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อุทยานการศึกษาในวัด : แนวคิดสูการพัฒนาวัดใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
Education Park in Temples: Temple Development to be Learning
Resources for Community

พระมหาสังคม ชยนนฺโท
บทคัดยอ
อุท ยานการศึก ษาภายในวั ด เกิ ดจากแนวคิ ด ของสํ า นัก งานพระพุท ธศาสนาแห# ง ชาติ เพื่ อ
ประสงค(จะคัดเลือกวัดที่มีความพร+อมในการพัฒนาพื้นที่ของวัดให+เป.นแหล#งการเรียนรู+ของพระภิกษุ
สามเณรและประชาชนในชุมชนอย#างแท+จริง โดยวางกรอบมาตรฐานไว+เป.นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ
วัดไว+อย#างชัดเจนถึง ๑๐ ด+าน เช#น การจัดตั้งพิพิธภัณฑ(พื้นบ+านภายในวัด การจัดการศึกษาแก#พระภิกษุ
สามเณรและประชาชน การเผยแผ#ข+อมูลข#าวสาร หลักธรรม คติธรรม หรือความรู+ทางวิชาการภายในวัด
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาวั ด และการจั ด การวั ด ให+ มี ค วามสะอาด ร# ม รื่ น และสวยงาม เป. น ต+ น อุ ท ยาน
การศึกษาในวัดจึงเป.นหลักการและวิธีการปฏิบัติเบื้องต+นในการพัฒนาวัดให+เป.นแหล#งเรียนรู+ของชุมชน ใน
ป:จจุบันพบว#ามีวัดที่ได+รับการคัดเลือกให+เป.นอุทยานการศึกษาในวัดจะเน+นไปในลักษณะของการสร+าง
แหล#งเรียนรู+ตามหลักภาวนา ๔ ได+แก# การพัฒนาทางด+านกาย ศีลธรรม จิตใจ และป:ญญา
คําสําคัญ : อุทยานการศึกษาในวัด, การพัฒนา, แหล#งเรียนรู+ของชุมชน
Abstract
The Education Park in Temples has been initiated by the National
Office of Buddhism to select the temples of which their areas are ready to be
improved to be used as learning resources for monks, novices and ordinary
people. There are 10 standard frameworks designed to be performance
approaches for temples e.g. establishment of folk museum inside the temples,
provision of education for monks, novices and other people, publication of
news, Dhamma principles, moral lessons, or academic knowledge. Temples
have to do development plans and to organize and tidy surrounding areas to
make them clean, shady and tidied etc. The Education Park in Temples will be
basic principles and methods in developing temples for being learning
resources for the community. Currently, there have been some temples selected
for being the Education Park and those have contained the learning resources
emphasizing on the 4 aspects which are development in physical, moral, mind
and intellect.
Keywords: Education Park in Temples, Development, Learning Resources for
Community
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๑. บทนํา
ในอดีตคนไทยอาศัยวัดเป.นที่ฝ@กอบรมศีลธรรมและศึกษาเล#าเรียนแก#บุตรหลานอีกทั้งพ#อแม#
คนแก#เฒ#าและสตรีมารับฟ:งเทศนา เมื่อเจ็บปCวยก็มาอาศัยวัดเป.นที่รักษาพยาบาล ใช+วัดเป.นที่พักของคน
เดิ น ทาง ชาวบ+ า นใช+ วั ด เป. น ที่ พ บปะสั ง สรรค( จั ด งานเทศกาล และมหรสพ ๑ นั บ ตั้ ง แต# รั ฐ บาลได+ นํ า
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมมาใช+ ประเทศชาติไ ด+ พัฒ นาก+ าวหน+า เป. นแบบอย# างตะวั นตกมากขึ้ น
ความสํ า คั ญ ของวั ด เริ่ ม ลดน+ อ ยลง กิ จ กรรมที่ วั ด เคยทํ า มาก# อ นไม# ว# า จะเป. น การให+ ก ารศึ ก ษา การ
รักษาพยาบาล การเป.นแหล#งฝ@กฝนอาชีพ รัฐก็เข+ามาดําเนินการเองทั้งหมด๒ ซึ่งถึงแม+จะเป.นผลดีในการ
สร+างความเจริญก+าวหน+า แต#ก็เป.นป:จจัยสําคัญที่ทําให+ประชาชนห#างเหินวัด ส#งผลทําให+วัดขาดการพัฒนา
ต#อเนื่อง จึงมีสภาพเสื่อมโทรม และพุทธศาสนิกชนก็คลายความเลื่อมใสศรัทธาต#อวัดและพระสงฆ(ลง
ตามลําดับ
ในป:จจุบันวัดหลายแห#งมุ#งที่จะพัฒนาด+านวัตถุและพัฒนาด+านอาคารสถานที่มากกว#าการที่จะ
พัฒนาเพื่อมุ#งประโยชน(ต#อการศึกษาอบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส#งเสริมการเรียนรู+ของ
ประชาชนในแต#ละชุมชน วัดจึงเป.นที่พึ่งเพียงด+านพิธีกรรมเท#านั้น มีวัดหลายแห#งที่มุ#งสร+างวัตถุมงคล
เครื่องรางของขลัง เพื่อสนองความต+องการของประชาชน ยิ่งเป.นการส#งเสริมให+ประชาชนไม#พยายามที่จะ
พึ่งตนเอง และเมื่อได+ป:จจัยก็จะนํามาพัฒนาสร+างวัดให+ใหญ#โตจนเกินความจําเป.นแต#การพัฒนาวัดมิได+
เป.นไปในลักษณะองค(รวมของสงฆ( จะเป.นเรื่องของเจ+าอาวาสแต#เพียงผู+เดียวเท#านั้น สมาชิกในวัดและ
ประชาชนขาดความเป.นเจ+าของวัด การทุ#มเทพัฒนาวัดและชุมชนจึงไม#เต็มที่ ความสัมพันธ(ระหว#างพระกับ
ประชาชนไม#สมบูรณ(ตามหลักของการที่จะช#วยเหลือเกื้อกูลกัน พระสงฆ(จํานวนไม#น+อยที่เข+ามาบวชแล+ว
ไม#ได+ศึกษาเล#าเรียน ไม#ไ ด+เผยแผ#หลักธรรมแก#ประชาชน ประชาชนก็ปฏิบัติต#อพระสงฆ(ไม#สู+จะถูกทาง
สังคมและพระพุทธศาสนาจึงเกิดป:ญหา สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาเริ่มทรุดต่ํา ประกอบกับ
ยุคของการเปลี่ยนแปลงเป.นสมัยใหม# มีการรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกเข+ามาอย#างเต็มรูปแบบ จน
ละเลยคุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนา ซึ่งเป.นวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคม ประชาชนขาดศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และความประพฤติของพระภิกษุสงฆ(ก็ย#อหย#อนจากพระธรรมวินัย และเป.นที่ติติงแก#ผู+ที่
ได+พบเห็น๓
วัดในพระพุทธศาสนาของไทย มีอยู#จํานวนมากมายที่สามารถใช+เป.นสถานที่พัฒนาจิตวิญญาณ
ประชาชนได+ปIละหลายล+านคน หากวัดนั้นๆ ได+รับการพัฒนา ให+อยู#ในสภาพที่เหมาะสมเป.นศูนย(กลาง
ชุมชน สามารถดึงดูดใจผู+ที่ผ#านไปมาให+มีความรู+สึกว#าที่นี่มีความสุขที่สัมผัสได+ วัดจึงน#าจะเน+นบทบาท
สนองตอบเปKาประสงค(ของพระพุทธศาสนาที่ชัดเจนออกมาในฐานะผู+ให+ที่พึ่งพิงทางกายทางใจ ที่ไม#เพียง
พัฒนาในด+านวัตถุและศาสนาสถานเท#านั้น แต#จะต+องครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด+านบริหารศาสนบุคคล
การศึกษาอบรม ศาสนสมบัติ และการสาธารณสงเคราะห(๔ วัดจึงจําเป.นที่จะต+องได+รับการพัฒนาให+
เจริญก+าวหน+า เพื่อเรียกความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนกลับมาอีกครั้ง
๑

มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช,
ความเชื่ อ และศาสนาในสั ง คมไทย,
(นนทบุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หน+า ๒๑๗.
๒
กรมการศาสนา, การวิเคราะห(การจําแนกวัดออกเป.นกลุ#มตามระดับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ(การศาสนา, ๒๕๓๐), หน+า ๒.
๓
คะนึงนิตย( จันทรบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ภาพ
พิมพ(, ๒๕๓๒), บทนํา.
๔
กรมการศาสนา, วัดพัฒนา ๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(การศาสนา, ๒๕๔๔), หน+า ๑๐.

พุ ทธบูรณาการกับการวิจยั เพือพัฒนาสังคมให้ยงยื
ั น
๖๙๘ (Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society)
กรมการศาสนาได+มองเห็นถึงความสําคัญและความจําเป.นในการที่จะสนองตอบต#อความ
คาดหวังที่จะให+วัดทั้งหลาย ได+รับการพัฒนาอย#างเหมาะสม จึงได+เริ่มโครงการวัดพัฒนาตัวอย#างขึ้นตั้งแต#ปI
พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อเป.นการยกย#อง ประกาศเกียรติคุณและให+การสนับสนุนวัดที่สามารถปรับปรุงวัดให+เป.น
วัดพัฒนาตัวอย#าง โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให+วัดเป.นประจําทุกปI ซึ่งในป:จจุบันมีวัดพัฒนาตัวอย#าง
ทั่วประเทศมากกว#า ๒,๐๐๐ วัด แต#พบว#าบางวัดไม#สามารถดํารงรักษาสภาพของวัดพัฒนาตัวอย#างได+๕
จากสภาพป:ญหาพุทธศาสนาที่กําลังประสบวิกฤตศรัทธา ประกอบกับมาตรการในด+านศาสนา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายแนวทางการวิจัยทางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) สนับสนุนให+มีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัดให+เป.นศูนย(กลางของการพัฒนา
จิตใจ และเป.นสื่อกลางในการเสริมสร+างคุณธรรมจริยธรรมแก#ประชาชน๖ และการที่กรมการศาสนาได+รับ
อนุมัติให+บรรจุโครงการพัฒนาวัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ –
๒๕๒๙)๗ จึงจําเป.นอย#างยิ่งที่จะต+องรู+ว#าวัดพัฒนาตัวอย#างมีสภาพและป:ญหาการดําเนินงานในการพัฒนา
ด+านใดบ+าง ซึ่งวัดพัฒนาตัวอย#าง จะต+องสามารถระบุสภาพและป:ญหาการดําเนินงานพัฒนาวัดออกมา
อย#างชัดเจน เพื่อจะหาทางช#วยเหลือส#งเสริมการพัฒนาด+านนั้นๆ ให+มีสภาพเป.นวัดพัฒนาตัวอย#างในทุก
ด+านอย#างต# อเนื่ อง และการพัฒ นาด+า นใดที่ วัดพั ฒนาตั วอย# างได+ ดําเนิ นอย# างเด# นชัดอยู#แล+ ว จะได+ห า
แนวทางส#งเสริมสนับสนุนให+เป.นวัดพัฒนาตัวอย#างในโอกาสต#อไป และหากมีการเปรียบเทียบสภาพการ
ดําเนินงานของวัดพัฒนาตัวอย#างก#อนและหลังบรรจุโครงการพัฒนาวัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห#งชาติ ผลจากการเปรียบเทียบก็จะเป.นประโยชน(ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ด+านการศาสนา พัฒนาปรับปรุงวัดให+เป.นที่พึ่งทางด+านจิตใจของประชาชน เป.นแบบอย#างในการพัฒนา
สังคมประเทศชาติต#อไป
๒. หลักเกณฑ1และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติไ ด+ออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ(และแนวทางการ
พิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย#าง และวัดพัฒนาตัวอย#างที่มีผลงานดีเด#น ไว+ดังนี้
๑. เป.นวัดที่ถูกต+องตามกฎหมาย มีชื่อในทะเบียนวัดของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ
และเจ+าอาวาสของวัดนั้น ได+รับการแต#งตั้งอย#างถูกต+องตามกฎมหาเถรสมาคมทั้งต+องปฏิบัติตาม พระธรรม
วินัยกฎ ระเบียบ และคําสั่ง ของมหาเถรสมาคม กฎหมาย กั บได+ ปฏิบัติ ตามแบบธรรมเนี ยมของทาง
ราชการมาด+วยดี
๒. เป.นวัดที่ได+รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล+ว
๓. มีพระภิกษุสามเณรอยู#ประจําตลอดทั้งปI ไม#น+อยกว#า ๕ รูปเป.นเวลาติดต#อกันไม#น+อยกว#า
๕ ปI
๔. ไม#เคยได+รับการคัดเลือกเป.นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย#าง วัดพัฒนาตัวอย#าง
ที่มีผลงานดีเด#นและไม#เป.นพระอารามหลวงมาก#อน
๕. จัดตั้งพิพิธภัณฑ(สถาน หรือ พิพิธภัณฑ(พื้นบ+านในวัด
๕

เรื่องเดียวกัน, หน+า ๖๕.
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, นโยบายและแนวทางการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒนธรรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(คุรุสภา, ๒๕๔๒), หน+า ๔๓.
๗
กรมการศาสนา, การวิเคราะห(การจําแนกวัดออกเป.นกลุ#มตามระดับการพัฒนา, หน+า ๒.
๖

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที ๓ และนานาชาติ ครังที ๑ ๖๙๙
T

