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Abstract

 This qualitative research aimed to study and to compare the roles of Buddhist monks in social development 

in the past (before 1978) and in the present focusing on the case of Phra Dhammongkolyarn Luangphor Viriyang 

Sirintharo. The research methodology included documentary research and an in-depth interview with Phra  

Dhammongkolyarn Luangphor Viriyang Sirintharo, Buddhist monks involved in social development and informants 

involved in social development in the area of Buddhism.

 The researcher found that Buddhist monks took part in social development in the past before 1978 took place 

due to the failure of public administration and government operations, inefficient government officers, structural 

complexity, aligning with the expanded influence of communism. The government consequently utilized the power 

of traditional mores and authority of the religious institution, having them take part in social development.

 In terms of the role of Buddhist monks, it was found that most projects for public interests yielded the  

benefits to all targeted groups in the society including the youth, general public and beneficiaries at the  

international sphere.

 The result of the comparative study revealed that, in terms of politics, in the past, Buddhist monks were 

utilized as the mechanism for social development by the government. When compared to the current scenario, they 

were more independent and unimpeded by political influence. In the economic aspect, the role of Buddhist monks 

in the past and in the present focused on the same issue, earning for the living and the wellbeing of the people. 

Consequently, development projects were aimed at training skills, creating the jobs and income for the population 

to be able to survive sufficiently, being the firm ground for happy family and strong community. In terms of the 

social aspect, in the past and in the present, public participation were found to be the tool for social development 

since it was the most natural form of social consciousness.
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บทคัดย่อ

 งานวจิยัฉบบันีเ้ป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาบทบาทของพระสงฆ์กบัการพฒันาสงัคมในอดตีก่อนปี 2530 ศกึษา

บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในปัจจุบันและเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในอดีตกับปัจจุบัน โดยศึกษา

กรณี พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) แนวทางการศึกษาใช้การวิจัยเอกสาร ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เชิงลึก

โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นพระสงฆ์นกัพฒันาโดยเฉพาะ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวริยิงัค์ สรินิธโร) และกลุม่บคุคลทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบั

การด�าเนินการพัฒนาสังคมในบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

 ผู้วิจัยพบว่าก่อนปี 2530 พระสงฆ์ต้องเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการพัฒนาสังคมสืบเนื่องจากการบริหารงานของกลไกภาครัฐที่

ล้มเหลวและข้าราชการขาดประสทิธภิาพในการท�างานรวมถงึความซบัซ้อนเชงิโครงสร้างอ�านาจหน้าที ่อกีทัง้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเกิด

การรกุรานของลทัธคิอมมวินสิต์ ภาครฐัจงึต้องอาศยัพลงัจารตีนยิมคือสถาบนัศาสนาโดยให้พระสงฆ์เข้าไปมส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันา

สังคม 

 จากการศกึษาบทบาทพระสงฆ์กบัการพฒันาสงัคมในปัจจบุนั กรณ ีพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวริยิงัค์ สรินิธโร) พบว่า โครงการ

พัฒนาสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ยังประโยชน์ให้เกิดแก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับใน

สังคม ทั้งระดับเยาวชน ระดับประชาชนทั่วไปและระดับนานาชาติ

 จากการเปรยีบเทยีบบทบาทการพฒันาสงัคมของพระสงฆ์ในอดตี (ก่อนปี 2530) กบัปัจจบุนั ด้านการเมอืงพบว่า การพฒันาสงัคม

ของพระสงฆ์ในอดีต (ก่อนปี 2530) มีเรื่องการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องเนื่องจากเป็นกลไกการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนการพัฒนา

สังคมของพระสงฆ์ในปัจจุบันมีความเป็นอิสระปราศจากเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจพบว่า การพัฒนาสังคมของพระสงฆ์

ในอดีต มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเรื่องปากท้องของประชาชน โครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้

เป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงตนอยู่ได้ในลักษณะครอบครัวมีสุขและให้ชุมชนเข้มแข็ง ด้านสังคมพบว่า การพัฒนาสังคมของ 

พระสงฆ์ในอดีตใช้หลักการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพราะการมีส่วนร่วมคือส�านึกทางสังคมอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

