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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ก รรมฐานของพระสงฆ์ ใ นอ าเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาการ
ปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 3) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพในแบบผสานวิธีผลวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ
กรรมฐานของพระสงฆ์ ใ นอ าเภอแม่ ส อด จัง หวั ดตาก มี 6 แนวทาง ดั งนี้ 1. เริ่ มต้ นแสวงหาองค์ ความรู้
กรรมฐานสายต่าง ๆ เพื่อให้คณะสงฆ์ระดับจังหวัด มีข้อสรุปร่วมกันว่าจะเน้นสายไหน หรือจะรับทุกสาย เพื่อ
นามาใช้ในพัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. สร้างครูต้นแบบของสายที่จะให้เป็นสายหลักหรื อ
ของทุกสาย คือ การสร้างครูต้นแบบที่จะสอนการปฏิบัติกรรมของพระสงฆ์ในอาเภอแม่ส อด จังหวัดตาก
3. การสร้างศูนย์กลางของการปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อต้อนรับและเปิดโอกาสให้คนที่มุ่งมั่นพัฒนาตนได้ทุ่มเท
ปฏิบัติกรรมฐานแบบเอาจริงเอาจังเป็นการพัฒนาตนเอง 4. การสร้างผู้นา ควรสร้างผู้นาที่มีมีคุณสมบัติที่ดี คือ
ผู้นาจะต้องมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจ มีเหตุผล เป็นกันเอง มีความคิดสร้างสรรค์ 5. ถ่ายทอด
ความรู้ การปลูกฝั งและการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ ให้เขามีความเสียสละต่อการทางาน ร่วม
ทางานเป็นทีม และ 6. แนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับหลักสติปัฏฐาน 4 โดยให้แต่ละสายจะต้องดาเนินการ
ให้แนวปฏิบัติมีความสอดคล้องกันกับหลักสติปัฏฐาน 4 หรืออธิบายตามหลักสติปัฏฐาน 4 อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และมีมาตรฐานเดียวกัน
คาสาคัญ : การส่งเสริม การปฏิบัติกรรมฐาน พระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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Abstract
The study on A Support of The Kammatthāna Practice for the Development of the
Buddhist Monks in Sod District Tak Province was of three objectives: 1) to study
theKammatthāna practice available in the Buddhist texts; 2) to study the support to the
Buddhist monks therein;3) to grant the support to those.
The ways to support the meditation practice for developing and up grating Thai
Buddhist monks in the Maesot District, Tak Province. Using Qualitative Research are as
follows;
1. Finding out any information about the schools of the meditation practices
should start first in order that the Provincial Sangha will decide either to choose a suitable
school or accept all of those for the sake of the same practice.
2. Creating the meditation masters as the leaders of the meditation practice,
focusing on a chosen school or all.
3. Establishing a Provincial meditation center for receiving and allowing ones who
takes interest in the practice of meditation to submit themselves to the serious practice for
self – development.
4. For the meditation masters, it should focus on their personal personalities and
qualities such as trustable, reasonable, friendly, active and creative, etc.
5. For the transferr in learning, they should emphasize the cultivation of learning
process in the minds of practitioners for their own self–devotion and team working.
6. The meditation practice of the schools should go in line with the Four
Foundations of Mindfulness for the sake of personal and social happinesses.
Keywords : The supporting, promoting, the meditation practice, the monks in Tak province.

