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บทคัดย่อ
ปัจจุบันพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อวิธีชาวบ้าน หรือคนในชุมชนนั้น ๆ เนื่องด้วยพระสงฆ์
ถือว่าเป็นผู้น�ำทางด้านจิตวิญญาณที่ส�ำคัญที่จะชักน�ำให้ประชาชนหรือชาวบ้าน เจริญรอยไปด้วยความเจริญ
มีความสุข ทั้งนี้สืบเนื่องมากจากการที่พระสงฆ์นั้น เป็นได้ทั้งนักปฏิบัติ นักสอน และนักพัฒนาอันเกิดจากการ
สัง่ สมประสบการณ์ ทัง้ ความรูท้ างคดีทางธรรม และคดีทางโลก จนอาจกล่าวได้วา่ เป็นผูน้ ำ� ชุมชนเชิงสัญลักษณ์
ทีเ่ ป็นปูชนียบุคคลทีค่ วรเคารพยิง่ สามารถสรุปได้จากบทบาทของพระสงฆ์ทมี่ มี าแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ได้แก่
บทบาทที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านและท้องถิ่น 5 ด้าน คือ 1) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการศึกษา 2) บทบาทของ
พระสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่ธรรม 3) บทบาทของพระสงฆ์ดา้ นสังคมสงเคราะห์ 4) บทบาทของพระสงฆ์ดา้ นพัฒนา
จิตวิญญาณ และ 5) บทบาทของพระสงฆ์ดา้ นการส่งเสริมอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นหน้าที่
ของพระสงฆ์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชน เช่น การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาหมู่บ้าน
การพัฒนาต�ำบล การช่วยจัดหาทุนการสงเคราะห์ การช่วยเหลือสถานที่เป็นสาธารณสมบัติ การช่วยเหลือ
ประชาชนในโอกาสทีค่ วรช่วย การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น จึงท�ำให้พระสงฆ์เองซึง่ เดิมเป็นผูท้ ชี่ าวบ้านเคารพ
นับถือแล้ว ยิ่งเพิ่มความเคารพย�ำเกรง ยกย่องให้เป็นผู้น�ำจิตวิญญาณขึ้นไปอีก และเป็นปูชนียบุคคลที่ดีของ
ผู้คน ชุมชน และสังคมสืบไป
ค�ำส�ำคัญ: พระสงฆ์ การมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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Abstract
In present, the Buddhist Priest played an important role on the folkways dr people
in community because the priest was considered as a spirit leader who able to lead people
or villagers to follow in the footsteps of progress and happiness. In order that, according to
the priest were practitioner, instructor and developer at the same time which was arising
from the experiences in dharma case and lawsuits, we could say that the priests were the
symbolic community leaders who were the respectable venerable. This can be concluded
from the role of a priest in 5’ roles which involved with villagers and local people from
the to the present, namely; 1) priests’ roles in education 2) priests’ roles in propagation of
Dharma 3) priests’ roles in social welfare 4) priests’ roles in spiritual development and
5) priests’ roles in promoting cultural preservation and the environment. These were
the duty of the priest to get involvement with people, such as ethics training, village
development, village development, local development, helping to provide capital relief,
helping the public domain, public assistance in the occasion that should help, managing
various activities, etc. These mentioned activities made even more revered to the priests
who were the local persons in each village to be the spiritual leaders and good venerable
persons of people, communities and society.
Keywords: Buddhist, Participation, Priest in Public Quality of Life

บทน�ำ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้บรรลุธรรม และสอนให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตาม ให้ผู้คนตั้งอยู่ในความเจริญ และดีงาม พระสงฆ์มี 2 ประเภท คือ พระอริยสงฆ์ ได้แก่ พระสงฆ์
ที่ได้บรรลุคุณวิเศษในระดับต่าง ๆ ที่เรียกว่า พระโสดาบันบ้าง พระสกทาคามีบ้าง พระอนาคามีบ้าง และพระ
อรหันต์บ้าง ส่วนสมมติสงฆ์ ได้แก่ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแต่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุคุณวิเศษ
ในระดับต่าง ๆ ซึ่งเมื่อกล่าวโดยทั่ว ๆ ไปแล้วก็ได้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในสังคมปัจจุบันนั่นเอง พระสงฆ์
เกิดมีขนึ้ เพราะพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะอุบตั ขิ นึ้ เป็นความอุบตั ขิ นึ้ ครบองค์พระรัตนตรัย หลังจากมีพระสงฆ์
เกิดขึน้ ในโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงวางแบบแผนวางเป้าหมาย ก�ำหนดบทบาทให้ภกิ ษุทงั้ หลายได้ทำ� หน้าที่
ทัง้ ทีเ่ ป็นประโยชน์สว่ นตน และประโยชน์แก่ผอู้ นื่ ดังนัน้ พระสงฆ์จงึ เริม่ มีบทบาทตัง้ แต่นนั้ มา แต่ในสังคมปัจจุบนั
พระสงฆ์มคี วามเกีย่ วข้องกับประชาชนมากขึน้ ท�ำให้มหาเถรสมาคมก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องพระสังฆาธิการ
6 ด้านด้วยกัน ซึ่งด้านที่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชน คือ ด้านสาธารณ
สงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์นี้ ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการพิจารณาจัดการสงเคราะห์ตามควรแก่โอกาส
เช่น
128 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต�ำบล การช่วยจัดหาทุนการสงเคราะห์ การป้องกันภัยยาเสพติด
เช่น ยาบ้า การช่วยป้องกันโรคเอดส์ เป็นต้น
2. การช่วยเหลือสถานที่เป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง สร้าง
ฌาปนสถาน สร้างการประปา สร้างเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น
3. การช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสที่ควรช่วย เช่น การประสพอุทกภัย หรือช่วยคนชรา หรือคน
พิการ การสาธารณสงเคราะห์จะต้องจัดเพือ่ ความเรียบร้อยดีงาม และไม่ขดั ต่อพระธรรมวินยั และความสงบสุข
ของบ้านเมือง จึงจะถือว่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ดังนัน้ จ�ำเป็น
ต้องมีการดูแลให้เป็นไปในลักษณะเหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามสมควร กรรมการโดย
ต�ำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 5–9 คนเป็นกรรมการส�ำหรับผู้ควบคุม และส่งเสริม มีคณะกรรมการอ�ำนวยการระดับ
อ�ำเภอ ระดับจังหวัด ผู้อ�ำนวยการภาค และคณะกรรมการอ�ำนวยการอบรมประชาชนกลาง (พระธรรมปริยัติ
โสภณ วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ, 2548: 35–36)
พระสงฆ์จงึ เป็นบุคลากรหนึง่ ทีม่ บี ทบาทถูกยกขึน้ มาให้เป็นนักพัฒนา ในอดีตพระสงฆ์จะเป็นนักพัฒนา
