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บทคัดย่ อ
การวิ จัยนี ม้ ุ่งวิ เคราะห์ บทบาทของพระสงฆ์ รู ปส าคัญของภาคเหนื อตอนบน
นับตังแต่
้ ช่วงหลังจากที่พระครูบาเจ้ าศรี วิชยั ถึงแก่มรณภาพจนถึงปั จจุบนั โดยเน้ นการ
วิจยั เอกสาร ผลการวิจัยพบว่าบทบาทที่สาคัญประกอบด้ วย (1) การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมเพื่ อกลับไปเชิ ด ชู ความรุ่ ง เรื องของวัฒ นธรรมล้ า นนา (2) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (3) การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ (4) การสาธารณกุศลสงเคราะห์
และ (5) การพัฒ นาวัด ในฐานะที่ เ ป็ นส่ว นหนึ่ ง ของการสนับ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงจิตวิญญาณ โดยเครื่ องมือที่สาคัญที่พระสงฆ์เหล่านันใช้
้ ได้ แก่ การใช้ สถานะหรื อ
ความรู้ เฉพาะทางของตนเองที่ ช่ วยสร้ างเครื อข่ายการพัฒนาที่ เข้ มแข็ ง โครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ านการพัฒนาที่มีอยูแ่ ล้ ว การก่อตังองค์
้ กรการพัฒนาที่สามารถดาเนินการได้
อย่ างคล่องตัว และการสื่อสารกับสังคมอย่ างเพี ยงพอ ขณะที่ ปั จจัยที่ กระทบต่ อ
ความสาเร็ จของพระสงฆ์ เหล่านัน้ ได้ แก่ การยึดติดกับตัวบุคคลและการขาดแคลน
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ทายาท ความไม่สมั พันธ์ กันระหว่างแนวทางการเปลี่ยนแปลงกับกลุม่ เป้าหมาย และ
บทบาทของผู้มีอิทธิพลในพื ้นที่
คาสาคัญ: พระสงฆ์ / พระนักพัฒนา / ผู้นาการเปลีย่ นแปลง / ยุคหลังครูบาเจ้ าศรี วิชยั
พ.ศ. 2560
Abstract
This research aimed to analyze the role of important Buddhist monks of the
upper-northern Thailand after the revered Kruba Srivichai passed away in
driving social change through socially-engaged working through documentary
research. According to the research, Buddhist monks perform different roles
in: (1) Lanna culture and identity promotion; (2) human resource development;
(3) natural resource and environment protection; (4) charity social work; and
(5) temple development as a part of spiritual tourism promotion. Important
instruments applied for driving change consist of the use of personal status and
specialized knowledge which provide them a strong development network, the
use of existing development infrastructure, the establishment of their own
development agency, and the adequate communication with the society while
the factors affecting the role are cult of personality and lack of mission caretaker, irrelevance between course for change and target groups and, the local
influential leader’s role.
Keywords: Buddhist monks / Development monks / Change agent / Post-Kruba
Srivichai period-2017
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บทนา
รัฐกับศาสนา เป็ นสถาบันทางสังคมที่มีความเกี่ยวพันกันมาอย่างยาวนานในทุก
สังคมของแต่ละประเทศ ทังในลั
้ กษณะที่รัฐหรื อระบบการปกครองเป็ นสิ่งจัดการศาสนา
และศาสนาเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของรัฐและพลเมือง เมื่อมนุษย์เป็ นสมาชิก
ของสังคม ความเป็ นพลเมื องและความเป็ นศาสนิ กชนก็ ย่อมเกิ ดขึ น้ ไปพร้ อมกัน
หลักธรรมในศาสนาและธรรมวิทยา หรื อข้ อพึงปฏิบตั ิแห่งความเป็ นพลเมืองกลายเป็ น
สิ่ งที่ ประสานสอดคล้ อ งกัน เพื่ อ สร้ างพัน ธะระหว่ างปั จเจกบุค คลต่ อสัง คมอย่ า ง
แน่ น แฟ้ น ผ่ า นประเพณี พิ ธี ก รรม และสิ่ ง สร้ างสรรค์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น
สถาปั ตยกรรมของรัฐ การวางผังเมือง กระทัง่ หลักธรรมคาสอนในศาสนาได้ ถกู อนุวตั ิ
มาเป็ นกฎหมาย แม้ ในการวิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ ยวกับบทบาทของศาสนาที่มีต่อรั ฐใน
ช่วงเวลาต่างๆ (Pasutarnchat, 2010, pp. 56-61) รวมทัง้ วิพากษ์ การเสนอให้ แยก
การปกครองของรัฐกับศาสนาออกจากกันในยุคปั จจุบนั เพื่อให้ ศาสนาได้ ทาหน้ าที่อย่าง
ที่ควรจะเป็ น ไม่ใช่ทาหน้ าที่เป็ นสื่อให้ กับอานาจรัฐในการปกครองประชาชนพลเมือง
ของตน และมีสถานะที่อยู่เหนือการตรวจสอบจากสังคม (A Day Bulletin Editorial
Board, 2013) ย่อมเป็ นสิง่ ที่ยืนยันความเกี่ยวพันระหว่างสถาบันทังสองได้
้
เป็ นอย่างดี
แม้ พทุ ธศาสนาในประเทศไทยจะไม่ได้ มีอิทธิพลเหนือระบบเศรษฐกิจการเมืองของ
ประเทศ แต่ก็นบั ว่ามีความสัมพันธ์ กนั ในระดับที่องค์กรศาสนาและศาสนบุคคลได้ รับ
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมในมิติต่างๆ และขณะเดียวกันก็สามารถ
ก่อให้ เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ ้นได้ ในลักษณะของผู้มีบารมี สถานภาพ
ของพระสงฆ์ในสังคมไทยจึงเป็ นผู้นาทางสังคมในมิติของจิตวิญญาณ และมีอยู่หลาย
ครัง้ ในประวัติศาสตร์ ที่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาใช้ สถานะผู้นาทางสังคมของตนเองนา
มวลชนเพื่อการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในลักษณะของขบวนการผู้มีบญ
ุ หรื อตนบุญ
เช่น ตนบุญนายาง แห่งเมืองลาปาง ต่อต้ านเจ้ าเมืองลาพูนที่มาขูดรี ดภาษี พระภิกษุ
วัดชมภู เมืองลาปางที่ช่วยหนานทิพย์ช้างในการต่อสู้กบั พม่า และเจ้ าขี ้หุด พระภิกษุวดั
ดวงดี เมืองเชี ยงใหม่ ที่ ลาสิกขาบทออกมาครองเมืองเชี ยงใหม่ (Ongsakul, 2001,
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p. 250) สิ่งต่างๆ เหล่านีล้ ้ วนเกิ ดขึน้ ในสภาวะที่บ้านเมืองไม่เป็ นปกติ การนาของ
พระสงฆ์ในบางพื ้นที่ในอดีตจึงกลายเป็ นการแสดงบทบาทในทางที่คนทัว่ ไปในสภาวะ
ปกติคาดไม่ถึง
ในสถานการณ์ปัจจุบนั แม้ วา่ รัฐบาลต่างๆ ในประเทศไทยจะมีนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่การพัฒนาของรัฐนันก็
้ ยงั มีลกั ษณะกระจุก
ตัว หรื อกระจายตัวออกอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป และตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนได้ เป็ นบางส่วนเท่านัน้ กิจกรรมขององค์การทางศาสนากลับมีสว่ นสาคัญใน
การพัฒนาความเป็ นอยู่ และการแก้ ปัญหาของสังคมซึ่งใกล้ ชิดกับประชาชนถึงระดับ
จิตวิญญาณ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่องค์กรของรัฐเข้ าไปไม่ถึง บทบาทของผู้นาศาสนาอย่าง
พระสงฆ์จึงมีความสาคัญมากในสังคมไทย มีพระสงฆ์จานวนมากที่เป็ นศูนย์กลางใน
การระดมทุนเพื่อจัดทาโครงสร้ างพื ้นฐานแก่ประชาชนในพื ้นที่ห่างไกล หรื อพื ้นที่ซึ่งมี
ประชากรหนาแน่นและบริ การของรัฐมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการ ผ่านการทอดกฐิ น
ทอดผ้ าป่ า และการรั บบริ จาคทั่วไป รวมถึงการจาหน่ายวัตถุมงคลต่างๆ บางกรณี
สามารถดาเนินการได้ ทงโครงการโดยไม่
ั้
ต้องพึง่ เงินงบประมาณจากรัฐบาล
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของพระสงฆ์มักปรากฏในด้ านการ
ระดมทรัพยากร และจาแนกแจกจ่ายทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาชุมชน นอกเหนือจาก
ภารกิจหลักในเรื่ องของการพัฒนาความเป็ นมนุษย์และเป็ นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธที่
