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56252383 :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ :  บทบาทพระสังฆาธิการ / สนับสนุนการจัดการศึกษา / พระเทพศาสนาภิบาล 
 ทวิณา  ไชยยงยศ : บทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล               
(แย้ม กิตฺตินฺธโร).อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ส าเริง อ่อนสัมพันธ์ุ และ ผศ.ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว.    
176 หน้า 
 
 งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบบทบาท  พระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
ตามบทบาทพระสังฆาธิการ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา         
3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม 5) ด้านการสาธารณูปการ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์    
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่รวบรวมข้อมูลในลักษณะพหุวิธีและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบสามเส้า 
 ผลการศึกษาพบว่า  

 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านมกีารวางระเบียบการปกครองชัดเจนในการปฏิบัติของ
พระสงฆ์ สามเณร เจ้าหน้าที่วัด อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและมีความสุข ให้ความส าคัญในการเผยแผ่ศาสนธรรม        
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5 ตรวจเย่ียมโครงการทั่วประเทศอย่างไม่ย่อท้อ              
ใช้เทคนิควิชาการที่ทันสมัยเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงศีล 5 ได้ง่าย โดยมีสื่อกลางหลายรูปแบบ เช่น บทเพลง, ศิลปิน, 
วารสาร และรายการโทรทัศน์ เป็นต้น ส่งเสริมการสอนจริยธรรมในโรงเรียนและการสอบธรรมศึกษาของนักเรียน 
ในส่วนของพระสงฆ์ ให้การสนับสนุนทั้งแผนกนักธรรมและบาลี  ให้การอนุเคราะห์ การจัดอบรมบาลีก่อนสอบ
สนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 ทุกปี ให้ขวัญก าลังใจกับพระภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วไป ที่ส าเร็จ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลน 
สร้างอาคารเรียน ศูนย์กิจกรรม แนะน าแนวทางการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้ในวัด 
บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างในวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  เป็นศูนย์รวมของทุกชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา 
และจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกของประชาชน  เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย 84, 556, โรงพยาบาล, 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม  ให้ความช่วยเหลือกับผู้เดือดร้อน ทั้งทางภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากความไม่สงบ ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนและแก้ปัญหามลพิษ และส่งเสริมรายได้ของคนใน
ชุมชนโดยการสร้างอาชีพพัฒนาคน 
 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการท างานของท่านคือ ท่านรับผิดชอบงานมาก จึงมีเวลาน้อยที่จะด าเนินงาน 
คณะท างานยังไม่เพียงพอ ท่านคิดเร็ว ท าเร็ว ส่งผลให้บางครั้งต้องตัดสินใจเพียงคนเดียว ขาดการรับฟังข้อเสนอแนะ 
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ท่านมีภารกิจมากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาก ส่งผลให้มีความ
คลาดเคลื่อนในการพบปะปรึกษาหารือในบางครั้ง  และด้วยการท างานที่มุ่งมั่น  อาจมีบางครั้งที่มีน้ าเสียงดุดัน         
จึงท าให้คณะท างานขาดความกล้าในการปรึกษา   
 
 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา .....................................          ปีการศึกษา 2559 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  1. ................................. 2. .................................... 
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56252383 :  MAJOR EDUCATIONAL ADMINISATRATION 
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 TAWINA CHAIYONGYOS : BUDDHIST ECCLESIASTICAL OFFICIAL ROLE FOR EDUCATION 
SUPPORTING OF PRADEVA SASSANAPHIBAN (YAM KITTINTARO). THESIS ADVISORS : SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D,    
AND ASST.PROF.VORAKARN  SUKSODKEW,Ph.D. 176 pp. 
 
 This research aims to study about Pradeva Sassanaphiban (Yam  Kittintaro) roles of educational supporting 
as the Buddhist Ecclesiastical Official Monk. The objective is to perceive the educational roles of Pradeva Sassanaphiban 
(Yam Kittintaro), the abbot of Raiking Temple (Royal Monastery). According to the roles of the Buddhist Ecclesiastical Official 
Monk in Sangha Act, there are 6 roles as following 1) Governance  2) Religious Education 3) Welfare Education           
4) Buddhism Propagation 5) Public Facilities 6) Public Aids. This research is a qualitative research conducted by                  
multi-method to collect information. The result shows that Pradeva Sassanaphiban (Yam Kittintaro) has performed many 
duties in both secular and religious part to publish his capacity of action in the field of educational supporting as mentioned 
below. The data were analyzed by researcher 

 Pradeva Sassanaphiban (Yam Kittintaro) has settled policy for monks, novices and staffs in the temple to 
live in harmony together. He visualizes the importance of Dhamma propagation and also plays an important role in Five 
Precepts Preserved Village Project. He has visited every project around the country contentiously. In order to help people 
comprehend five precepts perfectly, high technology has been adapted with various types of media such as songs, artists, 
journals, and TV programmes. Also, he has supported ethics teaching and Dhamma examination in schools. 

 In term of religious part, Pradeva Sassanaphiban (Yam Kittintaro)  has supported both religious study and               
Bali department. Every year, he assists the Sangha Community District 14 to hold a Bali language training before the 
examination and continuously stimulates graduated monks, novices and people. In public aids, he collaborates with many 
educational organization and community. Moreover, he donates poor people scholarship, builds learning buildings and 
activities center, provides learning guidelines to institutes, renovates building and landscape in the temple. He has been a 
center of the community for people in every genders, ages and religions. To help facilitate the community, he assists public 
transportation by establishing the bus no. 84 and 556 and build a hospital and a meditation center. Also, he assists victims 
from natural disasters and civil disorder in and out of the country. Pollution and community income are also under his 
assistant responsibility.  

The factors that cause obstacles on his process of work are as following. Because of his high responsibility but 
lacking of staff, time consuming occurs during the work flow. He normally takes action immediately and make a decision 
individually that lead to inefficient occasions to listen to others’ opinion and imperfect results. Furthermore, many duties 
from both in and out of the country causes the deviation of making appointment. Last but not least, his determination 
toward the work, sometimes, encourage him to mention some intense utterance. Because of that, other staffs dare not to 
consult any problems with him.  

Department of Education Administration      Graduate School, Silapakorn University 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้มี
พระคุณหลายท่าน  ท่ีได้เมตตาช่วยเหลือให้งานลุล่วงด้วยดี  ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร. ว่าท่ีพันตรี 
นพดล เจนอักษร  ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผศ. ดร. วรกาญจน์   สุขสดเขียว คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์, ดร. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ท่ีช่วยให้ค าช้ีแนะ
แนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์  จนได้เนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่ครบครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมตรวจแก้ไข
วิทยานิพนธ์ด้วยความเมตตาเป็นอย่างสูง  

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์  อาจารย์ประจ า
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ทุกท่านท่ีให้ค าแนะน าในการศึกษา
ค้นคว้าในการท าวิทยานิพนธ์  
 ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณท่านพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)    
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ท่ีเมตตาอนุเคราะห์ให้ศึกษา           
ชีวิประวัติและการปฏิบัติงานในแต่ละบทบาทหน้าท่ี รวมท้ังเสียสละ เวลาอันมีค่าของท่านในการ
สัมภาษณ์ ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าคณะจังหวัด
ลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร จังหวัดลพบุรี  ท่ีช่วยแนะน าบริบทการบริหารสถานศึกษา  
ให้แง่คิดมุมมองในการท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงพระสังฆาธิการทุกท่าน  ท่ีเมตตาให้ข้อมูลเชิงลึกแก่
ผู้วิจัย  ขอขอบคุณ คุณครูอุดร สิริอาภรณ์  ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน คุณครูทุกท่าน พนักงานวัดไร่ขิง
(พระอารามหลวง) นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นักศึกษา ท่ีสละเวลาให้ข้อมูลสัมภาษณ์ในการท า
วิทยานิพนธ์ 
 ขอขอบคุณบิดา – มารดา และครอบครัว  ท่ีคอยเฝ้าห่วงถามถึงและคอยให้ก าลังใจ           
ท าให้ผู้วิจัยต้ังใจท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จดังท่ีปรากฏ 

 อานิสงส์คุณงามความดี บุญใดท่ีจักบังเกิดหรือสาระส าคัญในความรู้ ท่ีได้จากการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอน้อมมอบถวายบูชาคุณงามความดีเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา 
บูชาองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง และบุพการีผู้ให้ก าเนิด  ผู้ให้ชีวิตในทุกส่ิงทุกอย่าง  ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ
ทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ขอบุญกุศลจงส่งผลให้ทุก
ท่านมีความสุขเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
 การศึกษาคือรากฐานของชีวิต ท้ังนี้ท้ังนั้นการศึกษาจึงถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ จิตใจ ร่างกาย สังคม เป็นกระบวนการส าคัญในการช่วย
พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นในทุกๆด้าน ท าให้มีความรู้ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอื่น
ในสังคม ท้ังยังส่งผลต่อการก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน ในอดีตการศึกษาของไทย  
เป็นการศึกษาท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Education) กล่าวคือไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน ไม่มี
โรงเรียนส าหรับเรียนโดยเฉพาะ ฉะนั้นการศึกษาจะเกิดขึ้นกับผู้ท่ีอยู่ในตระกูลสูงท่ีมีความสามารถใน
การหาโอกาสทางการศึกษา เช่นเรียนรู้จากผู้รู้ ผู้ท่ีเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ รวมไปถึงการศึกษา ท่ีจัดขึ้น
ในวัดดังนั้นเนื้อหาท่ีเรียนส่วนใหญ่จึงเน้นด้านพุทธิศึกษาและวิชาชีพเป็นหลัก 

 แต่ในปัจจุบันโอกาสทางการศึกษานั้นมีมากขึ้น ท้ังนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติสาระการเข้าโรงเรียนหรือการเรียนหนังสือ 
มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดเข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหกเว้นแต่สอบได้ช้ันปีท่ีเก้าของการศึกษาภาคบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 1 ในส่วนของการจัดการศึกษา   
ก็มีความหลากหลาย คือการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น    
นั้นก็มีการจัดการการศึกษามากขึ้น อีกท้ังส่ือต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต วัด
พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีท่องเท่ียวการสอบถามพูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งในการ 
จัดการศึกษาท่ีมีมากในปัจจุบันนอกเหนือการการจัดการศึกษาของพระทรวงศึกษาก็คือวัด โดยวัดจะ
มีพระสังฆาธิการเป็นส่วนในการขับเคล่ือนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นหลัก เป็นไปตาม
มาตรา 9(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น      
โดยก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ ให้จัดการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์        
ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 

                                                 

 1 “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2545.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119, ตอนท่ี 123 ก (19 ธันวาคม 2545): 1-23. 
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จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข2การศึกษาไม่ใช่
เรื่องของครูและโรงเรียนหรือกระทรวงเท่านั้นแต่ต้องกระจายอ านาจไปสู่โรงเรียน ชุมชน ให้ท้องถิ่น
จัดการศึกษาเองโดยมีความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ มีองค์กรอิสระ ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนของโรงเรียนสร้างกลไกลประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีเป็นอิสระและ               
มีประสิทธิภาพ3 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันการบริหารทุกโรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพขององค์กรและคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นบทบาทการมีส่วนร่วมของแหล่งต่างๆท่ีช่วยจัดการศึกษาจึงมีมากขึ้น   
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหลักการส าคัญ   
ของการปฏิรูปทางการศึกษา โดยกระจายอ านาจการในบริหารการจัดการศึกษา ส าหรับเป้าหมายทาง
การศึกษานั้นไม่ได้มุ่งเน้นแค่ประโยชน์ของคนเท่านั้น ยังรวมถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่ง ไม่ใช่
แค่เพียงครูในโรงเรียน หรือภาครัฐเท่านั้น ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ หมวด 8  มาตรา 58 ให้มีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน ท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนของ
ท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการสถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษานี้ดังจะเห็นได้ว่าการศึกษาไทย
นั้นถือผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนของงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคัญ
และต้องเพียงพอในการจัดการส่งเสริมผู้เรียน โดยแหล่งทรัพยากรหลักก็จะมาจากงบประมาณของรัฐ 
ซึ่งจะให้บริหารค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น เช่น รายจ่ายงบบุคลากร 
รายจ่ายงบด าเนินการรายจ่ายงบลงทุน ในบางครั้งส าหรับบางสถานศึกษานั้นไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
สถานศึกษารวมถึงผู้เรียน ท้ังนี้ก็จึงได้มีการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับ 
มาตรา 58 เช่น การบริจาคทรัพย์สิน การบริจาคทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา การมีส่วนร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ซึ่งการมีส่วนร่วมใน            
การจัดการศึกษาท่ีเห็นได้ชัดคือ สถาบันศาสนา นั่นก็คือ วัด 

 ในอดีตโรงเรียนจะอยู่ในวัด โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้สอน  ต่อมาภาครัฐได้ดึงการศึกษา
ออกไปจากวัดเพื่อบริหารจัดการเอง ปัจจุบันพระสงฆ์จึงมีบทบาทน้อยลง แต่ถึงแม้ว่าระบบหรือตัว
โรงเรียนจะออกไปจากวัดแล้วก็ตาม พระสงฆ์ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่มาก เช่น การให้
                                                 

 2“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2545.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119, ตอนท่ี 123 ก (19 ธันวาคม 2545) 1-23. 

 3ประเวศ วะสี, “ปฏิรูปการศึกษาไทย : ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และมาตรฐาน”,   
วารสารข้าราชการครู 16 (เมษายน-พฤษภาคม2539) , 32-35. 
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ความอุปถัมภ์ โดยการให้สถานท่ีเรียน ให้ทุนการศึกษา พระสงฆ์ท่ีจะท าแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็น          
เจ้าอาวาส อีกหนึ่งบทบาทท่ีพบเห็นนั่นก็คือ บทบาทของผู้สอน พระท่ีมีความรู้ ท้ังทางโลกทางธรรม  
ก็จะอาสาเข้าไปสอนในโรงเรียนโดยไม่ คิดค่าตอบแทน โดยหลักแล้วหน้าท่ี พระสงฆ์ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้ 

1. ด้านการปกครอง คือ ภารกิจท่ีวัดผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะปกครองด าเนินการ 
สอดส่อง ดูแลรักษาความเรียบร้อยดีงาม  

2. ด้านการเผยแผ่ศาสนาธรรม คือ พระสงฆ์ถ่ายทอดค าสอนให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม  

3. ด้านการศาสนศึกษา คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมให้กับพระภิกษุ
สามเณร  

4. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือ ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการศึกษา 
5.  ด้านการสาธารณูปการ คือ การก่อสร้างปฏิสังขรณ์ การสร้างศาสนวัตถุพัฒนาวัด

และส่ิงแวดล้อม  
6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือสังคมท้ังทางวัตถุและจิตใจ 
  

ปัญหาของการวิจัย 
  การจัดทรัพยากรทางการศึกษาในประเทศไทยยังประสบปัญหาเนื่องจากจ ากัดวงแคบอยู่
ท่ีงบประมาณของรัฐซึ่งไม่เพียงพอในหลายๆด้าน ต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ในด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่ม เช่น ค่าใช้จ่ายครูจ้างสอน
พิเศษ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด พนักงานขับรถ ในด้านค่าใช้จ่าย  
ท่ีใช้ในการด าเนินการต่างๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเพิ่มเติมทางการศึกษา 
ค่าพาหนะเดินทางไปแข่งขัน ในด้านการลงทุน เช่น การปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์
การศึกษา ในสภาพปัญหาค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาและผู้ปกครองภายหลังมีการจัดสรรเงินอุดหนุน
รายหัวจากรัฐบาล จึงท าให้พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาภายหลังมีการจัดสรรเงิน
อุดหนุนรายหัว นั่นก็คือ ความไม่พอเพียงของงบประมาณ และปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณ ท่ีได้รับ
ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 ฉะนั้นการจัดการศึกษาต้องการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก นั่นก็คือการสนับสนุน
ทางการจัดการศึกษาได้มาจากเอกชน ชุมชน สมาคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า ซึ่งมีด้วยกันหลาย
รูปแบบ เช่นขายส่ิงของท่ีระลึก  กล่องรับบริจาค  จัดงานการกุศลเป็นต้น แต่การสนับสนุนอีกทาง
หนึ่งคือ การสนับสนุนจากพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์หรือวัด ยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่พุทธศาสนามี
เป้าหมายหลักท่ีเห็นชัดเจนดังนี้ ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์และด้านการสาธารณสงเคราะห์  
โดยด้านสาธารณสงเคราะห์นี้ เป็นการจัดสร้างเพื่อประโยชน์อันก่อให้เกิดผลต่อสาธารณะ  ในท่ีนี้
ตัวแทนคือพระสงฆ์ โดยท่ีพระสงฆ์เป็นผู้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะทางด้านพื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง เช่น การ
มอบท่ีดิน การก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธประจ าโรงเรียน การก่อสร้างหรือบูรณะปรับปรุง
อาคารเรียน ห้องสมุด หอประชุม ให้พื้นท่ีของวัดในการจัดการเรียนการสอนช่ัวคราว ด้านงบประมาณ 
เช่น การมอบทุนการศึกษา การระดมทรัพยากรด้วยการจัดท าผ้าป่า กฐิน เพื่อการศึกษา การจัดท า
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วัตถุมงคลจ าหน่ายเพื่อการศึกษา ด้านแหล่งเรียนรู้ เช่น อาคารปฏิบัติธรรม ป้ายพุทธสุภาษิต 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หอไตรปิฎก โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ สถานท่ีจ าลองต่างๆ สวนพรรณไม้  

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภายนอกมีความส าคัญมาก
ในการจัดการศึกษาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านท่ีดิน ด้านงบประมาณเงินทุนด้านวัตถุ  - วัสดุอุปกรณ์ 
ด้านท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ด้านบุคคล ด้านแหล่งเรียนรู้ จัดได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมรูปแบบ
หนึ่งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษารวมถึงศักยภาพของนักเรียนซึ่งในการสนับสนุนจาก          
พุทธศาสนาปัจจุบันมีบทบาทมาก พระสงฆ์ จึงต้องมีแนวทาง นโยบายท่ีจะส่งเสริมพัฒนา          
ด้านการศึกษา ให้โรงเรียนถึงพร้อมด้วยทรัพยากร ในการจัดการศึกษา 

 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงได้มีบทบาทมากมายหลาย
ด้านท้ังท่ีเป็นประโยชน์กับสังคมและการศึกษา ดังเช่น จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
แผนกบาลี เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา บูรณปฏิสังขรณ์วิหารมณฑป 
จัดหาทุนก่อสร้างหอสมุดประชาชน เป็นต้น เพราะฉะนั้นการสนับสนุนต่างๆย่อมมีท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม บางครั้ งก็มี เรื่องของกฎหมาย มาเกี่ยวข้องในการสนับสนุน การ ศึกษาบทบาท                
พระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) จึงเป็น
เรื่องท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก และไม่มีใครศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาก่อน เพราะการศึกษาพระสังฆาธิการท้ังหมดนั้นไม่อาจกระท าได้
และการศึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณก็ไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้มาก
ตามท่ีต้องการและไม่ชัดเจนเท่าท่ีควรจึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาวิจัยด้วยลักษณะนี้ เพื่อจะได้ทราบ
ว่ามีแนวทางเช่นไร บทบาทเป็นอย่างไร ท้ังนี้ก็เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการบริหารการจัดการศึกษา
และทราบถึงแนวทางการสนับสนุนต่อไป การศึกษาพระสังฆาธิการรายกรณีจากพระสังฆาธิการท่ีเป็น
ท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในเรื่องความรู้ ความสามารถ และความประพฤติท่ีเป็นแบบอย่างได้ เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งการปกครองมากมาย จึงน่าจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อทราบบทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม   เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  
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กรอบแนวคิดเชิงอ้างอิง  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 บทบาทพระสังฆาธิการ 
ท่ีมา : กรมศาสนา,พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2535, 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), 79. 
 

การด าเนินการวิจัย 
 

การวิ จัย  เรื่ อง  “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ                   
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)” รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
เป็นการวิ จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีรวบรวมข้อมูลในลักษณะพหุวิธี                   
(Multi-Method)   ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร (Documentary) สัมภาษณ์เ ชิง ลึก                     
(In-Depth Interview) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบบทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ         
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) ใช้กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นไปในเชิงการวิภาษ (Dialectic) ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล(แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง          
(พระอารามหลวง) ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระครูปลัดพงษ์พันธ์  ขนฺติโสภโณ 
เลขานุการเจ้าคณะต าบลรางไทรป่า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระลูกวัด ไวยาวัจกร เจ้าหน้าท่ีวัด 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ชาวบ้านในชุมชน รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบ
วิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือและการสร้าง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บทบาทพระสังฆาธิการ 
(การสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
 

1) ด้านการปกครอง 
2) ด้านการเผยแผ่ศาสนาธรรม 
3) ด้านการศาสนศึกษา 
4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
5) ด้านการสาธารณูปการ 
6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
 เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินไปสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการก าหนดกรณีศึกษาในการวิจัย 
เรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล                   
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ” ครั้งนี้ การเลือกกรณีศึกษาเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีสุดขั้นตอนหนึ่ง เพราะผู้วิจัยต้อง
เลือกกรณีศึกษาท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับเรื่องท่ีจะศึกษา ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกฎเกณฑ์ใน
การคัดเลือกกรณีศึกษาข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัย ผู้วิจัยจึงเลือกกรณีศึกษาเพียงตัวอย่าง
เดียว เพื่อสามารถท่ีจะศึกษาตัวแปรท่ีเกิดขึ้นในการวิจัยอย่างหลากหลาย (Bogan and BiKlen)4 โดย
ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย 
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะจังหวัด
นครปฐม พระลูกวัด ไวยาวัจกร เจ้าหน้าท่ีวัด ผู้อ านวยการโรงเรียน ชาวบ้านในชุมชนซึ่งพิจารณาจาก
คุณสมบัติท่ีต้ังไว้ (criterion-based sampling) คือ มีบทบาท ภารกิจ แนวทาง ในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างเห็นเด่นชัด เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน   

 เมื่อได้กรณีศึกษาแล้วผู้วิจัยศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี สภาพปัญหา กฎระเบียบ 
การระดมทรัพยากร โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา การมีส่วน
ร่วมการจัดการศึกษา บทบาทของเจ้าอาวาส บทบาทพระสังฆาธิการ รายงานประจ าปี วารสาร               
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง หนังสือพิมพ์ไร่ขิงนิวส์ บทความวิชาการ และอินเตอร์เน็ต ผู้วิจัยติดต่อ
ประสานงานกับ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาส    
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูลด้านประวัติ และบทบาทด้านการสนับสนุนการจัดการสถานศึกษาของท่าน แล้วน ามาจัด
โครงร่างการวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอโครงสร้างการ
วิจัยต่อภาควิชาในการขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย
ก าหนดแนวคิดรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการดังนี้ 

                                                 

 4Bogan and BiKlen,1982: 58, อ้างถึงใน นพดล เจนอักษร, “การใช้อ านาจในการ
บริหารของผู้น าทางการบริหารการศึกษาไทย กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2537),19 
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 1. ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร บทความทาง
วิชาการ วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทพระสงฆ์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนศึกษาประวัติและผลงานด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง           
(พระอารามหลวง) แล้วน าข้อสรุปท่ีได้มาจากการวิเคราะห์เอกสาร(Content Analysis) องค์ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์         
เชิงลึก (In-Depth Interview) 

 2. เก็บข้อมูลภาคสนามใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการเก็บข้อมูลจากบุคคลหลัก           
(key informant) คือ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม          
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีต้องการในระดับลึกได้มากท่ีสุดรวมท้ังผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ในฐานะเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จนได้ข้อมูล
ท่ีซ้ ากันพอสมควร พอท่ีจะรวบรวมเป็นแนวความคิดและอธิบายรูปแบบหรือแนวทางในการสนับสนุน
การจัดการศึกษาได้อย่างชัดเจน  
 3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ผลการวิจัยนั้นมีความน่าเช่ือถือ และเกิด
ความไว้วางใจในคุณภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงต้องใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) ตามวิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ5 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) คือ การพิสูจน์ว่า
ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือการตรวจสอบแหล่งของข้อมูล จากแหล่ง
สถานท่ีถ้าข้อมูลต่างสถานท่ีกันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งบุคคล ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไป ข้อมูล
จะเหมือนเดิมหรือไม่ เปล่ียนจากปัจเจกบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม แหล่งสถานการณ์           
แต่ละสถานการณ์ข้อมูลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ได้แก่ การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสนับสนุนการ          
จัดการศึกษา โดยใช้แนวค าถามท่ีตอบวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัยแล้วก็ไปสัมภาษณ์บุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องคนอื่นๆมีการเปล่ียนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งจะใช้ค าถามชุดเดียวกันในการสัมภาษณ์ และ     
น าข้อมูลมาประมวลผล ข้อมูลค าตอบใดท่ีขัดแย้งกันก็จะรวบรวมค าตอบท่ีได้ไปย้อนถามผู้ให้ข้อมูล
เรียงตามล าดับลงมา โดยเริ่มจากผู้ให้ข้อมูลหลักก่อน คือ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)    
จนได้ค าตอบท่ีตรงกัน เพื่อหาความน่าเช่ือถือของข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนและคุณภาพของ
ข้อมูล 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) พิจารณา
การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ได้แก่ การสังเกตควบคู่กับการ
ซักถาม การศึกษาแบบแผนการปฏิบัติงาน พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบ 
 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัยสามารถใช้
แนวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจท าได้ง่ายกว่าใน 

                                                 

 5สุภางค์ จันทวานิช,วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ,ครั้งท่ี6 (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2542),34-36. 
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ระดับสมมุติฐานช่ัวคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตีความสร้างข้อสรุป
เหตุการณ์แต่ละอย่าง  
 4. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบและจะน ามาจัดเรียงเป็นระเบียบ    
โดยการแยกประเภทข้อมูล (data classification) เป็นประเภทต่างๆตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
กรอบแนวคิด 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างบทสรุป และการรายงานผล จะกระท าควบคู่กันไป         
ในระหว่างการออกภาคสนาม โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สรุปและน าเสนอในรูปแบบของวิธีการ 
เชิงพรรณนา (descriptive research) ซึ่งได้มาจากการสังเกต สัมภาษณ์ จดบันทึก ศึกษาเอกสาร โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลทางวิชาการที่ ผู้วิ จัยยกมาเป็นกรอบแนวคิดหลักของการวิ จัยในครั้ งนี้             
จากรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปได้ ดังแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 

ข้ันวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลลัพธ์ 
 

1.การก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย 

- ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร บทความ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธี
วิเคราะห์เอกสาร  
- ศึกษาประวัติและผลงานของพระเทพ
ศาสนาภิ บาล  (แย้ม กิ ตฺ ติ นฺ ธโร )            
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาส
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
 

2. เก็บข้อมูลภาคสนาม 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการ
เก็ บ ข้ อมู ล จ ากบุ ค คลหลั ก  คื อ      
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)
และผู้เก่ียวข้องกับการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

3. การตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 

ใช้วิธีตรวจสอบแบบตรวจสอบสาม
เส้า ตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กับผู้ให้
ข้อมูล 

4.การจัดหมวดหมู่ข้อมูล น าข้อมูลมาจัดระเบียบโดยการแยก
ประเภทข้อมูล 

วิเคราะห์  สรุป และน า เสนอใน
รูปแบบของวิธีเชิงพรรณนา โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับทฤษฎี 
หรือข้อมูลทางวิชาการที่น ามาเป็น
แนวคิดหลักของการวิจัย 

องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
ของพระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ด้านการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

ก าหนดกรณีศึกษา พระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) 

ประวัติ และแนวทางการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของพระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) 

อ งค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค ์

 

บทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของ พระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
 

ขั้นตอนที่1 
จัดเตรียมโครงการวิจัย 

 

ขั้นตอนที่ 2 
ด าเนินการวิจัย 

 

ขั้นตอนที่ 3 
การวิเคราะห์ข้อมูลการสร้าง
บทสรุปและการรายงานผล 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 เพื่อให้งานวิจัยนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผลสูงสุด ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
รายละเอียดต่างๆ เกี ่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบของการวิจัย ประชากร 
ผู้ให้ข้อมูลและการเลือกตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งนี้คือ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัด
นครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และผู้เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทพระสังฆาธิการ   
ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ประกอบด้วย  
 1 ด้านการปกครอง คือ การด าเนินการปกครองรวมถึงการท าหน้าท่ีพระกรรมวาจารย์
เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบท พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) และรองเจ้าคณะจังหวัด  
 2 ด้านการศาสนศึกษา คือ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติท้ังแผนกธรรมและบาลี 
อย่างเช่นการสนับสนุนนักเรียนได้เรียนธรรมศึกษาและสอบไล่ระดับธรรมตรี ธรรมโท ธรรมเอก 
 3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือ ความอนุเคราะห์ในด้านการศึกษาในส่วนท่ีทางรัฐบาล 
ไม่สามารถจัดการศึกษาบริการได้ท่ัวถึง การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในวัด การสร้างสะพาน การสร้าง
อาคารเรียน การจัดหาส่ิงของ วัสดุอุปกรณ์ใช้ส าหรับสถานศึกษา 
 4 ด้านการเผยแผ่ศาสนาธรรม คือ การถ่ายทอดค าสอนให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรม ให้ปฏิบัติตามเร่งรัดให้มีการน าศาสนธรรมเป็นรากฐานในการศึกษา             
การพัฒนาจิตใจ และการด าเนินชีวิตของประชาชน การจัดท าหนังสือและส่ือรูปแบบต่างๆ             
ท่ีเกี่ยวกับศาสนธรรม และคอยสอดส่องดูแลในการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาไม่ให้ขัดต่อหลักศาสนา
และศีลธรรมอันดีงาม 
 5 ด้านการสาธารณูปการ คือ การจัดการส่ิงแวดล้อมภายในวัด การจัดวางผังวัด        
การบ ารุงรักษาพุทธสถานเดิมให้คงอยู่ 
 6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ การบริหารจัดการมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง และจัดท า
โครงการห้องสมุดประชาชน จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนยากจน การก าหนดเขต
อภัยทาน 



11 
 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 นอกจากผู้วิจัยท่ีถือว่าเป็นเครื่องมือวิจัยท่ีดีประเภทหนึ่งแล้วผู้วิจัยเก็บข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ โดยใช้ 
 แบบสรุปการศึกษาเอกสาร 
 แบบสรุปการประชุมกลุ่มย่อย  
 แบบการสังเกต 
 แบบการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้าง และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิการด้านการ
สนับสนุนการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) โดยให้
ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามา เป็นนักวิจัยร่วมกันในการร่วมคิด วางแผนและตัดสินใจในการ
วิจัย 
 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเปิดกว้าง และการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ           
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากต ารา หนังสือ เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้องเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์  

2. ก าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาการวิ จัย ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการปกครอง 
ด้านเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านสาธารณสงเคราะห์ ของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 

3. สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิด 
4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และส่ง

ให้อาจารย์ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเบื้องต้น 
5. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน าไปใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มสัมภาษณ์ต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อออกหนังสือ
ถึงพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) และผู้เกี ่ยวข้องเพื ่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิด โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ            
ในการศึกษาข้อมูลทางเอกสารก่อนจะเก็บข้อมูลภาคสนาม 
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2. เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต 
3. รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีสัมภาษณ์ การสังเกตของแต่ละสถานการณ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยช่วงเวลาท่ีผู้วิจัยลงเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต การสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารนั้น ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้ข้อมูลจาการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การส ารวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ 

ออกเป็นหมวดหมู่โดยยึดหลักเกณฑ์ตามความมุ่งหมายวิจัยเป็นหลัก จากนั้นตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 

2. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของการพรรณนา 

จ าแนกตามประเด็นเนื้อหาตามความมุ่งหมาย จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามควบคู่กันไป หลังจากได้ข้อมูลภาคสนามท่ีครบถ้วนเพียงพอต่อการตอบค าถามของ
การวิจัยตามกรอบแนวคิด น าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาสรุปเป็น บทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุน
การจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 

  
การตรวจสอบข้อมูล  
 การตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาความน่าเช่ือถือของข้อมูลด าเนินการโดยใช้วิธีตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า ตามวิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ6 ด าเนิน 2 วิธีการ 1) การตรวจสอบ          
สามเส้าด้านข้อมูล  คือ ตรวจสอบตามแหล่งท่ีมา  3 แหล่ง ได้แก่ สถานท่ี บุคคลท่ีแตกต่างกัน            
สถานการณ์ ได้แก่ การสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุน
การจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ว่ามีความแตกต่างหรือสอดคล้องกัน
อย่างไร พระสังฆาธิการด้าน 2) การตรวจสอบด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกัน ได้แก่ การศึกษาแบบแผนการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการซักถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสนทนากลุ่ม ข้อมูลท่ีได้จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร     
3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัยสามารถใช้
แนวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจท าได้ง่ายกว่าใน ระดับ
สมมุติฐานช่ัวคราว (Working Hypothesis)    
 
 
 

                                                 

 6สุภางค์ จันทวานิช, วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542), 34 
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สรุป 
 

 การวิจัย เรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบบทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง            
(พระอารามหลวง) มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ จัดเตรียมโครงงานวิจัย ด าเนินการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า ท้ัง 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการ เผยแผ่
ศาสนาธรรม 3) ด้านการศาสนศึกษา 4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 5) ด้านการสาธารณูปการ 6) ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ ด้วยเหตุท่ีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลายวิธีประกอบกันเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนชัดเจนเพียงพอต่อการตอบค าถามของการวิจัย จากนั้น
น าไปสร้างบทสรุปและรายงานผล น าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา  
  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวิ จัยในครั้ งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการ            
จัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้  
 บทบาทของพระสังฆาธิการ หมายถึง พฤติกรรมของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  
ท่ีแสดงออกมาเป็นไปตามเงื่อนไขหน้าท่ีความรับผิดชอบ เป้าประสงค์ สถานภาพ ต าแหน่ง อ านาจ
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2535 
ก าหนด  6 ด้าน คือ 1) การปกครอง 2) ด้านการเผยแผ่ศาสนาธรรม 3) ด้านการศาสนศึกษา  4) ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ 5) ด้านการสาธารณูปการ  6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์  
 การสนับสนุนการจัดการศึกษา หมายถึง การท่ีพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)
ด าเนินการต่างๆ วิธีการ แนวคิด ความสามารถเฉพาะเพื่อได้มาซึ่งทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงส่ิง
อื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) หมายถึง พระสังฆาธิการท่ีได้รับโปรดเกล้า         
สมณศักด์ิเป็นพระราชาคณะช้ันเทพในราชทินนามท่ี "พระเทพศาสนาภิบาล ไพศาลสังฆกิจธ ารง             
อุบาลีวงศ์พิพัฒน์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีรองเจ้าคณะ
จังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูต สายท่ี 1 ได้แก่ 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร 
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บทที่ 2 
 

ประวัติชีวิตของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  
 

 จากรากฐานเล็กๆสู่ต้นไม้ใหญ่ การเติบโตของต้นไม้เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้น             
ก็ต้องเติบโต ผลิดอก ออกใบ ออกผล ต้นไม้นั้นมีชีวิตอยู่ไ ด้ก็ต้องปรับให้ เข้ากับส่ิงแวดล้อม 
เช่นเดียวกับมนุษย์ท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมท่ีอยู่ หลายท่านเกิดมากินดี อยู่ดี อยู่ในครอบครัวท่ีดี 
มีความพร้อมต้ังแต่แรก แต่บางคนก็เจอมรสุมชีวิตอย่างหนัก จึงต้อง ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ เพื่อให้ตนเองได้เป็นเมล็ดพันธ์ท่ีดีของสังคม เช่นเดียวกับ พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล  
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่ีเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ของชุมชนไร่ขิง พระเดชพระคุณท่านมิได้มีชีวิตท่ีสวยหรู
ต้ังแต่เกิดแต่ท่านสามารถสร้างตัวเองเป็นเมล็ดพันธ์ท่ีดีจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่คอยให้ความร่มเย็น   
แก่ประชาชน สร้างรากฐานการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วทุกถิ่น ส่งเสริมองค์กรการศึกษาทุกส่วน เพื่อจะ
ผลักดันให้เยาวชนไทยเป็นเมล็ดพันธ์ท่ีดี เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ เป็นก าลังหลักของประเทศชาติ
บ้านเมือง จนเป็นท่ีขนานนามว่า ท่านคือพระผู้ให้ 
 

พระเทพศาสนาภบิาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
 

 หากพูดถึง “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” ทุกคนคงคิดไปในท านองเดียวกันว่าคือ องค์หลวงพ่อ    
ท่ีประดิษฐานในพระอุโบสถวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ซึ่งถือว่าเป็นพระประธานอันศักด์ิสิทธิ์มี          
พระลักษณ์งามคล้ายสมัยเชียงแสน เหนือฐานชุกชี หลวงพ่อวัดไร่ขิงนอกจากจะหมายถึงพระพุทธรูป
แล้วยังมีอีกความหมายคือ พระสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  ท่ีมีหน้าท่ีปกครอง
บริหารคณะสงฆ์ในวัด ซึ่งปัจจุบันคือ พระเทพศาสนาภิบาล  ฉายา  กิตฺตินฺธโร อายุ 62 ปี  พรรษา 40 
วิทยฐานะ น.ธ.เอก,  ป.ธ.3, พธ.ด.(กิตติมศักด์ิ) ปร.ด.(กิตติมศักด์ิ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  
ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
 
ประวัติ 
 ท่านมีนามเดิม ช่ือ แย้ม  อินทร์กรุงเก่า เกิดในครอบครัวชาวนาท่ีไม่ได้ร่ ารวยนัก         
ในอ าเภอท่ีอยู่ไกลจากท่ีต้ังจังหวัดนครปฐมมากท่ีสุด เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2498      
เป็นบุตรของ นายหยวก  อินทร์กรุงเก่า กับ นางทวี  ศรีบุญรอด จากเดิมท่ีอยู่ บ้านคลองรางไทร หมู่ท่ี 8 
ต าบลบางภาษี  อ าเภอบางเลน ก็ได้เริ่มเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาโดยได้บรรพชาเป็นสามเณร 
เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2510 ณ พระอุโบสถวัดไร่ขิง ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 12 ปี โดยมี พระปัญญาวิมลมุนี (ปัญญา อินฺทปญฺโ ,             
สมณศักดิ์สุดท้ายท่ี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้เดินบนเส้นทางธรรมเรื่อยมา จนกระท่ังเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 
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พุทธศักราช 2519 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุท่ีวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ขณะมีอายุได้ 21 ปี โดยมี       
พระปฐมนคราภิรักษ์   (ชุณห์  กิตฺติวณฺโณ, ปัจจุบันด ารงสมณศักด์ิท่ีพระธรรมเสนานี ท่ีปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดนครปฐม) วัดวังตะกู อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระมหาปราณี  อินฺทว โส 
ป.ธ.3  (ปัจจุบันด ารงสมณศักดิ์ท่ี    พระพิมลสมณคุณ ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอสามพราน)  วัดไร่ขิง 
(พระอารามหลวง) อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ , พระครูอุปจิตบุญวัฒน์ 
(บุญธรรม จารุวณฺโณ)  วัดบางเลน  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และ
ได้รับฉายาว่า กิตฺตินฺธโร  
 แรงศรัทธาท่ีแผ่ไพศาลไปท่ัวทุกแห่งด้วยบุญบารมีของท่านท่ีสร้างสรรค์แต่คุณงานความดี
ท าให้ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปิน นักร้องอันดับต้น ของเมืองไทยแต่งเพลงถวายท่านเพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
ได้ทราบถึงชีวประวัติของท่านผ่านบทเพลงเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าบุคคลส าคัญท่านนี้ 

“แต่เล็กจนโต พ่อเอานโมคุ้มเกล้า  ช่ือแย้ม  อินทร์กรุงเก่า   คนบางเลน
นครชัยศรี  หลวงตาวัดรางก าหยาดเอาข้าวก้นบาตรชุบเล้ียงชีวี 
ผ้าเหลืองห่อธรรมวิถี  บ่มชีพนี้โตมาด้วยบุญ  จึงขอแทนคุณเอาชีพ  
เป็นทุนหนุนค่า  ตามรอยองค์พระสัมมาพุทธศาสนาไม่ให้เส่ือมสูญ  
พ่อแย้มทุ่มท าทุกส่ิง  บุญพ่อไร่ขิง ค้ าจุน งดงามบนเส้นทางบุญ       
ยศเพิ่มพูนธรรมประสงค์  ส่งบุญให้ เป็นพระเทพศาสนาภิบาล     
ไพศาลสังมกิจธ ารง  อุบาลีวงศ์พิพัฒน์  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม 
คามวาสี  ช่ือนี้พระธรรมบันดล เป็นช่ือมงคลเพราะธรรมบันดาล      
ขอพุทธคุณส่งบุญค้ าจุนหนุนให้พ่อแย้มท าการใด ส าเร็จไ ด้ ด่ัง
ปาฏิหาริย์   ปกป้องพระธรรมค้ าหลัก ด่ังสมญาท่ีฟ้าประทาน    
พระเทพศาสนาภิบาล ปลุกดวงมาลย์คนไทย  ใฝ่ธรรม”  

  
 ท่านเป็นเพียงแค่ลูกชาวนาธรรมดาแต่ด้วยความดีของท่านท าให้ท่านกลายเป็นท่ีเคารพ
ท่ัวทุกแห่งหน 7 
 
การศึกษา 
 เส้นทางการศึกษาของ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  เริ่มต้นการส าเร็จ
การศึกษาช้ันแรกคือ จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนวัดรางก าหยาด ต าบลบางภาษี      
อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม เมื่อปีพุทธศักราช 2510 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2513 สอบไล่ได้
นักธรรมช้ันเอก ในส านักเรียนวัดไร่ขิง ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน  คณะจังหวัดนครปฐม และสอบ
ไล่ได้ประโยค ป.ธ.3 ปีพุทธศักราช 2519 ในส านักเรียนเดียวกัน หลวงพ่อแย้มท่านเคยเล่าว่า  ในขณะ
ท่ีศึกษาธรรมก็เป็นเหมือนคนอื่นๆท่ัวไป ต่างกันท่ีตนเองมีความเพียรมากกว่าท าให้ผลการเรียนออกมา
ดีและเป็นท่ีพอใจทุกครั้ง8 และเมื่อปีพุทธศักราช 2520 ท่านได้ส าเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 4 
                                       

 7 สัมภาษณ์ สลา คุณวุฒิ ,ศิลปินนักร้อง, 27 มิถุนายน 2559 
 8 บรรยายธรรม พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร),เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง,30 มีนาคม 2559 
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โรงเรียนผู้ใหญ่วัดไร่ขิง ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปีพุทธศักราช 2542 
ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของศูนย์การบริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม  
 
เกียรติคุณพิเศษ 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านเป็นผู้เห็นคุณค่าทางการศึกษาว่าเป็นส่วน
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติท่ีส าคัญส่วนหนึ่ง ท่านกล่าวว่าการศึกษา 
ท าให้คนนั้นทันต่อเหตุการณ์รู้เท่าทันในทุกเรื่อง สามารถช่วยตนเอง ครอบครัว รวมถึงคนอื่นๆ ได้9 
และนอกจากนั้นท่านยังได้บริหารจัดการวัด พระสงฆ์ สามเณร ลูกศิษย์วัด และพนักงานวัด            
ในปกครองเป็นไปด้วยดีตลอด โดยภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของท่านท่ีเปี่ยมด้วยเมตตาให้กับทุกคน       
จนท่านได้รับเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย  
 ปีพุทธศักราช 2541 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาพุทธศาสตร์         
จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พธ.บ.)  
 ปี พุทธศักราช 2548 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาสังคมศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พธ.ม.)  
 ปีพุทธศักราช 2549 ได้รับเสาเสมาธรรมจักร และประกาศเกียรติคุณ ผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประเภทสงเคราะห์
ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาขาสงเคราะห์
ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  
 ปี พุทธศักราช 2552 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ         
จากวิทยาลัยทองสุข และได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นผู้ท าคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พุทธศักราช 2552 
 ปี พุทธศักราช 2553 ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหาร
การศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 ปี พุทธศักราช 2555 ปริญญาศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาพุทธศาสตร์          
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (พื้นฐานการศึกษา) 
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง , ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ปี พุทธศักราช 2556 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหาร
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปี พุทธศักราช 2557 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหาร
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

                                       

 9 สัมภาษณ์ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ,เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง), 
31 มีนาคม 2559 
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 ปี พุทธศักราช 2558  ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการต่อการศึกษาของชาติ ประจ าปี 2558     
จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพท่ี 1  ใบปริญญาบัตร 
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ต าแหน่งการปกครอง 
  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้รับการฝึกฝนอบรมการบริหารจากพระผู้ใหญ่

มาโดยตลอดครั้งต้ังแต่เป็นเพียงสามเณรจนกระท่ังเป็นพระภิกษุสงฆ์ ตลอดเวลาท่ีผ่านมาท่านอุทิศตน
ให้กับศาสนาอย่างแน่วแน่ โดยในปีพุทธศักราช 2534 ท่านได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม พระบัญชาฯ ท่ี 41/2534 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2534 และนั่นคือ
จุดเริ่มต้นของการเป็นนักปกครองก้าวแรกของท่าน ต่อมาในปี พุทธศักราช 2538 ท่านเป็นเลขานุการ
รองเจ้าคณะภาค 14 และยังได้รับต าแหน่งทางการปกครองอย่างต่อเนื่องอีกหลายอย่าง                
ปีพุทธศักราช 2538 เป็นพระกรรมวาจาจารย์, ปีพุทธศักราช 2545 เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 14, 
ปี พุทธศักราช 2548 เป็นเจ้าคณะอ าเภอพุทธมณฑล , ปี พุทธศักราช 2551 เป็นผู้รักษาการแทน  
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ต่อมาได้มีเหตุอันเป็นท่ีน่าสะเทือนใจเกิดขึ้นให้กับศิษย์และ
ประชาชนชาวพุทธจ านวนมาก คือการมรณภาพของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง    
(พระอารามหลวง)  ในขณะนั้น หลังอาพาธด้วยโรคหัวใจและมรณภาพลง เป็นเหตุให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  (พระอารามหลวง) ว่าง ซึ่งปีพุทธศักราช 2551 ท่านได้รับพระบัญชา          
สมเด็จพระสังฆราช แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  (พระอารามหลวง) ต าบลไร่ขิง    
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระบัญชาฯ ท่ี 6/2551 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2551 
จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของมูลนิธิต่างๆ ก็ได้ด ารงต าแหน่งดังนี้ ปี พุทธศักราช 2552 เป็นประธาน
มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ปีพุทธศักราช 2552 เป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์       
(วัดไร่ขิง) ปี พุทธศักราช 2552 เป็นประธานมูลนิธิพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) 
 
งานการศึกษา 
 แม้ว่าท่านจะไม่ใช่นักวิชาการท่ีสามารถส าเร็จการศึกษาปริญญาบัตรด้านการศึกษา     
แต่ท่านก็เป็นผู้ท่ีมีความสามารถด้านการศึกษามากมาย เริ่มจากการเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ส านัก
เรียนวัดไร่ขิง ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ปีพุทธศักราช 2520 จากนั้นก็อยู่ใน
เส้นทางครูผู้สอนอีกหลายปี  
 ปีพุทธศักราช 2521 ได้เป็นเลขานุการบริหาร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไร่ขิง 
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
 ปีพุทธศักราช 2522 เป็นอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา   
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  
 ปีพุทธศักราช 2523 เป็นอาจารย์อบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ช้ันตรี, โท, เอก โรงเรียนวัด
ไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม 
 ปีพุทธศักราช 2524 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ส านักศาสนศึกษาวัดท่าพูด 
ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม จากนั้นก็ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับสอบธรรมศึกษา  
 ปีพุทธศักราช 2525 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง  จนถึง
ปัจจุบัน 
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 ปีพุทธศักราช 2526 เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค 14  วัดไร่ขิง ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  จนถึงปัจจุบัน  
 ปีพุทธศักราช 2528 เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรม ช้ันนวกภูมิภาค  
 ปีพุทธศักราช 2530 เป็นอาจารย์สอนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  
 ปีพุทธศักราช 2531 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ส านักศาสนศึกษา           
วัดท่าข้าม  ต าบลยายชา  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 ปีพุทธศักราช 2532 เป็นอาจารย์สอนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย  พระภิกษุสามเณรวัดไร่ขิง  
ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
  ปีพุทธศักราช 2533 เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ส านักเรียนวัดไร่ขิง ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 ปีพุทธศักราช 2534  เป็นอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จังหวัดนครปฐม  และเป็นอาจารย์อบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ช้ันตรี, โท, เอก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จังหวัดนครปฐม  
  ปีพุทธศักราช 2548  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 ปีพุทธศักราช 2549 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดไร่ขิง            
(สุนทรอุทิศ) 
 ปีพุทธศักราช 2550  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน                  
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 ปีพุทธศักราช 2551 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระต าหนัก           
สวนกุหลาบมหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 ปีพุทธศักราช 2552 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในสังฆราชูปภัมภ์  อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 ในปัจจุบันท่านไม่ได้เข้ามาเป็นพระอาจารย์สอนให้กับโรงเรียนต่างๆแล้ว แต่ท่านยังท า
หน้าท่ีให้ความรู้ให้แนวคิดกับนักเรียนนักศึกษาอยู่เสมอในโอกาสท่ีท่านได้แสดงธรรมเทศนา10 
 
งานพิเศษ 
 นอกจากภาระงานท่ีท่านได้รับผิดชอบเป็นหลักท้ังท่ีได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าอาวาสเดิมและ 
เป็นภารกิจของท่านโดยตรง ท่านก็ยังมีงานพิเศษอื่นๆอีกมากมาย 
 พุทธศักราช2530 เป็นผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจข้อสอบและประกาศ       

ผลสอบของพระนวกะ ในการสอบนวกภูมิ คณะสงฆ์ภาค 14 
  พุทธศักราช2531 เป็นผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์             

(วัดไร่ขิง) 
                                       

 10 สัมภาษณ์ พระครูปลัดพงษ์พันธ์ ,พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง), 31 มีนาคม 
2559. 
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  พุทธศักราช2532 เป็นผู้อ านวยความสะดวก ในการจัดสถานท่ีอบรมบาลีก่อนสอบ           
คณะสงฆ์ภาค 14  จนถึงปัจจุบัน 