ทางด้านจิตใจคอยให้การอบรมบ่มธรรมะ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรม ทีอ่ าจจะเรียกว่าเป็นสังคม
แบบเก่าไปแล้ว และนั่น คือ สิ่งที่เรามองเห็นบทบาทของพระสงฆ์ เพราะมีภาวะความเป็นผู้น�ำที่วัดจาก
ศีล คุณธรรมจริยธรรม และความรู้ได้ที่รับความเคารพ และความน่าเชื่อถือ ในสมัยอดีตจะเห็นได้ว่าการเรียน
การให้ความรู้ การแพทย์ การประชุม และการท�ำกิจกรรมของชาวบ้านจะอิงอยู่กับวัด คือ มีวัดเป็นศูนย์กลาง
และพระสงฆ์ยังเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
บทบาทดังกล่าว เราจะเห็นได้วา่ สังคมแบบเก่านัน้ มีอะไรทีแ่ ตกต่างไปกับสังคมปัจจุบนั เป็นอย่างมาก
ในแง่ของความสุข เวลา การปฏิสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงน้อย ผู้คนมีความเคารพย�ำเกรงซึ่งกัน และกัน หรือ
อย่างที่เรียกกันว่าประพฤติเชฏฐาปจายินธรรมนั่นเอง (มีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่) สรุปว่า คนในชุมชน
สังคม ต่างคนต่างรูห้ น้าทีข่ องตน หน้าทีข่ องกัน และกันว่าควร หรือต้องท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้เกิดประโยชน์สขุ
แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไปดังนั้นการพัฒนาจึงต้องมีการวางเป้าหมายในการพัฒนา และสิ่งที่ควรพัฒนาเป็น
ประการแรก คือ การพัฒนาคน เพื่อน�ำศักยภาพของคนมาใช้ในการบริหารงาน ดังปรากฏตามที่ท่านเจ้าคุณ
พระพรหมคุณาภรณ์ อธิบายไว้ โดยสรุปว่า นอกจากการมีเศรษฐกิจเจริญได้ และธรรมชาติก็อยู่ดีคู่กันไปนั้น
ต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคน และต้องพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการพัฒนาทางพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
ให้ประสานเกือ้ หนุนสอดคล้องกัน จึงเป็นหนทางทีท่ ำ� ให้การพัฒนาถูกต้องและยัง่ ยืนน�ำไปสูอ่ ารยธรรมทีย่ งั่ ยืน
(พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, 2543: 62) ถ้าจะแก้ปัญหาของโลกให้ส�ำเร็จน�ำมนุษย์ไปสู่ชีวิตที่ดีงามมีความสุข
อย่างอารยชนผูม้ อี ารยธรรมทีแ่ ท้จริงได้ มนุษย์ตอ้ งด�ำเนินชีวติ เป็นระบบ และต้องพัฒนาให้เกิดประโยชน์เกือ้ กูล
โยงประสานกันครบทั้งสามด้าน คือ ตัวมนุษย์เอง สังคม สิ่งแวดล้อม และการพิจารณาให้ตลอดรวม เรียกว่า
ระบบองค์รวมสมบูรณ์
เมือ่ พิจารณาดูจากหลักการพัฒนาคนแล้ว จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่ ทีพ่ ระสงฆ์ควรมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเริ่มที่การพัฒนาองค์กรวัดซึ่งถือเป็นหนึ่งในท้องถิ่นให้ดีเสียก่อน พระสงฆ์เอง
ก็ควรปรับบทบาทของตนในยุคที่เป็นสังคมแบบใหม่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประยุกต์
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดหรือที่เรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์
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และเพราะเหตุนี้ จึงเป็นสาเหตุหลักทีพ่ ระสงฆ์ควรจะพัฒนาตนเองในรูปแบบใหม่ในแง่ของการได้รบั การยอมรับ
จากภายนอก คือ ความรู้ความสามารถ และในภาย คือ คุณธรรมจริยธรรมที่มีอยู่ในตัวเป็นการปรับตัวเพื่อให้
รู้ทั้งศาสตร์ทางธรรมและทางโลกที่จะน�ำมาใช้บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และ
สังคมนั้น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กบั การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ในด้านการ
ศึกษา การเผยแผ่ธรรม สังคมสงเคราะห์ พัฒนาจิตวิญญาณ และศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม หมายถึง ความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional
Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องเป็นเหตุเร้าให้
กระท�ำการ (Contribution) ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายของกลุม่ นัน้ กับทัง้ ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ร่วมรับผิดชอบกับกลุม่
ดังกล่าวด้วย (เมตต์ เมตต์การุณจ์ ติ , 2544: 23) และยังเป็นกระบวนการทีใ่ ห้ประชาชนไม่วา่ จะเป็นปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน โดยการร่วมคิดร่วมลงมือปฏิบัติ
ร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล (วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์, 2540: 12) หรือ
การที่สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถมีโอกาส เข้าร่วมด�ำเนินการ และมีอิทธิพลในกิจกรรม และกระบวนการ
พัฒนา ทัง้ ยังได้รบั ผลแห่งการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันด้วย ทัง้ นีก้ ารมีสว่ นร่วมสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบ
โดยครอบคลุมไปถึงการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร การให้คำ� ปรึกษา การสร้างกลไก เพือ่ เสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือ (United Nation, 1981, p. 11) ทัง้ นีก้ ารเข้ามามีสว่ นร่วมของประชาชน
เพราะประชาชนให้ความส�ำคัญกับบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมที่มีลักษณะเหมือนกันและใกล้เคียงกันได้แก่
ร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมออกเงิน ร่วมเป็นกรรมการหรือเป็นสมาชิก ร่วมเป็นผู้น�ำร่วมเป็นผู้
สัมภาษณ์ ร่วมชักชวนเพื่อนบ้าน ร่วมเป็นผู้บริโภค ร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน ร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ ร่วมประสาน
งาน ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามและประเมินผล ร่วมดูแลรักษาและทะนุบ�ำรุง (ปรัชญา เวสารัชช์, 2528: 5)
และการทีบ่ คุ คลได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในด้านการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบตั ิ การมีสว่ น
ร่วมจะช่วยสร้างพลังจิตให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการยินยอมปฏิบัติตามค�ำสั่ง
นอกจากนีก้ ารมีสว่ นร่วมจะช่วยกระตุน้ ให้บคุ คลสนับสนุนเป้าหมายตลอดจนวัตถุประสงค์รว่ มขององค์กรด้วย
นอกจากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่าการมีสว่ นร่วมปฏิบตั งิ านในองค์การประกอบด้วย สาระส�ำคัญ 3 ประการ
1) การมีส่วนร่วมในด้านการแสดงความคิดเห็น 2) การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย และ
3) การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส�ำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2531: 185)
ในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความ
ต้องการ และทิศทางการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเห็นพ้องต้องกันนั้นต้องมีมากพอจนเกิดการริเริ่มโครงการเพื่อ
การปฏิบัติกล่าว คือ ต้องเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมาร่วม