๖.จัดกิจกรรมทางการศึกษาและการเผยแพร#ความรู+แก#พระภิกษุ สามเณร และประชาชน
๗. จัดสถานที่เผยแพร#ข+อมูล ข#าวสาร ปKายคติธรรมพุทธภาษิต หรือความรู+ทางวิชาการในวัด
๘. บริเวณวัดมีความสะอาดสงบร#มรื่น สวยงาม
๙. จัดทําแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาวัดอย#างต#อเนื่อง
๑๐. มีการจัดทําแผนผังวัดแสดงพื้นที่บริเวณวัดและอาคารเสนาสนะต#างๆ ในวัดและติดตั้ง
ไว+บริเวณด+านหน+าวัด
๓. แนวคิดในการพัฒนาวัด
การสร+างวัดในประเทศไทยนั้นนอกเหนือจากจะเป.นการสร+างตามคติโบราณดังกล#าวแล+วใน
เวลาต#อมาก็ยังมีป:จจัยสําคัญหลักบางประการที่เป.นเหตุจูงใจไปสู#การสร+างวัดดังนี้๘
๑. สร+างเพื่อให+เป.นสิ่งคู#บ+านคู#เมืองเช#นการสร+างวัดพระมหาธาตุ เพื่อประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ หรือประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญ อันเป.นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสังคมที่พระมหากษัตริย(ทุก
ยุคทุกสมัยพึงสังวรและนิยมสร+างขึ้นเป.นประเพณี เช#น วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,วัดช+างล+อม
อําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
๒. สร+างเพื่อให+เป.นวัดประจําวัง สําหรับพระมหากษัตริย(จะทรงใช+เป.นที่ประกอบพระราชพิธี
หรือพระราชกุศล ส#วนใหญ#มักสร+างอยู#ติดกับพระบรมมหาราชวังเช#นวัดเจดีย(เจ็ดแถวจังหวัดสุโขทัย, วัด
พระศรีสรรเพชญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
๓. สร+างขึ้นเพื่อให+เป.นวัดประจํารัชกาล คตินิยมนี้ เพิ่งจะมีขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร(เช#นวัด
ราชประดิษฐ(ฯกรุงเทพมหานคร เป.นวัดประจําราชกาลที่ ๔, วัดเบญจมบพิตรฯกรุงเทพมหานคร เป.นวัด
ประจํารัชกาลที่ ๕, วัดพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร เป.นวัดประจํารัชกาลที่ ๙
๔. สร+างขึ้นเพื่อเป.นอนุสรณ(ในบริเวณที่เป.นนิวาสสถานเดิมของบุพการีของพระมหากษัตริย(
หรือพระบรมวงศานุวงศ(หรือคหบดี เพื่อเป.นการอุทิศกุศลบุญแห#งการถวายที่ดิน และการสร+างนั้นแด#ผู+
ล#วงลับไปแล+วเช#นวัดไชยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเจ+าปราสาททองสร+างในนิวาสสถานเดิม
ของพระราชชนนี,วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล+าเจ+าอยู#หัวทรงสร+าง ณ ที่
เป.นนิวาสสถานเดิมของพระอัยยิกา พระอัยกีของพระองค(
๕. สร+างขึ้นบนพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป.นที่ถวายพระเพลิงพระศพหรือพระบรมศพมาก#อน ทั้งนี้
เพื่อให+เป.นอนุสรณ(ในการรําลึกถึงบุคคลผู+นั้น รวมทั้งเป.นการอุทิศบุญแด#ผู+นั้นด+วยเช#นวัดพระราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระราเมศวร ทรงสร+างขึ้น ณ ที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ+าอยู#ทอง
๖. สร+างขึ้นณที่ปรากฏเหตุการณ(สําคัญเช#นวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระราเม
ศวรทรงทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย(ตกลง ณ ที่ตั้งวัดแห#งนี้
๗. สร+างขึ้นตามคติประเพณีนิยมบางประการเช#นการสร+างวัดคู#ผัวเมียอย#างวัดกุฏีดาว, วัด
สมณโกฏจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป.นวัดคู#ผัวเมียระหว#างพระเจ+าบรมโกศและพระมเหสี, วัดมกุฎกษัตริ
ยารามและวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานครเป.นวัดคู#ผัวเมียระหว#างรัชกาลที่ ๔ และพระอัครมเหสี
หรือคติการสร+างวัดประจําเมือง อันเป.นคติที่สืบเนื่องมาแต#โบราณที่กรุงราชธานีจะต+องสร+าง
ขึ้นไว+ให+เป.นที่ต+องมีทุกๆ ราชธานีที่ตั้งขึ้นใหม#มี ๔ วัด คือวัดมหาธาตุวัดพระเชตุพนวัดราชบูรณะและวัด
ราชประดิษฐ(
๘

เรื่องเดียวกัน, หน+า ๘๗-๘๘.

พุ ทธบูรณาการกับการวิจยั เพือพัฒนาสังคมให้ยงยื
ั น
๗๐๐ (Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society)
ความสัมพันธ(ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังกล#าวมาทั้งหมดมีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลัก๓
ประเภทคือบ+านวัดและวังสถาบันทั้ง๓ หน#วยนี้มีความสัมพันธ(เกี่ยวข+องซึ่งกันและกันตลอดเวลาโดย “วัง”
นั้นอยู#ในสถานะของที่ป ระทับแห#งกษัตริ ย(หรือผู+ นําของสังคมและประเทศชาติ วังจึง เป.นเสมือนหนึ่ ง
สัญลักษณ(แห#งศูนย(รวมในทางอาณาจักรในขณะที่ “บ+าน” เป.นที่พักอาศัยของเหล#าทวยราษฎรเป.นหนึ่งใน
โครงสร+างพื้นฐานสําหรับ “วัด” อันเป.นที่ตั้งของพุทธสถานนั้นก็จะดํารงอยู#ในฐานะศูนย(รวมทางจิตใจที่
เป.นตัวกลางเชื่อมระหว#าง “วัง”กับ “บ+าน” หรืออีกนัยยะหนึ่งระหว#าง “กษัตริย(” กับ “ราษฎร” เมื่อไทย
รับเอาอิทธิพลความเชื่อในเรื่องของ “สมมุติเทพ” จากขอมเข+ามาใช+ในสังคมสมัยอยุธยาภาพลักษณ(และ
บทบาทแห#งกษัตริย(ของไทยยิ่งมีความสูงส#งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นจนทําให+ความสัมพันธ(ระหว#างสถาบัน
กษัตริย(กับราษฎรกลับมีช#องว#างห#างกันมาก “วัด” จึงเป.นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงช#องว#างดังกล#าวนั้นวัด
สําคัญๆโดยเฉพาะอย#างวัดมหาธาตุถูกสถาปนาขึ้นด+วยชนชั้นปกครองทั้งสิ้นเนื่องจากต+องอาศัยกําลังและ
ทรัพย(วัสดุในการก#อสร+างจํานวนมากวัดที่พระมหากษัตริย(ทรงสร+างขึ้นจึงวิจิตรบรรจงงดงาม เมื่อวัด
ดังกล#าวถูกสร+างขึ้นเพื่อใช+เป.นศูนย(รวมในทางจิตใจของชุมชนกษัตริย(ในฐานะผู+สร+างวัดก็ย#อมได+รับความ
เคารพศรัทธาและซื่อสัตย(จงรักภักดีจากทวยราษฎร(ในชุมชนนั้นโดยปริยายอํานาจและพลังมวลชนที่
กษัตริย(พึงจะได+มาอาศัยการสื่อผ#านทางเจ+าอาวาสวัดต#างๆนี้โดยตรงนี่คือความสัมพันธ(ระหว#างความหมาย
ของบ+านวัดและวังโดยสรุปแล+ววัดในสถานะที่เป.นศูนย(กลางของสังคมจึงมีความสําคัญและบทบาทหน+าที่
ดังนี้คือ๙
๑. วัดในฐานะตัวแทนความเจริญและความมั่นคงของแผ#นดิน
๒. วัดในฐานะสถาบันผู+สืบทอดศาสนาให+ยั่งยืน
๓. วัดในฐานะสถานที่ให+การศึกษา
๔. วัดในฐานะที่พึ่งทางกายและใจของสังคม
๕. วัดในฐานะศูนย(รวมของศิลปกรรม
๑)เป8าหมายในการพัฒนาวัด เปKาหมายสําคัญซึ่งเป.นนโยบายของกรมการศาสนาคือการพัฒนา
วัดให+เป.นศูนย(กลางของชุมชนซึ่งการพัฒนาจะบรรลุสู#เปKาหมายได+นั้นวัดควรจะดําเนินการในสิ่งต#อไปนี้โดย
ลําดับ
๑. จัดและพัฒนากิจกรรมของวัดให+เกิดประโยชน(แก#ประชาชนหรือชาวบ+านโดยรอบ
วัดให+มากที่สุด
๒. จัดการปกครองพระภิกษุสามเณรในวัดให+เป.นระเบียบเรียบร+อยส#งเสริมคนรอบวัด
หรือคนในชุมชนนั้นให+มาบวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดนั้นกันให+มากที่สุด
๓. จัดการพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่เ สนาสนะของวัดให+ส ะอาดเรียบร+อยร#มรื่น
เหมาะสมกับสภาพความต+องการและความจําเป.นให+มากที่สุด๑๐
๒) แนวทางการพัฒนาวัด การพัฒนาวัดให+เป.นศูนย(กลางของชุมชนพอจะสรุปออกเป.น
แนวทางได+ดังนี้
๑. พัฒนาวัดให+ชาวชุมชนในท+องถิ่นเกิดความรู+สึกว#าวัดเป.นของตน ทําให+เกิดความ หวง
แหน ความรักและจะช#วยกันดูแลรักษา
๙

