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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ส�ารวจ	สังเคราะห์	และเสนอแนวทางในการส่งเสรมิ

พระสงฆ์ในภาคตะวันออก	 ใช้วิธีปริทัศน์แบบพรรณนา	 ศึกษาสรุปเนื้อหาของงานวิจัย											

โดยวธิบีรรยายและสงัเคราะห์เนือ้หา	ผลการศกึษาระหว่างปี	พ.ศ.	 2541-2560	มงีานวจิยั

จ�านวน	 21	 เล่ม	 เป็นงานวิทยานิพนธ์	 จ�านวน	 19	 เล่ม	 งานดุษฎีนิพนธ์	 และงานวิจัย																

อย่างละ	 1	 เล่ม	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณจ�านวน	 13	 เล่ม	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 2	 เล่ม																

และการวิจัยแบบผสมผสาน	 6	 เล่ม	 จังหวัดท่ีถูกเลือกมาท�าวิจัยมากที่สุด	 คือ	 สระแก้ว														

6	 เล่ม	รองลงมา	คือ	ระยองและตราด	4	 เล่ม	จากการสังเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์														

6	ด้าน	พบว่า	เป็นบทบาทด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม	12	เล่ม	ด้านสาธารณสงเคราะห	์

และด้านศกึษาสงเคราะห์ด้านละ	7	 เล่ม	 ด้านการศาสนศกึษา	 ด้านการสาธารณปูการ	และ

ด้านการปกครองด้านละ	6	เล่ม	เท่ากนั	แนวทางในการส่งเสรมิพระสงฆ์ในภาคตะวนัออก															

มีการประชาสัมพันธ์การเรียนนักธรรม-บาลี	 และสามัญ	 ส่งเสริมให้วัดจัดการด้าน

1,2,3	ภาควิชาศาสนาและปรัชญา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยบูรพา
		Department	of	Religion	and	Philosophy,	Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences,	

Burapha	University
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ศึกษาสงเคราะห์มากขึ้น	 ส่งเสริมให้พระสงฆ์น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเผยแผ	่																		

ส่งเสริมให้วัดจัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์	 ส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้ด้าน														

การอนรุกัษ์โบราณสถาน	 โบราณวตัถ	ุ และส่งเสรมิให้มกีารกระจายอ�านาจในการบรหิาร

ค�าส�าคัญ:	การสังเคราะห์,	พระสงฆ์,	ภาคตะวันออก

Abstract

The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 explore,	 synthesize	 and																

propose	guidelines	for	promoting	monk	roles	in	the	eastern	region.	The	data	

were	collected	by	using	a	narrative	review.	The	researchers	studied	and	

summarized	the	research	substantives	by	using	descriptive	and	synthetic	

methods.	The	21	studied	research	works	were	from	1998	to	2017,	19	of	

which	were	theses,	one	dissertation	and	one	research	paper.	Thirteen	of	

these	were	quantitative	studies	while	 two	were	qualitative	studies,	and												

six	were	with	mixed-method	studies.	With	 regard	 to	 the	 research	areas,																		

six	research	works	were	conducted	in	Sa	Kaeo.	Four	were	conducted	in	

Rayong	and	Trat.	Regarding	the	six	roles	of	monks,	 it	was	found	that	12	

research	works	deal	with	the	roles	of	monks	on	propagating	the	Buddha’s	

teaching.	Seven	papers	discussed	the	roles	of	monks	on	public	welfares	

and	education,	and	six	of	them	on	religious	education,	public	assistance,	

and	 administration.	 The	 guidelines	 for	 promoting	monks	 in	 developing															

the	eastern	region	were	as	follows.	First,	monks	should	give	information					

on	Pali-Dhamma	and	general	education	study.	Second,	welfare	education	

should	be	run	in	temples	as	much	as	possible.	Third,	technology	should	

be	made	available	to	help	monks	in	propagating	the	Buddha’s	teachings.	

Fourth,	temples	should	raise	funds	for	the	benefits	of	people	in	need.	Fifth,	

monks	should	be	equipped	with	knowledge	of	how	to	preserve	ancient																			

monuments	and	artifacts.	Lastly,	administration	should	be	decentralized.

Keywords:	Synthesis,	Monks,	the	East
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บทน�า

ในการปกครองของคณะสงฆ์ไทยได้ก�าหนดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	2505	

(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2535	ปรากฏภารกิจอนัเป็นบทบาทของพระสงฆ์ไว้	6	ด้าน	ประกอบด้วย	

ด้านการปกครอง	 ด้านการศาสนศึกษา	 ด้านการศึกษาสงเคราะห์	 ด้านการเผยแผ	่															

ศาสนธรรม	ด้านการสาธารณปูการ	และด้านสาธารณสงเคราะห์	(ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ,	 2544,	 หน้า	 17)	 และในมาตรา	 37	 ได้ก�าหนดหน้าที่เจ้าอาวาสไว	้													

ดังนี้	 1)	 บ�ารุงรักษาวัด	 จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี	 2)	 ปกครอง												

และสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่อยู่หรือพ�านักอาศัยอยู่ในวัดปฏิบัติตามธรรมวินัย	

กฎมหาเถรสมาคม	 ข้อบังคับ	 ระเบียบหรือค�าสั่งของมหาเถรสมาคม	 3)	 เป็นธุระใน															

การศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์	 4)	 ให้ความสะดวก

ตามควรในการบ�าเพ็ญกุศล	(สุทธิพงศ	์ตันตยาพิศาลสุทธิ์,	ม.ป.ป.,	หน้า	26-31)

พระสงฆ์จึงมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาสังคมท้ังทางตรงและทางอ้อม	 ในด้าน

การศึกษาเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนในวัดส�าหรับพระภิกษุ-สามเณร	นอกจากนั้น

ยังใช้สถานที่ภายในวัดเป็นสถานศึกษาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและยาวชน																				

ของชาต	ิ โดยใช้วัดเป็นศนูย์กลางในการสงเคราะห์รปูแบบต่าง	ๆ	 เช่น	 มูลนธิ	ิ ศูนย์ศกึษา																			

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	 ศูนย์ฝึกอาชีพ	 ร้านค้า	 เป็นต้น																

วดัยงัเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้กบัชมุชนและผูส้นใจใฝ่ศกึษาจะพบได้จากศาสนสถานภายในวดั

ที่มีแหล่งเรียนรู้มากมาย	 ได้แก่	 พระปรางค์	 เจดีย์	 พระพุทธรูป	 โบสถ์	 วิหาร	 ศาลา																				

หอไตร	 กุฏิ	 รอยพระพุทธบาท	 ตู้พระธรรม	 ธรรมมาสน์	 งานปูนปั้น	 งานแกะสลัก																					

จติรกรรมฝาผนงั	 อนสุาวรย์ี	 ศลิปหตัถกรรม	 แหล่งโบราณคด	ี เป็นต้น	 สิง่เหล่านีล้้วนเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน	 สังคมในมิติต่าง	 ๆ	 ได้เป็นสถานที่ศึกษา	 เช่น	 ด้านจิตรกรรม															

ด้านประติมากรรม	 และสถาปัตยกรรม	 นอกจากน้ันพระสงฆ์ยังเป็นผู้น�าในการส่งเสริม

วฒันธรรมไทยทีส่�าคญัทีส่ดุ	 เพราะพระพทุธศาสนาเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิชวีติ

ของประชาชนในชุมชน	 ให้เกิดประเพณีท้องถ่ิน	 มีความหลากหลายเป็นเอกลักษณ	์														

ช่วยหล่อหลอมอุปนิสัยเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 มีความเมตตากรุณา	 มีความกตัญญู	 รู้จัก																	

บาปบุญคุณโทษ	

ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์	

ภมูศิาสตร์	ประเพณี	ศิลปวฒันธรรมทีผ่สมผสานกนัตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนั	ประกอบไปด้วย
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จังหวัด	8	จังหวัด	ได้แก	่ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	ตราด	สระแก้ว	ปราจีนบุรี	นครนายก											

และฉะเชิงเทรา	 ในปัจจุบันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น	 ตามมติคณะรัฐมนตร	ี

เมื่อวันที่	 28	 เดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	2559	 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนา																

ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor	Development:	EEC)	

ใน	 3	 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย	 อันประกอบด้วย	 จังหวัดระยอง	 ชลบุรี													

และฉะเชิงเทรา	 เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	 เนือ่งจากตัง้อยู	่

ในจดุยทุธศาสตร์ของภมูภิาคอาเซียน	 เป็นฐานการผลติอตุสาหกรรมทีส่�าคญัของประเทศ	

อันได้แก่	 ปิโตรเคมี	 ยานยนต์	 และชิ้นส่วน	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมสูงถึง																

1.2	 ล้านล้านบาท	 และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 มีท่าเรือแหลมฉบัง	 และ				

มาบตาพุด	 มีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	 และมาบตาพุด	 มีเขตอุตสาหกรรม	 มีถนน												

สายส�าคัญ	 และอ่างเก็บน�้า	 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาที่ส�าคัญ																			

ข้อหนึ่ง	 ได้แก่	 สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ันสูงและการท่องเที่ยว	 โดยภาครัฐ															

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	 ส่งเสริมการลงทุนและอ�านวยความสะดวก	 ภาคเอกชนพัฒนา

อุตสาหกรรม	 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ																	

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	(ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก,	

2562,	 หน้า	 1)	 การพัฒนาดังกล่าวท�าให้พื้นท่ีจังหวัดอื่น	 ๆ	 ในภาคตะวันออกได้รับ																				