บทนา
ในปัจจุบันพระพุทธศาสนายังคงมีบทบาทที่สาคัญในสังคมไทย ที่มีความหลากหลายทางการนับถือ
ด้านศาสนาอย่างมากโดยเฉพาะการเผยแผ่พุทธธรรมและการปฏิบัติธรรม ในด้านการศึกษาและการเผยแผ่นั้น
มีบทบาทในกรอบที่ชัดเจน โดยเฉพาะการศึกษาในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์และการศึกษาที่จัดโดยรัฐ ซึ่ง
สามารถที่จะศึกษาได้ตามอัธยาศัยในด้านการปฏิบัติยังเป็นสิ่งสาคัญของพระสงฆ์ การปฏิบัติธรรมปัจจุบันมี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากพระภิกษุจะทาหน้าที่ได้แล้ว อุบาสกอุบาสิกาที่ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด
จนประสบความสาเร็จระดับหนึ่งก็สามารถที่จะทาหน้าที่ได้ แต่การปฏิบัติธรรมที่เคยอยู่ในวัดก็เริ่มที่ ลดน้อย
มากขึ้น เพราะขาดการปฏิบัติอย่างเอาใจใส่และศักยภาพของผู้นาของวัดเอง ทาให้คฤหัสถ์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนกรรมฐานเข้ามามีบทบาทสาคัญโดยทาการสอนได้ทั้งในวัดและนอกวัด จึงมีผู้สนใจเข้าไปสู่สถาน
ปฏิบัติธรรมที่มีผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้เป็นวิปัสสนาจารย์ที่สอนกรรมฐานได้กันจานวนมากขึ้น
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้หลักธรรมของสติปัฏฐาน 4 มีองค์ประกอบสาคัญ คือ อาตาปี
สัมปชาโน สติมา ความหมาย คือ ให้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติระลึกไปตามฐานทั้ง 4 คือ กาย เวทนา
จิต ธรรม และเมื่อย่อสติปัฏฐาน 4 ลงแล้ว คือ การระลึกรู้ที่รูป-นาม (พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง
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กรณราชวิทยาลัย, 2539: เล่มที่ 4, ข้อที่ 14, น. 21) การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในสังคมไทยปัจจุบัน ได้
แบ่งเป็นหลายสายที่นิยมกัน คือที่ปรากฏเป็นกระแสหลักมี 5 สาย (ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์, 2555) กล่าวคือ (1)
สายการปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฎฐาน 4 (2) สายอานาปานสติ (3) สายพุทโธ (4) สายสัมมาอรหัง และ
(5) สายการกาหนดดูรูปนาม จากสายที่ได้กล่าวมานี้โดยเฉพาะสายการกาหนดตามหลักมหาสติปัฎฐาน 4 สาย
พองยุบนั้นมีการสืบทอดต่อมาจากประเทศพม่า ครั้งเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถร) ได้ส่งพระธรรม
ธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ไปสืบต่อการปฏิบัติธรรมจากประเทศพม่าแล้วกลับมาตั้งเป็นสานักปฏิบัติ
ธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร โดยหลักการของสมถกรรมฐาน
นั้นจะยึดตามแนวปฏิบัติที่เรียกว่า อารมณ์กรรมฐาน 40 อย่าง การปฏิบัติตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐานนั้น
จะยึ ดตามหลั กของมหาสติ ปั ฏ ฐานสู ต รเป็ น หลั ก ดัง ที่ พ ระพุ ทธองค์ ต รั ส ไว้ อย่ า งชั ด เจนในสติ ปัฏ ฐานสู ต ร
(พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย, 2539 : เล่มที่ 10, ข้อที่ 373, น. 301) ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อ ความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ ให้สามารถล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อ การดับ
ทุกข์และโทมนัส บรรลุเญยธรรม เพื่อทาให้แจ้งนิพพาน หนทางนี้คือสติปัฏฐาน 4 ประการ”
ปัจจุบันพระสังฆาธิการในจังหวัดตาก มีการเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นระยะ ๆ ซึ่งเจ้าคณะ
พระสังฆาธิการหลายระดับได้เข้าร่วม และให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติเป็นไปในสายตามหลักการปฏิบัติที่
นามาจากสายปฏิบัติของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิพระธรรมธีรราชมหามุนี) (โชดก ญาณสิทฺธิ,
2550, น.14-15) และตามสายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยการนาของเจ้าคณะจังหวัด
เจ้ าคณะอาเภอ และเจ้ าคณะตาบลให้ ความร่ว มมือเพื่อให้มีประสิทธิภ าพในการอบรมสั่งสอนพระสงฆ์ใน
ปกครองของตนเอง ตามนโยบายของมหาเถรสมาคมที่ปรากฏในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 (ฉบับที่
2 พ.ศ.2535) คือ ฝ่ายการปกครอง ฝ่ายศาสนศึกษา ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ฝ่ายสาธารณูปการ และ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
3. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเชิงเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสาร
ตารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับหลักของการปฏิบัติ และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึ กพระสังฆาธิการ พระวิปั สสนาจารย์ พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิ กา ผู้ มาปฏิบัติธ รรมในอาเภอแม่ส อด
จังหวัดตากจานวน 50 รูป/คน นามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้เนื้อหาสอดคล้องตามความเป็นจริงที่เกิดจากการ
สัมภาษณ์ เกิดจากการสังเกตการณ์ และเกิดจากการสนทนาธรรมระหว่างการปฏิบัติธรรมจากนั้นนาเสนอ
ผลการวิจัยในเชิงคุณภาพในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
อาเภอแม่สอด จังหวัดตากตั้งอยู่ในภาคเหนือค่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทยประกอบด้วยป่าไม้
และเทือกเขาสูง มีพื้นที่ราบสาหรับการเกษตรน้อยมีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นตัวแบ่งพื้นที่ออกเป็นฝั่งตาก
ตะวันออก คือ อาเภอเมืองตาก อาเภอบ้านตาก อาเภอสามเงา และอาเภอวังเจ้า ส่วนฝั่งตากตะวันตก คือ
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อาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาด อาเภอพบพระ อาเภอท่าสองยาง อาเภออุ้มผาง นอกจากนั้นยังมี ส่วนที่เป็นที่
ราบต่าถึงเป็นลอนลาด มีและมีพื้นที่ที่เป็นเนินเขาเตี้ยไปจนถึงภูเขาสูง ซึ่งพื้นที่ใช้ในการเกษตรพื้นที่ป่าไม้ และ
พื้นที่ใช้อยู่อาศัย ซึง่ พบว่าการปฏิบัติธรรมปัจจุบันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากพระภิกษุจะทาหน้าที่
ได้แล้ว อุบาสกอุบาสิกาที่ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดจนประสบความสาเร็จระดับหนึ่งก็สามารถที่จะทาหน้าที่ได้
แต่การปฏิบัติธรรมที่เคยอยู่ในวัดก็เริ่มลดน้อยลง เพราะขาดการปฏิบัติอย่างเอาใจใส่และศักยภาพของผู้นาของ
วัดเอง ทาให้คฤหัสถ์ที่มีความเชียวชาญด้านการสอนกรรมฐานเข้ามามีบทบาทสาคัญโดยทาการสอนได้ทั้งในวัด
และนอกวัด จึงมีผู้สนใจเข้าไปสู่สถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้เป็นวิปัสสนาจารย์ที่สอนกรรมฐานได้
กันอย่างมาก (ประไพพรรณ ผ่องสวัสดิ์, 2542, น. 13) ซึง่ กรรมฐานเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อการเห็นแจ้งในความ
จริงของสังขารธรรมทั้งหลายตรงตามสภาวธรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญา
เห็นสรรพสิ่งตามสภาพที่เป็นจริง จนสามารถทาลายอาสวะกิเลสทุกอย่างหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง และผู้วิจัยได้
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. วิเคราะห์กรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
คาว่า “กรรมฐาน” มาจากคาว่ากมฺม + ฐานโดยคาว่า กมฺม แปลว่า การกระทาหรือการงานกับ
คาว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งเมื่อรวมกันเป็นคาว่ากรรมฐาน (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, น.11) จึงหมายถึง
ที่ตั้งแห่ ง การงานทางจิ ตใจอารมณ์ เป็ น ที่ตั้ง แห่ งการงานของใจอุบายทางใจและวิธีฝึ ก อบรมจิต ซึ่งมีอยู่ 2
ประเภทคือ 1) สมถกรรมฐาน 2) วิปัสสนากรรมฐานซึ่งหมายถึงที่ตั้งแห่งการงานทางจิตใจหรืออุบายวิธีอบรม
จิตใจให้สงบเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงรวมถึงการมีสติกาหนดรู้เท่าทันทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) สมถกรรมฐาน
สมถกรรมฐานหรือสมถภาวนา (Tranquility Development) หมายถึง การฝึกอบรมจิตให้เกิดความ
สงบจนตั้งมั่นเป็นสมาธิสมถะแปลว่าความสงบในความหมายโดยทั่วไปสมถกรรมฐานจึงหมายถึงวิธีทาจิตให้สงบ
พระธรรมปิฎกได้ให้ความหมายของสมถกรรมฐานว่า “ธรรมเป็นเครื่องสงบระงับจิตธรรมยังจิตให้สงบระงับจาก
นิวรณูปกิเลสหรือฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ”
(2) วิปัสสนากรรมฐาน
คาว่า “วิปัสสนา”แปลว่าธรรมเครื่องรู้เห็นรูปนามตามสภาวะแห่ งไตรลักษณ์ห มายถึงปัญญา
(พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539 : เล่มที่ 31, ข้อที่ 453, น. 121) ที่หยั่งรู้
สภาวะ (ปรากฏการณ์) ของสภาวธรรมอารมณ์ภายในกายใจหรือรูปกับนามปัญญา (พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539 : เล่มที่ 29,ข้อที่ 468, น.212) ตามความเป็นจริงว่าสภาวธรรม