เนตรนภิศ นาควัชระและคณะ, วัดในกรุงเทพมหานคร, หน+า ๒๕๒-๒๘๘.
พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ]^ตธมฺโม) , "การบริหารวัด" วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห(บุรี, หน+า ๑๔, (อัด

๑๐

สําเนา).
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๒. สร+างสภาพวัดให+มีความหมายเป.นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรเป.นที่บวชเรียน
ศึกษาปฏิบัติธรรมเป.นที่ทําบุญบําเพ็ญกุศลของชาวบ+านเป.นสถานที่ที่ชาวบ+านในละแวกนั้นได+เข+ามาหา
ความสงบทางกายและใจและเป.นศูนย(กลางสําหรับทํากิจกรรมทางสังคมร#วมกันของชาวบ+าน
๓. สร+างความสัมพันธ(ระหว#างวัดกับประชาชนในท+องถิ่นให+เกิดขึ้นโดยบริเวณวัดจะต+อง
สะอาดร#มรื่นมีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนมีความพร+อมที่จะให+บริการแก#ประชาชนในท+องถิ่นที่มีความ
ต+อ งการเข+ า วัด เพื่ อ บํา เพ็ ญ กุศ ลศึ กษาพระธรรมวินั ย และหลั ก ธรรมคํ าสอนของพระพุท ธศาสนาเพื่ อ
ประชาชนจะได+เห็นคุณค#าและเข+าวัดมากขึ้น
๔. สร+างความเป.นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว#างวัดกับประชาชนในท+องถิ่นวัดควรเป.น แกน
นําของประชาชนในท+องถิ่นในการติดต#อกับหน#วยงานอื่นๆมีการรณรงค(และการจัดกิจกรรมเพื่อการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ตลอดจนการส#งเสริมอาชีพซึ่งควรใช+วัดเป.นศูนย(กลาง
๕. ทําให+ชาวชุมชนเกิดการยอมรับตลอดไปว#าวัดกับชุมชนนั้นๆเป.นหน#วยงานเดียวกัน
และคอยให+ความช#วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
๓) สภาพแวดลอมของวัด การพัฒนาวัดจะเริ่มขึ้นและสําเร็จลุล#วงไปได+เจ+าอาวาสจะต+อง
เป.นผู+ประสานที่สําคัญจึงควรจะศึกษาสภาพแวดล+อมและองค(ประกอบต#างๆของวัดให+ได+ข+อมูลเป.นพื้นฐาน
ไว+ก#อนได+แก#
๑. สงฆ(คือพระภิกษุสามเณรภายในวัดควรจะได+ศึกษาประวัติความเป.นมาอุปนิสัย ใจคอ
ความรู+ความสามารถของพระภิกษุสามเณรแต#ละรูปเพื่อความสะดวกในการปกครองและการขอความ
ร#วมมือในการมอบหมายงานต#างๆ
๒. สมณธรรมคือการทํากิจวัตรและการศึกษาพระธรรมวินัยควรจะได+จัดการและส#งเสริม
ให+พระภิกษุสามเณรภายในวัดได+ศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนความรู+ในสาขาวิชาการต#างๆซึ่งถือว#าเป.น
กิจวัตรที่สงฆ(พึงปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธบัญญัติควรจะได+มีการจัดระเบียบและดูแล ให+สงฆ(พึง
ปฏิบัติตามแนวแห#งพระพุทธบัญญัติในกิจวัตรนั้นๆอย#างครบถ+วน
๓. สวัสดิการคือป:จจัยอํานวยความสะดวกควรจะได+รับการสอดส#องดูแลสภาพความ
เป.นอยู#ของสงฆ(ภายในวัดให+พอเหมาะกับสมณเพศ
๔. เสนาสนะคือที่อยู#อาศัยควรสํารวจดูว#าพอเพียงหรือไม#สิ่งใดต+องบูรณะสิ่งใด ควรสร+าง
เพิ่มเติมและควรจัดให+เป.นหมวดหมู#เพื่อความเป.นระเบียบสวยงาม
๕. สมบัติของวัดหมายถึงทรัพย(สินต#างๆที่เป.นสังหาริมทรัพย(และอสังหาริมทรัพย(เงิน
และหนี้สิน (ถ+ามี) วัสดุอุปกรณ(เช#นเครื่องพิมพ(ดีดเครื่องขยายเสียงภาชนะเครื่องใช+ต#างๆเช#นจาน ช+อน
รวมถึงอาคารเสนาสนะ พระพุทธรูป โบราณวัตถุ (ถ+ามี) ฯลฯสิ่งของเหล#านี้ควรสํารวจและจัดทําบัญชีหรือ
ทะเบียนไว+ให+ละเอียด เพื่อความสะดวกในการบํารุงรักษา
๖. สังฆาธิการกิจคือการประสานงานกับเจ+าคณะระดับต#างๆอาจมอบหมายพระสงฆ( รูป
ใดรูปหนึ่งที่มีความรู+ทางงานสารบรรณทําหน+าที่เป.นเลขานุการหรือทํางานสารบรรณของวัดก็จะสะดวก
ยิ่งขึ้น
๗. สัปบุรุษคือชาวบ+านผู+มีศรัทธาช#วยเหลือบํารุงวัดศิษย(วัดและแม#ชีควรจะได+ศึกษา
ประวัติความเป.นมาเช#นเดียวกับการศึกษาพระสงฆ(ภายในวัดเพื่อความสะดวกในการปกครอง การขอ
ความร#วมมือและการดําเนินการด+านกิจกรรมต#างๆของวัดได+ตรงตามความต+องการของชุมชน