ผลกระทบจากการขยายตัว	 เช่น	 มีการตัดถนน	 รถไฟฟ้าตัดผ่าน	 เมื่อความเจริญเข้ามา											

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป	 วัดและพระสงฆ์ต้องมีการปรับตัว												

พร้อมรับมือกับความเจริญที่ก�าลังเข้ามา

วัดในภาคตะวันออกมีลักษณะหลากหลายซึ่งเมื่อมองผ่านประวัติศาสตร	์																													

วัดที่มีความเก่าแก่จะได้รับความสนใจจากประชาชนฐานะวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว																	

เชิงศาสนาและวัฒนธรรม	 เช่น	 วัดใหญ่อินทาราม	 จังหวัดชลบุรี	 ที่มีประวัติศาสตร์อายุ

ยาวนานถงึ	600	 ปี	 มีพระพทุธรปูสมยัอยธุยา	 มีจติรกรรมฝาผนงัพระอโุบสถทีง่ดงามมาก	

วัดโสธรวรารามวรวิหาร	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย	 มีหลวงพ่อ

พทุธโสธรเป็นพระพุทธรปูหล่อส�ารดิปางสมาธริปูทรงสวยงามเป็นทีศ่รทัธาของพทุธบรษิทั

ทั้งหลาย	เป็นต้น	พระสงฆ์เองก็มีบทบาทส�าคัญในภาคตะวันออกทั้งในอดีตและปัจจุบัน	

เช่น	พระเทพกิตติปัญญาคุณ	(กิติศักดิ	์กิตฺติวุฑฺโฒ)	หรือที่รู้จักในนาม	“กิตฺติวุฑฺโฒภิกขุ”	

เจ้าของวาทกรรม	 “ฆ่าคอมมิวนิสต์	 ไม่บาป”	 ในช่วงสมัยจอมพลถนอม	 กิตติขจร	 เป็น
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นายกรฐัมนตร	ี ท่านมผีลงานด้านการพฒันาการศกึษาของสงฆ์ได้ก่อตัง้จติตภาวนัวทิยาลยั	

อ�าเภอบางละมุง	 จังหวัดชลบุรี	 ให้เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของ																					

พระภิกษุ-สามเณร	 พระอาจารย์สุบิน	 ปณีโต	 วัดไผ่ล้อม	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดตราด																				

พระสงฆ์ผู้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนผู้ก่อตั้ง	 “กลุ่มสัจจะ-สะสมทรัพย์”	 ด้วยวิธีการ

ด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบพุทธท่ีเน้นการผลิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	

เน้นหลักพอประมาณ	 มีการแบ่งปันให้กับผู้อื่น	 การน�าเงินมารวมกันเพื่อให้เพื่อนบ้านที่

เดือดร้อนกู้เอาไปใช้ก่อน	 ขณะเดียวกันก็สอดแทรกคุณธรรมในเรื่องของความซ่ือสัตย	์													

และความไว้ใจกัน	 ท่านขยายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทั้งหมด	 164	 กลุ่ม	 ใน	 5	 อ�าเภอ	

นอกจากนั้นยังมีประชาชนจังหวัดอื่น	 ๆ	 ทั่วประเทศมาศึกษาดูงานกลุ่มของท่านเป็น

จ�านวนมาก	 (พระมหาฉันทยา	คนเจน,	 2555,	หน้า	 1-5)	นอกจากบทบาทของวัดและ									

พระสงฆ์ที่กล่าวมา	 พบว่า	 มีพระสงฆ์อีกจ�านวนมากท่ีมีบทบาทช่วยในการพัฒนาสังคม												

ภาคตะวันออกด้านอื่น	ๆ	

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีเพื่อส�ารวจและสังเคราะห์งานวิจัยบทบาท

พระสงฆ์ในภาคตะวนัออกโดยใช้วธิปีรทิศัน์แบบพรรณนา	ศกึษาสรปุเนือ้หาของงานวจิยั				

โดยวิธีบรรยายและสังเคราะห์เน้ือหาผลการศึกษาระหว่างปี	พ.ศ.	 2541-2560	 จะช่วย		

ให้เห็นภาพบทบาทของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกว่ามีผู ้ที่ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับ																

บทบาทพระสงฆ์ในด้านใดมาบ้าง	 จากน้ันจงึน�าผลการส�ารวจและสงัเคราะห์เสนอแนวทาง

ในการส่งเสริมพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมภาคตะวันออกต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์	พ.ศ.	2505	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2535	หมวด	2	มหาเถรสมาคม	

มาตรา	15	ตร	ีและหมวด	5	วัด	มาตรา	37	ปรากฏภารกิจอันเป็นบทบาทของพระสงฆ์	

6	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 ด้านการศาสนศึกษา	 ด้านการศึกษาสงเคราะห์	 ด้านการเผยแผ	่

ศาสนธรรม	 ด้านการสาธารณสงเคราะห์	 ด้านการสาธารณูปการ	 และด้านการปกครอง	

โดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต	ิ (2544,	หน้า	17-24)	อธบิายสาระส�าคญั

ของบทบาทพระสงฆ์ทั้ง	 6	 ด้าน	 ดังน้ี	 1)	 ด้านการศาสนศึกษา	 เป็นการจัดการศึกษา														

พระปริยัติธรรมและการศึกษาด้านอื่น	 ๆ	 ท่ีเหมาะแก่สมณะประกอบด้วยการศึกษา																	
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พระปริยตัธิรรม	2	 ส่วน	ได้แก่	การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาล	ีและการศึกษา

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	 2)	 ด้านการศึกษาสงเคราะห์	 เป็นการจัดการศึกษา											

ให้กับประชาชนทั่วไป	 โดยด�าเนินการด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา																

วนัอาทติย์	 ศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ในวดั	 และโรงเรยีนราษฎร์สงเคราะห์ทีว่ดัสนบัสนนุ	

โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและเอกชนท่ีวัดสร้างขึ้นและให้การสนับสนุน																								

3)	 ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม	 เป็นการด�าเนินการ	 2	 ลักษณะ	 ได้แก่	 โครงการปฏิบัติ															

สืบเนื่องและโครงการเฉพาะกิจ	 4)	 ด้านการสาธารณสงเคราะห์	 เป็นการสงเคราะห	์													

ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและพระภิกษุสงฆ์เป็นแกนน�า	 เช่น	 โครงการบรรพชาสามเณร

ภาคฤดรู้อน	ให้สถานทีจ่ดัประชมุ	อบรม	เป็นต้น	5)	 ด้านการสาธารณปูการ	การพฒันาวดั	

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้วัดเอื้ออ�านวยตามภารกิจของวัดในด้านอื่น	ๆ	

และ	6)	ด้านการปกครอง	อาศยัพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์	พ.ศ.	2505	และพระราชบญัญตัิ

คณะสงฆ์	พ.ศ.	2535	ในมาตรา	20	ระบุไว้ว่า	คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของ

มหาเถรสมาคม	 การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน																						

กฎมหาเถรสมาคม	 ในมาตรา	 25	 ตรี	 ก�าหนดให้มหาเถรสมาคมมีอ�านาจหน้าที่ดังนี	้																				

1)	 ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม	 2)	 ปกครองและก�าหนด																						

การบรรพชา-สามเณร	 3)	 ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา	 การศึกษาสงเคราะห์																	

การเผยแผ่	 การสาธารณูปการ	 และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์	 4)	 รักษา																		

หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา	 5)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	 ๆ	 ตามที่บัญญัติไว้ใน																						

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น	 ในมาตรา	 37	 ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาส															

ผู้ปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดมีหน้าที่	 ดังนี้	 1)	 บ�ารุงรักษาวัด	 จัดกิจการและ			

ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี	 2)	 ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์																

ที่มีที่อยู่หรือพ�านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น	 ปฏิบัติตามธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคม	 ข้อบังคับ	

ระเบียบหรือค�าสั่งของมหาเถรสมาคม	 3)	 เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน																

พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์	4)	ให้ความสะดวกตามควรในการบ�าเพ็ญกุศล	

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พระมหาเริงศกัดิ	์ พมิพ์สกลุ	 (2545)	 ศกึษารปูแบบการบรหิารวดัในทศวรรษหน้า				

ได้ศกึษาภารกจิ	6	 ด้าน	 คือ	การปกครองสงฆ์ด้วยหลกัธรรมวนิยั	 การบริหารแบบมส่ีวนร่วม	

และท�างานเป็นทีม	 มีคณะกรรมการพิจารณาพระสงฆ์เมื่อท�าผิดพระวินัย	 ปรับต�าแหน่ง
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เพื่อให้เหมาะสม	 ปรับปรุงหลักสูตรและกระจายการศึกษา	 จัดการศึกษาสงเคราะห์แก่

เยาวชนและชุมชน	 ปรับปรุงหลักสูตรที่พัฒนาพระภิกษุที่ท�าหน้าที่ครูสอนโดยรัฐจัด															

งบประมาณอดุหนนุ	พระสงฆ์ควรเผยแผ่ศาสนาทัง้ในและนอกประเทศ	 รฐัให้การสนบัสนนุ		

การก่อสร้างอาคารสถานที่	 ควรอนุรักษ์ศิลปะแบบไทย	 คณะกรรมการสงฆ์คอยดูแล														

ส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ในรูปแบบต่าง	ๆ

สุภาพร	 มากแจ้ง	 และสมปอง	 มากแจ้ง	 (2544)	 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษา												

ของคณะสงฆ์	 พบว่า	 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์	 ประกอบด้วย	 การจัดการศึกษาที่												

ค�านึงถึงหลักการ	4	ประการ	ได้แก่	ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทของสถาบันสงฆ	์

