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อุทยานการศึกษาในวัด : แนวคิดสู�การพัฒนาวัดให�เป�นแหล�งเรียนรู�ของชุมชน 
Education Park in Temples: Temple Development to be Learning 

Resources for Community 
 

พระมหาสังคม ชยนนฺโท 
 

บทคัดย�อ 

 อุทยานการศึกษาภายในวัดเกิดจากแนวคิดของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ เพ่ือ
ประสงค(จะคัดเลือกวัดท่ีมีความพร+อมในการพัฒนาพ้ืนท่ีของวัดให+เป.นแหล#งการเรียนรู+ของพระภิกษุ
สามเณรและประชาชนในชุมชนอย#างแท+จริง โดยวางกรอบมาตรฐานไว+เป.นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ
วัดไว+อย#างชัดเจนถึง ๑๐ ด+าน เช#น การจัดตั้งพิพิธภัณฑ(พ้ืนบ+านภายในวัด การจัดการศึกษาแก#พระภิกษุ
สามเณรและประชาชน การเผยแผ#ข+อมูลข#าวสาร หลักธรรม คติธรรม หรือความรู+ทางวิชาการภายในวัด 
การจัดทําแผนพัฒนาวัด และการจัดการวัดให+มีความสะอาด ร#มรื่น และสวยงาม เป.นต+น อุทยาน
การศึกษาในวัดจึงเป.นหลักการและวิธีการปฏิบัติเบ้ืองต+นในการพัฒนาวัดให+เป.นแหล#งเรียนรู+ของชุมชน ใน
ป:จจุบันพบว#ามีวัดท่ีได+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.นท่ีฝ@กอบรมศีลธรรมและศึกษาเล#าเรียนแก#บุตรหลานอีกท้ังพ#อแม#
คนแก#เฒ#าและสตรีมารับฟ:งเทศนา เมื่อเจ็บปCวยก็มาอาศัยวัดเป.นท่ีรักษาพยาบาล ใช+วัดเป.นท่ีพักของคน
เดินทาง ชาวบ+านใช+วัดเป.นท่ีพบปะสังสรรค(จัดงานเทศกาล และมหรสพ๑ นับตั้งแต#รัฐบาลได+นํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใช+ ประเทศชาติได+พัฒนาก+าวหน+าเป.นแบบอย#างตะวันตกมากข้ึน 
ความสําคัญของวัดเริ่มลดน+อยลง กิจกรรมท่ีวัดเคยทํามาก#อนไม#ว#าจะเป.น การให+การศึกษา การ
รักษาพยาบาล การเป.นแหล#งฝ@กฝนอาชีพ รัฐก็เข+ามาดําเนินการเองท้ังหมด๒ ซ่ึงถึงแม+จะเป.นผลดีในการ
สร+างความเจริญก+าวหน+า แต#ก็เป.นป:จจัยสําคัญท่ีทําให+ประชาชนห#างเหินวัด ส#งผลทําให+วัดขาดการพัฒนา
ต#อเน่ือง จึงมีสภาพเสื่อมโทรม และพุทธศาสนิกชนก็คลายความเลื่อมใสศรัทธาต#อวัดและพระสงฆ(ลง
ตามลําดับ 
 ในป:จจุบันวัดหลายแห#งมุ#งท่ีจะพัฒนาด+านวัตถุและพัฒนาด+านอาคารสถานท่ีมากกว#าการท่ีจะ
พัฒนาเพ่ือมุ#งประโยชน(ต#อการศึกษาอบรม หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนส#งเสริมการเรียนรู+ของ
ประชาชนในแต#ละชุมชน วัดจึงเป.นท่ีพ่ึงเพียงด+านพิธีกรรมเท#าน้ัน มีวัดหลายแห#งท่ีมุ#งสร+างวัตถุมงคล
เครื่องรางของขลัง เพ่ือสนองความต+องการของประชาชน ยิ่งเป.นการส#งเสริมให+ประชาชนไม#พยายามท่ีจะ
พ่ึงตนเอง และเมื่อได+ป:จจัยก็จะนํามาพัฒนาสร+างวัดให+ใหญ#โตจนเกินความจําเป.นแต#การพัฒนาวัดมิได+
เป.นไปในลักษณะองค(รวมของสงฆ( จะเป.นเรื่องของเจ+าอาวาสแต#เพียงผู+เดียวเท#าน้ัน สมาชิกในวัดและ
ประชาชนขาดความเป.นเจ+าของวัด การทุ#มเทพัฒนาวัดและชุมชนจึงไม#เต็มท่ี ความสัมพันธ(ระหว#างพระกับ
ประชาชนไม#สมบูรณ(ตามหลักของการท่ีจะช#วยเหลือเก้ือกูลกัน พระสงฆ(จํานวนไม#น+อยท่ีเข+ามาบวชแล+ว 
ไม#ได+ศึกษาเล#าเรียน ไม#ได+เผยแผ#หลักธรรมแก#ประชาชน ประชาชนก็ปฏิบัติต#อพระสงฆ(ไม#สู+จะถูกทาง 
สังคมและพระพุทธศาสนาจึงเกิดป:ญหา สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาเริ่มทรุดต่ํา ประกอบกับ
ยุคของการเปลี่ยนแปลงเป.นสมัยใหม# มีการรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกเข+ามาอย#างเต็มรูปแบบ จน
ละเลยคุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนา ซ่ึงเป.นวัฒนธรรมพ้ืนฐานของสังคม ประชาชนขาดศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และความประพฤติของพระภิกษุสงฆ(ก็ย#อหย#อนจากพระธรรมวินัย และเป.นท่ีติติงแก#ผู+ท่ี
ได+พบเห็น๓ 
 วัดในพระพุทธศาสนาของไทย มีอยู#จํานวนมากมายท่ีสามารถใช+เป.นสถานท่ีพัฒนาจิตวิญญาณ
ประชาชนได+ปIละหลายล+านคน หากวัดน้ันๆ ได+รับการพัฒนา ให+อยู#ในสภาพท่ีเหมาะสมเป.นศูนย(กลาง
ชุมชน สามารถดึงดูดใจผู+ท่ีผ#านไปมาให+มีความรู+สึกว#าท่ีน่ีมีความสุขท่ีสัมผัสได+ วัดจึงน#าจะเน+นบทบาท
สนองตอบเปKาประสงค(ของพระพุทธศาสนาท่ีชัดเจนออกมาในฐานะผู+ให+ท่ีพ่ึงพิงทางกายทางใจ ท่ีไม#เพียง
พัฒนาในด+านวัตถุและศาสนาสถานเท#าน้ัน แต#จะต+องครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด+านบริหารศาสนบุคคล 
การศึกษาอบรม ศาสนสมบัติ และการสาธารณสงเคราะห(๔ วัดจึงจําเป.นท่ีจะต+องได+รับการพัฒนาให+
เจริญก+าวหน+า เพ่ือเรียกความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนกลับมาอีกครั้ง 
                                                           

๑มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, ความเ ช่ือและศาสนาในสังคมไทย , (นนทบุ รี  : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หน+า ๒๑๗. 

