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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้
“เรื่ อ งรู ป แบบการสร้ า งเครื อ ข่ า ยขององค์ ก รพุ ท ธโลก” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การวิจัย 3 ข้อดังนี้ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างเครือข่าย 2. เพื่อวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายของ
องค์กรพุทธโลก 3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธโลก
ผลของการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย 1) สมาชิกต้องรู้จักรับรู้
ข้อมูลที่เหมือนกัน (Common Perception) 2) สมาชิกต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) 3) การมี
ความสนใจร่วมกัน หรือคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย (Mutual interests) 4) การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation) 5) มีการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
(Complementary Relationship) 6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (Interdependence) 7) การมีปฏิสัมพันธ์ใน
เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) เมื่อวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธโลก ทั้ง 3 องค์กร คือ องค์การพุทธ
ศาสนิ กสั มพันธ์ แห่ งโลก (พสล.) สภาสากลวันวิส าขบูช าโลก (สสวล) ทางานร่ว มกั บสมาคมมหาวิ ทยาลั ย
พระพุทธศาสนานาชาติ (สมพน.) และ องค์การพุทธโลก (พล.) พบว่าในทุกองค์กร เป็นเครือข่ายประเด็น
กิจกรรม และ เป็นเครือข่ายจัดตั้ง ทุกเครือข่ายมีสมาชิกองค์กรพุทธ และชาวพุทธที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มี
สานักงานใหญ่เป็นศูนย์กลางประสานงานการ และ มีผู้ประสานงานที่ชัดเจน สาหรับรูปแบบการสร้างเครือข่าย
ขององค์กรพุทธโลก มีองค์ประกอบ 8 ด้านคือ ทัศนคติที่ดี (Attitude) มีการเรียนรู้พัฒนา (Learning) สร้าง
คุณค่าความเป็นผู้นา (Leadership) ดารงอัตลักษณ์ (Identity) จัดหนักกิจกรรม (Activities) ค้าจุนสนับสนุน
(Nurture) มุ่งมั่นรับผิดชอบ (Commitment) ทุกองค์ประกอบเท่าเทียมกัน (Equality) หรือ รูปแบบพันธ
ไมตรี (ALLIANCE MODEL)
องค์กรพุทธทั่วไป สามารถประยุกต์ใช้ รูปแบบพันธไมตรี “ALLIANCE MODEL”เพื่อนาไปขยาย
เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่สากลได้ เนื่องจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้มากที่จะนาไปประยุกต์ใช้ต่อในการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชาวโลก ที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างยั่งยืน
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Abstract
This research “A Model of World Buddhist Organizational Networking” has three
objectives: (1) to study the concept of Networking in Organization (2) to analyze the
Networking of World Buddhist Organizations and (3) to propose a model of World Buddhist
Organizational Networking.
The results show that the factors of the Networking in Organization comprise of (1)
Common Perception (2) Common Vision (3) Mutual interests (4) Stakeholders Participation (5)
Complementary Relationship (6) Interdependence (7) Interaction. For the analysis of
Networking of World Buddhist Organizations which comprise of World Fellowship of
Buddhists (WFB), International Council for the Day of Vesak (ICDV) which working with
International Association of Buddhist Universities (IABU) and World Alliance of Buddhists
(WAB) the results show that all organizations employ a networking model of activities-based
and group establishing. All World Buddhist Organizations have many diversified members
both organizations and individuals. All networking are active and have headquarter as a hub
with precisely assigned manager of the hub. The model of World Buddhist Organizational
Networking should comprise of eight factors which are Attitude, Learning, Leadership,
Identity, Activities, Nurture, Commitment and Equality or ‘ALLIANCE MODEL’.
Buddhist organizations can adopt ‘ALLIANCE MODEL’ to extend networks for the
propagation of Buddhism to the global level as this model has suitable and highly likely
characteristics to contribute to the construction of networks to propagate Buddhism for the
benefit of mankind in sustainable study and practice of Dhamma.
Keyword : A Model of Networking, World Buddhist Organizational

บทนา
ศาสนาเป็นปรากฏการณ์ทางความเชื่อที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินวิถีชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์
จ ะ อ า ศั ย ศ า ส น า เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ยึ ด เ ห นี่ ย ว ท า ง จิ ต ใ จ ตั้ ง แ ต่ เ กิ ด จ น ถึ ง บั้ น ป ล า ย ข อ ง ชี วิ ต
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ช่ ว ยประสานสมาชิ ก ของกลุ่ ม ต่ า ง ๆ เข้ า ด้ ว ยกั น โดยเป็ น ศู น ย์ ร วมของคนในสั ง คม
ซึ่งอิทธิพลของศาสนานั้นมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของสังคม รวมทั้งเป็น
ตัวกาหนดคุณค่าสูงสุดให้แก่ชีวิตของมนุษย์ด้วย และพุทธศาสนานับเป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้คนจากหลากหลาย
ประเทศให้ความสาคัญและเคารพนับถือมาอย่างต่อเนื่อง
การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนกระทั่งในยุคสมัยปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการ
รูปแบบการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่ศาสนิกชนมาเป็นลาดับ ซึ่งเป็นการเผยแผ่ทางวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธ
ศาสนาในนานาประเทศ พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังประเทศที่แม้จะมีความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติ
และวัฒนธรรม แต่มีวิวัฒนาการเผยแผ่ไปตามรูปแบบวิถีของประเทศนั้น ๆ (พระณปวร โทวาท, 2559,
น. 157) แม้ว่าประเทศทั่วโลกจะมีความแตกต่างทั้งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี อันส่งผลต่อ
แนวทางและวิ ธีก ารเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนา แต่ เปู า หมายของการเผยแผ่ ล้ ว นมี จุด ร่ว มเดีย วกั น คือ เพื่ อ
ประโยชน์เกื้อกูล ความสุข แก่บุคคลทั้งชาวพุทธและศาสนาอื่น ๆ โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการ
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ดาเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ใช้หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการชี้นาบุคคลให้ตั้งอยู่ใน
ความไม่ประมาท (พระมหาอานวย มีราคา, 2559, น. 173)
หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ได้ เสด็จไปแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ที่ปุาอิสิปตนะมฤคทายวัน
นับเป็นการเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนา จนได้พยานยืนยันการตรัสรู้ธรรม คือ พระอัญญาโกญทัญญะ
บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน หลังจากนั้นทรงประทานการอุปสมบทเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่บุคคล
เหล่านี้ นับเป็นพระภิกษุสงฆ์กลุ่มแรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมอีก จึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
ทั้งหมด ต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมโปรดสกุลบุตรพร้อมสหาย 54 คนจนบรรลุธรรม พระพุทธสาวก
จึงเพิ่มจานวนเป็น 60 รูป พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าสมควรที่จะส่งพระสาวกเหล่านั้นไปประกาศพระศาสนาให้
แพร่หลายทั่วโลก ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นแห่งพระธรรมทูตรุ่นแรก ตั้งแต่นั้นต้นมา พร้อมกันนี้ได้ ทรงรับสั่งกับภิกษุ
เหล่ านั้น ว่า “เธอทั้งหลายจงจาริ กไป เพื่อประโยชน์และความสุ ขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ โ ลก เพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรม งาม
ในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ” (พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2535 เล่มที่ 4 ข้อที่ 32, น. 40)
การขยายงานพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ทรงได้พระสาวกเป็นกาลังหลักในการสร้างเครือข่าย
เผยแผ่ ทาให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว จึงนับว่าพระสงฆ์สาวกเป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่ง เพราะ
พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและเป็นส่วนที่สาคัญของพุทธบริษัท 4 (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา)
ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่
เป็นพระอรหันต์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร และยึดมั่นในคุณธรรมของนักเผยแผ่ มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ จึงสามารถเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ให้
แพร่หลายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กระทั่งสามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคง
มาจนถึงปัจจุบันนี้
ช่ว งพุทธศตวรรษที่ 3 พระเจ้ าอโศกมหาราชผู้ปกครองประเทศอินเดียในสมัยนั้น มีความศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก พระองค์ได้ทรงให้ความอุปถัมภ์โดยทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้ง
ที่ 3 ขึ้นในปี พ.ศ.236 ณ วัดอโศการาม นครปาฏลีบุตร แคว้นมคธ (ปัจจุบันคือ เมืองปัตนะ เมืองหลวงของรัฐ
พิหาร) ทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธาน หลังจากสังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยเสร็จ
สิ้นแล้ว พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ได้ขยายงานพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างเครือข่ายโดยจัดคณะพระธรรม
ทูตออกเป็น 9 คณะแล้วส่งไปเผยแผ่ในดินแดนต่าง ๆ ดังนี้ สายที่ 1 พระมัชฌันติกเถระเป็นหัวหน้าคณะ ไป
สร้างเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นกัษมิระ คือ รัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดียปัจจุบันและแคว้น
คันธาระในปัจจุบันคือ รัฐปัญจาป ทั้งของประเทศอินเดียและประเทศปากีสถานสายที่ 2 พระมหาเทวเถระเป็น
หัว หน้ าคณะ ไปสร้างเครื อข่ายเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในแคว้นมหิ สมณฑ ปัจจุบัน ได้แก่ รัฐไมเซอร์และ
ดินแดนแถบลุ่มแม่น้าโคธาวารี ซึ่ งอยู่ในตอนใต้ประเทศอินเดียสายที่ 3 พระรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไป
สร้างเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วนวาสีประเทศ ในปัจจุบันได้แก่ ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศอินเดียสายที่ 4 พระธรรมรักขิตเถระ หรือพระโยนกธรรมรักขิตเถระ (ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นฝรั่งคนแรกใน
ชาติกรีกที่ได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนา) เป็นหัวหน้าคณะ ไปสร้างเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ อปรัน
ตกชนบท ปัจจุบันสันนิษฐานว่าดินแดนแถบชายทะเลเหลืองเมืองบอมเบย์สายที่ 5 พระมหาธรรมรักขิตเถระ
เป็นหัวหน้าคณะ ไปสร้างเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นมหาราษฎร์ ปัจ จุบัน ได้แก่ รัฐมหาราษฎร์
ของประเทศอินเดียสายที่ 6 พระมหารักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปสร้างเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