ความต้องการการศกึษาของคณะสงฆ์มกีารปรบัปรงุคณุภาพการเรยีนการสอนทีไ่ด้มาตรฐาน

โดยมีการประเมินคุณภาพผู้สอน	 เพิ่มจ�านวนผู้สอนให้เพียงพอ	 มีการฝึกอบรมเทคนิค											

การสอน	เพิ่มเงินเดือน	และจัดหาที่พักให้กับครูผู้สอน	ทางราชการเห็นความส�าคัญของ

การศึกษาของคณะสงฆ์มากข้ึน	 ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนรู้	 เพิ่มหนังสือ	 ต�ารา	

หนงัสอือ่านประกอบให้เพยีงพอต่อความต้องการ	ปรบัปรงุห้องสมดุ	 ห้องปฏิบตักิารให้มี

ประสิทธิภาพ	 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม	 ความสอดคล้องกับนโยบาย	

การศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 ตลอดจน											

ร่วมในระบบการจัดการศึกษาของชาติไม่แยกส่วน	 โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์เข้าร่วมใน																	

คณะกรรมการศึกษาทุกระดับ	

พระใบฎีกาณัฎฐพร	 ฐานวุฑฺโฒ	 (2554)	 ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐม	 พบว่า	 พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมมีการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 ทัง้รปูแบบการอบรม	 รูปแบบทัว่ไป	 รูปแบบ

การจัดกิจกรรม	และด้านสื่อต่าง	ๆ	 เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ	่

พระสงฆ์ที่มีอายุ	 พรรษา	 ต�าแหน่ง	 วุฒิการศึกษาสามัญ	 วุฒิการศึกษาเปรียญ	 และ

ประสบการณ์การท�างานแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญที	่ .01	ส่วนปัญหา	อุปสรรค	และ

ข้อเสนอแนะ	 พระสงฆ์ในจังหวัดไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													

ขาดการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์กรพระสงฆ์และหน่วยงานภาครฐั	ประชาชนไม่เข้าใจ

เมื่อเห็นพระสงฆ์ไปเผยแผ่ในสถานที่ต่าง	ๆ	นอกวัด	อุปกรณ์ในการอ�านวยความสะดวก

ในการอบรมแก่พระสงฆ์มน้ีอย	 ข้อเสนอแนะเจ้าคณะผู้ปกครองท�าความเข้าใจกบัหน่วยงาน

ต่าง	 ๆ	 ที่พระสงฆ์เข้าไปท�าการเผยแผ่	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณใน													
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การเผยแผ่	 พระสงฆ์ท�าความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อเปิดรับสิ่งที่พระสงฆ์จะมอบให้	

และสนับสนุนอุปกรณ์ในการเผยแผ่เพื่อใช้ในการเผยแผ่

พีรวัชร์	 ราชิวงศ์	 (2561)	 ศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์โบราณสถานใน																		

วัดมณีวนาราม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 พบว่า	 แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานทาง																							

พระพุทธศาสนา	 ถือเป็นหน้าที่หลักของกรมศิลปากร	 ส�านักงานโบราณคดีและส�านัก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 เป็นผู ้รับผิดชอบแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานของ																						

พระสงฆ์วัดมณีวนาราม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 โดยพระสงฆ์มีบทบาทส�าคัญอย่างมาก																

ตามพระธรรมวินัยที่พระสงฆ์ต้องดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด	 และเป็นหน้าที่ตาม																	

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท่ีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการปกครองวัดหรือเจ้าอาวาสมีหน้าที	่												

ต้องรับผิดชอบ	 แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานวัดมณีวนารามถือเป็นหน้าที่และ																

ความมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเก่ียวข้องในการดูแลโบราณสถานที่ท�าให้เกิดการอนุรักษ์				

โบราณสถานที่มั่นคงเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่สังคมและประเทศชาติ

พระครูสุกิจจานุรักษ์	 (ชยุตม์	 อคฺควณฺโณ)	 (2561)	 ศึกษาการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี	

พบว่า	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	มีจุดแข็งที่สามารถ						

รับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง	 จุดอ่อน	 พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังใช้เทคนิคการน�าเสนอ											

รูปแบบเดิม	 อุปสรรค	 บุคคลทั่วไปมองว่าพระสงฆ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ขัดกับ														

พระธรรมวนิยั	พระสงฆ์ทีม่พีรรษามาก	ๆ	 ยังไม่เปิดใจยอมรบั	 องค์ประกอบในการส่งเสรมิ	

ได้แก่	 บุคลากรที่ท�าหน้าที่การเผยแผ่ความรู้เรื่องหลักธรรมแต่ขาดการพัฒนาความรู้														

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 งบประมาณเพื่อการเผยแผ่	 ขาดบุคลากรทางด้าน																		

การเงินและบัญชี	 การสนับสนุนการเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแผ	่																								

ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีทันสมัย	 ขาดยานพาหนะเพ่ือเดินทาง	 ขาดการสนับสนุน														

จากทางคณะสงฆ์และภาครัฐ	 รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่ของ

พระสงฆ์	 ต้องจัดตั้งศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล	 มีศูนย์ประชาสัมพันธ์และจัดฝึกอบรม

ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเผยแผ่	 โดยร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาใน

พื้นที่ของตนเอง	น�าไปสู่การบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
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วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีปริทัศน์แบบพรรณนา	มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

1.	 	ผู้วิจัยสืบค้นงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ	ดังนี้	

1.1	 	ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 เช่น	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัย																	

ราชภัฏร�าไพพรรณี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหามกุฎ		

ราชวิทยาลัย	เป็นต้น

1.2	 	เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัย	ได้แก	่tdc.thailis.or.th	เป็นต้น

1.3	 	แหล่งข้อมูลอื่น	ๆ	ที่ปรากฏนอกจากฐานข้อมูลงานวิจัย	 เช่น	ส�านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	ส�านักงานพระพุทธศาสนาประจ�าจังหวัด	เป็นต้น

1.4	 	หนังสือ	 วารสารต่าง	 ๆ	 เช่น	 วารสารพุทธศาสน์ศึกษา	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	วารสาร	มจร	สังคมศาสตร์ปริทรรศน	์เป็นต้น

โดยใช้ค�าสบืค้น	ได้แก่	ค�าว่า	“บทบาทพระสงฆ์”	“บทบาทพระสงฆ์ภาคตะวันออก”	

ช่ือจงัหวดัในภาคตะวนัออก	ได้แก่	“ชลบรุ”ี	“ระยอง”	“จันทบรุ”ี	“ตราด”	“ฉะเชงิเทรา”	

“นครนายก”	“ปราจนีบรุ”ี	“สระแก้ว”	และพบงานวจิยัเกีย่วกบัประเดน็ดงักล่าวปรากฏ	

ในระหว่างป	ีพ.ศ.	2541-2560

2.	 	ผูว้จิยัจดัท�าบญัชีรายช่ืองานวจิยัดงัปรากฏในตาราง	1	และด�าเนนิการขอส�าเนา

เล่มงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว

3.	 	ผู้วิจัยจัดกลุ่มงานวิจัย	 จ�าแนกตามสถานภาพของนักวิจัย	 สังกัดของนักวิจัย														

ปีที่เผยแพร่งานวิจัย	จังหวัด	และประเภทการวิจัย

4.	 	ผู้วิจัยสังเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์	6	ด้าน	ที่ปรากฏในงานวิจัยทั้ง	21	เล่ม

ตามกรอบแนวคิดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 พ.ศ.	2505	 และส�านักงานคณะกรรมการ									

การศึกษาแห่งชาติ	(2544)

5.	 	ผูว้จิยัน�าข้อมลูจากการสงัเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์	ปัญหาและอปุสรรค	และ

ข้อเสนอแนะของงานวิจัย	21	เล่ม	ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาจ�านวน	4	รูป/คน	

ได้แก	่พระมหา	ดร.พินิจ	สุนทโร	พระ	ดร.กิตติศักดิ	์กิตฺติธมฺโม	พระธรรมวิทย์	ฐานธมฺโม	

และผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.เทพพร	มังธานี	ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริม

พระสงฆ์เพื่อพัฒนาในภาคตะวันออก
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ตาราง	1	

งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในภาคตะวันออกระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560 

ที่ พ.ศ. ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง

1 2541 วิฑูรย์	กสิผล บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก

2 2544 วิสมัญญา	ทุยไธสงค์ บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมองค์กรชุมชนเพื่อสร้างทุน

ชุมชน:	ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์	จังหวัดตราด

3 2546 บุญศรี	พันธ์พิริยะ บทบาทของพระสงฆ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ:	

กรณีศึกษาในจังหวัดตราด

4 2547 พระมหาทัศดร	ภูพวก สภาพและปัญหาการบรหิารวดัในเขตปกครองคณะสงฆ์	ภาค	13	

5 2549 พระชูชาติ	ชัยปัญญา ศึกษาปัญหาการบริหารงานคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์	

จังหวัดสระแก้ว	

6 2550 พระพูลชัย	ขุนทอง ศึกษาปัญหาการบริหารงานคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์

อ�าเภอวังน�า้เย็น	จังหวัดสระแก้ว

7 2552 พระธีระชัย	อชิโต	

(จันทร์ปา)

ศึกษาบทบาทการบริหารการปกครองคณะสงฆ์:	ศึกษาเฉพาะ

กรณีพระสังฆาธิการจังหวัดปราจีนบุรี	(ธ)

8 2555 พระมหาฉันทยา	คนเจน บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกิจกรรม		