๒กรมการศาสนา, การวิเคราะห(การจําแนกวัดออกเป.นกลุ#มตามระดับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ(การศาสนา, ๒๕๓๐), หน+า ๒. 

๓คะนึงนิตย(  จันทรบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ภาพ
พิมพ(, ๒๕๓๒), บทนํา. 

๔กรมการศาสนา, วัดพัฒนา ๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(การศาสนา, ๒๕๔๔), หน+า ๑๐. 
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๖๙๘ 

 กรมการศาสนาได+มองเห็นถึงความสําคัญและความจําเป.นในการท่ีจะสนองตอบต#อความ
คาดหวังท่ีจะให+วัดท้ังหลาย ได+รับการพัฒนาอย#างเหมาะสม จึงได+เริ่มโครงการวัดพัฒนาตัวอย#างข้ึนตั้งแต#ปI 
พ.ศ. ๒๕๐๗ เพ่ือเป.นการยกย#อง ประกาศเกียรติคุณและให+การสนับสนุนวัดท่ีสามารถปรับปรุงวัดให+เป.น
วัดพัฒนาตัวอย#าง โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให+วัดเป.นประจําทุกปI ซ่ึงในป:จจุบันมีวัดพัฒนาตัวอย#าง
ท่ัวประเทศมากกว#า ๒,๐๐๐ วัด แต#พบว#าบางวัดไม#สามารถดํารงรักษาสภาพของวัดพัฒนาตัวอย#างได+๕ 
 จากสภาพป:ญหาพุทธศาสนาท่ีกําลังประสบวิกฤตศรัทธา ประกอบกับมาตรการในด+านศาสนา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายแนวทางการวิจัยทางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) สนับสนุนให+มีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาวัดให+เป.นศูนย(กลางของการพัฒนา
จิตใจ และเป.นสื่อกลางในการเสริมสร+างคุณธรรมจริยธรรมแก#ประชาชน๖ และการท่ีกรมการศาสนาได+รับ
อนุมัติให+บรรจุโครงการพัฒนาวัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – 
๒๕๒๙)๗ จึงจําเป.นอย#างยิ่งท่ีจะต+องรู+ว#าวัดพัฒนาตัวอย#างมีสภาพและป:ญหาการดําเนินงานในการพัฒนา
ด+านใดบ+าง ซ่ึงวัดพัฒนาตัวอย#าง จะต+องสามารถระบุสภาพและป:ญหาการดําเนินงานพัฒนาวัดออกมา
อย#างชัดเจน เพ่ือจะหาทางช#วยเหลือส#งเสริมการพัฒนาด+านน้ันๆ ให+มีสภาพเป.นวัดพัฒนาตัวอย#างในทุก
ด+านอย#างต#อเน่ือง และการพัฒนาด+านใดท่ีวัดพัฒนาตัวอย#างได+ดําเนินอย#างเด#นชัดอยู#แล+ว จะได+หา
แนวทางส#งเสริมสนับสนุนให+เป.นวัดพัฒนาตัวอย#างในโอกาสต#อไป และหากมีการเปรียบเทียบสภาพการ
ดําเนินงานของวัดพัฒนาตัวอย#างก#อนและหลังบรรจุโครงการพัฒนาวัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห#งชาติ ผลจากการเปรียบเทียบก็จะเป.นประโยชน(ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ด+านการศาสนา พัฒนาปรับปรุงวัดให+เป.นท่ีพ่ึงทางด+านจิตใจของประชาชน เป.นแบบอย#างในการพัฒนา
สังคมประเทศชาติต#อไป 
 
๒. หลักเกณฑ1และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติได+ออกประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ(และแนวทางการ
พิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย#าง และวัดพัฒนาตัวอย#างท่ีมีผลงานดีเด#น ไว+ดังน้ี 

๑. เป.นวัดท่ีถูกต+องตามกฎหมาย มีช่ือในทะเบียนวัดของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ
และเจ+าอาวาสของวัดน้ัน ได+รับการแต#งตั้งอย#างถูกต+องตามกฎมหาเถรสมาคมท้ังต+องปฏิบัติตาม พระธรรม
วินัยกฎ ระเบียบ และคําสั่งของมหาเถรสมาคม กฎหมาย กับได+ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการมาด+วยดี 

๒. เป.นวัดท่ีได+รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล+ว 
๓. มีพระภิกษุสามเณรอยู#ประจําตลอดท้ังปI ไม#น+อยกว#า ๕ รูปเป.นเวลาติดต#อกันไม#น+อยกว#า 

๕ ปI  
๔. ไม#เคยได+รับการคัดเลือกเป.นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย#าง วัดพัฒนาตัวอย#าง

ท่ีมีผลงานดีเด#นและไม#เป.นพระอารามหลวงมาก#อน 
๕. จัดตั้งพิพิธภัณฑ(สถาน หรือ พิพิธภัณฑ(พ้ืนบ+านในวัด 

                                                           
๕เร่ืองเดียวกัน, หน+า ๖๕. 
๖กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายและแนวทางการวิจัยทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(คุรุสภา, ๒๕๔๒), หน+า ๔๓. 
๗กรมการศาสนา, การวิเคราะห(การจําแนกวัดออกเป.นกลุ#มตามระดับการพัฒนา, หน+า ๒. 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๖๙๙ 

๖.จัดกิจกรรมทางการศึกษาและการเผยแพร#ความรู+แก#พระภิกษุ สามเณร และประชาชน 
๗. จัดสถานท่ีเผยแพร#ข+อมูล ข#าวสาร ปKายคติธรรมพุทธภาษิต หรือความรู+ทางวิชาการในวัด 
๘. บริเวณวัดมีความสะอาดสงบร#มรื่น สวยงาม 
๙. จัดทําแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาวัดอย#างต#อเน่ือง 
๑๐. มีการจัดทําแผนผังวัดแสดงพ้ืนท่ีบริเวณวัดและอาคารเสนาสนะต#างๆ ในวัดและติดตั้ง