ค�าส�าคัญ : บทบาทพระสงฆ์ไทย การพัฒนา สาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ศาสนาอย่างทีเ่ข้าใจกันโดยสามญัเป็นผลอย่างหนึง่แห่งความ

พยายามของมนุษย์ที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตบางอย่างของตนซึ่งมีทั้ง

ปัญหาเฉพาะบคุคลและปัญหาเกีย่วกบัความสมัพันธ์ระหว่างมนษุย์

ด้วยกันที่เรียกว่าปัญหาทางสังคม ในเมื่อศาสนาเกิดจากความ

พยายามของมนุษย์จึงท�าให้มนุษย์และศาสนามีความสัมพันธ์กัน

อย่างแนบแน่น โดยเฉพาะในทางสงัคมในฐานะทีศ่าสนาเป็นสถาบนั

ทางสงัคมอย่างหนึง่ ศาสนาจะมคีวามส�าคญัได้รบัการยอมรบันบัถอื

จากหมูม่นษุย์เพยีงไรกอ็ยูท่ีว่่า ศาสนายงัมปีระโยชน์ช่วยสนองความ

ต้องการของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้เพียงใด และ

มนุษย์ยังมองเห็นความจ�าเป ็นของศาสนาอยู ่เพียงใด ข ้อน้ี

หมายความว่าการด�ารงอยู่ เจริญขึ้น เสื่อมลงหรือสิ้นไปของศาสนา

ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่มีต่อสังคมเป็นส�าคัญ (พระราชวรมุนี, 2512)

 ความสมัพันธ์ระหว่างมนษุย์กบัศาสนาหรอืระหว่างสังคมกบั

ศาสนาเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างหน้าที่ ซ่ึงแต่ละ

องค์ประกอบหรือแต่ละสถาบนัทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นโครงสร้างสงัคม 

จะต้องกระท�าหน้าทีข่องตนทัง้ในสภาวะทีพ่งึกระท�าไปตามปกตวิสิยั 

และในสภาวะทีต้่องยดืหยุน่หรอืปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสภาพความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโครงสร้างสังคม เพื่อ

การรักษาสังคมโดยส่วนรวมให้คงอยู่ได้และเป็นไปเพื่อการปรับ

ระเบียบสังคมให้มั่นคง (พินิจ ลาภธนานนท์, 2529)

 พระสงฆ์จึงควรจะเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมตามหลัก

พุทธธรรมและพุทธพจน์แล้ว ตามสภาพแวดล้อม การด�าเนินชีวิต 

และการบ�าเพ็ญภาวนาของพระสงฆ์แล้ว มเีหตผุล 3 ประการทีผ่ลกัดนั

ให้พระสงฆ์เข้ามามบีทบาทต่อสังคมคอื ประการแรก การด�าเนนิชวีติ

ของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ชาวบ้านถวาย (ปัจจัย 4 ได้แก่ จีวร

เคร่ืองนุ่งห่ม อาหารบิณฑบาต เสนาสนะที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค,  

ผูว้จัิย) ประการทีส่อง สภาพและเหตกุารณ์ในสังคมย่อมมผีลเกีย่วข้อง 

กับการบ�าเพ็ญสมณธรรม ประการสุดท้าย โดยคุณธรรมคือเมตตา

ธรรมพระสงฆ์จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ (พระมหา

สมทรง สิรินธโร, 2525)

 สังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับวิวัฒนาการ

ทางความคิดและค่านิยมของคนในสังคมเรียกได้ว่าเป็นอนิจจะ

ลักษณะของสังคมคือ การเกิดขึ้น การตั้งอยู่ และการเปลี่ยนแปลง

ไปทุกขณะ สมบูรณ์ สุขส�าราญ (2530) กล่าวว่า จากสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์จึง
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ต้องปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมด้วย ปัจจุบัน

จะเห็นว่ามีการถกเถียงปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ว่า  

“พระท�าอะไรให้แก่สังคมบ้าง” บางคนถึงกับวิจารณ์ว่า “พระเป็น

กาฝากสังคม” เพราะเอาแต่นั่งรับจตุปัจจัยไทยทานซึ่งสืบเนื่องมา

จากบทบาทของพระสงฆ์หลายด้านสูญเสียไป 

 บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมลดน้อยเพราะมีสถาบันทาง

สังคมแบบใหม่เข ้ามารับบทบาทเดิมของวัด โลกในปัจจุบัน

เปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างมากทัง้ทางด้าน เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

รวมไปถงึการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมความเปลีย่นแปลงเหล่านี้

ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศท�าให้เกิดการถ่ายเททางภูมิปัญญา 

ทัศนคติ ค่านิยม รวมไปถึงวัฒนธรรม จะเห็นว่าสมัยก่อนเรียนที่วัด 

ปัจจบุนัเรยีนทีโ่รงเรียน มหาวทิยาลยั มแีหล่งบนัเทงิ ห้างสรรพสนิค้า

รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ มีความทันสมัยมากขึ้นท�าให้จ�านวนคนเข้า

วัดลดจ�านวนลงประชาชนห่างเหินจากพระสงฆ์มากยิ่งขึ้น

 การก�าหนดแนวทางการพฒันารวมถึงหลกัการต่างๆ จะต้อง

คิดหาวิธีการที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมของคนในท้องถิ่นนั้นๆ 

ที่จะเป็นผู้ได้รับการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจะต้องยั่งยืน

สามารถอ�านวยความสุขทั้งแก่ปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม  

สิง่เหล่านีค้อืแนวทางการพฒันาทีจ่ะต้องก�าหนดเป็นหลกัคดิส�าหรบั

พระสงฆ์นักพัฒนารุ่นต่อไป บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ควรจะ

มุง่เน้นการพฒันาอย่างรอบด้านทัง้ทางด้านวตัถ ุ(วตัถนุยิม) และทาง

ด้านจิตใจ (จิตนิยม) ท้ังน้ีการพัฒนาด้านต่างๆ จะต้องอยู่ภายใต้

กรอบที่เรียกว่าคุณธรรมรวมถึงศีลธรรมด้วยซ่ึงมีพุทธธรรมอันเป็น

ฐานและเป็นยุทธวิธีในการพัฒนา

 พระพุทธศาสนาโดยสถาบันสงฆ์เป็นองค์กรเอกชนองค์กร

หนึ่งที่ได้เสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยยึดถือ

รปูแบบรากเหง้าของวฒันธรรมเดมิตามแนวทางของพทุธธรรมและ

ความเชือ่ทางศาสนาพทุธเป็นส�าคญั แม้ในปัจจบุนัสถาบนัสงฆ์ทีเ่ข้า

มามีส่วนร่วมในบทบาทการพัฒนา ยังไม่กระจายออกไปอย่างกว้าง

ขวาง แต่กพ็อจะมปีรากฏให้เหน็ในทกุๆ ภาคของประเทศ (สมบรูณ์ 

สุขส�าราญ, 2530) ซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้น�าทางความเช่ือความคิดและ

เป็นผูป้ระกอบพิธกีรรมทางพระพทุธศาสนา เป็นศนูย์รวมใจของชาว

บ้านและคนในชมุชนซึง่เมือ่จะด�าเนนิการพฒันาใดกต็ามจะมต้ีนทนุ

ทางความคดิความเชือ่และความศรทัธาของคนในชมุชนเป็นทนุเดมิ

ท�าให้การจะด�าเนินงานการพัฒนาต่างๆ เป็นไปได้ง่ายกว่าภาครัฐ

กระแสโลกาภวัิตน์และความเปลีย่นแปลงของสงัคม ในปัจจบุนัท�าให้

บทบาทต่อการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ได้ลดลงเป็นอย่างมาก 

เพราะมหีน่วยงานภาครฐัได้เข้ามาด�าเนนิการแทนพระสงฆ์ อย่างไร

กต็ามบทบาทของพระสงฆ์กไ็ม่ได้ลดลงอย่างหมดสิน้ทเีดยีว ปัจจบุนั

ยังมีพระสงฆ์ที่พยายามจะสร้างโครงการต่างๆ เพื่อสร้างบทบาทใน

กระบวนการพัฒนาสังคมไปพร้อมกับการพัฒนาของภาครัฐ คือ  

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวริิยงัค์ สรินิธโร) วดัธรรมมงคล กรงุเทพฯ 

ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้อุทิศตนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคมทั้ง 

ทางโลกและทางธรรม จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาว่า “พระสงฆ์มีความ

ส�าคัญต่อกระบวนการพัฒนาสังคมภายใต้บริบททางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร อ้างอิงโดยหลักธรรม (พระธรรมวินัย) 