ทางเศรษฐกิจชุมชน:	กรณีศึกษา	พระอาจารย์สุบิน	ปณีโต

9 2556 พระอธิการธนาพงศ์	

เตชธมฺโม	(สมบูรณ์ศิริสุข)

การบริหารจัดการวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจ้าอาวาส

ในเขตอ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี

10 2556 พระครูอุปถัมภ์ธรรมนิมิต	

(อ�านวย	ปิยธมฺโม)

บทบาทการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิกาในเขตอ�าเภอ

ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี

11 2556 พระมหากิตต	ิสุจิตฺโต	

(สร้อยมาลา)

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชมุชนในทศันะของประชาชน

ในเขตอ�าเภอมะขาม	จังหวัดจันทบุรี

12 2557 พระมหาบุญวิวัฒน	์

ถาวรกุล

บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน	อ�าเภอวัฒนานคร	

จังหวัดสระแก้ว

13 2557 พระครูใบฎีกาไพรวัลย	์

กตปุญฺโญ	(กันนิยม)

บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรมของนักเรียน

ในต�าบลโนนหมากมุ่น	อ�าเภอโคกสูง	จังหวัดสระแก้ว

14 2557 พระครูสังฆรักษ์ชัยยา	

ชยากโร	

บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

นักเรียน	โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง	จังหวัดระยอง	7
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ที่ พ.ศ. ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง

15 2557 พระครูบวรศีลวัฒน์	

(อ�านวย	สีลธโร)

บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองกันเกรา	อ�าเภอแกลง	

จังหวัดระยอง	

16 2558 พระอธิการณธพงศ์							

กิตฺติปญฺโญ	(แสงทอง)

บทบาทพระสงฆ์ในการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาคันทรง	

อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุร	ี

17 2558 ปัทว	ีสัตยวงศ์ทิพย์ บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ป่าไม้:	กรณีศึกษาพระครู

ประโชติธรรมาภิรมย	์(สาย	โชติธมฺโม)	วัดวังศิลาธรรมาราม	

ต�าบลวังหว้า	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง

18 2559 พระวัชรินทร	์เรกระโทก บทบาทผู้น�าในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ																						

ในอ�าเภอเมืองสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว

19 2560 พระครูมงคลปัญญากร	

(สันทัด	ปญฺญาวุฑฺโฒ)

รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 ผ่านงานสังคมสงเคราะห์:

กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย	์จังหวัดตราด

20 2560 มหาวิชัย	ธีรธ�ารงกุล บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์

อ�าเภอวังน�า้เย็น	จังหวัดสระแก้ว

21 2560 สุเทพ	เชื้อสมุทร บทบาทด้านการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ																

ในอ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

ผลการวิจัย

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี	 1	 ผลการสืบค้นพบว่า	 มีวิจัยที่ตรงกับงานวิจัยที่	

จะน�ามาสังเคราะห์จ�านวน	21	เล่ม	โดยผู้วิจัยสรุปเป็นประเด็นต่าง	ๆ	ได้	ดังนี้

ตาราง	2	

จ�านวนและร้อยละสถานภาพของนักวิจัย

สถานภาพ จ�านวน ร้อยละ

บรรพชิต 17 81

ฆราวาส 4 19

รวม 21 100
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จากตาราง	 2	 แสดงสถานภาพนักวิจัย	 ผลวิจัยพบว่า	 นักวิจัยเป็นบรรพชิต																					

ร้อยละ	81	และเป็นฆราวาส	ร้อยละ	19	

ตาราง	3	

จ�านวนและร้อยละสังกัดของนักวิจัย

มหาวิทยาลัย จ�านวน ร้อยละ

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 3 14

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5 24

มหาวิทยาลัยบูรพา 10 47

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 1 5

รวม 21 100

จากตาราง	 3	 แสดงมหาวิทยาลัยที่นักวิจัยสังกัด	 ผลวิจัยพบว่า	 นักวิจัยสังกัด

มหาวิทยาลัยบูรพา	มากที่สุด	ร้อยละ	47	รองลงมา	ได้แก่	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั	ร้อยละ	24	มหาวทิยาลยั	มหามกฎุราชวทิยาลยั	ร้อยละ	14	และมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ	ี																

ร้อยละ	5	เท่ากัน
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ตาราง	4

จ�านวนของงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ภาคตะวันออกจ�าแนกตามจังหวัดที่ศึกษา 

และปีที่เผยแพร่

จังหวัด

ปีที่
เผยแพร่

จันทบุรี ฉะเชิง
เทรา

ชลบุรี ตราด ปราจีน
บุรี

สระแก้ว ระยอง นคร
นายก

ภาค
ตะวันออก

จ�านวนและ
ประเภท
งานวิจัย

2541 - - - - - - - - 1(ว.) 1(ว.)

2542 - - - - - - - - - -

2543 - - - - - - - - - -

2544 - - - 1(ว.) - - - - - 1(ว.)

2545 - - - - - - - - - -

2546 1(ว.) - - 1(ว.) - - - - - 2(ว.)

2547 - - - - - - - - 1(ว.) 1(ว.)

2548 - - - - - - - - - -

2549 - - - - - 1(ว.) - - - 1(ว.)

2550 - - - - - 1(ว.) - - - 1(ว.)

2551 - - - - - - - - - -

2552 - - - - 1(ว.) - - - - 1(ว.)

2553 - - - - - - - - - -

2554 - - - - - - - - - -

2555 - - - 1(ว.) - - - - - 1(ว.)

2556 - - 2(ว.) - - - - - - 2(ว.)

2557 - - - - - 2(ว.) 2(ว.) - - 4(ว.)

2558 - - - - - - 1(ง.) - - 1(ง.)

2559 - - 1(ว.) - - 1(ว.) - - - 2(ว.)

2560 - - - 1(ด.) - 1(ว.) 1(ว.) - - 1(ด.)

2(ว.)

รวม 1 - 3 4 1 6 4 - 2 21

หมายเหตุ:	 ตัวอักษรย่อประเภทของงานวิจัย	 โดย	 ว.	 หมายถึง	 วิทยานิพนธ์	 ง.	 หมายถึง	 งานวิจัย																							

ด.	หมายถึง	ดุษฎีนิพนธ์
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ตาราง	 4	 แสดงจังหวัดที่มีการท�าวิจัยโดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย	 ได้แก	่												

จงัหวดัสระแก้ว	จ�านวน	6	เล่ม	รองลงมา	จงัหวดัตราดและระยอง	จ�านวน	4	เล่ม	เท่ากนั

จงัหวดัชลบรีุ	3	เล่ม	ภาคตะวนัออก	2	เล่ม	จงัหวดัจนัทบรุแีละปราจนีบรุ	ีจ�านวน	1	เล่ม	

เท่ากนั	 เมื่อจ�าแนกตามปีที่เผยแพร่การวิจัยโดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย	 ผลการวิจัย	

พบว่า	 พ.ศ.	 2557	 มีงานวิจัยมากท่ีสุด	 จ�านวน	 4	 เล่ม	 รองลงมา	 ได้แก่	 พ.ศ.	 2560																				

มีงานวิจัยจ�านวน	3	 เล่ม	พ.ศ.	2546	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2559	มีงานวิจัย	จ�านวน															

2	 เล่ม	 เท่ากัน	 และ	 พ.ศ.	 2541	 พ.ศ.	 2544	 พ.ศ.	 2547	 พ.ศ.	 2549	 พ.ศ.	 2550																					

พ.ศ.	2552	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2558	มีจ�านวน	1	เล่ม	เท่ากนั	และเมื่อจ�าแนกตาม

ประเภทงานวิจัยพบว่า	 เป็นงานประเภทวิทยานิพนธ์	 19	 เล่ม	 และเป็นงานวิจัยและ												

งานดุษฎีนิพนธ์อย่างละ	1	เล่ม

ตาราง	5

จ�านวนและร้อยละประเภทของการวิจัย

ประเภทการวิจัย จ�านวน ร้อยละ

การวิจัยเชิงปริมาณ 13 62

การวิจัยเชิงคุณภาพ 2 9

การวิจัยแบบผสมผสาน 6 29

รวม 21 100

จากตาราง	5	แสดงถงึประเภทการวจิยั	ผลวิจยัพบว่า	มกีารใช้การวจิยัเชงิปรมิาณ												

มากที่สุดร้อยละ	 62	 รองลงมาเป็นการวิจัยแบบผสมผสานร้อยละ	 29	 และการวิจัย																				

เชิงคุณภาพ	ร้อยละ	9	
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จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่	 2	 เกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัยบทบาทของ													

พระสงฆ์ในภาคตะวันออก	สามารถสรุปบทบาทของพระสงฆ์ทั้ง	6	ด้าน	ได้ดังนี้	

ตาราง	6

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยบทบาทพระสงฆ์ภาคตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560

บทบาทพระสงฆ์ ผลการวิจัย ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ด้าน

การศาสนศึกษา

คณะสงฆ์ภาคตะวันออก

มีการส่งเสริมสนับสนุน

ให้พระภิกษุ-สามเณร	

ตลอดจนแม่ชีให้มีการศึกษา

พระปริยัติธรรมทั้ง	3	แผนก	

อันได้แก	่พระปริยัติธรรม

แผนกธรรม-บาล	ีและ

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

แม้ว่าบางวัดจะไม่ได้มีการจัด

ให้มีการเรยีนการสอนภายในวดั

ของตน	แต่ยังมีการสนับสนุน

ส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณร

ไปศึกษาต่างวดัหรอืต่างจงัหวดั	

และมีการมอบทุนสนับสนุน	

เมื่อพระภิกษุ-สามเณรมี

การสอบไล่ในระดับต่าง	ๆ	ได้

(พระชูชาติ	ชัยปัญญา,	2549;	