ไว+บริเวณด+านหน+าวัด  

๓. แนวคิดในการพัฒนาวัด 
การสร+างวัดในประเทศไทยน้ันนอกเหนือจากจะเป.นการสร+างตามคติโบราณดังกล#าวแล+วใน

เวลาต#อมาก็ยังมีป:จจัยสําคัญหลักบางประการท่ีเป.นเหตุจูงใจไปสู#การสร+างวัดดังน้ี๘ 
๑. สร+างเพ่ือให+เป.นสิ่งคู#บ+านคู#เมืองเช#นการสร+างวัดพระมหาธาตุ เพ่ือประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ หรือประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญ อันเป.นสิ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจของสังคมท่ีพระมหากษัตริย(ทุก
ยุคทุกสมัยพึงสังวรและนิยมสร+างข้ึนเป.นประเพณี เช#น วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,วัดช+างล+อม
อําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยสุโขทัย 

๒. สร+างเพ่ือให+เป.นวัดประจําวัง สําหรับพระมหากษัตริย(จะทรงใช+เป.นท่ีประกอบพระราชพิธี
หรือพระราชกุศล ส#วนใหญ#มักสร+างอยู#ติดกับพระบรมมหาราชวังเช#นวัดเจดีย(เจ็ดแถวจังหวัดสุโขทัย, วัด
พระศรีสรรเพชญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร  

๓. สร+างข้ึนเพ่ือให+เป.นวัดประจํารัชกาล คตินิยมน้ี เพ่ิงจะมีข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร(เช#นวัด
ราชประดิษฐ(ฯกรุงเทพมหานคร เป.นวัดประจําราชกาลท่ี ๔, วัดเบญจมบพิตรฯกรุงเทพมหานคร เป.นวัด
ประจํารัชกาลท่ี ๕, วัดพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร เป.นวัดประจํารัชกาลท่ี ๙  

๔. สร+างข้ึนเพ่ือเป.นอนุสรณ(ในบริเวณท่ีเป.นนิวาสสถานเดิมของบุพการีของพระมหากษัตริย(
หรือพระบรมวงศานุวงศ(หรือคหบดี เพ่ือเป.นการอุทิศกุศลบุญแห#งการถวายท่ีดิน และการสร+างน้ันแด#ผู+
ล#วงลับไปแล+วเช#นวัดไชยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเจ+าปราสาททองสร+างในนิวาสสถานเดิม
ของพระราชชนนี,วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล+าเจ+าอยู#หัวทรงสร+าง ณ ท่ี
เป.นนิวาสสถานเดิมของพระอัยยิกา พระอัยกีของพระองค( 

๕. สร+างข้ึนบนพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงเคยเป.นท่ีถวายพระเพลิงพระศพหรือพระบรมศพมาก#อน ท้ังน้ี
เพ่ือให+เป.นอนุสรณ(ในการรําลึกถึงบุคคลผู+น้ัน รวมท้ังเป.นการอุทิศบุญแด#ผู+น้ันด+วยเช#นวัดพระราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระราเมศวร ทรงสร+างข้ึน ณ ท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ+าอยู#ทอง 

๖. สร+างข้ึนณท่ีปรากฏเหตุการณ(สําคัญเช#นวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีพระราเม
ศวรทรงทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย(ตกลง ณ ท่ีตั้งวัดแห#งน้ี 

๗. สร+างข้ึนตามคติประเพณีนิยมบางประการเช#นการสร+างวัดคู#ผัวเมียอย#างวัดกุฏีดาว, วัด
สมณโกฏจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป.นวัดคู#ผัวเมียระหว#างพระเจ+าบรมโกศและพระมเหสี, วัดมกุฎกษัตริ
ยารามและวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานครเป.นวัดคู#ผัวเมียระหว#างรัชกาลท่ี ๔ และพระอัครมเหสี 

หรือคติการสร+างวัดประจําเมือง อันเป.นคติท่ีสืบเน่ืองมาแต#โบราณท่ีกรุงราชธานีจะต+องสร+าง
ข้ึนไว+ให+เป.นท่ีต+องมีทุกๆ ราชธานีท่ีตั้งข้ึนใหม#มี ๔ วัด คือวัดมหาธาตุวัดพระเชตุพนวัดราชบูรณะและวัด
ราชประดิษฐ( 

                                                           
๘เร่ืองเดียวกัน, หน+า ๘๗-๘๘. 
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๗๐๐ 

ความสัมพันธ(ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยดังกล#าวมาท้ังหมดมีความเก่ียวเน่ืองกับสถาบันหลัก๓
ประเภทคือบ+านวัดและวังสถาบันท้ัง๓ หน#วยน้ีมีความสัมพันธ(เก่ียวข+องซ่ึงกันและกันตลอดเวลาโดย “วัง” 
น้ันอยู#ในสถานะของท่ีประทับแห#งกษัตริย(หรือผู+นําของสังคมและประเทศชาติ วังจึงเป.นเสมือนหน่ึง
สัญลักษณ(แห#งศูนย(รวมในทางอาณาจักรในขณะท่ี “บ+าน” เป.นท่ีพักอาศัยของเหล#าทวยราษฎรเป.นหน่ึงใน
โครงสร+างพ้ืนฐานสําหรับ “วัด” อันเป.นท่ีตั้งของพุทธสถานน้ันก็จะดํารงอยู#ในฐานะศูนย(รวมทางจิตใจท่ี
เป.นตัวกลางเช่ือมระหว#าง “วัง”กับ “บ+าน” หรืออีกนัยยะหน่ึงระหว#าง “กษัตริย(” กับ “ราษฎร” เมื่อไทย
รับเอาอิทธิพลความเช่ือในเรื่องของ “สมมุติเทพ” จากขอมเข+ามาใช+ในสังคมสมัยอยุธยาภาพลักษณ(และ
บทบาทแห#งกษัตริย(ของไทยยิ่งมีความสูงส#งและศักดิ์สิทธ์ิยิ่งข้ึนจนทําให+ความสัมพันธ(ระหว#างสถาบัน
กษัตริย(กับราษฎรกลับมีช#องว#างห#างกันมาก “วัด” จึงเป.นเสมือนสายใยท่ีเช่ือมโยงช#องว#างดังกล#าวน้ันวัด
สําคัญๆโดยเฉพาะอย#างวัดมหาธาตุถูกสถาปนาข้ึนด+วยชนช้ันปกครองท้ังสิ้นเน่ืองจากต+องอาศัยกําลังและ
ทรัพย(วัสดุในการก#อสร+างจํานวนมากวัดท่ีพระมหากษัตริย(ทรงสร+างข้ึนจึงวิจิตรบรรจงงดงาม เมื่อวัด
ดังกล#าวถูกสร+างข้ึนเพ่ือใช+เป.นศูนย(รวมในทางจิตใจของชุมชนกษัตริย(ในฐานะผู+สร+างวัดก็ย#อมได+รับความ
เคารพศรัทธาและซ่ือสัตย(จงรักภักดีจากทวยราษฎร(ในชุมชนน้ันโดยปริยายอํานาจและพลังมวลชนท่ี
กษัตริย(พึงจะได+มาอาศัยการสื่อผ#านทางเจ+าอาวาสวัดต#างๆน้ีโดยตรงน่ีคือความสัมพันธ(ระหว#างความหมาย
ของบ+านวัดและวังโดยสรุปแล+ววัดในสถานะท่ีเป.นศูนย(กลางของสังคมจึงมีความสําคัญและบทบาทหน+าท่ี
ดังน้ีคือ๙ 