และโลกธรรม (ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน)

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม 

ในอดีต (ก่อนปี 2530)

 2. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม 

ในปัจจุบัน กรณี พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) 

วัดธรรมมงคล

 3.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์

ในอดีต (ก่อนปี 2530) กับปัจจุบัน กรณี พระธรรมมงคลญาณ  

(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)

แนวคิดทฤษฎี
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมา- 

สมัพุทธเจ้าตรสัแก่พระภกิษวุ่า “ภิกษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจงจารกิไป 

เพือ่ประโยชน์และความสขุของชนเป็นอนัมาก เพือ่อนเุคราะห์ชาวโลก 

เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุแก่ทวยเทพและมนษุย์ท้ังหลาย” 

หลกัพรหมวหิาร 4 เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา เป็นหลักธรรมเพ่ือ

เกื้อกูลสังคมและเป็นหลักใจก�ากับความประพฤติ (วุฒิ) วุฑฒิธรรม 

4 สปัปรุสิงัเสวะ การคบหาสตับรุษุ สทัธมัมสัสวนะ ฟังพระสทัธรรม 

โยนโิสมนสิการ คิดไตร่ตรองเหตผุลโดยแยบคาย ธมัมานธุมัมปฏบิตัิ 

ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้อง เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญแก่ตน

และสังคม

 แนวคิดการพัฒนา พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลท่ี 9 

“การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้นตอน ต้องสร้าง 

พืน้ฐานคอืความพอมพีอกนิพอใช้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้งต้นก่อน” 

และหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) 

และแนวคิดของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร “หากเราจะพัฒนาชาติ 

เราก็ต้องพัฒนาเด็ก” เพราะคุณภาพของสังคมเกิดมาจากคุณภาพ

ของเด็ก

 แนวคดิภาวะผูน้�า ภาวะผูน้�าเป็นกลไกขบัเคลือ่นการพัฒนา

สังคม อานันท์ ปันยารชุน “ผู้น�าไม่ใช่ผู้ที่น�าคนอื่น แต่ผู้น�าท่ีดีคือ 

ผู้ที่ผู้อื่นอยากเดินตามและผู้น�าที่ดีจะต้องรู้จักการสานประโยชน์

ระหว่างบุคคลในสังคมให้เกิดขึ้นได้” ภาวะผู้น�า 4 แบบ ภาวะผู้น�า

แบบชีน้�า ภาวะผูน้�าแบบให้การสนบัสนุน ภาวะผูน้�าแบบให้มส่ีวนร่วม 
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ภาวะผูน้�าแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ผูน้�าการพฒันาในทกุรปูแบบล้วนมจีดุ

มุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ “มุ่งสร้างความเจริญแก่สังคม”

ขอบเขตของการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีก้�าหนดขอบเขตของกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูสมัภาษณ์

เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินการพัฒนาสังคมในบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

วิธีด�าเนินการวิจัย
 แนวทางการศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยเอกสาร โดย

ศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องเพือ่ใช้อ้างองิประกอบการ

วิจัย และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีกลุ่ม

เป้าหมายเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาโดยเฉพาะ พระธรรมมงคลญาณ 

(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) และกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินการพัฒนาสังคมในบริบทท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 

ข้อมูลที่ได้รับจากทั้งสองแนวทาง ผู้วิจัยจะน�าผลที่ได้จากการศึกษา

วิจัย เปรียบเทียบกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา : 

กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนาของ สมบูรณ์ สุขส�าราญ (2530) เพื่อ

อธิบายบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในอดีต (ก่อนปี 

2530) อธิบายบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน 

กรณพีระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวริยิงัค์  สรินิธโร) วดัธรรมมงคล 

และอธิบายเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ใน

อดีตกับปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่าง 

ภายใต้บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง พร้อมน�าผลการศึกษาเสนอ

แนะแนวทางการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ที่เหมาะสมกับบริบท

สังคมปัจจุบัน

สรุปผลการวิจัย
 บทบาทการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ก่อนปี 2530 การที่

