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บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมพบว่าเวลาในการเรียนการสอนมีจ ากัด 
งบประมาณเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูพระ เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนไม่ตั้งใจเรียน ครูพระยัง
ขาดเทคนิคการสอน เกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับเด็ก การก าหนดแผนและโครงการกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  พระสงฆ์ยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ควรเพ่ิมเวลาและจ านวนวันที่สอนให้มาก จัดหา
งบประมาณให้ครูพระ เพ่ือจะได้น าไปสร้างสื่อการเรียนการสอน สร้างให้เด็กสนใจ น าสื่อรูปภาพหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ มาให้เด็กได้ท ากิจกรรม เวลาที่เด็กเริ่มไม่มีสมาธิ หรือหาเรื่องมาเล่าให้ฟัง โดย
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมให้กับนักเรียนควบคู่ไปด้วย ควรมีการวางแผนและก าหนดโครงการจัด
กิจกรรมระหว่างพระสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีห้องจริยธรรม ประจ าสถานศึกษา ควร
อบรมความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับเด็ก จิตวิทยาการสอน เพ่ือท าให้เด็กสนใจเรียนมากข้ึน 

 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์ 
 

ABSTRACT 
     The teaching of ethics found in the course is limited. Budget on instruction 

of  the teacher. Children can not concentrate on studying, not studying. The teachers 
also lack technical education. On psychology for children The plan and program of 
ethics training monks also took part less. Should increase the time and number of days 
taught much. The budget for teachers To be taken to establish a medium of 
instruction. Creating child care Take a photo or media devices Activities for children 
From the time a child can not concentrate Or pick up recounted The depictions of 
morality to students along with. The project should be planned and scheduled 
activities between the clergy and the relevant authorities. Should provide a moral 
Regular school Should be educated about child psychology. Psychology Teaching To 
make learning more interesting. 
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๑ บทน า 
 สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสามทศวรรษที่
ผ่านมา จากการพัฒนาคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑-๗ ได้มีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของคนในประเทศอย่างมาก ผลกระทบดังกล่าวสืบเนื่องจากแนวนโยบายที่ต้องการเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบประเทศอุตสาหกรรม๑ ถึงแม้ว่าการเจริญเติบโตรุดหน้าทางด้านเศรษฐกิจ
โดยภาพรวมของประเทศและความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนไทยและ
สังคมไทยจะมีความสมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามและเรียบง่าย
ของสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและความไม่
มั่นคงของครอบครัวชุมชนและสังคม๒ 
 ปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนมีมากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กหนีโรงเรียน การ
คบเพ่ือนชั่ว การปรับตัว สุขภาพอนามัย การศึกษา ศีลธรรม และปัญหาการกระท าความผิดกฎหมาย
บ้านเมือง ยาเสพติด ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กเป็นการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่รัฐก าหนดไว้  เป็นการ
เรียนแบบจ า ไม่ได้เรียนคิดที่ส าคัญไม่ค่อยมีการปลูกฝังการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม  อันเป็น
เครื่องก ากับสติปัญญาอารมณ์ของเด็ก ทั้งเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในช่วง ๒-๓ ทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก ความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับวัด และโรงเรียนกับวัดห่างเหินกันไปด้วย นอกจากนี้ การที่โรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่
นอกวัด ก็ท าให้โอกาสที่วัดจะช่วยพัฒนาจิตใจเยาวชนมีน้อยลงกว่าแต่ก่อน 
 จากสภาพของปัญหาที่กล่าวมา เกิดจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งค าว่า “คุณธรรม” 
คือคุณลักษณะที่ดีงามของบุคคลเป็นพ้ืนฐานส าคัญยิ่งของการปฏิบัติจริยธรรม คุณธรรมเป็นเรื่องของ
จิตใจ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีความ
ปรารถนาดี มีใจกว้าง มีความอดทน มีความเสียสละ มีความคิดเห็นที่ถูกต้องดีงาม และมีความตั้งใจ
จริงที่จะงดเว้นจากการท าความชั่วและความเสื่อมเสียทุกชนิด ส่วน “จริยธรรม” เป็นหลักส าหรับการ
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ประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม เพ่ือบรรลุถึงความสงบสุขของชีวิต จัดเป็นกรอบแห่งการประพฤติที่ได้รับการตี
ค่าว่ามีความสูงส่งดีงาม สมควรแก่การปฏิบัตินั้น แนวทางการปฏิบัติ หรือการปฏิบัติที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นจริยธรรมก็มี เช่น ศีลธรรมทางศาสนา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม มารยาท ประเพณี พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมต่างๆ ที่สังคมได้ปฏิบัติ สืบต่อกันมา
ตั้งแต่โบราณ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความหมายและท าให้สังคมมีความสุข 