ทั้งหลายไม่เ ที่ย งเป็ น ทุ กข์ เป็ น อนั ต ตาไม่ ใช่สั ตว์ ไม่ ใช่ บุค คลตัว ตนซึ่ ง ในการศึก ษาการปฏิ บัติ กรรมฐานใน
พระพุทธศาสนา หากไม่กล่าวถึงมหาสติปัฏฐานสูตร ก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะสูตรนี้ถือเป็นสูตรสาคัญ เพราะ
เป็นสูตรเดียวที่มีเนื้อหากล่าวถึงฐานที่ตั้งต่างๆของสติ ที่อยู่ในตัวคนหรือหากจะพูดอีกนัยหนึ่งก็กล่าวได้ว่ามี
เนื้อหากล่าวถึงรูปนามที่ประกอบกันเป็นชีวิตคนว่าเป็นที่ตั้งสาคัญของสติไว้อย่างน่าสนใจ ฐานที่ตั้งต่ าง ๆ ของ
สติหรือรูปนามที่เป็นที่ตั้งสาคัญของสตินั้นมี 4 อย่าง คือกาย เวทนา จิต และธรรม ได้แก่ (พระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539: เล่มที่ 10 ข้อที่ 373, น. 301)
(1) กายานุปัสสนา
กายเป็นที่ตั้งของสติ พระพุทธเจ้าตรัสแนะนาว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามดูกาย
ในกายอยู่อย่างมีส ติมีสัมปชัญญะมีความเพียรขจัดอภิช ฌา (ความยินดี) และโทมนัส (ความเศร้าโศก) ใน
โลก”ด้วยสติปัญญา
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(2) เวทนานุปัสสนา
เวทนาเป็นที่ตั้งของสติ พระพุทธเจ้าตรัสแนะนาไว้ในพระไตรปิฎกว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรขจัดอภิชฌา (ความยินดี)
และโทมนัส (เศร้าโศก) ในโลก”
(3) จิตตานุปัสสนา
จิตที่เป็นที่ตั้งของสติ พระพุทธเจ้าตรัสแนะนาไว้ในพระไตรปิฎกว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ตามดูจิตที่จิตอยู่อย่างมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรขจัดอภิชฌา (ความยินดี) และโทมนัส(เศร้าโศก) ใน
โลก”
(4) ธรรมานุปัสสนา
ธรรมที่เป็นที่ตั้งของสติ พระพุทธเจ้าตรัสแนะนาไว้ในพระไตรปิฎ กว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรขจัดอภิชฌา(ความยินดี) และ
โทมนัส (เศร้าโศก) ในโลก”
2. วิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหา
แนวทางการการส่ งเสริ มการปฏิบั ติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่ส อด จังหวัดตาก โดยเสนอปัญหา
อุปสรรค และแนวทางส่ งเสริ มการปฏิบั ติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่ามี ปัญหา
อุปสรรคในการส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอดจังหวัดตากดังต่อไปนี้
การปฏิบัติธรรมมี 2 อย่าง คือ สมถกรรมฐาน กับ วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ล้วนแต่ต้อง
อาศัยสติเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์กรรมฐาน และอาศัยปัญญาคือสัมปชัญญะเป็นเครื่องกากับการปฏิบัตินั้นไว้
เสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมมักจะเกิดขึ้นเสมอด้วยปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(1) ขาดการเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้น มีปัญหาอุปสรรคที่
สาคัญคือการเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน หรือกล่าวได้ว่าไม่สามารถหาหลักหรือมาตรฐานใดเพื่อให้เป็น
แนวทางเดียวกัน ทาให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถนาแนวทางใด ๆ มาปฏิบัติเพื่อความถูกต้องได้ หรือต่างคนต่างปฏิบัติซึ่ง
จะทาให้เกิดปัญหาในแนวทางการปฏิบัติในอนาคต เช่น ขาดการปฏิบัติตามหลักวิชาการ ขาดการปฏิบัติตามหลัก
พระวินัย เป็นต้น
(2) ขาดการให้ความรู้ว่าการฝึกปฏิบัติคือการฝึกสติสัมปชัญญะ
สติสัมปชัญญะ คือความระลึกได้ การรู้สึกตัวอยู่เสมอ ทั้งในขณะคิด ขณะพูด และในขณะกระทา
สิ่งใดๆ ด้วยความระลึกในขณะนั้นว่า สิ่งใดควรทา สิ่งใดไม่ควรทา โดยมิให้ความคิด และการกระทามัวเมา
ดังนั้น หากขาดสติก็นามาซึ่งความประมาทอาจเกิดเหตุร้ายขึ้นได้
(3) ขาดผู้นาที่มีความสามารถเข้ามาบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติ
ผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสาเร็จขององค์การเพราะผู้นามีภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนั้น ผู้นาทาอย่างไรหรือมีวิธีการนาอย่างไรจึงทา
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถ และพยายามที่จะทาให้งาน
สาเร็จด้วยความเต็มใจ ในขณะที่ผู้นาบางคนไม่สามารถนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เต็มใจในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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(4) ขาดความเป็นเอกภาพ