เริ่ มรู้ สึกไม่มนั่ คงในชีวิตและชะตากรรมของตนเองภายใต้ กระแสทุนนิยมและบริ โภค
นิยม พระสงฆ์และองค์กรทางศาสนาก็ยิ่งปรับตัวเข้ าใกล้ กระแสความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ ้น ทังในมิ
้ ติของการชี ้แนะให้ พทุ ธศาสนิกชนนาพาตนเองออก
จากทุนนิยม-บริ โภคนิยม ตลอดจนการทวนกระแสกลับไปหาการใช้ ชีวิตที่แนบสนิทกับ
ธรรมชาติมากขึน้ ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีพระสงฆ์ และวัดในพุทธศาสนาบางกลุ่ม
เลือกที่จะโดยสารไปกับกระแสทุนนิยม-บริ โภคนิยม โดยการเน้ นการพัฒนาศาสนสถาน
ให้ สวยงามและมี “พื ้นที่ของการเคารพสักการะตามกาลังศรั ทธา” ที่กว้ างขวางและ
หลากหลายมากพอกับจริ ตของผู้คนที่หนั หน้ าเข้ าหาศาสนาด้ วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
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และปั ญหาส่วนตัวที่เกิดจากการใช้ ชีวิตในสภาพสังคมปั จจุบนั พระสงฆ์และวัดที่เลือก
แนวทางนี ้มักเน้ นย ้าศรัทธาในบุญกุศล ความหวังใน “ความสุขเบื ้องหน้ า” คือสวรรค์
นิพพานอันเป็ นสุคติ และความกลัวใน “ความทุกข์เบื ้องหน้ า” ได้ แก่ นรกภูมิ เปตวิสยั
และเดรัจฉานภูมิ อันเป็ นทุคติ เป็ นอุบายนาคนเข้ าสู่การปฏิบัติในศาสนา โดยมีการ
สร้ างสรรค์ ขึน้ ให้ เห็นเป็ นวัตถุหรื อเป็ นรู ปธรรม สิ่งเหล่านีส้ ามารถเกิดขึน้ ได้ เพราะมี
พระสงฆ์ซึ่งเป็ นผู้นาที่มีแนวคิดชัดเจน เป็ นที่เคารพศรั ทธาของพุทธศาสนิกชนในวง
กว้ างซึง่ เป็ นเครื อข่ายทรัพยากรสาคัญในการพัฒนาวัด (Anderson, 2009, pp. 11-39)
นอกจากนี ้ ยังมีการสร้ างวัตถุมงคลรู ปแบบต่างๆ ขึน้ เพื่อแจกจ่ายแก่ผ้ ศู รั ทธาเป็ นที่
ระลึกในการบริ จาคทรัพย์ในกิจการของวัด เป็ นวิธีการระดมทรัพยากรที่ได้ ผลมากและ
แพร่ ขยายไปสูว่ ดั อื่นๆ อย่างรวดเร็ ว การก่อสร้ างวัดและวัตถุมงคลเพื่อการระดมทุนนี ้
เองได้ กลายเป็ นปั จจัยส่วนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบเพื่อ
ตังหรื
้ อเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ในปั จจุบนั นอกเหนือไปจากคุณวิเศษด้ านความรู้
หรื อภู มิ ธ รรมของพระสงฆ์ รู ปนั น้ ๆ และความสามารถในการพั ฒ นาสั ง คม
(Prakitnonthakan, 2009, pp. 67-78)
อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์และศาสนาเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีพลวัต สัมพันธ์ กับ
การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ระบบตลาดและ
ภาคอุตสาหกรรม การขยายตัวของชุมชน การเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้ อม ฯลฯ ภายใต้
บริ บทดังกล่าว องค์กรและบุคลากรทางศาสนาควรมีการทบทวนปรับเปลี่ยนบทบาทให้
มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ เพื่อให้ ศาสนายังคงมีสถานะที่พึ่ง หรื อสามารถให้
ความหวังแก่ปัจเจกชนตามที่สงั คมคาดหวังได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผู้วิจัยสนใจศึกษาบทบาทการเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสังคมของพระสงฆ์ ใน
ภาคเหนือตอนบน ภายหลังจากการมรณภาพของครู บาเจ้ าศรี วิชัย ซึ่งเป็ นผู้นาทาง
วัฒนธรรมและจิ ตวิ ญญาณที่ ยิ่งใหญ่ ของภาคเหนือโดยกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ คื อ
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เพื่อวิเคราะห์บทบาทเครื่ องมือที่ท่านเหล่านัน้ ใช้ ประโยชน์ ในการดาเนินการ ในการ
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนปั จจัยที่กระทบต่อความสาเร็ จของการ
แสดงบทบาทนานัน้
วิธีดาเนินการศึกษาหรืออุปกรณ์ และวิธีวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจยั
การวิจัยตามหัวข้ อนี ้เป็ นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการศึกษา
รายละเอียดของปรากฏการณ์ทงในภาพรวม
ั้
และการศึกษารายกรณี มุ่งทาความเข้ าใจ
ในปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้นอย่างลึกซึ ้งโดยอธิ บายข้ อเท็จจริ งผ่านมุมมองแบบองค์รวม
เพื่ อให้ เกิ ดความคิ ดรวบยอดที่ น าไปสู่ข้ อสรุ ปเชิ งแนวคิ ดทฤษฎี ที่ สามารถอธิ บาย
ปรากฏการณ์อื่นที่มีคุณลักษณะคล้ ายคลึงกันในอนาคตได้ หลังจากครู บาเจ้ าศรี วิชัย
มรณภาพใน พ.ศ.2481 (หรื อ พ.ศ.2482 ตามการนับปฏิทินแบบปั จจุบนั ) จนถึงพ.ศ.
2560 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รั ฐบาลมีบทบาทในการสร้ างประเทศไทยที่เป็ น
เนื ้อเดียวกันทังในเชิ
้ งกายภาพผ่านโครงการก่อสร้ างเส้ นทางคมนาคมและจัดให้ มีสว่ น
ราชการลงไปปฏิบตั ิงานทัว่ ประเทศ เชิงเศรษฐกิจผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนโยบายการพัฒนาที่มีลกั ษณะรวมศูนย์ ตลอดจนในเชิงสังคมวัฒนธรรม
ผ่านระบบการศึกษาและการจัดระเบียบคณะสงฆ์ ให้ อยู่ในอานาจบังคับบัญชาของ
ส่วนกลาง การทาความเข้ าใจกับบทบาทที่หลากหลายของพระสงฆ์ในช่วงเวลาที่ไม่มี
ผู้นาเชิงบารมีที่ยิ่งใหญ่อย่างครูบาเจ้ าศรี วิชยั โดยเป็ นเพียงผู้นาเชิงประเพณีที่มีมณฑล
แห่งอานาจที่จากัดลงมาแตกต่างกันตามฐานศรัทธาของศิษยานุศิษย์ และอานาจการ
ปกครอง ทาให้ สามารถเข้ าใจความเปลี่ยนแปลงในสังคมท้ องถิ่นและการต่อรองของ
ผู้คนในท้ องถิ่นที่แตกต่างกันได้
2. ประชากรในการวิจยั
การวิจยั นี ้มิได้ เก็บข้ อมูลจากพระสงฆ์ทกุ รู ป หากแต่เป็ นการกาหนดตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) รวม 23 รู ป ประกอบด้ วยกลุ่มพระสงฆ์ ในเขต
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ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้ แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน
ลาปาง และลาพูน ทังที
้ ่เป็ นผู้มีภมู ิลาเนาเดิมอยูใ่ นพื ้นที่ และผู้ที่มิได้ มีภมู ิลาเนาเดิมใน
พืน้ ที่หรื อเป็ นเพี ยงผู้มี สังกัดอยู่ในวัดในพืน้ ที่ โดยคัดเลือกพระสงฆ์ ที่เป็ นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งมีชื่ อเสียงเป็ นที่ร้ ู จักในสังคมตัง้ แต่ พ.ศ.2548-2560 จาแนกได้ ตาม
คุณลักษณะเป็ น 5 กลุ่ม ได้ แก่ (1) พระสงฆ์ แนวประเพณี ของภาคเหนือตอนบน
(2) พระสังฆาธิ การซึ่งทาหน้ าที่บริ หารในระบบการปกครองคณะสงฆ์ (3) พระสงฆ์
นักพัฒนา (4) คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และ (5) วงศ์พระป่ ากรรมฐาน
3. แนวคิดที่ใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาและกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล
แนวคิ ดหลักที่ ใช้ เป็ นกรอบแนวคิ ดของการวิ จัย ได้ แก่ แนวคิ ดเรื่ องผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) อันเป็ นแนวคิดว่าด้ วยผู้ที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ ้นให้ เกิดขึ ้นกับสังคมที่ตนเองอาศัยอยูเ่ นื่องจากตระหนักถึงประเด็นปั ญหาที่
ตนเองและสมาชิ กอื่นในสังคมกาลังเผชิ ญหน้ าอยู่ ซึ่งผู้นาการเปลี่ยนแปลงนัน้ อาจ
เป็ นได้ ทงบุ
ั ้ คคล กลุม่ บุคคลหรื อขบวนการ และแม้ กระทัง่ สิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเทคโนโลยี
หรื อเทคนิควิธีการใหม่ที่เกิดขึ ้น หรื อถูกนาเข้ าไปสร้ างความเปลี่ยนแปลงในสังคมหรื อ
ในชุมชน ซึง่ ในการวิจยั เรื่ องนี ้ให้ ความสาคัญต่อตัวบุคคลเป็ นหลัก
ผู้นาเป็ นปรากฏการณ์ปกติของบุคคลที่มีสภาวะเหนือผู้อื่นโดยมีความสามารถที่