 การเล็งเห็นความส าคัญของการฟ้ืนฟูศีลธรรมของเด็กและเยาวชน เริ่มปรากฏเค้าโครงขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๘ ซึ่งเป็นระยะสงครามโลกครั้งที่ ๒ สภาพสังคมไทยในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ในหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมโดยเฉพาะในด้านความประพฤของ
เยาวชน ปรากฏการณ์การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกบางอย่าง มาใช้อย่างไม่เหมาะสม  ท าให้ขัดต่อ
วัฒนธรรมในสังคมไทย ประกอบกับนโยบายชาตินิยมของภาครัฐ  ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยมีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึงทุกโรงเรียนกวดขันเรื่องจรรยา
มารยาท การประหยัดและความสะอาดของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงสงครามนักเรียนไม่ได้ศึกษา
เล่าเรียนตามปกติ มีการประพฤติเที่ยวเตร่ เพ่ือปรับปรุงศีลธรรมของเด็กและเยาวชน จึงมีการจัด
ระเบียบความเรียบร้อยของสังคม กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขศีลธรรมขึ้นเมื่อ  
พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๑ เพ่ือท าหน้าที่สอดส่องความประพฤติของข้าราชการ และจัดการเรียนการสอน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เด็กทั้งในด้านการสอนและการปฏิบัติ โดยก าหนดให้กรมสามัญศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน
ในโรงเรียน ให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนเป็นแนวทางเดียวกัน เช่น การจัดแบบไหว้พระสวดมนต์
มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นแบบเดียวกันทุกโรงเรียนและให้มีการนิมนต์พระภิกษุมาเทศน์ให้นักเรียนฟัง
เดือนละครั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย 
 พระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ก็
ย่อมมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ บางครั้งอาจท าได้ดีกว่าผู้ใหญ่บางคนเสียอีก 
ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงให้ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนในการกระท าของเขา เมื่อเขามีพฤติกรรม
ที่ดีงามทางกาย วาจา และจิตใจแล้ว ย่อมเป็นผู้ประเสริฐได้ เนื่องจาก วัยมิใช่ตัวชี้วัดทาง
พระพุทธศาสนาว่า คนดีจะต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กและเยาวชนก็ท าดีได้เช่นกัน ดังค าอุปมาอุปไมย
ในขุททกนิกายชาดก ว่า “หงส์ นกกระเรียน นกยูง ช้าง ย่อมกลัวราชสีห์ทั้งนั้น จะถือเอาร่างกายเป็น
ประมาณไม่ได้ ฉันใด ในหมู่มนุษย์นั้น ถ้าแม้เด็กมีปัญญา ก็เป็นผู้ใหญ่ได้ คนโง่ถึงร่างกายใหญ่โต ก็เป็น
ผู้ใหญ่ไม่ได้” 
๒.๑ บทบาทของพระสงฆ์ในอดีต 
 พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายเข้าดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษ ที่ 
๓ โดยการน าของพระโสณะและพระอุตฺตระ เป็นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท และพุทธศตวรรษ ที ่๗ 
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พระพุทธศาสนาแบบมหายานได้เผยแผ่สู่ดินแดนทางภาคเหนือของไทย และมีอิทธิพลเหนือดินแดนนี้
เป็นเวลาหลายร้อยปี จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้มีความส าคัญขึ้นอีก
ครั้งหนึ่ง การที่พระพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนนี้ท าให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับเอาภาษามคธ (ภาษาบาลี) มาใช้ร่วมกับภาษาดั้งเดิมของล้านนา และได้ผสมอยู่ใน
ภาษาไทยจนมาถึงปัจจุบัน๓ 
 พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับการศึกษาไทยมาตั้งแต่ยุคแรก ทั้งในด้านเนื้อหา 
คือ เนื้อหาด้านจริยธรรม ภาษา และการด าเนินชีวิต และในด้านวิธีการ คือ วัดเป็นสถานที่ให้
การศึกษา และมีพระสงฆ์เป็นครูท่ีเป็นพื้นเบื้องต้นอันส าคัญที่จะช่วยให้ได้ทั้งศีล ให้ได้ฟังเรื่องดีงาม ให้
ได้บ าเพ็ญเพียร และให้ได้ปัญญา วัดจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน จึงจะกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ในอดีต
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใดการศึกษาเป็นส าคัญ 
 ในสมัยสุโขทัย มีสถานที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนอยู่  ๓ อย่าง คือ วัด ส านักราช
บัณฑิต และราชส านัก สองอย่างหลังเป็นสถานศึกษาส าหรับลูกเจ้านาย ส่วนวัดเป็นสถานที่ศึกษา
ส าหรับชาวบ้านทั่วไปเป็นส่วนมาก ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไตร
ภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อทางศาสนาของคนไทยมา
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ในสมัยของพระองค์ยังได้ก าหนดแบ่งพระภิกษุออกเป็น ๒ ฝ่าย ตามหน้าที่
ปฏิบัติ คือ 
 ๑) ฝ่ายคามวาสี หมายถึง พระที่อาศัยในหมู่บ้าน (ในเมือง) ท าหน้าที่ให้การศึกษา
และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
 ๒) ฝ่ายอรัญวาสี หมายถึง พระที่ออกธุดงค์ตามป่าหรือสถานที่ห่างไกล ท าหน้าที่ 
ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนาตามค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยตรงในส่วนของวัดในเมืองหรือคามวาสี
มีบทบาทต่อการศึกษาในสมัยสุโขทัย ๓ ด้าน คือ จริยศึกษา (หลักศีลธรรมจากพระพุทธศาสนา) พุทธ
ศึกษา (ความรู้ทางภาษา) และหัตถศึกษา (งานช่างและพุทธศิลป์ต่างๆ)๔ 
 ทางอาณาจักรล้านนา พระพุทธศาสนาได้รับการท านุบ ารุง มีการสร้างวัดต่างๆ เป็น
จ านวนมาก สมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.๑๙๗๘-๒๐๓๐) ทรงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก เป็นครั้ง
แรกในประเทศไทย (เป็นครั้งที่ ๘ ของนิกายเถรวาท) ผลจากการช าระพระไตรปิฎกครั้งนั้นก่อให้เกิด