เอกภาพ (Unity) หมายถึ ง ความเป็น อัน หนึ่ง อัน เดีย วกั น การประสานกลมกลื นกั นของ
องค์ประกอบต่างๆ ของศิลปะด้วยวิธีจัดระเบียบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย
ในทางการออกแบบ รูปแบบที่มีเอกภาพ จะมีความชัดเจน มีความงามที่จะสื่อความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว
หากไม่ส่งเสริมหรือดาเนินการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็ขาดความเป็นเอกภาพการทางานด้านการฝึกปฏิบัติ
กรรมฐานคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
(5) ขาดการให้ความรู้การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4
“สติปัฏฐาน” แปลว่าธรรมเครื่องระลึกที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องหมายถึงสติที่ตั้งมั่ นได้แก่สติเจตสิก
พร้อมสัมปยุตตธรรมอีกนัยหนึ่ง “สติปัฏฐาน” แปลว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติหมายถึงอารมณ์ของสติ ได้แก่
กายเวทนาจิตธรรมวิปัสสนาสติปัฏฐานคือหลักการใช้สติและปัญญากาหนดรู้การขาดการให้ความรู้การปฏิบัติ
ตามหลักสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติที่สาคัญของการปฏิบัติกรรมฐาน เพราะหากขาดหลักสติปัฏฐาน
4 แล้ว ก็ไม่มีหลักใดๆ ให้ยึดถือเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอีกต่อไป
(6) ขาดศูนย์กลางของการดาเนินการฝึกปฏิบัติกรรมฐาน
ศูนย์กลางของการดาเนินการฝึกปฏิบัติกรรมฐานนี้มีความสาคัญมาก คือ เป็นศูนย์ฝึกอบรมการ
ปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นแนวการสอนที่มหาเถรสมาคมรับรอง เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติ
กรรมฐาน มี ห น้ าที่ ฝึ ก อบรมพระสงฆ์ ที่ เ ป็ น ผู้ น าในการฝึ ก อบรมพระวิปั ส สนาจารย์ ซึ่ งควรมี ก ารจั ด การ
ทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจ ทางพระพุทธศาสนา
(7) ขาดครูต้นแบบ
ครูต้นแบบ คือ ครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข มีขั้นตอนการสอนที่เป็นระบบ เป็นแบบอย่าง มีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลแก่เพื่อนครูได้ มี
ความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูแ ละมีบุคลิกภาพของความเป็นครู และสามารถนาความรู้ทั้ง
ทางโลกและทางธรรมถ่ายทอดให้การฝึกปฏิบัติให้ฆราวาสหรือประชาชนทั่วไปได้รับรู้ สามารถทาให้การฝึก
ปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งหลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร คือตัวอย่างของครูต้นแบบที่มีความรู้ความสามารถ
และมีประสิทธิภาพยิ่งในการสอน
3. วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างองค์ความรู้กรรมฐานสายต่าง ๆ
ในการสร้ างองค์ความรู้กรรมฐานสายต่าง ๆ นั้น คณะสงฆ์จังหวัดตากที่ในปัจจุบันมีพระราช
วิทยาคม (สาย กิตติปาโล) เป็นเจ้าคณะจังหวัดตากนั้น ควรที่จะสั่งการให้มีการประชุมกันและตกลงกันว่าจะ
เน้นสายไหน หรือจะรับทุกสาย เพื่อนามาใช้ในการฝึกปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่ส อด จังหวัด
ตาก เพื่อให้เป็นไปในแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความสวยงาม ความเลื่อมใสของ
ประชาชนที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อไป เช่น การนากรรมฐานสายพุทโธ มาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ
กรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(2) สร้างครูต้นแบบของสายที่จะให้เป็นสายหลักหรือของทุกสาย
การส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น การสร้างครูต้นแบบ
ของสายที่จะให้เป็นสายหลักหรือของทุกสายขึ้นในจังหวัดตากเป็นสิ่งที่สมควรทาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางครูต้น แบบ ซึ่งคุณสมบัติควรครบ 3 ประการ ได้แก่ 1. คุณความดีทั้งด้านความคิด การพูด
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และการกระทา 2. มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 3. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และการปลูกฝัง
อบรมบ่มนิสัยศิษย์เมื่อคนเราเกิดมามีพื้นฐานความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน
(3) การสร้างผู้นา
ผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสาเร็จขององค์การ เพราะผู้นามีภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย ผู้นาจะต้องหาวิธีการว่าจะทาอย่างให้ผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานและพยายามที่จะทา