เอเซียกลาง ปัจจุบัน ได้แก่ ดินแดนที่เป็นประเทศอิหร่านและตุรกีสายที่ 7 พระมัชฌิมเถระ พร้อมด้วยคณะ
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คือ พระกัสสปโคตรเถระ พระมูลกเทวเถระ พระทุ นทภิสสระเถระ และพระเทวเถระ ไปสร้างเครือข่ายเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย สันนิษฐานว่า คือ ประเทศเนปาลสายที่ 8 พระโสณเถระ และ
พระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปสร้างเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันคือ
ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน เช่น พม่า ไทย ลาว เขมร เป็นต้น และสายที่ 9 พระมหินทเถระ (โอรสพระเจ้า
อโศกมหาราช) พร้อมด้วยคณะ คือ พระอริฏฐเถระ พระอุทริยเถระ พระสัมพลเถระและพระหัททสารเถระ
ไปสร้างเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ลังกาทวีป ในรัชสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์แห่งลังกา
ทวีป ปั จ จุ บั น คือประเทศศรี ลั งกานั บ ว่า เป็ นการขยายเครื อข่า ยการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาออกไปอย่า ง
กว้างขวางที่สุดในยุคนั้น เพราะทาให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักและมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก
เป็นการสร้างเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีต เริ่มจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว และเผยแผ่
ธรรม ได้ปักหลักพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในชมพูทวีป จนถึงยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงส่งพระธรรมทูต
ไปยังประเทศต่าง ๆ ตลอดจนการเกิดขึ้นของนิกายมหายาน และวัชรยาน ถึงยุคทองของมหาวิทยาลัยนาลันทา
ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ก่อนที่จะล่มสลายลงในที่สุด ถือเป็น
การปิ ดฉากพระพุท ธศาสนาในแผ่ น ดิน แม่ คือประเทศอิน เดีย ในชมพูทวีป แต่พระพุ ทธศาสนาก็กลั บไป
เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอื่น ๆ แทน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มาพร้อมกับความเจริญทางวัตถุ และ
ก่อให้เกิดปัญหาติดตามมาส่งผลเสียอย่างมากมาย ทั้งปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จน
องค์การสหประชาชาติถึงกับได้กาหนดพันธกิจหลักขององค์กรในการสร้างความอยู่ดี กินดีให้แก่มวลมนุษยชาติ
ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (ภาวะโลกร้อน) การศึกษา และการสร้างสันติภาพ
(พระพรหมบัณฑิต, ปาฐกถา: 19 กุมภาพันธ์ 2561) โดยคาสอนของพระพุทธเจ้าถูกเผยแผ่ไปมากเท่าใด ก็ย่อม
บังเกิดสันติภาพและสันติสุขขึ้นในโลกมากเท่านั้น องค์กรพุทธโลกต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงมีบทบาทสาคัญ ในการนา
คาสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปทั่วโลก นอกเหนือจากการสร้างมิตรภาพ การสร้างความกลมเกลียว การ
สร้างความเป็นเอกภาพระหว่างชาวพุทธ และ องค์กรพุทธด้วยกัน ซึ่งการทางานขององค์กรพุทธโลก เป็นการ
ทางาน ในรูปแบบเครือข่ายที่มีศูนย์ประสานกลาง ภายใต้เครือข่ายอาจมีการเชื่ อมโยงกัน ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็ นทางการ เป็ น การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคล กระทั่งการเชื่อมโยงระหว่าง
เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543, น. 28)
อันจะทาให้การทางานร่วมกันเป็นเครือข่าย บรรลุเปูาหมาย เพื่อดารงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา
สืบไป
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประวัติและกิจกรรมหลักขององค์กรพุทธโลกที่มีเครือข่ายนานาชาติ รวม 3
องค์กร ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่สาคัญและมีบทบาทโดดเด่น ในวงการพุทธศาสนานานาชาติ ได้แก่ 1) องค์การ
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) หรือ World Fellowship of Buddhists (WFB) 2) สภาสากลวันวิ
สาขบูชาโลก (สสวล) หรือ International Council for the Day of Vesak (ICDV) โดยทางานร่วมกับ
สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.) หรือ International Association of Buddhist
Universities (IABU) และ 3) องค์การพุทธโลก (พล.) หรือ The World Alliance of Buddhists (WAB)
คาถามการวิจัย
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย และรูปแบบการสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธโลก มีสภาพ
ลักษณะอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสร้างเครือข่าย
2. เพื่อวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธโลก
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลในเชิงเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้นาองค์กรพุทธ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
องค์กรมีขอบเขตคือ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ได้ศึกษาความหมายของเครือข่ายทางสังคม
แนวคิดการสร้างเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่าย
ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จและความเข้มแข็งของเครือข่าย
1.2 การสร้างเครือข่ายเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอดีต และ ในปัจจุบัน
1.3 การสร้างเครือข่ายของ องค์กรพุทธโลก รวมถึงประวัติ กิจกรรมหลัก และแนวทางการ
พัฒนา
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้ให้ข้อมูล ส าคัญ คือ ผู้ น าองค์กรพุทธโลก และผู้ ประสานงานที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่ อน
องค์กรพุทธโลก จัดเป็นกลุ่มรวมจานวน 25 ท่าน มีรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
1) พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ปธ. 9, ศ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้า, รองอธิการบดี
ฝุายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2 กุมภาพันธ์ 2561. 2) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
(นิธิบุณยากร), รศ.ดร รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ, ผู้อานวยการสถาบันภาษา มหาจุฬาฯ และ
ผู้อานวยการสานักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.), 28 มกราคม 2561.3) พระภา
สุระ ทนฺตมโน (ใจวงศ์), พระอาจารย์โครงการ Peace Revolution, World Peace Initiative Foundation,
ประเทศไทย, 24 กุมภาพัน ธ์ 2561. 4) ศ.ดร.ภัทรพร สิ ริกาญจน, วิทยาลั ยพุทธศาสตร์นานาชาติ ,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 3,10, กุมภาพันธ์ 2561. 5)ดร.กนก แสนประเสริฐ อดีตรอง
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 12 กุมภาพันธ์ 2561. 6) ดร.บารุง พันธ์อุบล ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม, สานักงานพัฒนาบุคลากร, สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร,
สภาผู้แทนราษฎร, 13 กุมภาพันธ์ 2561. 7) ศ.ดร.อุทิสศิริวรรณ, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยนานาชาติ , คณะครุ
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 25 กุมภาพันธ์ 2561. 8)พระมูกูนูเวรา อนุรุทธะ มหาเถโร
เลขาธิการองค์กรยุวสงฆ์โลก ศรีลังกา, 22 มกราคม 2561. 9) พระธรรมปิยะ, รศ. ดร., เลขาธิการสหพันธ์
องค์กรพุทธนานาชาติ, อินเดีย, 22 มกราคม 2561. 10) พระธรรมาจารย์จิ้งเหยา ประธานสมาคมพุทธนิวไทเป
ใหม่, ไต้หวัน Ven. Jing Yao, President of New Taipei Buddhist Association, Taiwan, 18 กุมภาพันธ์
2561. 11) พระธรรมาจารย์หมิงกวง (Ven. Ming Kuang) รองประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
(พสล.), ไต้หวัน, ประธานคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจและสังคม (พสล), 20 กุมภาพันธ์ 2561. 12) พระบุญทวี
วิไลจักร, กรรมการบริหารองค์การพุทธโลก, เลขา รองประธานองค์การพุทธสัมพันธ์ลาว, ประเทศลาว, 9
มีนาคม 2561. 13) พระธรรมโกศาจารย์ (โสวันรัตนะ), อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา สีหนุราชา
กัมพูชา, 14 มีนาคม 2561. 14) พระภิกษุณีหยูกัว (Ven. You Guo), รองเจ้าอาวาสวัดฝอกวงซานไทเป,
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ไต้หวัน, 18 กุมภาพันธ์ 2561. 15) พระภิกษุณีหมิงหยู (Ven. Ming Yu), ประธานยุวพุทธสมาคมไต้หวัน , 18
กุมภาพันธ์ 2561. 16) คุณคริสตี้ชาง ประธานสหพันธ์องค์กรพุทธนานาชาติ (IBC), ไต้หวัน, 30 มกราคม
2561. 17) ดร.ไล้ เก็ต ยง, เลขาธิการองค์การพุทธโลก (พล.) ประธานศูนย์สมาธิตะวันออกกลาง ดูไบ, สหรัฐ
อาหรับอิมิเรตส์, 2 กุมภาพันธ์ 2561. 18) คุณมิถิลา โชว์ดรี้ เลขาธิการร่วม องค์การพุทธโลก, เลขาธิการ
Nirvana Peace Foundation, บังคลาเทศ, 3 กุมภาพันธ์ 2561.19) ดร. ฮีโร ฮีโต้ อดีตประธานกรรมาธิการ
สิ่งแวดล้อม องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.), รองประธานองค์การพุทธโลก (พล) และ ประธาน
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาสุบราตีประเทศอินเดีย , 3 กุมภาพันธ์ 2561. 20) คุณพุทธิกะ สัญชีวะ บรรณาธิการ
วารสารเมตตาวโลกานายะศรีลังกา, 4 กุมภาพันธ์ 2561. 21) คุณซาบุจ บารัว รองประธานองค์การพุทธโลก
,ประธาน Nirvana Peace Foundation, บังคลาเทศ, 9 กุมภาพันธ์ 2561. 22) คุณเฮนรี่ ดัง เลขาธิการ
สหพันธ์ชาวพุทธ แห่งออสเตรเลีย , ประธานองค์กร Buddha Care, ออสเตรเลีย, 21 กุมภาพันธ์ 2561. 23)
คุณแอนดี้ รองประธานองค์การพุทธโลก, ประธานองค์กร Buddhist Online สาธารณรัฐประชาชนจีน, 22
กุมภาพันธ์ 2561. 24) ดร.นีนีเอ้, รองประธานองค์การพุทธโลก, รองประธานสหพันธ์องค์กรพุทธนานาชาติ ,
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอภิธรรม, เมียนมาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2561. และ 25) ดร. ออง ซี อิ๊ว, ประธาน
สมาคมชาวพุทธมาลัคกา มาเลเซีย, 29 มีนาคม 2561.
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้มีการดาเนินการจัดทาเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลข้อมูล
ระหว่างเดือนกันยายน 2560-มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

ผลการวิจัย
1. ปัจจัยสาคัญในการสร้างรูปแบบองค์กรพุทธโลก ประกอบด้วย
1.1) ความสาคัญของเครือข่าย เป็นกระบวนการที่มาของการสื่อสารทางภาษาและความคิด
ทาให้เกิดความสัมพันธ์เชิงกระบวนระบบ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ออกแบบได้จากการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
ฐานคิดที่สาคัญของเครือข่าย จึงเป็นกระบวนการสร้างภาระหน้าที่ของสมาชิกและเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงอานาจ และความสัมพันธ์ในกระบวนการเรียนรู้ การขยายผลและเติบโตอย่าง
มีพลัง
1.2) องค์ประกอบของเครือข่าย เริ่มจากการมีสมาชิก กรรมการและผู้ประสานงานเครือข่าย
มีเปูาหมายหรื อวัตถุป ระสงค์ร่ วมกัน จัดกิจกรรมร่ว มกัน มีการทาหน้ าที่อย่างมีจิตส านึก การรับรู้มุมมอง
รวมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีผลประโยชน์และมีความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
อย่างกว้างขวาง การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน
1.3) ประเภทของเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area) เครือข่ายเชิงกิจกรรม
(Issue Network) และเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ประสาน
ประชาคมระดับจังหวัด เครือข่ายพระสงฆ์ ภาคบริการ เครือข่ายภาครัฐ องค์การพัฒนา เครือข่ายเกษตรกร
และกลุ่มธุรกิจ ส่วนเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายปุาชุมชน เครือข่ายภูมิปัญญา เครือข่าย
ธนาคาร เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
เครือข่ายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายสุขภาพ ฯลฯ และเครือข่ายตามโครงสร้างหน้าที่ ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ
เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น
1.4) การเกิดเครื อข่าย เป็นกระบวนการพัฒนาความสั มพันธ์ที่ต้องมีการเชื่อมโยง โดยมี
ลักษณะต่างๆ กัน เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเป็นเครือข่ายจัดตั้งและได้รับการสนับสนุ นของ

~ 115 ~

ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเป็นเครือข่ายวิวัฒนาการ ซึ่งเกิดขึ้นโดยสถานการณ์กาหนด เช่น
เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ ส่วนการสร้างเครือข่าย คือการรวมตัวเป็นเครือข่าย
ในลักษณะของการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดี หรือจุดแข็งของแต่ละฝุายมาเรียนรู้และสนับสุนนกันและกัน
เป็นการผนึกกาลัง (Synergy) ทาให้มีความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ไปสู่จุดหมายที่เห็น
พ้องต้องกัน และร่วมรับประโยชน์ซึ่งกันและกัน
1.5) การบริหาร คือ การใช้บุคลากรหรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
และให้ ก ารบริ ห ารด าเนิ น ไปอย่ า งมี ค วามราบรื่ น บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห าร
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ โดยมีหน้าที่ตามขั้นตอนคือ การวางแผน การจั ดองค์การ
การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณได้แก่ (1) ความเข้าใจ
บทบาทของสมาชิก (2) สมาชิกมีอิสระในความคิด การให้เกียรติกัน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน (3) มี
ความจริงใจในการทางานร่วมกัน โดยเห็นประโยชน์ร่วม (4) การจัดการให้ได้กับสถานการณ์ต่างๆ (5) การ
สื่อสารที่ทาให้เครือข่ายสามารถเชื่อมโยงติดต่อถึงกันได้
ลักษณะบ่งชี้เชิงคุณภาพในความเข้มแข็งของเครือข่าย สามารถพิจารณาได้จาก
1) สัมพันธภาพของสมาชิก 2) ความชัดเจนของเปูาหมายนาทางให้สมาชิกในเครือข่ายได้เข้าใจตรงกัน
3) กระบวนการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจเป็นอิสระเต็มที่ 4) มีการดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องสม่าเสมอ
5) การที่เครือข่ายสามารถแสวงหา และดึงศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่ภายในมาใช้ 6) การเรียนรู้และพัฒนาจน
เกิดการสร้างสรรค์ เกิดเป็นการเรียนรู้ขึ้นในตนเอง
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องความเป็ น เครื อ ข่ า ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นา คื อ 1) เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะช่วยให้บุคคลและองค์การได้มีการปรับตัว ทาให้การทางานของ
เครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) การเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็นและ
ความร่วมมือจากฝุายต่าง ๆ 3) เกิดการพึ่งพาตนเองในเรื่องของทุน ทรัพยากร ความรู้ และการจัดการ นาไปสู่
การพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง 4) เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ทาให้
เกิดการร่วมกันพัฒนาเครือข่าย 5) เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย ประเด็นปัญหาสาธารณะและสามารถ
นาไปสู่ข้อยุติ ด้วยพลังของเครือข่ายและการจัดการในเชิงนโยบาย 6) เกิดอานาจหรือพลัง อานาจแฝงเกิดขึ้น
จากการรวมตัวของกลุ่มองค์การและเครือข่ายอานาจ พลังอานาจของการรวมกลุ่มนี้เป็นพลังในทางอ้อมที่
บรรดากลุ่มหรือเครือข่ายอื่น ๆ ให้ความเกรงใจ และสามารถนามาเป็นการต่อรองในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองได้
2 ลักษณะขององค์กรพุทธโลกที่ตั้งขึ้นมา ล้วนแล้วแต่มีลักษณะเครือข่ายในเชิงประเด็นกิจกรรม
(Issue Network) ข้ามมิติ ของเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area Network) หรือ เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่
(Structure Network) โดยอาศัยกิจกรรมเป็นตัวเชื่อมเครือข่ายองค์กรพุทธเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นการจัดการใน
ประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้
จุดเริ่มต้นขององค์กร ถูกสร้างขึ้นมาด้วย ลักษณะ เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ คือจากผู้ที่มีความคิดตรงกัน
ทางานคล้ายคลึงกัน มารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ไปจนถึงร่วมกันแสวงหาทางเลือก
ใหม่ที่ดีกว่า แต่เมื่อมารวมตัวกัน มีการจัดตั้งองค์กรเป็นทางการแล้ว มีนโยบาย และ การดาเนินงาน ที่ชัดเจน
หลายองค์กรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม ก็ถือเป็น เครือข่ายจัดตั้ง
เพียงแต่ ขององค์กรพุทธโลกทั้งสามองค์กรดาเนินได้อย่างยั่งยืน ตราบใดที่ยังมีศูนย์ประสานงาน และ ผู้จัดการ
ที่เข้มแข็ง ทาให้สามารถดาเนินกิจกรรมขององค์กรได้อย่างสม่าเสมอ
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การสร้างเครือข่ายองค์กรพุทธโลก (World Buddhist Organizational Networking) มีวัตถุประสงค์
เพื่อเชื่อมชาวพุทธทั่วโลก ในการพบปะแลกเปลี่ยนหารือและทางานร่วมกันในอนาคต จากนิกายใหญ่ๆ ทั้งสาม
ได้ แ ก่ พุ ท ธศาสนานิ ก ายมหายาน นิ ก ายเถรวาท และนิ ก ายวั ช รยาน หรื อ เอ็ ม ที วี (MTV–Mahayanna,
Theravada, Vajjarayana) ทาให้องค์กรพุทธโลกมีบทบาทสาคัญในการเป็นเวทีให้กับผู้นาองค์กรพุทธ
หลากหลายนิกายเหล่านั้น ได้มีโอกาสพบเจอ แลกเปลี่ยน และรับรู้ข้อมูลสถานการณ์พระพุทธศาสนาในพื้นที่
ต่างๆ ทั่วโลก แม้ว่าในอดีตชาวพุทธหลากนิกาย แทบจะไม่เคยทาสงครามกันดังเช่นศาสนาอื่นก็ตาม แต่ก็มี
ความขัดแย้งในวัตรปฏิบัติในหลายหลายประเด็น ที่ส่งผลให้คณะสงฆ์และชาวพุทธไม่สามารถมีวิถีปฏิบัติที่เป็น
หนึ่งเดียวกันได้ องค์กรพุทธโลกต่าง ๆ จึงมีความสาคัญ ในการหาจุดร่วมท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย
ซึ่งในการจัดตั้งองค์กรพุทธโลกแต่ละองค์กรนั้น ก็มีมูลเหตุ ที่มาในการจัดตั้ง กรรมการบริหาร วาระในการ