                                                

 ๓พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเชีย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑),  
 ๔พนัส หันนาคินทร์, การศึกษาของไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗),  



๕ 

 

ความตื่นตัวทางการศึกษาพระพุทธศาสนา ได้มีการประพันธ์วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเป็นภาษา
ล้านนาไทย และภาษาบาลีเป็นจ านวนมาก๕ 
 ในสมัยอยุธยา โดยทั่วไปสภาพความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับการศึกษาใน
สมัยอยุธยามีความใกล้เคียงกับสุโขทัย แต่ก็ได้มีการเน้นความส าคัญของการศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้ทรงก าหนดไว้ว่าผู้ทีจะถวายตัว
เข้ารับราชการได้ต้องผ่านการบวชเรียนมาก่อน และข้อก าหนดนี้ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคน
ไทย ว่าชายไทยจะต้องอุปสมบทเม่ืออายุครบ ๒๐ ปี 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดและพระสงฆ์ยังมีบทบาทในการจัดการศึกษาแก่
ชุมชนเช่นเดียวกับสมัยก่อนๆ และมีเหตุการณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
ทรงโปรดให้จารึกวิชาการต่างๆ รวม ๓ หมวด คือ แพทย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ และช่างฝีมือไว้ทีวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษา พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกของคนไทยขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือพิมพ์
หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแข่งกับหนังสือของคริสต์ 
 “ในสมัยรัชกาลที่  ๕ ถึงปัจจุบัน ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงน าระบบจัดการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาใช้ วัดและพระสงฆ์ถูกลดบทบาทในการให้
การศึกษาแก่ชุมชนน้อยลง อย่างไรก็ตาม ในระยะที่มีระบบโรงเรียนเกิดขึ้นแรกๆ นั้น ครูไทยก็คือ 
เปรียญลาพรต หมายถึง ผู้บวชเรียนจนสอบได้เปรียญธรรมแล้วลาสิกขา เป็นจ านวนมาก”๖  
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตาม
วิถีการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเมื่อชาติตะวันตกมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถึงระดับหนึ่ง
และแข่งขันกันออกล่าอาณานิคม ประเทศไทยแม้ว่ามิได้เสียเอกราชหรือตกเป็นอาณานิคมของชาติใด 
แต่ก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก ทั้งจากการติดต่อค้าขายและการเผยแผ่ศาสนาอย่าง
คล้ายคลึงกับประเทศท่ีตกเป็นอาณานิคมเช่นกัน 
 “ส่วนการปรับตัวรับวัฒนธรรมตะวันตกของไทยนั้นมี ๒ ลักษณะ ใน ๒ ระยะ คือ 
ระยะแรก เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สังคมอยู่รอด ส่วนในระยะหลัง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วย
ความตั้งใจที่พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ และมีการเปลี่ยนแปลง 
ครั้งส าคัญในสังคมไทยที่ก่อให้เกิดผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันหลายครั้ง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ใน 
พ.ศ.๒๔๗๕ และการริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต้น” 

                                                

 ๕เรื่องเดียวกัน,  
 ๖กรมการศาสนา, ประวัติการศึกษาของสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๗),  



๖ 

 

 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสถาบันศาสนาที่เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม กล่าวคือเมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไป 
อาชีพการงานท าให้คนมีเวลาเข้าวัดหรือสนใจศาสนาน้อยลง การศึกษาแผนใหม่ซึ่งมีรากฐานแบบ
วิทยาศาสตร์และประจักษ์นิยม ท าให้คนไม่เชื่อเรื่องเหนือประสาทสัมผัสและประสบการณ์ตรง ละเลย
ค าสอนของศาสนาไปด้วย ดังนั้น สถาบันศาสนาซึ่งเคยมีบทบาทและมีความหมายส าคัญยิ่งต่อสังคม 
จึงค่อยๆ ลดบทบาทและความส าคัญลง๗ 

      พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต ได้กล่าวถึง บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมในอดีต ว่า 
“หน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ตามที่บัญญัติคือ เป็นผู้ให้ธรรมเป็นทาน คือการให้ธรรมะ โดยการชี้แจง
แนะน าในเรื่องหลักความดีงาม หรือหลักการที่จะช่วยให้สังคมมนุษย์ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม ดังนั้น โดย
หลักการแล้ว พระภิกษุสงฆ์มีหน้าที่ที่จะต้องกระท าเพ่ือประโยชน์สุขของมวลชน ซึ่งพระพุทธเจ้าได้
ทรงประกาศหลักการนี้แก่พระภิกษุสงฆ์รุ่นแรก นับแต่ประกาศพระศาสนาว่า ให้พระภิกษุสงฆ์
ทั้งหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขของชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”๘ 
๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
 จากอดีตจะเห็นว่าวัดและพระสงฆ์ได้แสดงบทบาทที่ส าคัญต่อชุมชนและสังคม 
เนื่องจากชาวบ้านมองพระสงฆ์ว่า เป็นผู้ประพฤติธรรม มีความบริสุทธิ์ เป็นผู้เสียสละบ าเพ็ญตนเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจ ที่ส าคัญที่สุดคือความรู้สึกว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้ใน
ด้านวิชาการต่างๆ เหนือชาวบ้าน และสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี จึงท าให้
มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมั่นคงเสมอมากลายเป็นผู้น าทางด้านชีวิตและจิตใจ และวัดเป็นศูนย์กลาง
ชุมชน แต่ต่อมาเมื่อโครงสร้างทางสังคมมีความสลับซับซ้อนขึ้น อ านาจของรัฐมีเพ่ิมขึ้นมากขึ้นพร้อม
กับอ านาจและบทบาทของพระสงฆ์ลดลงคงเหลือเป็นเพียงผู้ประกอบพิธีการทางศาสนาเท่านั้นมี
นักวิชาการและนักการศาสนาได้กล่าวถึงบทบาทของวัดและพระสงฆ์ในปัจจุบันไว้มากมาย ดังนี้          
             พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวถึงบทบาทและความส าคัญของวัดกับ                                                                                                                                                                                        
สังคม ไว้ดังนี้   ๑) เป็นสถานที่ศึกษาส าหรับชาวบ้านส่งกุลบุตรมารับใช้พระ รับการอบรมทางศีลธรรม
และเล่าเรียนวิชาต่างๆ ตามที่มีสอนในสมัยนั้น รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของเยาวชน 
 ๒) เป็นสถานสงเคราะห์บุตรหลานของชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่และ
ศึกษาเล่าเรียนด้วย ตลอดถึงผู้ใหญ่ที่ขัดสนมาอาศัยวัด 