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ปฏิบัติการจะต้องมีความตระหนักว่าต้องปฏิบัติการโดยกลุ่มหรือในนามของกลุ่ม หรือกระท�ำผ่านองค์กร
ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวท�ำให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ นอกจากนี้การมีส่วนร่วม
หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือ และรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด�ำเนินกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับประชาชน
ทีเ่ ข้าร่วมมีการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาและการรับรูส้ ามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ เพือ่ ก�ำหนดการด�ำเนินชีวติ ได้
ด้วยตนเอง (อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง, 2542: 19)
ระดับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง รัฐได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมแก่ประชาชน
เมื่อรัฐมีความคิดริเริ่มมีนโยบายที่จะให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้โดย
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนหรือให้สิทธิแก่ประชาชนนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เนื่องจากข้อมูลข่าวสารจะบอกถึงโครงการหรือกิจกรรมที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ความ
จ�ำเป็น และความส�ำคัญที่จะต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ รวมถึงการด�ำเนินการ และมาตรการต่าง ๆ
ที่จะน�ำมาใช้เพื่อการพัฒนาอีกด้วย การร่วมรับรู้ในข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่
อาจจะน�ำไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมในการพัฒนาอย่างชัดเจนรวมตลอดไปจนถึงข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั นัน้ หากมีความ
ไม่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วอาจน�ำไปสู่ ความขัดแย้งที่อาจถึงขั้นรุนแรงได้
ระดับที่ 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากรัฐ
แล้วประชาชนก็จะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจ�ำเป็น และความต้องการทีต่ อ้ งให้มโี ครงการหรือ
กิจกรรมนั้น พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม หรือหน่วยงาน หรือ
ผู้ที่มีอ�ำนาจตัดสินใจจะได้น�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการ
หรือกิจกรรม การเลือกพื้นที่ที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะตั้งโครงการควรจะมีส่วนร่วม
พิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการตัง้ ในพืน้ ที่ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในระดับนีใ้ นความถูกต้องแล้วมี
ความส�ำคัญมาก เนื่องจากประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ จนถึงการเลือกพื้นที่ตั้ง
โครงการเป็นเจ้าของที่ซึ่งได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงมากกว่าประชาชนอื่น ๆ
ระดับที่ 4 ร่วมด�ำเนินการ หมายถึง ร่วมในการลงทุน ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติ
งานเอง ในระดับการมีส่วนร่วมนี้อาจจะท�ำไม่ได้ในทุกประเภทของโครงการ เช่น หากเป็นโครงการที่จำ� เป็น
ต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ผู้ช�ำนาญการ หรือใช้เทคโนโลยีชั้นสูงแล้วบางครั้ง เป็นความยุ่งยากที่จะให้
ประชาชนเข้ามีสว่ นร่วมปฏิบตั งิ านได้ แต่หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมระดับท้องถิน่ ทีใ่ ช้ภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้านได้
ชาวบ้านหรือประชาชนในท้องถิ่นก็เข้าร่วมกิจกรรมได้ หรือเป็นการร่วมด�ำเนินการด้วยการลงทุนถือหุ้น
ก็ย่อมถือว่ามีการร่วมด�ำเนินการได้
ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบและติดตามผลการ
ด�ำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หรือไม่ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนจะท�ำหน้าที่คอยเฝ้า
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ระวัง และเตือนภัยการด�ำเนินการโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะมีผลร้าย
เกิดขึน้ และเมือ่ มีการด�ำเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรมแล้วก็ตอ้ งมีการประเมินผลว่าการด�ำเนินการนัน้ ๆ
บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด และการด�ำเนินการเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เป็นแนวทางใน
การพิจารณาน�ำเอามาตรการที่เหมาะสมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมทั้ง 5 ระดับนี้ หากได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยทุกระดับแล้วย่อมถือว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมที่สมบูรณ์ตามแนวความคิดการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของบุคคลย่อมต้องค�ำนึงถึง
ประเภทโครงการ หรือกิจกรรม กระบวนการด�ำเนินงานช่วงเวลาในการเข้าไปมีส่วนร่วมระดับของการมีส่วน
ร่วมองค์กรหรือ กลุ่มบุคคล หรือปัจเจกบุคคลที่มีส่วนร่วม และกฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชน
(สุนีย์ มัลลิกะมายล์, 2545: 56-62) ทั้งนี้รูปแบบการมีส่วนร่วมว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ลักษณะการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง (Genuine Participation) ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ถ้าหากไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริง และการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจะต้องมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกขั้นตอน
2. การมีส่วนร่วมไม่แท้จริง เช่น (Non–Genulne Participation) การร่วมลงแขก ร่วมลงแรงในการ
ท�ำโครงการ การร่วมบริจาคเงิน หรือสิง่ ของอืน่ ๆบางส่วน หรือร่วมบ�ำรุงรักษาโดยไม่ได้รว่ มในขัน้ ตอนการตัดสินใจ
(สุพรรณี ไชยอ�ำพร และสนิท สมัครการ, 2543: 12)
ในขณะเดียวกัน การมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทุกขั้นตอนมีความ
สัมพันธ์โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมที่ขั้นตอนการตัดสินใจเป็นประการส�ำคัญ ซึ่งในแนวทางการมีส่วนร่วมนั้น
มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ที่มีบทบาทในทุก ๆ เรื่อง ไม่ใช่ว่าก�ำหนดให้ประชาชนปฏิบัติ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่จะคิด ซึ่งแนวความคิดนี้มีกรอบพื้นฐานและ
การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย การริเริ่มตัดสินใจด�ำเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากร
การบริหาร และการประสานขอความช่วยเหลือ
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบด้วย ผลประโยชน์ทางวัตถุผลประโยชน์ทาง