จะทาให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิตาม ตลอดจนเปลีย่ นความคิด ความเชื่อ พฤติกรรมต่างๆ ของผู้คน
ในสังคมได้ ซึ่งผู้นานัน้ สามารถแบ่งอย่างง่ายได้ 2 รู ปแบบ ได้ แก่ ผู้นาแบบชนชัน้ นา
นิยม (Elitist Model) ที่เน้ นการอธิ บายความสามารถ และคุณวิเศษส่วนบุคคลที่เป็ น
เครื่ องมือในการนาของผู้นานันๆ
้ ที่นาไปสูก่ ารนาผู้อื่น และผู้นาแบบพหุนิยม (Pluralist
Model) ที่เน้ นการอธิ บายกระบวนการกลุ่มและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ กันเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็ นแบบใดก็ตาม ภาวะผู้นาหรื อคุณลักษณะของผู้นาล้ วน
แล้ วแต่มีผลกระทบต่อองค์การทางสังคมทังสิ
้ ้น (Boonsuaykwan, 2014, pp. 89-102)
Westley et al. (2013) เสนอการทบทวนคุณลักษณะสาคัญของผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ว่ามีอยู่หลายประการ ได้ แก่ เป็ นผู้มีทกั ษะในการสร้ างการเรี ยนรู้ และการใช้ ประโยชน์
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องค์ความรู้ มีความสามารถกระตุ้นผู้รับการเปลี่ยนแปลงให้ สามารถกาหนดวิสยั ทัศน์
ของตนเองได้ สามารถพัฒนาเครื อข่ายทางสังคมและทาให้ เกิดความไว้ วางใจระหว่าง
สมาชิกของเครื อข่ายได้ เป็ นผู้ที่สามารถผลักดันการคิดค้ นนวัตกรรมทางสังคมสาหรับ
การแก้ ไขปั ญหาได้ สามารถช่วยให้ ผ้ รู ับการเปลี่ยนแปลงมีขีดความสามารถและความ
ต้ องการที่จะฉวยใช้ โอกาสในการพัฒนาที่จะผ่านเข้ ามาในอนาคต และมีความสามารถ
ในการเจรจาและแก้ ไขความขัดแย้ งได้ เป็ นต้ น สิง่ ต่างๆ เหล่านี ้เป็ นคุณสมบัติที่สามารถ
พบได้ ในผู้นาการเปลีย่ นแปลงแม้ เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ (Westley et al., 2013)
นอกจากนี ้ เพื่ อความเข้ าใจในบทบาทการน าความเปลี่ยนแปลง การศึกษา
สาระส าคั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ ในสัง คมตามบทบาทของผู้ น า โดย
นักวิชาการบางท่าน เช่น Vago (1992) เสนอว่า การศึกษาความเปลีย่ นแปลงทางสังคม
นันย่
้ อมทาได้ โดยการวิเคราะห์และทาความเข้ าใจกับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกัน 6 ประการ
(Mutekwe, 2012, pp. 227-228) ได้ แก่
1) ลักษณะเฉพาะของการเปลี่ ยนแปลง (Identity of Change) คื อ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความจาเพาะเจาะจงที่เปลี่ยนไป เช่น แบบแผนการปฏิบตั ิ
บางอย่าง พฤติ กรรม เจตคติ แบบแผนของปฏิ สัมพันธ์ โครงสร้ างอ านาจกับอัตรา
ผลิตภาพ แบบแผนของการเลือกตัง้ หรื อระบบการจาแนกชันทางสั
้
งคม
2) ระดับของการเปลีย่ นแปลง (Level of Change) เป็ นเรื่ องของพื ้นที่ในระบบ
สังคมที่การเปลี่ยนแปลงนันเกิ
้ ดขึ ้น ตังแต่
้ ระดับปั จเจกบุคคล กลุม่ ทางสังคม องค์การ
สถาบัน ไปจนถึงสังคมทัง้ ระบบ ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง (Duration) ได้ แก่
ห้ วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงดาเนินไปโดยคงสถานะของปรากฏการณ์หรื อกระบวนการ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจดาเนินไปเป็ นระยะสัน้ ปานกลาง หรื อระยะยาว
3) ทิศทางของการเปลีย่ นแปลง (Direction of Change) หมายถึง วิถีของการ
ไปสูเ่ ป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็ นได้ ทงการพั
ั้
ฒนาให้ ดีขึ ้น หรื อการเสื่อม
ถอยของบางสิง่
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4) แบบแผนของความเปลี่ยนแปลง (Pattern) หมายถึง การดาเนินไปหรื อ
กระบวนการของความเปลี่ ยนแปลงที่ ปรากฏ ซึ่ งอาจมี ลักษณะเป็ นเส้ นตรงหรื อ
วิวฒ
ั นาการ ในบางกรณีอาจมีการดาเนินไปเป็ นวงจร หรื อเป็ นไปในลักษณะอื่นที่ขึ ้นอยู่
กับความคงที่และความผันแปรไปตามปั จจัยต่างๆ
5) ขนาดของการเปลี่ยนแปลง (Magnitude) หมายถึง ความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสังคม ซึ่งเป็ นได้ ทงความเปลี
ั้
่ยนแปลงที่ค่อยๆ เกิดและมีผลต่อ
บางส่วนของสังคม การเปลีย่ นแปลงที่ให้ ผลครอบคลุมทังสั
้ งคม และการเปลี่ยนแปลงที่
มีลกั ษณะเป็ นการปฏิวตั ิสงั คมทังหมด
้
6) อัตราของความเปลี่ ยนแปลง (Rate of Change) คือ ลักษณะที่การ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ด าเนิ นไป เช่ น เชื่ องช้ าหรื อรวดเร็ ว ต่อเนื่ องหรื อมักจะหยุดชะงัก
เป็ นขันเป็
้ นตอนหรื อสับสนอลหม่าน เป็ นต้ น
4. การเก็บข้ อมูล
การศึ กษาตามหัว ข้ อนี เ้ ป็ นการวิ เ คราะห์ ระดับมหภาค ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์
ปรากฏการณ์ และระดับจุลภาค ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ระดับปั จเจกบุคคลและกลุม่ หรื อ
องค์กรไปพร้ อมกัน ซึง่ มุง่ พิจารณาบทบาท พฤติกรรม และความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย
โดยผู้วิจัยอาศัยข้ อมูลจากการศึกษาเอกสาร (Document Research) ซึ่งมุ่งค้ นคว้ า
ข้ อมูลที่ได้ มาจากแหล่งข้ อมูลที่มีผ้ เู ก็บรวบรวมไว้ แล้ วในอดีต และเป็ นข้ อมูลที่ได้ ผ่าน
การวิเคราะห์เบื ้องต้ นมาแล้ ว ประกอบด้ วยแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมวิชาการประเภท
งานวิจยั ทังที
้ ่เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันต่างๆ งานวิจยั ที่
ได้ รับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ จดหมายเหตุ หนังสืออนุสรณ์ สารคดี เอกสารอื่นๆ
รวมถึงคลิปเสียงและวิดีทัศน์ที่สามารถให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัย ประกอบกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในสนามการวิจยั (Field Research) ซึ่งได้ มาจากการลงพื ้นที่วิจัย
การสังเกตการณ์ และการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการเกี่ ยวกับเรื่ องราวที่ เกิ ดขึน้ ใน
กรณีศึกษา รวมทังข้
้ อมูลที่พระในกลุม่ ประชากรที่ศึกษาบางรู ปได้ นาเข้ าและเผยแพร่
สือ่ สังคมออนไลน์ของตนเอง

MFU Connexion, 7(2) || page 57

ขณะที่ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของการวิจัยตามหัวข้ อนี ้เป็ นการ
วิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ (Historical Analysis) ของความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ภาคเหนือตอนบน เพื่อที่จะหาข้ อสรุ ปเกี่ยวกับบทบาทการเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของพระสงฆ์ ของภาคเหนือตอนบนในระยะต่างๆ หลังการมรณภาพของครู บาเจ้ า
ศรี วิ ชัย ในด้ านของแบบแผนความคิ ดและการปฏิ บัติ เครื่ องมื อที่ ใ ช้ และปั จจั ย
สนับสนุนความสาเร็ จ จากนันจึ
้ งนาข้ อมูลที่วิเคราะห์แล้ วมาผ่านการให้ เหตุผลแบบ
อุปนัย (Induction) เพื่อสร้ างข้ อสรุ ปของพระสงฆ์ตวั อย่างในแต่ละกลุม่ โดยมุ่งอธิบาย
บทบาทของผู้นาทางสังคมที่นาการเปลี่ยนแปลงมาสูพ่ ื ้นที่ บนฐานคติที่เชื่อว่าพระสงฆ์
ซึง่ เป็ นผู้ขบั เคลื่อนสถาบันทางสังคมที่สาคัญของสังคม ขณะเดียวกันนันก็
้ เป็ นสมาชิก
ของสังคมที่มีสถานภาพหลายอย่างซ้ อนทับกัน โดยเป็ นทังผู
้ ้ ถกู กระทา คือเป็ นทังผู
้ ้ ถูก
เปลี่ยนแปลง และผู้ลงมือกระทาหรื อเป็ นผู้สร้ างการเปลี่ยนแปลงผ่านมโนทัศน์ เรื่ อง
โครงสร้ างกับผู้กระทาการ (Structure-agency) ที่โครงสร้ างทางสังคมเป็ นทัง้ ปั จจัย
ก่อกาเนิด และเงื่อนไข ตลอดจนผลของการกระทาของมนุษย์ ซึ่งไม่แยกขาดจากกัน