                                                

 ๗ สนิท สมัครการ, “วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมไทย” , วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์, ปีท่ี 
๑๙ (กรกฎาคม ๒๕๕๒) :  ๔๖. 
 ๘พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต, พระพุทธศาสนากับสังคมไทยปัจจุบัน , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพเ์คล็ดไทย, ๒๕๒๓),  



๗ 

 

 ๓) เป็นสถานพยาบาลที่แจกจ่ายพวกยารักษาผู้เจ็บป่วย 
                   ๔) เป็นที่พักคนเดินทาง 
                   ๕) เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ หย่อนใจ หาความรู้เพิ่มเติม 
                   ๖) เป็นสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพต่างๆ ส าหรับชาวบ้าน 
                   ๗) เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตและครอบครัวและความ
ทุกข์ต่างๆ 
                   ๘) เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมต่างๆ ของชาติ เสมือน 
พิพิธภัณฑ์ 
                   ๙) เป็นคลังวัสดุส าหรับเก็บของไว้ ซึ่งชาวบ้าน จะได้ขอยืมไปใช้เมื่อคนมีงานต่างๆ 
                   ๑๐) เป็นศูนย์กลางการปกครอง ที่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียกลูกบ้านมาประชุม
กันบอกแจ้งกิจกรรมต่างๆ 
                  ๑๑) เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม อันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิต
ของทุกคนในระยะต่างๆ๙ 
 (๑) การปกครอง 
 การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเป็นล าดับจากการได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์  ร.ศ. ๑๒๑ ในรัชกาลที่  ๕ และในรัชกาลที่  ๘ มีตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ ก าหนดรูปแบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย จน
มาถึงสมัยรัชกาลที่ ๙ ปัจจุบันมีการตราพระบัญญัติคณะสงฆ์อีกสองฉบับ คือ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่ชัดเจนและเป็น
สัดส่วนในการบริหารงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลัก
พุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ
ต่าง ๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อน
มาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและ
วิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ ชื่อว่ามีการส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของ
คณะสงฆ์และสังคมโดยรวม 

                                                

 ๙ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๗), หน้า ๒๐๕-๒๐๖. 



๘ 

 

                      พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึง การปรับระบบบริหาร
องค์การชาวพุทธไว้ในหนังสือเรื่องพระพุทธศาสนา ในยุคโลกาภิวัฒน์ว่า การบริหารองค์การชาวพุทธ
ควรจะกระจายอ านาจให้มากขึ้นแม้แต่การปกครองคณะสงฆ์ก็ไม่จ าเป็นต้องเลียนแบบระบบราชการที่
ชักช้าไม่ทันการและคณะสงฆ์อาจจะคิดระบบการปกครองให้มุ่งพัฒนาให้วัดแต่ละวัด ให้เข้มแข็งเป็นที่
พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลายก็ต้องสร้างเครือข่ายโยงใยร่วมกันท างานทั่วประเทศ ทั้ง
พยายามลดขั้นตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ าซ้อนไม่ทันการ โดยปรับปรุงระบบพระสังฆาธิการหรือท าเอน
จิเนียริ่งให้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันลงไปตามล าดับ
ชั้น นับตั้งแต่ระดับมหาเถระสมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาส๑๐ สว่น ความหมายของค าว่า “การ
ปกครอง” หมายถึง ภารกิจที่วัดโดยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือคณะเจ้าปกครองด าเนินการสอดส่อง
ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่อยู่ในวัดหรือในการปกครอง
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระ
บัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมไปถึงการที่พระภิกษุได้ท าหน้าที่ปกครองทุก
ระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่(หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ภิกษุท าหน้าที่พระกรรมวาจาจารย์
เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกลบุตร หรือการจัดระบบการเป็นอยู่ในสังคมสงฆ์เน้นการบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขเป็นหลักภายใต้วิธีการ ๓ วิธี คือ๑๑ 
  ๑) นิคคหวิธี คือ การข่มคนที่ควรข่มหรือต าหนิคนที่ควรต าหนิ 
  ๒) ปัคคหวิธี คือ การยกย่องคนที่ควรยกย่อง 
  ๓) ปวารณาวิธี คือ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนตนได้คือให้ตักเตือนซึ่ง
กันและกัน ทั้งนี้โดยอาศัยเครื่องมือ ๓ ประการ 
 ๓.๑) พระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้และบัญญัติไว้แล้ว 
 ๓.๒) กฎหมายบ้านเมือง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้ใช้
อ านาจทางรัฐสภาให้ตราขึ้นไว้ตามกระบวนการนิติบัญญัติเพ่ือจัดระเบียบและบังคับการปกครองคณะ
สงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
                    ๓.๓) ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษบูรพาจารย์ยอมรับและน า
ปฏิบัติสืบๆ กันมา  

                                                

 ๑๐พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๗๖. 

 ๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๖. 



๙ 

 

                    ในสมัยพุทธกาล การปกครองสงฆ์ไม่ได้มีระเบียบแบบแผนอะไรมากนักและคณะสงฆ์
ยังไม่ได้ด ารงสภาวะการเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนเช่นปัจจุบัน เพราะพุทธศาสนาพึ่งเริ่มตั้ง
และท้าทายต่อความเชื่อในจารีตเดิมของศาสนาพราหมณ์ เจตจ านงในการออกบวชเกิดจากความเบื่อ
หน่ายและมุ่งหาจุดหลุดพ้นทางโลก แต่โดยเนื้อแท้การปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีลักษณะความ
เป็นประชาธิปไตยและเป็นสังคมที่เสมอภาค พระสงฆ์ทุกรูปมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พระ
เถระผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์มีหน้าที่ปกครองสานุศิษย์ของตน แต่ในสังฆกรรมทั้งปวง สงฆ์ย่อมเป็น
ใหญ่ไม่เลือกว่าจะเป็นอาจารย์หรือสานุศิษย์ เมื่อมีกิจสงฆ์เกิดข้ึนจะต้องมีการประชุมสงฆ์และถือมติ
เอกฉันท์เป็นหลัก เนื่องจากพระสงฆ์สาวกยังไม่มากนักความเสื่อมอันเกิดจากข้อวัตรปฏิบัติของ
พระสงฆ์จึงมีน้อย ดังปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ท่ีล่วงละเมิดสิกขาบทอยู่เนืองๆ มีเพียง
กลุ่มพระสงฆ์ฉัพพัคคีย์ หลักที่ใช้ในการปกครองมีเพียงพระธรรมวินัย ไม่จ าเป็นต้องอาศัยพระราช
อ านาจจากพระเจ้าแผ่นดิน หรือผู้ปกครองรัฐให้ออกกฎหมายบังคับสังฆมณฑล ฝ่ายอาณาจักรมี
หน้าที่ถวายศาสนูปถัมภ์แต่ด้านเดียว๑๒  
(๒) การศาสนศึกษา 
 การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของ
บรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่ของมหาเถร
สมาคม มาตรา ๑๕ ตรี มีความตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและจัดการเรียนการสอนการศาสนศึกษา” ของ
คณะสงฆ ์และในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ของมหาเถรสมาคม ได้ก าหนดวิธีด าเนิน การ
ควบคุมและจัดการเรียนการสอนศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและจัดการเรียนการสอนการศาสนศึกษาให้
ด าเนินไปด้วยดี” ดังกล่าวนี้  
                     พระเมธีธรรมมาภรณ์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺ โต) ได้ ให้ความหมายไว้ว่า  การ 
ศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆอันสมควรแก่สมณะ  การศึกษา
ของสงฆ์แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาแต่สมัยพุทธกาลและบุคคลที่เข้ามาสู่สังฆมณฑลในครั้งพุทธกาลตาม
ประวัติความเป็นมาส่วนมาก มักจะได้รับการศึกษาทั้งคดีทางโลกและคดีทางธรรมมาเป็นอย่างดี ตาม
ลัทธิศาสนาในสมัยนั้น เป็นต้นว่าเรียนจบไตรเพทมาก่อนการศึกษาของสงฆ์ในสมัยพุทธองค์ยังทรง
พระชนม์อยู่มี ๒ ประการ คือ๑๓ 
                    ๑) คันถะธุระ คือ ธุระฝ่ายคัมภีร์ กิจด้านการเรียน                                          

                                                

 ๑๒คนึงนิตย์ และสุบรรณ จันทบุตร, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะ
กรณีวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗. 

 ๑๓พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๗๗. 



๑๐ 

 

                    ๒) วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา กิจด้านการบ าเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระ
กรรมฐาน  ซึ่งรวมทั้งสมถะด้วยเรียกรวมเข้าในวิปัสสนาโดยฐานเป็นส่วนคลุมยอดในปัจจุบัน