พระพูนชัย	ขุนทอง,	2550;	

พระธีระชัย	อชิโต	(จันทร์ปา),	

2552;	พระมหาทัศดร	ภูพวก,	

2547;	พระมหาวชิยั	ธรีธ�ารงกลุ,	

2560;	วิฑูรย์	กสิผล,	2541)		

1)	ขาดศาสนทายาทที่จะเข้า

มาบวชเพือ่เรยีนในโรงเรียน

พระปรยิตัธิรรมทัง้	3	แผนก	

2)	วัดที่จัดให้มีการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ทั้ง	3	แผนกขาดแคลน

ครูผู้สอนที่มีความรู้

ความสามารถ	

3)	วัดที่เคยจัดให้มีการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	

จัดการเรียนการสอนไม่ได้

ประสิทธิภาพ	การเรียน

การสอนไม่มคีวามต่อเน่ือง	

ขาดแคลนงบประมาณ

ในการบริหาร	

4)	พระภิกษุ-สามเณรผู้บวช

ใหม่ไม่เหน็ความส�าคญัของ

การเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกธรรม-บาล	ี

5)	การจัดการเรียนหลักสูตร

พระปริยัติธรรมแผนก

ธรรม-บาล	ีเน้นความจ�า

มากเกินไป

1)	ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์

อย่างทั่วถึงต่อ

ทางเลือกทาง

การศึกษาและ

โอกาสของการ

เจริญก้าวหน้า	

2)	ควรจัดสรร

งบประมาณ	

และบุคลากร

ที่มีความรู้

ความสามารถ

มาให้ส�านักเรียน	

3)	ควรปลูกฝัง

ค่านิยมให้

พระภกิษุ	สามเณร	

ผู้บวชใหม่เห็น

ความส�าคัญ

ของการเรียน

นักธรรม-บาลี	

4)	ควรออกแบบ

การวัดผลและ

ประเมินผล

หลักสูตรนักธรรม-

บาลีให้เข้ากับ

ยุคสมัย

 

 

 

 

 

 

 

 



119
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม  2564

บทบาทพระสงฆ์ ผลการวิจัย ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ด้าน

การศึกษา

สงเคราะห์

พระสงฆ์ในภาคตะวันออกมี

บทบาทด้านการศกึษาสงเคราะห์

หลายด้าน	ได้แก่	การใช้สถานท่ี

วดัเป็นศูนย์กลางในการจัดการ

ศกึษาให้กับประชาชนในชมุชน

ของตนเองตั้งแต่เด็กจนถึง

ผู้ใหญ่	เช่น	การมีศูนย์พัฒนา

เด็กก่อนเกณฑ์	การจัดให้มี

ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนด้านการศึกษา	

การเป็นศูนย์อบรมคุณธรรม

จริยธรรม	ทั้งนี้งานวิจัยมีทั้ง

ที่สะท้อนปัญหาด้านทัศนคติ

ของเจ้าอาวาสที่ไม่เข้าใจใน

ระบบการศึกษาสงเคราะห์

อย่างชัดเจน	ความพร้อมของ

วัด	เงินทุนสนับสนุน	และการ

สนับสนุนจากพระสังฆาธิการ

ระดับผู้ปกครอง	และนโยบาย

ของภาครัฐอีกด้วย	(พระครู

อุปถัมภ์ธรรมนิมิต	(อ�านวย	

ปิยธมฺโม),	2556;	พระธีระชัย

อชิโต	(จันทร์ปา),	2552;	

พระมหาทัศดร	ภูพวก,	2547;

	พระมหาฉันทยา	คนเจน,

2555;	พระมหาบุญวิวัฒน์	

ถาวรกุล,	2557;	พระอธิการ	

ณธพงศ์	กิตฺติปญฺโญ	

(แสงทอง),	2558;	พระมหาวชิยั	

ธีรธ�ารงกุล,	2560)

1)	วัดในภาคตะวันออกมี

การส่งเสริมศึกษา

สงเคราะห์โดยสนับสนุน

ให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษา

พระพทุธศาสนาวนัอาทติย์	

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	

ศูนย์ฝึกอาชีพภายใน

ชุมชนมีจ�านวนน้อย	

2)	พระสงฆ์ขาดความรู้

ในการบริหารจัดการ

ทางด้านศึกษาสงเคราะห์

ในด้านต่าง	ๆ	

3)	งบประมาณในการบริหาร

งานด้านศึกษาสงเคราะห์

ไม่เพียงพอต่อการน�ามา

บริหารได้อย่างต่อเนื่อง	

4)	ประชาชนในชุมชนไม่ได้

เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการด้านศึกษา

สงเคราะห์ท�าให้ไม่เห็น

ความส�าคัญมากนัก

1)	ควรเพิ่มศักยภาพ

ความสามารถ

ของบุคลากรและ

งบประมาณใน

การด�าเนินงาน

ให้เพียงพอ

2)	ภาครัฐ	ชุมชน	

และองค์กรต่าง	ๆ

ควรเข้ามามี

ส่วนร่วมใน

การพัฒนา
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บทบาทพระสงฆ์ ผลการวิจัย ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ด้านการเผยแผ่

ศาสนธรรม

พระสงฆ์ในภาคตะวันออกมี

บทบาทการเผยแผ่ในวันส�าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา	การยึด

มั่นในวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชน

เห็นได้จากการเข้ามาบวชเมื่อ

อายคุรบ	20	ปี	การเข้าไปเผยแผ่

ในโรงเรียน	การสอดแทรก

หลักธรรมผ่านการอนุรักษ์ของ

พระครูประโชติธรรมาภิรมย์	

(สาย	โชติธมฺโม)	จังหวัดระยอง

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย	์จังหวัด

ตราด	ของพระอาจารย์สุบิน	

ปณโีต	ตลอดจนการจดัโครงการ

อบรมศีลธรรมให้กบัคร	ูนกัเรยีน	

และผู้ปกครองในสถานศึกษา

(ปัทวี	สัตยวงศ์ทิพย์,	2558;

พระครใูบฎีกาไพรวัลย์	

กตปญุโฺญ	(กันนยิม),	2557;

พระครสูงัฆรกัษ์ชัยยา	ชยากโร,

2557;	พระครูมงคลปัญญากร	

(สันทัด	ปาวุฑฺโฒ),	2560;	

พระชูชาติ	ชัยปัญญา,	2549;	

พระพูลชัย	ขุนทอง,	2550;	

พระธีระชัย	อชิโต	(จันทร์ปา),	

2552;	พระมหาฉันทยา	

คนเจน,	2555;	พระมหาทัศดร

ภพูวก,	2547;	พระมหาบญุววิฒัน์

ถาวรกุล,	2557;	พระมหาวิชัย	

ธีรธ�ารงกุล,	2560)

1)	พระสงฆ์ขาดความรู้

ความสามารถในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา

อย่างแท้จริง	

2)	ขาดการส่งเสริมสนับสนุน

จากองค์กรพระพทุธศาสนา

ภาครัฐให้พระสงฆ์ได้

เผยแผ่ให้เข้าถึงประชาชน

ทุกวัย	

3)	พระสงฆ์ขาดเทคนิค	

ขาดรูปแบบกิจกรรมใหม่	ๆ	

ตลอดจนขาดองค์ความรู้

ด้านเทคโนโลยีที่จะดึงดูด

ให้ประชาชนทุกกลุ่มสนใจ

ในหลักค�าสอนของ

พระพุทธศาสนา	

4)	ภาครัฐขาดการส่งเสริม

พระสงฆ์นักเผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่าง

ต่อเนื่อง	

5)	พระสงฆ์นักเผยแผ่

ที่เป็นพระวิทยากรที่มี

ความรู้ความสามารถ

มีจ�านวนน้อยลง

1)	ควรพัฒนาให้

ความรู้	เทคนิค	

รูปแบบการเผยแผ่

สมัยใหม่ให้กับ

พระสงฆ์นกัเผยแผ่

อย่างสม�่าเสมอ	

2)	ควรสร้างขวัญ

ก�าลังใจกับ

บุคลากรที่

ท�าหน้าที่ด้าน

การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา	

3)	ควรจัดท�า

เครือข่ายพระสงฆ์

นักเผยแผ่ใน

ภาคตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 

 



121
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม  2564

บทบาทพระสงฆ์ ผลการวิจัย ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ด้านสาธารณ-

สงเคราะห์

พระสงฆ์ในภาคตะวันออกมี

การจัดกิจกรรมเพื่อสงเคราะห์

ชุมชนทั้งการเข้าไปช่วยเหลือ

ในชุมชนให้มีการรวมกลุ่มกัน

เพื่อท�ากิจกรรมให้หมดหนี้	

เช่น	กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

ของพระอาจารย์สุบิณ	ปณีโต	

จังหวัดตราด	มีการจัดกิจกรรม

ให้ไปตามประเพณี	มกีารประสาน

หน่วยงานทัง้ภาครฐั	และเอกชน

เข้ามามส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอื

ชุมชนเมื่อเกิดวิกฤติต่าง	ๆ 	เช่น

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต	ิ

น�้าท่วม	ภัยแล้ง	เป็นต้น	

(พระครูบวรศีลวัฒน	์(อ�านวย	

สีลธโร),	2557;	พระชูชาติ	

ชัยปัญญา,	2549;	พระธีระชัย

อชิโต	(จันทร์ปา),	2552;	