ซึ่งพระสงฆ์ รูปสาคัญในภาคเหนือตอนบน ได้ อาศัยต้ นทุนส่วนตน ระบบเครื อข่าย
การจัดตัง้ องค์ กรการพัฒนา และการสื่อสารการพัฒนาที่สอดคล้ องกันกับประเด็ น
ความเปลี่ ย นแปลงที่ แต่ ละรู ปน าเสนอหรื อ ถูก น าเสนอ ได้ แ ก่ การเป็ นผู้น าทาง
วัฒนธรรมที่ ฟื้นฟูสานึกแห่งอดี ต การอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
การเปลี่ยนแปลงวิ ถี ชี วิ ตและความเป็ นอยู่ของประชาชน ที่ ประกอบด้ วยการเป็ น
นักพัฒนา การดาเนินกิจกรรมสาธารณกุศลสงเคราะห์ และการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ผลการวิจัย
1. บทบาทในการเป็ นผู้นาตามประเด็นความเปลี่ยนแปลงที่พระสงฆ์ ในยุคหลัง
พระครูบาเจ้ าศรี วิชยั นาเสนอต่อสังคมนันมี
้ ลกั ษณะที่แตกต่างหลากหลายไปตามความ
สนใจและประสบการณ์สว่ นบุคคล ได้ แก่
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1) การเปลี่ ย นแปลงทางวัฒ นธรรมเพื่ อ กลับไปเชิ ด ชู ค วามรุ่ ง เรื อ งของ
วัฒนธรรมล้ านนาผ่ านประเพณี พิ ธี กรรม ศิ ลปะสถาปั ตยกรรม และงานวิ ชาการ
โดยกรณี ที่ เด่นชัดที่ สุดได้ แก่ บทบาทของพระธรรมเสนาบดี เจ้ าอาวาสวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ จังหวัดเชี ยงใหม่ ในการกระตุ้นสานึกในความรุ่ งเรื องของเชียงใหม่ในยุค
ราชวงศ์มงั รายผ่านการฟื น้ ฟูบรู ณะวัดร้ างในเขตเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง นับตังแต่
้
การจัดตัง้ มูลนิ ธิ พระธาตุดอยสุเทพ เป็ นองค์ กรหลักในการพัฒนา เมื่ อ พ.ศ.2544
ร่ วมกันกับการใช้ อานาจในโครงสร้ างการปกครองเพื่อผลักดันการยกวัดร้ างขึ ้นเป็ นวัด
ที่มีพระภิกษุ จาพรรษาที่ม่งุ เน้ นกลุม่ ที่เป็ นโบราณสถาน ทาให้ วดั ร้ างหลายแห่งในเขต
เมืองเชียงใหม่กลับมามีชีวิตอีกครัง้ (Tantalanukul, 2009, pp. 31-96; Tantalanukul,
2011, pp. 20-25) พร้ อมกับภูมิทัศน์ ทางศิ ลปกรรมของเขตเมื องเก่ าที่ค่อย ๆ
เปลีย่ นแปลงและมีหน้ าที่สนองตอบต่อการท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมคุณค่าของความรุ่ งเรื อง
ของนครเชียงใหม่ในยุคราชวงศ์มงั รายที่เชื่อกันว่าเป็ นแบบล้ านนาแท้ ขณะที่พระสงฆ์
แนวประเพณียงั คงปฏิบตั ิในลักษณะการรักษาแบบแผน และฝี มือเชิงช่างอย่างล้ านนา
ผ่านการบูรณปฏิสงั ขรณ์ วดั ที่ตนจาพรรษาอยู่ ซึ่งมักเป็ นวัดที่มีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่
แล้ ว หรื อการบุกเบิกสถานที่แห่งใหม่เพื่อสร้ างวัดเป็ นศูนย์กลางของชุมชนผู้ศรัทธาโดย
การอ้ างอิงถึงนิมิตจากการปฏิบตั ิธรรม ตลอดจนการผลักดันการก่อสร้ างอนุสาวรี ย์ที่
สาคัญของบ้ านเมื อง เช่ นกรณี ของพระศรี ธรรมนิ เทศก์ อดี ต รองเจ้ าคณะจังหวัด
เชี ยงใหม่ พระนักพัฒนาชัน้ นารู ปหนึ่ง เมื่อครั ง้ เป็ นพระครู ศรี ธรรมคุณ ผลักดันการ
ก่ อสร้ างอนุสาวรี ย์ พญามังราย เมื่ อ พ.ศ.2512 ก่ อนที่ รั ฐบาลจะะปรั บเปลี่ ยนเป็ น
อนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์ในภายหลัง กระนันก็
้ ตาม ท่านก็ยงั สนับสนุนการก่อสร้ างด้ วย
การรวบรวมปั จ จั ย ที่ ได้ จากการเทศน์ ใ ห้ ลูก เสื อ ชาวบ้ านในวาระต่ า งๆ มอบให้
คณะกรรมการจัดสร้ างเพื่อสมทบทุนการก่อสร้ างดังกล่าวในเวลาต่อมา เป็ นเงินกว่า
120,000 บาท (Ongsakul, 2018, p. 53) นอกจากนี ้ยังมีพระสงฆ์อีกหลายรู ปที่มี
บทบาทในการอนุรั กษ์ องค์ ความรู้ ทางด้ านล้ านนาคดี ในรู ปของการผลิ ตงานทาง
วิชาการ การบรรยาย และเป็ นที่ปรึกษา
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2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่าพระสงฆ์รูปสาคัญในภาคเหนือเริ่ มให้
ความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสที่นอกเหนือไปจากการสอนหลักธรรม
ตามศาสนา อย่ างน้ อยที่ สุด ตัง้ แต่ ก่ อ น พ.ศ.2500 ในรู ป ของการจั ด ตัง้ โรงเรี ย น
พระปริ ยตั ิธรรมและโรงเรี ยนในระบบการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน ตลอดจนโครงการที่เป็ น
การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็ นอยู่ เช่นบทบาทของพระพุทธพจน
วราภรณ์ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดตังโรงเรี
้
ยนเมตตาศึกษา และมูลนิธิ
ศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ตังแต่
้ ทศวรรษที่ 2520 (Chatupornpitakkul, 2015, pp. 2127; Darlington, 2016, pp. 201-210) บทบาทของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี แห่งศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ซึง่ มุง่ เน้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่าน
การก่อตัง้ โรงเรี ยนเตรี ยมสามเณรที่วัดครึ่ งใต้ ในอาเภอเชี ยงของอย่างทันสมัย และ
การศึ กษานอกระบบส าหรั บบุคคลทั่วไปในศูนย์ วิ ปั สสนาและมหาวิ ชชาลัยพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีโครงการที่หลากหลายในบรรยากาศที่สวยงาม ประกอบกับการใช้
ความรู้ความสามารถที่เป็ นนักเทศน์ชนน
ั ้ าของประเทศ ตลอดจนบุคลิกลักษณะส่วนตน
ดึ ง ดู ด ความสนใจจากสัง คมให้ กลายเป็ นพลัง ในการพัฒ นาพื น้ ที่ ได้ ในปั จ จุ บัน
(A monk’s life should be deprived of title, possession, and power:
V. Vajiramedhi at the intention to step down, 2016) และพระเอกชัย สิริญาโณ
ในอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาข้ าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เป็ นหลัก เพื่อให้ ข้าราชการสังกัดต่างๆ กลายเป็ นข้ าราชการที่ดีและสามารถพัฒนางาน
ของตนและสังคมที่ตนปฏิบตั ิงานอยูใ่ ห้ ดีขึ ้นต่อไป
3) การปกป้ องทรั พยากรธรรมชาติ รวมถึ งการพัฒนาความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนผ่านกลไกต่างๆ แม้ ว่าสิ่งเหล่านันจะไม่
้
ได้ มีผลกระทบในวงกว้ าง ณ เวลานี ้
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงบางอย่างเป็ นการคาดหวังผลในระยะยาว แต่ก็สามารถทาให้
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็ นรู ปธรรมได้ หลายอย่าง เช่น ความเจริ ญที่เกิดขึ ้นกับพื ้นที่
การมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ ของประชาชนที่เข้ าร่ วมโครงการพัฒนา ความเข้ มแข็ งของ
ชุมชนที่มีมากขึ ้น หรื อแม้ กระทัง่ การทาให้ ประเด็นหรื อโครงการบางอย่างมีพื ้นที่อยู่ใน

MFU Connexion, 7(2) || page 60

แผนงานของส่วนราชการที่มีหน้ าที่เกี่ ยวข้ องได้ เช่นงานของพระครู พิทกั ษ์ นันทคุณ
วัดอรัญญาวาส พระสงฆ์รูปสาคัญในกลุม่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในจังหวัดน่านที่เพียรสร้ างสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาวจังหวัดน่าน
ผ่านกิ จกรรมที่ หลากหลาย โดยมี กิ จกรรมการบวชป่ าซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บและน าไป
ประยุกต์ใช้ ในวงกว้ าง (Pra Maha Cherm Suvacho et al., 1998, pp. 157-161;
Darlington, 2016, pp. 79-170)
4) การสาธารณกุ ศ ลสงเคราะห์ ซึ่ ง เคยอยู่ ใ นรู ป แบบของการให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยตรงจากพระสงฆ์หรื อมูลนิธิ ซึ่งวัดจัดตังตามโอกาสที
้
่มีในอดีต
ไปสูก่ ารระดมความช่วยเหลือระยะยาวในลักษณะที่เป็ นภารกิจอย่างหนึ่งของพระสงฆ์
ในการสงเคราะห์ โลกแบบพระโพธิ สตั ว์ เห็นได้ อย่างชัดเจนจากกรณีข องพระอธิ การ