การศึกษาของภิกษุสงฆ์แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ๑๔ 
 ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
  มีหลักสูตร คือ นักธรรม จัดส าหรับพระสงฆ์ สามเณรและธรรมศึกษาจัดส าหรับ
คฤหัสถ์ ส าหรับหลักสูตรนักธรรมแบ่งเป็น นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก ส่วน
หลักสูตรธรรมศึกษา แบ่งเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นเอก 
 ๒) การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลี 
  เรียนบาลีไวยากรณ์แล้วเรียนแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาบาลี เพราะว่าภาษาบาลี เป็นภาษาที่รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเหตุที่พระ
ปริยัติธรรมคือ พระไตรปิฏก อรรถกถา ฎีกาและอ่ืนๆบรรจุอยู่ในคัมภีร์ซึ่งเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น แม้จะ
แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลแบบไทยบาลี ประสงค์จะรู้อย่างถูกต้องชัดเจนทิ้งภาษาบาลีไม่ได้  ชั้น
เรียนแผนกบาลีใช้นักธรรมเป็นองค์จ ากัดสิทธิ โดยแบ่งเป็น ๙ ชั้น คือ บาลีไวยากรณ์ ชั้นประโยค ๑-๒ 
ชั้นประโยค ป.ธ.๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ และ ๙ ผู้สอบได้ประโยค ป.ธ. ๓ ได้รับการแต่งตั้งคือเปรียญคือ ทรง
ตั้งเป็น “พระมหา” “สามเณรเปรียญ” ชั้นประโยค ๑-๒ ได้รับวุฒิบัตร ชั้นประโยค ป.ธ. ๓-๘ ได้รับ
ประกาศนียบัตรและพัดยศ ชั้นประโยค ป.ธ. ๙ ได้รับปริญญาบัตรและพัดยศ เป็นปริญญาตรีทาง
ศาสนาและถ้าสามารถสอบชั้นประโยค ๙ ได้ในขณะเป็นสามเณรทรงพระกรุณาโปรดให้การอุปสมบท
เณรรูปนั้น อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียกว่า “บวชนาคหลวง” ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคถ้า
อยู่ในสมณเพศได้รับนิตยภัตเท่ากับพระราชาคณะชั้นสามัญ 
                     ๓) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นในวัดหรือ
ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา โดยกรมการศาสนาให้การอุปถัมภ์ จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร ทั้งวิชาสามัญและ
การศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กันไป เพ่ือที่ว่าหากพระสงฆ์ สามเณรเหล่านี้มีความประสงค์จะลา
สิกขาก็สามารถน าวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปใช้เพ่ือการศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐหรือใช้สมัครงาน
ประกอบอาชีพได้ 
                     ๔) การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

                                                

 ๑๔กรมการศาสนา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓-๑๔. 



๑๑ 

 

  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ด าเนินการในสองสถาบัน คือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

(๓) การศึกษาสงเคราะห์ 
 การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุน

เจือการศึกษาอ่ืนนอกจากศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาเล่าเรียน๑๕ เป็น

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ความ

เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อม แก่เด็กปฐมวัย 

ได้แก่ศูนยพ์ระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด 

การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา๑๖ 

 พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ) กล่าวถึง งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ ที่
พระสงฆ์ได้ด าเนินการในปัจจุบัน ว่า มีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ๑๗ 
 ๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัด หรือมูลนิธิในวัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่ยากจนบางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง เรียนร่วมกับภิกษุ
สามเณร ปัจจุบันโรงเรียนประเภทนี้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 ๒) โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ ตั้งตามพระราชประสงค์และ
อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ และอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปัจจุบัน มี
จ านวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม 
และโรงเรียนนันทนุรีวิทยา จังหวัดน่าน 
 ๓) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งให้
การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวัน
อาทิตย ์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งขึ้นตามความคิดและการน าของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองแห่ง เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันที่ทางสถานศึกษาของฝ่าย
                                                

 ๑๕พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที, “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพ
โสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครองภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๘๐. 
 ๑๖กรมการศาสนา, คู่มือครูจริยศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๒๒), หน้า ๕-๖. 
 ๑๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการคณะสงฆ์และ
การพระศาสนา, หน้า๔๘-๔๙. 



๑๒ 

 

ราชอาณาจักรหยุดเรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะแก่เด็ก ศูนย์นี้ยังได้ทบทวนวิชาสามัญ
ที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปกติของตนที่โรงเรียน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ เป็นการชักจูงให้นักเรียนได้มาเรียนพุทธศาสนา 
 ๔) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือฝึกอบรมกิจกรรม ปลูกฝัง
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จัดการเรียนการสอนให้ภิกษุได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพ่ิม
มากขึ้น และเป็นศูนย์ประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้าน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัด 
ด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันก็ยังด าเนินการเพ่ือรับเด็กซึ่งเป็นบุตรหลาน
ชาวบ้านที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์การเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมาย มาช่วยเลี้ยงฝึกหัด
มารยาทให้คุ้นเคยกับวัด กับพระตั้งแต่เด็ก สอนหนังสือง่ายๆ เบื้องต้น ที่ไม่เกินก าลังของสมองที่เด็ก
จะเรียนได ้และให้รู้จักสวดมนต์ ไหว้พระ เป็นต้น  

(๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศา

สนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุกๆวิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มี

ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถา

ในโอกาสและสถานที่ต่างๆทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่

ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือ

พระสงฆ์จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้

เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การ

ด าเนินการใดๆของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งใน

วัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น๑๘ 

 พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร)  ให้ความหมายของการเผยแผ่เป็นการ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใส  ย าเกรง ในพระรัตนตรัย น้อม
น าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควร
แห่งการปฏิบัตินั้น เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็นศาสนาแห่ง
สันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลกสากล สมดังพระด าริที่จะส่งพระอรหันต์สาวก ๖๐ รูป ออกไป

                                                

 ๑๘กรมการศาสนา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชน, หน้า ๙. 



