ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
ชุมชน 

 
-โครงการวิจัยมีเป้าหมาย
ประจ าปีและความส าคัญ
ในระยะยาว เพื่อให้เกิด
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ  (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
-ศักยภาพการบริหารแผน
งานวิจัยมีความสามารถให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น แ ล ะ
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์
ทุกอย่าง 
-ความส าเร็จผลผลิตและ
ผลลัพธ์จากโครงการวิจัยนี้  
ต้องมีความส า เร็ จตาม
เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ
วัตถุประสงค์ทุกประการ 

๕ . ไ ด้ ส ร้ า ง โ ป ร แกร มกา ร
เสริมสร้างคุณค่าทางอารย
ธรรมวิ ถีและกระบวนการ 
พัฒนาตนเอง สังคมในจังหวัด
ล าพูนตามความต้องการของ
ประชาชน องค์ กรท้องถิ่ น 
โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ  
๖.ได้สร้างทรัพยากรมนุษย์
อย่างมีคุณภาพ เช่น นักวิจัย

-เป็นผลจากข้อสรุป
ความต้องการการ
พัฒนาโปรแกรมการ
เสริ มสร้ า งคุณค่ า
ทางอารยธรรมวิถี
และกระบวนการ 
พัฒนาตนเอง สังคม
ในจังหวัดล าพูนเพื่อ
กา รพัฒนา ชุมชน

- เป็นความต้องการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จาก
โปรแกรมการเสริมสร้าง
คุณค่าทางอารยธรรมวิถี
และกระบวนการพัฒนา
ตนเอง สังคมในจังหวัด
ล า พู น อ ย่ า ง น้ อ ย  ๓ 
โป รแกรมส า ห รั บก า ร

-โครงการวิจัยมีเป้าหมาย
ประจ าปีและความส าคัญ
ในระยะยาว เพื่อให้เกิด
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ  (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔)และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตนเองและสังคมแห่งการ



๒๓๓ 
 
รุ่นเก่า นักวิจัยรุ่นใหม่และ/
หรื อนั กวิ จั ย ใน ชุมชน เพื่ อ
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
และถือเป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งพระสงฆ์ เด็ก
เยาวชน องค์กร โรงเรียน และ
องค์กรท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ตามอารยธรรมวิถีสี่
ค รู บ าลจึ งส ามา รถพัฒนา
ศักยภาพตนเองและสังคมได้ 
 
 

อย่างมีประสิทธิภาพ
แ ล ะ ส อด ค ล้ อ ง มี
ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ 
-เป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้นักวิจัยรุ่น
เก่าและนักวิจัยรุ่น
ใหม่ได้ลงมือปฏิบัติ
ง า นวิ จั ย ไ ด้ อ ย่ า ง
แท้จริง ซึ่งจะเอื้อต่อ
การสร้างผลงานใน
เกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาตนเองและพัฒนา
สังคมในจังหวัดล าพูน 
-จ านวนผู้ผ่านงานท้ังที่เป็น
นักวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า ๕๐ คน 

เรี ยนรู้ ของชุมชน และ
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๒  
 -ศักยภาพการบริหารแผน
งานวิจัยมีความสามารถให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น แ ล ะ
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์
ทุกอย่าง 
-ความส าเร็จผลผลิตและ
ผลลัพธ์จากโครงการวิจัยนี้  
ต้องมีความส า เร็ จตาม
เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ
วัตถุประสงค์ทุกประการ 

 



๒๓๔ 
 

ประวัตินักวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล :  
 ๑.๑ ภาษาไทย  ดร.สามารถ บุญรัตน์ 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Dr.Samart Boonrat 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์เลย 
๓. ต าแหน่งการบริหาร : กรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                   
๔. สังกัดหน่วยงาน/คณะ วิทยาลัยสงฆล์ าพูน 
๕. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
 บ้านเลขท่ี  ๑๔๘/๒   หมู่ที่  ๗  ตรอก/ซอย ๑๓  ถนน -   
 แขวง/ต าบล  ริมปิง เขต/อ าเภอ เมือง 
 จังหวัด        ล าพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐ 
 โทรศัพท์      - โทรสาร - 
 โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๙-๒๙๐๙๗๗๕ อีเมล์ sboonrut@gmail.com 
๖. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร์) 
๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   รัฐประศาสนศาสตร์ 
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