ด้านสังคม และส่วนบุคคล
4. การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการควบคุม ตรวจสอบการด�ำเนินกิจกรรมทัง้ หมด
และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสว่ นร่วม (Cohen, John M., & Uphoff, Norman T. 1989, pp. 324-328)
กล่าวโดยสรุปการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วม เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าไปมีส่วนร่วม กลไกการมีส่วนร่วม เป็นต้นซึ่งการมีส่วนร่วมนั้น
จะเชื่อมโยงทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกัน โดยเหตุผล และความจ�ำเป็นของการมีส่วนร่วม ดังนั้น เมื่อพิจารณา
แล้วบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมได้นั้นจะต้องประกอบด้วยหลักการมีส่วนร่วม 4 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลองค์ประกอบที่ 4 ข้อนีส้ ามารถตอบโจทย์ของการมีสว่ นร่วมว่าจะด�ำเนินไปทิศทางไหน และ
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สร้างประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างไรแต่จะอย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมนั้น ไม่ว่าเราจะเข้าร่วม
หรือไม่เข้าร่วมแต่ท้ายสุดการมีส่วนร่วมอาจจะส่งผลให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไม่รู้ตัวก็เป็นได้ เพราะมนุษย์
เราอยูเ่ ป็นกลุม่ เป็นหมู่ เป็นสังคมดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะปฏิเสธไม่ได้กบั การทีเ่ ราจะกล่าวว่า ไม่ได้มสี ว่ นร่วม
ใด ๆ ในกิจกรรมนัน้ ๆ เพราะสุดท้ายแล้วเราอาจกลายเป็นผูท้ เี่ ข้าไปมีสว่ นร่วมไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางใดทาง
หนึ่งนั่นเอง

คุณภาพชีวิตของประชาชน
การด�ำรงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุษย์ ตามสภาพความจ�ำเป็นพื้นฐานในสังคม ซึ่งสนองต่อสิ่ง
ที่ต้องการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และความคิดอย่างเพียงพอจนก่อให้เกิดความสุขตลอดทั้งการมี
สุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี
คุณภาพชีวิต แปลว่าลักษณะของชีวิตที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติของชีวิตที่ดีหรือสิ่งที่ท�ำให้ชีวิตมี
คุณภาพ หมายถึง องค์ประกอบและลักษณะต่างๆ ที่แสดงถึงสภาพของชีวิตที่ด�ำรงอยู่ด้วยดีเป็นส่วนร่วมที่
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สังคมและธรรมชาติมีความพร้อม และสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามสู่ความ
สันติสุข และอิสรภาพ สมบูรณ์ (พระเทพเวที ป. อ. ปยุตฺโต, 2533: 1) ความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานภาพทางการศึกษา อนามัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทางชีวกายภาพ เชื้อชาติวัฒนธรรมและวิธีการเลี้ยงดู
ตามความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์แล้วคุณภาพชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของคน ๆ นั้น ซึ่งความเป็นจริงอาจ
มีข้อแตกต่างกันไประหว่างอีกคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบระหว่างคนสองคน
เพราะมีลักษณะสิ่งแวดล้อมทางชีวกายภาพ ที่ต่างกัน เชื้อชาติต่างกัน และวิธีการเลี้ยงดูต่างกันคุณภาพชีวิต
มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ถ้าสิ่งแวดล้อมดีก็มีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีได้ด้วย เพราะ
สิง่ แวดล้อมเป็นปัจจัยส�ำคัญในการมีชวี ติ อยูข่ องมนุษย์โดยอย่างยิง่ เป็นปัจจัยสี่ ซึง่ มนุษย์ทกุ ๆ คนมีความต้องการ
เป็นขั้นพื้นฐาน
คุณภาพชีวติ เป็นการรับรูค้ วามพึงพอใจในชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะสุขภาพ โดยวัดจากความ
สามารถในการท�ำหน้าที่ต่าง ๆ ของร่างกาย ทัศนคติของตนเอง ต่อสุขภาพ ความพึงพอใจในชีวิต และความ
รูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั การช่วยเหลือจากสังคม (Padilla, G.V. 1985, pp. 45-60) การทีบ่ คุ คลรับรูค้ ณ
ุ ภาพในชีวติ
ตนเองว่าดี มีความพึงพอใจในชีวิต แต่ละบุคคลมีภาวะสุขภาพกายและด้านวัตถุ (Physical and Material
Well-Being) ในระดับดี ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น และความสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม/ชุมชน/
สังคมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแต่ละบุคคลมีการพัฒนาตนเอง การท�ำให้บรรลุผลและการหาเวลาพักผ่อน
(Burkhardt, C.S, 1985, pp. 11-16) และยังมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตโดยทั่วไป การประเมินสภาวะจิตใจ
ของบุคคล ด้านความพึงพอใจในชีวิตอื่น ๆ ภาวะทางกาย จิต สังคม และอารมณ์การประเมินโดยบุคคลอื่นว่า
บุคคลมีสภาวะในการด�ำรงชีวิตเหมาะสมและชีวิตไม่ถูกคุกคาม (Meeberg, G.A., 1993, pp. 32-38) ขณะ
เดียวกันคุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการอยู่อย่างมีความสุข มีความพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิต
ที่เป็นส่วนส�ำคัญมากของบุคคล (UNESCO, 1978, p. 143) ขณะเดียวกันบุคคลมีความรู้สึกมีคุณค่าแห่งตน
มีความมุง่ หมายในชีวติ และมีความวิตกกังวลน้อยทีส่ ดุ (Lewis, F., 1982. p. 113) ความรูส้ กึ มีความสุข (Sense
of Well Being) ซึ่งมีผลมาจากความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในแต่ละด้านของชีวิตที่มีความส�ำคัญต่อ
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บุคคลนั้น ๆ (Ferrans, C.E., 1992, pp. 29-38) การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ สังคม
และเศรษฐกิจในผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพชีวติ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องคงไว้ ซึง่ ความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง ความพอใจในชีวติ
และความรู้สึกผาสุก (Hunter, S., 1982, pp. 17-20)
กล่าวโดยสรุป คุณภาพชีวติ หมายถึง การมีชวี ติ ทีด่ มี คี วามสุขมีความสมบูรณ์ทงั้ ทางด้านสุขภาพ ได้แก่
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ด้านสังคม ได้แก่ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
การประกอบอาชีพ รายได้ เป็นต้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท�ำ เพราะปัญหาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็มี
สาเหตุมาจากมนุษย์นั่นเอง เช่น ปัญหาจ�ำนวนประชากรมากเกินพอดี ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา ทางสังคม
รวมถึงค่านิยมต่าง ๆ ของสังคม ดังนัน้ หากจะกล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ก็ควรพิจารณาทีอ่ งค์
ประกอบคุณภาพชีวิตว่ามีสิ่งใดเป็นองค์ประกอบอยู่บ้าง มีหลายหน่วยงานได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตว่า ควรมีองค์ประกอบ แตกต่างกันออกไป