๑๓ 

 

เผยแผ่พุทธธรรมให้ชาวโลกได้รับรู้ จึงได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุ
ชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ” แปลว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไป 
เพ่ือประโยชน์ และความสุข แก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่
เหล่าทวยเทพและมนุษย์ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ว่า ๓ ประการ คือ 
 ๑) ทิฏฐธรรมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน, ประโยชน์โลกนี้, ประโยชน์ขั้นต้น 
 ๒) สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้าหรือในภพหน้า, ประโยชน์สูงขึ้นไป 
 ๓) ปรมัตถะ คือ ประโยชน์สูงสุด, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน๑๙  

(๕) การสาธารณูปการ 
 สาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนา๒๐ ส าหรับ
สาธารณูปการที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนกลาง เรียกว่า “การสาธารณูปการ” นั้น หมายถึง๒๑ 
 ๑) การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถ ุและศาสนสถาน 
 ๒) กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การ
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุจ าพรรษา และยกวัดราษฎร์เป็นพระ
อารามหลวง 
 ๓) กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
 ๔) การศาสนสมบัติของวัด 
 ความมุ่งหมายของสาธารณูปการก็เพ่ือบ ารุงรักษาวัดและจัดการเรียนการสอนสร้าง
วัดให้เป็นที่อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนหรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดนั้นให้วัฒนาสถาพรสืบไปการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนา ในด้านสาธารณูปการของวัดในปัจจุบัน แบ่งได้ ๓ เรื่อง คือ 
การบูรณะและพัฒนาวัด การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ  และการดูแลรักษาจัดการ ศาสน
สมบัติของวัด โดยที่การบริหารงานสาธารณูปการของเจ้าอาวาสหรือวัดตามพระธรรมวินัยควรให้เกิด
ความสุข (สัปปายะ) ๔ อย่าง คือ 
 ๑) อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เป็นที่สบาย  คือ ท าให้วัดเป็นอารามเป็นที่ร่มรื่นรื่นรมย์  
เป็นรมณียสถานเจริญตาสบายใจแก่ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลางของชุมชุนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ 

                                                

 ๑๙พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร), คม ชัด ลึก เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 
๒๕๔๗), หน้า ๔๑.  
 ๒๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๑,๑๗๔. 
 ๒๑พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการคณะสงฆ์และ
การพระศาสนา, หน้า ๕๔-๕๕. 



๑๔ 

 

  ๒) อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตามปกติเมื่อมีที่อยู่แล้วต้องค านึงถึงการกิน
อาหาร  การจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร 
 ๓) บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบายบางแห่งไม่ค านึงถึงเรื่องบุคคลภายในวัด  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัด คนวัดแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ภิกษุสงฆ ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และ
เด็กวัด วัดใดด ีหรือไม่ดี ดูได้จากบุคคล ๔ ประเภทนี้ สาธารณูปการจึงควรค านึงถึงบุคคล ๔ ประเภท
นี้ โดยการจัดที่อยู่อาศัยของบุคคลแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละบุคคลไม่ให้ปน
กัน                ๔) ธรรมสัปปายะ ธรรมเป็นที่สบายจุดมุ่งหมาย คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 
 พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ) กล่าวว่า การจัดการสาธารณูปการ หมายถึง 
การลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะของงาน การก่อสร้างและ การ
บูรณปฏิสังขรณ ์ได้แก ่การก่อสร้างศาสนวัตถุขึ้นใหม่ การซ่อมแซมของเก่า และการปรับปรุงตบแต่งศาสน
วัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่เดิมหรือที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น๒๒ การควบคุมดูแลวัดนั้น 
เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติสอดส่อง ดูแล ชี้แจง แนะน าให้การ
สาธารณูปการของเจ้าอาวาส ดังนี้๒๓ 
 ๑) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
 ๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะ
พอสมควรแก่สภาพท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน 
 ๓) ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุ ให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 ๔) การควบคุมการเงินและบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
 ๕) ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่น รายงานขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
 ๖) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
(๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ของแก่หน่วยงานหรือของบุคคลหรือคณะบุคคล หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุน
จุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป 
 พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ได้กล่าวไว้ว่า การสาธารณสงเคราะห์ เป็น
งานในส่วนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนท าสะพาน ศาลาพักร้อนงานนี้จะมี อ.บ.ต. เข้ามาท าหน้าที่ 
ส่วนที่คณะสงฆ์จะช่วยสังคมได้ เช่นการช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะถูกไฟไหม้บ้าน การจัดหน่วยบรรเทา

                                                

 ๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖-๕๗. 
 ๒๓อ้างแล้ว. 



๑๕ 

 

สาธารณภัยหรือการจัดบริหารให้ฟรีในพิธีงานศพ ไม่เก็บค่าน้ าค่าไฟไม่เก็บค่าเจ้าพนักงาน หากเขามี
ศรัทธาก็จะท าบุญ ส่วนนี้ก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพุทธศาสนิกชนได้ ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือสังคม
ทั้งภายในวัดและนอกวัด ภายในวัด เช่น อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาพ่ึงมาท าบุญที่วัดให้เหมาะสมและ
วัดต้องสะอาด สะดวก สบาย  ภายนอกวัด เช่น สงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีทุกข์เท่าที่จะท าได้อย่า
นิ่งดูดาย๒๔ 
 บทบาทพระสงฆ์ในปัจจุบัน แม้จะเปลี่ยนไปจากอดีต เพราะ มีสถาบันทางสังคมเข้า
มารับบทบาทเดิมของวัดและพระภิกษุสงฆ์ไป เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ท าให้ประชาชนเหิน
ห่างจะพระสงฆ์และวัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์และวัดยังคงจะต้องรักษาสถานภาพที่มีมาแต่
อดีต คือ เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นต้นแบบแห่งความดี เป็นผู้สั่งสอนอบรมประชาชน เป็นผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกิจหรือหน้าที่หลักของพระสงฆ์และวัด ตามที่พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสเอาไว้ 
                     การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ การสงเคราะห์ภิกษุสงฆ์ สามเณร การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน 
การให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยผู้ยากไร้ การสร้างห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น การสาธารณสงเคราะห์ นอกจากจะเป็นการ
ช่วยเหลือชาวบ้าน ในสิ่งที่พวกเขาต้องการและมีความจ าเป็นแล้ว  ยังเป็นการสร้างความผูกพัน
ระหว่างวัดกับบ้านอีกทางหนึ่งด้วย 