๑. วัดในฐานะตัวแทนความเจริญและความมั่นคงของแผ#นดิน 
๒. วัดในฐานะสถาบันผู+สืบทอดศาสนาให+ยั่งยืน 
๓. วัดในฐานะสถานท่ีให+การศึกษา 
๔. วัดในฐานะท่ีพ่ึงทางกายและใจของสังคม 
๕. วัดในฐานะศูนย(รวมของศิลปกรรม 
๑)เป8าหมายในการพัฒนาวัด เปKาหมายสําคัญซ่ึงเป.นนโยบายของกรมการศาสนาคือการพัฒนา

วัดให+เป.นศูนย(กลางของชุมชนซ่ึงการพัฒนาจะบรรลุสู#เปKาหมายได+น้ันวัดควรจะดําเนินการในสิ่งต#อไปน้ีโดย
ลําดับ 

  ๑. จัดและพัฒนากิจกรรมของวัดให+เกิดประโยชน(แก#ประชาชนหรือชาวบ+านโดยรอบ
วัดให+มากท่ีสุด 

  ๒. จัดการปกครองพระภิกษุสามเณรในวัดให+เป.นระเบียบเรียบร+อยส#งเสริมคนรอบวัด
หรือคนในชุมชนน้ันให+มาบวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัยท่ีวัดน้ันกันให+มากท่ีสุด 

   ๓. จัดการพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่เสนาสนะของวัดให+สะอาดเรียบร+อยร#มรื่น
เหมาะสมกับสภาพความต+องการและความจําเป.นให+มากท่ีสุด๑๐ 

๒) แนวทางการพัฒนาวัด การพัฒนาวัดให+เป.นศูนย(กลางของชุมชนพอจะสรุปออกเป.น
แนวทางได+ดังน้ี 

  ๑. พัฒนาวัดให+ชาวชุมชนในท+องถ่ินเกิดความรู+สึกว#าวัดเป.นของตน ทําให+เกิดความ หวง
แหน ความรักและจะช#วยกันดูแลรักษา 

                                                           
๙เนตรนภิศ นาควัชระและคณะ, วัดในกรุงเทพมหานคร, หน+า ๒๕๒-๒๘๘. 
๑๐พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ]^ตธมฺโม) , "การบริหารวัด" วัดอัมพวัน  จังหวัดสิงห(บุรี, หน+า ๑๔, (อัด

สําเนา). 
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  ๒. สร+างสภาพวัดให+มีความหมายเป.นท่ีพักอาศัยของพระภิกษุสามเณรเป.นท่ีบวชเรียน
ศึกษาปฏิบัติธรรมเป.นท่ีทําบุญบําเพ็ญกุศลของชาวบ+านเป.นสถานท่ีท่ีชาวบ+านในละแวกน้ันได+เข+ามาหา
ความสงบทางกายและใจและเป.นศูนย(กลางสําหรับทํากิจกรรมทางสังคมร#วมกันของชาวบ+าน 

  ๓. สร+างความสัมพันธ(ระหว#างวัดกับประชาชนในท+องถ่ินให+เกิดข้ึนโดยบริเวณวัดจะต+อง
สะอาดร#มรื่นมีการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาชนมีความพร+อมท่ีจะให+บริการแก#ประชาชนในท+องถ่ินท่ีมีความ
ต+องการเข+าวัดเพ่ือบําเพ็ญกุศลศึกษาพระธรรมวินัยและหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเพ่ือ
ประชาชนจะได+เห็นคุณค#าและเข+าวัดมากข้ึน 

  ๔.  สร+างความเป.นอันหน่ึงอันเดียวกันระหว#างวัดกับประชาชนในท+องถ่ินวัดควรเป.น แกน
นําของประชาชนในท+องถ่ินในการติดต#อกับหน#วยงานอ่ืนๆมีการรณรงค(และการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ตลอดจนการส#งเสริมอาชีพซ่ึงควรใช+วัดเป.นศูนย(กลาง 

  ๕. ทําให+ชาวชุมชนเกิดการยอมรับตลอดไปว#าวัดกับชุมชนน้ันๆเป.นหน#วยงานเดียวกัน
และคอยให+ความช#วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

๓) สภาพแวดล�อมของวัด การพัฒนาวัดจะเริ่มข้ึนและสําเร็จลุล#วงไปได+เจ+าอาวาสจะต+อง
เป.นผู+ประสานท่ีสําคัญจึงควรจะศึกษาสภาพแวดล+อมและองค(ประกอบต#างๆของวัดให+ได+ข+อมูลเป.นพ้ืนฐาน
ไว+ก#อนได+แก# 

  ๑. สงฆ(คือพระภิกษุสามเณรภายในวัดควรจะได+ศึกษาประวัติความเป.นมาอุปนิสัย ใจคอ
ความรู+ความสามารถของพระภิกษุสามเณรแต#ละรูปเพ่ือความสะดวกในการปกครองและการขอความ
ร#วมมือในการมอบหมายงานต#างๆ 