ให้ งานส าเร็ จด้วยความเต็มใจ ซึ่ ง ผู น าจะต้ องเป็ นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ไดรับการยอมรับ และมี
บุคลิกภาพเฉพาะตัวที่สามารถจูงใจใหผู อื่นปฏิบัติภารกิจ การงานของกลุ มหรือองคกรใหสาเร็จลุลวงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือเปาหมายที่ผูนาหรือองคกรตั้งไว
(4) แนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับหลักสติปัฏฐาน 4
การส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อีกประการหนึ่งก็คือ
ในแต่ละสายจะต้องดาเนินการให้แนวปฏิบัตินั้นๆ มีความสอดคล้องกันกับหลั กสติปัฏฐาน 4 หรือสามารถ
อธิบายตรวจสอบได้ด้วยวิธีการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และมีมาตรฐาน
ไปในแนวเดียวกัน เพราะสติปัฏฐาน 4 เป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติโดยอารมณ์ของสติได้แก่กายเวทนาจิต
ธรรมวิปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นหลักการใช้สติและปัญญากาหนดรู้สภาวธรรมทางกายเวทนาจิต และธรรมตาม
ความเป็นจริงจนหยั่งรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงการแปรปรวนไปของสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่
สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา

สรุปผลการวิจัย
1. กรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
กรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามี 2 ประเภท คือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
สมถกรรมฐาน หมายถึงอุบายหรือวิธีการที่ทาให้จิตเกิดความสงบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีการที่ทา
ให้จิตเกิดสมาธิในการฝึกสมถกรรมฐานนั้นจะใช้จิตเพ่งที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือวัตถุชนิดใด
ชนิดหนึ่งให้ได้นานๆเพื่อให้สงบจากนิวรณ์เมื่อจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดได้นานแสดงว่ าจิตเป็นสมาธิจึงจัดอยู่ใน
ระดับสมถกรรมฐานซึ่งมีการปฏิบัติทั่วไปไม่เฉพาะในพระพุทธศาสนา
วิปั สสนา หมายถึง ธรรมเครื่องรู้เห็ นรูปนามตามสภาวะแห่ งไตรลั กษณ์หมายถึงปัญญาที่หยั่งรู้
สภาวะ (ปรากฏการณ์) ของสภาวธรรมอารมณ์ภายในกายใจหรือรูปกับนามกล่าวอีกนัยหนึ่ง วิปัสสนาก็คือ ปัญญา
เห็นแจ้งหรือความรู้เห็นแจ้งเห็นสภาวะและปรากฏการณ์โดยความไม่เที่ยงมิใช่เห็นโดยความเที่ยงเห็นโดยความ
เป็นทุกข์มิใช่เห็นโดยความเป็นสุขเห็นโดยความเป็นอนัตตา (ไม่มีตัวตน) มิใช่เห็นโดยอัตตาเห็นโดยความไม่งาม
มิใช่เห็นโดยความงามในอัตภาพร่างกายซึ่งได้แก่รูปนาม
2. บริบท สภาพปัญหา อุปสรรค ของสานักปฏิบัติธรรมในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
บริบทของสานักปฏิบัติธรรมในอาเภอแม่สอด คือ ที่ตั้งวัดตั้งอยู่ชานเมืองแม่สอด ล้อมรอบด้วย
ชุมชน มีโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ต่างระดับไม่ไกลจากป่าชุมชน
ล้อมรอบด้ว ยชุมชนที่มีพื้น ที่ทาการเกษตร มีทั้งคนไทยและคนพม่าที่เข้ามาทางานในพื้นที่ มีวัฒนธรรม
ผสมผสานระหว่างชนเผ่าที่อาศัยในพื้นที่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจาอาเภอซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวเมียนมาร์เข้ามาท่องเที่ยวเป็นประจาทุกวัน
สภาพปั ญ หาอุ ป สรรค คื อ การขาดแนวทางการปรั บ รู ป แบบวิ ธี ก ารท างานของพระสงฆ์ ใ ห้
สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ การไม่กระตุ้นให้เจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่มีกิจกรรมหรือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ
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สังคม การขาดวิสัยทัศน์ต่อระดับองค์กร การบริหารจัดการที่ยังขาดประสิ ทธิภาพและไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันไม่มีหน่วยงานกลางในการสอนกรรมฐานเพื่อเป็นตัวอย่างหรือแนวทางให้ปฏิบัติตามที่ถูกต้องและ
เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนขาดพระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่ผู้ปฏิบัติกรรมฐาน ทาให้ไม่เพียงพอ
ต่อการให้ความรู้หรือมีการปฏิบัติกรรมฐานน้อยมาก ไม่พอเพียงต่อผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมขาดผู้นาปฏิบัติ
ในด้านกรรมฐานที่ถูกต้อง เป็นต้น