  
บทสรุป 
 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสถาบันศาสนาที่เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม กล่าวคือเมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไป 
อาชีพการงานท าให้คนมีเวลาเข้าวัดหรือสนใจศาสนาน้อยลง การศึกษาแผนใหม่ซึ่งมีรากฐานแบบ
วิทยาศาสตร์และประจักษ์นิยม ท าให้คนไม่เชื่อเรื่องเหนือประสาทสัมผัสและประสบการณ์ตรง ละเลย
ค าสอนของศาสนาไปด้วย ดังนั้น สถาบันศาสนาซึ่งเคยมีบทบาทและมีความหมายส าคัญยิ่งต่อสังคม 
จึงค่อยๆ ลดบทบาท และความส าคัญลงพระสงฆ์ในปัจจุบัน แม้จะเปลี่ยนไปจากอดีต เพราะ มีสถาบัน
ทางสังคมเข้ามารับบทบาทเดิมของวัดและพระภิกษุสงฆ์ไป เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ท าให้
ประชาชนเหินห่างจะพระสงฆ์และวัดมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์และวัดยังคงจะต้องรักษา
สถานภาพที่มีมาแต่อดีต คือ เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นต้นแบบแห่งความดี เป็นผู้สั่งสอนอบรม
ประชาชน เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกิจหรือหน้าที่หลักของพระสงฆ์และวัด 
                                                

 ๒๔พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), สารภาค ๑๕, (กาญจนบุรี : ส านักพิมพ์ธรรมเมธี, 
๒๕๔๘), หน้า ๒๕.  



๑๖ 

 

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้  การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้งแผนกธรรมบาลี 
แผนกสามัญศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนพัฒนาพระภิกษุสงฆ์และจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา และสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัย และ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ถือว่าเป็นหัวใจในการรักษาพระพุทธศาสนาและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในที่
จะเผยแผ่หลักพระพุทธศาสนา เพราะคณะสงฆ์จะสามารถเผยแผ่หลักธรรมอันดีงามแห่ง
พระพุทธศาสนาได้ ก็ต้องศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติให้เกิดผล  
 คุณธรรม คือ คุณลักษณะที่ดีทางจิตใจ เป็นพ้ืนฐานของการกระท า กล่าวคือ เมื่อ
จิตใจดีการกระท าที่แสดงออกก็จะเป็นฝ่ายกุศล หากจิตใจไม่ดีการกระท าที่แสดงออกก็จะเป็นฝ่าย
อกุศล ดังนั้น คุณธรรมจึงเป็นรากฐานของความประพฤติดีทางกายและวาจา หรือจริยธรรม นั่นเอง 
 จริยธรรม เป็นคุณความดีที่แสดงออกทางร่างกาย เป็นหลักการที่มนุษย์ในสังคม
จ าเป็นต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม น าไปใช้กับการด าเนินชีวิต การท างาน 
มนุษย์ย่อมต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคน เนื่องจากในการท างานคนเดียวนั้นย่อมเป็นไปได้
ยาก จึงต้องมีการวางกรอบให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติเพ่ือสามารถท างานร่วมกันได้อย่างสงบสุข ดังนั้น 
จริยธรรมจึงเป็นคุณลักษณะแบบรูปธรรม 
 การจัดการเรียนการสอนหรือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ปัจจุบันทุกฝ่าย
มุ่งไปที่เยาวชนเป็นส าคัญ โดยผู้ที่ได้รับหน้าที่และเป็นความหวังในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเยาวชน ได้แก่ บุคลากรทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ซึ่งเข้าไปมีบทบาทใน
เรื่องนี้ร่วมกับสถาบันการศึกษา ดังนั้น พระสงฆ์จึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่จะสามารถ
จัดการเรียนการสอน ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนหรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติได้ในอนาคต 
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พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการคณะสงฆ์และการ 
 พระศาสนา,  
พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร). คม ชัด ลึก เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร : เลีย่งเชียง, ๒๕๔๗. 



๑๘ 

 

พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), สารภาค ๑๕. กาญจนบุรี : ส านักพิมพ์ธรรมเมธี, ๒๕๔๘.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒.  
สนิท สมัครการ.วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมไทย. วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์. ปีที่ ๑๙ 
  กรกฎาคม ๒๕๕๒.  ๔๖. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัติบุคลากร 
 

ชื่อ – ฉายา/นามสกุล นายคุณวัฒน์  ดวงมณี 
วัน เดือน ปี เกิด 
ภูมิล าเนาเดิม 

๒๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๑๐ 
เลขที ่ ๑๙  หมู่ที ่ ๔  ต.ส าโรงพลัน  อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ  ๓๓๑๘๐ 

อาย ุ  อายุ ๔๙ ปี    
 
 

- พ.ศ. ๒๕๕๖ พุทธศาสตร์บัณฑิต พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- พ.ศ. ๒๕๕๗ พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 - พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 

 