  ๒. สมณธรรมคือการทํากิจวัตรและการศึกษาพระธรรมวินัยควรจะได+จัดการและส#งเสริม
ให+พระภิกษุสามเณรภายในวัดได+ศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนความรู+ในสาขาวิชาการต#างๆซ่ึงถือว#าเป.น
กิจวัตรท่ีสงฆ(พึงปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธบัญญัติควรจะได+มีการจัดระเบียบและดูแล ให+สงฆ(พึง
ปฏิบัติตามแนวแห#งพระพุทธบัญญัติในกิจวัตรน้ันๆอย#างครบถ+วน 

  ๓. สวัสดิการคือป:จจัยอํานวยความสะดวกควรจะได+รับการสอดส#องดูแลสภาพความ
เป.นอยู#ของสงฆ(ภายในวัดให+พอเหมาะกับสมณเพศ 

  ๔. เสนาสนะคือท่ีอยู#อาศัยควรสํารวจดูว#าพอเพียงหรือไม#สิ่งใดต+องบูรณะสิ่งใด ควรสร+าง
เพ่ิมเติมและควรจัดให+เป.นหมวดหมู#เพ่ือความเป.นระเบียบสวยงาม 

  ๕. สมบัติของวัดหมายถึงทรัพย(สินต#างๆท่ีเป.นสังหาริมทรัพย(และอสังหาริมทรัพย(เงิน
และหน้ีสิน (ถ+ามี) วัสดุอุปกรณ(เช#นเครื่องพิมพ(ดีดเครื่องขยายเสียงภาชนะเครื่องใช+ต#างๆเช#นจาน ช+อน
รวมถึงอาคารเสนาสนะ พระพุทธรูป โบราณวัตถุ (ถ+ามี) ฯลฯสิ่งของเหล#าน้ีควรสํารวจและจัดทําบัญชีหรือ
ทะเบียนไว+ให+ละเอียด เพ่ือความสะดวกในการบํารุงรักษา 

  ๖. สังฆาธิการกิจคือการประสานงานกับเจ+าคณะระดับต#างๆอาจมอบหมายพระสงฆ( รูป
ใดรูปหน่ึงท่ีมีความรู+ทางงานสารบรรณทําหน+าท่ีเป.นเลขานุการหรือทํางานสารบรรณของวัดก็จะสะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ๗. สัปบุรุษคือชาวบ+านผู+มีศรัทธาช#วยเหลือบํารุงวัดศิษย(วัดและแม#ชีควรจะได+ศึกษา
ประวัติความเป.นมาเช#นเดียวกับการศึกษาพระสงฆ(ภายในวัดเพ่ือความสะดวกในการปกครอง การขอ
ความร#วมมือและการดําเนินการด+านกิจกรรมต#างๆของวัดได+ตรงตามความต+องการของชุมชน 
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  ๘. สาธารณสงเคราะห(คือการบําเพ็ญประโยชน(ต#อชุมชนซ่ึงได+แก#การจัดอาคารสถานท่ี
เพ่ือบริการแก#พระภิกษุสามเณรและประชาชนเช#นห+องสมุดตู+ยาศาลาพักร+อนบ#อนํ้ารวมถึงกิจกรรมต#างๆ
เช#นการแสดงธรรมการตั้งศูนย(ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย(การตั้งศูนย(ฝ@กอาชีพฯลฯควรสํารวจว#าสิ่ง
ใดวัดได+ดําเนินการอยู#แล+วสิ่งใดควรจะบริการข้ึนอีกเพ่ือความเหมาะสมและสอดคล+องกับความต+องการ
ของชุมชน๑๑ 

๔) แนวทางการพัฒนาวัดของสํ า นักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ๑๒ สํา นักงาน
พระพุทธศาสนาแห#งชาติ ได+กําหนดกรอบการพัฒนาวัดไว+ ๖ หมวด ดังน้ี 
 หมวดท่ี ๑ การสาธารณูปการ การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาวัดในด+านการสาธารณูปการ 
มีแนวทางการดําเนินการดังน้ี 
   ๑.๑ บริเวณวัด ภายในบริเวณวัดมีสิ่งต#างๆท่ีจําเป.นเหมาะสมส#งเสริมสภาพความเป.น
รมณียสถานโดยดําเนินการในสิ่งต#างๆดังเช#น 
   ๑.๑.๑ ปKายช่ือวัดตั้งอยู#ในท่ีท่ีเหมาะสมมีขนาดท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีมีความ
สง#างาม 
   ๑.๑.๒ แผนผังติดตั้งไว+ในท่ีเป̂ดเผยเห็นได+ชัดเจนแสดงอาณาเขตและรายละเอียด
สถานท่ีต#างๆภายในวัดชัดเจน 
   ๑.๑.๓ ปKายแผ#นแพร#กิจกรรมต#างๆของวัดแสดงหรือเผยแพร#การดําเนินกิจกรรม
ต#างๆของวัด 
   ๑.๑.๔ ปKายประวัติโดยย#อเพ่ือแสดงประวัติวัดเผยแพร#แก#บุคคลท่ัวไป 
   ๑.๑.๕ ปKายนิเทศข+อมูลเพ่ือแสดงจํานวนสถิติข+อมูลต#างๆของวัด 
   ๑.๑.๖ ปKายคติธรรมพุทธภาษิตเพ่ือเผยแพร#คติธรรมหรือพุทธภาษิตเพ่ือเป.น
แหล#งเรียนรู+หรืออคติธรรมสอนใจแก#บุคคลท่ีเข+ามาในวัด 
   ๑.๑.๗ มุมหนังสือเพ่ือส#งเสริมการอ#านเพ่ือเป.นช#องทางในการเรียนรู+แก#บุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจ 
   ๑.๒ การปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมและภูมิทัศน1ภายในวัด 
   ๑.๒.๑ บริเวณวัดสงบร#มรื่น 
   ๑.๒.๒ มีการจัดบริเวณวัดสถานท่ีเป.นระเบียบ 
   ๑.๒.๓ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
   ๑.๒.๔ มีบริเวณปลูกดอกไม+ไม+ประดับเพ่ือความร#มรื่นสวยงาม 
   ๑.๒.๕ มีการจัดพ้ืนท่ีสําหรับน่ังพักผ#อน 
   ๑.๓ ความสะอาด/มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสะต�างๆ 
   ๑.๓.๑ ความสะอาดของอาคารเสนาสนะและภายในบริเวณวัด 
   ๑.๓.๒ ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะมีความมั่นคงปลอดภัยต#อการ
พํานักอาศัยใช+ประโยชน(หรือดําเนินกิจกรรมต#างๆ  