การทีป่ ระชาชนจะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีจ่ ะต้องมีอาหารและโภชนาการทีเ่ หมาะสม เครือ่ งนุง่ ห่มทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทีเ่ หมาะสม มีการดูแลสุขภาพกาย และจิต การรักษาพืน้ ฐานการศึกษา เพือ่ พัฒนาอาชีพความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน การบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการประกอบอาชีพอย่างยุติธรรม และยังต้องมี
องค์ประกอบที่ส�ำคัญอีก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทางด้านจิตวิสัย หรือเรียกว่าองค์ประกอบทางด้าน
จิตวิทยาเป็นองค์ประกอบเชิงคุณภาพ และองค์ประกอบด้านวัตถุวิสัย หรือเรียกว่าองค์ประกอบด้านสังคม
เศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบเชิงปริมาณประกอบเชิงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นองค์
ประกอบเชิงปริมาณ(สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์, 2530: 27) โดยสรุปแล้วคุณภาพชีวิตที่ดีต้องประกอบไปด้วย 5
ประการ คือ
1. มาตรฐานการครองชีพ หมายถึง มาตรฐานความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของประชากร เกี่ยวข้อง
กับรายได้ต่อบุคคล สุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย และการสังคมสงเคราะห์ สิ่งต่าง ๆ นี้ เป็นส่วนส�ำคัญท�ำให้
มาตรฐานการครองชีพของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงประชากรอันเป็นผลมาจากการเกิด
การตาย และการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยมีผลให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มจ�ำนวน หรือลดลง การ
เปลี่ยนแปลงประชากรมีผลกระทบต่อสถานการณ์หลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการจัด
บริการสาธารณูปโภคปัจจัยต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวิต
3. ระบบสังคมและวัฒนธรรม มนุษย์เมื่อรวมกันมากจ�ำเป็นต้อง มีระบบ มีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า
รูปแบบการปกครอง กฎหมาย และมีแนวปฏิบตั อิ นั เกิดจากความเชือ่ และศรัทธาในลักษณะเดียวกัน เพือ่ ให้การ
ด�ำรงชีวิตร่วมกันมีความสงบสุขซึ่งจะน�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. กระบวนการพัฒนา การพัฒนาเป็นกระบวนการทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้ โดยจะ
ต้องกระท�ำอย่างต่อเนื่องกันและสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคม สภาพแวดล้อมและทรัพยากร ด้านคุณภาพชีวิต
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศนั้น ประชากรแต่ละกลุ่มจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ทรัพยากร เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จะมีผลท�ำให้มาตรฐานการด�ำรงชีวิตอยู่ในระดับสูง ประเทศใดมีสภาพ
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ตรงกันข้าม ก็จะมีมาตรฐานในการด�ำรงชีวิตอยู่ในระดับต�่ำ ดังนั้น ทรัพยากรจึงเป็นเครื่องก�ำหนดลักษณะ
ประเทศที่ร�่ำรวยและประเทศที่ยากจนได้
ทัง้ นีป้ ระชากรทุกคนย่อมมีความต้องการคุณภาพชีวติ ระดับหนึง่ ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ การ
มีเกณฑ์ส�ำหรับประเมินคุณภาพชีวติ จะช่วยให้บคุ คลเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ของตนเองกับเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
จะได้ทราบว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตหรือไม่ หรือมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใด ซึ่งตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี่วัดคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยใน 13 ด้าน (สุพรรณี ไชยอ�ำพร และสนิท สมัครการ, 2534: 148–185) ประกอบด้วย
1) ครอบครัวประกอบด้วยความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
ครอบครัวรวมถึงความสะดวกในการเดินทางไปที่อื่น
2) สังคมประกอบด้วย ความสัมพันธ์กบั เพือ่ น เพือ่ นบ้าน ผูค้ นุ้ เคยการมีสว่ นร่วมในสโมสร องค์กร
สังคม ความสะดวกสบายในการพบปะสังสรรค์
3) การงานประกอบด้วยความมั่นคง ความอิสระโอกาสในการแสดงความสามรถโอกาสที่จะ
ก้าวหน้าในหน้าที่การท�ำงานรวมทั้งค่าตอบแทนนอกจากนนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานและ
สภาพของที่ท�ำงาน
4) สุขภาพอนามัย ประกอบด้วย ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย การออกก�ำลังกาย
5) เวลาว่างและพักผ่อนหย่อนใจประกอบด้วยการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาท�ำงานอดิเรก
ชมรายการบันเทิงต่าง ๆ และความสะดวกในการเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ
6) ความเชื่อศาสนา ประกอบด้วย เสรีภาพในการนับถือ การประกอบทางพิธีกรรมทางศาสนา
ความศรัทธาต่อหลักธรรมทางศาสนา และการปฏิบัติธรรมของสงฆ์
7) ตนเอง ประกอบด้วย ความภาคภูมใิ จในตัวเองเกีย่ วกับความส�ำเร็จในชีวติ ทาง ด้านการท�ำงาน
การศึกษาและความสัมพันธ์กับคลอื่น รวมทั้งความเชื่อมั่นในตนเอง
8) สาธารณสุข ประกอบด้วยการให้บริการสถานพยาบาล แพทย์ และพยาบาล
9) การบริโภคสินค้า และบริการต่าง ๆ ประกอบด้วยความหลากหลายของสินค้าคุณภาพสินค้า
ราคาสินค้าและการให้บริการร้านค้า
10) ทรัพย์สิน ประกอบด้วย บ้าน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในบ้าน ยานพาหนะ เครื่อง
แต่งกาย และเครื่องประดับต่าง ๆ
11) ท้องถิน่ ประกอบด้วย การให้บริการของชุมชุนทางด้านสาธารณสุข สาธารณภัย สาธารณูปโภค
การศึกษา การขนส่ง และสวัสดิการอื่น ๆ
12) รัฐบาลไทย ประกอบด้วยนโยบาย และการบริหารด้านเศรษฐกิจ สังคมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
13) ชีวติ ในเมืองไทย ประกอบด้วย สิทธิพนื้ ฐานในการรับข่าวสารความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ความยุตธิ รรมในกระบวนการยุตธิ รรม คุณภาพการศึกษาการเลือกสถานะในสังคม การอนุรกั ษ์สภาพ
แวดล้อมธรรมชาติ
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตเป็นตัววัดความเป็นอยู่ของประชาชนว่ามีคุณค่าของชีวิตที่ดี มีความสุข หรือ
มีความเป็นอยูท่ พี่ อเพียง และสามารถชีว้ ดั คุณภาพชีวติ ได้ถกู ต้อง และตรงกับความเป็นจริง โดยค�ำนึงถึงบริบท
ของสังคม และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และควรพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทุกด้าน ทั้งการศึกษา สุขภาพ สังคม
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
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และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงเป็นมิติเดียวกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนร่วมกัน