พระมหาวิชัย	ธรีธ�ารงกลุ,	

2560;	พระมหาทัศดร	

ภูพวก,	2547;	พระวัชรินทร์	

เรกระโทก,	2559;	วิสมัญญา	

ทุยไธสงค์,	2544)	

1)	การขาดกองทุนใน

การช่วยเหลือชุมชน	

การช่วยเหลือจึงเป็นไป

ตามอัตภาพของวัดเมื่อ

เกิดภัยพิบัติต่าง	ๆ	

2)	พระสงฆ์ที่ท�างานด้าน

สาธารณสงเคราะห์

ขาดความรู้ความเข้าใจ	

ช�านาญในการบริหารงาน

ท�าให้โครงการไม่มี

ความต่อเนื่อง	

3)	วัดที่มีการจัดโครงการ

ด้านการสาธารณสงเคราะห์

ให้กับชุมชมในด้านต่าง	ๆ	

ขาดการจัดเก็บข้อมูลใน

ฐานข้อมูลที่เป็นระบบ	

4)	ในการจัดโครงการด้าน

การสาธารณสงเคราะห์ให้

กับชุมชม	เช่น	การบวช

สามเณรภาคฤดูร้อนมี

กุลบุตรเข้ามาบวชจ�านวน

ลดน้อยลง	

1)	ประสานภาครัฐ	

ชมุชน	และองค์กร

ต่าง	ๆ	ควรเข้ามา

มีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมพัฒนา	

2)	ควรจัดหา

งบประมาณ

สนับสนุนอย่าง

เพียงพอจะท�า

ให้การด�าเนิน

โครงการเป็นไป

อย่างเรียบร้อย

และบรรลุ

วัตถุประสงค์	

3)	ควรเพิ่มความรู้

ให้กบัพระสงฆ์ด้าน

การบริหารงาน

และการจัดเก็บ

ข้อมลูในฐานระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
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วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม  2564

บทบาทพระสงฆ์ ผลการวิจัย ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ด้าน

สาธารณูปการ

พระสงฆ์เน้นถึงวิธีการบริหาร

จัดการด้านสาธารณูปการของ

วัดเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสต่อ

ประชาชน	ในชุมชนเมื่อเข้ามา

ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ภายในวัด	

พระสงฆ์และความต้องการของ

ประชาชนในการบรหิารจดัการ

ดแูลวดัซึง่พระสงฆ์และประชาชน

มกีารดแูลโบราณสถาน	โบราณ

วตัถุตามอตัภาพของวดัและ

ชุมชน	(พระชูชาต	ิชัยปัญญา,

2549;พระธีระชัย	อชิโต	

(จันทร์ปา),	2552;	พระพูลชัย

ขุนทอง,	2550;	พระมหาทัศดร

ภูพวก,	2547;	พระมหาวิชัย	

ธีรธ�ารงกุล,	2560;	พระอธิการ

ธนาพงศ	์เตชธมฺโม	

(สมบูรณ์ศิริสุข),	2556)	

1)	วัดที่มีความเก่าแก่มี

โบราณสถาน	โบราณวัตถุ

ภายในวัด	พระสงฆ์

และชุมชนขาดความรู้

ความสามารถในการดูแล

เชิงอนุรักษ์	

2)	ในการก่อสร้างสิ่งต่าง	ๆ	

ภายในวัดพระสงฆ์และ

ชุมชนขาดการวางผังที่ดี

ท�าให้การใช้สอยพื้นที่

ภายในบริเวณวัดไม่ดี

เท่าที่ควร	

3)	ในการก่อสร้าง	

การบูรณปฏิสังขรณ์

ภายในวัดเกิดจาก

ความต้องการของคน

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้เกิด

จากความต้องการของ

ชุมชนอย่างแท้จริง	

4)	ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน

การก่อสร้าง

การบูรณปฏิสังขรณ์วัด

ยังไม่ทั่ว

1)	หน่วยงานภาครัฐ

ที่มีหน้าที่ดูแล

โบราณสถาน	

โบราณวัตถุ	

ควรเข้ามาให้

ความรู้แก่พระสงฆ์

และชุมชนในด้าน

การอนุรักษ์

2)	ควรสร้างความ

เข้าใจระหว่างวัด

กับชุมชนใน

การร่วมกันดูแล

ส่งเสริมอาคาร

สถานที่จะท�าให้

เกิดความร่วมมือ

อย่างแท้จริง	

3)	ภาครัฐ	ชุมชน	

และองค์กรต่าง	ๆ	

ควรเข้ามามี

ส่วนร่วมในการ

บรูณปฏสิงัขรณ์วดั
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วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม  2564

บทบาทพระสงฆ์ ผลการวิจัย ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ด้าน

การปกครอง

พระสงฆ์มีรูปแบบการ

ปกครองที่มีเจ้าอาวาสมี

อ�านาจสูงสุดภายในวัด	

อยู่ภายใต้พระธรรมวิจัย	และ

พระราชบัญญัติการปกครอง

คณะสงฆ์	มาดูแลพระภิกษ	ุ

สามเณรภายในวัดให้ปฏิบัติ

ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและ

กฎหมายบ้านเมือง	ตลอดจน

มีการออกกฎระเบียบของวัด

เพื่อให้พระภิกษุ	สามเณร	

ตลอดจนประชาชนในชุมชน

ที่เข้ามาในบริเวณสังฆาวาสได้

ปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยโดยอยู่ในรูปแบบ

ของคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	

(พระชูชาติ	ชัยปัญญา,	2549;	

พระธีระชัย	อชิโต	(จันทร์ปา),	

2552;	พระพูลชัย	ขุนทอง,	

2550;	พระมหาทัศดร	ภูพวก,

2547;	พระมหาวชิยั	ธรีธ�ารงกลุ,

2560;	สุเทพ	เช้ือสมุทร,	2560)

1)	พระสงฆ์ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้

ให้ดูแลวัดขาดความรู้

ความสามารถในด้าน

การปกครองพระสงฆ์

อย่างแท้จริง	

2)	พระสงฆ์ผู้มีอ�านาจใน

การดูแลวัดขาดระบบ

การบริหารจัดการวัด

ที่มีคุณภาพ	

3)	พระสงฆ์ที่มีความรู้

ความสามารถขาดโอกาส

ในการเข้ามาช่วยงาน

คณะสงฆ์	

4)	พระสงฆ์ที่เข้ามาช่วยงาน

คณะสงฆ์ขาดอ�านาจ

ในการบริหารงาน

อย่างแท้จริง	

5)	ต�าแหน่งเจ้าอาวาสหรือ

ฝ่ายปกครองมีการผูกขาด

เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว

จะอยู่ในต�าแหน่งจนกว่า

จะมรณภาพ	

6)	การบริหารจัดการ

คณะสงฆ์บางเรื่องถูก

ภาครัฐเข้ามาแทรกแซง

1)	ควรน�าแนวทาง

การบริหารแบบ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

มาใช้อย่างแท้จริง	

2)	ควรลดระบบ

อาวุโสลงเพื่อ

เปิดโอกาสให้

คนรุ่นใหม่ที่มี

ความสามารถ

เข้ามาบริหารงาน

คณะสงฆ์	

3)	ควรให้ความรู้

ด้านการบริหารกบั

พระสงัฆาธกิารและ

พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป	

4)	หน่วยงานภาครัฐ

ควรเป็นผู้ส่งเสริม

ดูแล	รักษา	และ

ท�านุบ�ารุงเท่านั้น

ไม่ควรเข้ามา

แทรกแซง

การบริหาร
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จากวตัถปุระสงค์การวจิยัข้อที	่3	ผูเ้ช่ียวชาญด้านพระพทุธศาสนาได้เสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ภาคตะวันออก	ดังนี้	

การส่งเสริมด้านศาสนศึกษา	 ภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาควร

ประชาสัมพันธ์ให้กับเด็กที่ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับให้ทราบว่าองค์กรด้าน

พระพทุธศาสนามกีารจดัการศกึษาทีเ่ป็นทางเลอืกต่อการศกึษาให้กบัเดก็ชายทีข่าดโอกาส

ทางการศึกษาเข้ามาบวชเรียน	 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน	 บุคลากร	 และ																		

งบประมาณวัดที่จัดการเรียนการสอน	ด้านพระปริยัติธรรมทั้ง	3	แผนก	บุคลากรที่สอน

ควรได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นบคุลากรของภาครฐัมเีงนิเดอืนประจ�า	มกีารสนบัสนนุงบประมาณ

ให้กบัส�านกัเรียนอย่างพอเพยีงมกีารจดัอบรมให้ความรูใ้นด้านการบรหิารการศกึษาให้กบั

พระสงฆ์ผูด้แูล	 รวมทัง้ควบคมุคณุภาพการวดัและประเมนิผลร่วมกบัคณะสงฆ์	คณะสงฆ์

ปลูกฝังค่านิยมให้พระภิกษุ-สามเณร	 ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเห็นถึงความส�าคัญ

ของการศึกษานักธรรม-บาลี	 โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพระภิกษุ-

สามเณร	 เช่น	 หลักสูตรส�าหรับผู้บวช	 7	 วัน	 บวช	 15	 หลักสูตรส�าหรับผู้บวช	 1	 เดือน													

3	เดือน	หลักสูตรส�าหรับผู้บวชหนึ่งพรรษา	ถึงสามพรรษา	มีการออกแบบการวัดผลที่มี				

ความหลากหลายไม่เน้นการท่องจ�า	 โดยมอบพระอุปัชฌาย์และเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล															