ดาเนินงาน มีการประชุมใหญ่อันเป็นกิจกรรมหลักขององค์กร และอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ส่วนใหญ่จะได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นภายในประเทศที่สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ สาระสาคัญเหล่านี้ จึงเป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญของแต่ละองค์กร โดยจะมีความแตกต่างในรายละเอียด หรืออัตลักษณ์ขององค์กร อาทิ องค์การพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) หรือ World Fellowship of Buddhists (WFB) อัตลักษณ์ขององค์กร คือ
มิตรภาพ หรือคาว่า Fellowship สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก หรือ International Council for the Day of
Vesak (ICDV) อัตลักษณ์ขององค์กร คือ วันวิสาขบูชา ที่ทาให้ชาวพุทธทุกคนได้มาประชุมร่วมกันโดยมี
องค์การสหประชาชาติให้การรับรอง อีกทั้งองค์กรสภาสากลวิสาขบูชาโลกก็ยังได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลไทยการจัดงานแต่ละครั้ง การจัดงานจึงจัดในวโรกาสพิเศษของสถาบันหลักของประเทศไทย คือสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสถาบันศาสนาอีกด้วย
อัตลักษณ์ที่สาคัญองค์การพุทธโลก หรือ The World Alliance of Buddhists (WAB) คือคาว่า
เครือข่ายหรือพันธมิตร ซึ่งมีวัตถุ ประสงค์หลักตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญ คือ PPP (Protection, Propagation
and Preservation) หรือปกปูอง เผยแผ่ ฟื้นฟู พระพุทธศาสนา ซึ่งการที่สมาชิกจะร่วมเป็นสมาชิกและร่วม
ทางานกับองค์กรไหนก็ขึ้นกับความคุ้นเคยและความชอบทิศทางการดาเนินงานขององค์กรนั้นๆ เป็นหลัก ดังที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเคยชี้ ให้พระภิกษุดูว่า พระภิกษุผู้ เดินตามพระสารีบุตรก็ล้ว นแล้ว แต่เป็นผู้ที่ทรงภูมิ
ปัญญา พระภิกษุ ผู้เดินตามพระอนุรุทธะ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ชานาญทางการมีฤทธิ์ พระภิกษุผู้อุปัฏฐากรับใช้
พระอานนท์ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงพหูสูต เป็นต้น
3. รูปแบบการสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธโลก ทั้ง 3 องค์กร คือ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์
แห่งโลก (พสล.) สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (สสวล) ทางานร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานา
ชาติ (สมพน.) และ องค์การพุทธโลก (พล.) พบว่า ในทุกองค์กร มีสมาชิกชาวพุทธที่หลากหลาย มีกิจกรรม
ต่อเนื่อง มีสานักงานใหญ่เป็นศูนย์กลางประสานงานการ และ มีผู้ประสานงานที่ชัดเจน แต่ละองค์กรอาจ
แตกต่างกันในรายละเอียด อาทิ ศักยภาพขององค์กร ผู้นาองค์กร การไหลลื่นของข้อมูล สาหรับรูปแบบการ
สร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธโลก มีองค์ประกอบ 8 ด้านคือ 1) การมีค่านิยมร่วมทัศนคติ ผู้ที่มาร่วมงาน
องค์การพุทธโลก ต้องมีจิตใจเสียสละ มีจิตอาสา มีจิตใจพระโพธิสัตว์ สนใจการศึกษาธรรมะเพื่อมาฝึกฝน
พัฒนาตัว การมีค่านิยมในการทางานร่วมกันเป็นทีม 2) การปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา องค์กรพุทธโลกต้องมี
ส่วนที่เป็นงานการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นในรูปแบบของสถาบันและในเรื่องของการอบรมเรียนรู้
พัฒนาตนเองตลอดชีวิต 3) ภาวะผู้นา องค์การพุทธโลกต้องการผู้นาที่มีศักยภาพที่มีความรับผิดชอบสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เปูาหมายรวมขององค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันได้และสร้างความสามัคคีกลมเกลียวใน
หมู่คณะของสมาชิก พร้อมกับสามารถสร้างผู้นาเยาวชนคนรุ่นใหม่มาทดแทนได้ 4) มีอัตลักษณ์ มีชีวิตชีวา
องค์กรพุทธโลกต้องมีกิจกรรมเพื่อเป็นการรักษาสมาชิกเดิมและสร้างสมาชิกใหม่และกิจกรรมนี้สามารถให้
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ประชาชนชาวพุทธและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้กิจกรรมนี้ต้องมีความสม่าเสมอและเกิดประโยชน์ทั้งต่อ
องค์กรพุทธโลกเองและต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วยและมีความหลากหลายเพื่อดึงกลุ่มประชากรในกลุ่มต่าง ๆ
5) มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง องค์กรพุทธโลกต้องมีกิจกรรมเพื่อเป็นการรักษาสมาชิกเดิมและสร้างสมาชิกใหม่และ
กิจกรรมนี้สามารถให้ประชาชนชาวพุทธและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้กิจกรรมนี้ต้องมีความสม่าเสมอและเกิด
ประโยชน์ทั้งต่อองค์กรพุทธโลกเองและต่อสังคมโดยส่วนรวม 6) การเสริมพลัง องค์กรพุทธโลกต้องมี การ
ประคับประคองจากคณะกรรมการจากทีมงานที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้องค์กรนี้ขับเคลื่อนไปได้พร้อมกับ
จั ด หาทรั พ ยากรที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ า ง ๆ ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละกิ จ กรรมเช่ น ทรั พ ยากรบุ ค คล
7) พันธสัญญาที่หนักแน่น คณะกรรมการองค์กรพุทธโลกทีมงานสมาชิกและอาสาสมัครต้องมีความ
รับผิดชอบมีสัญญาประชาคมเมื่อตั้งใจจะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะทาให้
พันธกิจนั้นประสบความสาเร็จและดาเนินการต่อไปได้ และ 8)มีศูนย์ประสานงาน สมาชิกองค์กรพุทธโลก
มี ค วามเสมอภาคกั น เท่ า เที ย มกั น เท่ า เที ย มในสิ ท ธิ ข องการเป็ น สมาชิ ก เท่ า เที ย มในการรั บ รู้ ข่ า วสาร
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่แบ่งแยกภูมิภาค ไม่แบ่งแยกนิกาย ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สามารถประสานความ
เหมือนในความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้

สรุปผลการวิจัย
แนวคิดการสร้างและบริหารจัดการเครือข่าย
1) องค์ประกอบของเครือข่าย ที่เริ่มจากการมีสมาชิก กรรมการและผู้ประสานงานเครือข่ายมี
เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน จัดกิจกรรมร่วมกัน มีการทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึก การรับรู้มุมมองรวมกัน
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีผลประโยชน์และมีความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน การถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ การสื่อสาร และการบริหารข้อมูลข่าวสาร 2) ประเภทของเครือข่าย ประกอบด้วย เครื อข่ายเชิง
พื้นที่ (Area) เครือข่ายเชิงกิจกรรม (Issue Network) และเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ ในการรวมตัว
เป็ น เครือข่ายทั้งสามประเภท ก่อให้ เกิดความร่ว มมือ ร่ว มคิด ร่วมสร้างสรรค์ช่วยเหลื อสั งคมและพัฒ นา
เครือข่ายให้เข้มแข็ง 3) การเกิดเครือข่าย เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ต้องมีการเชื่อมโยง โดยมี
ลักษณะต่างๆ กัน เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเป็นเครือข่ายจัดตั้งและได้รับการสนับสนุนของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเป็นเครือข่ายวิวัฒนาการ ซึ่งเกิดขึ้นโดยสถานการณ์กาหนด ส่วน
การสร้างเครือข่าย คือการรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะของการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดี หรือจุดแข็ง
ของแต่ละฝุายมาเรี ย นรู้ และสนั บ สุน นกัน และกัน เป็นการผนึกกาลั ง (Synergy) ทาให้มีการติดต่อและ
สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ไปสู่
จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน และร่วมรับประโยชน์ซึ่งกันและกัน และ 4) การบริหาร คือ การใช้บุคลากรหรือ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและให้การบริหารดาเนินไปอย่างมีความราบรื่นบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ปัจจัยด้านการบริหาร ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ โดยมีหน้าที่
ตามขั้นตอนคือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน
และการงบประมาณโดยปัจจัยอันเป็นความสาเร็จในกระบวนการทางานของเครือข่ายก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ได้แก่ (1) ความเข้าใจบทบาทของสมาชิก (2) สมาชิกมีอิสระในความคิด การ
ให้เกียรติกัน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน (3) มีความจริงใจในการทางานร่วมกัน โดยเห็นประโยชน์ร่วม
(4) การจัดการให้ได้กับสถานการณ์ต่างๆ (5) การสื่อสารที่ทาให้เครือข่ายสามารถเชื่อมโยงติดต่อถึงกันได้ ซึ่งมี
ลักษณะบ่งชี้เชิงคุณภาพความเข้มแข็งของเครือข่าย สามารถพิจารณาได้จาก 1) สัมพันธภาพของสมาชิก 2)
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ความชัดเจนของเปูาหมายนาทางให้สมาชิกในเครือข่ายได้เข้าใจตรงกัน 3) กระบวนการเสนอความคิดเห็นและ
ตัดสินใจเป็นอิสระเต็มที่ 4) มีการดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องสม่าเสมอ 5) การที่เครือข่ายสามารถแสวงหา และดึง
ศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่ภายในมาใช้ 6) การเรียนรู้และพัฒนาจนเกิดการสร้างสรรค์ เกิดเป็นการเรียนรู้ขึ้นใน
ตนเอง โดยผลสัมฤทธิ์ของความเป็ นเครื อข่าย ที่ก่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒ นา คือ 1) เกิด
กระบวนการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) การเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหา 3) เกิดการพึ่งพาตนเองในเรื่อง
ของทุน ทรัพยากร ความรู้ และการจัดการ 4) เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 5) เกิดกระบวนการผลักดัน
เชิงนโยบาย และ 6) เกิดอานาจหรือพลัง อานาจแฝงเกิ ดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มองค์การและเครือข่าย
อานาจ
2. ปัจจัยและกิจกรรมหลักที่ส่งเสริมต่อการจัดตั้งองค์กรพุทธโลก
1) การสร้ างเครื อข่ายขององค์กรพุทธโลกที่ตั้งขึ้นมา ล้ วนแล้ ว แต่ เป็นเครือข่ายเชิงประเด็น
กิจกรรม (Issue Network) ข้ามมิติ ของเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area Network) หรือ เครือข่ายแบ่งตาม
โครงสร้างหน้าที่ (Structure Network) โดยอาศัยกิจกรรมเป็นตัวเชื่อมเครือข่ายองค์กรพุทธเข้าด้วยกัน
2) การสร้างเครือข่ายองค์กรพุทธโลก (World Buddhist Organizational Networking) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชื่ อมชาวพุท ธทั่ว โลก ในการพบปะแลกเปลี่ ย นหารือ และทางานร่ว มกัน ในอนาคต ทั้ง นี้เ นื่ องจากการมี
หลากหลายนิกายของพระพุทธศาสนา อาทิ นิกายใหญ่ๆ ทั้งสาม ได้แก่ พุทธศาสนานิกายมหายาน นิ กายเถร
วาท และนิกายวัชรยาน หรือเอ็มทีวี (MTV–Mahayanna, Theravada, Vajjarayana) ทาให้องค์กรพุทธโลก
มีบทบาทสาคัญในการเป็นเวทีให้กับผู้นาองค์กรพุทธหลากหลายนิกายเหล่านั้น ได้มีโอกาสพบเจอ แลกเปลี่ยน
และรับรู้ข้อมูลสถานการณ์พระพุทธศาสนาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก แม้ว่าในอดีตชาวพุทธหลากนิกาย แทบจะไม่
เคยทาสงครามกันดังเช่นศาสนาอื่น ก็ตาม แต่ก็มีความขัดแย้งในวัตรปฏิบัติในหลายหลายประเด็น ที่ส่งผลให้
คณะสงฆ์และชาวพุทธไม่สามารถมีวิถีปฏิบัติที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้ ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ท้องถิ่นภายในประเทศที่สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ สาระสาคัญเหล่านี้ จึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของแต่ ละองค์กร
โดยจะมีความแตกต่างในรายละเอียด หรืออัตลักษณ์ขององค์กร อาทิ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
(พ.ส.ล.) หรือ World Fellowship of Buddhists (WFB) อัตลักษณ์ขององค์กร คือ มิตรภาพ หรือคาว่า
Fellowship สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก หรือ International Council for the Day of Vesak (ICDV) อัต
ลักษณ์ขององค์กร คือ วันวิสาขบูชา ที่ทาให้ชาวพุทธทุกคนได้มาประชุมร่วมกันโดยมีองค์การสหประชาชาติให้