 พุทธศักราช2533  เป็น ผู้อ านวยความสะดวก ในการจัดสถาน ท่ีสอบธรร ม
สนามหลวง สนามสอบวัดไร่ขิงและสนามสอบโรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยาจนถึงปัจจุบัน 

 พุทธศักราช2535   เป็นผู้อ านวยความสะดวก ในการจัดสถานท่ีประชุมแก่  พระสังฆาธิการ   
ในภาค 14 ซึ่งทางคณะสงฆ์ภาค 14 จัดขึ้น ณ วัดไร่ขิง จนถึงปัจจุบัน 

 พุทธศักราช2536  เป็นสาราณียกร มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง 
 พุทธศักราช2538 - เป็นเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
    - เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สายสามัญ ณ วัดไร่ขิง (ท่ัวประเทศ) 
 พุทธศักราช2543  เป็นเลขานุการมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง  
 พุทธศักราช2547  เป็นเลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูต สายท่ี 1 
 
 สมณศักด์ิ  
 พุทธศักราช2533  เป็นพระครู วิ นัยธร ฐานานุกรมของ พระธรรมมหาวี รานุ วั ตร             

(ปัญญา  อินฺทปญฺโ , ด ารงสมณศักด์ิสุดท้ายท่ี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)              
อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 

 พุทธศักราช2535  ไ ด้ รั บพระราชทาน ต้ั งสมณศั ก ด์ิ เป็ นพระครู สั ญญาบั ตร                               
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ช้ันโท ท่ี พระครูโสภณปัญญาวุธ 

 พุทธศักราช2540  ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร     
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ช้ันเอก ในราชทินนามเดิม 

 พุทธศักราช2545  ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร  
      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ช้ันพิเศษ ในราชทินนามเดิม 
 พุทธศักราช2549  ได้รับพระราชทานต้ังสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะช้ันสามัญ  
      ในราชทินนาม ท่ี พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ 
 พุทธศักราช2554  ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระราชาคณะช้ันราชใน             

ร าช ทิ นนาม ท่ี พ ระ ร าชวิ ริ ย า ลั งก าร  สุ วิ ธ านศาสนกิ จ          
มหาคิณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 

 
ปัจจุบัน 
 ส าหรับสมณศักดิ์ ในราชทินนามปัจจุบันคือ “พระเทพศาสนาภิบาล  ไพศาลสังฆกิจธ ารง    
อุบาลีวงศพิพัฒน์  มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)” ซึ่งได้รับ 
พระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะช้ันเทพ ในปีพุทธศักราช 2558  
   ด้วยท่านเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถท าให้ปัจจุบันได้รับต าแหน่งหน้าท่ีหลายต าแหน่ง 
เริ่มจากต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ท าหน้าท่ี
ปกครองพระภิกษุ สามเณร รวมถึงพนักงานวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อีกต าแหน่งท่ีต้องท า
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หน้าท่ีปกครองเช่นเดียวกันคือ ต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  ซึ่งต้องท าหน้าท่ีมากกว่าเดิม 
คือต้องคอยดูแลท้ังจังหวัดอีกท้ังท าภารกิจหน้าท่ีแทนท่านเจ้าคณะจังหวัดอีกหลายๆงาน ในส่วนของ
พระธรรมทูต สายท่ี 1 ท่านได้ท าหน้าท่ีในต าแหน่งเลขานุการหัวหน้า รับผิดชอบในเขตภาค 1 และ
ภาค 14 (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร)                  
ล่าสุดท่านเป็นหนึ่งในการด าเนินงาน “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ซึ่งเป็นโครงการท่ีน าธรรมะสู่ภาคปฏิบัติ 
ด้วยวิธีฝึกฝนพัฒนาจนให้เป็นนิสัย โดยรณรงค์ให้สมาชิกหมั่นท ากิจวัตรความดี  ก่อนหน้าท่ีจะเกิด
โครงการท่านได้ขับเคล่ือนการเผยแผ่พุทธศาสนามาเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่ องมาโดยตลอด
จนกระท่ังท าให้ในปัจจุบันท่านได้รับให้เป็นกรรมการขับเคล่ือนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งได้
เดินทางตรวจเย่ียมท่ัวประเทศ อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย แต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังไม่ได้ลดบทบาทด้านอื่นๆ
ลงไป และยังคงด าเนินงานในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 
 

บทบาทด้านการปกครอง 
 
 จากเมล็ดพันธ์แห่งความดีงามกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ท่ีสร้างความร่มเย็นให้ผืนแผ่นดิน 
สร้างร่มเงาไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ พระสงฆ์ สามเณร ต่างก็ได้รับความร่มเย็นเหมือนกันหมด 
พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้ท าหน้าท่ีนักปกครองท้ังชุมชนไร่ขิง และ
จังหวัดนครปฐม ให้เกิดแต่ความสุข ความเจริญ ความสงบร่มเย็น เฉกเช่นต้นไม้ใหญ่ประจ าท้องถิ่นนี้ 
ซึ่งในบทบาทการปกครองนี้เองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 เพื่อให้การศึกษา “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนของพระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร)” รองเจ้าคณะจังหวังนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านการปกครอง
ดังนี้ 

 
บทบาท 

 
ความหมายบทบาทแนวคิดและบทบาทพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
 ทฤษฎีบทบาทเป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งท่ีสังคมคาดหวัง
เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องสถานภาพ ฐานะ หรือต าแหน่ง  โดยราชบัณฑิตยสถานได้ให้
ความหมายค าว่าบทบาทไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า คือ การท าท่าตามบท 
การร าตามบท โดยปริยายหมายความว่า  การท าตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ 
บทบาทของครู11 บทบาทนั้นถือเป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีอยู่รวมกันในสังคม ซึ่งใน
แต่ละคนมีการแสดงออกทางสังคมท่ีแตกต่างกันไป ส าหรับการศึกษาปฏิบัติตามบทบาทจึงจ าเป็นต้อง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทเสียก่อนในเบ้ืองต้น หากจะจ าแนกประเภทของบทบาทอาจจะจ าแนก
ตามแต่ละด้าน ดังนี้ บทบาทในด้านของอุดมคติ (Ideal Role) ได้แก่ บทบาทท่ีก าหนดไว้ตามความ
คาดหวังของบุคคลท่ัวไปในสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแบบฉบับท่ีสมบูรณ์ ซึ่งผู้ท่ีมี
สถานภาพนั้นๆ ควรกระท าแต่อาจไม่มีใครท าตามนั้นได้ ส่วนบทบาทเกี่ยวกับตัวเอง บทบาทด้าน
ความเข้าใจหรือรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลคาดคิดด้วยตัวเองว่าควรเป็นอย่างไร 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละบุคคลด้วย  สุดท้ายบทบาท

                                                             

 11  ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ,602 
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ท่ีคาดหวัง (Enacted Role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลปฏิบัติจริง ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าใน
ขณะนั้นด้วย จึงท าให้การแสดงบทบาทมีความแตกต่างกันไป 12 
 หากจะกล่าวความหมายของบทบาทอีกนัยหนึ่งนั้นก็คือ พฤติกรรมท่ีคาดหวังส าหรับผู้ท่ี
อยู่ในสถานภาพต่างๆว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร (Role Expection) เป็นบทบาทท่ีคาดหวังโดยกลุ่ม 
หรือสังคม เพื่อให้คู่สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมได้ รวมท้ังสามารถคาดการณ์พฤติกรรม
ท่ีจะเกิดขึ้นได้ เราก็เรียกส่ิงนั้นว่าบทบาท เช่น ผู้มีต าแหน่งเป็นพ่อจะได้รับการคาดหวังจากสังคมให้
แสดงบทบาทหรือหน้าท่ีต่างไปของพ่อ เช่น เล้ียงดูลูก ส่งเสียให้เล่าเรียน อบรมส่ังสอน ให้ความรัก
ความเอ็นดูและอื่นๆก็เช่นเดียวกัน เช่น ครู อาจารย์ เสมียน ภารโรง ล้วนต่างก็มีบทบาทท่ีคาดหวัง
จะต้องท าในฐานะท่ีครองต าแหน่งต่างๆเหล่านั้น 13 
 ในส่วนของทฤษฎีบทบาทนั้นถือว่า เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล              
เมื่อรวมกลุ่มกันว่าในแต่ละคนนั้นจะมีพฤติกรรมออกมาแบบไหน ซึ่งพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา เรียกว่า 
บทบาท14  บางครั้งก็คือการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีของสถานภาพบุคคลบทบาทเป็นการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือการแสดงออกตน ซึ่งคนอื่นคาดคิดหรือหวังว่าจะท าหรืออาจเป็นไปตามท่ีตนเองอยาก
กระท าบทบาทจึงเป็นท้ังเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องส่วนรวม  ซึ่งบทบาทของแต่ละคนอาจเป็นผลมา
จากปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ต าแหน่งหน้าท่ีและสถานภาพของบุคคลท่ีประกอบด้วยความคาดหวัง
ต่างๆ สังคม 15 
 แต่หากมองบทบาทในมุมมองเชิงรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่ง  ก็จะ
ประกอบด้วยสิทธิและหน้าท่ีของต าแหน่ง เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่งใดก็ต้องแสดงพฤติกรรมตามท่ีระบุ
เป็นบทบาทของต าแหน่งนั้น 16เช่น บุคคลท่ีเป็นครูก็ต้องประกอบพฤติกรรมในการสอนและอบรม 
เมื่อแสดงพฤติกรรมดังกล่าวแล้วจะเป็นไปตามสังคมคาดหวังหรือไม่ก็ตามก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินของ
สังคม17 ส่วนส่ิงท่ีบุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับต าแหน่งหรือหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ส่ิงนี้ถือว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมตามอ านาจหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับความคาดหวังของผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ านาจนั้น 18 ไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีหรือส่ิงท่ีเราท า ท้ังท่ีเป็น 

                                                             

 12  สุดา ภิรมย์แก้ว,มนุษย์กับสังคม(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
,2541), 63. 
 13งามพิศ สัตย์สงวน,หลักมานุษยวิทยา(กรุงเทพมหานคร : บริษัทรามาการพิมพ์,2543), 
96-97. 
 14 วิ นิจ เกตุข าและคมเพชร ฉัตรศุภกุ ล, สองทศวรรษหลักสู ตรการศึกษาไทย , 
(วารสารวิชาการ3.5 เมษายน 2544), 41-51. 
 15 สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งท่ี19 (กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 2. 
 16 สวงน วิรัชชัย, จิตวิทยาสังคม (กรุงเทพมหานคร : ศึกษาพรการพิมพ์, 2547), 20. 
 17 สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฎีและการปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม (กรุงเทพมหานคร 
: อักษรพัฒนาพานิช, 2547), 68. 
 18 ปราชญา กล้าผจญ, พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2540), 34. 
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พระสงฆ์ หรือฆราวาส ท่ีเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านพระพุทธสาสนา ด้านพุทธศาสตร์และ
สังคมเป็นอย่างดี ศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม        
ส่ิงเหล่านี้ก็คือบทบาท 19 เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกตามสถานของบุคคล20 
  จากความหมายท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า บทบาท คือ พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดง
ออกมาเป็นไปตามสถานบุคคล เงื่อนไข หน้าท่ี ความรับผิดชอบ เปูาประสงค์ สถานภาพ ต าแหน่ง 
อ านาจ และเป็นความคาดหวังต่อบทบาทนั้นของสังคม  ในบทบาทของพระเทพศาสนาภิบาล               
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) นั้นมีหลายบทบาทเนื่องจากท่านเป็นพระเถระท่ีมีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์21เริ่มจาก
ต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง), รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, เลขานุการพระธรรมทูต 
สายท่ี 1, คณะกรรมการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นอกจากต าแหน่งทางสงฆ์แล้ว     
ท่านยังมีต าแหน่งในส่วนของสถานศึกษาอีกหลายแห่ง คือ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนัก สวนกุหลาบมัธยม)22 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
และ โ ร ง เรี ยนอี กหลายๆ  แห่ ง 23 ส าหรั บมหาวิ ทย า ลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิ ทย า ลัย                 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ท่านเป็นประธานอุปถัมภ์  และประธานท่ีปรึกษา24 ในทุก
ต าแหน่งท่ีกล่าวมานั้น ท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีการปกครองลดหล่ันไปตามต าแหน่งต่างๆ กล่าวคือถ้าเป็น
ต าแหน่งทางสงฆ์ ท่านจะปฏิบัติหน้าท่ีด้านปกครองเต็มรูปแบบ  หากเป็นในส่วนสถานศึกษาท่านจะ
ปกครองในลักษณะให้ค าช้ีน ามากกว่าท่ีจะลงไปปกครองด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ    
พระกฤตพจน์ (หวานดี) สุทฺธิจิตฺโต ได้ท าวิจัยเรื่อง “บทบาทของเจ้าอาวาสท่ีมีต่อการพัฒนาสังคม 
จังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า พระสงฆ์ท่ีท่ีมีบทบาทด้านการเผยแพร่ธรรมอยู่ในระดับน้อย เจ้าอาวาส
ในจังหวัดสมุทรปราการมีบทบาทด้านการปกครองมากว่าด้านอื่นตามล าดับ การเป็นผู้น าท่ีดี        
ต้องมีธรรมะความอดทน เสียสละ และยุติธรรม ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีความรู้ ฟังเหตุและผล ความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับการพัฒนาสังคมแต่ละด้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรเน้นในการน า

                                                                                                                                                                               

 
 19 พระครูปริยัติกิตติธ ารง(ทองขาว กิตติธโร),ผศ.ดรง ,“บทบาทพุทธศาสตร์บัณฑิต
สังคมพึงประสงค”์, พุทธจักร , 64, 5 (พฤษภาคม 2553) , 31. 
 20 พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินุธโร) , “บทบาทการบริหารจัดการคณะสงฆ์ด้านการ
ปกครองจังหวัดปทุมธานี”, (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,2553), 13. 

 21 สัมภาษณ์ ธนกฤต ธรรมวณิขย์ ,รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) , 17 มกราคม 2560. 
 22 สัมภาษณ์ นพดล  เด่นดวง, ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) , 15 กรกฎาคม 2559. 
 23 สัมภาษณ์ มนัส  ชัยยะ, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 8 สิงหาคม 2559. 

     24 สัมภาษณ์ พระมหาประกาศิต ศิริเมโธ,รักษาการผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ   
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง,17 มีนาคม 2560. 
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หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ สามารถน าหลักธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมช่วยแก้ปัญหาใน          
ด้านต่างๆ ได้  25 

 
การปกครอง 

 
ความหมายการปกครองและการปกครองพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
 ปกครอง ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่าคือ การดูแล คุ้มครอง ระวังรักษาบริหาร
การปกครองคณะสงฆ์ไทยนั้นมีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ 
พระองค์ทรงปกครองพระสงฆ์โดยล าพังพระองค์เพียงผู้เดียว ใช้หลักธรรมธิปไตย คือ ทรงแสดงธรรม
บัญญัติพระวินัย   

 การปกครองระยะต้นๆ พระพุทธเจ้าทรงกระท าด้วยพระองค์เองทุกอย่าง โดยต่อมาใน
ระยะท่ี 2 ทรงกระท าเองบ้าง ให้พระสาวกช่วยท าบ้าง เป็นการมอบหมายงานเพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระและท าให้หมู่พระสาวกมีความรู้ความสามารถ เพื่อรับช่วงงานจากพระองค์ ในส่วนช่วงตอนปลาย 
พระพุทธองค์ทรงมอบความเป็นใหญ่ใหก้ับหมู่พระสาวกในการอุปสมบท ส่วนพระองค์ทรงดูแลท่ัวไป 
และท างานด้วยการสอนแต่เพียงด้านเดียวเป็นท านองว่า “บิดาอบรมบุตรธิดาให้รู้จักการงาน” ซึ่งบั้น
ปลายชีวิตก็มอบทรัพย์สมบัติให้และการท่ีทรงมอบหมายความเป็นใหญ่ให้พระสงฆ์เต็มท่ี ก็เพื่อว่า
พระสงฆ์สาวกจะได้คุ้นเคยกับการปกครองกันเองภายหลังจากท่ีพระองค์ปรินิพพานแล้ว เราจะพบว่า 
พระพุทธองค์มีพุทธประสงค์อย่างแน่นอนท่ีจะให้พระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทภาวะผู้น าแล้ว        
ในบางโอกาสบางต าแหน่งก็จ าเป็นท่ีจะต้องเป็นผู้บริหารในการท่ีจะท างานร่วมกัน เป็นผู้รับผิดชอบงาน 
ด้านบริหาร ด้านวิชาการ ด้านผู้ช านาญการ เพื่อรับภาระงานในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจ 
และการใช้คนให้เหมาะกับงานในพระพุทธศาสนา ใช้หลักวิธีอ านวยการ26 

 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นยังไม่เป็นรูปแบบในลักษณะองค์กรบริหาร     
ท่ีจัดต้ังตามลักษณะองค์กรบริหารท่ัวๆไป เหมือนในปัจจุบันแต่ว่าเป็นการท าหน้าท่ีของพระภิกษุ    
ทุกรูปท่ีอยู่ร่วมกันในอารามนั้นๆ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือท าหน้าท่ีดูแลรักษาและ
ด าเนินการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ จากการกระท าของภิกษุแต่ละรูปให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย    
ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ27  

                                                             

  25 พระกฤตพจน์(หวานดี) สุทฺธิจิตฺโต ได้ท าวิจัยเรื่อง “บทบาทของเจ้าอาวาสท่ีมีต่อ   
การพัฒนาสังคม จังหวัดสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544),102 

 26 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ,พุทธวิธีบริหาร, 11. 
 27 พระมหาธรรมรัต อริยธมฺ โม ,“การศึกษาเ ชิงวิ เคราะห์หลักรัฐศาสตร์ ท่ีมี ใน

พระไตรปิฎก”,วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2545). 
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 ลักษณะการใช้อ านาจการปกครองคณะสงฆ์ตามพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย ในการใช้
อ านาจการปกครองคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงวางกรอบเพื่อประโยชน์แก่การปกครอง จึงได้บัญญัติไว้
หลายประการเพื่อให้เกิดความสงบในการปกครอง  ประการท่ีหนึ่ง เพื่อความต้ังอยู่ด้วยดีแห่งสงฆ์ 
ประการท่ีสอง เพื่อความอยู่ส าราญแห่งสงฆ์ ประการท่ีสามเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ประการท่ีส่ี     
เพื่อการอยู่ส าราญแห่งภิกษุท้ังหลายผู้มีศีลเป็นท่ีรัก  ประการท่ีห้าเพื่อปูองกันอาสวะท้ังหลาย         
อันเป็นไปในปัจจุบัน ประการท่ีหกเพื่อก าจัดอาสวะท้ังหลายอันเป็นไปในสัมปรายภพ ประการท่ีเจ็ด
เพื่อความเล่ือมใสแห่งบุคคลท้ังหลายผู้ยังไม่เล่ือมใส ประการท่ีแปดเพื่อความเจริญยิ่งแห่งความ
เล่ือมใสของบุคคลท้ังหลายผู้เล่ือมใสแล้ว ประการท่ีเก้า เพื่อความต้ังมั่นแห่งสัทธรรม ประการสุดท้าย                 
เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย 28ระบบการปกครองของพระเดชพระคุณท่านเป็นการปกครองท่ีคล้ายกับ
การปกครองแบบพ่อปกครองลูก บ่อยครั้งจึงเห็นท่านดุด้วยว่าจาท่ีน่ากลัวและเด็ดขาดแต่ก็เป็นท่ี
ทราบดีว่าท่านต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ หากปล่อยละเลยงานก็อาจจะไม่ส าเร็จ 29แต่ในทุก
ครั้งท่านจะให้เหตุผลเสมอ แม้จะรู้สึกกลัวแต่ก็สัมผัสได้ว่าท่านจริงใจและปรารถนาดี มีความมุ่งมั่นต่อ
งานให้เกิดผลส าเร็จ มุ่งเน้นให้ทุกคนเกิดความสามัคคีโดยยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก30 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ชองดี)  เรื่อง การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครอง    
คณะสงฆ์ของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ใช้หลักการปกครองโดยสามัคคีธรรมเป็นท่ีต้ัง       
ให้ความเสมอภาคในหมู่คณะ ทรงมอบภาระหน้าท่ีในการบริหารคณะสงฆ์แก่พระสาวกให้เหมาะสม
กับฐานะต าแหน่งท่ียกย่องตามฐานะ แต่พระพุทธองค์ก็มิได้ทรงมอบความเป็นใหญ่ในการปกครอง
ให้กับใคร นอกจากพระธรรมวินัยท่ีพระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว ภายหลังพุทธกาลการบริหารปกครอง
คณะสงฆ์ยังยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก แต่มีรูปแบบการบริหารปกครองท่ีสอดคล้องกับของฝุาย
บ้านเมืองในยุคสมัยนั้นๆ31 

 การปกครองคณะสงฆ์เป็นการปกครองตามพระธรรมวินัย คือการปกครองคณะสงฆ์    
จะยึดถือพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครองโดยใช้อ านาจรัฐและจารีตเป็นหลักอุดหนุ น         
การปกครองคณะสงฆ์หามีความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ตองอาศัยอ านาจรัฐมาช่วยจัดการ    
แกไขความไม่เรียบร้อยในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงถวายอ านาจ
รัฐช่วยคณะสงฆ์ จัดระบบการปกครอง ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 
121 มาในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติ การปกครอง
คณะสงฆ์ ร.ศ. 121 และได้ ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 จัดระบบการปกครองใหม่ให้มี
รูปแบคล้ายกับการปกครองแบบราชอาณาจักรมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช        

                                                             

 28 วินัยปิฎก ภิกขุวิภังค์ (ภาษาไทย), คัมภีร์พระไตรปิฎก (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
1/39, 28-29. 

 29 สัมภาษณ์ พระสงฆ์,วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ท่านท่ี 1 , 20 กุมภาพันธ์ 2559. 
 30 สัมภาษณ์ พระสงฆ์,วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ท่านท่ี 2 , 20 กุมภาพันธ์ 2559 

 31 พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ชองดี), “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพุทธ
ศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556). 
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ได้ทรงยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2484 เพื่อจัดการปกครองคณะสงฆ์ในรูปแบบใหม่จึงได้
ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และถัดมาในปี พ.ศ. 2535 ได้ ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ใช้เป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักจัดระเบียบการปกครอง           
คณะสงฆ์ ในปัจจุบนั32 
 ส าหรับการปกครองในทุกส่วนของเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ล้วนแล้วแต่ต้อง
ปกครองคนจ านวนมาก ส่วนวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เองก็จัดว่าเป็นวัดท่ีมีขนาดใหญ่ ส่วนจังหวัด
นครปฐมก็มีวัดอีกต้ังมากมาย อีกท้ังในส่วนของโรงเรียนในอุปถัมภ์ก็อีกหลายแห่ง หากไม่มีการบริหาร
การปกครองท่ีดี ไม่ได้วางแบบแผนแนวปฏิบัติ ก็อาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นได้ง่าย องค์กรก็จะไม่ราบรื่น33 
ในทุกสถาบันเมื่อมีบุคคลจ านวนมากย่อมต้องมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ฉะนั้นจึงต้องมีการวาง
กฎระเบียบในการปกครองบุคคลในสถาบันนั้นๆ ไม่เว้นแม้แต่ในส่วนของคณะสงฆ์ เมื่อมีพระสงฆ์
จ านวนมากขึ้น ย่อมต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ตามมา ดังนั้น คณะสงฆ์เองก็ต้องมีกฎระเบียบใน
การปกครองเช่นเดียวกัน ดังท่ีพระพุทธเจ้าได้วางการปกครองของพระสงฆ์ไว้  ต้ังแต่สมัยพุทธกาล
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน ซึ่งวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  พระเดช  พระคุณท่านได้มีการจัดวางระเบียบ
การปกครองให้วัดเป็นไปตามพระธรรมวินัย คือ มีการท าวัตรสวดมนต์ เช้า เย็น ตลอดปี ถือเป็นกิจ  
ท่ีต้องปฏิบัติมิให้ขาด ผู้ท่ีเข้ามาท าวัดช่วงเช้าท่านหนึ่งได้กล่าวว่า บางครั้งหากท่านทราบว่ามีพระบาง
รูปไม่ลงท าวัตรเช้า ท่านก็จะอบรมตักเตือนให้ระลึกถึงหน้าท่ีตน หากยังไม่แก้ไขท่านก็จะพูด เสียงก็ดัง
มากขึ้น ความรู้สึกเหมือนพ่อก าลังดุลูก แต่วันไหนท่ีไม่มีใครขาด ท่านก็จะช่ืนชมให้ท้ังพระสงฆ์เองฟัง
รวมถึงพวกชาวบ้านท่ีก าลังรอถวายภัตราหารด้วย34 เป็นท่ีทราบกันดีว่า ท่านเป็นพระสังฆาธิการ     
ท่ีมีวาทศิลในการปกครองสงฆ์ท่ีเด็ดขาด จึงท าให้พระสงค์มีระเบียบวินัยท่ีดีเป็นไปตามพระธรรม
วินัย35 
 พระสังฆาธิการ ก็คือพระสงฆ์ผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์มีต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน
ไปตามช้ันปกรอง สูงสุดคือ เจ้าคณะใหญ่ รองลงมาคือ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะ
จังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล 
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามล าดับ36 ซึ่งคุณสมบัติท่ัวไปเกี่ยวกับพระสังฆาธิการนั้น

                                                             

 32 พระเทพปริยัติสุธี  ( วรวิทย์ ), เอกสารประกอบค าบรรยายเร่ืองการปกครองคณะ
สงฆ์และการพระศาสนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), 1. 

 33 สัมภาษณ์ นพดล  เด่นดวง , ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ,15 กรกฎาคม 2559 . 
 34 สัมภาษณ์ คนท าบุญคนที่1, ผู้ท่ีมาท าบุญในวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง),6 พฤศจิกายน 
2559. 

     35 สัมภาษณ์ พระสงค์รูปท่ี 1, พระสงฆ์จังหวัดนครปฐม ,11 มกราคม 2559 
 36 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ,การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา

โครงการการประชุมพระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอ าเภอ (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพ์การศาสนา, 2557), 8. 
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ก็เป็นไปตาม กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 24 ข้อท่ี 6 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอน                
พระสังฆาธิการซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติท่ัวไปของพระสังฆาธิการ ไว้ 7 ประการดังนี้ 
 

1. มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง 
2. มีความรู้สมควรแก่ต าแหน่ง 
3. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
4. เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือ

เป็นโรคเรื้อนหรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นท่ีน่ารังเกียจ 
6. ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อนไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลด

จากต าแหน่งใดเพราะความผิดมาก่อน37   ดังแผนภูมิท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 37 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,คู่มือพระสังฆาธิการ ,(กรุงเทพมหานคร :                
โรงพิมพ์การศาสนา, 2554), 224. 
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แผนภูมิท่ี 3 เกณฑ์พิจารณาแต่งต้ังพระสังฆาธิการ 
ท่ีมา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,คู่มือพระสังฆาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา,2554) ,224. 
 
 การแต่งต้ังพระสังฆาธิการในแต่ละระดับนั้น มีข้อท่ีน่าสังเกตว่า ยังมิได้ใช้ ค าว่า          
พระสังฆาธิการ แต่คงใช้ค าว่า พระภิกษุ เพราะยึดหลักค าว่า พระภิกษุอันเป็นนามบัญญัติเรียกพระ
โดยรวมตามกฎหมาย ด้วยเหตุท่ียังไม่ได้แต่งต้ัง แต่ท่ีก าหนดนี้ก็เพื่อว่าก าหนดคุณสมบัติพื้นฐานของ  
ผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการนั่นเอง ทางกรมศาสนา ได้ระบุถึงความส าคัญของพระสังฆาธิการ
ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไปนั้น ก็จะต้องอาศัย                   

เกณฑ์การพิจารณาแต่งต้ังพระสังฆาธิการการ 

พรรษา ประสบการณ์ ความประพฤติดี 

พรรษาสมควรแก่
ต าแหน่งน้ัน 

ความรู้ความสามารถแก่
ต ำแหน่ง 

ฉลาดสามารถในการปกครองคณะ
สงฆ์ 

ความประพฤติเรียบร้อยตามพระ
วนิยั 

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพล
ภำพ 

ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษใน
อธิกรณ์ 

ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากต ำแหน่ง

ใด 
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พระสังฆาธิการ เป็นส าคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์     
เจ้าอาวาสจึงมีอ านาจ หน้าท่ีในการบริหารและจัดการวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ38 
 ในส่วนของภาคการศึกษาเองส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ก็ได้ระบุถึง
ภารกิจท่ีส าคัญของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองว่าเป็นงานเกี่ยวกับงานปกครองสงฆ์ 
อาศัยพระราชบัญญัติ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2535 โดยล าดับช้ันการปกครองคณะสงฆ์ 
ท้ังนี้คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2523    
ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ หมวด 2 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและหมวด 3 
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค39 ดังแผนภูมิท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 38 กรมศาสนา,คู่มือบริหารจัดการวัดฉบับย่อ (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์การศาสนา
,2542),2. 
 39 พระราชบัญญัติว่าด้วยการศาสนศึกษา. “อ านาจหน้าท่ีของมหาเถรสมาคมใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
สาระส าคัญของภารกิจแต่ละด้าน,ราชกิจจานุเบกษา,(อัดส าเนา) 
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 แผนภูมิท่ี 4 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 ท่ีมา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. รายงานผลการเสวนา บทบาทท่ีพึง
ประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย. (กรุงเทพฯ : กลุ่มงานศาสนา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542),3 – 7. 
  
 ส่วนอ านาจการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2505 เป็นไปตามโครงสร้าง
การปกครองคณะสงฆ์ ดังแผนภูมิท่ี 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัด 

เจ้าอาวาส ฝุายฆราวาส 

คณะกรรมการวัด 

ไวยาวัจกร 

ศิษย์วัด 

ฝุายสงฆ ์

รองเจ้าอาวาส 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

พระภิกษุสามเณร 

ภารกิจ 6 
ด้านอย่าง 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

การสาธารณูปการ 

การสาธารณสงเคราะห์ 

การปกครอง 

การศาสนศึกษา 

การศึกษาสงเคราะห์ 



32 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5 โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยปัจจุบันตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
ท่ีมา  พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธฺมมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย,(กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด,2539),49. 

 
  
 
 
 

สมเด็จพระสังฆราช 

กรรมการมหาเถรสมาคม 

เจ้าคณะใหญ่ 

เจ้าคณะภาค 

เจ้าคณะจังหวัด 

เจ้าคณะอ าเภอ 

เจ้าคณะต าบล 

เจ้าอาวาส 
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เขตการปกครองคณะสงฆ์ 18 ภาค ประกอบด้วยจังหวัด ต่างๆ ดังนี้40 
 ภาค 1 มี 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ 
 ภาค 2 มี 3 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี 
 ภาค 3 มี 4 จังหวัด ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี 
 ภาค 4 มี 4 จังหวัด นครสวรรค,์ ก าแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์ 
 ภาค 5 มี 4 จังหวัด สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถุ,์ ตาก 
 ภาค 6 มี 5 จังหวัด ล าปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน 
 ภาค 7 มี 3 จังหวัด เชียงใหม,่ ล าพูน, แม่ฮ่องสอน 
 ภาค 8 มี 5 จังหวัด อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวล าภู 
 ภาค 9 มี 4 จังหวัด ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด 
 ภาค 10 มี 6 จังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร,   
                                                 อ านาจเจริญ,บึงกาฬ 
 ภาค 11 มี 4 จังหวัด นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูม,ิ สุรินทร์ 
 ภาค 12 มี 4 จังหวัด ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว 
 ภาค 13 มี 4 จังหวัด ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด 
 ภาค 14 มี 4 จังหวัด นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร 
 ภาค 15 มี 4 จังหวัด ราชบุร,ี เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์ 
 ภาค 16 มี 3 จังหวัด นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี 
 ภาค 17 มี 5 จังหวัด ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง 
 ภาค 18 มี 6 จังหวัด สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส 
 

  ต าแหน่งการปกครองท่ีพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)ได้รับ ไม่เพียงแต่ท า
หน้าท่ีปกครองแค่เพียงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเท่านั้น ยังหมายรวมถึงการมอบ
ส่ิงดีๆ ให้ ดังเช่นการให้การศึกษาท่ีดี ให้โอกาสทางการศึกษามากขึ้น สนับสนุนผู้ใฝุรู้ ใฝุเรียน ช่วงการ
จัดอบรมบาลีก่อนสอบ  วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ได้เป็นสถานท่ีหลักในการจัดอบรมให้คณะสงฆ์
ภาค 14 โดยตลอดหลายปีท่ีผ่านมา พระเดชพระคุณท่านให้ความอนุเคราะห์ทุกส่ิงอย่างด้วยดีตลอด 
41 และเป็นท่ีทราบกันดีว่ามีพระสงฆ์มารวมอยู่ท่ีนี่มากมาย ท าให้บทบาทในการปกครองของท่านยิ่ง
ต้องเพิ่มมากขึ้นตาม ท้ังนี้ก็เพื่อให้พระสงฆ์ทุกรูปได้ปฏิบัติบนกฎระเบียบแนวทางเดียวกันตลอด    
การอบรม ถึงแม้จะมีอุปสรรคในการท างานอยู่บ้างบางครั้งแต่ท่านก็สามารถแก้สถานการณ์ได้        

                                                             

 40 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพฯ : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2539), 44. 
 41 สัมภาษณ์ ส าเริง  อยู่ประจ า, ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม               
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม), 20 พฤศจิกายน 2559. 



34 
 

 

เป็นอย่างดีจนได้รับค าช่ืนชมจากพระสงฆ์ท่ีเข้าร่วมอบรม 42อีกท้ังยังมีนักเรียนจากหลายสถาบันท่ี
หลวงพ่อท่านให้ความอนุเคราะห์ด้านการศึกษาเข้ามาช่วยจัด เตรียม ภัตราหาร คอยอ านวยความ
สะดวกให้กับคณะสงฆ์ท่ีมาอบรม43 ส าหรับภาค 14 ในส่วนจังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 929 หมู่บ้านส าหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 93 แห่ง44 โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง 
(พระอารามหลวง) ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัด
นครปฐม เมื่อปี พ.ศ.2557 รับพระบัญชาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม       
ตามพระบัญชาท่ี 3/2557 ลงวัน ท่ี  12 พฤษภาคม 2557 โดยท่านมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ี           
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ. 9) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะ
จังหวัดนครปฐม มอบหมาย คือ ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย 
มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าส่ังของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน คอยควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์     
ให้ด าเนินไปด้วยดีเมื่อเกิดปัญหาให้ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัย ข้ออุทธรณ์ค าส่ัง
หรือค าวินิจฉัยช้ันเจ้าคณะอ าเภอ รวมถึงแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอ าเภอให้เป็นไปโดยชอบ และ
ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ใน
เขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะน าการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดย      
ความเรียบร้อย สุดท้ายคือตรวจการและประชุมพระสังฆาธิ การในเขตปกครองของตน45               
ดังแผนภูมิท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 42 สัมภาษณ์ ผู้เข้าอบรมท่านท่ี 1 ,พระสงฆ์ท่ีเข้าอบรมบาลีก่อนสอบ,29 กุมภาพันธ์  
2559. 
 43 สัมภาษณ์ มนัส  ชัยยะ, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 8 สิงหาคม 2559. 
 44 จังหวัดนครปฐม. “เขตการปกครอง” ,เข้าถึงเมื่อ 2 กรกฎาคม 2559 ,เข้าถึงได้จาก  
http://www.nakhonpathom.go.th/content/information . 

 45 กฎมหาเถรสมาคม,ราชกิจจานุเบกษา,ฉบับท่ี 23 (พ.ศ.2541).ว่าด้วยระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์. 

http://www.nakhonpathom.go.th/content/information
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แผนภูมิท่ี 6 ท าเนียบเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 
ท่ีมา ส านักงานพระพุทธศาสนานครปฐม. “ท าเนียบการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม”,

เข้าถึงเมื่อ 2 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงจาก npt.onab.go.th/tabeanpra/namepra 

พระธรรมเสนานี 
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจงัหวัดนครปฐม 

วัดวังตะกู 
 

พระเทพมหาเจติยาจารย์ 
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม 

วัดพระปฐมเจดีย์ 

พระครูปราการลักษาภิบาล 
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจงัหวัดนครปฐม 

วัดใหม่ปิ่นเกลียว 

พระเทพศาสนาภิบาล 
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม 

วัดไร่ขิงพระอารามหลวง 
 

พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ 
เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครปฐม 

วัดพะเนียงแตก 

พระครูสริิปุญญาภิวัฒน์ 
เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศร ี

วัดส าโรง 

พระครูอดุลพัฒนาภรณ ์
เจ้าคณะอ าเภอสามพราน 

วัดเดชานุสรณ ์

พระศรีวิสุทธิวงศ ์
เจ้าคณะอ าเภอบางเลน 

วัดพระปฐมเจดีย์ 

พระครูอาทรภัทรกิจ 
เจ้าคณะอ าเภอก าแพงแสน 

วัดโพธ์ิงาม 

พระศรีธีรวงศ ์
เจ้าคณะอ าเภอดอนตูม 
วัดพระประโทณเจดีย์ฯ 

พระครูบวรธรรมานุสิฐ 
เจ้าคณะอ าเภอพุทธมณฑล 

วัดมะเกลือ 
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 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) มีการปกครองท่ีเป็นระเบียบแบบแผน มีภาวะ
ผู้น าสูง มีประสบการณ์มากท้ังศาสตร์และศิลป์ จัดการภาระงานและวัดได้เป็นอย่างดี  แม้ในบางครั้ง
ท่านจะมีน้ าเสียงท่ีดุดัน ท าให้ผู้คนท่ีได้รับฟังต่างพากันเกรงกลัว แต่ก็จะเป็นแค่บางครั้งเท่านั้นส่วน
ใหญ่ท่านจะมีอารมณ์ขัน สนทนาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ท่านจะมีความยืดหยุ่นในการท างานเสมอมีตึง 
มีผ่อน มีคลาย แล้วแต่สถานการณ์ จนสามารถเป็นพระปกครองท่ีครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้46          
ในการปกครองของท่านนี้ เองท าให้เห็นว่าท่านมีบทบาทในทุกภาคส่วนของชุมชนไร่ขิงโดยเฉพาะ   
ด้านการศึกษา ท่านให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดเห็นถึงความพร้อมของสถานศึกษารวมถึง ตัว
นักเรียน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) 47 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระโชติ บดีรัฐ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 4 เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการบริหารงานท้ัง 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพ ด้านการบริหารงาน มีการออกกฎระเบียบในส่วนการปกครองคณะสงฆ์ และก าหนด
โทษให้กับ ผู้ ท่ีละเมิดกฎระเบียบท่ีวางไว้  และด้านการบริหารองค์กร มีการท างานเป็นทีม                     
2) ประสิทธิผลการบริหารงาน พบว่า ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องาน
มอบหมายให้ท าโดยใช้คนให้ตรงกับความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหารองค์กร ได้เน้นใน
เรื่องของการสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น 3) ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการ  
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ใน 3 ด้าน พบว่า ในการบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากร
มาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปัญหาจุดด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน 
มีการประยุกต์น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และในการบริหารองค์กร มีการจัดท า
แผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 4) มีแนวทางข้อเสนอแนะ ควรมีวิธีการพัฒนา
บุคลากรให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้มีความเข้าใจหลักพระศาสนาท่ีถูกต้อง มีการพัฒนา
สมรรถนะภาระงานด้านการบริหาร โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ 
จริยธรรม คุณธรรม และให้มีความรู้และทักษะในเรื่องของการปูองกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเส่ือม
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและต้ังมั่นความเช่ือความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป48 

 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านสามารถปกครองชุมชนไร่ขิงให้เดินเป็น
แนวทางเดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มหาวิทยาลัย เทศบาล หมู่บ้าน ฯลฯ โดยทุกหน่วยงาน     

                                                             

 46 สัมภาษณ์ พระสงฆ์รูปท่ี 1,พระสงฆ์จังหวัดนครปฐม, 11 มีนาคม 2559. 
 47 สัมภาษณ์ พระสงฆ์รูปท่ี 2, พระสงฆ์จังหวัดนครปฐม, 11 มีนาคม 2559. 

 48 พระโชติบดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
4 เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554). 
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จะยึดถือแนวทางของท่านไปหลักและน ามาปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานท่ีวางไว้ 
เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว49 

 พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) กล่าวไว้ว่า การปกครองหมายถึง ภารกิจท่ีวัด
โดยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือคณะเจ้าปกครองด าเนินการสอดส่องดูแลรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ท่ีอยู่ภายในวัดหรือในการปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ังประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จ
พระสังฆราช ซึ่งภารกิจด้านนี้ครอบคลุมไปถึงการท่ีพระภิกษุได้ท าหน้าท่ีปกครองทุกระดับ นับต้ังแต่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค 
เจ้าคณะใหญ่(หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีภิกษุท่ีท าหน้าท่ี พระกรรมวาจาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์
ในการอุปสมบทกลบุตรหรือการจัดระบบการเป็นอยู่ในสังคมสงฆ์เน้นการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเป็นหลัก
ภายใต้วิธีการ 3 วิธีคือ 

 1. นิคคหวิธี คือ การข่มคนท่ีควรข่มหรือต าหนิคนท่ีควรต าหนิ 
 2. ปคัคหวิธี คือ การยกย่องคนท่ีสมควรยกย่อง 
 3. ปวารณาวิธี คือ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนส่ังสอนตนได้ คือให้ตักเตือนซึ่งกัน

และกัน ท้ังนี้โดยอาศัยเครื่องมือ 3 ประการ ดังนี้ 
 1)พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้และบัญญัติ ไว้แล้ว 
 2) กฎหมายบ้านเมือง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้ใช้อ านาจ

ทางรัฐสภาให้ตราข้ึนไว้ตามกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อไว้จัดระเบียบและบังคับการปกครองคณะสงฆ์
ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

 3) ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามท่ีบรรพบุรุษบูรพาจารย์ยอมรับและน าปฏิบัติ
สืบๆ กันมา50 
 ผู้ปกครองวัดก็คือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ ผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อการ       
พระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะจะต้องปกครองวัดท่ีเป็นศูนย์กลางของศาสนาล าดับเจ้าอาวาส
ปกครองวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จากหลักฐานของวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) มีเจ้าอาวาส 
ปกครองวัดมาแล้วรวม 10 รูป ซึ่งปกครองตามล าดับดังนี้ ล าดับแรกคือ หลวงพ่อจาด ต่อมาคือ หลวง
พ่อคง หลวงพ่อรักษ์ หลวงพ่อมุ้ย พระอธิการใช้ ปติฎฺโฐรักษาการเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงระหว่าง พ.ศ.
2455 – 2475 ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ระหว่างปี พ.ศ.2475 – 2477 
พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตฺติสาโร) พ.ศ.2478 – 2500  พระอาจารย์ช้ืน ปฎิกาโร รักษาการ        
เจ้าอาวาส พระครูถาวรวิทยาคม (เพิ่ม ทิฎโฐ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสรรเพชญและเจ้าคณะต าบลยายชา
รักษาการเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ต่อมาถึงปี พ.ศ.2503 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(ปัญญา อินฺทปญฺ โญป .ธ .6) ท่ีปรึกษาเ จ้าคณะภาค14  ด ารงต าแหน่ง เ จ้าอาวาสวัดไร่ขิ ง               
(พระอารามหลวง) ต้ังแต่วันท่ี2 เมษายน พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ.2551 ตามล าดับ และปัจจุบันก็คือ 

                                                             

 49 สัมภาษณ์ พระเทพเสนาบดี, เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี, 20 เมษายน 2559. 
 50 พระเมธี ธรรมมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺ ม จิตโต ) , การปกครองคณะสงฆ์ไทย ,
(กรุงเทพมหานคร:สหธรรมิก,2539),76. 
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พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโรป.ธ.3)  ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
ต้ังแต่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบันและด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม 
รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 
  ในด้านภารกิจของฐานะเจ้าอาวาสด้านการปกครองนั้น จะต้องบริหารส่วนประกอบท่ี
ส าคัญของพระศาสนาท้ัง 5 คือ 1) ศาสนสถาน 2) ศาสนวัตถุ 3) ศาสนบุคคล 4) ศาสนธรรม              
5) ศาสนกิจ ไปพร้อมๆกัน ด้วยความรับผิดชอบโดยใช้นโยบายท่ีสุขุมรอบคอบ เหมาะกับกาลเทศะ 
และสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังนี้ภารกิจท่ีเจ้าอาวาสจะต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ ให้เป็นพิเศษ คือ                     
การบริหารศาสนบุคคล โดยให้เริ่มจากงานปกครองภิกษุสามเณรในวัด การจัดการปกครองนั้นมิใช่
ปกครองเพื่อบังคับควบคุม โดยเฉพาะการปกครองของยุคปัจจุบันมีการบริหารจัดการ แบ่งหน้าท่ีของ
พระสงฆ์ตามความสามารถตามความรู้และตามประสบการณ์ เพื่อให้ระบบการปกครองมีความ
เข้มแข็ ง 51ซึ่ งพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิ ตฺ ตินฺ ธ โร )  ไ ด้ จัดล า ดับการปกครองวัดไร่ขิ ง               
(พระอารามหลวง) ตามความถนัดของพระสงฆ์แต่ละรูป52 ดังแผนภูมิท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 51 มาณี ไชยาธีรานุวัฒน์ศิริ และคณะ , “รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในยุค
โลกาภิวัตน์กระณีศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก”, รายงานการวิจัย (คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล,2541),37. 
 52 สัมภาษณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรูปท่ี 1,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) , 22 
เมษายน 2559. 
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แผนภูมิท่ี 7 ล าดับการปกครองของวัดไร่ขิงพระอารามหลวงในปัจจุบัน 
ท่ีมา  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ,หนังสืองานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง 
ประจ าปี 2559, วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  (กรุงเทพ : สามลดา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด) , 48-50. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระครูวินัยธรอิทธิพัทธ์ ฉนฺทธมฺโม 
น.ธ.เอก, วท.บ. 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง 
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 สอดคล้องกับงานวิ จัยของ พระมหาวรัญชัย กลึงโพธิ์  ไ ด้ศึกษาวิ เคราะห์ เรื่อง                    
“การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484” ผลการวิเคราะห์พบว่า 
การบริหารคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2448 เป็นการปกครองแบบสังฆสภา โดยแบ่ง
อ านาจในการบริหารออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) สังฆสภา ท าท่ีเป็นนิติบัญญัติออกสังฆาณัติ                 
2) คณะสังฆมนตรี มีหน้าท่ีในการบริหาร 3) คณะวินัยธร มีหน้าท่ีพิจารณาอธิกรณ์ ซึ่งแต่ละฝุายได้
แบ่งหน้าท่ีในการบริหารและรับผิดชอบโดยตรง53 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ก็ได้มีการแบ่งหน้าท่ีและแต่งต้ังพระสงฆ์ใน                 
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ให้เหมาะกับงาน ท่านเห็นถึงความสามารถของแต่ละท่าน บางท่านได้รับ
มอบหมายงานท่ีไม่ถนัด ท่านก็จะคอยสังเกต และจะคอยให้ค าแนะน า ถ้าส่ิงใดผิดก็จะตักเตือน
ทันทีทันใด54 บางครั้งก็อาจท าให้ผู้ท างานรู้สึกกดดันในการท างานเพราะกลัวว่าท าแล้วจะผิดพลาด ซึ่ง 
สังเกตได้จากสีหน้าไม่สู้ดีของคนท่ีถูกตักเตือน ก็อย่างว่าถ้าจะให้พูดดีตลอดคงไม่มีใครกระตือรือร้น   
คงไม่มีใครปฏิบัติตามกฎก็เหมือนพ่อแม่ดุลูกนั่นแหละท าไปก็ล้วนแต่ปรารถนาดีท้ังส้ิน55  
 มาตรา 36 ระบุว่าวัดหนึ่งวัดให้มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง และถ้าเป็นการสมควร จะให้มีรอง
เจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยก็ได้ โดยตามมาตรา 37  เจ้าอาวาสมีหน้าท่ี  1 )  บ า รุ ง รั กษาวั ด   
จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์  
ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  
หรือค าส่ังของมหาเถรสมาคม 3)  เป็นธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ ์  4)  ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสรูปหนึ่งได้กล่าว
ว่า พระเดชพระคุณท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น ใส่ใจในทุกส่ิง ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อ ให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีสุข จัดหารส่ิงอ านวยความสะดวกให้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสถานท่ี การจัดหารถเพื่อ
เดินทางไปเรียนท่ีโรงเรียนพระปริยัติ อีกท้ังยังพัฒนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ไร่ขิง ให้มีความพร้อมท้ังบุคคลากรจนกระท้ังสถานท่ี และไม่ว่าจะมีงาน
กุศลใดท่านก็จัดอย่างเต็มท่ี56  ในการเป็นเจ้าอาวาสนั้นจะต้องมีหน้าท่ีบ ารุงวัด จัดกิจกรรมและ   
ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือ       
พักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย57 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) นั้นก็ได้ท า
กิจกรรมต่างๆมากมายท่ีส่งเสริมให้การปกครองภายในวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เป็นไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย เช่น การฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์การบรรยายวิถีชีวิตสมภาร การร่วมแสดงความยินดีกับ  

                                                             

 53 พระมหาวรัญชัย กลึงโพธิ์, “การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พุทธศักราช 2484”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาภาควิชาประวัติศาสตร์ , 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539). 
 54 สัมภาษณ์ พระสงฆ์รูปท่ี 3,พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง), 20 กุมภาพันธ์ 2559. 
 55 สัมภาษณ์ ชาวบ้านคนท่ี 1, ชาวบ้านชุมชนไร่ขิง, 7 มิถุนายน 2559. 
 56 สัมภาษณ์ พระสงฆ์รูปท่ี4 ,พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง), 20 กุมภาพันธ์ 2559. 
 57 วิรัช ถิรพันธุ์เมธี, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์2535, คู่มือพระสังฆาธิการ (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์ดวงแก้ว,2546),18. 
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พระลูกวัด การสนับสนุนให้ขวัญ เสริมก าลังใจ รวมถึงการจัดประชุมพนักงานวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
ประจ าเดือน  
 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2440 เลขาธิการ   
มหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ท่ี จญ.ก. 30/2550           
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2550 แจ้งว่า พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 13 
พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 14 และพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 ได้เสนอตามรายงาน
ของเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 
และเจ้าคณะ-จังหวัดเพชรบุรีแต่งต้ังให้ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ อายุ 51 พรรษา 31 ป.ธ. 3  น.ธ. เอก 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้เป็น   
พระอุปัชฌาย์วิสามัญซึ่งการการเสนอขอแต่งต้ังพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ 8 และข้อ 10 วรรคสองแห่งกฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับท่ี 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระอุปัชฌาย์ โดยได้ผ่านการฝึกซ้อมอบรมหรือ
สอบความรู้พระอุปัชฌาย์ท่ี วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร58 
 พระอุปัชฌาย์ ก็คือ พระภิกษุผู้ได้รับแต่งต้ังให้มีหน้าท่ีเป็นประธานและรับผิดชอบในการ
บรรพชาอุปสมบท ท้ังนี้ เพื่ อ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูก ต้องตามเกณฑ์ปฏิบั ติ                 
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) จึงจัดการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ขึ้น ( ในภาคผนวก ก 
ภาพที่ 1 ด าเนินการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์)  
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการอบรม และ
ด าเนินการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเขตการปกครองคณะสงค์ภาค 
14 วันท่ี 6-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม (มูลนิธิหลวงพ่อ             
วัดไร่ขิง) ซึ่งถือเป็นอีกโครงการท่ีท่านให้ความส าคัญมาก 
 ในปัจจุบันนั้นสังคมเปล่ียนแปลงไปมากการบวชตามประเพณีในระยะส้ันๆก็มีมากขึ้น 
น้อยสุดก็ประมาณ 7 วัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ภาระงาน บวชเพราะพ่อแม่ขอ บางรูปบวชเข้า
มาแล้วสร้างความเสียหาย  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของวัด ปัญหาการบวชกับการคัดเลือกและวิธีการ
ฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ส่ิงท่ีเป็นปัญหาของการบวชก็คือ ปัญหาท่ีเกิดจากการ
ประพฤติผิดพระธรรมวินัยและปัญหาท่ีเกิดจากการประพฤติท่ีไม่สมควรแก่สมณะวิสัยของผู้ท่ีเข้ามาใน
พระศาสนา จนท าให้เกิดความเส่ือมเสียแก่องค์กรคณะสงฆ์ จึงท าให้ต้องมีกระบวนการคัดเลือกและ
วิธีการฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มงวด เพื่อให้ได้คุณสมบัติและลักษณะ
ครบถ้วน ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการฝึกซ้อมให้ดีก่อน 59นอกจากนี้ท่านยังท าหน้าท่ีปกครองไว้อีก
หลายกิจกรรม 

                                                             

 58 มหาเถรสมาคม. “เสนอขอแต่งต้ังพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ” . เข้าถึงเมื่อ 2 
กรกฎาคม 2559,เข้าถึงจาก http://www.mahathera.org/detail.php?module=mati&id=255001030601&title=10. 