พระสงฆ์ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสังคมสรุปได้ 

ดังนี้ 

 1. ความไร้ประสิทธิภาพของกลไกระบบราชการซึ่งมีการ

บริหารแบบรวมศูนย์อ�านาจท�าให้การพัฒนาสังคมมีข้อจ�ากัดคือได้

รับการพัฒนาเฉพาะบางท้องที่เท่านั้น

 2. บรรทัดฐานส�าคัญประการหนึ่งของชาวบ้านในท้องถิ่น 

มองว่าพระสงฆ์เป็นผูน้�าทางจติวญิญาณทัง้ทางธรรมและทางโลกซึง่

หมายถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นที่ยกย่องและเคารพนับถือของ

คนในท้องถิ่นจึงยินยอมที่จะท�าตามพระสงฆ์แบบไม่มีข้อแม้ 

 3. ความไร้ประสิทธิภาพของข้าราชการปฏิบัติงาน สืบเนื่อง

มาจากความล้มเหลวของระบบราชการทีพ่จิารณาความดคีวามชอบ

จากผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมและสามารถจับต้องได้ในเชิงปริมาณ

มากกว่าคุณภาพ ท�าให้ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

งานพัฒนาสังคมด�าเนินการพัฒนาสังคมแบบฉาบฉวย 

 4. การพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ใช่ว่าจะราบเรยีบปราศจาก

ปัญหาอุปสรรคยิ่งความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นมากข้ึน

เท่าไรปัญหาอุปสรรคของการด�าเนินงานย่อมมีมากข้ึนด้วย 

ตามล�าดับ

 5.  การพฒันาสังคมของพระสงฆ์ในสมัยอดตีถกูมองว่าเป็น

เครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาล 

 6. ปัญหาส�าคัญของพระสงฆ์นักพัฒนาคือความลังเลใจ 

ของชาวบ้านในขณะนั้นต่อกระบวนการสังฆพัฒนาเพราะบางคน

มองว่าไม่ใช่กจิของสงฆ์พระต้องอยูส่่วนพระไม่ควรมายุง่กบัปากท้อง

ของคน

 บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน กรณี 

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวริยิงัค์ สิรนิธโร) แบ่งการพฒันาเป็น

ระดับเป้าหมาย ดังนี้ 

 กลุ่มเป้าหมายระดับเยาวชน การพัฒนาเด็กคือเป้าหมาย

หลักส�าคัญของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร “หากว่าเราจะพัฒนาชาติ 

เราต้องพฒันาเดก็” เป็นความตัง้ใจของหลวงพ่อวริยิงัค์ฯ ทีจ่ะสร้าง

บุคลากรของชาติให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีคิดของ ชนิกานต์ 

เพชรงาม (2560) ที่ว่า “การเสริมสร้างทุนมนุษย์ ทุนสังคมและทุน

ทางวัฒนธรรม โดยเน้นให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคม

จะน�าไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ”

 กลุ ่มเป้าหมายระดับประชาชนท่ัวไป การสร้างวัดใน

ประเทศไทยเพ่ือเป็นศาสนสถานใช้ประกอบกจิของสงฆ์และพธิกีรรม

ทางพระพุทธศาสนา และสร้างสถาบันพลังจิตตานุภาพทั่วประเทศ

เพื่อสอนวิชาสมาธิแก่ประชาชน สร้างสถาบันออกแบบนานาชาติ

ชนาพัฒน์ เพื่อพัฒนาทักษะความรู ้และทักษะอาชีพด้านการ

ออกแบบทีเ่ป็นมาตรฐานและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล สร้างพระ

วริยิะมงคลมหาเจดย์ีศรรีตันโกสนิทร์และพระพทุธมงคลธรรมศรไีทย

เพื่อเป็นปูชนียสถานและปูชนียวัตถุแก่พุทธศาสนิกชนสืบไว้ใน

พระพุทธศาสนาและการจัดบวชชีพราหมณ์ซึ่งเป็นงานประจ�าปี

ของวัดธรรมมงคล เป็นความตั้งใจของหลวงพ่อวิริยังค์ฯ ที่ต้องการ

ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงการบวชเนกขัมมะ (ถือศีล 8) ซึ่งเป็นบุญ

กุศลตามหลักความเชื่อในพระพุทธศาสนา หลักคิดส�าคัญประการ

หนึ่งของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร คือ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความ

เท่าเทยีมในสทิธริะหว่างเพศชายและเพศหญงิได้มโีอกาสบวชอย่าง

เท่าเทียมกัน 

 กลุม่เป้าหมายระดบันานาชาติ การสร้างวดัไทยในต่างประเทศ 

ของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิชา

สมาธิที่หลวงพ่อวิริยังค์ฯ ได้ศึกษามาจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต การ

ด�าเนินงานสอนสมาธิในต่างแดนจะไม่มุ่งเน้นให้คนเปล่ียนศาสนา 
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แต่จะแนะน�าการท�าสมาธิท่ีถูกต้อง เม่ือคนท�าสมาธิแล้วจะเกิดผล
ทางใจ คือ ความมีเหตุมีผลทางคิด มีความเสียสละและมีความ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน องค์ประกอบท้ังสามประการคือหลัก
สันติสุขและสันติภาพของสังคมโลก (World peace)

อภิปรายผลการวิจัย
 บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในอดีต (ก่อนปี 2530) 
จากการบริหารงานของกลไกภาครัฐท่ีล้มเหลวและข้าราชการขาด
ประสทิธภิาพในการท�างานรวมถงึความซบัซ้อนเชงิโครงสร้างอ�านาจ
หน้าที่ ท�าให้การด�าเนินการพัฒนาสังคมของภาครัฐล้มเหลวมีเพียง
ปริมาณแต่ขาดคุณภาพและไม่ทั่วถึง เหตุผลดังกล่าวท�าให้พระสงฆ์
เข้าไปมีบทบาทการเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาโดยใช้ทุนทางสังคมคือ 
ความใกล้ชดิกบัชมุชน ความเป็นผูน้�าชุมชนทัง้ทางโลกและทางธรรม
โดยอาศัยศรัทธาของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งการเป็นผู้น�าการพัฒนา 
จิรวรรณ ภักดีบุตร (2546) เห็นว่า “ผู้น�าการพัฒนาหากผู้น�าเหล่า
นัน้ มภีาวะผูน้�าสงู มบีารมทีีผู่ค้นยอมรบันบัถอืและ/หรอื มีต�าแหน่ง
ทีจ่ะผลกัดนัให้ด�าเนนิงานพฒันาได้ งานพัฒนากจิกรรมหรอืโครงการ
พัฒนาก็จะด�าเนินไปด้วยดี” ซ่ึงพระสงฆ์เป็นผู้น�า ท้ังทางโลกและ
ทางธรรม แต่กระน้ันก็ยังถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของภาครัฐเพื่อ
สร้างความชอบธรรมทางการเมือง ภาครัฐก็ให้เหตุผลว่าพลังจารีต
นิยมคือพระสงฆ์เท่าน้ันท่ีจะขับไล่การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์
ออกไปจากสงัคมได้ จงึได้ให้พระสงฆ์เข้ามามบีทบาทและมส่ีวนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาสังคมสนับสนุนกลไกการพัฒนาของภาครัฐ 
ยังผลให้เกิดความส�าเร็จในด้านการพัฒนาของภาครัฐทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านสังคม
 บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน กรณี  
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) โครงการพัฒนา
สาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมของหลวงพ่อวิริยังค์ฯ ยังประโยชน์ให้
เกดิแก่กลุม่เป้าหมายทกุระดบัในสงัคม ทัง้กลุม่เป้าหมายการพฒันา
ระดับเยาวชน กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาระดับประชาชนทั่วไปและ
กลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญขึ้นของสังคมสอดคล้องกับทัศนะของ ติน ปรัชญพฤทธิ์ 
(2555) ที่เห็นว่า “การพัฒนาสังคมเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อให้ปลอดภัยจากความยากจน ความไม่รู้
และความเจ็บไข้ได้ป่วยและความหิวโหยตลอดจนมุ ่งท่ีจะให้
ประชาชนตระหนักถึงศักยภาพศักดิ์ศรี ความใฝ่ฝันและความ 
พงึพอใจในชวีติของตนด้วย กลุม่เป้าหมายการพฒันาแก่คนทกุระดบั
ในสังคมของหลวงพ่อวิริยังค์ฯ ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นทั้งทางวัตถุนิยมและจิตนิยม
 เปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในอดีต 
(ก่อนปี 2530) กับปัจจุบัน กรณี พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อ 
วิริยังค์ สิรินธโร) 