                                                           
๑๑พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี),“การพัฒนาวัดให+เป.นศูนย(กลางของชุมชน”ในธรรมปริทัศน(๔๖, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),หน+า ๒๗-๔๕. 
๑๒กองพุทธสาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ, คู#มือการพัฒนาวัดสู#ความเป.นมาตรฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ, ๒๕๕๔), หน+า ๑๐-๑๓. 
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   ๑.๔ วัดมีสิ่งปลูกสร�างและอาคารเสนาสนะต�างๆ 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+มีเพ่ือให+
สามารถบริหารจัดการวัดอย#างเป.นระบบได+แก# 
   ๑.๕.๑ การจัดทําบัญชีการเงินของวัด 
   ๑.๕.๒ การจัดทําทะเบียนทรัพย(สินของวัด 
   ๑.๕.๓ การแต#งตั้งไวยาวัจกรของวัด 
   ๑.๕.๔ การแต#งตั้งคณะกรรมการวัด 
 หมวดท่ี ๒ ด�านการปกครอง การดําเนินการบริหารจัดการด+านการปกครองมีแนวทางการ
ดําเนินการดังน้ี 
   ๒.๑ การจัดทําระเบียบปฏิบัติเพ่ือเป�นแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรภายในวัด 
   ๒.๑.๑ มีระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสามเณร 
   ๒.๑.๒ มีระเบียบปฏิบัติของศิษย(วัดและผู+อาศัยในวัด 
   ๒.๑.๓ มีระเบียบปฏิบัติสําหรับบุคคลท่ีเข+ามาร#วมหรือจัดกิจกรรมต#างๆ ภายใน
วัด 
   ๒.๒ มีการวางแผนการบริหารจัดการอย�างเป�นระบบ 
   ๒.๒.๑ เจ+าอาวาสได+มีการมอบหมายหน+าท่ีบุคลากรภายในวัดตามความรู+
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#อเน่ือง 
 หมวดท่ี ๓ ด�านการศาสนศึกษา การดําเนินการด+านการศาสนศึกษามีแนวทางการ
ดําเนินการดังน้ี 
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   ๓.๑ การจัดการ/จัดให�มีเพ่ือการศาสนศึกษา 
   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 การส�งเสริมการศาสนศึกษา 
   ๓.๒.๑ ส#งเสริมให+พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม 
   ๓.๒.๒ ส#งเสริมให+พระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดศึกษาต#อระดับอุดมศึกษา 
   ๓.๒.๓ ส#งเสริมให+ศิษย(วัดได+รับการศึกษาอย#างต#อเน่ือง 
 หมวดท่ี ๔ ด�านการศึกษาสงเคราะห1 การดําเนินการด+านการศึกษาสงเคราะห(มีแนว
ทางการดําเนินการดังน้ี 
   ๔.๑ การจัดต้ังโรงเรียนศูนย1อบรมชมรมต�างๆในวัด 
   ๔.๑.๑ จัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย(อบรมเด็กก#อนเกณฑ( 
   ๔.๑.๒ จัดตั้งศูนย(เรียนรู+ศีลธรรม 
   ๔.๑.๓ จัดตั้งศูนย(ฝ@กอาชีพ 
   ๔.๑.๔ จัดตั้งชมรมต#างๆเพ่ือรวมกลุ#มดําเนินกิจกรรมท่ีเป.นประโยชน(ต#อชุมชน 
   ๔.๒ การส�งเสริมหรือสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห1 
   ๔.๒.๑ ส#งเสริม/สนับสนุนด+านการศึกษาให+กับโรงเรียนหรือหน#วยงานราชการ
ต#างๆ 
   ๔.๒.๒ ส#งเสริม/สนับสนุนประชาชนในการส#งเสริมอาชีพต#างๆ 
   ๔.๓.๓ ส#งเสริม/สนับสนุนกองทุนการศึกษาต#างๆให+แก#เด็กยากจนหรือ
ผู+ด+อยโอกาส 
 หมวดท่ี ๕ ด�านการเผยแผ� การดําเนินการด+านการเผยแผ#มีแนวทางการดําเนินการดังน้ี 
   ๕.๑ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวัดสําคัญทางพระพุทธศาสนาเช�น
วัมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬบูชาวันเข�าพรรษาเป�นต�น 
   ๕.๑.๑ การทําบุญตักบาตร 
   ๕.๑.๒ การแสดงธรรมเทศนา 
   ๕.๑.๓ การจัดปฏิบัติธรรม 
   ๕.๑.๔ การเวียนเทียน 
   ๕.๑.๕ การจัดนิทรรศการท่ีเก่ียวเน่ืองกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
   ๕.๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย1 
   ๕.๒.๑ การทําบุญตักบาตร 
   ๕.๒.๒ การแสดงธรรมเทศนา 
   ๕.๒.๓ การจัดปฏิบัติธรรม 
   ๕.๒.๔ การเวียนเทียน 
   ๕.๒.๕ การจัดนิทรรศการท่ีเก่ียวกับพระราชกรณียกิจ 
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   ๕.๓ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตามประเพณี/ท�องถิ่น 
   ๕.๓.๑ ทําบุญตักบาตร 
   ๕.๓.๒ การแสดงธรรมเทศนา 
   ๕.๓.๓ ปฏิบัติธรรม 
   ๕.๓.๔ กิจกรรมส#งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี 
   ๕.๓.๕ การจัดนิทรรศการเผยแพร#ความรู+ท่ีเก่ียวข+องกับวันสําคัญทางประเพณี/
ท+องถ่ิน 
   ๕.๔ การทําหน�าท่ีอบรมส�งเสริมศีลธรรมของพระภิกษุสามเณรเช#นในโรงเรียน
หน#วยงานราชการหน#วยงานเอกชนหรือประชาชนตามหมู#บ+านต#างๆ 
   ๕.๕ บุคลากรของวัดทําหน�าท่ีเผยแพร�พระพุทธศาสนาเช#นเป.นพระธรรมทูตพระ
วิป:สสนาจารย(พระจริยานิเทศเป.นต+น 
   ๕.๖ มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารทางพระพุทธศาสนาเช#นวิทยุชุมชนการแจก
หนังสือธรรมะซีดีธรรมะหอกระจายข#าวเป.นต+น 
   ๕.๗ ภายในวัดมีมุมเรียนรู�พระพุทธศาสนาเช#นมุมหนังสือ/ห+องสมุดปKายพุทธศาสนา
สุภาษิตเป.นต+น 
   ๕.๘ มีการจัดโครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก�เยาวชนประชาชนท่ัวไปเช#น
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร+อนบวชเนกขัมมจาริณีค#ายคุณธรรมฯลฯ 
 หมวดท่ี ๖ ด�านการสาธารณสงเคราะห1การดําเนินการด+านการสาธารณสงเคราะห(มีแนว
ทางการดําเนินการดังน้ี 
   ๖.๑ การให�ความช�วยเหลือ/สงเคราะห1ด�านต�างๆแก�ประชาชน 
   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(อ่ืนๆ  
   ๖.๒ การมีส�วนร�วม/สนับสนุนด�านการสาธารณสงเคราะห1 
   ๖.๒.๑ การอํานวยความสะดวกในการให+ใช+สถานท่ีของวัดจัดกิจกรรมต#างๆ 
   ๖.๒.๒ การจัดตั้งมูลนิธิ/กองทุนเพ่ือการกุศล 
   ๖.๒.๓ การมีส#วนร#วมในการส#งเสริมอาชีพของประชาชน 
   ๖.๒.๔ การให+ความร#วมมือกับทางราชการเพ่ือเผยแพร#ข+อมูลข#าวสารต#างๆ 
   ๖.๓ การสร�างเครือข�าย/แนวร�วม/อาสาสมัคร/จิตอาสาเพ่ือดําเนินกิจกรรมต�างๆ  
   ๖.๓.๑ วัดสร+างเครือข#ายการดําเนินงานด+านสาธารณะกับองค(กรต#างๆ 
   ๖.๓.๒ วัดส#งเสริม/สนับสนุนให+มีจิตอาสาเพ่ือเผยแผ#พระพุทธศาสนา 
   ๖.๓.๓ วัดจัดให+มีอาสาสมัคร/แนวร#วมในการสอดส#องดูแลและพิทักษ(
พระพุทธศาสนา 
   ๖.๔ การมีส�วนร�วมของประชาชน/ส�วนราชการ 
   ๖.๔.๑ วัดเป.นศูนย(กลางการดําเนินกิจกรรมต#างๆของชุมชน 
   ๖.๔.๒ ส#วนราชการให+ความร#วมมือและมีส#วนร#วมในการดําเนินกิจกรรมต#างๆ 
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 สรุปได+ว#า ในการพัฒนาวัดน้ันควรเริ่มจากการพัฒนาข้ันพ้ืนฐาน และควรส#งเสริมให+วัดเกิด
กระบวนการเรียนรู+ในการพัฒนาตนเองไปสู#คุณภาพและความสําเร็จอย#างต#อเน่ือง เกิดการยอมรับจาก
สังคม โดยบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส#วน เพ่ิมประสิทธิภาพและความคุ#มค#าในการพัฒนาวัดสู#ความ
เป.นมาตรฐานต#อไป 