พุ ทธบูรณาการกับการวิจยั เพือพัฒนาสังคมให้ยงยื
ั น
๗๐๒ (Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society)
๘. สาธารณสงเคราะห(คือการบําเพ็ญประโยชน(ต#อชุมชนซึ่งได+แก#การจัดอาคารสถานที่
เพื่อบริการแก#พระภิกษุสามเณรและประชาชนเช#นห+องสมุดตู+ยาศาลาพักร+อนบ#อน้ํารวมถึงกิจกรรมต#างๆ
เช#นการแสดงธรรมการตั้งศูนย(ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย(การตั้งศูนย(ฝ@กอาชีพฯลฯควรสํารวจว#าสิ่ง
ใดวัดได+ดําเนินการอยู#แล+วสิ่งใดควรจะบริการขึ้นอีกเพื่อความเหมาะสมและสอดคล+องกับความต+องการ
ของชุมชน๑๑
๔) แนวทางการพั ฒ นาวั ด ของสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห# ง ชาติ ๑๒ สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห#งชาติ ได+กําหนดกรอบการพัฒนาวัดไว+ ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ การสาธารณูปการ การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาวัดในด+านการสาธารณูปการ
มีแนวทางการดําเนินการดังนี้
๑.๑ บริเวณวัด ภายในบริเวณวัดมีสิ่งต#างๆที่จําเป.นเหมาะสมส#งเสริมสภาพความเป.น
รมณียสถานโดยดําเนินการในสิ่งต#างๆดังเช#น
๑.๑.๑ ปKายชื่อวัดตั้งอยู#ในที่ที่เหมาะสมมีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีความ
สง#างาม
๑.๑.๒ แผนผังติดตั้งไว+ในที่เป^ดเผยเห็นได+ชัดเจนแสดงอาณาเขตและรายละเอียด
สถานที่ต#างๆภายในวัดชัดเจน
๑.๑.๓ ปKายแผ#นแพร#กิจกรรมต#างๆของวัดแสดงหรือเผยแพร#การดําเนินกิจกรรม
ต#างๆของวัด
๑.๑.๔ ปKายประวัติโดยย#อเพื่อแสดงประวัติวัดเผยแพร#แก#บุคคลทั่วไป
๑.๑.๕ ปKายนิเทศข+อมูลเพื่อแสดงจํานวนสถิติข+อมูลต#างๆของวัด
๑.๑.๖ ปKายคติธรรมพุทธภาษิตเพื่อเผยแพร#คติธรรมหรือพุทธภาษิตเพื่อเป.น
แหล#งเรียนรู+หรืออคติธรรมสอนใจแก#บุคคลที่เข+ามาในวัด
๑.๑.๗ มุมหนังสือเพื่อส#งเสริมการอ#านเพื่อเป.นช#องทางในการเรียนรู+แก#บุคคล
ทั่วไปที่สนใจ
๑.๒ การปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน1ภายในวัด
๑.๒.๑ บริเวณวัดสงบร#มรื่น
๑.๒.๒ มีการจัดบริเวณวัดสถานที่เป.นระเบียบ
๑.๒.๓ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
๑.๒.๔ มีบริเวณปลูกดอกไม+ไม+ประดับเพื่อความร#มรื่นสวยงาม
๑.๒.๕ มีการจัดพื้นที่สําหรับนั่งพักผ#อน
๑.๓ ความสะอาด/มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสะตางๆ
๑.๓.๑ ความสะอาดของอาคารเสนาสนะและภายในบริเวณวัด
๑.๓.๒ ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะมีความมั่นคงปลอดภัยต#อการ
พํานักอาศัยใช+ประโยชน(หรือดําเนินกิจกรรมต#างๆ
๑๑

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี),“การพัฒนาวัดให+เป.นศูนย(กลางของชุมชน”ในธรรมปริทัศน(๔๖,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),หน+า ๒๗-๔๕.
๑๒
กองพุทธสาสนสถาน สํานั กงานพระพุท ธศาสนาแห#งชาติ, คู# มือการพัฒนาวัดสู#ความเป. นมาตรฐาน,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ, ๒๕๕๔), หน+า ๑๐-๑๓.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที ๓ และนานาชาติ ครังที ๑ ๗๐๓
T