พบโชค ติ สสวังโส วัดห้ วยปลากัง้ จังหวัดเชี ยงราย ที่ สร้ างวัดขึ น้ มาจากที่ รกร้ าง
ว่างเปล่าพร้ อมกับสถานสงเคราะห์แก่ผ้ ยู ากไร้ ตังแต่
้ วยั เด็กจนถึงเสียชีวิต รวมทังการ
้
พัฒนาชุมชนโดยรอบวัดผ่านแนวคิ ด “ประชา-วัด” ที่ วัดเป็ นผู้ระดมทุนหรื อความ
ช่วยเหลือจากการทาบุญของผู้ที่มาเที่ยวชมวัดและผู้บริ จาคอื่นๆ ขณะที่ชาวบ้ านเป็ น
ผู้ลงแรงในโครงการพัฒนา เป็ นต้ น
5) การพัฒนาวัดให้ กลายเป็ นที่หมายในการเดินทางท่องเที่ยว ทังในรู
้ ปของ
การแสวงบุญ เพื่อทาบุญทาทาน การปฏิบตั ิธรรม กราบไหว้ ปูชนียสถานสาคัญ หรื อ
เกจิอาจารย์ซึ่งเป็ นที่นิยมตังแต่
้ อดีต ซึ่งพระสงฆ์รูปสาคัญมักอยู่ประจาวัดและปฏิบตั ิ
กิ จของสงฆ์ ไปตามปกติ ได้ คลี่คลายไปสู่การท่องเที่ยวเพื่อไปชื่ นชมสถาปั ตยกรรม
งานศิลปะ เช่าบูชาวัตถุมงคล และการแสวงหาโชคลาภตามความเชื่อส่วนบุคคลโดย
การพบกับพระสงฆ์รูปสาคัญนันกลายเป็
้
นโชคที่ได้ เป็ นพิเศษจากการไปเที่ยวเนื่องจาก
ในกรณีที่พระสงฆ์รูปนันไม่
้ อยู่ที่วดั เนื่องจากการปฏิบตั ิกิจตามโครงสร้ างการปกครอง
คณะสงฆ์ การรับกิจนิมนต์นอกวัดทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ นักท่องเที่ยวยัง
สามารถได้ รับประโยชน์ของตนเองจากถาวรวัตถุและรู ปเคารพที่เป็ นเครื่ องมือสื่อสาร
ระหว่างพระสงฆ์กบั ศาสนิกชนได้ เช่นกรณีพระสังฆาธิการผู้ปกครองพระอารามหลวง
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สาคัญ ครู บาเทื อง นาถสีโลที่ สร้ างวัดบ้ านเด่ นอย่ างสวยงามในจังหวัดเชี ยงใหม่
ครู บาอริ ยชาติ อริ ยจิตโต วัดแสงแก้ วโพธิ ญาณ พระอธิ การพบโชค ติสสวังโส กับการ
ก่ อสร้ างพระโพธิ สัตว์ กวนอิ มและเจดี ย์ ขนาดใหญ่ ที่ เป็ นจุดหมายสายตาที่ สาคัญ
รวมทังกรณี
้ ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธีที่สร้ างศูนย์วิปัสสนาของตนให้ มีความสวยงาม
แต่เรี ยบง่ายแบบเซน ซึง่ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่เหล่านี ้กลายเป็ นส่วนสาคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื ้นที่และผู้คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการผลักดันความเปลีย่ นแปลง
เมื่อพิจารณาในเรื่ องของเครื่ องมือในการนาเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรื อ
ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงในสังคม จากการวิจยั พบว่า พระสงฆ์ที่เป็ นประชากรในการ
วิจยั เลือกใช้ เครื่ องมือในการผลักดันความเปลีย่ นแปลงที่แตกต่างกันไป ได้ แก่
1) การใช้ ต้นทุนส่วนบุคคล เช่น การเป็ นพระสังฆาธิ การในโครงสร้ างการ
ปกครองคณะสงฆ์ การเป็ นพระนักคิดนักเขียน รวมถึงความรู้ ความสามารถส่วนบุคคล
ในเรื่ องต่างๆ ประกอบกับต้ นทุนทางสังคมที่มีอยู่ตามความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นาทาง
ศาสนากับสังคมเพื่อเชื่อมต่อพื ้นที่เข้ ากับแหล่งที่มาของทรัพยากรการพัฒนาต่างๆ ซึ่ง
พระสงฆ์แต่ละรู ปสามารถทาได้ แตกต่างกัน เนื่องมาจากภูมิหลังที่แต่ละรู ปมีอยู่ทาให้
ระดับของความส าเร็ จในการผลักดันสิ่ งต่างๆ มี ความแตกต่ างกัน เนื่ องจากสิ่งที่
พระสงฆ์เหล่านันพึ
้ ง่ พาอาศัยคือต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจากการสัง่ สมประสบการณ์สว่ นบุคคล
หรื ออาจอธิ บายได้ ด้วยแนวคิดในเชิงบารมีธรรมส่วนบุคคลว่าบาเพ็ญมาแตกต่างกัน
วิ ถี การด าเนิ นและผลที่ เกิ ดขึ น้ ย่อมมี ความแตกต่างกันด้ วย ในบางกรณี พระสงฆ์
นักพัฒนาหลายรูปไม่ได้ ยดึ ติดกับต้ นทุนที่สงั่ สมมาเองมากนัก กลับให้ ความสาคัญกับ
การเรี ยนรู้ จากกรณีของผู้อื่น และการลองผิดลองถูก โดยค่อยๆ ปรับปรุ งวิธีการทางาน
ของตนเองให้ เหมาะสม
2) การอาศัยโครงสร้ างการปกครองคณะสงฆ์และองค์การที่สมั พันธ์ กบั ระบบ
ราชการซึง่ มีอยูแ่ ล้ วในสังคมเพื่อดาเนินการแก้ ไขปั ญหาในลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วน
ในการพัฒนา เช่น ส่วนราชการระดับต่างๆ ทังราชการส่
้
วนกลางอย่างกรณีของโครงการ
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พระธรรมจาริ กและโครงการพระบั ณ ฑิ ตอาสาที่ ด าเนิ น การร่ วมกั น กั บ
กรมประชาสงเคราะห์ (Chiangthong, 2017, pp. 70-77) ราชการส่วนภูมิภาคและ
รัฐวิสาหกิจ เช่น การดาเนินโครงการต่างๆ แบบการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันของพระเอกชัย สิริญาโณ วัดใหม่ศรี ร่มเย็น อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายที่
อุ ป ถั ม ภ์ ก ารจั ด ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ สถานที่ ร าชการต่ า งๆ แลกกั บ การส่ ง บุ ค ลากรของ
ส่วนราชการเข้ าโครงการปฏิบตั ิธรรม ซึ่งทาให้ เกิดเครื อข่ายความสัมพันธ์ ที่แข็งแรงใน
ฐานะศิษย์ กับอาจารย์ และราชการส่วนท้ องถิ่ นที่เข้ าไปสนับสนุนกิจกรรมของวัดใน
แต่ละพื ้นที่อย่างสม่าเสมอในรูปของการอนุมตั ิงบประมาณจัดงานเทศกาลสาคัญต่างๆ
ตลอดจนมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันวิจยั เช่น สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ ที่ เป็ นแหล่งทุนด าเนิ นการของ
เครื อข่ายพระนักพัฒนาภาคเหนือมาอย่างยาวนาน ซึง่ ทาให้ พระสงฆ์ที่มีปณิธานในการ
แก้ ไขปั ญหาสังคมนันมี
้ โอกาสในการทางานได้ อย่างต่อเนื่อง แม้ วา่ บางครัง้ อาจจะยังไม่
เพียงพอก็ตาม
3) การก่อตังนิ
้ ติบคุ คลในรู ปของมูลนิธิและสถาบัน ขึ ้นมาเพื่อดาเนินกิจกรรม
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เห็นสมควร และแยกออกจากวัดซึ่งเป็ นสถานที่ซึ่งเป็ นสมบัติ
ของสาธารณะ ทัง้ นีเ้ พื่ อให้ มีความคล่องตัวในการดาเนินงานและมีความน่าเชื่ อถื อ
ตลอดจนมีความยัง่ ยืนและไม่ยึดติดกับตัวบุคคล เมื่อเวลาผ่านไปและท่านไม่อาจอยู่ใน
ฐานะที่จะนาการเปลี่ยนแปลงได้ อีกไม่ว่าจะด้ วยเหตุใดก็ ตาม โครงการที่ริเริ่ มไว้ ก็จะ
ยังคงดาเนินต่อไปได้ เช่นการก่อตังมู
้ ลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทโดยพระพุทธพจนวราภรณ์
มูลนิ ธิ พระบรมธาตุดอยสุเทพโดยพระธรรมเสนาบดี และมูลนิ ธิ วิ มุตตยาลัยของ
พระมหาวุฒิ ชัย วชิ รเมธี ซึ่ งมี การด าเนิ นการผลักดันการพัฒนาอย่ างเข้ มข้ นและ
ต่อเนื่อง แม้ ว่าจะมีภาพลักษณ์ ว่ามูลนิธิกับผู้ก่อตังนั
้ นเป็
้ นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ตาม
แต่เมื่ อมีการด าเนิ นการในนามของมูลนิธิ ซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมการที่ มาจาก
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตก็จะมีความยัง่ ยืนต่อไปได้
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4) การสื่อสารการพัฒนากับสังคม ซึ่งพระสงฆ์ผ้ นู าการพัฒนาจะพิจารณา
เลือกช่องทางการสื่อสารกับสังคมเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในสารที่ต้องการสื่อ
ออกไป ความสาเร็ จในการผลักดันประเด็นการพัฒนาต่างๆ นันมาจากการท
้
าความ
เข้ าใจกับสังคมในแนวคิดและปฏิบตั ิการต่างตามโครงการพัฒนาที่ได้ ริเริ่ มขึ ้น พระสงฆ์
ที่มีประสบการณ์ ในการเผยแผ่มาอย่างยาวนานจะมีความชานาญในการสื่อสารกับ
สังคมมาก เช่น กรณีพระพุทธพจนวราภรณ์ และพระครู พิทกั ษ์ นนั ทคุณ รวมถึงพระที่
อยู่ในแวดวงวิชาการ หรื อมีสถานะเป็ นพระนักเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาก็จะมีบุคลิก