กล่าวโดยสรุป คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นการมีชีวิตที่ดีมีความสุข มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสุขภาพ
ได้แก่สขุ ภาพกายและสุขภาพจิต ด้านสังคม ได้แก่วฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
การประกอบอาชีพรายได้ เป็นต้น รวมทัง้ เป็นความรูส้ กึ ของการอยูอ่ ย่างพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวติ
ที่มีส่วนส�ำคัญมากที่สุดของบุคคล สามารถด�ำรงตนเองให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เป็นคนที่รู้จัก
การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และไม่ท�ำให้เป็นภาระที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม

พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พระสงฆ์เป็นค�ำรวมที่ใช้เรียกศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระภิกษุและสามเณร พระภิกษุ
คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทตามพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผนประเพณีของคณะสงฆ์ไทย ตามกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) พระภิกษุในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบวชชั่วคราว
ไม่ถึง 3 เดือน หรือไม่ครบตามพรรษาบวช 3 เดือน จ�ำพรรษา 1 พรรษา หรือมากกว่าแต่ไม่เกิน 5 พรรษา
อีกประเภทหนึ่ง บวชเป็นศาสนทายาทสืบพระศาสนา ประเภทหลังบวชเป็นเวลานานจนถึงบวชตลอดชีวิต
แบ่งได้ว่าเป็นภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ ได้แก่ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอ�ำเภอ รองเจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล รองเจ้าคณะต�ำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วย
เจ้าอาวาส ตลอดจนเลขานุการเจ้าคณะต่าง
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น พระสงฆ์จะถูกก�ำหนดบทบาทจาก
หน้าที่ ทีพ่ งึ จะเป็น ให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาอย่างจริงจัง บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ตนเองและสังคมด้วยความเสีย
สละพระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือพัฒนาชุมชนที่อาศัยนั้น ๆ ทั้งใน
รูปแบบของนามธรรม และรูปธรรม ดังต่อไปนี้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา การเรียนการสอนในสมัยก่อนที่จะมีเป็นแบบแผน เป็นรูป
ชั้นเรียนมีก�ำหนดแน่นอนตายตัวอย่างโรงเรียนในความหมายในปัจจุบันยังไม่มีทีทั่วไปเป็นการเรียนการสอน
อย่างไม่เป็นระบบขึ้นอยู่กับครูผู้สอน และตามแต่สถานที่สิ่งแวดล้อมจะอ�ำนวย ส่วนมากลูกชาวบ้านเมื่อ
มาเรียนก็สามรถอ่านเขียนตัวพยัญชนะ และแจกลูกถึงตัวแม่เกยได้ก็มักจะลาพระอาจารย์กลับไปอยู่บ้าน
เพื่อช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพ ถ้าพ่อแม่ก็มีกำ� ลังก็ให้ลูกเรียนต่อไปจนครบอายุบวชก็บวชเรียนพระธรรมวินัย
ต่อไปจะได้เรียนหนังสือขอม หรือภาษาบาลีบ้าง และหากไม่บวชแต่สมัครใจเรียนวิชาชีพได้พ่อแม่ก็มักน�ำไป
ฝากพระสงฆ์ที่มีความรู้วิชานั้น ๆ เมื่อชาวบ้านนิมนต์พระที่มีความรู้ไปท�ำอะไรลูกศิษย์มักจะได้ความรู้ และ
จดจ�ำไว้จนช�ำนาญในที่สุด และเมื่อไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้รับราชการที่เกี่ยวกับหนังสือในวังก็ไม่รู้ว่าจะเอา
ความรู้ไปท�ำอะไรนานเข้าก็ลืมหมด
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว เป็นสมัยของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ และสังคม
ครั้งแรกของเมืองไทยงานด้านพระพุทธศาสนาก็ได้รับการปรับปรุงด้วยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้มีอาจารย์
สอนเลข สอนหนังสือไทยทุก ๆ พระอาราม เนือ่ งจากทรงมีพระราชด�ำริวา่ เด็กผูช้ ายทีจ่ ะสนใจเล่าเรียนหนังสือ
ไทย ลายมือวิชาหนังสือ และกระบวนเลขโหรอย่างที่เป็นมานั้นน้อย หากเป็นเช่นนี้ผู้ที่จะเรียนหนังสือไทย
ลายมือ และเลขไทยก็จะเสื่อมสูญจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระอารามหลวงส�ำหรับจะได้สั่งสอน
136 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พระภิกษุสามเณร และศิษย์วดั เหตุทที่ รงมีพระด�ำริให้เริม่ มีการสอนทีว่ ดั เนือ่ งจากการศึกษาของไทยแต่เดิมมา
ศูนย์กลางจะมีอยู่ 2 แห่ง คือ วัด กับวัง เนื่องจากสถานที่ทั้งสองแห่งเป็นที่รวมความรู้ศิลปิน และช่างฝีมือแต่
วังเป็นสถานที่ที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงคนส่วนมากจึงมุ่งเข้ารับการศึกษาภายในวัดเนื่องจากมีแพร่หลายในทุกถิ่น
เป็นสถานที่เปิดส�ำหรับคนทั่วไป เป็นศูนย์กลาง และเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่ประชาชนส่วนใหญ่
จากความส�ำคัญของวัดและพระพุทธศาสนาในอดีต ท�ำให้เกิดประเพณีส�ำคัญ ที่พระพุทธศาสนา
ไปเกี่ยวข้องกับการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน คือ
1. ประเพณีวดั เป็นศูนย์กลางของการศึกษาเล่าเรียนของชมชุน และพระสงฆ์เป็นครูผทู้ ำ� หน้าทีอ่ บรม
สั่งสอนชาวกรุงและชาวเมือง ในปัจจุบันอาจมองไม่ค่อยเห็น แต่ส�ำหรับชาวบ้านในชุมชนห่างไกลยังพอมอง
เห็นแม้ไม่มีศูนย์กลางเหมือนแต่ก่อน ก็พอเป็นช่องทางหรือที่พึ่งแหล่งสุดท้าย
2. ประเพณีบวชเรียน ซึ่งมีความหมายว่าบวชคู่กับเรียน เมื่อบวชแล้วต้องเรียนหรือบวชก็เพื่อเรียน
แล้วความหมายเลยไปถึงบวชอยู่แค่เรียน เรียนแล้วใคร่อยู่พึงอยู่ ไม่ใคร่อยู่พึงสึกไป (พระมหากฤษฎา
นันทเพชร, 2540, :10-13)
กล่าวโดยสรุป ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษานั้น ปัจจุบันได้ได้เปิดการเรียนการสอน มีอยู่
3 แผนก ได้แก่ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา แผนกธรรม และแผนกบาลีนั้นเป็นการจัดการ
ศึกษาเฉพาะด้านหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนาล้วน ๆ ไม่มีวิชาสามัญศึกษาเข้าไปปะปน ส่วนแผนก
สามัญศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานกันทั้งหลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลี และหลักสูตรสามัญ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน แต่หลักสูตรแผนกธรรม-บาลีไม่เข้มข้นมากนักแต่ก็ยังมีเนื้อหา
มากกว่าวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจึงเป็นหลักสูตรที่
เหมาะสมกับเยาวชนยุคปัจจุบัน เพราะสามารถบูรณาการน�ำเอาการศึกษาสงฆ์ทั้ง 3 แผนกมาหลอมเป็นหนึ่ง
เดียว ซึ่งเป็นการศึกษาแผนกเดียวที่ทุกคนย่อมรับว่า เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ. การ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
บทบาทในด้านการพัฒนาจิตใจของพลเมืองแต่เดิมสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อรหันต์
สัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้ตดั สินพระทัยเผยแผ่สงิ่ ทีพ่ ระองค์ได้ตรัสรูแ้ ก่มหาชน เพือ่ ไห้พน้ ทุกข์ดว้ ยผูท้ ปี่ ระสงค์
จะพ้นทุกข์ตามแนวทางของพระพุทธองค์ก็จะเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์ เพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ และท�ำ
พระนิพพานให้แจ้งต่อมาเมื่อพระสงฆ์เหล่านั้นได้ศึกษา และปฏิบัติจนบรรลุธรรมแล้วจึงได้เป็นก�ำลัง
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากท�ำหน้าที่ในการศึกษา และปฏิบัติ พระสงฆ์จึงมีหน้าที่ในการสั่งสอน
และเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนอีกด้วย ในสมัยโบราณการเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์จำ� กัดอยูใ่ นเฉพาะขอบเขต
ของวัด และชาวบ้านในวันพระ หรือวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา การเทศนาในงานบุญพิธี หรืองานบุญต่าง ๆ
เช่น งานท�ำบุญบ้าน งานศพ หรือในโอกาสที่ญาติโยมไปวัดเพื่อท�ำบุญเพื่อขอค�ำปรึกษา
ในสมัยโบราณการเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์ จ�ำกัดอยูใ่ นเฉพาะขอบเขตของวัด และชาวบ้านในวันพระ
หรือวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา การเทศนาในงานบุญพิธี หรืองานบุญต่าง ๆ เช่น งานท�ำบุญบ้าน งานศพ
หรือในโอกาสที่ญาติโยมไปวัดเพื่อท�ำบุญเพื่อขอค�ำปรึกษา แต่ปัจจุบันเมื่อกิจการพระศาสนาเจริญเติบโต
เป็นปึกแผ่น มีการจัดองค์กรทางศาสนาที่เป็นระบบ และระเบียบแบบแผน ประกอบกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการขนส่ง และการสื่อสารช่วยให้การเดินทางไปในถิ่นต่าง ๆ มีความสะดวกยิ่งขึ้น และสามารถ
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ส่งข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ถึงคนจ�ำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว พระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน
สามารถด�ำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น
กล่าวโดยสรุป ในด้านการพัฒนาจิตใจของพลเมืองในปัจจุบนั พระสงฆ์ได้มกี ารจัดกิจกรรม การสัง่ สอน
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเทศนา ปาฐกถาธรรม หรือเผยแผ่ธรรมทางสื่อมวลชน การท�ำกิจกรรมอันเป็นการ
สงเคราะห์ชาวบ้าน เช่น ช่วยสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นผู้น�ำชาวบ้านในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น
รักษาป่า ขุดลอกหนองบึง ส่งเสริมอาชีพสุจริต ตัง้ กลุม่ สัจจะออมทรัพย์ ธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ เป็นต้น
จัดกิจกรรมอันเป็นประเพณี และศาสนพิธีในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชาวบ้าน
ได้ท�ำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันอันจะท�ำให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม รวมทั้งการ
ถือโอกาสเทศนาธรรม สัง่ สอนให้งดเว้นจากอบายมุข ให้ประพฤติดี หลีกหนีความชัว่ การเป็นผูน้ ำ� ในการปฏิบตั ิ
ธรรม เช่น ฝึกสมาธิเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาจากการปฏิบัติอย่างแท้จริง
คุณภาพชีวิตด้านสังคมสงเคราะห์ หลักการสังคมสงเคราะห์นั้น หมายถึง การสงเคราะห์คน เพื่อให้
เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองโดยไม่หวังผลตอบแทนจากเขา และจะต้องมีการสอบสวนดูกอ่ นว่าผูท้ มี่ าขอความ
ช่วยเหลือนั้นเดือดร้อนจริงหรือไม่ และความเดือดร้อนนั้นบ้างครั้งก็เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถ้าแนะได้
ก็อาจจะแนะให้เท่านั้น ถ้าถึงกับต้องสงเคราะห์ด้วยวัตถุหรืออย่างอื่นก็ต้องให้ต่อเมื่อมีความจ�ำเป็น นี้เป็นการ
ทั่วไปในการสงเคราะห์ในทางโลก เพราะฉะนั้น แม้งานสังคมสงเคราะห์จะเริ่มจากการกุสลแต่ก็มีข้อมูล
แตกต่างที่มุ่งช่วยปรับสภาพแวดล้อมของคนให้ดีขึ้น ช่วยพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้บุคคล ชุมชนและ
สังคมนั้น ๆ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองทีดีของชาติประกอบกับงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่
ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ ยกย่องในศักดิ์และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง
พระสงฆ์ วัด และชาวบ้าน (พระมหากฤษฎา นันทเพชร, 2540: 23) ในชุมชนต่างอาศัยกันมาเป็น
เวลานาน พระสงฆ์เองหากไม่ได้อาศัยชาวบ้านในเรื่องปัจจัย 4 ก็อยู่ไม่ได้ เพราะพระสงฆ์ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ นอจากการบิณฑบาต ความผูกพันและเห็นคุณค่าของกันและกันระหว่างวัดกับบ้านจึงได้
สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การสงเคราะห์ชาวบ้านของพระสงฆ์ เป็นไปทั้งด้านวัตถุและจิตใจ
ทั้งนั้นสอดคล้องกับหลักธรรมที่เรียกว่า สังคหวัตถุ ซึ่งเป็นธรรมเครื่องสงเคราะห์โลก ประดุจดังเพลารถที่
แล่นไปมีอยู่ 4 ประการ คือ 1) ทาน ได้ปันสิ่งของต่าง ๆ แก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน 2) ปิยวาจา เจรจาวาจาอ่อนหวาน
3) อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ และ 4) สมานัตตตา ความเป็นคนมีตนเสมอต้นเสมอปลายไม่ถือตัว
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ภายในบริเวณวัดมีสถานที่เป็นชุมชนของประชาชนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันใน
สถานที่แห่งนี้เรียกว่า ศาลาการเปรียญ ซึ่งมีความหมายถึงเป็นที่ประชุม แจกสิ่งของ ข้าวปลา อาหาร ผลไม้
ยารักษาโรค วิชาการหนังสือ วิชาความรู้ส�ำหรับการประกอบอาชีพตลอดถึงเป็นแหล่งข่าวสารของทาง
ราชการอีกด้วย ศาลาการเปรียญจึงเป็นศูนย์รวมที่พระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่แจกแก่ชาวบ้าน และชาวบ้าน
แจกแลกเปลี่ยนกัน
กล่าวโดยสรุป บทบาทของพระสงฆ์ในการศึกษาสงเคราะห์นี้อาจมองได้ทั้งที่เป็นระบบ คือ จัดตั้ง
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนมีหลักสูตรทีแ่ น่นอน และอีกทีจ่ ดั อย่างไม่เป็นระบบอาจเป็นลักษณะการให้
ทุนสนับสนุนการศึกษา การให้ทุนในสร้างอาคารเรียน ให้ทุนซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการศึกษา
ให้ทุนการศึกษากับครูเพื่อพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เป็นต้น
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คุณภาพชีวติ ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชีช้ ดั ว่าธรรมทัง้ หลายมีใจเป็น
หัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด ส�ำเร็จได้เพราะใจ ค�ำสอนนี้ได้มาเป็นคติแบบไทย ว่าใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว
เพราะฉะนั้น หากมองในแง่ของการพัฒนาแล้วการพัฒนาที่ส�ำคัญที่สุด และละเลยไม่ได้ก็ คือ การพัฒนาจิตใจ
เพราะจิตที่พัฒนาแล้วเท่านั้นท�ำให้การพัฒนาภายนอก คือ การพัฒนาทางกายหรือวัตถุเป็นไปอย่างถูกต้อง