๔. การสร�างแหล�งเรียนรู�ภายในวัด 
ศูนย(เรียนรู+ชุมชน คือ สถานท่ีเก็บ รวบรวม นําเสนอ เผยแพร# ถ#ายทอด และส#งเสริมการ

เรียนรู+ ข+อมูล ข#าวสาร ความรู+ และเรื่องราว ท่ีเป.นประโยชน(ต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
และการบริหารจัดการของชุมชน เพ่ือให+ชุมชนเข+มแข็งอย#างยั่งยืน๑๓นอกจากน้ียังหมายถึง เป.นศูนย(กลาง
รวบรวมข+อมูลข#าวสารความรู+ของชุมชนท่ีจะนําไปสู#การส#งเสริมกระบวนการเรียนรู+สําหรับประชาชนใน
ชุมชน เป.นแหล#งเสริมสร+างโอกาสในการเรียนรู+การถ#ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ( การสืบทอดภูมิ
ป:ญญา วัฒนธรรม ค#านิยม และเอกลักษณ(ของชุมชน อีกท้ังเป.นแหล#งบริการชุมชนด+านต#างๆ เช#น การจัด
กิจกรรมท่ีสอดคล+องกับความต+องการเรียนรู+ของชุมชน โดยเน+นกระบวนการเรียนรู+เพ่ือวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เพ่ือให+ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก#อให+เกิดชุมชนแห#งการเรียนรู+ และมุ#งการพัฒนาแบบ
พ่ึงพาตนเอง เป.นศูนย(ฯของประชาชน ท่ีดําเนินการโดยประชาชน และเพ่ือประชานท่ีจะก#อให+เกิดความ
เข+มแข็งของชุมชนอย#างยั่งยืน๑๔ 

พระราชปริยัติวิมล (ทองดี ฐิตายุโก) กล#าวว#า แนวทางในกรพัฒนาวัดให+เป.นศูนย(กลางของ
ชุมชนควรปฏิบัติดังน้ี๑๕ 

๑. ควรพัฒนาวัดให+ประชาชนในชุมชนโดยรวมหรือรอบวัดเกิดความรู+สึกหวงแหน และ
ช#วยกันรักษา คือ ควรบริหารวัดให+มีความหมายมั่นเพ่ือการปฏิบัติธรรม และบําเพ็ญกุศลของชาวบ+าน 
หรือทําวัดให+เป.นสถานท่ีสร+างสุขบรรเทาทุกข(ของประชาชน 

๒. ควรพัฒนาวัดเพ่ือให+ประชาชนยอมรับร#วมกันตลอดเวลาว#าวัดและชุมชนคือหน#วยแห#ง
การพัฒนาท่ีสําคัญของประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยวัดและชุมชนน้ีไม#สามารถแยกขาดจากกัน
ได+ กล#าวคือวัดซ่ึงเป.นสถานท่ีพระภิกษุสามเณรอยู#อาศัยในการศึกษาเล#าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติ
ธรรม หลังจากน้ันพระภิกษุสามเณรก็จะนําความรู+ในพระพุทธศาสนาไปบอกกล#าวแก#ประชาชนท่ัวโลก 