๑.๔ วัดมีสิ่งปลูกสรางและอาคารเสนาสนะตางๆ เพียงพอและเหมาะสมต#อการใช+
ประโยชน(สภาพสะอาดมั่นคงแข็งแรง
๑.๔.๑ อุโบสถ
๑.๔.๒ กุฏิ
๑.๔.๓ ศาลา
๑.๔.๔ เมรุ
๑.๔.๕ วิหาร
๑.๔.๖ ห+องสมุด/พิพิธภัณฑ(
๑.๔.๗ ถนนและทางเท+าภายในวัด
๑.๔.๘ เจดีย(
๑.๔.๙ รั้ววัด/กําแพงวัด
๑.๕ การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัดโดยวัดดําเนินการให+มีเพื่อให+
สามารถบริหารจัดการวัดอย#างเป.นระบบได+แก#
๑.๕.๑ การจัดทําบัญชีการเงินของวัด
๑.๕.๒ การจัดทําทะเบียนทรัพย(สินของวัด
๑.๕.๓ การแต#งตั้งไวยาวัจกรของวัด
๑.๕.๔ การแต#งตั้งคณะกรรมการวัด
หมวดที่ ๒ ดานการปกครอง การดําเนินการบริหารจัดการด+านการปกครองมีแนวทางการ
ดําเนินการดังนี้
๒.๑ การจัดทําระเบียบปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรภายในวัด
๒.๑.๑ มีระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสามเณร
๒.๑.๒ มีระเบียบปฏิบัติของศิษย(วัดและผู+อาศัยในวัด
๒.๑.๓ มีระเบียบปฏิบัติสําหรับบุคคลที่เข+ามาร#วมหรือจัดกิจกรรมต#างๆ ภายใน
วัด
๒.๒ มีการวางแผนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
๒.๒.๑ เจ+ า อาวาสได+ มี ก ารมอบหมายหน+ า ที่ บุ ค ลากรภายในวั ด ตามความรู+
ความสามารถ
๒.๒.๒ จัดทําทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด
๒.๒.๓ จัดทําประวัติวัดไว+เป.นหลักฐาน
๒.๒.๔ จัดทําสมุดเยี่ยม
๒.๓ การพัฒนาและสวัสดิการ
๒.๓.๑ มีการประชุมอบรมพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด
๒.๓.๒ มีการจัดสวัสดิการต#างๆให+แก#พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด
๒.๓.๓ มีการประชุมคณะกรรมการวัดสม่ําเสมอ
๒.๓.๔ มีการวางแผนการดําเนินงานและโครงการพัฒนาวัดอย#างต#อเนื่อง
หมวดที่ ๓ ดานการศาสนศึ ก ษา การดํ า เนิ น การด+ า นการศาสนศึ ก ษามี แ นวทางการ
ดําเนินการดังนี้
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๗๐๔ (Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society)
๓.๑ การจัดการ/จัดใหมีเพื่อการศาสนศึกษา
๓.๑.๑ จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัด
๓.๑.๒ จัดสอนธรรมศึกษาให+แก#นักเรียนนักศึกษาประชาชนภายในวัด
๓.๑.๓ จัดพระภิกษุไปสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
๓.๑.๔ จัดให+มีโครงการปฏิบัติธรรมแก#พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด
๓.๑.๕ จัดห+องสมุดทางพระพุทธศาสนาในวัด
๓.๒ การสงเสริมการศาสนศึกษา
๓.๒.๑ ส#งเสริมให+พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม
๓.๒.๒ ส#งเสริมให+พระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดศึกษาต#อระดับอุดมศึกษา
๓.๒.๓ ส#งเสริมให+ศิษย(วัดได+รับการศึกษาอย#างต#อเนื่อง
หมวดที่ ๔ ดานการศึ ก ษาสงเคราะห1 การดํ า เนิ น การด+ า นการศึ ก ษาสงเคราะห( มี แ นว
ทางการดําเนินการดังนี้
๔.๑ การจัดตั้งโรงเรียนศูนย1อบรมชมรมตางๆในวัด
๔.๑.๑ จัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย(อบรมเด็กก#อนเกณฑ(
๔.๑.๒ จัดตั้งศูนย(เรียนรู+ศีลธรรม
๔.๑.๓ จัดตั้งศูนย(ฝ@กอาชีพ
๔.๑.๔ จัดตั้งชมรมต#างๆเพื่อรวมกลุ#มดําเนินกิจกรรมที่เป.นประโยชน(ต#อชุมชน
๔.๒ การสงเสริมหรือสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห1
๔.๒.๑ ส#งเสริม/สนับสนุนด+านการศึกษาให+กับโรงเรียนหรือหน#วยงานราชการ
ต#างๆ
๔.๒.๒ ส#งเสริม/สนับสนุนประชาชนในการส#งเสริมอาชีพต#างๆ
๔.๓.๓ ส# ง เสริ ม /สนั บ สนุ น กองทุ น การศึ ก ษาต# า งๆให+ แ ก# เ ด็ ก ยากจนหรื อ
ผู+ด+อยโอกาส
หมวดที่ ๕ ดานการเผยแผ การดําเนินการด+านการเผยแผ#มีแนวทางการดําเนินการดังนี้
๕.๑ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวัดสําคัญทางพระพุทธศาสนาเชน
วัมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬบูชาวันเขาพรรษาเปนตน
๕.๑.๑ การทําบุญตักบาตร
๕.๑.๒ การแสดงธรรมเทศนา
๕.๑.๓ การจัดปฏิบัติธรรม
๕.๑.๔ การเวียนเทียน
๕.๑.๕ การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
๕.๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย1
๕.๒.๑ การทําบุญตักบาตร
๕.๒.๒ การแสดงธรรมเทศนา
๕.๒.๓ การจัดปฏิบัติธรรม
๕.๒.๔ การเวียนเทียน
๕.๒.๕ การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที ๓ และนานาชาติ ครังที ๑ ๗๐๕
T