หลักการพัฒนาจิตในพระพุทธศาสนา เรียกว่า ภาวนา หรือกรรมฐาน พระพุทธองค์ ตรัสว่า เป็นธรรมที่ควร
เจริญ มีอยู่ 2 อย่าง คือ 1) สมถภาวนา การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ 2) วิปัสสนาภาวนา การฝึกอบรม
ปัญญาให้เกิดรู้แจ้งตามเป็นจริง
กล่าวโดยสรุป การเป็นผูน้ ำ� แห่งจิตวิญาณของพระสงฆ์จะใช้วธิ กี ารแสดงธรรมสัง่ สอนพุทธบริษทั โดย
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือหยิบยกประวัติในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในพระไตรปิฎกขึ้นมาบรรยาย
แสดงให้เห็นชัดถึงหลักธรรมที่สามารถน�ำไปใช้กับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันให้แก่เด็ก และเยาวชนรวมถึง
ประชาชนทัว่ ไป ได้นำ� ไปใช้ เป็นต้น นอกจากนีบ้ ทบาทด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา คือ การประพฤติปฏิบตั ิ
ตนเองตามหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา
ให้เกิดความรู้ และมีคณ
ุ ธรรม ความเป็นผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณจึงเป็นแนวคิดทีม่ คี วามส�ำคัญในการน�ำไปประยุกต์
ใช้ในด้านความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาในคุณค่าที่แท้จริงอันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน
คุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คือวิถีชีวิตที่มนุษย์
สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
ค่านิยม และถ่ายทอดกันมาจาก บรรพบุรุษสู่อนุชนรุ่นหลัง วัฒนธรรมลักษณะเป็นวิชาความรู้ที่มีความงดงาม
ในตัว เรียกว่า ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (พระมหากฤษฎา นันทเพชร, 2540, หน้า 35)
1. ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เช่น ปราสาท วัด ป้อม ค่าย ก�ำแพง
ลักษณะที่เห็นรูปทรงไม่ชัดเจน เช่น คูน�้ำ คัดดิน ถนนโบราณ เนินดินที่ปกคลุมเจดีย์ โบสถ์ วิหาร เป็นต้น
2. ศิลปวัฒนธรรมประเภทงานจิตรกรรม ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในวัด เช่น งานเขียนลาย รดน�้ำ ภาพเขียน
ตู้พระธรรม จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ พระวิหาร งานจิตรกรรมในสมุดไทย ใบลาน เช่น หนังสือต�ำรา
พิชัยสงคราม ต�ำรายาแผนโบราณ ต�ำราคชลักษณ์ เป็นต้น
3. ศิลปวัฒนธรรมประเภทงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับ
เช่น เครื่องจักรสาน ผ้าฝ้ายชนิดต่าง ๆ ภาชนะดินเผา เป็นต้น
4. ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ ประเพณี ขนบธรรมเนียม แบบแผน
ปฏิบัติในกลุ่มหรือสังคมซึ่งยอมรับปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) ขนบธรรมเนียมประเพณี มีทั้งประเพณีเฉพาะบุคคล ได้แก่ การเกิด การโกนจุก การหมั้น การ
แต่งงาน การตาย การบวช การขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น และประเพณีส่วนรวมอื่น ๆ ประเพณีทางศาสนาอื่น ๆ
ได้แก่ ประเพณีทางศาสนาต่าง ๆ เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐิน ประเพณีตรุษ สงกรานต์
ประเพณีชักพระ เป็นต้น
2) ภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ จารึกและคัมภีร์ต่าง ๆ ภาษาพูด ภาษาเขียน บทประพันธ์ท่ี
ถ่ายทอดกันมาโดยการเล่าหรือการเขียน เช่น นิทานพื้นบ้าน ต�ำนานเมือง เพลงพื้นเมือง เป็นต้น
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3) ศิลปะการแสดง ได้แก่ การเล่นเพลงพื้นเมือง เช่น เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว โนรา เพลงบอก
หนังตะลุง เป็นต้น
นับตัง้ แต่โบราณกาลมาวัดเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวบ้าน ตลอดจนประเพณี และวัฒนธรรมใน
ด้านต่าง ๆ นับตัง้ แต่การสร้างวัดมา ซึง่ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในท้องถิน่ นัน้ หรือ ในกรณีพเิ ศษ
อาจเกิดจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์บางพระองค์ ทรงสร้าง และอุปถัมภ์วัดนั้นในวัน หรือโอกาส
ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ชาวบ้านได้มโี อกาสไปท�ำบุญทีว่ ดั ด้วนแรงศรัทธา และความตัง้ ใจทีจ่ ะให้การ
ท�ำบุญนั้นเกิดอานิสงส์อย่างสูงสุดจึงท�ำไห้การท�ำบุญในแต่ละครั้ง แต่ละโอกาส มีรูปแบบมีพิธีที่เป็นลักษณะ
เฉพาะท�ำให้เกิดเป็นปึกแผ่น ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ นอกจากนี้ ศิลปกรรมต่าง ๆ เช่น ละคร
หนังตะลุง หนังใหญ่ เกิดขึ้นในงานวัดนี้เอง
กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันพระสงฆ์ได้กลายเป็นผู้น�ำคนส�ำคัญในสังคมที่มีบทบาทในการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย พระสงฆ์ได้เป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนการอนุรกั ษ์และได้สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
โดยที่พระสงฆ์สามารถน�ำเสนอผ่านการบรรยายธรรมของพระสงฆ์ให้กับประชาชน ท�ำให้ประชาชนได้รู้ถึง
ประวัติของชุมชน และโบราณวัตถุสถานอันมีค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ของชุมชนท�ำให้ได้เห็นถึงประโยชน์ของ
การอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ เพื่อการเป็นต้นแบบของ
การบ�ำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

ข้อเสนอแนะ
พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อวิธีชาวบ้าน หรือคนในชุมชนนั้น ๆ เนื่องด้วยพระสงฆ์ถือว่า
เป็นผูน้ ำ� ทางด้านจิตวิญญาณทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะชักน�ำให้ประชาชน หรือชาวบ้านเจริญรอยไปด้วยความเจริญ มีความสุข
ทั้งนี้สืบเนื่องมากจากการที่พระสงฆ์น้ันเป็นได้ทั้งนักปฏิบัติ นักสอน และนักพัฒนาอันเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ ทัง้ ความรูท้ างคดีทางธรรม และคดีทางโลกจนอาจกล่าวได้วา่ เป็นผูน้ ำ� ชุมชนเชิงสัญลักษณ์ทเี่ ป็น
ปูชนียบุคคลที่ควรเคารพยิ่ง ซึ่งสามารถสรุปได้จากบทบาทของพระสงฆ์ที่มีมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
บทบาทที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านและท้องถิ่น 5 ด้าน คือ 1) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการศึกษา 2) บทบาทของ
พระสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่ธรรม 3) บทบาทของพระสงฆ์ดา้ นสังคมสงเคราะห์ 4) บทบาทของพระสงฆ์ดา้ นพัฒนา
จิตวิญญาณ และ5) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม บทบาททั้ง
5 ด้านดังกล่าวนี้ จึงท�ำให้พระสงฆ์เองซึ่งเดิมเป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือแล้ว ยิ่งเพิ่มความเคารพย�ำเกรง
ยกย่องให้เป็นผู้น�ำจิตวิญญาณขึ้นไปอีก เป็นปูชนียบุคคลที่ดีของผู้คน ชุมชน และสังคมสืบไป
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