บางอย่างที่สง่ เสริ มการสือ่ สาร โดยเฉพาะทาให้ เกิดความรู้ สกึ กล้ าพูดและกล้ านาเสนอ
ประเด็นทางเศรษฐกิ จและสังคมที่อยู่นอกเหนือจากเรื่ องธรรมะ ขณะที่พระสงฆ์ ที่มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ฆราวาสที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายมากก็ประสบความสาเร็ จในการสื่อสารและ
ผลักดันโครงการต่างๆ ด้ วยเช่นเดียวกัน ดังกรณีของพระมหาวุฒิชัย และพระเอกชั ย
เนื่องจากการมีปฏิสมั พันธ์ กบั ฆราวาสนัน้ ทาให้ สามารถเข้ าใจความคิด สานวนภาษา
หรื อกระทัง่ บริ บทที่แวดล้ อมชีวิตของคนเหล่านัน้ ทาให้ ร้ ู สกึ ว่าพระพูดมาแล้ วเข้ าใจง่าย
หรื อพูดภาษาเดียวกัน ระดับของความไว้ วางใจกันก็เพิ่มสูงขึ ้นตามไปด้ วย
3. ปั จจัยที่กระทบต่อการแสดงบทบาท
นอกจากเครื่ องมื อสาคัญที่ใช้ ในการผลักดันความเปลี่ยนแปลง ยังมี ปั จจัยที่
กระทบต่อความสาเร็ จในการดาเนินการอันควรพิจารณา ได้ แก่ การยึดติดกับตัวบุคคล
และการขาดแคลนทายาทพระนักพัฒนา ความไม่สมั พันธ์ กันระหว่างแนวทางความ
เปลี่ยนแปลงกับคนหรื อตัวพื ้นที่ รวมถึงปั จจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อย่างผู้มีอิทธิ พลใน
พื ้นที่ ดังจะได้ กล่าวต่อไป ดังนี ้
1) การยึดติดกับตัวบุคคลและการขาดแคลนทายาท เกิ ดจากสถานะของ
พระสงฆ์ที่เป็ นแกนกลางของการพัฒนาซึ่งเป็ นการทาให้ การพัฒนาผูกติดอยู่กบั ความ
นิยมในตัวบุคคล หรื อเป็ นเรื่ องของผู้นาเชิ งบารมีที่หากไม่จัดโครงสร้ างการบริ หาร
การพัฒนาขึน้ มารองรั บ ปั ญหาที่เกิ ดขึน้ ตามมาคือการขาดความยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อผู้นานันไม่
้ สามารถทาหน้ าที่ของตนเองได้ อีกต่อไป สิ่งที่ได้ ริเริ่ มไว้ ก็จะไม่
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สามารถดาเนินการต่อไปได้ เช่น สานักวิปัสสนาของวัดน ้าบ่อหลวง ของครู บาอินทจักร
ในจังหวัดเชี ยงใหม่ที่ ความนิ ยมของผู้คนเสื่ อมถอยไปภายหลังการมรณภาพของ
พระคุณเจ้ ารู ปนัน้ ในกรณีศึกษาบางกรณีเลือกที่จะสร้ างองค์กรที่มีความมัน่ คงกว่าไว้
เป็ นกองงานที่สามารถดาเนินการได้ แต่กรณีที่ไม่ได้ สร้ างหรื อมอบหมายอานาจการ
บริ หารจัดการไว้ มกั จะตกอยูใ่ นภาวะซบเซาหลังจากไม่มีพระซึง่ เป็ นผู้นาแล้ ว แม้ ในบาง
กรณี ที่มีการตัง้ องค์ กรไว้ แต่ผ้ มู าดาเนินการต่อยังไม่มีบารมีเท่ากับผู้ก่อตัง้ ผู้บริ หาร
จัดการคนใหม่จึงมีภาระในการเรี ยกศรัทธาจากผู้ร่วมโครงการด้ วยการทางานให้ หนัก
ยิ่งขึ ้น มิใช่เพียงเพื่อตนเองเท่านัน้ หากยังเป็ นไปเพื่อดารงสถานะขององค์กรอีกด้ วย
ดังกรณีของพระราชวิสทุ ธิญาณ วัดป่ าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่รับสืบทอดงาน
ด้ านการพัฒนาของพระพุทธพจนวราภรณ์มาทังหมด
้
2) ความไม่สมั พันธ์ กันระหว่างแนวทางการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมาย
โดยมากมักเกิดจากการเข้ าใจไม่ตรงกันในวัตถุประสงค์และวิธีการดาเนินงาน ซึ่งมักจะ
ก่อให้ เกิ ดปั ญหาในช่วงต้ นของการดาเนิ นการ ซึ่งต้ องอาศัยการเร่ งทาความเข้ าใจ
เพื่ อให้ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ น้ คลี่ คลายไปโดยเร็ ว เช่ น กรณี ของธนาคารควาย-วัว ของ
วัดป่ าดาราภิ รมย์ หรื อบางครั ง้ ปั ญหาอาจเกิ ดจากการประเมิ นสถานการณ์ ที่ ไม่
สอดคล้ องกับพืน้ ฐานทางสังคมวัฒนธรรมของท้ องถิ่ น ท าให้ ความเปลี่ยนแปลงที่
พยายามจะผลักดันนันไม่
้ อาจดาเนินต่อไปได้ อย่างที่ต้องการเห็น เช่น กรณีที่พระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ (ฟู อัตตสิโว) ซึ่งมี แนวคิ ดการจัดระเบียบศาสนสถาน ศาสนบุคคล
และศาสนพิธีในภาคเหนือซึ่งอยู่ในเขตปกครองของท่าน เช่น ประกาศว่าจะให้ วดั ใน
เชียงใหม่เลิกการตังศาลเสื
้
้อวัด เพื่อทาให้ พระพุทธศาสนาในเชียงใหม่มีความเป็ นพุทธ
แท้ อย่างที่ท่านคาดหวัง (Pra Dhammarajanuwatra, 1951, p. 144) แต่ในที่สดุ ก็ไม่
สามารถทาได้ สาเร็ จเนื่องจากความเชื่อเรื่ องนี ้มีมาอย่างยาวนานจนเป็ นส่วนหนึ่งของ
วิถีชีวิตคนไปแล้ ว และความเชื่อทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ ปฏิเสธเรื่ องของชีวิตหลัง
ความตาย ทาให้ ความเชื่อเรื่ องผียงั มีที่ทางอยูใ่ นระบบความเชื่อของชาวล้ านนา เป็ นต้ น
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3) บทบาทของผู้มีอิทธิพลในพื ้นที่ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของพระสงฆ์
และชาวบ้ าน สิ่งนี ม้ ักทาให้ พระซึ่งเป็ นผู้นานัน้ ท างานพัฒนาของตนต่อไปได้ อย่าง
ยากลาบาก ในบางกรณีถึงขันท
้ าให้ ไม่สามารถเคลื่อนไหวในประเด็นที่แหลมคมอย่าง
การช่วงชิงทรัพยากรและความมัง่ คัง่ ไปจากชุมชนและการอนุรักษ์ ธรรมชาติ อย่างเช่น
กรณีของพระสุพจน์ สุวโจ ที่มรณภาพอย่างเป็ นปริ ศนา ในพ.ศ.2548 หลังจากมีความ
ขัดแย้ งกับคนในพื ้นที่เกี่ยวกับที่ดินของวัด ซึง่ ทุกวันนี ้ยังไม่อาจปิ ดคดีได้ (S.Sivaraksa
is worried that “fang’s conservationist monk” would be the next victim,
2005; Two years of Pra Supot Suvacho case: Even buddhist monk is still
victimized for capitalism I, 2007) และพระครู ศีลปั ญญากร ในอาเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ที่ไม่สามารถทางานของตนเองต่อตามที่ตงใจไว้
ั ้ ได้ เนื่องจากอานาจของผู้มี
อิ ทธิ พลซึ่ งมี ผลประโยชน์ ซ้ อนทับ ลงมาบนผลประโยชน์ ของชาวบ้ านและของรั ฐ
ภายหลังการนาชาวบ้ านที่ได้ รับความเดือดร้ อนต่อสู้เรื่ องการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ ากับ
เจ้ าของสวนส้ ม (Orange plantation, people, and forest in the dharma path of
Pra Athikarn Anake Chantapanyo, 2003)
การอภิปราย
พระสงฆ์ในภาคเหนือตอนบนนัน้ มีบทบาทเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นา
ชนชันนิ
้ ยม (Elitist Model) ที่เน้ นการอธิบายความสามารถ และคุณวิเศษส่วนบุคคลที่
เป็ นเครื่ องมือในการนาผู้อื่น เช่น พระสงฆ์ในกลุม่ ประเพณีนิยมที่มีฐานอานาจการนา
อยู่ที่ บารมี ซึ่ งเกิ ดจากการบ่ มเพาะหรื อ บ าเพ็ ญเพี ยรส่วนบุคคล และศรั ทธาของ
พุทธศาสนิกชนและค่อยๆ พัฒนาไปสูก่ ารเป็ นผู้นาแบบพหุนิยม (Pluralist Model) ที่มี
ปฏิบัติการในลักษณะการสร้ างเครื อข่ายและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ กันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายมากขึ ้นในปั จจุบนั โดยเฉพาะพระสงฆ์ผ้ มู ีตาแหน่งในโครงสร้ างการปกครอง
คณะสงฆ์ และพระนักพัฒนา
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การเป็ นคนกลางที่นาความเปลี่ยนแปลงมาสูส่ งั คมก่อนที่จะค่อยๆ คลี่คลายไปสู่
การคิดริ เริ่ มสิ่งใหม่เพื่อแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในพื ้นที่ ทิศทางการ
แสดงออกซึ่งบทบาททางสังคมที่มากขึ ้นนันมั
้ กมีฐานบางอย่างร่ วมกัน โดยเฉพาะการ
ปฏิ บั ติ ต ามกรอบหลัก ของพระสงฆ์ ต ามพระธรรมวิ นั ย และกฎหมายคณะสงฆ์
โดยเฉพาะภาระหน้ าที่ตามกฎหมายคณะสงฆ์ที่ประกอบไปด้ วยงานด้ านการปกครอง
ด้ านศาสนศึกษา ด้ านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้ านการศึกษาสงเคราะห์ ที่ เน้ นการ
ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส ด้ านสาธารณูปการ ด้ านสาธารณสงเคราะห์ที่สมั พันธ์ กับ