 ด้านการเมือง การพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในอดีต (ก่อนปี 

2530) มเีรือ่งการเมอืงเข้ามาเกีย่วข้องเพือ่เป็นกลไกการพฒันาชาติ

ของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในปัจจุบัน

โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) มีความเป็น

อิสระในการด�าเนินโครงการพัฒนาโดยปราศจากเรื่องการเมืองเข้า

มาเกี่ยวข้อง 

 ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในอดีต (ก่อน

ปี 2530) และการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในปัจจุบัน (หลวงพ่อ 

วิริยังค์ฯ) ในด้านเศรษฐกิจ มีจุดมุ่งเน้นอย่างเดียวกันคือเรื่องปาก

ท้องของประชาชนโครงการเพื่อการพัฒนาจึงมุ่งเน้นการฝึกอาชีพ
เพือ่สร้างงานสร้างรายได้เป็นหลัก เพ่ือให้ประชาชนสามารถด�ารงตน

อยู่ได้ในลักษณะครอบครัวมีสุขชุมชนเข้มแข็ง 

 ด ้านสังคม การพัฒนาสังคมของพระสงฆ ์นักพัฒนา 

ในอดีต (ก่อนปี 2530) และพระสงฆ์นักพัฒนาในปัจจุบัน (หลวงพ่อ

วิริยังค์ สิรินธโร) ในด้านสังคมใช้หลักการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ

เพื่อการพัฒนาทางด้านสังคมเพราะการมีส่วนร่วมคือส�านึกทาง

สังคมอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ สมบูรณ์ 

สขุส�าราญ (2530) ทีว่่า “การปลูกน�า้ใจแห่งการมส่ีวนร่วมทางสงัคม 

การรวมกลุ่มในหมู่บ้านและการลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ภายในหมู่บ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานการสร้างเอกภาพและ 

บูรณาการในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด” การมีส่วนร่วมจึงเป็น

องค์ประกอบส�าคัญในกระบวนการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน

 การที่พระสงฆ์เข ้าไปแสดงบทบาทและมีส ่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาสังคมของภาครัฐในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น

โครงการทีด่�าเนนินโยบายวางแผนโดยภาครฐัหรอืโครงการใหม่ๆ ที่

พระสงฆ์คิดค้นขึน้มาเพือ่ให้เหมาะสมสอดคล้องกบับรบิทของสงัคม 

ย่อมแสดงให้เห็นว่าในฐานะที่พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ได้

อยู ่นิ่งเฉยต่อความทุกข์ยากล�าบากของคนในสังคม ยังตื่นตัว 

เดอืดร้อนใจแทนชาวบ้านมอิาจทนเหน็ความล�าบาก พระสงฆ์จงึต้อง

ลกุขึน้มาช่วยพัฒนาสงัคมโดยอาศยับทบาทและสถานะในความเป็น

ผูน้�าทัง้ทางโลกและทางธรรมช่วยเหลอืสงัคมในทกุรปูแบบ ท้ังหมด

ของการพัฒนาย่อมมีส่วนให้การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาของ

ภาครัฐและประชาชนทั้งสิ้น หลายโครงการพัฒนาของพระสงฆ์ได้

ช่วยแก้ปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและด้านสังคมได้

อย่างแท้จรงิ บางครัง้ออกมาในรปูแบบของการพฒันาทางด้านวตัถุ 

บางครั้งออกมาในรูปแบบของการพัฒนาทางด้านจิตใจหรือแม้

กระทัง่ออกมาในรปูแบบของการพฒันาทัง้ทางด้านวตัถแุละทางด้าน

จิตใจควบคู่กันไป ยังผลให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปใน

ทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกล่าวคือ “ให้ประชาถึงสุข เพื่อปลุกคุณธรรม”



วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 256230

ข้อเสนอแนะ
 1. โครงการเพ่ือการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์หลาย

โครงการที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีแต่ขาดความต่อเนื่อง  