อย่างใกล้ชิดและคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองควรด�าเนินการดูแลอย่างจริงจัง	

การส่งเสริมด้านศึกษาสงเคราะห์	ภาครัฐ	ชุมชน	และองค์กรต่าง	ๆ	ควรเข้ามา												

มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้วัดมีการจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์เพิ่ม												

มากขึ้น	 โดยก�าหนดให้วัดในอ�าเภอทุกอ�าเภอมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	 ศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	ศูนย์ฝึกอาชีพหรืออื่น	ๆ	อย่างน้อย	1	แห่งเป็นศูนย์ต้นแบบ

พร้อมทัง้จดัสรรงบประมาณ	 บุคลากร	 และให้ความรูใ้นด้านการบรหิารจดัการซึง่จะท�าให้

ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงมีความเข้มแข็งทางด้านปัญญาและศีลธรรมมากขึ้น	

การส่งเสริมด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม	 ภาครัฐและคณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้												

พระสงฆ์มีความรู้	 เทคนิคในการเผยแผ่รูปแบบใหม่	 ๆ	 โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยี																	

เข้ามาช่วยหน่วยงานทีรั่บผดิชอบก�าหนดไว้	 ในนโยบายทีต้่องสนบัสนนุส่งเสรมิให้พระสงฆ์														

มีช่องทางในการเผยแผ่กิจกรรมผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 ของพระสงฆ์ที่ได้จัดท�าให้กับชุมชน																			

หรือสังคม	 สนับสนุนงบประมาณให้กับพระสงฆ์ผลิตสื่อในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่ท่านถนัด																						

เพื่อสื่อสารให้กับประชาชน	มีการวิเคราะห์ปัญหาจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	
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ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อเทคโนโลยี	 จัดหาวัสดุอุปกรณ์	 เครื่องมือต่าง	 ๆ																

ให้กับพระสงฆ์เพื่อเอื้อต่อการสื่อสารกับประชาชนได้เข้าใจง่ายขึ้น	 ให้แต่ละจังหวัด/

อ�าเภอ/ต�าบล/ชุมชน	 มีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลการท�างาน	 มีการบริหารงาน														

การสื่อสารเทคโนโลยีโดยหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาท�างาน	

ในการเผยแผ่ข้อมูล	 และจัดอบรมถวายความรู้ด้านเทคนิควิธีการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น	

และเบือ้งสงูให้กบัพระสงฆ์ทีเ่ป็นนกัเผยแผ่	และจดัท�าเครอืข่ายพระนกัเผยแผ่ภาคตะวนัออก

เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ใหม่	ๆ	ในเครือข่าย	

การส่งเสริมด้านสาธารณสงเคราะห์	พระสงฆ์ควรมีการประสานภาครัฐ	ชุมชน	

และองค์กรต่าง	 ๆ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนางานด้านสาธารณสงเคราะห์

ของวัด	 จัดหางบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบการจัดตั้งกองทุน

สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในระดับจังหวัด	 ระดับอ�าเภอ	 ระดับต�าบล	 และระดับ

หมู่บ้าน	 โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการจะช่วยท�าให้การด�าเนินโครงการที่วัดจัดเป็นไป

ด้วยความเรยีบร้อยและบรรลวุตัถปุระสงค์	สง่เสรมิให้มกีารจดัเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบ	

วิเคราะห์	จุดอ่อน	จุดแข็ง	อุปสรรค	และโอกาสในการพัฒนาชุมชน	

การส่งเสริมด้านสาธารณูปการ	 หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลโบราณสถาน	

โบราณวตัถ	ุควรเข้ามาให้ความรูแ้ก่พระสงฆ์และชมุชนในด้านการอนรุกัษ์	สร้างความเข้าใจ

ระหว่างวัดกับชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษา	 ภาครัฐ	 ชุมชน	 และองค์กรต่าง	 ๆ	 เข้ามา													

มีส่วนร่วมในการบูรณปฏิสังขรณ์วัด	

การส่งเสริมด้านการปกครอง	 พระสงฆ์ฝ่ายปกครองควรน�าแนวทางการบริหาร

งานคณะสงฆ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้อย่างจริงจัง	 ลดระบบอาวุโสและระบบ

อุปถัมภ์ของพระสงฆ์ลงเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่เข้ามาบริหารกิจการงานคณะสงฆ์	

หน่วยงานภาครัฐไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหาร	การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ด้านการปกครองของคณะสงฆ์เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดอ�านาจในการบริหาร	 ควรมีการ	

กระจายอ�านาจในการปกครอง
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อภิปรายผล

จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยบทบาทของพระสงฆ์ในภาคตะวันออก	 ระหว่าง														

ป	ีพ.ศ.	2541-2560	พบว่า	มีงานวิจัยที่ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในภาคตะวันออกจ�านวน	

21	 เล่ม	 เป็นงานวิทยานิพนธ์	 จ�านวน	 19	 เล่ม	 และเป็นงานดุษฎีนิพนธ์และงานวิจัย																		

อย่างละ	1	 เล่ม	 เป็นวิธวีจิยัเชงิปรมิาณ	จ�านวน	13	เล่ม	วจิยัเชงิคณุภาพ	จ�านวน	2	 เล่ม														

และวิจัยแบบผสมผสาน	 จ�านวน	 6	 เล่ม	 หากผู้วิจัยต้องการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ตาม															

สภาพที่เป็นจริงการเลือกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้ผู้วิจัยเห็นภาพของพื้นที่ได้											

อย่างเข้าใจมากกว่าการใช้วิธีในเชิงปริมาณท่ีเป็นการรวบรวมข้อมูล	 เมื่อน�ามาวิเคราะห์

และสังเคราะห์จะได้เพียงภาพข้อมูลขั้นพื้นฐานของพื้นที่ภาคตะวันออกเท่านั้น	จังหวัด												

ทีม่กีารท�าวจิยัมากทีส่ดุ	คือ	จงัหวดัสระแก้ว	จ�านวน	6	เล่ม	รองลงมา	คือ	จังหวดัระยอง

และจังหวัดตราด	 จ�านวน	 4	 เล่ม	 ซ่ึงงานวิจัยท่ีท�าในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่จะเป็น															

การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในด้านการปกครองยังไม่เห็นการศึกษาในมิติอื่น	 ๆ																				

ส่วนจังหวัดระยองและจังหวัดตราดเป็นงานวิจัยที่ศึกษาพระสงฆ์เป็นรายบุคคลที่เข้าไป															

มีบทบาทในการสงเคราะห์ชุมชนให้สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมโดยการใช	้														

หลักธรรมเป็นตัวน�าในการพัฒนาหากแต่	 3	 จังหวัดชลบุรี	 ระยอง	 และฉะเชิงเทรา																										

ทีเ่ป็นพืน้ทีพั่ฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	 (EEC)	 ยงัมกีารท�าวจิยัไม่มากนกั			

หากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยกระตุ้นให้นักวิจัยเข้าไปศึกษาวิจัยผลกระทบต่อ

สังคม	 ศาสนา	 วัฒนธรรมในด้านต่าง	 ๆ	 จะเป็นการตอบโจทย์แผนพัฒนาของประเทศ															

ของภาครัฐไปพร้อมกันด้วย

งานวจิยับทบาทของพระสงฆ์ภาคตะวนัออก	6	 ด้าน	จากจ�านวนงานวจิยัทีร่วบรวม									

น�ามาสังเคราะห์จ�านวน	21	 เล่ม	พบว่า	 ในงานวิจัยบางเล่มได้ท�าการศึกษาบทบาทของ	

พระสงฆ์ครบทั้ง	 6	 ด้าน	 วิจัยบางเล่มเน้นศึกษาด้านใดหนึ่ง	 เมื่อน�ามาแยกแยะออกทั้ง															

6	 ด้านจะพบว่า	 ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมมผีูท้�าวจิยั	 จ�านวน	12	 เล่ม	 ซ่ึงถอืว่ามากทีส่ดุ																			

โดยงานวิจัยที่ศึกษาได้สะท้อนปัญหา	 อุปสรรคของการเผยแผ่ทั้งปัญหาของพระสงฆ์ที	่			

ไม่มีความรู้มากพอในการเผยแผ่	 ปัญหาของประชาชนที่ไม่เข้าใจถึงวิธีการเผยแผ่ของ											

พระสงฆ์	และปัญหาการขาดงบประมาณสนับสนุน	ซึ่งสอดคล้องกับงานของพระใบฎีกา

ณฏัฐพร	ฐานวุฑโฺฒ	(2554)	ท่ีพบว่า	พระสงฆ์ทีเ่ผยแผ่พระพทุธศาสนาในจงัหวดันครปฐม	

มปัีญหา	อปุสรรคทีพ่ระสงฆ์ไม่ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ประชาชนไม่เข้าใจ
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พระสงฆ์ที่เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในท่ีต่าง	 ๆ	 การขาดงบประมาณสนับสนุนจาก

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ด้านศึกษาสงเคราะห์และด้านสาธารณสงเคราะห์ด้านละ	 7	 เล่ม																	

ผลการวิจัยด้านศึกษาสงเคราะห์พระสงฆ์มีการใช้สถานที่วัดเป็นศูนย์กลางในการให้

ประชาชนได้ใช้สถานท่ีในการศึกษาของชุมชน	 และด้านสาธารณสงเคราะห์พระสงฆ์																

ได้จดักจิกรรมเพ่ือสงเคราะห์ให้กับชุมชนดงักรณขีองพระอาจารย์สุบนิ	 ปณโีต	 ซ่ึงสอดคล้อง												