 59 สัมภาษณ์ พระเทพศาสนาภิบาล(แย้ม กิ ตฺ ตินฺธ โร) , เ จ้าอาวาสวัดไร่ขิ ง               
(พระอารามหลวง), 7 กุมภาพันธ์  2559.  
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 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านได้ให้การบรรยายโครงการโรงเรียน      
พระสังฆาธิการ ฝึกอบรมเจ้าอาวาสใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นการบ าเพ็ญประโยชน์ 
(สาธารณประโยชน์และการศึกษาสงเคราะห์) ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง รุ่นท่ี 19 ระหว่าง
วันท่ี 20 –27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชิงวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร 
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ( ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 2 บรรยายโครงการ
โรงเรียนพระสังฆาธิการ ) 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ร่วมแสดงความยินดีพระครูปฐมธรรมวงศ์          
(สุรศักด์ิ ปัญญาธีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) เล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระครูสัญญา
บัตรชั้นเอก พิเศษและแต่งต้ังฐานานุกรม พระลูกวัดท่ีประพฤติดีประพฤติชอบ ดังนี้  

1) พระปลัดอุดม (ดูแลภิกษุสามเณรและฝึกซ้อมพระสวดมนต์)  
2) พระใบฎีกาภมร (ดูแลเรื่องการเงินโรงเรียน)   
3) พระสมุห์ส าอาง (สวดมนต์ ท าวัตร เป็นนิจไม่เคยขาดและดูแลหอระฆัง)  
เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2559 ณ อุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 

3 แสดงความยินดี แก่พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ) 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) จัดประชุมพนักงานวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
ทุกเดือน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนท่ีเข้ามาท าบุญในวัดได้รับความสะดวก บริการท่ีดี และมีความเป็น
ระเบียบภายในวัด และซักถามปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อน าไปวางแผนแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น ( ในภาคผนวก ก 
ภาพที่ 4 จัดประชุมพนักงานวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)) 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิวัดไร่ขิง               
เพื่อปรึกษาหารือ ติดตาม ผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 5 จัดประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง) 
 คณะสงฆ์เข้าถวายสักการะท าพิธีสามีจิกรรมแด่พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  
ซึ่งเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งท่ีภิกษุสามเณรพึงท าความชอบต่อกัน  (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 6 
พิธีสามีจิกรรมแด่พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)) 
 ประวัติงานปกครองของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ตามหลักฐานท่ีปรากฏ
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2534  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง 
พ.ศ. 2538 เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค 14 
พ.ศ. 2545 เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 14 
พ.ศ. 2548 เป็นเจ้าคณะอ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2549 เป็นพระอุปัชฌาย์ (ประเภทวิสามัญ) 
พ.ศ. 2551 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
พ.ศ. 2551 ได้รับพระบัญชาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามพระบัญชาท่ี 6/2551 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2551 
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พ.ศ. 2552 เข้ารับการอบรมพระสังฆาธิการ (เจ้าอาวาสท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่)            
รุ่นท่ี 13 ณ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2557 ได้รับพระบัญชาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมตาม
พระราชบัญชาท่ี 3/2557 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

พ.ศ. 2555 มีพระภิกษุ 88 รูป สามเณร 21 รูป ศิษย์วัด 5 คน 
พ.ศ. 2556 มีพระภิกษุ 82 รูป สามเณร 13 รูป ศิษย์วัด 5 คน 
พ.ศ. 2557 มีพระภิกษุ 84 รูป สามเณร 14 รูป ศิษย์วัด 5 คน 
พ.ศ. 2558 มีพระภิกษุ 84 รูป สามเณร 17 รูป ศิษย์วัด 5 คน60 

 การปกครองครองคณะสงฆ์ในฐานะเจ้าอาวาสนั้น ต้องบริหารงานมากมายหลายด้าน 
หลายส่วน คล้ายกับการบริหารงานโรงเรียนท่ีจะต้องแบ่งเป็น แต่ละด้านไป คือ บริหารท่ัวไป 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ บริหารวิชาการ ท้ังนี้ก็เพื่อให้เกิดการกระจายอ านาจและการ
ด าเนินการท่ีสะดวกรวดเร็วมีความชัดเจนในการบริหารจัดการ เพราะเจ้าอาวาสจะต้องทราบว่าวัด
จะต้องมีงานอะไร ต้องด าเนินการอย่างไร โครงการไหนจะต้องท าก่อนหลัง ต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่
มากน้อยเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ เป็นไปตามกฎระเบียบแบบแผนหรือไม่ ซึ่งต้องบริหารจัดการให้อยู่
บนแนวทางท่ี พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้กล่าวไว้ 61 
 บทบาทการปกครองของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) มีท้ังในด้านของสงฆ์
และบุคคลท่ัวไป ในด้านของสงฆ์นั้นภาพรวมก็มีการบริหารจัดการได้ดี มีกระบวนการจัดการ
ด าเนินงานการบริหารคณะสงฆ์ให้เกิดความผาสุข มีระเบียบเรียบร้อย อีกท้ังผลักดันส่งเสริมให้           
คณะสงฆ์ใช้ความสามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับศาสนา วัด และชุมชน โดยมีแผน นโยบายท่ีชัดเจน
ไว้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่างๆ ใช้หลักธรรมวินัยมาวางแนวการปฏิบัติของสงฆ์62 
 การปกครองในส่วนเจ้าหน้าท่ีของวัด ท่านได้วางแนวทางการปฏิบัติไว้ชัดเจน เน้นการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข จัดการให้เกิดความสงบเรียบร้อย ท างานให้เป็นระบบ ท่านได้ท างานด้วยความ
วิริยะ มีผลงานปรากฏเป็นท่ีชัดเจน มาโดยตลอดจนกระท่ังได้เล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระราชาช้ันเทพ 
อย่างไม่มีข้อกังขา  

 “ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2558 นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิ พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พธ.ด.กิตต์ิ ฯลฯ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)         
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และกรรมการขับเคล่ือนโครงการ            

                                                             

     60 สัมภาษณ์ พระครูปลัดสรพงษ์  ปญฺญาโล , พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง),15 
มกราคม 2559. 
 61 สัมภาษณ์ นายมนัส ชัยยะ , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 8 สิงหาคม 2559. 
 62 สัมภาษณ์ นางสาวฐณิกานต์  เต่งตระกูล , รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา,           
8 สิงหาคม 2559. 
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“หมู่ บ้านรักษาศีล 5”  ให้เป็นพระราชาช้ันเทพ ในราชทินนามท่ี 
พระเทพศาสนาภิสบาล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ 
 ท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เป็น  
พระมหาเถระท่ีมีปฏิปทามั่นคงในพระพุทธศาสนา มีศีลาจารวัตร
งดงาม มีอัธยาศัยไมตรีและเสียสละ มีทักษะและประสบการณ์ชีวิต มี
ความรู้ความสามารถดีในกิจการงานท้ังปวง ท้ังนี้ เพราะท่านเจ้าคุณ
ได้รับการศึกษาอบรมพัฒนาตนเองเป็นอย่างดี จึงเป็นเหมือนเพชรเม็ด
งามท่ี เ จียรนัย ดีแ ล้ว  ประ ดับวัด ไร่ ขิ ง  ว งการคณะ สงฆ์  และ
พระพุทธศาสนาในวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) ท่านเจ้าคุณได้สนองงาน
พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.6 ,
พธ.ด.) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 ใน    
ทุกด้านท่ีได้รับมอบหมาย จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส และต่อมาได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง 
(พระอารามหลวง) สานงานเดิมเพิ่มเติมงานใหม่ พัฒนาวัดไร่ขิงให้เป็น
ศูนย์รวมศรัทธาและกิจกรรมบริการ สังคมเป็น ท่ีประจักษ์แก่
สาธารณชนท่ัวไป 
 ในทางคณะสงฆ์ ท่านเจ้าคุณได้รับแต่งต้ังให้เป็นเลขานุการ  
เจ้าคณะภาค 14 เลขานุการพระธรรมทูตสายท่ี 1 เจ้าคณะอ าเภอพุทธ
มณฑล และรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ตามล าดับ รับผิดชอบภาระ
งานคณะสงฆ์ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ            
ในส่วนงานพิเศษ ท่านเจ้าคุณได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อ านวยการด้าน
สถานท่ีในการปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์หนกลางจัดกิจกรรมของ  
คณะสงฆ์และส่วนงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวไป ท่ีส าคัญคือได้รับ
แต่งต้ังเป็นรองประธานคณะกรรมการการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 เร่งรัด ด าเนินการและประสานงานกับคณะสงฆ์และส่วน
ราชการท่ัวประเทศ 
 ท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)ได้ทุ่มเท
ก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังทรัพย์ และสติปัญญา สนองงานคณะสงฆ์ 
และพระพุทธศาสนา มาด้วยความวิ ริ ยะอุตสาหะ ก่อให้ เกิด
หิตานุหิตประโยชน์อย่ าง ไพศาลต่อสังคม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการ 
 การท่ีท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
ได้รับพระราชทานเล่ือนสมศักด์ิ เป็นพระราชาคณะช้ันเทพครั้งนี้ จึง
นับว่าเป็นเกียรติยศ เกียรติศักด์ิ และเกียรติคุณแก่วงศ์ตระกูล      
คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา น าความปลาบปล้ืมใจและปีติยินดีมาสู่
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เพื่อน สหธรรมิก ผู้ร่วมงาน ญาติมิตร และศิษยานุศิษย์ท่ีเคารพนับถือ
เป็นอย่างยิ่ง63 

นโยบายการปกครองท่ีพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ให้ไว้กับพระสงฆ์ท่ีวัดไร่ขิง 
(พระอารามหลวง) ท่านบอกไว้ว่าให้พระสงฆ์ ทุกรูปปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ท าวัตร สวดมนต์ เป็น
นิจ ตามพระราชบัญญัติพระสังฆาธิการหากสมมติว่าเกิดเหตุไม่เข้าใจกันระหว่างพระสงฆ์กับพระสงฆ์ 
หรือพระสงฆ์กับฆารวาส ท่านก็จะเป็นผู้ไกล่เกล่ียโดยใช้เหตุใช้ผล ปรับให้มีความเข้าใจกันท้ัง 2 ฝุาย 
เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ 

ถ้าจะพูดถึงบทบาทการปกครองระดับจังหวัดนครปฐมในฐานะเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  
ท่านก็ให้การปกครองท่ีเป็นธรรมอย่างท่ัวถึงเช่นเดียวกัน ตัวอย่างกรณี บางวัด ท่ีเกิดปัญหามีการ
เผยแพร่ข่าวสารท าให้พระพุทธศาสนา เส่ือมเสีย  ในฐานนะท่ีพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)
ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนั้น เมื่อท่านได้ทราบข่าว ท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ได้มี
การเข้าพบเพื่อพูดคุยในประเด็นต่างๆให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง คอยดูแล สอบถามข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีก 

 ในส่วนของพระสงฆ์ท่ีเป็นพระอาจารย์ผู้สอนก็ต้องมีกฎมีระเบียบการปกครองเช่นเดียวกัน 
ซึ่งถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือ ในเรื่องของการปกครองของครูนั้นจะว่ากันไปตามวินัยครู ในส่วน
ของพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน ต้องปฏิบัติไม่ให้ขัดกับวินัย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505    
ซึ่งส่วนการแบ่งหน้าท่ี การท างานภายในวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ถ้าในเชิงปฏิบัติก็จะแบ่งออกเป็น 
6 ด้าน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยท่านก็พิจารณาจากความถนัดเพื่อให้เหมาะสม
กับด้านท่ีต้องรับผิดชอบ ซึ่งวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เป็นวัดใหญ่ ท าให้มีกิจกรรมมากมายหลาย
ด้าน เพื่อให้การด าเนินงานของวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านก็จะแบ่งย่อยภาระงานให้ได้
รับผิดชอบกันตามความถนัดลึกลงไปอีก เช่น มีการแต่งต้ังพระเลขานุการวัด 5 รูป เพื่อช่วย
ประสานงานภายในวัดให้สะดวกรวดเร็ว กระจายอ านาจคอยดูแลสอดส่องให้เกิดประโยชน์และความ
สงบเรียบร้อย  โดยท่ีรับผิดชอบ เกี่ยวกับ หนังสือเอกสาร การเงิน การประชาสัมพันธ์ การท าส่ือ   
เป็นต้น64 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านมีเปูาหมายในการปกครองสูงสุดนั่นก็คือ 
การท่ีให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักใคร่ปรองดอง ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ ท่านจะคอยเอาใจใส่ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เพื่อให้ทุกส่ิงทุกอย่าง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและท่านสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว เป็นท่ีน่ายกย่องใน

                                                             

 63 มุทิตาปรารภ พระเทพศาสนาภิบาล, (พระราชวรเมธี,ดร) รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
วัดไร่ขิง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร. 

 64 สัมภาษณ์ พระครูปฐมธรรมวงศ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง, 5 
สิงหาคม 2559. 
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หมู่คณะสงฆ์ด้วยกันโดยท่ัว65 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย สิงอุดม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะ
ผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8” ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาพท่ัวไปของการมี
ภาวะผู้น าของสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 พบว่า ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ
ด้านการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองภาพการณ์ออก (จักขุมา) 2) ภาวะผู้น าด้านช านาญในงาน (วิธุโร)   
3) ภาวะผู้น าด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี (นิสสยสัมปันโน) และการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักธรรม
สังฆโสภณสูตรนั้น อยู่ในระดับมากท้ังหมด และภาวะผู้น าด้านการมีปัญญา/ความสามารถ (วิยตโต) 
ภาวะผู้น าด้านการเป็นผู้มีระเบียบวินัยท่ีดี  (วินีโต) ภาวะผู้น าด้านความแกล้วกล้า/กล้าหาญ (วิสารโท) 
ภาวะผู้น าด้านการรักษาความถูกต้องในส่ิงท่ีถูกท่ีควร (ธัมมานุธัมมปฏิปันโน) อยู่ในระดับมาก      
ด้านหลักพุทธธรรม และ ทฤษฎีภาวะผู้น าท่ีเหมาะสมส าหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการ พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 8 ตาม
ทฤษฎีภาวะผู้น า ประกอบไปด้วย 4 ทฤษฎี ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าด้านคุณลักษณะ 2) ภาวะผู้น าด้าน
พฤติกรรมผู้น า 3) ผู้น าตามสถานการณ์ 4) ภาวะผู้น าด้านความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป และผู้น าแบบ
พอเพียงจะมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีมากท่ีสุด  ด้านการบูรณาการหลักพุทธธรรมและทฤษฎี
ภาวะผู้น าในการพัฒนาภาวะผู้น าของ พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 นั้นพบว่า 
พฤติกรรมของผู้น าท่ีควรให้ความสนใจในสมาชิก ส่งเสริมขวัญและสร้างก าลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากร 
และพฤติกรรมของผู้น าท่ีต้องให้ความสนใจกับการท าให้เปูาหมายของงาน จะมีการก าหนดเปูาหมาย
มาตรฐาน มีการมอบหมายงานรวมท้ังการผลักดันให้เกิดความส าเร็จ66 

 
สรุป 

 
 จากการศึกษาดังกล่าวบทบาทของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ในฐานะท่ี   
มีต าแหน่งการปกครองท้ังต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) และต าแหน่งรองเจ้าคณะ
จังหวัดนครปฐม ท าให้เห็นว่าท่านเป็นพระเถระท่ีมีความยุติธรรมเป็นหลักในการปกครองประยุกต์กับ
ความเป็นสากลท่ีใช้การปกครองแบบเป็นขั้นบันได มีแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์อยู่บน
พื้นฐานหลักของธรรมวินัย  อิงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับมติมหาเถรสมาคม  
มีการบริหารคณะสงฆ์ภายในวัดรวมถึงเขตการปกครองอื่นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสงบ
สุข ซึ่งเป็นเจตนารมของท่าน รวมถึงการส่งเสริมคณะสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร และส่งเสริมคนดี
มีความสามารถได้ท างาน จนท าให้ท่านเป็นท่ียกย่องเชิดชูเป็นพระนักบริหาร ถึงแม้บางเวลาท่ีหลาย
คนเห็นว่าท่านเป็นคนดุ น้ าเสียงแข็ง ก็ตาม และไม่ว่าวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จะเติบโตขึ้นมากแค่
ไหน จ านวนพระเพิ่มมากแค่ไหนท่านก็ยังสามารถบริหารจัดการการปกครองในวัดได้เป็นอย่างดีมี

                                                             

 65 สัมภาษณ์ ส าเริง  อยู่ประจ า,ครู โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย นครปฐม                
(พระต าหนักสวนกุลหลาบมัธยม) , 20 พฤศจิกายน 2559. 
 66 ธงชัย สิงอุดม, “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค8”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556). 
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โครงสร้างการบริหารท่ีเป็นแบบแผน ท่ีชัดเจนด าเนินงานได้อย่างราบรื่น ท้ังด้านการบริหาร          
ด้านการจัดการ ด้านบุคลากร  ในส่วนการปกครองทางฆาราวาส ท่านมีแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ โดยการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้  เพื่อให้การปกครองมี
ประสิทธิภาพท่านจะมีการติดตาม ประชุม เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ เสมอ 
 



48 

 
 

บทที่ 4 
 

บทบาทด้านการศาสนศึกษา 
 

 รากฐานของต้นไม้ดี ดอก ผล ก็จะดี จากจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ส่วนของการปกครองแล้วนั้น ประการต่อไปก็เป็นในส่วนของศาสนศึกษาซึ่งส่วนนี้เองเป็นส่วนท่ีมี
บทบาทมากในการสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์และการศึกษาธรรมของประชาชนท่ัวไป    
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้เห็นถึงความส าคัขของการศึกษาโดยมีความคิดว่าหากคน
ใดถึงพร้อมด้วยการศึกษาคนนั้นจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสงฆ์จะต้องประพฤติ
ปฏิบั ติ ให้ เป็นแบบอย่ าง ท่ี ดี ให้กั บประชาชนท่ีมากราบไหว้ ท้ั ง ด้านวินัยและศึกษาธรรม                 
พระเดชพระคุณท่านได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเสมอมาหมั่นหาความรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์
ใหม่ๆ แล้วน ามาถ่ายทอดให้กับทุกคน ดังค าท่ีท่านเคยกล่าวไว้ครั้นมาให้โอวาทแก่พระสงฆ์งานอบรม
บาลีก่อนสอบของภาค 14 ว่า “จงต้ังใจเรียน หมั่นศึกษาธรรมให้เต็มท่ี จะได้เป็นก าลังส าคัขทาง
ศาสนาเพื่อผลิตทายาทศาสนาต่อไป ดังท่ีงานวิจัยของพระมหาวงศ์ไทย ศรีจารึก ได้ท าการศึกษาวิจัย 
เรื่อง “การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในประเทศไทย (พ.ศ. 2432 ถึง พ.ศ.2537)” พบว่า ปัขหา
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย โดยเฉพาะการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทย ตลอดถึงปัขหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอันเป็นผลเนื่องจากการศึกษา การศึกษาดีท า
ให้การปกครองดี67 
 

ศาสนศึกษา 
 

 หากจะกล่าวถึงความหมายของค าว่าศาสนศึกษา ทางกรมการศาสนา ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า การศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ท้ังแผนกธรรมบาลี
และแผนกสามัขศึกษา รวมท้ังการส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์ สามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีท่ี                
ไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัย 68 โดยท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ ระบุว่า                
การศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอื่นๆอันควรแก่สมณะ ซึ่ งได้แก่
การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือการศึกษาธรรมบาลี ซึ่งในปัจจุบันได้จ าแนกเป็นสองส่วน คือการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัข 

                                                             
67 พระมหาวงศ์ไทย ศรีจารักษ์, “ศึกษาวิเคราะห์ปัขหาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยใน

ประเทศไทย(พ.ศ. 2423 ถึง พ.ศ.2427)”, (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาศาสนา
เปรียบเทียบ : มหาวิทยาลัยมหิดล ,2542.) 

 68 กรมการศาสนา, คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ์ (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์การศาสนา,2539), 
1. 
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บทบาทบาทงานศาสนศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  
 พระเทพศานาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ถือเป็นนักปฏิบัติผู้ส่งเสริมปริยัติ คือ ท่านเป็น
พระนักปฏิบัติเป็นพระนักพัฒนาในระดับแนวหน้าของประเทศ ขณะเดียวกันท่านเป็นผู้ทรงปริยัติ คือ 
การศึกษาเล่าเรียน นอกจากตัวท่านท่ีได้เปรียขธรรม 3 ประโยคนักธรรมช้ันเอกแล้ว ท่านยังมุ่งมั่น
สนับสนุนให้พระภิษุสามเณรและคฤหัสถ์ศึกษาเล่าเรียน ท้ังปริยัติธรรมและการศึกษาสายสามัข    
โดยเป็นครูผู้ให้ความรู้ และเป็นวิทยากรให้การอบรม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ   
เป็นครู ผู้สอนพระปริยัติธรรมส านักเรียนวัดไร่ขิง  (พระอารามหลวง)  และส านักเรียนอื่นๆ,          
เป็นวิทยากรอบรมนักธรรมและธรรมศึกษาก่อนสอบท้ังช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก, เป็นกรรมการ
ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง, เป็นพระอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต่างๆ, ถวายการ
อุปถัมภ์และอ านวยความสะดวกในการจัดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 14 ณ วัดไร่ขิง     
(พระอารามหลวง)  เป็นเวลายาวนานเกือบ 40 ปี นอกจากนี้ ท่านยังได้อุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์ใน 
ทุกด้านและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมาขออนุขาตใช้สถานท่ีของวัดไร่ขิง69 
ในการสอบบาลีแต่ละครั้งหลวงพ่อแย้มท่านก็ให้การสนับสนุนเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีพักของ
พระสงฆ์ท่ีเดินทางมาอบรมบาลี อีกท้ังภัตตาหารในแต่ละมื้อ รวมถึงพระวิทยากรผู้ทรงความรู้ต่างๆ 
ซึ่งหลวงพ่อแย้มท่านได้ด าเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดหลายปีท่ีผ่านมา 70 
 พระเดชพระคุณท่านมีแนวทางการสนับสนุนการศึกษาหลายรูปแบบ แต่มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือ การให้ความส าคัขการศึกษาสูงสุด ท่านกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมก าลังใจ
ให้กับ     ทุกคนท่ีรักในการศึกษาแต่ขาดแคลน ท่านไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนการศึกษาธรรมของ
พระสงฆ์ สามเณร ในส่วนของบุคคลท่ัวไปท่านก็ให้การสนับสนุนไม่ต่างกัน อย่างเช่นการสนับสนุนการ
สอบนักธรรมของนักเรียน รวมถึงครู อาจารย์ ในโรงเรียน71อีกท้ังจัดอบรมบาลีก่อนสอบ เขตปกครอง
สงฆ์ ภาค 14 ปี พ.ศ. 2559 ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จ.นครปฐม ให้กับพระภิกษุสงฆ์และ
สามเณร โดยให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีอบรม สถานท่ีพักตลอดจนภัตตาหารตลอดการอบรม       
(ในภาคผนวก ก ภาพที่ 7 พระเทพศานาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) จัดการอบรมบาลีก่อนสอบ) ท่านได้
ไปตรวจเย่ียมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่านวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดย
มีพระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาค 6 ประธานกรรมการโรงเรียนพระครูสุทินนันทธรรม ผู้จัดการ
โรงเรียน ถวายการต้อนรับ พร้อมท้ังเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน อาคารเรียนต่างๆ และ
ห้องเรียนท่ีมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงได้มอบวัสดุอุปกรณ์การเรียนสนับสนุนทางการศึกษาแก่โ รงเรียน
แห่งนี้และได้มอบทุนการศึกษาให้สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตทุกรูป ๆ ละ 200 บาท 
เงินทุนส าหรับสร้างกุฏิสามเณร 100,000 บาท และเครื่องเสียง จ านวน 1 ชุด (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 
8 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เย่ียมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต) ซึ่งท่านไม่ได้ให้การ
สนับสนุนเพียงแค่วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เท่านั้นแต่ท่านมีจิตเมตตา แผ่คุณงามความดีไปท่ัวทิศ 

                                                             

 
 70 สัมภาษณ์ พระสงฆ์รูปท่ี 5,พระสงฆ์วัดไร่ขิง(พระอารามหลวง), 20 กุมภาพันธ์ 2559. 
 71 สัมภาษณ์ เมตตา กล่ินบัวขาว, ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 9 สิงหาคม 2559 
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ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนมาโดยตลอด ไม่เลือกปฏิบัติ จนได้รับการช่ือชมยกย่องจากหลายโรงเรียน   
หลายหน่วยงาน72 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพีระพล ปภากโร (สุขอาษา) ศึกษาบทบาทของ  
เจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดและพัฒนาชุมชน ของวัดอาวุธวิกสิตาราม และวัดสร้อยทอง พบว่า       
เจ้าอาวาสท้ัง 2 วัด มีภาวะของการเป็นผู้น าในการบริหารจัดการวัด และบริหารการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรมได้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะท้ังสองท่านนี้มีบุคลิกลักษณะ ท่ี       
น่าเล่ือมใสคือ มีเมตตาบารมีสูงมาก ให้โอกาสพระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีโอกาสจบ
การศึกษาระดับสูงสุด ท่านท้ังสองมี มนุษยสัมพันธ์ดีมาก  มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับนักเรียน และครูอาจารย์ ในส านักเรียน โดยมีกองทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับช้ันเรียน และได้มี
การพัฒนาวัดจนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณต่างๆจาก กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ73 
 ในการสนับสนุนการจัดการของพระสงฆ์เป็นเรื่องท่ีไม่ง่ายนัก เพราะเนื่องจากพระสงฆ์
ต้องมีกิจวัตรของสงฆ์เป็นหลัก บางรูปก็ไม่ชอบเรียนหนังสือ บางรูปก็ขยันหมั่นเพียรศึกษา ซึ่งพระสงฆ์
ท่ีอยู่ในปกครองของหลวงพ่อนั้นก็มีอายุแตกต่างกันพอสมควร จึงท าให้ในการช้ีน าให้เห็นคุณค่า
การศึกษาไม่อาจท าให้ทุกรูปเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันได้74 ประพจน์ ชูจ าปา, เวธนี กรีทอง ,    
พาสนา จุลรัตน์ ได้เสนองานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตนาคติต่อการเรียนธรรมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดพระธรรมกาย ส่งผลกระทบเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้แก่ การเรียนแบบ
พระสงฆ์ท่ีศรัทธา, ลักษณะทางกายภาพภายในวัดแรงจูงใจในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา , 
การส่งเสริมนักเรียนในการเป็นพุทธะมามกะของผู้ปกครองและลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน 
จากท้ัง 5 ประเด็น เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย มากท่ีสุดการเรียนแบบพระสงฆ์ท่ีศรัทธา และน้อยท่ีสุดคือลักษณะ
ทางกายภาพภายในโรงเรียน75 ส าหรับในปัจจุบันการศึกษาของภิกษุสงฆ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ประเภท คือ 

 1. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
 สนามหลวงแผนกธรรม มีหลักสูตร คือ นักธรรมจัดส าหรับพระสงฆ์ สามเณรและธรรม

ศึกษาจัดส าหรับคฤหัสถ์ ส าหรับหลักสูตรนักธรรมแบ่งเป็น นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโทและนักธรรม
ช้ันเอก ส่วนหลักสูตรธรรมศึกษา แบ่งเป็น ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโทและธรรมศึกษาช้ันเอก 

                                                             

 72 สัมภาษณ์ อุดร สิริอาภรณ์ ,ครูโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา, 11 พฤศจิกายน 2559 
 73 พระพีระพล ปภากโร (สุขอาษา), บทบาทของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดและชุมชน :
ศึกษากรณีวัดอาวุธวิ-กสิตาราม และวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ,สารนิพนธ์ศาสนศึกษา,
(วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล),2550. 
 74 สัมภาษณ์ พระสงฆ์รูปท่ี 4,พระสงฆ์วัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) ,2 กุมภาพันธ์ 2559 

 75 ประพจน์ชูจ าปา เวธนีกรีทอง และพาสนา จุลรัตน์ , “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนวัดพระธรรมกาย อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี” วารสารพุทธ์ศาสน์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 16, 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2552):15. 
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 2. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
 เรียนบาลีไวยากรณ์แล้วเรียนแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็น   

ภาษาบาลี เพราะว่าภาษาบาลี เป็นภาษาท่ีรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา เหตุท่ี    
พระปริยัติธรรมคือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาและอื่นๆบรรจุอยู่ในคัมภีร์ซึ่งเป็นภาษาบาลีท้ังส้ิน 
แม้จะแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลแบบไทยบาลี ประสงค์จะรู้อย่างถูกต้องชัดเจนท้ิงภาษาบาลีไม่ได้ 
ช้ันเรียนแผนกบาลีใช้นักธรรมเป็นองค์จ ากัดสิทธิ โดยแบ่งเป็น 9 ช้ัน คือบาลีไวยากรณ์ ช้ันประโยค   
1 – 2 ช้ันประโยค ป.ธ. 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 และ 9 ผู้สอบได้ประโยค ป.ธ. 3 ได้รับการแต่งต้ังคือ
เปรียขคือ ทรงต้ังเป็น “พระมหา” “สามเณรเปรียข” ช้ันประโยค1 - 2 ได้รับวุฒิบัตร ช้ันประโยค 
ป.ธ. 3 – 8 ได้รับประกาศนียบัตรและพัดยศ ช้ันประโยค ป.ธ. 9 ได้รับปริขขาบัตรและพัดยศ เป็น
ปริขขาตรีทางศาสนาและถ้าสามารถสอบช้ันประโยค 9 ได้ในขณะเป็นสามเณรทรงพระกรุณาโปรด
ให้การอุปสมบทเณรรูปนั้น อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียกว่า “บวชนาคหลวง” ผู้สอบได้เปรียขธรรม 
9 ประโยคถ้าอยู่ในสมณเพศได้รับนิตยภัตเท่ากับพระราชาคณะช้ันสามัข 

 3. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัขศึกษา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัขศึกษา เป็นโรงเรียนท่ีวัดจัดต้ังขึ้นในวัดหรือ     
ธรณีสงฆ์หรือท่ีดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา โดยกรมการศาสนาให้ การอุปถัมภ์ จัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร ท้ังวิชาสามัข
และการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กันไป เพื่อท่ีว่าหากพระสงฆ์ สามเณรเหล่านี้มีความประสงค์จะ
ลาสิกขาก็สามารถน าวุฒิการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ เพื่อการศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐหรือใช้     
สมัครงานประกอบอาชีพได้ พระสงฆ์ในวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) รูปหนึ่งได้กล่าวว่า ถึงแม้จะต้อง
เดินทางไปเรียนท่ีวัดพระปฐมเจดีย์แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเพราะท่านเจ้าอาวาสจัดหารถเพื่ออ านวย
ความสะดวกนับว่าเป็นเรื่องดี ท าให้อุปสรรคในการเรียนลดลงอย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเดินทาง
และเท่าท่ีทราบมาท่านก็ยังส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษากับองค์กรหน่วยงานอื่นๆด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาล้ี) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการ 
ในการบริหารงานการศาสนศึกษาจังหวัดจันทบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
งานการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ ไทย 2. ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารงาน       
การ          ศาสนศึกษาในจังหวัดจันทบุรีและ 3. ศึกษาปัขหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานการศาสนศึกษาในจังหวัดจันทบุรีและพบผลการวิจัยว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารงานการศึกษา จังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวมและรายด้านอยูในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย    
( x = 3.34) และเมื่อจ าแนกเป็นแต่ ละรายการแล้ ว พบว่า รายการท่ีว่ามีการจัดการศึกษา            
พระปริยัติธรรมในวัด,ส่งเสริมให้ พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ ส านักเรียนอื่นถ้าท่ีวัด
ไม่ได้จัดการศึกษา, มีการควบคุม เร่งรัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรม ในหลักสูตรนักธรรมตามค าส่ัง
ของมหาเถรสมาคมและมีการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สอบนักธรรมได้ในแต่ละช้ัน มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.77,3.66,3.94 และ 3.51 ตามล าดับ) ส่วนรายการอื่น ๆ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทุกข้อส่วนปัขหาและอุปสรรค พบว่า ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการศึกษาจากทาง
ภาครัฐไม่เพียงพอ และขาดแหล่งความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีภายในวัด ข้อเสนอแนะควร
ด าเนินการดังนี้  ควรสนับสนุนให้วัดจัดการเรียนการสอนบาลี และนักธรรมอย่างเป็นระบบ           
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ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและนักเรียนได้เรียนธรรมศึกษาอย่าท่ัวถึง และองค์กรภาครัฐและ
เอกชนและควรเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในการเรียนการสอนธรรมและบาลี76 

 4. การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ด าเนินการใน 2 สถาบัน คือ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็มีประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. 2555  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ตรี แห่ง
พระราชบัขขัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัขขัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 2)        
พ.ศ. 2535 มาตรา 14 มาตรา 18 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัขขัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัขขัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545 และข้อ 2 ข้อ 3 (2) และ  
ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสถาบันพระพุทธศาสนา     
พ.ศ. 2548 มหาเถรสมาคมจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

 หมวด 1 บทท่ัวไป 
 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. 2555 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ 4 ในประกาศนี้ “การศึกษาพระปริยัติธรรม” หมายความว่า การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามหลักสูตรที่คณะสงฆ์ก าหนด  
 “ส านักเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาท่ีวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ท้ังแผนก
ธรรมและแผนกบาลี คือ ส านักเรียนวัดในกรุงเทพมหานคร และส านักเรียนคณะจังหวัดในส่วน
ภูมิภาค  
 “ส านักศาสนศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาท่ีวัดจัดการศึกษาในรูปแบบของศูนย์
การเรียน ส านักศาสนศึกษาวัด ส านักศาสนศึกษาประจ าต าบล ส านักศาสนศึกษาประจ าอ าเภอ      
ซึ่ง จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและหรือแผนกบาลี 
  “เจ้าส านัก” หมายความว่า เจ้าอาวาสวัดท่ีส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษาต้ังอยู่ 
  “วิชาสามัข” หมายความว่า รายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี ผู้เรียน        
พระปริยัติธรรมศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
โดยค าแนะน าของมหาเถรสมาคม 
  “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า เจ้าส านักเรียน เจ้าส านักศาสนศึกษา 
ผู้อ านวยการศูนย์การเรียน อาจารย์ใหข่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหข่ รวมท้ังผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็น    

                                                             
76 พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาล้ี), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารงาน

การศาสนศึกษาจังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553).  
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ผู้ท าหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ และ
การบริการการศึกษา ในส านักเรียนและส านักศาสนศึกษา ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของรัฐ 
 “ครูสอนพระปริยัติธรรม” หมายความว่า พระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าท่ีหลักในการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในส านักเรียนและ
ส านักศาสนศึกษาซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของรัฐ 
  “พระปริยัตินิเทศก์” หมายความว่า พระภิกษุซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการนิเทศการศึกษา 
พระปริยัติธรรมช่วยเหลือแนะน าครูสอน และสนองงานเจ้าคณะจังหวัดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพระปริยัติธรรม 
 หมวด 2 การจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก ส านักเรียนและส านักศาสนศึกษา 
 ข้อ 5 วัดท่ีประสงค์ขอจัดต้ังเป็นส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษา ต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติดังนี้ 
   1) เป็นวัดท่ีต้ังถูกต้องตามกฎหมาย 
   2) มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
   3) มีจ านวนผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอจัดต้ัง 
   4) มีความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษาครูสอนพระปริยัติธรรมและอาคาร
สถานท่ี 
 ข้อ 6 ส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษาใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 (2) (3) (4) ติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 ปี หรือเมื่อปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ให้เจ้าส านักเสนอเรื่องขอยุบ        
รวม หรือเลิกด าเนินการ กรณีตามวรรคแรก หากเจ้าส านักไม่เสนอขอยุบ รวม หรือเลิกด าเนินการ  
ให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานครหรือเจ้าคณะจังหวัด พิจารณาส่ังการ 
 ข้อ 7 ส านักเรียนและส านักศาสนศึกษาท่ีถูกยุบ รวม หรือเลิกด าเนินการแล้ว ทรัพย์สินท่ี
เป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ตกเป็นของวัดนั้น ส่วนทรัพย์ สิน ท่ีเป็นสังหาริมทรัพย์ ให้ เ จ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร หรือเจ้าคณะจังหวัด พิจารณาด าเนินการ 
 หมวด 3 การแต่งต้ังและถอดถอนครูสอนพระปริยัติธรรม 
  ข้อ 8 ให้เจ้าส านักเรียนหรือเจ้าส านักศาสนศึกษาเสนอเจ้าคณะกรุงเทพมหานครหรือ 
เจ้าคณะจังหวัดเพื่อแต่งต้ังครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1) ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมต้องมีวุฒินักธรรมช้ันเอก 
   2) ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต้องมีวุฒิเปรียขธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป เฉพาะ
สามเณรต้องมีวุฒิเปรียขธรรม 4 ประโยคขึ้นไป 
   3) ผ่านการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม ตามหลักสูตรของกองธรรมสนามหลวง
หรือกองบาลีสนามหลวง ซึ่งจัดโดยกองธรรมสนามหลวงหรือกองบาลีสนามหลวงร่วมกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   4) ครูสอนวิชาสามัขต้องมีวุฒิปริขขาตรีขึ้นไป 
  ข้อ 9 ครูสอนพระปริยัติธรรมพ้นสภาพเมื่อ 
  1) มรณภาพ/ตาย 
   2) ลาสิกขา 
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   3) ลาออก 
   4) เจ้าคณะกรุงเทพมหานครหรือเจ้าคณะจังหวัดให้ออก โดยการเสนอของเจ้าส านัก
เรียนหรือเจ้าส านักศาสนศึกษา 
 หมวด 4 การบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  ข้อ 10 ใหม้ีส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเป็น
หน่วยงานสนองงานแม่กองธรรมสนามหลวงและแม่กองบาลีสนามหลวงตามล าดับ โครงสร้างการ
บริหารและอ านาจหน้าท่ีของส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 
ให้เป็นไปตามท่ีแม่กองธรรมสนามหลวงหรือแม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด 
  ข้อ 11 ให้เจ้าส านักเรียนและเจ้าส านักศาสนศึกษา จัดการศึกษาหรือส่งเสริมให้ศึกษา
วิชาสามัขเพิ่มเติม แก่ผู้เรียนท่ียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด โดยค าแนะน าของมหาเถรสมาคม 
 ข้อ 12 ใหส้ านักเรียนและส านักศาสนศึกษาจัดท าข้อมูลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
เพื่อรายงานแม่กองธรรมสนามหลวง แม่กองบาลีสนามหลวง และแจ้งส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทราบ โดยในส่วนภูมิภาคให้แจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
เพื่อเสนอส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการ 
 ข้อ 13 ให้มีพระปริยัตินิเทศก์ท าหน้าท่ีนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมถึงการ
ส่งเสริมสนับสนุน และเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมการแต่งต้ังหรือถอดถอน
พระปริยัตินิเทศก์ให้เป็นไปตามระเบียบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ข้อ 14 ให้ส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส านักงาน
แม่กองบาลีสนามหลวง บุคลากรทางการศึกษา และครูสอนพระปริยัติธรรม ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนด้านงบประมาณตามกฎหมายโดยผ่านทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 หมวด 5 บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 15 ส านักเรียน ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 
บุคลากรทางการศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระปริยัตินิเทศก์ ท่ีมีอยู่ก่อนประกาศมหาเถร
สมาคมฉบับนี้ประกาศใช้ให้ถือว่า เป็นส านักเรียน ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส านักงานแม่
กองบาลีสนามหลวงบุคลากรทางการศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระปริยัตินิเทศก์ ตาม
ประกาศมหาเถรสมาคมฉบับนี้ 
 ข้อ 16 ให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ประกาศ ณ วันท่ี 
14 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2555 

 หากจะพูดถึงการศึกษาของพระสงฆ์ ท่านจะคอยให้การสนับสนุนส าหรับพระทุกรูป
โดยเฉพาะพระสงฆ์ท่ีจ าพรรษาท่ีวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) โดยจะสนับสนุนให้เรียนธรรมศึกษาช้ัน
ตรี ช้ันโท และช้ันเอก เมื่อจบก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เรียนในระดับบาลีต่อ ซึ่งพระสงฆ์ในวัดไร่ขิง    
(พระอารามหลวง) ต้องเดินทางไปเรียนท่ีโรงเรียนสหบาลี ท่ีองค์พระปฐมเจดีย์ ท้ังนี้ พระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านก็ช่วยอ านวยความสะดวกให้ในเรื่องของรถรับส่งไปสถานท่ีเรียน โดยในช่วงก่อน
สอบบาลี 18 วัน ก็มีการอบรมย่อยภาค 14 โดยใช้สถานท่ีของวัดไร่ขิง(พระอาราหลวง) ท่านก็อ านวย
ความสะดวกให้ในหลายๆด้าน เช่น ท่ีพัก ภัตตาหาร เอกสาร วิทยากร ในส่วนของการให้ขวัขก าลังใจ
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พระท่ีสอบได้ก็มีตามล าดับ โดยจะมีปัจจัยพิเศษให้เป็นรางวัลพิเศษ เช่น  ป.ธ. 1-5 =5,000          
ป.ธ. 6  =60,000 ป.ธ. 7=70,000 ป.ธ. 8=80,000 ป.ธ. 9=250,000 โดยประมาณ ซึ่งจะมอบให้ใน
วันมูลนิธหลวงพ่อวัดไร่ขิงทุกปี แต่ถ้าเป็นในส่วนของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมท่ีไม่ใช่ วัดไร่ขิง    
(พระอารามหลวง) ถ้าจ าไม่ผิดท่านน่าจะมอบให้กับผู้ท่ีสอบผ่าน ป.ธ. 7-8 ประมาณ 10,000 ส่วน
ประโยค 9 นั้นไม่แน่ใจว่ามอบให้เท่าไหร่ ไม่ใช่แค่เพียงทางสงฆ์เท่านั้นท่ีท่านจะสนับสนุนให้เรียนธรรม 
ท่านยังให้การสนับสนุนให้โรงเรียนใกล้เคียงหรือโรงเรียนท่ีท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ ได้เข้าสอบธรรม
ศึกษาทุกคน ซึ่งจะคอยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติวให้กับโรงเรียนนั้นๆ  เพื่อให้เดินความรู้ใน
การศึกษาอย่างเต็มท่ี77 

 พระสงฆ์ท่ีบวชใหม่ท่านก็สนับสนุนให้สอบนักธรรมตรี นักธรรม โท นักธรรมเอก พอได้
แล้ว สอบบาลีประโยค 1, 2, 3 อย่างลูก อาจารย์ธนวนต์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ก็สอบนักธรรม 
สอบ บาลีประโยค 1, 2, 3 ตอนนี้ก็เป็นมหา ก าลังศึกษาเรียน ป.ธ. 4 อย่างพระมหาขวัขชนก ก็ได้
ป.ธ. 7 แล้ว ส่วน ป.ธ. 9 ก็มี 3 รูป เท่าท่ีจ าได้ พระมหาวรวิทย์ ท่านพระมหาเกริกสัน ซึ่งล่าสุดได้ 
ป.ธ. 6, 7 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เมตตาก็จัดงานฉลองให้ และมอบทุนการศึกษาให้
ประมาณ 50,000 บาท ส่วน เณรกิตติ ได้ ป.ธ. 7 ก็เช่นเดียวกัน นอกจากตรงนี้แล้วก็มีรถสองแถวของ
วัดบริการรับ – ส่ง ไปเรียนท่ีวัดพระปฐมเจดีย์ ถ้าพระสงฆ์จะไปสอบ หรือไปเรียนก็อ านวยความ
สะดวกด้านรถไปให้ นอกจากนั้นท่านก็จะให้ พระในวัดท่ีได้ ป.ธ. สูงๆ มาติวเข้ม ให้กับ พระสงฆ์ท่ีจะ
ไปสอบ คล้ายพี่ สอนน้อง เป็นเหมือนสอนพิเศษ ช่วง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม และวัดไร่ขิง   
(พระอารามหลวง) นั้นก็เป็นท่ีอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค 14 นานกว่า 20 ปี โดยท่านเจ้าคุณแย้มดูแล
มาโดยตลอด78 

 นอกจากการสนับสนุนการสอบแล้วพระเทพศาสนาภิบาล(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านยังคอย
ให้การสนับสนุนสอดส่องดูแลในด้านศาสนศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกๆเรื่อง เช่นการเข้าเยี่ยมเยียน
โรงเรียนพระปริยัตธรรม ท่ีต่างๆ โรงเรียนสหศึกษาบาลี วิทยาลัยสงฆ์ มากมาย เมื่อวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2559 ท่านเป็นองค์ประธานการท าบุขประจ าโรงเรียนสหศึกษาบาลี ปีท่ี 65 และ
วันโสณุตตรบูชา โดยจัดพิธีเจริขพระพุทธมนต์และเวียนเทียนของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม          
(ในภาคผนวก ก ภาพท่ี  9  พระเทพศาสนาภิบาลเป็นองค์ประธานการท าบุขประจ าโรงเรียน
สหศึกษาบาลี) 

 

                                                             

 77 สัมภาษณ์ พระครูปฐมธรรมวงศ์,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง, 20 
เมษายน 2559 

 78 สัมภาษณ์ กมล  ประทีปธีนันต์,ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 8 กุมภาพันธ์ 2559 



56 
 

 
 ภาพที ่2  สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัขขา ศรีทราวดี 
  
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ให้การสนับสนุนท้ังด้านวัสดุ อุปกรณ์สถานท่ี 

รวมถึงบุคลากร ให้กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัขขา ศรีทราวดี    
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนับแต่วันก่อตั้ง มุ่งพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้มี
มาตรฐานประชาชนท่ัวไปก็สามารถมาเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ คะนึงนิจ จันทบุตร ได้เสนอ
งานวิจัย เรื่อง แนวคิดทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัขหาการศึกษา      
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี-นักธรรม เกิดจากการขาดเอกภาพในการจัดการศึกษา ขาดผู้รับผิดชอบใน
การบริหารอันเนื่องจากการยึดจารีตเดิม คือคณะสงฆ์รับผิดชอบเพียงแค่การจัดการสอบและวัดผล 
แต่ไม่ได้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา การสอนเป็นเรื่องของแต่ส านัก ส่วนปัขหาการจัดการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์มีปัขหาจากการขาดงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพครูผู้สอนอุปกรณ์เอกสาร ต ารา ให้เพียงพอและทันสมัย79 

 

                                                             

 79 คะนึงนิจ จันทบุตร, “แนวคิดทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”, วารสารพุทธ์
ศาสน์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (พฤษภาคม-สิงหาคม 2554),45. 
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 ภาพที่ 3  รักษาการรองผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

พุทธปัขขา ศรีทราวดี วัดไร่ขิง 
 
 นอกจากในส่วนของอาคารสถานท่ีแล้ว พระเดชพระคุณท่านยังสนับสนุนการศึกษาโดย

ให้พระวิทยากรจากทางวัดไร่ขิงเป็นพระอาจารย์ผู้สอนและดูแลเรื่องของหลักสูตร โดยมอบหมายให้
พระครูปฐมวงศ์ รักษาการรองผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัขขา ศรีทราวดี วัดไร่ขิง ซึ่งพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า พระเดชพระคุณท่านให้อิสระใน    
การบริหารจัดการภายในอย่างเต็มท่ี โดยให้มุ่งเน้นจุดประสงค์คือผลิตนักศึกษาให้ออกมาดีมีคุณภาพ 
ท่านจะคอยช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์อยู่เสมอ ถึงแม้ว่าท่านจะมีเวลาน้อยท่ีจะเข้ามาตรวจดู           
แต่ถ้ามีปัขหาก็สามารถน าเรียนท่านได้ตลอดเวลา และไม่เคยมีครั้งไหนท่ีท่านจะปฏิเสธให้การ
สนับสนุน 80 