๓. ควรพัฒนาวัดให+เป.นหลักในการติดต#อประสานงานกับหน#วยงานหรือองค(กรของเอกชน
และราชการ เพ่ือการจัดกิจกรรมของสังคม และเพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนการ
ส#งเสริมการสร+างอาชีพ เพ่ือก#อให+เกิดรายได+แก#ประชาชน  

เจ+าอาวาสหรือผู+นําของชุมชนจะต+องจัดทําแผนพัฒนาชุมชนร#วมกัน ตลอดท้ังมีแผนในการ
ปฏิบัติงานอย#างละเอียด มีการติดตามผลงานและประเมินผลในแต#ละโครงการหรือกิจกรรมด+วย ซ่ึง
กิจกรรมหรือโครงการท่ีนับว#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 เร่ืองเดียวกัน,หน+า ๘. 
๑๕ กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ, วัดพัฒนา’ ๕๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห#งชาติ, ๒๕๕๑), หน+า ๗. 
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๑. กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส#งเสริมวัดให+เป.นศูนย(กลางของชุมชนในการพัฒนาวัตถุ 
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+างท่ีฌาปนกิจของชุมชน เป.นต+น 

๒. เพ่ือสนับสนุนและส#งเสริมวัดให+เป.นศูนย(กลางของชุมชนในการพัฒนาจิตใจหรือคุณธรรม 
ประกอบด+วยการทําวัตรสวดมนต( การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร+อน การจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย( และโรงเรียนพระปริยัติธรรม การจัดตั้งศูนย(อบรมเด็กก#อนเกณฑ(ในวัด การจัดตั้งศูนย(อบรมและ
ปฏิบัติธรรม การจัดตั้งศูนย( วัฒนธรรมท+องถ่ิน การจัดตั้งศูนย( วิทยบริการ (ห+องสมุดประชาชน
เอนกประสงค() การจัดงานประเพณีท+องถ่ินในวัด การจัดตั้งศูนย(ท่ีปรึกษาแก+ไขป:ญหาสังคม และการจัด
งานพิเศษในวันสําคัญของไทย เป.นต+น 

การจัดกิจกรรมหรือโครงการในแต#ละครั้งซ่ึงเป.นความร#วมมือระหว#างวัดและชุมชนน้ี วัดและ
ชุมชนจะต+องร#วมมือกันกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค( เปKาหมาย และแนวทางในการดําเนินงานไว+ด+วย 

 
๕. บทสรุป 
 การจากพัฒนาอุทยานการศึกษาภายในวัด นําไปสู#รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพ่ือเป.น
ศูนย(กลางการเรียนรู+ของชุมชนประกอบด+วยรูปแบบท่ี ๑ ศูนย(กลางการเรียนรู+ด+านการพัฒนาร#างกาย 
(กายภาวนา) Learning center for Body development กลยุทธ(การสนับสนุนและส#งเสริมให+
ประชาชนมีสุขภาพร#างกายท่ีสมบูรณ(แข็งแรงตามหลักวิถีพุทธ กิจกรรม/โครงการ ได+แก# โครงการลานวัด 
ลานกีฬา โครงการปลูกปCาถาวรเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมบริหารกายบริหารจิตเชิงพุทธ (โยคะ, อบ
สมุนไพร, เต+นเอโรบิค, น่ังสมาธิ เป.นต+น)กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนตัวช้ีวัดของโครงการ ได+แก# 
จํานวนร+อยละของประชาชนท่ีเข+าร#วมโครงการมีสุขภาพร#างกายแข็งแรงข้ึนรูปแบบท่ี ๒ ศูนย(กลางการ
เรียนรู+ด+านการพัฒนาศีลธรรม และสังคม (สีลภาวนา) Learning center for Morality and Social 
developmentกลยุทธ(การสนับสนุนและส#งเสริมให+ประชาชนได+ศึกษาเรียนรู+ภูมิป:ญญาท+องถ่ินตามหลัก
วิถีพุทธ กลยุทธ(การสนับสนุนและส#งเสริมให+ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจตามหลักวิถีพุทธ
กิจกรรม/โครงการ ได+แก# โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ(ภูมิป:ญญาท+องถ่ินภายในวัด กิจกรรมปราชญ(ชาวบ+าน
สืบสานภูมิป:ญญาท+องถ่ิน 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#วยอบรมประชาชนประจําตําบลตัวช้ีวัด
ของโครงการ ได+แก# จํานวนร+อยละของประชาชนท่ีเข+าร#วมโครงการมีความพึงพอใจต#อการจัดกิจกรรม
พัฒนาด+านศีลธรรมและสังคม จํานวนร+อยละของประชาชนท่ีเข+าร#วมโครงการมีความรู+ด+านภูมิป:ญญา
ท+องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน และจํานวนร+อยละของประชาชนท่ีเข+าร#วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจเพ่ิม
มากข้ึนรูปแบบท่ี 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 
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ตัวช้ีวัดของโครงการ ได+แก# จํานวนร+อยละของประชาชนท่ีเข+าร#วมโครงการมีพึงพอใจต#อการจัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมรูปแบบท่ี 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
ทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารศึกษาค+นคว+างานวิจัยทางพระพุทธศาสนาแบบครบวงจร โครงการจัดตั้งห+อง
นิทรรศการ ประวัติความเป.นมาของพระพุทธศาสนา โครงการห+องเรียนในโลกกว+าง โครงการจัด
สภาพแวดล+อมภายในวัดท่ีเอ้ือต#อกิจกรรมการเรียนรู+พระพุทธศาสนาและชุมชน โครงการหอกระจายข#าว 
วิทยุสื่อสารทางด+านพระพุทธศาสนา โครงการมัคคุเทศก(น+อย กิจกรรมอุทยานการศึกษาภายในวัด ตัวช้ีวัด
ของโครงการ ได+แก# จํานวนร+อยละของประชาชนท่ีเข+าร#วมโครงการมีพึงพอใจต#อการใช+บริการศึกษา
ค+นคว+างานวิจัยด+านพระพุทธศาสนาส#วนผู+ได+รับผลประโยชน(จากรูปแบบการบริหารจัดการวัดเพ่ือเป.น
ศูนย(กลางการเรียนรู+ของชุมชนท้ังโดยตรงและโดยอ+อม ก็คือประชาชนในชุมชนน่ันเอง 
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