กับบทบาทของพระสงฆ์ที่กล่าวไว้ในส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	(2544)	

ว่าการศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไป	 โดยด�าเนินการ													

ด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์	 ศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ในวดั									

และโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์ที่วัดสนับสนุน	 เป็นต้น	 ด้านการสาธารณสงเคราะห์										

เป็นการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและพระภิกษุสงฆ์เป็นแกนน�าและด้าน														

การศาสนศกึษา	ด้านการสาธารณปูการ	และด้านการปกครองด้านละ	6	เล่ม	ผลการศึกษา

ด้านศาสนศึกษา	 พระสงฆ์ภาคตะวันมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ภิกษุ-สามเณร	 และแม่ชี											

มีการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง	 3	 แผนก	 ได้แก่	 นักธรรม-บาลี	 และสามัญ	 ทั้งในวัด																		

และนอกวัดของตน	 ด้านสาธารณูปการ	 พระสงฆ์ได้เน้นถึงวิธีการบริหารจัดการด้าน

สาธารณูปการของวัดเพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใส	 ตลอดจนพระสงฆ์และประชาชน

ดูแลโบราณสถาน	 โบราณวัตถุภายในวัด	 ด้านการปกครอง	 พระสงฆ์ปกครองโดยม	ี											

เจ้าอาวาส	มีอ�านาจสูงสุด	มีการออกกฎระเบียบเพื่อให้พระสงฆ์	และประชาชนที่เข้ามา

ในเขตสงัฆาวาสได้ปฏบิตั	ิ ซ่ึงสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์	พ.ศ.	2505	 (ฉบับที	่ 2)		

พ.ศ.	2535	 ในมาตรา	 37	 ที่ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสให้บ�ารุงรักษาวัด															

จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี	 ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต											

และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ�านักอาศัยอยู่ในวัด	ปฏิบัติตามธรรมวินัย	 กฎมหาเถรสมาคม	

ข้อบังคับ	ระเบียบหรือค�าสั่งของมหาเถรสมาคม

ผลจากการศกึษาแนวทางการส่งเสรมิพระสงฆ์ในการพฒันาสังคมภาคตะวนัออก	

พบว่า

การส่งเสริมด้านการศาสนศึกษา	 ประเด็นการบริหารจัดการเรียนการสอน	

บุคลากร	 และงบประมาณ	 ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุน																	

งบประมาณให้กับส�านักเรียนพระปริยัติธรรมท้ัง	 3	 แผนก	 ได้แก่	 แผนกนักธรรม-บาล	ี													

และแผนกสามัญอย่างเพียงพอ	 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารการศึกษาให้กับ																
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พระสงฆ์	 มีการควบคุมคุณภาพการวัดและประเมินผลร่วมกับคณะสงฆ์	 สอดคล้องกับ															

งานวิจัยของสุภาพร	มากแจ้ง	และสมปอง	มากแจ้ง	 (2544)	ที่พบว่า	การจัดการศึกษา

ด้านแผนกนักธรรม-บาลี	 และแผนกสามัญ	 ต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให	้												

ได้มาตรฐาน	 มีการประเมินคุณภาพและเพิ่มเงินเดือนผู้สอน	 รัฐควรให้ความส�าคัญของ

การศึกษาคณะสงฆ์มากขึ้น	

การส่งเสริมด้านศึกษาสงเคราะห์	 ภาครัฐและคณะสงฆ์ควรมีการส่งเสริม

สนบัสนนุให้วดัมกีารจดัการด้านศกึษาสงเคราะห์เพิม่มากขึน้		โดยก�าหนดให้วดัในอ�าเภอ

ทุกอ�าเภอต้องมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์														

ศูนย์ฝึกอาชีพหรืออื่น	 ๆ	 อย่างน้อย	 1	 แห่ง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของชู	 ชนะแก้ว																						

และคณะ	(2543)	พบว่า	รัฐควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้วัดจัดการศึกษาสงเคราะห์

ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนอย่างเสมอภาคกัน	

การส่งเสริมด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม	 ภาครัฐและคณะสงฆ์ต้องส่งเสริมให	้										

พระสงฆ์มคีวามรู	้ เทคนคิในการเผยแผ่รปูแบบใหม่	 ๆ	 โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยเีข้ามา

ช่วยในการเผยแผ่	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุกิจจานุรักษ์	 (ชยุตม์	 อคฺควณฺโณ)	

(2561)	 ที่ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา																			

องค์ประกอบรูปแบบการส่งเสริมการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ	่																							

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ท่ีพระสงฆ์ยังขาดเทคนิคการน�าเสนอ	พระสงฆ์รุ ่นเก่า																		

ไม่ยอมรบัเทคนคิใหม่	 ๆ	 หากมกีารส่งเสรมิให้พระสงฆ์มคีวามรูค้วามเข้าใจส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศใหม่	ๆ	จะช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม	

การส่งเสริมด้านสาธารณสงเคราะห์	 คณะสงฆ์ประสานภาครัฐ	 ชุมชน	 และ																	

องค์กรต่าง	 ๆ	 จัดหางบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพออยู่ในรูปแบบการจัดตั้งกองทุน

สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์	 และการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูลอย่าง												

เป็นระบบ	วเิคราะห์	จดุอ่อน	จดุแข็ง	อปุสรรค	และโอกาสในการพฒันาชมุชน	สอดคล้อง

กับงานของพระครูสุกิจจานุรักษ์	 (ชยุตม์	 อคฺควณฺโณ)	 (2561)	 ที่พบว่า	 องค์ประกอบที	่										

ส�าคัญในการส่งเสริมพระสงฆ์	 ได้แก่	 งบประมาณที่มาสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง	 ๆ																	

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้กับพระสงฆ์	 มีการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล												

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงอย่าง												

ทั่วถึง	
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การส่งเสริมด้านสาธารณูปการ	หน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต้อง						

เข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมพระสงฆ์และชุมชนให้มีองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์	 สอดคล้อง	

กับงานวิจัยของพีรวัชร์	 ราชิวงศ์	 (2561)	 พบว่า	 พระสงฆ์มีบทบาทส�าคัญอย่างมาก															

ตามพระธรรมวินัยที่พระสงฆ์ต้องดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด	 และเป็นหน้าที่ตาม														

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท่ีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการปกครองวัดหรือเจ้าอาวาสมีหน้าที	่												

ต้องรับผิดชอบ	 แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน	 ถือเป็นหน้าที่และความมีส่วนร่วม												

ของชมุชนทีเ่กีย่วข้องในการดแูลโบราณสถานทีท่�าให้เกดิการอนรุกัษ์โบราณสถานทีม่ัน่คง

เป็นแหล่งการเรียนรู้แก่สังคมและประเทศชาต	ิ

การส่งเสริมด้านการปกครอง	 มกีารก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะสงฆ์

เพือ่ไม่ให้มกีารผกูขาดอ�านาจในการบรหิาร	มกีารกระจายอ�านาจ	กระจายความรบัผดิชอบ												

ในการบริหาร	 ตั้งคณะกรรมการในการบริหารมีการติดตามและประเมินผล	 สอดคล้อง											

กับงานวิจัยของพระมหาเริงศักดิ์	พิมพ์สกุล	(2545)	ที่เสนอว่า	ควรมีการกระจายอ�านาจ

ของ	 เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดให้กับรองเจ้าอาวาส	 หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสรับผิดชอบใน													

การปกครอง

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.	 	วัดในภาคตะวันออกจ�านวนมากมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมี

โบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 เอกสาร	 ใบลาน	 และสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นับวัน												

ยิง่จะช�ารุด	สญูหาย	และพงัทลายไปกบักาลเวลา	การอนรุกัษ์สิง่ต่าง	ๆ	 เหล่านัน้พระสงฆ์

ภายในวัดจ�าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์เป็นอย่างมาก	 หน่วยงานที่มีหน้าที่																

รับผิดชอบโดยตรงต้องเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีองค์ความรู้เพื่อที่จะช่วย													

ให้โบราณวัตถุเหล่านั้นยังคงอยู่

2.	 	ภาครฐัควรเข้ามาสนบัสนนุ	 ส่งเสรมิให้วดัทีม่ศัีกยภาพในการพฒันาวดัตนเอง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อนักท่องเท่ียวได้ตัดสินใจและเลือกเส้นทางเดินทาง

เข้าไปท่องเที่ยว	 (unseen	 place)	 ซ่ึงจะส่งผลให้วัดและชุมชนเกิดการกระจายรายได้		

เกดิการสร้างงาน	สร้างอาชพี	 และเกดิผูป้ระกอบการรายใหม่ขึน้ในชมุชน	จากการพัฒนา
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ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (EEC)	 ที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้าง												

พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรอง	

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต

1)		จากนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 ในเขต

พื้นที่	3	จังหวัด	ได้แก่	ชลบุร	ีระยอง	และฉะเชิงเทรา	ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมในมิติที่หลากหลาย	 ผู้ที่สนใจอาจศึกษาสภาวการณ์ที่

เป็นอยู่ในปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของภาคตะวันออกทางด้าน

ผลกระทบของวัดกับสังคม	

2)	 	การพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	 (EEC)	หน่ึงในภารกจิหลัก	คอื	

การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบัการขยายตวัของนกัท่องเทีย่ว

ที่เดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรอง	ผู้ที่สนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	อาจเข้าไป

ศึกษาศักยภาพของวัดต่าง	 ๆ	 ในภาคตะวันออกเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาส่งเสริมให้เป็น													

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ในภาคตะวันออก
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