ชุมชนโดยรอบและที่ห่างออกไป ซึ่งการวัดผลสาเร็ จของการดาเนินการตามมิติต่างๆ
เหล่านี ้ กลายเป็ นปั จจัยประกอบการพิจารณาของคณะสงฆ์ ในการขอพระราชทาน
สมณศักดิ์และขอกาหนดตาแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ต่อไป (Pra Pisal Visalo,
2003, p. 170) การกาหนดบทบาทของพระสงฆ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นมาภายใต้ บริ บทของ
การพัฒ นาที่ รั ฐ เป็ นศูน ย์ ก ลางของการระดมและกระจายทรั พ ยากรการพัฒ นา
ความคาดหวังของรัฐไทยที่มีตอ่ การแสดงบทบาทของพระสงฆ์นนคื
ั ้ อการหนุนเสริ มการ
พัฒนาที่รัฐเป็ นองค์กรการพัฒนาที่สาคัญ ฐานะของการเป็ นผู้นาการพัฒนาของพระจึง
จะต้ องสอดคล้ องกับแนวนโยบายของรั ฐบาล วัดวาอารามทั ง้ หลายจึ งถูกก าหนด
บทบาทให้ เป็ นศูนย์ กลางในการกระจายข่าวสารและด าเนิ นกิ จกรรมสนับสนุนรั ฐ
การอบรม การจัดพิมพ์ค่มู ือสาหรับวัดและพระสังฆาธิ การตังแต่
้ ระดับสมภารเจ้ าวัด
ไปจนกระทั่งถึ งระดับมหาเถรสมาคมผู้ควบคุมช่ วงชัน้ การบังคับบัญชาและระบบ
สมณศักดิ์ทงหมด
ั้
ทาให้ พระสังฆาธิการทุกระดับต้ องมีบทบาทขันต
้ ่าตามโครงสร้ างที่
รัฐออกแบบให้ และถ้ าหากมีความสามารถสูงกว่านันก็
้ จะยิ่งมีบทบาทที่กว้ างขวางและ
ซับซ้ อนมากขึ ้น
ปั ญหาหลักที่พระสงฆ์ผ้ นู าการเปลี่ยนแปลงมุ่งแก้ ไขสาหรั บท้ องถิ่ นคือประเด็น
ปั ญหาทางเศรษฐกิจ หรื อปั ญหาปากท้ องและความเป็ นอยู่ของประชาชนที่เกิดขึ ้นจาก
ความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ โดยเกษตรกรรายย่อยจานวนมากยังไม่
สามารถหลุดพ้ นจากความยากจนได้ อย่างยั่งยืน รวมทัง้ การเสียสมดุลในธรรมชาติ
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อันเนื่องมาจากการที่รัฐให้ สมั ปทานและการส่งเสริ มการลงทุนแก่ทนุ ขนาดใหญ่ ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้ อมของการผลิตทางการเกษตรที่ ยังคงต้ องพึ่งพาธรรมชาติ
โดยเฉพาะการใช้ น ้าเพื่อการเกษตร พระสงฆ์ซึ่งอยู่ในพื ้นที่และคลุกคลีกับชาวบ้ านมี
ความเข้ าใจประเด็นปั ญหาในระดับที่ลกึ ซึ ้งกว่าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เนื่องจากชาวบ้ านรู้ สกึ
ว่าวัดกับชุมชนนันเป็
้ นเนื ้อเดียวกัน ขณะที่ข้าราชการหรื อหน่วยงานของรัฐนันเป็
้ นคน
อื่น ระดับความเข้ าใจและไว้ วางใจจึงต่างไปจากพระสงฆ์ที่ใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชน
และมีสถานะทางวัฒนธรรมที่ทาให้ พระสงฆ์เป็ นผู้นาได้ ตามธรรมชาติ พระสงฆ์ผ้ นู า
หลายรูปจึงกลายเป็ นแนวหน้ าช่วยเหลือชาวบ้ านในการต่อรองกับอานาจรัฐและเอกชน
ด้ วยวิ ธี การที่ แตกต่ างกัน เช่ นกรณี ของพระครู พิ ทักษ์ นันทคุณกับบทบาทการน า
เครื อข่ายฮักเมืองน่านดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
เมื่ อพิ จารณาตามแนวคิ ดการเปลี่ ยนแปลงของ Vago (1992) พบว่ าการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ปรากฏตามบทบาทของของพระสงฆ์ในการวิจัย มีลกั ษณะ
ดังนี ้
1) ลักษณะเฉพาะของความเปลีย่ นแปลงที่พระสงฆ์ม่งุ สร้ างให้ เกิดขึ ้นมักเน้ น
การเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตและจิ ตใจของคน ถึงแม้ ว่าจะมีโครงการก่อสร้ างต่างๆ นานา
เกิดขึ ้น แต่ด้วยโครงสร้ าง วิธีคิดและแนวทางปฏิบตั ิของพุทธศาสนาที่กากับการปฏิบตั ิ
ของพระสงฆ์อยู่ ทาให้ การผลักดันความเปลี่ยนแปลงจึงมีลกั ษณะมุ่งผลสาเร็ จในการที่
บุคคลลงมือปฏิบตั ิในการบาเพ็ญบุญบารมี แม้ การจัดกิจกรรมกับชุมชนหรื อการทาวัด
ให้ กลายเป็ นที่หมายในการท่องเที่ยวก็ตามล้ วนแล้ วแต่ถกู เชื่อมโยงไปหาหลักการหรื อ
คติของศาสนาพุทธที่ให้ มนุษย์พฒ
ั นาตนเองผ่านการลงมือทาและการสะสมบุญเพื่ อ
ประโยชน์ในชาติภพปั จจุบนั และในชาติหน้ า
2) ระดับของความเปลี่ยนแปลง พบว่าความมุ่งหมายในการจัดกิ จกรรม
ต้ นทุนส่วนบุคคลด้ านความรู้ ความสามารถ ระบบเครื อข่ายและความสามารถในการ
ระดมทรัพยากร มีผลอย่างมากต่อระดับของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งพระสงฆ์รูปต่างๆ
ล้ วนแล้ วแต่เข้ าใจในศักยภาพและโอกาสของตนเป็ นอย่างดี ทาให้ ระดับของความ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ จากบทบาทของแต่ละรู ปนันแตกต่
้
างกัน บางรู ปเน้ นสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงในระดับปั จเจกบุคคลเป็ นหลักและหวังว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับ
ตัวบุคคลจะสามารถส่งผลต่อสังคมในวงที่กว้ างขึ ้นได้ หากบุคคลนันเป็
้ นผู้ที่มีอาชีพการ
งานซึ่งกระทบกับประชาชนและสังคม เช่นกรณีของพระเอกชัย สิริญาโณที่กาหนดให้
ข้ าราชการอย่างตารวจ ทหาร ครู ป่ าไม้ รวมถึงพนักงานของการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย เป็ นกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการปฏิบตั ิธรรมที่ชัดเจน เพื่อต้ องการ
ให้ ผลของการปฏิ บัติ ธรรมสามารถขยายต่อไปสู่การพัฒนาบริ การสาธารณะให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ขณะที่บางรูปสามารถสร้ างความเปลี่ยนแปลงในระดับปั จเจกแก่
บุคคลทั่วไป และการพัฒนาระดับกลุ่ม ชุมชนหรื อจังหวัด เช่ นกลุ่มพระนักอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อม กลุม่ พระธรรมจาริ ก ที่ผกู พันกับพื ้นที่และชุมชน
3) ด้ านระยะเวลา พบว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่พระสงฆ์สร้ างขึ ้นนัน้
เป็ นความเปลี่ยนแปลงที่มี ลกั ษณะก้ าวไปข้ างหน้ า ได้ แก่ การพัฒนาให้ คนมี ความ
ประพฤติที่ดีขึ ้น กลุ่มคนที่เป็ นเป้าหมายในการพัฒนามีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น ตลอดจน
ชุมชนมีความเข้ มแข็งที่มากขึ ้น ขณะที่บางสิ่งเกิดเปลี่ยนแปลงในลักษณะถดถอย เช่น
การลด ละ หรื อเลิกกิจกรรมบางอย่างที่เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อระบบนิเวศเมื่อ
เข้ าร่วมโครงการเกษตรอินทรี ย์ หรื อโครงการบวชป่ าและสืบชะตาแหล่งน ้า ทาให้ ชุมชน
ต้ องงดเว้ นการตัดไม้ หรื อทิง้ ของเสียลงในแหล่งนา้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความยัง่ ยืนของชุมชน ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงจึงมีสว่ นของ
การถอยหลังเพื่อให้ เกิดส่วนของการเดินหน้ าในลักษณะของการแทนที่หรื อชดเชยกัน
4) ทิศทางแบบแผนของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่พระสงฆ์สร้ างขึ ้นนันด
้ าเนิน
ไปหรื อกระบวนการของความเปลี่ ยนแปลงที่ ปรากฏเป็ นเส้ นตรงไปข้ างหน้ าหรื อ
วิวฒ
ั นาการจากสิง่ ที่เคยเป็ นอยูใ่ นอดีตอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและมีลกั ษณะแผ่ออกจาก
ศูนย์ กลางคือเกิ ดความเปลี่ยนแปลงขึน้ ที่วดั แล้ วจึงขยายตัวแผ่ออกไปสู่ชุมชน เช่น
บทบาทการพัฒนาของพระสังฆาธิการในการพัฒนาศาสนสถานและศาสนบุคคลตาม
ระเบียบและเกณฑ์พิจารณาความก้ าวหน้ าที่รัฐกาหนดให้ ซึ่งค่อยๆ ส่งผลกระทบต่อ
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ชุมชนโดยรอบวัดทังในเชิ
้ งกายภาพคือการมีระบบโครงสร้ างพื ้นฐานที่ดีขึ ้น อันเกิดจาก
การตัดถนน จัดท าระบบไฟฟ้าและประปาตามโครงการพัฒนาของส่วนราชการที่
เกี่ ย วข้ องโดยมัก สัม พัน ธ์ กับ พัฒ นาการของวัดและบทบาทการน าของพระสงฆ์