 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการลงนามข้อตกลงจัดการเรียน“ธรรมศึกษา”        
ในสถานศึกษาศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียน        
การสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ท่ีห้องประชุมราชวัลลภนั้น  

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ท่ีผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชน ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผู้ท่ีมีความเก่งด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีความพร้อม
ทางด้านจิตใจ ก็จะท าให้การเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จในชีวิตได้ยาก ดังนั้น 

                                                             

 80 สัมภาษณ์ พระอาจารย์,วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัขขา ศรีทราวดี, 1 มีนาคม 2559. 
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กระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นถึงความส าคัขของธรรมศึกษา เพราะจะเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านจิตใจ ตลอดจนกระท่ังส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นตามหลักปรัชขาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดมั่นค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จึงได้มีการลงนาม       
ความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมท่ีถูกต้อง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักใน
เรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม มีความเป็นพลเมือง สามารถท าประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวม ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองไป
ในทางท่ีถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข ส่ิงเสพติด ส่ิงผิดกฎหมาย และ
น าไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคม เพื่อให้หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และองค์กร
ต่างๆ เล็งเห็นความส าคัขและร่วมกันพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 
ตลอดจนมีการสอบท่ีเป็นมาตรฐาน จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และพัฒนาผู้เรียนอีกรูปแบบหนึ่ง หลังจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดท าแผนปฏิบัติและโครงการ 
ตลอดจนมีการต้ังเป้าหมายเพื่อขยายผลโรงเรียนต้นแบบไปสู่โรงเรียนน าร่อง และด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ไปสู่การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานจะบรรลุผล น าไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้มี
ค่านิยมหลัก 12 ประการ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม น าสังคมไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน น าประเทศเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างความสันติสุขแก่สังคมโลกต่อไป 

 เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวไว้ว่า ธรรมศึกษา หมายถึง 
ข้อปฏิบัติท่ีเป็นหลักของชีวิต ดังนั้น ธรรมศึกษา ก็คือการศึกษาข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของคนทุก
คนในโลกนี้ มิใช่เพียงเฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้น แต่ทุกคน ทุกศาสนาในโลก ต้องศึกษา ต้องรู้หลัก
ปฏิบัติ เพื่อน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นความสุขความเจริขในชีวิต เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม     
ต่อส่วนรวม ต่อประเทศชาติ และต่อชาวโลก การเรียนธรรมศึกษาจึงต้องเรียนให้รู้ ให้สามารถ
พิจารณาให้เห็นจริงตามหลัก คือการมองให้รู้ว่า ปฏิบัติเช่นนี้แล้ว ได้ผลจริงหรือไม่อย่างไร หรือปฏิบัติ
แล้ว เกิดประโยชน์เช่นไร 

 การลงนามข้อตกลงครั้งนี้ ขอให้มุ่งเน้นการด าเนินชีวิตของคนทุกคนท่ีอยู่ร่วมกันในโลกนี้ 
มิใช่เน้นเพียงเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ่งธรรมศึกษาเป็นเรื่องของนามธรรมท่ีศึกษาให้เห็นได้ยาก     
แต่จะท าอย่างไรให้ทุกคนเกิดแรงจูงใจและเห็นความส าคัข เห็นประโยชน์ในการเรียนธรรมศึกษา       
ซึ่งขณะนี้ทางราชการ หลายๆ หน่วยงานได้เห็นความส าคัขแล้ว ก็ต้องด าเนินการให้คนได้เข้ามาเรียน
และต้ังใจเรียนธรรมศึกษามากขึ้น เช่น การมอบประกาศนียบัตรเมื่อจบการศึกษา ให้คน ได้เห็น
ประโยชน์และเกิดแรงจูงใจในการมาเรียนธรรมศึกษา เช่น เห็นความส าคัขของธรรมศึกษาต่อ           
การด าเนินชีวิต ต่อการศึกษา หรือการท างาน โดยอาจจะพิจารณาผู้ท่ีมีประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
ก่อนเป็นล าดับแรก อย่างไรก็ตาม ขออนุโมทนาทุกท่านท่ีได้ต้ังใจให้ประชาชนในชาติได้มีการศึกษา       
ธรรมศึกษา เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติตนให้ถูกทาง น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม ประเทศชาติ และชาวโลก 
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 ข้อตกลงในความร่วมมือ 
      ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 
       1. ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษาในสถานศึกษา ท้ังในระบบ
และนอกระบบการศึกษาองค์กรหลัก รับผิดชอบและด าเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดสอบ
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริม ในส่วนของทรัพยากรบุคคล สถานท่ี อุปกรณ์
การเรียนการสอน การสอบ และส่วนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการจัดท าค าของบประมาณและจัดท า
แผนปฏิบัติการภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการบันทึกผลการสอบธรรมศึกษาไว้ในแบบแสดง      
ผลการเรียนของสถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ร่วมกับ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบจากส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

2. ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติส่งเสริมและสนับสนุนครูสอนธรรมศึกษา ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณใน
การด าเนินการและด าเนินการประสานงานในด้านอื่นๆ ท่ีเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การจัดการเรียน    
การสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาบรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการแนะน าจาก
ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง81 

 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านให้การสนับสนุนธรรมศึกษา ท้ังด้านการ
เรียนธรรมศึกษา และการสอบศึกษาสงเคราะห์ ท่านได้ให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจน ทุนการศึกษา
นักเรียนเรียนดี ทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ทุนทัศนศึกษาการเผยแผ่ศาสนา ดังเช่นท่ีผ่านมาในส่วน
ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ท่านได้ให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมท่ีจังหวัดเชียงใหม่ อีกท้ังจัดให้มี
การอบรมแกนน าท่ีศูนย์ปฏิบัติธรรม มีธรรมะประจ าเดือน รวมท้ังการท าบุขตักบาตรในทุกวัน
พฤหัสบดีตอนเช้าก่อนเข้าแถว เสมือนเป็นวันพระของโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากหลวงพ่อแย้ม
ให้มีพระสงฆ์จากวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) มาบิณฑบาตพร้อมแสดงธรรมเทศนาให้แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ในบางครั้งหลวงพ่อก็จะฝากข่าวสารความห่วงใยมาพูดคุยกับคณะครู นักเรียน
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา82 

 ในส่วนทางโรงเรียนก็สนองนโยบายในการจัดกิจกรรมกรรมในช่ัวโมงจริยธรรม ตาม
แนวทางท่ีหลวงพ่อแย้มได้ให้ไว้กับโรงเรียน เช่น วันส าคัขทางศาสนา นักเรียนจิตอาสาในวัดหรือท่ี
เรียกกันว่าเด็กวัด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาไปแล้ว จนสร้างช่ือให้กับทุคน
ได้รู้จักในนามเด็กวัด เพราะทุกคนถูกปลูกฝังให้มีจิตส านึกอาสา มีน้ าใจ มีคุณธรรม โดยหลวงพ่อแย้ม
จะคอยย้ าและเทศนาให้กับนักเรียนในโอกาสส าคัขเสมอๆ ว่าให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ

                                                             

 81 นวรัตน์ รามสูต บัลลังก์ โรหิตเสถียร,สรุปรายงานวันท่ี18 สิงหาคม 2557,เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 
2559 เข้าถึงจาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38138&Key=news_act 

 82 สัมภาษณ์ มนัส  ชัยยะ,ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 8 สิงหาคม 2559. 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38138&Key=news_act
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ให้ครูผู้สอนช่วยสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดี โดยเฉพาะการปฏิบัติโครงการศีล 5 ท่ี
ท่านได้ให้การส่งเสริมเน้นเป็นอย่างมาก83 

 ในการสอบธรรมศึกษาซึ่งเป็นโครงการท่ีพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) อยาก
ให้นักเรียนทุกคนได้สอบให้ได้ถึงธรรมศึกษาช้ันเอกซึ่งหากสอบผ่านพระเทพศาสนาภิบาล          
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ก็จะมอบทุนการศึกษาให้กับผู้สอบธรรมศึกษาผ่าน พร้อมกับเข็มหลวงพ่อไร่ขิง  

 

 
 ภาพท่ี 4 เข็มส าหรับผู้สอบผ่านธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 
 ในส่วนของครูผู้สอนก็เช่นกัน นอกจากบางส่วนเป็นกรรมการคุมสอบธรรมศึกษาแล้ว   
ยังมีบางท่านลงสนามสอบพร้อมกับนักเรียนด้วย เช่น คุณครูเมตตา กล่ินบัวขาว คุณครูได้บอกว่า 
ตอนแรกก็สมัครสอบเพราะเพียงว่าทางกลุ่มบริหารวิชาการให้ลงสมัครสอบ  แต่พอได้รับ
ประกาศนียบัตรพร้อมกับเข็มธรรมะ ก็ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจ เสริมสร้างขวัขก าลังใจในการสอบช้ัน
ต่อไปมากขึ้น อีกท้ังยังได้ฟังธรรมเทศนาจากท่านเจ้าอาวาสท าให้รู้ศึกษาอยากศึกษาทางธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งส่ิงท่ีตามมาอีกประการหนึ่งนอกจากความภาคภูมิใจ คือ การเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนในการ
สอบธรรมะอีกด้วย84  
 

                                                             

 83 สัมภาษณ์ ฐณิกานต์  เต่งตระกูล ,รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 8 สิงหาคม 
2559. 

 84 สัมภาษณ์ เมตตา  กล่ินบัวขาว ,ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา , 15 กันยายน 2559. 
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 ภาพที ่5 คุณครูเมตตา กล่ินบัวขาว รับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาช้ันเอกและเหรียข
เกียรติยศ ปีการศึกษา 2558 
 
 นักเรียนบางคนก็บอกว่า ท่ีจริงแล้วหนูว่ามันเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยท่ีจะสอบหนูยังสอบได้
เลย และปีหน้าหนูจะสอบเล่ือนช้ันขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้หนูผ่านธรรมศึกษาช้ันตรีแล้ว ท่านเจ้าอาวาสได้
แสดงเทศนาให้ฟังหลังจากพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเข็ม ซึ่งตอนนี้หนูผ่านศึกษา ช้ันตรี แล้ว ตอนแรก
หนูสอบช้ันตรีเพราะโรงเรียนบังคับ แต่พอได้ฟังท่านเจ้าอาวาสพูดถึงความส าคัข พูดถึงหน้าท่ีชาว
พุทธ ท าให้หนูรู้สึกว่าหนูอยากสอบจนถึงช้ันเอก85 สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวรรณ แสนมงคล          
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว    
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” จากผลการวิจัยพบว่า ในด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมพบว่า        
มีความเหมาะสมมาก โรงเรียนได้ก าหนดหลักการของโครงการ เหตุผลสอดคล้องกับนโยบายหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการและของโรงเรียน รวมท้ังน าหลักไตรสิกขาเป็นฐานในการก าหนดหลักการ       
ในด้านวัตถุประสงค์มีความชัดเจนเหมาะสมมาก โดยเฉพาะช่วยปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักเรียน พัฒนานักเรียนให้มีวินัยในตนเองและมีความสามั คคีในหมู่คณะรวมถึงผู้บริหารได้เห็น
ความส าคัขและได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์และนโยบายของโครงการให้แก่ 
คณะครูอาจารย์อยู่ในระดับมาก ส่วนการก าหนดหลักการและเหตุผลของโครงการการประชุมช้ีแจง
วัตถุประสงค์แก่บุคลากรและครูอาจารย์รวมท้ังให้การสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนโครงการ 
มีความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 86 อีกส่วนหนึ่งท่ีพระเทพศาสนาภิบาล               
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้ด าเนินในเรื่องการสนับสนุนด้านศาสนศึกษาของนักเรียนท่ัวไปคือ ได้จัดท าเข็ม   
                                                             

 85 สัมภาษณ์ นักเรียนสอบไล่ธรรมศึกษาได้คนท่ี 1,นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 15 
กันยายน 2559. 

 86 ทิพวรรณ แสนมงคล, “การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงดาวอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2547. 
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ท่ีจะมอบให้กับนักเรียนท่ีสอบไล่ในแต่ละช้ันซึ่งเป็นเข็มเดียวท่ัวประเทศและนักเรียนรู้สึกภูมิใจมาก  
ถือเป็นสัขลักษณ์ความดีของตัวเองเลยก็ว่าไ ด้ นักเรียนบางคนเริ่มจากการอยากได้เข็มท่ี                   
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้จัดท ามาแจกจากนั้นก็สะสมความรู้มาเรื่อยๆ และท าให้เกิด
ความพยายามท่ีจะสอบเล่ือนช้ันให้ได้87 
 นับได้ว่าท่านมีเทคนิคแนวทางท่ีจะท าให้ทุกคนศึกษาในหลักธรรม วิธีหนึ่งท่ีสามารถ
สัมผัสได้คือ ท่านจะคอยให้ก าลังใจ ไม่เพียงแค่ค าช่ืนชมเพียงอย่างเดียว ท่านเคยกล่าวว่า ค าชมพูดไป
เด๋ียวก็ลืมบางคนเห็นคุณค่าก็มีประโยชน์ไป แต่บางคนมองแค่เป็นเพียงค าพูดหนึ่ง การยกย่องเชิดชู
เกียรติสรรเสริขควรท าให้ผู้รับรู้สึกดีมากกว่าได้ยินแค่ค าช่ืนชม ให้สมกับความเพียรพยายามท่ีล าบาก
ตรากต ามาจนส าเร็จ88 เช่น ในการศึกษาพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลี เมื่อพระสงฆ์
รูปใดสอบได้ก็จัดงานฉลองยกย่องประกาศเกียรติคุณด้วยการมอบทุนรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นก าลังใจ
ให้กับผู้สอบและครอบครัว89และในการสอบบาลีส่วนใหข่ผู้ท่ีมาอบรมท่ีวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
จะสอบผ่านเป็นจ านวนมาก ถึงแม้ว่าในการอบรมมีความเครียดท้ังด้านการเรียนและวินัยในการอบรม
เพราะหลวงพ่อท่านเข้มงวดมาก บางครั้งก็จะกล่าวตักเตือนพระสงฆ์ท่ีมาถึงช้าผ่านเครื่องขยายเสียง 
สร้างความต่ืนตัวให้กับคณะสงฆ์เป็นอย่างมากเหมือนกับว่าท่านเป็นครูฝ่ายปกครองเลยก็ว่าได้ มีครั้ง
หนึ่งพระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ลงมาฉันเช้าช้า ท่านช าเลืองเห็น ท่านดุเสียงดังมากและบอก
ว่าถ้าครั้งหลังไม่ตรงเวลาจะไม่ให้ฉัน เมื่อดุเสร็จท่านก็ส่ังให้นักเรียนจัดภัตตาหารมาถวายและย้ าว่า
ครั้งหน้าไม่ควรท าแบบนี้อีกเจ้าถิ่นควรเป็นตัวอย่างท่ีดี หลังจากนั้นพระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ก็ไม่
กล้ามาช้าอีกเลย90 ถึงอย่างไรก็ตามท่านจะให้โอวาทแก่พระสงฆ์ท่ีเข้าอบรมทุกเช้า เพื่อกระตุ้นให้
พระสงฆ์ท้ังหลายมีความต้ังใจในการศึกษา ท่านพูดเสมอว่าขาดเหลือส่ิงใดให้บอก91 ท้ังนี้ก็ด้วยความ
มุ่งมั่นของท่านท่ีจะให้พระภิกษุ สามเณรศึกษากันมากๆ และจะได้ช่วยจรรโลงพุทธศาสนา ยิ่งไปกว่า
นั้นทราบว่า ถ้าท่านใดอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหข่ก็จะเป็นประเทศอินเดีย ท่านก็
จะให้ทุนสนับสนุนจ านวนมากพอสมควร โดยไม่มีเงื่อนไขใดท่ีผูกมัดท้ังส้ิน92 
 

 
 

                                                             

 87 สัมภาษณ์ นักเรียนสอบไล่ธรรมศึกษาได้ คนท่ี 2,นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 15 
กันยายน 2559. 
 88 สัมภาษณ์ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิ ตฺ ตินฺธโร) ,  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง              
(พระอารามหลวง), 15 กันยายน 2559. 
 89 สัมภาษณ์ พระสงฆ์รูปท่ี 1,พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง), 20 กุมภาพันธ์ 2559. 
 90 สัมภาษณ์ พระสงฆ์รูปท่ี 4,พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง), 20 กุมภาพันธ์ 2559. 
 91 สัมภาษณ์ ผู้เข้าอบรมรูปท่ี 1 ,พระสงฆ์ท่ีเข้าอบรมบาลีก่อนสอบ, 29 กุมภาพันธ์ 
2559. 
 92 สัมภาษณ์ ผู้เข้าอบรมรูปท่ี2, พระสงฆ์ท่ีเข้าอบรมบาลีก่อนสอบ, 20 กุมภาพันธ์ 
2559. 
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สรุป 
 

 ศาสนสงเคราะห์ คือ การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
พระสงฆ์และประชาชนท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ได้ศึกษา การสนับสนุนอ านวยความสะดวก
ในการเรียน การดูแลระบบการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการฝึกอบรม 
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านจัดให้พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาอย่างท่ัวถึง ปลูกฝังให้
รักในการศึกษา อ านวยความสะดวกทุกทาง  ให้สนับสนุนทุกด้านเพื่อประสิทธิภาพในการศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นการจัดหารถรับ-ส่ง ให้ไปเรียน เชิขพระวิทยากรมาบรรยาย อนุเคราะห์สถานท่ีในการจัดอบรม 
ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนท่ีเป็นประโยชน์ ให้ขวัขก าลังใจกับภิกษุ สามเณร ท่ีประสบ
ความส าเร็จ ตรวจเย่ียมโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ให้ถึงพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ บุคลากร 
ท้ังส่วนของวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) และสถานศึกษาอื่นๆท่ัวประเทศ รวมถึงอุปถัมภ์ บ ารุง
การศึกษาพระปริยัติธรรม จนเป็นท่ียอมรับ อีกท้ังท่านยังส่งเสริมพุทธธรรมโดยจัดให้มีการสอน-สอบ 
ธรรมศึกษาในโรงเรียน โดยให้พระภิกษุของวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เข้าไปสอนในโรงเรียน ท าให้
นักเรียนได้ความรู้ทางธรรมโดยตรง ท่าน สร้างขวัขก าลังใจให้กับคณะครู นักเรียน บุคลากร ท่ีสอบ
ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก ผ่าน ถึงแม้ภารกิจของท่านจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ
แต่ท่านก็ยังเดินหน้าท่ีจะปลูกฝังคุณธรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 5 
 

บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 
  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เปรียบเสมือนเป็นต้นไม้ใหญ่ ท่ีไม่เพียงแต่ให้ร่ม

เงาเท่านั้น ยังส่งเสริมเมล็ดพันธ์ใหม่ท่ีก าลังเจริญเติบโตบนผืนแผ่นดินนี้ คอยหล่อหลอมให้ต้นไม้เล็กๆ
เติบใหญ่กลายเป็นต้นไม้ท่ีสมบูรณ์  หากถามว่าต้นไม้ใหญ่นี้มีขนาดเท่าใดคงหาส่ิงใดมาเปรียบได้ยาก 
เพราะต้นไม้ต้นนี้ได้แผ่กิ่งก้านสาขา สร้างคุณงามความดีไปท่ัวผืนแผ่นดิน จนปัจจุบันท าให้แผ่นดินนี้  
มีต้นไม้ท่ีสมบูรณ์เกิดขึ้นมากมาย  

 
การศึกษาสงเคราะห์ 

 
  การสงเคราะห์การศึกษานับว่าเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ ถ้าจะรอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานการศึกษาอย่างเพียงอย่างเดียวเห็นจะไม่เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันซึ่งมีการ
แข่งขนัทางการศึกษาสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทางกรมการศาสนา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษาสงเคราะห์
หมายถึงการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมแก่เด็ก
ปฐมวัยได้แก่ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัด การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา เป็นต้น93  ทางด้านพระมหาสนอง อคฺคธมฺโม ได้
กล่าวไว้ว่า บทบาทหลักของพระสงฆ์ คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชน ตามหลักพระพุทธศาสนา
เรียกว่า บทบาทของครู คือบทบาทในฐานะครูซึ่งเป็นบทบาทท่ีถาวรตลอดมาต้ังแต่ สมัยพุทธกาล
จนถึงปัจจุบัน94 ส่วนพระราชสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที) ได้กล่าวว่า การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง 
การจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล  การช่วยเหลือเกื้อกูลทางการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่น
นอกจากการศาสนศึกษา หรือบุคคลผู้ท่ีก าลังศึกษาหรือกระบวนการสงเคราะห์ปวงชน ท้ังก่อนวัย
เรียน ในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องในเรื่องต่างๆ ตามสมควร95 

 

                                                             

 93กรมการศาสนา, คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ์,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์การศาสนา
,2539), 5– 6 

 94 พระมหาสนอง อคฺคธมฺโม (ยาจิตร), “บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมชาวบ้านให้
พึ่งตนเอง : ศึกษากรณีพระครูพิพิธธรรมรส” , (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2549) 

 95 พระราชสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที) , พระสงฆ์กับงานพัฒนาพระศาสนาและ
สังคม(กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา, 2539),130. 
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ความหมายการศึกษาสงเคราะห์ 

 การศึกษาสงเคราะห์ พอจะสรุปความได้ว่า เป็นการสงเคราะห์ให้คนหรือประชาชนได้รับ
การศึกษาซึ่งก่อนนั้นยังไม่มีครูฝ่ายฆราวาสเพียงพอก็ได้อาศัยศาลาหรือเสนาสนะใดๆ ของวัดเป็น
โรงเรียนพระสงฆ์จึงเห็นความจ าเป็นท่ีบุตรหลานของประชาชนในท้องท่ีของวัดนั้นจะต้องมีโรงเรียนให้
เรียนก็ช่วยชักชวนชักน าประชาชนช่วยสร้างโรงเรียนขึ้นในวัดเพื่อให้บุตรหลานของชาวบ้านได้เล่า
เรียน รัฐก็ได้ให้พระสงฆ์ช่วยรับภาระจัดโรงเรียนและเป็นครูผู้สอนนับเป็นการศึกษาสงเคราะห์ของวัด
และพระสงฆ์ต้ังแต่แรกที่รัฐเริ่มจัดการศึกษาเองในสมัยรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์96 ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นการจัดการศึกษาเองก็ดี การช่วยเหลือทางด้านการศึกษาด้วยการจัดต้ังกองทุนก็ดี การช่วย
พัฒนาการสถานศึกษาก็ดี การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาก็ดี การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ก็ดี ท้ังหมดนี้ล้วนแต่เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของสงฆ์โดยแท้97  

 บางครั้งพระสงฆ์ก็ท าร่วมกับองค์กรภาครัฐภาค เอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ
ช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมีปัญหาอุปสรรค โรงเรียนท่ียังขาดแคลน โรงเรียนถิ่นทุรกันดาน แต่ถึงอย่างไรก็
ตามทุนการศึกษาท่ีมอบให้ก็ยังไม่สามารถจะกระจายได้อย่างท่ัวถึง และยังไม่เพียงพออีกหลายพื้นท่ี 
เนื่องจากพระสงฆ์เองก็มีกิจของสงฆ์เป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูประยุตปุญญากร   
(บุญยง กวิว โส หมั่นการ) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
พุทธศาสนิกชนต่อการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษา
ปัญหา และข้อเสนอแนะของพุทธศาสนิกชนต่อการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พุทธศาสนิกชน มีความคิดเห็นต่อการจัดการการศึกษาสงเคราะห์
ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.41) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากในข้อมีการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือในการพัฒนาสถานศึกษา
ท้ังภาครัฐและเอกชน ข้อสนับสนุนให้มีการสอนธรรมศึกษาแก่เยาวชนและบุคคลท่ัวไป และให้มีการ
จัดสร้างห้องสมุดภายในวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ส่วนข้อเสนออื่นๆ คือ
พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อยู่
ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครนั้น พบว่า พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมนั้นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ

                                                             

 96 มาณพ พลไพรินทร์ , คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (กรุงเทพมหานคร : หจก.        
ชุติมาการพิมพ์,2531) ,35. 

97 พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์), “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์”,
(วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชารัฐประศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2551). 
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สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ปัญหาและข้อเสนอแนะของพุทธศาสนิกชนต่อการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ใน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปัญหาในการจัดการสงเคราะห์ได้แก่ ปัญหาในเรื่องการขาดแคลน
บุคลากร ปัญหาด้านการจัดทุนการศึกษาท่ียังไม่ ท่ัวถึง ปัญหาด้านสถานท่ีในการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ ปัญหาด้านความร่วมมือระหว่างพระสังฆาธิการกับหน่วยงานของภาครัฐ ปัญหาด้าน
งบประมาณ เป็นต้น ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ ควรมีการจัดหาทุนสนับสนุนด้าน
การศึกษาให้ท่ัวถึง จัดหาสถานท่ีเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาสงเคราะห์  ควรมีการท าความร่วมมือ
ระหว่างพระสังฆาธิการกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น98 

 
บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ของพระเทพศาสนาภิบาล 

 จากหลักฐานเบื้องต้นในเชิงประวัติของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่ีผ่านมา
นั้น ท่านได้ให้การสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอดในหลายด้าน ดังต่อไปนี้ 
 พ.ศ. 2520 ได้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมโรงเรียน ส านักเรียนวัดไร่ขิง ต าบลไร่ขิง    
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 พ.ศ.2521 เป็นเลขานุการบริหาร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไร่ขิง      
ต าบล     ไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ.2522 เป็นอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา       
ต าบล          ไร่ขิง อ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ.2523  เป็นอาจารย์อบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ช้ันตรี, โท, เอก โรงเรียน             
วัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม  
 พ.ศ.2524 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ส านักศาสนศึกษา วัดท่าพูด 
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ.2525 เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง จนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ.2526 เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค 14 วัดไร่ขิง  ต าบลไร่ขิง      
อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ.2528 เป็นกรรมการโรงเรียนการตรวจข้อสอบธรรม ช้ันนวกภูมิภาค  
 พ.ศ.2530 เป็นอาจารย์สอนวิชาพิมพ์ ดีดภาษาไทย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา      
ต าบล   ไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 พ.ศ.2531 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ส านักศาสนศึกษา วัดท่าข้าม  
ต าบลยายชา  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ.2532 เป็นอาจารย์สอนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยให้กับพระภิกษุสามเณร วัดไร่ขิง 
(พระอารามหลวง) ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

                                                             

 98 พระครูประยุตปุญญากร (บุญยง กวิว โส หมั่นการ) “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน 
ตอการจัดการการศึกษาสงเคราะหในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร"(วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2554.). 
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 พ.ศ.2533 เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ส านักเรียนวัดไร่ขิง ต าบลไร่ขิง อ าเภอ             
สามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ.2534 เป็นอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัด
นครปฐม และเป็นอาจารย์อบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ช้ันตรี, โท, เอก โรงเรียนหิดลวิทยานุสรณ์ 
จังหวัดนครปฐม  
 พ.ศ.2548 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 พ.ศ.2549 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 
 พ.ศ.2550 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)อ าเภอพุทธมณฑล 
 พ.ศ.2551 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบมหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล  
 พ.ศ.2552 เป็นคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในสังฆราชูปภัมภ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

 พระเดชพระคุณท่านได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษามากมายหลายด้าน 
ท้ังให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กทุกด้าน อีกท้ัง
ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆกิจกรรม ดังเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
และ ดร. สนธยา กล่อมเปล่ียน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดป้ายศูนย์กิจกรรมโรงเรียน       
พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่ีท่านได้ช่วยเหลืองบประมาณในการสร้างบางส่วนต้ังแต่เริ่ม
ก่อสร้างจนกระท่ังแล้วเสร็จ และแสดงธรรมเทศนาหลังพิธีท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทาน
มงคลนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ หอประชุม
พระอุบาลี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมี โดยมี
ท่านผู้อ านวยการ นพดล เด่นดวง เป็นประธานด าเนินงาน และมี ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 รวมท้ังอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) นายอ าเภอพุทธมณฑล ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธร           
พุทธมณฑล คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้มีเกียรติ และนักเรียน เข้า
ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 1  พระเทพศาสนาภิบาล เปิดป้ายศูนย์กิจกรรม 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)) ผู้ปกครองท่านหนึ่งท่ีมาร่วมงาน
ได้กล่าวว่า มีลูกเรียนโรงเรียนแห่งนี้ต้ังแต่รุ่นแรกๆ ท่ีสมัยยังใช้พื้นท่ีวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) ลูกเคย
เล่าว่ามีพระอาจารย์มาสอนคอมพิวเตอร์ช่ือพระอาจารย์แย้ม ท่านสอนสนุกมีอารมณ์ขัน มีดุว่ากล่าว
ตักเตือนบ้างเล็กน้อย จนมาวันนี้ได้มีบุญบารมีได้พบเจอท่านและได้ทราบว่าท่านให้การสนับสนุนสร้าง
โดม จากศรัทธาเดิมท่ีมีอยู่ครั้นลูกคนแรกได้เรียนก็เพิ่มศรัทธามากขึ้นกว่าเดิมและขอเทิดทูลในความ
เมตตาท่ีสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนนี้99 สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาก าพล คุณงฺกโร  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรม จริยธรรมแก่เยาวชน ในอ าเภอบางกรวย 

                                                             
99 สัมภาษณ์ ผู้ปกครอง, ผู้ปกครองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนัก              

สวนกุหลาบมัธยม), 28 กุมภาพันธ์ 2559. 
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จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึง พอใจต่อบทบาทของพระสงฆ์ทุกด้านใน
ระดับมาก โดยเห็นว่าพระสงฆ์นั้นได้ท าบทบาทในด้านภาวะผู้น ามากท่ีสุด รองลงมาก็คือด้านการให้
การศึกษา ด้านการเผยแผ่ธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ 
และด้านการให้ความรู้ด้านการปกครอง และในกลุ่มพระสงฆ์มีความ พึงพอใจต่อบทบาทของพระสงฆ์
เองทุกด้านในระดับมาก โดยเห็นว่า กลุ่มพระสงฆ์มีบทบาทในด้านภาวะผู้น าเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา
ก็คือด้านการให้การศึกษาด้านการเผยแผ่ธรรม ด้านสาธารณูปโภค และระบบนิเวศ และด้านการให้
ความรู้ ด้านการปกครอง กลุ่มพระสงฆ์มีความเข้าใจในการอบรม  หลักธรรมค าส่ังสอนท่ี
พุทธศาสนิกชนควรทราบอยูใ่นระดับมาก100 

  นักเรียนส่วนใหญ่ดีใจมากท่ีมีโดมกิจกรรมเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากการท ากิจกรรมหน้า  
เสาธงใช้เวลาเกือบครึ่งช่ัวโมงในแต่ละวัน ท าให้แดดแผดเผาบ้างก็เป็นไข้บ่อย บ้างก็หาวิธีเล่ียงท่ีจะ
ร่วมท ากิจกรรม บางครั้งครูพูดหน้าเสาธงนักเรียนก็ไม่อยากฟังเพราะแดดร้อน หลังจากมีโดมกิจกรรม
ท าให้นักเรียนรู้สึกอยากร่วมกิจกรรมมากขึ้น ตอนกลางวันก็สามารถไปเล่นกีฬาได้ ตอนเย็นก็นั่งเล่นดู
นักกีฬาซ้อมได้อย่างสนุก101 ทางด้านอดีตผู้อ านวยการก็ไ ด้กล่าวว่าพระเทพศาสนาภิบาล           
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านได้ให้การช่วยเหลือทางด้านการศึกษามาโดยตลอดต้ังแต่โรงเรียนนี้ยังต้ังอยู่บน
พื้นท่ีของวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ไม่เคยมีครั้งไหนท่ีท่านจะปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือ ต้ังแต่รู้จัก
ท่านมาเกือบยี่สิบปี น้ าใจเมตตาและความมุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือการศึกษาของท่านมีเพิ่มขึ้นจนมากล้น 
เท่าท่ีทราบทุกวันนี้ก็มีหลายโรงเรียนมาขอความอนุเคราะห์จากท่านเช่นกัน102  

  เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2558 จังหวัดนครปฐมได้มีการมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันท่ี 2 
เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาให้กับเด็กและ
เยาวชนมีความเท่าเทียมกันทุกคน ให้กับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน     
จังหวัดนครปฐม โดยพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ (ในภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 11 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ) และมี          
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโครงการห้องสมุดเฉลิม     
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 
วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาให้กับ
เด็กและเยาวชนมีความเท่าเทียมกันทุกคน ด้านนางทิพวรรณ แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ส านึกใน            

                                                             

 100 พระมหาก าพล คุณงฺกโร , “ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมจริยธรรมแก่
เยาวชน ใน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต การ
จัดการเชิงพุทธ ,บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2553). 

 101 สัมภาษณ์ นักเรียน,นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม), 28 กุมภาพันธ์ 2559. 
 102 สัมภาษณ์ อดีตผู้อ านวยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
,อดีตผู้อ านวยการ 28 กุมภาพันธ์ 2559. 
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พระมหากรุณาธิคุณ ท่ีพระองค์ได้มีพระราชหฤทัยมั่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองแนวพระราชด าริ จึงได้มีการจัดท าโครงการ
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร 
งบประมาณด าเนินการ 859,300 บาท พร้อมจัดท าภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบห้องสมุด เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล มอบให้กับโรงเรียนจังหวัดละ 1 แห่ง รวม 76 แห่งท่ัวประเทศ โดยออกแบบให้ห้องสมุด
มีลักษณะการใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อส่ือถึงความสวยงามเอกลักษณ์ของห้องสมุด  ท้ังนี้    
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) กล่าวว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนความรู้และ
อาวุธทางปัญญาในการพัฒนาตนเองและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ หากขาดเหลือส่ิงใดจะ
สนับสนุนให้อย่างเต็มท่ีและต่อเนื่อง และช่ืนชมนักเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ท่ีมีความใฝ่รู้เรียน103 

  นอกจาการสงเคราะห์สนับสนุนในส่วนของโรงเรียนแล้ว พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล          
(แย้ม กิตฺตินฺธโร)  ยังให้การสนับสนุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยให้การ
สนับสนุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครปฐม  
โดยใช้งบประมาณมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง อุปถัมภ์โครงการ  ( ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 12 การสนับสนุน
การศึกษากับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 
  ในปี พ.ศ.2552 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม 
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  ร่วมกับพระสังฆาธิการภาค 14  โดยเฉพาะคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ด าเนินการจัดต้ังหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  จังหวัดนครปฐม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดต้ังในคราวประชุมครั้งท่ี 
4/2552 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยมี พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมุโม ขณะด ารง  
สมณศักดิ์ท่ี พระธรรมคุณาภรณ์) เป็นประธานท่ีปรึกษา พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เป็น
ประธานอุปถัมภ์  พระราชวรเมธี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
เป็นประธานกรรมการบริหาร เปิดรับนิสิตรุ่นแรกหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ      
ปีการศึกษา 2552 โดยสภาวิชาการได้อนุมัติให้เปิดสอนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหาร
กิจการคณะสงฆ์และเปิดสอนรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ ปีการศึกษา 
2554 และปรับเป็นหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2555 โดยพระเทพศาสนาภิบาล     
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดท้ังการเรียนการสอน รวมไปถึงอาคารสถานท่ี 

 

                                                             

 103 สัมภาษณ์ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร), เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง),25 
ธันวาคม 2558. 
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  ภาพที่ 6 พระเทพศาสนภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) จัดให้โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาทัศนศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  
 
  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ได้จัด

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายนอกโรงเรียน โดยน าคณะนักเรียนระดับดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 340 คน เดินทางไปทัศนศึกษาท่ีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันท่ี 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ท้ังนี้นักเรียนท่ีร่วมโครงการได้กล่าวว่า การไปครั้งนี้สนุกมาก ไม่เคยเห็นหลวงพ่อเป็นกันเองแบบนี้เลย 
ท่านเป็นเสมือนครูท่ีพาเรามาเปิดโลกกว้างขึ้นถ้าไม่มีหลวงพ่อพามา ก็คงจะไม่ได้มาสัมผัส จังหวัด
เชียงใหม่ กินดี อยู่ดี ไม่เสียเงินสักบาท หลวงพ่อให้ความสะดวกทุกอย่างแม้กระท่ังความปลอดภัยใน
การเดินทาง มีต ารวจคอยดูแลตลอดการเดินทาง เรียกว่ากินอิ่มนอนหลับเท่ียวสนุก เต็มไปด้วยความรู้
ใหม่104 อีกท้ังหลวงพ่อยังให้ศิลปินนักร้องท่ีอยู่ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมเดินทางไปกับ
นักเรียนด้วย ทุกอย่างดูเป็นกันเองมาก เพลงท่ีนักร้องแสดงโชว์ นักเรียนทุกคนก็ฝึกร้องเพราะเป็น
เพลงเกี่ยวกับศีล 5 ง่ายต่อการจ าเวลาไปสอบวิชาจริยธรรมท าให้ได้เปล่ียนวิธีการท่องใหม่ รู้สึกสนุก
กว่าแบบเดิมท่ีต้องท่องทีละข้อ และอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปี105 ตอนแรกท่ีไปก็รู้สึกเกรงกลัว 
เพราะทราบมาว่าหลวงพ่อท่านดุ กลัวว่าตัวเองจะท าอะไรผิดพลาด แต่พอหลวงพ่อให้โอวาทก่อน
เดินทางความกลัวนั้นหายไปเลย เหลือแต่ความดีใจ ความสนุก และรู้สึกอยากร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมท่ีหลวงพ่อได้ท าอีก106 

 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ท่านเป็นผู้
อุปถัมภ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาสืบต่อจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยในมุมมองของเด็กนักเรียน แล้ว
ท่านเป็นคนดุบ้างในบางเวลา แต่แท้จริงแล้วท่านเป็นคนใจดี เป็นผู้ให้ท่ียิ่งใหญ่เป็นผู้ท่ีเสียสละแก่

                                                             

 104 สัมภาษณ์ นักเรียนคนท่ี1,นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 23 ธันวาคม 2558. 
 105 สัมภาษณ์ นักเรียนคนท่ี2,นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 23 ธันวาคม 2558. 
 106 สัมภาษณ์ นักเรียนคนท่ี3,นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 23 ธันวาคม 2558. 
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ส่วนรวมและท่านเป็นผู้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงจัดมอบทุนการศึกษาต่างๆให้แก่
เด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น เด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน เด็กเรียนดีและเด็กท่ีจบธรรมศึกษาช้ันเอก 
ทุนการศึกษาในการไปศึกษาท่ีประเทศจีนระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจุดประสงค์ของท่าก็คือเพื่อเป็น
แรงผลักดันให้เด็กนักเรียนนั้นใฝ่หาความรู้ น าความรู้ท่ีมีอยู่ไปต่อยอดได้มากยิ่งขึ้น อีกท้ังท่านยังให้ 
งบประมานในการสร้างตึกอาคารเรียนและอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากท่านจะอุปถัมภ์ในด้าน
การศึกษาแล้ว เรื่องการปฏิบัติตนก็เป็นเรื่องท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีท่านให้ความเคร่งครัดอยู่พอควร 
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตนทางด้านพุทธศาสนา เรื่องระเบียบวินัย ความประพฤติตนให้เหมาะสม ท่าน
จะเป็นผู้ดูแลคอยว่ากล่าวตักเตือนในส่ิงท่ีไม่ดี ไม่เหมาะสม และคอยแนะน าส่ิงท่ีดีท่ีเหมาะสมให้แก่
เด็ก เพื่อให้เด็กๆ นั้นได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นเด็กท่ีดีและมีคุณภาพ ท่านจึงเปรียบเสมือน       
พระอรหันต์ เปรียบเสมือนครูผู้ช้ีทางเดินท่ีมีแต่แสงสว่าง จึงท าให้คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัด
ไร่ขิงวิทยา ซาบซึ้งในพระคุณของท่านและรักท่านมาก107 

 พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  ท่านให้การ
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาโดยเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนวัดไร่ขิง วิทยา  
นอกจากท่านเป็นองค์อุปถัมภ์แล้วท่านยังเป็นขวัญ เป็นก าลังใจให้กับครูและนักเรียนโรงเรียน        
วัดไร่ขิงวิทยามาโดยตลอด  ท่านได้มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเสมอมา อาทิเช่น มารับ
บาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงเปิดภาคเรียนก็เป็นประธานวันพิธีไหว้ครู ประธานพิธีมอบ
เกียรติบัตรสอบไล่ธรรมศึกษา ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และมอบเงินทุนการศึกษา 
พร้อมจัดหาผู้อุปการะให้โรงเรียนตลอดปี ในส่วนของมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นเรื่องการให้
ทุนการศึกษาหลวงพ่อก็เอื้อให้กับโรงเรียนเป็นพิเศษ  ท่านให้ครูไปส ารวจนักเรียนท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เสนอเข้ามูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง โดยหลวงพ่อท่านจะเป็นผู้พิจารณาทุนการศึกษา โดยใน
บางครั้งท่านก็จะส่งให้เด็กเรียนจนจบปริญญาตรี หากมีสติปัญญาเรียนต่อ ก็จะสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้ถึงปริญญาเอก แต่นักเรียนส่วนใหญ่จบปริญญาตรีก็หางานท า มีเพียงส่วนน้อยท่ีจะศึกษาระดับ
ปริญญาโท108 หลวงพ่อท่านไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนการศึกษาแค่เพียงสถานศึกษาท่ีเป็นองค์
อุปถัมภ์เท่านั้น ยังรวมไปถึงคนอื่นๆในชุมชน หน่วยงาน ท่ีต้องการจะเพียรศึกษาแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่ง
มีหลายคนก็ได้รับทุนจากหลวงพ่อ เช่น คุณพัชรี เกสรบุญนาค พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน 
ตอนศึกษาในระดับปริญญาโท ก็ได้เข้าไปขอทุนจากหลวงพ่อ โดยทุนการศึกษาท่ีได้รับจะได้เป็น     
ค่าเทอม ซึ่งทางมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะระบุว่า ประถม มัธยม ปริญญาตรี กี่บาท ปริญญาโท กี่บาท 
แต่ท้ังนี้ก็ต้องผ่านคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งก็จะมีการสัมภาษณ์ เช่น มีปัญหาเรื่อง
การเงินหรือเปล่า เรียนเรื่องอะไร มีส่วนช่วยในสังคมยังไง 109 
                                                             

 107 สัมภาษณ์ ธิดารัตน์ ไชยวงษ์ ,นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา,  
11 มีนาคม 2559. 

 108 สัมภาษณ์ กมล  ประทีปธีรนันต์, ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 11 มีนาคม 2559. 
 109 สัมภาษณ์ พัชรี เกสรบุญนาค, พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน, 25 มีนาคม 

2559 
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 นอกจากช่วยเหลือนักเรียนในระบบแล้วท่านยังมีการช่วยเหลือนอกระบบอีก โดยท่านจะ
ดูแลเด็กท่ีมีจิตอาสาดูแลวัด หรือเรียกว่าเด็กวัดไร่ขิง ท่านให้ได้ท างานพิเศษ บางคนท างานท่ีวัดไร่ขิง 
(พระอารามหลวง) บ้างอยู่ร้านขายกาแฟ หรือร้านขายสินค้าวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) และในวัน
เสาร์กับวันอาทิตย์ ก็ให้ไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ซึ่งท่านก็จะให้เรียนฟรี ท่านจะให้การสนับสนุนทุกอย่างและ
ต่อเนื่อง จนกระท่ังส าเร็จการศึกษา 

ส่วนใหญ่เบ้ืองต้นท่านจะพิจารณาการให้ทุนการศึกษาโดยน าข้อมูลมาจากโรงเรียน ซึ่งคุณครู
จะไปเยี่ยมบ้านเด็ก พูดคุยกับผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาสรุปจากนั้นน าเสนอ ท่าน
ทราบ ซึ่งทางมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทุนด้วยกัน ถือว่าเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ ท่ีดีท่ีเกิดขึ้น ระหว่างพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เป็นการร่วมด้วยช่วยกัน110 ซึ่งนักเรียนท่ีได้เข้ามาท างานหา
รายได้พิเศษในวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) รู้สึกว่าการท่ีได้มาท างานในวัดนั้น ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ
อย่างท่ีในโรงเรียนไม่ได้สอน ซึ่งปกติสังคมคนสมัยนี้จะนิยมเข้าห้างมากกว่าเข้าวัด แต่การท่ีได้ท างาน
ในวัดกลับได้มีโอกาส มาช่วยวัดช่วยหลวงพ่อ ได้รู้ว่าจริงๆ แล้วหลวงพ่อใจดีมาก ท่านให้โอกาสเด็ก
นักเรียนได้เข้ามาท างานช่วยวัด  แม้บางคนจะไม่ได้อยู่แถวนี้หรือไม่ใช่ศิษย์โร งเรียนวัดไร่ขิงวิทยาก็
ตาม หลวงพ่อก็ให้โอกาสมาท างานช่วยวัด และบางครั้งท่ีวัดมีงานใหญ่ หลวงพ่อก็จะเดินตรวจงานเอง
เลย ส่ิงท่ีประทับใจในการท างานท่ีวัดก็คือ ทุกๆ วันท่ีเข้ามาท างาน จะเห็นผู้คนเข้ามาไหว้ หรือขอพร
หลวงพ่อทุกวัน ต่างคนมาจากต่างถิ่น ต่างประเทศ แต่ทุกคนก็มาเพราะศรัทธาเดียวกัน นับวันก็จะมี
เพิ่มมากขึ้น  ท้ังนี้คงเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อวัดไร่ขิง และพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)111 
ในส่วนของผู้ท่ีประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) นั้นถ้าเป็นศิษย์เก่าท่ีเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา    
หลวงพ่อก็จะให้ทุนเรียน แต่เด็กส่วนใหญ่ไม่กล้ามาขอทุนการศึกษา ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใด และถ้า
หากเรียนจบสายตรงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) มา หากเป็นพระสงฆ์ท่ีอยากเป็นครู หลวงพ่อก็จะให้โอกาสเลย โดยให้
สอนท่ีนั่น หลวงพ่อจะดูแลพระลูกวัดเสมือนพ่อดูแลลูก ถ้าหากลูกท าผิด พ่อก็ต้องท าโทษบ้าง 
บางครั้งจึงเห็นว่าท่านดุ หลวงพ่อจะส่ังคอยสอนโดยใช้ค าท่ีเข้าใจง่าย ท้ังหมดท่ีหลวงพ่อให้การ
สนับสนุน ทุกคนส่วนใหญ่จะบอกว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีเมตตา และดูแลเอาใจใส่การศึกษาของเด็กวัด
ด้วยดีเสมอมา112 ส าหรับบางคน ก็เริ่มจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ถึงแม้จะไม่ใช่ศิษย์เก่าโรงเรียน     
วัดไร่ขิงวิทยา แต่ขาดแคลนทุนการศึกษา หลวงพ่อก็ให้ทุนเรียน 10,000 บาท นอกจากหลวงพ่อจะให้
ทุนเรียนแล้ว หลวงพ่อยังให้โอกาสมาท างานท่ีวัด เพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ไว้น าไปใช้จ่ายส่วนตัว 

                                                             

 110 สัมภาษณ์ กมล  ประทีปธีรนันต์ ,ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 11 มีนาคม 2559. 
 111 สนทนากลุ่ม เด็กวัด ,นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 25 มีนาคม 2559 
 112 สัมภาษณ์ พีระยุท ,ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาพนักงานวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง), 25 
มีนาคม 2559 
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บางครั้งท่ีหลวงพ่อใช้งานนอกเวลาท างาน หลวงพ่อก็จะให้เงินพิเศษตลอด และหลวงพ่อยังให้พักท่ีวัด
อีกด้วย113 

 ไม่เพียงแต่สนับสนุนด้านทุนการศึกษาเท่านั้น หลวงพ่อยังให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้มากมาย เช่น ด้าน อาคารสถานท่ีของโรงเรียน ส าหรับอาคาร            
พระอุบาลี คุณูปมาจาร ในคราท่ีหลวงพ่อใหญ่มรณะภาพ พระเดชพระคุณตอนนั้น เป็น               
พระครูโสภณปัญญาวุฒิ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ได้ด าเนินการสานต่อจากหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้
มีแค่ช้ันเดียว ท่านจึงได้ด าเนินการก่อสร้างเพิ่มช้ัน 2 ช้ัน 3 และช้ัน 4  โดยหลวงพ่อให้เบิกเงินวัดมา
ช่วยต่อน้ าต่อไฟจนกระท่ังแล้วเสร็จ และเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์    
ได้ทรงเสด็จเปิดกิจกรรม ชมรมทูบนีัมเบอร์วัน ศูนย์เพื่อนใจ หลวงพ่อก็ได้ให้งบประมาณจ านวนหนึ่ง 
มาปรับปรุงสถานท่ี และหาผู้สนับสนุน ในการติดต้ังแอร์  หอประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมฯ  และต้อนรับท่านผู้ว่าหม่อหลวงปนัดดา ดิษกุล นอกจากนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ก็ได้เข้ากราบหลวงพ่อ ซึ่งหลวงพ่อก็ได้มอบเงินจ านวน 300,000 บาท ให้กับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
เข้ากระทรวงศึกษาธิการ อาคารพระพิพัฒน์วิริยาภร อาคารดนตรีไทย ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ในการสร้าง
ท้ังหมด และทางเดินเช่ือมอาคาร รอบโรงเรียนท่านก็ให้การสนับสนุน114 