แนวทางแก้ไขของสานักปฏิบัติธรรมในอาเภอแม่สอด คือ ควรมีการบูรณาการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์มากขัน ควรมีศูนย์กลางการปฏิบัติกรรมฐานเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้
พระสงฆ์ในอาเภอแม่ส อด เพื่อให้ ได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติได้อย่างสะดวก ควรเชิญชวนพระสงฆ์ร่ว มทา
กิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น การไว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาในพรรษา การจัดทาโครงการสวดมนต์ข้าม
ปี การจัดทาโครงการเข้าค่ายคุณธรรม โครงการการอยู่ป ริวาสกรรม รุกขมูลกรรม รวมทั้งควรให้มีศูนย์กลาง
การสอนพระกรรมฐานที่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องยั่งยืนต่อไป
3. การส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จากการศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติกรรม ฐาน
ของพระสงฆ์ในสังคมไทย พบว่า การปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ตามคัม ภีร์พระพุท ธศาสนาและการ
ปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในสังคมไทยมีความสอดคล้องกันในแง่ของพัฒนาการซึ่งการปฏิบัติกรรมฐาน
ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็น หลักการฝึกหัดจิตหรือการอบรมจิตให้สงบ การบริหาร การคุ้มครองรักษา
จิตอยู่เสมอจะทาให้บุคคลสามารถลดระดับความทุกข์ได้ ลดละความวุ่นวาย ส่ว นในการปฏิบัติกรรมฐาน
พระสงฆ์ในสังคมไทยก็ได้นาหลักการปฏิบัติตามคัมภีร์พระพุทธศาสนามาปฏิบัติเช่นกัน ดังจะเห็น ได้จาก
พระสงฆ์ส มัย พุท ธกาลคือ พระสารีบุต รปฏิบัติก รรมฐานเพื่อ การละทิฏ ฐิม านะ พระโมคคัล ลานะปฏิบัติ
กรรมฐานเพื่อละทุกขเวทนา เป็นต้น ส่วนพระสงฆ์ในสังคมไทยร่วมสมัย เช่น หลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติสมาธิ
และธุด งควัต ร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณปฏิบัติกรรมฐานเพื่อ ค้าจุน สมาธิ จึง กล่า วได้ว่าการปฏิบัติ
กรรมฐานของพระสงฆ์ ใ นสมั ย พุ ท ธกาลและพระสงฆ์ ใ นสั ง คมไทยต่ า งก็ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ก รรมฐานตามคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ละท่านได้ปฏิบัติได้เป็นผลสาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี
ในการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์แต่ละท่าน แต่ละยุคสมัยนั้น เป็นการปฏิบั ติที่สอดคล้องกันใน
เชิงพัฒนาการ ซึ่งหมายถึงสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละยุคแต่ละสมัย เช่น สมัยปัจจุบัน จะเป็น
การปฏิบัติเพื่อให้ถูกจริต กับบุคคลในสังคมไทย เช่น การปฏิบัติตามสายพอง-ยุบ หรือปฏิบัติตามสายพุท -โธ
เป็น ต้น ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การปฏิบัติก รรมฐานตามคัม ภีร์พ ระพุท ธศาสนาคือ หลัก สติปัฏ ฐาน 4 คือ การ
พิจารณาในกาย เวทนา จิต และธรรม
สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางการการส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์
ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปได้ดังนี้
1. การสร้างองค์ความรู้กรรมฐานสายต่างๆ
คณะสงฆ์จังหวัดตากที่ในปัจ จุบันมี พระราชวิทยาคม (สาย กิตติปาโล) เป็นเจ้าคณะจังหวัดตาก
นั้น ควรที่จะสั่งการให้มีการประชุมกันและตกลงกันว่าจะเน้นสายไหน หรือจะรับทุกสาย เพื่อนามาใช้ในการฝึก
ปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้เป็นไปในแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความสวยงาม ความเลื่อมใสของประชาชนที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อไป
เช่น การนากรรมฐานสายพุทโธ มาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก

~ 129 ~

2. สร้างครูต้นแบบของสายที่จะให้เป็นสายหลักหรือของทุกสาย
การสร้างครูต้นแบบของสายที่จะให้เป็นสายหลักหรือของทุกสายขึ้นในจังหวัดตากเป็นสิ่งที่สมควร
ทาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ควรให้มีการสร้างครูต้นแบบของสายที่จะให้
เป็นสายหลักหรือของทุกสายคือ การสร้างครูต้นแบบที่จะให้การปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ว่าจะให้สายใดเป็นสายหลักเพื่อให้การส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานให้กับพระสงฆ์ในจังหวัดตาก