๕.๓ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตามประเพณี/ทองถิ่น
๕.๓.๑ ทําบุญตักบาตร
๕.๓.๒ การแสดงธรรมเทศนา
๕.๓.๓ ปฏิบัติธรรม
๕.๓.๔ กิจกรรมส#งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี
๕.๓.๕ การจัดนิทรรศการเผยแพร#ความรู+ที่เกี่ยวข+องกับวันสําคัญทางประเพณี/
ท+องถิ่น
๕.๔ การทํ าหนาที่ อบรมสงเสริม ศีล ธรรมของพระภิกษุ สามเณรเช#นในโรงเรีย น
หน#วยงานราชการหน#วยงานเอกชนหรือประชาชนตามหมู#บ+านต#างๆ
๕.๕ บุคลากรของวัดทําหนาที่เผยแพรพระพุทธศาสนาเช#นเป.นพระธรรมทูตพระ
วิป:สสนาจารย(พระจริยานิเทศเป.นต+น
๕.๖ มี ก ารเผยแพรขอมู ล ขาวสารทางพระพุ ท ธศาสนาเช# น วิ ท ยุ ชุ ม ชนการแจก
หนังสือธรรมะซีดีธรรมะหอกระจายข#าวเป.นต+น
๕.๗ ภายในวัดมีมุมเรียนรูพระพุทธศาสนาเช#นมุมหนังสือ/ห+องสมุดปKายพุทธศาสนา
สุภาษิตเป.นต+น
๕.๘ มีการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนประชาชนทั่วไปเช#น
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร+อนบวชเนกขัมมจาริณีค#ายคุณธรรมฯลฯ
หมวดที่ ๖ ดานการสาธารณสงเคราะห1การดําเนินการด+านการสาธารณสงเคราะห(มีแนว
ทางการดําเนินการดังนี้
๖.๑ การใหความชวยเหลือ/สงเคราะห1ดานตางๆแกประชาชน
๖.๑.๑ การสงเคราะห(ผู+ยากไร+
๖.๑.๒ การช#วยเหลือผู+ประสบภัยต#างๆ
๖.๑.๓ การระงับข+อพิพาท/ข+อขัดแย+งของชาวบ+าน
๖.๑.๔ การดําเนินการด+านการสาธารณสงเคราะห(อื่นๆ
๖.๒ การมีสวนรวม/สนับสนุนดานการสาธารณสงเคราะห1
๖.๒.๑ การอํานวยความสะดวกในการให+ใช+สถานที่ของวัดจัดกิจกรรมต#างๆ
๖.๒.๒ การจัดตั้งมูลนิธิ/กองทุนเพื่อการกุศล
๖.๒.๓ การมีส#วนร#วมในการส#งเสริมอาชีพของประชาชน
๖.๒.๔ การให+ความร#วมมือกับทางราชการเพื่อเผยแพร#ข+อมูลข#าวสารต#างๆ
๖.๓ การสรางเครือขาย/แนวรวม/อาสาสมัคร/จิตอาสาเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ
๖.๓.๑ วัดสร+างเครือข#ายการดําเนินงานด+านสาธารณะกับองค(กรต#างๆ
๖.๓.๒ วัดส#งเสริม/สนับสนุนให+มีจิตอาสาเพื่อเผยแผ#พระพุทธศาสนา
๖.๓.๓ วั ด จั ด ให+ มี อ าสาสมั ค ร/แนวร# ว มในการสอดส# อ งดู แ ลและพิ ทั ก ษ(
พระพุทธศาสนา
๖.๔ การมีสวนรวมของประชาชน/สวนราชการ
๖.๔.๑ วัดเป.นศูนย(กลางการดําเนินกิจกรรมต#างๆของชุมชน
๖.๔.๒ ส#วนราชการให+ความร#วมมือและมีส#วนร#วมในการดําเนินกิจกรรมต#างๆ
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สรุปได+ว#า ในการพัฒนาวัดนั้นควรเริ่มจากการพัฒนาขั้นพื้นฐาน และควรส#งเสริมให+วัดเกิด
กระบวนการเรียนรู+ในการพัฒนาตนเองไปสู#คุณภาพและความสําเร็จอย#างต#อเนื่อง เกิดการยอมรับจาก
สังคม โดยบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส#วน เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ#มค#าในการพัฒนาวัดสู#ความ
เป.นมาตรฐานต#อไป
๔. การสรางแหลงเรียนรูภายในวัด
ศูนย(เรียนรู+ชุมชน คือ สถานที่เก็บ รวบรวม นําเสนอ เผยแพร# ถ#ายทอด และส#งเสริมการ
เรียนรู+ ข+อมูล ข#าวสาร ความรู+ และเรื่องราว ที่เป.นประโยชน(ต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
และการบริหารจัดการของชุมชน เพื่อให+ชุมชนเข+มแข็งอย#างยั่งยืน๑๓นอกจากนี้ยังหมายถึง เป.นศูนย(กลาง
รวบรวมข+อมูลข#าวสารความรู+ของชุมชนที่จะนําไปสู#การส#งเสริมกระบวนการเรียนรู+สําหรับประชาชนใน
ชุมชน เป.นแหล#งเสริมสร+างโอกาสในการเรียนรู+การถ#ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ( การสืบทอดภูมิ
ป:ญญา วัฒนธรรม ค#านิยม และเอกลักษณ(ของชุมชน อีกทั้งเป.นแหล#งบริการชุมชนด+านต#างๆ เช#น การจัด
กิจกรรมที่สอดคล+องกับความต+องการเรียนรู+ของชุมชน โดยเน+นกระบวนการเรียนรู+เพื่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เพื่อให+ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก#อให+เกิดชุมชนแห#งการเรียนรู+ และมุ#งการพัฒนาแบบ
พึ่งพาตนเอง เป.นศูนย(ฯของประชาชน ที่ดําเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชานที่จะก#อให+เกิดความ
เข+มแข็งของชุมชนอย#างยั่งยืน๑๔
พระราชปริยัติวิมล (ทองดี ฐิตายุโก) กล#าวว#า แนวทางในกรพัฒนาวัดให+เป.นศูนย(กลางของ
ชุมชนควรปฏิบัติดังนี้๑๕
๑. ควรพัฒนาวัดให+ประชาชนในชุมชนโดยรวมหรือรอบวัดเกิดความรู+สึกหวงแหน และ
ช#วยกันรักษา คือ ควรบริหารวัดให+มีความหมายมั่นเพื่อการปฏิบัติธรรม และบําเพ็ญกุศลของชาวบ+าน
หรือทําวัดให+เป.นสถานที่สร+างสุขบรรเทาทุกข(ของประชาชน
๒. ควรพัฒนาวัดเพื่อให+ประชาชนยอมรับร#วมกันตลอดเวลาว#าวัดและชุมชนคือหน#วยแห#ง
การพัฒนาที่สําคัญของประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยวัดและชุมชนนี้ไม#สามารถแยกขาดจากกัน
ได+ กล#าวคือวัดซึ่งเป.นสถานที่พระภิกษุสามเณรอยู#อาศัยในการศึกษาเล#าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติ
ธรรม หลังจากนั้นพระภิกษุสามเณรก็จะนําความรู+ในพระพุทธศาสนาไปบอกกล#าวแก#ประชาชนทั่วโลก
๓. ควรพัฒนาวัดให+เป.นหลักในการติดต#อประสานงานกับหน#วยงานหรือองค(กรของเอกชน
และราชการ เพื่อการจัดกิจกรรมของสังคม และเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนการ
ส#งเสริมการสร+างอาชีพ เพื่อก#อให+เกิดรายได+แก#ประชาชน
เจ+าอาวาสหรือผู+นําของชุมชนจะต+องจัดทําแผนพัฒนาชุมชนร#วมกัน ตลอดทั้งมีแผนในการ
ปฏิบัติงานอย#างละเอียด มีการติดตามผลงานและประเมินผลในแต#ละโครงการหรือกิจกรรมด+วย ซึ่ง
กิจกรรมหรือโครงการที่นับว#าเป.นหลักจริงๆ ในการบริหารจัดการวัดให+เป.นศูนย(กลางของชุมชนมีอยู# ๒
ส#วน คือ
๑๓

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, คู#มือศูนย(เรียนรู+ชุมชน ฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ( สุภัชนิญค(, ๒๕๕๑),หน+า ๗.
๑๔
เรื่องเดียวกัน,หน+า ๘.
๑๕
กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ, วัดพัฒนา’ ๕๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ, ๒๕๕๑), หน+า ๗.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที ๓ และนานาชาติ ครังที ๑ ๗๐๗
T