หลวงพ่อท่านเป็นคนเก่ง มีวิสัยทัศน์ไกล มีแผนจะท าโครงการหลายๆโครงการท่ีจะเกิด
ประโยชน์กับนักเรียน โรงเรียน มาก และให้แนวคิดในการจัดการศึกษาไว้เยอะมาก เวลามาร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียนจะให้โอวาททุกครั้ง หลวงพ่อจะบอกแนวคิดให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ตลอด ในบางโครงการท่ีท่านให้แนวคิด ทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดท าบ้าง แต่ต้องยอมรับว่ายังท าได้ไม่
ท้ังหมดท่ีท่านพูด จึงอยากให้ท่านสนับสนุนโครงการใดโครงการหนึ่งและติดตามผลโครงการนั้น เป็น
ระยะ เช่น  ท่ีท่านจัดท าโครงการส่งนักเรียนไปศึกษาท่ีจีน ก็อยากให้ท่านได้สนับสนุนโครงการนี้ต่อไป
เรื่อยๆ115ส าหรับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ก็เป็นอีก
หนึ่งโรงเรียนท่ีพระเดชพระคุณท่านให้การอุปถัมภ์อยู่ ซึ่งท่านจะให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนทรัพย์ เรื่องบุคคล เรื่องโครงการ ต่างๆ ล่าสุดท่านได้มาเปิด
อุทยานการเรียนรู้ หรือ KPN PARK ท่านยังให้ค าสอนกับคณะครูและนักเรียนว่าให้ด าเนินชีวิตตาม
หลักคุณธรรมบนพื้นฐานความพอเพียง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ท า

                                                             

 113 สัมภาษณ์ สมร สนิทประโคน ,พนักงานวัด, 25 มีนาคม 2559 
 114 สัมภาษณ์ กมล ประทีปธีรนันต์ ,ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 11 มีนาคม 2559 
 115 สัมภาษณ์ ฐณิกานต์ เต่งตระกูล ,รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 8 สิงหาคม 

2559 
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คุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนให้มากๆ  อีกท้ังยังช่ืนชมนักเรียนท่ีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ น าส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากต ารามาสู่การปฏิบัติจริง116 

 

 ภาพที่  7  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เปิดอุทยานการเรียนรู้โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) เมื่อวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2559 

นอกจากท่านจะให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแล้วท่านยังมีนโยบายท่ีจะพัฒนา
การศึกษาของเด็กๆให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม โดยให้ครูมีส่วนร่วม ส่วนช่วยในการพัฒนาให้   
มากขึ้น ซึ่งหลวงพ่อก็จะให้งบสนับสนุนในการด าเนินงานต่างๆมาโดยตลอด เพราะหากจะรอจากทาง
รัฐบาลอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอ ครั้งก่อนท่านเจ้าคุณแย้มก็ได้น าคณะครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
เดินทางไปศึกษาดูงานท่ี โรงเรียนวินิตศึกษาวนพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี มีพระพรมเสนาบดี  
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน ซึ่งปีนี้ท่านเจ้าคุณแย้มก็ได้เป็นประธานพิธีไหว้ครู
ให้กับโรงเรียนวินิตศึกษาวนพระราชูปถัมภ์ฯ  นักเรียนท่ีอยู่ในพิธีทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้เป็น
อย่างดี อยู่ในความสงบ มีความพร้อมเพรียงกัน ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนอย่างราบรื่น เป็นท่ีน่า
ประทับใจแก่ผู้ร่วมงานมาก  ท่านก็เลยอยากให้คณะครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาได้ไปศึกษาดูงานเพื่อน า
แนวทางมาปฏิบัติพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นและท่านทุกสอนคนอยู่บ่อยๆ เป็นค าท่ีได้ยินได้ฟังขึ้นใจว่า 
“ซักซ้อมให้ดี เตรียมงานให้พร้อม” เมื่องานวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ 6 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  ท่านก็ได้เชิญ คุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล นักพูดล่าความกตัญญู มาบรรยายท่ี
โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูได้ฟัง เน้นเรื่องการปฏิบัติตน โดยเน้นเรื่องพระคุณพ่อแม่              
                                                             

 116 สัมภาษณ์ นพดล เด่นดวง , ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม), 15 กรกฎาคม 2559. 
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ครูบาอาจารย์ และให้เคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นการสนับสนุนโรงเรียนอีก
ทางหนึ่ง ซึ่งการรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ถือว่าเป็นการขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนเป็นคนดี รู้คุณ 
กตัญญู มากขึ้นกว่าเดิม 117 

 

ภาพท่ี 8  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เป็นองค์ประธานพิธีไหว้ครู 
โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ครูโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า เป็นปล้ืมอย่างยิ่งท่ี   
พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ท่านมีจิตเมตตามาก 
ท่านได้มอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนไว้เป็นจ านวนไม่น้อย จากท่ีผ่านมาได้
ยินช่ือเสียงของท่านมานานในด้านการสนับสนุนการศึกษาของท่าน ทราบว่าท่านให้การอนุเคราะห์  
ทุกท่ีทุกภาค ท่านให้การช่ืนชมนักเรียนในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุภาพ และให้โอวาทแก่
นักเรียนไว้ว่า ขอให้ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน จบออกมาก็ขอให้เป็นก าลังท่ีดีของประเทศชาติ ตอบแทนคุณ
แผ่นดิน ผู้มีพระคุณ จงอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม ซึ่งท าให้ทราบว่าในหัวใจของท่านมีแต่การศึกษา 
ทุกถ้อยค า ทุกการกระท าไม่มีส่ิงไหนเลยท่ีจะปฏิเสธได้ว่าท่าน ท่านเป็นพระผู้ให้ดังท่ีผู้คนกล่าวขาน118  
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ก็ดี หรือ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาก็ดี หรือ โรงเรียน
อื่นๆท่ีมีพระสงฆ์ให้การสนับสนุนการศึกษานั้น ท าให้เป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่าบทบาทพระสงฆ์ด้านการ
สนับสนุนการศึกษาเป็นเรื่องท่ีมีบทบาทมากในปัจจุบันไม่เป็นรองจากบทบาทอื่นเลย สอดคล้องกับ
                                                             

 117 สัมภาษณ์ กมล ประทีปธีรนันต์ ,ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 11 มีนาคม 2559 
 118 สัมภาษณ์ ครู,ครูโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ, 30 มิถุนายน 2559. 
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งานวิจัยของ พระครูปลัดเจริญ สุวีโร (มีประเสริฐ) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดสมุทรสงคราม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามความเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม 2. เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในจังหวัดสมุทรสงครามตามความเห็นของ
พระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ    
พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในจังหวัดสมุทรสงครามนั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร ด้านอาคาร
สถานท่ี และด้านการศึกษาสงเคราะห์ นั้นอยู่ ในระดับมากทุกด้าน 2. ผลเปรียบเทียบระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ตามความเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลนั้น พบว่า 
สถานภาพส่วนบุคคลด้านพรรษาและวุฒิการศึกษาทางธรรม มีผลท าให้ความเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีมีต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่ งเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วน
สถานภาพส่วนบุคคลในด้านอายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และต าแหน่ง ไม่พบความแตกต่าง ซึ่งเป็นการ
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้  3. ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ    
พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดสมุทรสงครามนั้น พบว่า ด้านบุคลากร ควรจัดให้มี
การสรรหานักเรียนเข้ามาศึกษาเล่าเรียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ไดรับการศึกษาท่ีดี ด้านการบริหาร
ควรมีการจัดบริการแนะแนวทางการศึกษาแกนักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน       
จัดกิจกรรมทางวิชาการ และมีการพบปะอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวัน, ด้านอาคารสถานท่ี ควรมีการ
แบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจนภายในอาคารสถานศึกษา และด้านการศึกษาสงเคราะห์ ผู้บริหารควรเป็นผู้ท่ี
เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชนส่วนรวม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชนจากการให้การ
สงเคราะห์ โดยเอื้อประโยชน์และสงเคราะห์ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร และควรมีการ
ติดตามผลการศึกษาของเด็กท่ีไดรับทุนการศึกษาไป119  
  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ภูเก็ตอ าเภอปัว จังหวัดน่านวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 
ประธานกรรมการโรงเรียนพระครูสุทินนันทธรรม ผู้จัดการโรงเรียน ถวายการต้อนรับ พร้อมท้ังเยี่ยม
ชมการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน อาคารเรียนต่างๆ และห้องเรียนท่ีมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงได้มอบ
วัสดุอุปกรณ์การเรียนสนับสนุนทางการศึกษาแก่โรงเรียนแห่งนี้ อีกท้ังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่
สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตทุกรูป ๆ ละ 200 บาท, มอบเงินทุนส าหรับสร้างกุฏิสามเณร 

                                                             

 119 พระครูปลัดเจริญ สุวีโร (มีประเสริฐ) , “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระ
สังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554). 
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100,000 บาท และมอบเครื่องเสียงไว้ใช้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ จ านวน 1 ชุด (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 
13 เย่ียมโรงเรียนพระปริยัติธรรม) 
  พระเทพปริยัติสุธีได้กล่าวถึง การศึกษาท่ีภิกษุสงฆ์ได้ด าเนินการในปัจจุบัน 4 ลักษณะ คือ  
  1.โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัดหรือมูลนิธิในวัดจัดต้ังขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่ยากจนซึ่งบางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชายหรือหญิง บางแห่งนักเรียนก็รวมกับ
พระสงฆ์สามเณร ปัจจุบันโรงเรียนประเภทนี้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
  2. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์คือต้ังตามพระราชประสงฆ์และ
อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์และอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในปัจจุบันมี
จ านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร์จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม
และโรงเรียนนนทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน 
  3. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นศูนย์ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา
อบรมปลูกฝังศีลธรรมโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียนและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนสอน
เฉพาะวันอาทิตย์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นั้นจัดต้ังขึ้นตามความคิดและการน าของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่ง ก็เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันท่ีสถานศึกษา
ของทางฝ่ายราชอาณาจักรหยุดเรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะโรงเรียนแก่เด็กแล้วศูนย์
แห่งนี้ยังได้ทบทวนวิชาสามัญท่ีเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปกติของตนท่ีโรงเรียน ด้วย เช่น วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการชักจูงให้นักเรียนได้มาเรียนพุทธศาสนา 
  4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียน คือศูนย์ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมโรงเรียน
จริยธรรมโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียนและประเพณีอันดีงามแก่เด็ก ตลอดจนเตรียมให้มีความพร้อม
ด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพิ่มขึ้นและ
เป็นศูนย์ประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้าน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนั้นได้ 
ด าเนินการมาต้ังแต่ พ .ศ. 2517 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ยังด าเนินการ ก็เพื่อรับเด็กซึ่งเป็น       
บุตรหลานชาวบ้านท่ีอายุยังไม่ครบเกณฑ์การเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมาย มาช่วย
เล้ียงช่วยฝึกหัดมารยาทให้คุ้นเคยกับวัดและพระต้ังแต่เด็กๆ สอนหนังสือง่ายๆ เบื้องต้น ท่ีไม่เกินก าลัง
ของสมองท่ีเด็กจะเรียนได้และให้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระ เป็นต้น การศึกษาสงเคราะห์นอกจากจะจัด
แก่เด็กและเยาวชนให้มีสถานท่ีเรียนหนังสือแล้ว ภิกษุสงฆ์ยังให้ความสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนผู้ก าลังศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ อาทิเช่น ต้ังทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนและ
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับช้ัน ได้แก่ ช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อีกท้ัง
ช่วยพัฒนาสถานศึกษา  ช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษาและ ช่วยเฉพาะบุคคลผู้ก าลัง ศึกษา                 
วัดและพระสงฆ์จึงเป็นสถาบันท่ีมีส่วนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของชาติในด้านการศึกษาเป็น
สถานอบรมบ่มนิสัยเด็กและเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะเด็กท่ียากจนขาดคนดูแลและก าพร้า
บิดามารดาก็ได้อาศัยสถาบันสงฆ์ให้ภิกษุสงฆ์เป็น ผู้อุปการะ เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส
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ใกล้ชิดพระศาสนาและเป็นโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ได้พัฒนาทรัพยากรของชาติต้ังแต่วัยเด็กเพื่อจะได้เป็น
ผู้ใหญ่ท่ีพึงปรารถนาของสังคมต่อไป120  

ในการเดินทางไปท ากิจกรรมต่างๆของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) บางครั้งก็
จะมีผู้ร่วมเดินทางไปท ากิจกรรมด้วยมากมาย อาทิเช่น ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินช่ือดังท่ีมีโอกาสร่วม
เดินทางไปท ากิจกรรมด้วยหลายครั้งซึ่งได้กล่าวว่า ต้ังแต่ได้มีโอกาสมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ
และได้ถวายงานใกล้ชิด ส่ิงท่ีสัมผัสได้คือเป็นพระท่ีเป็นผู้ให้ ท่ีไม่ได้ให้ด้วยมีการออกแบบไว้ก่อนทุกส่ิง 
เหมือนให้ออกมาจากจิตเมตตาของท่าน  ครั้งหนึ่งมีโอกาสได้นั่งรถไปท ากิจกรรมกับหลวงพ่อ ให้
นักเรียนระหว่างการเดินทางก็ได้สัมผัสเห็นเมตตาของหลวงพ่อหลายครั้ง เช่น ในการเดินทางเราจะไป
โรงเรียนแห่งหนึ่ง เพื่อไปให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและท ากิจกรรมเผยแผ่ศีล 5 ให้กับเด็กๆ ระหว่าง
เดินทางกลับ หลวงพ่อเจอ นักเรียนเดินเท้ากลับบ้านข้างทาง หลวงพ่อให้จอดรถตรงนั้นทันที แล้วก็ลง
มาพูดคุยกับเด็ก แล้วก็มอบทุนการศึกษากับเด็กๆเหล่านั้นเลย อันนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งถือว่า
ท่านมีจิตเมตตาโดยไม่ได้ออกแบบ คือถ้าท่านเห็น รู้สึกได้ว่า สงสาร เดือดร้อน มีปัจจัยพอท่ีจะให้ได้ 
ท่านก็จะให้หมด ส่วนท่ีเป็นรูปแบบท่ีเห็นได้ชัด อย่างแรกท่ีครูสลารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก คือ 
การท่ีท่านได้น าองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงจ าลอง ไปประดิษฐานตามสถานท่ีต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นกุศโลบายท่ี
ไม่เคยเห็นใครท ามาก่อน เช่น ไปให้โรงเรียน ไปให้ชุมชน ท าให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ และก็
เป็นการเผยแผ่บารมีอีกทางหนึ่ง รวมถึงกิจกรรมโรงเรียนหลวงพ่อจะเข้าไปร่วมท าเป็นนักเรียนระยะๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การไปช่วยเหลือโรงเรียน ช่วยเหลือชุมชนท่ีขาดแคลน ส าหรับหน่วยงานท่ีส่งหนังสือมา
ขอความเมตตาท่ีมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ท่านก็จะพิจารณาไปตามความเหมาะสมว่าจะให้การ
ช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด นี่คือภารกิจหลักท่ีหลวงพ่อท่านท ามาโดยตลอด121  

 หลวงพ่อแย้มมีความเมตตาให้โอกาสกับน้องๆได้ศึกษาเล่าเรียน ด้วยการมอบทุนศึกษา  
จัดให้มีกิจกรรมเช่ือมให้กับน้องๆเพื่อให้ได้รู้ว่าทางโลกกับทางธรรมสามารถควบคู่ไปด้วยกันได้ไม่ยาก 
โดยช้ีแนะการด าเนินชีวิตอย่างมีสติ ซึ่งเราอาจจะไม่ต้องท่องหลักธรรมมากมาย แค่ศีล 5 ข้อ เราก็
สามารถเอาไปเป็นแนวประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ ทุกกิจกรรมท่ีได้ท ามีความประทับใจทุก
ครั้ง ท่ีได้มีโอกาสร่วมบุญ ร่วมกิจกรรมกับหลวงพ่อแย้ม คุณต่าย อรทัย ศิลปินนักร้องอันดับต้นของ
ประเทศได้กล่าวว่า ตนเองเข้าวงการบันเทิงมา ก็จะมีผู้ใหญ่คอยแนะน ามาตลอดว่าถ้าเราอยู่ตรงจุดนี้
แล้ว ประสบความส าเร็จมากแล้ว เราควรจะมอบบางส่ิงคืนกลับไปให้กับสังคมบ้าง เท่าท่ีเราท าได้ไม่
ว่าจะมากน้อยเราก็ควรท า บางครั้งตนก็จะซื้ออุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาด
แคลน ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมของหลวงพ่อท่ีได้ไปร่วมท าก็จะมีการให้แบบนี้ ตนเองก็รู้สึกว่าเป็น

                                                             

 120 พระเทพปริยัติสุธี ( วรวิทย์คงฺคปฺญฺโญฺ ) ,การคณะสงฆ์และการพระศาสนา ,                    
( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2545 ), 48– 51. 

 121 สัมภาษณ์ สลา คุณวุฒิ,ศิลปินนักร้อง, 27 มิถุนายน 2559. 
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อุดมการณ์เดียวกัน เวลาไปทุกครั้งก็เลยเต็มท่ีเต็มใจและมีความสุข และจะยินดีร่วมทุกกิจกรรมถ้าไม่
ติดงาน122  

 

 ภาพที่  9  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนขาดแคลน 
 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนขาดแคลนใน

งานทอดผ้าป่าวัดหนองเทพ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2559 
 ในกิจกรรมโรงเรียนนอกจากจะบริจาคของให้กับ โรงเรียนขาดแคลน หรือการมอบทุนใน

โอกาสต่างๆ หลวงพ่อแย้มก็ให้ความเมตตา ซึ่งท าให้เห็นถึงความจริงใจของหลวงพ่อและทุกอย่างท่ี
หลวงพ่อท า เห็นแล้วก็มีความสุขทุกครั้ง  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้ท ากิจกรรมดีๆกับหลวงพ่อและได้
เห็นความสุขท่ีทุกคนได้รับ123 

 นักเรียนคนหนึ่งท่ีได้รับทุนจากพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้กล่าวว่า เกรด
เฉล่ียในแต่ละปี เป็นตัววัดผลการเรียนของปีการศึกษานั้น ว่ามีความเข้าใจมากเพียงใด ซึ่งผู้ท่ีมีเกรด
เฉล่ียสูงสุดในแต่ละปี ทางโรงเรียนก็จะจัดท าโล่เรียนดีให้เป็นปกติอยู่แล้ว โดยจะมอบให้ในวันไหว้ครู
ซึ่งตนก็ได้รับโล่ดังกล่าวแต่ท่ีพิเศษไปกว่านั้น คือ หลวงพ่อท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับตนด้วย 
จ านวน 5,000 บาท ความรู้สึกในตอนนั้น ตกใจมาก ท าอะไรไม่ถูก และไม่คิดว่าท่านจะมอบเงินให้
ตนเองเป็นจ านวนมากขนาดนี้  เมื่อต้ังสติได้ ก็รู้สึกปลาบปล้ืมในความเมตตาท่ีได้มอบเงินจ านวนนั้น
มาให้กับตนเอง เพราะเงินจ านวนนั้นเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากสามารถน าไปใช้จ่ายให้กับครอบครัว
และเป็นทุนการศึกษาท่ีจะเรียนต่อในระดับต่อไป เกิดความภาคภูมิใจในส่ิงท่ีตนได้ท าจากการเพียร 
พยายามต้ังใจเรียน ท าตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีคนเข้ามาช่ืนชมกับความส าเร็จในจุดเล็กๆ          
                                                             

 122 สัมภาษณ์ ต่าย  อรทัย,ศิลปินนักร้อง, 27 มิถุนายน 2559. 
 123 สัมภาษณ์ ไผ่ พงศกร,ศิลปินนักร้อง, 27 มิถุนายน 2559. 
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ของนักเรียนคนนี้ และยังเป็นแรงผลักดันให้ตนได้ต้ังใจเรียน โดยจะต้ังใจท าทุกอย่างให้เต็มท่ีและ         
สุดความสามารถ เพราะการศึกษาเป็นส่ิงท่ียกระดับชีวิตของตนให้ดีขึ้น ซึ่งนับจากนี้ตนจะต้ังใจเรียน
เพื่ออนาคตจะได้ได้ประสบความส าเร็จดังท่ีได้หวังไว้ และสักวันหนึ่งตนจะทดแทนบุญคุณนี้ให้ได้124      
ไม่เพียงแต่ทุนการศึกษาท่ีสร้างขวัญก าลังใจ พระเดชพระคุณท่านยังสนับสนุนขยายให้โอกาสทางการ
ศึกษาให้กว้างขึ้นโดยจัดให้มีทุนศึกษาเรียนท่ีประเทศจีน ท่านกล่าวว่า ในเมื่อโรงเรียนอื่นๆ ไปได้ 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาเองก็ต้องไปได้เช่นกัน ปัจจุบันท่านในการสนับสนุนนักเรียนไปศึกษาประเทศจีน
จ านวนมากถือว่าเป็นอีกก้าวความส าเร็จทางการศึกษา นักเรียนท่ีได้ไปประเทศจีนมาแล้วคนหนึ่งได้
กล่าวว่า ในการไปศึกษาต่อสาธารณะรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้  ทางโรงเรียนได้มีโครงการจัดสอบชิง
ทุนเพื่อไปแลกเปล่ียนท่ีประเทศจีน การไปครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอย่างดียิ่งท่ีได้ไปแลกเปล่ียนภาษาท า
ใหต้นมีภาษาท่ี 3  โดยในการใช้ชีวิตประจ าวันขณะท่ีศึกษาท่ีประเทศจีนมีการใช้ชีวิตดูแลกันและกัน
โดยไม่มีผู้ปกครองถือว่าเป็นบททดสอบระดับหนึ่งท าให้ตนต้องมีการวางแผนในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น 
ท าให้รู้ถึงสภาพอากาศจริงด้วยตนเอง  ได้รู้ถึงอาหารที่มีรสชาติต่างจากประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีในต ารา  
การไปในครั้งนี้เป็นโอกาสท่ีดีท่ีสุดในชีวิตท าให้ตนได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตได้สัมผัสอะไรดีๆ
หลายๆอย่างด้วยตนเองโดยไม่ต้องจินตนาการภาพเวลาดูโทรทัศน์หรือฟังคนอื่นมาบรรยาย  ซึ่ง
ท้ังหมดหลวงพ่อเป็นให้ท้ังโอกาสและให้ทุนสนับสนุนโครงแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม ท่ีประเทศ
จีน ให้แก่ตน และได้ให้ค ามั่นว่าจะน าประสบการณ์ในครั้งนี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบ
แทนพระคุณของหลวงพ่อท่ีเมตตาเปิดโอกาสให้ได้ไปศึกษาท่ีต่างประเทศ 125 

   ปัจจุบันวัดไร่ขิงถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในจังหวัดนครปฐมท าให้ต้อง
เพิ่มพนักงานไว้คอยบริการญาติโยมมากข้ึน แต่หลวงพ่อท่านมีวิธีการใช้คนในการบริหารจัดการแบบ
ให้เกิดผลดีมากท่ีสุดนั่นคือ จะให้เด็กๆนักเรียน นักศึกษา เข้ามาท างานเป็นรายวันเพื่อหารายได้พิเศษ
ไปเป็นทุนการศึกษานอกจากรายได้ท่ีได้จากการท างานแล้วบางคนพระเดชพระคุณท่านก็ยังให้ทุน
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูธรรมศาสน์อุโฆษ (ธงไชยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโม) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในอ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของการ
บริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในบทบาท
ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
บทบาทของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( x  = 3.73) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนั้น
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมนั้น อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉล่ียจากมากไป

                                                             

 124 สัมภาษณ์ ณัฐพล วิลัยพิศ, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 ห้อง7 ปีการศึกษา 2559, 1 
กรกฎาคม 2559  
 125 สัมภาษณ์ กัลย์สุดา วัชดลชัย ,นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา , 1 กรกฎาคม 2559. 
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หาน้อย คือ ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียนเท่ากับ         
( x  =3.78) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบันเท่ากับ ( x  = 3.74) ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ต่อผู้ท่ีด้อยโอกาสเท่ากับ ( x  =3.71) และในด้านการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
การศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติดและ อบายมุขเท่ากับ ( x  =3.70) ตามล าดับ  การเปรียบเทียบบทบาท
ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกันตาม อายุ  
พรรษา ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาด้านบาลี จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์นั้น พบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในบทบาทของการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ได้แก่ 1) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบันนั้น ยังขาดการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และบุคลากรท่ีจะมาด าเนินการในด้านนี้  2) ด้านการบริหารจัดการ
กิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน การมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานยังมีน้อยอยู่ 3) ด้านการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติดและ 
อบายมุข ความพร้อมของวัดในการท าเป็นศูนย์กลาง ลดละเลิกส่ิงเสพติดและอบายมุข เพราะกลัว
อิทธิพล รวมท้ังยังขาดบุคลากรและงบประมาณในการด าเนินการ 4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ท่ี
ด้อยโอกาส ยังขาดทุนในการสนับสนุนในด้านการศึกษา ขาดการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือผู้ท่ีด้อย
โอกาส สรุปจากการสัมภาษณ์ ท าให้เห็นว่าบทบาทของพระสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในอ าเภอ
นครชัยศรีนั้น  ต้องมีการร่วมมือกันให้มากขึ้น มีการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการในอ าเภอต่อ
การศึกษาสงเคราะห์ให้มากขึ้น มีแหล่งเงินทุนและบุคคลลากรในการบริหารงานอย่างเป็นระบบแล้ว
การบริหารงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ก็จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท าให้งานส่วนนี้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นตามไปด้วย ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน ส่งเสริมสนับสนุนการท างานบริหารงานตามภาระหน้า ท่ีของงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมบุคลากรในการด าเนินการ 2) ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ในโรงเรียน  ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการบริหารให้มากขึ้น     
3) ด้านการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติดและ อบายมุข เจ้าอาวาสต้อง
มีความพร้อมในการบริหารจัดการ โดยให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการตามกฎหมาย      
4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ท่ีด้อยโอกาส ควรมีการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนในการศึกษา และ
จัดต้ังกองทุน126 
 

 

                                                             

 126 พระครูธรรมศาสน์อุโฆษ (ธงไชยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโม) ,บทบาทการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต(การจัดการเชิงพุทธ), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2555).  
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สรุป 

 
 บทบาทหน้าท่ีด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่าน
บริหารจัดการสนับสนุนการศึกษาโดยวิธีการอ่าน การสังเกต การติดตามข่าวสารท่ีทันสมัย ใช้วิธีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ได้มาซึ่งภูมิความรู้ใหม่ๆ ท่านเป็นพระเถระท่ีให้ความส าคัญกับการศึกษามาก 
สนับสนุนช่วยเหลือ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ท้ังในโรงเรียนท่ีเป็นองค์อุปถัมภ์และโรงเรียน
อื่นๆท่ัวไป สนับสนุนการศึกษาต่อส าหรับผู้ขาดแคลนหรือด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ได้ศึกษาในระดับสูง 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะท่านเห็นว่าการศึกษานั้นจะช่วยพัฒนาคนให้เป็น
ทรัพยากรท่ีดีของชาติได้ อนุเคราะห์สถานท่ีเพื่อใช้ในการศึกษา รวมถึงให้การสนับสนุนในการสร้าง
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่านด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายพระสงฆ์หลายแห่ง  
ท่านให้การสนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้วยการให้ทุน วัตถุส่ิงของ ให้สถานท่ี ให้รางวัล และให้
มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงดูแลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน จนท่านได้รับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตจากหลาสถานบัน เนื่องจากท่านได้ท าคุณประโยชน์แก่การศึกษามาก 
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บทที่ 6 
 

บทบาทด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม 
 

 ต้นไม้ทุกต้น ย่อมมีศักยภาพ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง แต่การเจริญงอกงามของต้นไม้นั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) มีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนธรรม
ซึ่งเป็นบทบาทท่ีพระสงฆ์ทุกรูปต้องพึงปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันการเผยแผ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือน
สมัยก่อน บางคนถูกบ่มเล้ียงมาให้ไร้ศรัทธาในพุทธศาสนา การเรียนการสอนก็เน้นแค่ท่องจ า บางคน
ยังไม่รู้จักศีล 5 ด้วยซ้ าไป ไหนจะข่าวสารมากมายท่ีน าเสนอจากการท่ีพระสงฆ์เองท าเสียช่ือเสียง 
หลายครั้งจึงเกิดอุปสรรค แต่พระเดชพระคุณท่านไม่เคยย่อท้อไม่เคยเลือกปฏิบัติสามารถใช้เทคนิค
วิธีการเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงหลักศาสนาโดยง่าย เพราะท่านเช่ือว่าในตัวบุคคลหนึ่งย่อมมีท้ังเมล็ดพันธ์          
ท่ีเป็นมารและเมล็ดพันธ์ท่ีดี อยู่รวมกัน ท่านจึงใช้ยุทธวิธีต่างๆเพื่อดึงเมล็ดพันธ์ความดีท่ีมีอยู่ในตัว          
ทุกคนออกมาแล้วบ่มเพาะให้เจริญงอกงามจนกระท่ังกลายเป็นต้นไม้ท่ีมีศักยภาพ มีความสมบูรณ์ 
กล่าวได้ว่าท่านคือ ผู้ท่ีมีจิตวิทยาลึกซึ้งในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 127 ในบทบาทของ         
การเผยแผ่ก็นับว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

การเผยแผ่ศาสนธรรม 
 

 กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเผยแผ่ศาสนธรรม หมายถึงการด าเนินการ
ประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนนั้นได้รับทราบในทุกๆ วิธีท่ีไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนแล้วน้อมน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานท่ีต่างๆ ท้ังในวัดและนอกวัด          
การบรรยายธรรมท้ังทางวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการเผยแผ่ธรรมด้วยส่ือต่างๆ ท่ีจัดท าขึ้นนั้น            
มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การด าเนินการใดๆ ของภิกษุสงฆ์                   
ในพระพุทธศาสนาท่ีเป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นท้ังในวัดและนอกวัด 
ใหช่ื้อว่าเป็นภารกิจด้านการเผยแผ่ท้ังส้ิน128 
 
 
 

                                                             

 127สัมภาษณ์ ชาวบ้านคนท่ี 1, ชาวบ้านชุมชนไร่ขิง , 7 มิถุนายน 2559. 
 128กรมการศาสนา,คู่มือการบริหารจัดการวัดโดยย่อ,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2542), 9. 
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บทบาทการเผยแผ่ศาสนธรรมของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 

 โดยพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) ได้มีวิธีการเผยแผ่ศาสนธรรมท่ีหลากหลาย
จากหลักฐานภารกิจงานของท่าน ท้ังนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของธรรมะและการน าธรรมะ 
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง รวมท้ังการใช้ธรรมะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เพื่อให้คลายปัญหาหลุดพ้นจากความทุกข์ ประสบความสุขตามอุปนิสัย ท้ังนี้ผลของการปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนาของแต่ละบุคคล จะส่งผลให้สังคมตลอดจนประเทศชาติมีความ
ผาสุข สันติสุข และมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งภารกิจของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) 
โดยรวมเกี ่ยวกับการเผยแผ่ศาสนานั ้นก็สอดคล้องกับค านิยามของพระธรรมกิตติวงศ์ว ่า      
การเผยแผ่ศาสนธรรม หมายถึงการสอนกรรมฐาน การสอนจริยธรรมแก่เด็กๆ และชาวบ้านท่ัวไป
นั่นเอง129 

 บุญศรี พานะจิตต์ กล่าวว่าการประกาศธรรมเป็นบทบาทท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบัน
สงฆ์ การเผยแผ่พระธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าคือ เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ 
ด้วยอาศัยความเมตตาและกรุณาของภิกษุสงฆ์งานเผยแผ่ท่ีภิกษุสงฆ์ท ากันอยู่ท่ัวไปในปัจจุบันมีดังนี้
 1. งานพระธรรมทูต ด าเนินงานโดยใช้มติมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พศศศ 2508 โดยจัดพระสงฆ์ผู้สมัครบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาออกไปจาริกเผยแผ่หลักธรรมค าสอนแก่ประชาชนท่ัวประเทศ                  
ให้ประชาชนท่ัวไปเกิดความคิดถึงคุณค่าของธรรมะและความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติตามธรรมะ
สามารถน าธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง รวมท้ังสามารถใช้ธรรมะแก้ปัญหา
ต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและส่ิงแวดล้อม ส าหรับงานพระธรรมทูต ถือเป็นงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นงานท่ีเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศชาติแนวการปฏิบัติงาน
ของพระธรรมทูต ได้แก่การเทศน์การบรรยายการสนทนา ธรรมมีกถา น าฝึกสมาธิน าเป็นพุทธมามกะ 
น าพัฒนาท้องถิ่น สาธิตและน าจัดกิจกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามี 4 
ประการ คือ 

 ประการท่ี 1 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 ประการท่ี 2 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมท่ีดีงามและให้ค าแนะน าทาง
จิตใจแก่ประชาชน 

 ประการท่ี 3 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่าง
ข้าราชการ ประชาชน พระสงฆ์และผู้น าทางศาสนาในการท่ีจะพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

 ประการท่ี 4 เพื่อให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติและพระศาสนาตามสมควรแก่สมณวิสัย 

                                                             

 129  พระธรรมกิตติวงศ์, “พระสงฆ์กับกรมการศาสนา” ,ในกรมการศาสนาสู่ทศวรรษ
แห่งการพัฒนา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541), 102. 
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 2 ศหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อศปศตศ) เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ไทยตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พศศศ 2518 มีความมุ่ง
หมายท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบลลงสู่หมู่บ้าน โดยให้ภิกษุสงฆ์ในชนบทได้มีบทบาทและเป็นแกน
น าในการส่งเสริมวัดให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น 

 3 ศงานอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการและประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของชาวพุทธได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและน้อมน าหลักพุทธธรรมไปใช้ไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม 

 4 ศการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เป็นการจัดบรรพชาเยาวชนชายอายุต้ังแต่ 10 ปีเพื่อใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาธรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายน 

 5 ศการส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผูกเยาว์ เป็นหน่วยสงเคราะห์ท่ีวัดจัดให้มีขึ้น
ในวัดในหมู่บ้านเพื่อฝึกอบรมด้านความรู้  ความประพฤติ และจิตใจ โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าท่ีเป็น               
ผู้ฝึกอบรมส่ังสอนและบริหารงานท่ัวไปของหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์เรียกพุทธมามกาจารย์
แบ่งเป็น 3 คณะ คือคณะประถมพุทธมามกะ ได้แก่เด็กอายุ  7– 10 ขวบ  คณะมัธยมพุทธมามกะ 
ได้แก่เด็กอายุ 11– 15 ขวบ คณะอุดมพุทธมามกะ ได้แก่เด็กอายุ 16– 18 ปี 

 6 ศการเผยแผ่ทางส่ือมวลชน เป็นการด าเนินการโดยเผยแผ่ทางวิทยุ โทรทัศน์ วารสาร 
นิตยสารเผยแผ่ธรรมในต่างประเทศซึ่งอาจมีการตั้งวัดในต่างประเทศ 

7 ศการเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด เป็นโครงการท่ีจัดขั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชนตาม
ศักยภาพของวัด ได้แก่โครงการอุทยานการศึกษา การจัดสวนสมุนไพรในวัดโครงการลานวัดลานกีฬา 
เป็นต้น130 
ศ แม้ว่าพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านจะไม่ใช่พระนักเทศน์
หรือเป็นพระนักพูดฝีปากเอก แต่ก็เป็นนักพูดท่ีมีฝีปากคม มีการใช้ค าท่ีง่ายต่อการเข้าใจ มีประโยค         
ท่ีฟังแล้วรู้สึกโดนใจ ให้แง่คิด มีคติธรรม  มีค าสอนใจ โดยจะแฝงอยู่ในค าสนทนา ซึ่งสร้างข้อคิดดีๆ
ให้กับผู้ฟังได้เสมอ ถึงแม้ค าท่ีท่านใช้จะไม่สวยหรูเหมือนพระนักเทศน์ท่ัวไปฟังแล้วก็เป็นแค่ภาษา
ธรรมดา แต่ก็มีข้อให้คิดติดปลายฝีปากเสมอๆ และไม่มีครั้งไหนเลยท่ีจะเห็นท่านเทศน์เรื่องเดิมๆ  
ท่านจะเอาเรื่องราวใหม่ๆทันสมัยต่อเหตุการณ์มาสนทนาด้วยเสมอ แม้แต่นักเรียนช้ันประถมยังช่ืน
ชอบเวลาฟังท่านเทศน์131 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตติศักด์ิ ยโสธโร ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“บทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ”พบว่ า ในด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ท่านมีวิธีการเผยแผ่ในลักษณะให้ค าแนะน าปรึกษา สนทนาตอบปัญหา ข้อข้องใจ
และการแสดงธรรม เมื่อได้ฟังจากพระบรมศาสนาแล้วน าไปถ่ายทอดแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา และบุคคลท่ัวไปให้เข้าใจหลักธรรม อันลึกซึ้งด้วยวิธีการบรรยาย อธิบายขยายความ 

                                                             

 130 บุญศรี พานะจิตต์,ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัด
สวนแก้ว อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2545),25ศ 
 131 สัมภาษณ์ ครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม ,ครูผู้สอน, 30 พฤศจิกายน 2559. 
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เปรียบเทียบ และตอบปัญหาธรรม เป็นต้น จนได้เป็นท่ีไว้วางพระทัยของพระพุทธเจ้า ท าให้บุคคล
ท่ัวไปศรัทธาเล่ือมใสแล้วหันมานับถือพระพุทธศาสนากันอย่างแพร่หลายมีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีมิได้
หันมานับถือพระพุทธศาสนา เพราะยึดติดอยู่กับลัทธิเดิมอย่างแรงกล้าแต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังได้นับ
ถือในตัวท่านอยู่ก็มี ซึ่งเท่ากับได้สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มความเช่ือต่างๆ นับ ได้ว่าเป็น
ตัวอย่างการประกอบศาสนกิจด าเนินชีวิตและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี132 

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เป็นคณะกรรมการด าเนินงานหมู่บ้านรักษา            
ศีล 5  โดยเผยแผ่และติดตามโครงการท่ัวประเทศ ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการของจังหวัดต่างๆ133               
อีกท้ังยังเป็นผู้ประสานในการด าเนินกิจกรรมเพื่อขับเคล่ือนโครงการด้วย134 ซึ่งกิจกรรมท่ีได้ท านั้น             
มีมากมายหลายแบบ ดังเช่น การบรรยายธรรม หัวข้อ “ศีล 5 สร้างสุขและสามัคคีในองค์กร”            
ณ ห้องศูนย์ประชุมช้ัน 4 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2558  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ 10  บรรยายธรรม หัวข้อ “ศีล 5 สร้างสุขและสามัคคีในองค์กร” 
 

 ผู้ปฏิบัติงานท่านหนึ่งกล่าวว่า อันท่ีจริงแล้ววัดกับโรงพยาบาลนั้นห่างไกลกันไม่มาก         
แต่ด้วยภาระงานไม่เป็นเวลา เมื่อเลิกงานก็รู้สึกเหนื่อยล้า ถึงอยู่ใกล้แค่นี้แต่นับครั้งได้ท่ีเจอท่าน              
เจ้าอาวาส นอกจากวัดจะมีงานใหญ่ๆ เพราะทราบว่าท่านมีภารกิจเยอะมาก โอกาสท่ีจะฟังท่านเทศน์
ก็มีน้อย ยกเว้นแต่จะมีงานเปิดตึก เปิดอาคาร ถึงจะได้มีโอกาสฟังท่านแสดงธรรมทีหนึ่งและการท่ี
ท่านได้ให้ทางโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ท าให้เรามีโอกาสท่ีจะ          

                                                             

 132 พระกิตติศักด์ิ ยโสธโร,“บทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ”
(วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2539) 
 133 สัมภาษณ์ ส าเริง  อยู่ประจ า ,ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม            
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม), 20 พฤศจิกายน 2559. 
 134 สัมภาษณ์ จินตพงศ์ จรดล ,ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม), 20 พฤศจิกายน 2559. 
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สนทนาธรรมกับท่านเพิ่มเติม135 ในการให้โอวาทแสดงธรรมครั้งมาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์        
(วัดไร่ขิง) ท่านได้เน้นเรื่องความเมตตากรุณาท่ีมีต่อกันในบุคลากร รวมถึงมีต่อคนไข้ท่ีมารักษาด้วย 
ท่านได้กล่าวไว้ว่า การให้ผู้ปุวยถือว่าได้บุญเป็นอย่างมากเป็นการช่วยเหลือคนท่ีเจ็บปุวยให้หาย ดังนั้น
การท างานในหน้าท่ีนี้ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองทุกวัน136  ดังวิจัยของ พระธีรนิต์ิ ธีรธมฺโม           
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บาทบาทพระธรรม ทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี” พบว่า โดยภาพรวมนั้น มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านเนื้อหาสาระ              
ด้านรูปแบบ ด้านวิธีการและด้านขั้นตอน พระธรรมทูตส่วนใหญ่จะมีต าแหน่งเป็นพระสังฆาธิการท่ี
ต้องปฏิบัติภารกิจมาก จึงส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานของพระธรรมทูตได้อย่างเต็มท่ี และไม่มีเวลา
เพียงพอ ประกอบกับบุคลากรมีน้อย และยังขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีจะด าเนินงานกิจกรรม
ด้านการเผยแผ่ ท้ังนี้ประชาชนยังทราบว่ามีพระธรรมทูตปฏิบัติงานอยู่จริง  แนวทางการแก้ปัญหา  
ควรจัดให้มีการศึกษาอบรมแก่พระภิกษุท่ีมีความสามารถ และมีคุณสมบัติท่ีจะเป็นพระธรรมทูตได้  
มาปฏิบัติหน้าท่ีแทน พระสังฆาธิการควรจะมีการประชุมร่วมกัน จากการประสานงานระหว่างองค์กร
ปกครองท้องถิ่นเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ และควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ระหว่างวัด
และชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางวัดรวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งจะน ามาสู่
ความเข้าใจและแก้ปัญหาอย่างพร้อมเพรียงและยั่งยืน137 

 
 

                                                             

 135 สัมภาษณ์ พยาบาลโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ , พยาบาลวิชีพ, 12 ธันวาคม 
2559. 
 

136
 สัมภาษณ์ วัขรฤต  ภาทันณ์ ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานพัฒนาบุคลากร               

ฝุายทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), พยาบาลวิชีพ, 12 ธันวาคม 2559. 
 

 137 พระธีรนิต์ิ ธีรธฺมโม , “บาทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพจังหวัดราชบุรี”, ปริญญาพุทธศาตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,2554)ศ 
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  ภาพที่  11  ตรวจเย่ียมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" 
 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ลงพื้นท่ี
หลายจังหวัด โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ด าเนินการโครงการและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการด าเนินโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 
ได้ด าเนินการอบรมบุคคลต้นแบบ ครอบครัว โดยจัดอบรมให้แก่สถานศึกษา มีนักเรียนเข้ารับการ
อบรมจ านวนมาก เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ และขยายผลการด าเนินโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และมีการจัดแสดงนิทรรศการ
ของคณะสงฆ์อ าเภอต่างๆ ของโรงเรียนหลายแห่ง ท่ีแสดงถึงการด าเนินโครงการฯ ในด้านคุณภาพ 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้บรรยายเกี่ยวกับพลังของการรักษาศีล 5           
ไว้ว่าศีล 5 นั้น ถือได้ว่าเป็นนิจศีล คือศีลท่ีต้องรักษาเป็นประจ าเพราะเป็นธรรมส าหรับความเป็น
มนุษย์ ในการท่ีมนุษย์จะเป็นคนเต็มคนได้นั้น ต้องมีศีลท้ัง 5 ข้อนี้อย่างบริบูรณ์ และศีล 5 นั้นยังเป็น
ศีลท่ีพุทธศาสนิกชนทุกคนต้องรักษา เพื่อท่ีจะขัดเกลากิเลสของตนเองในเบื้องต้นและเพื่อความเป็น
ปกติสุขของสังคมโดยส่วนรวมด้วย138 ถ้าทุกคนต่างพากันรักษาศีล 5 ก็จะท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างเป็นปกติสุข แต่ถ้ามีผู้ใดปราศจากซึ่งศีล 5 นั้นแล้ว ผู้นั้นก็จะน าทุกข์ภัยมาสู่ตนเองและสังคม
โดยรวมได้ ศีลท้ัง 5 ข้อนั้น มีดังต่อไปนี้ 

   ข้อที่ 1. พึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
   ข้อที่ 2. พึงละเว้นจากการลักขโมย  
   ข้อที่ 3. พึงละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
   ข้อที่ 4. พึงละเว้นจากการพูดเท็จ   

                                                             

 138 สัมภาษณ์ ธนกฤต  ธรรมวณิช ,รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) , 7 มกราคม 2559. 
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   ข้อที่ 5. พึงละเว้นจากการด่ืมหรือเสพของมึนเมา 
 แต่โดยแท้จริงแล้วคนเรานั้นต่างก็รักตัวเองมากที่สุด ซึ่งการที่ต้องท าผิดศีลหรือผิด

ครรลองคลองธรรมนั้น ก็เพราะความที่รักแต่ตัวเอง คิดถึงแต่ตัวเอง ซึ่งเรียกกันว่าความเห็นแก่ตัว
นั้นเอง และก็เพราะความเห็นแก่ตัวเองนี้เองที่ท าให้ต้องเบียดเบียนผู้อื่น ต้องฆ่าสัตว์ ต้องลักทรัพย์ 
ต้องประพฤติผิดในกาม ต้องพูดเท็จ ต้องด่ืมของมึนเมา สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุเบ้ืองต้นมาจาก
ความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้น ถ้าเมื่อใดเราลดตัวกูของกูลงได้ ก็ลดทุกข์โทษภัยของตนลงไปได้
เช่นกัน เมื่อไม่มีตัวกูหรือไม่มีของกูแล้วก็จะไม่มีทุกข์ เพราะไม่มีอะไรไปให้ยึดมั่นถือมั่น ดังนั้นจะ
ให้ดี อย่าไปยึดถืออะไรมาเป็นของตน จงพึงส ารวมระวังไว้ว่า ในแต่ละช่ัวโมง ในแต่ละวันนั้น  
อย่าเผลอไปยึดอะไรมาเป็นของของกู 

 ในการสมาทานศีลห้าหรือรับศีลห้านั้น สามารถไปสมาทานกับพระที่วัดก็ได้ แต่ถ้าไม่
สะดวกให้ท าเองต่อหน้าพระพุทธรูปที่บ้านก็ได้ ถ้าพระพุทธรูปที่บ้านไม่มีก็ให้ใช้วิธีก าพระที่คอ
แล้วยกขึ้นประนมมือต้ังจิตอธิษฐานเอา เพราะไม่จ าเป็นต้องมีพยานรู้เห็น ให้ถือเอาเจตนาตนเป็น
ส าคัญ จะท าที่ไหนเมื่อไหร่ก็ขอให้เต็มใจรับ หรือรับด้วยความต้ังใจอย่างเต็มที่ เมื่อรับแล้วก็ให้
ต้ังใจรักษาอย่าให้ศีลด่างพร้อย พยายามประคับประคองกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์อยู่ในศีล        
ในธรรม139 

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อ วันท่ี 24-25 กรกฎาคม 2558         
(ในภาคผนวก ก ภาพที่ 14 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) พิธีอุปสมบทหมู่) เป็นโครงการท่ี
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

 เมื่อเทศกาลวันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ทางวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)           
น าโดยพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ก็ได้จัดงานตักบาตรเทโว และฟังเทศน์ซึ่งถือว่าเป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมท่ีช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้แก่ชาวบ้านอย่างมาก เป็นเครื่องควบคุมสังคมให้ 
ละ ลด เลิกอบายมุข หันหน้าเข้าวัดเพื่อท าบุญ จึงมีส่วนช่วย ให้สังคมเกิดสันติสุขเป็นอย่างดี               
(ในภาคผนวก ก ภาพที่ 15 งานตักบาตรเทโว และฟังเทศน์ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)) 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้มีการเผยแผ่ศาสนาในรูปแบบช่องทางของส่ือ
วีดีโอ โทรทัศน์ ท้ังนี้ก็เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการเผยแผ่หลัก            
ค าสอนของพระพุทธสาสนา แก่ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
พร้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม (ในภาคผนวก ก  ภาพท่ี 16 รายการธรรมะศศศ
ท าไม) สอดคล้องกับงายวิจัยของ พระศรีอาริยะ ปิยสีโล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารและรูปแบบ
รายการวิทยุกระจายเสียงท่ีเหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของวิทยุชุมชน วัดสามพราน 
จังหวัดนครปฐม  จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในรายการวิทยุชุมชนของวัดสาม
พรานนั้น เป็นไปในลักษณะท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการผลิต

                                                             

 139 พระเทพศาสนาภิบาล , งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจ าปี 
2559, วัดไร่ขิงพระอารามหลวง (กรุงเทพมหานคร : สามลดา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด), 111ศ 



90 
 
รายการ ซึ่งหากพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วมในวิทยุชุมชน จะเห็นได้ว่า รายการวิทยุชุมชนของ
วัดสามพรานก้าวไปสู่ระดับท่ีสาม โดยสถานียินยอมให้จัดรายการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของสถานี            
มีประชาชนเป็นอาสาสมัครเข้ามาผลิตรายการและสถานีให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและอุปกรณ์แต่
ประชาชนยังไม่ได้เป็นเจ้าของสถานี วัดยังคงเป็นเจ้าของอยู่เช่นเดิม สถานีวิทยุชุมชน ของวัด                
สามพรานก่อตั้งขึ้นก็เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหลักในครั้งแรก ไม่ได้เกิดจากความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน สมาชิกในสังคมไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดต้ังรายการ140 

 ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีใดก็ตามพระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) หลวงพ่อจะมีผู้ติดตามไปด้วยตลอดท้ังนี้ก็เพื่อประโยชนท่ีจะเกิดกับชาวพุทธท้ัง               
ทางกาย ทางใจ ส่ิงท่ีได้เห็นตลอดจากการที่หลวงพ่อด าเนินกิจกรรมทางศาสนาต่าง เหมือนท่านไม่ได้
หยุดท่ีจะท าเพื่อดูแลพุทธศาสนา บางครั้งยังสงสัยว่าขนาดเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเด็ก แค่เดินตาม
เรายังเหนื่อย หลวงพ่อบางทีท ากิจกรรมอยู่ร่วมกัน พวกคณะศิลปินก็กลับกันก่อน แต่หลวงพ่อยังมีอีก
งานหนึ่งต่ออีก พอเสร็จก็มีอีกงานต่ออีก ซึ่งหลวงพ่อก็ไปต่อ วันหนึ่งก็หลายงาน ล้วนแล้วเป็นงาน
เกี่ยวกับการพุทธศาสนาท้ังส้ิน โดยเฉพาะช่วงนี้มีกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ก็ยิ่งปฏิบัติภารกิจ
ทางด้านนี้อย่างเป็นทางการและมีระบบ หากคิดแค่ไปท ากิจกรรมตามก าหนดการท่ัวประเทศ ถ้าเป็น
เรานี่ถือว่าเหนื่อยมาก แต่ท่านแข็งแรงมากและมุ่งมั่นมาก อีกอย่างหนึ่งท่ีรู้สึกชอบและประทับใจ คือ 
ท่านมีวิธีคิดท่ีทันสมัย เป็นพระท่ีทันสมัย เช่น มีหลายครั้งในขณะท่ีเคล่ือนขบวนเดินทางไป ใกล้เวลา
ฉันเพล จะไม่ทันเวลา มีเหตุจ าเป็นต้องแวะฉันอาหารร้านข้ างทางก่อน ท่านก็จะไม่ละเลยท่ีจะ             
สวดมนต์ ก็สวดตรงนั้นเลย พร้อมคณะสงฆ์ท่ีติดตาม และไม่ว่าไปท่ีไหนก็ตามท่านก็จะมีเหรียญพระ
หลวงพ่อวัดไร่ขิง ติดไปมอบให้ชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านประทับใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นกุศโลบายในการ
เผยแผ่พุทธศานาอีกทางหนึ่ง ซึ่งท่านท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและท่านก็มี
ความสุขด้วย141 ในการท าบุญทุกครั้งก็คือท่ีสุดของชีวิตอยู่แล้ว ซึ่งพอมีโอกาสท างานถวายหลวงพ่อ
แย้มถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต รู้สึกประทับใจในทุกกิจกรรมท่ีหลวงพ่อท า ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดี 
คือ เราเป็นผู้รับโอกาสมาตลอดมาตลอด และครั้งนี้เปล่ียนมาเป็นผู้ให้บ้าง หมายความว่าเราได้ไปร้อง
เพลงให้เค้าฟัง ไปเป็นตัวอย่างให้เค้าเห็นว่า อ้อ ศิลปินยังท าเลย เราจะมัวท าไรอยู่ จริงๆ คิดว่าเป็น
เรื่องดีท่ีจะเป็นส่ือกลางให้ทุกคนมาท าบุญเยอะขึ้น ท่ีเชิญให้คุณมาท าบุญ เพราะทุกครั้งท่ีคุณได้ท านั้น
ถึงว่าดีท่ีสุดในชีวิตคุณ หลวงพ่อคือผู้ให้ ทุกครั้งท่ีหลวงพ่อท าบุญ เท่าท่ีสัมผัสมา ไม่เคยได้ยินหลวงพ่อ
บ่นว่า เหนื่อย ขนาดมีงานทุกวัน ไกลแค่ไหนก็ไป ไม่ใช่แค่ในประเทศ ต่างประเทศก็ไป เช่น พม่า ลาว 
หลวงพ่อไปหมด ไม่เคยบ่น หลวงพ่อท่านสู้142 บางครั้งไป โรงเรียนนักเรียนประถม บางทีน้องๆไม่รู้จัก
ศิลปนิเลยด้วยซ้ า แต่ถามว่าทุกคนดีใจรึเปล่าท่ีได้เจอศิลปินนักร้อง ทุกคนก็ตอบว่าดีใจ บางคนก็รู้จัก
ผ่านคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งหลวงพ่อก็น าความสุขไปมอบผ่านเสียงเพลงให้กับทุกๆคน ส่วนใหญ่ก็จะเป็น

                                                             

 140 พระศรีอาริยะ ปิยสีโล ,การบริหารและรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงท่ีเหมาะสม
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของวิทยุชุมชน วัดสามพราน จังหวัดนครปฐม ,วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),2548 
 141 สัมภาษณ์ สลา คุณวุฒิ, ศิลปินนักร้อง, 27 มิถุนายน 2559. 
 142 สัมภาษณ์ ไผ่ พงศกร, ศิลปินนักร้อง, 27 มิถุนายน 2559. 
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เพลงศีล 5 ท าให้ทุกคนเข้าใจในหลักธรรมได้ง่ายและมีความสุขกับกิจกรรมพระพุทธศาสนามากขึ้น              
ในการร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนากับหลวงพ่อ รู้สึกภูมิใจ และเป็นเกียรติมากๆ ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาส
ได้ช่วยเหลือสังคม อุดมการณ์ท่ีหลวงพ่อปฏิบัติมาตลอดซึ่งบางส่วนตรงกัน และก็จะยึดถือหลวงพ่อเป็น
แบบอย่างและปฏิบัติส่ิงดีๆอย่างนี้ตลอดไป143 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูศรีปริยัติวิกรม พบว่า 
วัดได้ด าเนินการตามเทคนิคและรูปแบบการส่ือสารตามแนวพุทธ โดยได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เทป วีดีโอ หนังสือ และส่ือมวลชลอื่นๆเข้ามาช่วย และตัวท่านเองก็มี   
กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธา กล้าหาญ เล่ือมใส เร้าใจ อยากฟังและน าไปปฏิบัติ
ตาม144  
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีคณะศิลปิน ร่วมเดินทางจัดกรรม ตามจังหวัดต่างท่ัวประเทศ (ในภาคผนวก 
ก ภาพท่ี 17 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5) นอกจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยท่ัวไป
แล้วพระเทพศาสนาภิบาลได้มีกุศโลบายให้ทุกคนได้เข้าถึงหลักธรรมศีล  5  ได้อย่างง่าย ซึ่งได้มีการ
ประพันธ์เพลงจากครูเพลงช่ือดังและขับร้องโดยศิลปินแนวหน้าไว้หลายบทเพลง เพื่อให้การเผยแผ่
ศาสนาเป็นไปด้วยความสุขท้ังกายและใจ ดังเช่น เพลง ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก ศิลปิน ต่าย 
อรทัย ค าร้อง/ท านอง สลา คุณวุฒิ เรียบเรียง ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง เนื้อเพลง คือ 

  “คิดว่าต้องท าใจ เสียอ้ายให้กับความมัวเมา 
เพราะถูกพิษเหล้าพาไป ค าพูด เช่ือถือบ่ได้ 
เปล่ียนผู้หญิงเรื่อยไป ล่มสลายคือรักเรา 
 เมื่อเห็นอ้ายคืนมา ฮู้บ่ว่าน้องน้ าตาสิไหล 
อ้ายกลับมาได้อีกคราว มาเป็นอ้าย คนฮัก คนเก่า 
หยุดทุกเรื่องมัวเมา ความเป็นเราก็หวนมา 
 บุญคุณศีลห้า ดึงอ้ายกลับมาคืนฮัก 
มีศีลห้าเป็นหลัก  ฉุดอ้ายพ้นจากปัญหา 
กลับมาเป็นคนดีคนเก่า ได้เพราะพระธรรมน าพา 
ได้ศีลธรรมกลับมา ก็ได้คนดีคืนหา  ดวงใจ 
 เก็บดอกไม้บูชา กราบพระกราบพระธรรมค าสอน 
สิบ่เดินย้อนกลับไป ออกห่างความหลงใดใด 
ได้ศีลห้าคืนใจ  น้องจึงได้อ้าย  คืนฮัก”  
 

                                                             

 143 สัมภาษณ์ ต่าย อรทัย ,ศิลปินนักร้อง, 27 มิถุนายน 2559. 
 144 พระครูศรีปริยัติวิกรม, “ศึกษาเทคนิคและรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธธรรมของ
พระเทพสิงหบูราจารย์ (จริญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสงห์บุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2546) , 
บทคัดย่อศ 
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 และอีกเพลงคือ เพลง ท่องให้จ า ท าให้ได้ บทเพลงจากครูสลา ประพันธ์ถวายแด่ หลวง
พ่อแย้ม พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เนื้อเพลงคือ  

 “ หมบู้านของเราแสนอุน  ในร่มบุญของศาสนา  
ฟงธรรมพระศาสดา   มีศีลหา้ส่องทางหัวใจ   
ยืนหยัดก้าวเดินตามรอย   แบบเต็มร้อยท้ังเด็กน้อยผู้ใหญ่  
ฟื้นฟูวิถีไทยๆ    พึ่งพาอาศัยเช่ือมั่นในความดี  
 พรอมใจโรงเรียน วัด บ้าน พ่อก านัน ท่าน อบตศ  
ร่วมแรงกันไมรีรอ   มีหลวงพ่อส่งเสริมเต็มท่ี 
เริ่มจากครอบครัวน าพา  ฝึกธรรมะหมั่นรักษาความดี  
ต่ืนเช้าก่อนนอนทุกที   ทบทวนความดีท่องจ าศีลห้า 
 ปาณาฯ ท่านห้ามฆ่าสัตว์ อธินาฯ ห้ามขโมยนะจ๊ะ  
กาเมฯห้ามผิดกามา มุสาฯ พูดเท็จไมน าพา ศีลข้อห้าสุราเมฯก็ห้าม 
ท่องให้จ าแล้วท าใหไ้ด้ไมเบียดเบียนใคร ใครไมเบียดเบียนเรา  
บูชาพระพุทธเจา   ถวายใจเรารักษาศีลห้า 
  บูชาพระพุทธเจา  ถวายใจเรารักษาศีลห้า  
หมบู้านของเรายุคใหม่   ใครๆ ก็ต่างมีศีล 
รื่นรมย์พออยู่ พอกิน   ดับทุกขส้ิ์นแผ่นดินโสภา 
 แน่แน่วเดินแนวเดียวกัน   ทุกๆ บ้านกวดขันฟันฝุา  
จรรโลงพุทธศาสนา   ท่องเป็นคาถาคุ้มใจให้ทุกคน 
 บูชาพระพุทธเจ้า หมู่บ้านของเรา  รักษาศีลห้า”  
 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศักดิ์พิชัยานสิทฺโธ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาท
การเผยแผ่พุทธธรรมของพระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี)” จากผลการศึกษาพบว่า พระวิสุทธาธิบดี         
ได้ใช้ส่ือตัวท่านซึ่งเป็นส่ือบุคคลท่ีส าคัญ มีรูปแบบการน าเสนอด้วยวิธี น าเสนอโดยตรง น าเสนอโดย
การเปรียบเทียบ อุปมา อุปมัย น าเสนอโดยการใช้ตัวอย่าง น าเสนอโดยการเช่ือมโยงกับสถานการณ์
และน าเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต ค าคม โคลง กลอนประกอบ นอกจากนี้ยังมีการ                
ใช้ส่ือมวลชน ได้แก่ ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ือวิทยุกระจายเสียงและการใช้ส่ือเฉพาะกิจ ได้แก่ การสร้าง
วัตถุมงคล บทความ แถบบันทึกเสียง145 

 
 
 
 

                                                             

 145 พระมหาศักดิ์พิชัยชานสิทฺโธ (ชัยดี),“ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระวิสุ
ทธาธิบดี (วีระภทฺทจารี)” (วิทยานิพนธ์พุทธศาตรมหาบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,2549)ศ 
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สรุป 
 

 บทบาทหน้าท่ีด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) ท่านมี
การเผแผ่ธรรมค าสอนอย่างต่อเนื่องตามค าสอนของพระบรมศาสดา โดยเลือกใช้วิธีการส่ือสารอย่าง
ง่ายให้ประชาชนเข้าถึงหลักธรรมได้อย่างมีความสุข ท่านท าหน้าท่ีสอนธรรมมะสู่การปฏิบัติจริง              
เห็นได้ชัดจากการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งได้มีการตรวจเยี่ยมโครงการท่ัวประเทศ
ตลอดปีท่ีผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ชุมชนท่ีเข้าร่วม ท่ีต่างกันจัดนิทรรศการได้
อย่างสวยงามและมีประโยชน์กับทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านมีกุศโลบายมากมายท่ีจะท าให้         
ทุกคนได้เข้าถึงหลักธรรมได้ง่าย เช่น สร้างเพลง ให้ศิลปินนักร้องเป็นแกนน า จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ เผยแผ่
ผ่านวิทยุกระจายเสียง สร้างรายการธรรมทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่เนื้อหาในรายการจะเป็นการเทศน์ของ
ตัวท่านเองและก็ภาพกิจกรรมต่างๆท่ีอยู่ในการเผยแผ่ศาสนธรรม เรียกได้ว่าท่านมีคุณลักษณ์ของนัก
เผยแผ่ นักประชาสัมพันธ์ สมารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เป็นอย่างดี ท าให้การเผยแผ่ของท่าน
ไม่น่าเบ่ือเมื่อเจอท่านคราใดก็มีแต่เรื่องใหม่ๆมาบรรยายได้เสมอ ทุกคนก็รู้สึกชอบแล้วก็ยินดีท่ีจะนั่ง
ฟังธรรม ส่วนใหญ่แล้วประชาชนจะเข้าใจหลักธรรมและไปใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ท าให้เกิดความ
แตกแยกในสังคมน้อยลง 
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บทที่ 7 
 

บทบาทด้านการสาธารณูปการ 
 

 รู้หรือไม่ “ต้นไม้เทศน์ให้เราฟังได้” พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านเคยได้
กล่าวไว้ ซึ่งท้ิงไว้ให้เป็นปริศนาให้กับประชาชนท่ีมาท าบุญที่วัดไร่ขิง (พระอารมหลวง) ซึ่งหากจะแปล
ความก็ คือ ไม่ ใช่เพียงแต่ท่านท่ีเทศน์ให้ญาติโยมฟังไ ด้  ท่านยังพัฒนาวัดปรับปรุงสถาน ท่ี                  
สร้างหลักธรรมค าสอนไว้ที่ต้นไม้แทบทุกต้นของในวัด จัดบริเวณนั่งพักผ่อนหย่อนใจไว้ร่มรื่นสวยงาม         
สร้างให้วัดเป็นศูนย์กลางของประชาชน พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเยาวชน 
 

สาธารณูปการ 
ความหมายงานสาธารณูปการ 

งานสาธารณูปการ คือ การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด รวมท้ังการ
พัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ีร่มรื่น สะอาด จัดระบบไฟฟ้า น้ าด่ืม ห้องน้ า เพื่อให้ประชาชน ภิกษุ สามเณร 
มีความสุขเมื่อเข้ามาในวัด นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายสาธารณูปการ ไว้มากมาย ดังนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า  การสาธารณูปการเป็นค านามหมายถึงการก่อสร้างและ           
การบูรณปฏิสังขรณ์146 กรมการศาสนาได้ให้ความหมายไว้ว่าสาธารณูปการหมายถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวัดในด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้วัดเอื้อประโยชน์ตามภารกิจของ      
เจ้าอาวาสด้านอื่นๆการพัฒนาเหล่านี้ได้แก่การดูแลการท านุบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัดการดู
และรักษาและก่อสร้างอาคารสถานท่ีเช่นพระอุโบสถเมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ        
เป็นต้น งานสาธารณูปการในแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ
ความต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส าคัญและนอกจา กนั้น
กรมการศาสนาได้ก าหนดแนวทางในการจัดการด้านสาธารณูปการวัดจะต้องมีแผนผังก าหนดการปลูก
สร้างภายในวัดบริเวณวัดมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้เกี่ยวกับพุทธประวัติท าให้วัดเป็นแหล่งศึกษา 
เป็นสถานท่ีรื่นรมย์ลานวัดสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล มีถังรองรับขยะ มีถนนทางเดินเท้า
ภายในวัด วัดควรมีประตูปิดเปิดตามวันเวลาเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของวัดมีป้ายแสดงส่ิง
ส าคัญๆเพื่อดึงดูดความศรัทธาของประชาชนตามสมควรการทาสีเสนาสนะก็ดีแผ่นป้ายก็ดีให้ใช้สี
เรียบๆไม่ฉูดฉาดการปลูกสร้างเสนาสนะภายในวัดให้รักษาไว้ซึ่งศิลปกรรมของไทยมีการจัดระบบน้ า

                                                             

 146 ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,(กรุงเทพ :นานมีบุ๊ค
พับลิเคช่ันส์จ ากัด,2546), 1175. 
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ด่ืมน้ าใช้ไฟฟ้าท่ีอยู่อาศัยมีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลห้องน้ าห้องส้วมจัดสวัสดิการให้ภิกษุสามเณรได้รับ
ความผาสุกในการบ าเพ็ญสมณธรรม147 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติระบุว่าการสาธารณูปการเป็นงานท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาวัด ในด้านอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมเพื่อให้วัดเอื้อประโยชน์ตามภารกิจของวัด             
การดูแลรักษาและการก่อสร้างอาคารสถานท่ี เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลา
การเปรียญ เป็นต้น งานสาธารณูปโภคแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกัน มากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดเศรษฐกิจ 
ความต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส าคัญ ท้ังนี้ทางวัดก็จะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกรมศาสนาเป็นบางส่วนเรียกว่า เงินอุดหนุนบูรณะวัด148 
 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้กล่าวว่า การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้าง
และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด เช่น โบสถ์ ศาลา กุฏิ สาธารณูปการโดยรวมหมายถึง
การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะศาสนสถานเท่านั้นหากรวมไปถึงการท าวัดให้สะอาด          
ร่มรื่น สะดวก สบาย การท าถนน การท าทางเดินในวัด และการตกแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่
ผู้พบเห็นด้วย  การสาธารนูปการเป็นงานของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องท า ท้ังนี้
เพื่อสร้างส่ิงท่ีจ าเป็น รักษาซึ่งท่ีมีอยู่แล้ว และซ่อมส่ิงท่ีช ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้ เพื่อประโยชน์แก่
ชุมชนและพระสงฆ์ภายในวัด149 
 ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ 
 1) ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าท่ีของพระสงฆ์ในวัดนั้นซึ่งมี
เจ้าอาวาส เป็นต้น ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
 2) ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัด แต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง 
เช่น ท่ีดิน ผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ซึ่งศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าท่ีของ
ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษา ท้ังนี้การจัดการศาสนสมบัติภายในวัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชน
โดยท่ัวไปหากไม่จ าเป็น150 
 พระราชรัตนมุนี ได้กล่าวเกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนาในด้านสาธารณูปการ
ของวัดแบ่งได้ 3 เรื่อง คือ 
 

                                                             

 147 กรมศาสนา,หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ , (กรุงเทพฯ: กอง
แผนงาน กรมการศาสนา ,2542), 7. 

 148 พระราชบัญญัติว่าด้วยการศาสนศึกษา.อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535,(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
สาระส าคัญของภารกิจแต่ละด้าน,(อัดส าเนา) 

 149 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช),ค าวัด,พิมพ์ครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร :          
โรงพิมพ์เลียงเชียง,2548),1106. 

 150 กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,คู่มือ การพัฒนาวัดสู่ความ
เป็นมาตรฐาน,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมศาสนา,2554),6. 
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 เรื่องท่ี 1 การบูรณะและพัฒนาวัด 
 เรื่องท่ี 2 การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ 
 เรื่องท่ี 3 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด151 

ประวัติวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
               ช้ันและต าบล ท่ีต้ังของวัด วัดไร่ขิงแต่เดิมเป็นวัดราษฎร์เล็กๆแห่งหนึ่งต้ังอยู่ติดริมแม่น้ า
นครชัยศรี (ท่าจีน) สังกัดคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกายต่อมาได้ยกฐานะขึ้น เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี 
ชนิดสามัญ เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 วัดไร่ขิง ปัจจุบันต้ังอยู่เลขท่ี 51 หมู่ 2 ต าบลไร่ขิง
อ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม อาณาเขตของวัดไร่ขิง แบ่งเป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และ           
ท่ีธรณีสงฆ์ ดังนี้  
  ทิศเหนือ   จรดแม่น้ านครชัยศรี (ท่าจีน)   
 ทิศใต้   จรดแนวทางรถยนต์ผ่านสนามกอล์ฟ 
 ทิศตะวันออก  จรดต าบลไร่ขิง  
 ทิศตะวันตก   จรดต าบลท่าตลาด  
วัดไร่ขิงมีพื้นท่ีธรณีสงฆ์รวม 244 ไร่ 89 ตารางวา  มีลักษณะพื้นท่ีของวัดรูปส่ีเหล่ียม ทิศเหนือ
ด้านหน้าวัดมีเขื่อนกั้นริมน้ าตลอดแนว ทิศใต้ และทิศตะวันออกมีต าแพงล้อมตลอดพื้นท่ีของวัด  
  นามวัดและมูลเหตุท่ีสร้างนั้นคนรุ่นเก่าได้เล่าสืบต่อกันมาว่า วัดไร่ขิงสร้างขึ้นเมื่อปี           
พ.ศ.2394 โดยพระธรรมราชานุวัตร (พุก) ชาวเมืองนครชัยศรี มณฑลนครชัยศรี (ต่อมาท่านได้รับ
สถาปนาสมศักดิ์เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์) ในขณะนั้นท่านด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน
วรวิหาร ท่านได้กลับมาสร้างวัดไร่ขิงและวัดดอนหวาย ซึ่งเป็นบ้านโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน 
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ได้มรณภาพเมื่อปี วอก พ.ศ.2427 รวมสิริอายุ 91 ปี 
พระราชทานเพลิงศพเมื่อวันท่ี  9 เมษายน ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 10 ค่ า เดือน 5 ปีระกา              
พ.ศ.2428  
           ในการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร มาพระราชทานเพลิงศพ              
ณ เมรุพิเศษวัดศาลาปูน ดังนั้น งานทุกอย่างจึงตกเป็นภาระของพระธรรมราชานุวัตร (อาจ จนฺทโชโต) 
เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน รูปท่ี 6 ซึ่งเป็นหลานชายของท่าน แต่ก็ไม่ทราบว่าท่านกลับมาปฏิสังขรณ์วัด
เมื่อใดหรือท่านอาจจะมาในปี พ.ศ.2453 ตอนท่ีท่านได้เล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระธรรมราชานุวัตร              
ก็อาจจะเป็นไปได้ ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุ 75 ปี และเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน รูปท่ี6 ต่อจาก                   
สมเด็จพุฒาจารย์ (พุก) 
           ส าหรับช่ือวัดนั้น มีเรื่องเล่าว่า พื้นท่ีวัดในอดีตมีชาวจีนปลูกบ้านอาศัยอยู่กันเป็นจ านวน
มากและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย จนเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บ้านหรือชุมชนในแถบนี้ว่า “ไร่ขิง” 
ต่อมา เมื่อมีชุมชนหนาแน่นมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ดังนั้น 
วัดจึงได้ช่ือตามช่ือของหมู่บ้านหรือชุมชนว่า “วัดไร่ขิง” 

                                                             

 151 พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺญฺาสิริ), การจัดสาธารณูปการและสาธารณะ
สงเคราะห์ของวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2538), 9. 
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           ในราวปี พ.ศ. 2446 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพมหานคร เสด็จตรวจเย่ียมวัดในเขตอ าเภอสามพราน สมเด็จฯ ได้เสด็จมาท่ีวัดไร่ขิงและทรงต้ัง
ช่ือให้ใหม่ว่า “วัดมงคลจินดาราม” ท้ังทรงใส่วงเล็บช่ือเดิมต่อท้ายจึงกลายเป็น “วัดมงคลจินดาราม 
(ไร่ขิง)” เมื่อเวลาผ่านพ้นมานานและคงเป็นเพราะความกร่อนของภาษาจีนท าให้ วงเล็บหายไป 
คงเหลือเพียงค าว่า “ไร่ขิง" ต่อท้ายค าว่า “มงคลจินดาราม” จึงต้องเขียนว่า “วัดมงคลจินดาราม-ไร่ขิง” 
แต่ในทางราชการก็ยังคงใช้ช่ือเดิมเพียงว่า “วัดไร่ขิง” สืบมาจนทุกวันนี้ 
 
ประวัติหลวงพ่อวัดไร่ขิง 
           หลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 
2 นิ้ว สูง 16 ศอก 16 นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ช้ัน เบื้องหน้าผ้าทิพย์ปูทอดลงมาองค์
หลวงพ่อวัดไร่ขิงประดิษฐานเป็นพระประธาน ท่ีอยู่ภายในอุโบสถ หันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร       
(ทิศเหนือ) 
           ซึ่งหน้าวัดมีแม่น้ านครชัยศรีหรือแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน จากหนังสือประวัติของวัดไร่ขิง           
ได้กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ได้อัญเชิญมาจากวัดศาลาปูน โดยน าล่องมาทางน้ าด้วยการ
ท าแพไม้ไผ่หรือท่ีเรียกกันว่าแพรลูกบวบรองรับองค์พระปฏิมากรณ์ ครั้นเมื่อถึงหน้าวัดไร่ขิงจึงได้
อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ภายในอุโบสถ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์พอดีจึงมี
ประชาชนจ านวนมากมาชุมนุมกัน ในขณะท่ีอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากแพ สู่ปะร าพิธีได้เกิดอัศจรรย์ขึ้น
แสงแดดท่ีแผดจ้ากลับพลันหายไป ความร้อนระอุในวันสงกรานต์ก็บังเกิดมีเมฆด ามืดทะมึน                
ลมปั่นป่วน ฟ้าคะนอง และบันดาลให้มีฝนโปรยลงมาท าให้เกิดความเย็นฉ่ าและเกิดความปิติ ยินดีกัน
โดยท่ัวหน้า ประชาชนท่ีมาต่างก็พากันต้ังจิตรอธิษฐานเป็นหนึ่งเดียวกัน ว่า “หลวงพ่อจะท าให้เกิด
ความร่มเย็นเป็นสุข ดับความร้อนคลายความทุกข์ให้หมดไป ดุจสายฝนท่ีเมทนีดลให้ชุ่มฉ่ า เจริญงอก
งามด้วยธัญญาหารฉะนั้น” 
           ดังนั้น วันดังกล่าวที่ตรงกับวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย ทางวัดจึงได้ถือเอา
เป็นวันส าคัญ และได้จัดให้มีงานเทศกาลปิดทองประจ าปีหลวงพ่อวัดไร่ขิง สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 
ต านานหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นจากค าบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือท่ีเรียกว่า “มุขปาฐะ” มีหลายต านาน 
ดังนี้ 
           ต านานท่ี 1 ครั้งเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ชาวเมืองนครชัยศรี ได้มาตรวจเยี่ยมวัด
ในเขตอ าเภอสามพราน ได้เข้าไปในพระอุโบสถของวัดไร่ขิง หลังจากกราบพระประธานแล้ว                 
มีความเห็นว่าพระประธานมีขนาดเล็กเกินไป จึงได้บอกให้ชาวบ้านพร้อมชาวบ้านไปอัญเชิญมาจากวัด
ศาลาปูนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวางลงบนแบบไม้ไผ่และน าล่องมาตามล าน้ าและอัญเชิญขึ้น
ประดิษฐานในพระอุโบสถ ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 วันสงกรานต์พอดี 
           ต านานท่ี 2 วัดไร่ขิงสร้างเมื่อปีกุน พุทธศักราช 2394 ตรงกับปีสุดท้ายในรัชกาลท่ี 3 ต้น
ปี ในรัชกาลท่ี 4 สมเด็จพระพุฒาจารย์  (พุก) ซึ่ งเป็นชาวเมืองนครชัยศรี ในขณะนั้นด ารง                
สมณศักด์ิพระราชาคณะท่ี “พระธรรมราชานุวัตร” ปกครองอยู่ท่ีวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้กลับมาสร้างวัดท่ีบ้านเกิดของตนท่ีไร่ขิง เมื่อสร้างพระอุโบสถเสร็จแล้วจึงได้
อัญเชิญพระส าคัญองค์หนึ่งจากกรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มาเพื่อประดิษฐานไว้ใน              
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พระอุโบสถแต่การสร้างยังไม่ทันจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ท่านได้มรณภาพเสียก่อน ส่วนงานท่ีเหลืออยู่
พระธรรมราชานุวัตร (อาจ จนฺทโชโต) หลานชายของท่านจึงด าเนินงานต่อจนเรียบร้อย และบูรณะ
ดูแลมาโดยตลอดจนถึงแก่มรณภาพ 
           ต านานท่ี 3 ตามต านานเป็นเรื่องราวท่ีเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับมีพระพุทธรูปลอยน้ ามา 5 องค์ก็มี 
ลอยมา 3 องค์ก็มี  โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเล่าว่ามี 5 องค์นั้น ตรงกับค าว่า “ปัญจภาคี ปาฏิหาริยกสินธุ์โน” ซึ่ง
ได้มีการเล่าเป็นนิทานว่า ในกาลครั้งหนึ่ง มีพี่น้องชาวเมืองเหนือ 5 คน ได้บวชเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาจนส าเร็จเป็นพระอริยบุคคล ช้ันโสดาบัน มีฤทธิ์อ านาจทางจิตมากได้พร้อมใจกันต้ัง
สัตย์อธิษฐานว่า เกิดมาชาตินี้จะขอบ าเพ็ญบารมีช่วยให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์ แม้จะตายไปแล้ว ก็จะขอ
สร้างบารมีช่วยสัตว์โลกให้ได้พ้นทุกข์ต่อไปจนกว่าจะถึงพระนิพพาน ครั้งพระอริยบุคคลท้ัง 5 องค์      
ได้ดับขันธ์ไปแล้ว  ก็เข้าไปสถิตในพระพุทธรูปท้ัง 5 องค์ จะมีความปรารถนาท่ีจะช่วยคนทางเมืองใต้
ท่ีอยู่ติดแม่น้ าให้ได้พ้นจากทุกข์ จึงได้พากันลอยน้ าลงมาตามล าน้ าท้ัง 5 สาย เมื่อชาวบ้านตามเมืองท่ี
อยู่ริมแม่น้ าเห็นเข้า จึงได้อัญเชิญและประดิษฐานไว้ตามวัดต่างๆ มีดังนี้ 
           พระพุทธรูปองค์ท่ี 1 ลอยไปตามแม่น้ าบางปะกง ได้ขึ้นสถิตท่ี วัดโสธรวรวิหาร เมืองแปดริ้ว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกกันว่า “หลวงพ่อโสธร” 
           พระพุทธรูปองค์ท่ี 2 ลอยไปตามแม่น้ านครชัยศรี (ท่าจีน) ได้ขึ้นสถิตท่ี วัดไร่ขิงเมืองนครชัยศรี 
เรียกกันว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” 
           พระพุทธรูปองค์ท่ี 3 ลอยไปตามแม่น้ าเจ้าพระยา ได้ขึ้นสถิตท่ี วัดบางพลี เรียกกันว่า 
“หลวงพ่อวัดบางพลี” แต่บางต านานก็ว่า หลวงพ่อวัดบางพลีเป็นองค์แรกในจ านวน 5 องค์ จึงเรียก
กันว่า “หลวงพ่อโตบางพลี” 
           พระพุทธรูปองค์ท่ี 4 ลอยไปตามแม่น้ าแม่กลอง ได้ขึ้นสถิตท่ี วัดบ้านแหลม เมืองแม่กลอง 
เรียกว่า “หลวงพ่อวัดบ้านแหลม” 
           พระพุทธรูปองค์ท่ี 5 ลอยไปตามแม่น้ าเพชรบุรี ได้ขึ้นสถิตท่ี วัดเขาตะเครา เมืองเพชรบุรี 
เรียกกันว่า “หลวงพ่อวัดเขาตะเครา” 
           ส่วนต านานของเมืองนครปฐมนั้นเล่าว่า มีพระ 3 องค์ ลอยน้ ามาพร้อมกัน และแสดง
ปาฏิหาริย์จะเข้าไปยังบ้านศรีมหาโพธิ์ ซึ่งมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ จึงได้เรียกต าบลนั้นว่า “บางพระ” 
พระพุทธรูป 3 องค์ลอยเข้าไปจนถึงปากน้ าท่าจีนแล้วก็ลอยกลับทวนน้ าขึ้นมาใหม่ จึงเรียกต าบลนั้น
ว่า “สามประทวน”หรือ“สัมปทวน”แต่เนื่องจากต าบลท่ีชาวบ้านพากันไปชักพระขึ้นฝ่ังเพื่อขึ้น
ประดิษฐาน ณ หมู่บ้านของตน แต่กท็ าไม่ส าเร็จ ต้องทนฝนและทนแดดตากลมจึงได้ช่ือว่า“บ้านลาน
ตากฟ้า”และ“บ้านตากแดด”จนในท่ีสุดพระพุทธรูปองค์แรกจึงยอมสถิต ณ วัดไร่ขิงเรียกกันว่า 
“หลวงพ่อไร่ขิง”ส่วนองค์ท่ี 2 ลอยน้ าแล้วขึ้นไปสถิตขึ้นท่ีวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงคราม เรียกว่า 
“วัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลม”และส่วนองค์ท่ี 3 ลอยตามน้ าไปตามจังหวัดเพชรบุรี แล้วขึ้นสถิตท่ี         
วัดเขาตะเคราเรียกว่า “หลวงพ่อวัดเขาตะเครา”152  

                                                             

 152 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปัญญา อินทปญฺโญ),ประวัติและต านาน หลวงพ่อไร่ขิง, 
(กาญจบุรี:ธรรมเมธี-สหายพัฒนาการพิมพ์,2554), 3-8. 
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 ล าดับเจ้าอาวาสปกครองวัด วัดไร่ขิงสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งมีอายุ
ยาวนานถึงปัจจุบันนับได้159 ปี จากหลักฐานของวัดไร่ขิงมีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาแร้วรวม10รูป  
ซึ่งปกครอง ตามล าดับดังนี้  

1. หลวงพ่ออาจ 
2. หลวงพ่อคง 
3. หลวงพ่อรักษ ์
4. หลวงพ่อมุ้ย 
5. พระอธิการใช้ ปติฎโฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงรูปท่ี 5 รักษาการเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

ระหว่าง พ.ศ.2455-2477 ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 
6. พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตติสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงรูปท่ี 6 พ.ศ. 2478 - 

2500 
7. พระอาจารย์ชื้น ปฎิกาโร (รักษาการเจ้าอาวาส)  
8. พระครูถาวรวิทยาคม (เพิ่ม ทิฎโฐ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสรรเพชรและเจ้าคณะต าบล

ยายชา รักษาการเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รูปท่ี 8 ต่อมาถึงปี พ.ศ. 2503 
9. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปญโญ) ป.ธ.6ท่ีปรึกษาภาค14 อดีตเจ้า

อาวาสวัดไร่ขิง รูปท่ี 9 ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงต้ังแต่วันท่ี2เมษายน พ.ศ. 2551 
10. พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงรูปท่ี 10 

ต้ังแต่วันท่ี14 กุมภาพันธ์พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบันส าหรับเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของอดีตเจ้า
อาวาส  วัดไร่ขิงจากในสมัยก่อนการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆมีค่อนข้างน้อยมากส่วนใหญ่แล้วจะใช้
วิธีการจ า และเล่าสู่กันฟังแบบปากต่อปากหรือมุขปาฐะ153 
 
บทบาทงานสาธารณูปการของพระเทพศาสนาภบิาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
 วัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) ในปัจจุบัน มีความเจริญเกิดขึ้นรอบด้าน ซึ่งมิได้เกิดขึ้น
ธรรมดา แต่เกิดขึ้นโดยมุมมองท่ีมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลของหลวงพ่อ ท่ีมีนามว่า พระเทพศาสนาภิบาล 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านได้พัฒนาบรรยากาศ สถานท่ีภายในวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเพื่อให้สาสนิกชน
ท้ังได้ ได้เข้ามาท าบุญ ท าทาน อีกท้ังจัดแหล่งเรียนรู้ภายในวัดไว้อย่างมากมาย154เพื่อประโยชน์และ
ความรู้รวมท้ังบูรณปฏิสังขรณ์ส่ิงต่างๆไว้มากมาย เป็นศูนย์รวมของสรรพส่ิงท่ีมีความทันสมัยก้าวหน้า 
ทันต่อโลก ทุกคน ทุกเพศ ทุกศาสนา มีการคมนาคมท่ีสะดวกมากขึ้น 
 ผู้วิจัยได้แบ่งงานสาธารณูปการท่ีพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้จัดท า 
จัดสร้างขึ้น 5 ส่วน ดังนี้ 

                                                             

 153 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร),งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อไร่ขิง 
ประจ าปี 2559, (หจก.สามลดา), 55. 
 154 สัมภาษณ์ ส าเริง อยู่ประจ า ,ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม              
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ,8 สิงหาคม 2559. 



100 
 

ส่วนท่ี 1 ส่วนของบริเวณวัด คือ การจัดให้มีส่ิงต่างๆท่ีจ าเป็นเหมาะสม ส่งเสริมสภา 
ความเป็นรมณียสถานโดยด าเนินการในส่ิงต่างๆ  
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้มีการจัดท าป้ายวัด ซึ่งจัดต้ังไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม 
มีขนาดพอเหมาะกับสภาพพื้นท่ี เห็นรายละเอียดได้ชัดเจน มีการตกแต่งบริเวณรอบๆป้ายให้ดู
สวยงาม สง่า สะดุดตา ได้เป็นอย่างดี (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 18 ป้ายวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)) 
ท่านได้จัดท าป้ายกิจกรรมต่างๆของวัด เช่น รูปกิจกรรมงานประจ าปีหลวงพ่อวัดไร่ขิง รูปกิจกรรมแก่
เทียนพรรษา รูปกิจกรรมบวรบรรพชาหมู่ รูปกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ รูปการแจกทุนการศึกษา          
เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของวัด อย่างต่อเนื่อง  (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 19              
ป้ายกิจกรรมต่างๆของวัด) รวมถึงจัดท าป้ายประวัติวัด เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบ และเป็น
แหล่งศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้ จัดใหม้ีป้ายแสดงสถิติข้อมูลต่างๆของวัด เพื่อแสดงจ านวนสถิติในการ
ด าเนินกิจกรรมของวัดในช่วงขณะนั้น อย่างต่อเนื่อง เช่น สถิติงานประจ าปีหลวงพ่อวัดไร่ขิง 
 
 

 
 ภาพที ่12  ป้ายคติธรรม พุทธสุภาษิต 
 
 ภายในวัดพระเดชพระคุณท่านจัดให้มีป้ายคติธรรม พุทธสุภาษิต ในแต่ละจุดมากมาย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้คติธรรมสอนใจให้กับบุคคลท่ีเข้ามาในวัดซึ่งส่วนใหญ่จะถูก
จัดวางไว้บริเวณใต้ต้นไม้ หรือแขวนไว้กับต้นไม้ เสมือนว่า “ต้นไม้พูดได้” นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า 
คุณครูมอบการบ้านให้มาจดคติธรรมภายในวัน แล้วให้กลับไปรายงานว่าคติธรรมนั้นสอนอะไร            
ตอนแรกคิดว่ามีไม่เยอะเลยรีบเข้ามากลัวว่าจะไปซ้ ากับเพื่อน แต่พอมาถึงมันมีเยอะมากเลือกไม่ถูก
และมีสีสันสวยงาม จนตอนนี้ได้อ่านไปเกือบ 20 อันแล้วยังไม่เจอท่ีซ้ ากันเลย รู้สึกเพลินมาก155           

                                                             

 155 สัมภาษณ์ นักเรียนประถมแห่งหนึ่ง คนท่ี 1, นักเรียน, 14 กรกฎาคม 2559. 
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ด้านเพื่อนอีกคนท่ีมาด้วยกันกล่าวว่า รู้สึกชอบสีสันสวยๆ ช่วยท าให้ผ่อนคลายไม่น่าเบื่อเวลาอ่าน   
เมื่อเจออันไหนสวยก็จะเดินไปอ่านใกล้เพราะตัวอักษรมันอ่านไม่ค่อยชัดบางค าก็มีหลุดหายบ้าง           
คงมีคนมาแกะเล่น 156 
 ส่วนท่ี 2 ส่วนการปรับปรุง คือ การปรับปรุงพัฒนา ดูแลรักษา ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ในวัด 

 

 
 ภาพที่ 13  พัฒนาบริเวณวัด 
 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) พัฒนาบริเวณวัดให้สงบ ร่มรื่น มีสนามหญ้า        

มีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ๆ ท่ีท าให้เกิดความรื่นรมย์ใจ จัดสถาน ท่ี ต่างๆภายในวัด ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นสัด เป็นส่วน สะดวกในการเข้าใช้ในแต่ละสถานท่ี อีกท้ังท่านยังได้เล็งเห็นเรื่อง
ของความสะอาดเป็นส าคัญ ภายในวัดจึงจัดในมีถังขยะในการท้ิงขยะมูลฝอยไว้หลายจุด เพื่อให้การ
รักษาความสะอาดเป็นไปได้ง่ายข้ึน  

  นอกจากท่านจะจัดสถานท่ีเป็นระเบียบแล้ว ยังจัดให้มีการปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ
ตกแต่ง เพื่อความร่มรื่น สวยงาม ของสถานท่ีนั้นๆ  ภายในบริเวณวัด พระเทพศาสนาภิบาล                     
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) จัดสร้างสถานท่ีไว้ส าหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ไว้หลายจุด มีเก้าอี้ มานั่ง ในรูปทรง
ต่างๆ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สร้างสีสัน สวยงาม ให้กับสถานท่ีนั้น (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 20            
จุดพักผ่อน) 

  พรเดชพระคุณท่าน จัดให้ในทุกๆวันจะมีเสียงตามสาย จากลานหลังพระอุโบสถ           
เชิญชวนประชาชนในการการท าบุญ สร้างกุศล มีการบรรยายเกี่ยวกับส่ิงปลูกสร้างต่างๆในวัด เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ นักท่องเท่ียวท่านหนึ่ง กล่าว่า เมื่อมาท าบุญทีไรจะได้ยินเสียงคนประกาศ

                                                             

 156 สัมภาษณ์ นักเรียนประถมแห่งหนึ่ง คนท่ี 2, นักเรียน, 14 กรกฎาคม 2559. 
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เสมอแต่มีวันหนึ่งน่าแปลกใจเสียงท่ีประกาศอยู่ท าไมดูดุดันกว่าท่ีเคยเมื่อเดินไปยังศาลาพบว่า             
ท่านเจ้าอาวาสก าลังอบรมพระสงฆ์อยู่157 

ส่วนท่ี 3 ส่วนความสะอาด คือ ความสะอาด ความมั่นคง ความแข็งแรง ของอาคาร
เสนาสนะ ต่างๆ 

 พระเดชพระคุณท่านไม่ละท้ิงเรื่องของความสะอาดของอาคารเสนาสนะและภายใน
บริเวณวัด คอยสอดส่องดูแลให้มีความสะอาด น่าอยู่ เรียบร้อย158  หลวงพ่อท่านให้การดูแลอาคาร
ต่างๆให้มีความแข็งแรง คงทน เพื่อประโยชน์ท่ีจะใช้งานได้หลากหลาย   คุ้มค่า ในระยะยาวและ
อ านวยความปลอดภัยต่อการพ านักอาศัยของภิกษุ สามเณร ตลอดเวลา รวมถึงการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆด้วย  พนักงานจากเทศบาลคนหนึ่งไ ด้กล่าวว่า หลวงพ่อจะให้ทางเทศบาลมาช่วยท า                
ความสะอาดวัด ก่อนวันท่ีจะมีงานใหญ่ท่ีจัดท่ีวัดไร่ขิงหรือเมื่อเสร็จงานแล้วแต่ความประสงค์ ท่านจะ
ค่อนข้างชอบความสะอาด จุดไหนท่ีพวกเรายังท าไม่เรียบร้อยท่านจะเดินมาช้ีทันที และต าหนิว่าอย่า
ท าพอแค่เสร็จท าให้ดีๆหน่อย ตนเองก็เคยถูกต าหนิตอนแรกก็รู้สึกกลัว แต่ใครจะเช่ือหลังจากนั้นท่าน
ได้มาขอไม้กวาดจากตนแล้วบอกว่า เอามานี่จะช่วยท า จะได้เสร็จไวๆ ตนยื่นให้ด้วยความมึนงง           
คิดในใจว่า ท่านเป็นเจ้าอาวาสในความรู้สึกเราท่านเป็นคนดุ ถือตัว เข้าหายาก แต่พอมาเจอแบบนี้ท า
ให้ความคิดเปล่ียนไปเลย ท่านมีความเป็นกันเองมากแค่เป็นคนพูดจาตรงๆ ท าให้ผมรู้สึกว่าตัวเองต้อง
ท าหน้าท่ีให้ได้ดีกว่านี้ เป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้ผมมีก าลังใจในการท างานมาก159 

ส่วนท่ี 4 ส่วนปลูกสร้าง คือ ส่ิงปลูกสร้างต่างๆท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์สภาพสะอาด มั่นคงแข็งแรง 
 พระเดชพระคุณท่าน ได้ดูแลภาพจิตรกรรมฝาผนังขึ้นใหม่ท้ังหมดรวม 4 ด้าน เรื่องคือ 
“พุทธประวัติ” “ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา” “คาถาสุนทรีวาณี” “การเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ครั้งแรกในสุวรรณภูมิ”ต านานพระปฐมเจดีย์เรื่องพระยากง - พระยาพาน” “สูญกัลป์” “พุทธคยา
สถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”  “ประวัติอ าเภอสามพราน” “สาญจิ”นาคราชช่ือ“เอรกปัตต์” “ความ
กตัญญูกตเวทิตา”“พระพุทธเจ้าทรงผจญมารและพญามารปรารถนาพุทธภูมิ” บานประตูและ
หน้าต่างด้านนอกตกแต่งด้วยงานประดับมุกลวดลายไทยท้ังหมดบานประตูผูกเถาลายก้านขดยอด
เปลวเคล้าภาพมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระนารายณ์ทรงครุฑและท้าวเวสสุวรรณอยู่ตอน
ล่างสุดเพื่อให้คงไว้ให้รุ่นหลังได้ศึกษา (ในภาคผนวก ก ภาพที่ 21 พระอุโบสถ) 
 ส าหรับอาคารที่พักสงฆ์ 3 ช้ันหรือกุฏิตึก 3 ช้ัน ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถเป็น
อาคารทรงไทยประยุกต์แบบสามช้ันก่ออิฐถือปูนท้ังหมดปัจจุบันใช้เป็นท่ีจ าพรรษาของพระสงฆ์
ภายในวัดไร่ขิงอดีตเป็นท่ีพักส าหรับพระภิกษุสามเณรท่ีมาอบรมบาลีเพื่อเตรียมสอบบาลีในช้ันต่างๆ
อาคารหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญาอินทฺปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง 
(พระอารามหลวง) รูปท่ี 9 ใน พ.ศ.2558 และท าการบูรณปฏิสังขรณ์โดยพระเทพศาสนาภิบาล               
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 22 อาคารท่ีพักสงฆ์ 3 ช้ัน)

                                                             

 157 สัมภาษณ์ นักท่องเท่ียว คนท่ี 1 ,นักท่องเท่ียว, 20 พฤษภาคม 2559. 
 158 สัมภาษณ์ พระสงฆ์รูปท่ี 5, พระสงฆ์วัดไร่ขิง(พระอารามหลวง), 20 กุมภาพันธ์ 2559 

 
159 สัมภาษณ์ พนักงานท าความสะอาดเทศบาล ,พนักงานเทศบาล, 7 เมษายน 2559 
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  หมู่กุฏิพระนวกะทรงไทยต้ังอยู่ด้านทิศตะวันตกใกล้กับกุฏินวการโสภณเป็นอาคารทรงไทย
โบราณซึ่งเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสร้างด้วยไม้สักทองท้ังหมดปัจจุบันใช้เป็นท่ีจ าพรรษา
ของพระสงฆ์และพระอาคันตุกะของวัดไร่ขิง  อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(ปัญญาอินทฺปญฺโญ )อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) รูปท่ี9 ใน พ .ศ.2558 ท าการ
บูรณปฏิสังขรณ์โดยพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง)            
(ในภาคผนวก ก ภาพที่ 23 หมู่กุฏิพระนวกะทรงไทย) อีกท้ังในส่วนศาลาทรงไทย พระพุทธปัญจภาคี
วารีปาฏิหาริย์ (5พี่น้อง) ท่ีต้ังอยู่ติดแม่น้ าท่าจีนเป็นทรงไทยไม้สักทองท้ังหลังประดับด้วยลวดลาย            
พื้นปูด้วยไม้และหินอ่อนสร้างขึ้น พ.ศ.2553 ด้านในศาลาประดิษฐานพระพุทธปัญจภาคีย์วารีย์ปาฏิหาริย์
ท่านได้จัดสร้างไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 24 ศาลาทรงไทย          
พระพุทธปัญจภาคีวารีปาฏิหาริย์ 5 พี่น้อง) 
  ส าหรับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา ท่านได้ด าเนินการสร้าง
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก5ช้ันอยู่บนเนื้อท่ีวัดไร่ขิงข้ามแม่น้ าท่าจีนห่างจากวัดไร่ขิงประมาณ 200 
เมตร เริ่มด าเนินการก่อสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ.2553-2557 งบประมาณการก่อสร้าง 148 ล้านบาทใช้เป็น
ท่ีปฏิบัติธรรม การอบรมการประชุมและการเรียนของคณะสงฆ์ตลอดจนเป็นท่ีรองรับงานของกิจการ
คณะสงฆ์ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานท่ีใช้ในอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 14 (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี  
25 อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา) 
  บ้านดิน คือ บ้านท่ีสร้างจากวัสดุธรรมชาติท่ีมีตามท้องถิ่นนั้นจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การดึงเอาศักยภาพท่ีทุกคนมีอยู่และถูกท้ิงให้หลงลืมไปว่าเราเองก็สามารถสร้างบ้านดินได้เองโดย
อาศัยวัสดุท่ีหาง่ายในท้องถิ่นลดความร้อนมีราคาไม่แพงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นการ
ด าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริประกอบด้วยบ้านดิน 3 หลัง ปัจจุบันบ้านดิน
อยู่ ด้านหน้าตึกพระประดิสสะเกษรมีสระน้ า ล้อมรอบและสวนหย่อมภายในบ้านแต่ละหลัง
ประกอบด้วยงานปูนปั้นลงสีเรื่องราวตามพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ามีช่ือว่า  “บ้านดินอินทณัฐ”  
เริ่มก่อสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555-2556รอบบ้านมีสระน้ าล้อมรอบเล้ียงปลาคาร์ฟดูดนมเพื่อให้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนโดยการควบคุมงานของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง 
(พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 26 บ้านดินตามแนว
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)  
  พระอุปคุต-ลอยเรือสะเดาะเคราะห์ เริ่มก่อสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ.2556 ลักษณะเป็นศิลปะ
การปั้นปูนตามราศี 12 ราศีสากล ด้านหน้ามีสระน้ าล้อมรอบเพื่อลอยเรือสะเดาะเคราะห์มีรูปปั้น       
พระอุปคุตท้ังสองฝ่ังซึ่งมีความเช่ือว่า “ผู้ใดได้ใส่บาตรให้แก่ “พระอุปคุต” หรือบูชาท่านอย่างสม่ าเสมอก็
จะพบกับชีวิตท่ีประสบความส าเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ ารวยได้อย่างรวดเร็ว” การบูชา “พระอุปคุต” เพื่อ
ความส าเร็จในชีวิตและความร่ ารวยเพราะความเช่ือดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของพิธีการตักบาตรและการบูชา 
ซึ่งเป็นความเชื่อมายาวนานว่า “เป็นบุญใหญ่” โดยการควบคุมงานของพระเทพศาสนาภิบาล     
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 
27 พระอุปคุต-ลอยเรือสะเดาะเคราะห์) 
  ฌาปนสถาน ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถประกอบด้วยศาลาสวดพระอภิธรรมและ
เมรุเผาศพสร้างขึ้นโดย “ตระกูลขจรบุญ” เมื่อปี พ.ศ. 2505และได้มีการบูรณะซ่อมแซมทาสีใหม่ขึ้น
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อีกครั้งหนึ่งในสมัยพระเทพศาสนาภิบาล(แย้ม กิตฺตินฺธโร) แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2557 (ในภาคผนวก ก 
ภาพที่ 28 ฌาปนสถาน) 
 ซุ้มประตูมีลักษณะจตุรมุขประดับยอดฉัตรสูงเป็นซุ้มทางเข้าวัดมี3ซุ้มล้อมรอบด้วยก าแพงแก้ว
แบ่งเป็นอาณาเขตสงฆ์ในป ีพ.ศ.2557 ได้ท าการทาสีใหม่ โดยพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
 เสาก าแพงแก้วมีลักษณะเป็นเสาประกอบด้วย 3 เสา แล้วเว้นระยะห่างในแต่ละช่วงตลอด
แนวก าแพงแก้ว ปลายเสาเป็นลักษณะโคมแบบวิจิตรในปี  พ .ศ.2557 ได้ท าการทาสีใหม่โดย          
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) (ในภาคผนวก ก ภาพที่  29  เสาก าแพงแก้ว) 
 