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. การสร้างศูนย์กลางของการปฏิบัติกรรมฐาน
การพัฒ นาชาวพุทธและสั งคมไทยนั้น นอกจากจะศึกษาและเข้าใจคาสอนในพุทธศาสนาให้
ชัดเจนว่าพุทธศาสนานั้นตั้งอยู่บนหลักกรรมคือการพึ่งการกระทาของตนเอง ด้วยการพัฒนาตนตามหลักของ
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เพื่อมุ่งสร้างคนที่มีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระฝักใฝ่การศึกษาที่
สนองปัญญาและพัฒนาความเป็นมนุษย์เพื่อส่งเสริมอิสรภาพของปัจเจกบุคคล ส่งเสริมให้มีศีลธรรม คุณธรรม
ต่อกัน มีค่านิยมและจริยธรรมตามศาสนธรรมของตน เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้กับประชาคมโลกและธรรมชาตินั้น
ในเบื้องต้นแล้ว จะต้องศึกษาว่าควรจัดหาหรือสร้างศูนย์กลางการปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่ จะใช้ที่ไหนเป็น
ศูนย์กลางของการปฏิบัติที่มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่จะรับผิดชอบ ทุนที่จะดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็น
สถานที่ศึกษาหรือปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลัก สติปัฏฐาน 4
4. การสร้างผู้นา
ผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งต่อ ความสาเร็จขององค์การ เพราะผู้นามีภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย เช่น ผู้นาที่มีอุปนิสัย 7 ประการสาหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง (The 7 habits
of highly effective people) คืออุปนิสัยที่ 1 คือ การคิดแบบเชิงรุกอุปนิสัยที่ 2 เริ่มตนดวยจุดมุงหมายใน
ใจ อุปนิสัยที่ 3 ทาสิ่งที่สาคัญกอน อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยที่ 5 เขาใจผูอื่นกอนแลวจึงใหผู
อื่นเขาใจเรา อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความตางและอุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยใหคมอยูเสมอ ก็จะสามารถทา
ให้ การปฏิบั ติก รรมฐานของพระสงฆ์ใ นสั งคมไทยมีป ระสิ ท ธิภ าพและน ามาซึ่ ง ความเลื่ อมใส ศรั ทธา ของ
ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชนต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
5. แนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับหลักสติปัฏฐาน 4
การส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อีกประการหนึ่งคือ
ในแต่ละสายจะต้องดาเนินการให้แนวปฏิบัตินั้นๆ มีความสอดคล้องกันกับหลักสติปัฏฐาน 4 หรือสามารถ
อธิบายตรวจสอบได้ด้วยวิธีการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และมีมาตรฐาน
ไปในแนวเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาเรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของพระสงฆ์ อาจคัดเลือกกรณีศึกษาจากสานักงาน
พระพุทธศาสนาในจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีผลงานดีเด่นซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรทาการศึกษาต้นแบบการบริหาร
จัดการจากกรณีศึกษาสานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัดที่ได้รับรางวัลด้านอื่น ๆ เพื่อนามาพิจารณา
เปรียบเทียบหลักการบริหารจัดการว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
2. ควรมีการศึกษากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงควรมี
การกาหนดทิศทางการเผยแผ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต้องมีหลักสู ตรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือ
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พัฒ นาบุ คลากรนั กเผยแผ่ พัฒ นาหลั กธรรมคาสอนพัฒนาสื่ อการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ทันสมัยต่อโลก
ปัจจุบันเพราะงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่ได้จากัดเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นแต่ยังมีองค์กรหรือ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ องกั บ พระพุท ธศาสนาอี กมากมายที่ร่ ว มกั นเผยแผ่ พ ระพุท ธศาสนาดั งนั้ น องค์ก รหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการวางแผนและให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้การเผยแผ่ และการปฏิบัติ
กรรมฐานของพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
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