การสร้ างเครื อข่ายฮักเมืองน่านโดยพระครู พิทกั ษ์ นนั ทคุณ ที่สามารถทาให้ ชาวจังหวัด
น่านเห็นความสาคัญและเข้ ามาร่ วมกิจกรรมและจัดตังองค์
้ กรเครื อข่ายที่กว้ างขวาง
มากขึน้ การสร้ างศูนย์วิปัสสนาและสถานศึกษาตามอัธยาศัยของพระมหาวุฒิชัยฯ
รวมทังการปรั
้
บปรุ งคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสของพระพบโชคฯ ผ่านการสร้ างวัด
ขนาดใหญ่ ดึ งดูดให้ คนมาท่องเที่ ยวและท าบุญในลักษณะของการสาธารณกุศล
สงเคราะห์ ทาให้ พื ้นที่รอบข้ างได้ รับการพัฒนาไปด้ วย
5) เมื่อพิจารณาขนาดของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึงความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสังคมนัน้ พบว่ากิจกรรมของพระสงฆ์บางรู ปให้ ผลในวงที่จากัด
เฉพาะชุ มชนของตนเอง หรื อมณฑล หรื อพุทธเทศาที่ ตนเองสร้ างขึ น้ ในลักษณะ
เครื อข่ายลูกศิษย์ ขณะที่บางรูปสามารถดาเนินกิจกรรมที่ให้ ผลในวงกว้ างได้ เนื่องจาก
มีปัจจัยที่สง่ ผลกระทบหลายประการ ทังความรู
้
้ ความสามารถ อานาจตามโครงสร้ าง
การปกครองคณะสงฆ์ เครื อข่ายการพัฒนาที่ สามารถระดมทรั พยากรการพัฒนา
ตลอดจนความสามารถในการเข้ าถึงสื่อและผลิตเนื ้อหาของสื่อในอันที่จะสื่อสารกับ
สังคมได้
6) ลัก ษณะที่ ค วามเปลี่ ย นแปลงด าเนิ นไปนัน้ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตาม
ลัก ษณะของกิ จ กรรมที่ พระสงฆ์ จั ดขึ น้ กิ จ กรรมบางอย่ างสามารถด าเนิ นได้ ใน
ระยะเวลาอันไม่นานนักและสามารถคาดหวังผลได้ ทันที โดยเฉพาะการก่ อสร้ าง
ถาวรวัตถุต่างๆ และการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพจิ ตใจของปั จเจกบุคคลใน
ระยะสันๆ
้ เช่นกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ขณะที่กิจกรรมในลักษณะที่ม่งุ ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติรวมหมู่ของชุมชนเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งและความสามารถจัดการตนเองของ
ชุมชนได้ ซึ่งเป็ นการสร้ างประชาธิ ปไตยจากฐานราก เป็ นกระบวนการที่ต้องใช้ เวลา
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ยาวนาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริ มสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจ และอาจมีภาวะ
สะดุดหยุดชะงักเป็ นระยะๆ จึงต้ องการความต่อเนื่องในการทางาน
ความเป็ นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ ค้ นพบจากการศึกษากรณี ต่างๆ นัน้ พบว่า
พระสงฆ์ซึ่งเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมย่อมประกอบไปด้ วยคุณลักษณะร่ วม
ดังต่อไปนี ้
1) เป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการผลักดัน
ประเด็ นการเปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนา และรู้ จักประยุกต์ ใช้ สิ่ งเหล่านัน้ ให้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ โครงการที่ต้องการผลักดัน
2) เป็ นผู้ที่ มี วิ สัยทัศน์ ในการเสนอประเด็ นความเปลี่ ย นแปลง สามารถ
มองเห็นต้ นทางไปจนปลายสุดของการดาเนินงาน และสามารถวางตาแหน่งแห่งที่ของ
ความเปลีย่ นแปลงที่ตนเองริ เริ่ มขึ ้นมาอยูใ่ นที่อนั เหมาะสมในกระแสของการพัฒนา
3) เป็ นผู้รักษาสมดุลในบทบาทของตนได้ ดี เนื่องจากพระสงฆ์ในสังคมไทยมี
สถานะพิเศษ การเลือกแสดงบทบาทนาพาสังคมไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ นนั ้
จาเป็ นต้ องมีสมดุลในบทบาท เนื่องจากมีกิจกรรมหลายอย่างที่พระสงฆ์ ไม่สามารถ
กระทาได้ ด้ วยมีข้อกาหนดในพระธรรมวินยั และในกฎหมายคณะสงฆ์เป็ นเครื่ องกากับ
บทบาท
4) เป็ นผู้มีความอดทน เนื่องจากต้ องทาหน้ าที่ทงเป็
ั ้ นผู้นาและเป็ นคนกลาง
ในกระบวนการพัฒนา สิ่งที่ต้องพบเจอมีทงแรงเสี
ั้
ยดทานทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ขันติธรรมจึงเป็ นเครื่ องอยูท่ ี่สาคัญของพระสงฆ์
5) มีเครื อข่ายที่ดีและเป็ นหุ้นส่วนที่พร้ อมจะสนับสนุนกระบวนการทางาน
ต่างๆ ให้ ลลุ ว่ งไปได้ อย่างราบรื่ น เนื่องจากด้ วยฐานะของการเป็ นพระสงฆ์ที่มีข้อจากัด
ที่ไม่สามารถทาสิ่งต่างๆ ได้ อย่างคล่องตัวแบบฆราวาส แต่สิ่งหนึ่งที่พระสงฆ์มีนนั่ คือ
ความเป็ นผู้ที่พงึ เคารพเลือ่ มใสศรัทธา สามารถใช้ คณ
ุ สมบัติข้อนี ้ในการระดมทรัพยากร
และการเกื ้อหนุนมาดาเนินโครงการต่างๆ ได้
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ขณะที่ผลสะท้ อนที่ย้อนกลับมาหาพระสงฆ์ผ้ ผู ลักดันการเปลี่ยนแปลงนันมี
้ ทงที
ั้ ่
เป็ นผลสะท้ อนเชิงบวกและผลสะท้ อนเชิงลบที่เกิดขึ ้นต่างห้ วงเวลาหรื ออาจเกิดขึ ้นใน
เวลาไล่เลี่ยกัน หรื อเกิดขึน้ คู่กันไปก็ มี เช่น การถูกวิพากษ์ วิจารณ์ ว่าเป็ นการทาเกิ น
หน้ าที่ ที่ สังคมคาดหวังจากพระสงฆ์ หรื อต้ องการเป็ นคนที่ มี ชื่ อเสียงในวงสังคม
มักเกิดขึ ้นก่อนที่เวลาของความสาเร็ จจะมาถึง ข้ อที่นา่ สังเกตคือการถูกวิพากษ์ วิจารณ์
มักจะเกิดกับพระที่ยงั มีอายุพรรษาไม่มากนัก หรื อเกิดในช่วงเวลาที่ประสบการณ์ชีวิต
ยังมีไม่มาก ขณะที่บางรูปเริ่ มดาเนินโครงการเมื่ออยูใ่ นมัชฌิมวัย เป็ นพระผู้ใหญ่ และมี
ตาแหน่งในระบบสังฆาธิ การ คาวิพากษ์ วิจารณ์จึงไม่เกิดมากนัก เนื่องจากเป็ นที่ร้ ู จัก
ของสังคมอยู่แล้ ว ตลอดจนมีประสบการณ์สงู ในการสร้ างสมดุลของบทบาทที่ต้องการ
ทาและบทบาทที่สงั คมคาดหวัง
สรุ ป
อย่างไรก็ ดี พระสงฆ์ยังคงเป็ นพันธมิตรที่ดีในการดาเนินการพัฒนาต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ โดยรวมของสัง คมร่ ว มกั บ ระบบบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ซึ่ ง เป็ นกลไก
เชิ งสถาบัน ภาคเอกชนซึ่ งเป็ นผู้สนับสนุนทุนทรั พย์ ที่ ส าคัญ ตลอดจนเครื อข่ าย
นักพัฒนาต่างๆ ที่สามารถทางานร่ วมกันในลักษณะของการเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ ้น
จากกระบวนการพัฒนาที่พึ่งพากลไกชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวได้ แต่ทงนี
ั้ ้
จะต้ องเป็ นกระบวนการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ องกั บ หลั ก พุ ท ธศาสนาเป็ นส าคั ญ
เมื่อพิจารณาปั จจัยความสาเร็ จและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในการผลักดันความเปลี่ยนแปลง
แล้ ว พระสงฆ์ในพุทธศาสนานันยั
้ งคงเป็ นผู้กระทาที่มีบทบาทในกระบวนการพัฒนา
อย่างโดยมุง่ ความดี ความเจริ ญทางสังคม และความเป็ นอิสระทางจิตวิญญาณ ซึ่งเป็ น
การพัฒนาไปในทิศทางของสันติวิธี ไม่ก่อให้ เกิดความรุ นแรง ด้ วยสถานะทางสังคมที่
ผู้คนให้ ความเคารพนับถือมากมาย ทังที
้ ่เป็ นพุทธศาสนิกชนและผู้นับถื อศาสนาอื่น
และหลักการทางพระพุทธศาสนาบางข้ ออย่างหลักพรหมวิหารธรรม หรื อหลักความเชื่อ
เรื่ องบารมี ทาให้ การแสดงบทบาทเพื่อสังคมนัน้ ทาได้ อย่างกว้ างขวาง โดยมีเหตุผล
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รองรับ แต่กระนันโครงสร้
้
างความสัมพันธ์ ระหว่างพระภิกษุและฆราวาส ตลอดจนหลัก
สิกขาบทที่วางไว้ สาหรับเป็ นพระวินยั แก่สงฆ์สาวกก็ยงั เป็ นสิง่ ที่พระสงฆ์ที่ออกมาแสดง
บทบาทเพื่อสังคมพึงพิจารณาว่า ด้ วยอัตภาพของความเป็ นพระสงฆ์สาวกในพระธรรม
วินยั มีสิ่งใดทาได้ หรื อไม่ได้ บ้าง ทัง้ นี เ้ พื่อไม่ให้ เกิดข้ อครหาว่าเป็ นการทาเกินหน้ าที่
หรื อจรรยาของความเป็ นพระสงฆ์นนั่ เอง
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