 

   ภาพที ่ 14  พระพุทธเมตตามหามงคล 
  
 ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์อายุกว่าร้อยปีหน้าพระอุโบสถพระพุทธรูปปั้นปูนตามลักษณะ
ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว สูง 39 นิ้ว จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระประธานเพื่อฉลองปีพุทธชยันตีณลาน          
ปฏิบัติธรรมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2556 
 พระพุทธมหาภิเนษกรมณ์ ประดิษฐานอยู่ ณ  อาคารพิพิธภัณฑ์สร้างเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า        
ท่ีเรียกการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงออกบวช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา            
โมกขธรรมคือความหลุดพ้นจากความทุกข์  ลักษณะเป็นปูนปั้นมีบ่อน้ าล้อมรอบจ าลองการออกบวชของ
พระพุทธเจ้า  โดยด าริและการด าเนินงานสร้างของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง 
(พระอารามหลวง)  (ในภาคผนวก ก ภาพที่ 30 พระพุทธมหาภิเนษกรมณ์) 
 การก่อสร้างช่วงปี พ.ศ.2556 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557 พระเทพศาสนาภิบาล(แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
มีการจัดสร้างส่ิงต่างๆไว้มากมาย ได้จัดสร้างหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจ าวันเกิด ประดิษฐานอยู่                    
ณ ลานปฏิบัติธรรม พุทธลักษณะตามปางประจ าวันเกิดพระพักตร์เป็นแบบหลวงพ่อวัด ไร่ข ิง       
พระประธานในพระอุโบสถวัดไร่ขิง (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 31 หลวงพ่อวัดไร่ขิงประจ าวันเกิด) 
จัดสร้างหลวงพ่อไร่ขิงปางนาคปรก ประดิษฐานข้างพระอุปคุตด้านตะวันออกของพระอุโบสถ                
มีลักษณะคือองค์พระเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงทรงประทับใต้ใบโพธิ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีนาคปรกทั้ง 9 เศียร 
มีน้ าล้อมรอบ (ในภาคผนวก ก  ภาพท่ี 32 หลวงพ่อไร่ขิงปางนาคปรก) จัดสร้างหลวงพ่อวัดไร่ขิง   
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สรงน้ าประจ าวัน (ในภาคผนวก ก ภาพที่ 33 หลวงพ่อวัดไร่ขิงสรงน้ าประจ าวัน) จักสร้างเทพอินทณัฐ
ทันใจ (ในภาคผนวก ก ภาพท่ี 34 เทพอินทณัฐทันใจ) ส าหรับศาลาพ่อปู่ฤาษี เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. 
2557 (ในภาคผนวก ก ภาพที่ 35 ศาลาพ่อปู่ฤาษี) 
 ส่วนท่ี 5 ส่วนบริหาร คือ การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบ 
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) มอบหมายให้ฝ่ายการเงินจัดท าบัญชีการเงินของ
วัด รายรับ-รายจ่ายท้ังนี้เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาบริหารจัดการวัด และแต่งต้ังให้มี ไวยาวัจกร
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เป็นบุคคลท่ีคอยรับใช้ท ากิจต่าง ๆ แทนพระโดยพระจะเป็นผู้ใช้ให้ท า    
โดยท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการเงิน คล้ายกับเป็นสมุห์บัญชี และแต่งต้ังให้มีคณะกรรมการของวัดไร่ขิง(พระ
อารามหลวง) เพื่อให้การการบริหารจัดการศาสนกิจและศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี เรียบร้อย          
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ในการจัดการพัฒนาวัดท้ัง 5 ส่วนนี้ พระเดชพระคุณท่านได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งก็เพื่อจัดสถานท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาธรรม แก่เยาวชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเริงฤทธิ์ พลนามอินทร์ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาตามแนว        
พุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานีมีบทบาทในการพัฒนา
ตามแนวพุทธศาสนาท้ัง 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาด้านวัตถุ พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีบทบาทในการพัฒนา
ภายในบริเวณวัดเป็นหลัก เช่น ถาวรวัตถุท่ีอ านวยประโยชน์แก่พระสงฆ์และคฤหัสถ์จัดการศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณรและบุคคลทุกวัยทุกระดับการปลูกป่าบริเวณวัดเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม ส่วนนอกวัด
ได้บริจาคเป็นเงินกองทุน การศึกษาหรือสมทบทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนการก่อสร้างศาลา
ประชาคมในต าบลและหมู่บ้าน 2) การพัฒนาด้านจิตใจ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้อบรมประชาชนในการ
สวดมนต์รักษาศีลและแสดงธรรมเทศนาในวันพระรวมท้ังการแนะน าชักชวนให้ลดละเลิกอบายมุข         
3) การพัฒนาด้านสังคม พระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้ช่วยกระตุ้นจิตใจประชาชนให้ท าความดี ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการท างานแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
เพื่อสร้างสามัคคีและความสงบสุขในชุมชน160 

 พระเทพปริยัติสุธี ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัดว่าเป็นการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อบกพร่องเติมภายในวัดรวมท้ังส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานกิจการพระศาสนาในวัดให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสมบูรณ์เพื่อสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นแหล่งอารยธรรม                
อันเจริญรุ่งเรืองมีศาสนวัตถุศาสนสถานอันเป็นเครื่องหมายแห่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามบุคลากรทาง
ศาสนามีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนสังคมสามารถแนะน าให้ประชาชนในสังคม
พ้นจากความลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อและด ารงอยู่ได้อย่างเป็นสุขมีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
หลากหลายท้ังในด้านศาสนพิธีการ ให้การศึกษาการเผยแผ่ศาสนธรรมและการสาธารณสงเคราะห์ 

                                                             

 160 เริงฤทธิ์ พลนามอินทร์, “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาใน
จังหวัดอุดรธานี” (วิทยานิพน์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
,2540). 
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เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและท่ีส าคัญเพื่อให้
พระศาสนาสร้างความสงบสุขได้อย่างแท้จริง161 

 พระเทพศาสนาภิบาล(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านเมตตาประชาชนทุกคนท่ีมาท าบุญหรือมา
ร่วมงานของทางวัดทางราชการ ท่านก็ได้จัดท าน้ าด่ืมไว้บริการเป็นแก้วพลาสติกสะอาดพร้อมด่ืม 
อาหาร ฟรีตลอดเวลาท่ีวัดได้จัดกิจกรรม จัดงานต่างๆ อีกท้ังด้านอาคารสถานท่ี สะอาด พร้อมใช้ 
ท่านก็ได้ บ ารุงเสนาสนะ ถาวรวัตถุของทางวัด ท้ังท่ีเก่าแก่ หรือสร้างใหม่ข้ึนมาใหม่ เพื่อรักษาและการ
ใช้อย่างสมบูรณ์ ท้ังอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทาง
วัดเอง ชุมชนและหน่วยงานราชการ ได้มาใช้ประโยชน์ มีการบ ารุงซ่อมแซม ปรับปรุง ส่ิงต่างๆรอบวัด 
สวยงามใหญ่โต เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้หน้าชม หน้ามอง มีสวนหย่อมบ่อเล้ียงปลา    
มุมถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับผู้ท่ีมาท่ีวัดไร่ขิง ห้องน้ าสุขา สะอาดมีการท าความสะอาดตลอดเวลา 
นับได้ว่าท่านพระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม           
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ท่านได้ช่ือว่าเป็นพระนักพัฒนา เป็นพระผู้ท่ีมีเมตตา เป็นพระผู้ให้ 
สมกับเป็นที่เคารพเล่ือมใสของประชาชนท่ัวไปอย่างแท้จริง162หลวงพ่อท่านเป็นพระนักพัฒนา เห็นได้
จากวัดวาอารามต่างๆท่ีงดงามใหญ่โต มีการบูรณะซ่อมแซม สร้างใหม่อยู่ตลอด สวยงามแปลกตามาก
ไปกว่าเดิมเยอะ สะอาดเรียบร้อย อีกท้ังมีพระสงฆ์ สามเณร ประจ าจุดต่างๆ รอบวัด ซึ่งแต่ละท่านมี
หน้าท่ีของท่านเอง มีเจ้าหน้าของวัดท่ีประจ าแผนกต่างๆ ไว้คอยอ านวยความสะดวกแก่คนท่ีเข้ามาใน
วัด และยังมีการช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือขาดแคลนส่ิงต่าง จะเห็นจากตู้บริจาคในโบสถ์ท่ีท่านได้ต้ัง
เอาไว้เพื่อในผู้มีจิตเมตตาบริจาค แต่ละตู้จะมีบอกไว้ว่าตู้นี้เอาไปท าอะไร ถือว่าเป็นการบริหารจัดการ
ท่ีดี รวมถึงการศึกษาของพระและนักเรียน มีงานสนับสนุนอย่างดี จากท่ีได้พบเห็น เพราะได้มาท าบุญ
อยู่เรื่อยๆ ทุกอย่างเป็นระเบียบอย่างดีแม้กระท้ังวันพระท่ีมีท าบุญถวายข้าวพระ ก็มีเด็กนักเรียนมา
ค่อยช่วยยกส ารับอาหาร สะอาดเรียบร้อย  มีน้ าถ้วยแช่เย็นไว้ให้ญาติโยมได้ด่ืมกินกัน ถือว่าท่านเป็น
เจ้าอาวาสท่ีเป็นท้ังนักบริหารและมีเมตตามากเลย163ในภาพรวมวัดก็สวยขึ้นเยอะ มีป้ายวัดใหญ่โต 
ขยายใหญ่สะอาดตาดี อาคารกว้างขวาง ท่ีจอดรถมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน รูปปั้นมีเพิ่มขึ้นเยอะมาก              
มีสีสันฉูดฉาด จนบางครั้งท าให้รู้สึกว่าขาดความร่มรื่นของต้นไม้164 

 
 
 
 

                                                             

 161 พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย ์คงฺคปญโญ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า 45. 
 162 สัมภาษณ์ แม่ค้าหน้าวัดไร่ขิงพระอารามหลวง, แม่ค้า, 14 กันยายน 2559. 
 163 สัมภาษณ์ คนท่ีมาท าบุญคนท่ี 2, ผู้ท่ีมาท าบุญในวัดไร่ขิงพระอารามหลวง, 6 

พฤศจิกายน 2559. 
 164 สัมภาษณ์ คนท่ีมาท าบุญคนท่ี 3, ผู้ท่ีมาท าบุญในวัดไร่ขิงพระอารามหลวง, 6 

พฤศจิกายน 2559. 
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สรุป 
 

 บทบาทหน้าท่ีด้านการสาธารณูปการ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) ท่านได้
พัฒนาศาสนสถาน พัฒนาศาสนวัตถุ ให้เป็นสถานท่ีรมณียสถานมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดภูมิทัศน์            
ให้เป็นท่ีร่มเย็น สงบ สะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียนเรียบร้อย เพื่อเป็นประโยชน์แก่
ประชาชน ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมรักษาของเก่าไว้ บูรณะพัฒนา วัดให้เป็นสถานท่ีเจริญตา 
เจริญใจ แก่ผู้พบเห็น ทุกเพศ  ทุกวัย ทุกภาษา ทุกเช้ือชาติ เป็นศูนย์รวมของทุกส่ิง จัดสร้างสรรค์
พัฒนาของใหม่ให้งอกงามทันสมัย ทันต่อโลก แปลกใหม่ ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าวัดขาดความร่มรื่น
จากเงานของต้นไม้แต่ก็เป็นส่ิงท่ีดึงดูดให้น่าสนใจ พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้และ          
เป็นศูนย์กลางการศึกษา สามารถมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้อย่างเต็มท่ี ท้ังเชิงประวัติศาสตร์และ   
เชิงธรรม จัดสถานให้วัดมีความพร้อมในการอ านวยความสะดวกในงานกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ          
มีการก าหนดเขตอภัยทานเพื่อให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ อีกท้ังดูแลรักษา ตรวจตรารอบบริเวณวัด
ไม่ให้ขาดตกบกพร่องและจัดการสาสนสมบัติของวัด จนเป็นท่ีประจักษ์แก่ผู้มาเยือน 
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บทที่ 8 
 

บทบาทด้านงานสาธารณสงเคราะห์ 
 

 ด้วยความท่ีเปรียบท่านเป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่ท่ีแผ่กิ่งก้านสาขาท่ัวแผ่นดิน จึงทําให้ผู้คน
มากมายมาขอร่มเงาบุญบารมี พระเดชพระคุณท่านพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้ให้การ
สงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ขาดแคลน นานับไม่ถ้วน ไม่ว่าเป็นการพบเจอด้วยตัวเอง หรือมีผู้มาร้องขอให้
ช่วยเหลือ ท่านก็ช่วยเหลือเต็มท่ีสละให้ท้ังทรัพย์สิน เวลา เพื่อเกื้อกูลให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดก็ตาม บางครั้งก็เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียนท่ีอยู่บริเวณใกล้วัด แม้
ความทุกข์ยากนี้จะไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการศึกษา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเหตุส่วนหนึ่งท่ีทําให้เกิด
ปัญหาในโอกาสทางการศึกษาของบุตรหลาน 
 

สาธารณสงเคราะห์ 
 

ความหมายสาธารณสงเคราะห์ 
 วัดและบ้าน มีความสัมพันธ์ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลจนกระท่ังปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านของ

สาธารณสงเคราะห์ วัดและพระสงฆ์ ถือว่า เป็นสถาบันหลักท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นอย่าง
มากในทางธรรมตามแนวคิดพระพุทธศาสนา การสาธารณสงเคราะห์ ถือว่าการให้ธรรมเป็นการให้
ทาน ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาหิตาย สุขาย       
เทวมนุสฺสานํ”165 แปลว่า “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชน
เป็นจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแห่งทวยเทพ และมนุษย์
ท้ังหลาย”166  จากท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ พระพุทธเจ้าทรงให้พระภิกษุสงฆ์เดินทางเผยแผ่
ศาสนาเพื่อประโยชน์และเกื้อกูลประชาชน ให้เกิดความสุขท่ีแท้จริง 

 พุทธทาสภิกขุ ได้เสนอแนวคิด เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมท่ีเกิดจากความเห็นแก่ตัว
ของมนุษย์เป็นพื้นฐาน สมาชิกของสังคมทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ถูกต้อง เพื่อส่วนรวมโดย
อาศัยพุทธธรรมเป็นแนวทางในการขจัดความเห็นแก่ตัว เช่น พ่อค้าก็ปฏิบัติหน้าท่ีของตนในการค้า

                                                             

 165 วินยปิฎก ภิกขุวิภังค์ (บาลี), คัมภีร์พระไตรปิฎก, (มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
4/32,) ,39. 

 166 วินยปิฎก ภิกขุวิภังค์ (ไทย), คัมภีร์พระไตรปิฎก, (มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
4/32,) ,40. 
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ขายอย่างสุจริต จะต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าและไม่หลอกลวงลูกค้า ผู้ปกครองก็ปกครองตามหน้าท่ีของ
ตนโดยให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนและไม่เอาเปรียบประชาชน167 

 กรมการศาสนาได้ให้ความหมายไว้ว่าการสาธารณะสงเคราะห์หมายถึง การดําเนินการ
ช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่างๆท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยได้แก่  โครงการอุปสมบทและ
บรรพชาพระสงฆ์สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์พระสงฆ์สามเณรท่ีวัดประสบภัยขาดแคลน
วัดและเจ้าอาวาสพระสงฆ์เป็นผู้นําในการพัฒนาชุมชนและสังคมเช่น ให้ใช้สถานท่ีเป็นท่ีจัดประชุม
อบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้านการออมทรัพย์ ให้สถานท่ีเป็น
แหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นต้น168  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติระบุว่า การสาธารณะสงเคราะห์เป็นงาน
เกี่ยวกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและพระภิกษุสงฆ์เป็นแกนนํา ได้แก่ โครงการ
อุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสงเคราะห์พระภิกษุกสามเณรและวัดท่ี
ประสบภัยขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระภิกษุเป็นผู้นําในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น สถานท่ี
จัดอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้านการสนับสนุนทุนการศึกษา
เด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ปุวย ผู้ยากไร้ ฯลฯ169  
  พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ได้ให้ความหมาย การสาธารณสงเคราะห์          
เป็นงานในส่วนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน การทําสะพาน งานนี้จะมีเจ้าหน้าท่ี อบต. เข้ามาทํา
หน้าท่ีส่วนท่ีคณะสงฆ์จะช่วยสังคมได้ เช่น การช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะถือไฟไหม้บ้าน การจัดหน่วย
บรรเทาสาธารณภัยหรืการจัดบริหารให้ฟรีในงานพิธีงานศพ ไม่เก็บค่าน้ํา ค่าไฟ ไม่เก็บค่าเช่าพนักงาน 
หากพวกเขาศรัทธาก็จะทําบุญเอง ส่วนนี้ก็ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนได้ 
ตลอดท้ังให้การช่วยเหลือสังคมท้ังภายในวัดและภายนอกวัด ภายในวัด เช่น อํานวยความสะดวกแก่       
ผู้มาพึ่งมาทําบุญท่ีวัดให้เหมาะสมและวัดต้องสะอาด สะดวกสบาย ภายนอกวัด เช่น สงเคราะห์
ช่วยเหลือชาวบ้านท่ีมีทุกข์เท่าท่ีจะทําได้อย่านิ่งดูดาย170 

  พระราชรัตนมุนีกล่าวถึงความสําคัญของภารกิจด้านนี้ว่าการสาธารณะสงเคราะห์
เป็นการจัดให้การสงเคราะห์ในด้านต่างๆแก่ประชาชนผู้อุปถัมภ์บํารุงวัดทายกทายิกาของวัดหรือ
ประชาชนท่ัวไปวัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัดอยู่ได้ก็ต้องพึ่งบ้านและบ้านอยู่ได้ก็ต้องพึ่งวัดวัดเป็น
ศูนย์กลางของสังคมพระสงฆ์เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนในเรื่องใด          

                                                             

 167 พุทธทาสภิกขุ,รากฐานที่ม่ันคงแห่งความเป็นมนุษย์ ,(กรุงเทพมหานคร:ธรรมสภา
,2521),110. 

 168 กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ,(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
กรมการศาสนา,2542) ,7. 

 169 พระราชบัญญัติว่าด้วยการศาสนศึกษา.อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535,(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
สาระสําคัญของภารกิจแต่ละด้าน,(อัดสําเนา) 

 170 พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม),สารภาค 14 ,(การจนบุรี:สํานักพิมพ์ธรรมเมธี
,2548),25. 
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เรื่องหนึ่งก็เป็นหน้าท่ีของวัดจะต้องจัดการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นหน้าท่ี
ของวัดและเจ้าอาวาสจะต้องดําเนินการบริหารงานทุกด้านเกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนใน
ขอบเขตท่ีวัดจะจัดได้171 สมพร เทพสิทธา ได้กล่าวว่าสังคมสงเคราะห์ คือ ศาสตร์และศิลป์ในการ
ปูองกัน แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาบุคคล กลุ่ม ชุมชน ท้ังท่ีประสบปัญหาและไม่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน ให้สามารถช่วยตนเองและสังคมได้172 

 ชําเรือง วุฒิจันทร์ และคณะ ได้กล่าวถึง การสาธารณะสงเคราะห์ว่าเป็นงานสําคัญของ
คณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้กําหนดหน้าท่ีให้ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ         
เจ้าคณะตําบล มีหน้าท่ีคอยควบคุมและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การศาสนาศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ใน
เขตการปกครองของตน ให้ดําเนินไปด้วยดี173 
 
บทบาทงานสาธารณสงเคราะห์ของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  
 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ได้ให้การสงเคราะห์ชุมชนและสังคมไว้มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล การช่วยเหลือกิจการเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์การจัดทําให้เป็นสาธารณสถาน และการช่วยเหลือบุคคลท่ัวๆไป จากหลักฐานท่ีปรากฏ 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบันมี ดังนี้ 
 พ.ศ.2541–44 ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้ดําเนินการจัดหาทุนและควบคุม       
การก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”    เป็นจํานวนเงิน 70,386,000 บาท 
 พ.ศ.2544 ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้ดําเนินการจัดหาทุนและควบคุม          
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนระหว่างวัดไร่ขิง “สะพานมงคลรัฐ ประชานุกูล (วัดไร่ขิง)” 
รวมท้ังปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นจํานวนเงิน 22,330,320 บาท 
  พ.ศ.2547 ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้ดําเนินการจัดหาทุนและการบูรณะ
ศาลาเอนกประสงค์ เป็นจํานวนเงิน 2,600,000 บาท  
  พ.ศ.2546–48 ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้ดําเนินการจัดหาทุนและควบคุม           
การก่อสร้าง “อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี”เป็นจํานวนเงิน 
69,070,000 บาท 
  พ.ศ.2551 ได้ทูลเกล้าถวายกองทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์             
เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

                                                             

 171 พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ปญฺญาสิริ), การจัดสาธารณูปการและสาธารณะ
สงเคราะห์ของวัด, 14. 
 172สมพร เทพสิทธา ,อุดมการณ์และบทบาทของอาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย,(กรุงเทพมหานคร:สมชายการพิมพ์,2541),8. 

 173ชําเรือง วุฒิจันทร์ และคณะ,การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อ
ความม่ันคงแห่งชาติ,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์กรมศาสนา,2541),118. 
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  พ.ศ.2551 อนุญาตให้สํานักงานสรรพกร พื้นท่ีสาขาสามพรานใช้ท่ีดินวัดจํานวน 2 
ไร่ โดยมิได้เรียกค่าตอบแทนใดๆ เพื่อเป็นท่ีต้ังสํานักงานฯ 
  พ.ศ.2552 อนุญาตให้โรงพยาบาลสามพราน ใช้ท่ีดินวัด จํานวน 26 ไร่ โดยมิได้
เรียกค่าตอบแทนใดๆ เพื่อจัดสร้างอาคารผู้ปุวยนอก 
  พ.ศ.2552 อนุญาตให้ชมรมผู้สูงอายุ ใช้ท่ีดินวัด จํานวน 2 ไร่ โดยมิได้เรียก
ค่าตอบแทนใดๆ เพื่อจัดสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ เขตอําเภอสามพราน 
  พ.ศ.2555 ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้ดําเนินการควบคุมการก่อสร้าง ศาลา
ประดิษฐานรูปเหมือนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) ต้ังอยู่ท่ีโรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์(วัดไร่ขิง) เป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 2,720,000 บาท  
  พ.ศ.2546 ได้ร่วมกับเจ้าอาวาส บริจาคเครื่องฟอกไต จํานวน 2 เครื่อง ให้กับ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  เป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน
1,240,000 บาท   
หน่วยงานและสถานที่ราชการ ที่วัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) อุปถัมภ์สนับสนุนการจัดสร้าง 
 วัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) มีเนื้อท่ีท้ังหมด 400 ไร่  โดยเป็นท่ีต้ังวัด 150 ไร่ เป็นท่ีธรณี
สงฆ์ 250 ไร่ ทางวัดยังได้สร้างสถานศึกษาและสถานพยาบาลในเขตท่ีธรณีสงฆ์ และอนุญาตให้
หน่วยงานต่างๆ ใช้พื้นท่ีเป็นท่ีปลูกสร้างอาคารสํานักงานต่างๆ คือ 

1. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
2. โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศ 
3. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม(วัดไร่ขิง) 
4. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
5. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
6. โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) 
7. ท่ีทําการเทศบาลเมืองไร่ขิง 
8. ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด 
9. สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
10. สํานักงานสรรพากร นครปฐมเขตพื้นท่ี 2 
11. องค์การขนส่งส่ือมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก) สาย 84 และ 556 
12. ท่ีทําการไปรษณีย์วัดไร่ขิง 
13. สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แก้ว 
14. สํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนครปฐม 
15. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 1 
16. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน 
17. สํานักงานเขตขนส่งนครปฐม 
18. ศูนย์บริหารจัดการผู้สูงอายุอําเภอสามพราน 
19. สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนครปฐม 
20. ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
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21. ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
22. สะพานมงคลรัฐประชานุกูล 
23. วิทยาลัยทองสุข ศูนย์วัดไร่ขิง 
24. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามพราน 

 งานสาธารณสงเคราะห์ถือเป็นงานของพระสงฆ์เพื่อประชาชน ซึ่งวัดนั้นเป็นสถานท่ี
ใกล้ชิดกับประชน จึงต้องเป็นผู้นําประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างส่ิงท่ีเป็นประโยชน์โดยตรง             
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) จึงดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์กับชุนชนมากมายสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รุ่งโรจน์ คําแน่น ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสมีบทบาทพัฒนาชุมชนในกิจกรรมการ
พัฒนาจิตใจมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ  การพัฒนาเพื่อจะจัดระเบียบชุมชน การพัฒนาสาธารสุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วม          
การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการเกษตร และกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอื่นๆตามลําดับ 
สําหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อบทบาทการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ความเกี่ยวพันกับชาวบ้านและ
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเกิดจากการขาความร่วมมือ
ของประชาชนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีทางราชการขาดความ
จริงจังในการพัฒนา ผู้นําท้องถิ่นขาดความสนใจในการพัฒนาสุขภาพร่างกายของเจ้าอาวาส         
ขาดความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและอื่นๆตามลําดับ174 
 ชุมชนตําบลไร่ขิงส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รายได้บางคนก็น้อย พระเทพศาสนาภิบาล
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาท่ัวไปโดยจัดทําตลาดนัดวัดไร่ขิง บนพื้นท่ีของลาน          
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ท้ังนี้ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปท่ีอยากมี
รายได้ มีอาชีพ โดยการจัดการตลาดนัดของหลวงพ่อนั้น ก็มอบให้คณะกรรมการวัดไร่ขิง                   
(พระอารามหลวง) เป็นผู้ดูแล แม่ค้าคนหนึ่งได้กล่าวว่า ตนไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลยนอกจาก        
ขายของวันอาทิตย์ท่ีวัด เพราะไม่มีเงินลงทุน จึงเก็บผัก หาปลามาขาย พอเป็นค่าขนมให้ลูกไป
โรงเรียนได้บ้าง ไปขายท่ีอื่นก็ค่าท่ีแพงสู้ไม่ไหวและส่วนใหญ่ก็จะรับแม่ค้าประจํา แต่ท่ีนี่มีพื้นท่ีมาก 
ใครจะมาทํากินก็ได้ 175 ร้านข้างๆก็ได้พูดขึ้นมาว่า เคยให้ลูกไปขอทุนของหลวงพ่อแต่ไม่ได้ สงสัยลูก
คงไม่เข้าเกณฑ์ เลยเลิกไปขอทุนแล้วหันมาทํากินเองดีกว่า นี่ก็เหมือนหลวงพ่อท่านช่วยเราแล้ว         
ช่วยให้เรามีอาชีพ มีท่ีทํากิน พอมีเงินเก็บเงินใช้บ้าง แต่ถ้าท่านจะแจกทุนเพิ่มก็จะให้ลูกไปขออีก 
เด๋ียวนี้การเรียนต้องใช้เงินมากสงสารลูก176 
 นอกจากท่ีพระเดชพระคุณท่านได้ให้การสนับสนุนการทํามาหากินประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนแล้ว ท่านยังได้ให้การสนับสนุนการบวชบรรพชาอุปสมบทภิกษุหมู่และบรรพชา
สามเณรหมู่ เฉลิมพระเกียรติ  ในวโรกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์หลักๆคือ ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ                

                                                             

 174 รุ่งโรจน์ คําแน่น “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาส: 
ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2538). 

 175 สัมภาษณ์ แม่ค้าตลาดนัด คนท่ี 1 ,แม่ค้า, 2 ตุลาคม 2559. 
 176 สัมภาษณ์ แม่ค้าตลาดนัด คนท่ี 2 ,แม่ค้า, 2 ตุลาคม 2559. 
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เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น ขัดเกลากิเลส รู้คุณบิดามารดา เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนท่ีท่านได้ดําเนินการล้วนแล้วแต่มีส่วนในการสนับสนุน
ท้ังส้ิน ไม่มากก็น้อย 
 หากจําได้ ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2554 จังหวัดนครปฐมได้ประสบกับภัยทางธรรมชาติ            
ทําให้น้ําท่วมบริเวณพื้นท่ีตําบลไร่ขิง ทําให้ชาวชุมชนไร่ขิงและพื้นท่ีใกล้เคียงเดือดร้อนมาก                
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ประสบภัยน้ํา
ท่วมโดยให้ผู้ประสบภัยมาอาศัยพักบนอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งเป็นอาคาร 5 ช้ัน           
ของทางวัดไร่ขิง จึงจัดต้ังเป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราวของชุมชนไร่ขิงและได้ประสานงานจากหลายๆ
หน่วยงานให้เข้ามาช่วยเหลือ เช่น นําส่ิงของมาบริจาค อํานวยความสะดวกแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ดูแลความปลอดภัย อีกท้ัง ท่านยังได้เข้าไปพูดคุย ให้กําลังแก่ผู้ประสบภัยโดยใช้หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการช้ีแนะ สร้างขวัญและกําลังใจกับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก คลายทุกข์ 
คลายโศก และยังให้พระสงฆ์ในวัดไร่ขิงหมุนเวียนสับเปล่ียนกันเข้าไปให้ธรรม กําลังใจ แก่ผู้ประสบภัย 
มีครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาส่วนหนึ่งท่ีบ้านอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถกลับได้ทันจึงต้องอยู่ศูนย์พักพิง          
ได้กล่าวว่า ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้ รู้สึก อยากกลับบ้าน มองไปรอบๆก็มีแต่น้ํา คนจาก
หลายท่ีก็มาอยู่รวมกันท่ีนี่ อาหารก็แพงมาก แต่ความรู้สึกนั้นได้ค่อยๆหายไปเมื่อมีพระมาเทศนาให้ฟัง 
ทําให้ได้คลายความวิตกไปได้บ้าง หลวงพ่อท่านก็มาคอยดูอยู่เรื่อยๆ ส่งอาหารมาแจกให้กับทุกคน
อย่างต่อเนื่อง จากเหตุการณ์นั้นทําได้ทราบว่าท่านเป็นพระท่ีมีใจเมตตาสูงมาก177  
 สําหรับการสาธารณสงเคราะห์ถือว่าเป็นบทบาทของภิกษุสงฆ์ ท้ังสงเคราะห์บุคคลและ
สาธารณะสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ จัดไ ด้ว่า เป็นหน้า ท่ีของวัดและเ จ้าอาวาส                         
ซึ่งพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) นั้นได้ให้การสงเคราะห์ไว้มากมาย เช่น การช่วยเหลือ              
ผู้ประสพภัยพิบัติต่างๆ ช่วยเหลือผู้ขากแคลนยากจน ช่วยเหลือชุมชน ประชาชน ให้มีความสุขและมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนด้วย พระเดชพระคุณท่านได้ให้การ
สงเคราะห์รอบด้าน เป็นศูนย์กลางเป็นท่ีพึ่งพาทางใจของชุมชนได้ โดยการสงเคราะห์นั้นๆ                  
จะสงเคราะห์เท่าท่ีจะสามารถจัดได้ บุคคลท่ีจะทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นจะต้องเป็นบุคคลท่ี
ต้องมีความเสียสละมาก งานหรือกิจการถึงจะออกมาเป็นรูปธรรมได้ เพราะต้องใช้ท้ังแรงกาย แรงใจ 
ตลอดจนความมุ่งมั่นให้สําเร็จตามเปูาประสงค์ ท่านนั้นยังคงปฏิบัติงานด้านสาธารณสงเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าโลกจะเปล่ียนไปเพียงใดก็ตาม ท่านก็ยังมีแนวทางปฏิบัติเพื่อท่ีจะช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชนตามยุค ตามสมัยเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กองแผนงาน กรมการศาสนา                     
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน”, จากการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารของเจ้าอาวาสวัดทุกรูป มีกระบวนการแบบ
ธรรมาธิปไตย กล่าวคือ การบริหารท่ีทุกคนมีส่วนร่วมรับฟัง  ข้อคิดเห็นในลักษณะของการ
ปรึกษาหารือ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ ความสําเร็จของเจ้าอาวาส            
ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยหลัก หรือปัจจัย
โดยตรง ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษหรือมีคุณ ลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส บุคลิกภาพ 

                                                             

 177 สัมภาษณ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา , 5 ตุลาคม 2559. 
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ภาวะผู้นํา เช่นความมีมนุษยสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษา และ
กระบวนการบริหารในการทํางานอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 2. ปัจจัยเสริม หรือปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุน
ได้แก่ สภาพแวดล้อม ทําเลท่ี ต้ัง บรรยากาศในวัดและการทีวัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น                 
เป็นโบราณสถาน มีโบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ178  
 ลักษณะสาธารณสงเคราะห์ท่ีสําคัญและจําเป็นอย่างมาในปัจจุบัน ต้องประกอบไปด้วย  

1. การดําเนินกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การท่ีวัดหรือคณะสงฆ์
ดําเนินการเองซึ่งกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการ
หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล กิจการห้องสมุดเพื่อประชาชน จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 

2. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของรัฐ หรือของเอกชน หรือผู้ใดผู้หนึ่งดําเนินการ และการนั้นเป็นไปเพื่อ
การสาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตําบล การขุดสระน้ําขนาดใหญ่ เพื่อเป็น
แหล่งน้ําอุปโภค และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์และอื่นๆ  

3. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานท่ีอันเป็นสาธารณสมบัติได้แก่  การสร้างถนนขุดลอก              
คูคลอง สร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างการประปา สร้างเครื่องมือกําเนิดไฟฟูา              
ปลูกต้นไม้และอื่นๆ มุ่งเฉพาะการช่วยเหลือเกื้อกูลท่ีอันท่ีเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ 

4. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนท่ัวไป ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนท่ัวไป ได้แก่ 
การช่วยเหลือประชาชนท่ีควรช่วยเหลือ เช่น จัดต้ังหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ
ประชาชนท้ังด้านไฟไหม้และน้ําท่วม พร้อมมอบเครื่องอุปโภคแก่ผู้ประสบภัย หรือในยามปกติก็ต้ัง
กองทุนเล้ียงเด็กกําพร้าและด้อยโอกาส179 
 มนุษย์ในโลกนี้ แม้จะต่างกันโดยเช้ือชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ต่างถิ่น 
ต่างครอบครัว ทุกคนย่อมมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน บ้างก็ขาดแคลน บ้างก็พอเพียง บ้างก็ต้องการ
มีมากกว่าเดิม ดังนั้นจึงไม่แปลกท่ีจะก่อกําเนิดบุคคลท่ีเป่ียมไปด้วยการให้ขึ้นเยอะมาก180 

 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านเป็นคนท่ีมีเมตตาสูง เป็นท่ีเคารพของลูกศิษย์มากมาย 
ท่านใจดียิ้มแย้ม สมช่ือท่าน งานของทางคณะสงฆ์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ หลวงพ่อท่านก็มีเมตตา
สนับสนุนเป็นอย่างดีท้ังอํานวยความสะดวกทุกส่ิงอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะงานอบรม งานประชุมต่างๆ
ของทางคณะสงฆ์ เช่นประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะผู้ปกครองท่ัวประเทศ 
การประชุมจัดงานโครงการขับเคล่ือน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ท่ีท่านเองก็เป็นรองประธานขับเคล่ือน
โครงการชุดใหญ่ ต้องไปประเมินโครงการท่ัวประเทศ ท่านก็ได้ดําเนินงานอย่างเต็มท่ี อีกท้ังด้าน

                                                             
178 กองแผนงาน กรมการศาสนา, ปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการ

พัฒนาวัดให้เปน็ ศูนย์กลางของชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2542). 
 179บุญศรี พานะจิตต์, “ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด :ศึกษาเฉพาะกรณีวัด          

สวนแก้ว อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี”,25. 
 180 สัมภาษณ์ ชาวบ้าน คนท่ี 1,ชาวบ้านชุมชนไร่ขิง, 7 มิถุนายน 2559. 
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การศึกษาท้ังพระ เณร และนักเรียน นักศึกษา ท่านสนับสนุนให้ทุนการศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะ
การศึกษาอบรมบาลีก่อนสอบ ของทางคณะสงฆ์ภาค 14 ท่านก็เป็นกําลั งหลักในการสนับสนุนท้ัง
สถานท่ี ท่ีพัก ท่ีเรียน รวมถึงภัตตาหาร น้ําปานะ เพราะต้องใช้เวลา อบรมก่อนสอบถึง 15 วัน ก่อนท่ี
จะมีการสอบบาลี ส่วนนักเรียนท่านก็ได้สนับสนุนโรงเรียนภายใต้การดูแลของท่าน โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ท่านก็ไ ด้สนับสนุนท้ังงบประมาณในการทํากิจกรรม                 
ส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆสําหรับนักเรียน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนท่ีขาดทุนทรัพย์ ไม่ใช่เฉพาะพระ 
หรือ นักเรียน ท่ีท่านเมตตา ประชาชนต่างๆท่ีมาทําบุญหรือมาร่วมงานของทางวัดทางราชการ 181

หลวงพ่อท่านดีแต่บางครั้งท่านดุเหลือเกิน เวลาโมโหไม่ถูกใจนี่เสียงดังออกไมค์เลย แต่ท่านใจดี ชอบ
ช่วยเหลือคนจนต่างจังหวัด ให้ทุนเด็กนักเรียน พระท่ีเรียนในสํานักเรียนท่ีวัด ถ้าสอบได้สูงก็มีทุนให้
พิเศษเป็นกําลังใจทุกปี182เท่าท่ีผ่านมาแถวบริเวณชุมชนไร่ขิงมีความเจริญเพิ่มข้ึนมาเยอะมีท้ังรถเมล์ 2 
สาย ท่ีท่ารถอยู่ในวัดไร่ขิง สะดวกสบายขึ้นเยอะ ไปไหนมาไหนก็สบายกว่าแต่ก่อนซึ่งก็เป็นเพราะ
หลวงพ่อได้จัดหามาให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก และไม่ว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ท่ีเป็นการแสดง
ความยินดีประกาศเกียรติคุณ เช่น พระเณรก็เรียนเก่ง สอบได้กันทุกปี ก็จัดงานฉลองให้ ชาวบ้านท่ีไป
ร่วมยินดีก็สบายได้กินฟรีไปด้วย มีอาหารเล้ียงทุกงาน หลวงพ่อเคยไม่หวง อยากให้ทุกคนอิ่มบุญ           
อิ่มท้อง อิ่มใจ เวลาวัดมีงานชาวบ้านก็มีรายได้ขายของขายขนม รอบๆ บางทีก็มีดนตรีให้ดูฟรี                 
มีนักร้องดังๆมาให้ดู ประชาชนก็ไม่ต้องไปดูท่ีอื่น อาศัยมาดูท่ีวัดเอา ก็มีความสุขแล้ว183 

 
สรุป 

 
 บทบาทหน้าท่ีด้านการสาธารณสงเคราะห์ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร)     
ท่านเป็นพระผู้ให้ ท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยเมตตา ใช้หลักเมตตาธรรมและการให้ทาน ถึงแม้บางครั้งท่านอาจ
มีน้ําเสียงท่ีดุดันไปบ้าง แต่ท่านก็ตระหนักอยู่เสมอว่าพระสงฆ์จะต้องมีจิตเมตตา มีความกรุณาแก่ผู้ท่ี
ได้รับความเดือดร้อน ท่านสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนต่างๆ  ไม่ว่าเป็นการพบเจอด้วยตัวท่านเอง รวมไป
จนถึงเขียนจดหมาย หรือโทรศัพท์มาขอให้ช่วยเหลือ บางคนมีเหตุจากภัยธรรมชาติ บางคนมีเหตุจาก
อาชีพ บางคนมีเหตุด้านทุนทรัพย์ บางคนมีเหตุด้านการรักษาพยาบาล บางคนมีเหตุด้านอาหาร             
ซึ่งพระเดชพระคุณท่านมีวิธีการและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดต้ังกองผ้าปุา สนับสนุนงบประมาณบางส่วน แจกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องใช้ท่ีจําเป็น ให้ท่ีพัก
ช่ัวคราว จัดหางานให้ทําเพื่อให้เกิดรายได้ นอกจากนั้นท่านยังพัฒนาชุมชนให้ได้รับความสะดวกท้ังใน
เรื่องการเดินทางท่ีนํารถเมล์สาย 84 เข้ามาในวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) และเส้นทางการคมนาคมท่ี
สะดวกขึ้นโดยการสร้างสะพานข้ามแม่น้ํา ปรับปรุงโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการรักษา พัฒนาให้
ชุมชนไร่ขิงถึงพร้อมด้วยสาธารณูปโภคทุกอย่าง ทําให้สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนมีความสุข และ          
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

                                                             

 181 สัมภาษณ์ ชาวบ้าน คนท่ี 2 ,ชาวบ้านชุมชนไร่ขิง, 7 มิถุนายน 2559. 
 182 สัมภาษณ์ ชาวบ้าน คนท่ี 3,ชาวบ้านชุมชนไร่ขิง, 7 มิถุนายน 2559. 
 183 สัมภาษณ์ แม่ค้างานวัดไร่ขิง ,แม่ค้า, 20 เมษายน 2559. 
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บทที่ 9 
 

บทบาทในการสนับสนนุการจัดการศึกษาของรัฐ 
 

 ตาม มาตรา 10  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ นี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้ 1)  ส านักงานรัฐมนตรี 2)  ส านักงานปลัดกระทรวง 3)  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา      
4)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
6)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา184 

 ด้วยระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 2545 ได้มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี           
(6 ระดับช้ัน) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (3 ระดับช้ัน) และการศึกษาขั้นมัธยมศึกษา                
ตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับช้ัน) หรือระบบ 6-3-3 และยังมีการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ท่ีจริงแล้วเราไม่ควรจะไม่พิจารณาแบ่งแยกการศึกษาในระบบโรงเรียนออกจาก
การศึกษานอกระบบโรงเรียน แต่ใหถ้ือว่าการศึกษาแต่ละรูปแบบต่างกันเป็นเพียงแค่วิธีการเรียนการ
สอน185 หรือรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีภาษาอังกฤษใช้ค าว่า "Modes of learning"            
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฯ มาตรา 15 ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ ดังนี้ 
 (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร        
มีระยะเวลาของการศึกษา มีการวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ี
แน่นอน 
 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา มีระยะเวลาของการศึกษา มีการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้อง การของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือ
แหล่งความรู้อื่นๆ  
 การศึกษาในระบบนั้ นมี สองระ ดับ คือ  การศึกษาขั้ นพื้ น ฐานและการ ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

                                                             

 184 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545, ราชกิจจานุเบกษา. 
 185 สัมภาษณ์ สมมาตร  คงช่ืนสิน, ผู้อ านวยการโรงเรียน กศน สามพราน, 17 มีนาคม 
2560. 
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 การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่ ง จัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อน
ระดับอุดมศึกษา มีการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด              
ในกฎกระทรวง โดยการแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง การศึกษาในระบบท่ีเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานแบ่งเป็น
สามระดับ คือ  
 1) การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุ 3 – 6 ป ี
 2) การศึกษาระดับประถมศึกษา โดยปกติใช้เวลาเรียน 6 ปี 
 3) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับ คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใช้เวลาเรียน 
3 ปี  มี ท้ัง  ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่ง เป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับ
ปริญญา การใช้ค าว่า "อุดมศึกษา" แทนค าว่า "การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย" นั้นก็เพื่อจะให้
ครอบคลุมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา ท่ีเรียนภายหลังท่ีจบการศึกษา               
ขั้นพื้นฐานแล้ว 
 การศึกษาภาคบังคับนั้นต่างจากการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไม่บังคับให้
ประชาชนต้องเข้าเรียนแต่เป็นสิทธิ์ของคนไทย ส่วนการศึกษาภาคบังคับเป็นการบัง คับให้เข้าเรียน            
ถือเป็นหน้าท่ีของพลเมือง ตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ 
 
หลักการของการจัดการศึกษานอกระบบ 
                    หลักการจัดการศึกษานอกระบบ ยึดหลักการและความมุ่งหมายโดยภาพรวมตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ควบคู่กับหลักการการศึกษานอกระบบ หลักความเสมอภาค การมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบ กระบวนการเรียนรู้ ความหลากหลาย ความยืดหยุ่น การบูรณาการ             
การกระจายอ านาจ เพื่อให้การศึกษานอกระบบได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
                     ความเช่ือพื้นฐานของการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นความเช่ือท่ีแสดงจุดยืนอย่าง
ชัดเจนว่า การศึกษาอาจเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่เพียงเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น กล่าวคือ เป็น
การศึกษาท่ีจัดขึ้นนอกเหนือจากท่ีจัดในโรงเรียน โดยมีหลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลเช่นเดียวกัน แต่ก็มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ผู้เรียน
สามารถน าเนื้อหาจากสภาพแวดล้อม หรือความต้องการของผู้เรียนมาก าหนดเป็นหลักสูตรก็ได้ 
แนวคิดดังกล่าวให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ท่ีมีเลือดเนื้อ มีชีวิต จิตใจ มีอารมณ์ มีศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ มีเสรีภาพที่จะเลือกและตัดสินใจ สามารถรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีตนตัดสินใจ เป็นมนุษย์ 
ท่ีพัฒนาได้ด้วยตนเอง มิใช่เป็นเครื่องจักรหรือผู้จ านนท่ีจะถูกใครบังคับช้ีน าได้ โดยไม่ยินยอม มนุษย์
เป็นผู้ท่ีสามารถคิดเองได้ สามารถคิดเป็น รู้จักผิดชอบช่ัวดี ประเด็นส าคัญคือ มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง มิใช่ถูกสอน เมื่อเขาปรารถนาท่ีจะศึกษาเล่าเรียน ก็จะขวนขวายท่ีจะศึกษาเล่าเรียน และ
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สามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งจนน าความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ของตนได้186 
  อีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการศึกษาท่ีจัดขึ้นส าหรับผู้ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน เป็นผู้ ท่ีไม่
สามารถเข้าถึงบริการท่ีโรงเรียนจัดให้ได้ โดยข้อจ ากัดต่าง ๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนทางด้านร่างกาย จิตใจ ท่ีส าคัญคือส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ใน          
การใช้ชีวิตและการท างานมาในระดับหนึ่ง สามารถรับผิดชอบตนเองได้ การจัดการศึกษาจึงใช้
หลักการสอนผู้ใหญ่ (Andragogy) เป็นหลักการส าคัญ นั่นก็คือ เป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียน และครูผู้สอนในการวางแผนการเรียนร่วมกัน ต้องเข้าใจเหตุผลของการเรียน          
มีเปูาหมายของการเรียนท่ีชัดเจน ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ ผู้เรียนจึงเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ท่ีจะร่วมตัดสินใจกับกลุ่มเพื่อนและครูว่าจะเรียนอะไร อย่างไร มีส่วนร่วม          
ในการประเมินผลการเรียนของตนเอง ผู้จัดการศึกษาส าหรับผู้ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียนจะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติ จิตใจและอารมณ์ของกลุ่มเปูาหมายและจัดโอกาสให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากของจริง 
เอาความรู้และประสบการณ์จากการท างานมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วย การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังด้านร่างกาย ความคิด 
จิตใจ สติปัญญา และสภาพแวดล้อม187 
               ส่ิงส าคัญในการจัดการศึกษานอกระบบ คือต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและตัดสินใจด้วย
ตนเอง ความเช่ือแต่ด้ังเดิมคนไทยมีความเช่ือท่ีว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความสุขเป็นเปูาหมายสูงสุด
ของชีวิต การคิดตัดสินใจ การเลือกกระท าหรือไม่กระท าใด ๆ ล้วนใช้เหตุผล ข้อมูลประกอบการคิด
อย่างรอบด้านอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ท้ังด้านร่างกาย  สุขภาพ อนามัย จิตใจ 
ฐานะความเป็นอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ 
รวมท้ังข้อมูลทางวิชาการคือความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น ๆ การคิดแบบคิดเป็นจึงเป็น
การใช้ข้อมูลประกอบการคิดอย่างรอบด้าน น ามาสู่การตัดสินใจเลือกท่ีจะเช่ือ เลือกท่ีจะกระท า โดย
สามารถอธิบายเหตุผลของตนเองได้ ซึ่งความคิดของแต่ละคนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันเสมอไป 188 
               ผู้ท่ีเข้ามาศึกษา กศน. สามพราน ส่วนมากเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะ     
มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพ ดูแลครอบครัว และมีข้อจ ากัดมากมายใน
การเรียนรู้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวท าให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่เหมือนกับเด็ก เพราะมีอะไรท่ี
แตกต่างกันหลายอย่าง เช่น ความคิดอ่าน ประสบการณ์ ความพร้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจึงจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

                                                             