เมื่อพระสงฆ์รูปนั้นมรณภาพไปก็ไม่มีคนสานต่อโครงการด้านการ

พฒันาสงัคมดงักล่าว ท�าให้โครงการเหล่านัน้ต้องปิดตวัไป ผูว้จิยัเหน็

ว่าหน่วยงานของภาครฐัควรเข้าไปสานต่อ โดยจดัตัง้เป็นองค์กรเพือ่

การพัฒนาชมุชนโดยให้คนในชมุชนได้มส่ีวนร่วมในโครงการดังกล่าว 

ซึ่งไม่ใช่ภาครัฐเข้าไปควบคุมโดยข้าราชการ แต่ให้คนในชุมชนเป็น

ผู้น�ากันเองแต่ภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน

 2. การด�าเนนิงานพฒันาสงัคมของพระสงฆ์นกัพฒันา     ที่

ต้องอาศัยเงินบริจาคแก่ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธา ซ่ึงในบางครั้งเงิน

บริจาคไม่เพียงพอประเด็นดังกล่าวอยากให้ภาครัฐให้เงินอุดหนุน

เพื่อให้โครงการพัฒนาเดินต่อไปได้ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า 

ภาครัฐไม่ค่อยให้การสนับสนุนเพราะข้าราชการในท้องที่ไม่ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอีกท้ังไม่มีผลต่อความก้าวหน้า 

ในต�าแหน่งหน้าที่จึงละเลยต่อโครงการเพื่อการพัฒนาดังกล่าว

 3.  โครงการของพระสงฆ์ทีภ่าครฐัได้เข้าไปให้การสนบัสนนุ

แต่กลับไม่ได้ช่วยส่งเสริมซ�้ายังแทรกแซงโครงการ เพราะมีเรื่อง 

ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ท�าให้บทบาทพระสงฆ์ลดลง ลักษณะ

ดงักล่าวไม่เป็นการส่งเสรมิแต่กลบัท�าลายกระบวนการพฒันา ภาครฐั

จึงควรทบทวนบทบาทในประเด็นน้ี ซึ่งการส่งเสริมคือการช่วย

สนับสนุนประคับประคองไม่ใช่การเข้าไปแทรกแซงทั้งกระบวนการ

เพราะผิดหลักการพัฒนา ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม

 4. แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมจากการ

วิจัย ผู้วิจัยพบว่าจะยังคงมีพระสงฆ์นักพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ และ

กระบวนการพัฒนาสงัคมภายใต้สงัฆพัฒนาก็จะยังเป็นกระบวนการ

ที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าในอนาคตตราบใดที่สถาบันทางสังคม

คอื สถาบนัชาต ิสถาบนัศาสนา สถาบนัพระมหากษตัรย์ิยงัคงผกูพนั

เป็นสถาบนัทางสงัคมทีเ่หนยีวแน่น ซึง่จะต้องประสานกลมกลนืเป็น

เนื้อเดียวกันเพื่อพัฒนาสังคมประเทศชาติร่วมกันต่อไป

 5.  จุดแข็งของกระบวนการพัฒนาสังคมโดยพระสงฆ์คือ 

การใช้พลังจารีตนิยม (Traditional forces) ผนวกกับการสร้างการ

มีส่วนร่วมของกลุ่มคนทุกภาคส่วนในสังคม เป็นจุดแข็งของการ

พฒันา เพราะโดยบทบาทและสถานภาพของพระสงฆ์ถูกก�าหนดให้

เป็นผู้น�าทั้งทางจิตวิญญาณ (ทางธรรม) และทางโลก การระดม 

สรรพก�าลังด้านการพัฒนาก็อาศัยความศรัทธาประชาชนเป็นหลัก

ส�าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา แต่กระนั้นจุดอ่อนก็คือ

ความต่อเนื่องของการด�าเนินการพัฒนา เม่ือพระสงฆ์ท่ีเป็นผู้น�า 

การพัฒนามรณภาพไปก็ขาดการสานงานต่อท�าให้โครงการเพื่อ 

การพัฒนามีอันต้องหยุด อีกทั้งงบประมาณถ้าจะอาศัยเฉพาะ 

เงินบริจาคก็คงไม่เพียงพอ ในฐานะท่ีกระบวนการสังฆพัฒนาเป็น 

อีกหนึ่งเครื่องมือที่เป็นกลไกการพัฒนาสังคมของภาครัฐ รัฐบาลจึง

ต้องจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้โดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนโครงการ

พฒันาสงัคมโดยมพีระสงฆ์เป็นผูข้บัเคลือ่นในบทบาทองค์การพัฒนา
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