การรับรอง อีกทั้งองค์กรสภาสากลวิสาขบูชาโลกก็ยังได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยการจัดงานแต่
ละครั้ง การจัดงานจึงจัดในวโรกาสพิเศษของสถาบันหลักของประเทศไทย คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
สถาบันศาสนาอีกด้วย 3) อัตลักษณ์ที่สาคัญองค์การพุทธโลก หรือ The World Alliance of Buddhists
(WAB) คื อ ค าว่ า เครื อ ข่ า ยหรื อ พั น ธมิ ต ร ซึ่ ง มี วั ต ถุ ประสงค์ ห ลั ก ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นธรรมนู ญ คื อ PPP
(Protection, Propagation and Preservation) หรือปกปูอง เผยแผ่ ฟื้นฟู พระพุทธศาสนา ซึ่งการที่สมาชิก
จะร่วมเป็นสมาชิกและร่วมทางานกับองค์กรไหนก็ขึ้นกับความคุ้นเคยและความชอบทิศทางการดาเนินงานของ
องค์กรนั้น ๆ เป็นหลัก
3. รูปแบบการสร้างเครือข่ายองค์กรพุทธโลก
รูปแบบการสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธโลก ที่มีประสิทธิภาพได้ คือ รูปแบบพันธไมตรี หรือ
ALLIANCE MODEL มีองค์ประกอบดังนี้
1) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการทางาน ซึ่งองค์กรพุทธโลกควรเป็นเวทีให้ชาวพุทธนานาชาติ
ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน หรือทางานร่วมกัน โดยอาจจับเป็นกลุ่มย่อยทางานตามที่แต่ละองค์กรถนัด เหมือน
องค์กรทางสหประชาชาติ ของพระพุทธศาสนา เป็น umbrella ให้กับองค์กรพุทธที่เป็นสมาชิก และมีค่านิยม
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ร่วมกัน ในการทางานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี มีจิตอาสา เพื่อพัฒนางาน การทางานโปร่งใส (ATTITUDE) 2) ต้อง
มี มีร ะบบ เรี ย นรู้ การพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง สมาชิกในองค์กรตลอดเวลา มีงานวิ ช าการทางพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถมุ่งไปสู่คาสอนดั้งเดิม ความแตกต่ างระหว่างนิกาย การปฏิบัติก็ยิ่งน้อยลงไป
(LEARNING) 3) ผู้นาขององค์การพุทธโลก เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการทางาน กิจการทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้
ประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยม มีศูนย์ประสานงาน และ เป็นผู้ที่สามารถประสาน ผู้สนับสนุน ผู้ควบคุม ทาให้
การทางานสาเร็จลุล่วงได้ ทุกครั้ง นายุทธศาสตร์องค์กรให้สมาชิกเข้าใจ และขับเคลื่อนไปได้ตามเปูาหมาย
(LEADERSHIP) 4) ต้องมีที่มาขององค์กรชัดเจน ปัจจัยในการก่อตั้งองค์กรชัดเจน อาทิ สภาสากลวันวิสาขบูชา
โลก (สสวล) ที่เกิดจากการที่สหประชาชาติกาหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญสากลของโลก และ สสวล. มุ้ง
เน้ น เพื่อ เฉลิ มฉลองวัน ดัง กล่ า ว เป็ น เวทีกลางให้ ช าวพุทธทั่ว โลก ได้มาเฉลิ มฉลองวัน วิส าขบู ช าในระดั บ
นานาชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์วันวิสาขบูชา ให้ทั่วโลกรู้จัก เหมือนกับที่ทั่วโลกรู้จัก วันคริสต์มาสเป็น
อย่างดี (IDENTITY) 5) ต้องมีกิจกรรมต่อเนื่อง และ หลากหลาย ถ้ามีกิจกรรมที่หลากหลาย ชาวพุทธจะมีส่วน
ร่วมได้มาก เพราะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกัน เหมือนแบ่งตามธาตุธรรมของแต่ละคน แต่ถ้ามีงานวิชาการเป็น
หลัก ก็จะได้ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มนักวิชาการเป็นหลัก ถ้ามีกิจกรรมอื่นๆ เสริมและเปิดโอกาสให้ชาวพุทธทั่วไป มี
โอกาสร่วมด้วย ก็จะได้แนวร่วมมากขึ้น (ACTIVITIES) 6) มีกิจกรรมที่สามารถหล่อเลี้ยงองค์กรได้ หรือมี
กองทุน แหล่งทุนที่สนับสนุนการทางาน หรืออาจได้รับการสนับสนุนจาก รัฐบาล ในประเทศที่ สานักงานใหญ่
ตั้งอยู่ หรือ รัฐบาลในประเทศที่ องค์กรพุทธโลกจัดกิจกรรมนั้นๆ (NURTURE) 7) มีพันธกิจชัดเจน และทาตาม
พันธกิจนั้น อาทิ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มีการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2493
(195๐) ที่จัดตั้งองค์กรขึ้นมา และหมุนเวียนไปประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพจัดงานได้ คล้าย ๆ กับการจัดโอ
ลิมปิค ทางพระพุทธศาสนา ในทุก ๆ 2 ปี ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะทราบดี และรอคอยเพื่อเข้าร่วมการประชุม
(COMMITMENT) และ 8) มีสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย และหลากหลายช่องทาง สามารถใช้สื่อได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการเผยแผ่ ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม รั ก ษาฐานสมาชิ ก และเพิ่ ม ฐานสมาชิ ก ติ ด ต่ อ
ประสานงาน สมาชิกองค์กรพุ ทธโลกแม้มาจากหลากหลายนิกาย หลากหลายประเทศ ก็สามารถที่จะรับรู้
ข้อมูล ได้อย่างเท่าเทียมกัน (EQUALITY)

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารงานกิจการพระพุทธศาสนา ควรปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
เครื อ ข่ า ย เพื่ อ การเผยแผ่ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ค สมั ย สนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษา กากับดูแลอย่างมีระบบทะเบียนที่ชัดเจน
2. ผู้บริหารงานการคณะสงฆ์ควรนาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่าย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปใช้ โดยหน่วยงานที่ควรนาไปใช้ คือ องค์กรพุทธในสังกัดมหาเถรสมาคมไทย
3. องค์กรพุทธภาคี องค์กรพุทธโลก ควรนาเอาแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการสร้างเครือข่ายการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการสร้างเครือข่ายของตน ให้เหมาะสม
4. ควรมีการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบในเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาแนวทางหรือปัจจัย ความสาเร็จของ
รูปแบบเครือข่ายใน องค์กรพุทธโลก อื่น ๆ ที่มีเครือข่าย
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