 186 สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ มนัส ชัยยะ,ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, 8 สิงหาคม 
2559. 
 187 สัมภาษณ์ สมมาตร  คงช่ืนสิน, ผู้อ านวยการโรงเรียน กศน สามพราน,  17 มีนาคม 
2560. 
 188 สัมภาษณ์ อมรรัตน์  ธนธนานนท์, ครู กศน สามพราน, 17 มีนาคม 2560. 
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น าความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
พระเทพศานาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านก็เป็นศิษย์เก่าท่ี กศน. ไร่ขิง ครั้นมากให้โอวาทกับ
นักศึกษา ท่านก็ได้ท้ิงแนวคิดไว้มากมาย และยกตัวเองเป็นตัวอย่าง ช้ีให้เห็นถึงความเพียรใน
การศึกษา ให้เห็นความส าคัญในการศึกษา นอกจากนั้นท่านยังให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆอีกมากมาย
ให้กับ กศน.189 
  กศน.สามพราน (ไร่ขิง)  เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอสามพราน ช่ือภาษาอังกฤษ Samphran District Non-Formal and Informal Education 
Centre สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ท่ี บริเวณอาคาร ช้ัน 3 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
อ าเภอสามพราน เลขท่ี 51  หมู่ท่ี 2 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 
73210 190พระเทพศานาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับโต๊ะ เก้าอี้ส านักงาน 
เพื่อให้บุคลากรของ กศน.ได้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกสบาย บางส่วนท่านก็น าของวัดมาให้ บางส่วนก็
เป็นของห้องสมุด ด้วยงบประมาณของ กศน. เองคงไม่สามารถจัดสรรส่ิงต่างๆเหล่านี้ได้ครบถ้วน 191 
นอกจากนั้นท่านยังได้กั้นผนังห้องเพื่อแบ่งสัดส่วนของส านักงานให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้น ตามหลักของ 
5 ส ท่านใส่ใจพวกเรามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่192  
       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสามพราน ประกาศจัดต้ัง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2536  โดยใช้ช่ือว่า “ศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอสามพราน”  ใช้ส านักงานช่ัวคราว ณ ท่ีว่าการอ าเภอสามพราน จนถึง
วันท่ี 13 กันยายน 2537  จึงย้ายส านักงานมาขอใช้อาคารโรงครัว  ช้ัน 2 ของวัดไร่ขิง  จนถึงวันท่ี 25
ธันวาคม 2550 ได้มาใช้บริเวณช้ัน 3 ของอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม เป็นส านักงานถึงปัจจุบัน และเปล่ียนช่ือเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสามพราน” เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2551 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  

                                                             

 189 สัมภาษณ์ สมมาตร  คงช่ืนสิน, ผู้อ านวยการโรงเรียน กศน สามพราน,  17 มีนาคม 
2560. 
 190 ศูนย์การ ศึกษานอกระบบสามพราน ,  กศน สามพราน  ,  เข้าถึ งจาก 
http://nkp.nfe.go.th/730603/ เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2560. 
 191 สัมภาษณ์ สมมาตร  คงช่ืนสิน, ผู้อ านวยการโรงเรียน กศน สามพราน,  17 มีนาคม 
2560. 
 192 สัมภาษณ์ อมรรัตน์  ธนธนานนท์, ครู กศน สามพราน, 17 มีนาคม 2560. 

http://nkp.nfe.go.th/730603/%20เข้าถึงเมื่อ


120 

 

 ใน ส่วนของการสนับสนุนด้านสถาน ท่ี อุปก รณ์ วัสดุต่างแล้วนั้น ท่านยั ง เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาของ กศน. อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าหลักสูตรอาชีพ หรือแนวทางการ
ด าเนินงานต่างๆ ท่านก็มีส่วนช่วยในการให้ข้อเสนอแนะแนวคิดเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด 
รวมถึง ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ด้วยเช่นกัน193 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา / อัตลักษณ์ของนักเรียน  
          ปรัชญา  (Philosophy)  “เรียนรู้ตลอดชีวิต  คิดเป็น  เน้นพอเพียง”  
          วิสัยทัศน์  (Vision)  “ภายในปี พ.ศ. 2558  กศน.อ าเภอสามพราน เป็นองค์กรหลักในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรในอ าเภอสามพราน ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า  ท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน  เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนและมีอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

อัตลักษณ์  (Identity)  “คนพอเพียง”  
          เอกลักษณ์ (Uniqueness)    “กศน.พอเพียง” 
  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านได้ส่งเสริมกิจกรรมศึกษาตามอัธยาศัย           
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจัดไว้บริการผู้ท่ีสนใจและต้องการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล ท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต ตลอดจนความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน             
ไว้หลากหลาย ดังนี้ 

 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระราชกุมารี (วัดไร่ขิง) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ค้นคว้า   
ศึกษา หาความรู้ ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีโครงการหมุนเวียนส่ือสู่ศูนย์การเรียนชุมชนในทุก
ต าบล เพื่อให้ประชาชนในชนบทห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ ปรับตัวเข้ากับ
สังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวท่ีผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้จาก        
ของจริง ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม หรือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้น า
ความรู้ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ตลอดจนพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ภายในวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) สถานปฏิบัติธรรมของวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ีผู้เรียนหรือผู้สนใจสามารถศึกษา 
ค้นคว้าท้ังจากผู้รู้ ผู้ทรงภูมิปัญญา หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆท่ีมีอยู่ในชุมชนหรือนอกชุมชน โดยมีการ
สนับสนุนเกาะลัดอีแท่นให้เป็นชุมชนคัวอย่าง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีพร้อมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 จากท่ีกล่าวมานั้นท าให้ทราบแล้วว่าท่านได้ให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างมากมายแต่
มิได้หมายความว่าท่านหยุดเพียงเท่านั้น ท่านไม่เคยมีเงื่อนไขหรือข้อแม้ใดๆเกี่ยวกับการให้โอกาส
ทางการศึกษาส าหรับผู้ใฝุเรียน ในส่วนของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้วมี
ทางเลือกในการศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพอีกทางหนึ่ง นั่นก็คือศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งใช้
เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยส านักงานคณะกรรมการการ

                                                             

 193  สัมภาษณ์ สมมาตร  คงช่ืนสิน, ผู้อ านวยการโรงเรียน กศน สามพราน, 17 มีนาคม 
2560. 
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อาชีวศึกษา มีหน้าท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ
และระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานหรือเป็น
ผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้โดยเน้นการแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ในอาชีพ               
มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติท่ีดี หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อีก 2 ปี หรืออาจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปีก็ได้เช่นกัน194 ในส่วนนี้
เองท่านยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การให้การสนับสนุน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ไร่ขิง) ถึงแม้ท่านอาจจะไม่ได้ให้ทุนการศึกษามากเท่ากับโรงเรียนประถม
หรือโรงเรียนมัธยม แต่ท่านก็ให้การสนับสนุนด้านอื่นๆอยู่เสมอ มีนักเรียนท่ีเรียนจบ ม.3 ของโรงเรียน
วัดไร่ขิงวิทยา บางคนไม่มีท่ีเรียนท่านก็ได้แนะแนวทางให้ไปเรียนท่ีนี่ ท่านดูแลทุกคนราวกับเป็นญาติ
สนิท ท่านเคยกล่าวว่าโตแล้วลองหัดวิธีช่วยเหลือตัวเองบ้าง จะได้รู้วิธีการต่างๆมากขึ้น ถ้าจนปัญญา
จริงๆก็มาบอก แต่อยากให้ช่วยเหลือตัวเองก่อน คนอื่นท่ีต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเรามีอีก
มาก195 พื้นฐานของคนดีต้องมีน้ าใจ ท่านเคยกล่าวไว้ตอนมาให้โอวาทท่ีโรงเรียน ท่านจะคอยให้เราไป
ช่วยงานวัดเป็นประจ า บางครั้งต้ังแต่ ตี 4 ด้วยความท่ีโรงเรียนของเราส่วนใหญ่เป็นเด็กโตหมดแล้ว 
ท่านบอกว่าคนทุกคนจะรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักให้บ้าง196 ด้วยความท่ีโรงเรียนมีงบประมาณท่ี
จ ากัดบางครั้งจัดงานอะไรก็มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ โรงเรียนก็ได้รับความเมตตาจากท่านในการเอื้อเฟื้อ
ส่ิงต่างๆ197 อีกท้ังยังช่วยโรงเรียนหารายได้เพิ่มเติมอีก เช่น การให้บริการพื้นท่ีจอดรถงานประจ าปี
หลวงพ่อไร่ขิง ซึ่งรายได้บางส่วนท่านยกให้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน นับว่าเป็นเมตตา
อย่างยิ่ง198 
 ส าหรับการศึกษาท่ีสูงกว่านั้นท่านก็ยังให้การสนับสนุนแทบไม่น่าเช่ือเลยว่า ท่านให้การ
สนับสนุนไปถึงขั้นอุดมศึกษา ในต าบลไร่ขิงมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกิดขึ้น ด้วยความมี
วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านพระเทพศานาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านได้วางรากฐานการศึกษา
ของชุชนไร่ขิงไว้อย่างกว้างไกล ใครที่เกิดท่ีไร่ขิง สามารถเรียนได้จนจบปริญญาตรี โดยไม่ต้องไปศึกษา
ท่ีอื่น เริ่มต้ังแต่ศูนย์เด็กเล็กไร่ขิง โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ไร่ขิง) เป็น
การศึกษาอาชีวะ กศน.ไร่ขิง เป็นการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งทุกๆสถานบันท่ีกล่าวมานั้น

                                                             

 194 สัมภาษณ์ ครูแนะแนว,ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา,17 มีนาคม 2560. 
 195 สัมภาษณ์ นักเรียน การอาชีพฯ ศิษย์เก่า, โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา,17 มีนาคม 2560. 
 196 สัมภาษณ์ นักเรียน การอาชีพฯ คนท่ี 1,นักเรียน,วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ไร่ขิง),
1 กุมภาพันธ์ 2560. 
 197 สัมภาษณ์ นักเรียน การอาชีพฯ คนท่ี 2 ,นักเรียน,วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม                
(ไร่ขิง),1 กุมภาพันธ์ 2560. 
 198 สัมภาษณ์ ครูการอาชีพฯ, วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ไร่ขิง),1 กุมภาพันธ์ 2560. 
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ท่านให้การสนับสนุนการศึกษาทุกท่ี ท้ังทุนการศึกษา อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงบุคลากร
พิเศษ199 
 ท่านยังมีจิตเมตตาไปยังแพทย์ ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเรียนแพทย์จบแล้วคงไม่จ าเป็นท่ี
จะต้องให้ท่านช่วยเหลือด้านการศึกษาอะไรอีก แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านพร้อมกับจิตท่ี
เมตตาของท่าน จึงจัดให้มีทุนการศึกษาแก่แพทย์ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ท่ีจะไป
อบรมพัฒนาตนเองท่ีต่างประเทศ ท้ังแบบระยะส้ัน 1-3 เดือน ระยะยาว 1 ปี โดยมีกระบวนการ
พิจารณาผ่านมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง200 
 
  
 

                                                             

 199 สัมภาษณ์ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี, 17 มีนาคม , 2560. 
 200 สัมภาษณ์ วัขรฤต ภาทันณ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานพัฒนาบุคลากร           
ฝุายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), 11 เมษายน 2560. 
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บทที่ 10 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ            
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) โดยได้สังเคราะห์จากการแนวคิดบทบาทและหน้าท่ีของ
พระสงฆ์ รวมท้ังเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นเอกสารในขั้นทุติยภูมิ โดยมีข้อมูลท่ีได้       
จากการสัมภาษณ์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลในช้ันปฐมภูมิท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ ท้ังนี้ได้น าข้อมูลท่ีได้จากท้ังสอง
ส่วนมาสู่กระบวนการวิ เคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ไ ด้องค์ความรู้ ท่ี ได้เกี่ยวกับ บทบาท                  
พระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร)            
จึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามล าดับข้ันตอนดังต่อไปนี้  

สรุปผลการวิจัย 

 จาการศึกษาการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ผู้วิจัย
พบว่า ท่านแสดงบทบาทและหน้าท่ีท้ัง 6 ด้าน เป็นอย่างดี สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการแสดง
บทบาทและหน้าท่ีของพระสังฆาธิการในปัจจุบัน โดยมีรูปแบบและแนวทางในแต่ละบทบาทท่ีทันสมัย 
เข้ากับยุค เข้ากับเหตุการณ์ ซึ่งมาจากการใช้ความรู้ความสามรถท้ังทางโลกและทางธรรมของท่าน  
ท าให้การท าหน้าท่ีแต่ละบทบาทประสบความส าเร็จ  สรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านการปกครอง 
 บทบาทหน้าท่ีด้านการปกครอง พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) ท่านเป็น         
พระเถระท่ีมีภาวะผู้น าสูง แสดงบทบาทความรับผิดชอบตามสถานภาพรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม 
และเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) เป็นอย่างดีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม 
เป็นนักปกครองท่ีมองการณ์ไกล มีความเท่ียงธรรม สอดส่องดูแลผู้อยู่ในปกครองเป็นนิจ แก้ไข
สถานการณ์ได้รวดเร็ว ท่านเป็นมีค าพูดท่ีดุดัน เฉียบขาด แต่ท่านรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ    
ไม่ว่าจะเป็น พระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าท่ีวัด เป่ียมไปด้วยเมตตา เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

2) ด้านการศาสนศึกษา 
บทบาทหน้าท่ีด้านการศาสนศึกษา พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) ท่านจัดให้

พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาอย่างท่ัวถึง อ านวยความสะดวกทุกทาง ให้สนับสนุนทุกด้านเพื่อ
ประสิทธิภาพในการศึกษา ให้ขวัญก าลังใจกับภิกษุ สามเณร ท่ีประสบความส าเร็จ รวมถึงอุปถัมภ์ 
บ ารุงการศึกษาพระปริยัติธรรม จนเป็นท่ียอมรับ ส่งเสริมพุทธธรรมจัดให้มีการสอน-สอบ ธรรมศึกษา
ในโรงเรียน โดยให้พระภิกษุของวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เข้าไปสอน สร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ท่ี
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สอบธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก ผ่าน อีกท้ังท าหน้าท่ีครูผู้สอน ผู้ให้ความรู้
ท้ังทางทฤษฎี ทางปริยัติ และทางปฏิบัติ ดูแลสนับสนุนวิทยาลัยสงฆ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
บทบาทหน้าท่ีด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) ท่านเป็น

พระเถระท่ีให้ความส าคัญกับการศึกษามาก สนับสนุนช่วยเหลือ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน          
ท้ังในโรงเรียนท่ีเป็นองค์อุปถัมภ์และโรงเรียนอื่นๆท่ัวไป สนับสนุนการศึกษาต่อส าหรับผู้ขาดแคลน
หรือด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ได้ศึกษาในระดับสูง จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
อนุเคราะห์สถานท่ีเพื่อใช้ในการศึกษา รวมถึงให้การสนับสนุนในการสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่านด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายพระสงฆ์หลายแห่ง  ท่านให้การสนับสนุนด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ด้วยการให้ทุน วัตถุส่ิงของ ให้สถานท่ี ให้รางวัล และให้มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง
ดูแลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน  

4) ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม 
 บทบาทหน้าท่ีด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร)              
ท่านมีการเผแผ่ธรรมค าสอนอย่างต่อเนื่องตามค าสอนของพระบรมศาสดา ท าหน้าท่ีสอนธรรมมะ         
สู่การปฏิบัติจริง เห็นได้ชัดจากการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งได้มีการตรวจเยี่ยม           
ท่ัวประเทศตลอดปีท่ีผ่านมา มีกุศโลบายมากมายท่ีจะท าให้ทุกคนได้เข้าถึงหลักธรรมได้ง่าย เช่น           
ส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง ธรรมทางโทรทัศน์ มีคุณลักษณ์ของนักเผยแผ่ นักประชาสัมพันธ์          
สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เป็นอย่างดี  ประชาชนเข้าใจหลักธรรมและไปใช้                 
ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เกิดความแตกแยกในสังคมน้อยลง 

5) ด้านการสาธารณูปการ 
บทบาทหน้าท่ีด้านการสาธารณูปการ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) ท่านได้

พัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ีรมณียสถาน จัดภูมิทัศน์ให้เป็นท่ีร่มเย็น สงบ สะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ 
เป็นระเบียนเรียบร้อย ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมรักษาของเก่าไว้ บูรณะพัฒนาวัดให้เป็น
สถานท่ีเจริญตา เจริญใจ แก่ผู้พบเห็น ทุกเพศ ทุกวัย ทุกภาษา ทุกเช้ือชาติ จัดสร้างสรรค์พัฒนา
ของใหม่ให้งอกงามทันสมัย ทันต่อโลก แปลกใหม่ ดึงดูดให้น่าสนใจ พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
เป็นศูนย์กลางการศึกษา จัดสถานให้วัดมีความพร้อมในการอ านวยความสะดวกในงานกิจกรรมทาง
ศาสนาต่างๆ ก าหนดเขตอภัยทานเพื่อให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ อีกท้ังดูแลรักษาตรวจตรารอบ
บริเวณวัดไม่ให้ขาดตกบกพร่องและจัดการสาสนสมบัติของวัด เป็นท่ีประจักษ์  

6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
บทบาทหน้าท่ีด้านการสาธารณสงเคราะห์ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร)             

ท่านเป็นพระผู้ให้ ใช้หลักเมตตาธรรมและการให้ทาน ท่านตระหนักอยู่เสมอว่าพระจะต้องมีจิตเมตตา          
มีความกรุณาแก่ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน ท่านสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนต่างๆ  ท้ังท่ีเป็นเหตุจาก                 
ภัยธรรมชาติ ท้ังด้านอาชีพ ด้านทุนทรัพย์ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านอาหาร ซึ่งมีวิธีการและรูปแบบ
ท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังกองผ้าป่า สนับสนุนงบประมาณบางส่วน แจกข้าวสารอาหารแห้ง
เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น ให้ท่ีพักช่ัวคราว จัดหางานให้ท าเพื่อให้เกิดรายได้ นอกจากนั้นท่านยังพัฒนาชุมชน
ให้ได้รับความสะดวกท้ังในเรื่องการเดินทางท่ีน ารถเมล์สาย 84 เข้ามาในวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
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และเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกขึ้นโดยการสร้างสะพานข้ามแม่น้ า ท าให้สภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนมีความสุข และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

 
อภิปรายผล 
 การ ศึกษาบทบาทพระ สังฆาธิ การ ด้านการสนับสนุนการ จัดการ ศึกษาของ                
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) มีประเด็นส าคัญในการอภิปรายผลแยกเป็น 6 ด้าน พบว่ามี
บทบาทท่ีดีทุกด้านและโดดเด่นด้านการสนับสนุนการศึกษา จึงสรุปการอภิปรายผลได้ดังต่อนี้ 

1. บทบาทด้านการปกครอง จากข้อ ค้นพบเกี่ ย วกับด้านการปกครองของ                
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ในฐานะ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง 
(พระอารามหลวง) เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูต สายท่ี 1 องค์อุปถัมภ์โรงเรียนต่างๆ ท่านเป็น         
พระเถระท่ีมีบทบาทการปกครองท่ีมีความชัดเจน มีความสามารถในการบริหารงานเป็นอย่างดี           
ท้ังด้านการพัฒนาบุคลากร การใช้คนให้เหมาะกับงาน มีการจัดบุคลากรให้ตรงกับต าแหน่งท่ีได้รับ  
การแต่งต้ัง เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถเต็มท่ีตามความถนัด ก าหนดภาระงานให้ ไว้
ชัดเจนท าให้การด าเนินงานมีอุปสรรคน้อยและท่านใช้หลักท้ังทางธรรมและทางโลกผสมผสานในการ
บริหารการปกครองเพื่อให้ทันต่อโลกต่อเหตุการณ์ มีการวางแผนการท่ีจะด าเนินงานหรือกิจกรรม
เสมอเพื่อวางไว้เป็นแนวทางและส ารวจข้อมูลพื้นฐานของพระสงฆ์อยู่เสมอเพื่อท่ีจะส่งเสริมเพิ่ มพูน
ความสามารถของพระสงฆ์ให้มีมากขึ้น โดยการบริหารการปกครองในส่วนของพระสงฆ์และโรงเรียน 
มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาของท่าน บทบาทด้านการปกครองของท่าน
เป็นไปในทางท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการปกครองสูง มีภาพลักษณ์ท่ีดี จึงท าให้
ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลปกครองในหลายๆด้าน เป็นบทบาทท่ียอมรับไว้ใจในหมู่คณะสงฆ์และ          
คนท่ัวไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระโชติ บดีรัฐ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า            
1) สภาพการบริหารงานท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาระผู้น า
บุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารงานภาระงาน มีการออกกฎระเบียบ
ในการปกครองคณะสงฆ์ และก าหนดโทษผู้ท่ีละเมิดกฎระเบียบท่ีวางไว้ และด้านการบริหารองค์กร  
มีการท างานเป็นทีม 2) ประสิทธิผลการบริหารงาน พบว่า ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่าง
รวดเร็วสนองต่องานมอบหมายให้ท าโดยใช้คนให้ตรงกับความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน 
มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหาร
องค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น  3) ศักยภาพการบริหารงานของ        
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ใน 3 ด้าน พบว่า ในการบริหารคน มีการน า
จุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปัญหาจุดด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน          
ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และในการบริหาร
องค์กร มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 4) มีแนวทางข้อเสนอแนะ 
ควรมีวิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาท่ีถูกต้อง 
มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการบริหาร  
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 โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรม คุณธรรม และให้มี
ความรู้และทักษะในเรื่องการป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเส่ือมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและต้ังมั่น
ความเช่ือความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป201 

2. บทบาทด้านการเผยแผ่ จากการวิจัยพบว่าพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
เป็นพระเถระท่ีเอาใจใส่กิจการพระศาสนามาโดยตลอดแต่ครั้งยังไม่ได้รับต าแหน่งเจ้าอาวาส ครั้งเป็น
เจ้าอาวาสแล้วยิ่งเพิ่มศักยภาพในการด าเนินกิจการพระศาสนามากขึ้น ท่านด าเนินโครงการกิจกรรม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จนเป็นท่ีประจักษ์แก่คนท่ัวประเทศ ท่านมีวิธีการเผยแผ่ท่ีหลากหลาย
เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงพระศาสนาได้ง่ายตามความชอบของบุคคลนั้นๆ สอดคล้องกับงานวิจัย                     
พระมหาศักด์ิพิ ชัยานสิทฺโธ ไ ด้ท าการวิ จัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของ                 
พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี)” ผลการศึกษาพบว่า พระวิสุทธาธิบดีได้ใช้ส่ือตัวท่านเป็นส่ือบุคคลท่ี
ส าคัญ มีรูปแบบการน าเสนอด้วยวิธี น าเสนอโดยตรง น าเสนอโดยการเปรียบเทียบ อุปมา อุปมัย 
น าเสนอโดยการใช้ตัวอย่าง น าเสนอโดยการเช่ือมโยงกับสถานการณ์และน าเสนอโดยวิธีการยก           
พุทธศาสนสุภาษิต ค าคม โคลง กลอนประกอบ นอกจากนี้ยังมีการใช้ส่ือมวลชน ได้แก่ ส่ือวิทยุ
โทรทัศน์ ส่ือวิทยุกระจายเสียงและการใช้ส่ือเฉพาะกิจ ได้แก่ การสร้างวัตถุมงคล บทความ แถบ
บันทึกเสียง202 

3. บทบาทด้านการการศาสนศึกษา จากการวิจัยพบว่าพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
ท่านได้รับการยกย่างอย่างประจักษ์ด้านการเป็นผู้น าการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ เห็นได้ชัดถึง             
ความมีน้ าใจอันงามในการเป็นเจ้าภาพ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังจัดงานเพื่อเป็นเกียรติในการท่ีพระสังฆาธิการ
ประสบความส าเร็จด้านการศึกษา ท่านจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและประชาชน
ท่ัวไปเป็นนิจ และยังเปิดหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้กับพระสงฆ์และ
ประชาชนท่ัวไปได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ แสนมงคล ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่” จากผลการวิจัยพบว่า ในด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมมาก โรงเรียนได้
ก าหนดหลักการของโครงการ เหตุผลสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและของโรงเรียน 
รวมท้ังน าหลักไตรสิกขาเป็นฐานในการก าหนดหลักการ ในด้านวัตถุประสงค์มีความชัดเจนเหมาะสมมาก 
โดยเฉพาะช่วยปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน พัฒนานักเรียนให้มีวินัยในตนเองและมีความสามัคคี
ในหมู่คณะรวมถึงผู้บริหารได้เห็นความส าคัญและได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์และ
นโยบายของโครงการให้แก่ คณะครูอาจารย์อยู่ในระดับมาก ส่วนการก าหนดหลักการและเหตุผลของโครงการ

                                                             

 201 พระโชติบดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 4 เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,                   
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554). 

202 พระมหาศักด์ิพิชัย านสิทฺโธ (ชัยดี) ,“ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของ                   
พระวิสุทธาธิบดี (วีระภทฺทจารี)”,วิทยานิพนธ์พุทธศาตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,2549). 
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การประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์แก่บุคลากรและครูอาจารย์รวมท้ังให้การสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง      
ส่วนโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย203  

4. บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ จากการวิจัยพบว่าพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  
ท่านเป็นพระมหาเถระท่ีบ าเพ็ญคุณูปการต่องานการศึกษาของชาติ สนับสนุนเยาวชนของไทยทุกทาง 
ไม่ว่าจะเป็น การมอบทุนการศึกษา แจกอุปกรณ์การศึกษา ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนต่างๆในการ
ด าเนินกิจกรรมอีกท้ังการต่อเติมสร้างอาคารของโรงเรียน เป็นจ านวนมากท่ัวประเทศ ท่านเป็นท่ี
ยอมรับนับถือกันโดยท่ัวไปถึงคุณงามความดีต่างๆ ของท่าน โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนการศึกษา 
จากจุดเริ่มต้นจาการสานเจตนารับงานต่อจากอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจนกระท่ังพัฒนาจนเป็นท่ี
ประจักษ์ชัดเจนโดยท่ัวไป ซึ่งได้รับการยกย่องจากสถานบันการศึกษาหลายแห่งมากมาย ท่านมีความ
เช่ืออยู่เสมอว่า การศึกษานั้นสร้างคน คนนั้นสร้างชาติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระใบฎีกา           
มานะ สุเมธโส (มากมูล) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการบริหารด้านการศึกษาสงเคราะห์ ของพระ
สังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลและ 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ 
จังหวัดเพชรบุรี และพบผลการวิจัยว่า 1. การบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ 
จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านสถานท่ี อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านท่ีเหลืออีก 4 ด้าน ไดแก ด้านค่าใช้จ่ายด้านการ
พัฒนาการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา และด้านอื่นๆ อยู่ ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบ
ระดับการบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของ พระสังฆาธิการ จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านวุฒิการศึกษาสามัญ มีผลท าให้ความเห็นท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
ท่ีต้ังไวส่วนสถานภาพส่วนบุคคลด้าน อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา ทางธรรม และต าแหนง ไมพบ
ความแตกต่าง ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ของพระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี  พบว่า ด้านสถานท่ี ควรจัด
สภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณ โรงเรียนและบริเวณรอบนอกโรงเรียน โดยดูแลรักษาความ
สะอาด ปลูกต้นไมให้ความร่มรื่น มีบรรยากาศท่ีสะอาด สงบ และสว่าง เพื่อเอื้อประโยชน ต่อ
การศึกษา ตลอดจนจัดรักษาความปลอดภัยในแกนักเรียน, ด้านค่าใช้จ่าย ควรจัดสรรรายไดประจ าปี 
ของวัดมาช่วยเหลืองานด้านการศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน โดยจัดสรรเป็นงบประมาณประจ าใน
แต่ละปี,ด้านการพัฒนาการศึกษา ควรปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนา เริ่มท่ีการพัฒนาครูผู้สอนเป็น
ประการแรก โดยการปลูกฝังค่านิยมทางคุณธรรม จริยธรรม ให้ครูเป็นตัวอย่างทางความประพฤติดี
แกนักเรียน, ด้านการบริหารการศึกษาควรจัดบริการแนะแนวทางการศึกษาแกนักเรียน โดยผ่านทาง

                                                             

 
203

 ทิพวรรณ แสนมงคล, “การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เชียงดาวอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,              
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2547. 
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กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรมทางวิชาการ กีฬา กิจกรรมทางศาสนา และการพบปะอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาประจ าวัน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งและดี และ ด้านอื่นๆ ควรประสานงานกับผู้น า
ชุมชน หรือตัวแทนหมูบ้านหรือประชาชนผู้ ท่ีอาศัยในชุมชนท่ีวัดและโรงเรียนต้ังอยู่ เพื่อรับทราบ
และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร204 

5. บทบาทด้านการสาธารณูปการ จากการวิ จัยพบว่าพระเทพศาสนาภิบาล                 
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านให้การพัฒนาวัดมากมาย เป็นท้ังแหล่งความรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์
รวมพลังศรัทธากับทุกเพศ ทุกวัย ทุกเช้ือชาติ อีกท้ังยังบริหารจัดการพื้นท่ีวัดสะอาดร่มรื่น และจัด
พื้นท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน หน่วยงาน องค์ต่างๆ รวมถึงอ านวยความ
สะดวกให้กับคณะสงฆ์ท่ีเดินทางมาท่ีวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ทุกท่ีในบริเวณวัดถูกจัดเป็นสัดส่วน
ส่วนงาม โดยท่านจะค านึงถึงความปลอดภัยมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เริงฤทธิ์ พลนามอินทร์ ได้
วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี” พบว่า 
พระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานีมีบทบาทในการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาท้ัง 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนา
ด้านวัตถุ พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีบทบาทในการพัฒนาภายในบริเวณวัดเป็นหลัก เช่น ถาวรวัตถุท่ีอ านวย
ประโยชน์แก่พระสงฆ์และคฤหัสถ์จัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและบุคคลทุกวัยทุกระดับการปลูก
ป่าบริเวณวัดเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม ส่วนนอกวัดได้บริจาคเป็นเงินกองทุน การศึกษาหรือสมทบทุน
อาหารกลางวันและสนับสนุนการก่อสร้างศาลาประชาคมในต าบลและหมู่บ้าน 2) การพัฒนาด้าน
จิตใจ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้อบรมประชาชนในการสวดมนต์รักษาศีลและแสดงธรรมเทศนาในวันพระ
รวมท้ังการแนะน าชักชวนให้ลดละเลิกอบายมุข 3) การพัฒนาด้านสังคม พระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้ช่วย
กระตุ้นจิตใจประชาชนให้ท าความดี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ร่วมประชุมและให้
ข้อเสนอแนะการท างานแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างสามัคคีและความสงบสุขในชุมชน205 

6. บทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ จากการวิจัยพบว่าพระเทพศาสนาภิบาล          
(แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านมีอุปนิสัยชอบช่วยเหลืองานสังคมเสมอ เป็นพระท่ีน่าอนุโมทนา เป็นพระผู้เกิด
มาเพื่อท างานเพื่อสังคม ใจกว้าง ชีวิตของท่านมีคุณค่าเพื่อผู้อื่น สังคมจึงยกย่องท่าน เพราะท่านให้
การสงเคราะห์ทุกหน่วยงานท่ีขาดคลาน และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ชุมชน โดยท่ัวถึง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทุม อังกูรโรหิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงาน
สังคมสงเคราะห์” ผลการศึกษาพบว่า 1. พระภิกษุสงฆ์ นักวิชาการและบุคคลท่ัวไปสนับสนุนการ
ท างาน สังคมสงเคราะห์ของสถาบันทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากสอดคล้องกับหลักค าสอนของ  
พระพุทธศาสนา และเป็นการท าเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่ีสวัสดิการ 
ของรัฐยังเข้าไปไม่ถึง 2. วัดท้ังห้าวัด และเสถียรธรรมสถานมีจุดอ่อนจุดแข็งท่ีแตกต่างกัน แต่เผชิญ

                                                             

 204 พระใบฎีกามานะ สุเมธโส (มากมูล),การบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการจัดการเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553). 
 205 เริงฤทธิ์ พลนามอินทร์, “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาใน
จังหวัดอุดรธานี”วิทยานิพน์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ,
2540. 
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ปัญหา และ อุปสรรคท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น ด้านเงินทุนและบุคลากร ขณะท่ีเสถียรธรรมสถานได้รับ
ความ ร่วมมือ จากชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ  
ชาวบ้าน มักมีทัศนคติว่างานสังคมสงเคราะห์ท่ีวัดท้ังหลายท ามิใช้ “กิจของสงฆ์” 3. การแก้ไขปัญหาท่ี
มีประสิทธิภาพจะเป็นการท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับรัฐและชุมชนรวมท้ังองค์กรเอกชน  และใช้ส่ือช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น        
ท่ีส าคัญคือ การสร้างความสมดุลระหว่างการท างานสังคมสงเคราะห์กับการเผยแผ่ธรรม นอกจากนั้น
พระสงฆ์ต้องมีความระมัดระวังด้านความประพฤติให้อยู่ ในกรอบของพระวินัยและจารีตประเพณี
ในขณะปฏิบัติภารกิจให้การสงเคราะห์ประชาชน ในภาพรวมงานวิจัยนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท างานสังคมสงเคราะห์ของสถาบันทางพระพุทธศาสนาในสังคมพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 
และสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างส าหรับพระสงฆ์และวัดอื่น ๆ ท่ีด าเนินงานสังคมสงเคราะห์ใน
ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันได้206 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)”  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และ
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยทั่วไป 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ภารกิจของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺ ตินฺธโร)             
มีหลากหลายโดยเฉพาะงานท่ีเกี่ยวกับการสงเคราะห์การศึกษาให้กับสามเณร พระสงฆ์ และบุคคล
ท่ัวไป ซึ่งเป็นภารกิจท่ีหนัก หน่วยปกครองสงฆ์ควรจัดหาทีมงานท่ีแบ่งเบาภาระให้กับพระสังฆาธิการ
มากขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสงเคราะห์มากขึ้น 

2. พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ท่านมีรูปแบบในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายควรมีการจัดท าเป็นนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบท่ี
ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับพระสังฆาธิการในการน าไปใช้ไปปฏิบัติ 

3. เจ้าคณะจังหวัดควรมีนโยบายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของ    
พระสังฆาธิการที่ชัดเจน เพื่อให้พระสังฆาธิการที่มีความถึงพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้มี
แนวทางท่ีเหมาะสมและให้การด าเนินการเกิดผลประโยชน์สู งสุดแก่บุคคลหรือสถานศึกษาท่ีได้รับ         
การสงเคราะห์จากพระสังฆาธิการ 

4. บทบาทท้ัง 6 ด้าน ของพระเทพศาสนาภิสบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) มีความชัดเจนใน
ทุกบทบาทจนได้รับประกาศเกียรติคุณ สมกับการยกย่องให้เป็นพระสังฆาธิการตัวอย่างท่ีท า
คุณประโยชน์เพื่อสังคม แต่ส่วนใหญ่จะได้รับจากภาคส่วนของการศึกษา และภาคส่วนของพระสงฆ์ 

                                                             

 206 ประทุม อังกูรโรหิต , “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์”, 
วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต, (ศูนย์พุทธศาสนศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553). 
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ควรเพิ่มเติมประกาศเกียรติคุณจากภาคส่วนอื่น เช่น ภาคส่วนการปกครอง เพื่อให้เป็นขวัญก าลังใจ
และเป็นแบบอย่างให้กับพระสังฆาธิการที่สละตนเพื่อสังคม  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควร ศึกษาบทบาทพระ สั ง ฆ าธิ ก า ร ในการสนั บสนุ น ก าร จัดก าร ศึกษ า                        
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ 

2. ควรศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการที่ท าประโยชน์ต่อการศึกษาท่ีมีแนวทางสอดคล้อง
กับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 

3. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระสังฆาธิการ 
4. ควรศึกษาการบริหารโรงเรียนสามัญศึกษาท่ีบริหารงานโดยพระสังฆาธิการ 
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ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนท่ี 16/หน้า 5/4 มีนาคม 2535 
ประเวศ วะสี. “ปฏิรูปการศึกษาไทย  ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และมาตรฐาน” .                       
 วารสารข้าราชการครู 16 เมษายน-พฤษภาคม2539 .32-35. 
ปราชญา กล้าผจญ.พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
2540. 
พระกฤตพจน์ หวานดี สุทฺธิ จิ ตฺโต “บทบาทของเจ้าอาวาสท่ีมี ต่อการพัฒนาสังคม จังหวัด

สมุทรปราการ”วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2544.102 

พระครูปริยัติกิตติธ ารงทองขาว กิตติธโร.ผศ.ดร. “บทบาทพุทธศาสตร์บัณฑิตสังคมพึงประสงค์”.               
 พุทธจักร .  64 . 5 พฤษภาคม 2553 . 

พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที ชองดี, “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพ
โสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพุทธ
ศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556).พระครู
สุวรรณวรการ พิมพ์ พุทฺธญาโณ เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.
บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2554.96  

พระเทพรัตนสุธี สมศักด์ิ โชตินุธโร . “บทบาทการบริหารจัดการคณะสงฆ์ด้านการปกครองจังหวัด
ปทุมธานี” .วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.2553. 

พระธรรมกิตติวงศ์ ทองดี สุรเตโช. “บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา”.
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี.2546.  

พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต ,พุทธวิธีบริหาร. 11. 
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺ โม ,“การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ ท่ีมี ในพระไตรปิฎก”,

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2545.พระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล. “บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่” .วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสรมหาบัณฑิต.คณะ
ศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2548.11 
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พระพีระพล ปภากโร สุขอาษา. “บทบาทของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดและชุมชน :ศึกษากรณีวัด
อาวุธวิ-กสิตาราม และวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร” .สารนิพนธ์ศาสนศึกษา.
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.2550. 

พระมหาบุญมี อธิปญฺโญ วรรณวิเศษ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษา
เฉพาะกรณี พระธรรมวิสุทธิมงคล บัว ญาณสมฺปนฺโน”.วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย.2544. 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545.            
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119, ตอนท่ี 123 ก 19 ธันวาคม 2545: 1-23. 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการศาสนศึกษา.อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 .ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สาระส าคัญ
ของภารกิจแต่ละด้าน.อัดส าเนา 

พระวิเชียร สีหาบุตร. “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษากรณีพระธรรมมหาวีรา 
 นุวัตร วัดไร่ขิง  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร .2537. 
พระสมุห์ทรง สญฺญโตทองคุ้ม “บทบาทของวัดไร่ขิงท่ีมีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

เขตต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.2555.100 

พระสมนึก อนันตรวงศ์ “พระสงฆ์กับสังคมไทยโดยพิจารณาในเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการ
ปกครอง : กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา”วิทยานิพนธ์สังคม
สงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2540.45-
56 

พระอธิการผจญ อาจาโร ทนันจง .“ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารวัดโดยใช้หลัก                
ธรรมาภิบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน”.วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลันมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
2554. 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ปัญญา อินทปญฺโญ.ประวัติและต านาน หลวงพ่อไร่ขิง.กาญจบุรี:ธรรมเมธี-
สหายพัฒนาการพิมพ์.2554. 

มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ. บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาในภาคเหนือและภาคใต้ 
นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิดล.2540.บทคัดย่อ. 

ยุทธพงษ์ แสงโสดา . “บทบาทพระสงฆ์กับการแก้ปัญหาสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ จังหวัดนนทบุรี” .วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2544. 78-79. 

ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 .602. 
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รุ่งโรจน์ ค าแน่น “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาส : ศึกษาเฉพาะ
กรณีจังหวัดเพชรบุรี”.วิทยานิพนธ์.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
2538. 

เริงฤทธิ์ พลนามอินทร์. “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี”
วิทยานิพน์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2540. 

วินิจ เกตุข า และคมเพชร ฉัตรศุภกุล. “สองทศวรรษหลักสูตรการศึกษาไทย”.วารสารวิชาการ3.
เมษายน 2544.41-51. 

วินัยปิฎก ภิกขุวิภังค์ ภาษาไทย, คัมภีร์พระไตรปิฎก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 1/39, 28-29. 
สงวน วิรัชชัย .จิตวิทยาสังคม .กรุงเทพมหานคร : ศึกษาพรการพิมพ์.2547. 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ.ทฤษฎีและการปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

อักษรพัฒนาพานิช.2547. 
สุภางค์ จันทวานิช,วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ,ครั้งท่ี6 กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542.34-36. 
สุดา ภิรมย์แก้ว.มนุษย์กับสังคม.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2541. 
สุพัตรา สุภาพ.สังคมวิทยา.พิมพ์ครั้งท่ี 19 .กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.2540 . 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ.การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาโครงการการประชุม

พระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอ าเภอ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา.2557 . 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.คู่มือพระสังฆาธิการ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.
2554 . 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.กฎมหาเถรสมาคม.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระ
พุทธศานาแห่งชาติ.2445.15. 

.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด:ศึกษาเฉพาะ
กรณี วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
2545.83. 

สุภา อุทโท. “บทบาทพระสงฆ์ไทยใน 2 ทศวรษหน้า 2541-2561”  วิทยานิพนธ์ปริญญาพัฒนา
ชุ ม ช น ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2541.บทคัดย่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

สิริวัฒน์ ศรีเครือดง .พระสงฆ์กับภาวะผู้น า.ในรวบรวมบทความสารนพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ประจ าปี พ.ศ. 2551 .กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
2551.206. 

ไอศูรย์ อินทร์เพชร. “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพสาครมุนี 
แก้ว สุวณฺณโชโต”. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลันมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย .
2554. 
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Ansnoff อ้างถึงใน กัลยรัตน์ เมืองสง. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.2550.86. 

Bogan and BiKlen,1982: 58, อ้างถึงใน นพดล เจนอักษร, “การใช้อ านาจในการบริหารของผู้น า
ทางการบริหารการศึกษาไทย กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2537),19 

การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม  
กมล  ประทีปธีนันต์,ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา,สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2559. 
กัลย์สุดา วัชดลชัย ,นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2559. 
ครู,โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2559.  
ครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม ,ครูผู้สอน, สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2559. 
คนท าบุญคนที่1, ผู้ท่ีมาท าบุญในวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง),สัมภาษณ์,6 พฤศจิกายน 2559. 
จินตพงศ์ จรดล ,ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) , 

สัมภาษณ์ ,20 พฤศจิกายน 2559. 
ชาวบ้าน , ชุมชนไร่ขิง คนท่ี 1,สัมภาษณ์, 7 มิถุนายน 2559 
เด็กวัด ,นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, สนทนากลุ่ม, 25 มีนาคม 2559 
ธนกฤต ธรรมวณิขย์ ,รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

,สัมภาษณ์,  17 มกราคม 2560. 
ธิดารัตน์ ไชยวงษ์ ,นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ,  สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 

2559. 
ฐณิกานต์  เต่งตระกูล , รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ,สัมภาษณ์,  8 สิงหาคม 2559. 
ณัฐพล   วิลัยพิศ ,นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 ,ปีการศึกษา 2559  สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2559   
ต่าย  อรทัย,ศิลปินนักร้อง,สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2559.  
นักเรียนสอบไล่ธรรมศึกษาได้,โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คนท่ี 1 ,สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559. 
นักเรียน,โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม), สัมภาษณ์ , 28 

กุมภาพันธ์ 2559 
นักเรียน,โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คนท่ี1, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2558. 
นักเรียน,โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คนท่ี2, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2558. 
นักเรียน,โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คนท่ี3, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2558. 
นพดล  เด่นดวง, ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ,

สัมภาษณ์,  15 กรกฎาคม 2559. 
มนัส  ชัยยะ, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2559. 
เมตตา  กล่ินบัวขาว ,ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา , สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559. 
ผู้ท่ีมาท าบุญ คนท่ี 1, สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2559. 
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ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ,วัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) ท่านท่ี 1,สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559. 
ผู้ปกครอง, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม), สัมภาษณ์, 28 

กุมภาพันธ์ 2559 
ไผ่ พงศกร,ศิลปินนักร้อง,สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2559.  
พัชรี เกสรบุญนาค, พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2559 
พีระยุท ,ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาพนักงานวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง),สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2559 
พระครูปฐมธรรมวงศ์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง,สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2559 
พระครูปลัดพงษ์พันธ์ ,พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง), สัมภาษณ์,31 มีนาคม 2559.  
พระครูปลัดสรพงษ์  ปญฺญาโล , พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง),สัมภาษณ์,15 มกราคม 2559. 
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) , เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  , สัมภาษณ์, 7 

กุมภาพันธ์  2559. 
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร),เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง,บรรยายธรรม,30 มีนาคม 2559 
พระเทพเสนาบดี, เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559 
พระมหาประกาศิต ศิริเมโธ,รักษาการผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง,สัมภาษณ์,17 มีนาคม 2560.  
พยาบาลโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ , พยาบาลวิชีพ, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2559. 
พระสงฆ์ท่ีเข้าอบรมบาลีก่อนสอบ ท่านท่ี1 ,สัมภาษณ์, 29 กุมภาพันธ์ 2559. 
พระสงฆ์,วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ท่านท่ี 1 สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2559. 
พระสงฆ์,วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ท่านท่ี 2 สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2559 
พระสงฆ์ ,วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ท่านท่ี 3,สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2559. 
พระสงฆ์ ,วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ท่านท่ี 4, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2559. 
พระสงฆ์ ,จังหวัดนครปฐม ท่านท่ี 1 สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2559. 
พระสงฆ์, จังหวัดนครปฐม ท่านท่ี 2 สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2559. 
พระอาจารย์,วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา ศรีทราวดี, สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2559 
วัขรฤต  ภาทันณ์ ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), พยาบาลวิชีพ, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2559 
สมร สนิทประโคน อายุ 31 ปี (พนักงานวัด),สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2559 
ส าเริง  อยู่ประจ า, ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม), 

สัมภาษณ์,  20 พฤศจิกายน 2559. 
สลา คุณวุฒิ,ศิลปินนักร้อง,สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2559.  
อุดร สิริอาภรณ์ ,ครูโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2559 
อดีตผู้อ านวยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  , สัมภาษณ์, 

28 กุมภาพันธ์ 2559. 
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ภาพประกอบงานวิจัย 
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ภาพที่ 1 ด าเนินการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย ์

 

 
ภาพที่ 2 บรรยายโครงการโรงเรียนพระสังฆาธิการ 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงความยินดี พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
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ภาพที่ 4 จัดประชุมพนักงานวัดไร่ขงิ (พระอารามหลวง) 

 

 
ภาพที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง 

 

 
ภาพที่ 6 พิธีสามีจิกรรมแด่พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 
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ภาพที่ 7  พระเทพศาสนาจัดการอบรมบาลีก่อนสอบ 

 

 
ภาพที่ 8 พระเทพศาสนาภิบาล เย่ียมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต 

 

 
ภาพที่  9  พระเทพศาสนาภิบาลเป็นองค์ประธานการท าบุญประจ าโรงเรียนสหศึกษาบาลี 
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ภาพที่ 10  พระเทพศาสนาภิบาล เปิดป้ายศูนย์กิจกรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ นครปฐม 
 

 
 

ภาพที่ 11  พระเทพศาสนาภิบาล เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ภาพที่ 12 การสนับสนุนการศึกษากับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 

ภาพที่ 13 เย่ียมโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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ภาพที่ 14 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 

 

 
ภาพที่ 15 งานตักบาตรเทโว และฟังเทศน์ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 

 

 
ภาพที่ 16 รายการธรรมะ...ท าไม 
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ภาพที่  17  กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
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ภาพที่ 18 ป้ายวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 

 

 
ภาพที่ 19 ป้ายกิจกรรมต่างๆของวัด 
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ภาพที่ 20 จุดพักผ่อน 

 

 
ภาพที่  21 พระอุโบสถ 

 

 
ภาพที่ 22 อาคารที่พักสงฆ์ 3 ช้ัน 
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ภาพที่ 23 หมู่กุฏิพระนวกะทรงไทย 

 

 
ภาพที่  24  ศาลาทรงไทย พระพุทธปัญจภาคีวารีปาฏิหาริย์ (5พี่น้อง) 
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ภาพที่ 25 อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชา 

 

 
ภาพที่ 26บ้านดินตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 

 
ภาพที่ 27 พระอุปคุต-ลอยเรือสะเดาะเคราะห์ 
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ภาพที่ 28 ฌาปนสถาน 

 

 
ภาพที่  29  เสาก าแพงแก้ว 
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ภาพที่ 30 พระพุทธมหาภิเนษกรมณ์ 

 

 
ภาพที่ 31 หลวงพ่อวัดไร่ขิงประจ าวันเกิด 
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ภาพที่ 32 หลวงพ่อไร่ขิงปางนาคปรก 

 

 
ภาพที่ 33 หลวงพ่อวัดไร่ขิงสรงน้ าประจ าวัน 
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ภาพที่ 34 เทพอินทณัฐทันใจ 

 

 
ภาพที่ 35 ศาลาพ่อปู่ฤาษี 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพการสัมภาษณ์ 
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ภาพการสัมภาษณ์ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 

 
ภาพการสัมภาษณ์ พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร)  
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร  
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ภาพสัมภาษณ์ พระครูปฐมธรรมวงศ์ (สุรศักด์ิ ปญฺญาธีโร) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
 

 
ภาพสัมภาษณ์ พระรูปลัดพงษ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ 

พระสงฆ์วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
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ภาพสัมภาษณ์ ครูสลา คุณวุฒิ 

ศิลปิน นักร้อง 

 
ภาพสัมภาษณ์ ต่าย  อรทัย 

ศิลปิน นักร้อง 

 
ภาพสัมภาษณ์ ไผ่  พงศธร 

ศิลปิน นักร้อง 
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สัมภาษณ์ นพดล  เด่นดวง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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สัมภาษณ์ มนัส  ชัยยะ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
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สัมภาษณ์ อุดร สิริอาภรณ์ 
คุณครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
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สัมภาษณ์ เมตตา  กล่ินบัวขาว 
คุณครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
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สัมภาษณ์ ส าเริง อยู่ประจ า 
คุณครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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สัมภาษณ์ ณัฐพล วิลัยพิศ 
นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
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ประวัติผู้วิจัย  
 

ช่ือ – สกุล นางสาวทวิณา   ไชยยงยศ  
ท่ีอยู่ 155/1 หมู่ 2  ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
ท่ีท างาน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยสยาม  

 พ.ศ. 2553 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู    
 มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2554   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2557-2558   ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา  จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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