๑. กิจ กรรมเพื่อ สนั บสนุนและส#ง เสริมวั ดให+เ ป.นศู นย( กลางของชุม ชนในการพัฒ นาวัต ถุ
ประกอบด+วย สร+างสวนปCา “ปอดชุมชน” ศูนย(ฝ@กอาชีพ ศูนย(บริการข#าวสารข+อมูล (หอกระจายข#าว) การ
จัดวัดให+สะอาด สงบ ร#มรื่น ร#มเย็น ภูมิป:ญญาไทย “สวนสมุนไพรในวัด” การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ(
ธนาคารข+าว กองทุน มูลนิธิ การจัดตั้งคลังป:จจัยสี่ การสร+างที่ฌาปนกิจของชุมชน เป.นต+น
๒. เพื่อสนับสนุนและส#งเสริมวัดให+เป.นศูนย(กลางของชุมชนในการพัฒนาจิตใจหรือคุณธรรม
ประกอบด+วยการทําวัตรสวดมนต( การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร+อน การจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย( และโรงเรียนพระปริยัติธรรม การจัดตั้งศูนย(อบรมเด็กก#อนเกณฑ(ในวัด การจัดตั้งศูนย(อบรมและ
ปฏิ บั ติ ธ รรม การจั ด ตั้ ง ศู น ย( วั ฒ นธรรมท+ อ งถิ่ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย( วิ ท ยบริ ก าร (ห+ อ งสมุ ด ประชาชน
เอนกประสงค() การจัดงานประเพณีท+องถิ่นในวัด การจัดตั้งศูนย(ที่ปรึกษาแก+ไขป:ญหาสังคม และการจัด
งานพิเศษในวันสําคัญของไทย เป.นต+น
การจัดกิจกรรมหรือโครงการในแต#ละครั้งซึ่งเป.นความร#วมมือระหว#างวัดและชุมชนนี้ วัดและ
ชุมชนจะต+องร#วมมือกันกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค( เปKาหมาย และแนวทางในการดําเนินงานไว+ด+วย
๕. บทสรุป
การจากพัฒนาอุทยานการศึกษาภายในวัด นําไปสู#รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพื่อเป.น
ศูนย(กลางการเรียนรู+ของชุมชนประกอบด+วยรูปแบบที่ ๑ ศูนย(กลางการเรียนรู+ด+านการพัฒนาร#างกาย
(กายภาวนา) Learning center for Body development กลยุทธ(การสนับสนุนและส#งเสริมให+
ประชาชนมีสุขภาพร#างกายที่สมบูรณ(แข็งแรงตามหลักวิถีพุทธ กิจกรรม/โครงการ ได+แก# โครงการลานวัด
ลานกีฬ า โครงการปลูก ปCา ถาวรเฉลิ มพระเกีย รติ กิจ กรรมบริห ารกายบริ หารจิ ตเชิ งพุ ทธ (โยคะ, อบ
สมุนไพร, เต+นเอโรบิค, นั่งสมาธิ เป.นต+น)กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนตัวชี้วัดของโครงการ ได+แก#
จํานวนร+อยละของประชาชนที่เข+าร#วมโครงการมีสุขภาพร#างกายแข็งแรงขึ้นรูปแบบที่ ๒ ศูนย(กลางการ
เรียนรู+ด+านการพัฒนาศีลธรรม และสังคม (สีลภาวนา) Learning center for Morality and Social
developmentกลยุทธ(การสนับสนุนและส#งเสริมให+ประชาชนได+ศึกษาเรียนรู+ภูมิป:ญญาท+องถิ่นตามหลัก
วิถีพุทธ กลยุทธ(การสนับสนุนและส#งเสริมให+ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจตามหลักวิถีพุทธ
กิจกรรม/โครงการ ได+แก# โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ(ภูมิป:ญญาท+องถิ่นภายในวัด กิจกรรมปราชญ(ชาวบ+าน
สืบสานภูมิป:ญญาท+องถิ่น กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพุทธ โครงการพัฒนาสัมมาอาชีพ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดตั้งศูนย(วิสาหกิจชุมชนภายในวัด กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได+และ กิจกรรม
การจัดสวัสดิการผู+ด+อยโอกาส จัดตั้งศูนย(ประสานงานโครงการหมู#บ+านรักษาศีล ๕ โครงการหมู#บ+านสีขาว
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ( โดยมีวัดเป.นศูนย(กลาง โครงการจัดตั้งหน#วยอบรมประชาชนประจําตําบลตัวชี้วัด
ของโครงการ ได+แก# จํานวนร+อยละของประชาชนที่เข+าร#วมโครงการมีความพึงพอใจต#อการจัดกิจกรรม
พัฒนาด+านศีลธรรมและสังคม จํานวนร+อยละของประชาชนที่เข+าร#วมโครงการมีความรู+ด+านภูมิป:ญญา
ท+องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และจํานวนร+อยละของประชาชนที่เข+าร#วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจเพิ่ม
มากขึ้นรูปแบบที่ ๓ ศูนย(กลางการเรียนรู+ด+านการพัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) Learning centerfor Mind
development กลยุทธ(การสนับสนุนและส#งเสริมให+ประชาชนได+ปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ กิจกรรม/
โครงการ ได+แก#โครงการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด โครงการค#ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
เรียนรู+วิถีความเป.นชาวพุทธ (โฮมสเตย(ประจําวัด) กิจกรรมทําวัตร สวดมนต(ปฏิบัติธรรมวันพระ หรือวัน
เสาร( วันอาทิตย( กิจกรรมสร+างสํานึกถึงผู+มีพระคุณ กิจกรรมลานวัดลานใจ กิจกรรมพ#อแม#พาลูกเข+าวัด

พุ ทธบูรณาการกับการวิจยั เพือพัฒนาสังคมให้ยงยื
ั น
๗๐๘ (Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society)
ตัวชี้วัดของโครงการ ได+แก# จํานวนร+อยละของประชาชนที่เข+าร#วมโครงการมีพึงพอใจต#อการจัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมรูปแบบที่ ๔ ศูนย(กลางการเรียนรู+ด+านการพัฒนาป:ญญา (ป:ญญาภาวนา) Learning center
for Wisdom developmentกลยุทธ(การสนับสนุนและส#งเสริมให+ประชาชนได+ศึกษาค+นคว+างานวิจัย
ทางด+านพระพุทธศาสนาแบบครบวงจรตามหลักวิถีพุทธกิจกรรม/โครงการ ได+แก#โครงการจัดตั้งห+องสมุด
ทางพระพุทธศาสนาที่สามารศึกษาค+นคว+างานวิจัยทางพระพุทธศาสนาแบบครบวงจร โครงการจัดตั้งห+อง
นิ ท รรศการ ประวั ติ ค วามเป. น มาของพระพุ ท ธศาสนา โครงการห+ อ งเรี ย นในโลกกว+ า ง โครงการจั ด
สภาพแวดล+อมภายในวัดที่เอื้อต#อกิจกรรมการเรียนรู+พระพุทธศาสนาและชุมชน โครงการหอกระจายข#าว
วิทยุสื่อสารทางด+านพระพุทธศาสนา โครงการมัคคุเทศก(น+อย กิจกรรมอุทยานการศึกษาภายในวัด ตัวชี้วัด
ของโครงการ ได+แก# จํานวนร+อยละของประชาชนที่เข+าร#วมโครงการมีพึงพอใจต#อการใช+บริการศึกษา
ค+นคว+างานวิจัยด+านพระพุทธศาสนาส#วนผู+ได+รับผลประโยชน(จากรูปแบบการบริหารจัดการวัดเพื่อเป.น
ศูนย(กลางการเรียนรู+ของชุมชนทั้งโดยตรงและโดยอ+อม ก็คือประชาชนในชุมชนนั่นเอง
บรรณานุกรม
กรมการศาสนา. การวิเคราะห1การจําแนกวัดออกเปนกลุมตามระดับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ1การศาสนา, ๒๕๓๐.
กรมการศาสนา. วัดพัฒนา ๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ1การศาสนา, ๒๕๔๔.
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. คูมือศูนย1เรียนรูชุมชน ฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ1สุภัชนิญค1, ๒๕๕๑.
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. นโยบายและแนวทางการวิ จัย ทางการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ1คุรุสภา
,๒๕๔๒.
กองพุทธสาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. คูมือการพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐาน.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๔.
กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. วัดพัฒนา’ ๕๑. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ1สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๑.
คะนึงนิตย1 จันทรบุตร. สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร :
ภาพพิมพ1, ๒๕๓๒.
พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี).“การพัฒนาวัดใหเปนศูนย1กลางของชุมชน” ในธรรมปริทัศน1
๔๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ1มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญTUตธมฺโม) . "การบริหารวัด" วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห1บุรี, หนา ๑๔,
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร รม า ธิ ร า ช . ค ว า ม เ ชื่ อ แ ล ะ ศ า ส น า ใน สั ง ค ม ไ ท ย . น น ท บุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓.

